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استاندار فارس خطاب به منتقدان 
سرمایه گذاری در شهر شیراز:
شیک بودن شیراز
 با دیـن و فرهنـگ تعارض ندارد

افزایش حضور 
سرمایه گذاران خارجی در فارس 

زندگی و زمانه زنان قاجار
 در قاب دوربین آنتوان خان

 گلگشت شیراز پر است
 از فضاهای دل انگیز 

گشتـی کـوتـاه در شیـراز قـدیـم 

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری فارس :

 با گلدوزی و خیاطی 
نمی شود فرهنگ سازی کرد
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گزار ش تصویری
از عکاسان خبری رسانه های فارس

نتیجـه هاي بـزرگ از میـان کـارهاي دشـوار بیـرون مي آینـد؛

ستیز با توهم عجیب رسانه اي!

روز خبرنگار با طعم واتساپ
روز خبرنگار همان روز خبر نگار سال های پیش است؛ بدون هیچ کم و زیادی. پیامک هایی در دنیای کوچک اما بزرگ خودمان 
دست به دست می شوند، لوح تقدیرهایی از آرشیو روابط عمومی نهادها و سازمان ها بیرون می آیند و چاپ مجدد می خورد بر 
کاغذهایی به نام ابر و باد. در آخر هم کارت هدیه ای ناقابل!!! از دست آقایان مسئول مربوطه به همراه کلی ناز و منت تقدیم اهالی 

رسانه می شود. این داستان کوتاه روز خبرنگار ماست در پایتخت فرهنگی. 
یک تفاوت اما برای تحریریه شاخه طوبی بسیار مشهود بود و البته چند صباحی ست که اهالی رسانه را نیز درگیر خود کرده و 
آن چیزی نیست جز استفاده از ابزارهای ارتباطی الکترونیکی و رسانه های جدید مانندگوشی های همراه و استفاده از نرم افزارهاو 

اپلیکیشن هایی همانند واتساپ و وایبر. 
وقتی ایده تهیه پرونده رسانه برای این شماره از شاخه طوبی به ذهن مان رسید، دیگر به شیوه سال های گذشته از مصاحبه های تلفنی، 

اینترنتی و حضوری خبری نبود و تحریریه ما طعم مصاحبه با واتساپ را چشید؛ سریع، دقیق و راحت تر از همیشه!
و این شد که تنها تفاوت امسال روز خبرنگار با سال های دیگر را واتساپ رقم زد! هر چه باشد بهتر از سال های قبل است که تکرار 

مکررات بود و هیچ تفاوتی با سال قبلش نداشت!!!

55تا صفحههمرا با مصاحبه و یادداشت هایی متفاوت از اهل رسانه  43
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افتتاح شهر کتاب در آستانه روز خبرنگار 
سید محمد بهشتی:
 شهر کتاب جای اهل دل است

پیمان بهادری
ارکستر تک نوازان

شیـــراز خوشحـال نیســت!
شـهــر در محـاصــره گـدایـان ...

جناب آقای قاسم پور
عرض  تبریک  داراب  فرماندار  عنوان  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
مي نماییم. رجای واثق داریم حضور شما در این مسئولیت به عنوان 
خادمي صدیق و والیتمدار با کوله باری گران از تجربه، نوید بخش 
نشاط و تحرک خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت 

جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسالت داریم. 
حسین قائدی - محمد محسنی- تیمور قاسمی
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1- چند سال شد نمي دانم، حتي نمي دانم اولین بار 
کسي  یا  بنویسم،  تا  گرفتم  دست  قلم  که  بودم  من 
کاغذ و مداد پیش رویم گذاشت و من را به نوشتن 
وادار ساخت. چرا و چگونه و کي اش یادم نیست. این 
موضوع خیلي هم برایم اهمیت ندارد، مهم این است 
مي بینم  مي کنم،  نگاه  را  سرم  پشت  وقتي  حاال  که 
زنداني  مثل  ما  ام.  شده  مبتال  که  است  وقت  خیلي 
هایي هستیم که به سلول مان خو کرده ایم و از رهایي 
هراسانیم. شاید براي همین هیچ وقت نتوانستم جرات 
آن را پیدا کنم که براي همیشه مدادها را بشکنم و 
کاغذها را آتش بزنم و زندگي دیگري را پیش بگیرم. 
زندگي کنیم.  ایم طور دیگر  نگرفته  یاد  ما  البته که 
مي شود،  سپري  استرس  همه  این  وسط  ما  روزگار 
ذهن  توي  بلند  بلند  هراسانیم،  که  فکرهایي  وسط 
مان مرور اش می کنیم. من هنوز کوچکتر از آنم که 
خودم را پیش بلند قامتاني که در این سرزمین به قلم و 

فکر حرمت داده اند، روزنامه نگار بدانم. 
را  قلم  حرمت  اما  نیست،  کم  نفسم  به  اعتماد  نه! 
که  آنهایي  روي  روبه  همیشه  براي  و  مي شناسم 
بیاموزیم،  را  نوشتن  تا  گذاشتند  را  شان  زندگي 

کوچکم و کوچک مي مانم. 
2- سالها قبل به محمدقوچانی گفتم:« شما الگوهایت 
مسعود بهنود و شمس الواعظین بودند شدی این! من 
چه  نیست  معلوم  است  قوچانی  محمد  الگویم  که 
شوم!« خنده تلخی کرد و گفت:« با عشق هر جایگاهی 
لذت بخش است«. آری شاید در آستانه ۳۰سالگی، 
هیچ چیز به اندازه انتشار یک مجله قوی و قابل احترام 

و حرفه ای، عاشقانه های مرا تکمیل نکند. 

طوبی  شاخه  ماهنامه  جدید  دور  انتشار  ۳-همزمانی 
همیشگی  دغدغه  به  که  شد  باعث  خبرنگار  روز  با 
و  اوضاع  بررسی  به  و  بپوشانم  عمل  جامعه  خودم 
اهل  منظر  از  فارس  رسانه های  و  مطبوعات  احوال 
و  اوضاع  در  و  کار شدیم  به  بپردازیم. دست  رسانه 
را  بر می آمد  مان  از دست  آنچه  احوالی شلوغ، هر 
یک کاسه کردیم تا به مخاطبانمان عرضه کنیم و به 
احترام »قاصدان خبر« اولین شماره شاخه طوبی را در 

قامتی جدید تقدیم نماییم. 
فکري  که  وقتي  بیفتند،  جانت  به  کلمات  وقتي   -4
کن  ول  نیاوري،  در  را  اش  ته  تا  باشد  سرت  توي 
نیستی. از مادرم مي پرسم یادش مي آید اولین بار چه 
کسي خودکار دستم داد و قصه ي خط خطي کردن 
کتاب هاي - دکتر شریعتي- بابا را تعریف مي کند. 
دانسته  ولي  ام  خورده  مفصلي  کتک  که  گوید  می 
نباید خط کشید که  نوشته هاي دیگران  بر  بودم که 

باید خود از نو نوشت. 
گفتم! گاهي وقت ها دست خودت نیست. زندگي، 
که  بود  زندگی  بار  این  و  مي کند.  انتخاب  را  تو 

روزنامه را پاره تن ما ساخت. 
5- راستش را بخواهید ما اهالی مطبوعات به خودمان 
این  از هر حوزه دیگری  بیشتر  نقد داریم؛ شاید  هم 
حوزه رسانه بوده که در این شماره از شاخه طوبی، به 
زیر تیغ نقد رفته است. پس شما هم مثل ما از این نقد 
دلگیر نباشید چرا که نقد پایه های هر چیزی را محکم 
خاصه  چه  می کند؛  بازگو  برایمان  را  کاستی ها  و 

رسانه که قرار است توسعه به ارمغان آورد. 
محمد محسنی 

یادداشت 
سردبیر

 زندگی بود که روزنامه را پاره تن ما ساخت
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» نون و القلم و ما یسطرون«
همزمان با روز و روزهایی که با نام خبرنگار معرفی شده است، مجله وزین شاخه طوبی با لباسی نو و چهره ای 
جدید پا به عرصه نهاده است. هم آن مناسبت و هم این، شایسته شادباش و بایسته شادمانی است. نقش آفرینی 
مطبوعات و تاثیرگذاری صاحبان قلم نه جای تردید است و نه می توان اهمیت آن را نادیده گرفت. مگر 
نه این است که پاسداری از فکر، فرهنگ، آئین و اندیشه طریقتی است که قلم به دستان متعهد و مسئولیت 

شناس به آن پای می فشارند و مطبوعات و نشریات خود را مستلزم بر آن می دانند. 
در آئین و دیانت ما که تراوش قلم و جوهری که از آن بر صفحه کاغذ فرو می افتد، برتر از خون شهیدان 
شناخته شده است و کتاب آسمانی مان به قلم و آنچه نگاشته می شود سوگند یاد می کند. نیازی به بازخوانی 
جایگاه و اهمیت مطبوعات و قلم نیست ؛ به شرط آن که سطوح گوناگون تصمیم سازی و تصمیم گیری 

متناسب با این فرهنگ و هم ساز و هم آواز با آن گزینش شده باشد. 
و اگر آنان که دل در گرو رشد، اعتالی جامعه و پویایی و توسعه همه جانبه آن دارند، سکان دار حوزه 
فرهنگ و ادب باشند، از آن گفتمان اخالقی از یک سو و تنگ نظری های باندی از سوی دیگر مبری هستند. 
جوشش و رویش رسانه های متنوع مجازی و حقیقی، مکتوب و غیر مکتوب، تصویری و غیر تصویری و... 
نشان از فراگیرشدن آگاهی و خروج علم و دانش از انحصار گروهی خاص و امید بخش جامعه ای اندیشه 
محور است که باید آن را به فال نیک گرفت ؛ هرچند نمی توان از کنار این قبیله قلم به دست بی تفاوت 
گذشت و بر پاره ای از بد اخالقی ها در این حوزه آن هم به نام دفاع از دین و دین باوری که در سال های 

اخیر رواج یافته است، تاسف نخورد. 
پیمودن صراط مستقیم خداباوری، مردم گرایی و حقیقت جویی، طریقتی است که قلم متعهد بر آن استوار 
است و مطبوعاتی از قبیل شاخه طوبی که افتخار دارد وابسته به موسسه ای که با نام زیبای »فاطمه)س(« آراسته 
شده است بیش از دیگران باید به آن پایبند باشد. از دست اندرکاران این رسانه که جملگی در دفاع از 
حقیقت سنگر گرفته و پیشینه رسانه ای خود را با خودشناسی با این برند به ثبت رسانده اند انتظار می رود تا 

همچون گذشته هدف را گم نکرده تا برهمان صراط قدیم استوار بمانند. 
خط فاصل نشریات متعهد با نشریات نان به نرخ روز خور، آلوده شدن به دروغ، تهمت و حرمت شکنی ها 
است. حقیقت کیمیایی است که متاسفانه در بین بعضی نشریات آن هم نشریات داعیه دار دیانت به شدت 

کمیاب شده است. تردیدی نداریم که شاخه طوبی در اطالع رسانی صادقانه و طرح مباحث متنوع فرهنگی 
و اجتماعِی بالنده را، الگویی خواهد بود برای همه کسانی که حرمت قلم را می شناسند و رسالت 

مطبوعات را آنگونه که باید باشد درک می کنند. 
روز خبرنگار و تولد جدید شاخه طوبی را به جامعه رسانه ای تبریک می گویم. 

پاسداری از فکر، فرهنگ، آیین و اندیشه؛ رسالت رسانه ها
یادداشـت اختصاصی سـید عبدالواحد موسـوی الری برای دور جدید انتشـار شـاخه طوبی 

یادداشت 

اختصاصی
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خدا و ما و قلم
صارمی که آرام گرفت، ناآرامی های 
دل قلم و قلمزن کلید خورد. صارمی 
دیدیم  را  کسانی  آمدن  رفت،  که 
می خواهند  روزهایی  چنین  در  که 
خستگی ۳64 روز را، نامهربانی های 
»قابلمه«ای  در  را  سال  روزهای  همه 
بریزند و قابله ای شوند برای زایش این همه جنین درد 
و غم و غصه. می خواهند مصایب یکسال را در یک 
نیست کارت  مهم  کنند.  پاک  لوح ذهن ها  از  روز 
هدیه بدهند یا قابلمه و قندان کریستال. مهم نیست همه 
۳64 روز دیگر را از یاد برده باشند ولی به احترام همین 
یک روز باید برایشان مهم باشد که من، تو، او بوده ایم 
که هجا به هجا و واژه به واژه قلم بر چشم زده ایم و 
انگشت اشاره بر شاتر دوربین لغزانده ایم تا فیگورش 
بماند برای آنهایی که تکیه گاه صندلی شان را قالیچه 

پرنده سلیمان می دانند. 
عینک  بی  چشم های  وقتی  باشد  مهم  برایشان  باید 
من و تو و او روی همین کاغذهای کاهی، عینکی 
می شوند، وقتی تیترهایمان زیر سایه رفاقت مدیرمان 
و مدیرشان رنگ تغییر می گیرند، وقتی بغض قلم مان 
را در قبرستان ابروهای گره خورده فالن مدیری که 
لختی پادشاه و عیب درون سازمانی اش را بر نمی تابد 
دفن می کنیم، وقتی زیر تیترهای فسادهای مالی دسته 
ماشین  خودمان  چشم  از  دور  و  قایمکی  جمعی، 
حساب بر می داریم و دو دوتا چندتای زندگی مان 
را روی صفحه چه کنم ها می ریزیم و اقساط معوقه 
مان را تجزیه و تحلیل می کنیم، تازه می فهمیم چرا 

خبرنگاریرا در زمره کارهای سخت دانسته اند. 
نویسی  دوباره  را  تا سجلم  بیابم  مجالی  اگر  بار  این 
کنم، اگر فرصتی باشد تا به سر سطر برگردم احتماال 
خبرنگار نخواهم شد. این از احتماالت است اما اگر 
اشاره ای  به هر  قطعا مدیر می شوم. ۳64 روز  نشدم 
که خبرنگاری به ابروی باالی چشمم کرده باشد به 
مثابه یابو صدا زدن اسب پادشاه می نگرم، خبرنگار 
اجازه  خودم  به  می بینم،  رفتنم  باال  برای  پلکانی  را 
مسگر  متوجه  را  »پل« ها  ویرانی  در  قصور  می دهم 
که  و خطی  سطر  هر  به  طلبکارانه  بدانم،  شوشتری 
میلم را در البالیش نبینم بتازم و نیمه مرداد که رسید 

»نصوحی«شوم که میخواهد توبه کند!
حاال اما در این کره گرد و خاکی انگار قرار بر نرسیدن 
به نقطه آغاز است. در چنین اوضاع و احوالی وقتی 
گرمای مرداد سایه اش را روی روز هفدهم این ماه 
ریخت، دلم میخواهد به همه پیامک بدهم، به همه 
آنهایی که پیامک هایشان را در چنین روزی »سند 
تو آل« میکنند تا به من و تو و او تبریک بگویند و 
برایشان بنویسم« هی فالنی امروز روز من است. لطفا 
پا برهنه وارد خلوتگاهم نشوید« بنویسم و بفرستم تا 
بدانند لنگ این پیامک ها نیستیم، لنگ تبریکاتشان 
و هدایایشان نیستیم. بنویسم و بفرستم تا متوجه شوند 
سالهاست حرمت ما و سوگند خدا و » و مایسطرون« 

را به هیچ انگاشته اند. 
من ماههاست آرد قلمم را بیخته و الکش را آویخته 
ام. از دور که به آن نگاه کنی شاید بردار شدن یک 
اعدامی را در تصورت ببینی. قاتل اعدامی شرف دارد 
باشد و خیانتکارش  امانتدار  به قلمی که می خواهد 

می بینند. حکمم مان را بخوان...

 

آن  از  است...نه  جنگ  فرهنگ  کار 
جنگ هایی که فکرش را می کنی...جنگ با تاریکی...

به سراغ تاریکی می رود، نه اینکه شمشیر برای تاریکی 
بکشد...نه اینکه سالح افروزی کند...چراغ بر می دارد...

به تاریکی می برد و این بچه های مطبوعات  چراغ را 
شیرازی چه بسیار چراغ که در مسیر تاریکی گذاشتند...

روشن  دوباره  را  چراغ ها  این  از  یکی  طوبی  شاخه  حاال 
کرده است...محمد محسنی که خبر از چاپ یک شماره 

جدید می دهد خوشحال می شوم...محسنی خوره مطبوعات است...
خوره مطبوعات کم داریم...بسیار کم داریم ...اما اتاق پشتی دفترش 

فقط یک سند کوچک است، اتاقی پر از مجله.... پس باید یادداشت داد...تا 
بخواهم از حواشی بزنم می بینم که همه افراد در این شماره هستند...این شماره شاخه طوبی 
به راستی خود یک سرو است.... که بسیاری از اهالی مطبوعات در آن حضور دارند.... 
از این سروها در تاریخ مطبوعات فارس بسیار است و حاال در این شماره شاخه طوبی 
همه هستند...یا شاید بهتر است بگوییم که اکثرا وجود دارند...این یک جرقه تازه است...

قرار است حرف هایی تازه به میان آید.... . نسیمی تازه که امیدوارم بادی مداوم 
باشد...نکته دیگر اینکه مطبوعات فارس باید در مقطعی خود را بشکند و 
از نو آغاز کند... و این روزها برای آغازی دوباره روزهایی خوب است 
را پشت در گذاشت... منیت ها  باید  و وحدت...  است  نیاز  کمی همت 

قلم را دوباره در دست گرفت...باید خوره بود...خوره مطبوعات.... 

مهدی سوداگران

 بغضی به انحنای
 خم ابروی یک مسوول

 عبدالصمد ابراهیمی- خبرنگار آزاد

شاخه ای که 
برای خود 

یک سرو است
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سـید محمود موسوی مشـاور اجرایی اسـتاندار فارس:

جامعـه به اعتدال نیـاز دارد

در عین حالیکه یکی از کسانی است که استاندار فارس اعتماد خاصی به 
او داردواین را می توان از صدورحکم مسئولیتش به عنوان اولین منصوب 
نماینده عالی دولت در فارس درک کرد، شاید یکی از نادرترین مسئوالن 
استان است که خیلی ها او را با نام کوچک یاد می کنند. گرچه متولد 1338 
است وجزو مو سپیدان دولت یازدهم محسوب می شود، اما انرژی زیاد او 
برای حل و فصل مسایل استان و حوزه استاندار کارکرد او را زبانزد خاص 

و عام کرده است. 
گفتگو با سید محمود موسوی به دلیل توانایی اش در برقراری ارتباط با 
مخاطب، آسان است اما به واسطه حرفهایی که برای گفتن دارد و تجارب 
گران بهای وی در حوزه های مختلف، اشراف به مسایل روز و... از او یک 
هم  هنوز  مصاحبه  از130دقیقه  که پس  است  پیچیده ساخته  شخصیت 
ناگفته های زیادی باقی می ماند. همزمانی سنین نوجوانی و جوانی وی با 
شروع نهضت امام خمینی )ره( سید محمود را که در یک خانواده روحانی 

پرورش یافته است به سمت فعالیت های انقالبی سوق می دهد. 

مشاور اجرایی امروز استاندار فارس از تایپ کتاب »حج »دکتر شریعتی 
و«کویر کوثر تاریخ »وارتباط با فخرالدین حجازی و تالیف کتاب داستانی 
»کودک مسلمان و مبارزه«در سن 19سالگی و مدیریت انتشاراتی در قم 
به عنوان خاطرات شیرین دوران نوجوانی اش یاد می کند و می افزاید:در 
شرایطی که برای انقالبیون امکان نشر پیام هابه صورت کتاب، مجله، اعالمیه 
و... نبود برخی از کارهای زیز زمینی انقالب را در این حوزه ودر شهر قم بر 

عهده گرفتم. 
سید محمود موسوی، از سید عبدالواحد موسوی الری به عنوان لیدر جریان 
طالب جوان فارسی مقیم در قم یاد می کند و می افزاید:بخش عمده ای ازاین 
جوانان همشهریان و اقوام مابودند. برادر سید محمود یعنی سیدحبیب اهلل 
موسوی که این روزها مدیرموسسه حفظ ونشر آثار امام خمینی)ره(در قم 
است و سیدمحمودعلوی که دردولت یازدهم ردای وزارت اطالعات به تن 
کرده است از جمله جوانانی بوده اند که آن روزها به مبارزه علیه رژیم سابق 

مشغول بوده اند. 

کفت و گو: محمدجواد شلتوک کار / محمدمحسنی 
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و  حوزه  در  همزمان  تحصیل  موسوی  آقای   
دانشگاه، خدمت در سپاه پاسداران و حضور در 
جبهه های جنگ تحمیلی وبعد ازآن ورود به حوزه 
اجرایی در وزارت کشورو. . . ، قبول دارید حاصل 
پرفرازو نشیب  فعالیت  نیم قرن  فعالیت ها  این 

است؟
تجربیاتی  به  زمان  طول  در  انسان ها  شک  بدون 
دست پیدا می کنند و در حوزه های مختلفی هم 
تا  انقالب  پیروزی  از  بعد  ام.  کرده  فعالیت  بنده 
سال68 در بخش های مختلف سپاه و در جنگ 
مشغول بودم. بدون شعار دادن باید بگویم تفاوت 
با دهه هشتاد و نود در شوق  دهه هفتاد و هشتاد 
خدمت بی منت بوده است اما بعداز پایان جنگ 
اجرایی، کشور چاره ای  به مدیران  نیاز کشور  و 
جز اعتماد به »بچه های خوب »نداشت. بچه های 
را  خود  امتحان  که  بودند  کسانی  هم  خوب 
درجبهه و جنگ پس داده بودند. بنده هم از همین 
رو و به واسطه حضورم در کنار بچه های خوب 
اعتماد شد ودردوران  به من هم  روزهای جنگ 
بوشهر  استان  در  صوفی  علی  آقای  استانداری 
جهت خدمت به این استانداری منتقل شدم و پس 
از یک ماه حضور در استانداری بوشهر به عنوان 
مدیر کل اموراتباع و مهاجرین خارجی مشغول به 
کار شدم که تا به امروز وزارت کشوری مانده ام. 
نظر  گفتیدبه  جنگ  خوب  بچه های  از  شما   
دهه  دو  از  کمتر  در  که  داد  رخ  اتفاقی  چه  شما 
بر  خوب  بچه های  همان  جنگ  پایان  از  بعد 
سر اختالفات سیاسی رو در روی یکدیگر قرار 

گرفتند؟
جنگ حکایت خاص خودش را داشت. در واقع 
وقوع جنگ بالفاصله بعد از پیروزی انقالب باعث 
ایجاد اتحاد بین مردم شده بود. مردم به پیروی از 
امام)ره( حفظ وحدت و دفاع  فرمایش حضرت 
از کشور را از واجبات می دانستند. خاطرم هست 
مسایل  تحلیلگران  از  بسیاری  جنگ  ازپایان  بعد 
خاورمیانه گفتند ایران از این به بعد با بحران هایی 
به مراتب بزرگ تر از جنگ روبرو خواهد شد. 
البته ما که این دوران را برای بار اول بود تجربه 
می کردیم تصورمان این بود که بعد از جنگ باید 

به سمت آرامش برویم. 
در واقع گمان می کردیم که اکنون باید به سمت 
برای  بهتر را  امکانات زندگی  سازندگی رفت و 
مردم فراهم کنیم. اما بالفاصله کشور بعد از پایان 
امام  منتظره رحلت حضرت  با حادثه غیر  جنگ 
گرفتیم.  قرار  خاصی  شرایط  در  و  مواجه  )ره( 
فکر  عده ای  خارج  و  داخل  از  زمان  آن  در 
می کردنددرنبود امام)ره( می توانند برای نابودی 
جبهه  بچه های  اما  کنند،  ریزی  برنامه  انقالب 
وجنگ بار دیگرآمدند و با اعالم بیعت با آیت اهلل 
خامنه ای اجازه ندادند که کشور به سمت بحران 
رئیس  هاشمی  آقای  دولت  نیز  همزمان  و  رود. 
دولت بعد از جنگ شدند که نیاز کشور هم واقعا 
سازندگی بود، بعداز طی شدن برنامه سازندگی، 
کم کم نیازهای جامعه نیز در حال تغییر بود موج 
خرداد76  دوم  در  ایرانی  جامعه  خواهی  تحول 
داشت رخ  آقای خاتمی  به  زدنی  مثال  رای  با  و 
نیز از اواسط دولت  می نمود. در سطح مدیریتی 
سازندگی شاهد علنی شدن دو نوع تفکر مدیریتی 
همین  فرزندان  آنان  همه  که  بودیم  کشور  در 
انقالب بودند اما بخشی در تفکرات دوران جنگ 
مانده بودند و برخی نیز مختصات دوران جدید را 
پذیرفته. البته بچه های جبهه که در دوران حضور 
در جنگ با فرهنگ، خاکریز، سیم خاردار، لودر 

و. . . مسایل جنگ را مدیریت کرده بودندآگاه 
آرامش شرایط خاص  زمان  مدیریت،  بودند که 
خود را دارد. این بچه ها آمدند تا با تجارب گران 
بهای خودکشور را به سمت آرامش ببرند. ناگفته 
و  جنگ  دوران  از  شدن  دور  با  کم  کم  نماند 
رسیدن بچه های جنگ به سن بازنشستگی و ورود 
نسل جدید به عرصه مدیریت کشور ما از فرهنگ 
ایثار و گذشت دور شدیم تا آنجا که بعضی وقتها 
بچه های  رفتارهای  با  را  رفتارها  فعلی  دوران  در 

جبهه و جنگ نمی توان مقایسه کرد. 
صوفی،  آقایان  یعنی  استاندار   4 با  کار   
صحراییان، ندیمی بوشهری و انصاری الری به 
نظر می رسد تجربه همکاری با 4 استاندار با 4 
کاراکتر مختلف تجربه گران بهایی باشد درست 

است؟
مرز  به  تجربه ها  همین  با  انسانها  اشاره کردم که 
شناخت میرسند و ای کاش در 8 سال گذشته به 
مدیران  پرورش  برای  هزینه هایی که  و  تجربه ها 
بنده  نمی شد!  زده  پا  پشت  بودیم  داده  انقالبی 
اما  باشم  بوشهر  سال  یک  برای  بود  قرار  ابتدا 
خاک دامن گیری حتما داشته است )خنده( که 
9سال خدمت را در کارنامه بنده ثبت کرده. بدون 
ارشد کشور  مدیران  از  مذکور  استانداران  شک 
آنها مختصات  و هستند و کار کردن کنار  بوده 
خاص خود را دارد که بنده به دلیل تفکری که 
داشتم و در اصول و کلیات کاری با عزیزان در 
یک راستا بودم تعامل سازنده ای داشتم در طول 
همکاری. در تمام این دوران بنده مشاور استاندار 
و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی بوده ام 
که ناخوداگاه انسان را با چالش ها و تجربه های 
تجربه  همین  احتماال  می کند.  رو  روبه  جدید 
بوده است که 9سال دیگر هم در فارس در این 

مسئولیت ها فرصت خدمت داشته باشم. 
باتجربه  مدیران  از  بسیاری  اشتراک  وجه   
جنگ،  و  انقالب  دامان  در  یافته  پرورش 
بازنشستگی ویا مرخصی بدون حقوق در دوران 
قاعده  این  از  هم  ظاهرا شما  است،  قبل  دولت 

مسنثنی نبوده اید؟!
نه من، که طیف زیادی از مدیران ادوار گذشته. 
استاندار  همین  که  شما  برای  باشد  جالب  شاید 
فعلی فارس )دکتر احمدی( از جمله اولین مدیران 
و اولین استانداری بود که ترکش تغییرات دولت 

شروع  ابتدای  در  بنده  گرفت!  را  دامنشان  نهم 
حقوق  بدون  مرخصی  پیاپی  سال   ۳ قبل  دولت 
گرفتم، دلیل اینکار هم این بود که من و همفکران 
درفضای  که  بودیم  کرده  عادت  روحیه ای  به 
جبهه و جنگ بین بچه ها بوجود آمده بود و پس 
از آن در دولت های سازندگی و اصالحات رنگ 
و بوی اجرایی به خود گرفته بود. روحیه ای که 
درآن نشانه های اختالف و تفرقه بسیار کمرنگ 
بود.  اصل  تجربه  و  اجرایی  توان  به  توجه  بود، 
قاعدتا شیوه ما هم با شیوه اداره کشور در دولت 
نهم و دهم سازگار نبود. در واقع ورژن دولت نهم 
با دولت های قبل بود. در  و دهم ورژن متفاوتی 
مندی  عالقه  عدم  طرف  یک  از  شرایطی  چنین 
خودمان برای کار کردن با این ورژن خط کشی 
میلی تصمیم گیران  بی  شده وازطرف دیگر هم 
دولت گذشته به سبک و سیاق کارکرد ما باعث 
شد تا ما مجبور شویم در آن دوران خانه نشینی را 
این خانه  البته آمار  به کار اجرایی ترجیح دهیم. 
نشینی ها چنان زیاد هست در دولت نهم و دهم که 
به پایین ترین سطوح مدیریتی هم رسید. درواقع 
تغییرات  واقعی  مصداق  قبل  دولت  در  تغییرات 

اتوبوسی بود. 
 اما شما دوباره به حوزه اجرایی بازگشتید!

برای امثال من موفقیت دولتی که مردم به آن اعتماد 
که  مجددی  توفیق  است.  مهم  بسیار  اند  کرده 
نصیب من شده باعث شد تا تمام توان خود را در 
این زمینه بکاربندم. ضمن اینکه تالشهای جمعی 
و فردی داشتیم برای پیروزی دکتر روحانی. بعد 
استانداران  به چینش  نوبت  کابینه  اعتماد  رای  از 
که رسید منتج به انتخاب دکتر احمدی به عنوان 
با  ابتدا ایشان  استاندار فارس گردید که از همان 
بزرگواری خود و اعتمادی که از سالیان طوالنی به 
من داشتند، خواستار همراهی و همکاری شدند و 
من هم دوست داشتم اگر تجربیات گذشته بتواند 

مفید باشد انجام وظیفه کنم. 
آن  با  را  آمدن ها  و  رفتن  این  برخی ها  اما   

تغییرات اتوبوسی مقایسه می کنند؟
برخی یا معنای تغییر را نمی دانند یا متوجه مفهوم 
اتوبوس نیستند، تصمیم و قصد ما موفقیت دولت 
در عرصه های داخلی و بین المللی و بروز و نمود 
است.  مردم  زندگی  در  موفقیت  این  نشانه های 
تغییر اگر در راستای کارآمد تر کردن باشد و نه 
جابه جایی صرف حتما می تواند مفید باشد، در 
تمامی  دست  نیستیم  سازی  حاشیه  اهل  حالیکه 
کسانیکه هدفشان خدمت به مردم و نظام است را 
به گرمی می فشاریم و حتما از توان همه دلسوزان 

و افراد کارآمد با هر نگاهی باید استفاده کرد. 
 البته زمانیکه دکتر روحانی درانتخابات ریاست 
جمهوری پیروزشد، جامعه به مثابه یک فنر جمع 
شده بود. آمدن و به شادی پرداختن این فنر جمع 
شده پس از اعالم نتایج انتخابات در خیابان ها 
دولت  دوران  مدیریتی  نامالیمات  طرف  ازیک 
از سیاسیونی که درطول  انتظار آن دسته  و  قبل 
آن 8 سال مورد کم لطفی قرارگرفتندواز طرفی 
هم مقاومت نیروهای حاکم برای از دست ندادن 
گروه های  از  هرکدام  تا  بود  شده  باعث  قدرت، 
احرازپست  رابرای  کاندیدایی  روز  هر  سیاسی 
استانداری فارس معرفی کنند. اما از میان تمامی 
اسامی مطرح شده، قرعه بنام دکتر احمدی خورد 
که درمقایسه با دیگرگزینه ها میانه رو و متعادل تر 
از همه بود، چه گروه هایی از استاندار شدن یک 

مدیر میانه رو دولت اصالح طلب حمایت کردند؟
۳تیر84 و با روی کار آمدن دولت نهم ما شاهد 

خی  بر
یا معنـای تغییر 

یـا  نمی داننـد  را 
متوجه مفهـوم اتوبوس نیسـتند، 

تصمیـم و قصـد مـا موفقیـت دولـت 
در عرصه هـای داخلـی و بین المللی و 
بـروز و نمود نشـانه های ایـن موفقیت 
در زندگی مردم اسـت. تغییـر اگر در 
راسـتای کارآمـد تر کردن باشـد و نه 
جابـه جایـی صـرف حتمـا می توانـد 
مفیـد باشـد، در حالیکـه اهل حاشـیه 
سازی نیستیم دسـت تمامی کسانیکه 
هدفشـان خدمـت بـه مـردم و نظـام 
اسـت را به گرمی می فشـاریم و حتما 
از تـوان همه دلسـوزان و افراد کارآمد 
با هر نگاهی بایــــد اسـتـفـاده کرد. 



شماره یـک9

دوره جـــدیــــد
مـردادمــاه 1393

یک دگرگونی در مناسبات مردم و دولت بودیم، 
شعارها و رفتارهای پوپولیستی به جای رفتارهای 
مدرن  جوامع  در  همیشه  اما  شد.  حاکم  تعقلگرا 
و  دموکراسی  ضامن  قانون  حاکمیت  و  شفافیت 
تسهیل کننده توسعه هست و وقتی با عوام گرایی و 
سهل کردن موضوعات پیچیده مدیریتی، آن را به 
کف خیابان بیاوریم یا سیاست خارجی را به جای 
میز مذاکره به ورزشگاه ها بکشانیم نتیجه اش این 

می شود که دیدیم. 
اجتماعی  در حوزه مسائل سیاسی و آزادی های 
قطعا نوع عملکرد دولت نهم و دهم به گونه ای 
بوده است که شما تعبیر فنر جمع شده را به کار 
بردید. البته حتما باید اشاره کنم که درست است 
که در میانه های دولت دهم اصولگرایان به دالیلی 
از آقای احمدی نژاد فاصله گرفتند اما باید بپذیریم 
همه  قد  تمام  حمایت  حاصل  وضعیت  آن  که 
اصولگراها بوده است، و در نتیجه فضای سیاسی و 
اقتصادی آن میشود که مردم در 24خرداد به یک 
اعتدالی  مشی  خط  یک  و  می گویند  »نه«  تفکر 
انتخابهایشان  انتخاب کنند. در کشور ما مردم  را 
معناداراست، واقعا مردم به نسیم اعتدال نیاز داشتند 
و  اعتدالگرا  بزرگان  حمایت  با  روحانی  دکتر  و 
اصالح طلب نماد این تفکر شد. ناگفته پیداست 
و  عارف  دکتر  اخالقی  گذشتگی  خود  از  که 
هدایت آراء ایشان هم در کنار آن حمایتها نقش 

عمده و موثری در پیروزی اعتدالگرایی داشت. 
در چنین شرایطی مردم انتخاب کردند و پذیرفتند 
که شعار آقای روحانی اعتدال است و قراراست 
که در طول ریاست جمهوری وی کشور با مشی 
اعتدالی اداره شود. درواقع دکتر روحانی به دنبال 
سازدو  دور  نامالیمات  از  را  کشور  که  بود  این 
ضمن نقد عملکرد گذشته به سمت وفاق و همدلی 
چینش  دنبال  به  دولت  رو  همین  از  دهد.  سوق 
مسئولیت های  در  حضورشان  بودکه  نیروهایی 
به  نباشد هست. شما اگر  اجرایی کشور تنش زا 
ترکیب کابینه دولت نگاه کنیددر ترکیب دولت 
وجود  نماینده  سیاسی  سالیق  و  گروه ها  همه  از 
دارد. این نگاه باعث می شود که همه گروه های 
سیاسی در کنار یکدیگر کشور راباهم اداره کنند. 
باید  و  است  درستی  رویه  رویه  این  اعتقادمن  به 
اینکه  کردنه  اداره  باهم  و  هم  کشوررادرکنار 
کشور رانوبتی اداره کنیم. اگر قرار شد کشور را 
نوبتی اداره کنیم یک دوره این گروه از عملکرد 
گروه دیگر نقد دارد و دوره بعد هم گروه دیگر 
دسته مقابل را مورد نقد قرار می دهد. در نهایت به 
نقطه ای می رسیم که مردم نتیجه می گیرندهردو 
گروه امتحان خود را پس داده اند و با حاکمیت و 

مشارکت در اداره کشور قهر می کنند. 
با این تفاسیر جامعه به اعتدال نیاز داشت. اعتدالی 
که بر این باور بود که برای دور شدن از بحران های 
جامعه  توانمند  نیروهای  تمام  از  باید  قبل  دور 
استفاده کرد. درچنین شرایطی اگر فشارهایی از 
جانب برخی گروه ها به دولت وارد می شود این 
است که این دسته نمی خواهند تا دولت در پیش 
برد اهدافش موفق باشد. البته ما این دسته را جزو 
دلسوزان و دلواپسان جامعه نمی دانیم، چراکه نفع 
آنان در دعوا و جار و جنجال و تحریم و فضای 

بسته است و از شفافیت هم که قطعا گریزانند. 
که  بود  استان هایی  ترین  پیچیده  فارس جزو  اما 
در  که  روزنخستی  از  شد.  انتخاب  استاندارش 
استاندار  انتخاب  به  تصمصیم  یازدهم  دولت 
کاندیدا  ده  از  بیش  تقریبا  شد،  گرفته  جدید 

معرفی و مطرح شدند. باالخره وزرات کشورهم 
باید بررسی های خود را انجام می داد، نیاز مردم 
به همفکری  استان  بزرگان  با  فارسرا می سنجید، 
با تدبیر و رعایت اعتدال اقدام به  می پرداخت و 

معرفی استاندار جدید می کرد. 
چه  گروه ها  ازهمه  مطرح  گزینه های  بین  در 
افراطی و چه میانه رو وجودداشت، اما گزینه ای 
شعارهای  و  فارس  نیاز  نمودن  مرتفع  شرایط  که 
بود.  احمدی  دکتر  می نمود  بهره مند  را  دولت 

شما به سابقه اجرایی استاندار کنونی فارس نگاه 
تا  کارشناسی  رده  از  خدمت  تجربه  وی  کنید. 
استانداری را در حوزه وزارت کشور در کارنامه 
فعلی  احمدی در 16 شهرستان  دارد. دکتر  خود 
فارس یا بخشدار بوده است یا فرماندار. با بررسی 
سابقه وی می توان به جرات گفت که هیچکدام 
از استانداران کشور چنین سابقه ای را در پرونده 

خود ندارند. 
وی  ساله  سه  حضور  موارد  این  تمام  کنار  در 
و  فارس  استانداری  سیاسی  معاونت  منصب  در 
نظیر  مهم  و  مرزی  استاندار  یک  استان  همچنین 
ایالم باعث شد تا کفه توان اجرایی دکتر احمدی 
جدای  کند.  سنگینی  کاندیداها  دیگر  به  نسبت 
امورخارجه  وزارت  دیپلمات  یک  ایشان  آن  از 
خلیج  حوزه  مهم  کشور  دو  در  که  بودند  هم 
مدیریت  را  اسالمی  جمهوری  نمایندگی  فارس 
امورخارجه  وزیر  نمایندگی  مورد  چند  و  کرده 
در ماموریت به کشورهای مختلف را در پرونده 

داشته اند. 
زمانیکه این تجارب و سابقه در کنار سوابق علمی 
استاندار  می گیرد،  قرار  دانشگاه  حوزه،  در  وی 
شدن دکتراحمدی محتمل ترین گزینه روی میز 
دولت قرار می گیرد. این دالیل باعث شد تا دولت 
به این نتیجه برسد که برای اجرا شدن مشی اعتدال 
و  انتخاب  را  اش  گزینه  بهترین  فارس  دراستان 

معرفی نماید. 
 اما اگر بخواهیم روند حضور دکتر احمدی در 
با یک تابع ریاضی رسم کنیم  استان فارس را 
ناچاریم از یک تابع سینوسی استفاده کنیم. به 
مطرح  درابتدای  راست  گروه های  که  معنا  این 
وی  تخریب  به  شروع  دکتراحمدی  نام  شدن 

در  دولت  انتصابات  باآغاز  و  آن  از  پس  کردند، 
از گروه های چپ  به برخی  استان فارس نوبت 
به  درفارس  استاندار  با سیاست های  که  رسید 

مخالفت بپردازند!
این  به  احمدی  دکتر  با حضور  ابتدایی  مخالفت 
در  اجرایی  مدیریت  سابقه  وی  که  بود  دلیل 
کارنامه  در  را  اصالحات  دولت  باالی  سطح 
اصالح  مدیر  رایک  او  گروه ها  وبرخی  داشت 
سیاسی  جریان  یک  به  وابسته  و  تندرو  طلب 
دکتر  مشی  اینکه  از  غافل  می دانستند  خاص 
احمدی در دوران اصالحات نیزاعتدال بود. البته 
کنم  اشاره  است  بهتر  )که  دوم  گروه  مخالفت 
اقلیتی از طیف چپ( جدی و ریشه ای محسوب 
نمی شود و بیشتر در حوزه روش اعمال مدیریت 
شده  انباشت  خواسته های  تحقق  و  اعتدالگرایانه 
آن  که  است  توقعات  حداکثرسازی  و  جامعه 
اعتدالگرایانه  مدیریتی  اعمال  روش  تبیین  با  هم 
دولت تدبیر و امید در فارس مرتفع شده و خواهد 
شد. البته دولت به هیچ وجه تسلیم سهم خواهی 
جریانها و گروههای سیاسی نشده و نخواهد شد و 
طبعا جریان های سهم خواه و تمامیت خواه نیز این 

شیوه را نپسندیده اند. 
انتخاب آقای دکتر  نکته قابل تامل در خصوص 
احمدی این بود که رایزنی های وزرات کشورو 
بین  از  فارس  استاندار  انتخاب  برای  دولت 
نیروی  دو  بین  انتخاب  سر  بر  جدل  دوکاندیدا 
نهایی  کاندیدای  دو  واقع  در  نبود.  طلب  اصالح 
سابقه  با  یکی  فارس،  استانداری  پست  احراز 
با  دیگری  و  بود  اصالحات  دولت  در  اجرایی 
اساس  همین  بر  اصولگرایانه.  کامال  سابقه ای 
طبیعی است انتخاب سید محمد احمدی میانه رو و 
اعتدالگرا مطالبات برخی از گروه ها را تحت تاثیر 

قرار دهد. 
که  می رسد  نظر  به  کنونی  شرایط  در  اما   
فارس دچار  استان  در  فعال  گروه های سیاسی 
که  معنی  این  به  اند،  شده  اندازی  پوست  یک 
ازگروه ها  برخی  مشی  تغییر  شاهد  باید  ما  آیا 
دنبا  به  آنها  بدنه  در  جدید  نیروهای  حضور  و 
چپ  سیاسی  گروه های  جدیدبرای  تعاریف  ل 

وراست باشیم؟
همدلی  وفاق،  اعتدال،  دنبال  به  می گوییم  وقتی 
نیست.  نفر  نظر یک  این  و وحدت هستیم، قطعا 
اصولگرای  و  طلب  اصالح  بزرگان  از  بسیاری 
وقتی  هستند.  موضوع  این  دنبال  به  نیز  معتدل 
این  اینکه  دلیل  می شودبه  اعتدال  از  صحبت 
از  پوسته ای  است،  مردم  امروز  نیاز  موضوع 
و  می شود  کنده  سیاسی  تشکل های  از  برخی 
سیاسیون منطقی را به سمت نیاز کنونی مردم سوق 
می دهد. این اتفاق باعث نزدیکی اصالح طلبان و 
اصولگرایان معتدل و منطقی می شود. اتفاقی که 
می شود.  جناح  دو  هر  تند  نیروی  ریزش  باعث 
هرچند پایگاه اجتماعی دولت اصالح طلبانه است 
اما درواقع اصالح طلبان و اصولگرایان میانه رودر 
حال کمک کردن به دولت روحانی، از راه از بین 

بردم منیت های سیاسی هستند. 
عنوان  به  احمدی  دکتر  ماهه   7 حضور  تجربه 
استاندار فارس حاکی از آن است که ایشان درد 
فارس را سیاست زدگی مفرط تشخیص داده اند 
و از ابتدا تا کنون وحدت و همدلی و آرامش را 
حلقه مفقوده فارس لقب داده و در راستای توسعه 
استان معتقدند باید دعواهای سیاسی را برای زمان 
انتخابات کنار گذاشت و به رونق و پیشرفت استان 

کمک کرد. 

وقتـی می گوییـم بـه دنبال اعتـدال، 
وفـاق، همدلـی و وحـدت هسـتیم، 
قطعـا ایـن نظـر یـک نفـر نیسـت. 
بسـیاری از بـزرگان اصـاح طلـب 
و اصولگـرای معتـدل نیـز بـه دنبال 
ایـن موضوع هسـتند. وقتـی صحبت 
از اعتـدال می شـودبه دلیـل اینکـه 
این موضـوع نیاز امروز مردم اسـت، 
پوسـته ای از برخـی از تشـکل های 
سیاسـی کنده می شـود و سیاسـیون 
منطقـی را بـه سـمت نیـاز کنونـی 
مـردم سـوق می دهـد. ایـن اتفـاق 
باعـث نــزدیکی اصلــاح طلبـان 

اصــولگــرایان  و 
معتــدل و منطقی 

می شـود.
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این شیوه ای است که بزرگان هر دو جناح و دیگر 
این  نیز آن را می پسندند. درواقع  بزرگان فارس 
ماه   7 از  پس  که  است  خوشحالی  مایه  رخداد 
فضای متالطم سیاسی استان به سمت یک فضای 
واحد و بدون حاشیه در حال حرکت است. البته 
نیز به ایجاد  انتصابات  عملکرد دکتر احمدی در 
عدم  واقع  در  است.  کرده  کمک  فضایی  چنین 
به  وابستگی  عدم  و  سیاسی  تفکر  دادن  دخالت 
در  دولت  مشی  تا  گردید  باعث  خاص  جناحی 
انتصابات در استان فارس نیز جاری و ساری شود. 
در واقع بروز و نمود چنین مشی احترام همزمان به 
موافقان و مخالفان آقای روحانی در انتخابات 24 

خرداد است. 
ببنید همانطور که دکتر روحانی رییس جمهور تنها 
19میلیون نفر رای دهنده به خودش نیست، دکتر 
به آقای  استاندار رای دهندگان  تنها  نیز  احمدی 
روحانی نیست. همانطور که رییس جمهور خود 
است،  کرده  ایرانیان  تمامی  به  خدمت  وقف  را 
دکتر احمدی نیز اعتقاد دارد که باید به تمام مردم 

فارس خدمت کرد. 
این مدت گروه های مختلف سیاسی  در  آیا   
بدور ازفضای انتصابات و شایدهم سهم خواهی 
برنامه ای برای همکاری با دولت در استان و در 

حوزه های مختلف ارائه داده اند؟

اشاره  آن  به  می خواهم  که  موضوعی  ترین  تلخ 
نگاه  نوع  این  متاسفانه  است.  قصه  همین  کنم 
وجود  هردوجناح  افراطی  بخش  نزد  کماکان 
برای یک پست  معرفی شده  مدیر  اگر  دارد که 
از نیروهای مورد نظر آنها نبود، آن گروه فورا به 
مخالفان استاندار تبدیل می شد. باور کنید این نوع 
نگاه یک نگاه غیر منصفانه است. ما دراین مدت 
داشتیم  انتظار  اما  کردیم.  تحمل  را  رفتارها  این 
با  خواهی  سهم  از  بدور  سیاسیون  از  دسته  این 
ارائه طرح، نقطه نظر، دیدگاه و. . . . استاندار را 
یاری  از شرایط کنونی  استان  برد  برون  در مسیر 
برنامه.  و  طرح  پیشنهادو  یک  از  دریغ  اما  کنند. 
در واقع آنجا که انتصابات به مذاق آقایان خوش 
آمد ما آدم های خوبی بودیم و آنجا که انتصاب 
نبود ما به آدم های بد قصه تبدیل  باب میل آنها 

شدیم)خنده(
 به نظر شما انتخابات آتی مجلس تا چه اندازه 
می تواند در انتخاب مواضع گروه هایی سیاسی 

در استان تاثیر گذار باشد؟
حتما  دارد  مجلس  در  18نماینده  که  استانی 
انتخابات مجلس و نقش نمایندگان در آن پررنگ 
است و رقابتهای سیاسی و انتخاباتی محدود به زمان 
خاص آن هم نیست. اگربرخی از دوستان درک 
کنند که مشی دولت، مش اعتدال است بسیاری 
از مشکالت کنونی حل خواهد شد. به اعتقاد من 

نارضایتی برخی گروه ها از برخی تصمیم گیری 
کنونی  شرایط  و  فضا  از  واقعی  تحلیل  عدم  ها، 
با  طلبان  اصالح  که  کنیم  فراموش  نباید  است. 
پذیرفتن مشی اعتدال دکتر روحانی در پیروزی و 

شکل گیری دولت یازدهم نقش داشتند. 
اما یک نکته در این خصوص حایز اهمیت است 
و آن هم اینکه اتفاقات 8 سال گذشته باعث شد 
از  بریزد. خیلی  تا معادالت و قواعد سیاسی بهم 
چیزهایی که امروز پیرامون نوع رقابت ها، اخالق 
است.  متفاوت  گذشته  با  هست  مطرح  رقابتی 
متاسفانه نگاه برخی از دوستان به مقوله انتصابات 
انتخابات نگاه مسابقه ایست. برخی از دوستان  و 
به دنبال این هستند تا به قول اهالی ورزش در این 
مسابقه با پیش برد اهداف خود از شرایط میزبانی 
استفاده کنند. اما فکر می کنم که تالش بزرگان 
کشور  سیاسی  فضای  بازگشت  به  جناح  دو  هر 
می کند.  کمک  سازندگی  و  همدلی  سمت  به 
سیر  شرایطی  چنین  آمدن  بوجود  با  امیدوارم 
تعامل  صعودی  سیر  به  جناح ها  تقابل  صعودی 

تبدیل شود. 
اجرایی  مشاور  عنوان  به  شما  انتصاب   
استاندار فارس به نوعی اولین انتصاب استاندار 
بود، این انتصاب ریشه در عالقمندی های قومی 

و جغرافیایی نداشت؟

درست  شما  حرف  انتصاب  اولین  درمورد 
در  و جغرافیایی  قومی  نگاه های  اینکه  اما  است. 
در  ندارم.  قبول  را  بوده  گذار  تاثیر  انتصاب  این 
را  یکدیگر  ما  که  است  5۰سال  نزدیک  واقع 
اعتماد  یکدیگر،  از  دیرینه  شناخت  می شناسیم. 
مذاکره  روز  به 2۰  قریب  و  سویه  دو  اطمینان  و 
باعث شد که در برابر پیشنهاد آقای دکتراحمدی 
تسلیم شوم. زمانیکه ایشان به عنوان استاندار معرفی 
شدند، من به عنوان یک شهروند وظیفه داشتم که 
به ایشان کمک کنم تا چه رسد به عنوان دوست 
و همکار سابق. من به همراه دکتر احمدی از همان 
روز اول هم قسم شدیم تا تمام توان خود را برای 
خدمت به مردم و استان بکار بندیم. در این مسیر 
به  نیل  برای  که  بودیم  عقیده  هم  بایکدیگر  هم 
سمت پیشرفت و توسعه نباید به دنبال آن باشیم که 
بیاوریم و یک جریان  یک جریان فکری را باال 
فکری را زمین بزنیم، پس ما باید به دنبال تحقق 

وعده های دولت باشیم و نه منازعات سیاسی. 
توسط  انتصابات  حوزه  در  انتقادات  برخی   
برخی گروه ها مطرح شد، نظر شما در این مورد 

چیست؟
در خصوص انتصابات نیز یک توضیح ضروری 
انتصابات حساسیت  اینکه کمیته  است و آن هم 
ویژه ای در خصوص معرفی نفرات پیشنهاد شده 
از خود نشان می دهد. بررسی سوابق یک نیروی 

پیشنهاد شده گاهی تا 2۰روز به طول می انجامد 
و پس از آن نیز خود استاندار با شناخت کاملی 
که از پیشنیه و عملکرد افراد دارد فرد مورد نظررا 
مورد ارزیابی قرار می دهد. اما در پاره ای از مواقع 
نیز نداشتن رابطه استخدامی و یا دیگر موانع قانونی 
برخی محدودیت هایی را برای استفاده از برخی 
این ها  همه  می کند،  ایجاد  توانمند  نیروهای  از 
در  که  تاخیرهائی  یا  مشکالت  کنار  در  باید  را 
انتصاب  وزارتخانه های مربوطه جهت پذیرش و 

پیش می آید قرارداد. 
در مجموع فکر می کنم در استان فارس ودر حوزه 
نظیر  فاکتورها  نظر گرفتن برخی  با در  انتصابات 
توانمندبودن، نداشتن منع استخدامی و بکارگیری، 
داشتن تجربه الزم و. . . خوب عمل شده است. 
و  تحلیلگران  از  بسیاری  گواه  به  که  عملکردی 
دفاع عنوان شده  قابل  نیز  بزرگان سیاسی کشور 
از استان های کشور  با برخی دیگر  و در مقایسه 

مطلوب ارزیابی می گردد. 
 اما نکته ای که گمان می کنم سئوال بسیاری 
باشد این است که دکتر احمدی در بدو ورود به 
فارس خسارات های 8 سال گذشته را بیش از 
8 سال جنگ دانست. درحالیکه به اعتقاد برخی 
قبل  دولت  مدیران  خسارت ها  این  بروز  علت 
بودندچرا بازهم به تعدادی از مدیران در دولت 

جدید اعتماد شد ؟
آن حرف دکتر احمدی کامال درست است. در 
واقع نه تنها درفارس بلکه در بسیاری از استان های 
کمااینکه  است.  داده  رخ  اتفاق  این  کشور 
خساراتی  چنین  وقوع  به  نیز  جمهور  خودرییس 
بارها اشاره کرده است. دکتر احمدی همزمان با 
حضور در فارس برای برچیدن مدیران ناکارآمد 
قدم برداشت. این قدم برداشتن با یک تفکر علمی 
و بدور از اغراض سیاسی انجام می شود. بررسی 
شرایط دستگاه، توانمندی های مدیرو. . . از جمله 
آنها  به  شدت  به  استاندار  که  است  فاکتورهایی 
توجه می کند و مورد آنالیز قرار می دهد. با این 
ادارات و  به سراغ  ابتدا  تفاسیر دکتر احمدی در 
دستگاه کلیدی که بعضا دچار چالش بودنرفت، 
دولتسامان  نماینده  آن  طبع  به  و  دولت  که  چرا 
معیشت  اشتغال،  اقتصادی،  وضعیت  به  دادن 
مردم، فرهنگ و سیاست خارجی است. آمارهای 
انتصابات و خط مشی انتصابات نشان می دهد که 
مانسبت به خسارت های 8 سال گذشته بی تفاوت 

نیستیم. 
 اما برخی از منتقدین استاندار به نوع چینش 
وارد  شدید  انتقاد  استان  سطح  در  فرمانداران 

می کنند!
ما بر این اعتقادیم که اساس کار در فرمانداری ها 
فرماندار  باشد.  تفاهم  و  اعتدال  اساس  بر  باید 

مایـه خوشـحالی اسـت کـه پـس از 7 مـاه فضـای متاطـم سیاسـی اسـتان بـه سـمت یـک فضـای واحد و 
بـدون حاشـیه در حـال حرکـت اسـت. البتـه عملکـرد دکتـر احمـدی در انتصابـات نیـز بـه ایجـاد چنیـن 
فضایـی کمـک کـرده اسـت. در واقـع عـدم دخالـت دادن تفکر سیاسـی و عدم وابسـتگی بـه جناحی خاص 
باعـث گردیـد تـا مشـی دولـت در انتصابـات در اسـتان فـارس نیـز جـاری و سـاری شـود. در واقـع بـروز و 
نمـود چنیـن مشـی احتـرام همزمـان بـه موافقـان و مخالفـان آقـای روحانـی در انتخابـات 24 خرداد اسـت. 

*    *    *    *    *
واقعـی شـدن  بـه  نیـز  اسـتان  قـوت فرهنـگ در  و  نقـاط ضعـف  و  بـه خمودگی هـا  اسـتاندار  اشـراف 
نگاه هـا بـه مقولـه فرهنـگ و هنـر و رسـانه کمـک شـایانی کـرده اسـت. همچنیـن انتصـاب یـک مشـاور 
هنـر و رسـانه از جنـس فرهنگـی و مطبوعـات بـه ایـن دلیـل بـوده کـه در کنـار تهیـه خـوراک کاری روابط 
عمومـی و ارایـه ایده هـای نـو در ایـن حـوزه، ارتبـاط اصحـاب فرهنـگ و هنـر بـا اسـتاندار تسـهیل گـردد. 



شماره یـک11

دوره جـــدیــــد
مـردادمــاه 1393

نماینده  جمعه،  امام  با  است  قرار  شهرستان  یک 
کارکند.   .  . و.  جناح  هردو  سیاسیون  مجلس، 
افراطی داشته  این فرماندار اگر قرارباشد رفتاری 
در  امید  و  تدبیر  دولت  نماینده  تواند  نمی  باشد، 
محدودیت  البته  باشد  خدمتش  محل  شهرستان 
استفاده از نیروهای خارج از وزارت کشور را نیز 
باید مدنظر قرار داد. در عین حال از 29فرماندار 
شهرستانهای استان فارس، 2۰فرماندار تغییر کرده 
در  که  حالی  در  می باشد  حدود68درصد  که 
 سطح کشور 5۳ درصد تغییر فرمانداران را شهد

 بوده ایم. 
انتخاب  از  بارها  هایتان  صحبت  در  شما   
مدیران میانه و مشی اعتدال سخن گفتید. تعریف 
دولت و به تبع آن استاندار فارس ازکاربرد واژه 
اعتدال در انتصابات چیست؟آیا اعتدال به معای 
مقابل  در  اینکه  یا  است  میانه  مدیران  انتصاب 
انتصاب یک مدیر اصولگرا باید یک مدیر اصالح 

طلب هم منصوب گردد؟
نظام  داشتن  قبول  نیست.  چیزی  همچنین  مطلقا 
نکردن  گیر  و  روحانی  دکتر  دولت  کشورداری 
در  مختلف  سیاسی  خاردارگروه های  سیم  در 
از یک مدیر  تعریفی  توانایی های مدیریتی  کنار 
میانه رو اعتدالی است. اما این به معنی نفی احزاب 
از  می توان  بلکه  نیست.  سیاسی  تشکل های  و 

جناح  یک  به  منتسب  مدیر  یک  توانایی های 
نیز  بودن  اعتدالگرا  عین  در  نیز  سیاسی  خاص 
استفاده کرد، همانگونه که شما هم واقف هستید 
انتصابات در کابینه و تیم  جهت و رویکرد اکثر 
اصالح  لزوما  نه  و  است  گرایانه  اصالح  دولت 
طلبانه! اما باید پذیرفت که مدیران الیق و توانا از 

هر طیف سیاسی که باشند باید استفاده شوند. 
 شما به نکته ای قابل تامل اشاره کردیدوآنهم 
بکار  جهت  استخدامی  و  قانونی  موانع  بحث 
گیری نیروهای توانمند. در گذشته ای نه چندان 
دور استان فارس به نوعی پرورش دهنده مدیر 
ریزی  پایه  درواقع  می شد،  محسوب  کشور  در 
به دست  و وزارتخانه های کشور  نهاد ها  برخی 
و  اکنون  آیا  است،  شده  انجام  فارسی  مدیران 
پس از نزدیک به 4 دهه پیروزی انقالب، فارس 

با بحران مدیریتی روبرو شده است؟
با  فارس  استان  بودن  پرور  مدیر  خصوص  در 
شما موافق هستم. وقتی به گذشته نگاه می کنیم 
می بینیم که فارس در دولت های مختلف چندین 
وزیر، معاون وزیر و مدیران رده باال را به کشور 
کنار حضور  در  پیشینیه  این  است.  نموده  عرضه 
سیاسی  و  فکری  جریان های  بزرگان  برخی 
مختلف که اهل فارس هستند و در مرکز اقامت 
دارند ازاستان فارس یک استان توانمند در عرصه 

مدیریت کشور ساخته است. 

 آیا از این پتانسیل استفاده الزم می شود؟
مجمع فارسی های مقیم تهران متشکل از نیروهای 
با تجربه و توانمند بسیاری است که در طول 7 ماهه 
گذشته با ابتکاراستاندار سه جلسه مشترک با آنها 
برگزار شده است. محوریت این جلسات مبحث 
سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، صنعت و عمران و 
آبادی بوده است که امیدواریم طی چند ماه آینده 

نتایج آن عملی شود. 
دولت  مدیران  میانگین سنی  موسوی  آقای   
یازهم در استان فارس همچون مدیران رده باال 
دولت میانگین باالیی است. استاندار دولت نهم 
برای  جوان  مدیران  تربیت  برای  برنامه ای  چه 

کشور دارد؟
ببینید بخشنامه الزام انتصاب بخشداران و فرمانداران 
از بدنه وزارت کشور، دست استانداران را برای 
پرورش مدیران جوان باز گذاشته است. به این معنا 
که در این سیستم یک کارشناس وزارت کشور 
می توان با بروز توانایی های خود تا حد بخشدار و 
فرماندار نیز مطرح شود. نگاه استاندار به انتصابات 
در دستگاه های دیگر نیز به همین گونه است. در 
این  انتصابات  برای  احمدی  دکتر  اولویت  واقع 
است که تا حد امکان از نیرو های همان سازمان 
و دستگاه در مسیر رشدو تعالی استفاده شود. البته 
میانگین سنی انتصابات در استان فارس باال نیست. 

احمدی  دکتر  انتصابات  درتفکر  زنان  سهم   
چقدر است؟

ما تجربه انتصاب بخشدارزن در دوران اصالحات 
را داشتیم. یکی از نخستین ترین انتصابات انجام 
بانوان  انتصاب مشاور  استانداری فارس،  شده در 
ویژه  نگاه  حاصل  انتصاب  این  است.  استانداری 
استانداربه اهمیت جایگاه زنان در حوزه تصمیم 
درانتصابات  اما  است.  گیری  تصمیم  و  سازی 
به  با در نظر گرفتن شرایط خاص زنان  پیش رو 
دنبال استفاده از چند مدیر زن توانمند در مجموعه 
هستیم. نا گفته مشخص است که عرصه مدیریتی 
ما )درست یا غلط( مردساالر شده است و اتفاقا 
از  خیلی  در  میدهد  نشان  سوابق  و  مطالعات 
شاخصهای مدیریتی زنان از مردان جلوتر هستند 
و کاش بشود تابو استفاده جنسیتی و درصدی از 

زنان در عرصه مدیریت را شکست!
 به بحث مشاوران استاندار اشاره کردید، یکی 
بسیار  آن  در  فارس  استاندار  که  حوزه هایی  از 
پررنگ وارد شد، انتصاب مشاوران در حوزه های 
مختلف بود. آیا کارکرد پست مشاوراستاندار یک 
کارکرد تشریفاتی است یا اینکه استاندار به دنبال 

ارائه کار اجرایی از سوی مشاوران خود است؟
در  گسترده  اطالعات  به  استاندار  نیاز  سبب  به 
مورد  وجودمشاوران  لزوم  خاص  حوزه های 
دیگرگستردگی  سویی  از  می شد.  نیاز  اعتماد 

تا  بود  شده  علت  بر  مزید  نیز  استاندار  مسئولیت 
مشاورانتخاب  مختلف  حوزه های  در  استاندار 
نقش  استاندار  عشایر  مشاور  مثال  عنوان  به  کند. 
بسیار تاثیر گذاری را در نوع ارتباط بین استاندار 
با عشایرو انتقال مشکالت و خواسته های این قشر 
از هموطنانمان بازی می کند. یا مشاور نفت و گاز 
تحقیقات  انجام  به  ملزم  این صنعت  درحوزه  نیز 
عملکرد  بررسی  است.  خود  خاص  وظایف  و 
مشاورین استاندار نشان می دهد که نوع نگاهی که 
استاندار به مشاوران دارد نگاه تشریفاتی نیست. به 
عنوان مثال مشاور جوانان استاندار در حوزه اشتغال 
که مرتبط با جوانان است ورود کرده و با تدوین 
و تنظیم اساسنامه انجمن خیرین اشتغال گام مهمی 

در این حوزه برداشته است. 
حضور  دوران  در  که  مثبتی  ازاتفاقات  یکی   
این  در  استاندارفارس  عنوان  به  احمدی  دکتر 
به  وی  متفاوت  نگاه  است،  داده  رخ  استان 
این  است.  فرهنگ  اهالی  و  مطبوعات  اصحاب 

تفاوت نگاه را شما چگونه ارزیابی می کنید؟
اتفاقات  حوزه  دراین  که  می کنم  فکر  هم  من 
اهالی  با  رو  رودر  دیدار  است.  داده  رخ  مثبتی 
به  سرکشی  روزه،   1۰۰ گزارش  ارائه  فرهنگ، 
اهالی فرهنگ، پذیرش اهالی مطبوعات و پاسخ 
بازدید  شرایطی،  هر  در  آنها  سئواالت  به  گویی 

از رسانه های مختلف، نگاه تخصصی به جایگاه 
خبرنگاران و مدیران رسانه و. . . همه نشان دهنده 

نگاه ویژه استاندار به این مقوله است. 
به  از پاسخگویی  استاندار  اینکه  به دلیل  در واقع 
رسانه ها فراری نبوده و نگاه ابزاری به رسانه نداشته 
است، آمار کمی و کیفی ارتباط دکتر احمدی با 
رسانه مثبت است. شاید یکی دیگر از عوامل تاثیر 
گذار در این حوزه این بوده که استانداری فارس 
به رسانه به عنوان یک ابزار انتقال پیام نگاه می کند 

نه ابزاری برای تبلیغات. 
ضعف  نقاط  و  خمودگی ها  به  استاندار  اشراف 
شدن  واقعی  به  نیز  استان  در  فرهنگ  قوت  و 
کمک  رسانه  و  هنر  و  فرهنگ  مقوله  به  نگاه ها 
شایانی کرده است. همچنین انتصاب یک مشاور 
به  مطبوعات  و  فرهنگی  جنس  از  رسانه  و  هنر 
تهیه خوراک کاری  کنار  در  بوده که  دلیل  این 
این  در  نو  ایده های  ارایه  و  عمومی  روابط 
 حوزه، ارتباط اصحاب فرهنگ و هنر با استاندار 

تسهیل گردد. 
 و سخن آخر. . . . 

تشکر از شما و همه دوستان رسانه ای که در این 
باشیم یا شرمنده  یا توانستیم پاسخگویشان  مدت 
تحقق  راستای  در  بتوانیم  که  انشاهلل  شدیم.  آنان 
امید در زمانی که  نظام و دولت تدبیر و  اهداف 

مسئولیت داریم خدمتی صادقانه انجام دهیم. 
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پیمان بهادری- دولت یازدهم بر خالف دولت گذشته راه 
تعادل را در پیش گرفته و می خواهد با نمایندگان مجلس 
تعامل کند. بر اساس همین رویه نانوشته، پروژه انتخاب 
استانداران، فرمانداران، مدیران کل و حتا در بیشتر موارد 
بخشداران و معاونان فرمانداران با نظر مثبت نمایندگان هر 
منطقه انجام می شود و یا در حال انجام است.  انجام این 
پروسه در حالی است که اغلب نمایندگان مجلس نه موافق 
دولت »تدبیر و امید« بوده اند، نه در روی کار آمدن دولت 
روحانی نقشی داشته اند و نه حتا اغلب آنان در انتخابات 
به رییس جمهور رای داده اند. اما مشکل این جا است 
که در رویه جدید حدود دخالت نمایندگان در عزل و 
نصب ها تعیین نشده است و اندازه دخالت بستگی به برش، 
میزان و قدرت البی طرفین و نفوذ هریک از دو جریان بر 
یکدیگر و سهم نمایندگان در روی کار آمدن استانداران 
دارد. باید به این نکته توجه داشت که همه این تعامل در 
مورد نمایندگانی است که اغلب جریان فکری خاصی را 
نمایندگی می کنند که مطمئنا از جریان فکری غالب رای 
دهندگان 24 خرداد و دولت دور و به دولتمردان دولت 
گذشته نزدیک تر هستند. نگاه دولت در باال نگاهی مثبت 
و تعاملی است، اما در سطح پایین تر و در استان ها و در 
ارتباط میان نمایندگان مجلس و استانداران، تصمیم دولت 

دچار تغییر و دگرگونگی عمده می شود. 
معامالت سیاسی به جای تعامل، تشکیل بازار مشترک 
مدیریتی به جای شایسته ساالری، حذف مدیران مستقل 
به جای جذب مدیران پاکسازی شده در دولت گذشته، 
در  استان ها  در  تعامل  به جای  است که  اتفاقی  حداقل 
حال روی دادن است. به قول اکبر ترکان تصمیمی که در 
شاهرگ دولت گرفته می شود در مویرگ ها اجرا نمی شود 
و یا دچار تفاوت برداشت می شود. برخی نمایندگان امروز 
برای ماندن مدیران گذشته تالش می کنند، اصرار بر ماندن 
و یا انتصاب مدیرانی که دارای تجربه، سابقه و عملکرد 
قابل قبولی هستند با هر دیدگاه سیاسی که باشد پسندیده 

ارکستر تک نوازان

دکتر احمدی عنوان کرد : اگر افراد تنگ نظر فرصت داشتند و 
در زمان حکومت خاندان زندیه زندگی می کردند، با تفکرات 
غلط خود فرصت احداث مجموعه زندیه را از کریمخان زند 
می گرفتند. استاندار فارس با انتقاد شدید از برخي افراد که بدون 
اطالعات کافي و در برخي موارد از روي تنگ نظري با سرمایه 
گذاري در شهر شیراز مقابله مي کنند، از آنها خواست تا با رفتار 

نسنجیده با سرنوشت شهر و شهروندان شیرازي بازي نکنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني استانداري فارس، دکتر سید 
)ص(  الرسول  مسجد  نمازگزاران  جمع  در  محمداحمدي 
شیراز، اظهار داشت : کالنشهري همانند شیراز براي رشد و 
مبارزه با ناهنجاري ها و معظالت مختلف نیازمند توسعه همه 
جانبه در تمامي زمینه ها است ؛ بنابراین نمي توان بخاطر تنگ 
زنجیره  و  است  شمار  انگشت  تعدادشان  که  عده اي  نظري 
انساني تشکیل مي دهند حقوق سایر شهروندان، جوانان و فارغ 
التصیالن دانشگاهي را نادیده گرفت و اجازه سرمایه گذاري در 
این شهر را نداد. رییس شوراي برنامه ریزي و توسعه استان فارس 
ادامه داد : همانطور که نیاز به کارخانه داریم، نیاز به هتل، بازار، 
مراکز تجاري، خدماتي و بیمارستان هاي مدرن و مجهز نیز در 
شیراز احساس مي شود و معتقدیم زیبایي این شهر با فرهنگ و 
دین در تعارض نیست. وي تصریح کرد : معناي این شعار که 
» برج هاي 25 طبقه در سومین حرم اهل بیت)ع( نباید احداث 
شود » را به هیچ عنوان متوجه نمي شوم؛ اگر چنین است و در 
شهر هاي مذهبي نباید ساختمان هاي بلند مرتبه ساخته شود پس 

تمامي هتل ها و آسمان خراش ها در مشهد مقدس، مدینه و یا 
مکه باید فرو ریخته شود. 

استاندار فارس با طرح این سوال که »آیا کسي مي تواند منطقي 
در اندیشه این افراد که با اعمال و رفتار خود باعث فرار سرمایه 
گذار از شهر شیراز مي شوند، پیدا مي کند؟ »، تصریح کرد : 
کسانیکه بدون تفکر و تعقل و یا از سر بغض به دنبال فراري دادن 
سرمایه گذاران از شیراز هستند، با سرنوشت جوانان و فرزندان 
این شهر بازي مي کنند چرا که اعمال و رفتار انها باعث مي شود 
تا هیچ سرمایه گذاري حاضر به سرمایه گذاري در شیراز و حتي 

کل استان فارس نشود. 
دکتر احمدي عنوان کرد : اگر افراد تنگ نظر فرصت داشتند و 
در زمان حکومت خاندان زندیه زندگي مي کردند، با تفکرات 
غلط خود فرصت احداث مجموعه زندیه را از کریمخان زند 

مي گرفتند. وي با تاکید بر التزام خود به پاسخگویي در قبال 
آینده جوانان و خانواده ها در شیراز و استان فارس، گفت : 
هندوانه »اولین تولید کننده گندم کشور« را زیر بغلمان گذاشتند 
امروز  استفاده کردیم که  منایع آبي زیر زمیني  از  و آنچنان 
فرونشیني زمین، تخت جمشید را تهدید مي کند. نماینده عالي 
دولت در استان فارس در ادامه به بافت فرسود شهر شیراز و 
ناهنجاري موجود در آن اشاره کرد و افزود : آیا آنانکه با تنگ 
نظري حلقه انساني تشکیل مي دهند و آرامش شهر و شهروندان 
را خدشه دار مي کنند به بیغوله هاي موجود در زند باریک، 
خیابان کریمخان زند و یا اطراف حرم مطهر شاهچراغ )ع( و 
آستانه )ع( سري زده اند و از فقر اجتماعي و اقتصادي آن مناطق 
خبر دارند، که این چنین چوب الي چرخ سرمایه گذاري در 

شهر شیراز مي گذارند؟
 استاندار فارس تاکید کرد : استان بزرگ فارس با این همه 
تعریف و تمجید تنها 4 درصد از تولید ناخالص ملي را دارا 
و  ندانسته سرمایه گذار  یا  و  دانسته  است؛ آن وقت عده اي 
سرمایه گذاري را در شیراز فلج مي کنند. دکتر احمدي گفت 
: شهري که قرار است پایتخت انرژي ایران شود با تنگ نظري 
پیشرفت نمي کند، بلکه هر روز با مشکالت عدیده اي روبرو 
مي شود. رییس شوراي اداراي استان فارس در پایان افزود : 
وجود دلگرمي و نشاط در میان مردم با دین و عزت در تعارض 
نیست و شیک بودن شهر شیراز با معنوي بودن این شهر تعارضي 

نخواهد داشت. 

است و نه تنها ایرادی ندارد؛ بلکه به روند توسعه استان ها 
نیز کمک خواهد کرد. ایراد از آنجا آغاز می شود که 
اصرار برخی برای نگه داشتن مدیران هم فکر اما کم توان 
چیزی جز سیاسی کاری نیست. تصور کنید اصرار بر ماندن 
مدیران سیاسی در آموزش و پرورش و یا دانشگاه ها عالوه 
بر سیاسی کردن محیط های علمی می تواند چه لطمات 
جبران ناپذیری به توسعه علمی کشور وارد کند. یا اصرار 
برای ماندن مدیران اقتصادی چه بالیی بر سر تولید کنندگان 
استان می آورد. )مسایل جهاد کشاورزی و صنعت و معدن 

فارس را در دولت گذشته را مرور کنید(. 
تفاوت برداشت استانداران از خواسته دولت و انتقال آن به 
مدیران خود و موظف کردن آنان به حفظ مدیران ناتوان، 
در نهایت دست و پای مدیران تحول خواه و با برنامه را 
نیز می بندد. قصه حضور مدیران سفارشی و مورد تایید در 
پست های مختلف استان ها بدون در نظر گرفتن شایسته 
ساالری، حکایت اتومبیلی است که سیستم برق، ترمز، 
سوخت رسانی و هدایت و فرمان آن هر کدام در زمانی، 
به سفارشی و بنا بر منافع و مصلحتی خریداری و در نهایت 
بر روی خودرو نصب شده است. شاید هر کدام از قطعات 
آنها  مجموع  اما  باشند،  داشته  مزیت هایی  سیستم ها  و 
نمی توانند در کنار هم سیستم هماهنگ را خلق کنند و این 
اتومبیل در کیلومترهای اول از کار خواهد افتاد. یا ارکستر 
فیالرمونیکی را تصور کنید که هر یک از نوازندگان در 
هنگام اجرا، نت متفاوتی را پیش رو دارد و بدون توجه به 
رهبر ارکستر می خواهد موسیقی مورد عالقه خودش را 
اجرا کند. چنین ارکستری هر چند هم که دارای نوازندگان 

چیره دست و خالق و سازهای درجه اول باشد، اما باز فاقد 
هارمونی است، نوای گوشخراشی را تولید خواهد کرد و 

دست آخر موجب خنده یا سوژه مخاطبان خواهد شد. 
 در حوزه های سیاسی ایجاد این بازار مشترک تبعات 
بیشتری نیز دارد؛ وقتی تعدادی از نمایندگان برای ماندن 
فرمانداران و بخشداران هم فکر خود اصرار می ورزند، 
مطمئنا این اصرار تنها برای ایجاد تعامل و بهره وری باال 
در منطقه نیست، بلکه بدون تعارف گوشه چشمی هم به 
انتخابات پیش رو دارند. فرماندار یا بخشداری غیر همسو 
با دولت که حضور خود را مدیون نماینده ای بداند که در 
انتخابات آینده کاندیدا خواهد بود، می تواند در کمترین 
حالت و نگاه خوش بینانه، چشم خود را بر روی برخی 
تخلفات هر چند کوچک ببندد. در این رابطه می توان 
نگاه بد بینانه تری هم داشت. استانداران باید بپذیرند که 
بیش از همه چیز باید به رای مردم و مطالبات مردم متعهد 
باشند و بیشترین ارتباط را با جامعه و مردم داشته باشند؛ 
همان کسانی که در روی کار آمدن دولت بیشترین سهم 
را داشته اند. اما در این رویه، ارتباط استانداران و فرمانداران 
با نمایندگان گاهی از روال اصلی خارج شده و خواست 
و مطالبات شخصی را پوشش می دهد تا مطالبات اصلی 
جامعه. هزینه کرد بودجه استان ها با نظر نمایندگان اتفاق 
دیگری است که رابطه مدیریت کالن استان و استانداران 

با نمایندگان را وارد فاز نادرستی می کند. 
این طبیعی است که نمایندگان تمایل بیشتری به هزینه 
کرد بودجه استان در محل زندگی و تولد خود، جایی 
که نزدیکان و اقوام و آشنایان بیشتری دارند را داشته 
بایستی در هزینه کرد  نمایندگان بدون رو در  باشند. 
بودجه استان ظرفیت رای منطقه را نیز مورد نظر خواهند 
گرفت. مطمئنا مجموعه استانداری ها برای حفظ تعامل 
با نمایندگان، مخالفت جدی و متعدد با پیشنهادهای آنها 
نخواهند کرد و این همان مساله ای است که عالوه بر 
بستر سازی تخلفات احتمالی می تواند توسعه نامتوازن هر 
شهرستان و بخش را به دنبال داشته باشد. آری همان گونه 
که ترکان می گوید تزریقی که در شاهرگ دولت انجام 
شده است در مویرگ ها به گونه ای دیگر نمایان شده و 

شاید هم یخ زده است. 

اسـتاندار فارس در جمع نمازگزاران مسـجد الرسـول )ص( خطاب به منتقدان سـرمایه گذاری در شـهر شـیراز:

شیک بودن شیراز با دیـــن و فرهنـــگ تعارض ندارد
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سید عالء الدین کراماتی مدیرکل اتباع خارجی استانداری فارس:

بسیاری از اتفاقات و رخدادها، ریشه در مدیریت گذشته دارد
به عنوان اولین سوال؛ لطفا بفرمایید تحلیل شما 
از انتخابات 24 خرداد چیست. بعد از 8 سال چه 
اتفاقی روی داد که مردم با وجود تمام دلخوری ها 
و نـاامیـدی های گذشتـه و حتـا رد صـالحیت 
کاندیـداهای اصلی اصـالح طلبـان بـاز به صحنه 

آمدند و روحانی را برگزیدند؟
بنیادین  و  اساسی  نقشی  تمامی تحوالت  مردم در 
است؛ چرا که  موثر  همیشه  ملت  اراده  اند.  داشته 
دارای پشتوانه ای مستحکم و بی نظیر است. تدبر 
امر است.  این  بیانگر  نیز  از آیات قرآن  در برخی 
خداوند هر گونه تحولی را منوط به اراده ملت هامی 
داند. انقالب، مهم ترین تحول سیاسی، اجتماعی 
وفرهنگی ایران اسالمی را می توان نمودی از این 
ادعا دانست. نقش مردم مربوط به عصری خاص 

نیست درهمه اعصار اینگونه است. 
مـردم  با  آگاهـی  و  دانـش  نظر  از  مـردم  امـروزه 
روزگاران پیش تفاوت دارند و به همین دلیل بیش 
از پیش به حقوق خویش واقفند. انتخابات 24 خرداد 
سال گذشته را هم در همین راستا می توان تفسیر و 
ارزیابی کرد. گروهی حفظ وضع موجود را وجهه 
همت خویش ساخته بودند و به همین دلیل در آستانه 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چاره ای جز 
القای یاس و نومیدی به جامعه نداشتند، تالش های 
زیادی کردند تا مردم فراموش کنند که ذاتا دارای 
عزت، عظمت و کرامت اند، اما مردم با استعانت 
از ارزش های دینی و اعتقادات خود و با تاسی از 
ائمه معصومین و تمسک به آموزه های دینی، در 
جهت ایجاد تغییرات و دگرگونی های مشروع گام 

برداشتند که حاصل آن چیزی نبود جز پدیداری 
دولت تدبیر و امید. غیرت ایرانی و توجه ملت به 
سرنوشت خود ثروتی است که باید آن را غنیمت 
شمرد و نه تنها نباید از این قدرت هراسی به خویش 
راه داد، بلکه باید به آن به عنوان یک فرصت نگاه 
حق،  به  مردم  خواسته  اغلب  جست.  بهره  و  کرد 
مبین است.  بر اصول دین و شرع  مبتنی  و  مقبول 
انقالب اسالمی ریشه در قلوب مردم دارد و ناشی 
از اراده پوالدینشان می باشد که برای آنان عزیز و 
حیاتی است و به همین علت بود که برای حفظش، 
آن ایثارگری ها را از خود نشان دادند که در طول 
تاریخ بی نظیر است. سال های جنگ از یاد هیچ 
کس نرفته است. کدام ملت است که برای حفظ 
ارزشهایش این چنین جانفشانی کند؟ درست پس از 
گذشت سالها همین ملت در انتخابات اخیر شرکت 
کرد؛ آن هم در زمانی که سعی گروهی بر القای 
مطالبی در راستای سرخوردگی و یاس جامعه بود. 
انتخابات اخیر ریاست  حضور چشمگیر مردم در 
امیدواری،  جمله  از  واقعیاتی  بیانگر  جمهوری، 
سطح  در  اصالحی  وتغییرات  هوشیاری  آگاهی، 
برای  و  بدانیم  قدر  را  اعتماد  این  باید  بود.  جامعه 
کنیم.  تالش  آنان  اعتماد  حفظ  و  مردم  رضایت 
انتخابات 24 خرداد 92 تبلور و تجسد قدرت بی 

مانند ملت بود. 
انتخابات 24 خرداد در شرایطی به نفع مردم 
برای  تبلیغ  بیشترین  که  بخشی  که  خورد  رقم 
شد  برخوردار  کمتری  رای  میزان  از  می شد  آن 
فارس  و  ایران  در  شرایط  واجدین  بیشترین  و 

در  که  است  درحالی  این  دادند؛  رای  روحانی  به 
نظرسنجی هایرسمی که قبل از برگزاری انتخابات 
انجام شد روحانی جایگاه چندانی در بین مردم 
نداشت. به نظر شما چه عاملی فضای انتخابات را 
دگرگون کرد و مطالبات افرادی که به روحانی رای 

دادند در حوزه های مختلف چه بود؟
رخداد های سیاسی- اجتماعی را نمی توان منوط به 
یک علت دانست. پدیده های اجتماعی معموال علل 
گوناگونی دارند که نباید در تبیین آنها تنها از یک 
عامل نام برد. بسیاری از اتفاقات و رخدادها ریشه در 
مدیریت گذشته دارد. امروزه به ندرت خانواده ای 
نعمت  از  آن  اعضای  تمامی  که  می شود  یافت 
تحصیالت عالی و تکمیلی بی بهره باشند. علم و 
دانایی آنان را توانمند و بصیر ساخته، به نحوی که به 
سادگی قادر به تشخیص اند. تبلیغات و فعالیت های 
متغیر  را  آنان  اندیشه  نمی تواند  قشری  و  صوری 
گزینش  آگاهانه  مردم  اخیر  انتخابات  در  سازد. 
کردند. شعار بسیار سنجیده دکتر روحانی- اعتدال 
و تدبیر- و انتخاب نماد »کلید« که بیانگر درک 
عمیق روحانی از شرایط بغرنج سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی جامعه بود و نیز اعالم حمایت برخی از 
رجال سیاسی از جمله آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و 
سید محمد خاتمی، محبوب احزاب اصالح طلب، 
عاملی اساسی در کامیابی ملت می توان برشمرد. البته 
اقدام عقالنی و ستوده دکتر عارف در انصراف از 
ادامه فعالیت انتخاباتی که به اتحاد و انسجام گروه 
فراموش  نباید  هرگز  را  انجامید  طلب  هایاصالح 

نمود. 
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آرمان هـای  از  گرفتـن  فاصلـه  شـاید 
انقـاب اسـامی کـه عبـارت اسـت از 
اسـتقال، آزادی و جمهـوری اسـامی و 
وحشـت از محـو شـدن آن یـک علتـی 
اساسـی بـرای حضـور چشـمگیر ملت و 
خلق حماسـه بزرگ سیاسـی بود. شـعار 
انقـاب مـا »اسـتقال، آزادی، جمهـوری 
اسـامی« اسـت و مـا نباید ایـن امر مهم 
را از یـاد ببریـم. آنچـه باعـث تاسـف 
اسـت اینکـه در 8 سـال گذشـته ایـن 

شـعار بـه گونـه ای دیگـر تعبیـر و 
از  دیگـری  مفهـوم 

اسـتقال برداشت
می شد. 

بر  مبتنی  و  مطالعه  بدون  اقدامات  از  برخی  انجام 
هشت  در  عقالنیت  از  دور  به  و  فردی  تمایالت 
سال گذشته سبب شد که ملت از اینکه مبدا قدرت 
بار دیگر به دست گروه هایی با افکار مشابه بیفتد، 
خود دست به کار شدند و حماسه ای معنا دار خلق 

نمودند. 
شاید فاصله گرفتن از آرمان های انقالب اسالمی که 
عبارت است از استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
و وحشت از محو شدن آن یک علتی اساسی برای 
حضور چشمگیر ملت و خلق حماسه بزرگ سیاسی 
بود. شعار انقالب ما »استقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی« است و ما نباید این امر مهم را از یاد ببریم. 
آنچه باعث تاسف است اینکه در 8 سال گذشته 
این شعار به گونه ای دیگر تعبیر و مفهوم دیگری از 

استقالل برداشت می شد. 
معنـای اسـتقالل قطـع رابطـه بـا دیگـران نیسـت؛ 
آزادی مدنظر انقالب ما در برگیرنده خواسـته های 
مهـم مـردم والیتمـدار ما بـود و معنای خـاص خود 
را داشـت. آزادی نـه به مفهوم بی بنـد و باری، بلکه 
آزادی اندیشـه بود. مفهوم جمهوری اسـالمی یعنی 
ایفـای نقش بـی بدیل مـردم در بطن اجتمـاع و این 
مـوارد در 8سـال گذشـته محدود شـده بـود. دیگر 
اینکـه نقـد محصـول آزادی اسـت و مایه شـکوه و 
شـکوفایی اسـت و ملـت آن را »حـق مسـلم خـود« 
قانـون  درچارچـوب  مـردم  بایـد  پـس  می دانـد. 
بـا لحـاظ کـردن معیارهـای شـرعی و عقلـی و بنـا 
بـه توصیـه و کالم قـرآن وارد عمـل شـوند و در 
تحـوالت اجتماعـی خـود نقـش داشـته باشـند. اما 
متاسـفانه در ایـن مـدت تقریبـا می شـود گفـت که 

بـاب نقـد مسـدود شـده بود. 
دانشگاه های ما را در نظر بگیرید. در این مراکز علم 
و فرهنگ چه مصیبت هایی رخ داد و چه اساتیدی را 
بازنشسته کردند. چرا اساتید مجرب و مبرز دانشگاهی، 
نباید در مراکز معتبر کشور تدریس کنند و ما بتوانیم 
اینها  از علم و دانش این دانشمندان بهره بگیریم و 
چیزهایی بود که ملت در این دوران 8ساله به عینه 
شاهد آن بود. ملت آگاه است، بصیرت دارد، اگر 
نداشت که انقالب نمی کرد. ملتی که دارای آگاهی 

و بصیرت است مسلما حاصل کار را می بیند. 
از  مردم  بود،  اسفبار  وضع  هم  اقتصاد  حوزه  در 
نظر معیشتی با سختی های زیادی روبرو بودند. آیا 
نمی شد تدبیری بهتر از این اندیشید؟ در این اوضاع 
و احوال بود که ملت احساس کرد اگر وارد عمل 
نشود، جمهوریت و اسالمیت نظام با خطر مواجه 
می شود. ملت، جمهوری اسالمی را دوست دارد 
چون این پدیده اجتماعی را آگاهانه خلق و برای 
حفظ آن جانفشانی ها کرده است. چه کسی است 
اما  یادآورد  به  را  فداکاری  و  ایثار  همه  آن  که 
درحفظ و نگهداری این انقالب فرو بنشیند و بعد 
به راحتی شاهد زوال و نابودی این پدیده منحصر 
به فرد باشد؟در این 8سال شرایط خاصی ایجاد شده 
بود؛ شرایطی یاس آلود تا حضور مردم را بی فایده 
جلوه دهند، اما ملت با بصیرت و آگاهی توانست 
در همین شرایط نامتوازن دست به تغییر سرنوشت 

خود بزند. 
چه  فارس  در  خودمان؛  استان  به  برگردیم 
اتفاقاتی باعث بروز این موج شد؟در شرایطی که 
افراطی گریی های  کم تحرکی و بی تجربگی و 
دولت گذشته در مدیریت های فارس پشت سرهم 
تکرار می شد و زیان های زیادی را متوجه استان 
کرد، از نظر شما دلیل ایجاد موج تغییر درفارس 

همزمان با سراسر کشور چه بود؟
 اگـر بـه تاریـخ اجتماعـی و جغرافیـای سیاسـی-

تختـگاه دولت هـای هخامنشـیان و ساسـانیان - در 
درازای تاریـخ نظـری هـر چنـد اجمالـی بیاندازیم، 
از اهتمـام جـدی و آگاهانـه مردم نسـبت به حضور 
در صحنـه و پدیـدار نمـودن اراده و خواسـت خود 
و در نتیجـه ایجـاد تحـوالت عظیـم شـگفت زده و 
متعجـب نخواهیـم شـد. ایـن اتفـاق- ایجاد شـور و 
هیجان عمومی جهت شـرکت در انتخابـات - باید 
در فـارس رخ مـی داد؛ فـارس اقلیم بـزرگ و محل 
رشـد و نمو انسـان های بزرگی اسـت. افرادی چون 
سـعدی و حافـظ کـه در نـوع خـود در حکمـت، 
معرفـت بـی نظیرنـد در ایـن جغرافیـا شـکل گرفته 
انـد. -کاش همه ما مسـووالن توفیق مطالعه کلیات 
سـعدی را حتـا بـرای یکبـار پیـدا می کردیم تـا این 
حکیـم بـزرگ مـا را از اشـتباهات مهمی کـه انجام 

می دهیـم، برحـذر کند. 
با نگاه گذرا به فارس و سابقه درخشان آن و علمای 
درخواهیم  اند،  بالیده  و  زیسته  آن  در  بزرگی که 
می داد.  رخ  فارس  در  باید  تحول  این  یافت 
حوادث  و  اتفاقات  خصوص  در  استان  این   مردم 
سیاسی- اجتماعی اهل دانش و معرفتند و می دانند 
چه تصمیماتی اتخاذ کنند. به همین دالیل است که 
مقام معظم رهبری نیز درباره این استان معتقدند که 

فارس در بلندای قله است. 
تحلیل شما از 8 سال گذشته در فارس چیست؟

همیشه جزو تابعی از کل است. متاسفانه در هشت 
سال اخیر ایران از قافله توسعه و تعالی عقب ماند و 
بیشترین زمان و توان به خلق شعار، سپری گشت 
و در مجموع حاصل هشت سال مدیریت گذشته 

چیزی نبود جز تاسف و اندوه اهل خرد و اندیشه. 
اگر نیک بنگریم در این هشت سال گذشته از لحاظ 
عمرانی اقدامی برجسته در فارس رخ نداد و بیشتر در 
حد شعار و مراسم کلنگ زنی و انجام تشریفات بود. 
از جمله مصایبی که گریبان گیر مردم فارس گردید، 
بورس بازی در امر زمین بود و این امر نامیمون حیات 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را با اختالالت جدی 
و  خرید  بازار  گرفتن  رونق  جمله  کرد؛از  مواجه 
فروش باغشهری و استهالک سرمایه ملی و محلی 
در هشت سال اخیر.  سرمایه هایعظیمی در این استان 
به حراج رفت در صورتی که اگر عقالنیت براین 
استان حاکم بود ثروت ها به جای توسعه غیر عقالنی 
سوی  و  سمت  به  آبادی  و  آب  بی  شهرهای  باغ 
تولید و سازندگی پیش می رفت و چهره فارس را 
متحول می کرد. ما دراین زمینه چه کردیم؟ سرمایه 
دادیم، محیط زیست را تخریب نمودیم، اکوسیستم 
را دگرگون کردیم، پول دادیم و بی آبی خریدیم 
و این در حالی بود که اگر هنر حفظ و نگهداری 
باغ های سنتی خودمان راداشتیم هزاران برابر سود 

بدست می آوردیم. 
شما مالحظه کنید کدام شهرکشور است که اینگونه 
به هم ریخته باشد؟ چرا علوم شهرسازی و معماری 
را در توسعه شهر دخیل نکردند. چرا فکری به حال 
گسترش عمودی شهر و پرهیز از توسعه افقی آن که 
حاصلی جز هدر رفت سرمایه در بحث سوخت، 
نمی کنیم؟  و  نکردند  ندارد،  و...  مدیریت شهری 
چرا اصل تجمیع ادارات و تشکیل قطب اداری در 
شهر شیراز نادیده گرفته شد؟ آیا هرگز به هزینه های 
سرسام آور خدمات رسانی به شهروندان شهری که 

تنها به طور افقی گسترش یافته، فکر کرده ایم؟
البته این مواردی که شما به آن اشاره کردید 
نمی تواند منوط به دوره 8ساله باشد، بلکه پیگرد 
تر  جزیی  کمی  لطفا  است؛  طوالنی  دوره  یک 

درخصوص مسایل اظهار نظر کنید. 
بایـد پذیرفـت که فارس تابعـی از ایران اسـت، باید 
دیـد در ایـن دوران چـه اتفاقاتـی در ایـران رخ داد. 
شـاید افـراد فراوانـی سـودهای کالن در این 8سـال 
حاصـل کردنـد، ولـی بـه دلیـل نادیـده گرفتـن آن 
اصـل مهـم منفعـت ملـی در سیاسـت های دولـت 
قبـل شـاهد رخـداد اتفاقـات کریه اقتصـادی بودیم 
و اینگونـه شـد که ثـروت این مملکت کـه باید در 
پروژه هـای عمرانـی هزینـه می شـد، سـر از جیـب 
برخی از آقایان درآورد و متاسفانه فرجام و حاصل 
خوبـی هـم نداشـت. صنعت ما بـه کجا سـوق داده 
شد؟ کارخانجاتی مثل مخابرات راه دور، الستیک 
دنـا و خیلـی از صنایـع که در گذشـته حرفـی برای 
گفتـن داشـتند، آیـا رونـق گذشـته خـود را حفـظ 
کـرده انـد؟ مرودشـت یـک شـهر صنعتی بـود، در 
حـال حاضـر چـه وضعـی دارد؟ وقتـی اعتصابـات 
روزافـزون کارگـران بیکار و تعطیلـی کارخانجات 
فـارس یکی پس ازدیگـری را از نظـر بگذرانیم، به 
اوج فاجعـه پـی خواهیـم بـرد. بایـد به ایـن واقعیت 
اشـاره کنـم که تـا زمانـی که بـا دنیا تعامـل منطقی 
نداشـته باشـیم، حتـا اگـر تمـام ایـران هـم صنعـت 
شـود بـاز هم سـودی عایدمان نخواهد شـد. در نظر 
بگیریـد در شـرایط تحریـم، آیـا می توانیم بـازاری 
بـرای فـروش کاالهایمـان بـه دسـت آوریـم؟ آیـا 
فکـر کـرده ایـم چرا هیـچ سـرمایه گـذاری رغبت 
شـود؟  وارد  شـهر  ایـن  دروازه هـای  از  نمی کنـد 
بانـک هاچـرا راغـب به سـرمایه گـذاری در بخش 
صنعـت نیسـتند؟ اینها سـواالتی اسـت که پاسـخ به 
آنهـا نیازمنـد بـه تامـل و تعمـق در مدیریت هشـت 

سـال گذشـته را دارد. 
ایران با مشکالت داخلی و خارجی فراوان دست به 
گریبان است که باید ساماندهی شود. فارس نیز مدل 
کوچکی از ایران و توسعه نیافته ترین استان کشور 
است. اگر فارس را با استان های همجوار خودمان 
تطبیق دهیم، شاهد عقب ماندگی آن خواهیم بود. در 
این استان چاره ای جز توجه نمودن به زیر ساخت ها 
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و توسعه بخشیدن به هرچه بیشتر به صنعت، دانشگاه 
ها، بیمارستان ها، فرودگاه، هتل هاو در کل دمیدن 
روح حیات در کالبد محتضر این شهر رویای نداریم. 

متاسفانه شیراز، مصداق بارز این شعر است: 
دل خسته همی باشم زین شهر به همرفته

جمعی همه سرگردان دلمرده دم رفته
یک بنده نمی یابم هنجار وفا  دیده

یک خواجه نمی بینم بر ثوب کرم رفته
راهی نه زپیش و پس در شهر چنین بی کس

من خفته و همراهان با طبل علم رفته
به نظر می رسد انتخاب دکتر احمدی به عنوان 
مدیریت استان پاسخی به بی نظمی ها و تندروی 

هابود. تحلیل شما دراین خصوص چیست؟
در فارس و شیراز پس از پیروزی انقالب سالمی 
شاهد درگیرهای عبث و بیهوده ای بودیم. پرواضح 
کسی  نصیب  توفیقی  ها،  درگیری  در  که  است 
نخواهد شد. در 4 سال اخیر نیز بار دیگر نزاع های 
حاصل  و  گرفت  شدت  مسووالن  میان  سیاسی 
آن هم چیزی جز افزایش هرچه بیشتر نابسامانی و 
آشفتگی، عقب ماندگی و ناکامی استان نبود. اگر 
استان هایهمسایه و مجاور را با استان فارس مقایسه 
کنیم، به رغم منحصر بودن اقلیم فارس خواهیم دید 
که آنها گوی سبقت و توسعه را از ما ربوده اند. 
مطمئنا علت اساسی این ناکامی را باید در اختالف 

و مناقشات گذشته جستجو کرد. 
باید بپذیریم که مردم و نظام ما والیی است. حکم 
رییس جمهور را ولی فقیه باید تنفیذ کند و این امر 
هم در باور اعتقادی ما و هم در قانون اساسی ما به 
روشنی تجلی یافته است. همانگونه که سرنوشت 
کشور مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری است، 
در استان ها هم نمایندگان ایشان باید همان دغدغه 
را داشته باشند. در یک استان اگر استاندار و نماینده 
ولی فقیه، متفقا یک هدف را پیگیری کنند، بهتر 
به مطلوب خواهند رسید. سپاه پاسداران هم یک 
نهاد انقالبی است؛ پدیدآمده از این نظام که ریشه 
در دل مردم دارد. قدرت سیاسی-اقتصادی خود را 
دارد. چرا از توان سپاه پاسداران با این همه ادوات و 
تجهیزات و قدرتی که در اختیار دارد، در راستای 
با  کامیابی  نگردیم؟  مند  بهره  استان  سازندگی 
خصومت و عداوت بدست می آید یا با همدلی؟  
حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت/آری به اتفاق 
جهان می توان گرفت. نماینده ولی فقیه و استاندار 
مصیبت های  و  گرفتاری ها  رفع  جهت  در  باید 
مستمر  پیگیری های  و  تالش  استان،  به  واردآمده 
و مشترک داشته باشند. آمارها درخصوص فارس 
نگران کننده است. متاسفانه در بسیاری جاها که باید 
حایز مقام اول و برتر باشیم، آخرین و درجاهایی که 
باید در صف آخرین بایستیم، در پیشانی صف و 

جزو نفرات اول قرا رداریم. 
چرا در استان فارس به رغم داشتن تمامی عناصر 
الزم جهت سرمایه گذاری کسی جرات و رغبت 
از دو حالت  امر  این  نهد.  پیش  نمی کند که گام 
بیرون نیست یا سرمایه گذاران از این معادالت بیم 
به  افرادی هستند که حاضر  یا  و وحشت دارند و 
همکاری با سرمایه گذاران نیستند؛ مگر فارس از 
لحاظ سوق الجیشی، استراتژیک و آب و هوا از 

دیگر استان های وضعیتی نامناسب تر دارد؟
با تغییر دولت در فارس یکسری اتفاقاتی رقم خورد. 
افزایش تعداد توریست  از  به عنوان مثال می توان 
یاد کرد که دراین چندماه نسبت به 8سال گذشته 
بایددرنظر  البته  است.  داشته  چشمگیری  افزایش 
داشت که ما هنوز در حال انتظاریم. در حال حاضر 
هدف تنها جذب سرمایه گذار داخلی نیست بلکه 

باید افق های دور را هم در نظر گرفت و بستر را برای 
ورود سرمایه گذار خارجی فراهم کرد. 

در 8 سـال گذشـته در کنار فرار مغزها شاهد پدیده 
فرار سـرمایه ها نیـز بوده ایم؛ در حـال حاضر دولت 
سـعی دارد سـرمایه های خـارج شـده را دوبـاره بـه 
کشـور بازگردانـد و ایـن امـر جـز در شـرایط ثبات 
میسـر نخواهد شـد و تنها در این شـرایط اسـت که 
سـرمایه گـذار خـاص، رغبـت پیـدا می کنـد وارد 
کشـور شـود ولـی هنـوز در فـارس حالـت انتظـار 
بـه اتمـام نرسـیده و همـه بـه نوعـی منتظـر نتیجـه 
مذاکـرات هسـته ای هسـتند. نزدیکـی و جاذبیـت 
فـارس  خلیـج  حـوزه  کشـورهای  بـرای  فـارس 
برکسـی پوشیده نیسـت واین همان دلیلی است که 
باعـث خیـزش سـرمایه گـذاران کشـورهای حوزه 
خلیـج فارس به سـوی این اسـتان شـده کـه در نوع 

خـود اتفـاق مبارکی اسـت. 
مذاکراتی نیز ازسوی کشورهای دیگر نظیر کره، 
در  گذاری  سرمایه  درخصوص  و...  اوکراین 
سرمایه  ورود  حسن  است.  انجام  حال  در  فارس 
گذار خارجی عالوه بر اشتغالزایی و کاهش نرخ 
بیکاری در استان، در این است که فارس مشکلی 
درخصوص تامین بازار برای فروش کاال ندارد و 
این امر از سوی خودکشورهای سرمایه گذار تامین 

خواهد شد. 
گروه ها و سرمایه گذارانی که اشاره می کنید 
چه  در  گذاری  سرمایه  خواستار  و  هستند  کجا 

حوزه هایی هستند؟
درحوزه های  گذاری  سرمایه  هیات ها  این 
مختلف از جمله پتروشیمی، راه آهن، انتقال آب 
در  گذاری  سرمایه  به  مایل  حوزه هایاقتصادی  و 

فارس هستند. در گذشته بسیاری از نهادها با سرمایه 
گذاران همکاری نمی کردند و فارس به رغم داشتن 
نبود.  گذاران  سرمایه  مطلوب  فراوان،  جاذبه های 
درحال حاضر با تغییر دولت و ایجاد ثبات نسبی باید 
شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاران در امنیت 
اقتصادی و مشتاقانه پا به این خطه بگذارند. مطمئنا 
اگر تمهیدات الزم و عقالنی اندیشیده شود، سرمایه 
گذارانی که در حال حاضر به فارس ورود کرده 
اند، گروه های دیگری را نیز با خود خواهند آورد؛ 
همچنین باید شرایط به نحوی تغییر کند که سرمایه 

گذارانی که از استان رفته اند دوباره بازگردند. 
برخی به بهانه های مختلف قصد دارند در امر سرمایه 
گذاری و توسعه اختالل و مانع ایجاد کنند و در این 
راستا از هیچ تالشی فروگذار نیستند. آنها خود را 
به شدت نگران جامعه، فرهنگ و هویت تاریخی 
واقعیت  که  است  حالی  در  این  و  می دهند  نشان 
چیزی دیگری است. دولت روحانی با کسانی که 
سازند  مواجه  مشکل  با  توسعه  روند  می خواهند 
قاطعانه برخورد خواهد کرد. باید اذعان داشت که 
هرگونه ناکامی مردم در این مرحله موجب نا امیدی 

مطلق خواهد شد که این به زیان نظام خواهد بود. 
بر  مجلس  انتخابات  دیگر  سال  دو  از  کمتر 
گزار می شود؛ برخی نگرانی ها از این جا نشات 
می گیرد، راست افراطی به هر قیمتی می خواهد 
دولت  راه  سد  و  بمانند  مجلس  در  نیروهایش 
باشند، از طرفی در مرحله باالتر جریان راست که 
شکست در انتخابات ریاست جمهوری را تجربه 
کرده بی میل نیست که دوران ریاست جمهوری 
روحانی 4ساله باشد؛ به نظر شما توجه بیش از حد 
به این تفکر زمینه ساز تقابل بیشتر آنها با دولت 

روحانی نخواهد بود ؟
مجلس صرف نظر از ایفای نقش خود در توفیق 
دولت، در راس امور است. ایران در شرایط کنونی 
به نمایندگانی نیاز دارد که عالم، فرهیخته، دانشمند و 
دارای اوصافی از این قبیل باشند. افرادی که دلسوز 
مملکت باشند و هیچ منفعتی نتواند آنها را از خدمت 
جزء  شجاعت  که  نمایندگانی  بازدارد.  ایران  به 

الینفک آنها و از خصوصیات ذاتی شان باشد. 
به تصویرآیت اهلل مدرس که در مجلس نقش 

بسته توجه کنید، او چگونه خصوصیاتی داشت؟
 نماینـدگان باید اعتقادی باشـند نه اقتصـادی. دنبال 
حـل معضـالت جامعـه باشـند نه کسـب سـودهای 
مالـی. اگـر افـرادی به مجلس راه یابند کـه فاقد این 
شـاخص ها باشـند و نه شایسـتگی عملی و نـه توان 
سیاسـی داشـته باشـند در نـوع خـود یـک مصیبت 
وفاجعـه اسـت. در حـال حاضر مهـم ترین مصیبت 
جامعـه ما عدم وجود و فعالیت احزاب اسـت. چون 
حزبی نیسـت که نمایندگان را به مردم معرفی کند 
بنابراین شـخص کاندید خودش باید دسـت به کار 
شـود و گدایی رای کند. این شـخص برای انتخاب 
شـدن در مجلـس بایـد از عهده هزینه های سرسـام 
آور تبلیغـات برآید و چون سـرمایه ای نـدارد ناچار 
از افـراد دیگـر کمـک می گیـرد و روشـن اسـت 
کـه این فـرد پس از پیـروزی در انتخابـات، منفعت 
فـردی کـه در راسـتای پیـروزی وی در انتخابـات 
هزینـه نمـوده را به منفعت کشـور ترجیـح می دهد 
و ایـن چنیـن اسـت کـه غفلـت و تغافلـی نسـبت به 
مسـایل ملـی صـورت می گیـرد. به دلیـل ضرورت 
همسـوی دولـت و مجلـس جهـت تعالـی و ترقـی 
انتخابـات پیـش روی مجلـس از اهمیـت خاصـی 
برخوردار اسـت. مسـلم اسـت کـه انتخابـات فرارو 
بـرای طیف هـای گوناگون اعـم از جریـان اصالح 

و اصولگـرا بسـیار حایز اهمیت اسـت. 

خی  بر
بهانه هـای  بـه 

قصـد  مختلـف 
دارنـد در امر سـرمایه گذاری و 

توسـعه اختـال و مانع ایجـاد کنند و 
در این راسـتا از هیچ تاشـی فروگذار 
نیسـتند. آنها خود را به شـدت نگران 
جامعـه، فرهنـگ و هویـت تاریخـی 
حالـی  در  ایـن  و  می دهنـد  نشـان 
اسـت کـه واقعیـت چیـزی دیگـری 
اسـت. دولـت روحانـی با کسـانی که 
می خواهنـد رونـد توسـعه با مشـکل 
برخـورد  قاطعانـه  سـازند  مواجـه 
خواهـد کـرد. بایـد اذعان داشـت که 
هرگونـه ناکامی مـردم در این مرحله 
موجـب نـا امیـدی مطلق خواهد شـد 
کـه ایـن بـه زیـان نظـام خواهـد بود. 
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تیم  اعتدالی  مشی  از  ناشی  نسبی  آرامش   - ایرنا 
مدیریتی ارشد استان فارس افقی روشن و در عین 
حال امیدوارانه را برای استفاده از ظرفیتهای پرشمار 
و سالها مورد غفلت واقع شده این استان پهناور فرا 
روی مدیران و دلسوزان به آینده این دیار گشوده 

است . 
با آغاز بکار دولت یازدهم و به تبع آن توفیق یافتن 
در ترمیم روابط ایران در مجامع بین المللی و معرفی 
نظام جمهوری اسالمی به عنوان منادی شعار جهان 
عاری از خشونت، این روزها نگاه جدی سرمایه 
گذاران خارجی به جای جای این سرزمین مانایی 

از جمله فارس معطوف شده است . 
و مشی  یکسو  از  نگاه در جهان خارج  تغییر  این 
اعتدالی کارگزاران دولت تدبیر و امید در مراکز 
استانهای کشور از جمله فارس زمینه ساز آرامش 
نسبی توام با هم افزایی شده که خود پیش درآمد 
فضای مطلوب و امنی برای سرمایه گذاری و خلق 

فرصتهای شغلی پایدار را رقم زده است . 
این  فارس  استان  مسئوالن  شنیده های  و  گفته ها 
روزها حکایت از این دارد که سرعت کند تحوالت 
در  ریشه  استان  این  در  گذشته  سالهای  توسعه ای 
برخی ناهماهنگی ها، فقدان وحدت رویه و غفلت 
لذا  و  افزایی و رشد موازی کاری ها داشته  از هم 
برای جبران فرایند زمانی گذشته بناچار باید با دوری 
از افراط و تفریط راه اعتدال و میانه ای را که آرای 
قاطبه مردم در 24خرداد 92 زینت بخش شکل گیری 

دولت تدبیر و امید شد را پیشه خود کنند. 
به  اهتمام ویژه  و  اعتدال  تردید در سایه مشی  بی 
رهنمودهای ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری 
در نامگذاری سالجاری است که می توان بخوبی 
ناهمواری های مسیر را هموار نموده و با تکیه بر 
داشته های موجود به شکوفایی ظرفیتهای بالقوه در 
کوتاه زمان ممکن در راستای ایجاد رفاه و آرامش 

الزم برای مردم این سامان یاری رساند. 
پایانی سال 92 بخوبی  به ماههای  با نگاهی گذرا 
اقتصادی  و  تجاری  هیات های  حضور  می توان 
به وضوح  از کشورهای مختلف در استان فارس 
فضای  تبلور  را جز  این حضور  مشاهده کرد که 
امن و احساس امنیت سرمایه گذاری در این نقطه 
از ایران اسالمی یعنی فارس نمی تواند طور دیگر 

تفسیر و ارزیابی کرد. 
در زمان یاد شده اخیر بخوبی شاهد حضور سلسله 
وار این هیاتها در کانونهای سرمایه گذاری استان 
بازرگانی،  اتاق  تا  گرفته  استاندار  دفتر  از  فارس 
منطقه ویژه و کارخانجات و مناطق مختلف صنعتی 
و انرژی بر بوده ایم که خود موجبات نشاط و امید 

هر چه بیشتر را در جامعه فراهم کرده است . 
از  اقتصادی  مختلف  هیات های  و  سفرا  حضور 
کشورهای مختلف روسیه، کره جنوبی، چین، هند، 
امارات متحده عربی، قزاقستان، تونس و الجزایر و 
فنالند در استان فارس و دیدار با مقامات ارشد استانی 
و نیز بازدید میدانی از توانمندیهای استان فارس در 
نشات  همگی  سال 92تاکنون  پایانی  ماه  دو  یکی 
گرفته از فضای ایمن ایجاد شده در اثر مشی اعتدالی 

حاکم بر کشور و استان فارس می باشد. 
استاندار فارس بر این باور است که فضای تعاملی 
مسووالن  دستجمعی  حرکت  حاصل  شده  ایجاد 
موجب  امر  این  که  باشد  و خدمتگزارمی  دلسوز 
و  نشاط  روحیه  شدن  حاکم  ضمن  تا  گردیده 
تالش در این استان زمینه حضور هیات ها و سفرای 

کشورهای مختلف دنیا در فارس را فراهم کند . 

امنیت  این  سایه  در  احمدی  محمد  سید  گفته  به 
ظرفیتهای  با  گذاری  سرمایه  بخش  در  پایدار 
ایران  یک  عنوان  به  فارس  استان  که  پرشماری 
کوچک دارد می توان با هم افزایی بیشتر قدم های 
واالتری را در راستای عمران و آبادانی و در واقع 
رسیدن به یک اشتغال پایدار و جبران کاستی های 

موجود برداشت . 
مختلف  کشورهای  اقتصادی  مختلف  هیات های 
در بازدید های چندماه اخیر خود ضمن آشنایی با 
پتانسیل های موجود منطقه به بسیاری از پیشرفت های 
صورت گرفته شده در این نقطه از کشورمان ان هم 

در شرایط تحریم اظهار شگفتی کرده اند. 
البته با توجه به محورهای متنوع توسعه در فارس 
از گردشگری گرفته تا نفت و گاز و کشاورزی 
باید با هم اندیشی بیشتر به تسهیل در ساخت برخی 
یاری  فارس  استان  شان  در  و  الزم  زیرساختهای 
رساند و با همکاری و مشارکت جدی بر توان و 

انبوهی سرمایه گذاری ها افزود. 
بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  رییس 
آمدن  کار  روی  با  اینکه  به  اشاره  با  هم  شیراز 
دولت یازدهم شرایط تحریم در کشور بهبود یافته 
همه  برای  جدید  موقعیت های  قطعا  ان  بدنبال  و 
فعاالن اقتصادی ایجاد خواهد شد، معتقد است که 
در سایه مدیریت اعتدالی جدید در کشور و استان 
بخوبی می توان کاستی های گذشته در باب عقب 

ماندگی ها را برطرف کرد. 
سرمایه  فضای  بر  حاکم  شرایط  فرقانی  فریدون 
مثبت  را در حال حاضر  فارس  استان  گذاری در 
ارزیابی کرده، می گوید بی شک استمرار این روند 
سرمایه  بیشتر  هر چه  به حضور  اینده  ماههای  در 
گذاران از کشورهای مختلف به این استان همراه 

خواهد بود. 
این  شیراز  بازرگانی  اتاق  اظهارات  این  براساس 
هیات های  تبادل  آینده  در  تا  دارد  را  آمادگی 
تخصصی را افزایش دهد و موقعیت و ظرفیتهای 
پرشمار فارس، این استان را نسبت به سایر مناطق 
استفاده  برای  لذا  و  کرده  بفرد  منحصر  کشور 
بهینه از این ظرفیتها باید از بخش خصوصی برای 
حمایت  مختلف  بخشهای  در  گذاری   سرمایه 

بیشتری کرد. 

افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در فارس 

سـفـرا  حضـور 
هیــات هـــای  و 

مختلـف اقتصادی از کشـورهای 
مختلـف روسـیه، کـره جنوبـی، چین، 
هند، امارات متحده عربی، قزاقسـتان، 
تونـس و الجزایـر و فنانـد در اسـتان 
بـا مقامـات ارشـد  فـارس و دیـدار 
از  میدانـی  بازدیـد  نیـز  و  اسـتانی 
توانمندیهـای اسـتان فـارس در یکـی 
دو مـاه پایانی سـال 92تاکنون همگی 
نشـات گرفتـه از فضـای ایمـن ایجاد 
شـده در اثـر مشـی اعتدالـی حاکـم 
بر کشـور و اسـتان فـارس می باشـد. 
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زن ایــــــرانی 
اجتماعیاز دیروز تــــا امـــــروز 

در این که بخش اجتماعی وسیع ترین حوزه می باشد شکی نیست؛ به گونه ای 
که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند همه حوزه ها اجتماعی هستند. از حقوق 
شهروندی، اعتیاد، طالق و کودک آزاری گرفته تا مسایل مربوط به آموزش، سالمت، 
بانوان، و صدها بحث و موضوع دیگر، همه و همه در این بخش جای می گیرند. 
گستردگی این حوزه به اندازه ای است که حتی پوشش دادن کامل آن برای نشریاتی 

که اختصاصی در این بخش کار می کنند نیز کار دشواری است. نشریه شاخه طوبی 
در اولین شماره دور جدید انتشار خود، بخشی را به این حوزه اختصاص داده است اما 
به این که این بخش کامل نیست نیز به خوبی واقفیم. آنچه در این شماره می خوانید 
دست چینی است از موضوعات مختلف این بخش. امید که در شماره های آتی این 
نشریه بتوانیم به صورت مفصل تر مباحثی از این دست را مورد واکاوی قرار دهیم.   
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مستانه مرتب / فرزاد صدری - مدیرکل دفتر امور 
بندی  دسته  از  فارس  استانداری  خانواده  و  بانوان 
معصومه  داد.  استان خبر  زنان  تدوین مشکالت  و 
دستغیب با بیان اینکه گزارشی مکتوب از مسائل و 
مشکالت حوزه زنان را به همراه برنامه های کوتاه و 
بلند مدت برای ارائه به استاندار آماده و تدوین کرده 
است گفت:از همه مدیران دستگاه های دولتی در این 
زمیته درخواست کمک داریم و خواهش می کنیم 

که مشاورین امور بانوان سازمان ها را تقویت کنند. 

و  فرهنگی  مهم  دستگاه های  با  اندیشی  هم 
اجتماعی در استان

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس 
با مدیران کل آموزش و  این دفتر  اندیشی  از هم 
پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، اوقاف و امور 
نیز  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  همچنین  و  خیریه 
و  پزشکی  علوم  و  شیراز  دانشگاههای  روسای 
همچنین شهردار شیراز و شورای اسالمی این شهر 
در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت:در این 
نشست هم اندیشی ضمن اینکه گزارشی مکتوب از 
مشکالت و نیازهای حوزه زنان و خانواده به مدیران 
دستگاههای یاد شده ارائه می شود، نحوه همکاری 
و  سازمان ها  این  با  استانداری  بانوان  امور  دفتر 
نهادهای مهم فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار 
می گیرد و از پیشنهادهای سازنده این دستگاهها در 

حوزه زنان و خانواده نیز استقبال خواهیم کرد. 
اعتبارات اختصاص یافته در ارتباط با ورزش بانوان 

مایوس کننده است
وی همچنین خواستار ورود جدی اداره کل ورزش 
و جوانان استان فارس به بحث ورزش بانوان شد و 
اعالم کرد: نیمی از جامعه را زنان تشکیل می دهند 

از  که  است  جامعه  از  نیمی  طبیعی  حق  این  و 
فرصت های پیش رو خود در حوزه ورزش استفاده 
بهینه ای کنند، اما متاسفانه اعتبارات اختصاص یافته 
در ارتباط با ورزش بانوان پاسخگوی نیازهای این 
قشر عظیم جامعه نه تنها نیست بلکه گاهی باعث 
به  عالقمند  بانوان  میان  در  ناامیدی  و  یاس  ایجاد 

ورزش می شود. 

تشکیل اتاق فکر بانوان با متخصصان حوزه زنان
معصومه دستغیب از فعال سازی کارگروه بانوان و 
و گفت:تالش  داد  فارس خبر  استانداری  خانواده 
کردیم این کارگروه تا حد توان به جایی برسانیم که 
همه دستگاه های حتی سازمان های مردم نهاد حوزه 

بانوان نیز از آن بهره مند شوند. 
وی افزود:ذیل این کارگروه یک اتاق فکر تشکیل 
داده ایم که 7 متخصص حوزه زنان در امور فرهنگی 
در  و  دارند  فکر حضور  اتاق  این  در  اجتماعی  و 
شناسایی نیازهای حوزه زنان با ما همکاری می کنند. 
در کنار آن نیز یک کمیته راهبردی را به همراه 14 
شورا تشکیل دادیم که تعداد زیادی از سازمان های 
غیر دولتی و نیز سازمان های رسمی به همراه اساتید 
و  شوراها  این  در  مختلف  رشته های  در  دانشگاه 
گفته  به  هستند.  عضو  خانواده  و  بانوان  کارگروه 
ریزی  برنامه  حال  در  گروه ها  دستغیب:این  خانم 
برای حوزه زنان و خانواده هستند و از طرفی سیاست 
نیز ایجاد  بانوان استانداری فارس  عمده دفتر امور 

زمینه مشارکت برای سایر اقشار جامعه است. 

تصمیمات در حوزه بانوان سلیقه ای است
وی بسیاری از مشکالت بانوان استان فارس را جدا از 
مشکالت بانوان در کشور ندانست و گفت:متاسفانه 

استان های همطراز  از  بیش  فارس شاید  استان  در 
انسانی فعال در  از کمبود امکانات و حتی نیروی 
این حوزه رنج می بریم و در بسیاری از مواقع نیز 
شاهد تصمیمات سلیقه ای در حوزه بانوان هستیم 
لذا از جمله مهمترین اقداماتی که دفتر امور بانوان 
استانداری فارس باید انجام دهد برداشتن نگاه های 
سلیقه ای از سوی دستگاههای مختلف در رابطه با 
خواسته ها، نیازها و مشکالت زنان است. از طرف 
هستیم  زنان  حوزه  در  فرهنگسازی  نیازمند  دیگر 
و  مسائل  به  زنان  خود  نگاه  نوع  با  رابطه  در  چه 
مشکالتشان و چه فرهنگ سازی در رابطه با تصمیم 

گیرندگان حوزه بانوان. 

مدارس دخترانه مهمترین پایگاههای فرهنگی و 
تربیتی بانوان است

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس 
پایگاههای  مهمترین  عنوان  به  مدارس دخترانه  از 
فرهنگی و تربیتی بانوان یاد کرد و گفت: نقش و 
وظیفه خطیری که مدیران مدارس دخترانه در این 
رابطه دارند شاید از نقش خانواده و گروه دوستان 
هم گاهی مهمتر باشد و بر همین اساس سعی خواهیم 
کرد با اداره کل آموزش و پرورش استان در یک 
نشست تعاملی برای مدیران مدارس دخترانه برنامه 

ریزی مناسبی داشته باشیم. 

تهدید شبکه های اجتماعی و دستگاههای جدید 
ارتباطی باید فرصت شوند

معصومه دستغیب از تالش دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری فارس برای استفاده مناسب دختران جوان 
از شبکه های اجنماعی و دستگاههای جدید ارتباطی 
خبر داد و گفت:شبکه های اجتماعی و دستگاههای 

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس :

 با گلدوزی و خیاطی نمی شود فرهنگ سازی کرد
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جدید ارتباطی فقط تهدید نیستند بلکه باید با برنامه 
ریزی و درایت این تهدیدها را تبدیل به فرصت برای 

دختران امروز کنیم. 

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری الزم را نداریم
انسانی  نیروی  و  امکانات  افزایش  خواستار  وی 
کارآمد در حوزه دفاتر بانوان شد و گفت:دفاتر امور 
بانوان باید امکانات سخت افزاری و نرم افزاری الزم 
را در اختیار داشته باشد تا قادر به ارائه طرح باشد و 

توانایی نظارت و ارزیابی را نیز داشته باشد. 

حوزه زنان در دولت قبل مورد کم لطفی قرار گرفت
استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل   
دهم  و  نهم  دولت های  رویکرد  از  انتقاد  با  فارس 
در  زنان  حوزه  گفت:متاسفانه  زنان  حوزه  در 
دولت قبل مورد کم لطفی قرار گرفت به طوری 
در  دولتی  غیر  تشکل های  یا  حاضر  حال  در  که 
حوزه زنان نداریم یا اگر هم وجود دارد، به دلیل 
این  نتوانستند در  امکانات الزم  نداشتن حمایت و 
چندین  فرصت  یک  لذا  باشند  گذار  تاثیر  حوزه 
 ساله را برای برنامه ریزی مناسب در حوزه زنان از 

دست دادیم. 

کانون های فرهنگی و هنری ویژه بانوان در فارس 
دچار کمبود نیست، نداریم!

فرهنگی  مکان های  نبود  به  همچنین  دستغیب 
کردوگفت  اشاره  فارس  در  زنان  برای  هنری  و 
کانون های  نیز  و  هنری  و  فرهنگی  :مکان های 
دچار  فارس  در  بانوان  ویژه  هنری  و  فرهنگی 
کمبود نیست بلکه تقریبا می شود گفت نداریم!در 
فارس  همسطح  کالنشهرهای  دیگر  که  حالی 
از این نظر وضعیتشان خیلی از ما بهتر است، لذا 
پای  به  پا  فارس  در  هنری  فرهنگی،  کانون های 

جامعه حرکت نمی کند. 

با گلدوزی و خیاطی نمی شود فرهنگ سـازی کـرد/ 
شهرداری در تربیت شهروند دانا با ما همکاری کند

وی همچنین از نبودفرهنگسرای ویژه بانوان انتقاد 
با  زنان  حوزه  در  سازی  فرهنگ  گفت:  و  کرد 
بلکه  آموزش گلدوزی و خیاطی میسر نمی شود 
با آموزش هنجارها و رفتارهای درست اجتماعی 
بانوان می توان در حوزه های مختلف فرهنگ  به 
بخصوص  دانا  شهروند  تربیت  شاید  کرد.  سازی 
آگاهی بخشی فرهنگی به مادران که محور خانواده 
به عنوان بنیان جامعه هستند بتواند در شگل گیری 
تربیتی مادران و پدران فردا بسیار موثر باشد. بنابراین 
از این فرصت استفاده می کنم و از شهرداری های 
مناطق مختلف شیراز می خواهم که در یک تعامل 
مناسب با دفتر امور بانوان استانداری فارس ضمن 
واگذاری قسمتی از فرهنگسراهای خود به این دفتر 
در تربیت شهروندان دانا با ما همکاری کنند چرا که 
اولین سود شهروند دانا را شورا و شهرداری خواهد 

برد. 

تعدد حوزه های تصمیم گیری بانوان پراکنده کاری 
و اتالف وقت را به دنبال دارد

 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس 
از تعدد حوزه های تصمیم گیری بانوان گالیه کرد و 
گفت: مدیریت غیر منسجم تصمیم گیری در حوزه 
بانوان باعث پراکنده کاری و اتالف وقت، هزینه و 
نیروی انسانی در حوزه زنان می شود و متاسفانه این 
پراکنده کاری باعث شده که تداوم و برنامه ریزی 

جدی در حوزه زنان نداشته باشیم. 

برای اوقات فراغت دختران ضعف شدید برنامه 
ریزی داریم

دستغیب از ضعف شدید برنامه ریزی برای اوقات 
گالیه  نیز  دار  خانه  خانم های  و  دختران  فراغت 
کرد و گفت:نبود برنامه ریزی مناسب برای اوقات 
به  روز  جامعه  از  نیمی  شده  باعث  بانوان  فراغت 
است که یک خانم  طبیعی  تر شود.  افسرده  روز 
فرزندانی  و  همسر  افسرده  مادر  یک  و  افسرده 
فاقد نشاط و شادابی را به جامعه تحویل می دهد. 
لذا شادابی زن می تواند شادابی جامعه را به دنبال 
داشته باشد بنابراین از همه دستگاه های فرهنگی و 
اجتماعی و بخصوص اداره کل ورزش و جوانان 
خواهش می کنم برای اوقات فراغت مناسب بانوان 

برنامه های نو و خالق ارائه دهند. 

فضا برای معرفی زنان تـوانمند استان آنها وجود 
ندارد

فارس  در  را  خانواده  و  زنان  حوزه  مخاطبان  وی 
توانمند،  زنان  فارس  در  دانست و گفت:  گسترده 
بخصوص  عالی  آموزش  موسسات  در  زن  اساتید 
دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی و نیز کار آفرینان 
و نخبگان زن بسیار داریم اما متاسفانه فضا برای معرفی 
آنها وجود ندارد. در کنار این ها فارغ النحصیالن 
که  داریم  زنان  میان  در  زیادی  بسیار  دانشگاهی 
متاسفانه از وجود آنها کمتر استفاده می شود چرا که 

بازار کار در ایران به هر دلیل مردانه است. 

فرهنگی  لحاظ  به  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 
همسطح معلومات علمی شان رشد نکرده اند

آموزشی  شیوه  از  انتقاد  با  حال  عین  در  دستغیب 
موسسات آموزش عالی گفت:متاسفانه اغلب فارغ 
التحصیالن دانشگاهی ما چه زن و چه مرد فقط بار 
علمی آنها زیاد شده و به لحاظ فرهنگی همسطح 
معلومات علمی شان رشد نکرده اند که این مورد 

بویژه در مورد بانوان می تواند آسیب زا باشد. 

همکاری دستگاههای دولتی و غیر دولتی با دفتر 
امور بانوان ضروری است

از جمله دختران  بانوان جامعه  به عموم  وی توجه 
زنان  دانشگاه ها،  التحصیل  فارغ  دختران  نوجوان، 
سرپرست خانوار، زنان سرپرست خانوار مجرد که 
سرپرست خود یا پدر و مادر شان هستند، زنان معلول 

و زنانی که همسران جانباز دارند و نیز زنان آسیب 
دیده را ضروری دانست و گفت:کافی است فقط 
از این گروه های مختلف زنان یک آمار سرانگشتی 
گرفته شود تا پی ببریم چرا توجه به این اقشار و برنامه 
ریزی برای آنها مهم است. لذا با حجم امکانات و 
استانداری دارد  بانوان  امور  انسانی که دفتر  نیروی 
ماندیم که چه کارهایی را باید انجام بدهیم؟اینجاست 
که همکاری دستگاههای دیگر دولتی و غیر دولتی 

ضروری و اجتناب ناپذیر جلوه می کند. 

زنان محور اصلی خانواده هستند و خانواده محور 
جامعه است

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس 
خواستار بهره گیری از فارغ التحصیالن رشته های 
جامعه شناسی، روانشناسی، مددسازی و رشته هایی 
که می توانند در فرهنگ سازی نقش ایفا کنند، در 
حوزه زنان شد و گفت : الزم است که فضای الزم 
شده  یاد  گروه های  توانمندی  بروز  و  ظهور  برای 
فراهم شود و این مهم میسر نیست جز با کار جمعی، 
در  نمی تواند  اندک  امکانات  با  استانداری  وگرنه 
جهت کاهش مشکالت گام بلند بردارد، مگر اینکه 
با اعتقاد  تمام مدیران استان نسبت به این موضوع 
کامل حرکت کنند. توجه داشته باشیم زنان محور 
اصلی خانواده هستند و خانواده محور جامعه است، 
لذا بی توجهی به زنان و خانواده لطمه ای را به جامعه 

وارد می کند که جبران ناپذیر است. 

مشکالت امروز جامعه بدون هیچ غلوی ناشی از بی 
برنامگی و افزایش سلیقه ها در حوزه زنان است

به اعتقاد وی مشکالتی که امروز در جامعه داریم 
افزایش  و  برنامگی  بی  از  ناشی  غلوی  هیچ  بدون 
سلیقه ها در حوزه زنان است و نبود مراکز آموزشی 
تخصصی به عموم زنان و تنها اکتفا کردن به صدا و 
سیما باعث شده که جامعه دچار آسیب های جدی 

اجتماعی شود. 

استان فارس در حوزه زنان بسیار عقب است
زنان  حوزه  متخصصان  و  اندیشمندان  از  دستغیب 
خواهش کرد که به عنوان یک پایگاه مهم کمک 
کننده به یاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
فارس برسند و رسانه ها نیز ضمن تشکیل نشست های 
تخصصی در حوزه زنان از اساتید دانشگاه در این 
نشست ها دعوت کنند تا به فرهنگ سازی در این 
حوزه دین خود را به جامعه ادا کنند، چرا که استان 
فارس در حوزه زنان بسیار عقب است و مشکالت 
این حوزه نیز زیاد دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 

به تنهایی از عهده این مشکالت برنمی آید. 

اطالع رسانی حلقه گمشده حوزه زنان است
وی یکی از حلقه های گمشده و از بین رفته در حوزه 
زنان را بحث اطالع رسانی دانست و از رسانه ها خواست 
حضوری جد ی تر در حوزه مسائل و مشکالت بانوان 
داشته باشند تا ضعف های شدید حوزه فرهنگی زنان را 

با همفکری و تعامل به حداقل برسانند. 

خیرین توجه بیشتری به توانمند سازی زنان کنند
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس 
در پایان از خیرین بویژه خیرین زن خواست که توجه 
بیشتری به توانمند سازی بانوان و ایجاد فضای الزم 
برای شور و نشاط آنها کنند و با ساخت فرهنگسراهای 
ویژه بانوان و نیز اماکن تفریحی ورزشی برای این قشر 
مهم جامعه، گامی بلند در افزایش نشاط و سالمت 

فکری و جسمی جامعه بردارند. 

د  نبـو
ریـزی  برنامـه 

بـرای  مناسـب 
اوقات فراغت بانوان باعث شـده 

نیمـی از جامعـه روز بـه روز افسـرده 
تر شـود. طبیعی اسـت که یـک خانم 
افسـرده و یـک مادر افسـرده همسـر 
فاقـد نشـاط و شـادابی  و فرزندانـی 
می دهـد.  تحویـل  جامعـه  بـه  را 
شـادابی  می توانـد  زن  شـادابی  لـذا 
باشـد داشـته  دنبـال  بـه  را  جامعـه 
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مجازات  قانون  ماده 619  طبق  مرتب-  مستانه   
یا  اسالمی هرکس در اماکن یا معابر، متعرض 
مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات 
مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به 
حبس از دو تا شش ماه و تا هفتاد و چهار ضربه 

شالق محکوم خواهد شد. 
کاغذ  روی  فقط  قانون  این  اگر  می کنید  فکر 
نبود و برای همه ی متخلفان اجرا می شد، اآلن 
چند در صد از آقایان در زندان به سر می بردند 
زن  یک  عنوان  به  بودند؟!  خورده  شالق  یا  و 
مدعی  مردمش  که  می زنم  از کشوری حرف 
دیانت، انسانیت، تمدن و فرهنگ هستند و طبیعتا 
در چنین جامعه ای مزاحمت هیچ توجیهی ندارد!

 هر وقت پایم را به خیابان گذاشتم یکی عرض 
سالم دارد، آن یکی با نگاه خیره و اسید مانندش 
کالفه ام می کند، دیگری ترمز می زند و به نیت 
قطعا نیکوکارانه)!( می خواهد مرا برساند، یکی 
تنه می زند و دیگری با تعقیب و صحبت برای امر 

خیر می خواهد خدمت خانواده برسد!
مثل قارچ سمی همه جا سبز شده اند، از پیاده 
و  بازار  و  دانشگاه  و  تاکسی  و  خیابان  و  رو 
اماکن تفریحی گرفته تا تلفن و فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی! شبانه روز باید یه این فکر 
کنم که چه بپوشم و چگونه رفتار کنم تا مزاحمم 
نشوند و یقینا اگر این میزان تفکر را خرج علم 
کرده بودم اآلن به عنوان یکی از فاتحان نوبل با 

شما گفت و گو می کردم!
البته این فقط مشکل من نیست، دغدغه ی   و 
بانوان کشور من است که اکثرا با ظاهر متعارف 
که  می گویم  جامعه ای  از  و  می آیند  بیرون 
چشم  به  زنانش  پوشش  در  برهنگی  نوع  هیچ 
نمی خورد! یکی از بانوان ورزشکار )و نه مشکل 
دار هم به لحاظ ظاهر و هم رفتار( چنین می گفت 
که: هر روز مسیر خانه تا باشگاه ورزشی را پیاده 
می روم، دیگر عادت کرده ام که مزاحمم شوند! 
برایم  ماشین ها  مزاحمت های  و  شنیدن  متلک 
اخالقی  عنوان خصلت  به  را  و آن  عادی شده 

ناپسند مردان جامعه ام پذیرفته ام. 
 این جامعه با همه ی ادعاهایش زن ستیز و مرد 
ساالر است، شکایت هم کنم حتی اگر رسیدگی 
باز به خودم خواهند گفت که حتما  هم بشود 
بکنم  بیداد  دادو  اگر  بوده،  مناسب  نا  پوششت 
یا طلب کمک، آبروی خودم را برده ام ضمن 
دیگران  درگیر  را  خودش  هیچکس  اینکه 
را  آرامشم  دارم،  راه  یک  فقط  پس  نمی کند. 

حفظ کنم و به راهم ادامه دهم!
از مادران و پدرانمان بسیار شنیده ایم که قدیم 
ها)و البته نه خیلی هم قدیم( مردهای یک محله 
و  غیرت  احساس  محل  آن  دختران  قبال  در 
مسئوولیت می کردند و هیچکس جرات نداشت 
مزاحمشان شود اما حاال اگر حرمت همسایگی 
را نگه دارند شانس آورده ایم! البته باید این را 
هم افزود که زنان در هیچ جای جهان در امان 
نیستند اما برای ما با این همه ادعاهای باال بلند و 
آسمانخراشانه و بویژه مذهبی، به عقیده من خیلی 

نکوهیده تر است!
دکتر احسان قیصری استاد دانشگاه و روانشناس 

مردانـگی می کنند مزاحم می شوند! 
گالیه های یک بانوی ایرانی از مرد خوب، محترم و پر مـدعـا !

اینگونه  که  می گوید  علمی  نگاه  یک  در 
روابط نوعی ارتباط غیر طبیعی با جنس مخالف 
و یک امر “مرضی” است. بسیاری از این افراد 
از  پر  و  اند  کرده  رشد  ناسالم  خانواده های  در 
عقده های مختلف هستند و مزاحمت ها نه فقط 
به دلیل آشنایی و ارتباط بلکه بسیاری مواقع برای 
مخالف  جنس  تحقیر  حتی  و  تمسخر  تفریح، 
است. ایشان معتقدند بهترین راه برای حل این 
معضل مباحثه و مطرح کردن آن در مدارس و 
آموزشگاه ها و نشان دادن زشتی های این رفتار 
به نوجوانان و جوانان است و یقین بدانید هدایت 
از سرکوب کارآمد  بیشتر  و روشنگری خیلی 

خواهند بود. 
معموال  دارند  را  کار  این  زمینه  که  افرادی 
ناسازگار، جسور و لجبازند و از لحاظ اخالقی در 
جایگاه خوبی نیستند و حتی به آموزگار پرخاش 
نمایشی  شخصیتی  و  می کنند  احترامی  بی  و 
و  است  آنها ضعیف  در  دارند. وجدان جمعی 

زمینه ی اضطراب و افسردگی دارند. 
مزاحم  مردان  آمار  مورد  در  لو  غنی  دکتر   
آزاد  دارای شغل  یا  بیکار  آنها  اکثر  می گوید: 
هستند و کمترین آمار متعلق به کارمندان دولتی 
نظارت  یا  گزینش  دلیل  به  احتماال  که  است 
تها  مزاحم  از  توجهی  قابل  آمار  است.  سخت 
متاهل است که  از سوی مردهای  متاسفانه  هم 
به دلیل مشکالتی که از لحاظ شخصیتی یا در 
محیط زندگی زناشویی دارند، در جامعه عقده 

گشایی می کنند. 
رفتار حرفه ای  مزاحمان  این  قبال  در  باید  زنان 
داشته باشند، اگر آنها را تحقیر یا تحریک کنند 
هم  التماس  و  داشت  خواهد  ادامه  مزاحمت 
گستاخ ترشان می کند. بی توجهی، درخواست 
قاطع و مودبانه برای مزاحم نشدن و در صورت 
نبودن این روش ها درخواست کمک  کارساز 
با  برخورد  روش  بهترین  پلیس  یا  دیگران  از 

آنهاست. 
وحشتناک  بسیار  مبحث  این  در  که  آنچه  اما 
است، عادی شدن “مزاحمت” در جامعه است 
که متاسفانه این اتفاق دارد می افتد و به عرف 
و  فرهنگ گفت  نشدن  می شود!نهادینه  تبدیل 

گوی سالم و تلنبار شدن عقده های جنسی از 
مهمترین دالیل پیدایش متلک گویی به عنوان 
مزاحمت  شکل  ترین  دست  دم  و  ترین  رایج 

است. 
 دکتر سعیدمعیدفر جامعه شناس و استاد دانشگاه 
نیـز اظهار داشـتند کـه مزاحمـت در کشـورهای 
توسعه یافته بسـیار کمتر از جوامع در حال توسعه 
اسـت و ایـن حقیقـت تلـخ را بایـد پذیرفـت و 
اصالح کرد. روانشناسـان اعتقـاد دارند مزاحمت 
مشـکل شخصیتی اسـت و جامعه شناسـان بر این 
باورنـد که سـاختار جامعه مشـکل دارداما از همه 
ی ایـن حرف هـا و اسـتدالل ها کـه بگذریـم این 
مشـکل بـه قـوت خـود بـرای مـن و سـایر بانـوان 
باقی اسـت و هیچ دردی درمان نشـده، نه توسـط 
روانشـناس و نـه جامعه شـناس و نـه پلیس امنیت 
اخالقـی! چقـدر بایـد زنـان محکوم شـوند به این 
تفکـر که “حتما ظاهرت خوب نبـوده یا حرکت 
ناشایسـتی کـرده ای کـه مزاحمـت شـده انـد”؟! 
شـاید برخـی از خانم هـا بـرای جذب دیگـران به 
عمد یا غیر عمد سـیگنال های اشـتباه بفرستند اما 
اکثـر بانـوان جامعه ما موقر و محجوبند و سـزاوار 
مزاحمت نیسـتند. حتـی برخی بانـوان چادرپوش 
هـم از مزاحمـت کالفـه انـد کـه این یکـی واقعا 
ترافیکـی  دوربین هـای  چـرا  نـدارد!  توجیهـی 
و شـهری را بـرای شناسـایی ماشـین ها یـا افـراد 
مزاحـم بـه کار نمی گیرند؟چـرا بـا ایـن مسـئله 

جـدی برخـورد نمی شـود؟
 ای کاش مزاحمـان و آنهایـی کـه بایـد در قبـال 
آنهـا واکنـش نشـان دهنـد و کوتاهـی می کنند 
می دانسـتند کـه اینگونـه رفتارهـا چـه موجی از 
وقتـی  می کنـد  ایجـاد  والدیـن  بـرای  اسـترس 
دخترشـان از خانه بیرون می رود و شـوهران چه 
انـدازه نگـران بانـوان خـود می شـوند کـه گاهـا 
حتـی منجر بـه عکـس العمل هـای سـختگیرانه 

شـوهر می شـود. 
آقای عزیز! مرد خوب، محترم، متدین، آریایی 
پر مدعای بزرگوار!خواهش می کنم اجازه بده 
با خیال آسوده قدم به خیابان بگذارم و به جای 
حس زجر دهنده ی اضطراب طعم شیرین امنیت 

را تجربه کنم. 
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شیـــراز خوشحـال نیســت!
شـهــر در محـاصــره گـدایـان ...

خبر پارسی- فرهنگ عمومی شهر زیر بار گدا 
پروری نمی رود و این پدیده چهره ی خیابان ها و 
سایر اماکن را ناخوشایند می کند اما آنها همه جا 
هستند، سر چهارراهها، پیاده رو ها، پارک ها، بانک 
ها، اغذیه فروشی ها، اماکن دولتی، پشت درب خانه 
وقتی با صدای زنگشان از خواب می پری و حتی 
وقتی بر سر مزار عزیزت در حال درد دل هستی و 

در حال و هوای دیگری...
عکس  و  نسخه  یکی  می کند،  دود  اسپند  یکی 
رادیولوژی نشان می دهد، یکی ظاهرا باردار است و 
با گذشت دو سال تکدی در یک خیابان همچنان ماه 
نهم بارداری را می گذراند! یکی کیف پولش را گم 
کرده و در شهر غریب است...گاهی اگر پول بدهی 
به هفت نسلت دعا می کنند و گاه اگر ندهی هفت 

جدت را به باد نفرین می گیرند!
گدایی بانوان و کودکان اکثرا به صورت تیمی و 
فصلی و گدایان مرد اکثرا معتاد یا معلولند. متاسفانه 
زنانی را می بینیم که در گرما و سرما نوزادهایی به 
همراه خود دارند که به آنها داروی خواب آور داده 
اند و برای به رحم آوردن دل رهگذران اجاره یا 
خرید و فروش می شوند. حتی در مواردی برخی از 
این نوزادان از دوران جنینی به دلیل معتاد بودن مادر، 

اعتیاد دارند و به آنها مخدر می دهند. 
کارشناسان می گویند سن تکدی کاهش یافته است 
و قبال آمار تکدی متعلق به معلولین و کهنساالن و 
از کار افتادگان بود. بر اساس آمار درآمد روزانه 
متکدیان شیراز برای سه ساعت کار مفید صد تا 
سیصد هزار تومان است که این رقم در شهرهای 
تهران و مشهد بسیار بیشتر می باشد. حال سوالی در 
ذهن پیش می آید که آیا افزایش روز به روز تعداد 
گدایان نشان از فقر و تورم روز افزون جامعه است؟ 
قانون  ماده 712  اساس  بر  که  با وجودی  هم  آن 
مجازات اسالمی تکدی جرم اعالم شده و با آنها 
برخورد قانونی می شود؟ البته که شرایط اقتصادی 
می تواند در بوجود آمدن فقر و نیازهای گروهی 
تاثیر داشته باشد اما گسترش تکدی گری تنها به 
دلیل نیاز نیست و بیشتر یک ناهنجاری فرهنگی و 
آسیب به جامعه، از سمت کسانی است که به دنبال 
درآمد باال و بدون زحمت هستند و با فریب جامعه 
باعث می شوند صدقه به دست مستحق واقعی نرسد. 

 یک روز که برای خرید از فلکه شهرداری به 
سمت بازار وکیل می رفتم نزدیک ارگ کریمخان 
چند پسر بچه ی فال و دعا فروش را دیدم که یک 
خانم توریست را محاصره کرده بودند تا از او پول 
بگیرند. هر چقدر آن خانم سعی می کرد از آنها 
فرار کند رهایش نکردند و تا انتهای بازار وکیل با 
او رفتند و در نهایت موفق شدند به زور از او مبلغی 
را تیغ بزنند! چقدر این اتفاقات برای وجهه ی شهر 
و کشور ما ناخوشایند است! یکی از آنها را صدا 
زدم و گفتم: فکر می کنی کار درستی می کنی که 
مثل آدامس به دیگران می چسبی؟ گفت: چاره ای 
بیمار است و پدرم کارگر بود و از  ندارم! مادرم 
داربست افتاد و مرد! هشت خواهر و برادر هستیم 
و مجبوریم کار کنیم. لحظه ای دلم به درد آمد که 
دوستش گفت: چاخان نکن پدر...! و رو به من 
کرد و ادامه داد: هم باباش معتاده هم مامانش!این ها 
هم هر چی در میارن میشه پول دوای اونا! باورم 
نمی شد یک کودک هشت ساله اینقدر حرفه ای 
دروغ بگوید!عصبانی شد و به دوستش گفت:خیلی 

نامردی و به سرعت دور شد...
 شب دیگری هم در ترافیک خیابان معالی آباد در 
سرمای زمستان خانم خوش تیپ و زیبایی به شیشه 
ماشین کوبید. فکر کردم آدرس می خواهد یا هر 
کاری دارد جز گدایی! وقتی طلب پول کرد گفتم: 
این لباس هایی که تو پوشیده ای از لباسهای من گران 
تر است! با عصبانیت و صدای بلند گفت: حتما باید 

لباس پاره پوره بپوشم تا پول بدی؟!
 عالوه بر این موارد بسیار که همه ی ما بارها در 
شهر با آنها برخورد داشته ایم، متاسفانه تعداد زیادی 
نیستند.  ایرانی  اصال  در کالن شهرها  متکدیان  از 
در تبریز که گدایان به شدت کنترل و ساماندهی 
می شوند از چهارصد متکدی دستگیر شده، دویست 
نفر از کشور پاکستان بوده اند که به صورت تیمی 
مشهد  در  اند.  شده  ایران  وارد  گدایی  قصد  به  و 
65 درصد گدایان خارجی هستند و در شیراز نیز 
با  می خورد.  چشم  به  زیادی  پاکستانی  متکدیان 
وجودی که حساب های بانکی بسیاری برای کمک 
به بهزیستی، معلولین، بیمارهای سرطانی و خاص، 
بیماران سوختگی و موسسات خیریه معتبر وجود 
دارد، مردم شیراز به خاطر رحیم بودن، گدایان را 

ثروتمند کرده اند و شهر را به یکی از پایگاه های 
گدایی در ایران تبدیل نموده اند. یقین بدانید تنها 
طرحهای ضربتی جمع آوری آنها کارگشا نیست، 
همکاری مردم در بی اعتنایی به آنها موثرتر است. 
از تکدی گری  پیشگیری  از راههای  یکی دیگر 
برنامه ریزی دقیق و طوالنی مدت برای جلوگیری از 
مهاجرت به کالن شهرهاست چرا که بیشتِر متکدیان 
مهاجران هستند. امیدوارم که مسئولین... و این هم 
مثل سایر امیدهایی که به مسئولین داریم، انشاهلل حل 

شود. 
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز 
از مرحله سوم جمع آوری متکدیان، معتادان و افراد 
ولگرد و روانی رها شده در سطح شهر خبر داده و 
اظهار داشته:این طرح از 16 تیرماه جاری آغاز شده 

و به مدت 1۰ روز ادامه خواهد داشت. 
بنا بر گفته رمضان امینی: طرح یاد شده، با مشارکت 
با مواد مخدر، دستگاه  شورای هماهنگی مبارزه 
بهزیستی  انتظامی،  نیروی  فرمانداری،  قضایی، 
محوریت  با  پزشکی  علوم  دانشگاه  همچنین  و 
براین  سعی  و  شد  خواهد  اجرا  شیراز  شهرداری 
است که تمام افراد معتاد و متکدی از سطح شهر 
جمع آوری و به مراکز نگهداری و درمان انتقال 

داده شود. 
وی در اظهار نظری جالب گفته است: شهرداری و 
شورای اسالمی شهر شیراز هیچ گونه وظیفه ای در 
بحث جمع آوری معتادان، متکدیان و افراد ولگرد 
برای  هم  افراد  این  که حضور  آنجا  از  اما  ندارد، 
سالمت، امنیت و آسایش شهروندان و هم زیبایی 
و  می شود، شهرداری  تهدید محسوب  شهر یک 
شورای شهر در پاسخ به درخواست های شهروندان 
و عمل به رسالت و وظیفه اخالقی و انسانی، اقدام به 

جمع آوری این افراد از سطح شهر می کند. 
امینی، همچنین از کوتاهی برخی از دستگاه ها در 
عمل به وظیفه خود در این زمینه نیز انتقاد کرده است. 
بنا بر گفته معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری 
شیراز: بیش از 176 نفر از معتادان و متکدیانی که در 
مرحله اول و دوم جمع آوری شده بودند، متعلق به 
دیگر استان های کشور بودند که هزینه های درمان، 
شیراز  شهر  به  آنها  پوشاک  و  خوراک  اسکان، 

تحمیل شد. 
او البته به نکته ای درست اشاره می کند و می گوید: 
هرگونه نگاه عاطفی و کمک به این افراد باعث 
تداوم حضور این افراد و زمینه ساز شیوع بیماری های 
مختلف و کمک مستقیم به قاچاقچیان و فروشندگان 

مواد مخدر است. 
با این وجود بسیاری از مردم دچار سر در گمی هستند 
مستحق؟  یا  هستند  مجرم  گدایان  این  بالخره  که 
کالفه  آنها  با  برخورد  در  واقعا  می گوید:  خانمی 
می شوم، اگر پول بدهم حس بد فریب خوردگی 
دارم و اگر کمک نکنم عذاب وجدان می گیرم که 

مبادا به یک فقیر واقعی کمک نکرده باشم. 
به نظر می رسد حرف درست را معاون اجرایی و 
خدمات شهری شهرداری شیراز می زند. شاید »نه 
بزرگ«مردم به متکدیان آنها را بیش از آنچه هستند 
پررو نمی کند. شیراز قرار بود شهر عشق باشد نه 

شهر طمع!
“طبیبان” بهر روزی، خلق را رنجور می خواهند / ” 
گدایان” در طمع، فرزند خود را کور می خواهند / 
تمام ” مرده شوران” راضیند بر مرگ انسان ها / بنازم 
” مطربان” را، بهر روزی خلق را مسرور می خواهند 

...
و کاش نگاه ما به شیراز نگاه مطربان به روزی بود که 

شیراز با گدایانش مسرور نیست!
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و  می پرسم،  محورمان  تاریخ  روحیه ی  از 
فکر  آیا  حاال  تا  می بالیم،  آن  به  که  فرهنگی 
و  ایم  چسبیده  گذشته  به  فقط  چرا  کرده ایم 
رهایش نمی کنیم؟ چرا اسکندر و چنگیز و عرب 
افغان را بخاطر یورش به کشورمان سزاوار هر  و 
نادر و خشایار شاه و شاپور  اما  دشنامی می دانیم 
ذواالکتاف و سایر پادشاهانمان که به سرزمین های 
دیگر حمله و کشورگشایی و غارت می کردند، 
فاتحان کبیر می دانیم؟ چرا تکلیف ما با اعتقادمان 
روشن نیست که باالخره تاراج کشورهای دیگر 
صحیح است یا خیر؟ چرا در رسانه ها و تعامالت 
توریست ها  با  برخورد  در  حتی  و  المللی  بین 
اصرار داریم ثابت کنیم صلح طلب هستیم اما به 
جای افتخار به ابن سینا و رازی و خیام و فارابی به 
پادشاهانی مفتخریم که فقط در حال لشکرکشی 
برای  توجیه  هزار  و  اند  بوده  غارت  و  کشتار  و 
نژادپرستی  شعار ضد  می آوریم؟چرا  کارهایشان 
می دهیم اما همه ی کشورهای اطراف خود را با 
عناوین ناشایست تحقیر می کنیم و با همه درگیر 
هستیم؟وقتی می شنوم برخی آریایی های عزیز با 
غرور می گویند الماس روی تاج ملکه انگلستان 

متعلق به نادر شاه افشار است، خنده ام می گیرد و 
می گویم آیا این همان جواهری نیست که نادر از 

تاراج هندوستان به ایران آورد؟
درگیر  هم  ما  دوستانه  انسان  و  انسانی  روحیه 
برایمان  دیگران  به  کمک  کاًل  و  است  تناقض 
شبیه نوعی قرارداد است. وقتی در جام جهانی از 
تیم بوسنی باختیم، بسیاری هموطنان گفتند:حیف 
از آن شیر خشک ها و کمک هایی که در جنگ 
با صربستان به شما کردیم! اما وقتی تیم والیبال ما 
همه را مقتدرانه شکست می دهد هیچ ارتباطی به 
بم  زلزله  به  بشردوستانه آن کشورها  کمک های 
و گیالن ندارد!چرا نداشتن ظرفیت شکست باید 

شخصیت ما را تا این حد دوگانه کند؟
مذهبی  ایرانی،  صحیح  اعتقادات  باید  ما  چرا 
بچسبیم  و  بگذاریم  کنار  را  خودمان  فرهنگی  و 
ی  زده  کپک  اعتقادات  یا  و  مدرن  خرافات  به 
کشورهای دیگر که خودشان کنار گذاشته اند و 
تفاله اش را به ما صادر کرده اند؟ نمونه اش همین 
طالع بینی چینی و هندی و غیره و ذالک است که 
متولدین یک ماه یا سال خاص از ازل تا ابد را شبیه 
هم می داند و جوان مثال مدرن ما سرنوشتش را در 

آن جستجو می کند!
چه  است.  شمار  بی  هم  ما  مذهبی  تناقضات 
یا  بخوانند  نماز  نمی دانند  بسیار کسانی که هنوز 
نه، و یا حتی کجا باید نماز بخوانند و کجا الزم 
قوانین کشور  اگر  انجامش دهند!حتی  نیست که 
خصوصی  محافل  در  هنوز  نگیریم،  نظر  در  را 
با پوشش خود  ارتباط  ما در  زنان  از  بسیاری  هم 
درگیرند و لباسشان با سلیقه ی اشخاص مخاطب 
تغییر می کند. اگر به رفتارها و پوشش های آقایان 
خانوادگی  مجالس  و  زیارتگاه ها  از  خانم ها  و 
گرفته تا آنتالیا و تایلند و دوبی نگاه کنیم با یک 
دگردیسی کامل مواجه می شویم که حکایت از 
این مخالف  با   . دوگانگی شدید شخصیتی دارد 
نیستیم که هر مکان لباسی دارد اما تفاوت هایی که 
نشان از تناقض در اعتقادات را بدهد مورد تایید 
طبیعی  فرد  یک  در  تضادی  چنین  این  و  نیست 
نمی گنجد. آدم های معتقد به جهان دیگر و روز 
حساب چه بسیار مشغول انجام گناهانی هستند که 
از  و  می دانند  آتشین  عذاب های  مستوجب  آنرا 
آن سو چه بسیار دیده ایم آنهایی که به زندگی 
پس  می گویند  و  ندارند  اعتقاد  مرگ  از  پس 

ملتـی پر از تنـاقض؟!
چنـد سـوال »خودمانـی« از خودمـان! 

مستانه مرتب- ایرانی هستم اما ایرانی ها را درست نمی شناسم. برایم 
اسرار آمیز و پر از تناقضند. 

با ملل مختلفی آشنا شدم که پس از مدتی به راحتی می شد آنها را 
شناخت، یکی گیاه خوار بود و همبرگر نمی خورد، دیگری سیک بود و 
موهایش را کوتاه نمی کرد، آن یکی بی مذهب بود و طبیعتا به کلیسا 
نمی رفت و خالصه ی کالم اینکه هر کس مطابق تفکرش رفتار می کرد، 
جز جماعت هموطن خودم. بی انصافی و سیاه نمایی نمی کنم اما تناقض 
شدید در جامعه ی ما غیر قابل انکار است. یکی نیمه برهنه است اما حاجیه 
خانم!دیگری شرابخوار اما روزه دار! آقای حاجی معتمد بازار عاشورا زیر 

علم امام حسین سینه می زند اما در مجالس رقص هم سنگ تمام می  ذارد 
و هنرمند قابلی است!اینها همه تناقض است و حتی اگر از کنارشان به 
این بهانه بگذریم که اعتقادات شخصی است اما قطعا این افراد در جامعه 
هم دوگانگی رفتار دارند و از رفتارهای متناقض اجتماعی و آسیب هایش 
نمی توان بی توجه گذشت. هدف من نویسنده هم از طرح این موضوع 
نه نقد و بررسی و آسیب شناسی، بلکه فقط طرح سوال و فکر کردن به 
جواب آنهاست. تا به حال از شعار دادن و تئوری و پند و سرکوب و سایر 
روش ها، نتیجه ی مطلوبی به فرهنگمان نرسیده، شاید با پرسش و پاسخ 

و تفکر به هدف قدمی نزدیکتر شویم. 
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از مرگ فقط تبدیل به خاک می شویم و دیگر 
هیچ، پس از شنیدن نام یک مرحوم یا خبر فوت 
می گویند:روحش شاد، خدا رحمتش کند! وقتی 
به زندگی پس از مرگ معتقد نیستند، مغفرت و 
طلب شادی روح چه معنایی دارد جز تناقض در 

افکاری که ادعایش را دارند؟
هنوز جامعه ما دچار این تناقض است که ازدواج 
به شیوه سنتی بهتر است یا مدرن و با شناخت قبلی، 
ازدواج فامیلی خوب است یا وصلت با غریبه، اصال 
خود ازدواج خوب است یا نه و چرا هر دو گروه 

متاهل و مجرد ناراضی هستند؟
شعار دموکراسی و احترام به مخالف این مردم 
را باید باور کرد یا وجود آن دیکتاتور درون که 
برای شکست مخالف یا رقیب و رسیدن به هدف 
آیا  می کند؟  استفاده  اخالقی  غیر  سالح  هر  از 
جامعه  اکثریت  شامل  البته  که  رانندگی  منتقدان 
دارند؟آیا  خوبی  رانندگی  خودشان  می شوند، 
و  نیستند  ایرانی  ما  متخلف خیابان های  رانندگان 

کاالهای وارداتی اند؟
کاالهای  مثل  که  سریال هایی  و  فیلم ها  چرا 
ماهواره  از  یا  و  می شوند  کشور  وارد  فرهنگی 
پخش می گردند، جدی گرفته نمی شوند؟ عادی 
عاطفی  روابط  خیانت،  مثل  مسائلی  دادن  نشان 
ی  بدنه  بر  ازدواج  بدون  فرزند  داشتن  و  مثلثی 
با وجودی  و  ما خراش می اندازد  اخالقی جامعه 
که در فرهنگ ما پذیرفته شده نیست اما می تواند 
تناقض و آوارگی تفکر بیافریند. سوال اینجاست 
تهدید  و  چیست؟پارازیت ها  کار  ی  چاره  که 
سالمت مردم؟یا باال رفتن از دیوارها و جمع کردن 
و  فیلم  تولید  همچنان  یا  و  ماهواره؟  دیش های 

سریال هایی که با ذائقه جامعه ما هماهنگ نیست 
و مردم را به سمت بسیاری تولیدات دیگر کشورها 

که با فرهنگمان همسو نیست سوق می دهد؟
 طبق نظریه جامعه شناسان، زنان ما بیش از مردان 
دچار تناقض هستند. شاید اولین دلیلش این باشد 
آقایان  توسط  بانوان  جایگاه  ایران  جامعه  در  که 
تناقض آفرین  این صد در صد  تعیین می شود و 
است چون احتماال آن چه انتخاب خودشان نیست 
با آن چه که می خواهند متفاوت است. بسیاری از 
زنان ما به ازدواج و آوردن فرزند نمی اندیشند و 
مثل غریزه یا وظیفه آن را انجام می دهند در حالی 
که شاید این انتخاب ها در ظاهر کامال اختیاری به 
نظر بیاید، پس از مدتی او را دچار درگیری های 
تامل  و  هدف  بی  می کند چون  تناقض  و  ذهنی 
نشده است. اما باز هم به اقتضای جامعه که همیشه 
او را صبور می خواهد سکوت می کند. ریشه کنی 
میسر  فرهنگسازی  با  فقط  البته  تناقض ها که  این 

است به عهده چه اشخاصی است؟
 چرا ما یکی را دوست داریم اما دیگری را برای 
عالقمندیم  رشته ای  می کنیم؟به  انتخاب  ازدواج 
می دهیم؟  ادامه  تحصیل  به  دیگر  رشته ای  در  اما 
در مباحثه ها برای پیشرفت و ترقی آلمان و ژاپن 
زا مثال می زنیم که در طول شصت سال به اوج علم 
و صنعت رسیدند اما برای عدم پیشرفت خودمان 
هنوز به حمله مغول و عرب و افغان گیر می دهیم و 
آسمان و ریسمان می بافیم؟چرا با وجودی که دم از 
دوستی و اتحاد ملی می زنیم همیشه در کار گروهی 
رنج می بریم؟چرا ادعای آزادگی و خالقیت داریم 
و در پیدایش همه فرهنگ ها و مکاتب و اختراعات 
و اکتشافات دنیا خود را دخیل و پایه گذار می دانیم 

اما از آن طرف با جو زدگی و همرنگ جماعت 
شدن و خودباختگی ریشه خالقیت و آزاد اندیشی 
نخبگی  ادعای  که  آنهایی  چرا  می خشکانیم؟  را 
با  و اندیشه کمال گرا دارند بیشتر از مردم عادی 
ما  درفرهنگ  که  وجودی  با  چرا  درگیرند؟  هم 
عاشق “قهرمان” است و آن را می سازیم و بزرگ 
می کنیم، خودمان هم تخریبش می کنیم و به ذلت 
همیشه  پرستانه  وطن  ظاهر  با  می کشانیمش؟چرا 
خودمان  از  باید  آنکه  حال  هستیم  وطن  طلبکار 
بپرسیم که ما برای میهن چه کرده ایم؟چرا با همه 
ادعاهای رفاقت و تواضع و روراستی، با ظاهرگرایی 
از دیگران و  برای سبقت گرفتن  و ژست گرایی 
احترام خریدن تالش مضاعف داریم؟ چه بر سرمان 
آمد که ضمیر ما اینقدر دچار دوگانگی و اشتباه 
شد؟شاید خدشه دار شدن ارزش هایی چون نوع 
دوستی، معنویت و عدالت اندکی به سایه سنگین 
اصلی  دلیل  اما  باشد  مربوط  هم  رقمی  دو  تورم 
تضادها و دوگانگی ها قطعا ضعف فرهنگی است و 
فاصله زیادی که بین گروه های فکری و گروههای 
سیاسی جامعه افتاده تاثیر بدتری بر این مهم داشته 
است. وقتی فارغ التحصیالن فلسفه یا علوم سیاسی 
دانشگاه امام صادق و دانشگاه تهران فاز فکری شان 
زمین تا آسمان فرق می کند، چگونه این جامعه در 
علوم انسانی دچار تناقض نشود؟گویا این کشور به 
دریایی می ماند با هزاران جزیره ی فکری و فلسفی 
و مردم آوارگان این جزیره ها و سرگردان بر آب 

دریاها...
و  اشتباه  ساختار  همه  این  آخر...  سوال  اما  و 
و  عمد  غیر  می تواند  آیا  ما  فرهنگ  در  تناقض 

تصادفی باشد؟
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فرارو- در میان عکس های آنتوان خان از اواخر 
عصر قاجار و شروع پهلوی نمونه های مستند 
قابل توجهی از زندگی زنان در اندورن و بیرون 

خانه به چشم می خورد. 
 بی شک یکی از دالیل ارزشمند بودن مجموعه 
عکس های آنتوان از ایران عصر قاجار، عالقه او 
به ثبت ابعاد مردم شناسی و زیست اجتماعی در 
این عصر است که باعث می شود ای بسا او را 
پدر عکاسی اجتماعی در ایران بدانیم. او آنقدر 
مجذوب زندگی مردم کوچه و خیابان در زمانه 
خود بود که از هر کس در هر طبقه ای اعم 

از گدا و درویش و کولی و معتاد و دالک 
جلوی  و  برود  او  آتلیه  به  که  می خواست 

دوربینش نشسته و سوژه عکاسی شود. 
دلمشغولی آنتوان به ثبت زندگی مردم باعث 
7هزارتایی  مجموعه  از  امروز  آنچه  تا  شده 
گویای  مانده  باقی  ما  برای  او  عکس های 
زندگی در بیرون و اندرون خانه مردمان اواخر 
عکاسان  در  که  چیزی  باشد؛  قاجار  عصر 
شاخص آن دوران چون عبداهلل قاجار و ابراهیم 

خان عکاس باشی کمتر یافت می شود. 
در این میان زنان قاجار و پوشش و زندگی آنان 

فصل قابل توجهی از مجموعه عکاس است. 
او از زنان طبقات مرفه شهری تا زنان روستایی، 
دختران کولی و تن فروش از فارس، کرد، 
گرجی، زرتشتی و ارمنی را به عکاسخانه خود 

می برد و و از آنان عکس می گرفت. 
نگاه مستند آنتوان در ثبت زندگی باعث شد او 
جدا از عکس های آتلیه ای دوربین خود را بر 
دارد و به اندرونی خانه ها هم برود تا ابعاد دیگر 
زندگی زنان را به تصویر بکشد. عکس های 
زنان بالرین و مطرب یا دختران محصل یا زنانی 
که در حیاط، مطبخ و سر سفره، در حال قلیان 

زندگی و زمانه زنان قاجار در قاب دوربین آنتوان خان
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کشیدن یا قالیبافی هستند مربوط به همین قسمت 
از کار عکاس است. 

از دیگر نکات قابل توجه عکس های آنتوان از 
زنان قاجار ثبت نحوه پوشش آنها در اندرون و 
بیرون خانه است؛ گفته می شود پوشش زنان در 
عصر قاجار از جهت تفاوتی که میزان مشارکت 
زنان طبقات مختلف در اقتصاد و فعالیت های 
اجتماعی در شهر و روستا وجود داشته با هم 

فرق داشته است. 
در زمانه آنتوان با بیشتر شدن سفر هیات های 
سیاسی،  جنبش های  وقوع  ایران،  به  اروپایی 
و  تنباکو  جنبش  مانند  مختلف  اجتماعی 
مشروطه و رشد مطبوعات و مدارس و موج 
نوگرایی حاصل از آن و متعاقب آن افزایش 
سطح آگاهی جامعه به خصوص زنان تفکر و 

مطالبات آنان در حال تغییر بود. در عکس های 
آنتوان، هم زنانی با روبنده و چادر می بینیم و 
هم دخترانی بی حجاب با ظاهر متجدد و شبیه 
اروپائی ها که جامعه در حال تحول اواخر عصر 

قاجار را نشان می دهد. 
عصر  این  در  زنان  معمول  پوشش  درباره 
زنان  لباس  دوره  این  در  که  می توان گفت 
چندان  مردان  لباس  با  و  بود  ساده  حدی  تا 
تنگی  پیراهن  زنان  نداشت. عموما  اختالفی 
بر تن می کردند که پارچه آن اغلب از نخ و 
ابریشم بود و چاک پیراهن از جلو باز می شد 
دکمه ای  یا  روبان  وسیله  به  گلو  زیر  در  و 
شلوار  مردان،  همانند  آنان  می شد.  محکم 
گشاد و بلندی به پا می کردند و روی آن دامن 
گشاد و نسبتا بلندی می پوشیدند که طول آن 

تا وسط ساق پا می رسید و مقداری از شلوار و 
لبه آن پیدا بود. شلوار زنان گشاد و پارچه های 

راه راه بود. 
آنان معموال در بیرون از خانه هم سراپای خود 
را در چادر بزرگ مشکی یا بنفش حاشیه دار 
و  می کردند  پا  در  چاقچور  و  می پوشاندند 
دارای  صورت  مقابل  در  که  سفیدی  روبنده 
دو سوراخ به شکل چشم یا توری مسدس بود، 

روی صورت می کشیدند. 
عکس های آنتوان از زنان قاجار از این جهت 
در بر گیرنده پوشش مرسوم زنان عصر خود 
ونیز موج تغییری است که چندی بعد با شروع 
عصر پهلوی تشدید شد. گفتنی است بسیاری 
از عکس ها برای نخستین بار است که در ایران 

منتشر می شود. 
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فرارو- اردیبهشت امسال مردی پای میز محاکمه 
رفت که 9 دختر بچه را آزار جنسی داده بود. 
پسرانه  دبستانی  ناظم  روزها  همان  در  درست 
دستگیر شد؛ جرمش تعرض به چند دانش آموز 
در  مدرسه ای  ورزش  معلم  بعد،  ماه  دو  بود. 
جنوب تهران بازداشت شد؛ اتهام او سوءاستفاده 

جنسی از 14 دانش آموز بود. 
به گزارش فرارو، در سال  های گذشته نیز چنین 
خبرهایی را زیاد خواندیم. مثالً متهمی که پنج 
دختربچه  را آزار داده بود یا مردی بیست و هشت 
ساله که خودش فرزند دختری داشت و جرمش 
تجاوز به دختران نوجوان بود. پسران نوجوانی هم 
بودند که با رؤیای فوتبالیست شدن، میلیون تومان 
به یک دالل داده بودند ولی به جای شهرت فقط 

آزار جنسی دیدند. 
آزار  از  که  است  خبرهایی  از  نمونه ای  این ها 
که  مواردی  می شود.  منتشر  کودکان  جنسی 
منتشر نمی شوند و هیچ کس خبردار نمی شود 

بحث دیگری است. 
آزار جنسی کودکان، آمار دقیق ندارد. صحبت 
آن  قربانیان  و  تابوست  نوعی  تجاوز  از  کردن 
این  بیشتر  می کنند؛  باز  اعتراف  به  زبان  کمتر 

آزارها زیرپوست جامعه اتفاق می افتند. 
آخرین گزارش ها می گویند 5۰ درصد دختران 
مشخص  طور  به  دارند.  جنسی  آزار  تجربه 
دبیرستان  و  راهنمایی  دوره  دختران  ۳2درصد 
این تجربه را پشت سر گذاشته اند. هر چند دقت 
مفهومی و کمی این آمار مورد پرسش است اما 
در مورد پسران هیچ گاه همین آمار مبهم هم 
وجود نداشته است و همیشه با گمان و حدس 
گفته شده است که تعداد پسرانی که مورد آزار 

جنسی قرار گرفته اند، بیشتر از دختران است. 
سوء  قربانیان  می گویند  جهانی  آمارهای 
یک  اما  دخترند  بیشتر  جنسی  استفاده های 
روانپزشک کودکان می گوید در ایران پسرها 
بیشتر از دخترها مورد آزار جنسی قرار می گیرند. 
و  محدودیت ها  ایرانی  خانواده های  که  چرا 
مراقبت بیشتری برای دختران قائلند تا پسرانشان. 
آمدهایشان  و  رفت  در  بیشتری  آزادی  پسرها 
دارند و نظارت کمتری رویشان اعمال می شود. 
پس پسرها خیلی راحت تر در دسترس مردان 
غریبه قرار می گیرند. برای مثال خانواده ای ممکن 
است بپذیرد که پسرشان شب را در خانه یک 
دوست سپری کند یا با دوستانش به سفر برود، 
البته  دارند.  اجازه ای  چنین  کمتر  دختران  اما 
در سال های اخیر این نگاه کمی تغییر کرده و 
نگرانی های والدین در مورد امنیت پسرها هم 

بیشتر شده است. 
متأسفانه این پدیده در مورد کودکان عقب مانده 
زیاد رخ می دهد. مثل سرگذشت دختر معلول 
راننده  که  رضوی  خراسان  استان  در  ذهنی 

سرویس بارها او را آزار داده بود ولی خانواده  
وقتی خبردار شد که دخترشان را باردار دیدند. 

کارشناسان می گویند این خانواده ها هستند که 
باید اطالعات کافی داشته باشند و از فرزندانشان 
حمایت کنند. این کار نیازمند حوصله است تا 

کودکان نشانه های خطر را شناسایی کنند. 
در  کودکان  روانشناس  دولت آبادی،  شیوا 
است  است: »خطر هرجا ممکن  این باره گفته 
در کمین باشد اگر به موقع آموزش داده شود 
شوند،  آگاه  بدن  نقاط حساس  از  کودکان  و 

خطرپذیری کمتر می شود. «
باوری وجود دارد که کودکان بهتر است مسائل 
جنسی را یاد نگیرند، چرا که این طور بیشتر در 
امان هستند. اما لیال ارشد، عضو انجمن حمایت 
اشتباه می داند.  را  باور  این  از حقوق کودکان 
به عقیده این روانشناس اگر کودکان نسبت به 
محیط آگاه شوند، در مواقع الزم عکس العمل 
مراقبت  خودشان  از  و  می دهند  نشان  خوبی 

می کنند. 
مشکل دیگر این است که وقتی کودکی مورد آزار 
قرار گرفت، خانواده ها موضوع را فاش نمی کنند. 
آن ها از آینده بچه می ترسند و به پنهان کاری روی 
نمی زنند«  فریاد  فیلم »هیس، دخترها  می آورند. 
با موضوع آزار جنسی کودکان  بار  برای اولین 

ساخته شد، تالشی بود برای هشیار کردن والدین  
و مقابله با پنهان کاری خانواده ها. 

تعارض  و  آزار  مورد  در  والدین  اگر  که  چرا 
جنسی کودک حرفی نزنند و موضوع را نادیده 
بگیرند، کودک فکر می کند گناهی انجام داده. 

در این صورت مشکالت او بیشتر خواهد شد. 
تغییر  یا  خانواده ها  و  کودکان  به  آموزش  اما 
نگاه به قربانیان کودک آزاری تنها بخشی از 
ماجراست. بخش دیگر وجود بیماران جنسی یا 
همان »پدوفیلی« است. افرادی که هنوز تبدیل 
با  بتوان  شاید  و  نشده اند  متجاوز  یا  مجرم  به 
روش های درست نجاتشان داد. طوری که نه به 
خود آسیب برسانند و نه کودکان را آزار دهند. 

یکی از جنجال ترین موارد سوءاستفاده جنسی، 
چند سال پیش در یکی از شهر های کوچک 

استان تهران اتفاق افتاد. 
فردی به نام بیجه چندین پسر بچه را دزدیده بود 
و پس از تجاوز جنسی آنان را کشته بود. در 
بررسی های روانشناسانه معلوم شد که او فقط به 
دلیل اینکه در کودکی به وی تجاوز کرده بودند 
مرتکب این عمل شده بود. بیجه فکر می کرد 
کسی که به او تجاوز کرده را باید می کشت، 
پس خودش آدمی شد که باید این نمایشنامه 
چه  و  بخواهیم  چه  می کرد.  تمام  را  ناتمام 
نخواهیم امثال بیجه ها در کشور هستند. اما پیش 
از تبدیل شدن به متجاوز الیق اعدام، می توانند 

شناسایی و درمان شوند. 
معرفی  را  الگوهایی  زمینه  این  در  کارشناس 
می کنند. یکی از آن ها کشور آلمان است که 
در مهد کودک ها و مدارس شروع می کند و 
راه های مقابله با خشونت جنسی را به روش های 

خاص آموزشی تربیتی یاد می دهد. 
از طرفی طرحی اجرا می کنند با عنوان »مجرم 
و  شناخت ها  تجربه ها،  اساس  بر  که  نشویم« 
گروه  یک  روان درمانی  موفق  روش های 
در  است.  شده  تنظیم  روانکاو  و  روانشناس 
چارچوب این برنامه به پدوفیل ها آموزش داده 
می شود، چگونه گرایشات خود را تحت کنترل 

در آورند یا با دارو درمان کنند. 
با توجه به اینکه سیاست انکار دیگر پاسخگو 
تابوهای  که  رسیده  آن  زمان  شاید  نیست، 
نادرست اجتماعی شکسته شوند و کارشناسان، 
بیماران  نجات  برای  مسؤوالن  و  روانپزشکان 
جنسی و کودکان آزار دیده یا در معرض آزار 

گامی اساسی بردارند. 

زیر پوست
 جامعـه

»آزار جنسی کودکان«
 واقعیتی سیاه که باید دیده شود!
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افتتاح شهر کتاب در آستانه روز خبرنگار 

سید محمد بهشتی: شهر کتاب جای اهل دل است

در این که کتاب و کتابخوانی، هنوز در میان مخاطبان و عالقه مندان به 
مطالعه و تحقیق جایگاه ویژه خود را دارد و بخشی از سبد فرهنگی این اقشار 

را به خود اختصاص می دهد هیچ شکی نیست. 
اما شهر شیراز که داعیه دار پایتخت فرهنگی ایران زمین است، با وجود 
نویسندگان، شاعران و ادیبان بسیار و از همه مهم تر پیشینه شاخص و شهیر 

ادبی، در بخش کتاب و کتابخوانی ضعف های مشهودی دارد. 
اگر سرانه مطالعه و فضاهای اختصاصی حوزه کتاب و کتابخوانی در این شهر 
فرهنگی به درستی محاسبه گردد در می یابیم که با استانداردهای تعریف 
شده فاصله های بسیاری داریم ؛ پس این بخش در شیراز جای کار بسیار دارد 
و امید می رود در دولت تدبیر و امید که نگاه ویژه ای را به بخش فرهنگ 
معطوف داشته، شهرهایی همانند شهر راز، جایگاه حقیقی اش را بیابد و 

آنجایی بایستد که از آن انتظار می رود. 
به خوبی می دانیم که در شرایط کنونی و علیرغم توسعه گسترده فناوری های 
نوین ارتباطی و شبکه های ارتباطات مجازی، تالیف و انتشار سنتی کتاب و 
کتاب خوانی، همچنان جایگاه، اهمیت و نقش خود را دارد اما اینکه در این 
هیاهو سیاست هایمان را به چه گونه ای تنظیم کنیم که فرهنگ ارزشمند 
کتابخوانی از بین ما رخت بر نبندد، خود نیازمند حمایت های گسترده و همه 

جانبه است. 
پس بیایید با تقویت این بخش و توسعه سیاست های فرهنگی اجازه ندهیم که 
روش سنتی در سایه ی شیوه های جدید و مدرن اطالع رسانی و کسب آگاهی 
قرار بگیرد، هرچند که تکنولوژی های جدید تحول عظیم و شگرفی در این 

عرصه ایجاد کرده و کسی نمی تواند منکر این دگرگونی ها شود. 

فرهنگی

محسن خلیفه
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شامگاه  فرهنگی  مجموعه  این  افتتاحیه  مراسم 
چهاردهم مرداد با حضور بزرگانی چون دکتر 
سید محمد بهشتی، مهدی فیروزان موسس شهر 
کتاب، کورش کمالی سروستانی مدیر دانشنامه 
فارس و برخی مسئوالن از جمله دکتر سید محمد 
موسوی  محمود  سید  فارس،  استاندار  احمدی 
مشاور اجرایی استاندار، غالم مهدی حقدل رییس 
شورای شهر شیراز و بسیاری از ادیبان و هنرمندان 
شیراز برگزار شد، شبی که پر ستاره تر از شبهای 
دیگر شیراز بود و آن را باید به فال نیک گرفت. 

استاندار فارس در سخنانی با لزوم پیشتازی شیراز 
در عرصه فرهنگ کشور گفت: جای تقدیر و 
تشکر دارد که یک نفر چنین سرمایه ای را برای 
فرهنگ هزینه می کند آن هم در دوره ای که 
کتابخوانی رو به افول است. وی تاکید کرد که 
در دولت تدبیر و امید حمایت از فرهنگ، توسعه 
و افزایش خواهد یافت و دولت از چنین حرکاتی 

استقبال خواهد کرد. به گفته وی :در تهران بیش 
از سی شهر کتاب وجود دارد و در شیراز این 
اولین شعبه است که واقعا در شان نام و شهرت 

فرهنگی شیراز نیست. 
مهدی فیروزان نیزدر معرفی شهر کتاب بیان کرد: 
این مجموعه یک موسسه غیر انتفاعی فرهنگی 
است که هدفش توسعه فرهنگ است چرا که هیچ 
توسعه ای بدون توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست، 
چه بسا کشورهایی که در فرهنگ به توسعه رسیده 
اند و در بحران های مثل اقتصاد هم کمتر دچار 
نوسان می شوند. وی همچنین گفت:توسعه توقف 
بردار نیست چون با ذات انسانی که کمال گرا و 

تکامل جوست هماهنگ است. 
فیروزان با اساره به شهر کتاب شیراز گفت: سعی 
کرده ایم هر آنچه در زمینه فرهنگ می گنجد 
اینجا فراهم کنیم. او همچنین از کوروش کمالی 
بخاطر همکاری های صمیمانه اش با برنامه های 

شهر کتاب در استان فارس تقدیر و تشکر کرد. 
دکتر بهشتی نیز در بیانی کوتاه اما پربار اظهار 
تا  برای رده سنی خردسال  داشت: شهر کتاب 
کهنسال است اما اهمیت آن به کاال و خدماتش 
که  همانطور  دارد  فرق  “جا”  با  ”جا”  نیست. 
حافظیه و شیراز خاص هستند و با هیچ جا قابل 
کتاب  شهر  به  اشاره  با  وی  نمی باشند.  مقایسه 
پر  برای  صرفا  که  نیست  سفره ای  گفت:اینجا 
شدن شکم باشد، شهر کتاب جای اهل دل است 
و فرهیختگان همدل. ما در واقع به بهانه کاالهای 
فرهنگی می خواهیم بگوییم: شما که هستید و چه 

جایگاهی دارید...
شهر کتاب شیراز با مساحت بیش از هزار متر در 
خیابان پزشکان-معالی آباد در بخش های مختلف 
لوازم  دستی،  صنایع  موسیقی،  و  فیلم  کتاب، 
مطبوعات  کافه  و  نگارخانه  کودک،  التحریر، 

فعالیت خود را آغاز کرده است. 
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دکتر بهزاد مریدی پژوهشگر و استاد دانشگاه در گفت و گو با شاخه طوبی؛

فرهنگ معجونی فارس، یک فرصت است

و  ارتباطات  و  زبان  فلسفه  دکتری  فرا  مدرک  دارای  مریدی  بهزاد 
او  آموزشی  و  هنری  فرهنگی،  سوابق  اما  است  شناسی  زبان  دکتری 
همچنین رویکرد اعتدال گرایانه ی سیاسی اش وی را به یک صاحب 
نظر مطرح در مقوله فرهنگی تبدیل کرده است، استاد مدعو دانشکده 
مطالعات جهان دانشگاه تهران، استاد همکار جامعه المصطفي العالمیه، 
پژوهشگر معاونت فرهنگي اجتماعي مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
راهبردی  مطالعات  مرکز  ادیان  و  اقوام  گروه  مدیر  تشخیص مصلحت، 

شورای عالی انقالب فرهنگی، پژوهشگر کمیسیون فرهنگي اجتماعي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي واستادیاری گروه زبان شناسي و زبان هاي 
گروهی  گفتگوی  اوست...  سوابق  جمله  از  نور  پیام  دانشگاه  خارجي 
شاخه طوبی با او قرار بود دو ساعت به طول بیانجامد...اما این گفت و 
گو به خاطر احاطه و تسلط ایشان در حوزه های مختلف چند ساعتی 
آتی شماره  در  گفتگو  این  دوم  بخش  سبب  همین  کشید...به   طول 

 منتشر خواهد شد:

مهدی سوداگران- بهنام رضایی
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حوزه  در  را  معاصر  فارس  ظرفیت های   *
فرهنگ چگونه ارزیابی می کنید؟ 

بـه طـور معمول هـر معاصری یک پیشـینه دارد و 
هیـچ معاصری را نمی توان بـدون در نظر گرفتن 
پیشـینه اس مـورد ارزیابـی قـرار داد، فـارس در 
طـول تاریـخ بـه واسـطه قـرار داشـتن در مرکـز 
قـدرت، پذیـرای مهاجـران بسـیاری بوده اسـت، 
یـک  دارای  فـارس  ایـن حضـور  یمـن  بـه  کـه 

فرهنـگ معجونـی شـده اسـت. 
مشـترکات  البتـه  کـه  معجونـی  فرهنـگ  ایـن 
مقولـه  نگرشـی و همچنیـن  فراوانـی در حـوزه 
ی فرهنگـی دارد می توانـد یـک فرصـت بسـیار 
فرهنگـی  گـذاران  سیاسـت  اگـر  باشـد  خـوب 

باشـند.  عمیـق  و  فراگیـر  نگاهـی  دارای 
در مقاطعی نیز شاهد بوده ایم که عده ای 
به دنبال یکسان سازی فرهنگی بوده اند، 
آیا این یکسان سازی در جهت تقویت این 

فرهنگ معجونی بوده است؟ 
خیـر... یکسـان سـازی را کـه ریشـه اش میتـوان 
در شـوروی سـابق و تفکـرات اسـتالین جسـتجو 
کـرد منافـات بسـیاری بـا فرهنـگ مـا دارد، مـا 
در موضـوع هویـت مشـترکاتی همچـون نـژاد، 
زبـان، دیـن، آداب و رسـوم منحصـر بـه فـرد و 
خاطـرات جمعی مشـترک را مد نظـر داریم، لذا 
فـارس درسـت اسـت کـه صاحب یـک فرهنگ 
پارامترهـای  فرهنـگ  ایـن  امـا  سـت  معجونـی 
و  داشـته  خـود  مختلـف  اقـوام  در  را  هویتـی 
گسـترش داده است، شـاخص های 5گانه مطرح 
شـده در تمامـی اقـوام ایرانی یکسـان اسـت ولی 
قومـی  شـاخص های  سـابق  شـوروی  در  مثـال 
کامـال متفـاوت اسـت لـذا دولتمـردان بـه دنبـال 
همسـازان سـازی یا یکسـان سـازی بوده اند، لذا 
هـر نوعـی سیاسـتگذاری فرهنگـی نیازمنـد یک 
نـگاه رفتـار شـناختی از اقـوام مختلـف اسـت که 
بـا رعایـت اصـل وحـدت در کثرت می تـوان از 

آن بـه عنـوان یـک فرصـت یـاد کـرد. 
و  مذهبی  مختلف  ابعاد  دارای  فارس 
که  معتقدید  واقع  در  شما  ست،  فرهنگی 
قرار  یکدیگر  مقابل  در  نباید  را  ابعاد  این 

داد؟ 
بلـه. . فـارس یـک محوریت مهم و مقـدس دارد 
و آن ایـن اسـت کـه ایـن خطـه در طـول تاریـخ 
حضـور  و  اسـت  بـوده  )ع(  بیـت  اهـل  محـب 
مبـارک آسـتان حضرت احمد ابن موسـی )ع( و 
دیگـر امامـزادگان واجـب التکریم گـواه این امر 
اسـت، در سـوی دیگـر اینجـا دیار حافظ اسـت، 
دیـار سـعدی، دیار کـوروش و...دیـار افتخارات 

این هـا هـر کـدام یـک   . و قله هـای فرهنگـی. 
فرصت هسـتند، کـه سیاسـتگذاران فرهنگی باید 

بـه آن توجه داشـته باشـند. 
نیز  مختلف  ادوار  در  سیاستگذاری ها  این 
که  گفت  باید  شاید  و  است  بوده  متفاوت 
فرهنگی  نگاه  یا  و  سیاستگذاری  ثبات 

نداشته ایم؟ 
تعبیرهـای مختلفـی  تغیـر دولت هـا  بـا  البته...مـا 
از موضـوع فرهنـگ داشـته ایـم، کـه دلیـل ایـن 
امـر ایـن اسـت کـه در کلیـت قضیـه، فرهنـگ 
را درسـت تعریـف نکـرده ایـم و یـا شـاید بایـد 
از فرهنـگ خوانش هـای مختلفـی  بگویـم کـه 
در  شـخصی  و  سـلیقه ای  ایم...نـگاه  داشـته 
حـوزه فرهنـگ بـه ایـن معناسـت کـه هـر روز 
باریـک  سـفید  خطـوط  و  بیشـتر  قرمزهـا  خـط 
تـر می شـوند...اعمال سـلیقه سیاسـی در حـوزه 
می شـود  سـبب  و  اسـت  آفـت  یـک  فرهنـگ 
نقـش فرهنگ در توسـعه به سـمتی حرکت کند 
کـه متاسـفانه در مـواردی بـه خطـا و ناکجاآبـاد 

فرهنگـی رفتـه اسـت. 
نیسـت  قـرار  اسـت،  هنرمنـد  فرهنـگ  بـازوی 
فـردی زیـر  اسـاس شـخصیت  بـر  را  هنرمنـدان 
هنـری  نـگاه  بلکـه  کنیـم  جمـع  سـقف  یـک 
اصحـاب  جامعـه  در  را  آنهـا  کـه  اسـت  آنهـا 
فرهنـگ قـرار می دهـد، هنرمنـدان مـا بـه خوبی 
اسـالم،  مبیـن  دیـن  چـون  مهمـی  دغدغه هـای 
نظـام مقـدس اسـالمی، والیـت را درک کرده و 
بـه آنهـا پایبنـد هسـتند. تنها مشـکل ما این اسـت 

 . انعطـاف فرهنگـی نداریـم  کـه 
فارس  فرهنگی  سیاستگذاری  ثبات  برای 

چه باید کرد؟ 
بـه نظـر من بایـد نقشـه راه تعریـف کرد...باید در 
اولویت هـا  فـن  اصحـاب  مختلـف  حوزه هـای 
را مشـخص و سیاسـتگذاران نیـز بـر اسـاس یک 
نقشـه راه همـه جانبـه حرکـت کننـد... این نقشـه 
راه بـر اسـاس مهندسـی فرهنگـی اسـت کـه در 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی در دسـت تهیـه 

می باشـد
یکی از مشکالت دیگر ما به حوزه اقتصاد 
در  نظر شما چرا  به  باز می گردد،  فرهنگ 
کشور ما مقوله اقتصاد فرهنگی نمو ندارد؟ 
من در حوزه فرهنگ چهار گروه را می شناسـم، 
جوامـع هنـری، پاتـوق هنـری، بنگاه هـای هنری 
و گروه هـای هنـری...در شـهری مثـل شـیراز مـا 
تنهـا پاتـوق هنـری داریـم...در تهـران بـه لطـف 
نیـز  هنـری  و شـهرداری جوامـع  سـیما  و  صـدا 
و  هنـری  گروه هـای  بایـد  دارد...امـا  وجـود 
بنگاه هـای هنـری نیز ایجـاد شـود...پاتوق هنری 
دوامـی ندارد...ایـن گروه های هنری هسـتند که 
بـه اقتصـاد هنـری منجـر می شـوند...اقتصاد هنـر 

یـک موضـوع مهم اسـت... 
برای تحقق این موضوع چه باید کرد؟ 

بـه نظر من بایـد بنگاه هـای هنری ایجاد شـوند...
یـک نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه بایـد بـه سـمت 
بـا مشـارکت  تعاونی هـای فرهنگـی  شـرکتها و 
حداکثـری هنرمنـدان هر حـوزه رفت...از سـوی 
دیگـر بایـد از فرصت هـا اسـتفاده کرد...بـه طور 
مثـال فرهنـگ فـارس در ارتبـاط با حـوزه خلیج 
فـارس می تواند بسـیار موفق باشـد...در ارتباط با 
ایـن کشـورها هم اقتصـاد هنری شـکل می گیرد 
صـادر  دیگـر  جوامـع  بـه  مـا  فرهنـگ  هـم  و 
می شـود، ایـن خـود یکـی از ابعـاد تعامـالت و 
دیپلماسـی فرهنگـی اسـت کـه موجبـات داد و 
سـبب  را  فرهنگـی  کاالهـای  و  فرهنـگ  سـتم 

شود. 
خواهر  نکنم  اشتباه  اگر  حوزه  این  در 

خواندگی هایی نیز داشته ایم؟ 
خواندگـی  خواهـر  مقولـه  در  بایـد  امـا  بلـه 
شـهری  چـه  دیـد  داشـت...باید  بیشـتری  دقـت 
می توانـد بـا فرهنـگ مـا همخـوان باشـد.... باید 
ظرفیت های شـهر شـیراز را شـناخت و بر اسـاس 
ایـن ظرفیت هـا و هـم خوانـی بـا سـنن، تاریـخ، 
ادبیـات، معمـاری و شهرسـازی و هنـر بـه دنبـال 
تعامـل فرهنگـی بود...نکته دیگـر اینکه هر کدام 
از شهرسـتان های اسـتان فـارس نیـز ظرفیت های 
خـاص خـود را در ایـن حـوزه دارند...حتی برای 

ارتبـاط فرهنگـی ظرفیـت دارنـد...

بـازوی فرهنـگ هنرمنـد اسـت، قرار 
اسـاس  بـر  را  هنرمنـدان  نیسـت 
شـخصیت فـردی زیـر یـک سـقف 
جمـع کنیـم بلکـه نـگاه هنـری آنهـا 
اسـت که آنهـا را در جامعـه اصحاب 
فرهنـگ قـرار می دهد، هنرمنـدان ما 
بـه خوبـی دغدغه هـای مهمـی چـون 
مقـدس  نظـام  اسـام،  مبیـن  دیـن 
اسـامی، والیـت را درک کـرده و بـه 
آنهـا پایبنـد هسـتند. تنها مشـکل 

مـا ایـن اسـت که 
انعطـاف فرهنگی 

نداریـم . 
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در  است  زیادی  القاب  را  شیراز  رومی-  سیروس 
علم، فلسفه، ادب و هنر که برآیند اندیشه و توانایی 
مردمی آگاه بوده و می باشد. شهر گل و بلبل، نیز از 

معرفه های شیراز است. 
وقتی می یوی همه میگن گل اومده

وای وای که ز شهر گل و بلبل اومده 
)اصغر وسیله ساز(

و ایـن خصلـت بـه مردمـی بـر می گـردد که بـه باغ 
و گل، سـبزه، دشـت و دمـن عشـق می ورزنـد و تن 
مانـدن در چهـار دیـواری خانه را ندارند. گلگشـت 
شـیراز پر اسـت از فضاهـای دل انگیز و خیـال پر در 
و دشـت و صحراهـای معطر که بـاغ هایش طعنه به 
باغ های دمشـق مـی زده اند. شـیرازی عصر هـا را به 
ویـژه عصر های پنجشـنبه و جمعـه، خـود را از خانه 
ی نـه چندان تنـگ رها می کند تا در فضایی خرم و 
مشـجر تن به اسـتراحت داده و نوعی زیستن جمعی 
را تجربـه کنـد. فضا هـا و اماکنـی بـوده و هسـتند تا 
این مردم خوشـباش سـاعاتی یا روزی را در آنجاها 
به سـر برند. در این نوشـتار هر چند کوتاه به معرفی 

برخـی از آن هـا می پردازیم. 

* باغ ها
را  شیراز  از  نیمی  دور  چندان  نه  گذشته ای  در 
باغ ها پر طراوت، با درخت های گلشن و سبز در 
سبز تشکیل میداد. اکثر باغ ها، جا یا جاهایی برای 
نشستن داشتند که به آن “بنگاه”می گفتند و معموال 
جریان  آن  اطراف  در  زالل  آب  پر  جوی هایی 
داشت. در نزدیکی این نشستگاه ها بر شاخه های 
آن  که  می کردند  درست  تاب  درختان  سبز 
هارا”اووک“یا”آبرک“می نامیدند. اطراف بنگاه ها 
غرق گل و ریاحین بود. از گل های سرخ محمدی 
شیراز گرفته تا الله عباسی های رنگارنگ و شب 
بو های معطر. حرف و حکایت و شعر جاری در 
هم نوایی با نهر و باد که در الی شاخه ها بازیگوشی 

می کردند در همراهی صدای کودکان. 
یا چند  که یک  این  دلیل  به  باغ ها  در  خوراک 
روز را در آن می گذراندند مفصل بود. شیرینی 
پلو،  عدس  پلو،  کلم  آجیل،  مسقطی”،  “کلوچه 
دو  کتلت،  کوکو،  نهار،  پلو)باقالی(برای  باقاله 
پیازه، املت، نان و پنیر و گردو یا هندوانه و گهگاه 

کله پاچه برای عصر و شب. 

مهمان  روز  یک  برای  که  بودند  نیز  باغ هایی 
به عنوان کرایه می گرفتند.  مبلغی  می پذیرفتند و 
این گونه باغ ها بسیار شلوغ می شدند و مشهورترین 
آنها در شیراز “باغ سرهنگی“در کوچه ی گلخون 

قصردشت قرار داشت. 
باید توجه داشت که کمتر باغی بود که مهمان پذیر 
باشد و آن هم به خاطر میوه هایی بود که بر درختان 
می درخشیدند و اکثر باغ ها دور از دسترس بودند 
که وسیله رفت و آمد کم بود. به این دلیل اکثر 
خود  سکونت  محل  نزدیک  مکان های  به  مردم 

می رفتند این مکان ها عبارت بودند از:
کنار  روزها  آن  قرآن(که  قرآن)دروازه  1-زیر 
دره ای قرار داشت و در اطراف آن جایگاه ها، قهوه 
خانه ها و اغذیه فروشی های متعدد تا نیمه های شب 
مایحتاج خوراکی مردم را به فروش می رساندند. 
امروز طراحی قبر خواجوی کرمانی جای بسیاری 
از فروشگاه ها را گرفته، باالتر از آن، در بند بود، 
در  آباد“و  بعد”اکبر  قوزی“و  انبار  “آب  از  باالتر 
و  زنگی“بود  قرآن”چشمه  دروازه  راست  طرف 

“آب رکن آباد“. 
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 ”رکن آباد ما صد لوحش اهلل
که عمرخضر می بخشد زاللش”

“آش  بیشتر  مکان ها،  این  در  مردم  خوراک 
نان  با  که  بود  مزه  ترش  آش  نوعی  کارده“که 
مخصوصی به نام “نان هراتی“جا به جا کنار جاده 
فروخته می شد. همین گونه بود بالل فروشی و گردو 
فروشی که تا امروز نیز ادامه دارند. تنقالت مردم در 
این جا با توجه به وضعیت متوسط مالی، تخمه ی 
مثل باز می شد،   هندوانه، خربزه، و طالبیدهانشان 

و  درشکه  اتوبوس،  کوچک،  خندان  پسته های   
تاکسی از وسایل رفت و آمد به این مکان ها بود. 

بود  نیز مکانی  2-حافظیه، آرامگاه خواجه شیراز 
که بود که بیشتر اهل احساس و شاعری به آنجا 

می رفتند. 
۳-سعدیه، آرامگاه خواجه شیراز. امتیاز این مکان 
پیمان  و  پر  و  با آرامگاه حافظ، آب روان  نسبت 
کاریزی و قنات، بود که از” حوض ماهی “عبور 
می کرد و در دامنه ی کوه فهندژ بیرون می آمد. 
کسانی که به اینجا می آمدند ضمن تفریح، زنان 
و  می کردند  اقدام  خانواده  لباس های  شستن  به 
کودکان و گاه خود نیز استحمام می کردند. پایین 
کوه رو سرسره سنگی وسیله بازی کودکان بود. 
”کاهو ترشی”، ”یخنی ها”، ”طاس کباب ها“ غذای 

مرسوم مردم بود. 

بودند  آبی  آسیاب  دهنه  تایی، سه  سه  4-آسیاب 
در ارتفاعی نه بلند که امروز فلکه دانشجو در دامنه 
آن قرار دارد، خانه ی مسکونی آیت اهلل حسینی 

الهاشمی در جوار آن قرار داشت. 
 5-باغ ملی. باغی تقریبا بزرگ متصل به ورزشگاه 
جمعیت  که  حافظ  آرامگاه  نزدیک  و  حافظیه 

کثیری از مردم به آنجا می آورند. 
6-هفـت تـن و چهل تن کـه در دامنه کوه رحمت 
قـرار دارنـد و آرامـگاه هفت و چهل تـن از عرفای 
گمنـام اسـت. ایـن آرامگاه ها پـر درخـت و دارای 
آب انبـار هسـتند. در کنـار هفـت تن یک سرسـره 
سـنگی بـرای بـازی بچه هـا سـاخته شـده. عمارتی 
در کنـار سرسـره بـه نام “تخـت ضرابی“قـرار دارد. 
امـروز هفـت تـن بـا هفـت تنـان بـه مـوزه سـنگ 

شـیراز تبدیل شـده . 
7-گهواره دید)دیو(چهار دیواری گنبد داری است 
که کاربری آن نامعلوم است اما گفته می شود محل 

دیده بانی بوده. 
8-چـاه مرتضی علی، )مرتاض علی(این سـازه که 
محل اعتکاف و گوشـه نشـینی عارفی بـه نام”علی 
” بـوده بـا چنـد اتـاق و سـایبان و دو آب انبـار بـا 
چاهـی نـه چنـدان عمیق کـه پله های سـنگی دارد. 
کـف چـاه حوضچه ی بسـیار کوچکی بـود که از 
ریـزش قطره هـای آب از سـقف پر بود و گـوارا با 

سـنگی نصـب شـده بـر دیـواره چـاه و مهـر نمازی 
کـه مـردم روی آن می چرخاندنـد و دستشـان را 
بـر می داشـتند کـه اگـر مهر به سـنگ می چسـبید 

خواسـته شـان اجابت می شـد. 
با درخت های  پیمان  و  پر  آبگیری  9-برم دلک. 

زیاد و دونقش برجسته ی ساسانی در شرق شیراز
باباخانی که از شیراز دیده  بلند آقا  1۰-سرو های 

می شدند و درجنوب شهر قرار داشت. 
11-بابـا کوهی، آرامگاه عارف مشـهور، بابا کویه 
کـه در دامنـه کـوه شـمالی شـیراز سـمت چـپ 
دروازه قـرآن قـرار دارد. چنـد درخـت، حـوض 
کوچـک و محیطـی محـدود دارد که هنـوز مورد 

اسـتفاده می باشـد
12-بولـوار فرودگاه شـیراز که بسـیار باصفا بود. به 
خصـوص از فـرودگاه تـا فلکـه ی گل سـرخ)اهلل(
کـه جمعیـت زیـادی را در قبل از انقـالب در خود 

جـای میداد. 
1۳-پارک ها حاشیه ای بولوار شهید چمران امروز 
مجاورش  کوه  با  هفته  روزهای  تمام  طول  در 

مهمترین مکان تفریحی شیراز است. 
14-امـروزه بـا توجـه بـه امکانات گسـترده رفت و 
آمـد پهنـه اسـتفاده مردم از طبیعت بسـیار گسـترده 
یافتـه وسـعت  شـعاع 1۰۰کیلومتـری  تـا  و   شـده 

 است.  
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می ترسم.  صدری-  فرزاد   / ابراهیمی  عبدالصمد 
پشت  اش  ساده  کالم  همه  البالی  عجیب  ترسی 
تلفن، خانه کرده و انگار در کوچه های ساکت و 
غبار  خاطره هایی  روح  خرمشهر  خورده  ترکش 
گرفته، یقه ات را بچسبد و از تو بازخواست کند. 
میان قاب همه تصاویر رنگی، من حاال در جدال 
با تانک خاطراتی سیاه و سفید حوالی میدان شهید 

فهمیده نارنجک به کمر بسته ام. 
به  می کند  پرت  را  یکی  و جنگ  روزهای جبهه 
کارزار  به  را  دیگری  و  پور«  کویتی  نبودی  »ممد 
»با نوای کاروان « آهنگران می فرستد اما برای من 
بغضی غریب میان حنجره مردی ناشناس بر جای 

مانده است. »کربال کربال ما داریم می آییم«
سال های ترکش و خون و خمپاره. سال های »علی 
کوچولو« برنامه های کودک و نوجوان و غیبت مداوم 
علی کوچولوهای آن روزها در کالس های درس در 
که  دسته گل هایی  باران.  موشک  از  پس  روزهای 
پر  و  خاکستری  سالهای  می نشست.  علی ها  جای 
خاطره ای که صدای همه روزهایش مثل پیچش ناله 
باد میان نخلستان های جنوب آرامت می کند. »روزها 

همون روزهاست، روزگار عوض شده«
رهایت  ناشناس  مرد  حنجره  میان  غریب  بغض 
می شود  را  نشانش  و  نام  حاال  اما  او  نمی کند. 
تصور  خیلی ها  که  کسی  شریعت«!  فهمید»اکبر 
نوای  مداح  و  سراینده  شده.  شهید  می کردند 
ماندگار »کربال کربال ما داریم می آییم« را سخت 
پیدا می کنیم. جایی در محله ای جنوبی در شیراز. 
با جلیقه و شلواری پلنگی و قامتی که حاال خاطره 
هایت را فرو ریخته و برای مرورشان باید به چشم 

هایش ایمان بیاوری. چشم هایش !
بغض غریب البالی صدایش در آن سال ها، حاال 
گوشه چشم های تب دارش کمین کرده است و 

من از این کمینگاه می ترسم، من از مرور خاطره ها 
از هیاهوی  نبود خاطره ها می ترسم،  از  می ترسم، 
سکوت  از  می ترسم،  زمانه  و  دوره  این  آدم های 
آدم های جبهه و جنگ می ترسم. من از خودم من 
از اکبر شریعت و همه کالم های نانوشته میان این 

سطر و سطور می ترسم. 
با هم می جنگند. گویی  معلول و علت خاطره ها 
باشد  نشسته  مقابل خودم  هایم،  من کودکی  من، 
و با سکوتش همه دنیا را به تمسخر بگیرد. با اکبر 
بیقراری های  گذاشتیم  مصاحبه  قرار  که  شریعت 
روزهای دهه 6۰ دیگر دست بردار نبود. انگار داشتم 
به سال تحویل خاطره هایم نزدیک می شدم و یکی 
چنگ می زد میان موهای کودکی ام. انگار گلیم 
رویاهایی مبهم داشت غبار روبی می شد و من، من 
کودکی هایم توپ پالستیکی ام را زیر بغل زده و 
چشم دوخته باشم به صفحه آن تلویزیون 14 اینچ 
سیاه و سفید. اصال جنس روزهایش فرق می کرد 
المصب؛ »ناصر« هنوز بین عشق و آتش و طناب 
دار و خانه نشینی پازل چینی نکرده و دور از »الله 
« و »شهال« برای خوشایند دل کودکی ات دریبل 
می زد، »علی پروین« هنوز گرفتار بازی های سلطان 
خراب کن امروزی نبود، »ناصر حجازی« انگار میان 
به  جنوب  داغ  کوچه های  در  که  آجری  پاره  دو 
جای تبردروازه می کاشتیم گلری می کرد. آن همه 
خاطره حاال عجیب سراغت را گرفته اند و سیل آن 

تو را سیبل کرده است. خدا به دادم برس!
اکبر شریعت از جنس آدم های آن روزهاست. بی 
غل و غش و ساده. در گذر ایام ترک برداشته اما 
هنوز هم دوست داشتنی است. خودش را در قید و 
بند نام کوچه ها و میدان ها و خیابان و پالک ها اسیر 
نکرده است. بخواهد به تو بگوید »بیا میدان شهید 
فهمیده« انگار برایش راحت تر است بگوید » دور و 

بر میدون همون پسره که رفت زیر تانک«! نسترن و 
ارغوان و از این دست نام کوچه ها را حفظ نکرده، 
پالک هم برایش بی معنی است. »پالک« برای او 
قداست دارد. پالکش هنوز گوشه تاقچه کنار قاب 
عکس »مونس« سفر کرده اش، خود را به زنجیر 
آویخته است. برای رفتن سراغ اکبر شریعت، او باید 
سراغمان می آمد» همون حوالی میدون که رسیدی 
بایست؛ خودم می آیم دنبالت. «خودش که می آید 
و خودم و خودش که راه می افتیم می بینم چقدر 
بیشتر شرمنده خودش  را  و خودم  است  آمده  راه 

می کند. 
اکبر شریعت نه مجید سوزوکی است تا آن »اخوی 
مان « فیلمش کند و نه »بایرام لودر«. او اخراجی هم 
نیست اگر چه تالش کرده دور از همه هیاهوها در 
محقر  خانه  کهنه  دیوارهای  میان  آرام  گوشه ای 
اما »معراجی« است.  او  و کوچکش زندگی کند. 
تا بگوید »مو  یکی شبیه »عباس« فیلم حاتمی کیا 
اصال توقعی نداشتم... سر زمین بوُدم با تراکتور...
جنگ هم که تموم شد، برگشتُم سر همو زمین، 
 » نگرفتم.  هم  بیمه  دفترچه  حتی  مو  تراکتور!  بی 
میان  نشسته  کاظم  حاج  انگار  می زند  که  حرف 
برایت  دارد  دست،  به  اسلحه  و  شیشه ای  آژانس 
حرف می زند»می دونم بد موقعی برای قصه شنیدنه، 
ولی من، می خوام براتون یه قصه بگم، وقت زیادی 
ازتون نمی گیرم...؛ یکی بود یکی نبود، یه شهری 
بود خوش قد و باال، آدمایی داشت محکم و قرص؛ 
ایام، ایام جشن بود؛ جشن غیرت، همه تو اوج شادی 
بودن که یهو یه غول به این شهر حمله کرد. اون 
غول، غول گشنه ای بود که می خواست کلی از...
ین شهرو ببلعه، همه نگران شدن، حرف افتاد با این 
بهتره سخت  غول چیکار کنیم؛ ما خمار جشنیم، 
نفسا  تازه  باید  گفت:  جمع  مراد  پیر  اما  نگیریم... 

پــا بــه پــای خاطره هــا همــراه بــا ســراینده »کربــال کربــال مــا داریــم می آییــم«

شریعـت: بر دلـم ترسم بماند آرزوی کـربال!
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برن به جنگ، قرعه به نام جوونا افتاد، جوونایی که 
دوره ُکرُکریشون بود رفتن به جنگ غول... غول، 
غول عجیبی بود؛ یه پاشو می زدی، دو تا پا اضافه 
می کرد؛ دستاشو قطع می کردی، چندتا سر اضافه 
می شد، خالصه چه دردسر، باالخره دست و پای 
آقا غوله رو قطع کردن و خسته و زخمی برگشتن 
به شهرشون که دیدن پیرشون سفر کرده... یکی از 
پیر جوونای زخم چشیده جاشو گرفته، اما یه اتفاق 
افتاده بـود؛ بعضیا، این جوونا رو یه طوری نگاشون 
حق  شایدم  می بینن،  غریـبه  انگار،  که  می کردن 
داشتن؛ آخه این جوونا، مدت ها دور ازین شهر با 
غول جنگیده بودن، جنگیدن با غول، آدابی داشت 
نرم  پنجه  و  بودن؛ دست  کرده  بهش خو  اونا  که 
کردن با غول، زاللشون کرده بود؛ شده بودن عینهو 
نداشت...  قیمت  پولشون  دیگه  کهف،  اصحاب 
اونایی که تونستن، خزیدن تو غار دلشون و اونایی 
به معامله شدن... من شما رو  نتونستن، مجبور  که 
نمی شناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف می زنین، 
داره  غیرت  این  می فهمین؛  غیرتو  این  معنی  پس 
خشک می شه، شاهرگ این غیرت... کمک کنید 
نذاریم این اتفاق بیفته... من برای صبرتون یه یا علی 

می خوام، همین!«
به اکبر شریعت که نگاه می کردیم می شد فهمید 
»گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چه!« اکبر 
ما  کربال  »کربال  ماندگار  نوای  سراینده  شریعت 
داریم می آییم« در حسرت کربال، میان دیوارهای 
غریب خانه اش مقابلت می نشیند و تو »سکه « بر 
جای مانده از دیروزها را کف دستش می بینی که 
به هر نانوایی بدهد احتماال به او قرص نانی ندهد. 
سکه صداقت و صفا و سادگی از رونق افتاده است. 
من از این همه LED و تصاویر سه بعدی خسته ام. 
من از خودم خسته ام. یکی برایم تلویزیون سیاه و 

سفید بیاورد...
*  *  *

حاال  تا  بدانم  می خواهم  ندارد،  مقدمه  *سئوالم 
کربال رفته اید؟
بله سال 1۳۳5 . 

*چند ساله بودید سال ۳۵؟
نه سالم بود اون سفر رو با خانواده رفتیم. 

*کربال رفتن تو ۹ سالگی چه حسی داره؟
حسش اونقدر خوب بود که »کربال کربال« نتیجه 
شه!کربال که سن و سال نمی شناسه. 6 ماهه باشی و 

علی اصغر یا 7۰ ساله و حبیب. 
*تعبیر جالبی بود. چه مدت اونجا موندی؟

2 ماه! با وجود سن کم خیلی امام حسین رو دوست 
داشتم. یادم نمی ره وقتی حرکت کردیم بیائیم گنبد 
امام رو نگاه می کردم و اشک می ریختم و گریه 
این  نمیدونی چقدر  بغض(  و  )سکوت  می کردم. 

گریه ها قشنگند!
*گفتی با پدر و مادرت رفتی؟

با پدر، مادر، یک خواهر و یک برادر. 
*از کجا رفتین کربال با چی رفتین؟

ناش  انتر  ماشین  داراب  از  هستم.  داراب  بچه  من 
گندم زده بود و یک 8۰ سانتی سرش خالی بود. 
نشستیم رو گندم ها و اومدیم فسا. از فسا هم اومدیم 
نجا که  او  رفتیم پشت زندان کریم خانی.  شیراز. 
بستنی می فروشند، یه عکاسی هست. اونجا عکس 
گرفتیم برای جوازمان. تا ۳ یا 4 روز بعد که جوازمان 
درست شد، حرکت کردیم به طرف اصفهان. از 
اصفهان هم رفتیم کرمانشاه و از کرمانشاه خانقین از 
خانقین هم رفتیم کاظمین و از کاظمین بود که راهی 

دیار عشق شدیم. کربال. 
اونجا مسافرخونه گرفتیم. خیمه گاه نزدیکمون بود و 

دل بی قرار ما بی تاب خیمه گاه. )آهی می کشد و 
افسوس می خورد(. 

*آهی که کشیدی معنیش این بود که بعد از سال 
۳۵ و تو سن ۹ سالگی دیگه نرفتی زیارت آقا؟

)آهی مجدد می کشد ( نه!
*خب چرا آخه؟!

نشد دیگه !
*آخه کربال منتظرت بود المصب!

مصبتو شکر!
می پرسم(  و  می زند  حلقه  چشمانم  در  *)اشک 

هنوز هم کربال منتظرته دوست داری بری؟
)نگاهی پر از بغض به من می کند و می گوید(:یعنی 
دلم  خیلی  می رم.  حتما  که  بشه  اگه  می شه؟! 

می خواد...
*بگذریم. نوای »کربال کربال« کجا متولد شد؟

حمله  بود  قرار   6۳ سال  محرِم  بود.  جنوب  جبهه 
کنیم و تا بصره بریم. روز هفتم ماه محرم بود. من 
جنگ  به  داشتم  بودم.  نشسته  سنگر  خاکریز  رو 
فکر می کردم. به اینکه چرا باید صدام این کارها 
رو بکنه. یاد کربال افتادم. فهمیدم که صدام بخاطر 
اختیار  این کار ها رو می کنه. بی  کربال است که 
خواندم کربال کربال ما داریم می آئیم / پیامی پیامی 

ز ایران ما داریم...
*فکر می کنی »کربال کربال« چرا ماندگار شد؟

موقع  اون  بود.  شده  سازی  پرونده  من  برای  واهلل 
حقوق نمی گرفتم. زن و 4 تا بچه داشتم. تو جبهه 
رو  کربال  برویم  که  بود  این  فکرم  تمام  بودم. 
بگیریم از اون مسیر به فریاد قدس برسیم. خب چی 
بگم؟)آهی می کشد و می گوید : یا حسین مظلوم. (
*قبل از این نوای دلنشین سابقه شعر و مداحی 

هم داشتید؟
مان.  خانه  بوم  پشت  می رفتم  سالگی  از شش  بله 
دعا می خواندم و زیارت. یادم است با صدای بلند 
می خواندم: یا رب / به رسالت رسول ثقلین/ ما را 
تو ببخش به نور دو عین/یعنی هم حسن و هم حسین 
... در روستای »دریمی« در غرب شهر داراب هم 

می رفتم نوحه خوانی. 
*جبهه که بودی چند سالت بود؟

۳5 سال
به جبهه  از رفتن  بعد  *کربال کربال رو چه مدت 

گفتی؟
یک سال بعد از ورود به جبهه این نوحه را سرودم. 

*کال چقدر جبهه بودی؟

1۰8 ماه
*داوطلب بودی؟

دار  درجه  بودم.  ارتش  زمینی  نیروی  کادر  من 
توپخانه. 

*تمام این ۱۰8 ماه را جبهه جنوب بودی؟
نه بیشتر خوزستان بودم اما در جبهه کردستان هم 

حضور داشتم. 
*کربال کربال تو رو مشهور کرد وگرنه شاید مثل 

خیلی از رزمنده های دیگر همچنان گمنام بودی؟
کار البته برای رضای خدا باید باشد اما فکر کنم هنوز 
هم گمنامم! در هر حال نوحه کربال کربال را که در 
واحدهای  به  مشهور شدم.  ارتش خواندم  توپخانه 

دیگر در جبهه می رفتم تا نوحه خوانی کنم. 
*تلویزیون کی به سراغ تو آمد؟

بعد از یکسال و دو سه ماه که کربال کربال را خوانده 
بودم تلویزیون به سراغم آمد. 

*و اولین بار که نوحه را از تلویزیون شنیدی؟
شب بود. در حمام بودم که دیدم صدایم داره از یه 
جایی میاد! خانمم گفت بیا تلویزیون نوحه خودت 
را گذاشته. سریع لباس پوشیدم رفتم پای تلویزیون 

ببینم چه خبره. 
*و آخرین باری که از تلویزیون دیدی وشنیدیش؟

همین چند وقت پیش. شبکه فارس زیاد پخشش 
می کنه. 

تا  زدند  سر  بهت  هم  فارس  استانی  شبکه  *از 
حاال؟

تقریبا یک سال پیش بود که یه مصاحبه ازم گرفتند. 
یه بار هم رفتم تلویزیون شیراز. 

*از بچه های جبهه و جنگ چی؟کسی بهت سر 
می زنه؟

هیچکس به من سر نمی زنه!!
*اینکه خیلی بده. یه رزمنده که ۱۰8 ما تو جبهه 
کربالش  کربال  نوای  با  مردم  از  خیلی  و  بوده 
خاطره دارند، آخه چرا کسی نباید بهش سر بزنه؟ 
نمیاد  هیچکس  سپاه؟  بسیج،  ارتش،  بچه های 

واقعا؟!!
خب نمیان برم به زور بگم بیاین به من سر بزنید!

*از رسانه ها چی ؟
نه اونا هم نمیان!

*خب شاید به همین دلیله که خیلی ها فکر می کنند 
شهید شدی. 

آره خیلی ها فکر می کنند شهید شدم!
تو  ماه  می مونه ۱۰8  هم  معجزه  جورهایی  *یه 
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جبهه باشی و شهید نشی!
برای شهید شدن خدا خیلی پا داد! اما خب قسمت 

نبود. هر چی خواست اون باالئیه. 
*دلت برای جبهه تنگ شده؟

نه!!
*عجیبه؟!

عجیب نیست چون از جنگ بدم میاد. 
*دلت برای چی تنگ شده؟

برای آدم های جبهه!
*اشاره فیلسوفانه ای بود!

نمی دونم منظورت چیه ولی خودم می دونم چی 
می گم!

کن.  ولش  اصال  می گی.  چی  می دونم  هم  *من 
فیلم اخراجی ها رو دیدی؟

نه
*از سینمای دفاع مقدس چی دیدی؟

بعضی فیلم ها رو دیدم. 
*مثال؟

نمی دونم خیلی کم فیلم دیدم خیلی کم. جنگ که 
فیلم نبود. فیلم که نمیتونه جنگ رو نشون بده. 

*آژانس شیشه ای چی اونو دیدی؟
نه. اما اسمشو شنیدم. 

*سریال چی؟ سریال هم می بینی از تلویزیون؟
نه. برای من تلویزیون یعنی اخبار. بیشتر اخبار نگاه 

می کنم. 
اعدام  لحظه  بود  قرار  اگر  ربط!  بی  سئوال  *یه 

صدام یک سئوال از او بپرسی، چه می پرسیدی؟
صدام آدم بی عرضه ای بود. قابل سئوال کردن نبود! 
اون اینقدر بی عرضه بود که نتونست خودش رو 

جمع کنه. 
*حاال مثال یک سئوال...

حسین  می پرسیدم  سئوال...سئوال...)سکوت( 
فهمیده را می شناختی؟!)بغض می کند(

*راستی از جبهه خاطره به یاد موندنیت چیه؟
)کمی فکر می کند(. عراقی ها ساعت 11 که می شد 
یک توپ می آوردند جلو و مدام گلوله می زدند. به 
طوری که تا ۳ و 4 بعد از ظهر نمی تونستیم بیرون 
بیاییم. یک دوسِت خوب به نام فرامرز وش داشتم. 
بهم  خفگی  حالت  شدم.  خسته  دیگه  من  گفت 
دست داد از بس تو سنگر موندم. برم بیرون بهتر از 
اینه که اینجا بشینم. رفت بیرون. گلوله توپ خورد 2 
متری اش. چند ترکش بهش خورد و شهید شد. به 
همین راحتی. شنیدنش آسونه باید جای من بودی. 
)آهی می کشد و چشمانش را می بندد(. اونجا انگار 
می خواست  خودش  هرگاه  بودی.  خدا  همسایه 

بچه ها را گلچین می کرد می برد پیش خودش. 
*تا چشمات بسته است یه خاطره دیگه تعریف کن!

فکر  و  می دارد  نگه  بسته  همچنان  را  )چشمانش 
می کند. ( چشمانش را باز می کند و می گوید:با 
فرمانده توپخانه رفتیم که از آشپز خانه بازدید کنیم. 
زیر مجموعه  ارکان  بودم.  ارکان  من سرگروهبان 
واحد من بود. نزدیک آشپزخونه، یه گلوله توپ 
خورد آن طرف خاکریز. اگر دو دقیقه زودتر رفته 
بودیم آن طرف خاکریز، ترکش می خوردیم شهید 
می شدیم! به هر حال از آشپز خونه بازدید کردیم 

و برگشتیم. 
*یعنی با شهادت فقط 2 دقیقه فاصله داشتی؟

خیلی کمتر و البته فقط اون دفعه نبود. دهها بار این 
اتفاق افتاد. بارها می شد که گلوله های توپ چپ و 

راست ما می خورد اما قسمت نبود شهید بشیم. 
*سال ۶۷ که جنگ تمام شد کجا بودی؟

در کردستان من نیروی ارتش بودم و تا سال 72 هم 
در منطقه کردستان حضور داشتم. 

موخـره: سـهم فـارس اگـر از روزهـای 
زندگـی در پشـت خاکریزها فقط همین 
نـوای »کربـا کربـا...« اکبر شـریعت و 
»دیشـب خـواب بابامـو دیـدم دوبـاره« 
دکتـر تـوکل امـروز و تک خـوان گروه 
سـرود بچه های آبـاده آن روزها می بود 
هـم حقـا” دینـش را ادا کرده اسـت. 

را  شـریعت ها  اکبـر  و  شـریعت  اکبـر 
دریابیـم. آنهـا دنیـا را سـه طاقـه کرده 
انـد و هنـوز میـان آن روزهای پـر از رمز 
و راز و عاشـق کشـی باقـی مانده اسـت. 
جالـب بـود. هیچـگاه نگفـت »بـرادرم 
تیـپ  بسـیجی عضـو  مسـلم شـریعت 
المهدی)عـج( سـپاه فـارس بـود کـه در 
مرحلـه دوم عملیات رمضان به شـهادت 
رسـید. « نخواسـت پز برادر شهید بودن 
را بدهـد. اکبـر شـریعت کـه تـا قـاب 
رنـگ و رفتـه درب خانـه بدرقـه مـان 
کـرد میـان آن کوچـه قدیمـی بارهـا از 
خودمان پرسـیدیم »بردن اکبر شریعت 
بـه کربا کارسـختی اسـت؟« کربـا...
کربا...مـا »داریـم«... مـا خیلـی چیزها 

داریـم امـا خیلی تـر را از دسـت 
خـدا  ایـم.  داده 

مـان  رحمـت 
! کند

*چه حسی داشتی؟
نمیدونم... ما  برای  نوعی زندگی  بود  جنگ شده 
حسش گفتنی و نوشتنی نیست. انگار خودمان را 

آنجا جا گذاشتیم و برگشتیم. 
*تو همه این سالها نخواستی بری اونجاها خودت 
را ببینی، دست خودت را بگیری و باهاش حرف 

بزنی. بهش بگی دنیا عوض شده بیا برگردیم؟
نمی گرده.  می زند(بر  حلقه  چشمانش  در  )اشک 

می دونم. 
*چه سالی به شیراز آمدی؟

همان سال 72 . 
*این خانه محقری که سرتاپایش یک اتاق است 

مال خودته؟
بله و خدا را از این بابت شاکرم. 

*چند فرزند داری؟
4 فرزند دختر. 

*همسرت در قید حیات است؟
نه. خدایش بیامرزد سال 91 فوت کرد. 

*جای خالی همسرت را در تنهایی چقدر احساس 
می کنی؟

خانه هنوز بوی او را دارد. مونس و همدمم بود. 
*گفتی با هیچکدام از همرزمانت ارتباط نداری؟

نه. البته من خودم نیز انزوا طلبم بنابراین گله ای از 
همرزمانم ندارم. 

*همرزمانت شاید مثل خودت باشند اما از دیگران 
بخصوص دولتی ها توقع بیشتر می رود

تماس  من  با  رهبری  دفتر  و  امام  دفتر حضرت  از 
گرفته اند. 

*راستی بعد از شنیدن خبر فوت امام چه احساسی 
داشتی؟

برای همه رزمندگان ضربه  برای من  نه  امام  فوت 
روحی بدی بود. حتی تصور فوت ایشان هم برای 
ما سخت بود. هیچ وقت فکر نمی کردم امام را به 
این زودی از دست بدهیم. اما مشیت الهی را همه 

باید بپذیریم. 
*شهادت کدام رزمنده تو را خیلی ناراحت کرد؟

یک  گفتم.  را  اش  قصه  که  وش  فرامرز  همان 
را  حالم  شهادتش  که  بود  البته  هم  دیگر  دوست 
بد کرد. )خیلی فکر می کند اما اسمش را به خاطر 

نمی آورد. (
*می شود چشمانت را ببندی؟!

با تعجب به من نگاه می کند و چشمانش را می بندد. 
او  از  است  بسته  چشمانش  که  حالی  *)در 

می پرسم(خواب جبهه هم می بینی؟
)چشمانش را باز می کند و با لبخند می گوید(: بله 

گاهی خواب می بینم رئیس گشت هستم. 
*اغلب خانه هستی یا بیرون هم می روی؟

اغلب خانه هستم. 
*حوصله ات سر نمی رود؟

البته گاهی دخترها و نوه  نه. اخبار را عشق است! 
هایم می آیند و دیداری تازه می کنیم. 

*نوه هایت هم نوای کربال کربالیت را دیده اند؟
بله هر کدام از آنها یک سی دی اش را دارد. 
*وقتی دلت می گیرد به کجا می روی بیشتر؟

البته دارالرحمه هم می روم هم بر مزار  شاهچراغ. 
همسرم و هم بر مزار شهداء. 

*اآلن چند سالت است ؟
66 سال

آرزویت در ۶۶ سالگی  *و به عنوان سئوال آخر 
چیست؟

بر دلم ترسم بماند آرزوی کربال!یکی از بزرگترین 
شروع  کربالست...و  به  رفتن  همچنان  آرزوهایم 
می کند به خواندن... کربال کربال ما داریم می آییم...
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خبرپارسی- بر خالف بسیاری از اهالی ادبیات، سیروس نوذری به سبک خودش فکر 
می کند و می نویسد...جایی از او خواندم که نه روزنامه می خواند و نه اخبار گوش می دهد. 
اخبار را از دیگران می شنود و می گوید: قضاوت من بر اساس عینیت است! شعر را خوب 
می شناسد و ما هم به این بهانه از دریچه چشمان او به شعر امروز و حاشیه هایش نگاهی 

انداخته ایم...
*این روزها فراوان می شنویم که شعر دچار رکود و یا حتی پسرفت شده، برخی دیگر 
هم معتقدند که چنین نیست و سلیقه ی ادبیات و شعر تغییر کرده، شما چه اعتقادی 

دارید؟
 به نظر من هم شعر رو به افول است. متاسفانه بعد از دهه چهل و پنجاه شاعر بزرگ و 
تاثیرگذار نداشتیم. البته برخی توانستند با اهرم تبلیغات و کمک رسانه های داخلی و خارجی 
به شهرت برسند اما یقین بدانید ماندگار نخواهند بود و بزرگ شدن در BBC یا VOA و 
یا رسانه های خودمان در برنامه هایی که عمدتا رپرتاژ آگهی است در قضاوت زمان محکوم 

به فراموشی است. 
حرف من این نیست که پس از دهه پنجاه هیچ جریان جدیدی شکل نگرفت، خیلی ها 
خواستند مسیر جدیدی به شعر اضافه کنند اما به دلیل کم لطفی و یا حتی سلیقه جریانات 
مخالف و سرکوب، کمرنگ شدند. به عنوان مثال “قاسم آهنین جان” عالی است، اما هنوز 
به حق و جایگاهش نرسیده. این افول را نباید فقط از چشم مسئوالن دید. خود اهالی شعر 
و ادب هم به یکدیگر ضربه می زنند و روش های ضد فرهنگی خودشان را دارند!متاسفانه 
از این باندبازی ها و جبهه گیری ها بیشترین لطمه را “شعر” می خورد. ”شاپور بنیاد” و “بیژن 

جاللی” به شکل اتفاقی کنار گذاشته نشدند. 
بعضی ها مثل “سید علی صالحی” راحت کتاب چاپ می کنند اما آثار برخی دیگر در 
گرفتاری ممیزی ها خاک می خورد. جریانات روشنفکر و نوگرا نادیده گرفته می شوند و 
یک شاعر جوان سی ساله را به عنوان نماینده شعر ایران به فرانسه می فرستند چون اولویت، 

سواد شاعر نیست! از این اتفاقات ضربه زننده بسیار داریم. 
*شما نقش رسانه ها را برای یاری به شعر تا چه حد موثر می بینید؟

کمرنگ است و منصف هم نیست!رسانه فقط می تواند شاعر بزرگ را معرفی کند، شعر 
را به جامعه بشناساند اما نمی تواند شاعر بزرگ بیافریند!رسانه باید بی طرف، دلسوز و 
کارشناس باشد. یکی دو بار اتفاقی برنامه ای بنام “قند پهلو” دیدم که ظاهرا در زمینه شعر 
طنز بود اما جای طنزپردازان واقعی در آن خالی بود و بیشتر به یک برنامه جوک و ابتذال 
شبیه بود! این نتیجه ی گزینشی و غیر کارشناسانه عمل کردن است. با این روال پیکر شعر 

هر روز زخم می خورد. 
 *روز به روز بر تعداد شاعرها در جامعه ادبی اضافه می شود، برخی اعتقاد دارند پایین 
آمدن کیفیت شعر، به دلیل باال رفتن کمیت شاعرهاست مخصوصا شاعران شعر سپید، 

شما این پدیده را خوب می دانید یا بد؟
من این قضیه را بد نمی بینم، این نشان می دهد شعر اهمیتش را از دست نداده. هیچ کشوری 
در جهان به اندازه ایران شاعر ندارد که دالیل این امر متفاوت است. اول اینکه شعر در کشور 
ما پیشینه ی تاریخی دارد و محبوب ترین هنر است. دوم اینکه هزینه ندارد و ابزارش فقط قلم 
و کاغذ است! سوم اینکه به لحاظ ساختار آسان تر از بقیه هنرها به نظر می آید و همه فکر 

می کنند می توانند شعر بگویند، مخصوصا سپید. 
شعر نو و سپید برگرفته از ادبیات غرب است اما شعر غرب ساختار مشخص دارد. ما به هر 
چه وزن نداشته باشد می گوییم سپید! نیما یوشیج، صادق هدایت و احمد شاملو با پشتوانه 
مطالعات فراوان و آشنایی با زبان های خارجی توانستند با سنتز ادبیات کالسیک ایرانی و 
مدرن غرب فضای ادبیات را تغییر دهند. شاملو تعابیر جدیدی از عشق، آزادی و شادی 
به شعر افزود. مفهوم آزادی نه به معنای آزادگی که یک ویژگی فردی است، بلکه به 

معنای آزادی های غربی و مطرح شدن حقوق مدرن اجتماعی. زن در شعر 
شاملو دیگر وسیله ی معاشقه مرد نیست، بلکه به عنوان یک انسان که مظهر 
عشق است ظهور می کند. این ها همه را یک نفر به شعر آورد اما متاسفانه بعد از 

شاملو هیچکس نتوانست بهتر از او سپید بگوید و این یعنی رکود!
*با این تفاسیر شما معتقدید سپید اصال شعر ساده ای نیست و با این “ساده 

نویسی”ها که خیلی زیاد شده مخالفید؟
البته! بسیاری از اشعار سپید، ساده و بی هویت و بی اندیشه هستند. بسیاری 
دیگر نثر هستند یا پاراگراف هایی که سطربندی شده است. در انبوه بی هویتی، 
زبان شعر گم می شود و این مطلبی است که شاعران ما متوجه نیستند. جای 
خالی فلسفه در اشعار گذشته و حتی ساده نویسی ها ی کنونی موج می زند. 
شاعران امروز به زبان شعر خود نرسیده اند و جهان اندیشگانی خاص خودشان 
را ندارند! این باعث شده همه ی شعرها شبیه هم باشد. به قول احمد شاملو نیمی 
از تعهد شاعر به زبانی است که به کار می برد!متاسفانه همه می خواهند بدون 
زحمت شاعر شوند و این غیرممکن است. شاعر باید زحمت بکشد، خون دل 

بخورد، مطالعه کند، بنویسد و هوش سرشار داشته باشد. 
 *آموزش و پرورش و دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی-آموزشی و از سوی 
دیگر انجمن ها و کارگاه ها چقدر می توانند در پیشرفت ادبیات و شعر تاثیر 

داشته باشند؟
کردن  عالقمند  برای  ما  شده.  سپرده  فراموشی  به  ادبیات  اهمیت  متاسفانه 
دانش آموزان به فیزیک و شیمی هم باید کتاب ها را با ادبیاتی قوی بنویسیم 
تا عالقمند شوند، اما می بینیم حتی کتاب های ادبیات هم پر از اشکال است. 
آیا اصال تقویت ادبیات در همه ی رشته ها در دستور کار مسئولین هست و 
یا به آن اندیشیده اند؟ یا حتی تخصصش را دارند؟تمام واژه های کتاب های 
ما یا عربی است، یا غربی یا جعلی! کدامیک از مدیران ما دغدغه ی ادبیات 
دارند؟در مدارس از ساعات کالس ادبیات و هنر و ورزش که سالمت فرهنگ 
و جسم و روح در گرو آن است خرج ریاضی و علوم می کنند. انجمن ها 
هم نظم و قدرت و حتی گاهی سواد کافی برای آموزش ندارند. کارگاه شعر 
در شیراز افسانه است. دانشجویان رشته کارشناسی ادبیات فقط دو واحد شعر 
معاصر می خوانند!این ها ریشه ی ادبیات را ضعیف می کند. اما نکته مهم این 
است که دانشگاه و انجمن، شاعر نمی تواند بسازد!دانشگاه کارشناس ادبیات 
تربیت می کند مثل دکتر شفیعی کدکنی و دکتر رستگار فسایی. شاعر و شعر از 
درون جامعه می جوشد. متاسفانه فضای جامعه برای رشد شعر باز نیست، فضای 
خالقیت باز نیست!نه تنها در زمینه شعر بلکه در تمامی دانش ها ما شخصیت 
خالق کم داریم. با این ساختار کنونی و کمبود تحلیل و آسیب شناسی، بهبوِد 
وضعیت شعر، رویایی بیش نیست!مسئولین طرفدار ادبیات سنتی هستند. همیشه 
برای غزل و دو بیتی و رباعی تبلیغ می شود اما برای نگاه مدرن و شعر مدرن، 
هرگز! ذهن مردم ما هم تنبل و سنتی است و وابسته به عادات گذشته. جامعه 
هنوز به تفکر مدرن نرسیده، در نتیجه هر چیز نو را پس می زند!اما وقتی هم 
می خواهد حرف تازه ای بزند چون پشتوانه و سواد الزم را ندارد نتیجه اش 

می شود ساده نویسی!
 *علت عدم طراوت و نبود حرف تازه در شعر امروز ما چیست؟

وقتی در جامعه ی ما طراوت وجود ندارد، چرا توقع دارید شعر طراوت داشته 
باشد؟شعر چیزی جدا از آنچه در زندگی اتفاق می افتد نیست. وقتی هیچ 
حرکت جدیدی در آموزش ها و کلیت فرهنگ جامعه اتفاق نمی افتد شعر 

هم حرکت نمی کند!
*صحبت از مدرنیته شد، آیا با واردات ادبیات مثل اتفاقی که در زمان نیما 

افتاد موافقید؟
 مدرنیته ی هر جامعه، خاص خودش است و فرمول های خودش را دارد. 
کپی هیچوقت برابر اصل نیست!لزوم رسیدن به مدرنیته گذشتن از راه های 
رفته شده و آوردن راه های جدید است. متاسفانه بیشتر مدعیان نوگرایی دچار 
خودباختگی و تقلید از غرب آن هم در ظواهر امر هستند. ادا در آوردن شعر و 
ادبیات ما را پیش نمی برد. نیما ادبیات کالسیک و داشته های خودمان را مدرن 
کرد و البته مواردی هم به آن افزود که در جامعه ما توان رشد داشت. جامعه باید 
مدرن شود تا ادبیات و سایر علوم ما هم بتوانند تغییر کنند، در غیر این صورت 
واردات از آنها بیشتر از این به صالح نیست. با این رویه من به آینده شعر ایران 

اصال خوشبین نیستم. 
*و علت این بدبینی چیست؟

امکان بروز شعر و رشد آن و آفرینش در این ساختار وجود ندارد و سرکوب 
هم می شود. 

*با شعر سیاسی موافقید؟
 اکثر شعرهای سیاسی تاریخ مصرف دارند و ماندگار نیستند. شعر سیاسی موفق 
آن است که از زمان خودش عبور کند و بتواند در آینده هم جایگاه داشته 
باشد. عارف قزوینی در زمان مشروطه و سیاوش کسرایی در دوران خود اشعار 

شعر سپید پس از شاملو رکود داشت
سیروس نوذری :

جریانات روشنفکر و نوگرا نادیده گرفته می شوند
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سیاسی پر سر و صدایی داشتند که اکنون هیچ مخاطبی 
ندارد. اما بعضی غزلیات سیاسی حافظ توانسته از گذر 

زمان عبور کند و با مردم معاصر ارتباط بگیرد. 
شعر سیاسی سه وجه دارد:دفاع از یک اندیشه یا حزب 
خاص باشد، در تایید نظام حاکم سروده شود، بر علیه 
نظام حاکم باشد. من با هر سه حالت مخالفم. اما اگر 
شعر از این سه حالت بیرون برود دیگر سیاسی نیست 
و وارد حوزه ی اجتماعی شده که برخی به اشتباه آن 
تبعیض در  فقر و  از  را سیاسی می بینند. شعری که 
جامعه بگوید سیاسی نیست. مفاهیمی مثل “عدالت” و 
“آزادی” جزء حقوق اجتماعی بشر هستند نه مفاهیم 
سیاسی! اگر شعرهای نیما، اخوان، فروغ و شاملو در این 
زمینه ماندگار شدند به دلیل پرداختن به مفاهیم بنیادی و 
نگاه اجتماعی به سیاست بود. شعرهای سیاسی معموال 
سفارشی است. اما سرودن شعرهای سیاسی-اجتماعی 

هم تخصص می خواهد. 
نادر نادر پور در شعر عاشقانه و غنا عالی است اما وقتی 
خواست به اصرار سیاسی بگوید، خراب کرد!مشیری 
هم همین طور. اما نرودا، ناظم حکمت، مایاکوفسکی 
و لورکا چون با سیاست پیوند خورده بودند از پس این 

اشعار به خوبی بر آمدند. 

و  می دانند  اخالق  بی  خیلی ها  را  “اروتیک”  *شعر 
برخی می گویند باید از حفاظها عبور کرد و واقعیت ها 

را به شعر آورد...
در ادبیات مبحثی داریم به نام نقد اخالقی که هنر و 
ادبیات را بر مبنای مثبت و منفی نقد می کنیم و اثر را 
با شئونات جامعه می سنجیم اما این شیوه مطرود شده 
چون بسیاری مواقع پیشرفت در این زمینه ها رو در 
روی عرف های جامعه قرار می گیرد. مبحث اروتیسم 
مبحث تازه ای نیست و حتی در اشعار حافظ و سعدی 
هم وجود داشته است. شعری که از تمایالت جسمی 
اندر  “دستم  می گوید  حافظ  که  جایی  می گوید. 
دامن ساقی سیمین ساق “بود و یا “با تو تا روز خفتنم 
هوس است”، یقین بدانید این اشعار اروتیک هستند و 
نمی توان آنها را به عرفان ربط داد. اما فردوسی یک 
شاعر کامال اخالق گرا و عرف پسند است. حال باید 
دید مخاطب دنبال شعر اخالقی است یا خود شعر؟ 
شعر اروتیک می تواند هم در قالب عشق باشد و هم 
نباشد و صرفا به لذت های تن بپردازد. در ادبیات ما این 
نوع شعر هنوز غریب است و باید با ظرافت خاصی به 
آن پرداخته شود. فروغ، شاملو، نادرپور و مقداری هم 
اخوان در این زمینه توانستند آثار خوبی داشته باشند. 
اگر شاعر بتواند در قالب عشق به آن بپردازد و از پسش 
بر بیاید می تواند عالی باشد و یک لذت زیبا را بیافریند 
چون هدف هنر هم خلق لذت از طریق زیبایی است، 

اما اگر نتواند مبتذل و بی ارزش خواهد شد. 
سـیروس نـوذری متولـد دوم شـهریور 1۳28 تهـران 
او  آثـار  از  اسـت.  شـیراز  سـاکن  سـال 1۳5۳  از  و 
می توان بــه هــزار ســال عاشقـی، آه تــا مـاه، بـرف 
بــر داوودی های سفید، بنفــش بنفش های جهــان و 

دربــاره هــایکو اشـاره کرد. 



مي کنند که البته اقسام مختلفي دارند. مردمي که 
زندگي، رفت و آمد و کسب و کارشان را از همه 
ما بهتر بلدند. روش رفتار در خانواده هاي شان را 
مي شناسند بدون اینکه خبرنامه هاي ما)روزنامه ها(

را بخوانند و در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي 
-حتي ضریب رفتارهاي سیاسي- از بسیاري از ما 

و گاهي از همه ما سال ها جلوترند. 
جماعت  این  از  نمي توانیم  مي کنیم،  هرچه 
 وسیع چشم بپوشیم و به دسته هاي مغرور رفقاي
 رسانه اي مان توجه کنیم که سال هاي طوالني 
براي دغدغه هاي شخصي خودشان  بعضا  است 
این راه و همرنگ  نهادن در  کار مي کنند. گام 
اما  است؛  دشوار  و  سخت  بسی  نشدن  جماعت 
همیشه نتیجه هاي بزرگ از میان کارهاي سخت و 
دشوار بیرون مي آیند. پس آماده ایم بمانیم و زبان 

مردم باشیم براي مسئولین. 
یاحق

نتیجه هـاي بـزرگ از میـان کارهـاي دشـوار بیـرون مي آینـد؛

ستیز با توهم عجیب رسانه اي!

محمد محسنی
سردبیر

روش اشتباه ارتباط و تعامل رسانه- قدرت 
براي ما پدید آورده است. در فضایي که 
مخاطب اسم و عددي است براي درج در 
شناسنامه نشریه و هر رسانه اي وزن خود 
با حجم صفحات و  با مخاطب که  نه  را 
انگار  مي سنجد،  سفارشي  آگهي هاي 
شدن  جماعت  همرنگ  جز  چاره اي 
نیست. در زمانه اي که رسانه ها اجاره اي 
مي شوند براي بر آمدن از پس مخارج باید 
هم مخاطب در اولویت چندم قرار گیرد. 

با  رسانه ای  پیمانکاران  که  زمانه ای  در 
قدرت هرچه تمام صاحبان فکر و اندیشه 
با  و  می زنند  کنار  به  را  رسانه  حوزه  در 
البی های قدرتشان منافع مشترک کشور 
را نادیده می گیرند نباید توقعی داشت که 
رکن چهارم دموکراسی باشیم و زمینه های 

توسعه همه جانبه را فراهم سازیم. 
اما واقعیت غیر از آن است که خیلي از ما 
در مسیر توهم عجیب رسانه اي گمان کرده 
ایم. در اطراف ما آدم هاي زیادي زندگي 

داریم،  رسانه ها دسترسي  بعضي  به  ما که  بیشتر 
مي شویم.  عجیبي  توهم  گرفتار  مدتي  از   بعد 
فکر مي کنیم ما که مي توانیم فالن حرف را در 
روزنامه و مجله بنویسیم و دست جماعت بدهیم، 

لزوما از بقیه بیشتر مي فهمیم. 
بعضي دوستان و همکاران ما حتي گمان مي کنند 
اصل، چیزي است که آنها مي گویند و حتي بعد 
از آن که معلوم مي شود چه حرف هاي اشتباهي 
گفته و نوشته اند، کوتاه نمي آیند و به حرفشان 
ادامه مي دهند. این همان توهم عجیب و غریبي 
است که دسترسي به رسانه ها براي بعضي از ما 
ایجاد کرده است. آن وقت فکر مي کنیم چیزي 
که مي گوییم یا مي نویسیم، باید جایگزین چیزي 
ادبي  )بي  نامتعارف  ادبیات  با  و  که هست  شود 
بعضا(، بر جماعتي که به حرف ما اعتنا نمي کنند، 
مي شوریم و تا از اریکه قدرت به زیرشان نکشیم 

ول کن نیستیم!
غلبه این توهم بر بعضي از ما چنان است که فکر 
مي کنیم قرار است ما افراد)مدیران و مسئولین( را 
عزل و نصب کنیم! قرار است ما اینان را بزرگ 
و کوچک کنیم! و در صورت لزوم براي مردم 
نسخه بپیچیم. در صورتي که این توهم را شاید 

رونده ویژه 
پ

رسانه



روز خبرنگار 
با طعم واتساپ
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روز خبرنـگار همـان روز خبـر نگار سـال های پیش اسـت؛ 
بـدون هیـچ کـم و زیـادی. پیامک هایی در دنیـای کوچک 
امـا بـزرگ خودمـان دسـت بـه دسـت می شـوند، لـوح 
تقدیرهایـی از آرشـیو روابط عمومـی نهادها و سـازمان ها 
بیـرون می آینـد و چاپ مجـدد می خورد بـر کاغذهایی به 

نـام ابـر و باد. 
در آخـر هـم کارت هدیـه ای ناقابـل!!! از دسـت آقایـان 
مسـئول مربوطـه به همـراه کلی نـاز و منت تقدیـم اهالی 
رسـانه می شـود. این داسـتان کوتـاه روز خبرنگار ماسـت 

فرهنگی.  پایتخـت  در 
یـک تفـاوت امـا بـرای تحریریـه شـاخه طوبـی بسـیار 
مشـهود بـود و البتـه چنـد صباحـی سـت کـه اهالـی 
رسـانه را نیـز درگیـر خـود کـرده و آن چیزی نیسـت جز 
اسـتفاده از ابزارهـای ارتباطـی الکترونیکـی و رسـانه های 
جدیـد مانندگوشـی های همراه و اسـتفاده از نـرم افزارهاو 

اپلیکیشـن هایی هماننـد واتسـاپ و وایبـر. 
وقتـی ایده تهیه پرونده رسـانه برای این شـماره از شـاخه 
طوبـی بـه ذهـن مـان رسـید، دیگـر به شـیوه سـال های 
گذشـته از مصاحبه هـای تلفنـی، اینترنتـی و حضـوری 
خبـری نبـود و تحریریـه ما طعـم مصاحبـه با واتسـاپ را 

چشـید؛ سـریع، دقیـق و راحـت تر از همیشـه!
و این شـد که تنها تفاوت امسـال روز خبرنگار با سـال های 

دیگـر را واتسـاپ رقـم زد! هر چه باشـد بهتر از سـال های 
قبل اسـت کـه تکرار مکـررات بـود و هیچ تفاوتی با سـال 

نداشت!!! قبلش 
سـواالت مـا و جواب هـای فعـاالن رسـانه های فـارس را 

نید.  بخوا
راسـتی روز خبرنـگار بـا طعم و چاشـنی واتسـاپ بر همه 

دسـت انـدرکاران ایـن عرصه مبـارک باد. 
*  *  *

امـا معرفـی کسـانی که بـا واتسـاپ شـان به سـئواالت ما 
دادند؛ پاسـخ 

۱- علی فرضی - خبرنگار روزنامه اطالعات
2- محسن تورع- عکاس و خبرنگار شبستان

۳- سید محی الدین حسینی ارسنجانی- روزنامه نیم نگاه
4- مازیار فرهی - سردبیر ماهنامه جهان امروز

۵- محمد جواد شلتوک کار- سرپرست ایلنا فارس
۶- حمیدرضا حدائق- خبرنگار خبرگزاری برنا

۷- بهنام احمدی- سپرست ایرنا فارس
8- نیکنام خشنودی-خبرنگارایرنا فارس

۹- سارنگ عبداللهی-خبرنگار ایرنا فارس
۱۰- بهنام رضایی- فعال عرصه رسانه 

۱۱- هژیر فتحی - سرپرست خبرگزاری مهر جنوب کشور
۱2- حمید منشی-سردبیر نشریه بشارت نو



ل۱
سوا
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سوا

بـرای شـما روز خبرنـگار امسـال بـا 
سـال های گذشـته چه تفاوتی دارد؟

علی فرضی: امسال هم چون سالهای گذشته دریغ 
و حل  رسانه ای  برای جامعه  اساسی  کار  از یک 
مشکالت اصلی آنان که گفتن آن بیان مکررات 

است . 
مسئولین  روز   ۳64 من  نظر  به  تورع:  محسن 
می گویند و ما می نویسیم اما در آن یک روز باید 
قضیه 18۰ درجه فرق کند، اما آنهم بسیاری اوقات 
روی نمی دهد؛ امیدوارم روز خبرنگار امسال را شاهد 

کلیدی باشیم که قفل های بی تدبیری را باز کند. 
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی: روزخبرنگار 
)17مرداد(درکشورمیبایدازحالت وروالی کلیشه ای 
وصرفاتشکیل جلسه وسخنرانی تعدادی افرادخاص 
بیرون آید. به این معنا که کارگروههای مختلفی 
ازقبل تشکیل وهرکارگروه برنامه هایی راتدارک 
دیده وخبرنگاران دراین روزیاهفته به همین منظور 

اهدافی صنفی ورسانه ای رادنبال نمایند. 
خبرنگار  می گیری  تصمیم  وقتی  فرهی:  مازیار 
باشی، هر روز و هر سالت همانند هم خواهد بود، 
اما 17 مرداد 92 روزی متفاوت بود. بوی امید پس 
از 8 سال خفقان و تبعیض به مشام می رسید و اما 17 
مرداد 9۳ امید ها همان امیدهاست اما فقط به میزان 

سه چهارم نسبت به سال پیش!
في  »روز خبرنگار«  نمي کنم  حمیدمنشی: تصور 
نفسه و به تنهایي )در هر دولتي( تفاوت زیادي با 
دیگر روزهاِي ساِل این قشر از جامعه داشته باشد. 
ال اقل حال و روز مِن خبرنگار که در این روز مثل 
دیگر روزهاست با این تفاوت که چند پیامک به 

پیامک هاي تلفن همراهم اضافه مي شود!
بزرگ  اتفاق  یک  کار:  محمدجوادشلتوک 
در کالن رخ داده است و آنهایی که خبرنگاران 
بیگانه  عامل  و  دشمن  را  واقعی  نگار  روزنامه  و 
می پنداشتند امسال دیگر نیستند. اما دراستان فارس 
!فکر می کنم علی رغم تالش هایی که انجام شده 
است بازهم باید منتظرتجلیل از غیر از خبرنگاران در 

روز و هفته خبرنگار باشیم. 
حمیدرضا حدائق: تفاوتی که احساس میکنم این 
است که خوشبختانه پس از شروع کار دولت تدبیر 
و امید بنده و همکارانم بازتاب دهنده دو رویکرد 
جدید و مهم در جامعه به ویژه مدیران بودیم، ابتدا 
امید بخش و  اخبار  منتشر کننده  بارتاب دهنده و 
نشاط آور بودیم و مهمتر اینکه آنچه از زبان مدیران 

شنیدیم دروغ گویی و عوام فریبی نبود. 
بهنام احمدی: هر چند با تفکیک دست اندرکاران 
عرصه اطالع رسانی به لحاظ ماهیت کاری تقسیم 
ولی  گرفته  صورت  بندی هایی  مرز  و   بندی 
ان شاء اهلل که همچون سنوات قبل این روز و هفته نیز 
به دادن هدیه وتعارف وتمجید خالصه نشود بلکه 
برنامه ای کیفی و محتوایی به لحاظ مباحث عمده و 

نارسایی هایی این صنف لحاظ شود. 
نیکنام خوشنودی: امید داریم و آرزومندیم که هر 
سال روز خبرنگار بهتر از سالهای گذشته برگزار شود 
و به جایی برسیم که به عنوان یک نهاد تاثیر گذار 
در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به کار آییم 
و دیده شویم، این امید دست یافتنی و محقق شدنی 

است و این آرزو روزی به بار خواهد نشست. 
سارنگ عبداللهی: به نظر می رسد فعاالن رسانه ای 
و خبرنگاران در حالی روز خبرنگار امسال را جشن 
می گیرند که در کشور از نظر سیاسی، فرهنگی و 

اجتماعی شاهد فضایی بازتر از گذشته هستیم. . 
بهنام رضایی: به نظرم مراسم روز خبرنگار امسال 
هم مثل سالهای گذشته خواهد بود. برآورد کردن 

انتظار اهالی رسانه کاری است بس دشوار و معموال 
به دلیل تمرکز و حساسیت زیاد بر این موضوع هم، 

خوب انجام نمی شود. 
هژیر فتحی: امسال. روز خبرنگار خبرنگاران بیشتر 
روز  این  از  و  مي کنند  توجه  فرهنگي  مسائل  به 
مطالبات رسانه اي را بیشتر از سالهاي گذشته مطرح 

کردند. 

عملکـرد دولـت در حـوزه رسـانه را 
چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟

علی فرضی: به نظر میاد مدیران ارشد بدنبال بیان 
واقعیت ها هستند و به دور از وعده های دروغین که 
این نیازمند همراهی بیش از پیش رسانه ها خارج از 

ایجاد جو است . 
این  در خصوص  نظر  اظهار  برای  تورع:  محسن 
سئوال مقداری، زود است، آیندگان بزرگ و آزاد 
اندیش می تواند در این خصوص ابراز نظر کند، اما 
تاکنون توجه رئیس جمهور محترم به مسئله آزادی 

قلم، جالب توجه، مثال زدنی و ستودنی است. 
سید محی الدین حسینی ارسنجانی:دولت یازدهم 
درباره حجم وسیع عملکردی خود سخنگوی رسمی 
و فعال ندارد. در دولت قبل حجم وسیعی از تبلیغات 
درصد  چند  با  پروژه های  یا  نشده  کارهای  برای 
پیشرفت ویا درحال انجام صورت گرفت. به نظرم 
روابط عمومی استانداری نشریه ای ماهانه ویا فصلنامه 
با مشارکت اصحاب رسانه ومدیران خالق راه  را 
اندازی کند تا به تبلیغ وانتشاراخبار و عملکرد دولت 

یازدهم در فارس بپردازد. 
مازیار فرهی: در ابعاد کالن انتخاب ها برای اهالی 
رسانه بوی خوشحالی می داد انتخاب جنتی به عنوان 
وزیر و در حوزه مطبوعات انتخاب انتظامی مردی 
که از جنس رسانه بود به عنوان معاون مطبوعاتی 
فضا را از فضای پلیسی سابق خارج کرد اما در ابعاد 
استانی نمی توان نمره قابل قبولی به دولت یازدهم 
که  هستند  کار  راس  در  مدیرانی  هنوز  زیرا  داد 
مدیران دولت سابق هستند با همان تفکرات و این 
برای مردمی که با امید پای صندوق ها رفتند ناامید 
کننده است زیرا مردم به تغییر آن تفکر رای دادند و 

مطالبه آنها محقق نشده تا کنون. 
با  دولتیان  پیداست  وضوح  به  حمیدمنشی: 
خبرنگاران و اصحاب رسانه همدلي دارند و تصور 
نمي کنم فکر و ذهنشان ایجاد محدودیت بیشتر براي 
آنها باشد. از طرفي اما احساس مي شود با مشکالت 
و  مطبوعات  مسئله  دولت،  این  مانده  دست  روي 
رسانه حداقل تا اطالع ثانوي! جزو اولویت هاي آنها 
نیست. مهمتر اینکه گره گشایي از مشکالت عدیده 

خبرنگاران فقط به اراده دولت هم بستگي ندارد. 
از  یکی  متاسفانه  محمدجوادشلتوک کار: 
اطالع  حوزه  یازدهم  دولت  عمده  ضعف های 
رسانی است. جدا از اینکه به نظر می رسد وحدت 
اطالع  بعضا  وجودندارد،  حوزه  این  در  رویه ای 
و  ایجاد  باعث  موازی  نظر هایی  اظهار  و  رسانی 
می شود.  آن  بدنه  و  دردولت  ضعف  نقاط  بروز 
هرچند اگر جانب انصاف رانگاه داریم، هرچه که 
به جلوتر می رویم این ضعف رو به بهبود می رود. 
جدی  چالش های  با  رسانه  حوزه  فارس،  در  اما 
روبرو است. رشد قارچ گونه مراجع اطالع رسانی 
در دولت قبل که از محل بیت المال تغذیه می شدند 
اصحاب  پرورش  و  تربیت  آن  اهداف  از  یکی  و 
بودن  کنار خالی  در  بود،  با خود  همراه  رسانه ی 
صحنه از حضور خبرنگارو روزنامه نگاران صاحب 
فکر و اندیشه باعث گردیده تا جایگاه خبر، رسانه، 
در  کند.  افول  به شدت  نگار  روزنامه  و  خبرنگار 

واقع این عملکرد دولت گذشته باعث بروز پدیده 
)خبرنگار نما(در استان فارس گردید. باعث تاسف 
است که امروز با افول جایگاه ذکر شده و فاصله 
گرفتن برخی از اصحاب رسانه از نقش و رسالت 
واقعی خود، برخی از مدیران و دستگاه ها از این 
فرصت سوء استفاده نموده و به رسانه و اصحاب 
آن به چشم روابط عمومی مجموعه تحت مدیریت 

خود می نگرند. 
حمیدرضا حدائق: احساس میکنم فضای بازتری 
در بحث نقد بازشده است هرچند که وجود این فضا 
راه را برای برخی نقدهای غیر منصفانه و تخریب 
گرایانه با نیت های مغرضانه باز کرده است البته این 
نباید فراموش کنیم که نحوه بهره وری  نیز  مسئله 
که  آنگونه  فعلی  دولت  در  رسانها  از  استفاده  و 
می بایست نیست و مدیران به ویژه در سطح استان 
می بایست ارتباط بیشتری با رسانه ها داشته باشند و 
 با استفاده از ظرفیت رسانه بازتاب دهنده خدمات 

دولت باشند. 
بهنام احمدی: عملکرد در مورد رسانه در دو بعد 
کلی وجزیی قابلیت ازریابی دارد در بعد کلی فضای 
رسانه ای به سمت نقد کردن وانتقاد از عملکرد دولت 
پیش رفته است یعنی فضای رسانه نسبت به دولت 
قبل آزاد تر شده است. با این حال به نظر می رسد 
تندروها  از روزنامه های در معرض هجمه  حمایت 
چندان ساماندهی شده وطبق روال نیست به عبارت 
دیگر تندروها هر اقدامی که بتوانند علیه روزنامه های 
مستقل می کنند ودولت روش خاصی برای حمایت از 
روزنامه های مستقل ندارد. در بعد جزیی هنوز ارتباط 
رسانه ای دولت نظام مند نیست یعنی اطالع رسانی در 
مواردی که الزم است از یک جایگاه وقرارگاه خاص 
یارانه ها  هدفمندی  مورد  در  مثال  نمی شود  هدایت 
دولت به صدا وسیما متکی شد ونتیجه خوبی نگرفت 
در حالی که رسانه های مستقل احتماال کارکرد بهتری 

می توانستند داشته باشند . 
شعار  با  امید  و  تدبیر  دولت  خوشنودی:  نیکنام 
تغییر و ایجاد تحول در زیر ساخت های اقتصادی و 
فرهنگی و بازنگری در مناسبات سیاسی کار خود را 
آغاز کرده است و می تواند در تعاملی دو سویه با 
حوزه رسانه از توانمندی های این حوزه بهره گیرد 
استان  در  توجهی  قابل  کنون حرکت  تا  چند  هر 
فارس در این زمینه شاهد نبوده ایم و مدیریت ارشد 
استان عزمی جدی برای بهره گیری بیشتر از توان 

رسانه نداشته است اما ما همچنان امیدواریم.
سارنگ عبداللهی: دولت یازدهم از ابتدای روی 
حکیمانه  دلسوزانه،  نقد  که  داد  نشان  آمدن  کار 
باز  روی  با  شرایط  بهبود  جهت  در  را  سازنده  و 
می پذیرد و شخص رییس جمهوری در سخنانی 
حمایت  خواستار  امید  و  تبیر  دولت  کرد  اعالم 

رسانه ها با نقد سازنده است. 
دولت  رویکرد  رسانه  حوزه  در  رضایی:  بهنام 
رویکرد دولت حداقلی است. به این معنا که امور 
طراحی  با  و  شود  واگذار  خودشان  به  رسانه ها 
مکانیزم هایی، امور رسانه ها توسط اهالی رسانه پیش 
برود. اما اینکه دولت چقدر موفق بود را می بایست 
یکی دوسال آینده تحلیل کرد. با این حال باز به 
نظر می رسد به دلیل مشکالت و مسایل فراوان در 
حوزه های اقتصادی، بین المللی و... دولت در حوزه 
رسانه با ضعف استراتژی مواجه است و انگار نظریه 
پردازی در این بخش وجود ندارد و تئوری خاصی 

رسانه ها را جهت دهی نمی کند. 
هژیر فتحی: دولت ظرف این مدت نشان داده که 
حوزه رسانه را به خوبي مي شناسد و در صدد رفع 

مشکالت و موانع پیش روي انهاست. 
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مسووالن شهری صادرنمایدبویژه درمساله تعاونی 
مسکن. اعطای وامهای مناسب. ساماندهی مشاغل 
مرتبط بارسانه هاوتشکیل جلسات فصلی باارباب 
جرایدوحمایت های مادی ومعنوی ازآندسته فعاالن 

رسانه ای باسابقه وخوشنام. 
مازیار فرهی: تغییراتی که مردم پای صندوق های 
رای آن را مطالبه کردند از جمله تغییر در مدیریت 
فرهنگ و ارشاد و حتی معاونان و برداشتن نگاه های 
حراستی از رسانه ها و کاهش دادن قدرت افرادی 
و  مطبوعات  فعالیت های  همه  می خواهند  که 
استاندار  بگذرانند.  حراست  کانال  از  را  رسانه ها 
به عنوان مقام عالی دولت در استان متولی شروع 
تغییرات شود تا تاریخ روزی از وی به نیکی یاد 

کند ... 
مرتب  نداریم.  خاصي  توقعي  منشی:  حمید 
 24 در  مردم  معنادار  راي  و  دولت  شعارهاي  به 

خردادماه 92 فکر و ان شاءاهلل عمل کنند. 
این  در  که  انتظاری  محمدجوادشلتوک کار: 
که  است  این  دارد  استاندارفارس وجود  از  مقطع 
با تقویت و حمایت از مجموعه های صنفی و غیر 
فکرهای  نمو  و  رشد  زمینه  رسانه  حوزه  سیاسی 
خالق، متعهد و منقد فراهم نماید . چراکه وجود 
در  جوان  نسل های  در  خصوصا  فکرهایی  چنین 
 بلند مدت نتایج درخشانی را برای جامعه به ارمغان 

خواهد آورد. 
حمیدرضا حدائق: توقع بنده از مدیریت فرهیخته 
استان که خوشبختانه تشرف کاملی در بحث رسانه 
دارند اول ملزم کردن همه مدیران استان به ارتباط 
بیشتر و موثر تر با رسانه ها و دوم حمایت بیش از 

پیش از رسانه ها و خبرنگاران.
بهنام احمدی: هر چند طی ایام سپری شده استاندار 
ولی حداقل  رسانه ها گذاشته  برای  مناسبی  وقت 
این  می رود  فارس  محترم  استاندار  از  که  توقعی 
است که دست کم هر ماه یک مصاحبه مطبوعاتی 

با رسانه ها برگزار کند. 
نیکنام خوشنودی: نماینده دولت دراستان فارس 
ما را ببیند و از ما دوری نکند، فاصله و شکاف بین 
استان  زیبنده یک  فارس  رسانه و دولت دراستان 

رسانه ای نیست. 
ابتدای  از  فارس  استاندار  عبداللهی:  سارنگ 
با  نزدیکی  ارتباط خوب و  توانسته است  حضور 
امیدواریم  که  کند  ایجاد  رسانه ها  و  خبرنگاران 
این ارتباط تداوم داشته باشد. همچنین امیدواریم 
و  مسایل  حل  زمینه  در  بتواند  فارس  استاندار 
مشکالت مالی و معیشتی و همچنین امنیت شغلی 
خبرنگاران نیز اقداماتی را که در گذشته در حد 

حرف باقی می ماند انجام دهد. 
بهنام رضایی: انتظار می رود استاندار بعنوان نماینده 
پایگاه های  بیشترین  نظر  استان،  در  دولت  عالی 
رسانه ای استان را به طرف دولت جلب نماید و زبان 
واحدی با رسانه ها را پایه گذاری کند تا در نهایت 
حمایت رسانه ها از دولت را در پی داشته باشد. تدوین 
استراتژی و نقشه راه رسانه های فارس انتظاری است 
که از استاندار دارم که می تواند طرحی کشوری شود 
و پایلوت برای کشور. هم چنین استاندار باید نقش 
بگیرد.  را جدی  استان  بحران  مدیریت  در  رسانه ها 
فراموش نکنیم فارس در بحث منابع آب در وضعیت 
بسیار خطرناک و بحرانی قرار دارد.  بافت فرسوده 

شیراز زلزله ای خاموش و ...
هژیر فتحی: به شخصه توقع دارم که از رسانه ها 
بیشترین سطح حمایت الزم از سوي استاندار  در 
مدیران  سایر  براي  الگویي  تا  گیرد  صورت 

دستگاه ها نیز باشد.

ل2
مهمترین مشـکالت حـوزه رسـانه را سوا

در فـارس چـه می دانیـد؟
علی فرضی: عدم همراهی و همدلی رسانه ها با هم 

در جهت بهبود و توسعه استان . 
سعی  رسانه ها  که  است  درست  تورع:  محسن 
به  را  آن  مردم  مشکالت  انعکاس  با  تا  می کنند 
بعضا  نیز  خودشان  اما  برسانند  مسئولین  گوش 
تا  محترم  مسئولین  از  برخی  که  دارند  مشکالتی 
زمانی که برای باال رفتن از نردبان ترقی به رسانه ها 
احتیاج دارند که باید فکری به حال وضع نابسامان 

معیشت اصحاب رسانه داشت. 
نبود  ارسنجانی:  حسینی  الدین  سیدمحی 
کافی  نظارت  نبود  فرهنگی.  واحد  مدیریت 
اطالعات  نبودبانک  اسالمی.  وارشاد  فرهنگ 
و  اخبار  وفقدان  محورنبودن  پژوهش  ای.  رسانه 
مقاالت تحلیلی درحوزه رسانه های فارس. سنتی 
درحرفه  نوین  آموزش های  ونبود  کارکردن 

روزنامه نگاری وخبرنگاری و...
مشکالت  بارزترین  و  مهمترین  فرهی:  مازیار 
رسانه در فارس مشکل مدیریتی است. مدیریت 
و  نیست  جنس  این  از  ارشاد  و  فرهنگ  ارشد 
می کشند که خود  نفس  فضایی  در  مطبوعات 
به خود مجبورند به سمت خود سانسوری پیش 
برخورد  با  آنها  با  نکنند  اگر چنین  بروند چون 
سلیقه ای خواهد شد همان گونه که با رسانه های 
همفکر برخورد ها بسیار حمایتی و دوستانه است. 
دیگر اشکالی که متاسفانه ناشی از تصمیمات در 
سطح وزارتی بوده دادن مجوز نشریات به افرادی 
است که فاقد تخصص کافی هستند افرادی که 
با  و  شده  بررسی  آنها  در خصوص  تعهد  فقط 
بسیاری از چشم پوشی ها افراد متعهد معرفی شده 
اند اما خوش بین ترین افراد نیز بسیاری از آنان 
را متخصص نمی داند و این گونه می شود که 
برخی از مدیران نشریات کاری حرفه ای را انجام 
نمی دهند اما از حمایت های دولتی در باالترین 
سطح بهره می بردند و شاید هم هنوز بهره مند 

باشند ...
فارس  در  رسانه  اهالي  مشکالت  حمیدمنشی: 
تفاوت ماهوي با دیگر جاها ندارد. حداقل بهتر از 
شهرستان هاي  در  نیست؛ خصوصا  دیگر  جاهاي 
آنجاها  در  مسئوالن  پذیري  تحمل  استان که  این 
کمتر و افق دیدشان به مقوله رسانه محدودتر است. 
مشکالت ازلي- ابدِي مالي این قشر هم در جاي 
نشریه اي  یا  سایت  سردبیر  مثال  که  این  خودش! 
در  براي صرفه جویي  است  مجبور  در شهرستان 
 هزینه ها، مسئولیت هاي سخت افزاري رسانه را نیز

 متقبل شود. 
بـــروز  محمـدجـواد شلتـوک کـار: 
باعث  فارس  استان  در  )خبرنگارنما(  پــدیـــده 
از  مانده  باقی  که  نفراتی  معدود  تا جز  گردیده 
نسل قبل وفعال این حوزه محسوب می شوند هیچ 
رسالت  و  جایگاه  حفظ  دنبال  به  دیگری  کس 
تولیدی  مطالب  گزارشها،  فقر  نباشد.  نگار  خبر 
و تبدیل خبرنگار به میرزا بنویس جلسات شاید 
در کوتاه مدت منافع برخی دستگاه هارا به دنبال 
نقد  اندیشی،  آزاد  روح  کشتن  اما  باشد،  داشته 
و اصحاب  پیگیری در جامعه که خبرنگاران  و 
می شوند،  محسوب  فاکتورها  این  نماد  رسانه 
پیش  انحطاط  و  روزمرگی  سمت  به  را  جامعه 
اتفاق  بروز چنین  علل  بررسی  البته  برد.  خواهد 
اما  است  خارج  بحث  این  حوصله  از  ناگواری 
ادامه این روند هرروز نگرانی های مجود را بیشتر 
از گذشته می کند. درواقع رسانه و اصحاب آن 

ل4
سوا

می توانند به عنوان )یار منتقد(در کنار مدیر ارشد 
مورد  مشاوری  نقش  تنهایی  به  هریک  استان، 
اعتماد را برای استاندار بازی کنند. این نقش ها 
گرچه می تواند به صورت مجازی ایفا شود اما 
ارمغان  به  استان  برای  را  نتایج خوبی  نهایت  در 
خواهد آورد. گاهی یک تیتر، یک عکس، یک 
گزارش و.... می تواند سوژه خوبی برای مدیریت 
اتفاقی  بروز چنین  البته الزمه  باشد.  استان  ارشد 
با خبرنگاران صاحب  مستقل  داشتن رسانه های 

فکر و حرفه ای است . 
حمیدرضا حدائق: بزرگترین مشکل که در حوزه 
رسانه فارس به نظر می رسد اول روابط عمومی های 
ضعیف ونا آشنا بارسانه، خبر و دوم اینکه عدم توجه 
برخی مدیران استان به پتانسیل های رسانه که نمونه 
بارز آن بحث کمبود آب در استان است اما برخی 
مسئولین شیراز، فارس و روستایی هیچ توجه ای به 
رسانه  پتانسیل  از  استفاده  و  فرهنگ سازی  بحث 

ندارند.
همچنان  فارس  رسانه ای  حوزه  احمدی:  بهنام 
رسانه ای  فضای  به  خود  سازی  وتشبیه  تقلید  از 
می کوشند  رسانه هایی  می برد  رنج  پایتخت 
معرفی  المللی  بین  وحتی  کشوری  را  خود 
بعدمحلی  در  رخدادها  بازتاب  به  اینکه  از  کنند. 
خجالت  احساس  حتی  وقتی  دارند  بپردازنداکراه 
 می کنند تا این موضوع حل نشود امیدی به بهبود

 اوضاع نیست . 
کمتر  مشکالت  با  رابطه  در  خوشنودی:  نیکنام 
که  بگویم  را  همین  فقط  است  بهتر  بزنیم  حرف 
مطبوعات ما گاه بسیار مسوول شیفته و گاه بسیار 

مسوول ستیزند
و  مالی  مشکالت  کنار  در  عبداللهی:  سارنگ 
معیشتی و امنیت شغلی که برای فعاالن حوزه رسانه 
برخی  پاسخگویی  و  همراهی  عدم  دارد،  وجود 
مدیران استان به رغم تاکیدی که استاندار فارس 
راه  در  را  موانعی  دارد  مدیران  بودن  پاسخگو  بر 
اطالع رسانی سریع و صحیح از سوی رسانه ها و 

خبرنگاران ایجاد کرده است. 
را  نقشی  مقدار  فارس،  رسانه های  رضایی:  بهنام 
واحدی  زبان  انگار  نمی کنند.  کنند  ایفا  باید  که 
بین رسانه های فارس وجود ندارد و این استان از 
یک استراتژی خاص رسانه ای محروم است. پس 
تعریف استراتژی و نقشه راه رسانه های فارس در 
است  الزام  یک  استان  جانبه  همه  توسعه  راستای 
که می بایست در این خصوص هرچه زودتر اقدام 
این  تدوین  تاکید کرد که  باید  گردد. در حاشیه 
برنامه می بایست توسط تیمی متخصص و کاردان 
اساس  این  بر  باید  انجام شود و سنجش رسانه ها 
رسانه ها  مشی  خط  برنامه  این  با  پذیرد.  صورت 
مشخص می شود و توسعه استان سرعت می گیرد. 

چه توقعـی از نماینـده عالی دولت 
در فـارس پیرامـون حـوزه رسـانه 

دارید؟
علی فرضی: تاکید استاندار فارس به مدیران ارشد 
در جهت یار و یاور دانستن رسانه ها بمنظور توسعه 
اهداف متعالی استان و بخصوص تکیه نکردن تنها بر 
روی یک یا دو رسانه خاص و استفاده بهینه از همه 

رسانه ها بخصوص روزنامه های کشوری
محسن تورع: امیدوارم رفع مشکل مسکن اصحاب 

رسانه در دستور کار قرار گیرد. 
مدیریت  ارسنجانی:  حسینی  الدین  سیدمحی 
خبرنگاران  رفاهی  امور  ی  درقضیه  ارشداستان 
به  وقاطع  سریع.  صریح.  دستور  نگاران  وروزنامه 
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دنیای امروز، دنیای شگفتی است. بشر امروزی 
با  اندازه  آن  سو  یک  از  روزگار،  این  در 
گاهی  که  می کند  برخورد  تازه  پدیده های 
نوآوری  همه  این  کاش  می کند ای  آرزو 
نبود، و از سوی دیگر شتاب دگرگونی در این 
دنیای تازه به اندازه ای بیشتر شده که گاهاً از 
راه نوآوری جا می ماند و یا دوست دارد که 

جا بماند. 
در این دنیای امروزی که زمان رفت و آمد می گویندش، 
ابزارهای  آیا   « که  دست  این  از  پرسش هایی  دیگر 
شنیداری و دیداری گروهی، مي تواند در زندگی بشر  
تاثیرگذار باشد یا خیر؟« مطرح  نیست و کار به جایی 
را  اشان  وکنکاش   گفتگو  پایه  اندیشمندان   که  رسیده 
پیرامون  چگونگي  و دامنه  این  تاثیرات  و گسترش  شعاع  

آن  قرار داده اند. 
در این عصر ارتباطات، رسانه ها از فصل اطالع رسانی 
عبور کرده اند و رسالت شان دیگر فقط خبر رسانی نیست. 
در عصر عجیب ارتباطات ، فشارها وچالش های رسانه اي  
جایگزین  انواع  دیگر چالش های عدیده مادی و غیر مادی 
شده  اند که  سال هاي  متمادي، در عصر غلبه مادی گرایی 
و استعمار نظامي  بر زندگي  انسان ها سایه  افکند  و بر روح  

ملت ها و جوامع بشری  چیرگی یافته  بود. 
جنگي  که  امروز بشریت  با آن  روبرو است ، یک جنگ  
رسانه اي  تمام عیار است. مبارزه اي  در عرصه فرهنگ ها و 
تمدن ها که  فعالیت ها و اقدامات  سوگیرانه  برخی  اصحاب  
رسانه  و سردمداران  ارتباطات  رسانه اي  جهان  با انواع  ابزار  
ارتباطي  نوشتاري  و مکتوب  و وسایل  سمعي  و بصري  در 
شبکه ها و کانون هاي  پرنفوذ رسانه اي  به وضوح مشهود 
است و بر میزان  حرارت  آن  می افزاید و آن  را به  گونه اي  

دیگر رقم می زند. 
در این بین اما رسانه های ما برای کشورمان که یک کشور 
در حال توسعه است چه رویکردی را پیش رو گرفته 
است؟ این سوالی است که در عصر ارتباطات ذهن همه ما 
را خواه و ناخواه درگیر خود می کند. از یک سو تحوالت 
سیاسی بین المللی و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی 
ناشی از تحریم ها و همه و همه نقش بی بدیل رسانه ها را 

همواره به ما گوشزد می کند. 
ایران  در  توسعه  انداز  سند چشم  می دانیم  ما  همه  واما 
عزیز که با افق 2۰ ساله تنظیم شده، نگرشی آرمانی بر 
اساس ارزش های اساسی است که انتظار هم داریم در 
قالب برنامه های پنج ساله و برنامه ریزی ساالنه به مقصود 
برسد. در این سند که در 52 ماده و 4 بخش تنظیم شده، 
سیاست های کلی نظام بر اساس قانون مشخص و در قالب 
برنامه های جامع و عملیاتی در طی سال های مختلف به 
اجرا درمی آید. برنامه های ملی و منطقه ای نیز بر اساس 
همین سند تنظیم شده که ضروری است با کمک رسانه ها 

به آن نایل آمد. 
آنچه که مهم می باشد و در عصر ارتباطات می بایست 
رسانه های ما به آن توجه ویژه داشته باشند این است که 
این سند، برای رسانه ها نیزنقشی اساسی تعریف کرده و 
»رسانه را بستر ساز توسعه همه جانبه کشور و هموار کنندۀ 

راه رشد و توسعه همه جانبه در جامعه دانسته است«. 
پس هدف گذاری صحیح رسانه ها، توسعه ملی را برای ما 
به ارمغان می آورد. رسانه ها ما می بایست با بهره گیری از 
تمامی پتانسیل های منطقه ای و کشوری در قالب مدیریت 
رسانه، اتاق فکر و یا هرعنوان دیگر، مبانی برنامه ریزی 
تحقق اهداف رسانه که همان رشد و تعالی کشور است را 
اولویت گذاری کنند. یادمان نرود که جهان  امروز هویتی 
رسانه ای پیدا کرده و به  سوي  فضایي  حرکت  مي کند که  

رسانه هاي  گروهي  براي  او ترسیم  می کنند. 

تکلیف  هنوز  موضوعات  از  سری  یک  با  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
احزاب و  این موضوعات بحث  از جمله  نکردیم،  خودمان را مشخص 
حزب است. اینکه در کجای این ساختار سیاسی ما احزاب قرار دارند، 
به نظر می رسد هنوز خیلی تعریف و مفهوم مشخص و جایگاه معینی برای 

آن مشخص نکردیم. 
از جمله این موضوعات بحث رسانه و نقش افکار عمومی و کنار آمدن با 
خبرنگار و خبرنگاری و اطالع رسانی و ارتباط با رسانه های جدید است. 
همچنین ده ها موضوع دیگر که هنوز در رابطه با آنها برخوردمان مبهم است. به همین 
خاطر در زمان های مختلف سلیقه های مختلف درباره آنها اعمال می شود و مدیران و 

دولت های مختلف در رابطه با آنها سلیقه خودشان را اعمال می کنند. 
اینکه ما یک کشور نفتی هستیم و دولت های دوره های مختلف از یک درآمد نفتی 
سرشار بهره مندند و به مالیات توجهی ندارند، بازهم دلیلی بر این نمی شود که ما به 
ساماندهی و سازماندهی افکار عمومی واقف نباشیم و به آن نپردازیم. امروزه جنگ 
دنیا در ممالک مختلف در وهله اول و در وهله دوم و در وهله سوم جنگ رسانه است. 
از  فرهنگ ها  و  تمدن ها  سقوط  نتیجه  در  و  کشورها  تهاجم  و  کشورها  نفوذ 
طریق رسانه ها صورت می گیرد و در فازهای بعدی، ابزار نظامی و لوازم فیزیکی 
تاثیرگذارند و لذا باید در این زمینه یک تجدید نظر کلی صورت بگیرد. به عنوان 
کشور و نظامی که برخاسته از یک انقالب بزرگ هستیم که اثرات و ثمرات آن 
همچنان در دنیا مطرح است حتما باید به موضوع رسانه توجه ویِژه ای داشته باشیم و 
در اهمیت رسانه و جایگاه رسانه و به تبع آن ارزش و اعتبار خبرنگار باید یک تجدید 

نظر اساسی صورت بگیرد. 
در هرحال امیدوارم متناسب با شأن و شئون انقالب اسالمی و عظمت این انقالب، 
بتوانیم رسانه های متناسبی را دایر کرده و داشته باشیم و این میسر نخواهد بود مگر 
با تجدید نظر و تغییر نگاه های قبلی و ایجاد نگاهی جدید با اعتماد کامل به خبرنگار 

و روزنامه نگار. 

بخش عمده ای از حیثیت اجتماعی ام را مدیون خبرنگاران و روزنامه نگاران 
هستم. این را هیچ وقت فراموش نمی کنم و هیچ وقت روزنامه نگاران از یادم 
نمی روند. »روز خبرنگار« را به همه شان تبریک می گویم؛ به خبرنگاران 
پرکار و سخت کوشی که شغلشان را همیشه در سختی، انتخاب کرده اند 

و می گذرانند. 
 آبروی روزنامه نگاری سال های بعد از انقالب را، حاصل کار بی وقفه و 
هوشمندانه شان می شناسم و می دانم تا وقتی که حضور پربار و پرثمرشان 
در هر نشریه و هر منبع خبری جریان دارد، جریان خبر، معنا و درست اندیشی هم 
همچنان ادامه خواهد داشت. بسیار دوستشان دارم و بسیار احترامشان می گذارم و این 
هیچ ربطی به موافقت یا مخالفت من با آنچه می گویند و می نویسند ندارد. خبرنگاران، 

قاصدهای حوادثی هستند که در بیخ گوشمان می گذرند. 
آنها وقت هایی خبر از پیروزی می آورند و وقت هایی هم از شکست ها می گویند، اما 
هر خبری را که بازگو کنند، قدر و قیمت دارد و باید پیک ها را مصون نگاه داشت و 

مراقبشان بود تا »خبر« به مردمان برسد. 

وضعیت خبر و رسانه در کشور ما چندان مطلوب نیست و دلیل آن هم این 
است که بعد از سال ها حضور رسانه در ایران، هنوز رسانه از سوی مسئوالن 
و مردم خیلی جدی گرفته نشده است. با توجه به جمعیت 75 میلیونی 
کشور تیراژ روزنامه کشورمان به زحمت به یک میلیون می رسد و این 
 گویای این حقیقت است که رسانه در ایران هنوز جایگاه خودش را پیدا 

نکرده است. 
می شود  خبررسانی  و  خبر  حرفه  وارد  خبرنگار  وقتی  دیگر  سوی  از 
مشکالت زیادی سر راه او قرار دارد و اگر عالقه به این حرفه نبود شاید تا به حال 
نسل خبرنگار و روزنامه نگار در ایران منقرض شده بود. به طور کلی وضعیت این 
صنف مساعد نبوده و من آن را مطلوب نمی دانم اما به رغم همه این مشکالت بازهم 

خبرنگاران چراغ خبرنگاری را در کشور روشن نگه داشته اند. 
زمانی می توانیم از ساختار حرفه ای رسانه و مطبوعات صحبت کنیم که بسترهای 
مناسب فراهم باشد اما وقتی چنین شرایطی وجود ندارد نباید انتظار یک کار حرفه ای 
از این صنف داشته باشیم. کشوری هستیم که در طول تاریخ و در عرض جغرافیا مهم 
هستیم اما هنوز نتوانستیم یک رسانه مرجع داشته باشیم که بتواند در منطقه حرف 

اول را بزند. 

تـوسعـه ملی 
با هدف گذاری صحیح رسانه ها

امروزه جنگ دنیا، جنگ رسانه است

به احترام قاصدان خبر

رسانه در ایران هنوز جایگاه خودش را پیدا نکرده است

هوشنگ عشایری- مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس
الیاس حضرتی-مدیرمسئول روزنامه اعتماد 

آیدین آغداشلو

مهدی رحمانیان- مدیرمسئول روزنامه شرق
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حائز  بسیار  توسعه  به  دستیابی  در  که  نکته ای 
اهمیت است و کارشناسان علوم ارتباطات نیز بر 
آن تاکید دارند سهم منطقه ای و ملی در تولیدات 
رسانه ای و رابطه آن با توسعه همه جانبه است، 
مطالبه  با  می تواند  فارس  استان  ارشد  مدیریت 
سهم این استان در تولیدات رسانه های کشوری 
گام های تاثیر گذار برای دستیابی بهتر و بیشتر به 

توسعه این استان بردارد. 
و  سازی  زمینه  نیازمند  توسعه  به  دستیابی 
است،  مختلف  حوزه های  در  سیاستگذاری 
بخشی از این سیاستگذاری ها مربوط به تولید و 
ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و تدابیر اقتصادی و 
صنعتی است که الزمه آن افزایش سرمایه گذاری 
و تخصیص بودجه و در مجموع حمایت مالی و 

اعتباری است . 
توسعه  به  دستیابی  برای  سازیها  زمینه  همه  اما 
افزایش  و  مالی  و  اقتصادی  سیاستگذاریهای  به 
سرمایه گذاری ها منوط نیست، بخشی از این مهم 
هم موکول به تدابیر مدیریتی و اتخاذ راهکارهایی 
مدیریتی  مختلف  ابعاد  در  را  توسعه  که  است 
افزایش دهد و اهمیت این بخش اگر از بخش 
نخست دستیابی به توسعه بیشتر نباشد قطعا کمتر 

هم نیست . 
بخشی از فعالیت های زمینه سازی برای دستیابی 
با  که  سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  توسعه  به 
تدابیر مدیریتی مربوط است موکول به اقدام برای 
افزایش سهم منطقه ای و ملی در تولید و انتشار و 

چاپ اخبار و فعالیت های رسانه ای است . 
به عبارت دیگر هر چه سهم یک منطقه از اخبار 
و فعالیت های رسانه ای در ابعاد ملی بیشتر باشد و 
نام آن استان و آن منطقه بیشتر بر سر زبان باشد و 
مسووالن و مدیران کشوری بیشتر نام آن استان و 
منطقه را در رسانه ها ببینند و آن استان و منطقه 
بهتر در رسانه ها مطرح گردد می توان  بیشتر و 
امید داشت که شاخص های توسعه در آن استان 
و منطقه بیشتر و بهتر رشد کند و در حقیقیت این 
کار جاده صاف کن توسعه است و زمینه برای 

افزایش سرمایه گذاری ها را هم باز می کند . 
استان فارس از جمله استان های کشور است که 
در زمینه فعالیت های رسانه ای و تولید اخبار در 
خبرگزاری ها و رسانه های محلی و منطقه ای در 
کشور زبانزد و شاخص است و این فرصتی برای 
توسعه استان فارس قلمداد می گردد که مدیریت 
ارشد استان فارس می تواند از آن بهره بهتر بگیرد. 

مدیریت ارشد استان فارس
 سهم این استان در تولیدات رسانه های کشوری را مطالبه کند

نیکنام خوشنودی - خبرنگار ایرنا

تو فالت خوش نیست...
ملیحه فریدفر- خبرگزاری پانا 46 شماره یـک
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مسئولیت  نوع  واسطه  به  امسال 
با  تر  نزدیک  و  بیشتر  ارتباط  و 
عزیزان  این  زحمات  خبرنگاران 
براي بنده از همیشه ملموس تر بوده 
باعث خواهد شد که  امر  همین  و 
روز خبرنگار از رنگ و بوي خاصي 
براي بنده برخور دار باشد بي شک 
و  توقع  کم  جمله  از  خبرنگاران 
محسوب  جامعه  افراد  ترین  کش  زحمت 
مي شوند که تا زماني که از نزدیک با این 
نباشیم و سعت و حساسیت  عزیزان مرتبط 
شد.  نخواهد  مشخص  برایمان  عزیزان  این 
امسال اینجانب بیشتر از هر زمان دیگر خودم 
را مکلف به قدر داني از این عزیزان میدانم. 

چه  یازدهم  دولت  مسؤلین  حمداهلل  به   
سطوح  در  چه  و  کشوري  عالي  سطح  در 
بوده  ارتباط  در  با رسانه  اکثرا سالها  استاني 
و  رسانه  خانواده  از  آنها خود  از  بسیاري  و 
مطبوعات به اشکال مختلف بوده و مي باشند 
و دغدغه هاي خبرنگاران و اصحاب رسانه 
از  مي نمایند.  هضم  و  درک  خوبي  به  را 
طرف دیگر ریاست محترم جمهور از ابتداي 
که  اند  داده  نشان  عمل  در  بارها  مسؤلیت 
و  داشته  خبرنگاران  با  خوبي  بسیار  ارتباط 
اکیدا این ارتباط را به دیگر مسئولین دولت 
باعث  امر  همین  اندکه  نموده  توصیه  نیز 
گردیده است تعامل مثبت و سازنده اي در 
حوزه خبردهي وخبر رساني و ارتقاء کیفي 

اخبارایجاد گردد
به نظر بنده 2 مشکل در حوزه رسانه استان 
بیشتر از دیگر مشکالت قابل رویت مي باشد 
اول اینکه در سال هاي اخیر سایت هاي قارچ 
گونه اي بدون مجوز و نظارتي به وجود آمده 
شده  اداره  نفر  دو  یا  یک  توسط  اکثرا  که 
خبرگزاري هاي  از  صرفا  را  خود  اخبار  و 
برداري کرده  منبع کپي  بدون عنوان  دیگر 
کذب  اخبار  ساخت  به  اقدام  همچنین  و 
شایعه  ایجاد  و  رواني  امنیت  زدن  هم  بر  و 
مي نمایند که این موضوع قبل از هرچیز ظلم 
واقعي  رسانه هاي  و  خبرنگاران  زحمات  به 
به  فارس  بزرگ  استان  اینکه  مي باشددوم 
عنوان مهد تمدن و فرهنگ و سومین حرم 
اهل بیت)ص( شایسته نیست که خود را قانع 
به انتشار تعداد انگشت شماري روزنامه نماید 
واین امر همکاري مضاعف مسئولین امر و 
همت اصحاب رسانه را مي طلبد که کیفیت 
و کمیت مطبوعات را در فارس به حد شأن 

مطلوب برسانند
مشاور  انتصاب  با  استان  محترم  استاندار 
با  دیدار  ثابت  برنامه هاي  و  مطبوعاتي 
به  را  خود  التزام  و  اعتقاد  رسانه  اصحاب 
اثبات رساندند لکن بنده به  این موضوع به 
ایشان  مدیریتي  مجموعه  از  عضوي  عنوان 
در استان از ایشان خواهشمندم تا با تشکیل 
جلسات مشترکي با حضور ایشان، خبرنگاران 
و مسؤلین استان فضاي نقد مستقیم را براي 
مطبوعات از مسؤلین به وجودآورند . چرا که 
اگر در حضور ایشان این اتفاق مبارک انجام 
پذیرد خبرنگاران به راحتي مي توانند مدیران 
را نقد کرده و مدیران موظف به جوابگویي 

خواهند شد. 

ایجاد فضای نقد مستقیم
 برا ی خبـرنگاران 

ذینل نیکمرام - معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شیراز

بنام قلم
سال های  و  ماه ها  روزها،  ها،  ساعت 
زیادی است که می گذرند و هر سال 17 
مرداد بهانه دلواپسی هایی است که بر قاب 
خاطرات خبرنگاران و روزنامه نگاران نقش 
می بندد؛ دلواپسی ها و نگرانی هایی که هیچ 
گاه به اندازه همه خبرهای روزهای دیگر 

سال خبرساز نمی شوند!
این روز با اون روزها چه فرقی دارد؟ وقتی 
هنوز کسی بر مسند مدیریت فرهنگ یک 
با  را  خبرنگار  که  نشسته  فرهنگی  شهر 
شناسنامه فردی اش نمی خواهد بلکه قبل از 
شنیدن اسم خبرنگار، سراغ سبقه فکری و 

شناسنامه رسانه ای او را می گیرد...
چه فرقی است میان امسال و آن سال هایی 

که دلمان از بی فرهنگی خون بود...
خودت  نمی توانی  تو  که  دارد  فرقی  چه 
فقط  قبل  سال های  با  امسال  نه   ... باشی 
در  نه  البته  معنایی...  نه  دارد  سالی  تفاوت 
ورزش  حتی  و  اقتصاد  و  سیاست  حوزه 
ترکش خورده... فرهنگ امسال با فرهنگ 
سال قبل تفاوتی ندارد جز یک تفاوت بد... 
سال قبل خود تفکرات غیرفرهنگی حاکم 
بود و امسال تفکرات متظاهرانه فرهنگی.... 

او  تو،  من،  که  باشد  نرفته  یادمان  شاید 
روزنامه،  خاطر  به  دیگر  بعضی های  و 
دستانی  به  خیره  آنهایمان  و  نخریدیم  نان 
شدند که ما به جای نان، روزنامه دادیم!؟ 
اجازه   ... باشد  نرفته  یادمان  هنوز  شاید 
به  باشیم  خودمان  برای  روز  یک  ندادند 
بودیم....  خودمان  همیشه  که  این  جرم 
که  چیست  قبل  سال  با  امسال  فرق  واقعا 
باید چشم را روی  من به جرم خود بودن 

 بی انصافی ها ببندم.... 
من سال های زیادی است که 
دیده ام خبرنگاری فقط رنج 
رنجش،  هرگز  اما  می برد 
مخاطبانش  دل  تا  نشد  خبر 

شکسته نشود از غمش...
دولت  رسانه ای  عملکرد 

یازدهم:
قضاوت  برای  من  نظر  به 
رسانه ای  عملکرد  مورد  در 

که  نیست  شکی  البته  است!  زود  دولت 
رسانه ها در دولت تدبیر و امید بسیار آزادانه 
فعالیت کردند اما به نظر می رسد بعضا در 
فضای دولت قبل مانده اند و گاهی یادشان 
گذشته...  چیزها  خیلی  دوره  که  می رود 
شاید اگر می دانستیم رسانه تعیین کننده و 
شاهرگ قدرت و ثروت هستند نه مویرگ 
بودند... خویش  علم  قدرشناس  بیشتر   ...
کنونی  شرایط  در  رسانه  نقش  من  نظر  به 
از تریبون بودن به سمت معبرگشایی خیز 

برداشته شده است...
مهمترین مشکالت حوزه رسانه در فارس:

ویژه  به  رسانه ها  برخی  وامداری  شاید 
مهمترین  و  بزرگترین  مکتوب  رسانه های 
فارس  رسانه های  روزهای  این  ضعف 
است.... و شاید دور شدن از رسالت واقعی 

مشکل دیگر...
در  دولت  عالی  نماینده  از  توقعی  چه 

فارس پیرامون حوزه رسانه دارید؟
متولی  تکلیف  که  زمانی  تا  من  نظر  به 
فرهنگ و هنر که ارتباط مستقیمی با رسانه 
دارد مشخص نشود نمی توان انتظار دیگری 

از مدیر ارشد استان داشت. 



موضوعی که امروز به آن می پردازیم 
از  فارس  برخورداری  که  است  این 
قابلیت رسانه ای همانقدر که می تواند 
استان  این  دستیابی  برای  فرصتی 
گردد،  قلمداد  جانبه  همه  توسعه  به 
متاسفانه می تواند فرصتی برای از دست 
و  آید  بشمار  نیز  توسعه  مواهب  دادن 
این اتفاق زمانی می افتد که مدیران به 
فضای  در  رسانی  اطالع  مختلف  ابعاد 
به  و  باشند  نداشته  آگاهی  رسانه ای 
همان سهم محلی در انتشار اخبار راضی 

باشند و اکتفا کنند. 
و  مطبوعات  در  ما  همکاران  البته 
خبرگزاری ها و سایت های خبری محلی 
در استان فارس به جای خود منشاء اثر 
هستند و در دستیابی این استان به توسعه 
الزمه  این  ولی  می کنند  آفرینی  نقش 
دستیابی به توسعه است اما کافی نیست. 

و  جانبه  همه  توسعه  به  فارس  دستیابی 
استفاده کافی از فضای رسانه ای موجود 
بروز  و  ظهور  واقعی  شکل  به  زمانی 
می کند که مدیران این استان و به ویژه 
مدیریت ارشد استان فارس و مدیریت 
فرهنگی این استان مطالبه گر سهم واقعی 
فارس از تولید اخبار کشوری باشند، به 
عبارت دیگر مدیریت استان فارس باید 

مطالبه گر این باشد که چرا سهم استان 
در  استان  این  اخبار  درانعکاس  فارس 
بلکه  پایین است  اینکه  نه  سطح کشور 

بسیار بسیار پایین است. 
نگاهی به انعکاس اخبار برخی استان های 
شرقی،  آذربایجان  مانند  فارس  همتراز 
در  اصفهان  استان  و  رضوی  خراسان 
مطبوعات  و  رسانه ها  و  خبرگزاری ها 
کشوری نشان می دهد که سهم فارس 
دراین زمینه کمتر از 1۰ درصد سهم این 

استان ها هم نیست . 
و  مطبوعالت  دیگر  عبارت  به 
خبرگزاری ها و رسانه های این استان ها 
نام  که  می کنند  سعی  بهانه ای  هر  با 
در  و  در رسانه کشوری  را  استان خود 
سطح کشور مطرح کنند و به انعکاس و 
بازتاب مسایل و مشکالت و توانمند یها 
و قابلیت های استان خود در سطح محلی 

اکتفا نمی کنند . 
اما متاسفانه جامعه مدیریتی ما تا کنون 
کشوری  رسانه های  از  را  موضوع  این 
اطالع  سایت های  و  خبرگزاری ها  و 
واقعی  سهم  که  است  نخواسته  رسانی 
استان فارس در تولید اخبار کشوری را 

بگیرد. 
البته از این موضوع هم نباید غافل شد 

خبرگزار  و  رسانه ها  و  مطبوعات 
قطعا  هم  فارس  دراستان  ی ها 
کمبودهایی  با  و  دارند  مشکالتی 
مدیریت  ولی  هستند  روبرو  عدیده 
هزینه  بررسی  یک  در  باید  استان 
فایده به این نتیجه برسد که رفع این 
مشکالت و هزینه کردن دراین مسیر 
اگر منتج به افزایش سهم فارس در 
کاری  شود  کشوری  اخبار  تولید 

مبارک و رویکردی مثبت است و هر چقدر هم دراین مسیر هزینه 
شود در حقیقت نوعی سرمایه گذاری است. 

باید در جامعه  نیاز  این  این مسیر در نگاه نخست  این در  بر  بنا 
مدیریتی استان فارس به وجود آید که افزایش سهم فارس در 
خبرگزاری ها و مطبوعات کشور نوعی ضرورت و الزام است و 

صرفا انعکاس محلی مطالب خبری کافی نیست . 
در نگاه دوم مدیریت استان فارس و مجموعه مدیران دراین استان 
می  بایست به دنبال رفع تنگناها و مشکالت این موضوع باشند و 
چرایی عدم این رویداد تا کنون را بررسی و مطالبه کنند و برای 

رفع نواقص موجود چاره اندیشی کنند . 
وزیر، معاون وزیر، رییس سازمان و هر مسوول کشوری که در 
تهران ولو از سر تفنن وقتی برگ های یک روزنامه را ورق می زند 
اگر هر روز چشمش به نام شیراز و استان فارس بیفتد قطعا در 
باره این استان و این کالن شهر نوعی دیگر می اندیشد و این فرق 
می کند با زمانیکه ماهها و هفته ها بگذرد و روزنامه و مطبوعات 
روی میز وزیر، معاون وزیر و رییس سازمان بیاید ولی با ذره بین 

هم نتوان نام فارس و شیراز را در آن پیدا کرد. 

ای کاش یکی پیدا می شد و این مشکالت را به یغما میبرد
نرجس مکاری زاده/ خبر جنوب

مشکل  باشی  که  خبرنگار   
خودت کوچک می شود وقتی 
گلویت  ات  فروخورده  بغض 
را نه اینکه فشار بدهد نه...... از 

درون متالشیت می کند .... . 
مشکالت  باشی  که  خبرنگار 
ریز  پسرک  موهای  با  خودت 
در  و  می ریزد  سرطانی  نقش 
بین غده های سرطانی او جایش 
قرمز  با گلبولهای  تر می شود،  تنگ  هر روز 
دخترک تاالسمی که دیگر رگی برای تزریق 
خون در دستانش نمانده محو می شود . مثل 
کمیاب شدن داروهای بیماران خاص در این 
تر می شود.  پیدا  شهر هر روز در ذهنت کم 
و  شده  بیکار  کارگران  سفره  های  همپای 

گوشه نشین کوچک و کوچک تر می شود 
سکوت  در  روز  هر  که  کارخانجاتی  مثل  و 
پر فریادی به سر می برند صدایش در گوشه 
که  خبرنگار  می شود  کمتر  و  کمتر  ذهنت 
باشی مشکالتت گرچه گاه گداری مثل هوای 
آلوده و بی درمان این شهر از گوشه ذهنت سر 
در می آورد و گرد و غباری به راه می اندازد 
نفست  نمیگذارد  هوایی که  این  برعکس  اما 
درست و درمان در بیاید چند دقیقه بعد البالی 

مشکالت مردم فروکش می کند
پیرمرد راننده آن  مثل دو دو زدن چشم های 
به زور فرمان ماشین را در  پیکان غراضه که 
دست گرفته و مدام جلوی پای این عابر پیاده 
و آن عابر پیاده ترمز میزند در دلت دو به شک 

ماندن و رفتن می شود. 

ای کاش یکی مثل برخی از موسسات مالی 
و اعتباری که هر روز در گوشه این شهر قد 
علم میکنند و با وعده دادن وام قرض الحسنه 
پول مردم بینوای این شهر را به جیب زده و 
در روز روشن در میروند یکی پیدا می شد و 

این مشکالت را به یغما می برد.
در البالی این مشکالت ما را چه به گالیه 
را  عمرت  که  مدیری  ان  و  مدیر  این  از 
تلفنهای  و  اشغال  و  آزاد  بوق های  پشت 
مدیر  دفتر  تلفن  دایورت شده روی  همراه 
مربوطه تلف کردی... ما را چه به گالیه از 

وعده های بی سرانجام مدیران
مشکل شغل ما دیدن مشکل مردم است. آن 

که حل شود مشکل ما هم پر می کشد. 
مسوول مربوطه روی صحبتم با شماست.... 
باور نداری امتحان کن... حل مشکل مردم با 
شما گزارش های تعریف وتمجیدی از شهر 

گل و بلبل با ما...
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هر فردی خود به حساب خود برسد
نجمه اشرفی/ روزنامه سبحان

 مدتی است همه اهالی رسانه اعم از پیروجوان و 
زن و مردو باسابقه و بی سابقه از پدیده خطرناک 
خبرنگارنمایان دم می زنند وحتی نگرانی خود را 
از این پدیده در حضور مسئولین ادارات و روابط 

عمومی ها نیز ابراز می کنند. 
در چنین مواقعی به یاد قصه »کی بود کی بود من 
نبودم« می افتم. به نظر بنده اولین قدم برای رفع این 
نگرانی که دغدغه همه شده این است که هرفرد 
ابتدا به عملکرد خود دقت کند و در مرحله بعد 
تالش برای نزدیک شدن به تحقق رسالت خبری 
و دوری از ویژگی های خبرنگارنمایان را از بقیه 

همکاران خود مطالبه کند. 
هرخبرنگاری خودش بهتر از هرکس می داند که 
قصدش از حضور در جلسات مختلف چیست 

وچقدر به وظایف خود آگاه است. خود خبرنگار 
بهترین فردی است که می تواند درصد خبرنگاری 
و خبرنگار نمایی را در وجود خود بسنجد. طبیعتا 
اگر هر فردی خود به حساب خود برسد دیگران 
برایش حسابرسی نمی کنند. امید است که رسالت 

خود را در این حرفه به هیچ قیمتی نفروشیم. 
گام بعدی برای رفع این نگرانی به عهده روابط 
عمومی ادارات و نهادهاست که بعضا با رفتارهای 
نهاردر  صرف  با  همراه  نوشتن  چون  زشتی 
با  یا  خبری  نشست  رسانی  اطالع  فکس های 
به  خبری  جلسه  هر  در  تومان  هزار  ده  پرداخت 

حاضرین و یا ...
پدیده  ترویج  به  جلسه  کردن  تر  شلوغ  برای   
خطرساز خبرنگار نمایی دامن می زنند. نه تنها انتظار 

چنین رفتارهایی از روابط عمومی توانمند یک 
باید  عمومی  روابط  بلکه  نمی رود  مقتدر  نهاد 
بتواند با رصد دقیق جلسات و اخبار منعکس شده 
و فعالیت هر خبرنگار در رسانه ها خبرنگاران و 
خبرنگارنماهای جمع را به خوبی تشخیص بدهد 

و در برخورد با آنها تفاوت قائل شود. 
درگام بعدی از مدیران توانمند نهادها و ادارات 
موقع جلسات  به  ارزیابی  با  می رود که  انتظار 
خبری و نحوه انعکاس اخبار و گزارش ها در 
متبوع  اداره  عمومی  روابط  عملکرد  رسانه ها 
خود را بسنجند و از افراد شایسته و کارآمد در 
این سمت استفاده کنند و هیچ گاه اجازه ندهند 
خبرنگار  با  عمومی  روابط  نادرست  روابط 
نمایان جای توجه به شایستگی های خبرنگاران 
را اشغال کند. چرا که روابط عمومی نبض هر 

تشکیالت است. 



من خبرنگارم و بسیار زیبایی ها در این کشور دیده ام
 عطا شعبانی راد / خبرنگار آزاد

48 شماره یـک

دوره جـــدیــــد
مـردادمــاه 1393

اسامی در مقابل چشمانم رژه میروند و پروندههایی 
که برای افراد و نهادها در کامپیوتر قدیمی ام ساخته 
ام نیاز به افزایش حافظه را حتمی کرده، این آدمها و 
حرفها روزهای عمر من هستند که در فضای مجازی 
جان میگیرند و جاودانه می شوند که تا آن روز که 
انسان وجود دارد و برق درون سیمها به گردش درآید، 
آرشیو موتورهای جستوجو این اسامی را نشان خواهند 
داد حتی اگر خود آن آدمها رفته باشند. خبرها عمری 
بیش از انسانها دارند و شغل من جاودانه کردن آدمها 
و رویدادهای فانیست اگر چه خود جاودانه نیستم و 
پروفایل کاری ام در وزارت ارشاد به سبب بیکاریهای 
گاه به گاه و تغییر رسانه هایی که در آن مشغول می شوم 
توسط  استانی  خبرنگاران  نشناختن  رسمیت  به  یا 
پایتخت نشینان به مشکل برخورده و نیز بیمهای که در 
همان ماههای بی پولی قطع شد و من همچنان تایپ 
میکنم ... رئیس فدراسیون استان فالن، مدیر کل اداره 
بهمان، مسئول روابط عمومی این، یک کارشناس آن، 
یک خانم خانه دار، یک دانشجوی رشته بهمان، این 
محقق اظهار داشت، آن فعال سیاسی گفت، فعال ادبی 
بیان کرد، یک هنرمند پیشکسوت گالیه کرد، یک 
مسئول دولتی تاکید کرد و .... صدها و هزارها نامی که 
حاال دیگر به یاد آوردنش سختتر از وعده غذائیست 
که دو سال پیش در ششمین خانه اجارهایم خورده ام ...

بیناندن  آدمهاست،  کردن  بزرگ  من  شغل  آری 
نادیدنیها و گفتن ناگفتنیهاست من باید دلی به بزرگی 
دریا داشته وتماشاگر همواره صبور باال رفتن و پایین 

آمدن این و آن باشم. 
من خبرنگارم و همواره تماشاگرمشتاق و توصیف 
کننده دیگرانم، حتی اگر پس از سالها از خود بپرسم 
به  کسی  چه  می رسد،  خودم  نوبت  کی  پس  که 
حرفهای من گوش می کند باید ادامه دهم، با بنویسم 
حتی اگر که بیش از نیمی از سابقه کاریام که حاصل 
گذشت جوانی در تحریریها بود قابل قبول نباشد چون 
اخیرا  حتی  و  خبرها  نداشته ام، چون  قانونی  قرارداد 
که  بگذریم  و  می شوند  اسم چاپ  بدون  یادداشتها 
گاه به نام دیگران باالدست هم ذوقی را در صفحه ای 

کاغذی که بوی رنگ می داده، کاشته ام. 
من خبرنگارم همانکه حق ندارد انجمن و صنف داشته 
در  و  است  کارفرمایی  هست  اگر  صنفی  که  باشد 
اختیار صاحبان رسانه نه گردانندگان آن، من خبرنگارم 
همانکه گاهی برای یک خبر چند هزار تومان کرایه 
داده و پولی که برای خبر دریافت کرده از هزینه ارسال 
آن کمتر شده... من خبرنگارم و پس از چندین و چند 
سال کار قلمی، داللی و خرید و فروش نیاموخته ام ... 
قلم فروشی را نخواسته ام، همان کاری که برخی در 
پیش گرفته اند و با پرداخت بخشی از سهم دریافتی 
آن به کارچاق کن ها راه نفس را بر رسانه های واقعی 

بسته اند...
من خبرنگارم همانکه این روزها برخی مدیر مسئوالن 
از او انتظار دارند در کنار کار اصلیاش رپرتاژ ) گزارش 
پولی( هم بگیرد و برخی دیگر حتی فرق بین خبرنگار 
و مسئول آگهی را نمیدانند که این دو کار چقدر به هم 
نزدیک شده ... من خبرنگارم همانکه خود از جنس 
مردم است و رنج و فقر را با گوشت و پوست خود 
حس می کند...همان که نتوانست حق را نگوید و از 
این رو مغضوب فالن ادارهایی شد که خبر را گزارش 

عملکرد می داند و روزنامه را بولتن. 
این روزها حتی برخی  من هنوز خبرنگارم همانکه 
همکاران نیز آنگاه که در جلسات سوال میپرسد کج 
نگاهش میکنند و با خسته نباشیدی بلند به مدیر و 
خبرنگار پر سوال حالی میکنند که بس کن ما را چه به 
سوال، که آنقدر خسته اند که دیگر نای نشستن ندارند 
یا شاید برخی از همکاران مظلومم دیگر به خبر حسی 
ندارند که اگر نگاه خبرنگار به خبر همانند نگاه کارگر 
ساختمانی به آجر شد دیگر فاتحه این کار خوانده 
می خواهند  برخی  میان  این  در  که  بگذریم  است، 
جلسات را زود تمام کنند و صحبت آگهی را آغاز 
کنند که تامین معیشت سخت شده، من و امثال من اما 

باز دیوانه وار میپرسیم و می پرسیم ...
آری من خبرنگارم، من مسئول گرامیداشت هر فعل 
هر  ناظر  تماشاچی حاضرو  من  بزرگم،  و  کوچک 
جلسه و افتتاحم، صبور و بی منت، بدون اینکه اضافه 
 ... و  سنوات  و  ماموریت  حق  و  جلسه   حق  و  کار 
دریافت کنم، که آخ اگر این سنوات باال و باالتر رود 
و تو با مویی از سپیدتر از مدیران هنوز تماشاچی بی مزد 

ومنت و سوال کننده فرتوت جلسات باشی... 
من خبرنگارم و تا پایان روز حتی به مسئوالن چندمین 
که  ندانند  تا  می زنم  لبخند  هم  می روم  که  آفیشی 
اگر  هم  گاه  دارم،  دغدغه  چقدر  و  خسته ام  چقدر 
هدیه ای داده اند به شرط آنکه در جیب جا می شده 
گرفته ام چون خودرویی ندارم که باری سنگین را 
برایم حمل کند، گاهی هم البته در زمان برگزاری 
من  امثال  و  من  همکاران(  بودار)اصطالح  جلسات 
حضور نداشته ایم و دوستانی با فراغبال بیشتر و کار 
کمتر زحمت ما را کشیده اند، همان روزهایی که در 
بیمارستان گرفتار زانوی آب آوردهام بودم یا بی خبر 
از همه جا به دنبال خانه ای ارزان برای اجاره می گشتم...

آنکه به طنز خبرنگاران را به مرده شور تشبیه کرده اگر 
چه نیت خیری داشته و میخواسته به مسئوالن غضب 
کننده بهفماند که خوبی و بدی افعال و رویدادها از ما 
نیست اما ندانسته که معنای دیگر این تمثیل آن است 
که در این حرفه باید چقدر اشک خود را نگاه داری 
و بغض خود را فروخوری که خبرنگار ماندن سخت 

است...
بی مزد  خور  غصه  من  خبری ام،  عکاس  من  آری 
و منت هر بدبختی و عزایم و همان که تمام بدنم از 
شدت دویدن به دنبال مسئوالن فالن اداره در مراسم 
افتتاح یا بهمان حادثه در ناکجا، تمام بدنم عرق سوز 
شده بود، همان روزی که درشدت گرما عرق روی 
پیشانی بر روی لنز و دوربین سرازیر شده و شوری 
اشک چشم را تار کرده بود، من همانم که گاه حتی 
بیش از خبرنگاران به این سو و آن سو میروم اما کمتر 
از آنان دیده می شوم و چقدر سخت است که وقتی 
همکار خبرنویسی سوالی بی معنا که هیچ سودی در 
آن نیست میپرسد و من اگر چه میدانم درد کجاست 
باید سکوت کنم چون من عکاسم و حتی همکاران 

خودم در فالن نشریه نیز این کار را زشت می دانند. 

من عکاسم مرا همان روزی دیدید که در محل دفن 
زباله گوشه پیراهنم را بر روی بینی گره زده بودم تا 
بتوانم در آن فضای متعفن نفس بکشم، مرا همانجا 
زیارت کردید که سالمم بی پاسخ ماند چون به جای 

چهره ام لنزی با مارک کنون به شما لبخند زد...
من حاضر و ناظر هر صحنه جنگ و تجلیل کننده 
هر آبادانی و رفاه ام و اگر همه چیز سفید باشد قادر 

به سیاه نمایی نخواهم بود اگرچه خیلی ها باور نکنند...
که  هنگام  آن  در  بارها  و  بارها  و  خبرنگارم  من 
به  راستگرا  خبرگزاری  یک  خبرنگار  کسوت  در 
مصاحبه ای رفتم با برخورد تند مصاحبه کنندهای چپ 
روبرو شدم، گاهی نیز در کسوت یک خبرنگار از 
روزنامهای چپ مورد غضب مسئوالنی راست قرار 
گرفتم، آخر آنها هنوز گمان می کنند ما خبرنگاران نیز 

مانند برخی سیاسیها در این میان سهمی داریم...
آری من خبرنگارم همان که نیمه شبی که پرواز آقای 
وزیر تاخیر داشت چندین ساعت در خیابان ماند چون 
نه پول شام داشت نه پول بازگشت به خانه که اگر 
میرفت هزینه رفت و برگشت او از دریافتی مصاحبه 

اش با وزیر مملکت بیشتر میشد...
و  فعالیتها  تمام  بار  چندین  که  همان  خبرنگارم  من 
پروژه ها را مو به مو نگاشت و با دقت آمار و ارقام و 
تیتر مناسب را عرقریزان تا پاسی از شب تایپ کرد و 
هیچ تشکری نشنید اما وقتی یک بار و تنها یک بار از 
نقصی پرسید، رقمی را اشتباه ذکر کرد و کاستی را به 
رخ کشید، به سیاهنما بودن و غیر حرفه ای رفتار کردن 
و کم سوادی حتی متهم شد بی آن که کسی بداند او 
قبل از کارمندان و مدیران آن برنامه، چند جلسه دیگر 

شبیه آن را در اداره ای دیگر پوشش داده بود. 
من خبرنگار و عکاسم، همان که وقتی سر ظهر همه 
ناهار  برای  نشست  در  حاضر  کارمندان  و  مسئوالن 
رفتند، ناهار نخورد تا مبادا خبر و عکس برنامه دیر 
برسد و کسی نفهمید که بعد از آن نشست نیز تا شب 
جلساتی دیگر را پوشش داد و پنج صبح فردا دوباره 
بیدار شد تا به جلسه ساعت هفت برسد در حالی که 
تنظیم اخبار جلسات و برنامه های روز قبل تا سه صبح 

او را بیدار نگاه داشته بود...
من خبرنگارم ؛ همان که در خیابان و بر روی چمن 
نشست و بر لپ تاپ خود کلمات را تایپ کرد، من 
همانم که اگرچه سالها اخبار ادارهای را پوشش داد 
اما وقتی مُرد کسی سراغی از او نگرفت و به راحتی با 

جوانکی بی خبر از همه جا جایگزین شد...
من همانم که پدرم را با گلریزان همکاران به خاک 
سپردم و وقتی قلبم به عمل جراحی باز نیاز پیدا کرد 
هیچ مسئولی که تا دیروز با من گرم سالم و علیک 

میکرد دیگر به جا نیاورد ...
من خبرنگارم همان که که نتوانست تحصیالت خود 
را ارتقا دهد چون همواره مجبور بود کار کند و اگر 
روزی غیبت می کرد سریع جایگزین می شد همان که 
بعدها سعی کرد در فالن دانشگاه غیرحضوری مدرکی 
بگیرد اما روز امتحان یا مصادف با صفحه بندی بود یا 
فالن نشست خبری مهم و بهمان افتتاح حساس ... آری 
من خبرنگارم و باور کنید که دفترچه بیمه ام بدین دلیل 
باطل شده که سالهاست وقت نکردهام برای تکرار 
آزمایشات از صدر تا ذیل دوباره به بیمارستان بروم 
آخر در کار ما مرخصی معنای کارمندان ادارات را 
ندارد اینجا مرخصی یعنی حذف و جایگزینی با نیروی 

آماده تر یا شاید دیوانه تر...
آری من خبرنگارم و اگر چه پس از مدیران از اولین 
را  نقدی  یارانه های  پرداخت  خبر  که  بودم  کسانی 
شنیدم اما خودم جزو آخرین کسانی بودم که اسم 
نوشتم و وقتی مسئول مربوطه در حضورم گفت هر 
نزدیک  نداشته،  نیاز  ما  نظر  از  نکرده  مراجعه  کس 
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بود کل کاغذهای زیردستم را قورت بدهم که 
چگونه او باور نمیکند که بعضی از کارها هست 
که مرخصی و تعطیلی ندارد؟ بنده خدا حق دارد 
نمیداند که بیش از دو سوم خبرنگاران استخدام 
رسمی نیستند و حتی قرارداد موقت و صوری هم 
ندارند، آنها حتی همانند کارگران مشمول قوانین 
اداره کار هم نمیشوند یعنی بسیاری از آنان کمتر 

از دستمزد رسمی اداره کار حقوق می گیرند ...
خواهم  سوال  همچنان  و  خبرنگارم  من  آری 
پرسید همچنان مطالبه خواهم کرد و به دیدن 
شادی مردم از حل معضلی شادتر از پادشاه هفت 
اقلیم میشوم من خبرنگارم و آنگاه که نکته ای را 
که بابت طرح آن مواخذه شدم پس از سالها از 
زبان فالن مسئول میشنوم خدا را شکر می کنم 

که در این هستی خیری را سبب شده ام .... 
برخی  چه  اگر  میانه  این  در  و  خبرنگارم  من 
کرامت  و  معجزه  دنبال  به  دیگر  جاهایی  در 
از  عنایتی  و  دیده ام  را  خدا  لطف  می گردند، 
غیب که گاه کارهایی کرده کارستان که بیان 
آن به قلم میسر نیست. عجیب از آن خبری که 
در مورد ایتام یا مشکالت مردم در فالن زمینه به 
سختی و با کلی وقت گذاشتن برای جمع آوری 
مستندات در سخت  ترین شرایط معیشتی نگاشته 
شد و اندکی بعد در گشایش مشکلی به طرفة 
العین کرامت اهل بیت و ائمه اطهار را در حق 

خود دیدی...
کشور  این  در  زیباییها  بسیار  و  خبرنگارم  من 
دیده ام و بیش از آن ایثاروآزادگی و بزرگمردی 
را، دیده ام مدیرانی که از شدت کار در جلسه ای 
از حال رفتند و دیگرانی که حتی سالمت جسمی 
خود را بر سر خدمت به مردم گذاشتند، اینها را 
می دانم و می دانم که در کشور شهدای گمنام 
و سربندهای یا زهرا کسی نمی تواند ادعای ایثار 
کند، اما گفتیم تا بهتر شود، تا در قوانین این شغل 
تجدید نظری صورت گیرد که اینانی که خبر 
خدمات دولت، افزایش حقوق، خانه دار شدن 
مردم، برقدار شدن فالن روستا، کشف و اختراع 
فالن جوان خوشفکرو هزاران و صدها خبر دیگر 
را منتشر می کنند، در مورد گشایش مشکالت 
خود و تامین امنیت شغلی خود خبرهای بیشتری 
منتشر کنند ... به ویژه آنان که هنوز به داللی و 
کارچاق کنی روی نیاورده و خبرنگار ماندهاند. 

ما خبرنگاران و عکاسان سوگند می خوریم به 
حرمت قلم که تا روز آخر به این خاک و به این 
مردم وفادار بمانیم، حق را ناحق جلوه ندهیم و 
بداریم،  بزرگ  را  ملت  راستین  خدمتگذاران 
گالیه ای اگر هست درون خانواده حل می شود، 
این کشور صاحب دارد و خاک فالن روستای 
دورافتاده آن به سرتاپای بالد پر زرق و برق و 
توخالی ضاللت خیز دروغ  بافان آنسوی آب 
فرتوت که در  پیرزنی  پای  پینه  و  دارد  شرف 
قریه ای بی نام ونشان مادرِی شهیدانی را کرده 
برای ما جذاب تر از جرثومه های فسادی است 
که پاپاراتزیها در نشریات بی محتواتر از خودشان 
و  فالکت  بر  دم  هر  تا  می کنند  یک  عکس 
روانپریشی و افسردگی و فروپاشی خانوادهها در 
کشورهای به اصطالح آزادشان بیافزایند، ایرانی 
مسلمان هنوز تا درست کردن سیاهکاری های 
به جا مانده از ایلغار مادی و معنوی کشور خود 
این  در  و  دارد  فاصله  و شرق  به دست غرب 
مسیر گالی ها را باید گفت تا حل شود همانند 
 بسیاری از دردهایی که گفته شد و اکنون خاطره

 است. 

سال هاي  با  امسال  خبرنگار  روز  شما  براي 
گذشته چه تفاوتي دارد؟

هیچ تفاوتي بین امسال و سال گذشته نیست، شاید 
در بعضي مسائل شرایط بدتر هم شده که بهتر نشده 

است!!
چگونه  را  رسانه  حوزه  در  دولت  عملکرد 

ارزیابي مي کنید؟
دولت مگر در حوزه رسانه اقدام خاصي انجام داده 
وضعیت  ارتقا  براي  بستري  ایجاد  در  مثال  است؟ 
فعاالن رسانه، جلوگیري از تعطیل شدن و توقیف 
رسانه ها، حمایت از رسانه ها و فعاالن رسانه اي؟ جز 
اینکه دسترسي به مدیران محدودتر شده، هیچ اتفاق 
مفیدي را شاهد نیستیم. در گذشته نه چندان دور، 
مدیران استان الاقل در طي 4 ماه دو بار با رسانه ها 
اما  مي کردند،  مطرح  را  مسائل  و  داشتند  نشست 
امسال برخي حوزه ها مثل کار، صنعت، مخابرات، 
.... کال روبه رسانه نشان نمي دهند و  برق، آب و 
از  نمي بینند،  را  رسانه اي ها  و  رسانه ها  برخي  جز 
طرفي احساس این است که برخي از این دوستان 
کال رسانه را نمي شناسند. از طرفي تا زماني که اصل 
در  سیاست گزاران  و  تصمیم گیران  و  برنامه ریزان 
عرصه فرهنگ، تغییري نکرده اند، چه انتظاري است 
که وضعیت رسانه و خبرنگار تغییري کرده باشد و 

شاهد بهبود وضعیت باشیم. 
مهمترین مشکالت حوزه رسانه را در فارس چه 

مي دانید؟
مشخص،  تعریفي  نبود  مشکل  مهمترین  و  اولین 
خبرنگار  از  قانوني  شکلي  به  کاربردي  و  جامع 
ساده  کارگر  قانون  نظر  از  خبرنگار  وقتي  است، 
تلقي مي شود و رسانه به عنوان کارگاه!! حقوق یک 
خبرنگار مي شود کف حقوق مشخص شده اداره 
کار!! چه انتظاري مي توان داشت، آیا در این جامعه 

مي توان به اطالع رساني شفاف امید بست؟
متاسفانه امروز خبرنگاران جزو ضعیف ترین گروه 

خدمات  و  درآمد  به لحاظ  اجتماع 
زمان  در  که  گروهي  هستند،  رفاهي 
به  حاضر  دستگاهي  هیچ  حمایت 
پشتیباني آنان نیست اما در زمان وقوع 
یک اشتباه و خطا، ده ها دستگاه مدعي 

خواهند بود. 
سیاسي  دستگاه هاي  یک طرف  از 
از  متولي کار رسانه مي دانند،  را  خود 

هیات  و  دادگستري  یک سو  از  فتا،  پلیس  طرفي 
طرف  و  ارشاد  یک طرف  از  مطبوعات!،  منصفه 
دیگر اداره کار و تامین اجتماعي، اما هیچ یک از 
نیستند. وقتي یک  باید،  اداره ها در زماني که  این 
به  نمي داند  نمي شود،  بیمه  رسانه  توسط  خبرنگار 
کجا التجا ببرد زیرا تامین اجتماعي تنها در حرف 
مدعي بازرسي است و در عمل حامي مدیران رسانه 
خصوصا مدیراني که ذره اي قدرت و ثروت  هم از 
قبل همین خبرنگاران کسب کرده اند. تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي هم تنها واژه هاي زیبایي را یدک 
مي کشد، اگرنه در عمل نه از کار خبري هست و نه 

تعاون و نه رفاه اجتماعي!!
برنتابند،  را  لحن  این  دوستان  از  بسیاري  شاید 
خصوصا در رده سیاسي که بارها ادعایي داشته اند 
که  داده اند  نشان  هم  آنان  عمل  در  و  بس   ... و 
مدیران رسانه اي را بیشتر حمایت کرده و مي کنند 

تا خبرنگاران را!!!
فارس  در  دولت  عالي  نماینده  از  توقعي  چه 

پیرامون حوزه رسانه دارید؟
انتظار را باید از نمایندگان مجلس داشت تا مدیر 
استان، البته باید دعا کرد تا خواسته مدیر در تغییر 
برخي مدیران، جامه عمل بپوشد و بعد هم یادشان 
باشد که خبرنگار است که در تمام فراز و نشیب ها 
او را همراهي مي کند، در زماني که قرار است قدمي 
مدیر رسانه ها  نفع  به  قدم  پنج  نباید  برداشته شود، 

برداریم و دو قدم آن هم با منت براي خبرنگار!!!

 به نام پروردگارقلم وبه یاد نگارنده خبر، یک روز را هم برای خود، خبرنگاری کنیم! نبود برنامه 
جامع وکاربردی برای حمایت از خبرنگاران درکشوروبه خصوص دراستان باعث فرسوده سازی 
نیروها وفعالیت خبرنگاران متعهد شده است. اگردرنگاهی تحلیلی شرایط معیشتی وشغلی خبرنگاران 
فعال شیرازوچگونگی پیشبرد حرفه خبرنگاری خودمان موردنقد وبررسی قراربگیردخواهیم دید 
که حدود 9۰ درصدازخبرنگاران از وضعیت فعلی خود ناراضی هستند. آسیب شناسی این حرفه 
نهادی دل  بها ندهندهیچ  بدان  درهراستان ضرورتی است که اگر مجموعه خبرنگاران خود 
نخواهد سوزاند. دراین میان برنامه های خانه مطبوعات فارس هم نیاز به بازنگری وپرداختن به امور 
کارشناسانه ای داردکه درنهایت منجر به رضایت حداکثری قشرخبرنگار باشد. درکنار فعالیت های 

درحال انجام این خانه مقدس، عملکرد اعضای این قشرباید مطابق برنامه جامعی پیش رود که پیش از اجرا 
آسیب شناسی دقیق وتحلیلی ازآسیب ها وتهدید های این قشرانجام شده باشد. 

درکنارمسائل ومشکالت معیشتی قشرخبرنگار، موضوعی که اکثرخبرنگاران با آن مواجه هستنداما به آن 
کمترتوجه شده ویا پرداختن به آن را کم اهمیت جلوه می دهند سالمت روان درمحیط کاراست. خبرنگاران 
بیش ازآنکه از نظرجسمی موردآسیب قرار گیرند از نظرروحی وسالمت روان درمعرض تهدید هستند. شغل 
خبرنگاری همواره با دغدغه وتنش های زیادی روبروست اگرمسائل ومشکالت داخلی محیط کار ومسائل 
شخصی هم به آن اضافه شود برکیفیت کاروپرداختن به رسالت خطیری که می شود آن را هم ردیف با پیام 
آوری پیام آوران خدا دانست تاثیرمی گذارد. از این رو بی توجهی به سالمت روان باعث تحلیل انرژی، 
کم شدن عمردوره کاری هرخبرنگاروتاثیربسیارمستقیم آن بر روند زندگی شخصی این قشردارد. اهمیت به 
سالمت روان وتقویت این بعد روانشناسی درخبرنگاران دوسویه است به طوری که توجه ویا بی توجهی به آن 
کیفیت کارخبرنگاری را تحت تاثیرقرار می دهد. اگر درطول هرسال برنامه های فرهنگی وتفریحی واقتصادی 
مناسب از سوی نهادهای برنامه ریزامور خبرنگاری دراستان اندیشیده شده باشد. قشری که خود هادی افکار 
عمومی یک جامعه است مشوش نخواهد بود وآن وقت برچسب آویزان شده های رسانه ایی یا میرزابنویسی 

را به برخی از آنان لقب نخواهند داد. 
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مهمترین تفاوتي که روز خبرنگار امسال با سال هاي 
اخیر ملموس مي باشد نگاه امیدوارانه اصحاب قلم و 
رسانه به روزهاي آینده است. انگار افق حاال براي 
قلم به دستان و دوربین به دوشان خالي از گرد و غبار 
است و هر روز و هر ثانیه ي آنها پر از امید شکوه 
مندي است که به طلوع مي اندیشند. امروز امیدواري 
دوستانم در رسانه تا جایي است که هر دقیقه و هر 
لحظه انتظار استفاده از توانایي خود را توسط دولت 

یازدهم با نگاه تدبیر را مي کشند. 
هنوز  دولت  باشیم  داشته  باور  بیایید  میان  این  در 
را  و درگرگوني ها گذشتگان  نتوانسته کاستي ها 
که موجب فاصله رسانه از خدمتگازران مردم در 
نظر  به  کند.  جبران  را  شد  اجرایي  دستگاه هاي 
براي  رسانه ها  توان  از  هنوز  ایم  نتوانسته  مي رسد 
رساندن صداي امیدواري با چاشني تدبیر به مردم 
استفاده کنیم. در واقع با وجود نگاه لطیف رییس 
دولت و وزیر فرهنگ و ارشاد به حوزه هاي مختلف 
از جمله رسانه، به نظر مي رسد توان و انرژي رسانه ها 
هنوز در محجوریت است و این فضا اصالح نخواهد 
شد جز آنکه نگاه غیر رسانه اي و دستوري از فضاي 

ارتباط دولت و رسانه حذف شود. 
فضاي  در  هنوز  برخي  که  مي شنویم  گاهي  گاه 
نهاد ها و  ارتباط رسانه اي  رییس و زیر دست در 
بي  مي برند؛  سر  به  رسانه ها  با  دولتي  ارگان هاي 
توجه به آنکه امروز دولتي از راي من، تو و تک 
تک مردم ایران زمین شکل گرفته که خواستار تغییر 
است. تغییر تنها به اقتصاد و معیشت باز نمي گردد. 
بلکه آن روزي که خبرنگار براي نقد منصفانه خود 
از سوي هیچ مسئولي مورد بزخواست قرار نگیرد 
محبوب  دولت  که  است  روزي  نشود،  تحریم  و 
مردم ایران مي تواند به بهبود فضاي ارتباطي خود با 

رسانه ها ببالد. 
در این میان برخي نیز به نام رسانه همچنان کبک 
شده اند و سر خود را به زیر برف کرده اند. نه اینکه 
ایران  مردم  راي  معناي  نمي خواهند  بلکه  نتوانند 
اسالمي را مبني بر عالقه آنها به تغییر فضاي گذشته 
را درک کنند. آنچنان که مي بینیم همواره خدمات 
دولت، تالش هاي تیم مذاکراه کننده کشورمان و .... 
را زیر سوال مي برند؛ بي آنکه به نگاه مردم توجه 
داشته باشند. اینان مي خواهند همچنان از جانب مردم 
حرف بزنند بي آنکه توجه داشته 
بطور  دولت  اقدمات  که  باشند 
حمایت  مورد  شفاف  و  کامل 
اگر  و  است  انقالب  معظم  رهبر 
به  نمي خواهند  معدود  عده  این 
مردم، حرف مردم، تالش دولت 
و فرزندان انقالب توجهي داشته 
که  است  خوب  چقدر  باشند، 
معظم  مقام  سخنان  رو  حداقل 

رهبري را درک کنند. 
بر این باورم در این فضاي ناعادالنه اي که این دست 
از رسانه نما ها رقم زده اند دولت تدبیر و امید هنوز 
نتوانسته است شرایط مطلوبي را در استفاده از توان 
رسانه هاي براي رساندن پیام هاي جدید خود به مردم 
فراهم کند و از همین فضا است که مرداب رسانه اي 
توسط عده اي که جایگاهي در میان مردم ندارند 

رقم مي خورد. 
 در استان فارس نیز شرایط کمي به همین شکل 
است. در واقع ساختار ارتباط رسانه اي و تعامل متقابل 
دولت و رسانه فروپاشیده است و متاسفانه اصالح 

امور براي بهبود شرایط نیازمند زمان، انرژي و هزینه 
بسیار زیادي است. نگاه خرید و فروش گذشتگان به 
رسانه ها، استفاده از بدنه اجرایي ناکارآمد در برخي 
موارد که از الفباي رسانه اي اطالع کافي ندارند، 
بوجود آمدن بغض ها، دور شدن رسانه از دولت و 
البته دولت از رسانه در سال هاي گذشته، کار را براي 
بهبود و اصالح امور در استان فارس سخت کرده 
است؛ بطوریکه هر روز با چالشي جدید در حوزه 
ارتباط دستگاه هاي اجرایي و رسانه ها شاهد هستیم. 
معتقدم نباید نگاه دستور و تطمیع گري در رفتار 
رسانه اي وجود داشته باشد چراکه این نگاه نادرست 
مربوط به گذشتگاني است که همواره سعي داشتند 
پاي خود را فراتر از قانون گذاشته و اسب رسانه ها را 
تنها براي خود زین کنند و آنگاه که رسانه اي حاضر 
به یاري آنها به دلیل نادرست بودن دیدگاهشان نشد، 

آنرا به زیر بکشند. 
پس براي استاني که پس از پایتخت، داعیه رسانه اي 
بودن دارد، باید در مرحله اول مدیرانش آماده شوند 
تا با وسعت قلب به پیشواز رسانه ها بروند. دوم آنکه 
کسانیکه از گذشته در بدنه اجرایي دولت میراث 
گذاشته  کنار  دارند  را  رسانه ها  با  نادرست  رفتار 
شوند و یک نگاه تخصص گرا همراه با واقعیت به 
جاي نگاه تنگ نظرانه آنها در ارتباط دولت و رسانه 

حکمفرما شود. 
سوم آنکه شناخت دقیق از رسانه ها صورت پذیرند 
و در عوض برخي رسانه ها نیز خود به خود نگاه 
درون اصالحي را بر سیستم شان اعمال کنند. در 
واقع ارتباط دولت با رسانه ارتباطي دو سویه است 

که نباید از محور احترام متقابل خارج شود. 
 اما در نوک هرم دستگاه هاي اجرایي به استاندار 
ترین  قرار دارد. عالي  قله  فارس مي رسیم که در 
مقام اجرایي استان تا کنون توانسته است به خوبي از 
رسانه ها دلجویي کند و از آنها بخواهد تا در مسیر 
رشد و تعالي استان فارس او و همراهانش را یاري 

دهند. 
البته همانطور که عنوان شد استاندار فارس در نوک 
قله است اما ارتباط با او نباید به سختي فتح اورست 
باشد. اگر بخواهید به قله برسید معموال داالن هاي 
مخصوصي براي کوهنوردان وجود دارد تا اگر در 
مسیر رسیدن به هدف گمراه شدند، دیگران بتوانند 

به یاري آنها بشتابند. 
در مسیر ارتباطي استاندار فارس با رسانه ها نیز 
از  بداند  رسانه اي  فرد  هر  و  باشد  اینگونه  باید 
استاندار  با  موثري  ارتباط  مي تواند  مسیر  کدام 

فارس برقرار کنند. 
این مسیر اگر مسیر معقول و خردگرایانه اي باشد 
آنگاه هم عالي ترین مقام اجرایي استان مي تواند 
از خرد جمعي اصحاب رسالنه استفاده کند و هم 
اصحاب رسانه به یاران همیشگي و دلسوز او تبدیل 
استاندار  از  انتظار  تنها  این  باور دارم  خواهند شد. 
فارس است که خود او و مدیران او مسیر مشخصي 
براي دوستي و همکاري با رسانه ها داشته باشند تا از 
این راه جلو البي ها و پشت پرده ها، سوء تفاهم ها و 

تفکرات غلط گرفته شود. 
امیدوارم روزي فرا رسد که وسعت قلب همه ما در 
عرصه رسانه به جایي برسد که هیچ سالمي در پس 
درهاي بسته بي جواب نماند؛ هیچ آفتابي آروزي 
طلوع از شرق را به گور نبرد ؛ هیچ تحلیلي بدون روز 
نشود؛ هیچ نوبهاري بدون آرمان نشود و همه بتوانیم 

از پند اصحاب واقعي رسانه هایمان درس بگیریم. 

ما را رها کنید در این رنج بی حسابنگاه امیدوارانه اصحاب قلم و رسانه به روزهاي آینده

روزمان مبارک

 احترام این حرفه را خود 
خبرنگاران رعایت کنند

لیال حکیمیان/خبر جنوب محمد حسن شلتوک کار- فعال رسانه

محمد شبیری- خبرنگار و عکاس

مرتضی نوشاد -خبرگزاری پانا

امنیـت شـغلی، حقـوق مکفـی، مسـکن مهـر، 
قدردانـی مسـئولین، وام کـم بهـره و ...

همه این ها خوب است. 
اما ما نمی خواهیم . 

خواسـته خبرنـگار ایـن اسـت که 
بـه حال خـود رها شـود تـا از درد 

بنویسـد. مردم 
بـی هیچ توقعی برای جبـران و بی 

هیچ چشم داشـتی برای تشکر
مسـئولین همیشه شـاکی ! مدیران 

همیشـه ناراضی!
دشواری های شغلی مان ما را بس است. 

»ما را رها کنید در این رنج بی حساب«

ســخن گفتــن در خصــوص روئیــن تنــان 
کاری بــس دشــوار اســت زیــرا هــرروز یــک 

تجربــه کاری اســت ؛در طــول 
ــیده ام  ــن رس ــه ای ــال ب ــن 11س ای
کــه احتــرام بــه ارزشــها و رعایــت 
نباید هــا  و  باید هــا  کــردن 
بهتریــن درس و مطمئــن تریــن 
راه، بــرای حرفــه ای شــدن اســت . 

پس کمی بیشتر تالش کنیم. روزمان مبارک

 احتـرام امامـزاده را متولی اش نگه مـی دارد«، 
یـک  عنـوان  بـه  کـه  اسـت  المثلـی  ضـرب 

راهبـرد در هـر شـغلی می توانـد 
مـورد توجـه باشـد؛ خـواه خلبانی 
یـا  باشـد  بوئینـگ  هواپیمـا 
هواپیمـای سـبک سـم پـاش و یـا 
دست سـاز دانشـجویان هوا فضا، 
خـواه مهنـدس باشـد یـا کارگـر 

سـاختمان، خـواه خبرنـگار باشـد یا هـر عامل 
رسـانه ای؛ بـرای غلبـه بر مشـکالت معمول و 
مرسـوم در عرصـه خبرنـگاری به نظـر بهترین 
ایده اینسـت کـه اول از همه احتـرام این حرفه 

را خـود خبرنـگاران رعایـت کننـد. 
»نبایـد اجـازه داد کـه بـه هیـچ وجـه کسـی، 
خبرنـگار را متکبـر کنـد و چشـم غـره کسـی 
هـم خبرنـگار را دل زده و مایـوس سـازد«. 

در درجـه دوم و پس از رعایت شـان خبرنگار 
بایـد کار  از سـوی خبرنـگاران، خبرنـگاران 
خـود را بـه بهتریـن نحـو ممکـن انجـام دهنـد 
بـه عبـارت دقیـق تـر : »هـر جـا واسـه خبـر 
می رونـد، اونجـا رو مرکـز دنیـا و هـر رویداد 
خبـری را عالـی تریـن و پـر مخاطـب تریـن 
رویـداد بدوننـد و کارشـون در مـورد جمـع 
آوری اطالعـات و تنظیـم و نـگارش خبـر رو 

بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد« .. 
بـه نظـرم همیـن دو تا راهـکار کلیـد حل همه 
مسـائل و مشـکالت خبرنـگاری و انجـام کار 

حرفه ایسـت . . 



نقدی بر خط مشی و رفتار خبری رسانه های فارس؛
رسانه یا بنگاه اقتصادی ؛ مسئله این است !

بهنام رضایی- سردبیر نشریه بافت فرسوده
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تاریخی  سابقه  و  پیشینه  دلیل  به  فارس  استان   
درخشانی که در فرهنگ و تمدن دارد، همیشه در 
هر حوزه ای حرف هایی برای گفتن داشته است؛ از 

جمله در حوزه مطبوعات. 
اگر به تاریخ مطبوعات ایران نگاهی کوتاه بیندازیم 
نام فارس و فارسی ها را به وفور در بخش بخِش 
این  در  که  می بینیم  و  کرد  خواهیم  مشاهده  آن 
قِسم از فرهنگ هم، این سرزمین هیچ کم نگذاشته 
است. چند صباحی است اما، که نبود خط مشی 
فارس  رسانه های  پیکره  به  استراتژی مشخص،  و 
ضربه های مهلک و جبران ناپذیری را وارد ساخته 
و این موضوع با قرار گرفتن در کنار سیاست های 
رسانه ای دولتی، این پیکره خسته و زخم خورده 
را نیمه جان ساخته، به گونه ای که رسانه های این 
دیار رسالت خود را فراموش کرده و بعضاً در زمره 

بنگاه های اقتصادی جای داده اند. 
رسانه،  فعاالن  از  بسیاری  نظر  از  که  موضوع  این 
خوبی  به  بود  مطبوعات  مسیر  در  بزرگ  انحرافی 
توانست جریان رسانه ها را به سمت بی هدفی تغییر 
داده و عالوه بر این که بسیاری از رفتارهای رسانه ای 
را غیر متعارف ساخته، باعث گردیده که در جلدهای 
آتی تاریخ مطبوعات فارس که هنوز به نگارش در 

نیامده اند، به گونه ای دیگر از آن یاد کنند. 
فارس جایش  این روزها در رسانه های  آنچه که 

خالی است نحوه برخورد با مشکالت و معضالت 
درون استانی است، مشکالتی که لزوماً سیاسی هم 

نیستند!
این  ما  دار در رسانه های  نیش  و  به جا  نقد  جای 
روزها به شدت خالی است. رسانه های ما خیلی از 
موضوعات مبتال به مردم که به صورت روزمره با 
آن سرکار دارند و سیستم در مدیریت آن ها دچار 

ضعف است را بازگو نمی کنند. 
رسانه های ما عادت به رفتارهایی کرده اند که در 
عرف و دانش نوین روزنامه نگاری هیچ جایگاهی 
ندارند، همان رفتارهایی که رسالتشان را فدای یک 
آگهی تبلیغاتی می کند و خود را موازی با جریانی 
هیچ جایگاهی  در آن  استان  توسعه  می سازد که 

ندارد. 
رسانه های ما عادت کرده اند حق نقد را از خود 

بگیرند به قیمت بی قیمتی!
رسانه های ما نگاهی به موقعیت جغرافیایی فارس 
نمی اندازد تا یکصدا مطالباِت این استاِن استراتژیک 
هوایی،  و  ریلی  نقل  و  حمل  بخش های  در  را 

صنعت، انرژی و... طلب کند. 
رسانه های ما نگاهی به پیشینه فارس و داشته های 
تاریخی این مردمان نمی اندازند تا گردشگری اش 
را رونق دهد؛ چرا که درک نکرده ایم با ورود هر 
گردشگر ده ها شغل ایجاد می شود و اگر این اتفاق 

بیفتد دیگر در رده های اول تا سوم بیکاری ایران 
باال و پایین نمی شویم!رسانه های ما آن قدر در این 
استان مخاطب ندارند که نمی توانند بحران بی آبی 
فارس را جار بزنند و از مردم بخواهند منابع آب 
را قدر بدانند و در مصرف آن صرفه جویی کنند، 
اما به راحتی می توانند بر سر یک آگهی سازمان 
آب هر کاری بکنند!!! شاید خیلی از رسانه های ما 
نمی دانند که فارس دچار بی آبی شدید است و در 

وضعیت هشدار است!
و آخر این که: 

می دانیم که برای هر جامعه ای رسانه 
آگاهی  جذب،  برای  وسیله  بهترین 
جلب  و  بخشی  اطمینان  بخشی، 
رضایت مخاطب که قرار است اکثر 
هم  ما  جامعه  می باشد.  باشند،  مردم 
از این قاعده مستثنا نیست و نخواهد 
بود. پس درک این موضوع و عمل 
با آن شاید مهمترین وظیفه  متناسب 
دست اندرکاران و مسئوالن رسانه ها 

است. 
رسانه هایی که بایستی جریان ساز و فرهنگ ساز 
باشند، رسانه هایی که بایستی انتقال دهنده مفاهیم 
بزرگ و اساسی باشند، رسانه هایی که بایستی نقش 
محوری در مسائل استان را ایفا کنند باید بسیار بسیار 
بیشتر از این دقت کرده و خود را با کج سلیقگی و 
اشتباه های ساده از داشتن مخاطب گسترده محروم 
نکرده و در مجموع رسالت های خود را فراموش 

نکنند . 

 ترجیح دادم کمتر بگویم 
و به کارم ادامه دهم

رضا بعیدی/ عکاس خبری
 خبرنگاران جزء جدا نشدنی رسانه ها مي باشند وبدون 
حضور آنان رسانه ها مفهوم واقعي خود را از دست 
مي دهند. وخبرنگار کسي است که براي کسب اخبار 
اتفاقات روي داده در هر زمینه اي تالش مي کند. در 
پایتخت وشاید در تعداد انگشت شماري از شهرهاي 
بزرگ کشور خبرنگاران بنا به نوع گرایش تحصیلي 
خود در زمینه خبر ورسانه تقسیم مي شوند وهریک در 
یک زمینه مانند خبرنگار اقتصادي، سیاسي، ورزشي، 
شهرها  در  ولي  مي شوند  کار  به  و...مشغول  عکاس 
به  نزدیک شدن  با  ساله  هر  نیست.  چنین  این  دیگر 
روز خبرنگار، زمزمه های یه گوش میرسد. بعضی از 
مسئولین درگیر مهیا کردن جشنی برای پاسداشت این 
روز هستند؛ اما خبرنگاران نه تنها ذوقی ندارند 
بلکه از یک مراسم تکراری که هیچ سودی به 

حالشان ندارد خسته می شوند. 
برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران در یک 
روز از سال جنبه نمادین دارد و حتی اگر همه 
آنها را هم به عنوان نمونه انتخاب کنند مشکالت 
آنها رفع نمی شود. مدتهاست که خبرنگاران با 
سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند و در انتظار 
بسته های حمایتی موثر دولت هستند و بزرگترین دلهره 
و دغدغه اهالی مطبوعات عدم ثبات شغلی است، چرا 
که اگر نشریات تعطیل شوند خبرنگاری باقی نخواهد 
ماند که مورد تجلیل قرار بگیرند. انشا اهلل که مسئوالن، 
امسال فکری اساسی برای خبرنگاران و اهالی رسانه 
اینکه  ذکر  قابل  نکته  مشکالت؛  اما  و  باشند.  کرده 
جایگاه خبرنگار به وضوح و مشخص و آنگونه که باید 
و شاید براي برخي از مردم جامعه و حتي مسووالن هنوز 
شناخته نشده است و این بزرگترین مشکل خبرنگاران 
نقش  کردن  روشن  با  باید  است،  امروز  جامعه  در 
یک خبرنگار برای سازمان ها و ادارات از بسیاری از 

مشکالت جلوگیری کرد. 
مشکالتي از قبیل بیمه، مشکالت مالي، تجهیزات اداري 
تامین  آموزشي،  دوره هاي  کمبود  مرکزي،  دفتر  و 
مسکن مهر خبرنگاران، عدالت در پرداخت تسهیالت 
با  استان  ارشد  مسئوالن  نامناسب  تعامل  خدمات  و 
خبرنگاران و مشکالتي از این دست، در پیش روی یک 
خبرنگار است و تمام این مشکالت بر میگردد به عدم 
وجود قانون حمایت از خبرنگاران که باید این موضوع 
در مجلس توسط نمایندگان رسیدگی شود و قوانین 
جدیدی وضع گردد؛ البته قوانینی که در جامعه اجرا 

شود نه اینکه فقط به تصویب آن بسنده شود. 
وحدت و وفاق الزمه کار خبر و خبرنگاری 

در کار خبر و خبرنگاری باید وحدت و وفاق وجود 
اختالف  از  می توان  کار  این  با  که  چرا  باشد  داشته 
را  خود  حقوق  و  حق  و  کرد  جلوگیری  سلیقه ها 
انجمن  و  بهتر دریافت کنند؛ وجود خانه مطبوعات 
خبرنگاران به صورت فعال )نه فقط به اسم( می تواند 

به این وفاق و همدلی کمک فراوانی کند. 
خانه مطبوعات باید به صورت جد مطالبات خبرنگاران 
را خواستار شود و تا زمانی که نتیجه گرفته نشود دست 
از تالش برندارد. باید بکوشیم خبرنگاران را در سطح 
استان طبقه  بندی و ر تبه  بندی کنیم که خبرنگار فعال 
افراد  این  به  بتوان  بهتر  تا  شود  مشخص  غیرفعال  و 
کمک و از آنها حمایت کرد. در هر صورت همکار 
عزیز، استرس، هیجان، سردي و گرمي روزها، خنده ها 
وگریه هاي احتمالي دست مایه سالها فعالیت در این 

حوزه است؛ به کامت شیرین و روزت مبارک...
باید  مطبوعاتي  تشکالت  مي کنم  تاکید  هم  وباز 
تعارفات را کنار بگذارند وبا شناسایي واقعي خبرنگاران 
افرادي که مافیا گونه به داخل  با  وفعالین مطبوعاتي 

جامعه مطبوعاتي خزیده اند مبارزه کنند

 بی مقدمه میگویم ساده و بی آالیش: 
گفتند از مشکالت خبرنگاران بنویسم، 
گفتند از کمبودها بنویسیم از نداشته 

هایمان ووو...
نوشتیم مینویسیم و خواهیم نوشت...

قلم خودمان است که  تنها  اما گویی 
قول  به  ندارد.  برش  خودمان  برای 
معروف کوزه گر از کوزه شکسته آب 

مینوشد. 
مشکالت به اندازه ای بزرگ هستند که 
نوشتن و بیانشان از خود مشکالت کمتر 

به چشم میآید. به اندازه ای 
است که کمتر کسی آن را 

ندیده باشد. 
دچار  کردنشان  مطرح 
روزمره گی شده و گویی 
همانند کودک گریانی شده 
ایم که همیشه، همه ما را به 
کودک بهانه گیر میشناسند 
و برای آنان عادی شده ایم. 

میدانند  که  هستند  همان هایی  آنان 
خبرنگار کیست، خبرنگاری چیست و 
وضعیت خبرنگاران به چه گونه است. 

اما هم ما میدانیم، هم آنان که دیر یا 
زود یا به وضعیتمان عادت میکنیم و یا 

از وضعیتمان فرار. 
پس ترجیح دادم کمتر بگویم و به کارم 
ادامه دهم تا روزی که نه تنها وضعیت 
خبرنگاران بلکه وضعیت کلیه فرهنگ 

دوستان سامان یابد. به امید آن روز... 

در کار خبر و خبرنگاری باید وحدت و وفاق وجود داشته باشد
زهرا جعفری/ سایت مطبوعات فارس



52 شماره یـک

دوره جـــدیــــد
مـردادمــاه 1393

مهدی آماده سردبیر روزنامه نیم نگاه که 
و  رسانه کشوری  سال ها خبرنگار چند 
فعلی  پیرامون شرایط  است  بوده  استانی 
طبع  به  گفت:  فارس  استان  رسانه های 
رسانه ها  مورد  در  بخواهیم  که  زمانی 
آنها  بخش  دو  در  باید  کنیم  صحبت 
مکتوب  رسانه های  کنیم.  تقسیم  را 
بخش  در  که  دیجیتال؛  رسانه های  و 
شاهد  فارس  در  ما  دیجیتال  رسانه های 
رشد خوبی هستیم و روزی خبرگزاری های مطرح 
مطالب خویش را به تهران فرستاده و مطالب از فیلتر 
مرکزنشین ها عبور می کرد و بر روی خروجی رسانه 

قرار می گرفت، 
اما خوشبختانه اکنون خبرگزاری های ما در فارس 
مستقل شده اند و هر کدام یک بخش استانی دارند 
که مصاحبه ها، اخبار و مطالب را خودشان بر روی 

خبرگزاری  چند  کنار  در  می دهند.  قرار  خروجی 
مطرح ما شاهد شکل گیری پایگاه های متعدد خبری، 
افزایش  در  صدالبته  که  هستیم  گزارشی  تحلیلی، 
اطالع رسانی مردم و مخاطب ها نقش آفرین هستند. 

وی در ادامه افزود: اما رسانه های مکتوب که خود 
سه دسته هستند: الف( رسانه های مکتوب کشوری 
با ویژه نامه های استانی، ب( هفته نامه ها، ماهنامه ها 
یا گاه نامه های درون استان و ج( پنج روزنامه محلی 
فارس که هر سه دسته به دلیل گرانی کاغذ در سال 
91 و سال 92 دچار مشکالت عدیده ای شده اند و 
این موضوع بعضی را خیلی زیاد، برخی را بیشتر و دو 

روزنامه را کمتر دچار مشکل نموده است. 
 آن دو روزنامه اگر کمتر دچار مشکل شده اند، به 
دلیل داشتن چاپخانه است که سبب می شود درآمد 
دیگری هم داشته و همچنین پول لیتوگرافی و چاپ 
این راستا سایر روزنامه های  را پرداخت نکنند. در 

محلی و کشوری دارای ویژه نامه، هفته نامه ها و ... در 
معرض خطر تعطیل شدن قرار دارند و هرگز کسی 
در این خصوص فکری نکرده که اثرات زیانبار گران 
شدن بیش از سه برابری کاغذ چطور به رسانه های 
مکتوب و صنعت نشر ضربه وارد می کند و ضرر و 
اثرات منفی آن در بلندمدت خود را نشان می دهد. 
امیدوارم در دولت یازدهم موضوع گرانی کاغذ زیر 
مشکالت دیگر از دیدگاه دکتر روحانی پنهان نماند. 
کاری  کیفیت  پیرامون  ادامه  در  رسانه  فعال  این 
است  طبیعی  این  داشت:  اظهار  فارس  رسانه های 
همراه با رشد کمیت ما شاهد رشد کیفیت هم باشیم 
اما تناسب ها متفاوت است. شما گاهی معادل رشد 
کمیت، رشد کیفیت را احساس می کنید و برخی 
اوقات چند برابر کمیت میزان رشد کیفیت را دارید و 
بعضی وقت ها نصف یا کمتر از میزان رشد کمیت با 

رشد کیفیت روبرو می شوید. 
وی گفت: جزء آن دسته از افراد هستم که معتقدم 
هرگز رشد کمیت شامل کاهش کیفیت نمی شود. 
اما رشد کمیت رسانه های ما چند برابر رشد کیفیت 

ورود افراد بدون تخصص و توان فنی، بزرگ ترین تهدید رسانه های فارس است 

غم نان و درد قدرت...!

مهدی آماده سردبیر روزنامه نیم نگاه

 الهه بهرامی- سایت مطبوعات فارس

در  خبرنگاران  جمعیت  امروزه  گفت،  باید 
ایران زیاد شده است وروز به روز هم در حال 
نظر  به  به ظاهر، موضوع خوب  افزایش است. 
می رسد به این دلیل که گفته می شود خبرنگار 
و خبرنگاری محور توسعه در هر جامعه است . 

 تا اینجا درست اما آیا واقعا در کشور ما اینگونه 
است ؟!!!!!. در جواب باید گفت: شکی نیست 
خبرنگاران  و  خبرنگاری  که 
در  جامعه  توسعه  در  مهمی  نقش 
این  و  دارند  مختلف  زمینه های 
موضوع در طول تاریخ خبرنگاری 
به خصوص در دوران معاصر ثابت 
شده است  اما سوال  این است که 
مقدس  وادی  در  که  افرادی  آیا 
حرفه خبرنگاری وارد شده اند همه 
خبرنگار  کلمه  واقعای  معنای  به 
ذهنیت  با  اینها  همه  آیا  ؟  هستند 
اهداف تخصصی و مقدس خبرنگاری وارد این 

گود شده اند ؟ 
امروزی  جامعه  در  می بینیم  ما  که  وضعیتی 
متاسفانه   ،  .... رسانه ای چیز دیگری می گوید 
اند  این حرفه شده  افرادی که وارد  از  بسیاری 
به دالیل متفاوتی که مهمترین آنها غم نان ودرد 
پیکر روی  این حرفه بی در و  به  قدرت است 

آورده اند. 
اصلی  الزمه  و  شرط  کرد  نشان  خاطر  باید 
بودن  متعهد  و  داشتن  بودن تخصص  خبرنگار 
است. اما آیا افرادی که امروزه عنوان خبرنگار 
این  از  می کشند  یدک  را  نگار  روزنامه  یا 
ما  همه  که  همانطور  ؟  برخوردارند  شرط  دو 
می دانیم اینطور نیست. متاسفانه بسیاری از این 
افراد مدارک دانشگاهی، آن هم مرتبط با خبر 
ندارند که هیچ بلکه حتی الفبای خبرنگاری را 

هم نمی دانند. 
حرفه ای  تنها  شاید  ایران  در  خبرنگاری  بله   
براحتی  فرد  هر  و  ندارد  پیکر  و  در  که  باشد 
واردش می شود و مابقی آن را که خود شاهدیم 
...البته خدا را هزاران مرتبه شکر که خبرنگاران 
توانمندی که به کار خود واردند و و به زیبایی 

قلم می زنند و زیباتر هم آن مطالب را بیان می کنند 
از اخالق رسانه ای نیز برخوردارند اما همان افراد 
بی صالحیت خبرنگارنما باعث شده اند تا ارزش 
کار خبرنگاران ارزشمند و به معنای واقعی کلمه، 

نمود کمتری پیدا کند. 
یعنی اگر امروز از خبرنگار تعریف می شود به واقع 
به خاطر ارزش کاری این عده است اما متاسفانه 
منفعت کار آنان در جیب بی صالحیتها می رود. 
یعنی به اسم خبرنگار و به کام بی صالحیتها، اینها 
به دلیل بیکاری و به دست آوردن فرصت شغلی و 
یا با انگیزه سیاسی به دست آوردن قدرت از طریق 

رسانه به این کار روی آورده اند. 
 انگیزه عده اول از روی آوردن به حرفه خبرنگاری 
این بوده که یاهیچ جای دیگر، فرصتی برای اشتغال 
به دست نیاورده اند یا در شغلی که مشغول بودند 
نتوانسته اند ادامه دهند و انگیزه دسته دوم مهاجمان 
به دست آوردن  به حرفه خبرنگاری سیاسی هم 

مقام از طریق قدرت رسانه و تبلیغ بوده است . 
بیشتر  اعتقاد من دلیل اصلی ورود  به  اما در کل 
به  که  چیزی  است.  نان  غم  حرفه  این  به  افراد 
وضوح مشاهده می کنیم البته مشکلی نیست اگر 
اما  شود  حرفه  این  وارد  نان  غم  خاطر  به  فردی 
باشد،  الزم  شرایط  واجد  فرد  این  است  واجب 
حداقل عالقه مند به فراگیری اصول خبرنگاری 
باشد، تالش کند و اخالق را هم در نظر بگیرد 
اما با کمال تاسف باید گفت بیشتر این افراد هیچ 

زحمتی به خود نمی دهند. 
 این عده به حرفه خبرنگاری لطمه وارد کردند و 
به شکل های گوناگون از اسم مقدس خبرنگاری 
سو استفاده می کنند و زحمت و ارزش خبرنگاران 

راستین را زیر سوال می برند. 
  آن عده ای هم که برای کسب قدرت به این وادی 
هجوم آورد ه اند بیشتر افراد متمول و سیاستمدارند 
که بهترین راه به دست آوردن قدرت و مال بیشتر 

را وارد شدن به حرفه رسانه می دانند . 
خوشبختانه تعداد این عده کمتر است چون این 
دسته این خوبی را دارند که به ارزش رسانه واقفند 
اهداف خود  به  استخدام خبرنگاران کاربلد  با  و 
می رسند اما مشکل اینجاست که اخالق را کمتر 

رعایت می کنند یعنی تعهد ندارند. 
نکته قابل توجه دیگر این است که خبرنگار با 
همه نوع قشری سرو کار دارد و در واقع با طیف 
وسیع جامعه و در بطن آن مسئوالن، اما به عنوان 
مثال پزشک فقط با یک بیمار. پس خبرنگاری 
از لحاظ تخصص و تعهد مهمتر است از مثال 
بسیار  نوع خود حرفه ای  به  که  پزشکی  حرفه 
مقدس و قابل ستایش است . قابل ذکر است که 
تمام خبرنگاران برای انجام رسالت کاری خود 
هر روز با مسئوالن استانی و کشوری در ارتباط 

مستقیم و غیر مستقیم اند، 
که  فردی  است  مهم  این  دهنده  نشان  امر  این 
بعنوان رابط خبری یک مجموعه فعالیت دارد و 
خبرنگاری که رسالتی به عهده گرفته باید امانت 
دار، قانونمند و کامال بی طرف رفتار و عمل کند 
تا بتواند حامی منافع و اهداف عالی عموم باشد 
و تالش کند با انجام وظیفه، رسالت واقعی حرفه 
خود را ادا کند، اما واقعا وباطنا اینگونه است؟! 
آیا مجموعه خبری حال حاضر نباید این واقعیت 
تلخ را بپذیرد که با عدم رفتار حرفه ای و قبول 
جایگاه  مسئوالن،  جانب  از  برخورد  گونه  هر 
رفیع خود را بی حرمت کرده اند و فقط و فقط 

پله ای برای ترقی مسئوالن شدند!!!
آیا با مشاهده وضعیت کنونی گفتن این مسائل و 
در واقع هوار کشیدن آن ادعای بی جاییست!!آیا 
وضعیت موجود خبرنگاران بی انصافی محض 
افراد  با وجود  باشیم  اگر رو راست  نیست!!آیا 
ذکر شده خبرنگار اصال جایگاهی هم دارد!!باید 
حال  همه  در  و  همیشه  متعال  خداوند  گفت، 
برسد که  امیدوارم روزی  است،  ناظر  و  شاهد 
مند  نظام  خبرنگاری  تخصصی  و  مهم  حرفه 
شود یعنی الزمه ورود به این حرفه اوال مدارک 

دانشگاهی کامال مرتبط بشود دوما اخالق. 
چون خبرنگاری مانند پزشکی سازمان و نظام 
به این امر  محکم و آینده سازی می خواهد و 
پزشکی سوگند  همانند  که  است  نیازمند  مهم 
نامه، آن هم از نوع قانونمند و منطقی داشته باشد. 

و سخن آخراینکه :
وقتی عقیده، عقده خوانده می شود و نور چراغ 
یخ  برف  زیر  زمین  متانت  و  مهتاب  آب  در 
میزند، نان از یتیمخانه می دزدیم و میفهمیم دزد، 

اشتباه چاپی درد است...
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آنها بوده است و این در حالی است که با راه اندازی 
دانشکده خبر منتظر اتفاق های خوبی بودیم که تا 
کنون بنده از دیدن آنها محروم بوده ام! تاکنون دو 
نفر از فارغ التحصیالن مقطع کاردانی دانشکده خبر 
را استخدام کردیم اما به دلیل بلد نبودن اصول اولیه 
خبرنویسی و بلد نبودن استفاده از فعل های مناسب و 
جمله بندی صحیح در هنگام تنظیم مصاحبه، مجبور 

به قطع همکاری با آنها شدیم!
وی اضافه کرد: در مجموع رسانه های ما در اکثر 
اوقات دچار روزمرگی شده اند و تنها در مقاطع خاص 
همانند اکنون که قرار است شورای جدید در مورد 
شهردار شیراز تصمیم بگیرد یا قرار است یک سری 
افراد از اتوبوس مناصب دولتی پیاده و گروهی دیگر 
سوار شوند، رسانه ها به تکاپو افتاده و تولید مطلب 
می کنند، اما بدون داشتن چنین اتفاقاتی رسانه های ما 
بایستی هر روز در مورد موضوع های مختلف تولید 
محتوا نمایند و حداقل بیست و پنج درصد مطالب 
یک خبرگزاری یا یک روزنامه مختص خودش باشد 

و آن را در رسانه دیگری نتوان خواند. 

رسانه های ما بایستی در شکل گیری ها نقش آفرین 
باشند، شکل گیری فرهنگ ترافیک، شکل گیری 
نوع نگاه مردم به موضوع های مختلف همانند افزایش 
بهره وری خواه شاغل یک ارگان دولتی یا خصوصی 

باشند یا جزو مشاغل آزاد طبقه بندی شوند. 
 رسانه های ما باید یک هدف را در راستای تعالی 
جامعه در نظر گرفته و به صورت مستمر در راستای 
و  وگویی  سازی خبری، گفت  پرونده  آن  تحقق 
تحلیلی نمایند تا بخشی از جامعه که مخاطب آنها 
است را تحت تأثیر مثبت خویش قرار دهند یا حداقل 

این تالش را بکنند. 
سردبیر نیم نگاه در ادامه گفت و گویش در خصوص 
تهدیدهای پیش روی رسانه ها عنوان داشت: بزرگ 
هرگز  فارس  رسانه های  روی  پیش  تهدید  ترین 
بدون  افراد  ورود  بلکه  نیست،  مالی  مشکالت 
تخصص و توان کار در رسانه، بزرگ ترین تهدید 

رسانه های فارس است. 
وی در پایان گفت: متأسفانه امروزه افرادی در نقش 
یک خبرنگار ظاهر می شوند که در انشای علم بهتر 

است یا ثروت دوران مدرسه خویش، نمره زیر ده 
گرفته اند و آیین نگارش، قوانین و ضوابط تولید 
خبر و گزارش را نمی دانند و تنها هنر آنها شرکت 
در جلسات و نوشتن سخن های مسؤول حاضر در 
نشست خبری است و بس! این موضوع درست 
خصوصی  بخش  بسیاری،  رسانه های  که  است 
هستند اما اداره ارشاد باید بر روی انتخاب افراد به 
عنوان خبرنگار توسط رسانه ها نظارت کند چون 
مشاغل دیگر مثل آژانس های تاکسی تلفنی هم 
بخش خصوصی هستند اما فردی که گواهینامه 
گرفته  را  تاکسیرانی  صالحیت  تأیید  و  دارد 
می تواند در آژانس کار کند و اگر کسی چنین 
نکند متخلف است؛ یا بیمارستان های خصوصی 
یا  پزشک  جای  به  را  خویش  فامیل  نمی توانند 
پرستار بر سر کار آورند بلکه از بین افرادی که 
دارای مدرک پزشکی و پرستاری هستند، نفرات 
مورد نیاز خویش را انتخاب می کنند. پس بهتر 
است رسانه ها اجازه نداشته باشند هر فردی را که از 
راه رسید یا به دنبال شغل می گردد، خبرنگار کنند. 

هر سال مي نویسیم، هر سال مي خوانید 
مشکالت و مطالبات سالها برزمین مانده

عباس امیری- روزنامه سبحان

 یک فرد خبرنگار در بزنگاه حوادث اجتماعی 
می شود.  گرفته  کار  به  سیاسی  و  اقتصادی  و 
یک روز در نشست اقتصادی شرکت می کند و 
ممکن است فردا در نشست های سیاسی حضور 
باعث  حوزه ها  اختالط  واقع  در  باشد.  داشته 
شده خبرنگار حرفه ای و تخصصی کمتر داشته 
باشیم. البته جایگاه خبرنگاران هم مهم است. اما 
خبرنگاران کمتر به ارتقای سطح علمی و دانش 
فنی خاص رسانه رغبت و تمایل نشان می دهند. 
در  را  رغبت  عدم  و  عالقگی  بی  این  متاسفانه 

انتشار اخبار همسان و گزارش ها و یادداشتهای 
از سوی  ایم.  بوده  شاهد  رسانه ای  تحرک  کم 
سیاسی  و  اجتماعی  مختلف  دستگاه های  دیگر 
دلیل عدم شناخت و  به  فرهنگی  و  اقتصادی  و 
آگاهی الزم از جایگاه حساس خبرنگاران کمتر 
نقاط  بازنویسی  فرصت  جامعه  از  قشر  این  به 
مسیر  در  موجود  موانع  و  مشکالت  و  ضعف 

طرح ها و برنامه ها را می دهند. 
به عبارتی خبرنگاران در انتشار یک خبر عالوه 
از  ناشی  اضطراب های  و  استرس ها  اینکه  بر 

وقوع حوادث را تحمل می کنند باید در همان 
پیش رو در  موانع  از  عبور  به چگونگی  عرصه 
اضطراب  و  استرس  بپردازند.  هم  خود  خبر 

مضاعف می شود. 
به طور کلی باید از نگاه تقویمی و مناسبتی به 

و  گرفت  فاصله  خبرنگاران  روز 
به  اخالقی  و  حرفه ای  نگاه  یک  با 
تبیین صحیح و درست جایگاه رسانه 
پرداخت. در  و وظایف خبرنگاران 
و  پرسشگر  جایگاه  حالت  این 
پاسخگو آشکار شده و سختی ها و 
موانع کنونی در مسیر اطالع رسانی 

تا حدودی مرتفع خواهد شد. 

روز خبرنگار را در پیش رو داریم، با انبوهی از 
مشکالت و مطالبات که سالهاست برزمین مانده 
مسئولین  از  که  وعده هایی  همه  علیرغم  است. 
دولتی و نمایندگان مجلس و وزارت ارشاد شنیده 
ایم، هنوز بسیاری از ما خانه و کاشانه ای نداریم، 
دفاتر مطبوعات و خبرگزاری ها عموما استیجاری 
است و حمایت های دولتی نیز از مطبوعات آنقدر 

ناچیز است که به چشم نمی آید. 
عدم وجود امنیت شغلي

متاسفانه برخی از مسئوالن به خبرنگار به عنوان 
یک عنصر نامطلوب نگاه می کنند و در مواقعی 
که برخوردی به وجود می آید، اغلب خبرنگاران 
هزینه های  و  می گیرند  قرار  اتهام  معرض  در 
گزاف متحمل می شوند تا آنجا که حتي مدیران 
خود رسانه، هم خبرنگار را شایسته اشد مجازات 

مي دانند و این یعني عدم وجود امنیت شغلي. 
با این توصیف، باز تعریف نقش وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در حمایت حقوقی از فعاالن عرصه 

اطالع رسانی بسیار ضروری به نظر می رسد. 
خود سانسوری در جهت رضایت ادارات

متاسفانه در سالهای اخیر مسئوالن دولتی اغلب به 
جای پاسخگویی به انتقادات خبرنگاران و شفاف 
سازی فعالیت های خود، به دستگاه قضا و شکایت 
از مطبوعات رو آورده اند و این روند خبرنگاران 

در کار خبر و خبرنگاری باید وحدت و وفاق وجود داشته باشد
زینب شهریاری- خبرنگار »نسیم«

مطبوعات و سایت هاي مجاز غیر دولتی محلی به 
خصوص در استان فارس را به خود سانسوری سوق 
داده است. شوراهاي اداري استان و شهرستانها باید 
نقش رسانه ها در فرایند توسعه و پیشرفت کشور را 

براي مدیران و مسئوالن تبیین کنند. 
ناتواني رسانه ها در جذب نیروهاي با استعداد

آن  از  رسانی  اطالع  عرصه  که  دیگر  موضوع 
و  مطبوعات  آمد  در  بودن  ناچیز  می برد  رنج 
آنان  به  که  است  استان  محلی  خبرگزاری های 
اجازه بهره مندی از نیروهای با استعداد در رشته های 

مختلف را نمی دهد. 
عدم وجود سازمان و نهاد حمایتی فعال از خبرنگاران

خبرنگاران  که  باشید  موافق  من  با  مي کنم  فکر 
محروم ترین قشر جامعه هستند و هیچ سازمان و نهاد 

حمایتی فعال از ایشان وجود ندارد. 
سراغي  ما  از  سال  در  بار  چند  مان!  خانه  راستي 
مي گیرد، و یا انجمن حمایت از ما! مگر غیر از بیمه 
مي کنم  فکر  مي کند؟  هم  دیگري  کار  تکمیلي 
اطالعات من در این زمینه دقیق نیست اما کاري که 

عیان باشد، نمیبینم. 
عدم وجود تسهیالت حمایتي براي خبرنگاران

تمام کارکنان و کارمندان نهادهای مختلف از طرق 
و  روزنامه نگاران  ولی  می شوند  حمایت  مختلف 
حمایتی  تسهیالت  این  از  وجه  هیچ  به  خبرنگاران 

برخوردار نیستند. حمایت ادارات از قشر خبرنگاران 
مناسبتهای  در  ناچیز  هدایای  به  نیز 
خاص محدود است و در کل بسیاری 
این عرصه،  در  فعالیت  از عالقمندان 
بدلیل در آمد بسیار پایین و مشکالت 
این  در  فعالیت  ادامه  از  دیگر  بیشمار 
حرفه منصرف می شوند و بیشتر کسانی 
عمر فعالیت بیشتری دارند که دو شغله 
افرادي  که  است  اینگونه  و  هستند. 
با حضور در جلسات و  خبرنگارنما، 

برنامه ها از ارتباطها و یا امکانات اندک ادارات در 
جهت اهداف و مطامع شخصي خود بهره مي برند. 

رپرتاژ وآگهی آفت کار خبرنگار
در برخی از موارد، مشاهده می کنیم که رسانه های 
استان به جای این که به رسالت کار اطالع رسانی 
به یک آگهی  تبدیل  بعضا فقط  بپردازند،  خود 
نامه شده اند و بدنبال ایجاد رپرتاژ وآگهی هستند 
و خبرنگار به بازاریاب تبدیل مي شود که اگر غیر 

از این باشد نامه اخراجش آماده است. 
درچنین زمانی است که خبرنگار از تعهد واقعی 
خود خارج می شود و در اختیار افکار وسرمایه های 
خطری  بزرگترین  این  و  می گیرد  قرار  دیگران 
را  استان  روزنامه هاي  همه خبرنگاران  است که 
تهدید می کند. رسانه هایی که بدنبال جذب آگهی 
و رپرتاژ از خبرنگار هستند، در واقع به خودشان 
لطمه می زنند. چرا که وقتی خبرنگار دغدغه گرفتن 
آگهی و رپرتاژ را داشته باشد، دیگر نمی تواند به 

رسالت خود ادامه دهند. 
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یک  نیازمند  اول  قدم  در  فارس  استان  رسانه ها 
نیازمند  دوم  قدم  در  و  نظارت  ساماندهی، 

حمایت های ویژه هستند. 
حرفه  به  شیراز  در  که  است  سالی  نهمین  امسال 
خبرنگاری مشغول هستم و به نوعی 8 روز خبرنگار 
را پشت سر گذاشته و در آن برنامه های مختلف و 
وعده های مسئوالن را دیده ام. با نگاهی بر تقویم 
گذشته، به این می رسیم که تمام برنامه ها در این 
مدت یک شکل بوده و در محتوا نیز تغییر چندانی 
نکرده است و به قول معروف سال به سال قربون 

پارسال...
سوال من اینجا است در این مدت اخیر 
چه تغییر و تحولی رخ داده است؟جز 
اینکه برنامه های روز خبرنگار باز هم به 
تریبون مسئوالن و گزارش عملکرد آنان 
موضوع  از  خارج  سخنرانی های  یا  و 
تبدیل شده یا چیزی دیگرهم بوده است. 
طبق معمول هر سال قبل از روز خبرنگار 
را  خبرنگاران  اسامی  مطبوعات  خانه 
به ارشاد داده و ارشاد نیز با استانداری 
مذاکره و روز خبرنگار را برگزار کرده و در نهایت 
هدیه ای به خبرنگاران اهدا کرده اند. امسال هم در 
مصاحبه ای دیدم که قراره از 47۰ خبرنگار، عکاس 
خبری، سردبیر و مدیران رسانه های فعال در شیراز 

هیچ کاری برای رسانه های استان نشده است
علی شاهسون-خبرنگار 

واقعیات  و  حقایق  بیان  خبرنگار  اصلی  رسالت 
و  وگوش  خبرنگارراچشم  جامعه  زیرا   . است 
هیچ  او  که  باوراست  وبراین  خودمیداند  هوش 
مردم  منافع  و  حقیقت  به  تعهد  جز  رابه  تعهدی 

دراندیشه وعمل خود ندارد. 
ابرمردی  انتطار  ازخبرنگار  اجتماعی  باور  این 
دیدبان  رادرجایگاه  او  اما  ندارد  شدن  قدیس  و 

روشن بین دلسوز می  بیند و می خواهد . همین 
دیدن و انتظار اجتماعی اگرچه رسالت سنگینی 
رابرای خبرنگار تعریف می کند اما حرکت وعمل 
وبیان  کشف  درجهت  شرافتمندانه  و  صادقانه 
باهزینه های  همراه  اکثرا  که  حقیقت  وانعکاس 
سنگین است حافظه تاریخی و ملی رابه تحسین 
وامیداردو شوق حرکت وعمل درجهت تحوالت 

و تغییرات موردنیازجامعه را درمخاطبان ابجادمی 
کند. 

مردم  واندیشه  زبان  و  درذهن  آگاهی  وقتی 
رادع  ترفندو  باهیچ  نمی توان  دیگر  رسوخ کرد 
آگاهی  کرد.  جلوگیری  ازبروزآن  مانعی  و 
جامعه  بخشی،  وتعالی  اصالح  باهدف  بخشی 
کاری  همه  این  و  می راند  پیش  به  گام هایی  را 
تحقق  برای  خبرنگارمتعهد  که  سترگ  است 
به سحر  را  تاشب جمع  قطره می میرد  قطره   آن 

نزدیک کند . 

تجلیل بشه که این هم جای تعجب برایم است. 
در طول سال تمام خبرنگاران فعال در شیراز به 1۰۰ نفر 
نمی رسند چگونه قرار است از 47۰ خبرنگار تجلیل 
شود و این نشان از نقطه ضعف دستگاه های متولی 
بانک جامع اطالعاتی  است که در صورت داشتن 

چنین اتفاق هایی رخ نمی داد. 
در این مدت 8 سال گذشته خانه مطبوعات چه قدم 
مثبت برای خبرنگاران برداشته است؟؟ و یا اصال در 
سالی که گذشت چه کرد؟؟ کدام امکانات ؟؟؟ کدام 
سفر؟؟ کدام تسهیالت ویژه؟ کدام خبرنگار شهرستانی 
به شیراز دعوت شده و در روز خبرنگار از آن تجلیل 
شده و هزاران کدام دیگر ... به راستی چرا باید خانه 
مطبوعات اصفهان در تمام زمینه ها حتی برگزاری یک 
سفر اردویی خبرنگاران به شیراز که دو سال گذشته 
انجام شد پیشتاز باشد ولی خانه مطبوعات ما کاری از 

پیش نبرد و تنها به فکر صدور کارت باشد ؟؟
کرده  چه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
است؟؟آیا در این مدت توانست یک جشنواره ملی و 
یا منطقه ای مطبوعات برگزار کند ؟؟؟ قبل از عید 92 
هم البته فراخوانی مبنی بر برگزاری جشنواره مطبوعات 
منتشر اما با توجه به تحویل آثار توسط خبرنگاران به 

جشنواره، این جشنواره استانی هم برگزار نشد؟؟ 
امروز حتی بانک اطالعات دقیق و به روز خبرنگاران 
که  نیست  موجود  فارس  در  نیز  رسانه  اصحاب  و 

رسانه  کدام  در  خبرنگار  فالن  بدانند  متولیان 
است؟چه تاریخی از آنجا رفت؟به کجا رفت و 
علت چه بود و یا اینکه بخواهند از آن بهره گرفته 
و مطالبات به حق را پیگیری کنند. با این مطالب 
ذکر شده به این می رسیم که امروز نیازمند بانک 
جامع اطالعات خبرنگاران و توجه ویژه متولیان به 
مطبوعات و ارائه تسهیالت و خدمات مختلف به 

آنان هستیم. 
شغل  انتخاب  برای  خبرنگاران  حتی  امروز 
خبرنگاری باید همانند یک کارگر ساده در اداره ها 
شغل  این  به  و  کرده  عبور  حراستی  فیلترهای  از 
مقدس و حساس مشغول شوند. نه اینکه هرکسی از 
راه رسید خود را خبرنگار معرفی کند ویا بخواهد 
از طریق بازاریابی وارد حرفه خبرنگاری شده و با 
حضور در جلسه های مختلف تنها یک خبربیار و 

خبرنگار نما باشد. 
باید متولیان به این مهم توجه داشته و اجازه ندهند 
شغل مقدس خبرنگاری خدشه دار شود. در پایان 
به عنوان یکی از خبرنگاران بسیجی فعال سازمان 
بسیج رسانه استان فارس از این سازمان نوپا که در 
ارتقای  یکسال گذشته خود گام های موثری در 
باور دینی، معنوی و سیاسی اهالی رسانه برداشته و به 
فکر تسهیالت ویژه برای خبرنگاران است قدردانی 

می نمایم. 
خبرنگار  دوستان  تمامی  به  نیز  را  روزخبرنگار 
تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت برای تمام 

این دوستان دارم. 

عبدالکاظم دریساوی-خبرنگار
خبرنگار هیچ تعهدی جز تعهد به حقیقت و منافع مردم ندارد

گردانندگان  نه  و  هنرمندان  نه  سیاستمداران،  نه 
اقتصاد و... دل خوشی از خبرنگاران ندارند. آنها 
فقط خبرنگاران را تحمل می کنند تا شاید روزی 
بتوان از وجودشان استفاده کرد ولی تا کجا وچه 
وقت؟! وقتی از یک کارگردان معروف که کارش 
در اوج است، درخواست مصاحبه می کنید، مدام 
قرار مصاحبه را به وقت دیگری موکول می کند؛ 
احتماالً زمان اکران فیلم بعدی اش؟! مدیران ارشد 
پولی ومالی را هیچ گاه نمی توانید ببینید، مگر وقتی 
بورس در بهترین حالت خود باشد! از مقامات ارشد 
اجرایی هم مطمئناً وقت مصاحبه نمی توانید بگیرید، 
مگر وقتی که به انتخابات نزدیک شده باشید! به 
عکس همه اینها با مردم کوچه و بازار همیشه می 
شود حرف زد، گوش داد، سوالی کرد و جوابی 
شنید. اما در جامعه ای که مردمش وقتی به هم می 
رسند، نخستین سوالشان این است که: »چه خبر؟!« 
آنکه  ویژه  به  است.  سختی  کار  بودن  خبرنگار 
منابع خبری برای خبرنگاران و بقیه مردم با شغل 
های دیگر تقریباً یکسانند و خبرنگاری سخت تر 
هم می شود زمانی که همین مردم به خبرنگاران 

که می رسند، می پرسند: »تازه چه خبر؟!«قرار است 
خبرنگاران رابط بین الیه های حاکمیت ومردم باشند 
و اطالع رسانی کنند. هرچند کار مطبوعات در یک 
تعریف دیگر ارائه تحلیل ها، اخبار واطالعاتی است 
که معموالً مورد تایید همه نیست. اما خبرنگاران به 
هزار و یک دلیل از مصلحت ها گرفته تا سلیقه ها در 
ارائه کار اصلی خود محدود می شوند و آن وقت 
در کوچه و بازار و در صف اتوبوس و تاکسی با 
مردمی روبه رو می شوند که خیلی بهتر از آنها از 
خبرها مطلع اند، تحلیل می کنند، نظر می دهند و 
اوضاع را بررسی می کنند وخبرنگارها فقط حسرت 
و  آنها  از  چقدر  مردم  بینند  می  وقتی  خورند  می 
مسئوالن جلوترند. و بی راه نیست نتیجه نظرسنجی 
حرفه  کرده اند  اعالم  روزنامه نگاران  که 58درصد 
روزنامه نگاری نتوانسته خواسته ها ونیازهای آنان را 
برطرف کند. اما با این همه چه رازی است دراین 
کار که ماشاءاهلل شمس الواعظین می گوید: »اگرچه 
روزنامه نگاری عرصه پرخطری درکشور محسوب 
می شود، اما شواهد زیادی نشان می دهد که اقبال به 

روزنامه نگاری درکشور روبه افزایش است «. 

 امروز سیاسی نیستیم!
سوژه را به دبیر سرویس پیشنهاد می کنم. اینکه برای 
موافقت می  او هم  بنویسیم.  مطلبی  روز خبرنگار 
کند. البد از نظر مثبت سردبیر هم مطمئن است. مثل 
همیشه در نوشتن گزارش آزادی عمل دارم ومثل 
همیشه دبیرسرویس یادش نمی رود روی یک جمله 
تاکید کند: اصاًل نمی خواهیم سیاسی به موضوع 
نگاه کنیم«. خودم هم قصد این کار را ندارم. دست 
کم در طول چندسال کار در روزنامه ها با حساسیت 
هایی که وجود دارد، آشنا هستم. همکارم از جلسه 
کاماًل  اش  چهره  برگشته،  دانشگاه  در  سخنرانی 
برافروخته است. اول گمان می کنم تاثیر گرمای 
تابستان است. خودش گرمای تابستان را بی تاثیرنمی 
داند، اما برافروختگی اش را بیشتر ناشی از نظرات 
تاثیرگذار  و  روشنفکر  قشر  از  اتفاقاً  که  سخنران 
جامعه هم هست می داند که درطول سخنرانی اش 
آنجا که می خواسته اهمیت کاری مهم، جدی و 
عمیق را با کاری سطحی و کم اهمیت نشان دهد، 
جنجال آفرینی  کار  مصداق  را  روزنامه نگاری 
سطحی و کم عمق دانسته است. وقتی می گویم از 
مشکالت کار خبرنگاری بگو، می گوید: »از اینجا 

تا ته قضیه را هم می شود خواند.«
درباره  است  قرار  که  هایی  سوژه  با  خبرنگاران   

می خواهیم با مردم باشیم
علی زمانی- عکاس ایسنا
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نامه یک خبرنگار شیرازی به رییس جمهور: مرا به غزه بفرستید

حرفه ما خبرنگاری است

 محمد جواد شلتوک کار- سرپرست ایلنا فارس

هادی فتحی - خبرگزاری مهر

ماتـم  و  اشـک  و  دود  سـفیرگلوله،  صـدای   
اعضـای  آدم  “بنـی  سـعدی  شـعر  وزمزمـه ی 

.. یکدیگرنـد.
صـدای ضجه مـادر کودک مـرده، پـدر داغدار 
عصیـان زده، نـگاه مبهـوت یتیمـان بی سـر پناه، 
بام هـای فرریختـه همـه و همـه قصـه پـر غصـه 
مردمـی اسـت که ایـن روزها نفس کشـیدن هم 

برایشـان تحریم اسـت. 
رییـس محتـرم جنبـش عـدم تعهـد تـو می دانی 
و مـن می دانـم کـه اینهـا تنهـا بخشـی از برزخی 
اسـت کـه دژخمیـان انسـانیت در کرانـه ای بـی 
سـامان باختـری بـرای مردمانـی سـاخته انـد کـه 
بزرگتریـن جرمشـان تالش برای داشـتن حداقل 

هاست. 
تـو می دانـی و مـن می دانـم کـه امروز انسـانیت 
درکشـتارگاه غـزه درحـال ذبـح شـدن اسـت. 
سـکوت  کـه  می دانـم  مـن  و  می دانـی  تـو 
مجامـع بیـن المللـی بـه معنـای هـم صداشـدن با 

اسـت.  مـرگ  اوپـرای  خواننـدگان 
تـو می دانـی و مـن می دانـم کـه در گوشـه ای 
ازخـاک خـدا، همانجایـی کـه خاسـتگاه ادیـان 

سـالم روز خبرنـگار بازهـم رسـید تـا مـا یادمـان 
بیایـد کـه حرفه مـا خبرنگاری اسـت و بـه دوش 
و  شـهر  مـردم  همـه  دلواپسـی های  کشـیدن 

مسـئولین. 
مهمترین تفاوت روز خبرنگار امسال با سالهای 
اداراتی که  این هفته  این است که طی  گذشته 
اعالم  خبری  آفیش  روز  هر  پیش  روز  چند  تا 
می کردند طی این هفته دیگر خبری از آنها نیست 

تا مبادا برای دریافتی های خودشان کم بیاد. 

نمی  راحتی  احساس  باشد، چندان  آنها  مشکالت 
کنند و موافق هم نیستند. آنها همیشه عادت دارند 
بلندگویی برای طرح مشکالت، دغدغه ها و نگراني 
کردن  مطرح  پای  وقتی  و  باشند  دیگران  های 
مشکالت، به میان می آید، خود را جدا از بقیه مردم 
نمی دانند، اما دیگر نمی توانند منکر نتایج نظرسنجی 
ای شوند که نشان می دهد 9۰درصد روزنامه نگاران 
احساس امنیت شغلی نمی کنند و 52درصد سختی 
کار خود را زیاد می دانند و تعداد قابل توجهی از آنها 
نیز منزلت شغلی خود را درنظر مردم پایین ارزیابی 
می کنند. صرفنظر از مشکالت بیرونی ناشی از محیط 
و شرایط کار، بخش مهمی از مشکالت خبرنگاران 

صنفی و درون گروهی است. 
یک کارشناس می گوید: »این بی تفاوتی که می 
گویید درکارخبرنگاران نسبت به طرح مشکالت 
نیست.  تفاوتی  بی  درواقع  وجوددارد  خودشان 
ناشی  ثباتی  بی  از  هم  آن  که  است  ناگزیربودن 
بسازد  و  بسوزد  مجبوراست  خبرنگار  است.  شده 
دم  ندارد.  شغلی  امنیت  چون  نکند،  اعتراضی  و 
برنمی آورد. اصوالً خبرنگاری شغل ناپایدار و بی 
ثباتی است. کمی اگر باجرأت تر بخواهیم بگوییم 
دیگر اصالً نمی شود به آن شغل گفت. چون شغل 
فردباشد.  نیازهای  تامین کننده  باید  دارد.  تعریف 

مخارج خانواده اش را جواب بدهد. من فکرمی کنم 
در شرایط امروز کسی نتواند فقط با کارکردن در 
یک روزنامه خانواده اش را تامین کند. این مساله 
صورت  به  که  می شود  خبرنگارانی  شامل  بویژه 
حق التحریری در روزنامه ها مشغولند. تنها راه حل 
این مشکل هم این است که تشکیالتی عمل کنیم. 
بدنه  ولی  داریم،  خبرنگاران  برای  تشکیالتی  ما 
نداریم. منسجم عمل نمی کنیم. درحالی که باید به 
تعریف واحدی از حق و حقوقمان برسیم و درهمان 
چارچوب شروع به حرکت کنیم. ما نیاز به انسجام 
داریم و تا وقتی آن را نداشته باشیم، موفق نمی شویم. 

»
می  حاضر  خود  کار  درمحل  هرروز  خبرنگاران 
بی  و  شدن ها  رانده  تلخکامی ها،  همه  با  شوند. 
اعتنایی ها خبرها را به دست می آورند. گزارش ها را 
می نویسند و عکس ها را می گیرند و درروزنامه چاپ 
می کنند. »مردم هم روزنامه ها را می خرند چون می 
توانند روزنامه ها را قدم زنان بخوانند. درهنگام خواب 
و چرت و بیداری آنها را به چشمانشان نزدیک کنند 
و خوشحال باشند از اینکه الزم نیست مثل صفحه 
کامپیوتر چشمانشان را به سختی به صفحه روزنامه ها 
بدوزند«. با این همه کسی خبردارنمی شود در پشت 
سطرسطر آنچه در روزنامه نوشته و چاپ می شود، 

چه التهاب و اضطرابی نهفته است. اضطرابی که از 
لحظه گرفتن خبر شروع می شود و بعد از چاپ آن 

هم ادامه پیدامی کند. 
ـ می خواستم از گزارشی که نوشتید تشکرکنم. 

ـ اصل این خبر چیزدیگری بوده چرا به آن شاخ و 
برگ داده اید. 

اصاًل  کرده اید،  مصاحبه  او  با  که  را  شخصی  ـ 
موردتاییدنیست. 

دفتر  نکنید،  چاپ  را  ما  اگرجوابیه  ـ 
روزنامه تان را به... می کشیم. 

حرف  این  مصاحبه  در  اصالً  من  ـ 
شخصی  نظر  خبرنگارشما  نزدم.  را 

خودش را نوشته... 
ـ من اززندان زنگ می زنم. چرا قبل 
از اعالم حکم، درروزنامه نوشتیدکه به 
جرم کالهبرداری محکوم شده ام با این 

کارتان آبروی من را بردید. ازشما شکایت می کنم 
و می اندازمتان زندان... 

و صدای زنگ اضطراب آور تلفن و گاهی پیکی 
برای احضار!. 

 همیشه می توان حرف زد. گوش داد. سوال کرد 
به همین خاطر حرفه خبرنگاری  و جواب شنید. 

همیشه وجوددارد. حیات دارد. 

زبـان  خدابـا  کـه  ادیانـی  همـان  اسـت،  الهـی 
و  بـرادری  و  آرامـش  و  بـه صلـح  را  همـه  آنهـا 
افزارهـای  برابـری دعـوت کـرده اسـت، جنـگ 
زینـت  را  گناهـی  بـی  انسـان های  خـون  نویـن 
 بخـش زمیـن می کننـد کـه خـدا آنهـا را اشـرف 

مخلوقات نامید. 
تـو می دانـی و مـن می دانـم همـان مجامعـی کـه 
گاهـی بـرای کوچکتریـن اتفـاق ضربـان آزادی 
می شـود  زیـاد  دوستیشـان  انسـان  و  خواهـی 
می کنـد  غلیـان  هایشـان  رگ  در  خـون  و 
انسـانی  اینـک چشـم هایشـان رابـه روی فجایـع 

 غزه بسته اند. 
امـروز  آنچـه  کـه  می دانـم  مـن  و  می دانـی  تـو 
ماکـت کوچـک  شـاید  می شـود  دیـده  غـزه  از 

نابرابراسـت.  نبـردی  میـدان  از  شـده ای 
امـا تـو نمی دانـی و مـن می دانـم، اینـک کـه ایـن 
کلمـات سـاده را نـگارش می کنـم اشـک تـوان 
راازدسـتانم ربـوده اسـت. تـو نمی دانـی امـا مـن 
می دانـم کـه اگـر حتـی توانی در درسـت نداشـته 

باشـم بازهـم قلمـم توانمند اسـت. 
بلـه قلمـم!!! همـان کـه خداونـد باریتعالـی بـه آن 

عملکـرد دولـت یازدهـم را طی یکسـال نمی توان 
امیدواریـم کـه خواسـته های  امـا  قضـاوت کـرد 
قـرار  مسـئولین  توجـه  مـورد  انـدک خبرنـگاران 

 . گیرد
مهمتریـن مشـکل حـوزه رسـانه در اسـتان فـارس 
خبرنـگار نماهـا هسـتند کـه متاسـفانه هیچ مسـئول 
و روابـط عمومـی بـه فکـر مقابلـه بـا آنها نیسـت و 
را  خـود  خبـری  نشسـت های  می خواهنـد   تنهـا 

شلوغ کنند. 

سـوگند یـاد کـرد))ن والقلـم ومایسـطرون((. 
تنهـا خـودم می دانم که شـاید توان جنـگ افزار 
بـه دسـت گرفتن و کشـتن هـم نوعنم را نداشـته 
باشـم امـا نیـک می دانـم کـه قلمـم سـالح مـن 

است. 
رییـس  تعهـد،  عـدم  جنیـش  محتـرم  رییـس 
جمهـور ارجمند جمهوری اسـالمی ایران اینک 
مـن یک جـوان ایرانی، یک خبر نگار شـیرازی 
! کـه رادمردی و از خود گذشـتگی گذشـتگانم 
از رسـتم ها و آرش هـا و سـیاوش هاگرفتـه تـا 
و  اعتمادی هـا  هـا،  نسـب  اسـالمی  دوران هـا، 
بابایی هـا همـه و همـه چـراغ راه زندگیـم بـوده 

در  تـا  می خواهـم  شـما  از   . اسـت 
صـورت امکان شـرایط اعزامـم را به 

غـزه فراهـم کنید. 
تــا باثبت لحظــات خــون و گلوله در 
تاریــخ نکبــت باردشــمنان انســانیت، 
ــان  ــردان و زن ــه م ــودم را ب ــن خ دی
آزادی خــواه جهــان اداکنــم. تــا 
ــه جهانیــان ثابــت کنــم اگرمــردان  ب
عــروج کــرده بــه ملکــوت کشــورم 

ــتند درس آزادی  ــی نیس ــره خاک ــون در ک اکن
خودخــوب فرزنــدان  بــه  را  آزادگــی   و 

 آموخته اند. 

خوشــبختانه اســتاندار فــارس طی مدت گذشــته 
ــر  ــا اگ ــته ام ــگاران داش ــا خبرن ــی ب ــل خوب تعام

نماینــده عالــی دولــت در اســتان 
فــارس بــه گونــه ای رفتــار کنــد 
کــه خبرنــگاران در مقابــل خبرنــگار 
نماهــا احســاس امنیــت داشــته باشــند 
و در پایــان یکــی از نشســت های 
خبرنــگاران  تمامــی  از  خبــری 
حاضــر در جلســه بخواهنــد کــه 
خبــر را همــان موقــع آمــاده کنندبــه 
مشــخص  تفاوت هــا   راحتــی 

می شود. 
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محسن تورع



برتر  دهندگان  ارائه  جمله  از  آسیاتک  شرکت 
خدمات اینترنتی در ایران است. در این شماره از 
نشریه شاخه طوبی به سراغ مدیر این شرکت در 
جنوب کشور رفتیم تا بیشتر با این مجموعه آشنا 

شویم. گفتگوی ما را در زیر بخوانید. 
در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟

علیرضا نادری. مدیر شرکت آسیاتک در جنوب 
رایانه  ارتباطات  شرکت  عامل  مدیر  و  کشور 
مصباح با ۳5 سال سن و حداقل 15 سال سابقه در 

زمینه IT کشور . 
شرکت آسیاتک را معرفی نمایید ؟

مجموعه  از  آسیاتک  داده های  انتقال  شرکت 
شرکتهای گروه عرش می باشد که در سال 1۳82 
تاسیس و همان سال از سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی مجوز ندا )PAP( دریافت کرد 

 .
فارس  استانهای  در  خود  فعالیت  شرکت  این 
قرارداد  امضای  با   88 سال  در  را  کهگیلویه  و 
فوق  استان   2 در  مخابرات  شرکت  با  مشارکتی 

آغاز نمود . 
با تکیه  در چند سال گذشته سعی بر آن شده تا 
جاری  و  فرایندها  کردن  سیستمی  رویکرد  بر 
شده  برنامه ریزی  و  صحیح  روش های  سازی 

استفاده  مورد  استانداردهای  و  شابلون  با  منطبق 
بلند  بسیار  گامی  خود  اهداف  سمت  به  دنیا  در 
استاندارد جهانی  توانسته 8  به نحوی که  بردارد. 
در زمینه های مختلف و بسیاری از جوایز معتبر در 
مواردی مانند مدیریت، کیفیت، ارتباط با مشتریان 

و .... را کسب نماید. 
و در نهایت از سال 92 تا کنون به عنوان برترین 
ایران و  اینترنتی در  ارائه دهنده خدمات  شرکت 
با  کشور  جنوب  در  اینترنتی  شرکت  بزرگترین 
داشتن تقریبا 1۰۰ هزار مشترک در حال فعالیت 

می باشد . 
فعالیت دفتر شما در فارس از کی شروع شد ؟

به خصوصی شدن شرکت  توجه  با   88 سال  در 
به  مخابرات و تغییر رویکرد مدیران آن شرکت 
در  را  حل  راه  تنها  زیان،  و  سود  و  مالی  مسائل 
مشارکت دو شرکت دیدیم. زیرا کل زیرساخت 
انحصاری  صورت  به  کشور  مسی  کابل  و  فیبر 
طرحی  بایستی  و  بود  مخابرات  اختیار  تحت 
می دادیم که در آن برای دوطرف جنبه برد داشته 
باشد. بنابراین با دادن طرح مشارکت به صورت 
فعالیت  به  استان شروع  این 2  با مخابرات   BOT

نمودیم . 
با اینکه در این چند سال این مشارکت با تعویض 

مدیران مخابرات چندبن بار به چالش های زیادی 
کشیده شد ولی با توجه به همان اصل اساسی طرح 
یعنی برد برد بودن آن برای 2 طرف و با رویکرد 
بسیار مثبت مدیران فعلی مخابرات استان فارس در 
حال حاضر به نقطه خوبی رسیده ایم که امیدوارم 

این موضوع به صورت پایدار ادامه پیدا کند . 
دستاوردهای این مشارکت چه بوده است؟

اتفاق  فعالیت های بسیار خوبی در این مشارکت 
افتاد. از جمله گسترده شدن بازار و فرهنگ سازی 
فارس  استان  به خصوص  بازار  در  طرح  این  که 
ایجاد کرد و باعث شد اینتر نت به عنوان یک کاال 

در سبد خانوار مردم قرار گیرد . 
ایجاد  شد  انجام  که  دیگری  کارهای  جمله  از 
از  اینترنت در کل مناطق شهری و بسیاری  بستر 
روستا ها از لحاظ تقسیمات کشوری بود به نحوی 
که در حال حاضر در بیش از 2۰۰ مرکز مخابراتی 

مردم به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند . 
در سطح ملی چه شاخصه هایی دارید ؟

در راستای سیاست های کلی دولت و با توجه به 
دید بسیار مثبت دولت تدبیر و امید درالکترونیکی 
ایم  کرده  سعی  نیز  ما  مردم  نیاز های  کردن 

حرکت های بسیار خوبی داشته باشیم . 
توسط  شده  انجام  مثبت  بسیار  کارهای  جمله  از 

آسیا تک برترین شرکت
 ارائه دهنده خدمات اینترنتی در ایران
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دیتا  ایجاد  بحث  به  می توان  آسیاتک  شرکت 
بسیار  صورت  به  کار  این  کرد.  اشاره  ملی  سنتر 
حال  در  که  نحوی  به  پذیرفته  انجام  گسترده ای 
ثانیه ترافیک  حاضر نزدیک به ۳۰  گیگابیت بر 

ملی ایجاد کرده ایم. 
که  سایتهایی  از  بسیاری  که  است  این  آن  معنی 
کشورهایی  در  می کردند  استفاده  آن  از  مردم 
مانند کانادا، آمریکا، هلند، آلمان و. . . نگهداری 
و هاستینگ می شد. این موضوع عالوه بر اینکه 
کشور  از  ارز  توجهی  قابل  حجم  خروج  باعث 
استفاده  از سرعت  مردم  نارضایتی  باعث  می شد 
از سایتهای فوق نیز می گردید. ما در فاز اول 5۰ 
تا 2۰۰ سایت ایرانی پر استفاده توسط کاربران را 
که در کشورهای فوق بود را شناسایی و با دادن 
هاستینگ های مناسب با امکانات و پشتیبانی بسیار 
ما  سنتر  دیتا  به  کردیم  دعوت  آنها  از  مطلوب 

بپیوندند . 
این کار چه تاثیری روی کاربران شما داشت ؟

در نهایت این قضیه به مشترکین اینترنت ما کمک 
کرد تا بتوانند به محتوایی مابین 25 تا ۳۰ درصد 
نامحدود  سرعت  وبا  پرمخاطب  سایت های  به 

دسترسی پیدا کنند. 
افراد  درآمد  به  نسبت  ایران  در  اینترنت  چرا 

گران است؟
قیمت  نظر من  به  ارزان هم هست.  نیست،  گران 
آن نرمال است بلکه کیفیت آن نرمال نیست. این 

کیفیت نسبت به قیمتش کمتر است. 
ایران  در  اینترنت  کیفیت  بودن  پایین  عوامل 

چیست؟
نبودن زیرساخت  مثال  برای  عوامل زیادی دارد. 
استانها و کل کشور  بین  با کیفیت در  مناسب و 
اگر  البته  می باشد.  عوامل  مهمترین  از  یکی 
نگویید سیاسی صحبت می کنید با توجه به اینکه 
تجهیزات اصلی ایجاد زیرساخت مناسب مربوط 

به کشورهای غربی به خصوص آمریکا می باشد 
را  هستند  تحریم ها  همان  که  اصلی  عامل  نباید 
از یاد برد. که البته امبدواریم با توجه به رویکرد 
به  بزرگ  بسیار  مشکل  این  امید  و  تدبیر  دولت 

زودی حل شود. 
اینترنت  بودن  گران  مهم  عوامل  از  دیگر  یکی 
ارتباطات زیر ساخت  از شرکت  خریداری شده 
نسیت به بقیه کشورها می باشد. که البته هر از چند 
متاسفانه  ولی  می شود  داده  تخفیف هایی  گاهی 
همانطور  البته  باالست.  شده  تمام  قیمت  هم  باز 
که توضیح دادم داریم این مشکل را با ایجاد دیتا 

سنتر های داخلی حل می کنیم. 
بازار اینترنت کشور را چگونه می بینید ؟

مانند  اینترنت  به  نیاز مردم  این است که  واقعیت 
متفاوت هستند.  نیاز ها  البته  است.  نان شب شده 
تا چند سال پیش خانواده ها و حتی حکومت به 
مفسده  حتی  و  سرگرمی  یک  چشم  به  اینترنت 
بعضی  در  آن  با  برخورد  طرز  و  می کردند  نگاه 

با  ولی  بود.  ماهواره  با  برخورد  مانند  خانواده ها 
توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از نیاز های 
روزمره مانند انجام امور بانکی، امور اداری، ثبت 
نام و پیگیری کارهای خدماتی و دولتی از روی 
اینترنت انجام می پذیرد نبود اینترنت در یک خانه 
به معزل تبدیل شده است. این موضوع باعث شده 
حتی  بگیرد.  دیگری  شکل  بازار  این  در  رقابت 
تغییر  نیز  اینترنتی  شرکتهای  تبلیغاتی  شعار های 
تا 2، ۳ سال پیش ما از مزایای  کرده. برای مثال 
اتصال  یا  تلفن  خط  نشدن  اشغال  مانند   ADSL
به  باید  دیگر  االن  ولی  می گفتیم   ... و  سریع 
کیفیت، پشتیبانی صحیح و به موقع، سرعت بسیار 

باال و ... اشاره کنیم. 
تمامی این مسائل باعث شده توسعه بازار اینترنت 
نحوی که حتی  به  بگیرد  به خود  شکل دیگری 
دورافتاده ترین روستاها که مشکل آب رسانی و 

برق دارند نیز تقاضای اینترنت پرسرعت نمایند . 
و شما با این تقاضا ها چگونه برخورد می کنید ؟

چند  هر  می کنیم.  را  خود  تالش  و  سعی  تمام 
مردم ما لیاقت بهترین ها را دارند و هیچ بهانه ای 
هم برای مشکالتی که گاه و بی گاه پیش می آید 
نمی تواند توجیه پذیر باشد ولی باور کنید تیم دفتر 
فارس و دفتر مرکزی در تهران تمام تالش شبانه 
روزی خود را به کار بسته تا بهترین ها را برای این 

مردم شریف و الیق به بار بنشاند . 
و اما صحبت آخر ؟

فقط و فقط تشکر از آنهایی که در پشت صحنه 
فعالیت می کنند تا ما بتوانیم خدمت رسان باشیم. 
از مدیریت محترم عامل شرکت آسیاتک جناب 
آقای مهندس یوسفی زاده و رییس هیئت مدیره 
جناب آقای مهندس ریاضی و سهامداران محترم 
که پشتیبان ما در تمامی کارها هستند، مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره و مسئولین محترم شرکت 

مخابرات استان فارس، کمال تشکر را دارم . 

 مردم ما لیاقت بهترین ها را دارند و هیچ 
بهانه ای هم برای مشکالتی که گاه و بی 
گاه پیش می آید نمی تواند توجیه پذیر 
باشد ولی باور کنید تیم دفتر فارس و دفتر 
مرکزی در تهران تمام تالش شبانه روزی 
خود را به کار بسته تا بهترین ها را برای 
این مردم شریف و الیق به بار بنشاند . 
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دبیر مرکزی جبهه »تدبیر و توسعه ایران اسالمی« منطقه جنوب ؛

دولت توسعه گرا با تدبیر امورات را پیش می برد
از ۴۹  یکـی  و  فـارس  از شهرسـتان های  یکـی  الرسـتان 
شهرسـتان اولیه تاسـیس شـده در سـال ۱۳۱۶ است. پیش 
از آن الرسـتان یکـی از ایـاالت ایـران بـود که وسـعت آن به 
۱۲ هزار کیلومتر مربع می رسـید. شـهر الر مرکز شهرسـتان 
الرسـتان از قدیمی تریـن شـهرهای ایـران به شـمار می آید. 
الرسـتان از گذشـته های دور محـل اقامـت و رفـت و آمـد 
بازرگانـان ایرانـی و خارجـی بـوده و عـاوه بر ایـن در تاریخ 

فرهنگـی اجتماعـی ایـران نیز بـی تاثیر نبوده اسـت. 

الرسـتانی ها هم چنین در مناسـبت های سیاسـی همیشـه 
نقشـی فعال داشـته اند و احزاب گوناگون در این شهرسـتان 

فعال بوده اسـت. 
یاسـایی فـرد یکـی از اهالـی الرسـتان اسـت کـه بـه تازگی 
بعنـوان دبیـر مرکزی جنوب کشـور جبهه »تدبیر و توسـعه 

ایران اسـامی« انتخاب شـده اسـت. 
 آنچـه در اینجـا می خوانیـد گفتگـوی شـاخه طوبـی اسـت

 با جال یاسایی فرد. 
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راهبردهـای  یکـی  بـدون شـک  احـزاب  توسـعه 
توسـعه در یک جامعه اسـت. وقتی در یک کشـور 
احـزاب گوناگـون بـا زمینه هـای فعالیـت متفـاوت 
شـکل بگیرند بدون تردید توسـعه در ابعاد مختلف 
همـراه  بـه  را  و...  فرهنگـی  سیاسـی،  اجتماعـی، 
مـی آورد. جبهـه تدبیـر و توسـعه ایـران اسـالمی 
نیـز یکـی از تشـکل هایی اسـت کـه بـا مشـارکت 
جمهـور  رئیـس  یازدهمیـن  مردمـی  سـتادهای 
منتخـب شـکل گرفتـه و هـدف آن توسـعه ایـران 
اسـالمی در ابعـاد گوناگـون عنـوان شـده اسـت. 
آنچـه در زیـر می آیـد بخشـی از گفتگوی ماسـت 

بـا دبیـر مرکـزی ایـن جبهـه در جنـوب کشـور. 
جـالل یاسـایی فـرد دبیـر مرکـزی جنـوب کشـور 
جبهـه »تدبیـر و توسـعه ایـران اسـالمی« بـا اشـاره 
بـه فعالیت هـای ایـن جبهـه گفـت : جبهـه »تدبیـر 
و توسـعه ایـران اسـالمی« جریانـی اسـت کـه بـر 
اسـاس گفتمـان تدبیـر و توسـعه با رویکـرد اعتدال 
گرایانـه در تمام ابعاد سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی 
و اجتماعـی بـر پایه اعتقاد نهادین بـه اصول انقالب 
اسـالمی و حرکـت در چارچـوب قانـون اساسـی 
کشـور و احتـرام بـه اراده و تصمیـم ملـت ایـران 

شـکل گرفته اسـت. 
یاسـایی فرد افزود : این جبهه در راسـتای دسـتیابی 
بـه تـوازن پایدار مبتنی بـر رهیافت نویـن در حیات 
سیاسـی و اجتماعی کشور برای سـربلندی و عزت 
مـردم ایـران در سـطح جهـان بـه عنـوان جامعـه ای 
پویـا و ملتـی توانمنـد بـا تکیـه بـر هویـت ایرانـی 

قدرتمند تشـکیل یافته اسـت. 
گسـترش  جهـت  در  داشـت:تالش  اظهـار  وی 
رویکـرد  بـا  مردمـی  مشـارکت های  توسـعه  و 
اعتـدال گرایانـه، تـالش در جهت توسـعه سیاسـی 
و فرهنگـی، تـالش در جهـت گسـترش و توسـعه 
عدالـت اجتماعی، تالش در جهت توسـعه و رشـد 
اقتصـادی، تـالش در جهت تقویـت همدلی، وفاق 
و وحـدت ملـی در راسـتای امنیـت پایـدار، نهادینه 
سـازی جامعه مدنـی مبتنی بر مردم سـاالری دینی، 
همـکاری با سـازمان های مـردم نهاد برای رسـیدن 
بـه اهـداف گوناگون سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی 
و اجتماعـی در جهـت ارتقـا رفـاه عمومـی، دفـاع 
از حقـوق شـهروندی و صیانـت از محیط زیسـت، 
کمـک به افزایـش کارایی و ظرفیت نظام سیاسـی 
در تبییـن و مدیریـت تعـارض رفتارهـای سیاسـی 
احزاب وتشـکل های سیاسی و نهادهای حکومتی، 
گروههـای  و  تشـکل ها  احـزاب،  بـا  همـکاری 
سیاسـی همسـو در قالـب جبهـه فراگیـر تدبیـر و 
امیـد بـا رویکرد گسـترش مواضـع اعتـدال گرایانه 

درامـور سیاسـی، گسـترش آگاهی های سیاسـی با 
هـدف رسـیدن بـه بلوغ سیاسـی و فرهنگـی جامعه 
بـا رویکـرد احتـرام بـه عقایـد مخالـف، نقدپذیری 
و مشـارکت پذیری، اسـتفاده بهینـه از ظرفیت های 
و  جانبـه  همـه  توسـعه  راسـتای  در  ملـی  ثـروت 
شـکوفایی اقتصـادی بـا تاکید بـر مدیریت توسـعه 
سـرمایه انسـانی، تولید برنامه های توسـعه ای دانش 
محـور، افزایـش بهـره وری و ارتقـا سـطح زندگی 
شـهروندان، نیـل به سـوی جامعـه ای پایـدار مبتنی 
بـر معنویت، عدالـت و آزادی از جملـه راهبردها و 
خـط مشـی هایجبهه تدبیر و توسـعه ایران اسـالمی 

است. 
جـالل یاسـایی فـرد دربخـش دیگـری از سـخنان 
خـود گفـت: امـورات جامعـه اگـر بـا تدبیـر پیـش 

بـرود قطعـاً توسـعه را بـه همـراه خواهـد داشـت. 
دبیـر مرکزی جنوب کشـور جبهه »تدبیر و توسـعه 
ایـران اسـالمی« در خصـوص دولـت تدبیـر و امید 
گفـت: دولـت توسـعه گـرا دقیقـاً بایسـت از همین 
شـعار بهـره ببرد. دولت توسـعه می بایسـت با تدبیر 
امـور را به پیـش ببرد تا امید در جامعه زنده شـود و 

رضایـت مندی حاصـل گردد. 
او ضافـه کرد: بدون شـک دولـت یازدهم از جمله 
دولت هـای خوش نـام در تاریخ ایران خواهد ماند. 
دولـت تدبیـر و امیـد در پسـت های کالن ملـی و 
اسـتانی از نیروهای مجـرب و یا جوان تحصیلکرده 
اسـتفاده کـرده تا بـا بهـره وری از تجربه هـا، دانش 
و نیـروی جوانـی بتوانـد از وضعیت ضد توسـعه ی 
دولـت قبـل فاصله گرفته و قطار توسـعه ی ایران را 

به ریـل بازگرداند
یاسـایی فـرد در بخش پایانی سـخنان خـود گفت: 
دولـت تدبیـر و امیـد بـه حـزب، گـروه و یـا دسـته 

خاصـی تعلق نـدارد. 
وی ادامـه داد:یکـی از ویژگی هـای دولـت تدبیـر 
و امیـد ایـن اسـت کـه ایـن دولـت خـود را متعهـد 
می دانـد کـه حـول محـور والیـت و در چارچوب 
بـا  منویـات مقـام معظـم رهبـری عمـل کـرده و 
بهره گیـری از تـوان تمـام گروه ها حتـی گروه های 
مخالـف بـا دولـت و حرکـت در چارچـوب رفتار 
انسـانی در مسـیر قانون حرکت کرده و چشـم انداز 

2۰ سـاله کشـور را دنبـال کند. 
وی خاطرنشـان سـاخت: دولـت تدبیـر و امیـد در 
یـا جریـان  و  گـروه، حـزب  هیـچ  منافـع  جهـت 
سیاسـی حرکـت نمی کنـد بلکـه مهمتریـن هـدف 
معظـم  رهبـر  آرمان هـای  تحقـق  دولـت،  ایـن 
انقـالب، خدمتگـزاری به مردم و رفع مشـکالت و 

اسـت.  آنـان  دغدغه هـای 
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