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 ناصر صبحی
آییننامه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در پی اجرای ماده 5
آییننامهشورایفرهنگعمومیاستاندرسال 1385تبیینشد.درشرح
وظایفاینشورابهمواردینظیربررسیمعضالتجامعهشهریوروستایی
و ارایه راهکار مناسب ،تالش جهت حذف سنتهای غلط ،ارایه گزارش
ساالنهازوضعفرهنگعمومیشهرستانو. .اشارهشدهاست.
نکتهبعدیانعکاساخبارشورایفرهنگعمومیازطریقجرایداست؛یعنی
اعضایاینشورامتشکلازبرخیمسئوالننظیرامامجمعه،فرماندار ،بهنوعیجلساتازطریقایشانبهجامعهمنتقلشود.
نمایندهمجلس،دادستان،شهردار،رؤسایشورایشهر،دادگستری،سازمان
 برای من دو ابهام ایجاد شده است .اول اینکه جناب آقای
تبلیغات ،میراث فرهنگی ،دانشگاه شهرستان ،ارشاد ،آموزش و پرورش ،احمدزادهبرایمنبسیارشخصیتمحترمویکخبرنگارخوشنام
اطالعاتوتربیتبدنی،نمایندهاربابجراید،سهنفرازشخصیتهایمعتبر هستندامامدتهاستکهحضورفعالیدررسانههاندارند.
فرهنگی و هنری شهرستان ،فرمانده بسیج ،فرمانده نیروی انتظامی ،یک
دو سال پیش هم این اتفاق افتاد؛ یعنی مدیران مطبوعات به نماینده
نفر از ائمه جماعات شهرستان و رییس نمایندگی سازمان صدا و سیمای اربابجرایداعتراضداشتند.همهشانهمحرفشماراتکرارکردندوضمن
شهرستانهستند.
تاکیدبراحترامیکهبرای آقایاحمدزادهقایلهستند،میگفتندمااعتقاد
اینافرادبرایفرهنگاینشهرستانو 320هزارنفرجمعیتحاضردر داریمآنآیتمهاییکهمدنظرمابوده،لحاظنشدهاستمنتهاتصمیمگیرنده
آنتصمیممیگیرندامامشکلاینجاستکهنهتنهااینتصمیمهاپشت رییسشورایفرهنگیعمومیاست.
درهای بسته گرفته میشود که هیچیک از مردم نیز از این مصوبات خبر
 ابهام دوم من این است که گفتید یکی از دالیل حضور
ندارد .مهمترین دلیل این اتفاق ،عدم حضور خبرنگاران در شورای فرهنگ ارباب جراید ،انعکاس اخبار شورای فرهنگی است اما حداقل من
عمومی است .هرچند در آییننامه این شورا اشارهای به حضور خبرنگاران اطالعرسانیدراینموردندیدم.
نشدهاماحضورایشاننیزمنعنگردیدهاستومطابقبرداشتحقوقی،هرجا
بله،اینهمانجامنشده.
کهقانونسکوتکندبهمعنیبالمانعبدوناست.مطابقاینخوانشنباید
 انجامنشدهیااجازهدادهنشده؟
منعیبرایحضورخبرنگارانوانعکاسمصوباتشوراوجودداشتهباشداما
عمال این مورد اجرا نشده است.
ماجرابرعکساست.براییافتنچراییایناتفاقبهسراغمجیدپورمحسنی؛
 عدهای که محترم هم هستند جایی مینشینید و برای
دبیرشورایفرهنگعمومیشهرستانرفتیم.
فرهنگ  ۳۲۰هزار نفر مردم شهرستان تصمیم میگیرند ،بدون
درشورایفرهنگعمومیچهخبراست؟
اینکهآن ۳۲۰هزارنفربدانندچهتصمیمگرفتهشده.بهنظرشما
همانطور که از اسمش پیداست این یک شورا است .اعضای شورا بر اینمنطقیاست؟
اساس یک سرفصلهایی که از شورای فرهنگ کشور ابالغ میشود ،ساالنه
ببینید!ماسهتاشخصیتفرهنگیکهآشنابهمسایلفرهنگیوهنری
مینشینندومشکالتجامعهرااعمازفقرفرهنگی،آسیبهایاجتماعی ،شهر هستند را در جلسات شورا دعوت میکنیم ،دو تا از شخصیتهای ما
سبکزندگی.حاالبحثهایمختلفدیگررصدمیکنند.اینکاربراساس دانشگاهیهستند.باتوجهبهاینکهمامیخواستیمازوجودهمهچهرههای
سرفصلها انجام میشود .مثال ۱۷سرفصل بوده که هر کدام از اینها شش دانشگاهی استفاده کنیم ،دو تا از اینها را بردیم بین شخصیتهای
یاهفتموردشاخ 
صهمدارند؛یعنیچیزیبالغبر ۶۰تا ۷۰عنوان.ماپایان حقیقیمان.درکناراینها،کارگروهداریم.یککارگروهبرنامهریزیوفرهنگی
هر سال ،یعنی در اسفندماه این موضوعات را بین اعضا مطرح میکنیم و از در شورای فرهنگ عمومی .ما دستور کار جلسات شورا را در کارگروه مطرح
دوستاننظرخواهیمیکنیمکهمشکالتشهرستانمابهکدامیکازاین میکنیم،دوستانوبزرگوارانیکهدرحوزهمسایلفرهنگیوهنریآشنایی
مشکالت و سرفصلها نزدیک است .بعد اینها را در دستور کار ماهانه هر و اشراف دارند ،دعوت میشوند و نظرات این دوستان گرفته میشود .نهایتا
جلسهمیگذاریم.برایناساسدستورکارتدوینوتاریخهاتنظیممیشود .نظرات به جلسه نهایی شورای فرهنگ عمومی منتقل میشود که ۱۰روز
تنهاجلسهایاستکهتاپایانسالتاریخهایشتعیینشدهوسهشنبهآخر یا یک هفته بعد از جلسه کارگروه است .در آنجا میگوییم که فالن مورد را
هر ماه بدون استثنا جلسات برگزار میشود .با دستور کاری که اول سال درجلسهکارگروهموردبحثوبررسیقراردادیموتصمیماتیگرفتهشدکه
به همه اعضای شورا میدهیم ،میروند و بر اساس این دستور کار مطالعه اینراههاراانجامدهیم.درنهایتاعضایشورارایمیدهندکهاینمصوبات
میکنند و باید در بحث های شورای فرهنگی مشارکت کنند .در نهایت در اجراشوندیانشوند.
پایانهرجلسهبرایمصوباتشورایفرهنگیعمومیرایگیریمیکنیمو
 شما از  ۲عضو دانشگاهی نام بردید؛ میتوانم بپرسم این
براساسرایاعضاتصویبمیشود.
اعضاریاستکدامدانشگاههاهستند؟
چراخبرنگاراندرجلسهشورایفرهنگیحضورندارند؟
دانشگاهآزاد،دانشگاهصنعتیوپیامنور
قانون شورای فرهنگ عمومی که از شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ
 برخی از این افراد حاضر نیستند در مورد وقایع رخ داده در
میشود ،بر اساس یک نظم و نسق خاصی است؛ یعنی چارت دارد .اعضای دانشگاهتحتمدیریتشانبهنشریاتپاسخگوباشندیامصاحبه
شورای فرهنگ عمومی سه سال یک بار انتخاب میشوند .این اعضا یک کنند.بعد چنین فردی به جلسه شورای فرهنگ عمومی دعوت
گ شهر و فرهنگسازی در شهر پیشنهاد
سریاشخاصحقوقیهستندکهبراساسچارتیکهازتهرانبرایماارسال میشود تا برای فرهن 
میکنند ،دعوت می شوند .ما جلساتمان را باید بر اساس این چارت برگزار بدهد؟
کنیم.اتفاقانمایندهاربابجرایدجزواشخاصحقوقیاست.انتخابنماینده
بحثایناستکهایشانبهتنهاییکهپیشنهادنمیدهد؛دریکجمع
ارباب جراید به این نحو است که این مسئولیت را به دبیر شورای فرهنگ پیشنهادمطرحمیشودودرنهایتاینجمعهستندکهتصمیممیگیرند.
عمومیهرشهرسپردهاند؛یعنیرییسادارهفرهنگوارشاداسالمیسهنفر ایشان هم یکی از اعضای شورا است .ببینید در چارتی که من گفتم این
از ارباب جراید را معرفی میکند .از بین این سه نفر ،امام جمعه با فرماندار به شخصیتهادیدهشدهاند.اینشخصیتهابهانتخابافرادنیستند.ازسالها
صورتمشارکتییکنفرراانتخابمیکنند.
قبل نفر اول دانشگاه -آزاد -را برای شخصیت حقوقی انتخاب کردیم و 2
 واژه ارباب جراید بیشتر آدم را یاد مدیرمسئول یا حداقل نفر شخصیتهای پیام نور و صنعتی هم که معموال متغیر بودند به عنوان
سردبیریکنشریهفعالم یاندازد.
شخصیتهایفرهنگیحقیقیانتخابکردیمولیدرکناراینهاماوقتی
پیشنهاد ما روز اول این طور بود که نظر به سوابق نشریات سیرجان برایجلسهکارگروهازدوستاندعوتمیکنیم،مینویسیمشخصابهجلسه
یکی از مدیرمسئولها را دعوت کنیم .ما سه تا شخصیت را معرفی کرده بیایدیابهتناسبجلسهیکفردآگاهبهمسئلهرابفرستید.
بودیمکهنمایندهنشریاتتاثیرگذارشهربودند.نشریاتیکهسابقهشانبیشتر
آقایحسنپوردرجلساتشرکتمیکنند؟
ازنشریاتدیگربودمنتهاموردتاییدقرارنگرفتند.چونرییسجلسهشورای
معموالرییسدفترشانشرکتمیکند.
فرهنگی امام جمعه است و اختیار تام دارد ،ایشان آقای احمدزاده را انتخاب
زمانجلساتباحضورایشاندرسیرجانهماهنگنیست؟
کردند.
حتااگراینجاهمباشند،شرکتنمیکنند.مثالدرسالهاییکهمنبودم
 کاراربابجرایددراینشوراچیست؟
تنهایکبارآقایحسنپورشرکتکردند.
ارباب جراید هم یکی از اعضا است .ارباب جراید ،اشخاصی هستند
اتفاقایکیازانتقادهایمابهآقایحسنپورهمیناستکه
که حوزه شهر را رصد میکنند و مشکالت شهر را در حوزههای مختلف درمسایلفرهنگیفعالیتچندانیندارند.
میبینند.بهحساب،چشمبینایجامعههستندومشکالتمردمراازنزدیک
اخیرا یک فعالیت خیرگون های در بازسازی تاالر فردوسی انجام دادهاند.
مشاهدهمیکنندومیتوانندبهجلساتانتقالدهندایننکتهمهمیاست .تامیناعتباریکهشدتوسطایشانبودهوخیرشراهمایشانمعرفیکرده
نماینده ارباب جراید در شورا:

ساز و کار شورای فرهنگ عمومی در گفتوگو با دبیر این شورا

در شورای فرهنگ عمومی چه میگذرد؟

است و خُ ب در این زمینه ۴۰۰میلیون تومان هزینه شده است.
 من از حرفهای شما اینطور برداشت کردم که در حقیقت
تمایلیبهحضورنشریاتدرشورایفرهنگعمومیوجودندارد.
ساختار از باال تعریف شده و اقتدار این جلسات با خود امام جمعه است.
ناگفتهنماندکهشورایفرهنگعمومیمابهترینشورایفرهنگعمومی
دراستاناست.درسهسالگذشتهمقاماولشورایفرهنگعمومیاستان
را داریم .در بحث کمیت برگزاری جلسات و نظمی که جلساتما دارد .ما از
جملهشهرستانهاییهستیمکه ۱۲جلسهراکاملداریمو ۱۲جلسههم
کارگروه داریم؛ یعنی ما ۲۴جلسه در سال داریم که این خیلی مهم است.
دراینزمینهامامجمعهموردتقدیراستانقرارگرفتهوازلحاظمصوباتهم
مصوباتی که ما داشتیم خیلی خوب بوده و بالغ بر  ۸۰درصد مصوبات ما
اجراییهستند؛یعنیدستگاههاملزمبهاجرایآنهاهستندوازاینجهت
اقتدارجلساتماتوسطامامجمعهزبانزداستاناست.
 من جواب سوالم را نگرفتم .یعنی ایشان تمایلی ندارندکه
خبرنگاراندرجلساتحضورداشتهباشند؟
تمایلایشانرامننمیتوانمحدسبزنمیابگویم.
 خبرنگاران در جلسات شورای شهر و شورای اداری حضور
دارند و...
توی چارت نداریم که خبرنگار در جلسات شورای فرهنگ عمومی
حضورداشتهباشد.
چارتدرمورداعضاستوماجزواعضانیستیم.درآییننامه
نگفته که خبرنگاران حضور داشته باشند اما حضورشان منع هم
نشدهوقانوندرمواقعیکهسکوتکرده،یعنیبالمانعاست.
نم یدانم.دریکمقطعیمامیخواستیماخبارمصوباترابهعنواندبیر
بیرون بدهیم .امامجمعه گفت اجازه بدهید که من با نماینده ارباب جراید
بررسیکنموبعداینخبرهارامنعکسمیکنیم.بعدازدوبارانتشارمصوبات
دیگر اتفاقی نیفتاد .تصمیمگیرنده در این مورد رییس شورا است و دقیقا
انعکاساخباربهدستورایشاناست.
اینشهریکهمیبینیمحاصلکارشورااست؟
ازلحاظفرهنگی؟
 اینجلساتچهخروجیایتابهحالداشته؟
مسلما خروجی که دارد .سقف جلسه شورا یک ساعت و نیم است.
معموال موضوعات مطرح و بعد به کارگروههای مختلف واگذار میشود.
پارسال روی بحث کسب و کار و اقتصاد خانواده کار پژوهشی کردیم که
ببینیم ما که میخواهیم برای مردم نسخه بپیچیم ،در کجا قرار گرفتیم و
مولفههایمان چیست .امسال روی همین بحثها داریم ادامه میدهیم و
کارهایپژوهشیمانراهمدانشگاهانجاممیدهد.جلساتشورایفرهنگ
عمومی درطول ماه برگزار میشود و کارگروهها هم کارها و مصوبات
خودشان را دارند که به دبیرخانه اعالم میکند و ما در گزارشهایمان
اشارهمیکنیم.
نواقصآنقدرآشکاراستکهمننمیدانمچهبگویم.
کارپرطمطراقیاستوشماهمچسبیدهایدبههمین.
مشکلاینجاستکهاکثرافرادیکهدرشوراحضوردارند،
زیرمجموعه فرهنگ ی خودشان مشکل دارد .کاری نداریم این
مشکل ناشی از مدیریت فردی است یا ناشی از ساختار کشوری

آنمجموعهامابههرحالمشکالتجدیدارندوای نآقایاندارند
برایفرهنگشهرتصمیممیگیرند.
فرهنگمولفهخیلیمهمیاست.رشدجامعهبافرهنگاست.زیربنای
هر توسعهای فرهنگ است .تا توسعه فرهنگی نباشد ،توسعه صنعتی یا
اجتماعی به وجود نمیآید .این را همه م یدانند ولی فرهنگ یک طفل
سرراهی است .هرکه رسیده ،یک لگدی به فرهنگ زده .تا زمانی که ما به
فرهنگاینجامعهاحترامنگذاریم،فرهنگراارتقاوتوسعهندهیمونگاهمان
بهفرهنگچیزیمثلیکموجودفانتزیتویزندگیآدمهانباشد،هیچ
اتفاقخاصینخواهدافتاد.فرهنگبایدجایگاهخودشراپیداکند.اصالاگر
کشوردرهمهزمینههاتوسعهپیداکندولیفرهنگجامعهمانپایینباشد،
این اتفاقات میافتد که مثال حرکتی در فوتبال میشود و مردم میریزند
توی پیج یکنفر و فحش میدهند .اینها همه از فقر فرهنگی است .یک
دست صدا ندارد .شما فقط اعضای شورا را میگویید اما تمام ارکان و حتا
آحاد یک جامعه باید دست به دست هم بدهند تا فرهنگ یک جامعه را
بسازند و رشد و ارتقا دهند.
 جلسه هفته گذشته شورای فرهنگعمومی در چه مورد
بودوچهمصوباتیداشت؟
دبیرفقطکاتباستکهجلساتراهماهنگکندودستورکارراببرد.
درنهایترییساستکهتصمیممیگیردچهچیزیمصوبشودیانشود،
منعکسبشودیانشود.ایندسترییساست.منبههمهاینهادسترسی
دارم ولی امکان انعکاسشان را ندارم.
 پس بگذارید به گذشته برگردیم .تصمیمات فرهنگی که
قبالگرفتهشده،چهنمودهاییدرجامعهداشته؟
کار فرهنگی دیر بازده است .ما نمیتوانیم مثل یک ساختمان به آن
نگاهکنیموبگوییماینبناظرفدویاسهماهآیندهباالمیرود.کارهاییکه
مادرشورایفرهنگعمومیمیکنیم،فرهنگسازیاست؛یعنیبهنوعی
جایگزینکردنفرهنگهایدرستجایبدعتهایغلطوفرهنگهای
ناصحیح .اصل روی فرهنگسازی است .مثال بحث آموزش را واقعا جدی
گرفتیمومعتقدیمباآموزشفرهنگسازیمیشود.جامعههدفراجامعه
کودکان و نوجوانان در نظر گرفتیم .بیشتر در همه جلسات ،مالک عمل
ما رشد و پرورش ذهن دانشآموزان است .همچنین مباحثی مثل اعتیاد،
فضای مجازی ،تحکیم بنیان خانواده ،مهارتهای زندگی ،سبک زندگی،
حقوق شهروندی و همه اینها مالک ماست .اینها را هدف قرار دادیم که
فرهنگسازی کنیم .حتا دانشگاهها را هم هدف قراردادیم و مباحث را به
سطح دانشگاهها میبریم .انتظار ما در بیالن کاری فرهنگی این است که
ک جامعه هدف ۱۰۰نفری کار میکنید ،یک یا دوتا هم که
وقتی روی ی 
نتیجهبگیرید،برایماآم ِدخیلیخوبوخیرهکنندهایاست.
تااینجاجمالتخیلیزیباییگفتیدامااینهانتیجهنیست،
هدف است .من فکر میکنم وقتی در شورای فرهنگ عمومی
شفافیت ،اطالعرسانی وگردش آزاد اطالعات وجود ندارد ،یعنی
اینشورامحلاشکالاست.
من این را ناشی از یک عامل دیگر هم م یدانم .من احساس میکنم
شایدهنوزجامعهمطبوعاتیسمتامامجمعهنرفتهتامطالبهگریکند.آیا
تابهحالکسیپیشایشانرفتهکهایشانهمگفتهباشدمناینحرفها
رانمیگویمیامنتقلنمیکنم؟اینمصوباتخیلیهمجنبهمحرمانهندارد.
خیلیهاشانمشکالتعدیدهجامعهاستکهبایددرستوبهسازیشود.
این مباحث چیز محرم و نهی نیست ولی کسی از جامعه روزنامهنگاری
نرفته که مطالبه کند .نرفته مصاحبهای در این رابطه با امام جمعه انجام
دهد.اگرمیرفتچهبسااصالایناتفاقاتنمیافتادوایشانرویخوشبه
آنهانشانم یدادوحتامصوباترامنتقلمیکرد.حتاممکنبودمثالاین
وظیفهرابهمنبسپاردکهاینمصوباترابهرویتخبرنگارانبرسانید.من
میگویمچونتجربهنکردیم،نمیتوانیمقضاوتکنیم.
 نقد شما را میپذیرم ولی تصور ما از امام جمعه این است
که ایشان فرد رسانهای نیست .من برای موضوع دیگری جهت
مصاحبهپیشایشانرفتموموافقتنکردند.
ببینید!درکناراینکهواقعانشریاتماتوسعهیافتههستند،خطریکه
نشریاتراتهدیدمیکندونقطهتاریکیدراینماجراوجوددارد،ایناست
که کسانی به نشریات ما وصل شدند که واقعا نان را به نرخ روز میخورند
و به نرخ روز مینویسند .در حوزه نشریه افراد قدر ،شخصیتهای خوب و
نشریات قوی داریم که پرورش پیدا کردند ولی این معضالتی که میگویم
برگرفتهازایناستکهیکتعدادیخودشانرابهنشریاتچسباندهاندواز
قِبِل این نشریات یا دنبال اسم و رسم هستند یا دنبال کار ونوایی که حاال
بعضیهاشانهمحتاپیداکردند. .

حضور خبرنگاران در شورا به تصمیم رییس ارشاد بستگی دارد

سیدمحمود حسینی امام جمعه و رییس شورای
توگو به
فرهنگعمومیدرپاسخبهتقاضایمابرایگف 
چندجملهکوتاهبسندهکردوبااشارهبهنشستخبری
(سالیانه)گفت:نیازینیستخبرنگاراندرجلساتشورا
باشند،چوننمایندهآنهاهست.نمایندهاربابجرایدرا
رییس اداره ارشاد انتخاب میکند .برای من فرقی ندارد
چهکسیباشد.
در پی پاسخ های رییس شورای فرهنگ عمومی،
به سراغ مجتبا احمدزاده؛ نماینده ارباب جراید رفتیم تا
سؤالهایمان را با وی در میان بگذاریم.
 اسم نماینده ارباب جراید ،یک مدیرمسئول
یا سردبیر را به ذهن میآورد .با توجه به اینکه شما
مدیرمسئولی و سردبیری را برعهده ندارید ،این
منافیآننامنیست؟
نماینده ارباب جراید اصطالحی هست که آقای
پورمحسنی به کار برده است .در اصل باید گفت نماینده
نشریات محلی در شورای فرهنگ عمومی اما باید توضیح
دهم من در اولین جلسه که دعوت شدم اعالم کردم که
خودم را نماینده نشریات محلی نم یدانم .چون نشریات
محلی اصال خبر ندارند که من نمایندهشان هستم .اگر قرار
استنشریاتنمایندهایداشتهباشند،بایدمدیرمسئولهاو
سردبیرهابیایندوانتخاباتیبرگزارکنندتایکنفررابهعنوان
نماینده خودشان به شورای فرهنگ عمومی بفرستند .در
آن جلسه تمامی اعضای شورا که بیش از  ۳۰نفر هستند،
حضور داشتند و من این مسئله را مطرح کردم .آقای وفایی
که رییس وقت ارشاد بود گفت که نماینده نشریات محلی
این نیست که نشریات یک نماینده را انتخاب کنند .من به
عنوان رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی که دبیر شورای
فرهنگ عمومی هستم ،یک نفر از فعاالن مطبوعاتی را به
رییسشوراکهامامجمعهاستمعرفیمیکنمواگرایشان
تایید و موافقت کردند ،این فرد به عنوان نماینده نشریات از
طرف ما انتخاب میشود .االن دبیر شورا بنده را به عنوان
یکی از فعاالن مطبوعاتی به جلسات شورا دعوت میکند،
نهاینکهمننمایندهمطبوعاتباشم.بااینحالدراینچند
سال که توی شورا هستم ،مدافع حقوق مطبوعات بودم و با
اینکهمدیرانمسئولوسردبیرهاهیچکداماطالعندارند،حتا

چندمورددفاعمنازنشریاتباعثشدتابابعضیمسئوالن
ازجملهفرماندهنیرویانتظامیوبعضیازمسئوالنقضایی
به درگیری لفظی برسد .من آنجا در مقابل مواردی که
غیرمنصفانه و ناعادالنه بود ،از مطبوعات دفاع کردم و جلوی
بعضیازسخنانیراکهممکنبودمنجربهتصویبمصوباتی
علیه مطبوعات شود گرفتیم .این عضویت تا به حال برای
منجزدردسرچیزینداشتهاست(میخندد).بارهابهآقای
پورمحسنیگفتمفردیراجایگزینمنکنندوایشانبااین
توجیه که آقای امامجمعه شما را قبول دارد و بیحاشیهتر
هستیدونظایراینها،گفتهاستبمان.
یکیازانتقادهایماایناستکهاوالشمامدتی
است حضور پررنگ در نشریات ندارید و دوم اینکه
حداقلمندریکیدوسالاخیرندیدممصوباتشورا
منتشرشود.
با توجه به زیاد شدن مشغلههایم ،انتقاد اول را قبول دارم
و گفتم که خودم هم ترجیح میدهم در شورا نباشم اما در
موردنقددومبایدبگویماصالقرارنبودهمصوباترامنمنتشر
کنم.اصالمصوباتدراختیارمنقرارنمیگیرد.بلکهدراختیار
دبیرخانه شورا که اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی است ،قرار
میگیرد .تمام مصوبات شورای فرهنگ عمومی ارزش دارند
امابرخیازآنهاشایدارزشخبرینداشتهباشند.ولیمعموال
در این چند سال مواردی را که دارای ارزش خبری بودند به
صورت خبر و گزارش از جلسه شورا به تمام نشریات اطالع
دادم .اگر در ۳ماه اخیر خبری را از این شورا مخابره نکردم به
خاطر این بوده که موارد مطرح شده چندان ارزش خبری
نداشته در حد مصوبه بوده که خیلیهایشان هم مصوبات
خیلی خوبی است .کارهای فرهنگی و زیرساختی است،
کارهایتاثیرگذاربلندمدتیاستکهدرشهرشروعمیشود
ولیخُ ب،شایدخیلیارزشخبرینداشتهباشد.
 چرا از خبرنگاران برای حضور در این جلسه
مانند جلسات شورای شهر یا شورای اداری دعوت
نمیشود؟
قبال خبرنگاران در جلسه شورای فرهنگ عمومی
میآمدند .سالها پیش از آنکه من به عنوان نماینده نشریات
در جلسات باشم .بعد شنیدم به خاطر عملکرد بد برخی از
خبرنگاران (البته نم یدانم واقعا که بوده یا چه کار کرده) در

روند جلسه یک سری اخالل ایجاد شده
و یا اخباری از شورای فرهنگ عمومی
مخابره شده که با واقعیت متفاوت بوده یا
مثال برداشت غلط خبرنگار بوده و در نشریه
منتشرشدهوآبریختهایبودهکهنمیشده
جمعش کنی .سؤال شما ،سؤال خود من هم
بوده و در جواب این را شنیدم که به خاطر
اینکه مشکالت اینچنینی پیش نیاید .البته
هیچ چیز توی شورای فرهنگی نیست که
محرمانه باشد یا به صالح نباشد .منظور این
استکهخبرآنگونهکهبوده،مصوبهآنگونه
که تصویب شده و راجع بهش صحبت شده
منتشر شود .البته االن هم که یک سری افرادی میآیند
و عکس میگیرند و جلوگیری هم نمیشود .حاال هم از
خبرنگاراندعوتنمیکنندیااطالعرسانینمیکنندولیاگر
خبرنگاریبیاید،فکرنمیکنمجلویشرابگیرند.
نبایداشتباهیکی،دوخبرنگارباعثشودچنین
شرایطیایجادگرددوممنوعیتبهوجودبیاید.
من اصال قایل به ممنوعیت حضور خبرنگاران نیستم و
این ممنوعیت را قبول ندارم .گفتم خیلی بعید م یدانم اگر
خبرنگاری بخواهد بیاید ،جلویش گرفته شود ولی اینکه
اطالعرسانی نمیشود برای این است که میگویند یک نفر
به اسم احمدزاده را آوردیم تا اطالعرسانی را انجام دهد .البته
احمدزادهقلباخودشراضینیست(میخندد).
پسمابهپشتوانهحرفشمابهجلساتبیاییم؟
من در مقامی نیستم که بخواهم فردی را دعوت کنم،
دبیرشورایعنیآقایپورمحسنیبایدتصمیمبگیردودعوت
را انجام دهد.
تصورماایناستکهعدمدعوتازخبرنگاران
جهت حضور در جلسات شورا به دلیل رویکرد امام
جمعه محترم است .یعنی ایشان تمایلی به حضور ما
ندارند.
اینگونه نیست .اتفاقا ایشان به تاثیرگذاری نشریات
اعتقاد دارد و به همین دلیل در قبال رسانهها با احتیاط عمل
میکند .ایشان یک دغدغهخاطر نسبت به نشریات دارد که
برخینشریاتمسایلراآنگونهکههست،منتشرنمیکنند.

حاالنمیشودگفتاینعیبامامجمعهاستیاعیبنشریات.
شاید یک حلقه مفقودهای وجود دارد .ایشان اعتقاد دارد که
نشریات بر اساس سلیقه خودشان بخشی از ماجرا را بُلد یا
درشتتر یا کوچکتر میکنند که البته این ذات نشریات
استوهرکدامبنابرسلیقهخودشانبااخباربرخوردمیکنند
اماهمینموضوعباعثشدهایشانمحتاطانهعملکند.من
خودم چندباری این نقد و انتظار نشریات را به ایشان منتقل
کردم اما پاسخ م یدادند اگر همان حرفی که م یزنم منتشر
شود،چهتریبونیباالترازنشریاتامامتاسفانه. .
 پس بخشی از دغدغه ایشان امانتداری
نشریات است اما اینجا ابهامی وجود دارد که آیا
دغدغه ایشان تنها ناظر به همین مورد است یا نقد و
تحلیلنشریاتازسخنانایشانراهمدربرمیگیرد.
یعنی مثال ایشان سخنی میگوید و ما این را عینا
منتشر میکنیم اما ممکن است نقدی هم بر موضع
ایشانداشتهباشیمکهبخواهیمطرحکنیم.امامجمعه
بااینبخشمشکلدارد؟
اصال چنین نیست .شما ببینید ایشان تاکنون چقدر
به تحلیل نشریات نقد داشته است؟ شاید موارد بسیار کم
و انگشتشماری وجود داشته که مثال موارد خاص امنیتی
بوده یا از خط قرمزها عبور شده .موضع رسمی امامجمعه
در نمازجمعه بیان میشود .تا جایی که یادم است ،تاکنون
ایشان فقط یکبار در نمازجمعه نسبت به نشریات موضع
گرفته بود .حاال شاید اینکه گاه با تماس تلفنی یا با واسطه

افراد به نشریات بگویند که کاش فالن مورد را ننوشته بودید
یا اگر اینگونه نوشته بودید ،بهتر بود ،وجود داشته اما بسیار
کم است .شما از سردبیر خودتان بپرسید تاکنون چند بار
امامجمعه در مورد مطالب شما ایراد گرفته .ایشان با خیلی
ازعکسهاییکهدرصفحهاولمنتشرمیشود،مخالفاست
اما تاکنون موضع مخالفتش را منتقل نکرده .به عبارت دیگر
فشاری از جانب ایشان به نشریات وارد نشده است.
 هدف ما همین بود که روشن شود دغدغه
ایشان انتقال صحیح و امانتدارانه کلمات است یا
اینکهمثالنقدوتحلیلبایدهمانطورباشدکهایشان
میپسندد.
اصال مورد اول نیست .مورد دوم صحیح است .مثال
مدتی پیش ایشان در خطبههای نمازجمعه موضعی در
مورد برجام گرفت و یکی از نشریات در نیم صفحه موضع
ایشان را نقد کرد و متهم کرد که ایشان نسبت به برکات
برجام ناآگاه است .بروید از مدیرمسئول بپرسید آیا امام
جمعه یا دفتر ایشان واکنشی به این ماجرا داشته یا خیر؟
یعنی ایشان به نقد شدن خودش هم واکنشی نشان نداده
چه برسد به اینکه بخواهد بگوید تحلیلها باید مطابق نظر
ایشان باشد .حاال شاید شما اشارهتان به آن حرف امامجمعه
است که یک زمانی از طرف دفتر ایشان به نشریات اعالم شد
کهاگرخواستیدباروحانیونمصاحبهکنید،یکهماهنگیبا
امامجمعهانجامدهیدکهالبتههیچکدامازنشریاتهمتااین
لحظه به این سفارش عمل نکردند .من خودم هر دو مورد را
قبول دارم چون مثال هدف اداره ورزش این بود که مشخص
شود ادعای آن فرد ورزشکار در مورد قهرمانی صحت دارد یا
خیر .در مورد حرف امامجمعه هم ،یکی از نشریات با فردی
که ادعای روحانیت داشت مصاحبه کرده بود اما ایشان چند
سال پیش از حوزه علمیه اخراج شده بود و اگر اشتباه نکنم
به خاطر آن مصاحبه هم به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.
هدفامامجمعهازهماهنگی،اینبودکهمشخصشودفردی
کهتحتعنوانروحانیمصاحبهمیکند،واقعاروحانیاست
یا خیر اما برداشت نشریات این بود که امامجمعه گفته بدون
اجازهمنحقمصاحبهباروحانیونراندارید.درموردتحلیلها
همکهگفتید،باشناختیکهازایشاندارماگردرموردمطلب
یکنشریهنیازبهموضعگیریوانتقادباشدوضرورتایجاب
کند ،وی در نمازجمعه حرف خود را م یزند اما حرف ایشان
ایننیستکهمطالبرامطابقسلیقهایشانمنتشرکنید.

کنسرت گروه
سایهسار 13
مرداد برگزار
میشود
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میشود .محمد شهسواری پس از برگزاری دو کنسرت با نوزاندگان مطرح کشور هفته آینده با گروه سیرجانی
سایهساررویصحنهمیرود.دراینگروهمحمدشهسواریتاروآواز،سعیدجریدهکمانچه،محسنخواجوییتار
باس،محمودایراننژادتنبک،بهزادضیاعود،محمدیغماییسهتار،مصطفیخدابخشسنتورومحمدیاراحمدی
دفمینوازند.قراراستگروهسایهسارقطعاتیراازنویددهقاناجراکند.محمدشهسواریدراینرابطهمیگوید:
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سرمقاله

از رشک تا تاسف راهی نیست
 رضا مسلمیزاده
راست است که سر دلبران آنگاه
که در حدیث دیگران بیاید ،بسی
خوشتر است .معموال کسانی
که از پایتخت به دیگر نقاط ایران
سفر میکنند ،نوعی نگاه از باال به
پایین دارند و احساسشان چیزی
از جنس معاشرت با اهل دهات است .روزی که گروهی
برای ساخت فیلم از تهران به مس سرچشمه آمده بودند
و در البهالی حرفهایشان از وسعت دانش و فهم باالی و
احاطه هنری مدیر روابط عمومی یک مجموعهی معدنی با
تعجب حرف میزدند ،اعتراف ایشان حسی از غرور و افتخار
در من برانگیخت و معنای شعر مولوی را برایم تبلور عینی
بخشید« :وه چه خوش باشد که سر دلبران /گفته آید در
حدیثدیگران».
سر دلبران از زبان دیگران خوشتر است اما هنگامی
دوچندان میشود که روزنامهنگار کارکشتهای همچون
محمد لطیفکار بنویسد« :سیدعلی میرافضلی شاعر و
پژوهشگر ارجمند ،روز گذشته با فعالیت حرفهایش در مس
خداحافظی کرد ،تا فرصتهای بیشتری برای رستگاری در
حوزهی دلخواهش ،یعنی فرهنگ و هنر در اختیار داشته
باشد ...ثمرهی تالشهای او در مدیریت روابط اجتماعی و
فرهنگی مس با جامعه پیرامون و حتی گسترهی کشور،
ارجمندانه و ماندگار است».
اگرچه نیروی انسانی خالق و کارآمد مهمترین عنصر
توسعه است اما همگان بیشتر در حرف به زبانش میآورند و
در عمل کمتر بدان پایبندند و تملق تا اطالع ثانوی موثرترین

وسیلهیارتقاست،البتهاگرآقازادگیوژنخوبمجالبدهند.
درچنینآشفتهاحوالی؛امثالسیدعلیمیرافضلیدرهی
نادره و کبریت احمر به حساب میآیند .با خود میاندیشم
حاال که عمر خدمت وی به پایان آمده بر سر روابطعمومی
مس سرچشمه چه خواهد آمد؟ میرافضلی مصداق روشن
«شرف المکان بالمکین» است .او فخر و عزت مس بود و
بدان اعتبار بخشید .اگر قرار باشد یک روابطعمومی را با
کارکرد و جایگاه واقعیاش معرفی کنیم ،بدون شک مس
سرچشمه با اختالفی فاحش در صدر مینشیند .چنین
جایگاهی رشکآور است و البته برای ما بسی عبرتآموز.
سیرجان میان دو مجموعهی صنعتی و معدنی قرار
س ِ سرچشمه
شمالشرقی به نام م 
گرفته است؛ یکی در
ِ
آهن گلگهر .فاصلهشان به
نام
به
ِغربی
ب
و دیگری در جنو 
ِ
لحاظ جغرافیایی زیاد نیست اما در نوع نگاهشان به مقولهی
پراهمیتیچونروابطعمومیگوییفاصلهییمیانآسمانو
زمین است و به اندازه رشک به یکی و تاسف به حال دیگری.
نحوهی سلوک روابطعمومی گلگهر در دوران
مدیرعامل جدید ،یکی از آزمونهای پیش روی اوست.
بر جمشید مالرحمان فرض است که با تاملی بر آنچه که
در روابطعمومی مسسرچشمه و گلگهر در سالهای
گذشته رفته است ،به اعتبار و عزت مجموعهی خویش
نگاهیعمیقتربیفکند.روابطعمومینهکاریاستخُ ردکه
بشود زمام آن را به هر کسی سپرد و انتظار داشت تا تجربه
مسسرچشمه تکرار شود .روابطعمومی اعتبار و آبروی یک
مجموعه است و اگر مدیری با اهمال در این انتخاب آبروی
خویش و مجموعهاش را به حراج بگذارد ،از دیگران کاری
ساختهنیست.

یادداشت

با شیرخشک فردای فرزندانمان را به بازی نگیریم
 دکتر فتحاهلل باستانی
اینمقالهیکوتاهچکیدهیمطالب
علمی و مقاالت متعدد تحقیقی
دربارهی مشکالت شیرخشک
است ،امید اینکه هرگز کودکی را
با دادن شیرخشک راهی آیندهای
نامطمئننکنیم.
بخشی از مشکالت تغذیه با شیرخشک در زیر آورده شده
است؛
کودکی که با شیرخشک تغذیه میشود در آینده دچار
بیماریهای عفونی مختلف مثل :سینهپهلو ،اختالالت
گوارشی ،عفونتهای گوش و سایر عفونتها میشود .زیرا
شیرخشک فاقد عوامل ایمنیبخشی است که بصورت
آنتیبادی در شیرمادر وجود دارد؛ آنتیبادیها عوامل
دفاعی بدن هستند که مادر در طی عمر خود با گرفتن
بیماریهای مختلف به دست آورده است و نوزاد با خوردن
شیر مادر درواقع اولین واکسن را دریافت میکند و سبب
ایمنی در برابر بیماریها میشود که در واقع آغوز-شیر اولیه
مادر -دارای بیشترین مقدار عوامل ایمنی است .کودکی که
باشیرخشک تغذیه شده است دچار بیماریهای آلرژیک
مثل آسم و اگزما میشود ،دیابت هم در افرادی که سابقهی
مصرفشیرخشکدارندبهعلتآلبومینگاویبیشتراست
که این آلبومین باحمله به سلولهای تولیدکننده انسولین
زمینه دیابت را فراهم می کند.
کودکانی که از شیرخشک استفاده میکنند به ویژه اگر
نارس باشند دچار کاهش میزان هوش و اختالل در
تعامالت اجتماعی میشوند .زیرا مادر با دادن شیر خود که
*

دارای چربیها و اسیدآمینه ضروری است سبب رشد بهتر
یاختههای عصبی و افزایش هوش به ویژه هوش اجتماعی
میشود و قدرت عاطفه در کودکی که از شیر مادر تغذیه
میکند به سبب در آغوش بودن مادر بیشتر میشود و در
برخورد با سایر افراد مهربانتر و انسانیتر برخورد میکند.
سکتههای قلبی و مغزی و فشارخون و مشکالت عروق
کلیویدرنوزادانیکهشیرخشکخوردهاندبیشتراستچرا
که نمک شیرخشک بیشتر است و نوع چربی موجود در
شیرخشک آسیب و تنگی عروق را تشدید میکند .خالصه
اینکه شیرخشک همان شیرگاو است با تغییرات جزیی ،و
هیچ شیرخشکی از شیرانسانی تهیه نمیشود و تاکنون
هم تالشهای بشر برای ساخت شیری شبیه شیر مادر
بینتیجه بوده است .پس با آموزش صحیح مادر و اطرافیان
در جهت تشویق و ترویج شیرمادر برای داشتن جامعهای
سالم همه تالشمان را بکنیم.
چند نکته در این خصوص مهم است:
آموزش شیردهی در دوران حاملگی و رفع اشکاالت
آناتومیک اگر وجود داشت
آماده کردن مادر از نظر روحی و روانی برای شیردهی
آموزش به اطرافیان که سخن ناامیدکننده به مادر نگویند
آگاهی از عوارض شیرخشک
دانستن این نکته که هر مادری قادر به شیردهی است و
تعداد انگشتشماری از بیماریها و داروها هستند که منع
شیردهی دارند .به امید روزی که ما با جامعه جهانی در دادن
شیرمادر نزدیک شویم که متاسفانه در این مورد کشور ما
هماکنون فاصلهی زیادی با کشورهای دیگر دارد.
*متخصصکودکانونوزادان
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 این ماشینهای شهرداری که ساعت  ۱نیمهشب مشغول
جمعآوریزبالههاهستند،چرادیگهباصدایبلندبوقم یزنند.بااین
کار همه را از خواب بیدار میکنند3364
شوپرورش سیرجان لطف کند مدارسی که شهریه اجباری
 رییس آموز 
دریافت نمیکنند معرفی کند تا شهروندان در انتخاب مدرسه فرزندانشان
حق انتخاب داشته باشند .ما تاکنون در هر مدرسه دولتی فرزندمان ثبتنام
کردهایمبالاستثناءشهریهگرفت هاندحاالچطوررییسآموزشوپرورشچنین
حرفی م یزند ،شاید از مدارس زیرمجموعهاش اطالعی ندارد .شاید فقط از
فرزندایشانشهریهنمیگیرند.چرابهمردمحقیقترانمیگویید؟0114
 با سالم آقای قاضی حکمدهنده اعدام  ۴۰۰۰هزار نفر! بهتر
بود در این مدت ،گردن یا مچ خیلی از این مسئوالن بیکفایت و
اختالسکننده را هم میزدی تا شاید احتیاج به این همه اعدام نبود.
خیلیازاینگردنکلفتهاباید ۱۰باراعداممیشدند6367
 وقتی رییسجمهور حباب قیمت گوشت قرمز را از وزیر جهاد و
کشاورزی جویا میشود ،بیانگر آن است مسئوالن نظام از وضعیت
قیمتهابیاطالعهستندوتصمیماتیکهمیگیرندبراساسواقعیتهای
بازار نیست یا به قولی تصمیماتشان از روی شکم سیر خودشان است و
نم یدانندکهکارگرانوکارمندانیکهحداقلحقوقودستمزدمیگیرند
و بازنشستگان و افراد بیکار جامعه چطور امرار معاش میکنند چون
هیچوقتمسئوالندرجایگاهآنهاقرارنگرفت هاند0114
 آقای شهردار ،شمارا به خدا به فکر نیروهای شرکتی هم باشید.
اکثر کارهای شهر و شهرداری را شرکتیها انجام میدهند ولی حقوق
ورسیدگیشان خیلی کمتر از قراردادیها است .به خاطرخدا فکری
بردارید.انگیزهوچشمنیروهابهدستشماست5421

