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اتفاق
روز

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست همگرایی دولت و پدیدآورندگان آثار هنری مطرح کرد

مردم نباید در تدوین قانون نادیده گرفته شوند
خبرنگار

دیروز اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه یک روز
تاریخــی را در تاالر رودکی در کنــار دو وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی و تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی پشت ســر گذاشتند؛روزی
که به قــول ایرج راد ،رئیــس هیأت مدیره
خانه تئاتر ،پس از گذشت چندین برنامه
توســعه و پیگیریهــای طاقت فرســای
هنرمنــدان و اهالــی فرهنــگ باالخــره بــا
همــکاری ســید عباس صالحــی و محمد
شــریعتمداری به ثمر نشســت؛ ثمری که
حاصل یک سال تالش مستمر و جلسات
پیاپی هفتگی هر صنف با مسئوالن وزارت
فرهنــگ و ارشــاد بود تا یکشــنبه صبح در
نشست همگرایی دولت و پدیدآورندگان
آثــار فرهنگی و هنــری گام نخســت آن با
امضای پیشنویس دســتورالعمل نحوه
تشــکیل فعالیــت انجمنهــای صنفــی
فرهنگ ،هنر ،رسانه و کانونهای مربوطه
برداشته شــود .این دســتورالعمل پس از
اینکــه بــه تصویب هیــأت وزیران برســد،
رسماً ابالغ و اجرا خواهد شد.
ëëیک سند مشترک برای هم ه انجمنهای
هنری
در این نشست علیاصغر سیدآبادی
مشــاور برنامهریزی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی در ابتدا ،طی گزارشی در خصوص
رونــد این پروژه گفــت« :در تاریخ معاصر
ایران بینظیر است که تمام انجمنهای
هنری به یک سند مشترک برسند .ما طی
مشورتهایی که با آقای صالحی داشتیم
به این نتیجه رسیدیم جلسات مشترکی با
حضور نمایندگان صنوف مختلف برگزار
شود تا به جمعبندیهایی پیرامون نحوه
تشکیل فعالیتهای انجمنهای صنفی
فرهنگ و هنر برســیم و برنامهریزیهایی

ëëکارشایستهنیازمندتشکلهایاستاندارد
است
مســعود هوشــمند رضــوی نماینــده
صنف روزنامهنــگاران دومین ســخنرانی
بــود که گــزارش ایــن اتفــاق مهــم را ارائه
کــرد و افــزود« :هــدف از شــکلگیری
ایــن تصویبنامــه اســتقرار و توســعه و
نهادینهســازی یــک کار شایســته اســت.
ایــن یک مفهوم بینالمللی اســت .طبق
تعریفی که ســازمان بینالمللــی کار ارائه
ی اســت که کرامت
کرده کار شایســته ،کار 
انســانی و امنیت در آن دیده شــده است.
اگر بخواهیم کار شایســته را نهادینه کنیم
نیــاز بــه تشــکلهای اســتاندارد داریم که
به رســمیت شــناخته شــوند ».هوشــمند
ادامه داد« :این اولین برنامهای اســت که
محصول گفتوگوهای مختلف است که
نماینــدگان اصنــاف در آن حضــور دارند
و میتواننــد بــدون دخالــت دولــت کاری
انجــام بدهنــد ».ایــرج راد رئیــس هیــأت
مدیــره خانــه تئاتر هــم در ادام ه مراســم
گفــت« :بعــد از ســالها تالش ،امــروز به
نتیجــه رســیدهایم .مــا از دیربــاز بهدنبال
امنیــت اهالــی تئاتر بودیــم .در ایــن راه از
شــورای عالی انقالب فرهنگی پرســیدیم
کــه چــرا مصوبات اجرایی نشــده اســت؟

ëëاجــازه ندهید اجــرای این قانــون پس از
تصویببهتأخیربیفتد
منوچهر شاهســواری مدیرعامل خانه
ســینما هم بــا ابــراز قدردانــی از برگزاری
ایــن برنامــه بیــان کــرد« :مــا هنرمنــدان
جامعــهای بــه هــم پیوســته هســتیم اما
نکتــهای که در حضــور  ۲وزیر محترم الزم
به گفتن است موضوع مخالفت برخیها
از فعالیــت فرهنگــی و صنفــی در کشــور
اســت کــه در قالــب قانــون میخواهند از
فضــای ابهامآلــود بــه نفع خود اســتفاده
کننــد .میخواهند فرهنگ و تاریخ کشــور
را غــارت کنند .اما نباید اجــازه داد اجرای
این قانون پس از تصویب به تأخیر بیفتد.
موضوع نظام بازنشســتگی اهل فرهنگ
و هنــر در وضعیــت بســیار اســفناکی قرار
دارد کــه ایــن نیازمند یــک درایت عمیق
و حرکــت انقالبی اســت .امیــدوارم آقای
شــریعتمداری بتواننــد بپذیرند تــا بتوان
موانع حقوقی را رفع کرد».
ëëکارخوبیکهدیراجراشد
فریــدون عمــوزاده خلیلــی رئیــس
انجمن نویســندگان کودک و نوجوان هم
در ایــن برنامه ضمن قرائت نوشــتهای از
محمــود دولتآبــادی تصریح کــرد« :ما
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گزارش

مریم سادات گوشه

در جهت اســتقرار نظام صنفی فرهنگ و
هنر صورت بگیرد ».سیدآبادی ادامه داد:
«ابتدا بیمه بیکاری را در جلسات متعدد
پیگیــری کردیــم و بعــد بــه بحــث نظام
صنفی رســیدیم که هنرمندان و اصحاب
فرهنگ هم باید مثل پرستاران یا پزشکان
یک نظام صنفی داشته باشند .در نهایت
بــه این نتیجه رســیدیم باید بــه نهادهای
ســرمایهگذاری مثــل اتــاق بازرگانــی و
نهادهای دیگــری هم کــه پدیدآورندگان
آثار هنری صنف محسوب نمیشوند فکر
کرد تا ذیل قانون کار بتوانیم مشــکالت را
حل کنیم».

و بعدهــا باز هــم پیگیری کردیــم تا اینکه
در برنامه ششــم توســعه موضوع مطرح
شــد .اما نتیجهای از آن حاصل نشــد .این
جریــان اما در خانه تئاتــر ادامه پیدا کرد و
بــا پیگیریهایی که در ایــن زمینه صورت
گرفــت آقــای صالحــی زحمــت زیــادی
پیرامــون ایــن موضــوع کشــید و قــرار بــر
این شــد تا جلســات زیــادی در این زمینه
برگــزار شــود .حــدود یک ســال هــر هفته
این جلسات برگزار شد و مسائل مختلف
حقوقی رسیدگی شد تا اینکه امروز شاهد
امضــای پیشنویســی در ایــن عرصــه
هستیم».

کتاب مقاومت

یک کانون فراگیر برای همه اهالی فرهنگ و هنر

بر اســاس این گزارش با تصویب هیأت وزیران ،برای اولین بار
در تاریخ هنر کشور ،کلیه پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و
بــــرش رسانهای میتوانند ذیل تبصره  5ماده  131قانون کار ،انجمن
صنفی سراسری تشکیل دهند .بر اساس این مصوبه هر یک از حوزههای فرهنگی،
هنری و رسانهای میتوانند یک کانون سراسری تشکیل دهند و در نهایت از به هم
پیوستن آنها کانون فراگیر فرهنگ و هنر ،تشکیل خواهد شد .از یک سال گذشته به
تانجمنهایصنفی
منظورتدوینپیشنویسدستورالعملنحوهتشکیلفعالی 
فرهنگ ،هنر ،رســانه و کانونهای مربوطه جلســاتی با حضور نمایندگان صنوف
مختلف فرهنگی و هنری و وزارتخانههای فرهنگ و ارشــاد اسالمی و تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی برگزار شده است .این جلسات به منظور تدوین آییننامههای ماده
باید حتماً از شــما بابت این اتفاق تشــکر
کنیم .اما نمیدانم چرا این حد دیر شاهد
این اتفاق خوب هستیم .امروزه بسیاری از
هنرمندان در شرایط بدی به سر میبرند.
مقصــد نهایی ما نظــارت ،مطالبهگری و
اجــرای صحیح این پیشنویس اســت».
کاوه رضوانــیراد مشــاور حقوقــی خانــه
موسیقی هم در این مراسم گفت :مقصد
نهایــی مــا بایــد نظــارت و مطالبهگــری
در اجــرای صحیــح ایــن تصویبنامــه و
اهتمام برای شکلگیری سریع کانونهای
سراســری صنفی هنرمندان باشــد .از آن
چیزی کــه باید بــر حذر باشــیم تمرکز بر
ماهیت مدنی و عدم دخالتهای دولتی
اســت .نهاد صنفی رقیب دولت نیســت
همــراه دولــت اســت تــا دولــت بــه جای
ورود ،بــه اجــرا و سیاســتگذاری مشــغول
باشــد .نهاد صنفی حلقه اتصال هنرمند

و حاکمیت اســت که حقوق هنرمندان را
میســتاند و از حریــم او صیانت میکند.
دخالــت دولــت قطعــاً آن فعالیتهــا را
مختلمیکند».
ëëمشاغلفرهنگیبایدتعاریفخودراپیدا
کندتاگرفتارابهامنشود
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا
اشــاره بــه دوری دولــت و ملــت در ۱۵۰
ســال گذشــته و در کنار هم قــرار نگرفتن
ی نگرفتن
آنهــا ،علت ایــن مهم را جــد 
همراهــی و همگامــی مــردم در تدویــن
قوانیــن دانســت .ســید عبــاس صالحی
گفــت« :یکــی از برنامههای مــن رونق و
ســاماندهی کســب و کارهــای فرهنگی و
هنری بــوده و به همین ســبب این مهم
بــا جدیــت دنبــال شــده و خواهــد شــد.
ت گرفتــه و در ادامــه
ایــن نشســت نشــأ 

 ٩٢برنامه ششــم توســعه ،که یکی از بندهای ذیل این ماده به بحث نظام صنفی
مرتبط بود ،با حضور نمایندگان صنوف مختلف برگزار شــد .پس از تصویب این
پیشــنهاد ،کلیه پدیدآورندگان آثار فرهنگی ،هنری و رســانهای میتوانند در بســتر
تشکلهای رسمی و تخصصی روابط کار ،مطالبات خود را از طریق گفتوگوهای
ســه جانبه ملی دنبــال کرده و به امنیت شــغلی پایدار برســند .تنظیم و تصویب
«دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمنهای صنفی فرهنگ ،هنر و رسانه و
کانونهای مربوطه» از دیگر مواردی است که در این تصویبنامه پیشبینی شده و
تشکلهایچهاردهگانهفوقبهمنظورپیشبردهرچهسریعتراهدافتصویبنامه،
مبــادرت بــه تهیه و ارائه پیشنویس دســتورالعمل و ارائه آن بــه وزرای فرهنگ و
ارشاد اسالمی و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کردهاند.

همــان برنامههاســت .وزیــر فرهنــگ
و ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه موضــوع
مقرراتزدایــی و کاهــش مقــررات و
قوانیــن دســت و پاگیر در ایــن وزارتخانه
در ارائــه و صدور مجوزها افــزود« :از بدو
ورود به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
 ۱۳۷مجــوز در حوزههــای فرهنگ و هنر
و رســانه را بــه  ۳۶مــورد کاهــش داده و
تجمیع کردیم .مشاغل فرهنگی و هنری
بایــد تعاریف خــود را پیدا کند تــا گرفتار
ابهامــات فــراوان نشــویم ».صالحــی بــا
اشــاره به رویکرد دولت تدبیــر و امید در
جــدی گرفتن واگــذاری امور بــه مردم و
پیگیــری آن بهعنــوان مطالبــات جــدی
گفــت« :در وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی تــا حد زیــادی واگــذاری امور به
تشــکلها و صنوف انجام شــده و این کار
را ادامــه خواهیــم داد .معتقدیــم بدون

حضــور و همراهــی مــردم کارهــا و امــور
پیش نخواهد رفت و پیوند دولت و ملت
مستحکم نخواهد شد».
محمــد شــریعتمداری وزیر تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعی هم با ســخنانش به
ایــن نشســت پایــان داد .او در بخشــی از
صحبتهایش گفت« :این یک تصمیم
راهبــردی و اســتراتژیک بــود .بایــد بارها
امتحــان میکردیم لباســی به تــن نظام
فرهنگی و هنــری ندوزیم که بعداً مجبور
شــویم آن را کوچک و بــزرگ کنیم .اجازه
دهیــم اصحــاب فرهنــگ و هنــر بگویند
در چــه قــوارهای و به چه شــکل و صورت
ســاخته شــود .فقــط در قالــب چارچوب
قانون ».او ضمن ابراز تأسف در خصوص
اینکــه چــرا اینقــدر دیــر آن اتفــاق افتــاد
تصریح کرد« :خوشحالم که این اتفاق در
این دوره افتاده است».

براســاس مصوبــه شــورای عالــی
انقالب فرهنگــی ،روز 23مــرداد ماه
ســالگرد پیــروزی و مقاومــت 33
روزه حــزباهلل لبنــان در برابــر رژیم
صهیونیســتی بهعنوان روز مقاومت
اســامی نامگذاری شده است .کتاب
«هم قسم» شرح زندگی و خاطرات
امیاســر ،همســر شهید ســیدعباس
موســوی ،دبیرکل پیشــین حزباهلل
لبنان اســت که در  3فصل به همت
انتشــارات بهنشر منتشر شده است و
شــرح خاطــرات و فداکاریهــای این
بانوی بزرگوار را روایت میکند.
«هــم قســم» برگــردان کتــاب
«الوصول» اســت کــه «عبدالقدوس
االمیــن» نویســنده لبنانــی به رشــته
تحریر درآورده است و احمد نطنزی
آن را به فارســی ترجمه کرده اســت.
در ایــن کتــاب خواننــده در فــراز و
نشیب داســتان با روح بزرگ بانویی
همراه میشــود کــه قدم به قــدم در
کنار وجود معنوی شهید سیدعباس
موســوی میبالــد و در قامــت یــک
شــهید قــد میافــرازد .ســیدعباس
موسوی  ۱۶فوریه  ۱۹۹۲میالدی برای
شــرکت در مراســم ســالگرد شــیخ
راغــب حــرب به روســتای جبشــیت
ســفر کرد .هلیکوپترهای اســرائیلی
بــه کاروان اتومبیلهای ســیدعباس
موســوی حمله کردنــد و او و فرزند و
همســرش را به شــهادت رســاندند.
خلبــان مهاجــم بــه کاروان در ســال
 ۲۰۰۸میــادی و روزنامــه اســرائیلی
یدیعــوت احرونــوت در ســال ۲۰۱۲
میالدی جزئیاتی از این ماجرای ترور
فاشکردند.

