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سیدهادی فیاضی

ا�� ���   ���رد...!
روزگار غریبی است. میھمانی ناخوانده در روزھای شکوفه و گل و شبنم، شوق خرید و دیدارھای 
نوروزی، عشق دست بوسی بزرگ ترھا و آغوش گرم و پرمحبت آن ھا را با اندوه ھمراه کرده است. 
ھر سال شھر را آب وجارو می زدیم تا میزبان زائرانی باشیم که عاشقانه بار سفر می بندند تا نوای 
«حول حالنا الی احسن الحال» را در جوار مرقد منور امام عاشقان زمزمه کنند، اما اکنون با دلی 

سرشار از اندوه از آن ھا می خواھیم که «به مشھد نیایید!»
ھر سال شھر را آذین می بستیم و گل آرایی می کردیم تا زائران و بچه ھای شھر امام رضا(ع) را دعوت 
کنیم تا به خیابان ھا بیایند و از آنچه برای شادی و نشاط آن ھا مھیا کرده ایم لذت ببرند، اما اکنون 

از آن ھا می خواھیم که «در خانه بمانید!»
ھر سال گل فروشی ھا پیاده روھا را می آراســتند و سبزه و ماھی قرمز به ما چشمک می زدند تا 

ھفت سین خانه ھایمان را به گل و سبزه و آب و ماھی بیاراییم، اما امروز...
بگذرد این روزگار تلخ تر از زھر
بار دگر روزگار چون شکر آید

ما ملت بزرگی ھستیم؛ بزرگ تر از ھمه سختی ھا. ما این میھمان ناخوانده را با ھمدلی و امید از 
شھرھایمان خواھیم راند و بار دیگر شھر از گل و بلبل و عشق و لبخند سرشار خواھد شد. در 
روزھای سخت در خانه می مانیم و از دور قلب ھایمان را به ضریح امام مھربانی ھا پیوند می زنیم 
و از او با امید و عشق، «بھار بدون رنج» را می خواھیم. در روزھای سخت در خانه می مانیم و در 
کنار خانواده با عشق ورزی به عزیزانمان روزگار تلخی ھا را شیرین می کنیم. در روزھای سخت 
در خانه می مانیم و یاد عزیزانی را که برای امنیت این مرز و بوم در سال ھای حماسه و ایثار با خون 
پاک خود «امنیت» را برای این مرز پر گھر به ارمغان آوردند، گرامی می داریم. در روزھای سخت 
در خانه می مانیم و برای پزشکان، پرستاران، درمانگران و تالشگرانی که این روزھا عاشقانه برای 
شکست دیو کرونا با نشاط و خستگی ناپذیر تالش می کنند تا «سالمت» را به دیار سرافرازان 

ھدیه کنند، دعا می کنیم.
روزگار سختی ھا خواھد گذشت و ما ھمه ھمدل، صبور، عاشق و امیدوار در خانه می مانیم تا 
زنجیره گسترش و فراگیری کروناویروس را قطع کنیم تا رشته دوستی دوباره پیوند بخورد و 

نشاط و عشق و محبت و دلدادگی سرزمین عشق را سرشار کند.
خوشا بھار که پیغام آشتی با اوست
نظر کنید که ھنگام آشتی با اوست
میان عھد تو و من اگر خالف افتد

خوشا نسیم که اعالم آشتی با اوست!
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دیگر «این چه رازی اســت که ھر بار بھار با 
عزای دل ما می آید؟» و «بھار آمد گل و نسرین 
نیاورد!» حال و روز ما را نشان نمی دھد. این ھا 
مال سال ھای قبل بود که ھنوز بھار و زمستان 
ســر جایش بود و این حرف ھا معنا داشــت. 
حاال بھار و زمستان چنان در ھم آمیخته اند و 
چنان سوگ و سور در ھم تنیده اند که به نظر 
می رســد آن ۳۲ حرف فارســی کفاف بیان 
احواالت ما را نمی دھد. حاال ھمین مایی که 
در این ایام خداخدا می کردیم زمستان پر برف 
و بارانی داشته باشیم تا از شر خشک سالی در 
امان بمانیم، دست به دعا برداشــته ایم که گرما زودتر از راه برسد، بلکه زودتر از شر نحوست 
کرونا خالصی یابیم. حاال ھمین مایی که از ترافیک آخر سال به تنگ می آمدیم، از این ھمه 
خلوتی به وحشت افتاده ایم. در چنین اوضاع بلبشویی عید نوروز از راه برسد یا نرسد چه تفاوت 
دارد؟ روز خوشش عید نوروز را خوش نمی داشتم؛ نه تنھا عید نوروز را، که ھر مناسبتی را که 
از حقیقت خویش تھی شده باشد و به عادتی بدل شده باشد برای تفاخر بسیاران. شب ھای 
شلوغ اسفندماه از ترافیک و ازدحام برای خرید حالم به ھم می خورد. معنی این ھمه حرص 
و آز را برای تقویمی که نو می شود و چند ســاعت بعدش ھمه چیز بر مدار «روز از نو و روزی 
از نو» برمی گردد نمی فھمیدم. ھنــوز ھم نمی فھمم. آن ھمه تکاپو و دســت وپازدن برای 
لحظه ای؟ «عمر بگذشت به بی حاصلی و بلھوسی!» و تازه چه عیدی؟ آن ھم برای ما که دور تا 
دورمان مصیبت زده است. چطور می توان بی آنکه به سوریه تکه پاره شده، افغانستان ھمیشه 
جنگ زده، عراق و یمن و... اصال چرا راه دور برویم، چطور می توان بی آنکه به کودکان معصوم 
کارکارتن خواب ھای نومید از زمین و آسمان و ۱۲میلیون حاشیه نشینی که در ھمین مرز 
پر گھر در حسرت نان و جامه ای می سوزند نیندیشید و دور سفره ھفت سین نشست و با دل 
خوش حال و فال را از دیوان خواجه طلب کرد؟ اگر روز و روزگار با ما بر ســر مھر بود، شاید 
می توانستیم در آغاز فصل بھار آسوده دالنه زمزمه کنیم: «ھر کس به تماشایی رفته است به 
صحرایی/ ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی!» اما در زمانه عسرت نه سوگواری می تواند 

موجب بیداردلی شود و نه شادی می تواند ما را با حقیقت حیات آشتی  دھد.
چه می توان کرد؟ چاره چیست؟ حاال که سوگ و سور این قدر در ھم آمیخته اند، چه می توان 
کرد؟ بی شک آنان که از محنت دیگران بی غم اند و در غوغای کرونا و سیل و گرانی فقط وفقط 
در این اندیشــه اند که چگونه خود را به شــمال برسانند، مخاطب این ســخنان نیستند. 
پرستندگان عادات در ایام سوگ قسمتشان از آن ھمه شور و شکوه غذای نذری است و در ایام 
عید سھمشان از رستاخیز طبیعت «این کمره یا فنره!» اما آنان که ھنوز در زندگی روزمره 
به دنبال معنا می گردند و ھنوز ھــم معتقدند ھیچ چیزی در این عالم بی حکمت نیســت، 
تکلیفشان چیســت؟ آیا ھنوز ھم می توان به این وقایع حیرت آور به چشم تأمل نگریست و 
از دل شکست زیبایی بیرون کشــید؟ تاریخ می گوید می توان! آنان که در تاریک ترین ادوار 
این سرزمین، آب و آیینه و سبزه و کالم خدا و دیوان خواجه را برای ما حفظ کردند و از دل 
وبا و قحطی و جنگ ھای پی درپی و ظلم بی حد ظالمان و خشک مغزی زاھدان، این میراث 
گران بھا را به ما رساندند، خوب می دانستند چه می کنند. اگر ھنوز ھم گوشی برای شنیدن 
داشته باشیم، صدای خواجه شــیراز را از اعماق تاریخ می شنویم: «چنان نماند و چنین نیز 

ھم نخواھد ماند!
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تا ھمین چنــد صباحی کــه از عمرمان ســپری 
شــده اســت!  و تا جایی که عقلمان قد می دھد، 
ننه ســرما که جل و پالســش را جمــع می کرد 
و  دم دمــای عید می شــد و بــه قول پیشــینیان 
ماه نــوروز  (اســفند) می آمد، باید رخت ســبک 
می کردی و خودت را می ســپردی به باد بھاری که 

گفت پیغمبر به اصحاب کبار
رو مپوشانید از باد بھار

ســال ھا دلخوش بــه توصیه ھا و ســفارش ھای 
ھمین ھــم اقلیمی ھــای عزیزمــان  از حضرات 
فرخی و منوچھــری بگیــر تا ھمســایه ھای آن 
طرفمان حضــرات ســعدی و حافــظ بودیم که

ای صنم ماھروی! خیز به باغ اندر آی
زانکه شد از رنگ و بوی باغ بسان صنم (منوچھری)

در ھمین چند صباحــی که از عمرمان گذشــته 
اســت! به یاد دارم، دم دمای عید که می شــد باید 
ھمــه جــا را می شســتی و می روفتــی و  خانــه 
را تــا جایــی کــه زورت می رســید می تکاندی.

و  تا ھمین ســال پیش، بس که  می بوســیدیم و 
می بوســیدنمان، گونه ھایمان و لب و دھانمان یک 

دوره نقاھت بعد از عید نیاز داشت.
و امســال دســتمان خالی اســت؛  نــه فرخی و 
منوچھری و رودکی و فردوسی و نه حافظ و موالنا 
و ســعدی و نه حتی ھمین رفقــای ھم عصرمان 
مثل بھار و عماد و شــھریار، ھیچ کدام شــعری 
بــرای روزھای قرنطیــه بھاری نگفته انــد. واقعا 

آدم حســودی می کند که چرا آن ھا عید خانگی 
و قرنطینه نداشــتند. حاال مــا مانده ایم  و ھمین 
چند تا شــعری که دوســت و رفقایمان بگویند 
که درد مشــترک داریم و حرف ھم را می فھمیم.

البته بایــد  ببینیــم بھار پــر گل و بلبــل، بھار 
بــاغ و مرغزار و دشــت و دمــن، بھــاری را که 
ارغــوان جــام عقیقــی بــه ســمن می دھد، 
یــا و خیاالتمــان در کنــج خانه و  چطور در روٴ
زیر ســقف بی آســمان  تصویر کنیــم؟ ذھنمان 
چقدر یــاری می دھــد برویم در حــال و ھوای 
ذھنی و عینــی جنــاب فرخی سیســتانی که:

چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار
پرنیان ھفت رنگ اندر سر آرد کوھسار

خاک را چون ناف آھو مشک زاید بی قیاس
بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار

دوش وقت نیم شب بوی بھار آورد باد
حبذا باد شمال و خرما بوی بھار

بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین
باغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنار

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لولوی الال دارد اندر گوشوار

حاال شاعران و داستان نویسان 
و ھنرمندان دستشان جلوتر است و قوه 

تخیلشان خوب به دادشان می رسد.
حاال یک امسالی را بدون دید و بازدید و بوس و سفر 

و سبزه و سیزده تجربه کنیم....این نیز بگذرد.

علیرضا حیدری
��� در �������
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در خواب دیده بودم که جایی ھســتیم مثل ســالن 
ترانزیت فرودگاه و جمعیت انبوھی از مســافران در 
کنار ساک ھا و چمدان ھایشان نشسته یا ایستاده اند 
و منتظرند تا نوبت حرکتشان برسد. فضای وھم آلود 
و رؤیایی ســالن انتظار در حقیقت ھمین دنیا بود که 
مردم مسافران چشم انتظار آن ھستند و بی آنکه بدانند 
و متوجه باشند، اسم کاروان یا شماره پروازشان اعالم 

می شود و باید راه بیفتند و بروند.
در ایــن روزھــای کرونایی که بالی خانمان ســوز و 
سخت ابتال به بیماری عفونی تا پشت در خانه ھایمان 
رسیده است، بیش از گذشته به یاد آن خواب که چند 
بار تکرار شد می افتم. ھر روز اخبار آزارنده ای از بیماران 
جدید منتشر می شود و ھر روز ھشــدارھای تازه ای 
برای مراقبت شدیدتر و جدی تر به گوش می رسد. از 
میان کســانی که عالئم نگران کننده ابتال به ویروس 
کرونا را داشــته اند، برخی بھبود می یابند و به عافیت 
سرپا می شوند، اما بسیاری ھم دچار شرایط سخت تر 
می گردند و راه برگشــت و ســالمت پیدا نمی کنند 
و از دنیا می رونــد. آن ھا که به ھــر دلیل ضعیف تر و 
شکننده تر ھستند و شرایط حساس تری دارند مثل 
سالمندان یا افرادی که درگیر دیابت یا بیماری ھای 
تنفسی ھستند، بیش از ھمه نگرانی دارند و ھر لحظه 
ممکن است مبتال شوند. واقعا ھیچ یک از ما نمی دانیم 

کسانی که این روزھا به شادی و خوشی با آن ھا مأنوس 
ھستیم و روزھای پایانی سال٩٨ را در کنارشان سپری 
کرده ایم، در نوروز٩٩ نیــز با ما خواھند بود یا نه. ھیچ 
کس نمی تواند مطمئن باشد که آیا در سال جدید نیز 
عزیزان و بستگان خود را دوباره خواھد دید یا نه؛ عموی 
بزرگ تری که مھربانی اش باعث دلگرمی خانواده است، 
خاله عزیزی که مانند مادر خانواده را از مھر و محبت 
سرشار می سازد، ھمسایه دلسوزی که دیدنش ھر روز 
ما را شاد و دلگرم می کند، دوست و ھمکاری که در غم 
و شادی شریک و ھمراه ماست، برادر و خواھری که از 
جان خودمان عزیزتر می داریم یا ھر آشنای عزیز و رفیق 
صمیمی که ھمراه و ھمدم زندگی می شناسیم؛ کدام 
یک از آنان در سال جدید خواھند بود؟ ھیچ کس از یک 
ھفته بعد، از یک روز بعد و از یک ساعت بعد خبر ندارد! 
اصال چه کسی گفته است که خودمان روزھای نخست 

بھار تازه را خواھیم دید؟
وقتی معلوم نیست چه اندازه فرصت داریم، چه خوب 
است که قدر این فرصت ھای محدود را بدانیم و مثل 
کسی که در ھوای سالم کوھستان حریصانه ریه ھایش 
را از ھوای پاک پر می کند بکوشیم تا ھر گفت وگوی 
کوتاه را، ھر نگاه گذرا را، ھر دیدار مختصر را این روزھا 

در ریه ھای جانمان ذخیره کنیم.
به قول جناب مولوی: «بیا تا قدر یکدیگر بدانیم/ که تا 

ناگه ز یکدیگر نمانیم/ بزرگان جان فدای دوست کردند/ 
سگی بگذار، ما ھم مردمانیم!» وقتی معلوم نیست چه 
قدر فرصت داریم، خوب است از این لحظه ھا بیشترین 
بھره را ببریم؛ به ویژه در شرایطی که به اضطرار قرنطینه 
خانگی در جمع خانــواده حضور داریم، چــرا از این 
موقعیت برای انباشــت مھربانی ھــا و ثبت خاطرات 

شیرین و خوش استفاده نکنیم؟
این روزھای تلخ و ســیاه خواھند گذشت و به سنت 
تاریخ جھان زندگی سبزتر از پیش و خوش تر از ھمیشه 
استمرار خواھد داشــت. روزگار مثل چرخی که در 
سرازیری دشــت، گاھی تند و گاھی کند در گردش 
اســت، به کار خویش ادامه خواھد داد و ما و فرزندان 
و عزیزانمان باز ھم در کنار ھم خواھیم نشســت، اما 
چرا این لحظه ھای اکنون و حاال را در قابی از آرامش و 
احترام و مھربانی و دوستی ماندگار نسازیم؟ چرا به جای 
فراھم کردن حسرت و دریغ و افسوس برای روزھای 
زیبای بعد از این بھار خاطرات شیرین و دوست داشتنی 

را رقم نزنیم؟
پدری که فرزند کوچک خود را در حادثه انفجار کپسول 
گاز منزل از دســت داده بود می گفــت: «آنچه برایم 
ناگوارتر از اصل مصیبت شــد خاطره آخرین ساعات 
قبل از حادثه است؛ آن روز صبح فرزند خردسالم کاری 
کرد که عصبانی شدم و از سر ناراحتی و بی حوصلگی بر 
سرش فریاد کشیدم و به صورتش سیلی زدم. کودک 
ناباورانه من را نگاه کرد، لب ھایش لرزید، بغض کرد و 
بعد اشک از چشــمان کوچکش سرازیر شد! آن وقت 
ســرش را پایین انداخت و بی آنکه حرفی بزند رفت و 
گوشه ای کز کرد. این آخرین خاطره ای است که من 

از فرزندم دارم. بعد از آن به سر کار رفتم و زمانی که از 
حادثه مطلع شدم و سراسیمه خود را به خانه رساندم، 
دیگر از ھمسر و فرزندم خبری نبود و اکنون سال ھاست 
که تمام وجودم در حسرت آن لحظه می سوزد و بیش 
از اصل مصیبت، داغ دار این حادثه دردناکم. آن روز با 
خودم فکر می کردم که مثل روزھای قبل وقتی شب 
به خانه برمی گردم فرزنــدم موضوع را فراموش کرده 
است و من ھم آرام شده ام و عصبانیت خود را جبران 
خواھم کرد، اما نمی دانستم که دیگر فرصتی برای من 

در کار نیست!»
اکنون که فرصت داریم، تا دیر نشده است، باید تابلو 
خود را نقاشی کنیم، با طرحی از دوستی و مھربانی، با 
رنگی از عاطفه و احساس، در قابی از خاطرات شیرین 
و دل نشین. اکنون تا فرصت ھست، می توانیم چاشنی 
لبخند را بیشتر در رفتار و گفتارمان بزنیم، می توانیم 
مھربان تر و دلسوزتر باشیم، حتی اگر با برخی اعضای 
خانواده یا دیگر عزیزان و دوســتانمان فاصله داریم 
می توانیم با یــک تماس تلفنی احوالشــان را جویا 
شویم. گاھی حتی یک ساعت تأخیر حسرت برانگیز 
می شــود! گاھی برای یک ســالم، یک لبخند، یک 
مکالمه کوتاه تلفنی ھم یک ساعت دیر است! ھمین 
حاال، ھمین االن وقت مھربانی و لبخند است! برخیزید 
و با فرزندتان بازی کنید، با ھمســرتان به مھربانی و 
احترام سخن بگویید، به پدر یا مادرتان تلفن کنید و 
جویای حالشان شوید! بگذارید ھر لحظه که زمان تازه 
می شود، آخرین خاطره ثبت شده از شما در ذھن و 
خاطر دیگران زیباترین تصویری باشد که می خواھید 

از شما به یادگار بماند!
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به طـور قطـع و یقیـن بایـد گفت کـه در ۴۰ سـال 
گذشـته و حتـی پیـش از آن ھیـچ سـالی چـون 
سـال ۱۳۹۸ پرحادثـه و تأسـف بار نبـوده اسـت. در 
گذشـته نیز حوادث و رویدادھای بزرگی داشـته ایم 
ولی تـا این حـد متنـوع و بزرگ خیـر. از سـیل آغاز 
کنیم که بی سـابقه بـود. این حـد از بـارش حتی در 
یـک دوره پانصـد سـاله نیـز در برخـی از حوزه ھای 
آبـی کشـور کم سـابقه محسـوب شـد. البته سـیل 
وجه خوبـی ھم داشـت که ھمـان بارش ھا بـود و پر 
شـدن سـدھا و دریاچه ھای داخلی و تاالب ھـا و در 
نتیجه قـدری بھبـود منابع آبی کشـور که سـرمایه 
بزرگی برای کشـور بـود. ادامـه تحریم ھا و تشـدید 
آن ھـا و کاھـش بی سـابقه فـروش نفـت کـه حتی 
در اوج جنـگ نفت کش ھـا در خلیـج فـارس نیـز با 
این وضـع مواجـه نبودیم. در این سـال شـاھد زبانه 
کشـیدن تنش در روابط میان ایران و ایاالت متحده 
ھسـتیم. زدن پھپـاد آمریکایی، انفجار کشـتی ھای 
نفت کـش در منطقـه، حمله بـه آرامکـو و در نھایت 
تـرور سـردار سـلیمانی و حملـه موشـکی ایـران به 
پایگاه ھـای آمریکایـی، ۲ کشـور را در آسـتانه یـک 
درگیری تمام عیـار قـرار داد. افزایش قیمـت بنزین 
و اعتراضـات آبـان مـاه، سـاقط کـردن ھواپیمـای 
مسافربری و تظاھرات بعدی آن، رفتن داخل لیست 
سـیاه اف ای تی اف، سـیل بلوچسـتان، ھمـه و ھمه 
حـوادث مھم ایـن سـال بودنـد. حـوادث اجتماعی 
و بـه نسـبت کم اھمیت تـری ھـم بودنـد از جملـه 
کشـتن ھمسـر آقـای نجفـی بـه دسـت او، مثبـت 
اعالم شـدن ایـدز گروھـی از روسـتائیان لـردگان، 

تشـکیل دادگاه ھـای 
فســـاد، افزایـــش 
تـورم و... و در پایـان 
سـال نیـز انتخابـات 
کم فـــروغ مجلــس 
یازدھـم و باألخـره 
بحران ھـا  بحـــران 
ویــــروس  یعنــی 
کرونــا را شـاھدیم.
ایـن  کنـار  در 
نفـس  حـوادث، 
پایـداری و مقاومـت 
جامـــعه ایـران نیـز 
ایـن  اسـت.  مھـم 

بخـش از مسـئله را نبایـد نادیـده گرفـت. شـاید 
ایـن حـد از تحمـل بـرای یـک ناظـر بیرونـی 
انتظـار  نمی تـوان  ولـی  باشـد.  باور نکردنـی 
داشـت کـه ایـن حـد از مصائـب قابـل دوام باشـد.

با این مالحظـات اگر از بنده بپرسـند کـه مھم ترین 
ویژگی یـا رخـداد سـال ۱۳۹۸ چیسـت، ھیچ کدام 
از ایـن مـوارد را نخواھـم گفـت. بلکـه یـک ویژگی 
تحلیلی که بـه نوعـی فصل مشـترک میان بیشـتر 
آن ھا اسـت بیـان می کنم. بـه نظر من سـال ۱۳۹۸

سال سررسـید بازپرداخت منابعی اسـت که جامعه 
ایـران پیش تـر قـرض کـرده و اکنـون بایـد آن ھا را 
تأدیـه کند. اگـر ھم قـرض نکـرده از آن ھا اسـتفاده 
کـرده اسـت. در سـال ۱۳۹۸ ھمـه ایـن منابـع تـه 
کشـیدند و بایـد بازپرداخـت را آغاز می کرد و سـال 

۱۳۹۹ نیـز ادامـه منطقی آن اسـت. در این سـال ھا 
منابع طبیعـی، منابع سیاسـی، منابع فرھنگـی و... 
به نحو غیـر بھینه ای اسـتخراج و مصرف شـده اند و 
در کمتر موردی چیزی به آن ھا افزوده شـده اسـت. 
اسـتفاده بی رویـه از منابـع طبیعی و نفـت، انقالب، 
اسـالم، سیاسـت خارجـی، ھمـه و ھمـه موجـب 
می شـوند کـه عـوارض سـوءمدیریت و حکمرانـی 
غیـر مؤثـر و ناکارآمد دیده نشـود و سـال ۱۳۹۸ که 
ایـن منابـع تـه کشـیده ھمـه ایـن ناکارآمدی ھا به 
چشـم آمده اسـت و به یک بـاره بـا یکدیگـر تالقی 
نیز پیـدا کرده انـد و عوارض آن ھا تشـدید شـده اند.

سـال ۱۳۹۹ ادامـه ھمیـن وضـع اسـت. بایـد ایـن 
بدھی ھـا پرداخـت شـود. کرونـا ھزینـه سـنگینی 
را بـر دوش جامعـه به ویـژه طبقـات فقیـر تحمیل 

خواھد کرد. بخـش مھمی از اقتصاد ضربـه دیده اند. 
چشـم انداز سیاسـت خارجـی روشـن نیسـت. قرار 
گرفتـن در لیسـت سـیاه اف ای تـی اف مزیـد بـر 
مشـکالت شـده اسـت. شـکاف درون سیسـتمی 
در نھایـت اسـت. انتخابـات مجلـس نـه تنھـا 
نتوانسـت امیـدی را ایجـاد کند کـه بـر ناامیدی ھا 
افـزود. وضـع بودجـه ناامیدکننـده اسـت و...
 آیا ھمه این ھا نشـانه ای اسـت بـرای ناامیـد بودن؟ 
پاسـخ من منفی اسـت. باید امیـدوار بـود. اصوال در 
ھمین بن بسـت ھا اسـت کـه راھـی پیدا می شـود. 
آن راه چیسـت؟ باز شـدن فضای عمومی و رسـمی 
برای حضور ھمه نیروھای سیاسـی و اجتماعی. این 
تنھا راه برای عبـور از این وضع اسـت. باید به تحقق 

آن امیـدوار بود.
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ھویت و تمدن را فقط زمین و ســازه ھا و رفتارھای روی آن نمی سازد که 
زمان ھای ھویت ساز ھم فراوان در تقویم تاریخ این دیار تحریر شده است. 
زمان ھایی که زمین بدان افتخار می کند و می تــوان به نوعی آن روز ھا را 
مبدأیک نگاه دانست. نگاھی که می تواند بسط یابد و در تقویم ھم صاحب 
ھویتی خاص شود. در میاِن این زمان ھا و روز ھا، من روزِ تشییع پیکر سردار 
شھید قاسم سلیمانی و ابومھدی المھندس و یاراِن شھیدشان رابرای مشھد 
یک روز ویژه می دانم -ھرچند برای ھمه ایران و خاور میانه ھم شاخص ھای 
فراوان داشت - در این روز مشھد الرضا، شاھد پُرشمار ترین راھپیمایی تاریِخ 
خود بود و حرم حضرت سلطان علی بن موسی الرضا(ع) میھمانانی داشت که 
بارھا از حضرت اش اذن جھاد و رخصت میدان گرفته بودند. البته پر تنوع 
ترین به لحاظ ســلیقه و گرایش و حتی تفکر ھم بود این حماسه ای که در 
خیابان ھا سروده شد. جمعیتی که تا کنون -ھرگز- مشھد به خود ندیده و 
تا ۳ میلیون ھم اعالم شده است. مردم آمدند و ھمین حضور، حماسه است 
در سرزمینی که خالق حماسه ماندگار شاھنامه در آن نفس کشیده است. 
قطعا اگر فردوســی بزرگ زنده بود در وصف این حضور بی مانند، سخن ھا 
می گفت از حکمت مردمی که قدردان فرزندان امنیت آفرین خویش ھستند. 
باری،یکشنبه، ۱۵ دیماه ۱۳۹۸، روز تشییع پیکر شھید سلیمانی در مشھد 
و برای مشھد یک روز ویژه است. ویژگی ھایی که اھل نظر در باره آن سخن 
گفته اند و قطعا آنانی که اھل مطالعه در حوزه مردم شناسی ھستند بعد از 
این نیز سخن خواھند گفت. آنچه این قلم امروز در پی آن است توجه دادن 
به یک روز ھویتی است که باید در تقویم مشھد ثبت شود و حتی می توان 
در کنار دیگر پیشنھاد ھا برای تعیین «روِز مشھد» مورد مطالعه قرار گیرد. 
روزی که در کالم روشِن رھبر انقالب، در تراز ایام ا... تعریف شده است.مفھوم 
متعالی یوم ا... ھم در جای خود باید مورد بازمطالعه اھل معرفت باشد. در کنار 
این مفھوم می توان این روز را با پسوند ملی ھم خواند. روزی که ھمه ملت، با 
ھر گرایش و خوانش، در آن نقش آفرین بودند و سیه پوش خود را صاحب عزا 
می دانستند و این روز را ھم از آن خویش می دانند لذا می توان برای تعیین 
روز مشھد بدان عنایت داشت. قطعا انتخابی چنین از سوی قاطبه مردم ھم با 
استقبال مواجه می شود چه صاحبان این روز و رقم زنندگان این حماسه خود 
ملت ھستند. مناسبت ھای تقویمی ھم برای ھمین مردم ثبت می شود لذا از 
متولیان محترم شھر و صاحب رأی ھای انتخاب یک روز به نام مشھد تقاضا 
می کنیم اگر فرصت باقی است به این روز ھم توجه کنند. روزی که می تواند 
یوم ا... معرفت و روزِ ملی مشھد باشد. روزی که به معنای تام کلمه ھم مذھبی 

است ھم انقالبی و ھم ملی و ھم متعلق به ھمه مردم...
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تحقیقات متعدد روان شــناختی معاصــر، این باور 
اســطوره ای که ذھن آدمی، رفتار او را در مسیری 
منطقی ھدایت می کند، زیر ســؤال می برد. نتایج 
بســیاری از پژوھش ھا، این باور متضــاد را معنادار 
می کند که رفتارھای ما شدیداً متاثر از پدیده ھاست! 
و رخدادھای محیطی، مسیر باورھای ما را مشخص 
می کنند. گویی ذھن آدمی، وزیر خوش خدمتی ا ست 
با این وظیفه که اشــتباھات پادشاھی سھل انگار و 
خوش گذران را توجیه کند. یکی از مشکالت این وزیر 
نگون بخت، توجیه رفتار پادشاه و پدیده ھای محیطی 
رخ داده در اقلیم حکومت با استفاده از مکانیسم ھایی  
است که سرشــار از خطاھای شــناختی اند. به این 
خطاھا یا مغالطــات، «ســوگیری (bias)» گفته 
می شود. بدیھی  است زمانی که سرزمین فردی آدمی 
یعنی محیط، رفتار و ذھن او در آرامش ھســتند، 
ذھن بســیار کمتر از زمانی که حکومت پادشاھی 
دچار بحرانی عظیم می شود، با خطاھای شناختی 
روبه روست (یا الاقل این خطاھا اثر چندان ھولناکی بر 
بقای سلطنت درونی او ندارد!). اما دیر یا زود، طوفان 
بحران ھا از راه می رسد و سوگیری ھای شناختِی وزیر 
که قرار بوده، ســلطنت لرزان پادشاه را حفظ کند؛ 
تبدیل به پاشنه آشیل حکومت می شوند. خطاھای 
شناختی ذھن انواع مختلفی دارند. یکی از رایج ترین 
 (ostrich e�ect)این سوگیری ھا را اثر شــترمرغ

می نامند.
اثر شــترمرغ ریشــه در این باور قدیمــی (و البته 
نادرســت) دارد که این پرنده  بزرگ در ھنگام خطر 
سر خود را در شن و ماسه فرو کرده و گمان می کند 
که دیده نمی شــود! ھنگامــی که فرد بــا بحرانی 
عظیم روبه رو می شــود گاھی این تصور را دارد که 
با بی توجھــی و نادیده گرفتن بحــران (و فروبردن 
کبک وار ســر خویش در برف)، از مضــرات بحران 
در امــان می ماند. فرد با این روش دفاعی، تالشــی 

نافرجام دارد از خطری که بقای او را تھدید می کند، 
آن را ناچیز می انگارد و نســبت به آن با بی توجھی و 

بی کنشی روبرو می شود.
درباره ریشه این مکانیسم دفاعی، نظر یکسانی وجود 
ندارد، اما شاید بتوان آن را به یک رفتار بسیار قدیمی 
تکاملی که در میان بسیاری از موجودات رایج است، 
مشابه دانست. این رفتار را تظاھر به مرگ یا تاناتوز 
Tonic) می نامند. رفتاری دفاعی که  Immobility)
یکی از آخرین ترفندھا میان حیوان گرفتار است تا 
با ایجاد این تصور که الشه ای فاسد ھستند، از شکار 
شدن رھایی یابند. روش دفاعی کھن تاناتوز، ھنوز به 
شکل نادیده انگاری یا بی عملی در انسان ھا باقی مانده 
و گاھی به شکلی نابه جا خود را در موقعیت حساس 
و اضطرار به نمایش می گــذارد؛ طوری که انگار آدم 
نیز ھمچون موشی که در دل بحران ضربان قلبش 
به طور موقت می ایستد، خشکش زده و این تصور را 
در خود دارد که مھاجم ھم فریب او را خواھد خورد؛ 
در حالی که بسیاری از شــکارچیان از جمله مارھا 
الشه خوارند و با بی توجھی، نادیده گرفتن و خود را به 
موش مردگی زدن در برابرشان خطر ازبین نمی رود 
و این گونه  است که با فرو بردن سر در خاک، شترمرغ 

نجات نمی یابد.
این جھت گیری نادرســت ذھن، ایــن روزھا عامل 
خطرناکی برای جامعه است، در زمانی که با ویروس 
کووید-۲-سارس یعنی عامل بیماری کرونا، به عنوان 
یک شکارچی مخفی روبه روییم، بســیاری از افراد 
دچار سوگیری اثر شترمرغ شده اند. افراد بسیاری که 
بیشتر به طور آگاھانه و یا ناخودآگاه سعی دارند تا با 
انکار خطرات این نوع از بیماری، خود را از مرکز خطر 
دور تصور کرده و بــه زندگی معمولی خود پرداخته 
یا حتی به ســفر بروند، در واقــع درگیر این خطای 
شناختی شده اند. اما واقعیت چون ماری خشمگین، 
نخست آنان و اطرافیانشان را طعمه خویش می کند و 
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از ورودی آن ھا سرعت شیوع و گسترش اپیدمیکش 
را افزایش می دھد. ذھن افرادی که به سرکوِب ھراس 
و اضطراب معقول خود، ھر واقعیتــی را باورناپذیر 
و اغراق شــده می دانند؛ در واقع وزیری ھستند که 
کارش توجیه رفتار سلطان خودرآیی ست که در دل 
بحران ھنوز به خوش گذرانی اصرار دارد. بحران کرونا 
ھمانطور که جک گاتسچاک(کتاب بحران مدیریت) 
گفته بود، بیش از ھر چیز نیازمند واقع نگری اســت 
و مرحله اول واقع نگری عبارت اســت از صداقت با 
خویشتن تحت ھر شرایطی. صداقت حتا در بدترین 
شــرایط نیز بھترین انتخاب بــرای مدیریت کردن 

بحران است، یعنی مقابله با شترمرغ بودن! 
راه رھایــی از نتایــج خطرنــاک و ســندروم اثر 
شــترمرغ، در ســه مرحله خالصه می شود: مرحله 
نخســت درک واقع   گرایانه بحــران. در مرحله بعد 
تصویر کردن بدترین حالت ممکن برای خویشتن 
(حالت اکســتریم) و در نھایت مرحله سوم عبور از 

مراحل بحران با مراقبت و پرھیــز از افتادن در دام 
حالت اکســتریم. شــترمرغ ھای بحران زده درک 
واقع گرایان ھای از بحران ندارند و بنابراین با عدم ورود 
به این مراحل سه گانه، خود و دیگر نزدیکانشان را در 
معرض خطر بیماری قرار می دھند. در نقطه مقابل، 
افراد بســیاری در حالت تصوِر بدترین حالت باقی 
می مانند و دچار اضطراب می شوند. بدیھی است که 
واقع نگری و پرھیز از اثرشــترمرغ را نباید با تمرکز 
در بطن اخبار و شــیرجه زدن به میانه بحران اشتباه 

گرفت.
در زبان چینی کلمه بحران از۲ قسمت تشکیل شده 
است، یکی «خطر» و دیگری «فرصت». فرصت، از 
پس دفع خطر شــکل می گیرد. دنیای پس از کرونا 
اگرچه بحران ھای دومینویی تازه ای را نشان خواھد 
داد؛ اما خود بستری اســت برای تغییراتی اساسی 
و رشــد آدمی. فرصت ھایی کــه در آن جایی برای 

شترمرغ ھا نیست.
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میــالن از معــدود شــھرھای جھان اســت که در 
دانشــگاه ھایش، رشــته مدیریــت ایونت(رویداد) 
تدریس می شــود؛ میالن، مرکز اســتان لمباردی، 
شــھری در شــمال غربی کشــور ایتالیا و پایتخت 
تجاری ایــن ھفتمیــن قــدرت اقتصــادی دنیا، 
حــاال، دارای بیشــترین آمار مبتالیــان به ویروس 
کرونــا در کل اروپــا و دومین کشــور در رده بندی 
مبتالیــان بــه ایــن مھمــان ناخوانــده در دنیا!
میالن بــه برگــزاری ایونت ھا، برنامه ھــای عظیم 
اجتماعی، پویش ھای باشکوه تبلیغاتی و رخداد ھای 
جھانی مشھور است. بیش از ۲۵۰روز در سرتاسر سال، 
این شھر مشغول برگزاری ایونت ھای بین المللی است 
و در صدر ھمه  آن ھا، «ھفته مد میالن» که مھم ترین 
برندھای پوشاک دنیا، آخرین دستاوردھا، نوآوری ھا 
و خالقیت ھــای خود را با حضــور گران قیمت ترین 
مدل ھا و شناخته شــده ترین طراحان در میان خیل 
انبوھی از مشتریان و عکاسان و عاشقان این صنعت، 
به نمایش می گذارنــد و آورده مالــی چند میلیون 
یورویی نصیب بخــش گردشــگری و خدمات این 
شــھر می کند؛ اما از اقبال بد، نخستین روزھای این 
رویداد مواجه شــد با به زنگ خطر  درآمدن وضعیت 
بھداشت عمومی و شــھرداری میالن، بدون تعلل، 
نه تنھا این رویــداد، بلکه بســیاری از اتفاقات دیگر 
شــھر را ھم به صورت تعطیل درآورد تا نشان دھد 
حفظ سالمت و جان شــھروندان بیش از ھر مسئله 
مالی و اعتباری برای مدیران این شھر اھمیت دارد. 
با این مقدمه مروری خواھیم داشــت بــه اقدامات 
شــھرداری میــالن و ھمچنیــن دولــت ایتالیــا 
بــرای مھــار بحرانــی نوظھور، بــه نــام «کرونا»
«میالن»، جزو ۳شھر گران اروپا برای زندگی تلقی 
می شود. از این رو بسیاری از افرادی که در این شھر 

پویا غازی 

مشغول به کار ھستند، در شــھر ھای کوچک مجاور 
زندگی می کنند و روزانه با قطار، این وسیله به شدت 
مورد عالقه  اروپایی ھا، به میالن برای انجام امور شغلی 
خود سفر می کنند؛ اما با مشــاھده اولین نمونه ھای 
ابتال بــه ویروس کرونــا در شــھرھای «کودونیو» و 
«کزل پوســتل لنگو» که از ھمان شــھرھای کوچک 
نزدیک به «میالن» ھستند، این ۲ شھر به طور کامل 
قرنطینه شدند و تمام ساکنین اعم از کارمند و کارگر 
و مدیر و دانشــجو که کار و تحصیلشــان در خارج از 
این دو منطقه بود ھم مجبور به باقی  ماندن در شــھر 
شــدند، پایانه ھای اتوبوس برون شــھری بسته شد، 
توقف تمام قطار ھا در این ۲ شھر ممنوع شد و مبادی 
ورودی و خروجی کامال توســط پلیس کنترل شــد.
در خود شــھر میــالن، اکیپ ھــای ویــژه پلیس، 
اورژانــس و واحدھــای گندزدایــی شــھری بــه 
حالت آماده باش درآمــده و ھر ۳ فــرودگاه، تمامی 
ایســتگاه ھای قطــار، اتوبــوس و متــرو را زیر نظر 
داشــته و اقدامات پیشــگیرانه را انجــام می دادند.
شــھرداری میــالن ھمچنیــن با ھمکاری شــبکه 
رادیویــی  تلویزیونــی اســتان لمباردی، اقــدام به 
تولیــد ویژه برنامه ھای متنــوع با ھدف ارائــه آمار، 
ھشــدار ھا، مقررات جدید، اطالع رســانی و باالبردن 
ســطح آگاھی شــھروندان می کردنــد، ھمچنین 
منتخب این برنامه ھا و اخبار و دانســتی ھا از طریق 
صفحه ھــای نمایشــگر نصــب شــده در قطار ھا و 
ایســتگاه ھای مترو به اطالع شــھروندان می رسید.
عالقه زیاد به غذا و نوشیدنی و ســاعت ھا نشستن و 
گپ زدن و وقت گذرانــدن در رســتوران ھا و بارھا و 
کافه ھا بخش مھمی از ھویت و ســبک زندگی مردم 
ایتالیاست و احتماال دســتورالعمل کم شدن ساعت 
کاری این محل ھا در ساعات شب، تلخ ترین خبر برای 
اھالی میالن بود ولی شــھرداری، تنھــا به صدور این 
دستورالعمل بسنده نکرد، واحدھای نظارتی راه اندازی 
شد و با اعمال جریمه ھای سنگین تمامی این کسب و 
کارھا را مجاب کرد که شب ھا که زمان شلوغ تری برای 
مراجعه به این واحدھاســت، کرکره ھا را پایین داده و 
تعطیل باشند تا از تجمعات غیرضروری کاسته شود.
شھرداری میالن به طور مستقل و به محض مشاھده 
اولین نمونه ابتال به ویروس کرونا، تمامی کنسرت ھا، 
رویدادھا، مســابقات ورزشی، باشــگاه ھای ورزشی، 
گردھمایی ھای تجاری و دولتی و مذھبی، برنامه ھای 
تفریحی، شھربازی ھا، پیست ھای اسکی، نمایشگاه ھای 
ھنری، اکران فیلم در سینماھا، موزه ھا، مراسم مذھبی 
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کالس ھای آموزشی و ھنری و مدارس و دانشگاه ھا 
را ابتدا به مدت یک ھفته و بعد از آن به مدت یک ماه 
تعطیل اعالم کرد. این تعطیلی ھمچنین شامل تمام 
جاذبه ھای گردشگری این شــھر ھم شد و در تمام 
موارد، ھیچ گونه استثنایی در ھیچ زمینه ای قائل نشد.
پیش بینی ھجوم مردم برای خریدھای انبوه ھم به 
موقع انجام شد و این گونه بود که حتی در صورت خالی 
شدن خیلی از ســوپر مارکت ھای بزرگ زنجیره ای، 
بازھم مصرف کنندگان، شاھد پرشدن تمام قفسه ھای 
موادغذایی و بھداشتی در کمتر از چند ساعت بودند. 
برای پاســخ به افزایش تقاضا ھمچنیــن در اقدامی 
تحســین برانگیز، در این فروشــگاه ھای بزرگ، ژل 
ضدعفونی کننده دست و الکل ســفید (اتانول) که 
سابقا فقط در داروخانه ھا توزیع می شد، در مقیاس 
بسیار گســترده عرضه شد تا شــھروندان دغدغه 
خرید این مایحتاج مھم این ایام را نداشــته باشند.
اما در فضای مجازی ھم جدا از اطالع رســانی ھای 
معمول، کم بودن شایعات و اخبار غیرواقعی از نکات 
بسیار قابل توجه بود. علت ھم آن بود که خود دولت 
وب ســایت مخصوص راه اندازی کــرده بود و ھرروز 
ساعت۱۸ آن را به روزرسانی می کرد و آخرین اخبار، 
اطالعات، تعــداد مبتالیان جدید، شــھر و منطقه 
مبتالیان، افراد فوت شده و بھبودپیداکرده را به مردم 
اعالم می کرد  و البته پویش ھایــی ھم برای افزایش 
روحیه شــھروندان به راه افتاد که موفق ترین آن ھا، 
پویشی با ھشــتگ «میالن متوقف نشــو» بود که 
ویدئوی بسیار دیدنی تولیدشده برایش، صدھا ھزار 
بار در شبکه ھای اجتماعی بازنشر شد و الھام بخش 
سایر شھر ھا ھم شد که پویش مشابھی راه بیندازند.
از دیگر تدابیر بسیار قابل توجه برای مدیریت بحران 
مخصوصــا بعد از ھفتــم ماه مارس کــه طرح ھای 
مقابله ای با این ویروس در پی افزایش آمار مبتالیان 
باال گرفت، اختصاص دادن چند بیمارســتان، صرفا 
به بیماران مبتال به کرونا اســت ولی به طور عمومی 
ھیچ کس حق مراجعه به این بیمارستان ھا را ندارد. 
افرادی که عالئم مشکوک داشــته باشند با شماره 
تلفن ھایی که در رســانه ھای عمومی، شــبکه ھای 
اجتماعی و تمامی اماکن اطالع رسانی شده، تماس 
می گیرند و وضعیت خود را تشــریح می کنند. این 
شماره ھا مستقیما توسط واحد کنترل بیماری کرونا 
مدیریت می شــوند و در صورت تشــخیص ریسک 
ابتال برای فرد تماس گیرنده، اورژانس تجھیز شــده 

به محل سکونت وی ارســال می کنند، به این نحو از 
آلوده  شدن کادر درمانی و ھمچنین ازدحام افراد در 
حمل ھای پرخطر مثل بیمارستان جلوگیری می شود. 
ھمچنین در صورتی که عالئم فرد توســط پزشکان 
اورژانس تایید شود، خودروی آن ھا با اسکورت یک 
واحد پلیس، بیمار را به بیمارســتان ھای پیش بینی 
شــده منتقل می کنند و حتی برای برھم نخوردن 
آرامش عمومی، غالبا بیمار را از درب ھای پارکینگ 
و یا جانبی به بخــش مورد نظر ھدایــت می کنند.

اما با شــدت گرفتن تب بیمــاری و افزایش تعداد 
مبتالیان و فوت شــدگان، از ھشــتم مارس، طرح 
قرنطینه کل استان لمباردی و ۱۱شھر دیگر اجرا شد 
و این شھرھا اصطالحا مناطق قرمز نام گذاری شدند. 
باز بودن کافه ھا، رستوران ھا، بارھا بعد از ساعت۱۸

ممنوع شــد و پروتکل ھای ایمنی برای تمامی این 
واحدھا ارسال شــد که به عنوان مثال باید حداقل 
فاصله میزھا یک متر باشد؛ مقررات بسیار شدید عبور 
و مرور وضع شد و برای افرادی که توجیه اضطراری(به 
معنای واقعی کلمه) برای ســفر در مناطق قرمز یا 
به آن مناطق نداشته باشــند، جریمه ھای چندین 
یورویی و جریمه تا سه ماه زندان در نظر گرفته شده

 است. 
از افــرادی که به ھــر دلیلی دمای بدنشــان باالی 
۳۷.۵درجه باشــد به ھیچ دلیلی حق اجازه خروج 
از منــزل را ندارند و فقط با شــماره ھای مخصوص 
باید تماس بگیرنــد، به بیمارانی کــه قصد مراجعه 
به مراکز درمانــی بــرای ھرگونه بیمــاری غیر از 
کرونا دارنــد، اجازه بردن ھمراھی داده نمی شــود. 
بســیاری از فروشــگاه ھا و مراکز تجاری در ورودی 
خود، ژل ھای ضدعفونــی قرار دادنــد و در اقدامی 
قابل توجه، دولت از پزشــکان متخصص بازنشسته 
دعوت به ھمــکاری کــرده و ھمچنیــن پارلمان 
ایتالیا جلســه ای ویژه تشــکیل داده که تا نزدیک 
نیمه شــب به طول انجامید و در آن مصوب شــد تا 
دولت بودجه اولیه ۷/۵میلیارد یورویی برای حمایت 
از کســب و کارھای آســیب دیده اختصــاص دھد.

تا زمان نوشتن این گزارش، نتیجه تشدید قرنطینه 
شھرھای منطقه قرمز و اطالع رسانی واقعی و دقیق 
دولت و جدی گرفتن موضوع توسط دولت و شھروندان 
توانسته وضعیت بحرانی ترین کشور غربی در زمینه 
ابتال و تلفات ویروس کرونا را تــا اندازه  قابل توجھی 
بھبود ببخشــد. حال باید منتظر ماند و تاثیرات این 

پدیده را بر آینده اوضاع جھان دید.

سال ۱۳۹۸ برای ایران بدون شک یکی از سال ھای 
سیاه در تاریخ صد ساله اخیر به شمار می رود. شروع 
سال با سیل ھای مرگ بار شیراز و گلستان و خوزستان 
و لرستان ھمراه بود که صدھا نفر از شھروندان کشور 
را به کام مرگ فرستاد. باران سیل آسایی که بعد از ۲

دھه خشک سالی در جای جای ایران باریدن گرفته بود 
در کنار رحمت و برکتی که برای زمین ھای تف دیده 
کشور به ارمغان آورده و سد ھای تشنه را سیراب و 
سرریز کرد، به دلیل ضعف زیر ساخت ھای مھار آب 
و ضعف مدیریت بحران در کشور، تبدیل به مصیبت 
و زحمت برای مردم شد به گونه ای که ھنوز ھم آثار 
صدمات و لطمات این سیل ھا به زیر ساخت ھای حیاتی 
بسیاری از استان ھا مانند لرستان جبران نشده است. 
تشدید تحریم ھای ظالمانه و غیر قانونی آمریکا در این 
سال، گریبان دولت و مردم را بیشتر گرفت به گونه ای 
که درآمدھای نفتی کشور به سمت صفر حرکت کرد 
و دولت ناگزیر شد تا بخشی از یارانه ھایی که در قالب 
سوخت به مردم می داده حذف کند و اجرای طرح 
تعدیل قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸، منجر به بروز 
یک سلسله ناآرامی ھای اجتماعی و حوادث امنیتی 
در بسیاری از شھرھای ایران شد. در این ناآرامی ھا و 
اغتشاشات گروھی جان باختند که یکی از چالش ھای 
مھم این رویداد تا کنون، عدم ارایه رسمی آمارھای 
کشته شدگان این حوادث می باشد. اما زنجیره این 
رویداد ھا ھمراه با ۳ رویداد مھم دیگر سال ۹۸ یعنی 
ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس 
توسط آمریکا در بغداد ، سرنگونی ھواپیمای مسافری 
اوکراین در تھران و شیوع ویروس کرونا در کشور باعث 
شد تا سال ۹۸ یکی از سیاه ترین سال ھای تاریخ صد 
ساله ایران به شمار برود. ترور سردار شھید اسالم قاسم 
سلیمانی و ھمراھانشان توسط پھپاد آمریکایی در 
۱۳ دی ماه ۹۸ موجی از خشم و عصبانیت در میان 
مردم ایران و کشورھای منطقه ایجاد کرد و در تالفی 
این حمله، ایران یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک 

عراق را ھدف موشک ھای دوربرد خود قرارداد. چنین 
رویدادی در تاریخ آمریکا نیز بی سابقه بود .

 ھم زمان با این حمالت موشکی، به دالیلی که ھنوز به 
طور عمومی اعالم نشده است یک واحد پدافند ھوایی 
در اطراف تھران، به اشتباه ھواپیمای مسافری اوکراین 
را که بامداد از فرودگاه امام خمینی(ره) بلند شده و حامل 
۱۷۶ مسافر و خدمه بود، ھدف ۲ موشک ضدھوایی قرار 
داده و سرنگون کرد و ھمه سرنشینان آن کشته شدند. ۳

روز بعد ستاد نیروھای مسلح ایران طی بیانیه ای رسمی 
به این اشتباه اذعان کرد . البته معمای این حادثه سیاه 
تا کنون گشوده نشده است.  به دنبال این حادثه 
فشارھای بین المللی سنگینی به ایران وارد شده و در 
جریان این حادثه ، یک اتفاق مھم دیگر ھم رخ داد و آن 
ھم از دست رفتن مرجعیت رسانه ھای داخلی و تعمیق 
بی اعتمادی افکار عمومی به رسانه ھای داخلی کشور و 
مقامات رسمی دولت بود. چرا که در تمام این سه روزی 
که ماجرا در ھاله ای از ابھام قرار داشت، رسانه ھای 
خارجی و مقامات آمریکایی و کانادایی اعالم می کردند 
که ھواپیما توسط ایران سرنگون شده و رسانه ھا و 
مقامات ایران به شدت آن را تکذیب می کردند. اما شاید 
آخرین پرده از نکبت سال ۹۸ که گریبان گیر مردم ایران 
شده است شیوع ویروس کرونا از انتھای بھمن ماه باشد 
که بعد از شروع اپیدمی این ویروس در ووھان چین، با 
تدابیر نادرستی که در دولت اتخاذ شد، عمال ویروس 
وارد کشور شد و ھر روز ده ھا کشته روی دست مردم 
می گذارد. اگر چه بر اساس اعالم سازمان بھداشت 
جھانی این ویروس پاندمی شده و در دنیا ھمه گیر شده 
اما ایران یکی از سه کشور جھان است که بیشترین مبتال 
و تلفات انسانی را در مواجھه با این ویروس تحمل کرده 
است. قرنطینه خانگی اغلب مردم شھرھا و استان ھای 
کشور و تعطیلی کسب و کارھا آن ھم در آستانه نوروز 
باستانی ایران که پر رونق ترین فصل سال برای کسب و 
کارھا در ایران به شمار می رود ھمه از تبعات اجتماعی و 
اقتصادی این رویداد به شمار می رود. درست در بحبوحه 
شروع بحران کرونا، انتخابات یازدھمین دوره مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد که به دالیل مختلف سیاسی 
و اجتماعی یکی از کم رونق ترین انتخابات در تاریخ 

جمھوری اسالمی ایران به شمار می رود.
سال ۹۹ را در حالی آغاز می کنیم که علی رغم ھمه 
سیاھی ھای سال ۹۸، امید به روزھای روشن در دل 
مردم وجود دارد و ملت ایران نشان داده که از در ھمیشه 
تاریخ از بحران ھای بزرگ سربلند و پر افتخار بیرون 

آمده است

حمید ضیایی پرور
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روزھای آخر ســال که می رسد، یکی از دغدغه ھای 
اھالی رســانه ھای مکتوب، به موقع منتشــر کردن 
مطالبی اســت که بتوان با آن ھا بخشی از وقت آزاد 
مردم در روزھای تعطیلــی نوروز را پر کرد، مطالبی 
که ھم آموزنده باشــد، ھم بر اطالعات خوانندگان 
بیفزاید، ھم در راستای اھداف مدیران نشریه باشد و 
صد البته  به حدی جذاب باشد که نخست، مخاطب 
آن را بخرد، سپس بخشی از زمان تعطیل خود را به 
مرور آن اختصاص دھد. البته بیشــتر سال ھا، برای 
بھتر شدن این مجموعه که گاھی در قالب نشریه ای 
مستقل و گاھی در قالب شــماره پایانی و نوروزی 
نشریات منتشر می شود، بســته به خدم و حشم و 
توانایی مالی و قلمی نشریه، از ۶ ماه تا یک ماه قبل 
از تاریخ انتشار ، جلسات بســیاری برگزار می شود. 
معموال آنان  که از منظر مالی وضعیت مطلوب تری 
دارند، اوایل اسفند  کار را نھایی می کنند و آنان که 
کم توان تر ند تا آخرین فرصت به دنبال نھایی کردن 
مطالب ھستند تا شاید در این رقابت نابرابر بتوانند از 
فرصت ھای کوچکی که در روزھای آخر سال پیش 
می آید بھره ببرند و  وضعیت خود را در ســال بعد 

کمی بسامان تر کنند.
 این روایت ماجرایی اســت که در ســال ھای عادی 
برای ویژه نامه  آخر ســال رســانه ھای مکتوب رخ 
می دھد اما امســال عادی نیست. امســال اوضاع 
آن چنان قمر در عقرب است که حتی نمی توان گفت 
فردایی که قرار اســت این نشــریه نوروزی خوانده 
شود، آیا اصال شرایط به گونه ای ھست که به دست 
مخاطب برســد یا نه. این قمر در عقربی ھم ناشی از 
ویروس موذی چینی است که این روزھا مثل خوره 
نه تنھا به جان ایران بلکه به جان جھان افتاده است، 
شرایطی که ھرچند من مشــابه آن را به یاد ندارم، 
قدیمی ترھایی که سال ھای قحطی ناشی از جنگ 
جھانــی دوم را دیده اند یا درباره ســال ھای وبایی 

عھد ناصرالدین شــاھی 
از پدران خود شنیده اند 
می گویند ممکن است 
ایــن آخریــن روزھای 
ســال ۹۸ و نخســتین 
ماه ھای سال ۹۹ از آن 
دوران ھم بدتر شــود، 
دورانی که به دلیل نبود 
رسانه ھای اجتماعی از 
یک ســو و جھل ھمراه 
با خرافه مردم از سوی دیگر، آن چنان از مردم ایران 
کشته گرفت که نه خانواده ھا و نه مسئوالن شھری، 
توانایی جمع آوری منظم اجســاد را نداشــتند. بر 
ھمین اساس، بســیاری با ھم در گورھای عمومی 
دفن شدند تا در ســال ھای بعد ھیچ نشانی از آنان 

باقی نماند.
اگر جمالت قبلی را کمی با دقت خوانده باشــید، 
متوجه شده اید که ۲ عامل بزرگ باعث قتل عام ھای 
ناشی از وبای ناصرالدین شاھی و قحطی متفقینی 
شــده اســت: یکی از این ۲ عامل جھل مردم بوده 
اســت و دیگری اطالع رســانی نکردن کارآمد به 
آن ھا. درست به ھمین دلیل ھم من از این فرصت 
به دست آمده برای نوشــتن یادداشت در ویژه نامه 
نوروزی شھرآرا اســتفاده کردم و به جای نوشتن 
از گذشته شھرآرامحله در سال ۹۸ یا آینده آن در 
سال ۹۹، تنھا به یک نکته بسنده می کنم تا دست کم 
پیش وجدان خود راحت باشم که از آخرین امکان 
رســانه ای مکتوب خود برای خارج شــدن مردم 
از ناآگاھی -چه ناشــی از کم اطالعی چه ناشی از 
داشتن اطالعات نادرست- اســتفاده کرده باشم و 
به عنوان یک فعال رســانه ای، تالش خود را به کار 
می بندم تا بگویم دوســتان، عزیزان، ھمشھریان، 
ایرانیان و تمام کسانی که این نوشته را می خوانید! 
به ھرچه و ھرکس که قبول دارید، کرونا شــوخی 
ندارد و این ویروس موذی چینــی خانمان برانداز 
است. پس لطفا، لطفا، لطفا، ماجرا را به بازی نگیرید 
و برای حفظ خود و خانواده تان ھمه دســتورھای 
منابع رســمی را رعایت کنید. پس از آن ھم فقط 
و فقط به آنچه منابع رسمی می گویند چه مکتوب 
چه مجازی چه صوتی چه تصویری اھمیت بدھید 
و از پیروی دستورھای منابع غیررسمی خودداری 
کنید تا ان شاءا... پس از پایان تعطیالت نوروز، باز ھم 

خدمت رسان شما باشیم.
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سـال ۱۳۹۸ برای ایران در حالی آغاز شد که سیاست 
خارجی اش به شـدت تحـت تأثیـر تحـوالت برجام و 
خـروج آمریـکا از این توافـق قـرار گرفته بـود. آمریکا 
پـس از خـروج از برجام تـالش می کرد  به شـیوه ھای 
مختلف بر جمھوری اسـالمی ایران فشـار آورد  و آن را 
 به مذاکره دوبـاره وادارد. ھمین امر باعث شـد  از اواخر 
سال ۹۷  به ویژه  ابتدای سـال ۹۸ کشورھای متعددی 
در پی میانجیگری میان ایران و آمریکا باشـند. شـاید 
در فھرست نسبتا طوالنی میانجیگران بالفعل و بالقوه 
میان ایران و آمریـکا، فعالیت ھا و رایزنی ھای شـینزو 
آبـه، نخسـت وزیر ژاپـن، بیـش از بقیـه به چشـم آید 
زیـرا در رونـد ھمیـن میانجیگری ھـا، اواخـر خـرداد 
سـال جاری به عنـوان اولیـن نخسـت وزیر ژاپن پس 
از انقالب ۵۷ به ایران سفر کرد. درسـت زمانی که وی 
در ایران مشـغول رایزنـی با مقامـات ایران بـود، چند 
شـناور در دریـای عمـان ھـدف حمالت تروریسـتی 
قرار گرفتند کـه اتفاقا یکـی از آن ھا ژاپنی بـود. ھنوز 
بحث این حمالت فروکش نکـرده بود کـه ۳۰ خرداد 
پھپـاد متجـاوز آمریکایـی ھـدف پدافنـد ایـران قرار 

گرفت و ۲ کشـور تا آسـتانه جنگ پیـش رفتند.
پیـرو توقیف نفت کـش ایرانـی از سـوی دولت محلی 
جبل الطارق بـا اشـاره بریتانیا، نیـروی دریایـی ایران 
عبـور و مـرور شـناورھا در تنگه ھرمـز را شـدیدتر از 
گذشـته رصـد کـرد و سـرانجام کشـتی انگلیسـی را 
بـه علـت نقـض مقـررات دریایـی، در اواخـر تیرمـاه 

توقیـف کرد.
در ادامه، آمریکا سـعی کرد توقیف کشـتی انگلیسـی 
را دسـتاویز خود قرار دھد و به بھانه تأمیـن امنیت در 
حوزه خلیـج فـارس و دریای عمـان، ائتـالف دریایی 
قدرتمندی علیه ایران شـکل دھد. ایـران نیز پیش تر 
تھدیـد کـرده بـود اگـر نتوانـد نفـت خـود را به بـازار 
عرضه کنـد، مانـع عرضه نفـت بقیه کشـورھا خواھد 
شـد. در ھر حـال، آمریـکا موفق نشـد به ھـدف خود 
دسـت یابد. درسـت زمانی که آمریکا تـالش می کرد 

کشـورھای مختلف را به ایجاد ائتالف دریایی متقاعد 
و وادار کند، اتفاق بی سـابقه ای در عرصه نفـت رخ داد 
و آن کاھـش شـدید عرضـه نفت عربسـتان بـه دلیل 
حمله به تأسیسـات نفتـی این کشـور بـود. بالفاصله 
بعـد از حملـه، نیروھـای مردمی یمـن اعـالم کردند 
آن ھا بـه تالفی حمـالت عربسـتان بـه یمـن، حمله 
مذکـور را ترتیـب داده انـد ولـی آمریـکا و متحـدان 
منطقه ای ایـن حمالت را بـه ایران نسـبت دادند و آن 
را نشـان بر ھـم خـوردن تـوازن قدرت بـه نفـع ایران 
تفسـیر می کردند. با این حال، اوج تنش در سیاسـت 
خارجـی ایـران در یک سـال و حتی چند سـال  اخیر، 
نه بـه برجـام مرتبط بـود و نـه بـه تحـوالت پیرامون 
تنگه ھرمز و عرضه نفت برمی گشـت، بلکـه اوج تنش 
زمانی رخ داد که در پی تشـدید اعتراضات عمومی در 
عراق علیـه ناکارآمـدی حکومت و گسـترش فعالیت 
حشد الشـعبی علیـه آمریـکا، کاخ سـفید تصمیـم 
گرفت سـردار سـلیمانی را به عنوان فرمانده سیاست 
منطقـه ای ایـران تـرور کنـد. تـرور ایشـان به دسـت 
آمریـکا و حمله موشـکی ایران بـه پایگاه عین االسـد 
را می تـوان نزدیک تریـن نقطـه درگیری ۲ کشـور به 
جنـگ تمام عیـار آن ھـا طی سـال اخیـر تلقـی کرد 
زیـرا از یـک سـو، رفتـار آمریـکا به شـدت تنـش زا و 
غیرطبیعی بود و از سـوی دیگر، واکنش ایران شـدیدا 
جسـورانه و بی سـابقه می نمود. در مجمـوع، می توان 
ادعا کرد سیاسـت خارجی ایران طی سـال ۹۸ عمدتا 
متأثـر از ۳ پدیده عمـده بوده اسـت که عبارت انـد از: 
الـف) تحـوالت برجـام و تعـارض میـان تالش ھـای 
ایـران و آمریـکا به ترتیب بـرای محقق/ عقیـم کردن 
منافع آن، ب) تحـوالت مرتبط با تنگـه ھرمز و عرضه 
نفت به بـازار جھانی، و پ) تحـوالت مرتبط بـا بازوان 
منطقـه ای و شـبه نظامیان حامی ایـران به ویـژه ترور 
سـردار سـلیمانی. تمامی موارد بـاال عمال باعث شـد 
ایران طی سـال اخیر در سـایه تھدید جنگ، سیاست 

خارجی خـود را پیش بـرد..

سیداحمد 
فاطمی نژاد
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ناخودآگاه، مروری بر حوادث 
و رویدادھای یک سال گذشته 
دارد. ایــن مــرور ھــم برای 
تک تک افــراد رخ می دھد و 
ھم در ســطح باالتر برای کل 
جامعه. ســال ۹۸ سالی بود با 
تلخی ھا و شــیرینی ھایی که 
به مدد رســانه ھای اجتماعی 
و اطالع رســانی، در ذھن ھا 
ماندگار شــده است. البته که 
تلخی ھای این سال از شیرینی ھایش بیشتر بود؛ به طوری که بیش از ۶۰درصد از حدود ۲۰ مورد 
از مھم ترین حوادث سال گذشــته، تلخ و قابل توجه بودند؛ حوادث تلخی که در ۳ بخش اصلی 
زیست محیطی و پزشکی، سیاسی و اجتماعی می توان دسته بندی کرد. بھار سال ۹۸ با تلخی ھای 
زیست محیطی آغاز شد و زمستانش ھم با تلخی ھای زیستی و سالمتی پایان یافت. نکته دیگر 
این است که حوادث تلخ امسال به مراتب سھمگین تر و سنگین تر از رویدادھای شیرین ورزشی 
و سیاسی بود. ما از این حوادث تلخ و شیرین چه می آموزیم؟ آیا فقط باید آن ھا را تحمل کنیم و 
ھزینه ھای چندجانبه آن را بر دوش بکشیم؟ یک سال در تاریخ زمان قابل توجه و ارزشمندی برای 
تحلیل و تفسیر نیست، ولی انباشت حوادث و رویدادھا در تاریخ یک جامعه می تواند آثار مثبتی 
ھم داشته باشد. ما از تاریخ می آموزیم، می آموزیم که دیگر تکرار نکنیم. می آموزیم که دیگر ھزینه 
مضاعف نکنیم. بسیاری از جوامع دیگر با حوادث نو روبه رو نیستند و حوادث پیش آمده برایشان 
تکرار حوادث گذشته است، زیرا ھمه ظرفیت ھا و توان خود را برای کنترل و مقابله با شرایط خاص 
آن حوادث به کار می گیرند و در مدیریت شرایط بحرانی، گیج و سردرگم نیستند. سال ۹۸ الاقل در 
حوزه محیط زیستی، بھداشتی و پزشکی به ما آموخت که دوباره تکرار نکنیم و خود را، جامعه خود را، 
مردم خود را و سیاست مداران خود را برای این نوع حوادث آماده کنیم. این حوادث جوانب اجتماعی، 
اقتصادی و روانی بسیار پررنگی دارند که نباید از آن ھا غفلت کنیم. اگر سیل و زلزله ای رخ دھد، ما چه 
تجربه ای داریم؟ چه کسی چه کاری باید انجام دھد؟ چه پروتکل ھا و دستورالعمل ھایی برای مقابله، 
پیشگیری و مدیریت بحران داریم؟ سیلی که زندگی طبیعی انسان ھا را نابود کرد، قابل پیش بینی 
بود و اکنون زمان آن است که مدیریت و برنامه جامع مقابله با این بحران و ھمچنین مدیریت شرایط 
مختلف را تدوین و به دستگاه ھا، مردم و نھادھای مردمی ابالغ کنیم. نباید سیلی بیاید و مردم را 
گرفتار خود کند و کشور را به زیر بار ھزینه ھای گزاف اقتصادی و اجتماعی ببرد. اگرچه با مرور اخبار 
روزھای اول سال ۹۸ متوجه می شویم که مدیران کشور در ھمان زمان نیز می توانستند بھتر عمل 
کنند. در بحران جھانی کرونا نیز کشور ما به علت بی تدبیری و تخصص گریزی، ھزینه ھای بسیاری 
را متحمل شد، ھم وطنان عزیزی را از دست دادیم و ھمچنان در سال ۹۹ نیز درگیر آن ھستیم، 
دانشگاه ھا و مدارس، مراکز اداری و تجاری و بخش قابل توجھی از کشور را به تعطیلی کشاند و اقتصاد 
نوروز را با لطمه سنگینی روبه رو ساخت. اکنون زمان آن است که مدیریت مناسبی برای مقابله، 
پیشگیری و مدیریت این نوع بحران ھای بھداشتی سالمتی از خود نشان دھیم، تجربیات را مدون و 
از آن ھا برای حوادث آینده استفاده کنیم. در حوادث تلخ آبان ماه و اعتراض مردم به شرایط اقتصادی 
نیز می توانستیم مدیریت بھتری از خود نشان دھیم و ھمه جوانب اجتماعی، روانی و اقتصادی آن 
را در نظر بگیریم. به نظر می رسد، این میزان ھزینه در بحران ھای سال ۹۸ به اندازه ای قابل توجه 
ھست که نخواھیم دوباره ھزینه کنیم و دوباره آزمون وخطا کنیم. به مدد رسانه ھا و صنعت آرشیو، 
مردم و مسئوالن رویدادھا را فراموش نخواھند کرد. ھمیشه باید با نگاه تجربه آموزی و دانش آفرینی 

حوادث گذشته را مرور کرد.

۹۸ ســالی بحرانی برای کشور بود. از ســیل و زلزله تا 
فشــارھای اقتصادی و تورم، از تحریم و ترور تا فراگیر 
شــدن ویروس کرونا یکی از بدترین ســال ھا را برای 
ایران رقم زد. شــورش ھای داخلی، خشونت، جنگ، 
زلزله، خشک ســالی، بیماری ھای فراگیر و ... در طول 
تاریخ ھمیشه وجود داشته اند. انسان در تمام تاریخ با 
وبا، طاعون، زلزله، جنگ، استبداد و بی ثباتی سیاسی 
و اقتصادی روبه رو بوده اســت. جمعیت زمین از دوره 
باستان تا قرون وسطی نرخ رشد ثابتی داشت و از حد 
معینی باالتر نمی رفت. تنھا در دوره مدرن و با اختراعات 
و اکتشافات علوم تجربی، مھندســی و انسانی جدید 
جمعیت افزایش پیدا کرد. با این ھمه، سایه تھدیدھا 
و بحران ھای قدیمی ھمچنان بر سر بشر است و فشار 
روانی به شھروندان وارد می کند. مؤلفه ھایی در احساس 
انسان ھا از بحران و تفسیر تھدید نقش دارند که به برخی 

از آن ھا اشاره می شود.
شــھروندان توانمند: در دوره مــدرن به ویژه در عصر 
اطالعات انسان ھا توانمند شده اند. اختراعات و اکتشافات 
باعث شده است انسان ھا قدرت بیشتری به دست آور ند 
و بخشی از نگرانی و فھم تھدید به علت توانمندی است. 
مرگ و نابودی انسان در گذشته به علل انسانی یا طبیعی 
امری بدیھی بود اما اکنون فلســفه زندگی انسان ھا بر 
اساس لذت و تفریح بیشتر اســتوار شده است. انسان 
توانمندی که حکومت ھا را پاسخ گو کرده، محیط طبیعی 
را به خدمت گرفته است و بسیاری از تھدیدھای قدیمی 

اکنون فرصت به شمار می روند.
باال رفتن شــاخص ھای زندگی: زندگی انسان در قرن 
بیست و یکم متحول شده است به نحوی که شاخص ھای 
زندگی مطلوب جزو حقوق سلب نشدنی بشر محسوب 
می گردد. داشــتن مســکن، خوراک، پوشــاک، آب 
آشامیدنی سالم، دموکراسی، تفریحات و آزادی انتقاد 
و بیان و نشــر اکنون برای ھمه انسان ھا بدیھی است. 
سالمت و بھداشتی که در گذشــته برای طبقات باال 
معنا داشت اکنون برای ھمه شــھروندان ضرور   شده 

است. بنابراین بخشی از اســترس ھا به علت ھمه گیر 
شاخص ھایی است که کمیاب اند و ھمه انسان ھا آن ھا 

را حق خود می دانند.
توقعات فزاینده از دولت ھا: دولت ھا در گذشــته فقط 
امنیت را تأمین می کردند و حتی اگر غارتگر و ناکارآمد 
بودند، حق اعتراض و انتقاد  رســمیت نداشت. در قرن 
بیست و یکم دولت ھایی مشروعیت دارند که برای ھمه 
ابعاد زندگی بشر سیاســت گذاری می کنند و ھر گونه 
ناکارآمدی که بازنمایی سریع پیدا می کند دولت ھا را به 
سمت شکنندگی سوق می دھد. توقعات شھروندان از 
دولت ھا مطالبات ورودی نظام ھای سیاسی را افزایش 
داده است و بخشی از فشــار روانی ناشی از دولت ھایی 
اســت که توان پاســخ گویی تخصصی و حرفه ای به 

موضوعات عمومی را ندارند.
فناوری و عصر اطالعات: در نھایت اینکه فناوری اطالعات 
باعث تشدید جھانی شدن شده است. در گذشته انسان ھا 
تحرک کمتری داشتند و ھر فرد ھمان جا که زاده می شد 
از دنیا می رفت. اکنون امکان تحصیل، سفر، مھاجرت و 
تجارت در ابعاد جھانی فراھم است و به ھمین نسبت، 
متغیرھای عدم قطعیت و بی ثباتی نیز افزایش می یابد. 
تحرک شدید و جابه جایی تھدیدھا را جھانی کرده است 
به نحوی که ھر بیماری و بحران برای یک کشور ابعاد 
بین المللی پیدا می کند. کشورھا به ھم وابسته شده اند 
و سرنوشــت آحاد بشریت بیشــتر به ھم گره خورده 
است. عالوه بر این، حوزه عمومی جھانی به علت رشد 
شبکه ھای اجتماعی پدیدار شده است. اخبار و اطالعات 
در ابعاد بین المللی به شکل شبکه ای منتشر می گردد 
و کامال طبیعی است که گاھی بحران یک فرد، نھاد یا 

کشور به بحرانی بین المللی تبدیل می شود.
مجموعه عوامل باال باعث شده است که انسان در قرن 
بیست و یکم احســاس تھدید و بحران زدگی بیشتری 
داشته باشد. وضع بشر بھتر شده و شاخص ھای زندگی 
افزایش یافته است، اما احساس و توقعات انسان ھا و حتی 

فھم آن ھا از تھدید و بحران تغییر  کرده است. 

روح ا... اسالمی

حمید مسعودی
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در تمام مدت    فعالیتم به عنوان شھردار، ھمه چیز را 
پروژه ای برای حکمرانی می بینم. به نظر من امام رضا(ع)

کمک کرده است تا اتفاقات بدی نیفتد. اتفاقاتی که 
می افتد مانند اپیدمی بیمــاری، رکود اقتصادی و... 
چه ایجابی، چه بحرانی و چه ســلبی باشــد، جزئی 
از زندگی اســت و می گذرد. اتفاق خوب و بد وجود 
ندارد، بلکه شــیوه حکمرانی خوب و بد وجود دارد. 
ھمه این ھا را ذیل تالش ھــا برای موضوع حکمرانی 
می دانم. اینکه مــا نتیجه ای کــه می گیریم مثبت 
است یا منفی، به شــیوه حکمرانی بستگی دارد، نه 
به بالی اتفاق افتاده. یعنی مثــال در موضوع کرونا، 
می دانیم که قطعا کرونا را پشــت سر می گذاریم، اما 
اینکه چقدر تلفات بدھیــم، چقدر ھزینه اجتماعی 
پرداخت کنیم و اینکه چه زمانی را درگیر این موضوع 
باشــیم، ھمه تابع موضوع حکمرانی است. پس اگر 

نسبی ھم نگاه کنیم، در دل این موضوع می تواند یک 
شکست یا یک توفیق باشــد؛ اینکه ھمه شاخص ھا 
از جمله تلفات، طول دوره درگیــری و... کم یا زیاد 
شود. آنچه در ماجرای کرونا دیدیم، این است که به 
ورود به حیطه حکمرانی در چارچوب ھای ھمکاری 

نیازمندیم.
روز اولـی کـه آمدیـم، موضوعمـان ایـن بـود کـه 
اگرچـه الگـوی مدیریت یکپارچـه نداریـم، الگوی 

ھماھنگـی یکپارچـه را پیـش بگیریـم. 
در موضوع کرونا، ھم این ھماھنگی باید وجود داشته 
باشد دانشگاه علوم پزشــکی وارد کار شده است، اما 
متاسفانه آمادگی ھماھنگی یکپارچه ھمه دستگاه ھا 
با این دانشگاه وجود ندارد و این یک نقطه ضعف است. 
مدیر دانشگاه ھرچند فردی باتجربه و محترم است و 
علی رغم ھمه تالش ھای ایشان، دغدغه متخصصان 
که در جلسات به ستاد تدبیر مشورت می دھند، رفع 
نشده است. البته طبیعتا دانشگاه علوم پزشکی یک 
اداره دولتی اســت و محدودیت ھای خاص خود را 
دارد. من در این زمینه بســیار نگرانم و اگر درمشھد 

گپ و گفتى با محمدرضاکالئى، شهردار مشهد،  درباره 
ریز و درشت مدیریت شهرى در سالى که پشت سر گذاشت  

�� آ�� ��ا�� ����

درست روز بعدى که به پیشنهاد شهردار و موافقت استاندار قرار بود 2 روز تعطیلى نصیب 
مشهدى ها شود، میهمان شهردار شدیم. حوالى ساعت 11صبح یک روز زمستانى که هیچ 
شباهتى به سال هاى قبل نداشت، قرارمان تنظیم شد. در روزهایى که کرونا امان همه ما را 
بریده، قرار بود چند ساعتى را درباره آنچه در یک سال گذشته مدیریت شهرى رخ داده 
است گپ بزنیم. مصاحبه کردیم؛ مصاحبه اى که همه چیز داشت، از صحبت هاى خارج از گود 
شهردار تا پاسخ به شبهاتى که حول محور شهردارى مشهد رخ داده است. بین مصاحبه، 
شهردار پذیراى یک جلسه اضطرارى شد و دقایقى به بحث و گفت وگو درباره کرونا و اقدامات 
آن پرداخت و پس از پایان مصاحبه بالفاصله به جلسه بعدى رفت. کالئى که عنوان جوان ترین 
شهردار کالن شهرهاى ایران را به دوش مى کشد، بیش از 2 ساعت وقت گذاشت و به پرسش هاى 
ما بى پرده جواب داد و سعى کرد تا چهره محمدرضا کالئى را آن گونه که هست جلوه دهد. او 
در این مصاحبه بدون تعارف انتقاد کرد و بدون تعارف هم انتقادات ما را پذیرفت. آنچه پیش 
روى شماست، بخشى از مصاحبه مفصل ما با محمدرضا کالئى، بیستمین شهردار مشهد است.
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شانس نیاوریم، شیوع این بیماری به یک فاجعه ملی ۲۴

تبدیل می شود و تعداد کشته شدگان مشھد در ایران 
بیشترین رقم را خواھد داشــت و حتی از تھران ھم 
بیشتر خواھد شــد. مدت زیادی، حتی ممکن است 
تا خردادماه با آن درگیر باشــیم. مشھد ضربه جدی 
از این موضوع می خورد. بر ھمین اساس به استاندار 
گفتم موضوع را خودش در دســت بگیرد و استاندار 

ھم پذیرفت.

  درک ����ـ� از ا�ـ� ��ـ�ان در ��ن �ـ��ی 
����ن ��ـ�� �� �� �ـ�� ا�ـ�؟ ا�� ����� 
ا��ا�ـ�ت  ��ا�ـ�  در  �ـ�ی  �� ��ـ�ان  �ـ�دش 

��� �ـ�د؟ �ـ�����  ���ـ���ا�� 
متأسفانه در حال حاضر بعضی از مردم درک درستی 
از این موضوع ندارند و فکر می کنم اگر وسط میدان 
شھدا ھم خودمان را آتش بزنیم، اھمیت موضوع را 
درک نخواھند کرد. گفتم نظرسنجی کنند. در این 
نظرسنجی که از ساعت ۱۶ تا ۲۱ یک روز و از میان 
جمعیت حاضر در خیابان ھا انجام شد، به این نتیجه 
رسیدیم که ۶۵درصد افرادی که در خیابان ھا حضور 
دارند، آمده اند برای سرگرمی خرید کنند و ۹۰درصد 
از این ۶۵درصد گفته اند که اگر یــک ماه دیگر ھم 
این خرید را انجــام دھند، ھیچ فرقــی نمی کند. با 
این وضعیت، بحران خیلی جــدی خواھد بود. روند 

صعودی شدیدی وجود دارد.

�ژه �ـ�ی �ـ��دا�ی، ا�ـ����ل از    ��ـ� از ��
�ژه  و�ـ� ا�ـ� �ـ� ��ـ�ر �ـ�د. �ـ�� �ـ� و�ـ�د �ـ��� ��

���ـ� �� ���ـ�؟
مردم حالشان گرفته اســت.  البته ۲ بخش آن باید 
حذف شــود؛ یکی بخش ھای جشــنواره ای مانند 
تجمعات و... و دیگری ایستگاه ھای بھارانه که باعث 
می شــود مردم جمع شــوند و عکس بگیرند. بقیه 
برنامه ھا پابرجا باقی می ماند تــا اندکی بتواند حال 

مردم را بھتر کند.

  ��ای ��د��ن را���د �� ���� ��ده ا��؟
بله، چھار راھبرد را برای خودمــان احصا کرده ایم. 
اول اینکه بی وقفه کار می کنیم. ھم من و ھم شــورا 
مشــروعیتمان را از کار می گیریم و یقین بدانید که 
ادامه این مشــروعیت با کارکردن است. ھرکه کار 
بکند مشروع است. دومین نکته این است که کسی را 
تحریک نمی کنیم. نکته سوم این است که گفت وگو 

می کنیم. نکته چھارم این است که باج نمی دھیم. اگر 
انتصاب خاصی می کنیم و می گویند این را نگذارید 

و این کار را نکنید، به این توصیه ھا عمل نمی کنیم.
 ���ـ�� ��ـ�ی �ـ� �� ��ـ�م ��ـ���ی از ��ا�ـ�ن و ��ـ��ن ا��ح ��ـ� د��ـ�ره آن �ـ� �ـ�� ��ـ� 
�ـ� �ـ��ی ا�ـ� و ��ـ� ���ـ� ا��ـ�ی  دار�ـ�، ���ـ�� ا����ب �ـ� در ��� �ـ�ی ����ـ� ����
�ـ�رای �ـ�� �ـ� �ـ� ���ـ� از ا�ـ� 
ا����د�ـ� ��ـ�اه ��ـ���. ���ـ� رک و 
���ـ� ���ه �� ��ا�� ����ـ� �� آ�� 
وا��ـ� �ـ��دا�ی �ـ� ��ا�ـ�� ��ی ا�� 
����ن �� ����� �� ���؟ [�� ا����ی 
دا�ـ��ن �� �� ر�ـ�، ��� از ا��ادی را 
�� در د���ش ����ه ا��، �� ����� ای 
�ن �� ���ـ�� و �� ���ـ�: «ا�ـ�  ��ـ�
ا�ـ�  �ـ�ه  ��ـ�م  ��� ������ـ�ن 
��ـ��رم.»  د� را  ��ـ�  �� ��ا�ـ� 
�� ���ـ�: «ا�ـ� �ـ�ال �� ���ز��ـ� ا�ـ� 
ا�ـ� �ـ� ���� �ـ� و د��� �ـ� �ـ� �ـ� 

��� و�ـ� ���ـ�.»]
به ھیچ عنوان بی توجھی رخ نداده است. 
اصال ایــن موضوع در ذھن مــن که به 
جریان و خواستگاه اصلی ام بی توجھی 

کنم، جایگاھی ندارد.
 انتقادات دوســتان را ناشی از بی عملی 
می دانم. چه کســی بوده که بــا اینکه 
شایســتگی اش را داشــته اما فضا در 
اختیارش قرار نگرفته است برای اینکه 
خودش را نشان دھد؟ مسئله فرصت ھای 
برابر اســت. ما برای ھمه فرصت فراھم 
کردیم، اما برخی جوانــان اصال آزمون 
خوبی پس نداده اند. البته سعی کرده ایم 
به گونه ای رفتــار کنیم که ســرجمع 
نیروھای شھرداری افزایش پیدا نکند. 
تعریف توسعه این است که زمینه را برای 
شکوفایی اســتعدادھا فراھم کنیم. چه 
کسی فرصت برایش فراھم نشده است 
و چه کسی فرصت برایش فراھم شده و 

کار نکرده است؟

  �ـ� ���ـ� از ��ا�ـ�ن ��ـ�ه 
�ـ��دار  ���ـ�  ������ ا�ـ�؛  ����ـ� 
از ا���ـ� �ـ� ��ا�ـ�ن ا���ـ�د �ـ�ده، 

ا�ـ�؟ ��ـ���ن 
موضوع پشیمانی نیســت. برخی از این 
افراد اتفاقا خیلی ھم رشــد کرده اند و 
توانســته اند خود را بــا مدیریت داخل 
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شھرداری ھمسو کنند. بگذارید موضوعی را اینجا باز ۲۶

کنم. من یکی از مھم ترین پروژه ھای ذھنی خودم 
را که با آن به مدیریت شــھری وارد شــدم، به یکی 
از جوانان ھمین جریان ســپردم. ھر امکانی ھم بود 
برایش فراھم کردم و تالش ھم کردم مشکالتش را 
حل کنم، اما نتیجه اش چه شده است؟ شما بگویید 
تا به امروز اقدام عملی دراین زمینه انجام شده است؟ 
ھمین امروز چالش ھای بســیاری داریم و متأسفانه 
اقدامی صورت نگرفته اســت. ھمین آقــا در راھرو 
شھرداری راه می رود و می گوید کاش شھردار می رفت 
تا فالن مدیر ھم با او عوض می شــد. من که می دانم 
آن مدیر ھم قطعا بدون اشکال نیست، اما تو برو کار 
خودت را بکن. من نسبت به این موضوعات حساس 

ھستم و ھمه را رصد می کنم. 
البته این طور نیست که بگویم کال ناامید شده ام. اتفاقا 
کسانی ھم بوده اند که کارھای بزرگی کرده اند. مثال 
فردی در معاونت مالی منصوب شده و توانسته است 
در مدت کوتاھی پرونده بنیاد تعاون ناجا را حل کند؛ 
پروژه ای که مسئوالن استان می گفتند اگر این پروژه 
در این دوره ھمدلی حل و فصل نشود به ھیچ عنوان 

به سامان نخواھد رسید. 

  ����� د��� ا�� ا�� �� ���� ����ارا���ن 
�� ����ـ� ���ی ��ی �ـ�� �ـ� ���د��ی ����ـ� ��د 

و ���� ا�ـ�.
به ھیچ عنوان درست نیست. مبنای ما کار است. تمام! 
به این آقایانی که می گویند ما باج می دھیم، یک بار 
گفتم ببینید در تعامالتمان با دستگاه ھای مختلف 
شھر چه چیزی را به دست آورده ایم، آن ھا چه چیزی 
را به دست آورده اند. در ھمه تعامالتمان بدون تردید 
با ھم برد کرده ایم. سال گذشته در بند «و» بسیاری از 
بردھا اتفاق افتاد؛ ھم ما به درآمد رسیدیم، ھم آن ھا. 
می توانند فالن ساختمانشان را اگر خواستند بفروشند 
یا به تھران اعــالم کنند که تعدادی از اموالشــان را 
سنددار کرده اند. مثال در خصوص نیروھای نظامی 
به ھمین شکل عمل شــده است. گفتیم زمین ھایی 
وجود دارد که بابت ســھم ســرانه و پروانه و... پولی 
پرداخت نکرده بودند. مگر در گذشته اجازه داشتیم 
نقشه برداری کنیم؟ مگر اجازه داشتیم داخل شویم؟ 
اآلن این پروژه ھا در حال حل شــدن اســت. پلیس 
راھور، ارتش، سپاه، قوه قضاییه و... در گذشته تعامل 
نمی کردند، اما اآلن در پروژه ھا ھر خواسته ای داشته 
باشیم با ما ھمکاری می کنند. ما ھم با آن ھا ھمکاری 

می کنیم. در مورد دیگــر ســازمان ھا و نھادھا نیز 
به ھمین شکل است.

  �ـ��دار ��ـ�� �� ���ان �� �����ان ��د در 
زش ���� ا�ـ�؟ ار���ط ا�ـ� و آ�� ��ای آ��ن ا�

من دنبال عملیات، اثر و کار ھســتم و منتقدی که 
بخواھــد حرف بی تأثیــر و بی نتیجــه بگوید، اصال 
برایش وقت نمی گذارم. کســی ھم که بیاید و حرف 
به دردبخوری بزند، خودم دنبالش می گردم. یکی از 
مدیران شھری یک جایی که من نبودم حرفی زده بود 
و گفته بود فالنی (من) اصال تلفن جواب نمی دھد و 
وقت برایش نمی گذارد. ولی چون آدم منصفی بود، 
آخر صحبت ھایش گفته بود که ولی وقتی ساعت ۳

نصفه شب پیام می دھم که فالن مشکل وجود دارد، 
صبح زود مشــکل را حل می کند بدون آنکه با من 
حرف بزند. واقعیت این است که این مدل کارکردن 

من است. اھل حرف زدن نیستم. بیشتر کار می کنم.

�ـ� �ـ� �� ����ـ�    �ـ� ��د�ـ�ن �ـ� ��ـ�ل دا�
�ـ��دار ��ـ�� ����ـ� را ���ـ� ��� د�ـ�؟

مدیرکل حوزه شھردار، دفتر شھردار، سامانه پیامکی 
و کل شورای اداری شھرداری بر اساس نظر شھردار 
کارھا را انجام می دھند؛ الزم نیست ھمه تلفن ھا را 
خودم جواب دھم. مھم این است که کارھا انجام شود.

  ا�ـ� �ـ� ��ـ� ����د�ـ�، ��ـ� �ـ� �ـ� دو �ـ�ل 
��ـ�، �ـ� ���ی را ا��ـ�م ��� د��� �ـ� �ـ� ���ی را �� 

اراده ���ـ��ی ا��ـ�م �� د��ـ�؟
کاری که باید می کردم و انجام ندادم این بود که در 
انتصاب ھا قاطع تر و بیشتر بر اساس نظر خودم اقدام 
می کردم و با این کار ھم فاصله بین تصمیم تا اقدامم را 
کوتاه تر می کردم و ھم الزم نبود که ھمه عالم را به آن 
راضی کنم. کاری که نباید می کردم و از آن پشیمانم 

این است که به رسانه توجه نکردم.

  �ـ� �� ���ـ� ���ـ� ا�ـ� �ـ� ا�ن ���ـ�� 
��ـ�ل �ـ�ه ا��؟

[با خنده] احتماال.

  ��ـ� دو �ـ�ه ��� �ـ�د �� �ـ�� ��ـ�ان ��د�� 
���ا�� �ـ� �ـ�ار ���ـ� ��ـ�� را د�����ـ�. ���اق 

ا�ـ� ���ـ�� را �� ����ـ�؟
ما ۹ کالن شھر اسمی و ۵ یا ۶ کالن شھر واقعی داریم. 

اوضاع ما کالن شــھرھای واقعی با ھم قابل مقایسه 
است؛ یعنی مشھد، تھران، شیراز، اصفھان، تبریز و 
قم. سایر شھرھا ھم اوضاع خودشان را دارند. نگاھی 
که در تھران حاکم است این است که جلوی بحران را 
بگیریم و ھرجا که بحران بود به آن بودجه تخصیص 
بدھیم و ھرجا که بحران نبود به آن بودجه تخصیص 
ندھیم. این صددرصد ضد عدالت و انگیزه است. یعنی 
اگر جایی خواستیم مثال از اوراق مشارکت استفاده 
کنیم، آن ھا باید ببینند ما ظرفیت اســتفاده از این 
اوراق را داریم یعنی آیا پروژه مناسبی داریم، آیا این 
پروژه امکان رسیدن در زمان بندی مطلوب و مقرر را 
خواھد داشت، آیا توان مالی برای بازگشت آن را داریم، 
آیا شرایط عمومی مالی این امکان را فراھم می کند 
که با نظام بانکی و بازار سرمایه تعامل کنیم؛ یعنی به 
اینکه بدھی نداریم، حسابرسی رسمی شدیم و تفریغ 
بودجه مان به روز است و... نگاه نمی کنند و می گویند 
که شما وضعتان خوب است! خیلی شھرھا ھستند که 

برای حقوقشان مانده اند!

  ا�ـ� ���ـ�� ���ـ�� ��ـ�� ����� از دو�ـ� 
ا�ـ� �ـ� ��ـ� ���د�ـ� ا�ـ� �ـ��ه را دار�ـ�؟

نگاه عمومی این است. دولت یک بخش از آن است. 
نگاه عمومی این اســت که ببینیم کجا بحران است. 
ما باید به دنبال انباشت ســرمایه باشیم. باید دنبال 
این باشــیم که اگر بخشــی از اقتصاد ما، اگر شھر 
یا مجموعــه ای اوضاع روبه رشــدی دارد، باید آن را 
تقویت کنیم تا ارتباطات پیشــین و پسین را برقرار 
کند و توسعه را با خود حمل کند؛ نه اینکه انگیزه این 

مجموعه را بکشیم.

  �ـ�� ����ا�ـ� �ـ�ب را ����ـ� و �ـ� آن ����ـ� 
��د��. ا�� ����ا�� ��ب ���د��ی ������ دارد. 
�� ��ـ� �� ر�ـ� ��ـ� ��ـ�ه ای از ����ا�ـ� �ـ�ب 
�� در ذ�� ����ر�� ���� ��� ����، ����ط 
�ژه ��ی ���ا�� و ����� در ر�� وآ�� ��دم  �� ��

ا�ـ�. آ�� ا�� در�ـ� ا��؟
ســرمایه اجتماعی برای اصالح نظام حکمرانی الزم 
دارم. با این ســرمایه اجتماعی پاییــن ھیچ کاری 
نمی شود کرد. ھیچ کار! پس باید سرمایه اجتماعی 
جذب کنیم و برای این کار ھــم باید به اولویت ھای 
ایجاد این سرمایه توجه بیشــتری داشته باشیم که 
یک بخش آن در مســائل روزمره مردم است، مثل 
رفت وآمد، ترافیک و پروژه ھای عمرانی. مردم امید 

پیدا می کنند که مجموعه ای به فکر آن ھاست. جالب 
است که اخیرا از کلماتی مثل شــوآف، پوپولیسم و 
شبیه این ھا درباره ما استفاده می شود و منظورشان 
اقداماتی اســت که باعث جذب ســرمایه اجتماعی 

می شود. این ھا یا نمی فھمند یا عصبانی ھستند.

  در �ـ����� ا������ ا�ـ� ���ا��� �� ��رت 
ود ���ـ� ���ـ� �����ـ� ��ـ� ��ـ��ن  ���ا�ـ� ��
���� ���ـ� �� در ز��ه ������ ��ی ا������ 
�ژه �ـ�ی ���ا�ـ� �ـ��،  �ـ�ار دار�ـ�. آن �ـ� در ��
 � �ـ�دی ��ـ� �ـ� �ـ�ل ا�ـ� �ـ� ا����د�ـ�ی �
��ـ�� را  �� ���ـ� �ـ� �ـ�ا د���� �ـ�ی ���� �
در��� ����ـ�؟ آ�ـ� ا�ـ� ���ـ�� د���ـ� �ـ�� �ـ� 

؟ ��ـ�
در بسیاری از موارد، خود من و ھمکارانم با متخصصان 
صحبت می کنیم و انباشت دانش خوبی در مدیریت 
شــھری ھســت. اینکه موضوعات زیست محیطی 
برای ما مھم است یک بحث است و اینکه گروه ھای 
زیست محیطی می خواھند اعمال قدرت کنند مسئله 
دیگری اســت. ما به محیط زیست اھمیت می دھیم 
و نظرات کسانی را که دغدغه زیست محیطی دارند 
می شــنویم و این به صورت عمومی وجود دارد، اما 
بعضی از گروه ھا ھستند که به دلیل سن کم یا تجربه 
اندک و شاید ھم به دلیل ھیجان زیاد، عالقه مندند 
که اعمال قدرت کنند. ما وارد این بازی ھا نمی شویم. 
مثال ما می خواھیم پل پرتوی را تعریض کنیم، آن ھا 
می گویند به چه دلیل این ھزینه ھــا نمی رود روی 
مسیرھای دوچرخه ھزینه شود؟ خب ما مسیرھای 
دوچرخه را توســعه دادیم، شــما چه کمکی به ما 
کردید؟ یا کمربند جنوبی را بنده به ضرس قاطع گفتم 
نمی خواھم در دورانم اتفاق بیفتد! کجا از این موضوع 
حمایت کردند؟ یا اینکه این میزان کاشت در ارتفاعات 
جنوبی انجام دادیم! اطالعــات کافی از این موضوع 
ندارند و ســعی ھم می کنند اعمال قــدرت کنند. 
تجربه شان ھم کم اســت. به نظر من این پوپولیسم 
اســت. به آقایی فعال در حوزه محیط زیســت پیام 
می دھند و او ھم اســتوری می کند که «متأســفم 
شھرداری مشھد این اقدام را برای پل پرتوی در پیش 
گرفته است!» شما اصال می دانی پل پرتوی کجاست و 
ما می خواھیم چه کاری انجام دھیم؟ سؤال اینجاست 
که چرا این ھا ســلبی کار می کنند؟ چرا ایجابی کار 
نمی کنند؟ در کــدام کمپین دوچرخه ســواری یا 
حمل ونقــل عمومی کمــک کردند؟ این نشــان 



#
می دھد که این موضوعات ناشــی از مســائل دیگر ۲۸

است.

  د��ـ�ره ���ـ� ���ـ�ده ��ـ� و�ـ� ��ـ� 
����ـ� ��د�ـ� و ����ـ� �ـ� ��ـ�� از ���ـ�� 
��� ����� ا�� و ��ف ��در�� ���� ����ده 
���� ���ز �� ���ا���� ا�� �� ����ن ����. 
آ�� �� ���ـ� �� ز�ـ�ن ���� ���ـ�ه �� ��ا��ـ� ا�� ��ه 

را �ـ�ز ���ـ�؟
معتقدم که در زمان باقی مانده متأســفانه فرصتی 
نداریم که این کار را به طورکامل به سرانجام برسانیم. 
من ھمه تالش خــود را می کنم و متأســفم که بنا 
به برخی دالیــل غیرفنی این امکان فراھم نشــده 
اســت. خیلی تالش کردیم و کارھای مھمی انجام 
شده است، ولی اقدام خیلی جدی که استانداردش 
در ذھنم بود انجام نشــده اســت و با کمال تأسف 
باید بگویم که بــرای به سرانجام رســاندن آن زمان 

نخواھیم داشت.

�ژه ��ر���ـ� �����ـ� آزادی در ز��ن آ��ی  ��   
��ـ� زاده ���ـ� �ـ�رد و �� ��ـ� ���ـ� ��ا�ـ� 
�ژه ادا�� ���ـ�. ا��  ����� �ـ�، و�ـ� د��ـ�ره �ـ�
�ی آن �ـ�ف و ���� ��ـ�د ��د.  �ژه ای ��د �ـ� � �ـ�

����ـ�ن در ا�ـ� �ـ�ره ���ـ�؟
پروژه آزادی را مناســب می دانم، ولــی آن را پروژه 
معجزه گری نمی دانم. در ضمن به محیط زیست ھم 

صدمه نمی زند.

  �ـ�� در �ـ�زه �����ـ� ��ـ� �ـ�رد را ����ـ� 
��د�� و ����ـ� �� �� ��ا�� ����� ����ـ� و ر���ر 
��ا���� را دا�ـ�� ���ـ��. ���� �� ������� �� 
در �ـ�زه ����ـ� ا���ق ���ـ� �����ده ا�ـ�. �� 
ا�ـ� ����ـ� ������ـ� �ـ� ا���ـ� �� ��ـ� �� آن �ـ�ر 
���د ا�� �� ��� �ـ�د ��ر د���ی ��د؟ �� ����� 
ا�ـ� �ـ�ار �ـ�د �ـ� �ـ� �ـ��دا�ی رأی د��ـ� �ـ� ��ـ� 
��ا���ن �� ��ـ�زد �� از ا�� د�ـ� ا��اد ��ـ�د ��د. 
�� �� ������ رأی داد�� �� ����� و در ��زه ����� 
����ن و ا��ـ�ب ����ی را راه ا�ـ�ا�ی ���. در ا�� 

�ـ�ره ����ـ� �� د��ـ�؟
در این شرایط پیداکردن شھرداری که بیاید و فقط 
برایمان پل بسازد سخت اســت و آن کار ھم عرضه 
می خواھد. معتقدم که تیممان خیلی خوب اســت 
که توانسته اســت این کارھا را در این مدت انجام 

دھد. افــرادی که این حرف ھا را می زنند، درســت 
فکر نمی کنند. نکته دوم اینکــه باید تعریف کنیم 
که در حوزه فرھنگی چه چیزی می خواستیم؟ من 
در حوزه فرھنگی عالقه مندم که ھمدلی در مشھد 
بیشــتر شــود و فضای دوقطبی را ھم به زیان شھر 
می دانم و این فضا را نمی پسندم. البته ضعف خودمان 
را در حوزه فرھنگی قبــول می کنم؛ خیلی کارھا را 
می توانســتیم انجام بدھیم و به دالیلی انجام نشده 
است که اگر الزم شود دالیل آن را ھم می گویم. ولی 
معتقدم بیشتر آن ھایی که معتقدند انقالبی در حوزه 
فرھنگی به وجود نیامده اســت، نگاه قطبی کردن 
فضا را دارند؛ یعنی اتفاقی را در شــھر رقم می زدیم 
و عده ای در تقابل با ما می آمدند فحش می دادند و 
به خیابان ھا می ریختند و علیه ما شعار می دادند و 
ما ھم در مقابل آن ھا را با سنگ می زدیم و بعد آن ھا 
دوباره علیه ما جری تر می شدند! آن ھا معتقدند که در 
این شرایط اتفاق جدی رخ می داد! من این موضوع 
را اتفاق جدی نمی دانم و آن را سم مھلک می دانم و 
اگر کسی به دنبال چنین چیزی است، معتقدم که 
زمانه، مردم و نیازھایشان را درست نشناخته است. 
این فرد یا واقعا جاھل است یا جھل ندارد ولی منافع 
شــخصی خود را بر منافع جمعی مقدم می شمارد. 
اما درباره اینکه چرا در حوزه فرھنگی اتفاق ویژه ای 
نیفتاده اســت، معتقدم که عموما به این دلیل بوده 
است که به مدیریت واحد سپرده نشده است. در واقع 
به اینکه «من قال» کیست، توجه شده و ھیچ وقت به 
«ما قال» توجه نشده است. متأسفانه فکر می کنم که 
فضاھای سیاسی باج خواه بیشتر در این قضیه مؤثر 

ھستند، نه ما. 

��ی  �ـ� �ـ��ی �ـ� � �ز ���� � ��   �ـ�� ��
�ـ�ده ا�ـ�؟

تشییع جنازه حاج قاسم ســلیمانی؛ اداره جمعیت 
۲میلیونی برای اینکه تلفات ندھیم سخت بود.

  �� ����ر ر��� ��د��؟
به شدت از موتور می ترسم، ولی آن روز به موتور ھزار 

عالقه مند شدم.

��ی ��ده  �ز ������ �ـ��ی �ـ� �   �����ـ� �
ا�ـ�؟

روزی که ھمکاران پاکبان و فضای سبز را برای اربعین 
به عراق فرستادیم و در حرم مراسم خداحافظی گرفتیم.

  ��ـ� از ��� ���ـ� �ـ� در ��ـ�� و�ـ�د دارد، 
�ـ�د �����ن ���ـ�. ��د�ـ�  ���ه ���ی �ـ�ی �
��� �� ��ـ���. �� �����ی ��ای ا�� ����� 
ا����ـ��ه ا��؟ ا�� ��� ���ه ���ی ��ب ا�� 

�ـ� ��؟
یک روز آقای دادستان گفت: «دستتان درد نکند، 
تقاطــع بعثت چقدر خوب شــده اســت!» گفتم 
تصمیم گرفتیم به جای تایل از ایــن به بعد رنگ 
کنیم، چون برای تایل باید نصف خیابان را ببندیم 
و خشک شدن آن ھم طول می کشد و مردم اذیت 
می شــوند. آقای صادقی ھم گفت کــه اگر مردم 
نتیجه این پروژه ھا را بدانند ناراحت نمی شوند. من 
ضعفمان را در اطالع رسانی می دانم، ولی معتقدم 
این موضع باید ادامه پیدا کنــد. من وقتی تھران 
می روم، واقعا افسرده می شوم. شھر شبیه شھرھای 
کھنه است. جداول شکسته، چراغ ھای یک درمیان 
سوخته روی عرشه پل ھا یا پرچم ھایی که تعویض 
نشده است. شــما فکر می کنید این ھا در روحیه 
مردم تأثیر ندارد؟ اتفاقا این چیزھا واقعا تأثیرگذار 
اســت. ما باید به این کار ادامه بدھیم. مھم است و 
برای ھمین ھم ادامه می دھیــم. این را که مردم 
اذیت می شــوند قبول دارم. باید در ایام پیک این 
پروژه ھا را تعطیل کنیــم. کم کم ھم به این نتیجه 
رســیدیم. برای مثال ایام دھه کرامــت جزو ایام 
پیک تلقی نمی شــد، ولی اآلن در این دسته بندی 
قرار گرفته اســت. مردم وقتی نتیجه این اقدامات 
را ببینند، ناراحت نمی شــوند. فقط چند روز به ما 
بدوبیراه می گویند. باالخره ما را جزئی از حاکمیت 
می دانند و ھر گالیه منــدی اعم از رکود اقتصادی 
و اشــتغال و ھر چیز دیگری که ھست را روی این 
پروژه ھا و ما پیاده می کنند. اشــکالی ندارد، ولی 

بگذارید شھر سرپا باشد.

  ��ـ��۱۴۰۰ را ����ـ� �� ����ـ�؟ �ـ�� �ـ� آن 
ز�ـ�ن �� ��ا��ـ� �ـ� �ـ� ��ـ�ی ���ـ��؟

فکر می کنم شرایط بھتر می شود، ولی عالقه مندم 
که مشھد ثروتمندتر شود. واقعا اتفاقات ۶ ماه اخیر 
باعث شده اســت اعتمادبه نفس برای پیش بینی 
آینــده از آدم گرفته شــود. اآلن ترجیح می دھم 

چیزی نگویم.

  در ����ـ� �ـ� �ـ� �ـ��دار ���ـ� دا�ـ���، 

��ـ���.  ����� ا����ـ�  ا�ـ�  �ـ�  ����ـ� 
�ـ�� ��ـ�ر؟

من در حوزه اندیشه کامال مصلحت اندیشم، ولی در 
حوزه عمل اصال نه.

�ز   د��ـ�ره �������ـ� �� ���ـ� ��د�ـ�. �
���ـ�� �� �ـ��دار �ـ���، �� ��ا�� آ����. ا�� 

��ر �������ـ�� �ـ�د �� ���رش ��ا�ـ���؟
خیلی سخت است که آدم برند خود را جا بیندازد. 
ترجیح می دھم که خودم باشم. در ھمین گفت وگو 
اگر بخواھم نوع ادبیات را رعایــت کنم، باید فکر 
کنم که این فیلم فردا کجا می رود و چه کسی چه 
می گوید و یک تکه آن شاید دربیاید و من را چپه 
 کند. این دوگانه زندگی کردن خیلی سخت است 
و برای ھمیــن ترجیح می دھم که خودم باشــم. 
می خواھند اســم آن را پوپولیســم بگذارند یا ھر 
چیزی. وقتی خودم باشــم خیلی اذیت نمی شوم. 

من ھمین طور ھستم؛ آدم کف خیابان.

ل و �ـ�  و�ـ�، در ��ـ�   �ـ� ���ـ� �ـ� �ـ��� ��
���ـ�اده �ـ� �� ���ـ�؟ ���ـ� ����� ���ـ� را 
�ـ� �ـ� �ـ�دم ��ده ا�ـ� �ـ� آن �ـ� �ـ� �� ����ـ�؟

بله. در منزل مانده اند و حوصله شان ھم سر می رود. 
متأسفانه من وقت کمی را با آن ھا می گذرانم. من 
معموال صبح ھا ســاعت ۵ یــا ۵:۳۰ از خانه بیرون 
می آیم و شــب ھا ۲ یا ۳ به خانه می رسم که در آن 
زمان ھم خانم و دو دخترم خواب ھســتند، ولی 
ســعی می کنم بعضی وقت ھا نصف روز را به آن ھا 
اختصاص بدھم. امسال ۲ سفر به کیش رفتیم که 
در اولین سفر در ابتدای سال، بارندگی شد و مجبور 
شدم روز اول برگردم و در دومین سفر ھم به محض 
اینکه رسیدیم، موضوع سردار سلیمانی پیش آمد 
و ھمان روز برگشتیم. عید امسال ھم که ھمه باید 

در خانه باشیم.

  �ـ� ا���ـ� ��ـ� از �ـ��دا�ی ��ـ� �� ��ا��� 
��ـ�، ��ـ� ��ده ا�ـ�؟ ��

در مجموع یک تسلیم ورضایی در من اتفاق افتاده 
است و اصال برایم مھم نیست. ھمین موضوع به من 
اعتمادبه نفس داده است؛ طوری که ھمین اآلن اگر 
به من بگویند «برو!» مــی روم! این اعتمادبه نفس 
حس خوبی به من می دھــد و ترجیح می دھم آن 

را حفظ کنم.



#
۳۰

�� ���� د����، ا�� از ����
�� ��دم د�� ��� ����

��� و در�� ا��امات م��ر�� ��ری 
 در ��� و�و �ا ر��� ��رای ��� م���

دروغ چرا؟ زمانى که تلفن همراهم زنگ خورد و از دفتر روزنامه خبر دادند که باید تا کمتر 
از یک ساعت آینده به دفتر محمدرضا حیدرى، رئیس شوراى اسالمى شهر مشهد، بروم تا 
براى سالنامه نوروزى شهرآرا با او گفت وگو کنم، کمى هراس به دلم افتاد. آخر دوهفته اى 
مى شد که به سبب شیوع ویروس کرونا در قرنطینه خانگى بودم. از هر جمعى دور بودم و 
در خانه دورکارى مى کردم، اما جذابیت گفت وگو با حیدرى سبب شد تا بر هراسم غلبه کنم 
و با حفظ پروتکل هاى بهداشت فردى، به دفتر او در ساختمان شوراى اسالمى شهر بروم. 
حیدرى را تا پیش از این تنها در صحن علنى شورا دیده بودم؛ مردى که بر موضوعات 
از هر  را مدیریت مى کند. پس  پنجم  تمام معنا شوراى  به  دارد و  شهرى تسلط ویژه اى 
جلسه صحن علنى نیز صبورانه پاسخ گوى سؤاالت خبرنگاران است. در این گفت وگو نیز 
صبورانه مى شنید و به سؤالت پاسخ مى داد؛ اگرچه رنج حاصل از مشاهده روزگار ناخوش 
مردم شهرش به واسطه ویروس کرونا، در چهره اش موج مى زد و سبب مى شد تا برخالف 
همیشه سخت سخن بگوید. در طول گفت وگو به ضعف هاى موجود در عملکرد شوراى 
پنجم واقف بود و در پى انکار نواقص نبود، اما از عملکرد شورا مصمم دفاع مى کرد. معتقد 
است که مردم حتى با وجود بى اطالعى از بسیارى از اقدامات و برنامه هاى شوراى پنجم 
به سبب ضعف در اطالع رسانى مدیریت شهرى، باز هم بهترین داوران کارنامه شوراى پنجم  
هستند. همچنین تا حدى موانع و مشکالت بر سر راه شوراى پنجم را تشریح  کرد، اما از 
راهبرد درست و منطقى شورا سخن گفت که وجود سدى بر سر یک مسیر، عامل توقف 
نمى شود و هدف از دنبال کردن مسیر پیشین در مسیرى دیگر با مانع کمتر دنبال مى شود. 
آنچه در ادامه مى خوانید، خالصه اى از گفت وگو با رئیس شوراى شهر مشهد است؛ رئیسى 

که لباس ریاست شورا گویى به قواره او دوخته شده و شخص او شناسنامه شوراست.

علی قدیری

 ا���ف ا��ح ����ن �� �� �����ی ���� 
ا��� در ا������ت د�ره ���� ��رای ا���� ��� 
���� �� ���ر «آ��ده ��ای �����...» وارد ا������ت 
��. ��� از دو ��ل از ��� ��رای ���� ا���� 
��� �� ��رد و ���� �����ا�� در ���� ����� 
�����، ا�� ا�� ���ان از �����ات �� �� ���ان �� 
ا����رات �����ن ��� ����� دارد؟ ����� �� ا��اف 

و ��� ا��از �� �����ن در ��� ا����ده ا��؟
برنامه ھایی که لیست امید برای انتخابات شورای پنجم 
اسالمی شھر در ھنگام انتخابات به مردم ارائه کرد 
محصول یک کار کارشناسی بود و این برنامه ھا نقشه 
راه ماست. اما اینکه تا چه میزان از این برنامه ھا محقق 
شده از ۲ جنبه قابل تحلیل و بررسی است؛ یکی اینکه 
این برنامه ھا از نظر ما که این وعده ھا را داده ایم تا چه 

میزان محقق شده است و دیگر آنکه مردم تا چه میزان 
این برنامه ھا را در زندگی خود لمس کرده اند. برنامه ای 
که به مردم ارائه شد ابعاد مختلفی داشت؛ عمرانی، 
حمل ونقل، خدمات شھری، فرھنگی و اجتماعی. 
برداشت خود من این است که در برخی از حوزه ھا فراتر 
از برنامه ھای اعالمی خود پیش رفتیم و و این برای 
مردم قابل لمس است و در برخی حوزه ھا ھم به دالیل 
مشخص توفیقمان کمتر بوده است. اما در مجموع فکر 
می کنم فضای مشھد در ابعاد مختلف کامال متفاوت از 
دیگر کالن شھرھای کشور است. مھمترین اصلی که ما 
در این دوره دنبال می کنیم، کارآمدی است. مردم باید 
احساس کنند که مدیریت شھری نه تنھا شھر را بھتر از 
گذشته اداره می کند بلکه در سایر حوزه ھا نیز توسعه 
را رقم زده است. موضوع دیگری که مورد توجه ما بوده، 
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برنامه ھای شھری بوده است. مشھد در ۴ دھه گذشته از 
یک واگرایی سیاسی و اجتماعی رنج برده و این موضوع 
به شدت مسئوالن و مدیران شھری را در مسیر توسعه 
شھر تحت تأثیر قرار داده است. سعی کرده ایم با حفظ 
چارچوب ھای فکری جریانی که از آن برآمدیم تعامل و 
ھم افزایی داشته باشیم. دیگر موضوع مھمی که دنبال 
می کنیم، توسعه متوازن و عدالت محور شھر است. 
اقدامات ما در مناطق کم برخوردار شھر قابل مالحظه 
است و سعی کرده ایم سرانه ھای این مناطق را افزایش 
دھیم. ایجاد امید و اطمینان برای سرمایه گذارانی 
که در چرخه اقتصادی مشھد فعالیت می کنند دیگر 
برنامه مورد توجه ما بوده است. در این راستا مھم ترین 
اقدام آن است که در کار آن ھایی که پیش تر در مشھد 
سرمایه گذاری کرده اند و کارشان قفل شده است، 
گشایشی اتفاق بیفتد که معافیت ھای خوبی در نظر 
گرفته شد و حدود ۲۵ پروژه که متوقف شده بود بار 
دیگر راه اندازی شد و چند ھزار میلیارد سرمایه در 
گردش سبب شده است تا اشتغال ایجاد شود. در حوزه 
فرھنگی و اجتماعی موضوع شادی و نشاط اجتماعی در 
محیط شھری مورد توجه بوده و ھمچنین اعتقاد ما این 
است که در سطح کالن فرھنگی باید آنچه را که مردم 
درک و دریافت می کنند مورد انتظارشان باشد و این در 
اکران ھای شھری، توجه به ھنر و ھنرمندان اتفاق افتاده 
است. ارتقای زیرساخت ھای فرھنگی و اجتماعی نیز از 
دیگر موضوعاتی  است که دنبال می کنیم. ھمه این ھا 
به آن معنی است که در راستای برنامه ھای مورد نظر 
قدم ھای موردانتظار برداشته شده است. اما این به آن 
معنی نیست که امکان نداشته که بھتر از این باشد. اما 
باید پذیرفت که در فضای شھری با چالش ھای بسیاری 
مواجھیم که برخی از آنان ساختاری  و از حوزه اختیارات 
ما خارج است. برخی از این چالش ھا نیز در سطح ملی 
مطرح است و بر کشور و سپس بر کالن شھرھا تحمیل 
می شود نظیر تحریم ھا و شرایط اقتصادی و حتی 
شرایط سیاسی که مدیریت شھری را تحت تأثیر قرار 
می دھد. اما با ھمه این فشارھا و بحران ھا به خصوص 
در سال ۹۸، آنچه در دوره شورای پنجم اتفاق افتاده از 
نگاه نخبگان و کارشناسان منصف عملکرد قابل قبولی 
است. در زمینه شھر ھوشمند، پاسخ گویی به مردم و 
خدمت رسانی به آنان، شفافیت و انضباط مالی اتفاقات 
خوبی ا ست که انجام شده و در بسیاری از این حوزه ھا 
شھر مشھد در کشور پایلوت شده است و از شھرھای 
مختلف کشور برای الگوگیری از بسیاری از برنامه ھا در 

قالب گروه ھای مختلف به مشھد می آیند. امیدواریم 
در ادامه نیز با دیگر اقدامات خود بتوانیم کمبودھا را 
جبران و در نھایت رضایت مردم را جلب کنیم. اما الزم 
به ذکر است که یکی از ایرادات این است که بسیاری 
از اقداماتی انجام شده، به خوبی منعکس نشده و حتی 
بسیاری از نخبگان از این اقدامات بی خبرند. ضعف در 
اطالع رسانی ما یک ضعف جدی  است و این باید در 

سال ۹۹ برطرف شود.     

 ��� از ُ����ـ������� واژ��ن ��� در ����ر�� 
و ��ددا�� �����ن، «��� و��» ��ده ا��. ���� 
���� از ������ ��ا�� ����� از ����ه ��� و�� 
�ـ�� �� �����. ا�� ��ـ� از ��� �ـ�ط ��ی �زم 
�ـ�ای ��� و�ـ� ��ـ�ن ����ـ� و ا���ـ� ����� ��ـ� 
�ـ�دن آن، ���ـ�ردا�ی از �ـ�� ��ا�ـ� �ـ� ��ا�ـ� 
��د�� �ـ�رت ا�ـ�. آ�ـ� �� ���ـ� د��ـ� ��� و�� �� 
���د��ی ��ر���� و ����ـ� ا������ در ��ـ��، در 
������ت ����ـ� و ��رد ا���ف ��رای ���� 
�� آ�ـ�ن د�ـ�ر ���� ُ�� ��ـ� �ـ�ه ا�ـ�؟ ا���ـ� 

راه د��ـ�ی �ـ� ��� و�ـ� و�ـ�د دارد؟
فضای گفت وگو به معنای فلسفی و کارکردی خود 
رسالت مجموعه ھای دانشگاھی و حوزوی است و 
شھرداری در این میان تنھا بسترساز گفت وگوست. 
شھرداری متولی ھمه عرصه ھای فرھنگی و اجتماعی 
نیست و تکالیف روشنی دارد. در نتیجه مطالبه 
گفت وگو باید از سمت نخبگان دانشگاھی و حوزوی 
مطرح شود و ما تنھا می توانیم این را به یک گفتمان 
مسلط تبدیل کنیم. در این مسیر حرکت کرده ایم و 
«خانه گفت وگو» در ھمین راستا تأسیس شده است. 
در خانه گفت وگو صاحب نظران حوزه ھای مختلف با 
یکدیگر تبادل نظر می کنند و می خواھیم این الگو را به 
جامعه تسری دھیم. اما سؤال شما بیشتر ناظر بر حوزه 
مدیریتی و اجراست. در فضای شھری ما به عنوان یک 
مجموعه انتخابی با مجموعه ای از نھادھای انتصابی 
مواجھیم که صاحب قدرت، اختیارات و امکاناتی اند 
که قطعا سبب می شود تا در شرایط برابری نباشیم. اما 
نکته مھم آن است که در ھمین حوزه اجرا نیز با این 
نھادھا شاھد اقدامات خوبی بوده ایم. و چون این تعامل 
در حوزه اجراست، پیشانی کار با شھرداران ما بوده 
است؛ چه در دوره مھندس تقی زاده و چه در دوره دکتر 
کالئی، به پشتیبانی رویکرد تعامل محور شورا، فضای 
تعاملی خوبی با سایر نھادھا ایجاد شده است. اینکه ما 
توانسته ایم در سال گذشته حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان 

از بدھی ھای خود را تھاتر کنیم محصول ھمین تعامل 
است. یعنی دستگاه قضایی که تا پیش از این شھرداری 
حتی متراژ ساختمان ھای آن را نداشت، با مدیریت 
شھری وارد تعامل شد و بدھی ھای خود را مشخص و 
تأیید کرد. ھمین طور با دستگاه ھای انتظامی و امنیتی 
در ھمین فضای تعاملی به توافق و ھمکاری رسیدیم. 
لذا با گفت وگو توانسته ایم بسیاری از نھادھا را متقاعد 
کنیم و به توافق برسیم تا بتوانیم در مسیر توسعه شھر 
حرکت کنیم. در حوزه تعاملی با سایر نھادھا جز چند 
مورد خاص که ناشی از سوء تفاھم ھا یا نقصان اطالعات 
است و امیدواریم ابھامات موجود برطرف شود، مشکل 
یا چالش جدی ای نداشته ایم. در این میان نقش 
استانداران محترم چه در دوره آقای رشیدیان و چه 
آقای رزم حسینی در ھماھنگی، انسجام و اجماع الزم 
بسیار اثرگذار بوده است. نقش اکثر نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی مشھد علی رغم تفاوت گفتمانی، چون 
پای منافع شھر در میان بوده، جدی بوده است. سعی 
کرده ایم واگرایی تاریخی سیاسی و اجتماعی شھر 
مشھد را نه تنھا تشدید نکنیم بلکه آن را ترمیم کنیم. 
اما متأسفانه تعامل برخی نھادھا با مدیریت شھری 
یک سویه است و دیگر نھادھا از شھرداری فقط طلب 
خدمات و حمایت می کنند. بسیاری از نھادھا در 
تعامالت باید نقش پیشرو داشته باشند اما این گونه عمل 
نمی کنند و ما در مجموع از این نھادھا رضایت نداریم 
و این در صورتی است که متولی بسیاری از موضوعات 

دیگر نھادھا ھستند.

 ��ـ� از ا����دا�ـ� �� �� ����ـ�د �ـ�رای ���� 
وارد �� �ـ�د ا�� ا�ـ� �ـ� �ـ�را در ار��ـ�ط �� د��� 
���د��ی ��ر���� �ـ�� ��� از آ��� ����� دا�ـ�� 
��� ای ��ج ��ا����، ��ج �� د��. ا�� ��ار  ���� در �
�� ����� ���� �ـ�را �� د��� ���د���ـ�، �� ��ا 
������ �ـ��ی �ـ� ا�ـ� ��ـ�ان ��� ��ـ�ر ا�ـ� و 

��� ���ـ�ان آن ��زدا�ـ� �� �ـ���؟
در برخی حوزه ھا که مبتنی بر توسعه شھر است، میان 
ما و دیگر نھادھا تفاوت نگاه چندانی وجود ندارد و در 
نتیجه چالشی ھم نیست. اما در برخی حوزه ھا از جمله 
حوزه ھای نظارتی، با چالش ھایی مواجھیم و آن ھم 
به سبب حساسیت موضوع است. در ۲ سال گذشته 
موضوعات نظارتی و کنترلی و مبارزه با برخی تخلفات 
از جانب افکار عمومی به جدیت مطرح شده است و 
برخی دستگاه ھا احساس تکلیف می کنند. زمانی ھم 
که پرسش می شود که چرا در گذشته با چنین شدتی 

عمل نکرده اید پاسخ می دھند که تشخیص ما این است 
که اکنون ضرورت دارد چراکه مطالبه مردم است و 
این وظیفه ماست. در نتیجه وقتی با گذشته مقایسه 
می کنیم، می بینیم که در دوره ھای پیشین مدیریت 
شھری اتفاقات جدی  افتاده است که اساسا دستگاه ھای 
نظارتی سراغ آن نرفته اند. البته ما تا جایی که این 
نظارت ھا و کنترل ھا مانع پیشبرد اھداف و برنامه ھای 
شھر نشود از آن استقبال می کنیم چون نظارت کمک 
می کند تا برای رعایت ضوابط و قوانین موجود فضای 
مناسب تری ایجاد شود و سالم سازی کارھا بیشتر 
صورت گیرد اما اگر از حدی بیشتر شود مدیران را 
ناکارآمد می کند و آنان را برای اتخاذ تصمیماتی جدی 
می ترساند. در شھرداری فضاھایی تشکیل شده 
که حیات خلوت دوره ھای پیشین مدیریت شھری 
بود. در این فضاھا اتفاقات ناگواری افتاده و کسی ھم 
سراغ آنان نرفته است. ما با شناسایی این فضاھا روند 
نامطلوب گذشته را متوقف کردیم. اما زمانی که سؤال 
می کنیم که چرا پیش تر با این روندھا برخورد نشده 
است، این پاسخ را می شنویم که گذشتگان به تکلیف 
خود عمل نکرده اند اما ما به تکلیف خود عمل می کنیم. 
در نتیجه می توان استنباط کرد که شرایط، شرایط 
متفاوتی است و این مورد انتقاد ماست. با توجه به 
حسن نیت، دلسوزی و نگاھی که بر مدیریت شھری 
مشھد حاکم است، تصور ما این است که اگر نواقص 
و ضعف ھایی ھم وجود دارد، روش برخورد با آن این 
روش ھای قضایی نیست. من به قطعیت می گویم که 
این نگاه برخورد کنونی با مدیریت شھری نگاه کالن 
دستگاه ھای مختلف نیست و تنھا در الیه ھای میانی 
شاھد سخت گیری ھا و رویه ھایی ھستیم که در گذشته 
نبوده و به ھمین دلیل این ابھام را ایجاد می کند که شاید 
این برخوردھا به سبب تفاوت رویکرد حاکم بر مدیریت 
شھری و مغایرت گفتمانی با رویه ھای سنتی حاکم بر 
شھر است. اما در گفت وگوھا این احتمال را رد و اقدام 
خود را نه مبتنی بر نگاه و اھداف سیاسی بلکه مبتنی 
بر انجام وظیفه دقیق برای جبران کوتاھی ھای گذشته 
اعالم می کنند. این دغدغه ماست که به شفافیت و 
انضباط پایبندی وجود داشته باشد؛ سوابق اعضای 
شورا، طرح ھا و لوایحی که در این دوره برای شفافیت 
و مبارزه با فساد مصوب شده و تفریغ به روز بودجه 
و حسابرسی ھا شاھد این مدعاست. البته منکر آن 
نیستیم که ممکن است خطا و اشتباھی ھم وجود 
داشته باشد اما برخورد با آن باید عادالنه، منصفانه و 

اخالقی باشد و شأن مدیران حفظ شود.  
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 ��� از �����ات ����ن ا��ح ��� در ���ر، 
��ـ� ������ �ـ���ی در �ـ��� ����ـ�  �����
��ر����� و ������� �� ���ه ��ی د��� ����� 
�����ـ�ل ا�ـ�. ا�ـ�  ا�ـ�اد ���ـ� ���ـ�� ��ی ����
در ���� ����� �ـ�، ا����� �ـ� در ا�� ۲ �ـ�ل ا���ده 
ا�ـ�، ���ـ� �ـ��� آن ��ـ��� �� �ـ�ای ���ـ��د 
���� ��� �ـ�ی ��ن �� �ـ�ار ����� در �ـ� �����ه 
�������، ا���ا از ���ـ� د�ـ� ا��ر��ران ������ 
�ـ��ی �� ا�� ���ـ� ��ا��  �ـ��� �� ��ام �ـ� از 
ا���ی �ـ�را از �ـ�� �� �����ن ����� �� ���؟ 
���� ����� ��� �ـ�را ���� �� ����ا�ـ�! ا�� 
�و�� �� ���ـ� از ������ �ـ���ی �� د�ر ا�ـ� ���� 
���� ا���د ���م ����-���و �� �ـ�د �� ا��اد �� 
���ـ�ی ��د��ـ� و ارادت �� �� �ـ� ��� ��ـ� �� ��ا��� 
در ���ـ�� ر�ـ� ���ـ� �ـ� ����ـ��� �ـ�دی. در 
����� �� ��ی �و�� �ـ��ف ����� ���ی، �ـ� �و�� 
����ـ�ی ��ا�ـ� �� �ـ���. ��ـ� �ـ�� در ا�ـ� �ـ�ره 

���ـ�؟
شایسته ساالری یکی از شعارھای ما بوده است و 
معتقدیم که باید در این مسیر حرکت کنیم و کرده ایم. 
البته منکر آن نیستم که در این مسیر نقایصی ھم وجود 
دارد. چه طبق عرف و چه قانون حق انتخاب مدیران 
شھری با شھردار است و متناسب با این حق، وظیفه 
پاسخ گویی در قبال این انتخاب ھا نیز با ایشان است. 
شورای پنجم ھم در دوره آقای تقی زاده و ھم در دوره 
آقای کالئی چارچوب و اصولی را تعیین کرده تا مراقبت 
کنیم که از یک سو مرزھا کامال رعایت شود و یک مدیر 
شھری به واسطه اینکه از حمایت شورا برخوردار است از 
حیطه کنترل و مدیریت شھردار خارج نباشد و از سوی 
دیگر شھردار مدیرانی را برگزیند که برنامه ھای شورا را 
باور داشته باشد. شورای پنجم بر اساس وعده ھایی که 
به مردم داده برنامه ای را تدوین کرده است که مردم به 
آن رأی داده اند، کسی می تواند این برنامه را اجرا کند 
که به آن باور داشته باشد. اما عالوه بر باور داشتن به 
برنامه مدیر باید مجرب و کارآمدی باشد چراکه ممکن 
است بسیاری از افراد در گفتمان ما تعریف شوند و 
حامی ما باشند اما در سطح اجرا کم تجربه باشند. در 
نتیجه این مھم ھمواره مورد تأکید ما بوده و اگر در 
موضوعاتی شورا ورود پیدا و نکته ای را گوشزد می کند 
از بابت نگرانی از ھمان عدم باور برخی مدیران شھری  
به برنامه ھای شورا و یا ناتوانی اجرایی است. منظور آن 
است که در چارچوب برنامه ھایی که مردم به آن رأی 

داده اند عمل کند. با توجه به ھمین نگاه اگر مدیران 
شھرداری را در سطوح مختلف آنالیز کنید، می بینید 
که بسیاری از آنان در دوره ھای مدیریت شھری پیشین 
دارای سابقه مدیریت بوده اند و این نشان می دھد که بر 
اساس ارادت یا نزدیکی افراد به خودمان آنان را انتخاب 
نکرده ایم و اگر این بود باید بسیاری از مدیران کنونی 
کنار می رفتند و با مدیران جریان ھمسوی ما جایگزین 
می شدند. بدین ترتیب مبتنی بر ۲ اصل کارآمدی 
مدیر و باور به برنامه یک رابطه دوسویه میان شورا و 
شھردار وجود دارد؛ گاھی اعضای شورا مدیران مجربی 
را که می شناسند به شھردار معرفی می کنند و گاھی 
شھردار برای گزینش فردی از شورا استمزاج می کند 
تا در نھایت بر مبنای برآیند کلی خود انتخاب کند. در 
نتیجه ھیچ نیرویی وجود ندارد که بدون آنکه شھردار 
خود در مورد آن به جمع بندی برسد از طرف شورا به 

آقای شھردار تحمیل شود.   

 در ار���ط �� ��ال �����، ��ا��� ������ 
و ��ـ��ده ���ـ� از ا��ـ�ی �ـ�را در �ـ��دا�ی 
و  �ـ��دا�ی  و  �ـ�را  �����ـ�  �ـ�  ���ـ�  ��ـ�� 
��م ا����ک ���ن ا�� ۲ ���د �� ��د. ������ ���� 
ار���ط �ـ�ی و ����� ���ـ� ��� ا�ـ� ۲ ��ـ�د ���ی 
���� ا�� ا�� �� ������ ����وت ا��. ا�� ����� 
آ�ـ�� ��ی ���� را �� د��ـ�ل دارد و �ـ�� ا��ل 
���ه ��ی �� ��ام از ا�� ۲ ���د �� ��د. ���  در ���

�ـ�� در ا�� �ـ�ره ���ـ�؟
سعی کرده ایم با حفظ انسجام و ھماھنگی این اتفاق 
نیفتد. اگرچه که میان اعضای شورا اختالف نظرھایی 
در برخی موضوعات شھری، شھردار و معاونینش وجود 
دارد اما برآیند کلی موضع شورا حمایت از شھرداری با 
اصل نظارت بوده و در ھر جایی که نیاز بوده سؤال خود 
را مطرح و تذکر الزم را داده است. این جمع بندی در 
شورا وجود دارد که مسئولیت اجرایی با آقای شھردار 
است و ایشان باید چارچوب ھایی را که از جانب شورا 
در نظر گرفته شده است چه در اجرای سیاست ھا و چه 

انتخاب مدیران شھری لحاظ کند.    

 �� ��� در ا��ع ر�ـ��� ������ �ـ�ی ا��ا�� 
������ ���ی در د�ره ����� ا��ره ��د�� و ��آ���� 
���م ��دم و ��� �����ن از ���ـ� از ا�� ������ ��. 
��� �� ����� �� ��وم ����� ���ا�ن ���ی ا��ا��ت 
��ـ�ه ای در ����ـ� ����� ��ـ�� و �� ���ـ�ردار 
��ـ�� ا���م �����. ا�ـ� در ا�ـ� ���ص از �� �ـ� 

ا��ع ر���� ������ ���ی ���� ��ده ا�� و 
از ��ی د��� از ���� ���� ر���� �� ����� ����دار 
را ���� ��ـ���. ا�� ����� �ـ�� ��ءا����ده 
����ن ���� ��ه ا�� �� ���� ���� آ��ن دا��� دار 
���ـ� �ـ� ����ـ� ����� ��ـ�� ا��. �ـ� ���ـ� �ـ� 
������ ���� ������ت و ��ارش ���� ����� 
و د��� �ـ� �ـ� �ـ�دم در را��ـ� �ـ� ��ـ��ت �ـ��ی 
و ��ا�ـ� �ـ� �ـ� راه ر�ـ� آن، ز�ـ�ن آن ���ـ��ه ا�ـ� 
�ـ� ���ـ� ���� �ـ� و �� وا�ـ�� �� �ـ� ��ـ�م �ـ�دم 

��� و�ـ� و از آ�ـ�ن ��ـ� �ـ��ی ����؟
یک فضای رسمی وجود دارد و یک فضای غیررسمی؛ 
در فضای رسمی که در مدیریت کل استان و مشھد 
وجود دارد، نقش شورا در بسیاری از موضوعات نظیر 
حاشیه شھر قابل مشاھده است، مشکل خاصی در 
این سطح نداریم و نکات الزم گفته شده است؛ چه من 
و چه دیگر اعضای محترم شورا در رابطه با بسیاری از 
مشکالت در نطق ھای پیش از دستور شورا با مردم 
حرف زده ایم. در دیگر محافل رسمی یا در گفت وگوھا 
و مصاحبه ھا با رسانه ھا نیز دیدگاه ھای خود را بیان 
کرده ایم و اگر نیاز باشد باز ھم به این کار ادامه خواھیم 
داد. اما در سطح میانی در برخی دستگاه ھا به سبب 
نگاھی که وجود دارد، مداخالتی صورت می گیرد که 
البته با گفت وگو با مدیران سطوح عالی استان قابل حل 
است. اما رفع برخی موانع مثال در موضوعات فرھنگی 
و اجتماعی از اراده شورای اسالمی شھر خارج است اما 
با این وجود باز ھم در جلسات متعدد ما دیدگاھمان را 
مثال در خصوص کنسرت و موسیقی بیان کرده ایم و با 
بزرگان و چھره ھای اثرگذار شھر تبادل نظرکرده ایم. ما 
اعالم کرده ایم که این شھر با حفظ ھویت خود و تعلق 
خاطر به امام رضا(ع)، نیازھایی دارد که اگر ما به آن پاسخ 
ندھیم پاسخش را از جای دیگری دریافت می کند و 
متأسفانه در برخی از موضوعات این اتفاق افتاده است. 
اگر نگاھی تاریخی داشته باشیم، ناتوانی نھادھای 
انتخابی برای پیشبرد برخی از برنامه ھایشان در برابر 
فشارھای نھادھای انتصابی در کشور حداقل در ۲۰
سال گذشته سابقه دار بوده است. کدام یک از نھادھای 
انتخابی توانسته است تمام برنامه ھا و اھدافش را محقق 
کند؟ برخی از این نھادھای انتخابی در سطح یک قوه 
( قوه مجریه ) قدرت مانور داشته اند، آیا توانسته اند 
ھمه برنامه ھای خود را عملیاتی کنند؟ قطعا نه و به این 
امر اذعان داشته اند که ناشی از موانع ساختاری ناکام 
بوده اند. حال در مقایسه با قوه مجریه که در سطح ملی 
نتوانسته است برخی برنامه ھای مد نظر خود را پیش 

ببرد، شورای اسالمی شھر که اختیاراتی ندارد و ھر روز 
اختیارات آن از جانب نھادھای دیگر از جمله دولت و 
مجلس شورای اسالمی محدودتر ھم می شود. اگر در 
حوزه فرھنگی و اجتماعی به مردم وعده ای داده ایم، 
مثال برگزاری کنسرت، وظیفه ما تحقق زیرساخت ھای 
الزم برای آن است. حتی فراتر از آن با بزرگان شھر 
صحبت کرده ایم و متعھد شده ایم که تمامی مالحظات 
مورد نظر آنان رعایت خواھد شد؛ بارھا تأکید کرده ایم 
و باز ھم تأکید می کنم که در برگزاری برنامه ھای فاخر 
فرھنگی و ھنری ما به رعایت پروتکل ھا و چارچوب ھا 
باور داریم. زیرساخت ھای الزم را فراھم کرده ایم و 
آمادگی داریم که مثال در آرامگاه فردوسی خواننده ای 
مثل آقای ھمایون شجریان کنسرت برگزار کند. اما با 
این وجود متولی این موضوع برای صدور مجوز اداره کل 
ارشاد اسالمی و برای حفظ و حراست آن دستگاه ھای 
امنیتی و انتظامی ھستند. این موضوع دیگر در کنترل 
ما نیست و نمی توانیم برای پیشبرد آن به جنگ 
رسانه ای متوسل شویم. ما ابزار و قدرت آن چنانی 
نداریم که در برابر این نھادھا راھی متفاوت از تعامل 
و گفت وگو را طی کنیم. نمی خواھیم حال که ھنوز 
شرایط و امکان تحقق موضوعی وجود ندارد، بر دیگر 
حوزه ھا و موضوعات سایه بیندازد و سایر خدمات به 
مردم را متوقف کند. ما نمی توانیم به خاطر این موضوع 
فضای گفت وگوھا و تعامالت در شھر را کنار بگذاریم یا 
بر ھم بزنیم. اما دست روی دست نگذاشته ایم و بی کار 
ننشسته ایم و بر سایر حوزه ھا متمرکز شده ایم، مثال 
حوزه ھای اجتماعی و سازمان ھای مردم نھاد را فعال 
کرده ایم، اقداماتی را در جھت آموزش و توانمندسازی 
کودکان حاشیه شھر انجام داده ایم، بر شادی و نشاط 
متمرکز شده ایم و از ورزش قھرمانی حمایت کرده ایم، 
نخبگان را به جامعه بازگرداندیم و از آنان قدردانی 
کرده ایم، از نمایشگاه کتاب و جشنواره فیلم فجر 
حمایت کرده ایم. در نتیجه اگر یک مسیر با موانعی 
مواجه است، قواعد بازی را بر ھم نزده ایم و حوزه دیگری 
را فعال کرده ایم. فضای شھری را به خاطر اختالف نظر 
در یک موضوع و عدم تحقق یک ھدف معطل نکرده ایم 
و صادقانه به مردم می گوییم که تالش خود را در آن 
موضوع کرده ایم، آنچه در اراده و کنترل ما بوده پیش 
رفته و آنچه خارج از اراده ماست متوقف شده است. 
ممکن ھم است از جانب برخی با این پرسش مواجه 
شویم که مگر مطالبه مردم فقط کنسرت است؟ مردم 
از شھرداری خدمت رسانی و افزایش کیفیت زیست 
شھری را می خواھند اما موسیقی و برگزاری کنسرت 
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کرد. اما اگر ھنوز شرایط برای اجرای این ھدف مھیا 
نیست، نباید ھمه چیز را به آن گره زد و ھمه تالش ھا 
و برنامه ھا را با عدم تحقق این ھدف سنجید. ھدف 
عالی و مھم ترین مأموریت خود را ارائه خدمت به مردم 
می دانیم؛ خدمتی صادفانه و بی منت متناسب با شأن 
زائرین امام رضا (ع). نکته بارز شورای پنجم آن است که 
برای خدمت رسانی به مردم در حوزه ھای مختلف، 
معطل یک موضوع و حوزه نمی ماند. ارائه خدمت به 
مردم، کارآمدی، پیشبرد برنامه ھا به طور متوازن و 
پرھیز از ھر گونه جنجالی که ما را از خدمت رسانی به 
مردم غافل کند، در دستورکار شورای پنجم بوده است. 
حال این ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید و از 
ما انتظار داشته باشند که در دعوا و چالش ھا ورود پیدا 
کنیم و ھرچه بیشتر درگیر شویم. این ھا ممکن است 
از نظر عمومی بسیار ھم جذاب باشد اما ما بدون عدول 
از اصول و چارچوب ھای خود تالش و از ھر فرصتی 
برای خدمت رسانی به مردم استفاده می کنیم و این را 
می دانیم که برخی از امور از حیطه اراده ما خارج است.

�ـ�   �ـ��دا�ی ��ـ�� در د�ره ���ـ� ����
�ـ��ی، �ـ� ���ـ� ���� �ـ�ی �ـ�د را ��دا�ـ� �ـ�د و 
ا�ـ� در �ـ�� �ـ�د ا�ـ�ام ���ـ� ����ـ� ا�ـ�، ���ـ� 
در و���ـ� �ـ� ا���ـ�دِی ����ـِ� ��ـ�ر، �ـ��� 
و ��ـ�ود �ـ������ ا�ـ�  ��ـ��� �ـ� ��ـ�� �ـ�
�ژه �ـ�ی ���ا�ـ� �ـ� ��ـ� ر�ـ��ه دارد. �ـ��ن  �ـ� ��
�� ���� �� �ـ�� ���� ������ ا��م ��ـ��(ع)، 
��ذ�� �ـ�ی �����ـ� د��ـ� ���ـ� آرا�ـ��ه �ـ�س و... 
�����  �ـ�ی ��ـ�ه ای ��ـ� �ـ�ب �ـ����� ��ا�ی 
دارد �ـ� ���ـ� ���ـ�� ��ـ�ان �ـ��� ر�ـ� و ���ـ�� 
�ـ�� ���ـ��. ����� �� ��ان ا�� ��ـ�� را ����� 

و ا���ـ� �ـ� ��ا�ـ� ���ـ�د در ��ا�ـ� آن ���ـ� �ـ�د؟
یکی از این مشکالت متغیر کالن فضای عمومی کشور 
است که ما نیز از آن متأثریم؛ تحریم و افزایش نرخ ارز در 
سطح اقتصادی و احساس ناامیدی در حوزه اجتماعی 
مشھد را ھم ھمانند دیگر شھرھا متأثر کرده است و 
ما یک جزیره مستقل نیستیم که از بی ثباتی ھا و عدم 
شفافیت رنج نبریم. اما نکته دیگر این است که در مشھد 
در مدیریت شھری اختالف نظرھایی وجود دارد. ھنوز 
به اجماع الزم میان ھمه عناصر موثر شھر نرسیده ایم 
باألخره رویکرد شھر چیست؟ رویکرد آن صنعتی است 
یا کشاورزی؟ گردشگری یا خدمات؟ کدام یک باید بدل 
به نگاه غالب و مسلط برای تولید  ثروت و توسعه شھر 

شود؟ مطالعات بسیاری صورت گرفته اما نکته برجسته 
این است که اگر بتوانیم خدمات زائر و گردشگر خود 
را به خوبی سازمان دھی کنیم می توانیم ارزش افزوده 
و ثروت خوبی را برای شھر تولید کنیم و سرمایه گذار 
زیادی را جذب کنیم. اما اختالف دیدگاه ھا در این 
زمینه سبب شده است تا سرمایه گذاران در این موضوع 
کمتر ورود کنند. حوزه سرمایه گذاری حوزه بکری  
است که ظرفیت ھای بالقوه ای دارد و اگر بتوانیم از آن 
استفاده کنیم می توانیم مشکل اشتغال را تا حد زیادی 
حل کنیم که ھمه جامعه از آن منتفع شوند. شرایط 
عمومی و دیجیتال به گونه ای است که دیگر به شکل 
غیررسمی ھمه چیز در اختیار مردم است و اینکه 
فکر کنیم با کنترل ھای اجتماعی می توانیم با ایجاد 
مانع برای سرمایه گذاری جلوی بسیاری از مسائل را 
بگیریم، غیرممکن است و بدین شکل نمی توان شرایط 
فرھنگی و اجتماعی را اصالح کرد. باید بر مبانی اساسی 
تفکر افراد، رویکردھای رفتاری و ارزش ھا و ھنجارھای 
آن ھا متمرکز شویم و موانع بسیاری از امور مباح را در 
شھر برطرف کنیم تا ثمرات اقتصادی حاصل از آن 

نصیب مردم شود.

�ز���ـ� �ـ� در �ـ�رای ���ـ� ����ـ�   در �
��ده ا��، �� ���� ��ی ������ د�ـ� و ���� ��م 
��ده ا�� و ا����� در ��ز���� �� ����� ر���� �� 
����ن ��� ���� ا�� و ���� را�� ����ه ا��. 
��ی ���� ����ـ��ن �� �ـ�ده ا�ـ� و ��ام �ـ� از 
ا��ا��ت ������ �ـ��ی �ـ�� �ـ�ه �� ا��ـ�س 

ر���ـ� و آ�ـ�د�� ���ـ� ����؟
خوشبختانه خیلی فضای حادی در شورا نداشتیم. 
موضوع حاد به آن معنا که به انسجام شورا یا برنامه ھا 
و اھداف مد نظر لطمه بزند. اما به طور طبیعی یکی 
از نخستین موضوعاتی که ما را با موضوعی غیرقابل 
پیش بینی مواجه کرد، بازنشستگی مھندس تقی زاده 
شھردار پیشین مشھد است که تا حدی مدیریت شھری 
را درگیر کرد و این از بدشانسی ما بود. مشکلی که برای 
آقای شھال یکی از اعضای شورای پنجم پیش آمد چالش 
جدی دیگر ما بود. آنچه برای ایشان پیش آمد چه از 
وجه شرعی و چه از وجه قانونی ھیچ جایگاھی ندارد 
و انسان ھای منصف اگر موضوع ایشان را بررسی کنند 
این موضوع را تأیید می کنند. ما در شورا با این موضوع 
برخوردی منطقی و ھوشمندانه داشتیم و اعالم کردیم 
به قانون تن می دھیم و باید روال قانونی طی شود. اینکه 
آقای شھردار در روزھای گذشته بدون اطالع شورا اقدام 

به ثبت نام برای فدراسیون فوتبال کردند از دیگر نکاتی 
بود که به نظر ما ضرورت نداشت و در شورا منجر به تنش 
شد. اما خب این نکات در قبال موفقیت ھا و توفیقاتی 
که مدیریت شھری در حوزه ھای مختلف کسب کرده 
سبب شده است خیلی به ما سخت نگذرد. اگرچه که 
کم لطفی ھای بسیاری را در این دوره حتی از جانب 
دوستان و ھم فکران خود تجربه کرده ایم اما با این وجود 
رسالت خود را خدمت به مردم می دانیم و در این مسیر 
اگر آبرویی ھم داریم به نفع رضایت خداوند و عموم 
مردم معامله می کنیم و در نتیجه از آنچه رقم خورده 
است رضایت داریم. اما یکی از دغدغه ھایی که از ابتدای 
شورای پنجم داشتیم این بود که بخشی از خط ۲ قطار 
شھری تا میدان شھدا در دوره پیشین افتتاح شده بود اما 
در حالی که سیستم ایمنی، مثل سیستم سیگنالینگ و 
سیستم اطفای حریق نداشت. حتی یکی از پیشنھادھا 
این بود که به سبب خطرناک بودن موضوع، علی رغم 
افتتاح شدن، خط را متوقف کنیم چون امنیت مردم 
اولویت دارد. زمانی که پس از حدود ۲۰۰ میلیارد تومان 
ھزینه در خط افتتاح شده این نگرانی از ایمنی برطرف 

شد، مایه خوش حالی و رضایتمندی بود.  

�ـ�.  و�ـ� در��� وس �� �ز�ـ� �ـ� ��ـ�  در ا�ـ� �
�����ـ� �ـ��ی ا��ا�ـ�ت ���ـ�ی را �ـ�ای �����ـ� �� 
آن در ��ـ�� در د�ـ� ا��ـ�م دارد، ا�ـ� �ـ� ا�ـ� �ـ�ل 
�ز در ��ـ� ا�ـ�. �ـ�ای �ـ��و��ان ��ـ��ی  �ـ��

�ـ�؟ �ز ۹۹ دا� �ـ� ��ـ�ی ای �ـ�ای �ـ��
فضای کشور در شرایط کنونی نگران کرونا است. حال 
مردم خوب نیست و حال ما نیز خوب نیست. ما نوروز 
بسیار متفاوتی را برای مردم برنامه ریزی کرده بودیم که 
شھر را زیباتر و آراسته تر از ھر زمان دیگری ببینند. از 
۶ماه پیش ھمکاران ما در دبیرخانه خانه بھار اقدامات 
خود را آغاز کرده اند و حتی برای ارتقای کیفی آن در 
سطح ملی فراخوان منتشر کردند و آن را قاعده مند 
کردند. ھمه این ھا می توانست نوروز خوبی را برای مردم 

رقم بزند. اگرچه این اقدامات را ھم چنان ادامه می دھیم 
اما وضعیت کنونی آنان را محدود می کند و شھرداری 
به تناسب این شرایط طرح ھای خود را به طور محدود 
اجرا می کند. ترجیح ما نیز سالمتی مردم است و اینکه 

در خانه ھایشان بمانند. 

 ��ـ� ا��از و د�ر��ـ�ی ���ـ�ب �ـ�� از �ـ�� 
��ـ�� ���ـ�؟

دورنمای مطلوب من از مشھد این است که مردم 
خودشان در مدیریت شھری مشارکت کنند و خود را 
صاحب این شھر بدانند. زمانی مدیریت شھری مطلوب 
است که بر وفق نظرات و خواست مردم عمل کند. در 
این ۲ سال خیلی فکر کردیم که چه مکانیزم ھایی را 
می توان ایجاد و فعال کرد تا نظرات مردم را در طرح ھا و 
پروژه ھا لحاظ کرد. یکی از ضعف ھایی که داشتیم و به آن 
اذعان می کنم و باید در زمان باقی مانده جبران کنیم، این 
است که چگونه بستری را فراھم کنیم تا مردم احساس 
کنند در فرایند تصمیم گیری در شھر مداخله دارند. 
لذا پیوست ھای اجتماعی و محیط زیستی بسیار برای 
مدیریت شھری مھم است. امیدوارم بتوانیم امکاناتی 
را فراھم کنیم که مردم مشارکت فعاالنه داشته باشند. 
دیگر آنکه باید فاصله متن و حاشیه را تا حد امکان کم 
کرد و توزیع نابرابر شھری را تا حدودی کاھش دھیم و 
بخشی از آالم مردم مناطق کم برخوردار را التیام داد. 
ھمچنین باید زمینه فعالیت اقتصادی و اجتماعی را در 
شھر فراھم کرد تا جوانان ما درگیر مشکالت کنونی شان 
نباشند. در این زمان شھر، یک شھر مطلوب است. ما 
باید از حال یکدیگر باخبر باشیم، از حال ھمسایگانمان، 
ھمشھری ھایمان و آن زمان یک شھر مطلوب خواھیم 
داشت. آن زمان این شھر، شھر مورد انتظار امام رضا(ع)

است. اما متأسفانه با چنین شھری فاصله زیادی داریم. 
با این وجود، صمیمیت، مدارا، مھربانی، پشتیبانی، 
ھمراھی و حمایت از یکدیگر می تواند شھر را زیباتر کند 

و باید در این مسیر قدم برداشت.

ی
شه�

ت و گو
گف

�ی
�

� �
��

�:ا
��



#
در شھر بدرخشد. دیگر آنکه شعارھای معقول تری ۳۸

را وارد گفتمان شھر کردیم تا از وضعیت تک گویی 
یا مونولوگ به دیالوگی میان مدیریت شھری و 
شھروندان بدل شود. توسعه و عمران شھر را ھم به 
عرصه ھای فرھنگی و اجتماعی گره زده ایم. ھمچنین 
سعی کرده ایم به بخش اجتماعی توجھی ویژه  
داشته باشیم. در این راستا شورای اجتماعی محالت 
که اعضای آن تا پیش از شورای پنجم منصوب 
می شدند، طی مصوبه ای در شورا، اکنون به  جای 
انتصاب، طی مجامع داوطلبی توسط خود مردم 
محالت از میان اقشار مختلف انتخاب می شوند. اگر 
شھروندان می خواھند نقش مؤثری در اداره شھر خود 
و محل زندگی و کسب وکارشان داشته باشند، از آنان 
می خواھم که شوراھای اجتماعی محالت را جدی 
بگیرند و عضو آن شوند. ھمچنین ما موضوع زندگی 
را مطرح کردیم. مھم ترین حقی که شھروندان از 
ابتدای خلقت بشر داشته اند حق زندگی کردن است. 
مھم ترین اصلی که می تواند تأمین کننده و بسترساز 
حق زندگی کردن باشد، اصل تعیین سرنوشت 
توسط خود افراد است. مادامی که ما بر حق سرنوشت 
خودمان حاکم باشیم، سایر حقوق نظیر حق شغل، 
حق تفریح، حق مھاجرت، حق انتقاد، حق سرنوشت 
و ... تأمین می شود زیرا ذیل آن است. در قرآن 
کریم ھم خالق ما به ما گفته است: سرنوشت شما 
را تغییر نمی دھم مگر آنکه خودتان درصدد تغییر 
برآیید. شعار دیگر ما جذب سرمایه گذاری بوده 
است. اگر بخواھیم به اقتصاد شھر رونق بدھیم و 
بیکاری را کاھش دھیم، راھی جز جذب سرمایه 
نداریم. تجربه جھانی نشان می دھد که دنیا از 
ھمین شاھراه به درآمد و اشتغال و رشد و توسعه 
شھری رسیده است. اگر  فرھنگ سرمایه گذاری 
را نھادینه نکنیم و سرمایه گذاران ما احساس 
امنیت، عزت و سود مشروع و قانونی را نداشته 
باشند، سرمایه ھا فرار می کنند. جذب مغزھا ھم 
در کنار سرمایه مادی مورد توجه ما بوده است. 
مردم باید به محیط زندگی خود دل بستگی 
داشته باشند. اگر نیروھای جوان و متخصص ما 
بروند و پس از اتمام تحصیالت دیگر بازنگردند، 

خطرناک است و مایه افسوس در آینده خواھد بود. 
جذب نخبگان و شھروندان و دل بستگی آنان برای 
ماندگاری در شھر به درک مشترک میان نھادھای 
مختلف حاکمیتی نیاز دارد و باید شھر خود را پر 
از جاذبه کنیم. معنای این حرف این نیست که 

                 ���اره در ��� ��ی ��د �� �� ����� 
و��ان ����� ��ده ا��.  ������ از ��ی ���
��� �� ���� ��رای ���� ���ر ��ا���� ا�� 
و��ان در  ������ی �زم را ��ای ���ر�� ���
������ ���ی ��ن ��ا�� آ�رد و �� ���ان �� 

آرا�� �� از ��دم ����� و��دار ����ه ا��؟
شورای پنجم شھر با برنامه مشخصی رأی مردم 
مشھد را اخذ کرد. این برنامه به رغم مشکالتی که 
می دانستیم بر سر راھمان وجود خواھد داشت، 
مبتنی بر توسعه شھر بود و در میان نخبگان و 
کارشناسان برجسته شد. مردم نیز از آن استقبال 
کردند. بدین ترتیب، پیش از اینکه عضو شورا بشویم، 
ماه ھا روی برنامه نحوه اداره شھر کار کرده بودیم. 
پس از مطالعاتی که مبتنی بر نیاز شھروندان داشتیم، 
شعاری را انتخاب کردیم. این شعار «تغییر، امید 

و زندگی» بود و برخاسته از متن جامعه و شھر 
ما. معتقدیم امید در برابر ناامیدی، انزواگرایی و 
افسردگی می تواند موتور محرکه جامعه باشد و افراد 
را از چالش ھای مقابلشان عبور دھد. با نیروی امید 
است که زنده ھستیم. ناامیدی بزرگ ترین دشمن 
ھر جامعه  است. به ھمین دلیل، سعی کردیم امیدی 
را که در آن شرایط تا حد زیادی از دست رفته بود به 
جامعه شھری مان بازگردانیم. در ھمین راستا در بیش 
از ۲ سال گذشته تالش کردیم فضای فرھنگی شھر 
را تغییر دھیم چه در شعارھا و المان ھای شھری، چه 
در استقبال از نوروز، چه در جشن ھا و اعیاد و چه در 
مناسبت ھای مختلف. سازمان فرھنگی شھرداری 
موظف است برنامه ھایی نشاط آفرین و امیدبخش 
اجرا کند. سعی کرده ایم ھنرمندان و مشاھیر شھر را 
که منزوی شده بودند به صحنه بازگردانیم و آثار آنان 

������ �� �����ات 
��� در ��� دارد �

�ا�� ر��� ��رای ���  از ��ف�� �ای م��� 
و تو��ات م�دم از ��را می ����

 مصاحبه با نایب رئیس پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر مشهد، به بهانه انتشار سالنامه 
نوروزى شهرآرا فرصتى مناسب براى به پرسش کشیدن یکى از مسئوالن بود. در طول 
احساس  بر  منطق  چربش  پاسخ گویى ها  در  و  مى گفت  سخن  سنجیده  و  آرام  گفت وگو 
به خوبى حس مى شد. حتى زمانى که مورد نقد واقع مى شد صبورانه مى شنید و با متانت 
پاسخ مى داد. انتقادها را  پذیرفت و در حد توان خود قول اصالح  داد. برخالف برخى از 
مدیران و مسئوالن، براى جلب رضایت، تالش نکرد وعده هاى نشدنى بدهد. آنچه در ادامه 
این  در  ا ست.  موحدى زاده  با حمیدرضا  ما  تفصیلى  گفت وگوى  از  مى خوانید خالصه اى 
گفت وگو از بسترهاى موجود براى مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت شهرى شان، 
امکان سنجى آزاداندیشى در مشهد، فشارهاى موجود بر شوراى پنجم و راهبرد شورا در 
برابر این فشارها، نیازهاى جوانان از جمله موسیقى و دورنماى مطلوب مشهد و ... سخن 

به میان آمده است.

علی قدیری
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�رت را���د ����� ��د-��د �� ���د��ی ۴۰ �� ��     

ا������ و ������� ا��ره ��د��. ��� �� ���� 
ا�� را���د �� �� ���ان ������� و ��رآ�� ا��؟ 
���د��ی ا������ در ��ل ��� از ۴ د�� ����� 
�����ی ا����، ��� ����� ���د��ی ا������ 
��ده ا��. �� ���� د���، �����ی از �������ان 
����� ������� ��ای ا����ده ����� از ���د��ی 
ا������ ���� از ����� ��د�� و ����� ����� 
و��ان ����ی  ����ردار ��د. ��� �� ���� ���
�ز ا������ت از ��رای ���� �����  � ������
��ا��� ��د؟ ا�� ��، ��� ���� و ��ای �����د 
������ ��ی ���د ا������ ��رای ��� در ���ل 

���ر�� �� ��ا��� ��د؟
به باور من، نھاد شوراھا آخرین پایگاه اجتماعی نظام 
جمھوری اسالمی ایران است، به این معنا که یک 
شبکه اجتماعی قوی و گسترده در سراسر شھرھا 
و روستاھا با رأی مستقیم مردم اداره شھرھا و 
روستاھا را بر عھده گرفته اند. این فرصت مغتنمی 
است که ممکن است دیگر به این شکل تکرار نشود. 
باید قدر و ارزش رأی مردم را بدانیم. در واقع ھم 
ما منتخبان باید پای عھد و پیمان خود با مردم و 
شعارھا و وعده ھایی که داده ایم بایستیم و ھم رقبا 
و منتقدان نباید تا پایان ۴ سالی که رأی مردم بر 
شھر حکمرانی می کند، مقابل آن بایستند. اگر 
می توانند برنامه  بھتری برای اداره شھر ارائه کنند، 
باید بر آن متمرکز شوند و در دوره بعدی آن را به رأی 
مردم بگذارند و نظر اکثریت را جذب کنند. یکی از 
مھم ترین شعارھای ما پیش از انتخابات این بود که 
شیوه اداره شھر را تغییر می دھیم. اکنون می بینید 
که در حوزه ھای فرھنگی و اجتماعی تغییراتی ایجاد 
شده است. به  طور نسبی، این تالش ادامه دارد و تا 
آخرین روزی که مسئولیت داشته باشیم، از پای 
نخواھیم نشست و قطعا در پایان دوره مسئولیت 
خود، کارنامه مان را به مردم عرضه خواھیم کرد، 
چنان که اکنون نیز در گزارش ھای ساالنه اقدامات 
خود را در برابر دیدگان شھروندان قرار می دھیم 
و سامانه ھای مختلف نظیر «فاش» را راه اندازی 
کرده ایم تا مردم بتوانند بر عملکرد ما نظارت کنند. 
البته ممکن است برخی از منتقدان ما نیز از میان 
گفتمان اصالح طلب باشند. من ھیچ وقت در برابر 
انتقاد حس بدی نداشته ام. این منتقدان اند که 
می توانند معایب عملکردی ما را برجسته کنند تا 

بتوانیم آن ھا را برطرف کنیم.

�� ������ ��ی ��رای      ا�� ��� از ��� ��
��� ���� -���ن ��ر �� �����- ����� �����ن 
������ و ا������ ��� ���� ����، ا����د�� 
��ا ا�� ��زه در  را ��� ��ی �� از ��� �� ��� �
۲ ��ل ����� ����ر �� ���ت و دارای ������ت 
����� ��ده ا��. ������ در ��د�� ������� 
���ی ���ا�� �� آن داده ���ه و ���� ��ود ۳
در�� ��د�� ���ب ��رای ���� �� ��زه 
������ و ا������ ا����ص ����� ا��. ا�� 
��� ��ه ا�� ������ی ����ب ا���د��ه 
���� ��رای ا������ ���ت �� د��� ����د 
��د�� ��ای ������ ��ی ��د، ���ا��� ���ن �� 
���� ����� ��� �����. ������ ا���� ����� 
و ��� در ��ل ���� ������ ��رای ���� ����� 
�� آ��ن �����ی �� ��د�� �� ا���ن �� �� ا����ه 

��ه ا�� و ر��� ���ا�� �� �����ی ��ار��.
در موضوع بودجه، بحث ھای زیادی در کمیسیون 
برنامه و بودجه داریم و موارد بسیاری مطرح 
اجتماعی  و  فرھنگی  بودجه مصوب  می شود. 
در مقایسه با بودجه سایر بخش ھای شھرداری 
ممکن است کم باشد اما ھمین رقم اندک نیز 
بسیار قابل توجه است. مثال بودجه ای که اکنون 
برای ساخت وسازھای زیرساخت ھای فرھنگی 
و اجتماعی نظیر فرھنگ سراھا ھزینه می شود 
بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است. امکانات سایر 
اختیار  نیز می تواند در  بخش ھای شھرداری 
قرار  نظر  مد  اجتماعی  و  فرھنگی  گفتمان 
لبته ظرفیت ھای فرھنگی و اجتماعی  گیرد. ا
ایجادشده نظیر شوراھای اجتماعی محالت نیز، 
خود، بستری مناسب برای پیشبرد گفتمان ھای 
فرھنگی و اجتماعی مطلوب است اما باید بتوانیم 
از این ظرفیت ھا و بسترھا استفاده کنیم. مسئوالن 
با  نند  بتوا باید  اجتماعی  و  فرھنگی  سازمان 
سازمان دھی بھتر نیروھای خود، ظرفیت ھای 
بالقوه موجود را بالفعل کنند. ھیچ سازمانی به اندازه 
شھرداری با بخش ھای مختلف اجتماعی در ارتباط 
نیست و سازوکار ھای ارتباطی با اقشار مختلف را 

در اختیار ندارد.  

                 د���ره ������ در ������ ای �� ا���� 
 ������ ،�� ا��م ��د�� �� در ��ا�� ���
���� �� ����� ا �� و �� ����ن ��رای ���� 
در ���� ����ت ��ا��� دا��. ا���ن ���� از 

خدای نکرده به  سمت ھرج ومرج و بی بندوباری پیش 
برویم. ھیچ کس چنین اراده ای ندارد. مردم ما نیز 
از آن استقبال نمی کنند. اما نیازھای معقولی وجود 
دارد که نمی توان از آن ھا شانه خالی کرد. جامعه به 
شادی، نشاط و تفریح سالم نیاز دارد. جامعه نیاز دارد 
موسیقی گوش کند، تئاتر ببیند، سینما برود و در آن 

گفت وگو شکل بگیرد. این ھا نیازھای طبیعی  است.

                 ���� ��  ��� ���� ��ش ��ی ��رای 
���� ��ای ا���د �����ا�� در �����ن ���� �� 
���، ���� ���ت ���ح ����� �� ��رای ���� 
�����. ا�� ��رای ���� در ��ا�� ا�� ���ت و 
���ر��، ���� ا����ل در ���� ���� و ���و�� 
و��ان را در ���  در ���� ��ا�� ����� ���
����� ا��. را���د ��رای ���� ��ای ���� �� 

���ر�� ����؟
از ابتدای شورای پنجم راھبردی را تحت عنوان 
تعامل برد-برد با نھادھای حاکمیتی انتخاب کرده ایم. 

علت اخذ این راھبرد آن بود 
که در نھایت قرار است در 
شھر فعالیت و به شھروندان 
خدمت کنیم. در شھر نیز 
نھادھای حاکمیتی و انتصابی 
مھم و جدی  وجود دارد. البته 
این نھادھای انتصابی باید به 
نھادھای انتخابی نظیر شورا 
و رأی مردم احترام بگذارند 
در  مردم  خواست  زیرا 
انتخابات تبلور پیدا می کند. 
لیست امید حدود ۲۶۰ ھزار 
رأی اخذ کرده است. این را با 
شورای چھارم مقایسه کنید 
که سقف رأی آن حدود ۸۴

ھزار رأی بود. این اعداد چه معنا و پیامی دارد؟ پیام 
آن است که ۲۶۰ ھزار نفری که به ما رأی داده اند 
و آن یک یا دو میلیون نفری که در کل انتخابات 
شرکت کرده اند خواسته ھایی دارند و خواسته آنان 
باید توسط ما نمایندگی شود. پرچم مطالبات مردم 
را شورای شھر باید به دوش بکشد. اما باید دانست 
که ھمیشه در برابر تغییرات، مقاومت ھایی در میان 
جوامع وجود دارد. علت این مقاومت آن است که 
برخی ھا به فواید تغییرات پی نبرده اند و از آن ترس 
دارند. فکر می کنند که در صورت اعمال تغییرات، 

جای آنان تنگ می شود یا اصال حذف می شوند، در 
صورتی که این طور نیست. این تغییرات می تواند به 
نفع آنان نیز باشد، به شرط آنکه آنان نیز به روز شوند 
و خود را با خواست عمومی جامعه تطبیق دھند. فکر 
نمی کنم اینکه برخی ھا در تالش باشند اثر رأی مردم 
را خنثی کنند تا برنامه ھای منتخبان پیش نرود 
عامدانه باشد و بیشتر ناظر بر ھمین غفلت از فواید 
تغییر می دانم و به تحقیق می گویم که این مخالفت ھا 
ریشه در جھل و نادانی دارد. با وجود این، نمی توانم 
بگویم که آیا شورا در برابر فشارھا نوعی انفعال در 
پیش گرفته است یا نه. مردم باید قضاوت کنند. اگر 
واقعا مردم چنین حسی داشته باشند، من اکنون 
اصال احساس خوشایندی نخواھم داشت. با برخی 
از جوانان یا مردم که در فضای مجازی گفت وگو 
می کنیم، در مجموع از تحوالتی که در مشھد در 
مقایسه با دیگر کالن شھرھا رخ داده است، رضایت 
نسبی وجود دارد و نباید این را نادیده گرفت. در سال 
گذشته طی سفر اعضای شورای شھر تھران به مشھد 
جلسه مشترکی داشتیم و 
آنان اذعان داشتند که طی 
افکارسنجی صورت گرفته 
کالن شھرھا،  میان  در 
به مراتب  وضعیت  مشھد 
نتیجه،  در  دارد.  بھتری 
برخی از انتقادھا خواسته 
و ناخواسته تخریب وجھه 
شورای پنجم است تا آن را 
از چشم مردم بیندازند و 
امیدشان ناامید شود. باید بر 
وجوه اثباتی عملکرد تمرکز 
کرد ھمان طور که ما چنین 
کرده ایم. مثال به نقاط ضعف 
دوره ھای پیشین نپرداختیم. 
حتی مجمع ادوار شوراھای اول تا پنجم را تشکیل 
دادیم تا نمایندگان پیشین نیز در مسائل شھری نظر 
دھند. با وجود این، بخشی از انتقادھایی ھم که به 
عملکرد شورای پنجم وارد است می تواند بحق باشد 
و باید آن ھا را شنید و برطرف کرد. منکر آن نیستم 
که ممکن است برخی مسائل از چشم ما دور مانده 
باشد. البته این را ھم اضافه کنم که اگر برخی نظرات 
به صورت آَشکارا ابراز شود، به تشنج منجر می شود. 
به ھمین دلیل، این نظرات را در جلسات خصوصی 

مطرح می کنیم.

 همیشه در برابر تغییرات، 
مقاومت هایی در میان جوامع 

وجود دارد. علت این مقاومت آن 
است که برخی ها به فواید تغییرات 

پی نبرده اند و از آن ترس دارند. 
فکر می کنند که در صورت اعمال 
تغییرات، جای آنان تنگ می شود 

یا اصال حذف می شوند

ی
شه�

ت و گو
گف
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    �� ��رای ���� �� ���ه ای از ��� �� ۴۲۲۰

�� د���؟
نمره دادن به خودمان کار دشواری است، اما برداشت 
من آن است که شورای پنجم نمره متوسطی از مردم 
اخذ می کند. البته می تواند بھتر از این ھم باشد. 
گاه نقطه ضعف ھای خودمان و گاه موانع سختی که 
پیش روی ماست سبب می شود در کالن شھر مشھد 
که ده ھا سیستم دیگر محیط بر ما وجود دارند، نتوانیم 
برنامه ھای خود را چنان که می خواھیم عملی کنیم. 
نمی توان شھر را به تشنج کشید و باید با توافق و تعامل 
برد-برد با سایر نھادھا و در فضایی آرام، برنامه ھای مد 

نظر را پیش برد.

      ز���� �� ���� «����» را �� ����� �� 
���ی در ذ����ن ��ا�� �� ��د؟ ��� ا��از و 

د�ر���ی ����ب ��� از ���� ����؟
مشھد به  رغم تمام مشکالت و محدودیت ھایی 
که دارد، شھر دلپذیری برای زندگی است. لذت 
زندگی در این شھر ھم ھمین است که در میان موانع 
گفتمان ھای چالش برانگیز رشد می کنیم و این باعث 
می شود به بلوغ برسیم. در رقابت میان گفتمان ھای 
رقیب، بھترین ھا ظاھر می شوند و مردم آن ھا را 

انتخاب می کنند. مشھد شھر فرصت ھاست. بیشترین 
فرصت را دارد برای آنکه بتواند از زائران و مسافرھای 
بی شمار به نفع رونق اقتصادی بھره برداری کند. 
گاھی برداشت ھای ناصوابی می شود مبنی بر اینکه ما 
قصد داریم فرھنگ غربی را جایگزین فرھنگ رضوی 
حاکم بر شھر بکنیم! نمی دانم این تصورات از کجا 
نشئت می گیرد یا چه اطالعاتی به برخی ھا می رسد 
که چنین اظھار نظر می کنند. آقای ثابت در جزیره 
کیش سرمایه گذاری ھای بزرگی کرده است. چرا 
نمی تواند ھمین کار را در مشھد انجام دھد؟ نمی شود 
ما از ھمه آنانی که مشھد را دوست دارند دعوت کنیم 
اما امنیت و عزت و احترام سرمایه گذار را تأمین نکنیم. 
سعی کرده ایم در حد توانمان موانع سرمایه گذاری در 
مشھد را از بین ببریم اگرچه ما با شھرھای دیگر کشور 
فرقی نداریم و شرایط تحریم بر ما نیز اثر می گذارد. 
امیدوارم در سال آینده با بھبود شرایط، شھری بھتر از 
این داشته باشیم، شھری آرام تر، فعال تر، سرسبزتر، 
زیباتر، تمیزتر و روان تر. اراده ما می تواند شھر را به 
جایگاه واقعی اش برساند اما با ھم بستگی، این اراده ھا 
باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد. به نظر من، ھرکه 
در برابر پیشرفت شھر بایستد، در تاریخ خوش نام 

نخواھد شد.

���� از ��� ��رای ���� ���� ����ه ا�� و در 
��زه ذ����ه د����رد ������ و��د ��ارد. 

�����ن �� و��ه ��د ����� دا���؟ 
در شورای شھر مسئول مستقیم و متولی برگزاری 
کنسرت نیستیم. فقط می توانیم از برگزاری آن 
حمایت و برای این اتفاق بسترسازی کنیم. اگر 
متولی صدور مجوز کنسرت شورای شھر بود، 
ممکن بود این ریسک را بکنم و مجوز را صادر 
کنم. در آن مصاحبه ھم من امید و آرزوی خودم 
را بیان کردم نه آنکه وعده ای داده باشم که حتما 
محقق خواھد شد. ممکن است اصال نگذارند، اما 
می توانیم این مطالبه را زنده نگاه داریم و این 
مطالبه را به آنانی که نمی بینند یا نمی خواھند 
ببینند، نشان بدھیم. این ھم یک درخواست 
بر آن  حداقلی است و این ھمه مقاومت در برا

باعث تحیر من است.

   �����ی از ��� ��ی ���ب ���� و ���� د��� 
از ا���ی ��را، ���� �� ������ آزادا����� 
 �� ���� ا��   ���  ،���  �� در  ا��.  ��ده 
ا��  آزادا����� ����.  از  ���� ���دی   ����
����ر�� ����� ����ر ���دی �� وا�� ا�� در ز���� 

و��ان ����ی دارد. ��ای ���� �������  ���
ا�� ���� ���ر�� �� ا��ا���� ا���م ����� ا�� 

�� ���� ا���م ���د؟
این گفتارھا ریشه در فرھنگ و تاریخ شھر ما 
۱۲ قرن پیش در ھمین شھر  دارد. مثال امام رضا(ع)
مناظره برگزار می کردند و مسیحیان و یھودیان 
و حتی آنانی که خدا را قبول نداشتند ھم طرف 
مناظره ایشان بودند. تأکید ما این است که در 
شھری که ۱۲ قرن پیش محل مناظره و گفت وگو 
میان گروه ھای مختلف بوده است، چرا اکنون نباید 
چنین رویه ای باشد؟ اگر ھنوز امکان عملیاتی 
کردن وجود ندارد، نباید از سخن گفتن درباره آن 
دست بکشیم زیرا بر اثر فراموشی، حتی ممکن 
است دیگر امکان صحبت درباره آن ھم وجود 
نداشته باشد. بخشی از این فرایند ھم البته باید 
از سوی مردم دنبال شود. ما در حوزه عملکرد 
مدیریت شھری بارھا و بارھا با اقشار مختلف مردم 
جلسات متعدد داشته  و شنوای تندترین انتقادات 
آنان بوده ایم. آزاداندیشی و پذیرش سخن دیگران 
را از خودمان آغاز کرده ایم. وسع ما در ھمین حد 
بوده است. امیدواریم این الگو به دیگران نیز تسری 

پیدا کند.

ی
شه�

ت و گو
گف

���:م����واد آ��و��



#
۴۴

���ز��� ا���ع 
ی  ��ای ������ ��ا�

�����
���  و در�� ا���اد ��� در ��� و�و �ا 

ر��� ������ن ا���ادی ��را

 ��ــــــ�� ����� ��ی �����ی ��ای 
��ب ������ دارد ا�� ���ن �� ���� و ���� 
���� ������ ��ا�ی در ���� ������. 
��� ���� ��ا�� ������ ��ا�ی در ���� را 

�� �� دا���؟
در مشھد نیازمند یک گفت وگو و تعامل 
گسترده ھستیم تا بتوانیم به اجماعی در 
موضوع سرمایه گذاری برسیم. در طرح 
آمایش مشھد، محور توسعه شھر، گردشگری 
دیده شده اما رویکردی که برخی از بزرگان 
شھر دارند  خالف این طرح است و گردشگری 
را در تضاد با زیارت می دانند در حالی که 
سیاحت و زیارت ۲ وجه یک موضوع اند. 
مشھد شھر زائر و زیارت و این شاخص ترین 
ویژگی این شھر است. در نتیجه باید بتوانیم 
خدمات خوبی به زائران ارائه کنیم و در کنار 
آن خدمات، برای شھروندان اشتغال و درآمد 
ایجاد شود. زائری که به مشھد می آید بخشی 
از وقت خود را در حرم مطھر سپری می کند 
و بخش دیگر وقت او آزاد است. دقیقا باید 
برای ھمین وقت آزاد برنامه ریزی کنیم. 
بدین ترتیب، عمال تعارضی میان وقتی که به 
زیارت اختصاص داده می شود و وقتی که باید 
با اوقات فراغت پر شود وجود ندارد و زیارت 
تحت شعاع قرار نمی گیرد. زائر در گذشته 
حدود ۱۰ روز در مشھد اقامت داشت اما این 
رقم اکنون به ۲ روز رسیده است. اگر در مشھد 
امکانات بیشتری فراھم کنیم، ھم زائر بیشتر 
اقامت خواھد کرد ھم بیشتر به زیارت خواھد 
پرداخت. طبیعتا زائر به جز زیارت نیازھای 
دیگری ھم دارد که باید تأمین شود. ممکن 
است بگویند برای زیارت به مشھد بیاید و 
برای مابقی نیازھایش به شمال کشور برود، 
اما بھتر نیست که به سایر نیازھا ھم در یک 
محیط مذھبی و در جوار امام رضا(ع) پاسخ 
داده شود؟ روایتی از امام رضا(ع) شنیده ام 
که آن را نقل به مضمون می کنم. ایشان 
فرموده اند که انسان باید وقت خود را به ۴
قسمت تقسیم کند: وقتی برای کسب و کار، 
وقتی برای استراحت، وقتی برای عبادت و 
وقتی را ھم برای دل خوشی ھای خود و لذت 
بردن از زندگی. بر این مبنا زائر ھم به عنوان 
پیرو امام رضا(ع) باید از ھمین درس پیروی 

با  خبرنگار  یک  عنوان  به  من  برخورد  نخستین 
علنى  صحن  جلسات  در  نوروزى  احمد  مهندس 
چند  در  بود.  مشهد  شهر  اسالمى  شوراى  پنجمین 
پوشش  مسئولیت  خبرنگار  عنوان  به  که  جلسه اى 
دادن صحن علنى را داشتم، تسلط مهندس نوروزى 
بر مباحث شهرى برایم قابل توجه بود. او نه تنها در 
موضوعات اقتصادى شهر که در دیگر حوزه ها نیز 
و  تسلط  این  دارد.  کم نظیرى  تخصص  و  اطالعات 
دامنه اطالعات از آنجا نشئت مى گیرد که او عالوه بر 
اینکه در شوراى پنجم به عنوان عضو شورا و رئیس 
به  و  و سرمایه گذارى حضور  اقتصادى  کمیسیون 
قانون گذارى در حوزه شهرى و نظارت بر عملکرد 
شهردار  روزگارى  خود،  دارد،  اشتغال  شهردارى 
مشهد بوده  و به مالحظات اجرایى کالن شهر مشهد 
نخستین  عنوان  به  شدن  برگزیده  واقف  است.  نیز 
انتخاب  شهر  شوراى  سوى  از  که  مشهد  شهردار 
مى شود و نه وزارت کشور از یک طرف و راهیابى 
به شوراى پنجم با رأى مستقیم مردم از طرف دیگر، 
سبب شده است از یک  سو ارزش رأى شهروندان و 
حمایت عمومى آن ها را بداند و همواره بر ضرورت 
بهره گیرى از پشتوانه مردمى براى مدیریت و توسعه 
شهر تأکید کند و از دیگر سو بر روند قانون گذارى، 
اجرا و نظارت در مسائل شهرى تسلطى مثال زدنى 
داشته باشد. گذر ایام و تجربیات بسیار سبب شده 
است حتى جزئیات کار خبرنگاران را بداند و به تیم 
تصویربردار همراهم بگوید اگر در آن قسمت از اتاق 
بنشینند، نور مناسبى ندارد! آنچه در ادامه مى خوانید 
خالصه اى از گفت وگوى ما با احمد نوروزى است. 
سرمایه گذارى  موانع  مهم ترین  از  گفت وگو  این  در 
درباره  مطهرى  على  به  نامه اش  مشهد،  شهر  در 
بهسازى  و  نوسازى  طرح  مشکالت  تراکم فروشى، 
معضل  رضوى،  مطهر  حرم  پیرامونى  بافت 
 ... حاشیه نشینى مشهد، عملکرد دفاتر تسهیلگرى و 

سخن به میان آمده است.
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بکند. پس اگر بتوانیم برای جنبه ھای دیگر حضور زائر ۴۶

در مشھد برنامه ریزی کنیم، پیامدھای مثبتی نظیر 
اشتغال و درآمدزایی نیز برای شھر به  دنبال خواھد 
داشت. تنھا با راه اندازی یک مجموعه تفریحی حدود 
۴۰۰ نفر مشغول به کار می شوند. اگر نتوانیم خدمات 
گردشگری و تفریحی را راه اندازی و متعاقب آن ایجاد 
شغل کنیم، پیامدھای بیکاری چه خواھد بود؟ ممکن 
است گفته شود این خدمات برای ثروتمندان است. چه 
اشکالی دارد اگر بتوان با ارائه خدمات به ثروتمندان، 
کسب درآمد و امکاناتی برای سایر اقشار ایجاد کرد؟ 
در نتیجه، باید با گفت وگو و تعامل، این تعارض ھا را 
از بین برد و زمینه سرمایه گذاری را در شھر مشھد 
فراھم کرد. اما در موضوع سرمایه گذاری و موانع و 
محدودیت ھای آن مسائل مھم دیگری نیز مطرح است. 
در این میان اعتماد سرمایه گذاران به مدیریت شھری 
و دست اندرکاران آن نکته بسیار مھمی است. ایجاد 
اعتماد یک فرایند زمان بر است. مدیریت شھری باید با 
مجموعه ای از اقدامات، سرمایه گذاران و اعتمادشان را 
جذب کند اما در این فرایند حتی اگر فقط در یک دوره 
ھم خالف این رویه طی و برخوردی منفی با سرمایه گذار 
شود، تا سال ھا نمی توان دیگر سرمایه گذاران را به 
سرمایه گذاری ترغیب کرد. در نتیجه، اعتمادسازی 
به  عنوان یکی از مھم ترین نیازھای سرمایه گذاری در 
مشھد، در دستورکار شورای پنجم و یکی از نخستین 
تالش ھای ما بازگرداندن اعتماد از دست رفته به مدیریت 
شھری بوده است. نکته دیگر در بحث سرمایه گذاری، 
جایگاه سرمایه گذار در جامعه است. اجازه دھید این 
موضوع را با ذکر یک مثال تشریح کنم. فرض کنید 
خیری یک میلیارد تومان به بخشی از جامعه کمک کند. 
اولین پیش فرض این است که آن بخش از جامعه که قرار 
است از این کمک بھره مند شود غرور خود را کنار بگذارد 
و درخواست کمک کند. از یک  سو، به سبب آنکه تعداد 
خیرانی که چنین کمک ھایی می کنند بسیار اندک است 
و از سوی دیگر به  سبب حفظ شخصیت نیازمندان، به  
جای خیران، ما بر کارآفرین تأکید داریم. اما در جامعه ما 
بعضا کارآفرینی که بیش از ۵۰۰ شغل ایجاد کرده است 
و به  طور متوسط حدود ۲ میلیارد تومان حقوق می دھد 
و بدین طریق با ایجاد درآمد مستمر برای نیازمندان به 
آنان کمک می کند، ارج و قربی کمتر از خیران دارد. این 
در حالی است که در فرایند کارآفرینی، نیازمندان به 
کارکنانی بدل شده اند که در این وضعیت، دیگر با غرور 
حق خود را می گیرند. این مشکل را باید در جامعه خود 
حل کنیم و کارآفرینان خود را عزیز بشماریم و حمایت 

کنیم. نمی توان پذیرفت شھری که بیش از ۲۰ میلیون 
زائر دارد، بیکاری و گرسنگی و دیگر ناھنجاری ھا را 
داشته باشد. در نھایت، نگاه زیاده خواه برخی از مدیران 
در شھرداری یا دیگر مجموعه ھا یکی دیگر از موانع و 
مشکالت سرمایه گذاری در مشھد است. برخی ھا فکر 
می کنند ھرچه بیشتر از سرمایه گذاران بگیریم به  نفع 
شھر است در صورتی که این تفکری اشتباه است. تنھا 
در صورتی که طرحی بازدھی و توجیه اقتصادی داشته 
باشد باید شرایط را برای حضور سرمایه گذار مھیا کرد 
و اگر زیاده خواھی کنیم، برای او، حضور و فعالیت دیگر 
توجیھی ندارد. باید این واقعیت را به رسمیت بشناسیم 

و مدارا با سرمایه گذار را در جامعه نھادینه کنیم.

 ������� ����ی،   ���  �� ���� ای  در   
و�� را «������ ���� در ��ا���  ��ا�� ��
���� ��د�� و در��ا�� دا����  � �������» ا�
��� از ����� ����� ������� ����ار ��ا��� ��ای 
�ز��ه ����� و ا���د ��ز��ن �� �زار�����  اداره �
�� ا��ر ���دا�ی �� و  ا������ ��ای ����
��� ر���� دو�� �� آن �� ������� و ��م ا����ی 
��وش ��ا�� ا��ا�� ���د. ا�� ��� را�� �� ������ �� 
�� �ود�� �� ��ا�� ��و�� دا���؟ ��� ��ا�� ��و�� و 
ا��ا�� ����� ��� ��� از ����� د�� ����، 

��� از ��� ���� ����� آ��د�� ��ا ����؟
در کلیت امر با فروش تراکمی که مازاد بر ظرفیت شھر 
باشد مخالفم اما باید ببینیم شھرداری ھا چرا دچار 
این معضل شده اند. متأسفانه مجلس در سال۱۳۶۲

تصمیم می گیرد طی ۳ سال، کمک ھای دولت به 
شھرداری ھا حذف شود. در آن مصوبه در مدت ۶
ماه مقرر شد وزارت کشور الیحه درآمدھای پایدار 
شھرداری ھا را به مجلس ارائه کند. متأسفانه کمک 
دولت به شھرداری ھا بالفاصله قطع شد و امروز نزدیک 
به صفر است اما این الیحه درآمدھای پایدار ھنوز پس 
از ۳۶ سال به تصویب مجلس نرسیده است. در نتیجه 
دلیل فروش تراکم ھمان مصوبه مجلس و انجام ندادن 
وظایف قانونی وزارت کشور است. شھر ھزینه ای دارد 
که نمی توان آن را متوقف کرد. امروز ھزینه ھای جاری 
مشھد روزانه ۵ میلیارد تومان است. پروژه ھای عمرانی 
نیز که دیگر ھزینه ھای مجزایی است. این ھزینه ھا باید 
از کجا تأمین شود؟ ایراد من به مصوبه اخیر مجلس 
این است که طرح غیرکارشناسی و بدون فراھم آوردن 
مقدمات الزم تصمیم گیری شده است که خود مشکالت 
دیگری به  دنبال خواھد داشت. در مصوبه اخیر مجلس 

برای درآمدھای پایدار شھرداری ھا، برآوردی که برای 
شھرداری مشھد انجام گرفته است افزایش رقمی حدود 
۱۰۰ میلیارد تومان است اما در صورت اجرایی شدن 
مصوبه عدم  جواز برای فروش تراکم، ۱۸۰۰ میلیارد 
تومان از درآمدھای شھرداری مشھد حذف می شود. 
معتقدیم که حذف تراکم فروشی خوب است، اما منبع 
درآمدی جایگزین آن چیست؟ اگر شھرداری نتواند 
وظایف خود را از قبیل جمع آوری زباله، پرداخت یارانه 
وسایل حمل ونقل عمومی و ... انجام دھد، چه اتفاقی 
می افتد؟ تصمیم اتخاذشده در مجلس تصمیمی درست 
است اما چون مقدمات آن فراھم نشده در زمانی نادرست 
اتخاذ شده است. باید کارگروھی تخصصی برای بررسی 
این موضوع تشکیل شود و با فراھم آوردن مقدمات، به 
سمتی برویم که حتی یک متر تراکم مازاد واگذار نکنیم. 
البته بخشی از فروش تراکمی که اکنون در مشھد انجام 
می شود مبتنی بر ظرفیت شھر و طرح تفصیلی است. 
طبق طرح تفصیلی، در ھر ھکتار ۱۵۰ نفر مشخص 
شده است و طبق آماری که من در اختیار دارم، اکنون 
در ھر ھکتار کمتر از ۱۰۰ نفر حضور دارند. اما متأسفانه 
شھر مشھد توسعه مساحت بی رویه ای داشته است. 
باید سیاست ھای دیگری را در پیش گرفت. مثال به  
جای حرکت در سطح، باید در ارتفاع حرکت کنیم 
اما متأسفانه گرفتار مشکلی اساسی ھستیم و آن این  
است که پس از ۱۲ سال، ھنوز طرح جامع شھر مشھد 
تکمیل نشده و مسائل آن از جمله پھنه بندی شھر و 
بلندمرتبه سازی انجام نشده است. شھرداری مشھد 
در این ۱۲ سال ھزینه فوق العاده ای را برای طرح ھای 
تفصیلی متحمل شده اما این طرح ھا ھنوز به تصویب 
نرسیده است. علت این است که با تعارض مدیریتی 
مواجھیم. یک نھاد تصمیم گیرنده است و نھاد دیگری 

مجری .

� �����ی و �����ی ���� ���ا����  ��  
 �� ��م ���� ر��ی ��� از ������ ��ا������
�������� ا �� �� ��رای ���� �� آن در��� ا��. 
درا�� ��ره د����ه ��ی ����و�� و��د دارد. ���� �� 
�� د������ ا��������� �� ���� ����� و ����� 
������� ��رای ���� ��� دارد و��� د��� ��� 
را ����� ���. از ��ی د���، ���� از ��زا���ن ���� 
 � �� د��� ����� ا����دی ��د ����� ا�� ��
�����. ���� ��� �� د����ه ���� ���� �و�� ���ی 
د��� ������� �� ������ن ��ی آ���ن ��اش و 
وار و ���� ر���� ��  ��ل ���� ا���� در ��ب �

آ��ن ���� ��ده، ���� ����ی ��م ر��ی و ���� 
���س را از ��� ��ده ا��. ��� ��� ا����ده ا��؟

یکی از نمونه ھای مجسم مظلومیت شھرداری ھا 
ھمین طرح نوسازی و بھسازی بافت پیرامونی حرم 
است. این طرح را وزارت راه و شھرسازی تھیه می کند 
و در کمیسیون ماده ۵ تصویب می شود که شھرداری 
ھم یکی از اعضای این کمیسیون است. ھنگام تصویب 
این طرح نیز تصویب آن را به مردم شادباش می گویند. 
نه تنھا تصویب که اجرای ۲ قطعه از ۴ قطعه این طرح 
نیز برعھده وزارت راه و شھرسازی گذاشته شده است 
بدین ترتیب که این وزارتخانه سازمان بازآفرینی 
شھری را ایجاد و این سازمان متولی اجرای این ۲

قطعه می شود. اکنون بدون توجه به این مھم، ھمه 
انتقادات متوجه مدیریت شھری است. چرا وزارت راه و 
شھرسازی مسئولیت قبول نمی کند و پاسخ گوی آنچه 
تھیه و اجرا کرده اند نیست و شھرداری باید به  عنوان 
متھم پاسخ گو باشد؟ این در صورتی است که معتقد 
به بازنگری و اصالح طرح ھستیم و ھیچ مقاومتی 
دراین باره نداریم. با این حال، توجه به ۲ نکته ضرورت 
دارد: نخست، در طرح تفصیلی که قرار است تصویب 
شود، به استناد قوانین متعدد، باید حقوق کسبه ای که 
در بافت پیرامونی حرم ساکن اند به رسمیت شناخته 
شود و دوم، باید ابتدا یک طرح تفصیلی جدید نوشته 
شود. با توقف طرح تفصیلی موجود و بدون وجود طرح 
تفصیلی باید چه کار کرد و چگونه به مردم پاسخ داد؟ 
نمی توان مردم را منتظر باقی گذاشت. در نتیجه، این 
وزارت راه و شھرسازی است که باید پاسخ گوی عملکرد 
خود باشد نه شھرداری. اما وزارت راه و شھرسازی که 
متھم است، چنان صدای خود را بلند کرده است که 
مدیریت شھری متھم می شود! شھرداری مشھد فقط 
طرح مصوب این وزارتخانه را به اجرا گذاشته است. کسی 
که طرح را تھیه کرده متھم است نه کسی که بر اساس 
طرح مصوب به مردم اجازه ساخت وساز داده است. 
سیاست شورای پنجم درباره بافت پیرامونی حرم این 
است که باید در این زمینه تغییر رویکرد دھیم. تمرکز 
ما روی حل مشکالت شھروندان بوده است، نه اجرای 
پروژه ھای سرمایه گذاری و برای حل مشکالت مردم در 
زمینه ھای متفاوتی فعالیت کرده ایم از جمله بازگشایی 
راه ھایی که توسط کارگاه ھای ساختمانی مسدود شده 
و وضعیت نامناسبی ایجاد کرده بودند. دیگر آنکه در حد 
امکان فضای سبز ایجاد کردیم و منابع به دست آمده را 
در بخش خدمات ھزینه کردیم، نه سرمایه گذاری. یکی 
از مھم ترین اقدامات ما در این حوزه،  تسھیلگری است. 
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بر اساس سیاست ھای ملی ستاد بازآفرینی در بافت ۴۸

پیرامون حرم، گروه ھای تسھیلگری مشغول فعالیت اند 
تا با مردم تعامل و مشارکت شھروندان را جذب کنند تا 
ساخت وسازھا را برای خود بدانند. مھم است که مردم 
را به بافت بازگردانیم. جمعیت بافت از ۵۱ ھزار نفر به 

رقمی حدود ۱۸ ھزار نفر رسیده است.

  ا���� ��� ��ان ��ای ���م د���� �������ی 
���� ��� ��در ��د، �����ی از ا�� د���� در 
�����، �� ���� ���ا���� ا�� ���ر�� و ر���� 
و��ان ���� را ��� ���� �� �� ��ر�����  ���
و ����� ز���ت ���� ���د�� از ���� ��را��ی 
ا������ ���ت �� ���� ��ه ا��. �� و�� �� 
�� �����د آ��ن ا���اض �� ��د، ����د�� ��د 
را د����ی ��� �� دا��� �� ���� ا��ا�� �� ��ه 
ا��. ���رت �� ا�� د���� ����� ا��؟ ��ای ا�� 

��ا�ی ���ی �� �� �����ا�� ا������ه ا��؟
تسھیلگری و مشارکت مردم تجربه ای جھانی است. 
اگر کسی این مھم را دستوری ملی ارزیابی می کند 
یعنی ماھیت این اقدام را نشناخته و درک نکرده است. 
بازآفرینی شھری کنونی که در ابتدا نوسازی بافت ھای 
فرسوده شھری و سپس توانمندسازی شناخته می شد، 
جز با مشارکت ھمه جانبه مردم امکان پذیر نیست. البته 
بازآفرینی کنونی فرایندی متفاوت از نوسازی است. 
در ابتدا بازآفرینی تنھا معادل فعالیت ھای کالبدی 
شناخته می شد اما در گام  بعدی، ارائه تسھیالت به 
مردم برای فعالیت در دستورکار قرار گرفت. اکنون 
بازآفرینی مھم تر از بازسازی بافت فرسوده شھری، 
باید بر ھویت اجتماعی متمرکز شود. منظور از ھویت 
اجتماعی آن چیزی است که مردم محله را منسجم کند 
و به محله خود ِعرق داشته باشند. بُعد دیگر بازآفرینی، 
اقتصادی است. باید شھروندان را حمایت کرد تا از نظر 
اقتصادی توانمند شوند. مباحث شھرسازی، معماری، 
عمرانی و خدماتی در مراحل بعدی مورد توجه است. 
بازآفرینی فرایندی دشوار و زمان بر است. تنھا ۱۰ ماه 
است که مدیریت شھری در این مسیر قدم گذاشته 
است و دفاتر تسھیلگری مشغول فعالیت شده اند. 
این زمان اندک نمی تواند معیار قضاوتی درست باشد. 
دفاتر تسھیلگری باید در ادامه، با تعریف سازوکارھای 
مشارکت شھروندان و تعریف پروژه ھا و اقدامات عملی 
قضاوت شوند. درباره موازی کاری ھم شاید ذکر این 
توضیح خالی از لطف نباشد که در حوزه ھای مختلف، 
ما با قوانینی مواجھیم که برخی از آن ھا عام و برخی 

دیگر خاص است. شورای اجتماعی محالت اقدامی 
عمومی است که باید در تمامی محالت به عنوان 
فرایندی مثبت تشکیل شود، اما تسھیلگری کاری 
خاص است که برای یک محله خاص دفتری شروع 
به فعالیت می کند. این ۲ فرایند عام و خاص باید بر 
یکدیگر منطبق شوند. این ضعف شھرداری است که 
نتواند ۲ حوزه ای را که فعالیتی نزدیک به ھم دارند با 
ھم ھماھنگ کند. طبیعتا در محالتی که حوزه ورود 
دفاتر تسھیلگری است، این دفاتر باید محور قرار گیرند 

و شورای اجتماعی محالت پشتیبان آنان باشد.

�� ������ت    ����� ���� ��� از ��� ��
���ی  ا�� و ����� ����� ا���ن �� ������ 
ا����� ��� ��ل ��ه ا��. ���� �� ����ه دار�� 
�ر ����� را در ��� اد��م ��د. ���� ��  � �� ����
��� و ا����  ������� �� ا�� �� ��ا��� ���
�� ���� �� ���� ر���� ����ب. را���د ���� 

��رای ���� در ����� ����� ����� ����؟
سیاست ھای  محصوالت  از  یکی  حاشیه نشینی 
اقتصادی شکست خورده دولت و مجلس در شھرھای 
کوچک و روستاھاست. در واقع، دولت و مجلس 
نتوانسته اند از نظر اقتصادی و اجتماعی محیطی ایجاد 
کنند که مردم در آن ساکن بشوند و بمانند. وقتی 
مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل شوند، به سمت 
شھرھای بزرگ حرکت می کنند. پس حاشیه نشینی 
شکست رفتارھای شھرداری نیست. شکست رفتارھای 
اقتصادی دولت است. در ابتدای انقالب، در بافت 
پیرامونی مشھد حدود ۶۰ ھزار نفر ساکن بودند، در 

سال ۷۵، ۶۰۰ ھزار نفر و امروز بیش از یک میلیون 
و ۲۰۰ ھزار نفر. در نتیجه، حاشیه نشینی تجربه ای 
مستمر بوده است. متأسفانه سیاست ھای دوگانه 
-که نھادی دیگر در سطح ملی و در پایتخت بدون 
شناخت درست از حاشیه نشینی مشھد تصمیم گیر 
است و شھرداری اجراکننده- باعث می شود شاھد رشد 
روزافزون حاشیه نشینی باشیم. مشکل حاشیه نشینی 
با دیکته ھای کلی برطرف نمی شود. یکی از مسائل 
مھم در طرح جامع مشھد، سند پھنه بندی حریم شھر 
است. این سند چگونگی مواجھه با حاشیه نشینی 
مشھد را مشخص می کند. در بررسی طرح جامع 
مشھد در سال ۹۳ در شورای عالی شھرسازی مقرر 
شد ظرف ۳ ماه سند پھنه بندی حریم شھر تھیه و 
تصویب شود اما این کار با وجود پیگیری ھای ما ھنوز 
انجام نشده است. در نتیجه، در موضوع حاشیه نشینی 
با اقداماتی کور مواجھیم زیرا ھیچ ھدایت کننده ای 
وجود ندارد. برای حل یک معضل، ابتدا باید واقعیت ھا 
را به رسمیت بشناسیم. واقعیت امروز مشھد آن است 
که با بیش از یک میلیون حاشیه نشین مواجھیم. مشکل 
دیگر در موضوع حاشیه نشینی این است که مشھد را 
شھری برخوردار ارزیابی می کنند و معتقدند نھادھای 
قدرتمندی چون آستان قدس ھم در آن وجود دارد. اما 
اگر مشھد یک شھر برخوردار است، پس این جمعیت 
عظیم حاشیه نشین چگونه ایجاد شده است؟ چرا 
نمی توان برای آن کاری کرد؟ عمده درآمدھایی را که 
از مناطق برخوردار مشھد به  دست می آوریم در مناطق 
کم برخوردار ھزینه و خدمات مختلفی ارائه می کنیم 
اما باز ھم منابع ما بسیار محدود است. آستان قدس نیز 

پشتیبان مالی شھرداری نیست و اگر این نگاه حاکم 
است، مبتنی بر تصوری اشتباه است. آستان قدس 
محدودیت ھای قانونی و شرعی خاص خود را دارد. 
منابع درآمدی آستان قدس عمدتا مبتنی بر وقف است 
و ھر وقف موضوع مصرف خاص خود را دارد. دیگر 
آنکه نه تنھا آستان قدس کمک نمی کند که به سبب 
پیچیدگی ھای موجود، شریک درآمدھای شھرداری 
است و ھر زمینی را که مثال تغییر کاربری می دھیم، 
آستان قدس نیز بدون ھیچ گونه ارائه خدمات، ھمانند 
شھرداری، ھزینه ای را از مستأجر به عنوان مالک زمین 
دریافت می کند. در نتیجه، باید فکری جدی برای این 
پیچیدگی ھای قانونی و شرعی کرد تا کمک به شھر 
باشد. البته در این دوره مدیریت شھری سعی کرده ایم 
در قالب بازآفرینی و دفاتر تسھیلگری، مشارکت 
اجتماعی مناطق پیرامونی و حاشیه ای را در بھبود 

شرایط زیست شھری در این مناطق جذب کنیم.

 ز���� �� ���� ���� را �� ����� �� ���ی 
در ذ����ن ��ا�� �� ��د؟ ��� ا��از و د�ر���ی 

����ب ��� از ���� ����؟
مشھد را طبیعتا به عنوان شھری مذھبی و شھر زائر 
و زیارت می شناسند. دورنمای مطلوب برای مشھد 
این است که بتوانیم زائران بیشتری را جذب کنیم، 
ماندگاری زائران در شھر را افزایش دھیم و از این طریق، 
اشتغال بیشتری برای شھروندان مشھدی فراھم آوریم. 
مشھد باید فرھنگ رضوی داشته باشد. یعنی نمود و 
ویژگی ھای شھر بیش از آنکه ساختمان ھا و مباحث 
عمرانی آن باشد، باید فرھنگ آن باشد که زائران آن را 
قضاوت کنند. امیدوارم مشھد شھری درخور میزبانی 

زائران آقا علی بن موسی الرضا(ع) باشد.

یکی از نمونه های مجسم مظلومیت 
شهرداری ها همین طرح نوسازی 

و بهسازی بافت پیرامونی حرم 
است. چرا وزارت راه و شهرسازی 

مسئولیت قبول نمی کند و 
پاسخ گوی آنچه تهیه و اجرا کرده اند 

نیست و شهرداری باید به  عنوان 
متهم پاسخ گو باشد؟
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 �ـ�� �ـ� ��ا�ـ� ���ـ� �ـ��ه  ا�� و ��ـ� از 
ا����دات ��� �� ����را���ن در د�ره ���� ������ 
�ـ�ن  و  وم �����ـ�ی �ـ� رأی �ـ�دم، �� �ـ��ی، �ـ�
��وه ��ی ����  ا�ـ� ���� ���� �� ���� ��ا�� 
�����ن ����ن ا��ح ���� در ����� ��ا�ی �� 
���ـ� در �ـ�زه �����ـ� �ـ�رد ���ـ� ���ـ� و در 
او���� ��ار ���ـ�د. در ����ـ�، ���� �� ا�ـ� د����ه 
ن و ��ـ�دل و ا���ـ�  را رد �� ���ـ� و �ـ� ���ـ� �ـ�ا�
����� در ��� �������. ��� �� ا��  ����� �� ���� 
�ـ� ���ـ� �����ـ� ��ـ� �����ـ� د��ـ� ���� �ـ�ی 
�ـ��ی �ـ� ���ـ� ��ـ�ز دارد و در �����ـ�ن ا�ـ�اد، 
����ـ� ���ـ� �ـ� ��د��ـ� آ�ـ�ن �ـ� �ـ�د ���� دا�ـ�. 
��ـ��� ��ـ�ن ا�ـ� ۲ د�ـ���ه �ـ� آ�ـ�� �� �ـ� 

د�ـ���رد���� �ـ� د��ـ�ل دا�ـ�� ا�ـ�؟
لیست امید برای شــرکت در انتخابات پنجمین دوره 
شورای اسالمی شھر مشھد در شورای اصالح  طلبان 
استان تشکیل شــد. اگرچه  از یک ســال پیش از آن 
زمزمه  ھایی درباره تشکیل لیســت ائتالفی با برخی 
از جریانات اصول  گرایی و اعتدالی وجود داشــت، در 
نھایت اصالح  طلبان به  تنھایی وارد انتخابات شــدند. 
ھمین امر باعث شد  به  تنھایی شعارھای انتخاباتی خود 
را بر اساس آرمان  ھا و نگاه  ھای اصالح  طلبی برگزینیم. 
اینکه ما شعار «تغییر» را مطرح کردیم به این سبب بود 
که جریان حاکم و مسلط بر شھر در  سال  ھای گذشته، 
خواست ھمه شــھروندان را مد نظر قرار نمی  داد و در 
سیاســت  گذاری  ھا لحاظ نمی  کرد. شھروندان از این 
روند ناراضی بودند. در آن زمان برنامه   پیشنھادی را در 

رئیس کمیسیون برنامه ریزى و بودجه شوراى شهر از موانع 
استفاده از ظرفیت هاى زنان در سطوح مدیریتى شهردارى مى گوید

��� ���� �� در  ��ا��  ������ ز��ن 
���ر��ی ����ان ��د ا��

بتول گندمى را بسیارى به جسارت، شجاعت و البته صراحت لهجه در گفته  ها و نوشته  هایش 
مى  شناسند چه در زمانى که در شوراى اول اسالمى شهر بوده است، چه در زمانى که به عنوان 
یکى از زنان پیشرو جریان اصالحات شهر مشهد در برابر جریان رقیب مى  ایستاد و چه اکنون 
که در شوراى پنجم اسالمى شهر حضور دارد. به همین دلیل، گفت  وگو با او براى هر خبرنگارى  
جذاب است. اما صراحت لهجه گندمى تنها در خطاب قرار دادن جریان رقیب خالصه نمى  شود. 
او در صورت نیاز، دوستان و همکاران خود را نیز مورد عتاب قرار مى  دهد، چه  هنگام انتخاب 
معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعى و فرهنگى شهردارى مشهد و چه در انتقاد از شهردار 
مشهد  هنگامى که براى ثبت  نام ریاست فدراسیون فوتبال عازم پایتخت بود. در این گفت  وگو نیز 
از کمیسیون فرهنگى شوراى پنجم به شدت انتقاد مى  کند و معتقد است اگر به  جاى گوش سپردن 
به جریان رقیب به دغدغه  هاى جریان حامى شوراى پنجم توجه مى  کرد، مى  توانست متفاوت عمل 
کند. همچنین منتقد 2 شهردار مرد برگزیده در این دوره از مدیریت شهرى  است به سبب آنکه 
به عهد خود در زمینه به  کارگیرى زنان توانمند در سطوح میانى و عالى مدیریتى پایبند نبوده  اند. 
گندمى تسلط ذهنیت مردانه بر مدیریت شهرى را مهم ترین مانع استفاده از ظرفیت هاى زنان 
مى  داند و به جد درصدد رفع این مانع است. همچنین با جلب کردن توجه شهروندان به اینکه 
شوراى پنجم در چه شرایطى مدیریت شهر را برعهده گرفته است و در چه شرایط مشغول به 
فعالیت است، از کارنامه شورا با قبول نقاط ضعف، تمام قد دفاع مى  کند. آنچه در ادامه مى  خوانید 
خالصه  اى از گفت  وگو با بتول گندمى، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر 

مشهد، است.
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شورای عالی سیاســت  گذاری اصالح  طلبان به بحث ۵۲

گذاشتیم و ۱۰۰۰ نسخه از آن را  در اختیار نخبگان 
شــھر مشــھد قرار دادیم تا پس از نقد و بررسی، به 
مانیفست ما برای حضور در انتخابات بدل شود و در 
صورت پیروزی در انتخابات، برنامه  ای برای حوزه  ھای 
مختلف شھری باشــد. تغییرات در حوزه فرھنگی 
و اجتماعی و موضوع نشــاط یکی از ۵ محور اصلی 
برنامه انتخاباتی ما بود و در شعارھای انتخاباتی  مان 
نیز تجلی و تبلور یافت. در کنار این شــعار، شفافیت 
و فسادستیزی از دیگر محورھای برنامه انتخاباتی ما 
بود. مدیریت شھری مشھد بیش از ۸۰ سال قدمت 
تاریخی دارد. تجربه انجمن ھای شھر قبل از انقالب 
و پس از انقالب نیز از آغاز ســال ۷۸ تاکنون ۵ دوره 
نظام شــورایی را تجربه می کند. حرکت در راستای 
فسادستیزی و شفافیت کار ســاده و راحتی نیست. 
پیچیدگی  ھای خاص خود را دارد به  ویژه به این علت 
که ستاد اداره شھر در  این سال  ھا بزرگ شده و حوزه 
وظایف و اختیارات آن نیز دگرگون شــده اســت. با 
وجود این، اگرچه در حوزه شــفافیت و فسادستیزی 
توانسته  ایم در شورای پنجم ســنگ بناھای خوبی 
بگذاریم، در حوزه فرھنگی و اجتماعی  شرایط متفاوت 
است. کمیسیون فرھنگی ما می  توانست متناسب با 
خواست حامیانمان، روندی را در پیش بگیرد که بستر 
الزم برای مشارکت فعال ھمه شھروندان اعم از اھالی 
ھنر و چھره  ھای فرھنگی، اجتماعی، ورزشی و ... شھر 
به وجود بیاید اما به  جای دنبال کردن این سیاست، 
بیش از آنکه صدای ھم  فکران و رأی  دھندگان خود را 
بشنود و به آنان توجه کند، نقطه نظرات رقیبی را که 
در انتخابات از میدان خــارج کرده بودیم مورد توجه 
قرار داده است. در واقع، در اجرای ھر سیاست و برنامه، 
ھمواره این بحث را داشته  ایم که اگر عملیاتی شود، چه 
چالش  ھا، مخالفت  ھا و نقدھایی  از سوی جریان رقیب 
به  دنبال خواھد داشت. من به عنوان یک عضو شورا 
که رأی ۲۵۳ ھزار نفر از شھروندان مشھدی را گرفته  
و مسئولیت ستاد انتخاباتی شورای اصالح  طلبان را 
برعھده داشــته  ام، با علم به اینکه ما نمایندگان ھمه 
شھروندان محسوب می  شــویم و باید این اصل را در 
تمام سیاست  گذاری  ھایمان لحاظ کنیم، معتقدم باید 
به این مھم ھم پایبند باشیم که آنچه باعث شد رأی 
ھشتادوچھارھزارنفری نفر اول شورای چھارم به رأی 
دویست وشصت ھزار نفری شورای پنجم تبدیل شود، 
جامعه  ای است که پیام ما را واضح شنید و واضح ھم 
پیامش را به ما منتقل کرد. باید از خواست و این بدنه 

جامعه پاسداری  و از آن به عنوان یک ظرفیت اجتماعی 
استفاده کنیم تا بتوانیم عرصه  ھای مختلف شھری را 
پویا نگاه داریم. اما متأسفانه در این حوزه موفق نبوده ایم 
و این یکی از نقدھای جدی من به شورای پنجم  خاصه 
کمیسیون فرھنگی است. می  گویند باید تعامل کرد. 
اما سؤال این است که مرز تعامل کجاست؟ آیا تعامل 
باید به  گونه  ای باشد که در اذھان عقب  نشینی از اھداف 
و آرمان  ھا تداعی شود یا اینکه با حفظ ھویت اصول و 
ارزش  ھایی که به آن ھا باور داریم تعامل می  کنیم برای 
اداره شھر و حفظ منافع عمومی؟ ما ھنوز نمی  دانیم 
زمانی که مجریان سیاســت  ھای شھری ما از تعامل 
صحبت می  کنند منظورشان از «تعامل» تا چه مرزی 
است. ما به  دنبال آن نیســتیم که حقوق و اختیارات 
قانونی تعریف  شده نھادھای مختلف را کاھش دھیم 
بلکه به  دنبال آنیم که ھر نھادی تنھا در چھارچوب 
اختیارات قانونی خود فعالیت کند. اگر تعامل بر این مبنا 
باشد بسیار ھم خوب است اما اگر تعامل برای تسلیم 
در برابر نھادھایی باشد که فراتر از اختیارات قانونی  شان 
در حوزه  ھای مختلف ورود پیدا می  کنند تا خواست 
خود و احکام فراقانونی را تحمیل کنند، نامش دیگر 
تعامل نیست. نقد من به این روند است. تعامل نباید به 
این منجر شود که شھروندان از حق بھره مندی حیات 
شھری  شان محروم شــوند یا حتی چنین احساسی 
داشته باشند. ما باید محافظ حقوق ھمه شھروندان 
باشیم و تنھا با تعاملی درست با سایر نھادھا بتوانیم 
منافع شھروندان را تأمین کنیم. ھمان  طور که تاکنون با 
بسیاری از نھادھا در موضوعات مختلف تعامل کرده ایم 

و نسبتا ھم موفق بوده ایم.

  ۲ د����ه ����وت در ا�� د�ره ������ ���ی 
در ��زه  �ـ�ی ������ ��ز�ـ�ب ��  ����. ��ـ� از ا�� 
�ی ��ر و ��  ��ر��ـ�ی ���ـ�ان  ��زه  �ـ� �ـ�ب ��ـ�
و�ـ�  �ـ��ی ا�ـ�. ���� �ـ� �ـ� ا��ـ�ل ��ـ�ذ در �
ل و  و و ��ا�ـ�ت ا��ـ�ی �ـ�را در �ـ� �ـ�ب ��ـ�
��� ����ان �ـ��� ����� �ـ��دا�ی ���� 
از ���� در ��زه ������ ����ض ا�� و ������� در 
���� �����د، ����� ���دا�ی را ��� ���ر ���� 
��ا�ـ� و �ـ�را  ���� ��� �� ���ن ����ن ��ا�ی و 
���رت در ��� ا����ل دا��� ����. ��� ��� در 
ا�� ��ره ���ـ�؟ ���ا  ��� ����م ا����ب ����ن 
������ ���دار، در ���� ا�������ا�� �� ��ا�� 
ا����ب ��ـ�ن آ��ی ��ش ��ـ� ا��ـ�اض ��د��.
اینکه در حوزه اجرا مدیریت یک مجموعه در شھرداری 

با چه شخصی باشد، چندان مورد بحث ما نیست و ما 
روی اشخاص بحثی نداریم. ما تنھا در موضوع اندیشه 
افراد بحث داریم. این را ھــم اضافه کنم که این یک 
قانون نانوشته اســت که در تمام دنیا حزب یا جریان 
سیاسی  ای  در انتخابات پیروز می  شود، با مدیران ھم  فکر 
خود می  تواند وعده  ھا و برنامه  ھایش را عملیاتی کند. 
خصوصا مدیرانی که قرار است در رأس جایگاه  ھای 
سیاست  گذاری و برنامه  نویسی قرار بگیرند حتما باید 
 با جریان پیروز ھمســو و ھمراه باشــند. مثال امکان 
ندارد که در انتخابات ریاست  جمھوری پیروز شوید 
و بعد با وزرا یا اســتانداران دولت پیشین کار خود را 
ادامه دھید! نه دولت احمدی  نژاد و نه دولت خاتمی 
چنین نکردند و تنھا آقای روحانی یک کابینه ۵۰-۵۰

تشکیل داده که آن ھم کارنامه  اش نشان می  دھد به 
شکست رسیده اســت. این نه فقط در ایران بلکه در 
سایر کشورھای جھان ھم یک قاعده است. در نظام 
شورایی ما ھم چنین بوده است. در ادوار گذشته نظام 
شورایی جریان پیروز شھردار ھم فکر و تیم مدیریتی 
کامال ھم فکر انتخاب کرده اند. ما نیز وقتی در انتخابات 
شورای پنجم پیروز شدیم، شھردار خود را با باور و افکار 
اصالح  طلبانه انتخاب کردیم. آقای تقی  زاده خامسی 
یک مدیر شھری اصالح  طلب بود. آقای کالئی ھم یک 
مدیر شھری اصالح  طلب است. نمی  توان برنامه ای را 
با مدیران مخالف و منتقد آن برنامه اجرا کرد! اما چند 
نکته در این جا مطرح است. بدنه توانمند شھرداری 
دارای مدیران تکنوکرات یا حتی مدیرانی  اســت که 
ھمان باورھای ما را دارند و در نتیجه تأکید داشته  ایم 
که باید از این ظرفیت استفاده کرد. ما تأکید کرده  ایم 
از این ظرفیت استفاده شود. این تأکید ھم قبل از آن 
بوده است که آقای تقی  زاده و آقای کالئی را به  عنوان 
شھردار انتخاب کنیم. ھر ۲ شھردار نیز این دغدغه را 
در مذاکراتی که پیش از انتخاب شان داشتیم پذیرفتند. 
نکته دیگر آنکه ظرفیت خوبی در جریان اصالح  طلب 
وجود داشته است. ھر جریانی وقتی در انتخابات پیروز 
می  شود سعی می  کند مدیران توانمند و پرورش یافته 
خود را به  کار گیرد و آنان را برای ارتقا در سطوح بعدی 
آماده کند. اگــر جریان اصالح  طلــب می  خواھد در 
انتخابات آینده شرکت کند و پیروز شود باید ظرفیت 
الزم را داشته باشد و یکی از بزنگاه  ھای ظرفیت  سازی 
زمانی  است که در عرصه حضور دارید. پس طبیعی  
اســت که اگر در جریان اصالح  طلبی ظرفیتی وجود 
داشته است از آن بھره ببریم و این افراد را برای آینده 
جریان اصالح  طلبی آماده کنیم. اما نکته مھم دیگر این 

است که چرا مشورت با شورا صورت می  گیرد. زمان 
انتخاب نخستین شــھردار، آقای تقی  زاده خامسی 
وقتی  برنامه خود را ارائه می  کردند، اعالم کردند که 
من با توجه داشتن به معیارھای شورا یعنی برگزیدن 
مدیران پاک  دست که به برنامه  ھای اصالح  طلبانه باور 
داشته باشند، مدیران شھری را خودم انتخاب می  کنم. 
اما پس از انتخاب شدن به عنوان شھردار اعالم کردند 
که می  خواھم در انتخاب مدیران شھری نقطه نظرات 
اعضای شورا را جویا شوم و با آنان مشورت کنم. اگر در 
خصوص برخی از گزینه  ھای مورد نظر ایشان بر اساس 
معیارھا نکات منفی   از سمت اعضای شورا ارائه می  شد، 
ایشــان بررســی می  کردند. در واقع، آقای تقی  زاده 
خامسی با اینکه پیش از انتخاب شدن برحق خود در 
برگزیدن مدیران شھری پافشاری کرده بودند، پس از 
انتخاب، به مشورت با اعضای شورا برای این مھم متعھد 
بودند. در زمان انتخاب آقای کالئی ھم ایشان خودشان 
بر ادامه روند مشورت با شورا ھمانند دوره آقای تقی  زاده 
خامسی تأکید کردند. بسیاری از مدیران شھری در 
زمان آقای تقی  زاده خامسی انتخاب شده بودند اما پس 
از بازنشستگی ایشان، آقای کالئی نیاز دیدند که برخی 
از مدیران شھری از جمله در حوزه فرھنگی باید تغییر 
کنند. در حوزه معاونت فرھنگی، این مشورت تا حدی 
صورت گرفت و با اینکه شــورا نظر مشورتی داد و در 
روند انتخاب به درخواست شھردار و برای ارائه مشورت 
کمک کرد، در اواسط کار این روند متوقف شد. گله من 
از  انتخاب نشدن آقای خوش  نیت  به این بازمی  گشت 
که اگر شــھردار از ابتدای امر تأکید می  کرد که من 
نمی  خواھم از نظر مشورتی شورا استفاده کنم، خب 
دیگر ادعایی طرح نمی  شد، اما اگر به مشورت با شورا 
متعھد می  شوند، باید به این قول پایبند باشند.  اگر یک 
فعالیت  تیمی را آغاز کرده  ایم، باید به قواعد آن متعھد 
باشیم. قطعا حوزه اجرایی و حق عزل و نصب مدیران 
شھری متعلق به شھردار است و شورای شھر چه برای 
آقای تقی  زاده خامسی و چه آقای کالئی تکلیفی را در 
این زمینه معین نکرده اند اما بنا به درخواست شھردار، 
نظر مشورتی خود را اعالم کرده است. در نتیجه، نقد 
من در روند انتخاب معاون فرھنگی مبتنی بر این بوده 
است که چرا آقای کالئی ھنگام انتخاب شان به عنوان 
شھردار، وعده مشورت داده و بعد به آن پایبند نبوده اند. 

  �ـ� از ا�ـ�ام آ�ـ�ی ���ـ� �ـ�ای ��� �ـ�م 
����� ��را�ـ��ن �����ل، ������ ����� ��د�� 
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����� �ـ�ی �زم �ـ�ای اداره �ـ�� ���ـ�. ا�ـ� �ـ� ۵۴

�ـ� �����ـ�؟ �ـ� ���ـ�ی ا�ـ����ح ا��ـ�ن در 
آ��ـ�ه ا�ـ�؟ ا�ـ� ��ـ�، ا�ـ����ح �ـ� ���ـ�ی �ـ� 

��ا�ـ� �ـ�د؟
زمانی که آقای کالئی برنامه خــود را برای برگزیده 
شدن به عنوان شھردار به اعضای شورا ارائه می  کردند، 
پایبندی به منصب شھرداری را تا پایان دوره پنجم 
مدیریت شھری اعالم کردند. ما شــھردار را برای ۴

ســال انتخاب می  کنیم و اگر تصویب و اجرای قانون 
بازنشستگی نبود، آقای تقی  زاده خامسی تا پایان ۴
سال شھردار مشھد بودند. آقای کالئی ھم از زمانی که 
انتخاب شدند، تا پایان دوره پنجم شورای شھر، شھردار 
مشھد انتخاب شده است، اما ایشان تحت تأثیر برخی 
مشورت  ھای نادرست و مسائلی که واقعیت خارجی 
نداشــت، به چنین کاری اقدام کردند. من نمی  توانم 
به عنوان عضو شورا بپذیرم که تحت تأثیر شرایطی، 
کسی که تعھد داده است تا پایان دوره شھردار شھر 
باشد، وارد فرایند دیگری شود. وقتی فردی به تعھدات 
خود پایبند نیست، من نمی  توانم بپذیرم که آن فرد 
ھمه ویژگی  ھایی را که برای مدیریت شــھر به آن ھا 
نیاز است دارد. به ھمین دلیل، اعالم کردم که از نظر 
من، ایشان دیگر حائز ویژگی  ھای الزم برای اداره شھر 
نیست. شھردار شھری چون مشھد بودن با این وسعت 
و جمعیت و حجم عظیم زائر و گردشگر، کار راحتی 
نیست. شھردار شھر ھمانند پدر یک خانواده است. آیا 
یک پدر می  تواند ھر زمانی می  خواھد از این مسئولیت 
شانه خالی کند؟ اقدام اخیر آقای شھردار برای من در 
حکم شانه خالی کردن از مسئولیت  ھای شھر مشھد 
بود. به ھمین علت، به آن اعتراض کردم. در جلسه  ای 
ھم که اعضای شورا با ایشان داشتند، یعنی ۳ روز پس از 
ثبت  نام، به ایشان پیشنھاد کردم که بالفاصله از ثبت  نام 
خود انصراف دھند و با پذیرش این اشــتباه، تا پایان 
دوره مدیریت شھری به کار خود ادامه دھند. این نشان 
می دھد که من ھم چنان به ظرفیت  ھا و توانمندی  ھای 
آقای کالئی باور دارم اما به این مدل عملکرد و رفتار 
اعتقادی ندارم و معتقدم می تواند ضربه  ھای سختی به 
پیکره مدیریت شھری بزند. این اتفاق زمانی افتاد که ما 
در آخر سال ھستیم و شاید برای بسیاری از دستگاه  ھا 
این ایام روزھای پرتالطمی نباشــد اما برای خانواده 
بزرگ مدیریت شھری خاص  ترین و پرکارترین روزھای 
سال است. شھرداری تا لحظه سال تحویل و حتی پس 
از آن مشغول خدمت  رسانی اســت و این قابل قبول 
نیست که رأس این مجموعه یک باره تصمیم بگیرد به 

جای دیگری برود. این  ھا من را دچار تردید می  کند که 
آیا انتخابم درست بوده است یا نه. قطعا تصمیم آقای 
شھردار تصمیم نادرستی بوده و آنان که ایشان را در این 
شرایط قرار دادند تصمیم اشتباھی گرفتند، چون من 
به این باور دارم که این تصمیم تصمیمی شخصی نبوده 
و از سوی عده  ای اخذ شده است که بسیار ناپخته  اند. 
من باید به عنوان نماینده مردم به این تصمیم اعتراض 
می  کردم و نمی  توانستم سکوت کنم، طوری که انگار 
ھیچ اتفاقی نیفتاده اســت. این اعتراضات می تواند 

ضریب خطا را برای آینده کاھش دھد.

 ��ر�� �� ��وم ا����ب ز��ن �� ���ان ����ان در 
���� ���� ������ ���ی ����� ��ده ا��. ز��ن 
���ـ� از ����ـ� �ـ�دم �ـ�� ��ـ�� ��ـ��� و ���ز 
ا�ـ� در ���ـ� ����� �ـ��ی و ����� ��ـ�ی 
���ر دا�ـ�� ���ـ�� �� ����� �� ا�� ����ـ� 
���ر، ��ا�� ���� ز���� در ����� ��ا�ی �� 
��ا�� ��د. �� و��د ا��، ���ز ���� ��� ���� 
��ی در ا�� �و�� ��ـ���. ��� ا�� ���ی ����� 

در ����؟
در این موضوع ھم پایبند نبودن ۲ شــھردار مردی 
که تاکنون تجربه کرده  ایم یکی از مھم ترین علل این 
نقصان است. ھر ۲ شھردار ھنگام انتخاب شدن شان 
وعده دادند از ظرفیت  ھای زنان در ســطوح مدیریت 
عالی اســتفاده کنند اما تحول چندانی اتفاق نیفتاد. 
اگرچه در ھر ۲ دوره در مقایسه با گذشته مسیرھای 
بھتری گشوده شــده اســت، اندک  ھایی به  دست 
آورده ایم و برخی از مدیران کل و سرپرست شھرداری 
یکی از مناطق و در ســطوح میانــی و پایین  تر مثل 
معاونان شھردار مناطق و معاونان سازمان  ھا از میان 
زنان انتخاب شده اند، این آن چیزی نبود که دوستان 
در جلسات دفاع از برنامه  ھایشان به ما وعده داده بودند. 
بسیار امیدوار بودم و با اعتماد زیادی به آقای کالئی 
که بســیار محکم وعده معاون زن را داده بودند رأی 
دادم اما چنین نشد. کارھای انجام  شده در حوزه زنان 
با وعده  ھای داده شده بسیار فاصله دارد و به این روند 
انتقاد جدی دارم. فکر می  کنم بخشی از مشکل به آن 
ذھنیت مردانه حاکم بر مدیریــت بازمی  گردد و این 
ذھنیت مانع از تحقق وعده آقایان شده است و بخشی 
به ذھنیت سوء و برداشت ھای منفی برمی گردد که 
به مدیران ما چنین القا می  کنند که اگر مدیران زن 
انتخاب شوند، مشکالت و مســائلی ایجاد می  شود. 
من به عنوان یک زن که عضو شــورا ھستم متوجه 

نمی  شوم چه تفاوتی میان انتخاب یک مدیرکل زن، 
شھردار منطقه یا معاون و مدیرعامل زن و مرد وجود 
دارد. در حوزه شھرســازی، یکی از مھم ترین ادارات 
کل در اختیار یکی از خانم  ھاســت. در حوزه معاونت 
برنامه  ریزی شھری یکی از مھم ترین جایگاه  ھا متعلق 
به یکی از مدیران زن است. در حوزه منابع انسانی نیز 
مدیرکل یک خانم اســت. این بخش  ھا چه مشکلی 
داشــته  اند؟ در صورتی که ۳ بخش حیاتی  اند و این 
مدیران شــبانه  روز کار می  کنند و اگر ساعت کاری و 
کارکرد آنان با سایر مدیران مقایسه شود، بسیار بیشتر 
است. ھمچنین در تقویم مقرر پیشبرد برنامه  ھا بسیار 
پیشروتر بوده  اند اما متأسفانه فشارھای جانبی مانع از 

انتصاب به حق مدیران زن شده است.

  ���� �ـ� ���ود�� �ـ� و ��ـ��ت در ُ��ـ�ی 
�����ات در ا����ده ���� ����� از ����� ��ی 
ز�ـ�ن ��ا���ـ� را در ��ا�ـ� آ��ز�ـ� و �����ـ� 
�� دا���. �و�� آ��ز�ـ� ای �� از ��  �ـ� �� �ـ�� 
ا����د �� ��ـ� ���ـ� ز�ـ�ن ���ـ� �� �ـ�د و از 
د��ـ� �ـ� �ـ�� ر�ـ� ا����ـ�ی ����� آ��ـ� در 
� از ���ـ�  ذ�ـ� �ـ�دان ��  �ـ�د �ـ� ا�ـ� ز�ـ�ن �ـ��
���ـ�� �� ��ـ�رض ��� ��ا�� �� �ـ���. �ـ�� �� 
���ان �� �ن �� ��� از ۲۰ �ـ�ل ا�ـ� در ���� 
����ـ� و ا������ ���ر دارد، ����ـ�ن در ا�� 
��ره ���ـ�؟ �� �ـ� ��ا��� ��ا�ـ� �ـ�ده  و ����� 

از آن �ـ� �ـ�ر ��ده ا�ـ�؟
شاید جدی  ترین مشــکل من ھم مواجھه با مدیران 
مردی بوده است که به سبب نظام آموزشی و فرھنگی 
موجود، باور ندارند زنان ھم می  توانند بسیاری از کارھا 
را به  خوبی و حتی بھتر از خودشان مدیریت کنند، یا 
اینکه اگر زنان مسئولیتی بپذیرند، دیگر نمی  توانند از 
پس ایفای سایر نقش ھای خود بربیایند اما مواجھه با 
چنین مردانی سبب شده است من مقاوم  تر و به ادامه 
مسیر مصمم  تر شوم. من مشکالت دیگر که شاید در 
ذھن شما باشــد مانند حمایت نکردن خانواده، نبوِد 
حمایت و پشتیبانی از مدیران زنان، تعارض نقش و ... 
را تجربه نکرده  ام و ھمه این  ھا به  شکل مزیت به ادامه 
مسیر کمکم کرده است. به  ھمین سبب، مھم ترین 
سد در برابر مدیران زن، باورھای مدیران مرد مافوق 
و جامعه مردساالر  است که خود مشکالت دیگری را 

سبب می  شود.

�ـ� ��زه ���ـ� �ـ� در آن  از ��� ��   ��ـ� 

او���� ���ی ������ت در اذ��ن ا���ی ��را 
����ار �� ��د در ��د�� ������� ا�� ا�� �����ن 
�� ر�� ����ـ� �ـ�� �� ����ـ��ن ��د��، �ـ��� 
��د�� ��ـ�ی ����ـ� �ـ� ���ـ�� ���ده ا�ـ�. �ـ�ا؟

در ایــن موضــوع تاکنــون بحث  ھای زیــادی در 
کمیسیون  ھا و جلسات مطرح شده است. برنامه  ریزی 
برای اداره شھر در حوزه ھای مختلف باید مبتنی بر نیاز 
تمامی شھروندان و زائرانی باشد که به این شھر سفر 
می  کنند. در برخی از حوزه  ھا تفکیک بودجه بر این 
مبنا که مثال مقدار مشــخصی از آن به استفاده زنان 
اختصاص یابد و مقدار مشخصی از آن به مردان، عمال 
میسر نیست. مثال نمی شود در حوزه حمل  ونقل برای 
زنان به  صورت خاص بودجه مشخصی را کنار گذاشت، 
بودجه این حــوزه با توجه به جمعیــت ۳ میلیون و 
۳۰۰ ھزار نفری شھر مشھد و ظرفیت مھمان  پذیری 
آن تعیین می  شــود. اما در برخی از حوزه  ھا نظیر در 
نظر گرفتن بودجه برای عرصه  ھــا و فضاھای اوقات 
فراغت، بھره  مندی از ظرفیت  ھای فرھنگی، سالمت 
یا ورزشی شھر، زنان نادیده گرفته می  شوند و این نقد 
درست است. به  ھمین دلیل، در مصوبات جدید خود 
که جنبه سیاست  گذاری برای شھرداری دارد، سعی 
کرده  ایم این ضعف را جبران کنیم. منشــور حقوق 
شھرنشینی یکی از این مصوبات است که در آن لزوم 
توجه به حقوق بخش  ھای خاص جامعه نظیر زنان، 
کودکان و معلوالن که تاکنون از بسیاری از امکانات 
شھری محروم بوده  اند مورد تأکید قرار گرفته است. 
ھمچنین مصوبه شھر ھمگان که در قالب یک اداره 
ذیل حوزه شھردار شروع به کار کرده است، مشخصا 
گروه ھای خاص «زنان»، «کــودکان» و «معلوالن و 
ســالمندان» را ھدف قرار می  دھد. برای معلوالن، از 
گذشته کارھایی خاص در زمینه مناسب  سازی   فضاھا 
در ۲ حوزه عمرانی و شھرسازی انجام گرفته است یا 
مثال در حوزه حمل  ونقل، دریک سال گذشته، ھزینه 
زیادی صرف آسانسورھا و پله  برقی  ھای خط۲ قطار 
شھری کردیم اما این اقدامات ھنوز ھم کافی نیست. 
درباره شھر ھمگان باید گفت در خصوص یکی از این 
گروه  ھا، یعنی معلوالن و سالمندان، کارھایی انجام 
گرفته اســت. درباره کودکان ھم مدیریت شھری با 
مصوبه شورا ورود پیدا کرده و برنامه  ھایی را در دست 
انجام دارد اما در خصوص یکی دیگــر از این گروه  ھا 
یعنی زنان ھیچ اقدامی نشده است. ذیل شھر ھمگان 
برنامه  ھای عملیاتی در حوزه زنــان در حال تدوین 
است. در حوزه  ھای سیاســت  گذاری، برنامه  ریزی و 
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اجرا مدیریت شھری باید در موضوع زنان جدی  تر وارد ۵۶

شویم. مثال در حوزه اجرا در حوزه  ھای خدمات شھری 
و فضای سبز، اعتبار چشمگیری در بودجه ھای۹۷،  ۹۸
و ۹۹ برای پارک  ھای اختصاصی زنان در نظر گرفته 
شده است. البته تأکید می  کنم که من به جداسازی 
زنان و مردان در حوزه  ھای شــھری معتقد نیســتم 
اما الزاماتی وجــود دارد که باید فضاھای خاصی را به 
زنان اختصاص دھیم تا بتوانند آزادانه از ظرفیت  ھای 
گذران اوقات فراغت، تفریحی و ورزشی شھر بھره  مند 
شــوند. در حوزه  حمل  ونقل باید زنــان ۵۶ درصد از 
اتوبوس اســتفاده می  کنند و مــردان ۴۴ درصد اما 
بخشی از فضای یک اتوبوس که در اختیار زنان قرار 
می  گیرد یک  سوم از فضای کل اتوبوس است. در این 
بخش باید ظرفیت  ھا تغییر کند و متناسب با آن، حتما 
جایی برای زنان باردار، سالندان و معلوالن با برچسب 
مشــخص اختصاص یابد. نباید منتظر آن باشیم که 
فقط خانواده  ھا در فرایند فرھنگ  سازی در قبال این 
موضوعات اقدام کنند. مدیریت شھری، خود، باید به 
این زمینه وارد شود. در موضوع امنیت زنان در فضاھای 
شھری، مسئله داریم و رفع مشکالت آن تکلیفی بوده 
که شورا برای شھرداری در نظر گرفته است. معابر و 
گذرگاه  ھای شھری باید امنیت الزم را برای حضور زنان 
در شبانه  روز داشته باشند. ھر زمان برای رفع مشکالت 
موجود به اختصاص اعتبارات نیاز بوده شــورا کامال 
ھمکاری کرده است. لذا برطرف کردن این مشکالت 

به عزمی جدی در شھرداری نیاز دارد.

  �� د�ره ���� ��رای ا���� ��� از ��� �� 
۲۰ �� ���ه ای �� د���؟

۱۷ می  دھم و برای آن دلیــل دارم. اگر گاھی نقدی 
را وارد می  کنم برای آن است که می  توانستیم نمره 
۲۰ را بگیریم اما تالشــی برای آن انجام نشده است. 
عقیده من آن است که باید برای ۱۱۰ جنگید که به 
۱۰۰ رسید. مثال ھیچ  وقت نباید به ۹۰ رضایت داد. 
شورای پنجم در سخت  ترین شرایط مالی و اقتصادی  
کشور مدیریت شھر را برعھده گرفت و آغازین روزھا 
ما با بدھی بسیار و طلبکاران بی  شمار مواجه بودیم 
که از ما انتظار راھکار داشــتند. اینکه در یک  سال 
مدیریت شــھری را به یک ثبات رساندیم و بدھی  ھا 
و طلب  ھا را پرداخت کردیم و در سال دوم به سمت 
اجرای پروژه  ھای عمرانی  ای رفتیم که بسیاری فکر 
می  کردند نمی  توان به این ســرعت به سمت آن ھا 
رفت از توانمندی  ھای خاص شــورای پنجم است. 

تولید درآمد و پرداخت بدھی  ھا آن ھم در شــرایط 
فقدان ثبات اقتصاد ملی که دالر چھارھزارتومانی ۱۲

ھزار تومان شده است یا به  سبب تحریم  ھا بسیاری 
از کاالھا را نمی  توانیم وارد کنیم، اقدام بزرگی بوده 
است. ما بســیار تالش کرده  ایم که بتوانیم اتوبوس، 
موتورسیکلت، دوچرخه و اســکوتر برقی را وارد و از 
آن ھا در فضای شھری اســتفاده کنیم. توان تأمین 
مالی آن را نیــز ایجاد کرده  ایم و مدیــران خود را به 
پشتوانه مصوبات الزم، به انجام این کار مأمور کرده  ایم 
اما درھای کشور به علت تحریم ھا بسته بوده است. با 
وجود این و در شرایط تحریم، باز ھم اقدامات خوبی 
صورت گرفته اســت. یکی از مھم ترین آن ھا خرید 
۲ پلتفــرم ھفتادوپنج متری برای ارتقای سیســتم 
آتش  نشانی شھر است که در پی برج  سازی ھا ضرورت 
آن بسیار احساس می  شد تا خدای نکرده اگر اتفاقی 
نظیر برج سلمان یا روتانا تکرار شد، امکانات الزم را 
برای مقابله با بحران داشــته باشیم. نباید چشم مان 
را نســبت به این اقدامات ببندیم و باید توجه داشته 
باشیم که شورای پنجم در چه دورانی این اقدامات 
را انجام داده اســت. اقدامات عمرانی و پروژه  ھای ما 
نظیر پل  سازی و تقاطع  سازی در زمان  ھایی که متعھد 
شده  ایم آغاز و تمام شده اســت، آن ھم در شرایطی 
که قیمت مصالح ســاعت می  زند. در حوزه خدمات 
شھری ھم کاستی  ھای موجود را که بخش عمده  ای 
از آن در بخــش نیروی انســانی و تأمین تجھیزات 
بوده اســت جبران کرده  ایم. در حوزه برنامه  ریزی و 
حرکت به  سمت ھوشمندســازی شھر نیز گام  ھای 
بسیار بزرگی برداشــته  ایم. در این زمینه، می  توان 
اقداماتی را که در این دوره انجام شــده اســت یک 
طرف گذاشت و ھمه دوره  ھای پیشین را یک طرف. 
امیدواریم در پایان این دوره با اقداماتی که در زمینه 
ارتقای زیرساخت  ھای شھر ھوشمند صورت گرفته 
اســت، بتوانیم نیازھای شــھروندان را در کم ترین 
زمان ممکن پاســخ دھیم. ما تنھا شــھری ھستیم 
که ۲ شھرداری منطقه الکترونیکی ھستند و بخش 
زیادی از خدمات بدون حضور شھروندان به آنان ارائه 
می  شود. در اردیبھشت  سال آینده نیز شھر ھوشمند 
مشھد به یکی از بســترھای جھانی می  پیوندد و از 
سوی جامعه جھانی به رســمیت شناخته می  شود. 
در اجالس جھانی جامعه اطالعاتــی که به اختصار 
WSIS نامیده می شــود، در فروردین ماه پروژه شھر 
ھوشمند مورد پذیرش قرار می گیرد.پس من می  توانم 
به عملکرد شھری در حوزه  ھای مالی، برنامه  ریزی و 

نوآوری، عمرانی و خدمات شھری نمره 
بسیار خوبی بدھم. ھمچنین در حوزه 
منابع انســانی به نظم خاصی رسیده   و 
بسیاری از روندھا را شــفاف کرده  ایم. 
اینکه موضوعات مختلفی نیز در رسانه  ھا 
بازتاب می  یابد ناشی از ھمین شفافیت 
ماســت وگرنه ھم چون ادوار گذشــته 
می  توانست مسائل مطرح شود. ای کاش 
ھمکاری سایر نھادھا با مدیریت شھری 
بیشــتر بود تا می  توانســتیم زودتر در 
طرح  ھای تفصیلی به جمع  بندی برسیم 
و بر مشکالت ناشی از نبود آن غلبه کنیم. 
طرح  ھایی که تاکنون به شورای اسالمی 
شــھر آمده است شــرایط الزم را برای 
تصویب ندارد. من نماینــده مردم ام نه 
نماینده دولت، پس نمی  توانم به عنوان 
یک مدیر دولتی طرح تفصیلی را بررسی 
کنم و حقوق شھروندان را نادیده بگیرم.   
ھمان  طور که حوزه مالی با سختی  ھای 
بســیار زیاد این حوزه درخشید، حوزه 
فرھنگی و اجتماعی نیز اگر به  جای توجه 
به اینکه جریان رقیب چه می  گوید یا چه 
می  کند بر نقد دلسوزان و راھنمایی  ھای 
درون  جریانی تمرکز می  کرد، می توانست 

متفاوت عمل کند.

 ��ـ� ا��از و د�ر��ـ�ی ���ـ�ب 
�ـ�� از �ـ�� ��ـ�� ���ـ�؟

مشھد، شــھر امام رضا(ع)، شھر ضامن 
آھو مشــھد و پناھگاه ھمه امیدواران 
است. امیدوارم روزی به شھری تبدیل 
شود که تمام شــھروندان با ھر تفکر، 
نگاه و عقیده ای، احساس  کنند که در 
این شھر خوشــبخت زندگی می  کنند 
و آرامش و آســایش دارند. شــھروند 
مشــھدی نباید احســاس تبعیض و 
تفاوت کند و به این باور برسد که اگر در 
شھر دیگری زندگی می  کرد مشکالت 
کمتری داشت. احساس بھره  مندی از 
تمام فضاھای شــھری برای تک تک از 
شــھروندان و در نتیجه احساس تعلق 
به شھر و خوش بختی آرزوی من برای 

ھمه شھروندان در شھر مشھد است.
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۵۸

«شهرسـازى کار کثیفـى اسـت کـه باید تمیـز انجام 
جوابـى  صریح تریـن  و  کوتاه تریـن  ایـن  شـود.» 
رئیـس  مهدى نیـا،  محمدهـادى  دکتـر  کـه  اسـت 
کمیسـیون شهرسـازى و معمارى شـوراى اسالمى 
شـهر مشـهد، در پاسـخ بـه شهرفروشـى مى دهـد 
تعـارف  بـدون  بایـد  مسـئوالن  همـه  مى گویـد:  و 
پذیرفته انـد.  را  «شهرفروشـى»  نوعـى  بـه  بگوینـد 
بنـا  راه وشهرسـازى برخـورد نمى کنـد. آراى قلـع 
اجرا نمى شـود. اگر شهرفروشـى نباشـد، هزینه هاى 
شـهر روى دسـت متولیانـش مى مانـد و ایـن یعنـى 
شـهردارى «پول الزم» اسـت و دولت هـم پولى براى 
کمـک بـه شـهردارى ها نـدارد. بنابرایـن همـه این ها 
را کنـار هـم بگذاریـد، مى شـود همان حـرف اولم که 
شهرفروشـى کار کثیفى اسـت که همـه پذیرفته ایم و 
ایـن حداقـل کارى اسـت که مى شـود تمیـز اجرایش 
کـرد و پشـت پـرده اش رانـت و داللـى و ... نباشـد. 
کمیسـیون  رئیـس  بـا  صریحمـان  گفت وگـوى  در 
عـالوه  شـهر،  شـوراى  معمـارى  و  شهرسـازى 
بر زمین مانـده  کارهـاى  دربـاره  بـر شهرفروشـى، 
مشـهد، سیاسـت و فعالیت هاى حزبـى، عضویت در 
هیئت هـاى ورزشـى و انصرافش از شـهردار شـدن 

در مشـهد نیـز گفتیـم و شـنیدیم.

            آ�ـ�ی د��ـ�! �� ����ـ� ��ـ�� �ـ�� 
�ی د�ـ� ���ـ�ه و ������� ا�ـ�،  �ـ����ی �
ا��ــــــ�دی ��ــــــ� ��� ��ی ������ �� ۱۰ ��ل 
� ���ـ�، �ـ��  �ی ز��ـ� ���ـ�ه، �ـ� ا�ـ� �
��������� �ـ��ی و ���ـ� ��ـ�ی و ���ـ� �ـ�ارد 
د��ـ� ������ـ� ���ـ�ه ا�ـ�. وا��ـ� �ـ�ا ا�� ��ر 

؟ �ـ� ا
در بـدو ورود بـه شـورا چالش ھـای حـوزه 
شھرسـازی و معمـاری مشـھد را احصـا کردیـم. 
یکـی از چالش ھـای اصلـی، تأخیـر در ارائه اسـناد 
باالدسـتی و مھم شھر اسـت، اسـنادی نظیر طرح 
جامع و طرح ھای تفصیلـی کـه اداره و ھدایت یک 
شـھر بـر اسـاس آن ھاسـت. تھیه ایـن اسـناد یک 
کار بین بخشـی و بین سـازمانی اسـت. مدیریـت 
شـھری به تنھایی نمی توانـد ایـن کار را انجام دھد 
و راه وشھرسـازی، استانداری و سـایر سازمان ھا نیز 
دخیل ھسـتند. در مورد طرح جامع نیز انتقادھایی 
بـه محتـوای طـرح وجـود داشـت اما بـا توجـه به 

اھمیـت طـرح، آن را ابـالغ کردیـم و پـس از آن به 
سـمت ارائه طرح تفصیلی رفتیم تـا تھیه و تصویب 
شـود. با اینکـه بخشـی از طرح ھای تفصیلـی تھیه 
شـد، متأسـفانه با گذشـت ۲/۵ سـال، بایـد بگویم 

موفـق نشـده ایم.

       �ـ� ��ا�ـ� از ���� ��ـ�دن در ارا�� ا�ـ��د 
���د�ـ�� ����ـ�. ���ـ� د���ـ� �ـ� �ـ�ای ا�ـ� 

�ـ�. ���ـ�� دا�
یکـی از ایـن دالیـل تعییـن تکلیـف نشـدن نھـاد 
مطالعـات اسـت. سال ھاسـت از ایـن نھـاد غفلـت 
شـده، نھادی که کار اصلی آن رسـیدگی به ھمین 
اسـناد اسـت. از نظر مـن، اگر نھـاد مطالعـات احیا 
شـود، طرح ھـای جامـع و تفصیلـی زودتـر بـه 
سـرانجام می رسـد. ایـن نھـاد سـال ۸۴ بـا الگوی 
ارتباط میان دسـتگاه ھای دخیل بین اسـتانداری، 
شھرداری و راه وشھرسازی شـکل گرفت.  مقرر شد 
رئیس این نھاد را وزیر راه وشھرسـازی و شھرداری 

�ر�� ت� از �����،  در ��� و�و �ا ر��� 
������ن ���سا�ی و م��ا�ی ��رای ����

�����و��
��ر ����� ا�� �� 

���� ���� ا���م ��د!

الهام مهدی زاده
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و بگوییم این مناطق جز شـھر شـد امـا در واقعیت، ۶۰

مشـکالت آسـفالت، سـیما و منظر، کمبود فضای 
سـبز، خدمات حمل ونقلی و ساخت وسـازھای آن 
مناطـق را ھم می شـود با ایـن جابه جایـی خطوط 
حل کـرد؟ بـا صراحـت بیشـتر می گویـم. ھیچ گاه 
یقه ھیچ کس را بابـت کاری که باید انجـام می داده 
و کوتاھی کـرده اسـت نمی گیرند. آیـا در تمام این 
سـال ھا دسـتگاه ھای نظارتی سـراغ دسـتگاه ھا و 
سـازمان ھا رفته انـد کـه بپرسـند چـرا بـه وظایف 
خـود به خوبـی عمـل نکرده اند تـا حاشیه نشـینی 

ایجاد نشـود؟

       �ـ� ��ـ�ر از �ـ� ���ـ� �ـ�را��ی ���ـ�� 
ا��ره ��د��، ا���� ��ای ��������� ���ی ����� 
��� ��رای ���� ������ی �������. ا�� ��را 
و ����ـ���� �� ����ـ�� �ـ� ����ـ� ���ر؟

با وجـود انتقادات اساسـی که به عبـور از خط قرمز 
در دوره ھـای گذشـته دارم، بـا صراحـت می گویم 
که خیـر، مـا از خطـوط قرمـز گذاشته شـده عبور 
نکرده ایـم. انتقـاد مـا ایـن بـود کـه ایـن خطـوط 
بدون توجه به واقعیت شـھر و مـردم و در اتاق ھای 
بسـته تعیین شـده بود. در بدو ورود به شـورا شعار 
قانون گرایی دادیم و تمام تالشـمان حفظ و رعایت 
این شـعار بود. اکنون سیاسـتی که در طـرح جامع 
مشـھد به آن اشـاره شـده اسـت سیاسـت توسعه 
درون زاسـت. بـه عبارتـی، محـدوده شـھر نباید از 
آن چیـزی کـه در متـن طـرح جامع بـه آن اشـاره 
شـده اسـت بیشـتر شـود. اما این را به عنـوان یک 
شھرسـاز بـرای آینـده این شـھر می گویـم که چه 
بسـا بعد از ما افرادی بیاینـد و از این خطـوط قرمز 
عبـور کنند یا چشـم بر خیلـی از تخلف ھـا ببندند. 
تجربه مجوزھای مرتفع سـازی در بافـت مرکزی و 
اطراف حـرم، آبادگـران، ارتفاعات جنـوب و ... ھمه 
نشـان می دھد که ایـن اقدامـات در گذشـته اتفاق 

افتاده اسـت.

از  و��ان ����ـ�         ��ـ��ی �� و �ـ��
�ـ� د��ـ�ر و  ����ـ� ������ ��ـ���ن د��ـ�ره ��

. �ـ� ر ����
مسـئوالن  نادرسـت  گاھـی  تصمیمـات 
پایتخت نشـین یکـی از چالش ھای مشـھد اسـت. 
اصـال درسـت اسـت کـه در یک جلسـه دوسـاعته 
دربـاره حریـم مشـھد یا دیگـر اسـناد باالدسـتی، 

دامنـه دار و مھـم این کالن شـھر تصمیـم  بگیرند؟ 
در مـورد حریـم مشـھد اختالفاتـی میـان وزارت 
راه و شھرسـازی، شـھرداری و فرمانـداری وجـود 
دارد.  وزارت راه وشھرسـازی خـط حریـم مشـھد 
را ابـالغ می کند. از طـرف دیگـر، وزارت کشـور در 
تقسـیمات کشـوری وضعیـت حریـم مشـھد را به 
نحـوی اعالم کـرد که اگـر ایـن تقسـیمات دوگانه 
را روی ھـم بگذریم، اختالف ۵ تـا ۲۰ ھزار ھکتاری 
دارد. اکنون اراضی مستعد گردشگری غرب مشھد 
بـه دلیـل ھمیـن مشـکالت بالاسـتفاده مانده اند. 
سـاکنان پـالک ۱۷۶ سال ھاسـت چشـم انتظـار 

تعییـن تکلیف انـد.

       ا�ـ� ا����ـ�ت در �ـ�ره ای �ـ�ارد ��ـ� 
����ای �ـ��ک �����، �ـ� ا����ـ�ت ������� 

�ـ� دا�ـ� زد.
طـرح مالکیت ھـا به نوعـی بـه معنای دیوارکشـی 
میـان شـھرھا یـا سـاکنان شھرھاسـت. در این باره 
ھر کسـی ھـم سـعی می کند ایـن دیـوار را تـا حد 
امکان بـه نفـع خـودش تغییـر دھـد. جـدا کردن 
ایـن ۲ شـھر از ھـم نیز بـه نوعی بـا تضـارب منافع 
ھمراه اسـت و ھر کـس در پی آن اسـت که منفعت 
بیشـتری کسـب کند. حتی در این راه، عـده ای به 
این فکـر می کنند کـه از ایـن اختالف بـرای جلب 
نظـر مـردم و کسـب رأی اسـتفاده کننـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه مشـھد و طرقبـه یـک مجموعه 
شـھری ھسـتند تـا جایـی کـه بخشـی از امـالک 

تعییـن کننـد. مشـکل بالتکلیفـی ایـن نھـاد از 
شـورای سـوم شـروع شـد. آن زمان درباره انتخاب 
و تغییـر رئیـس آن نھـاد میـان راه وشھرسـازی و 
شـھرداری اتفاق نظـر شـکل نگرفـت و در نھایت، 
ریاسـت نھاد به صورت سرپرسـتی ابالغ شد. دیوار 
بی اعتمـادی بین راه وشھرسـازی و شـھرداری ھا از 
روز اول بـوده اسـت. البتـه ایـن موضوع در مشـھد 
بیشـتر اسـت. بـا ایـن اتفاقـات و در گـذر سـال ھا 
اکنـون می تـوان گفـت کـه از نھـاد مطالعـات نـه 
چیزی از عنـوان مانده اسـت، نـه از جایـگاه. دلیل 
دوم شـاید خـود شـھرداری ھا باشـند. منتقـدان 
می گوینـد شـھرداری ھا دوسـت ندارنـد طـرح 
تفصیلی داشـته باشـند. بـرای ھمین، تالشـی ھم 
در راسـتای بـه سـرانجام رسـاندن ایـن طرح ھـا 
نمی کننـد چـون دسـت و بـال آن ھـا را می بنـدد.

� ���ـ� �ـ� �ـ� ��ـ�ان ��ـ� از ا�ـ��د         �ـ�
��ـ�، ��ت ���ـ� �ـ� ��ـ��ر �ـ�ارد. ���ـ�ای 
� ���ـ� ��ـ� از ���ـ� ۴ �ـ�ل  ��ـ�د ��ـ��ر �ـ�

؟ ���ـ�
ماجرای نبـود مشـاور طرح جامع مشـھد به سـال 
۹۴ برمی گـردد. در آن سـال، مشـاور طـرح جامـع 
مشـھد از سـوی راه وشھرسـازی خلع شـد. سپس 
کارشناسـان را ه وشھرسـازی کار طـرح جامـع را 
ادامـه دادند در حالـی که ایـن اقدام خـارج از عرف 
بود. در نھایـت، طرح جامـع به صـورت امانی تھیه 
و سـال ۹۵ مصوب شـد. ھمان سـال شـورای عالی 
شھرسـازی اذغان کرد کـه ھمراه طـرح جامع باید 
چند سـند دیگر از جمله سـند پھنه بندی و ضوابط 
بلندمرتبه سـازی ارائـه شـود. از آنجـا کـه مشـاور 
طرح خلع شـده بـود، شـورای عالـی شھرسـازی، 
اداره کل راه و شھرسـازی اسـتان را ملزم کرد ظرف 
۳ ماه این اسـناد را آماده و ارائه کند. بعد از گذشـت 
چنـد سـال از این دسـتور، ھنـوز سـند پھنه بندی 
مشـھد ارائه نشـده و جای ضوابط بلندمرتبه سازی 
ھم در طـرح جامـع مشـھد خالی اسـت. از سـوی 
دیگـر، شـھر منتظـر مـا و تصمیمـی کـه قـرار 
اسـت بگیریـم نمی مانـد. ھمیـن مسـئله یعنـی 
تغییـر غیرمجاز کاربـری و تخلـف و ایجـاد ھزاران 
کانـون داغ بـرای دالالن زمیـن. در مـورد ضوابـط 
بلندمرتبه سـازی نیز بایـد به چندسـال قبل رجوع 
کـرد. مشـھد در مقطعـی سـند کمیسـیون مـاده 
۵ بـرای بلندمرتبه سـازی را داشـت. در زمـان ارائه 

طرح جامـع مشـھد، با توجـه بـه تأکید ایـن طرح 
بر ارائه ضوابـط بلندمرتبه سـازی، این سـند ابطال 
و مقرر شـد تا زمـان ارائـه طـرح جامع، بـه صورت 
پیش فرض، ارتفاع بلندمرتبه سـازی در مشـھد ۲۳

متـر در نظر گرفته شـود. با گذشـت سـال ھا، ھنوز 
این ضوابـط برای تعییـن تکلیف بلندمرتبه سـازی 
در مشـھد ارائه نشـده اسـت و پیش فرض را ھمان 
۲۳ متـر در نظـر گرفته انـد. در اینجـا ھـم شـھر 
منتظـر تصویـب ضوابـط بلندمرتبه سـازی و ارائـه 
نسـخه ما نمی ماند و کار خودش را انجـام می دھد، 
درسـت مانند بلندمرتبه سـازی ھای اطراف حرم و 

اراضـی جنوبی شـھر.

       �ـ� �����ـ�ت �ـ�� �� �ـ�ان ��ـ� در ��ـ�د 
��ا�ـ� ��������� �ـ��ی ���ـ� ���ـ�ر ���ا�� 
ود. از ���ـ�، �ـ� ���ـ� دا��ـ�  در ار��ـ�ع �ـ�� �ـ� �
�ـ� در د�ران �ـ�رای ��ـ�رم، �ـ��دار و�ـ� و 
ر��� ���� ��رای ���� ������ی و �����ی 
�����ـ� را در ا�ـ� ��ـ��� ���ـ� �� دا��ـ���. 
��ـ� از ا�ـ� ��ـ� �ـ�ل و �ـ�اوم ا�ـ� �������ـ�، 
�ـ� ا�ـ�م ���ـ� �ـ� ��ـ��� �����ـ� �ـ� در  ��
ارا�� ��ـ�ن ا�� ��ا�� ��� ا��ا�ی �� ����.

دنبـال  بایـد  بیشـتر  نیسـتم.  مقصـر  دنبـال 
راه حـل و برون رفـت از مشـکل باشـیم. دربـاره 
بلندمرتبه سـازی یـک مسـئول می گویـد دوسـت 
ندارد سـاختمان ھای مشـھد از فالن میزان ارتفاع 
بلندتر باشـد و مسـئول بعدی طرف دار برج سـازی 
در ایـن شـھر اسـت. در این شـرایط، ممکن اسـت 
یک شورا جسـارت آن را داشته باشـد که از خطوط 
قرمز عبـور کنـد و در صحن علنی مصـوب کند که 
تا فـالن ارتفاع سـاخته شـود. بعـد ھم تأکیـد کند 
که کمیسـیون مـاده ۵ ظرف چنـد ماه دربـاره این 
ساخت وسـاز پاسـخ گویی کند. مگر این موارد را در 
مشـھد نداشـته ایم؟ نمونه آن بلندمرتبه ھای بافت 
اطراف حـرم مطھر. برخـی از مدیران ھـم در زمان 
کار خود اقداماتی جزیـره ای انجـام می دادند. نبود 
تعامل میان دسـتگاه ھا را ھم به مـوارد دیگر اضافه 
کنیـد، بنابرایـن وقتـی مـا بـرای اراضـی مسـتعد 
حاشیه نشـینی، حریم مشـھد، توسـعه آینـده این 
کالن شـھر، بلندمرتبه سـازی و خیلی مـوارد دیگر 
برنامه نداریـم، ھمـه خودمحور عمـل می کنند. ما 
ھم بـه دلیـل بی برنامگـی مجبـور می شـویم مثال 
خط حریـم را ببریم پشـت جمعیت حاشیه نشـین 

وقتی ما برای اراضی مستعد 
حاشیه نشینی، حریم مشهد، توسعه 

آینده این کالن شهر، بلندمرتبه سازی 
و خیلی موارد دیگر برنامه نداریم، 

همه خودمحور عمل می کنند. ما هم 
به دلیل بی برنامگی مجبور می شویم 

مثال خط حریم را ببریم پشت جمعیت 
حاشیه نشین و بگوییم این مناطق جزو 

شهر شد اما در واقعیت، مشکالت 
آسفالت، سیما و منظر، کمبود 

فضای سبز، خدمات حمل ونقلی 
و ساخت وسازهای آن مناطق را هم 

می شود با این جابه جایی خطوط حل 
کرد؟

ی
شه�

ت و گو
گف
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توجه کردند. االن در شـورای شـھر، افـراد با ھمان ۶۲

تخصص ھایی کـه دارنـد در کمیسـیون ھا فعالیت 
می کننـد. وجـود ھمیـن تخصص ھـا دلیـل آن 
شـده اسـت کـه کمتریـن تغییـر و جابه جایـی در 
کمیسـیون ھا وجـود داشـته باشـد. مـردم بـا این 
دالیـل و تخصص ھـا بـه مـا رأی داده انـد. بـا ایـن 
دالیل و شـرایط، از میان نامزدھای انتخاب شھردار 
انصـراف دادم. البتـه ایـن افتخـار بـرای من تـا ابد 
می مانـد کـه ۱۰رأی اعتمـاد از اعضـای شـورای 

شـھر داشـتم.

            در ���� �ـ�ی �ـ��، ���ـ� �ـ� ا���ر��� 
����ـ� �����ـ�. ����ـ� ���ـ��� �ـ� دو�ـ� 
آ��ـ�  �ـ�  ���ـ�  ����ـ�  ا���ر��ـ�  �ـ�  ��ا�
��اغ ���ـ�ش ��ـ��� و ا��ـ�رات را ���ـ� ��ـ�ن 

؟ ��� ���ـ�
سیاسـی -بـه معنـای کالسـیکش کـه حضـور پویا 
و فعـال در یک حـزب سیاسـی اسـت- نبـوده ام اما 
ایـن حضور نداشـتن بـه معنـی عالقـه نداشـتن به 

فعالیت سیاسـی نیسـت. مـن بـه فعالیت سیاسـی 
عالقـه دارم امـا ترجیـح می دھم تـا زمانـی که عضو 
شـورا ھسـتم به حوزه وظایف تصریح و تأکیدشـده 
در شـورا بپـردازم. در مـاده ۸۰ وظایف شـوراھا قید 
شـده اسـت ۸۵ درصـد وظایـف مـا بـا محوریـت 
صنفـی و خدماتـی اسـت و ۱۵ درصـد باقی مانـده 
وظایـف می توانـد سیاسـی یـا غیرسیاسـی باشـد. 
در مـورد ایـن ۱۵ درصـد ھـم ترجیـح می دھـم 
اظھـار نظـر سیاسـی نکنـم و تمرکـزم را روی امـور 
خدماتـی بگـذارم کـه بخـش غالـب وظایـف را بـه 
خـود اختصـاص می دھـد. نکتـه بعـدی این اسـت 
کـه سیاسـت در کشـور مـا بـه پختگـی سیاسـت 
در کشـورھای توسـعه یافته نرسـیده اسـت. در 
کشـورھای توسـعه یافته اگـر فـردی عضـو یـک 
حـزب شـود، در ھمـان حـزب فعالیـت می کنـد. 
این گونـه نیسـت کـه یـک مـدت اصول گرا باشـد و 
یک مـدت اصالح طلـب و زمانـی دیگـر اعتدال گرا. 
این رفتارھای سیاسـی آفتی اسـت که اگر دچارش 

شـویم، دچـار آفـت سیاسـت زدگی می شـویم.

طرقبه در اختیـار مشھدی ھاسـت. موضـوع دیگر 
این اسـت کـه اگـر مشـھد را از طرقبه جـدا کنند، 
طرقبـه دیگر معنـا نـدارد، ضمـن اینکه ایـن اقدام 

یـک بـازی دو سـر باخت می شـود.

�ز�ـ�ی ا�ل         ���� �ـ�ی �ـ�� در ��ـ�ن �
و�ـ� �ـ�د. ا�ن  �ـ� ��ـ�ر ر�ـ� ���ـ� ��� ��
�ی ���� ا�ل  ��� از ���ـ� ۲/۵ �ـ�ل ���ز �
و�ـ�  ��ـ���؟ �� ا�ـ�ام �����ـ� ای ��ای �����

�ـ�رت ����ـ� ا�ـ�؟
(می خنـدد) جـواب شھرفروشـی ھـم بـه تمـام 
گفت وگوھایـی کـه از ابتـدا بـا شـما داشـتیم  
کـه  تفاوت ھایـی  ھمـان  بـه  برمی گـردد، 
میـان طرح ھـای مصـوب بـا واقعیـت موجـود 
ساخت وسـازھا وجود دارد. مثال در طرح ھا نوشـته 
و تأکیـد شـده اسـت در الھیـه ۲/۵ طبقـه سـاخته 
شـود. اما در واقعیت، تعداد طبقـات در این منطقه 
اکنـون ۸ طبقـه اسـت. برخی ھـا می خواھنـد این 
طرح ھـا بازنگـری شـود ، امـا در بازنگـری، دوبـاره 

سـراغ ھمـان ایده ھـای خودمـان می رویـم.

و�ـ�         ����ـ�ه �ـ�ار ا�ـ� �ـ�ای �����
��ـ�� ای ����ـ�ه �ـ�د �ـ� �ـ�؟

شـھرداری ھا بـه شـیر نفـت وصـل نیسـتند و بایـد 
ھزینه ھـای خـود را تأمین کننـد چـون ھزینه ھای 
شـھرداری ھا قابلیـت توقـف نـدارد و نمی تـوان 
گفت کـه دیگـر زباله شـھر را بـه دلیـل ھزینه ھایی 
کـه دارد جمـع نمی کنیـم یـا دیگر فضـای سـبز را 
آبیـاری نمی کنیم. پـس باید بـه دنبال راه حـل بود. 
 ابتدا تصمیم داشـتم یک مـدل سـاختاری ارائه دھم 
تـا بـر اسـاس آن طرح ھـای تفصیلـی بـه واقعیـت 
نزدیک باشـد، اما امروز بایـد اعتراف کنم کـه ناامید 
شـده ام چون به لحاظ سـاختاری ایرادھا و اشکاالت 
زیـادی وجـود دارد کـه نمی تـوان امیـدی بـه ارائـه 
چنیـن سـاختاری داشـت. ھمـه این ھـا بیانگـر آن 
اسـت که مـا ایـن اختـالف موجـود میـان طرح ھا و 
واقعیت ساخت وسـاز جامعه را پذیرفته ایـم. اگر این 
تراکم فروشـی را نپذیرفتـه بودیم، درآمد شـھرداری 
به میزان چشـمگیری کاھش می یافت و شـھرداری 
در ارائه خدمات بـه مردم به مشـکل می خورد. حتی 
اگـر ادامـه پیـدا می کـرد، صـدای مدیران کشـوری 
ھم بلنـد می شـد که چـه خبـر اسـت و چرا شـھر و 
ارائه خدمات به مردم قفل شـده اسـت. مصـداق این 

موضـوع در تھـران شـکل گرفـت. دورانی کـه آقای 
کرباسـچی شـھردار تھران بود بارھا نقد شـد که چرا 
تراکم فروشـی می شـود. با آمـدن آقـای ملک مدنی، 
کرکـره تراکم فروشـی در تھران پایین کشـیده شـد 
اما شـھرداری در ارائه خدمـات و پرداخـت ھزینه ھا 
با مشـکل روبه رو شـد. حتی صـدای مسـئوالن بلند 
شـد که چرا شـھر را تعطیل کرده اید. مشخص است 
که اکنـون در حوزه تراکم فروشـی، راه  و شھرسـازی 
قائل به برخورد جدی نیسـت. دسـتگاه ھای نظارتی 
و قضایـی ھـم برخـورد نمی کننـد و آرای قلـع اجرا 
نمی شـود. بازرسـی ھم برخورد نمی کنـد. ھمه این 
موارد ھم بـه ھمـان دلیل جلوگیـری از قفل شـدن 
شـھر اسـت، اما واقعیت این اسـت که شھرفروشـی 
وجـود دارد و ھمـه ھـم آن را پذیرفته ایـم. پـس 
دسـت کم بھتر اسـت ایـن کار کثیـف را تمیـز انجام 
بدھیـم تـا بـا مـواردی مثـل رشـوه، اعمـال نفـوذ و 
... مواجـه نشـویم و فضـای چانه زنـی ھـم کامـال 
حذف شـود. مثـال گفته شـود ایـن کار را تـا مقیاس 
و مقـداری می شـود انجـام داد و از جایـی بـه بعد به 

ھیـچ عنوان نمی شـود 
چانه زنـی کـرد.

       ��ـ� از آ�ـ�ی 
����ـ�،  ��ـ� زاده 
��� �ـ�ی  �� از  ��ـ� 
�ـ�ی �ـ�ای ��ـ�ی 
�ـ��دا�ی  ��ـ� 
. ��ـ�  �� د ��
از  رأی   ۱۰ �ـ�  ���ـ� 
�ـ�را  �����ـ���ن 
ا�ـ�  و  دا�ـ���  �ـ� 
���ـ� ��� ��ـ� �ـ�ای 
�ـ����ن  �ـ��دار 
���ـ� �ـ�د، ا�ـ� ���ـ�ره 
����ـ� �ـ� ا��ـ�اف 

�ـ�ا؟ �����ـ�. 
اعضـای  صحبـت 
شـورا و  ھمکارانـم 
بـرای من حجـت بود. 
اینکـه مـردم وقتـی 
بـه لیسـت امیـد رأی 
دادنـد بـه تمـام افراد 
و تخصص ھـای آن ھا    
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۶۴

���� از ���� ��د 
ی ���� ����ا�

ا��ان ا�و�ی می ���� او و سا�� ���ارا�� 
در م��ر�� ��ری �� ا����� موف� ��ای 

م��ر�� ��ری �ا ���ر ��� �ر�ان �ای 
ف�ری رس��ه ا��

رئیس جوان کمیسیون فرهنگى، اجتماعى، زیارت، 
گردشگرى و رسانه شوراى اسالمى شهر مشهد 
باور دارد که تالش هاى او و همکارانش در شوراى 
پنجم و تمام مدیریت شهرى مشهد در نزدیک به 
3 سال فعالیت، مشهد را به شهرى دلپذیرتر براى 
شهروندانش تبدیل کرده است. او راز این موفقیت 
را پرهیز از سیاسى کارى و تعامل با تمام جریانات 
و نهادهاى تأثیرگذار شهر، فارغ از نگاه و سلیقه 
از  البته  اصولى  احسان  مى داند.  آن ها  سیاسى 
مى کند  گله  سنگ اندازى ها  و  نامالیمات  برخى 
داشته  پر رنگ تر  اثرى  همدلى،  است  معتقد  اما 
به  ویژه  است،  ملموس  مردم  براى  نتیجه اش  و 
اتفاقاتى که در عرصه فرهنگ و هنر مشهد رخ داده 

است یا در آستانه به وقوع پیوستن است.

��ـ�  �ـ�ای  ��ـ��    
ا��ـ�  �ـ��ر  ��ـ��ی �� 
�����ـ�  �ـ�ای  ا��ـ�  ���ـ� 
�ـ�رای  ا�����ـ�ت  د�ره 
و  �ـ�د  ��ـ��  �ـ��  ا�ـ��� 
�ـ� ���ـ� �ـ��ر در ا�����ـ�ت 
�ز �ـ�. �ـ�� و �ـ� ���ـ�  ��ـ�
��د�ـ� �ـ� ۳ �ـ�ل از آن ���ـ�، 
��ـ�ر  ��ـ�  در  �ـ��ر  ا�ـ� 

ا�ـ�؟ �ـ�ه  ���ـ� 
به نظرم تا حدود زیادی محقق 
شده است و دلیلش نگاه تعاملی 
است که سعی کردیم در ارتباط 
شورا با سایر نھادھا آن  را لحاظ 
کنیم. ما تصمیم گرفتیم توسعه 
مشھد را محور قرار بدھیم. در  این 
مسیر، نماینده ھای مجلس بسیار 
کمک کردند، کسانی که شاید از 
لحاظ طیف و سالیق سیاسی، 
با یکدیگر تفاوت داشتیم اما 
کمک کردند، چون آمدیم روی 
یک منطق مشترک ایستادیم. 
گفتیم توسعه مشھد و این اتفاق 
بزرگی است که در شھر شکل 
دادیم و نفعش را مردم می برند. 
امروز مشھد در کل کشور در 
و  شھری  مختلف  حوزه ھای 
عمرانی پیشتاز است. مدیریت 
شھری مشھد الگوی خوبی در 
روابط بین دستگاھی به وجود 
آورده است و دلیل ھمه این ھا  
ھمان نکته ای است که در ابتدا 
گفتم. ما فارغ از جناح بندی ھای 
سیاسی، روی نقاط مشترکی 
مثل شھر، استان و منافع ملی 
ایستادیم. در حوزه فرھنگی ھم 
این کار را کردیم و نتایجش را 
دیدیم. امروز کارھایی را که در 
حوزه زیرساخت ھای فرھنگی در 
حال انجام است ببینید. ھم اکنون 
بین نھاد دولت در عرصه فرھنگ 
و ھنر که ارشاد است، مجموعه 
آستان قدس و نھادھای دیگر، 

احسان خزاعی
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فضای فرھنگی مشھد را به توازن و تعادل برسانیم.

  �ـ� �����ـ�ت �ـ��  �ـ� ����ـ�ی ��ـ� از �ـ� 
وه �ـ�  ا��ـ� و �ـ� و�ـ�ت در ��ـ� ��ـ�ت ��ـ� ��
�� ر���. �� ��ر �����، ����� ا�� �� ��ا�� 
���ـ� �ـ� �����ـ�ان و از ���ـ� آن �ـ� �ـ� ��دم �ـ�� 
���ـ� ا�ـ� ���ـ� ا�ـ� را ��� ����ـ�. ��ـ� �ـ�ار �ـ�د 
�ـ�ای ا���ـ�ص ����ـ�ی �����ـ�ت �ـ��ی �ـ� 
��وه ��ی �����، ��ر��و�� ����� ��د �� ��ا�� 
در ا�ـ� ز���ـ� ���ـ�ار �ـ�د ا�ـ� ��ـ� ��ه ا�ـ� ا���ق 
وا���  �����د و ��ز �� ����� �����رد ������ �� �
دا�ـ���. ��ای �����ی د��� �� �� و ��� ���� 
و�� ����ار ا�ـ�. ��ا ��� از ���ـ� ��د�� �� ۳

�ـ�ل از آ��ز �ـ� ��ر د�ره ���ـ�، ���ز �� ���ـ�� 
��ـ��� �ـ�ای ����ـ� از �����ـ�ان ��ا��ـ�؟

اوال فضای ھنرمندان در رابطه با مجموعه شھری دوره 
پنجم را با دوره چھارم مقایسه کنید. بیایید منصف 
باشیم   . وقتی بگوییم ھیچ اتفاقی نیفتاده است، این 
«ھیچ» بار معنایی دارد. اگر انصاف را مالک حرف ھا 
و نوشته ھا قرار بدھیم،  مجموعه اقداماتی را که در 
این دوره شکل گرفته و انجام شده نمی توان با آنچه 
در گذشته انجام شده است مقایسه کرد.  می خواھم 
به دوستان ھنرمندم بگویم قطعا تحول ایجاد شده و 
سھم افراد افزایش یافته است، بر اساس ھمان جمله 
«مشھد برای ھمه ». من به عنوان کسی که در سطح 
سیاست گذاری و تعیین راھبرد حرکت می کند، یک 
راھبرد گذاشتم که ھمه دیدگاه ھا و سالیق باید در 
مدیریت شھر مشارکت داشته باشند و االن وقتی 
است که باید کارنامه ارائه کنم. تو خودت دستی در 
سینما و تئاتر داری. انصافا آیا سھم شما در مقایسه با 
گذشته بیشتر شده است یا نه؟ آیا فضایی مطلوب تر 
و مساعدتر دارید یا نه ؟ اگر جواب  آری است، پس 
ما توانسته ایم این راھبرد را پیش ببریم. حاال اینکه 
سرعت چطور است، مسئله دیگری است اما این مسیر 

را ما ریل گذاری کردیم.

�� �ـ�ا�ی ����ـ�� ���ـ� �ـ�ن �ـ�    �ـ�، �
�ی آن ���ـ� ��ـ�. �����ـ� ��ا�ـ� ��� ��ا�ـ� �

ما حرفمان این است که دری را باز کرده ایم اما بضاعت 
ما محدود است و البته این نکته را ھم باید در نظر 
داشته باشیم که مجموعه مدیریت شھری متولی 
تئاتر یا ھر ھنر دیگری نیست. من به صراحت عرض 

می کنم که ما در ۶ ماه نخست دوره پنجم، با مدیریتی 
که در اداره کل فرھنگ و ارشاد اسالمی حضور داشت، 
بیشترین تعامل را داشتیم. یک اعتماد دوسویه خیلی 
خوب شکل گرفته بود. اداره ارشاد در آن زمان به ھیچ 
عنوان مدیریت شھری را رقیب خودش نمی دید بلکه 
آن  را یک ظرفیت می دانست و از توان مدیریت شھری 
نھایت استفاده را می کرد تا بیشترین منفعت به اھالی 
فرھنگ و ھنر برسد. حاال اینکه به اسم کجا تمام 
شود برایش اھمیت نداشت. اما صریح می گویم االن 
متأسفانه چنین فضایی را نداریم. این برای ھمه اھالی 
تئاتر و ھنر ھم واضح و روشن است. یک دست که صدا 
ندارد. حتی در بعضی موارد، خودمان ورود کردیم، اما 
آمدند و جلو فعالیت را گرفتند و اخطار ھم دادند. اگر 
در حمایت از نگارخانه دارھا و ھنرمندان تجسمی و 
عکاسان در فرھنگ سراھا نمایشگاه ھنری و مسابقه 
برگزار کردند، نامه  زدند که حق ندارید بدون مجوز ما 
کاری کنید و اخطار دادند که پلمب می کنیم. درباره 
نحوه ریل گذاری ھم باید بگویم در ھمین اتاق خودم 
 رئیس فعلی انجمن ھنرھای نمایشی استان نشسته 
بود. من گفتم: برای اینکه عدالتی در فضای تئاتر به 
وجود بیاید، بھتر است محور انجمن باشد. شما نامه 
بدھید و درجه بندی کنید و ما بر اساس آن، فضاھای 
تبلیغاتی شھر را در اختیار شما قرار می دھیم. اما بعد 
از آن جلسه، ما نه چیزی دریافت کردیم و نه چیزی 
دیدیم. خب، در این شرایط، وقتی ھنرمندان می  بینند 
انجمنی که متولی صنفی آن ھاست در این زمینه 
منفعل است و کاری نمی کند، مجبور است با رابطه 
کار کند. ما چه کنیم ؟ انجمن نمایش راه بیندازیم؟ 
ما یک خانه ھنرمندان راه انداختیم، دوستان ارشاد 
به ھمان ھم اعتراض کردند. خودشان امضا کردند 
و جزو مؤسسان بودند. حاال می گویند: چرا موازی 
انجمن ھای زیر نظر ما تشکیالت راه می اندازید؟! با 
وجود این، به نظرم به آنچه وظیفه ما در حوزه فرھنگ 
و ھنر بوده است  عمل کرده ایم و ھمچنان آماده 
ھمکاری با نھادھای صنفی ھنری ھستیم  اما وقتی 
آن ھا اقدامی نمی کنند،  باید چه کنیم؟ کار اصلی 
مدیریت شھری این نیست و ما متولی امر ھنرمندان 
نیستیم.  با وجود این ، حوزه فرھنگ و ھنر برایمان 
اھمیت دارد. بدنه اجتماعی ھنرمندان مھم است و 
معتقدیم راھبرد ھویتی شھر مشھد و راھبرد نشاط 
اجتماعی و اینکه مشھد شھری فرھنگی است، با 
حضور مؤثر ھنرمندان بھتر محقق می شود.  به طور 
مثال، تئاتر که ھنری تاریخی و ریشه دار در مشھد 

است، آن قدر برای مدیریت شھری مھم است که 
تصمیم گرفته است پردیسی در خور اھالی این ھنر 
و جایگاه آن برایش بسازد و آن قدر این پروژه مھم 
است که شخص آقای شھردار مسئول نظارت بر 
روند پیشرفت آن است، پروژه ای که جزو بزرگ ترین 

زیرساخت ھای فرھنگی کشور است.

�ژه ���� ا��:    آ��ی ���ی ��� د���ره ا�� ��
���  ���ر�� �� ����ـ��ن ���ان ��ـ�ه ا��. 
�ـ� �ـ� ������ـ� آن �� �ـ�ت ����ـ� ��د�ـ�. �ـ�ای 
���ـ� �ـ� ��ـ�ر ��ـ���� و ����ـ� ار����ـ� �ـ� �ـ� 

�ـ�ارد.
موضوع جانمایی در شورا خیلی مفصل مطرح و درباره 
آن بحث شد و ۲ دیدگاه شکل گرفت. یک دیدگاه 
از طرف آقای مھدی نیا بود که نگاه شھرسازی در 
آن بود. یک دیدگاه ھم از طرف بنده مطرح شد که 
جنبه اجتماعی داشت. در دیدگاه شھرسازی، ایشان 
می گفت باید یک مرکز فرھنگی تئاتر را ببریم به 
ھسته مرکزی در پیوند با دیگر مناطق شھر و مشخصا 
به خیابان ارگ اشاره می کردند. نگاھی که بنده داشتم 
بر اساس ویژگی ھای اجتماعی شھر بود . مشھد یک 
حریم و جایگاه ھایی دارد و بعضی از فعالیت ھا را در 
برخی از نقاط نمی توان انجام داد. از طرفی، باید به 
بحث ترافیکی ھم توجه کرد. این مکانی را که االن 
جانمایی کرده ایم بین ۲ شریان اصلی شھر است. 
با بولوار نماز ارتباط دارد و خط ۲ مترو به آن نزدیک 
است. فارغ از ھمه این ھا، مالکیت زمین با شھرداری 

است و گرفتاری ھای خرید و تملک را ھم ندارد.

���ـ�د �ـ�� ��ـ�� �ـ� �ـ��� ����ـ� �ـ��  �  
��ی �����ی �� �ـ�د  ���ـ�؟ از د�ره آ�ـ�ی �ـ��
�ـ�ط �ـ� �ـ��دا�ی ا�ـ� و  �ـ� ا�ـ� �����ـ� ��
ار��د ا�ـ���ده ��������� �� ���. �ـ�رای ��� 

�ـ� �ـ��ی ����دا�ـ�؟ �� ��ا�ـ� آن  را �ـ� ����
من بررسی ھایی انجام دادم. این زمین متعلق به 
شھرداری است و تفاھم  ھایی در شورای سوم بین 
آقای پژمان و مدیرکل وقت، آقای جعفری، انجام 
شد. در آن تفاھم تأکید شده است بھره برداری از 
آن مجتمع با ارشاد است و آن ھا اجازه ندارند از این 
ظرفیت برای کارھای اداری خود استفاده کنند اما 
متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. به امید خدا در سال 
۹۹ به طور جدی ورود می کنیم زیرا باور داریم آنجا 
باید پایگاھی برای فعالیت ھای فرھنگی و ھنری باشد، 

اتفاقی که ھم اکنون تمام و کمال رخ نمی دھد. من 
شخصا پیگیر مسئله خواھم بود.

  �ـ���� �ـ� در ��ـ�� ��ـ� �����ـ� ا�ـ�. 
�� ��د و �����  ���� �����ـ�ان ��ر ���� را �ـ�
���ـ� �ـ� ��ـ�ر ا���ـ� �ـ����ی �ـ��، ا����ـ� 
��� �ـ�م ���ـ� �ـ����ی ��ـ�� راه ا�ـ�ا�ی ��ـ� �� 
����ـ� �ـ�ای �����ـ� ���ـ�� و ���ـ� آن �ـ� ���ـ� 
ا�ـ� ا�ن ��ـ� از ۳ �ـ�ه ا�ـ� �ـ� ر�ـ� ����ـ� 
�ـ������ان  �ـ�ی  از  ���ـ�  ا�ـ�  ا���ـ���� 

��ـ��ی، ��ر وارد �ـ�ز ا��ا�ـ� ��ـ�ه ا�ـ�.
البته در بخش تولید، از چند کار حمایت کردیم. فیلم 
«مدیترانه» ساخته آقای ھادی حاجتمند، فیلم آقای 
امیراطھر سھیلی و مستند فاخری درباره شاھنامه 
که کار آقای عبدالرضا رحمانی نسب است کارھای 
سینمایی ای ھستند که ما از آن ھا حمایت کرده ایم. 
دیگر اینکه سعی کرده ایم برای گسترش فضای فیلم 
دیدن در مشھد، از بخش خصوصی حمایت کنیم. 
پردیس ھای سینمایی اطلس و گلشن نمونه ھای این 
تصمیم ھستند. حتی در تعامل با وزارت ارشاد بنا 
شد فرھنگ سراھایی که امکان نمایش فیلم دارند به 
شرط تجھیز از سوی این وزارتخانه، به این امر فرھنگی 
اختصاص یابند. فکر می کنم این کار به ویژه در مناطق 
کم برخوردار، اتفاق مھمی باشد. درباره خانه سینما 
که گفتید، مشکلی وجود دارد. ما چیزی تأسیس 
کردیم به نام مؤسسه فرھنگی ھنری خانه ھنرمندان 
مشھد. در ذیل آن، تعدادی مجموعه خاص و موضوعی 
تعریف می کنیم اما دوستان در ارشاد می گویند: شما 
نمی توانید خانه سینما ثبت کنید چون در تھران ثبت 
شده است. اگر بخواھید، باید زیرمجموعه آن باشید 
چون انحصار دارد و ثبت کرده است. ما می گوییم: اینکه 
گفته شده است خانه سینما، منظورمان تشکیالتی 
ھم ارز خانه سینما در تھران نیست. ما یک خانه اصلی 
داریم به نام خانه ھنرمندان و داخل آن چند اتاق داریم 
که به اتاق ھایمان می گوییم خانه. اینکه می گوییم 
خانه سینما منظورمان یک کانون است در چارت 
زیرمجموعه خانه ھنرمندان، اما دوستان می گویند 
نمی توانید. االن در شکل حقوقی مشکل داریم. به 
نظرم کار پیچیده ای نیست و حل  می شود. با وجود 
این، به آقای یوسفی ھم گفتم کار را معطل نکنید. 
این بحث ھا را درون این ۲ مجموعه باید حل کنیم و 
ھنرمندان و سینماگران ما نباید معطل این موضوع 

شوند.
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#
  �ـ� ���� �� �ـ�� ۲ �ـ�� ��ـ�ه دارد. ��� ۶۸

���� ������ ��� و آ��� از ���ـ�� ����ه ا�� 
��ـ�  و در ���ـ� �ـ�دم ا�ـ� ��ـ� ���� �ـ�ی ���
و ��ـ�ت ����ـ� و ��ـ� د��ـ� ����ـ�ن �ـ��ی 
و ���ـ�� �� �ـ� ��ـ�� در ا�ـ� �ـ�زه �� �ـ�ت 
��ـ�  ���ـ� ا�ـ�. ��ـ���ی از ���� �ـ�ی ���
��  �� ����� �ـ�ه ا�� �� در آ�ـ���� آن �ـ�ار دار��. 
���ـ� از ا�� �ـ� ا���ـ� �ـ� �ـ�ر ��ـ���� ار����ـ� 
�ـ� �ـ��دا�ی ��ار�ـ� و�ـ� ����ـ���� �ـ�ز��ن ��ی 

����ـ� �ـ� ���ی ��ده ا�ـ�.
عمده خانه ھای تاریخی در ھسته مرکزی شھر و 
پیرامون حرم مطھر قرار دارند. متأسفانه در گذشته 
اجرای طرح بھسازی و نوسازی پیرامون حرم مطھر 
با تخریب تعداد زیادی از این خانه ھا ھمراه بود. 
ھم اکنون ۶ خانه در اطراف حرم باقی مانده است و 
مالکیت برخی از آن ھا با شھرداری است مثل خانه 
داروغه که بھره برداری می شود. خانه توکلی و خانه 
پریشان ھم در حال واگذاری به بخش خصوصی 
است. در خانه ھای تاریخی ای که شھرداری خریده 
است و مالک آن است نگاه محافظتی داریم و مراقبت 
کرده ایم. جدا از این ھا ۲ مورد وجود داشت که تخریب 
شد و البته بنابر نظر کارشناسان، قدمت تاریخی 
نداشت. یکی مسجد ولیعصر معروف به مسجد 
حوض معجردار بود که تنھا آب انبار تاریخی آن حفظ 
شد و دومین مورد مسجد مروی ھاست که ھنوز 
خراب نشده است. ساختمان این مسجد ھم قدمت 
تاریخی ندارد اما ھیئتی مذھبی در آنجا فعالیت 
می کند که قدمتی صدوپنجاه ساله دارد و به معنای 
واقعی کلمه، میراثی معنوی است. به ھمین دلیل و 
برای حفظ این میراث و طبق توافقات انجام شده، 
در فاصله ای پانصدششصدمتری، این میراث احیا و 
ساخته خواھد شد. درباره ھویت محالت ھم با توجه 
به اینکه در ۱۰۰ سال گذشته چیزی حدود بیش از 
۱۵۰ روستا به نوعی توسط شھر مشھد بلعیده شده 
است، ما سعی کردیم در محل ھایی که این اتفاق 
افتاده است نام و نشانی از این روستاھا باقی بگذاریم، 
در نام گذاری خیابان ھا، بوستان ھا و محالت به آن 
توجه داشته باشیم و سعی کنیم نسبت به آنچه  به 
ھویت مشھد و ھویت تاریخی اطراف مشھد ربط دارد 

بی توجه نباشیم.

  ����� ����� �� را �� در ���� ���� 
�� �� �����. �� �������م دا���� �� �����ی 

از ���ه �ـ�ی ������ �ـ�ه آ���ـ� و ���ـ�� 
و�ـ� آن را ��ـ�ز  ��ـ���� �ـ�� را �ـ����� و�ـ� ��

����ه ا�ـ�.
دوساالنه  و  مجسمه سازی  سمپوزیوم  بله 
مجسمه سازی مشھد را برگزار کردیم. بناست حاصل 
کار در قالب پیاده راه یا باغ راه مشاھیر جانمایی شود 
و به احتمال زیاد، مکان آن، بولوار ملک آباد خواھد 
بود. امیدواریم در ابتدای سال ۹۹ این کار به سرانجام 

برسد و مردم نتیجه آن  را ببینند.

�����ـ�  د�ـ� ا��از��ی  ��ـ�  د��ـ�ره    
���� ���ـ� �� �ـ� ��ر آ�ـ�ی �ـ��دار �ـ� د���ره 
آن ���ـ� ���ـ�. �ـ� ��ـ� �� ر�ـ� آدم ���ـ� از 
�ن دار�ـ� �ـ�� ا��ا�ی �� ���ـ�. ����ـ� اش  ��ـ�
�ـ�  زا�ـ�  و  ��د�ـ��  را���ـ�ی  ������ـ�ی  ��ـ� 

�ـ�. ����� �ـ�ز 
اوال مشھد ھمه ھویت و ماھیتش از وجود حضرت 
علی بن موسی الرضا(ع) است. اگر امام رضا(ع) اینجا 
مدفون نمی بود ، در بھترین حالت، مشھد یک روستا 
یا یکی از توابع توس بود. پس مفھوم زائر و مجاور یک 
مفھوم پذیرفته شده است. مسافر مشھد برای زیارت 
می آید. بنابراین زائر است و باید تکریم شود. این 
مفھوم زائر یک مفھوم تاریخی با پیشینه ای بسیار 
قدیمی است و باید از این ھویتمان پاسداری کنیم. 
مسئله تابلوھای راھنمای زائر تنھا یک اھمال اداری 
در اجرای اشتباه یک مصوبه کشوری بود که دوستان 
ما بی توجھی کرده بودند و جای تذکر داشت. البته 
تذکر ھم داده شد و اصالح الزم انجام گردید. مسئله 
ھمین بود و به ھیچ عنوان دسیسه و توطئه ای پشت 

این ماجرا دست کم من نمی توانم متصور شوم .

  آ��ی ا���ـ�، �� ��ا��� ������� ������ �� 
در ����� �ـ��ی ���ه ����� ��ا���؟

بنده، احسان اصولی، قاطعانه عرض می کنم ھیچ 
نگاه سیاسی ای ندارم. البته من برآمده از یک جریان 
سیاسی و فکری و اندیشه ای ھستم و آن در درون 
من وجود دارد اما وارد سیاسی کاری نمی شوم. من 
نگاه سیاسی دارم اما سیاسی کاری نمی کنم. این باور 
شورای پنجم است چون ھمان طور که گفتم، ما شھر 
مشھد را فصل الخطاب کارھا و برنامه ریزی ھای خود 
قرار داده ایم و برای اعتالی شھر، فارغ از نگاه ھای 
سیاسی، با ھمه گروه ھا و جریان ھا ھمکاری و تعامل 

می کنیم.
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۷۰

����ن ��ت ز�� 
����� ��ای 

ی ��د ������
��� و�و �ا د���س�� م��� ����ی ���ا

 ت��ا ��و ���ق دان ��رای ����

�رت و��د دا�ـ�                   ���� ا�� ��
�ـ� ����ـ��ن ����ـ� �ـ�ای او��ـ� �ـ�ر در 
�ـ�رای ����  ��ـ��� �ـ�. ا�� ���ا��� 
از ���� �ـ�ی ��ـ�دن ����ـ��ن ����� 
در د�ره �ـ�ی ���ـ�� �����ـ� و ا���ـ� �� 
ا�ـ�ازه �ـ�را را د��ر ��ـ�� �ـ�ده �ـ�د، �� 

�ـ� �ـ�اردی ا�ـ�ره �� ���ـ�؟
در شـورای شـھر، قانون گـذاری انجـام 
می شـود و در نتیجـه بایـد دیـد حقوقـی 
در نوشـتن قانـون وجـود داشـته باشـد. از 
طرفی مصوبات شورا در کمیسیون حقوقی 
پاالیـش می شـوند تـا انطبـاق بیشـتری با 
قوانین باالدسـتی پیدا کنند. پیـش از این، 
در شـورا و شـھرداری جایی را نداشتیم که 
با فراغ بـال، بـه قوانیـن باالدسـتی توجه و 
آن ھـا را نقـد و بررسـی کنیـم، امـا اکنـون 
ایـن امـکان بـه طـور کامـل وجـود دارد. 
مثال اگـر قانونـی در مجلـس به مالیـات بر 
ارزش افزوده یـا اصالح مـاده ۱۰۰ بپردازد، 
در کمیسـیون حقوقـی، کارگروھـی برای 
پاالیش و بررسـی آن تشـکیل می دھیم. از 
طرفی، در گذشـته، دفاع از مصوبات شـورا 
بالتکلیف بـود و در تدوین مصوبـات، موارد 
مغایرت با قوانین باالدسـتی اتفاق می افتاد 
اما حاال شـھرداری در تدوین لوایـح، با علم 
به اینکه در شـورا نھـادی حقوقی بـه لوایح 
توجـه می کنـد، ھـر الیحـه را بـه گونـه ای 
تدویـن می کنـد کـه مغایـرت کمتـری با 
قوانیـن داشـته باشـد. اگـر مغایرتـی ھـم 
داشـته باشـد، در شـورا اصـالح می  شـود 
تا مصوبـه غیرمنطبـق با قانـون نباشـد. به 
نظـر می رسـد در شـورای پنجـم، در ایـن 
زمینه کارنامه قابـل قبولی ارائـه داده ایم به 
ایـن معنا کـه در ۲/۵  سـال گذشـته، تعداد 
مصوباتی کـه در ھیئـت تطبیق رد شـده و 
مورد اعتـراض بوده بـه کمتر از یـک درصد 
رسیده اسـت. از طرف دیگر، در پاسخ گویی 
بـه دعـاوی مطرح شـده در دیـوان عدالـت 
اداری بـرای ابطـال مصوبات، نـگاه حقوقی 
وجود داشـته و پاسـخ حقوقـی داده شـده 
اسـت. ما با حدود ۳ تـا ۴ مـورد مصوباتی از 
دوره ھـای گذشـته روبه رو شـدیم که جای 

حقوقى  کمیسیون  مصوبات  از  بسیارى 
برآمده  شهرنشینى  منشور  مفاد  از  شورا 
دنبال  به  مشهد  در  که  منشورى  است، 
ارتقاى مردم ساالرى، انسان مدارى و کیفیت 
زیست شهرى است. در این منشور با وجود

139 بند، موضوعات مهمى همچون حق آگاهى 
فضاها  از  برابر  بهره مندى  حق  اطالعات،  از 
و خدمات عمومى، حق برخوردارى از کرامت 

از  برخوردارى  حق  ایمنى،  و  امنیت  انسانى، 
زندگى شایسته و سالم و ... آمده است. مصوبات 
پروژه هاى  در  خیران  شهریار(مشارکت  خیران 
شهرى)، شهر همگان(با اولویت گروه هاى خاص) و 
... و همچنین موضوعاتى مانند شهر ترمیمى و... از 
دیگر اقدامات کمیسیون حقوقى و در راستاى منشور 
حقوق شهرنشینى بوده است. همه این موارد، توجیه 
تشکیل کمیسیون حقوقى را در کنار انطباق مصوبات 
برجسته تر  پنجم  شوراى  در  باالدستى  قوانین  با 
مى ساخت، اما در رأس این کمیسیون، سید محسن 
حسینى پویا، تنها عضو حقوق دان شورا، قرار گرفته 
شورا  داخلى  آیین نامه  دایره المعارف  به  او  است. 
دارد  رضایت  عنوان  این  از  است.  شده  معروف 
اثبات  شود  آینده  سال هاى  در  است  امیدوار  و 
کمیسیون حقوقى توانسته است وظیفه ذاتى خود 

را به درستى انجام بدهد.
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دفاع نداشـت و در نتیجـه، شـورا آن مصوبـات را لغو ۷۲

کرد. ایـن کار خیلـی بدیـع بود کـه شـورا مصوبه ای 
مربوط به دوره قبـل را که مأخذ درآمدی شـھرداری 
و مجرایـی بـرای ھزینه کـرد بعضـی بودجه ھـا بوده 

اسـت به دلیـل مغایـرت با قانـون لغـو کند.

 �� ا�ـ� ���ـ�� ��� �ـ�ارد �ـ� ا�ـ� د�ره 
�ـ�را ����ـ�ت ����ـ� ��رده ��ـ�دی دا�ـ�� �� 
از �ـ�ی د�ـ�ان ��ا�ـ� ادا�ی ��ـ�ر رأی ا��ـ�ل 

����ـ� ا�ـ�.
بلـه، ایـن کامـال غیرمنصفانه اسـت. خاطرم نیسـت 
مصوبـه ای از شـورای پنجـم تـا امـروز ابطـال شـده 
باشـد. اگـر ھم چیـزی بـوده مربوط بـه قدیم اسـت. 
ضمن اینکه شـورای شـھر مشـھد از ابتدای کار خود 
تاکنـون، کمتـر از ۴۰ مصوبـه ابطالی داشـته اسـت 
و در موضـوع مصوبـات، ھمیشـه کارنامـه خوبـی در 
مقایسـه بـا شـھرھای دیگـر داشـته ایم. کار مـا ھـم 
بھبـود و ارتقای ایـن موضوع با تشـکیل کمیسـیون 
حقوقی بوده اسـت. باید صبر کنیم و نتیجه مصوبات 
شورای پنجم را در سـال ھای آینده ببینیم. امیدوارم 
صحت فرضیه ما اثبات شـود که کمیسـیون حقوقی 
توانسـته اسـت وظیفه ذاتی خود را به درسـتی انجام 

بدھـد. 

            ����ر ���ق �������� در ۱۳۹ ���، ��ای 
او��ـ� �ـ�ر در ��ـ��، ����ـ� �ـ�. ��ـ�ق در ��ـ�ر 
��ـ����� ����ی، �ـ� ا���ـ� در ��ـ�ر ��دا�ـ� 
����ـ�ت و ... . در را�ـ��ی ا�ـ�ای ا�ـ� �ـ�ارد �ـ� 

��د�ـ�؟
مشـھد به دلیـل وجود مرقـد شـریف امام ھشـتم(ع)

مھاجرپذیر اسـت و اختالطی از قومیت ھـا، زبان ھا و 
فرھنگ ھای مختلـف داریم که شـھر را به چھارراھی 
فرھنگی تبدیل کـرده اسـت. از طرفی، سـرعت نرخ 
رشـد جمعیت در مشھد بسـیار زیاد اسـت. بنابراین 
زندگی مسـالمت آمیز ایـن  فرھنگ ھا در کنـار ھم به 
تفاھم نیاز دارد. منشـور حقوق شھرنشـینی پاسخی 
به این نیـاز بـوده اسـت. اکنـون مانیفسـتی علمی و 
پژوھشـی در ۱۳۹ بند داریم کـه ۱۱ گرایش مختلف 
از جمله حقوقـی، اقتصادی، شـھری، علوم سیاسـی 
و اجتماعـی آن را تھیـه کرده اند. در ۱۰ شـھر جھان، 
چنیـن منشـوری تھیه شـده اسـت امـا مـا در ایران 
اولین ھستیم و حاال منشورمان را در اختیار شھرھای 
دیگـر ھـم قـرار داده ایـم. موضوعـات ایـن منشـور، 

تقریبـا در ۱۰ سـرفصل جـا گرفتـه اسـت: اجتمـاع، 
خدمات، اقتصاد، فضای شـھری و کالبدی، سیاست، 
محیط زیسـت و ... کـه قـرار اسـت از سـال آینـده به 

صورت جـدی به مرحلـه اجرا برسـد.

                 ����ر ���ق �������� ��  ��ر ��ص 
�ـ� ��ـ�ق ���ـ��ن، ز�ـ�ن و �ـ�د��ن ���ـ� دا�ـ�� 
ا�ـ�. ����ـ�ن �ـ� ا��ا���ـ� در ا�� ز���ـ� ��رت 

����� ا�ـ�؟
 مـا در مصوبـه ای بـه عنـوان «شـھر ھمـگان» و 
«شـھر دوسـتدار کـودک»، گروھـای خاص شـامل 
معلوالن، کـودکان و زنـان را در نظر گرفته ایـم. البته 
در نظرگرفتـن زنـان یـا معلـوالن در ایـن گروه ھا به 
معنـی ناتوانی شـان نیسـت بلکـه «شـھر ھمـگان» 
می گوید شـھرداری باید شـھر را طوری اداره کند که 
برای ھمه افـراد قابـل اسـتفاده و بھره برداری باشـد، 
مثـل اینکـه خانم ھـا بـا احسـاس امنیت بیشـتری 
از زیرگذرھـا و پل ھـای عابـر پیـاده در سـاعت ھای 
مختلف شـبانه روز عبـور کنند یـا اینکـه حمل و نقل 
ھمگانی ساعات بیشتری از شب را به آن ھا اختصاص 
بدھد. در قدیـم کارھـای خوبی برای مناسب سـازی 
آمـد و شـد معلـوالن انجـام شـده اسـت امـا جـای 
منسـجمی بـرای اجرا وجـود نداشـت. مصوبه شـھر 
ھمگان بـه شـھرداری تکلیـف کـرد که مسـائل این 
گروه ھـا در یـک اداره تجمیـع شـود. تاکنـون ھـم 
فھرسـتی از مشـکالت رصد شـده اسـت. امیدواریم 
ابتدای سـال ۹۹، به صورت ملموس و عینی اقدامات 

اداره شـھر ھمـگان را در مشـھد ببینیم.

از  ��ـ�  �ـ�  ��ـ�د  ��ار�ـ��ان  ����ـ�   
�ـ�ارد ��ـ�ق �����ـ��� �ـ�د، ����ـ� ای �ـ� 
�ـ�دی �ـ�د. آ�ـ� ����ـ� ����ـ� �ـ�  و ��ای � �ـ�

زد؟ ر�ـ� 
در حقوق شھرنشـینی، روی شـفافیت و گردش آزاد 
اطالعـات تأکید بسـیاری شـده و شـھرداری مکلف 
شـده اسـت به اینکـه در عزل ونصب ھـا، به کارگیری 
نیروھای جدید و ... مصوباتی داشـته باشد. معتقدیم 
نبود گـردش اطالعـات و متراکم  شـدن آن در مرجع 
خـاص، منبـع فسـاد می شـود.  بدیـن ترتیـب، تمام 
اطالعاتـی کـه بـا حقـوق شـھروندان مرتبط اسـت 
باید بـه صـورت شـفاف در اختیار آن ھـا قـرار گیرد. 
ایـن اطالعـات می توانـد شـامل داشـتن جزئیـات 
طرح تفصیلـی و جامـع و ... باشـد. شـھروندان حتی 

بایـد دربـاره مجـاز یـا غیرمجـاز بـودن پروانه ھایـی 
که ھمسایگانشـان قـرار اسـت بگیرند اطالع داشـته 
باشـند. این ھم در راسـتای حقوق شھرنشینی است 
که این حق شـھروندان را در اختیارشان قرار می دھد 
تـا از ایـن اطالعـات بھـره بگیرنـد و رانـت اطالعاتی 
وجود نداشـته باشـد و کسـی سوءاسـتفاده نکند. اما 
آخرین ایـن مصوبـات به سـوت زنی معروف شـد که 
در نوع خودش پیشـرو بـود. این مصوبه فـارغ از اعالم 
موارد خالف، جنبـه پیشـگیرانه دارد. برخی ھا تصور 
می کنند ھـدف از این مصوبه ایجاد بند و دسـتگیری 
خالف کاران اسـت امـا سـوت زنی به دنبال نامسـاعد 
کردن زمینه ھـای خالف اسـت. اینکه اگر کسـی در 
مدیریت شـھری دنبال خالف قانون باشد، زمینه اش 
ناامن و در نتیجـه موارد ارتـکاب کم  شـود. از طرفی، 
ایـن مصوبـه بـه دنبـال حمایـت از حقـوق مـادی و 
معنـوی فـردی اسـت کـه مـوارد خـالف را اطـالع 

می دھـد تـا کارش در شـھرداری قفل نشـود.

 از ز�ـ�ن ا�ـ�ای ����ـ� �ـ�ت ز�� �ـ� �ـ� �ـ�ل، 
��ـ� ��ـ�د و ا��ـ�ی �ـ�داش �ـ� �ـ�رت ����� 

ا�ـ�؟
بله، مـواردی بـوده امـا از اینکـه منتھی بـه پرداخت 
وجه شـده باشـد، خبر نـدارم. در ایـن بین، مـواردی 
ھم بوده کـه اطالع رسـانی ھا فقط جنبه پیشـگیرانه 
داشـته، در نتیجه به پرداخت وجه منجر نشـده است 
ولی شـھرداری موظف اسـت در این موارد ھم از افراد 

حمایت معنـوی بکند.

«���� �ـ�ی  ���ـ�ن  ������ـ�  ���ـ�   
وا�� �ـ�ی  ������ـ�»، «���ـ� ز�ـ�ن �ـ��ر ��

��ـ�ی  ����ـ��ی  �» �ز»،  �  ۳ �ـ�  �ـ������� 
�ـ�����ن ��ی ���� ��ـ�م» و «��ـ��� در �ـ��� 
��غ �ـ�م» در ����ـ��ن ����ـ� �ـ�را زده �ـ�، 
����ـ�  ���ـ� ��ی  �ـ�آ�رد  �ـ�  ������ـ� 
و��ی �ـ� ��ـ�ر �ـ�دم �ـ�د، در ���ـ� �ـ�  �ـ��
ا�ـ�ای ا�ـ� ����ـ�ت ��ـ� از ا�ـ� �ـ�ف ���ـ�ن 
و ا��ا��ـ��� �ـ�ض �� �ـ�. ����ـ��ن ����ـ� 
�رت ����ـ� ا�ـ� �ـ�ارد را  ����ـ� ��ا��ـ� �ـ�

��ـ�؟ ����ـ� 
بلـه، یکـی از مصوبـات مطـرح اجـرای کافه ھـای 
خیابانی بـود. در نـگاه اول، ممکن بود جنبـه تجاری 
و درآمدزایـی  ایـن طـرح بـه چشـم بیایـد، امـا بـا 
دفـاع طرف دارانـش، متوجـه شـدیم آثـار اجتماعی  
طرحشـان به مراتب فراتر از آثار درآمدزایـی  آن برای 
شـھرداری اسـت. ایـن طـرح موجـب زنده شـدن و 
زیباسـازی فضاھای شـھری و حتی ایجـاد امنیت در 
خیابان ھا شـد. ما مبانی حقوقـی این مصوبـه را پیدا 
کردیم. گرچه ادعا می شـد ایـراد حقوقـی دارد چون 
شـھرداری فضـای شـھری را واگـذار کرده اسـت، اما 
ھمان طور که شـھرداری مدیریت معابـر و پیاده روھا 
و پارک ھا را دارد و مجوز صدور احـداث باجه روزنامه، 
تأسیسـات برقی و ... را در اختیار دارد، در این معابر، با 
رعایت حقوق عبـور و مرور مـردم، مصوبـه کافه ھای 
خیابانـی ھـم اجراشـدنی بـود، طـوری کـه االن بـه 

الگویی برای سـایر شـھرھا تبدیل شـده اسـت.

 ����� در ���� ��غ ��م �� �� ��رت ا���م 
�� ��د؟

در مصوبـه قبلـی سـاخت باغ بـام، مـردم ملـزم بـه 
سـاخت باغ بام بودنـد. مـا آن مصوبـه را بدین صورت 
اصـالح کردیـم کـه اگـر کسـی باغ بـام بسـازد، در 
عوارض و پروانه سـاختمانی اش تشـویق خواھد شد.

وا�� �ـ�ی �ـ������� �ـ�   آ�ـ� وا��ـ� �ـ��ر ��
۳ ��ز ر���ه ا��؟

تالش زیادی بـرای برطرف کـردن موانـع قانونی این 
مصوبه انجـام دادیم اما متأسـفانه در عمـل ھنوز این 
اتفاق نیفتـاده اسـت. در واقع، درگیری بـا ذی نفعانی 
کـه از اجـرای ایـن مصوبـه متضـرر می شـوند ھنوز 
نگذاشـته اسـت طعـم خـوش آن بـه مـذاق مـردم 
بنشـیند. مـردم و سـرمایه گذاران از تأخیـر در صدور 
پروانه ھای ساختمانی شاکی ھسـتند و سرمایه شان 
معطل مانـده اسـت. مـا ھـم می گوییم این مشـکل 

معتقدیم نبود گردش اطالعات و 
متراکم  شدن آن در مرجع خاص، 
منبع فساد می شود.  بدین ترتیب، 

تمام اطالعاتی که با حقوق 
شهروندان مرتبط است باید به 

صورت شفاف در اختیار آن ها قرار 
گیرد. این اطالعات می تواند شامل 

داشتن جزئیات طرح تفصیلی و 
جامع و ... باشد.

ی
شه�

ت و گو
گف



#
را حل شـده بداننـد. ما بـه دنبـال اصـالح ایرادھایش ۷۴

. ھستیم

    ���دا�ی در آ��� ���� ����� �� ��  ��� 
ا��ک و �����ت �ـ��دا�ی، در �� ������� و 
����� ز��� ��ی ر����ه و ��� ���ه ����� �� 
������ ���ی در ��ـ�� ا�ـ�. از ز��ن ����� 
ا�� ���، ���� �� �ـ��دا�ی ��ـ�� ا���� ��ه 

ا�ـ�؟
اطالعی از آن نـدارم اما تصـور نمی کنم ھنـوز به این 
مرحله رسیده باشـد. این مصوبه موضوع مھمی برای 
مدیریت شـھری محسوب می شـود. چون شھرداری 
در مناطـق و معاونت ھایش امالک بسـیاری داشـت 
کـه خـودش از آن ھـا بی خبـر بـود، امالکـی مثـل 
زمین ھـای افتـاده یـا زمینـی در تصرف دیگـری که 
متولـی خاصـی نداشـت. ایـن باعـث می شـد اموال 
عمومی تضییع شـود. البتـه ایـن کار از قدیم شـروع 
شـده بـود و مـا بـه صـورت ھوشـمند آن را تکمیـل 
کردیـم، بدیـن  صـورت که تمـام امـالک شـھردای 
مرتـب شـد و در بانـک اطالعـات سـامانه امـالک 
شـھرداری نشسـت. بـرآورد آن ھـم چیـزی حـدود 
۱۳ھزار ملـک به نام شـھرداری بـود. اما ایـن مصوبه 
به مواردی می پرداخـت که در سـامانه امالک نیامده 
بـود. در نتیجـه افـرادی ھمچـون بازنشسـته ھای 
شـھرداری یـا کارمندانـی کـه می داننـد ملکـی در 
تصرف شـھرداری ھست و سـندش در اختیار نیست 
و ھمین طور شـھروندان می تواننـد آن را اعالم کنند 

و از جنبـه تشـویقی آن نیـز بھره مند شـوند.

         ��ر د���ی �� از ������ن ����� آ��ز �� 
و �ـ� ����ـ� ر�ـ�� ����ـ� «��ـ�ان �ـ����ر» �ـ�د. 
�� ز���� �ـ��� ا�ـ�ای ا�ـ� ����� �� ��ـ�ر�� 
���ـ���ران و ا���� �ـ�ی ��دم ��ـ�د را در ا�ـ�ای 
�ـ� �ـ��ی در �ـ� دارد ��ا��ـ�  �ژه �ـ�ی ���� ��

�ـ�د؟
در راسـتای حقـوق شھرنشـینی، بحـث مشـارکت 
اجتماعی خیـران و انجمن ھای مردم نھـاد نیز وجود 
داشـت. در واقـع، مصوبـه خیـران شـھریار، شـرایط 
را بـرای مشـارکت خیـران بـه صـورت داوطلبانه در 
پروژه ھـای خدماتـی و عام المنفعـه از پارک سـازی 
تـا سـامان دھی کـودکان خشـونت دیده، زنـان 
آسـیب دیده و ... فراھـم می کنـد. به ھمیـن منظور، 
در بودجه سـال آینده، شـھرداری متعھد شـده است 

ھر پـروژه ای کـه با مشـارکت پنجاه درصـدی خیران 
ھمـراه باشـد، ۵۰ درصـد مابقی پـروژه را بـه صورت 
نقدی بپـردازد تا پروژه با سـرعت سـاخته شـود. اگر 
این اتفـاق بیفتد، کمک زیادی به شـھر خواھد شـد.

         ��� «��� ������» و «���دا�ی ������» 
�ـ� د���ل ��ـ�ر�� �ـ�دم ��ای �� ��ـ��� �ـ��ی 
ا�ـ�. ��� ا�� در ����ـ��ن �ـ�ده۱۰۰، ��ـ� ��� �� 
����� �� ����� داده �� ��د، ��� ��� ������ 
�� د���ل ا�� ا�� �� �� ����� ���ی، ���و��ان 
� �ـ� ز���ـ� ا�ـ�ا  �ـ� ا�ـ� ����ـ� ���ـ��. ا�ـ� �ـ�

��ا�� �ـ�؟
شـھر ترمیمی یک فرھنگ اسـت و به دنبـال تعامل 
بین شـھروندان و مدیریت شـھری اسـت. مثـال بارز 
آن ھـم وجـود دفاتر تسـھیلگری، شـورای اجتماعی 
محـالت و ... اسـت کـه بـه دنبـال حـل مسـائل بـا 
گفت وگـو و فرھنگ سـازی ھسـتند. ایـن مصوبـه 
ھـم جدیـد نیسـت و آن را در ذیـل منشـور حقـوق 
شھرنشـینی آورده ایـم. دبیرخانـه آن در شـھرداری 
شـکل گرفته اسـت و قـرار اسـت بـه صـورت علمی 
پیگیری شـود. در این بین، مشـھد به دلیل پتانسیل 
باالی حضـور وکال و دانشـجویان حقوق، بایـد اولین 
شـھر ترمیمی در ایران باشـد و برای این کار آمادگی 

دارد.

 ��ـ� ا��از �ـ�ل آ��ـ�ه ����ـ��ن ����ـ� 
����ـ� ��ا�ـ� �ـ�د؟ ا�� ���ـ� �ـ� �ـ�ای �ـ� �ـ�ل 
و ��ـ� ���� ���ـ�ه از ��ر �ـ�را در ��ـ� دا��ـ� �ـ��� 
�� �����ـ� �� �ـ�د و �ـ� ا�ـ���ده از ����ـ� ا�� 
������ن ��ش �� ���� �� ������ در ا��ر ��� 

و��ان ا��ـ�د ���ـ�؟ و �ـ��
کارھـای مـا در زمینـه منشـور حقوق شھرنشـینی، 
شـھر ھمگان و شـفافیت در مدیریت شـھری که کار 
مشـترک کمیسـیون ھای مختلـف بـود، بـه مراحل 
خوبـی رسـیده و در پـاره ای موارد اجرا شـده اسـت، 
اما زیرسـاخت ھا آماده شـده و سـال آینده در اجرای 

آن ھا شـتاب بیشـتری خواھیم داشـت.

    ��� �� دا��ه ا����رف آ��� ���� دا��� ��را 
���و���؟ ��� ��د��ن د���ره ا�� ���ان ����؟

در ابتـدای کار، بحث آیین نامه شـورا را جزو اولین 
دسـتور قرار دادیم و برای ایـن منظـور، آیین نامه 
سـابق شـورای شـھر و شـوراھای تھران و تبریز و 
شـیراز را مورد توجه قـرار دادیـم. آیین نامه جامع 
و کاملی تھیه شـد کـه سـعی کردیـم ایرادھایش 
را برطرف کنیـم و نکات مثبت ھم داشـته باشـد. 
بعد از ۲ سـال ھـم دوبـاره آن را بازنگـری کردیم. 
تصـور می کنـم ایـن عنـوان ابتـدا از اینجـا آمد و 
البته دوسـتان و ھمکاران بـه من لطـف دارند و از 

بنـده سـؤال ھای حقوقی می پرسـند.

    ��ـ� ا��ا�ی �ـ� ��ـ� از ��ـ�ر در �ـ�رای 
�ـ�� از آن دا�ـ���، آ�ـ� �ـ� از ۲ �ـ�ل و ��ـ� ��ر در 
�ـ�را، �ـ� �ـ�ت �ـ�د ���ـ� ���ـ�ه ا�ـ� �ـ� ����ـ� 
�� داد�ـ� در ��ـ�ن ���ـ� و���ـ� ���ـ� �� �����ـ�؟

حجـم و وسـعت کار را این مقـدار نمی دیـدم  ولی 
بـاور دارم کـه زمینـه کار در شـورای شـھر بـرای 
خدمت رسـانی بـه مـردم بسـیار فراھـم اسـت. 
تمـام وقتـم ھـم صـرف ھمیـن موضـوع شـد. به 
لحاظ مادی شـاید احسـاس پشـیمانی کنم اما به 
لحـاظ معنـوی به ھیچ وجه چـون اصـال نمی توان 
تأثیرگـذاری اجتماعـی در شـورا را بـا وکالـت یـا 
تدریـس در دانشـگاه مقایسـه کـرد. شـاید بـه 
لحـاظ شـخصی متضـرر شـده باشـم امـا از نظـر 
اجتماعی کار قابل توجھی بوده اسـت و احسـاس 

خوبـی دارم.

      از ���ـ�� ��ـ�ر �ـ�� در �ـ�را، ���ـ�� �ـ� 
ا���ر����ـ�ی ����� �ـ�ن آ�ـ�� ��ـ��� و ���ـ� 
���� ا���ر��� �ـ�� در �ـ��� ��ارد ��ده ا��. ��� 
ا���ی ��را د���ره �����رد��ی ���م، ����� 
�ـ��دار در ��را�ـ��ن ����ـ�ل و ... ا��ـ�ر ��ـ� 
��ده ا�� ا�� ��� ����� ����� ا��م ���ت ��ده ا��.

مـن بـه موضوعـات مختلـف بـه عنـوان شـخصیت 
حقوقی نگاه کـرده ام. بعد از این شـورا ھـم در ھیئت 
علمـی دانشـگاه و شـغل خـودم ھمین گونـه خواھد 
بود. نظرھای مـن ھمه در زمینه حقوقی اسـت. البته 
اگر باید به موضوعی تذکـر می دادم، ایـن کار را انجام 
داده ام. مثـال در اینکـه شـھرداری بایـد بودجه شـھر 
را فقـط در حوزه مشـھد ھزینـه کنـد و نمی تواند در 
خارج از مشـھد و کشـور ھزینه کند، به شھردار تذکر 
داده ام و اگـر الزم باشـد باز ھـم تذکر می دھـم، اما در 
موضوعی که آثار سیاسی داشـته، باز ھم اظھار نظرم 
از منظـر حقوق شھرنشـینی بوده اسـت. مـن خودم 
را در موضوع ھایـی بـا جنبه ھـای سیاسـی، ورزشـی 
و اجتماعـی صاحـب نظـر نمی دانـم ولـی در زمینـه 
حقوقی بدون رودربایسـتی و بدون دغدغه، اظھارنظر 
کرده ام. آخرینش ھم درباره ثبت نام شـھردار مشھد 
در فدراسـیون بود. آیا به لحاظ حقوقی آقای شـھردار 
می توانسته اسـت به فدراسـیون برود؟ از نظر حقوقی 
بله. مـن از زاویـه حقوقی نکتـه ای جز این نداشـتم و 

چیـزی نگفتم.
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#
بـا کمیسـیون ھای اصلـی زیـاد نیسـت، رویکـرد ۷۶

شـورای پنجم در راستای تسـھیل و تکریم جامعه 
ایثارگری و جانبازی مشـھد اسـت.

  �ـ���ن ا�ـ� ���ت �ـ�ای ����ـ� ا���ر��ی 
و ����اده ��ی �ـ��ا ��دی و ����� ا�� �� از 
وه ���ـ� ���ه ��دا�ی  ا�� ��ـ� ��ای ���ح �� ��
����ـ� �ـ� ����ـ� �� �ـ�د. �ـ�� ��ـ�ر ا�ـ� 

��ـ�ت را �ـ���ه ا��؟

متأسـفانه موضوعـی اسـت کـه ھمـه جسـته 
و گریختـه بـا آن آشـنا ھسـتند. مـن نیـز در 
نطق ھـای پیش از دسـتوری که در صحـن علنی 
شـورای شـھر مشـھد داشـتم بـه ایـن موضـوع 
اشـاره کرده و گفته ام که ھیچ شـھید و جانبازی 
بـرای منافـع یک جنـاح خاص پـا به عرصـه رزم 
و شـھادت نگذاشـته اسـت. ایثارگـری مربـوط 
بـه ھمـه افـراد و اقشـار جامعـه اسـت. بنابراین 
یثارگـری مربـوط  ینکـه ا تفسـیر بـه رأی و ا
اسـت  جنـاح  یـک  بـه 
درسـت نیسـت و برخـی 
از مسـئوالن بایـد تـالش 
آنکـه  جـای  بـه  کننـد 
ایثارگـران و جانبازان را از 
جناح خـود بداننـد، برای 
تسـھیل در امـور و تکریم 
آن ھـا قـدم بردارنـد. نگاه 
شـورای پنجم ھمـواره بر 
حـل مشـکالت و تکریـم 
 ، شـھدا خانواده ھـای 
یثارگـران  ا نبـازان و  جا
بوده اسـت. بـه ایـن نکته 
کـه  کنیـم  اشـاره  نیـز 
اعضـای  عمـده  بخـش 
۱۵ ز  ا ۱۰عضـو  ) شـورا 

عضـو) جـزو خانواده ھای 
و  یثارگـران  ا  ، شـھدا
نبـازان ھسـتند و بـا  جا
توجـه بـه ایـن شـرایط، 
یـن اقشـار جامعـه  بـا ا
رابطه تنگاتنگـی دارند. 
بنابراین تمـام ھم و غم 
خـود را بر تکریـم این 
خانواده ھـا بـه دور از 
نگاه ھـای حزبـی و 

دکتـر محمدحسـین ودیعـى نوقابـى یکـى از چهره هـاى دانشـگاهى شـوراى شـهر مشـهد 
اسـت. در کارنامـه دانشـگاهى او مى تـوان بـه سـوابقى نظیـر دانشـیارى گـروه آموزشـى 
حسـابدارى دانشـکده علوم ادارى و معاونت ادارى و مالى دانشـکده علوم ادارى و اقتصاد 
دانشـگاه فردوسـى اشـاره کـرد. او در سـال هاى دور نیـز با حضـور در جبهه هـاى جنگ، 
بـه دفـاع از وطـن پرداخـت و جـزو ایثارگـران و جانبـازان دفـاع مقـدس اسـت. در همیـن 
راسـتا شـوراى پنجـم کـه آغـاز بـه کار کـرد، بـا هـدف پیگیـرى ویـژه امـور ایثارگـران، 
کمیسـیون ویـژه اى بـا نـام کمیسـیون ویـژه ایثارگـران در شـوراى شـهر تشـکیل و اداره 
امـور ایـن کمیسـیون نیـز به ودیعـى واگذار شـد. بخش زیـادى از گفت وگوى مـا با ودیعى 
بـا محورهـاى اقدامات کمیسـیون ایثارگرى انجام شـد. در این میان، گریـزى هم به بودجه 
زدیـم و او کـه نایب  رئیس کمیسـیون برنامه و بودجه و خزانه دار شـوراى شـهر اسـت، از 

دخـل و خـرج شـهر نیز بـا ما سـخن گفت.

  ����ـ��ن ���ه ا���ر��ان �� ���ظ ��ـ� و ���� �� ���اد ����ـ� ��ای ����� 
ا���ر��ی ��ـ�� دا��� ا��؟

ترجیـح می دھم قبـل از پاسـخ، توضیحاتی درباره کمیسـیون ایثارگران داشـته باشـم. 
در شورای شھر مشـھد تعدادی از کمیسـیون ھا کمیسـیون اصلی ھسـتند. به عبارتی، 
معادل این کمیسـیون ھا در شـھرداری، معاونـت و سـازمان وجـود دارد. بنابراین تعداد 
لوایحی کـه ایـن کمیسـیون ھا ارائـه می کنند زیـاد اسـت. در مقابـل، کمیسـیون ھای 
ویـژه ای ماننـد کمیسـیون ایثارگـری داریـم کـه مـوارد خـاص را بررسـی می کننـد. 
طرح ھـا و لوایـح کمیسـیون ھای ویـژه نیـز بایـد از طریـق یـک کمیسـیون اصلـی بـه 
صحن علنی شـورا ارائه شـود. با توجه بـه ایـن توضیحات، بایـد بگویم کمیسـیون ویژه 
ایثارگری شـورای پنجم مشـھد تعدادی طرح و الیحه به صحن شـورا آورده و مصوباتی 
را نیز اخـذ کرده اسـت. ھرچند تعـداد لوایـح و طرح ھای به تصویب رسـیده در مقایسـه 

����د ��را، ����� ����� ا���ر��ی  �
و ������ی ���� ا��

 از دغدغه هاى ویژه براى ایثارگران تا هزینه هاى اداره شهر
در گفت وگو با رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران شورا

الهام مهدیزاده
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#
شـورای شـھر مشـھد بخشـی از زمین ھـا، اراضی ۷۸

و سـاختمان ھای شـھرداری مشـھد بـه نھادیـی 
بخشـیده یا ھبـه شـد. اراضـی، سـاختمان ھا و ... 
ھمـه جزئـی از منابـع شـھرداری و مردم مشـھد 
اسـت. درسـت اسـت کـه نماینـدگان شـورای 
شـھر بـه عنـوان نماینده مـردم مشـھد در شـورا 
تصمیم گیـری می کننـد امـا بایـد بـه ایـن نکتـه 
توجه شـود که بـا ایـن واگذاری ھا، منابع شـھری 
مشـھد واگـذار می شـود. حـال ممکـن اسـت 
شـھرداری یک سـال منابع بیشتری داشـته باشد 
و سـال دیگر بـا محدودیت منابـع روبه رو شـود. با 
این تفاصیل، شـورای پنجم تصمیـم گرفت اجاره 
رایـگان را جایگزیـن ھبـه کنـد. در ایـن شـرایط، 
نھادھایـی ماننـد نھـاد کتابخانه ھـا می تواننـد از 
شرایط منابع و سـاختمان ھای شـھرداری مشھد 
برای اجرای امور خود اسـتفاده کننـد اما مالکیت 
ایـن امـوال در اختیـار شـھرداری اسـت. بنابراین 
نھادھـا تـا زمانـی کـه از آن سـاختمان یـا زمیـن 
بـا ھمـان کاربـری مـورد تأکیـد اسـتفاده کنند، 

می تواننـد از اجـاره رایـگان اسـتفاده کننـد.

  آ�ـ��ی از ��� ��ی ا���م �ـ�ه در �ـ�را��ی 
��؟ ��ـ� دا�

بـه صـورت دقیـق آمـار نـدارم امـا اگـر قـرار بـر 
آوردن مصداق باشـد ۳۱ قطعه زمیـن برای احداث 
زائرسـرا در زمین ھـای اطـراف حرم مطھـر رضوی 
داده شـد یا آنکه بـه برخـی از نھادھـای فرھنگی و 

مذھبـی زمین ھـای زیـاد ھبه شـد.

�ـ�  را��ـ�  ��� �ـ�ی  د�ره �ـ�  ��ـ�ن  در    
؟ �� �ـ�� ا ا د

رانـت بـه معنـای اینکـه منافع بـه شـخص خاص 
رسـیده باشـد را نمی تـوان مصـداق آورد، امـا 
نھادھایـی بودنـد و می تـوان نـام بـرد کـه از محل 

ایـن ھبه ھـا منافعـی بردنـد.

  ������ن ��رک �ـ�دی �� ��� ����ی �� 
�ـ� آن ���ـ�ه دار�ـ� و �ـ� ���ـ� ���ـ����ی �ـ�دم 
ا�ـ� �ـ�� ا�ـ� ��ل ���ـ� �ـ� د�ی ��ـ�� ��ک 
�� �ـ�رد. ���ـ� �ـ�ه ا�ـ� ���ـ� ا�ـ� �ـ�رک 
�ـ� �ـ��ی �ـ�ای  ���ـ� دی ا�ـ�.  �ـ�را و ����

آ��ز  �ـ� ��ر د��ـ�ره ا�ـ� �ـ�رک �����ـ� ای �ـ�ارد؟
مـن ھـم معتقـدم کـه کوھسـتان پارک شـادی 

مشـھد جزئـی از نوسـتالژی مـردم اسـت. ھمـه 
جوان ھـا خاطـره ای از کودکـی خود و ایـن پارک 
دارنـد امـا ھمان طـور که اشـاره شـد، مالـک این 
پارک بانک دی اسـت. زمین این پـروژه در اختیار 
شـرکت شـاھد بـود کـه بـه بانـک دی فروخت و 
اکنون ایـن بانـک مالک کوھسـتان پارک شـادی 
مشـھد اسـت. در مورد بانـک دی نیز بایـد به این 
موضوع اشـاره کـرد که بانـک یک نھـاد اقتصادی 
و رویکـردش برای ایـن زمیـن نیز ھمـان رویکرد 
اقتصـادی اسـت. در چنـد سـال اخیر بانـک برای 
این پـارک مزایده گذاشـت امـا با قیمتی کـه ارائه 
داده ھنـوز خریـداری حاضـر بـه خرید آن نشـده 
اسـت. آنچه برای مدیریت شھری مشـھد اھمیت 
دارد این اسـت که کاربـری این پـروژه ھمان رویه 
تفریحـی باقـی بمانـد. بنابراین بـا ھرگونـه تغییر 
کاربـری این پـارک به مسـکونی/ تجـاری مخالف 

ھسـتیم.

  ��ل ۹۸ �ـ��� ���� از ��� ا����دی ��د 
و ��ـ�ر �ـ�ا�� �ـ�� ��د�ـ� ای را ��ـ� �ـ� 
��ا�ـ�. ��ـ���ی از ���د�� �� ���� �� ������ت 
و  ��ـ� � ز �ـ� ��ـ���� در �ـ�زه ا�ـ�ای � �ـ��ی ا�
�ـ���. از آ��ـ� �ـ� ���� ر��ـ� ����ـ��ن ������ 
و ��د�ـ� ��ـ���، �������� ��ـ�ان ���� ��د�� 

�ـ�ل ۹۸ �ـ� �ـ� ��ـ�ان ��د.
ھمان طـور کـه اشـاره کردیـد، سـال ۹۸، کشـور 
بـا نوسـانات زیـاد ارزی و قیمت ھـا روبـه رو شـد. 
شـھرداری مشـھد نیز از این مسئله مسـتثنا نبود. 
این نوسـانات سـبب شـد بھای پروژه ھای عمرانی 

برداشـت ھای جناحـی معطـوف کرده انـد. برای 
تأکید دوبـاره می گویـم ھرگونه اسـتفاده ابزاری 
از خانواده ھـای شـھدا، جانبـازان و ایثارگـران 
برای پیشـبرد اھـداف یک حـزب می توانـد نگاه 
جوانـان را تحـت تأثیـر قرار دھـد و حتی سـبب 

روی گردانـی آنـان شـود.

  �ـ� �������ـ� �ـ� �ـ� آن ا�ـ�ره ��د�ـ�، ا�ـ� 
���ا��ـ� �ـ� ���ـ� ����ـ�� �ـ� ����ـ� را �ـ� 
 ،�� د��ـ�ره ا���ر�ـ�ان ���ـ�ل ����ه ا�ـ� �ـ�م ���

�ـ� �ـ� �ـ�ردی ا�ـ�ره �� ���ـ�؟
در گذشـته نیـز بـه حـوزه ایثارگری توجـه خوبی 
شـده اسـت. در دوره پنجم نیـز نـگاه و رویکرد به 
ایـن امور، بـا توجھـی خـاص و ویـژه بـود. یکی از 
کارھایی کـه در ایـن دوره شـورا به آن توجه شـد 
دیـد و بازدیـد از خانـواده ایثارگـران و شـھدا بـه 
منظور تکریـم از مقام آنـان بود. اکنـون می توانیم 
مدعی باشـیم که رکـورددار دیدارھـای حضوری 
در ایـن خصـوص ھسـتیم و مسـئوالن مدیریـت 
شـھری و شـورا بـه منظـور حفـظ ارزش ھـا بـه 
ایـن مسـئله توجـه خاصـی داشـته اند. دیگـر 
اینکـه در نام گـذاری معابـر بـه نـام شـھدا و 
ایثارگـران، در شـورای شـھر اھتمام جدی شـده 
اسـت. عـالوه بـر آن، در مناسـبت ھای تقویمـی 
و برگـزاری بزرگداشـت ھای شـھدا و ایثارگـران، 
مدیریـت شـھری پیـش گام بـوده و بخـش غالب 
ھزینه ھـا را شـھرداری مشـھد پرداختـه اسـت. 
تمـام ایـن اقدامـات بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت 
کـه شـورای شـھر مشـھد و شـھرداری ھزینه در 
راه خانواده  ھـای شـھدا، جانبـازان و ایثارگـران را 
ھزینـه نمی داند بلکه نوعـی سـرمایه گذاری برای 
حفظ ارزش ھاسـت. یکی دیگر از اقدامات و شـاید 
افتخـارات شـورای مشـھد در حـوزه ایثارگـری 
مربـوط بـه آسایشـگاه جانبـازان امام خمینی(ره) 
اسـت. ایـن آسایشـگاه سـال ھا قبـل در دسـتور 
اجـرا قـرار گرفتـه امـا بـه پایـان نرسـیده بـود. از 
سـوی دیگر، تکمیـل و اتمام ایـن پروژه بـه دلیل 
ساختمان مسـتھلک و فرسـوده آسایشـگاه و نیاز 
ضـرور جانبازان قطـع نخاعـی، جـزو اولویت ھای 
شـھر مشـھد بود. با توجـه به ایـن موارد، شـورای 
پنجـم در ۲ مصوبـه ضربتـی و اصـالح بودجـه، 
۶ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون تومـان بـرای تکمیـل 
ایـن سـاختمان در نظـر گرفـت. در نھایـت، ایـن 

سـاختمان پـس از یـک بـازه زمانـی کوتـاه در 
اختیار جانبازان قـرار گرفت تا ھدیـه ای ناچیز در 

برابـر زحمـت و رنـج جانبـازان غیور باشـد.

  ��ـ� از �����ی وارد �� �ـ�رای �ـ�� ��ـ�� 
�ـ�ط ��م �ـ�ا�ی ������� ��  در �ـ�زه ا���ر�ـ�ی ��
�ـ�م �ـ�دار �ـ��� �ـ������ �ـ�د و ا���ـ� �ـ�ا ا�ـ� 

��م �ـ�ا�ی �ـ� ����ـ� ����ـ� ا��ـ�م �ـ�.
مـن برخـالف ایـن گفته ھـا معتقـدم که شـورای 
شـھر مشـھد و شـھرداری مشـھد در حـوزه 
نام گذاری خیابانی به نام سـردار شـھید سلیمانی 
دیـر عمـل نکـرد. مشـھد یـک کالن شـھر اسـت 
و سـاالنه جمعیتـی میلیونـی بـه این شـھر سـفر 
می کننـد. بنابرایـن نام گـذاری خیابان ھـای 
مشـھد در آدرس دھی نقـش مؤثـری دارد و نباید 
در ایـن حـوزه احساسـی عمـل کـرد. دلیـل ایـن 
مدعـا ھـم برخـی نام گذاری ھـای سـابق بـرای 
برخـی از خیابان ھـا و معابـر مشـھد اسـت. بـا 
وجـود تغییر نـام برخـی خیابان ھا، مـردم ھنوز از 
ھمان نام سـابق اسـتفاده می کننـد. امـا در مورد 
سردارشھید سـلیمانی، شورای شـھر مشھد ھمان 
شـب جلسـه فوق العاده برگـزار کـرد. بـا توجه به 
ھمـان حساسـیت ھای نام گـذاری خیابان ھـا در 
مشـھد، نظر اعضای شـورای شـھر بر ایـن بود که 
در انتخـاب خیابـان، اوال خیابانـی انتخـاب شـود 
کـه بـا فرھنـگ شـھروندان مشـھدی ھم خوانـی 
داشـته باشـد تـا مـردم آن محـدوده با نـام جدید 
ارتباط بگیرند و از آن اسـتفاده کنند و دیگر اینکه 
شـریان مورد نظر، یـک خیابان یا محـور پرتردد و 
اصلی باشـد. لحـاظ کردن ھمـه این موارد سـبب 
شـد شـورا با یک مطالعه جامـع و کامـل خیابانی 
را بـرای نام گـذاری سـردار دل ھـا انتخـاب کنـد.

  ��ـ� از ����ـ�ی �ـ�ی �ـ�� �ـ� ���ـ�� 
��� ���ـ� �ـ�د �ـ� �ـ�رای �ـ��� آن را ����ـ� 
��ده ��د. ��� ���� �� �� ����� �� �ـ�� را��� 
�ـ�. �ـ�� ��ـ� در ��� و����  ���ـ� �ـ� ��ـ� ��ا�
����ـ� �ـ�ده ��د�ـ� �ـ� �ـ� �ـ�ی ��ـ� ���ـ� ا�ـ� 
ا�ـ�ره �ـ� �ـ�رت را�ـ��ن داده �ـ�د. د��ـ� ا�ـ� 

������ �ـ� �ـ� ��ـ� ���ـ�؟
بلـه، ھمان طـور کـه اشـاره کردیـد موضـوع ھبه 
یکـی از موضوعـات مھمی بـود که شـورای پنجم 
به آن ورود داشت. متأسـفانه در دوره ھای پیشین 

 تفسیر به رأی و اینکه ایثارگری 
مربوط به یک جناح است درست 

نیست و برخی از مسئوالن باید 
تالش کنند به جای آنکه ایثارگران 
و جانبازان را از جناح خود بدانند، 
برای تسهیل در امور و تکریم آن ها 

قدم بردارند. نگاه شورای پنجم 
همواره بر حل مشکالت و تکریم 

خانواده های شهدا، جانبازان و 
ایثارگران بوده است.
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اگـر سـھم نمـودار میـزان عـوارض دریافتـی از 
سـال ۸۵ را بررسـی کنیـد، می بینید کـه در این 
سـال ھا افزایـش مبـادالت اقتصـادی و خریـد و 
فـروش رخ داده اسـت. از طـرف دیگـر، بـه دلیل 
افزایـش نرخ ھـا، از نظـر حجمـی نیـز مبـادالت 
رشـد کرده اسـت. در این شـرایط، انتظار منطقی 
این اسـت کـه بـا افزایش حجـم معامالت، سـھم 
شـھرداری ھا نیـز افزایش یابـد. با این حال، سـیر 
نمودار سـھم شـھرداری ھا روند نزولـی دارد. این 
اختـالف نمـوداری ایـن شـبھه را ایجـاد می کند 
که یا منابع مالیاتی درسـت شناسـایی نمی شـود 
یا سـھم شـھرداری ھا درسـت پرداخت نمی شود. 
متأسـفانه در این ارتباط اطالعاتی در قالب میزان 
پرداختی ھـا وجـود نـدارد. فکـر می کنـم بایـد با 
ایجـاد سـامانه ای ایـن اطالعـات ارائـه شـود. از 
سـوی دیگـر، از طریـق این سـامانه وصول سـھم 

شـھرداری ھا از ھمـان مبـدأ فراھـم شـود.
یک نکتـه دیگر کـه در مـورد مالیـات بایـد به آن 

اشـاره کنیـم مالیـات عـوارض اختصاصی اسـت. 
ایـن مالیـات در سـرفصل ھایی ماننـد ھواپیمـا، 
سـوخت و جرائـم رانندگـی مطـرح اسـت. بـه 
عنوان مصـداق، در حـوزه مالیـات از محـل بلیت 
ھواپیما، سـھم شھرداری مشھد سـاالنه در حدود 
۳۰ میلیـارد تومان اسـت. این در شـرایطی اسـت 
که فرودگاه مشـھد یکـی از فرودگاه ھـای پرتردد 
ایران اسـت. از سـوی دیگر، قیمت بلیـت افزایش 
یافته و سـھم شـھرداری در این حوزه نیز ۵ درصد 
قیمت بلیت اسـت. ھمه این مـوارد را در کنار این 
نکته قرار دھیـد که طبق بـرآوردی کـه از بودجه 
مشـھد برای سـال آینده داریم، سـال دیگـر برای 
اداره ھر روز مشـھد بـه ۱۰میلیـارد و ۳۰۰ میلیون 
تومـان نیـاز اسـت. در نقطـه مقابـل، عـوارض 
خـودروی کـه بـرای یـک سـال بـه شـھرداری 
اختصـاص می یابـد حـدود ۶۰ میلیـارد تومـان 
اسـت، یعنی رقمی کـه کفـاف اداره مشـھد برای 

کمتـر از ۵ روز اسـت!

مشـھد افزایش یابد. اما این موارد سـبب نشـد که 
ایـن پروژه ھا متوقف شـود. در این باره سـعی شـد 
از منابـع جدید نظیـر تھاتـر، لیزینـگ و فاینانس 

برای تأمیـن اعتبـار اسـتفاده کنیم.

 ����ـ�ت و �ـ�ارض ��ـ� از �ـ�اردی ا�ـ� �ـ� 
و�ـ� آن ا�ـ�ره و ���  در ا��ـ�رات �ـ�د �� ����ـ� �
ا�ـ�م �ـ�ده ��د�ـ� �ـ� د��ـ�ل ����ـ� آن ��ـ���. 
را���� ���ـ� �ـ� در ا�ـ� را��ـ� دا�ـ���. آ�ـ� 
�� �ـ�ان از ا��ـ�رات �ـ�� ا�� ���� ��دا�ـ� ��د 

�ـ� ��ـ�م ������ـ� ����رآ�ـ� ا�ـ�؟
دھـه ۶۰ بود کـه اسـتقالل شـھرداری ھا از منابع 
دولتـی آغـاز شـد. در ایـن راسـتا یکـی از منابـع 
عـوارض محلـی بـود. در ادامـه، الیحه دیگـری با 
عنـوان تجمیـع عـوارض ارائـه شـد کـه تا سـال 
۸۹ مالک عمل بـود. بر اسـاس آن، ھمـه مالیات 
دریافت شـده از فعالیت ھـای اقتصـادی شـھر 
تجمیـع و مبلغـی بـه شـھرداری ھا پرداخـت 

می شـد. پـس از مدتـی، قانـون مالیات بـر ارزش 
افـزوده به تصویـب رسـید. در ابتدای اجـرای این 
قانـون، مالیـات شـش درصدی در نظـر گرفتـه 
شـد کـه از ایـن رقـم ۳ درصـد بـه شـھرداری ھا 
و ۳ درصـد بـه دولـت اختصـاص می یافـت. در 
ادامـه، ایـن مالیـات افزایـش یافـت و به مـرور 
بـه ۹ درصـد رسـید. در ایـن میـان و بـا وجـود 
افزایـش رقم مالیـات، سـھم شـھرداری ھا خیلی 
تغییـر نکـرد. در این بـاره، ۲مشـکل وجـود دارد 
کـه از نظـر مـن، بـا نھادھـای تصمیم گیـر نظیر 
مجلـس شـورای اسـالمی قابـل مذاکـره اسـت. 
مشـکل اول نـرخ مالیـات اسـت. در چنـد سـال 
اخیـر، ھمان طـور که اشـاره کـردم، نـرخ مالیات 
بـر ارزش افـزوده افزایـش یافـت و بـه تبـع آن، 
بایـد سـھم شـھرداری ھا بیشـتر می شـد امـا 
سـھم شـھرداری ھا چنـدان تغییر نکرد. مشـکل 
دوم نحـوه اندازه گیـری سـھم شـھرداری ھا و 
دریافـت سـھم واقعـی اسـت. در ایـن ارتبـاط 
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  ��� �� �� ���� ��د��، ا�� آ�� ��� �� ������� ��� ����� ��س 
۵۲ ��ل ��ل �� ���؟ آ�� ا�� ۵۲ ��ل ���� �� د��� و��د آ��ر د���ی 
از ��ـ�ر��ن در ����ـ� ���ـ� ��ـ� ����ـ�� ا�ـ�؟ و آ�� ���� ا�ـ� 
��د�ـ�ن �ـ� د��ـ� �ـ���� و ا�ـ��ن ��ی ��ـ�ر ��ـ�ر �����ـ� و �ـ�س را در 

او���� ��� �ـ�ار د���؟
ثبت جھانی معموال یک فرصت اســت که به واسطه ظرفیت ھای موجود، 
نصیب یک منطقه می شود و می تواند آن منطقه را برای مردم جھان به یک 
مرکز فرھنگی و مقصد گردشگری تبدیل کند. این فرصت تاکنون برای توس 
فراھم نشده بود. تالش ما این است که با ثبت جھانی توس، این فرصت مھیا 
شود. برای این مسئله، پویشی به نام «تا ثبت جھانی توس» راه افتاد و در این 
زمینه اقداماتی ھم انجام شد. تسریع در ثبت جھانی نیز به ھمت و خواست 
مدیران و عالقه مندی آن ھا برای جابه جایی اولویت ھا بستگی دارد. البته با 
پیگیری ھای یکی دو سال اخیر، توجه مسئوالن به توس بیشتر جلب شده 

است. در جلسه ای که در وزارت میراث فرھنگی برگزار 
شد، متوجه شدیم مسئوالن این وزارتخانه ھم عالقه مند 
شده اند توس را مد نظر قرار بدھند. آقای استاندار ھم 
خیلی پیگیر این موضوع است و پرونده را رصد می کند 

تا به جریان بیفتد.

  �ـ�ل ۷۵ ��د �� ر��� ���� ا��ـ�ب از د���� 
��ی �ـ�ن �ـ�ای �ـ�س ����د�ـ�. �ـ�ل ۸۶ �ـ� 
��س در ����ـ� ���� ����ـ�� ��ـ� �ـ�، آن �� 
�ـ� ا�ـ� �����ـ� �ـ� «�ـ�س ��ـ� از ا����ـ� ا�ـ� �� 
د����� ���ـ� ����ـ�ی ��ـ�ت ا��ـ�ن را در �ـ�د �ـ�ی 
�ز ��رگ ���� �ـ�� ����� ���ن ا�ـ�م  داده و ا��
�ـ����� �� �ـ�د. ا�ـ� �ـ�� �ـ��� ���ن �ـ�ی 

����و�ـ� �ـ�ده ا�ـ� و �ـ�س زاد��ه ��ـ���ی از 
������ـ��ن ا��ا�ـ� ا�ـ�.» �ـ� ا�ـ� ��ـ�وت، ا�ـ� 
���ا��� ����وار د���ره ��� �� ��و������ ��س 

�����ـ�، �ـ� ��ـ��� و �ـ�اردی را ذ�ـ� �� ���ـ�؟
ھمیشه از ناآگاھی و نشــناختن جایگاه توس توسط 
مدیران رنج برده ایم. برخی از مدیران نمی دانند توس 
برای مشھد چه مزایایی دارد و می تواند سفره  فرھنگی 
و گردشگری باشــکوھی مقابل زائران حضرت رضا(ع)
بگشاید. مشکل بعدی بوروکراسی پیچیده ای است که 
طی سال ھای گذشته وجود داشته و به شکل کالفی 
در ھم تنیده شده است و نمی گذارد ثبت جھانی توس 
به فرجام برســد. ھنوز به طور مشخص معلوم نیست 
مدیریت توس با چه دستگاه ھایی است؟ مدتی است 
این منطقه وارد محدوده شــھری شده 
است. مشکالت میراث فرھنگی ھم با این 
منطقه به قوت خود باقی است. سومین 
نکته کمبود ھمت است. درباره ھیچ یک 
از آثار ملی و آثاری که ثبت جھانی شده اند 
دستور رھبر معظم انقالب را نداریم اما این 
دستور درباره فردوسی و توس وجود دارد. 
ایشان دغدغه ھایشان را مطرح کردند اما 
این را که این فرمان تاکنون به ســرانجام 
نرسیده است فقط باید به حساب کمبود 

ھمت بگذاریم.

       در ��ـ� از ��� و���ـ� �� �ـ� ا��م 
�ـ� �ـ��ی ����ـ�  �ـ�ده ��د�ـ� «����
ا��ـ� �ـ�س ���ـ� و ��ـ��ل ا��ـ� 
آن ��ـ�اث �����ـ� ا�ـ�». ا���ـ� �ـ� 
ا�� �ـ� ا�ـ�ره �ـ�ده ��د�ـ� �� �ـ�رای 
��� �� د��� ا���� �����ه ��دو��، 
����ـ��ن ��ـ�ه �ـ�س را ا��ـ�د �ـ�ده 
ا�ـ�. ���ـ� د����ه �ـ� ������ـ� �ـ� 
�ـ�دی  ��ـ� ��ـ��ر � ���ـ� �ـ� ��ر و ��
�ـ� ���ـ� �ـ�ای �ـ�س �ـ�ف �ـ�د، ا�ـ� 
����� ��ـ� �ـ�ه ��ـ� را دارد �� ���� 
�ـ�دی از �ـ�را و  ا�ـ� �ـ�ان و �ـ�ت �
������ �ـ��ی ����د و د�ـ� آ�� �� 
��ر���ـ� ���ـ��ی �ـ�ای �ـ�را ��ا�ـ�� 
���ـ�. د��ـ�ره ا�ـ� ���ـ�� ���ـ�� 

����ـ� �� د��ـ�؟
ھمیشه اعالم کرده ام پیشرفت در توس 
میلی متری اما انعکاس و دستاوردھایش 

گپ و گفتى با رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازى توس، 
از دغدغه هایش براى ثبت توس تا هیئت کشتى استان

ی ��� ���� ������
ی  د����رد �������

میانه در  انقالب  معظم  رهبر  که  تأکیدى  وجود  با 
 دهه 70 براى رسیدگى به توس داشتند، ثبت جهانى 
اندك  کفایت  سد  پشت  است  سال  سال هاى  توس 
مسئوالنى که آمده اند و رفته اند مانده است. تا امروز 
نه کمیته راهبردى توس، نه پیگیرى ها از طریق شوراى 
عالى معمارى و شهرسازى و نه سفارش ها گرهى از 
ثبت جهانى توس باز نکرده است. اما دوره اخیر شوراى 
شهر گام هایى قابل تأمل براى این مهم برداشته شده 
است. ایجاد کمیسیون ویژه توس براى تسریع در ثبت 
جهانى آن از یک سو و انتخاب رئیس این کمیسیون 
به عنوان رئیس هیئت کشتى استان از دیگر سو، شاید 
گام هاى مقدماتى مطلوبى براى ثبت جهانى توس باشد، 
با تشکیل تیم کشتى «تا ثبت  گام هایى که در شروع، 
جهانى توس»، حساسیت هاى بیشترى را براى تحقق این 
مهم موجب شده است. گفت وگوى ما با مسعود ریاضى، 
رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازى توس، درباره 
چالش هاى ثبت جهانى توس و نقدها و راه هاى پیش رو 

براى این ثبت بزرگ، از نظر شما مى گذرد.

مهدی فرسنگی

ی
شه�

ت و گو
گف

���:س��� ��ی



#
واقعا این دغدغه به صورت جــدی وجود دارد اما چند ۸۴

نکته برای من جای امیــدواری دارد: اول اینکه درباره 
تــوس و کارھایی که داریم انجــام می دھیم، تاکنون 
حتی زبانی ھم ھیچ مخالفتی ندیده ایم. با توجه به اینکه 
رھبری ھم عنایت ویژه ای به توس داشتند، ھمه توجیه 
ھستند و اھمیت توس برایشان مسجل است. بنابراین 
جای امیــدواری وجود دارد که تیــم بعدی مدیریت 
شھری، حتی اگر نخواھند اقدامات اساسی برای توس 
انجام دھند، دست کم مانع اتفاقاتی نیز که از دوره قبل 
از خودشان آغاز شده اســت نخواھند شد. نکته بعد 
این است که تالش می کنیم استخوان بندی اقدامات 
درباره توس را طی سال ھای پیش رو شکل بدھیم تا 
توس احیا شــود و به زندگی برگردد. طرح راھبردی و 
تفصیلی که شکل بگیرد و آماده شود، توس احیا می شود. 
بعد می توان طرح ھای مورد نظــر را درباره اش اجرا و 
سرمایه گذار جذب کرد و مردم را ھم پای کار آورد. اوایل 
کار شورای پنجم ھم یک شرکت برای ھمین موضوع 
ایجاد کردیم که بتواند با مشــارکت میراث فرھنگی، 
شھرداری، آستان قدس و ... این امور را شکل بدھد اما 
وزارت کشور با این نقد که داریم سازوکار موازی ایجاد 
می کنیم، با تأسیس این شرکت مخالفت کرد. امیدوارم 
تا آخر این دوره، معاونت برنامه ریزی ساختاری ھم برای 

این مھم در نظر بگیرد و این شرکت تأسیس شود.

       �ـ� ��ـ��� د��ـ�ره �ـ�س، ��ـ� ����� ا�ـ� 
و ��ـ��� ��ـ�ی ا�ـ� ا�ـ� �ـ� از ا�ـ� ��ـ� ����ـ� 
����ـ� ���ـ�. �ـ� ��ـ�ن �ـ�ده ��، و��ـ� ����ـ�� 
����ـ� �� ��ـ� �ـ� ���ـ� ا�ـ� آ�ـ�ر ��� �ـ�ه �ـ� 
�ـ�ه ��ـ�  �����ـ� ��ـ� ���ـ��، ژ���ـ�رک ��
و ��ـ�ان ��ـ� ��ـ�ن را �ـ� د��ـ� ���ـ� ����ـ�ت 
����ـ�  ��ـ�،   � �ـ�� ����ـ�  ��ـ�  از  �ی داده  �
�� ��ا��ـ� �ـ� د���� �ـ�ی ا�����ـ�، ا��ـ�ل ���ذ�ـ� 
�ـ�ای ا����ز��ـ�ی در ��س و �ـ�ار و �ـ� ���� ����� 
د��ـ� �ـ� ���ـ����ی �ـ�س در ��ـ� ����ـ� را �ـ� ��� 

�� ا�ـ�ازد �����ـ� ���ـ�؟
در ھمه جا مدیریت شــھری به دلیل وجود شــرایط 
محدودکننده، از ثبت جھانی یــک اثر یا منطقه فرار 
می کند زیرا این ثبت دست و پای مدیریت شھری را 
می بندد، درســت مثل وقتی که اعطای مجوزھا برای 
پروژه ھای مھم در اصفھان دست و پای شھرداری این 
شھر را به دلیل قرار داشتن در مسیر برخی آثار ثبت شده 
جھانی می بندد. اما اینجا مدیریت شھری از این مسئله 
و ثبتش اســتقبال می کند و طبعا بعد از ثبت جھانی 

نیز ھمت و تالش بسیاری برای جلوگیری از تخلفات 
صورت خواھد گرفت.

  ����ر��ن ���� و ��ز��ی ������ز ا�� 
و ا���� ���� �� ��ش �� ���� در �� ��رت ����ن 
را د�ر �����. در ا�� ���ن �� ���� ا�� ��� از ��� 
����ـ� �ـ�س، ا��ا�ـ� �ـ�رت ��ـ�د �ـ� ���ـ����ی 

��� ����� را �� ��� ���ـ�ازد.
بگذارید مثالی بزنم. وقتی قرار است برای شرکت تحت 
اختیارتان ایزو بگیرید، کاری می کنید که شرکت شما 
در قواره ایزو قرار بگیرد و عملکرد مناسبی داشته باشید. 
برای ما اصل این اســت که توس ثبت شود. برخی از 
دغدغه ھای شما را ما ھم داریم. برای کنترل ھم ابزارھای 
مختلفی داریم. اول باید ثبت جھانی صورت بگیرد تا 
بخشی از کنترل ھا ایجاد شود. قبل از آنکه نگران ثبت 
جھانی توس باشیم، باید نگران این باشیم که توس را به 
دلیل برخی از اقدامات غیرقانونی از دست ندھیم. این 

مورد دوم بسیار مھم تر از ثبت جھانی توس است.

  ا�ـ� �ـ�ار �ـ�د ���ی ���ـ� و ���ـ� �ـ�ای ��ـ� 
����ـ� �ـ�س �ـ� آ�ـ�دی ���ـ�� ا�ـ� ����ـ� ا��ـ�م 

����ـ�، �ـ� ������ـ� از ذ���ـ�ن ��ـ�ر �� �ـ�د؟
دراین باره بیشــتر به راه ھای کارشــناختی پایبندم. 
مثال زمانی که داشــتیم جلوخان فردوسی را طراحی 
می کردیم، دائم به این فکر می کردم که آرامگاه فردوسی 
را شخصی مثل «ھوشنگ سیحون» با آن ھمه شھرت 
جھانی ساخته و اثری ماندگار به جا گذاشته است. با 
خودم می گفتم که خدا کند ما در ایجاد جلوخان کاری 
نکنیم که به جوک تبدیل و اثری بد و در سطح پایین 
ایجاد شود. می توانســتیم خیلی سریع تر جلوخان را 
تحویل بگیریم و اجرا کنیم امــا تالش کردیم بیش از 
تسریع در کار، یک کار فاخر داشته باشیم. برای فاخر 

کیلومتری اســت. ھمین مجســمه ای که در سه راه 
شاھنامه نصب شده به یکی از برندھا و عناصر ھویتی 
مشھد تبدیل شده اســت. یعنی ھر اشاره ای به توس، 
فردوسی و شاھنامه با اسم مجســمه رستم و رخش 
ھمراه است. مدیریت شھری با ھزینه ای بسیار ناچیز این 
مجسمه را ساخت اما انعکاس آن بسیار وسیع بود. وقتی 
ما آمدیم، ھمه چیز درباره توس فقط در حد ایده بود و 
ایده ھا و طرح ھا ھم بسیار خام بودند. بخش عمده ای از 
توان و انرژی کمیسیون ویژه توس و مدیریت شھری 
صرف ایده پردازی شــد. با این حال، در یکی دو سال 
اخیر، پروژه ھای بسیار خوبی برای توس تعریف شد. 
به ھر حال، ایده ھا ۲۳ سال روی زمین مانده بود. قبل 
از فرمان رھبر معظم انقالب و بعد از سال ۷۵ ھم کاری 
صورت نگرفته بود، اما حاال جلوخان آرامگاه فردوسی 
را با مســاحت ۷/۵ ھکتار به اضافه ۴ ھکتار پارکینگ 
به بھره برداری رســانده ایم. بعد از نوروز ھم قرار است 
پروژه  مسیر دسترسی کھن دژ را کلید بزنیم. پروژه ھای 
دیگری ھم داریم که به مرور، آن ھا را آغاز خواھیم کرد و 
امیدوارم تا قبل از پایان این دوره شورا به فرجام برسند.

در  �ـ�س  را��ـ�دی   � �ـ� ��ت ���ـ�   
����ـ��ن �ـ�ده ۵ ا�ـ��ن ����ـ� و �ـ�ای ����ـ� 
 � ����ـ� �ـ� ��ـ�ان ار�ـ�ل �ـ�ه ا�ـ�. از ا�ـ� �ـ�

�ـ� ��ـ�؟
این طرح زمستان سال گذشته در کمیسیون ماده ۵

استان تصویب و به شورای عالی معماری و شھرسازی 
ارسال شد. در اردیبھشت ھم جلســه ای در تھران با 
حضور دستگاه ھای مسئول برگزار و بیشترین مسئله 
نیز از سوی میراث فرھنگی مطرح شد. منطقه منفصل 
۳۶۰۰ ھکتار است و ناحیه تاریخی ۳۶۰ ھکتار که ۱۰

درصد کل پروژه است. میراث فرھنگی ھم بحث ھایی 
جدی درباره ھمین ۱۰ درصد داشت. بخش کمی از ۱۰
درصد، منطقه مسکونی است، شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد از 
مجموع ۳۶۰ ھکتار، که این میزان می شود ۲ درصد از 
کل ۳۶۰۰ ھکتار. در این موارد به توافقاتی رسیدیم و 
کار به وزارت راه و شھرسازی و شورای عالی معماری 
و شھرسازی ارسال شد. بعد از مدت ھا ھنوز منتظریم 
آن جلسه مورد نظر نیم ساعته یا یک ساعته در شورای 
عالی معماری و شھرسازی برگزار شود. فکر می کنم تمام 
کار و جلسات این طرح راھبردی به ۲ روز ھم نرسد، اما 
نمی دانم چرا این طرح این قدر دارد طوالنی می شود. 
این ھمه در حالی اســت که در توس اتفاقات بدی در 
حال وقوع است. ساخت و سازھای غیرمجاز به سرعت در 

حال انجام است. برخوردھای مدیریت شھری و پلیس 
ســاختمان ھم با مقاومت برخی از سازندگان روبه رو 
می شود. وقتی کار به فرجام نمی رسد و طرحی وجود 
ندارد، این یعنی آنجا میان ما، مردم و سودجویان تقابل 
وجود دارد. برخی از محلی ھا ھم می خواھند بنایشان را 
توسعه بدھند یا در زمینی که دارند ساخت و ساز کنند. 
ھر  قدر در تصویب این طرح کوتاھی بیشــتری باشد، 
تقابل ھا ھم پررنگ تر می شود و این به نفع توس، مردم 

و مدیریت شھری نیست.

       ا�� را �ـ� در ��س �� د��� ��ـ�د ��� ���� �� 
��ـ�ن �ـ�� را��ـ�دی، ز��� ��ا�ی ���ـ� �ـ�رت 
����� ا�ـ� ��� ��ان ���ـ�ن ��د. آ�� ��� �ـ� ��� 
���� ا��اف ��م �� در ���د ��� ����، ��ر���� 
�ـ�رت ���ـ� (��ـ� �ـ��ن در ��ـ� ����ـ� ا�ـ�ل 
����ـ��ی و �� �ـ�ف ا���ـ�ع �ـ�ف)، در �ـ�س �� 
��ش ���� �ـ�ای آ��دا�ـ� �ـ�رت �� ����؟ ��� 
�ـ� د��ـ�ره ���� �ـ��ی ا�ـ� �ـ� �ـ� ۲۳ �ـ�ل 
��ای ��س و��د دا��� ا�� و ����� ���� ����. 
از ����� ��ر���� �� در ���ـ� ���ا��ن ��م ا���م 
��ه، ��� �� �����ر����� ���ده ا��. ��ا ���� 
�ـ�ل در �ـ�س ا��ـ�م ��ـ� �ـ� د�ـ� �� �����ـ� 
���ـ� از ا�� ��ر��ی ���ن ���ز �ـ� آ��دا�� ��س 

��� �ـ�ده ا�ـ�؟
دالیل مھجوریت توس را ھمــان ابتدای بحث گفتم: 
ناآگاھی، بوروکراسی و نبود ھمت برای ایجاد آبادانی. 
توجیھاتی ھم وجود دارد. مثال برخی نگاه ھای میراثی 
بر این اعتقاد است که اگر نمی توانیم این شھر تاریخی 
و سرمایه ملی را حفظ کنیم و اگر از عھده ما بر نمی آید، 
بھتر است بگذاریم زیر خاک بماند برای آیندگان. این 
یعنی اعتراف به ناتوانی در حفظ آثار یاد شده. این توجیه 
در کنار ۳ علتی که از آن ھا یاد کردم باعث شده است در 

دوره ھای گذشته در توس اتفاقی نیفتد.

       �� ���� �� ا���� در �� د�ره ��رای ��� ��� �� 
����� ��، ��ـ��� �� �� �ـ���� �� ��ـ��� ای 
�ـ�ص �ـ�رد ���ـ� �ـ�ار �� ��ـ�د، �ـ�ض را �ـ� ا�ـ� 
���ا��ـ� �ـ� ��ـ� ���ـ� �ـ�را در د�ره ��ـ� ����ـ� 
��دم ����ـ� و ��س �ـ� ��� ��� �ـ�ل ���� �� در 
�ـ�را��ی ���ـ� او���ـ� ��ا�ـ�، در �ـ�رای آ���ه 
�ـ� او���ـ� ��ا�ـ�� ���ـ�. آ�ـ� �ـ�ز و ��ر �ـ�س �ـ� 
���� ای ���ه �ـ�ه ا�ـ� �� �ـ�رای آ���ه ������ 

از ادا�ـ� راه �ـ�رای ���ـ� ���ـ�؟

 وقتی ما آمدیم، همه چیز درباره 
توس فقط در حد ایده بود و ایده ها و 
طرح ها هم بسیار خام بودند. بخش 
عمده ای از توان و انرژی کمیسیون 
ویژه توس و مدیریت شهری صرف 

ایده پردازی شد. با این حال، در 
یکی دو سال اخیر، پروژه های بسیار 

خوبی برای توس تعریف شد
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#
و ۸۶ درآ�ـ�  ����ـ�  �ـ�را،  ��ر  �ـ�  آ�ـ�ز  �ز  �   

��د�ـ�؟ ا�ـ�م  را  دارا�� ����ـ�ن 
اموال و دارایی ھــای من از زمان ورود به شــورا تا امروز 
تغییری نکرده است. یک منزل در بولوار خیام  داشتم و 

یک خودرو سوناتا. حاال ھم ھمان ھا را دارم.

  �����ن ���� ������� �������� ��رای ��� 
��ی ��  �� ����ـ� ���ـ� ��ـ�� ا�ـ��ن، �ـ� �ـ�ل ا��

��ـ� ��رده ا�ـ�؟
بله، البته خیلی کم. مثال مواردی را به یاد دارم که یکی 
از شــھروندان اعتراض می کرد که چرا اسم فالن کوچه 
را به نامی که ما می خواســته ایم نگذاشته اید یا بوده اند 
شھروندانی که درخواستی داشــته اند اما عملی شدن 
خواست آن ھا به مصلحت محله و شھر نبوده است. این 
افراد مثال تأسف خورده اند به حال خودشان که افرادی 

مثل من نماینده شورای شھر ھستیم.

  ��ـ� ����ـ� از �ـ���� و ��� �ـ�ی ���ـ� و 
����اده �ـ�ن را از ا���ـ� ��ـ� �ـ�را و ��ـ� �ـ� ر��ـ� 

���ـ� ��ـ�� ��ـ��� ��ا��ـ�ن �����ـ�.
خوشبختانه در این مورد درک متقابل وجود داشته است. 
گاھی اگر گله ای بوده این بوده است که به زعم خودشان 
چرا مثال در فالن ماجرا که تالش کردم، کسی قدردان 
نبود یا کارم به چشــم نیامد. البته خودم این طور فکر 
نمی کنم و انتظار قدردانی ندارم اما طبیعی است که به 
طور معمول، مرد خانواده  برای اھل خانه خیلی مھم است.

  ���� �� ����� �� ����؟
نه، ولی ورزش می کنم.

  دو�ـ� دا�ـ��� در �ـ�ام ��ـ����� ا��ا�ـ� 
��ـ�ر ا��ـ�ی ��ـ� ���ـ�؟

جایگاھم خوب است و نیازی نمی بینم به جایگاه دیگری 
فکر کنم.

  ا�� ۲ ������� �� ���م ��د �� �� ����؟
احتماال به دانشگاه و کار مھندسی برمی گردم.

�ـ� و    �ـ� �ـ� اد����ـ� از �ـ�دم ����ـ� �� ���
؟ ��� �� ���ـ� �� ا ��

به قول کشتی دوستان می گویم: «ما گذشتیم و گذشت 
آنچه تو با ما کردی» و به مردم ھم می گویم: آنچه در توانم 

بود انجام دادم. حاللم کنید.

شدن ھم الزم بود تمام نظرھا را بشنویم و ھر مرحله را با 
احتیاط طی کنیم.

  ���ـ� ��ـ� در ��ـ�ت ��د�ـ�ن �ـ� �ـ� ا�ـ� ��ـ� 
���ده ا�ـ� �ـ� ای ��ش �� ����ـ�، ا��ر ��ـ� ����� و 

ود�ـ� ا��ـ�م �� �ـ�؟ آ��دا�ـ� �ـ�س �
اگر از دســتم برمی آمد و در اختیارم بــود، ھمین فردا 
جلســه طرح راھبردی توس را تشکیل می دادم و ھمه 
عوامل و دستگاه ھا در تھران و مشھد را ملزم به شرکت و 
تصمیم گیری درباره این طرح می کردم. ھمین فردا بحث 
ثبت جھانی توس را آغاز می کــردم و یکی دو روز آینده 

مقامات یونسکو را برای ثبت جھانی به ایران می آوردم.

  ����� ��� ���� «�� ��� ����� ��س» ���ر 
��ا��� ا�� ����� ����� را �� ���؟

�ـ� ��ـ� از ����ـ� ا�ـ� ��ـ� و آ�ـ�ز �ـ� ��ر ��ـ� ��ـ��، 
را��ـ� �ـ�د �ـ�� �ـ� ��ـ�� ��ـ�ر �ـ�د؟

در نھایت مسابقات جھانی را تماشا می کردم.
اکنون حتی اگر شخصی در روستایی دورافتاده، با ورزش 
کشتی قرابت داشته باشد، اسم تیم «تا ثبت جھانی توس» 
را شنیده است و مثال می داند که حسن یزدانی در این تیم 
کشتی می گیرد. مردم ایران چند بار پخش زنده  مسابقات 
این تیم را دیده اند. اوایل خیلی ھا می گفتند: این چه اسمی 
است که روی این تیم گذاشته اید؟ الزم است بگویم در 
مسابقات کشتی به طور معمول، به جای تیم، ورزشکار 
تشویق می شود. ما ھم اسم تیممان را به این علت انتخاب 
کرده ایم که بیشتر بر سر زبان ھا بیفتد. تأثیر و ماندگاری 
این نام در کل ایران، حتی بسیار بیشتر از پویش «لبخند» 

بود که شما در شھرآرا به راه انداختید.

  ا�ـ� �ـ�دا �� �ـ�� ا�ـ�م ���ـ� ��ـ� �ـ�را و ���� 
��ـ�� ���ـ� ��ـ� را ا���ـ�ب ���ـ�، �ـ� �� ����؟

در شورای شھر، مردم به من رأی داده اند و تکلیف من ھم 
این است که در شورا بمانم.

  ��� او���� ��ی ��ـ� ���ی ای �� �� �ـ� و در �� 
ز��ن ��� �� آ��، ��ام را ا����ب �� ����؟ �ـ�را �� 

���� ����؟
بستگی به موضوع جلسه دارد. این اتفاق بارھا افتاده است 

و بنا به اھمیت و موضوع، یکی را انتخاب کرده ام.

  ���� ا����ب ����� �� ��ام ��� ��ده ا��؟
به سمت شورای شھر.
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۸۸

�� �� ��ر    �ـ� ���ـ� �ـ� ا���ـ� از ا��ـ�ای �ـ�
��رای ����، ������� ������ن ���ه ����� 
���ا���� و �� ���ـ�ردار را �����ه دا�ـ�� ا��، �� 
ا��ا�ـ� �ـ�ای �ـ�دم ���ـ�� �ـ�� ا��ـ�م داده ا�ـ� 
�ـ� ر���ـ� و ا���ـ�د آن �ـ� �ـ� �ـ�رای �ـ�� ��ـ� 

�ـ�د؟
مردم باید احسـاس کنند شـورای پنجم در خدمات 
شھری، توسعه زیرساخت شـھری، برنامه ریزی ھای 
فرھنگـی و توسـعه تمام سـاحتی شـھری بـه تمام 
طبقـات توجـه دارد. در زمینه ارائه ایـن خدمات نیز 
نباید ھیچ قشـر و طبقه ای مغفول و محذوف باشـد، 
به خصـوص در جامعـه ھـدف کمیسـیون مناطـق 
پیرامونـی و کم برخـوردار. بـرای ایـن مھـم تـالش 
کردیم، اما دربـاره اینکه چـه میزان موفـق بوده ایم، 
مـردم بایـد قضـاوت کننـد. طـی دھه ھـای اخیـر، 
به علـت پیشـی گرفتن شھرنشـینی از شھرسـازی 
و پیـروی نکردن توسـعه فیزیکی و کالبدی شـھر از 
برنامه مدون و طرح ھای مصوب، متأسـفانه در مورد 
ایجـاد زیرسـاخت ھا و افزایـش سـرانه ھای مختلف 
در ایـن مناطـق، عقب افتادگـی زیادی در مقایسـه 

با پھنه ھای دیگر شـھری کـه برخوردار ترنـد وجود 
دارد. در ایـن مـورد ھـم از طریـق مدیریت شـھری 
خدماتـی در حـال ارائـه اسـت. کمیسـیون مناطق 
پیرامونـی و کم برخـوردار بـا ھـدف توسـعه عادالنه 
امکانـات شـھری پیگیـر اختصـاص پروژه ھـای 
عمرانی و اجرای پروژه ھایی با مقیـاس کالن در این 

مناطـق بوده اسـت.

ر�ـ�  �ـ���  ���ـ��   �ـ�ل  ��ـ�  �ـ�    
����� ��ـ��  ����ـ�  ���ـ� ���� در��ی 
��ـ�� ��ده ا�ـ� و ����ـ� ا�ـ� �ـ� ا�ـ� ا��ا�ـ� 
آ��ر، ����ت و آ��� ��ی ا������ را دو���ان 
�� ���. �� ��ت ���ر ��رای ���� �� ا��ام 
��زدار��ه ای ��ای ������ی از ر�� ����� ����� 

ا��ـ�م �ـ�ه ا�ـ�؟
مـا یـک اسـتان مھاجرپذیـر ھسـتیم. بنابرایـن 
وزارت راه و شھرسـازی بایـد بـا نگاھـی واقع بینانـه 
زمینـه را بـه گونـه ای فراھـم کنـد کـه بتوانیـم 
ظرفیت ھـای درونـی و شـکل گرفته در پھنه ھـای 
موجـود شـھر را فعـال کنیـم تـا پاسـخ گوی نیـاز 

رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونى و کم برخوردار 
از مسائل و اقدامات 2/5 سال اخیر این کمیسیون مى گوید

 ����� ����� ����� ���
���ا���� در ��ل ����� ا��

بیش از 2 سال است نام او را به عنوان عضو شوراى شهر مشهد شنیده ایم، اما شاید بیش از 
این ها او را به عنوان مرد حاشیه شهر مشهد بشناسیم، حاشیه شهرى که به گفته خودش، صفر 
و صدى است و خاکسترى ندارد. به گفته خودش، مردم حاشیه شهر ریز و درشت مشکالت 
و ندارى هایشان از قطع یارانه گرفته تا مشکالت آب، برق و ... و خیلى پیگیرى هاى دیگر را از 
او مى خواهند و او حتى اگر موضوعى بى  ارتباط با حوزه کارى اش باشد، باز هم مى شنود و 
خواسته هاى مردم را پیگیرى مى کند. طبیعى است که به همین دالیل، جلب رضایت مردم در 
حاشیه شهر کارى سخت است. گفت وگوى ما را با رمضانعلى فیضى، رئیس کمیسیون ویژه 
مناطق پیرامونى و کم برخوردار شوراى شهر، درباره مشکالت حاشیه شهر و دستاوردهاى 

این کمیسیون مى خوانید.
سعیده آل ابراهیم
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#
دسـتگاه ھا به این تقسـیم کار ملحق شـوند، ضمن ۹۰

اینکه بـه ھم افزایی نیـز نیاز داریـم. در مقابـل، برای 
سـنجش میزان عمل، نیازمنـد سـنجش و ارزیابی 

مسـتمر اقدامـات برای نیـل به ھدف ھسـتیم.

  از آن ا��ـ�ی �ـ�را ��ـ��� �ـ� در ���ـ�� 
���ـ�ت ���ـ� در �ـ�رد �����ـ�ت ����ـ�، 
���ـ� ����ـ� �ـ� �ـ�اردی از ا�ـ� ���ـ� ا���ر��ـ� 
��� ���� و ����� ��ا�� ���� در ��رد ����� ��� 

�ـ� ��ـ�ن د�ـ���ه �� ��دا��ـ�؟
بـه عنـوان یـک فعـال فرھنگـی و اجتماعـی حتما 
درباره مسـائل بومـی، منطقـه ای و ملی نظـر دارم و 
ھمیشـه آن را در قالب نطق پیش از دسـتور، سـؤال 
تذکـر و سـایر ظرفیت ھـای قانونـی ابـراز کـرده ام، 
اگرچه بخشـی از این موضوع برمی گردد به تقسـیم 
کاری که در حوزه ھـای مختلف انجـام داده ایم و ھر 
کمیسیون بنا به شـرح وظایفی که دارد روی جامعه 
ھدف خـود متمرکـز می شـود. تمرکز مـن حمایت 
از منافـع مناطـق پیرامونـی و مـردم آن اسـت و در 
انجام این وظیفـه از ھیچ تالشـی فروگـذار نکرده ام 

و نخواھـم کرد.

  �� ���� �� ��ـ������ �� در ������ن ���ه 
����� ���ا���� و �� ����ردار دا���، در ا�� ��زه 
�� �� ��ر �ـ�رای ���� ��ـ��  ز���� ای �ـ� از �ـ�
���ـ�� ا�ـ�، ���ر در ����� �ـ�� ��م زده ا�� 

و �� �ـ�دم ا�ـ� ����� ���ـ� ��ده ا��؟
تاکنون بیش از ۶۰۰ سـاعت برای شناسـایی شبکه 
مسـائل حاشـیه شـھر در قالـب جلسـات شـورای 
اجتماعـی محـالت، بازدید ھـا، مسـاجد، پیگیـری 
پیشـرفت پروژه ھـا و دیدارھـای مردمـی وقـت 
گذاشـته ام و می کوشـم تعامـل و ارتبـاط مردمی را 

حفـظ کنـم.

  ��� ���� د����ای �� از ���ن ��دم ����� 
��� ����ه ا�� �� ��ده ا��؟

مـردم بیشـتر مشکالتشـان را بازتـاب می دھنـد. 
مشـکالت ۲ دسـته اسـت: یکـی مشـکالت مربوط 
به مدیریت شـھری مانند کمبـود اتوبـوس، کمبود 
فضـای سـبز و فضـای ورزشـی و ... کـه حسـب 
مقـدورات برای رفـع این مسـائل تـالش و پیگیری 
می کنیم و دسـته دوم مشکالت و مسـائلی است که 
عمومی اسـت امـا مربوط به شـھرداری نیسـت و به 

احترام مردم، از طریق کمیسـیون بـا ادارات مربوط 
مکاتبـه و پیگیـری می شـود.

  �ـ� ��ـ���� در ���ـ�� �ـ�� ��ـ�� در 
او���ـ� ر�ـ���� ��را�ـ�؟

عمده تریـن دغدغه ھای محالت ھدف مقاوم سـازی  
مسکن ھا اسـت که از طریق بسـته ھای تشویقی در 
حال پیگیری آن ھسـتیم و امیدواریم سال آینده به 
نتیجه برسـد. اولویت دیگر ما افزایش سـرانه فضای 
سـبز در مناطـق پیرامونـی و کم برخـوردار اسـت 
به ویژه در ۲ منطقـه ۶ و ۲. البتـه در محور توس چند 
پارک محلی ایجـاد کرده ایم، اما دسـت کم در میانه 
و انتھـای بولوار توس نیـز به دنبال ایجـاد یک پارک 
منطقه ای ھسـتیم. در منطقه ۶ نیز دیواری ھسـت 
که مـن قبـال از آن به عنـوان «دیـوار نامھربانی» یاد 
کـرده ام. این دیوار مربـوط به انتھای خیابان شـھید 
معقـول و خیابـان مھریـز اسـت. از سـال گذشـته، 
تأکید داریـم که آنجـا باید فضای سـبز ایجاد شـود 
به این دلیل کـه بافت پـر و ریزدانه اسـت. ۷۰ درصد 
منازل مسـکونی این منطقـه کوچک تـر از ۱۰۰ متر 
اسـت. بنابرایـن جمعیـت بسـیار زیـادی دارد کـه 
ھیچ گونه فضـای سـبزی ندارند. یعنی اگر از مسـیر 
پل غیرھم سـطحی که جلو میدان بار رضـوی وجود 
دارد، از ابتـدای حـر که پـارک نصرت ھسـت تا آخر 
شـھرک شـھید رجایی که پارک بزرگی به نـام رجا 
وجود دارد، تا امیرآباد، انتھای مھریز، شـھید معقول 
و شھرک شـیرین را روی نقشه جسـت وجو کنید، با 
بافـت ریزدانـه بسـیار زیـادی مواجه می شـوید که 
یک وجـب فضای سـبز نـدارد. آنجـا تنھـا ظرفیت 
موجـود بـرای ایجاد فضـای سـبز مربوط بـه اراضی 
آسـتان قدس اسـت و شـھرداری مشـھد باید برای 
توافق بـا آسـتان قـدس بـرای ایجـاد پـارک تالش 
کند. دیـواری که دور اراضی آسـتان قدس کشـیده 
شـده اسـت برای مـردم یـأس، خشـونت و ناامیدی 
بازتولیـد می کنـد و آسـیب ھای اجتماعـی در پـی 
دارد. کمبـود پـارک در ایـن منطقه به یـک نقصان 

تاریخی تبدیل شـده اسـت.

 �ـ�� ���� ����ـ� �ـ� ����ـ�ن در �ـ�رای 
�ـ�� �ـ� آن ��ا�ـ� �ـ�ه ا�� �ـ� �ـ�ده ا�ـ�؟

نـگاه درآمـدی بـه مناطـق حاشـیه شـھر و تعیین 
نشـدن تکلیـف نواقـص طـرح جامـع از جملـه 
طـرح پھنه بنـدی حریـم مھم تریـن چالش ھایـی 

جمعیت روبه رشـد شـھر باشـیم. ایـن امـر نیازمند 
منعطف سـازی طرح ھـای جامـع و تفصیلـی و 
ضوابـط بلندمرتبه سـازی اسـت. به ویـژه طرح ھای 
جامع و تفصیلـی در مناطق پیرامونی بـه اقتضائات 
مکانی این محـالت توجه نکـرده و منافـع صاحبان 
اراضـی بزرگ  مقیـاس را مدنظـر قـرار نداده اسـت. 
ایـن مسـئله موجـب فـروش غیرقانونـی اراضـی و 
ریز دانـه شـدن اراضـی بزرگ مقیـاس شـده اسـت 
و ایـن اراضـی بـدون ضابطـه، بـدون پاسـخ گویی 
مدیریت شـھری و پرداخت حق شـھر، قطعه بندی 
و سـازه ھای ناپایداری تشـکیل شده اسـت و به این 
ترتیب، در ورطه گسـترش عجیـب و غریب مناطق 
کم برخوردار گرفتـار آمده ایم. در طرح سـامان دھی 
اراضـی بزرگ مقیـاس توفیقاتـی حاصـل شـده، اما 
ایـن سـامان دھی آن طور کـه انتظار داشـتیم پیش 
نرفته اسـت. سـاز و کاری به عنوان سـتاد بازآفرینی 
شـھری پایدار که سطح ملی، اسـتانی و شھرستانی 
دارد پیش بینـی شـده اسـت و بایـد دولـت بیایـد و 

تمـام دسـتگاه ھا را پـای کار بیـاورد.

  ��ام �ـ� از ��ـ�ت ���ـ�� �ـ�� ��ـ�� 
و���ـ� ����� �ـ�ی از �ـ��� ��ـ�ت ���ـ�� ای 

دارد؟
بـرای مناطـق پیرامونـی و کم برخـوردار مشـھد در 
حـال تھیـه یـک سـند حاشیه نشـینی ھسـتیم. 
بخش ھایـی از مناطـق ۱۰، ۱۲، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ بـا 
حاشیه نشـینی مواجه اند. بـه طور مثـال، در منطقه 
۶ سـکونتگاه ھای غیررسـمی توسـعه چشـمگیری 
دارنـد و ۶۰ درصد از سـکونتگاه ھای آن غیر رسـمی 
اسـت. پس از آن، مناطق ۴ و ۵ سـھم بیشتری دارند 
امـا ھمـه ایـن پھنه ھا مشـکل سـرانه فضای سـبز، 
فرھنگی و ورزشـی دارند. نوع سـازه ھا و مسـکن در 
این مناطق مقـاوم نیسـت و بـدون ضابطـه و بدون 
ایمنی ایجاد شـده، سـپس به شھر ملحق شـده  اند. 
بسـیاری از ایـن مناطـق روسـتاھایی بـوده کـه در 
درازمدت به شـھر متصل شـده اند. بنابراین مشـکل 
ناپایـداری و غیراسـتاندارد بـودن مسـکن در ایـن 

مناطـق فراگیر اسـت.

  ��ـ�ن �� ���ـ� ا�ـ� ���ـ�د �ـ�ا�� �� در 
����ـ� ���ـ�� ای ��ـ�� �ـ� ز���ـ� ��ـ�ان 

؟ د �� �ـ�
تـالش خودمـان را می کنیـم امـا برخـی مؤلفه ھـا 

وجـود دارد کـه تغییـرش دسـت مـا نیسـت. مثـال 
مـا ظـرف ۲/۵ سـالی کـه از عمـر شـورای پنجـم و 
مدیریت شـھری می گذرد، حـدود ۷۰ پارک محلی 
بـا مسـاحت ۷۱۲/۶۰۷ مترمربع فضای سـبز در این 
مناطق ایجـاد کرده ایم اما ھنوز سـرانه فضای سـبز 
پایین اسـت. در ایـن مناطق، بـا  ارزان بـودن زمین، 
مھاجرت ھـم زیاد انجـام می شـود. بنابرایـن امکان 
افزایـش سـرانه فضـای سـبز بـه دلیـل نـرخ باالی 
رشـد جمعیـت و مھاجر پذیـری بـا مشـکل مواجه 

شـده است.

  ��ر�ـ� از ��ـ�ن �ـ�دم ����ـ� ���ـ�� �ـ�� 
�ز ����  �ـ���ه ا�� �ـ� ��ـ���ن در ز�ـ�ن ��� �ـ��
�� ����� ���ی ��� ���� �� ���� و �����ن ��ی 

آ��ـ� ���ـ� �� �ـ���.
از شـھریور ۹۶ که شـورای پنجم مستقر شـد، بارھا 
اعـالم کرده ایـم کـه تفاوتـی از نظر شـورای شـھر و 
شـھرداری بین مناطـق پیرامونـی و کم برخـوردار و 
سـایر مناطق وجود نـدارد و ھمه شـھروندان باید از 
خدمات شـھرداری منتفع شـوند. طی این ۲ سال و 
نیم نیز اکران ھـای زیـادی از المان ھای نـوروزی در 
مناطق پیرامونی انجام شـده اسـت. امروز می توانیم 
ادعا کنیم مـردم مناطـق کم برخوردار نیـز تصدیق 
می کننـد کـه بـرای اولین بـار پـروژه «اسـتقبال از 
بھـار» و اکران ھـای شـھری در آن مناطـق بـه اجرا 
درآمـده اسـت. البته شـاید حجـم آن ماننـد بعضی 
از مناطق شـھری نباشـد ولی فرایند روبه رشـدی را 

نشـان می دھـد.

  �ـ�ل ���ـ��  از ا��ا�ـ�ت �ـ�ا�ی د�ـ���ه �� 
در ����� ��� �� �� ا��ف ز��ن و ��د�� ����� 
���ر ���� �� ��د ��د ��ده ��د�� و را���ر آن را 
د�ـ����� �� �� ا��ا�� �� دا�����. �� ��� ��� 

در ��ـ�� �� ا�� �� ا��ا�� د�ـ� ����� ا��؟
بـه ۲ شـکل می توانیـم بـه ھم افزایـی نـگاه کنیـم. 
مطابق قانون، یک دسـتگاه دولتی مانند فرمانداری 
یـا اسـتانداری می تواند بـه صـورت حاکمیتی ھمه 
دسـتگاه ھا را موظـف به انجـام وظایـف قانونی خود 
در محـالت ھـدف بازآفرینی کنـد. اما بیـش از این، 
فکر می کنم به یک تقسـیم کار اساسـی نیـاز داریم 
و این تنھا مربـوط به دسـتگاه ھای مجـری و بخش 
دولـت نمی شـود. شـھرداری بـه عنـوان یـک نھاد 
نیمه عمومی، آسـتان قدس، اوقاف، سـمن ھا و سایر 

ی
شه�

ت و گو
گف



#
اسـت که به گسـترش حاشـیه شـھر در آن سـوی ۹۲

محـدوده قانونـی منجـر می شـود.

و ���ـ�    ا��ـ�ی �ـ�رای ���ـ�، ��ـ� �ـ�
ا��ـ� ��د�ـ� �ـ� �ـ� �ـ��ر «آ�ـ�ده �ـ�ای ����ـ�» 
�ی ��ر آ���ـ�. �ـ� ��ـ�ان ��ـ� از ا��ـ�ی ا�ـ�  �
���ـ�، �ـ� ���ـ� ��د�ـ� �ـ�ای ا��ـ�د ا��ـ� در 

دل �ـ�دم؟
این موضوع باید از طرف یک مؤسسـه افکارسـنجی 
به صـورت علمی بررسـی شـود. آنچه مـا می گوییم 
برداشت ماسـت و ممکن اسـت درسـت یا نادرست 
باشـد. بـا ایـن حـال، مـوارد متعـددی از مراجعـه 
حضـوری یـا گروھـی مـردم بـرای ابـراز تشـکر از 
اقدامـات انجام شـده داشـته ایم. بازخوردھایـی کـه 
طـی ایـن مـدت گرفته ایم خـوب بـوده اسـت. این 
مـوارد برای مـا بارقه و حس خـوب امید را بـه دنبال 
داشـته اسـت. بـه این مـورد ھـم بایـد توجـه کنیم 
که بـه علـت یکپارچـه نبـودن مدیریت، مقـدورات 

مدیریـت شـھری محدود اسـت.

�� �� ��ر �ـ�رای    ا�ـ� د��ـ�ره �ـ� ز�ـ�ن �ـ�
���ـ� �ـ�� ��ـ�� ���� ��ـ��� �ـ� ��ر�ـ� �ـ� 
������ ���� را �ـ� در ا�� ��زه ز���ـ� ���ز ا���م 

��ـ�ه ا�ـ� ا��ـ�م �� داد�ـ� �ـ� �����ـ�؟
بـا جدیـت تمـام شـفافیت بودجـه و میـزان 
سـایر  و  شـھرداری  بودجه ھـای  ھزینه کـرد 
دسـتگاه ھای خدمات رسـان در حاشـیه شـھر را 
پیگیـری می کـردم و از طرفـی، اطالعـات و آمار و 
سـرانه ھای خدماتی و جمعیتـی را در جامعه ھدف 
کمیسـیون را به ھنگام سـازی می کـردم. اگرچـه با 
انجـام فرایند ھایـی چـون ایجـاد بـرش بودجه ای 
مناطق حاشـیه شـھر و تھیه سـند حاشیه نشـینی 
بـه این سـمت حرکـت کرده ایـم، شایسـته بـود از 
اولیـن روزھـای دور پنجـم به ایـن مھـم پرداخته 
می شـد. مانع اصلـی بر سـر راه ایـن ھـدف فقدان 
سـاختار متناظر با کمیسـیون مناطـق پیرامونی و 

کم برخـوردار در بدنـه شـھرداری بـود.

�ز ��ـ� �ـ��� از و�ـ� �ـ�د را    ���ـ�� در �
�ـ�ط �ـ� �ـ�را �� ����؟ �ـ�ف ا�ـ�ر ��

بـه طـور میانگیـن، ھـرروز بیـن ۸ تـا ۱۰ سـاعت 
درگیـر فعالیت ھـای شـورا ھسـتم و برخـی از 
روزھـای پایانی سـال ۱۶ تا ۱۷ سـاعت   بـه دلیل 

تصویب بودجه سـاالنه در شـورا حضور داشـته ام.

  �ـ� از ا��ـ�م ��ـ����� در �ـ�رای �ـ�� 
��ـ��ل �ـ� ���ی ��ا��ـ� �ـ�؟

معلـم آمـوزش و پـرورش ھسـتم و پـس از شـورا 
به اصـل خویـش کـه ھمـان کارھـای فرھنگی و 

آموزشـی اسـت برمی گـردم.

ل ��ـ��� �ـ� �ـ� ���ـ�اده    ز���ـ� �ـ� در ��ـ�
و�ـ�  �� ��را��ـ�، �ـ�ز �ـ� ����ـ� ��ـ��� ��ی 
�� �� ��ر �ـ�رای  �ـ�را ��ـ���؟ از ا��ـ�ای �ـ�
�ـ�ای  ��ا��ـ�� ا��  ��ـ�ر  �ـ�ل  �ـ�  �ـ�  ���ـ� 
��ـ�ت �ـ��� ��د�ـ�ن ����ـ� ��ـ���ت �ـ�  ���

�ـ�؟ ... و�ـ� ���ا�
بـه علـت حضـور مسـتمر مـن در میـان مـردم، 
شـھروندان در طـول شـبانه روز مسـائل خـود 
را مطـرح می کننـد وگاه تـا دیرھنـگام ارتبـاط 
می گیرنـد. مـن ھـم در خدمـت مـردم شـریف و 

ھمشـھریان عزیـز ھسـتم.

  ����ـ�ن د��ـ�ره ��ـ�� ���ـ�؟ ا�ـ� واژه 
�ـ� ��ـ�ی را در ذ�ـ� �ـ�� ��ا�ـ� �� ��ـ�؟

مشـھد شـھری اسـت کـه ملـک مشـاع ھمـه مـا 
ایرانی ھاسـت به واسـطه اینکـه مدفن امـام رضا(ع)

در اینجا قـرار دارد. باألخره جمعیت بسـیار زیادی 
بیـش از ظرفیت ھـای محیطـی  جـذب این شـھر 
شـده اند امـا بـه لطـف پـروردگار، امـور مشـھد 
به خوبـی رتـق و فتق می شـود. این شـھر شـھری 
مذھبی است. مشـھد را باید ھمه  دوسـت بداریم و 
برای آبادانی آن و حاکمیت شـاخصه ھای انسـانی، 
دینـی و معنـوی تـالش کنیـم تا نشـان این شـھر 
ھمانند نام مبـارک امام رضا(ع) نشـانه ای از مھربانی 
باشـد. معتقـدم مشـھد ایـن ظرفیـت را دارد کـه 
پایگاه گفتمانـی مھرورزانـه و دین مدارانه در جھان 
باشـد و باید بـرای ایـن مھم فرھنگ سـازی شـود.

  ��ف آ��.
بـرای پیشـبرد کارھـا در مناطـق پیرامونـی و 
کم برخـوردار بـه اجرایـی کـردن ۳ گام اساسـی 

نیـاز اسـت:
اقدامات مشترک از سوی ھمه دستگاه ھای متولی

اتکا به اقدامات جھادی
تسھیل مشارکت واقعی مردم
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بیشـتر سـؤال هایمان از عضـو هیئت رئیسـه پنجمیـن 
محورهـاى  حـول  شـهر  اسـالمى  شـوراى  دوره 
فرهنگـى و بانـوان اسـت. شـهناز رمارم معتقد اسـت 
کـه  نـگاه جنسـیتى نه تنها در مدیریت شـهرى مشـهد 
بلکـه در کل کشـور واقعیـت آشـکارى اسـت. او کـه 
پیـش از این عضو کمیسـیون فرهنگى شـوراى شـهر 
مشـهد نیـز بـوده اسـت، از موازى کارى هـا در حوزه 
فرهنگـى مشـهد و دالیـل آن مى گویـد. رمـارم معتقـد 
اسـت که تغییر و تحوالت در معاونت فرهنگى و نبود 
قـدرت کافى در کمیسـیون فرهنگى شـوراى شـهر از 
جملـه دالیـل ایـن موازى کارى هاسـت. گفت وگـوى ما 
بـا این عضو شـوراى پنجم شـهر مشـهد پیـش روى 

شماست.

������ �����
 �� وا���� ������ ا��

گپ و گفتى با شهناز رمارم 
عضو هیئت  رئیسه شوراى شهر مشهد 

        آ�ـ� در �����ـ� �ـ��ی ����ـ� ��ـ�� �ـ� ���ـ� �ـ��ه ��د�ـ��را�� 
���ـ� ا�ـ�؟

ایـن واقعیت آشـکار کـه در کشـور مـا تبعیـض و نابرابری ھای جنسـیتی در 
عرصه ھـای مختلـف وجـود دارد غیرقابل انـکار اسـت. وجود ایـن تبعیض ھا 
ھـم ریشـه ھای فرھنگـی، ھنجـاری و... دارد. ایـن مـوارد دست به دسـت ھم 
داد ه انـد تا ایـن تبعیض آشـکار را رقـم بزننـد. پژوھش ھای مختلـف و زیادی 
ھم در راسـتای شناسـایی عوامل این موضوع انجام شده اسـت. تضاد بین کار 
و خانـواده، تضاد میـان فرھنگ و خانـواده و عـدم حمایت رھبر یک سـازمان 
و عـدم حمایت خانـواده، تمـام این ھا عواملـی بودند که باعث شـدند تـا زنان 
در سازمانشـان ارتقا پیدا نکننـد. اما آنچه من در این دو سـال و نیـم از نزدیک 
با آن مواجـه بودم، ایـن بود کـه زنان بر تضـاد میان فرھنـگ و خانـواده، عدم 
حمایـت خانـواده، تضـاد میـان کار و خانـواده غلبـه کردنـد بـا توجه بـه این 
موضوع ھـم بـه عامل عـدم حمایت رھبـر یا رھبـران سـازمان ھا می رسـیم. 
می شـود گفـت کـه مدیریـت شـھری مشـھد عزمـی بـرای ارتقـای جایگاه 
بانـوان نـدارد، درحالی کـه در شـعارھا و برنامه ھـای اعالمی خیلـی به حضور 
بانوان اھمیت می دھند. شـھردار مشـھد به شـخصه در حوزه خانوادگی خود 
بـه بانـوی خـود و ارتقـای او و شـرایط کاری اش اھمیت می دھد و به شـخصه 

به ایـن موضـوع اعتقـاد دارد، امـا وقتی در یـک سـازمان به نـام مدیریت 
شـھری قرار می گیـرد، ایـن عوامـل و موانـع پیشـگیری از ارتقـای زنان 
دست به دسـت ھـم می دھنـد و بـر تصمیم گیری ھـای فـردی تأثیـر 
می گذارنـد. ھـر دو بانوی شـورا بارھـا بـرای حضور بیشـتر بانـوان تقاضا 
داشـتیم و خانم ھایی را ھم معرفی کردیـم اما حتی به خودشـان زحمت 
ندادند کـه با آن ھـا مصاحبـه کنند زیـرا فقط یـک موضوع در ذھنشـان 
شـکل گرفتـه اسـت کـه «نمی توانـد» یعنـی قضـاوت پیـش از ھنـگام 
می کننـد. ایـن موضـوع به صـورت فرھنگـی پس ذھـن مدیران ماسـت 
که زنان مـا ناتوانند و نمی توانند. چنیـن ھنجاری در نگرششـان، به رفتار 
آن ھا ھم شـکل می دھـد و ھمین موضوع باعث شـده اسـت تا نمـود این 
نگاه مردسـاالرانه این گونه باشـد که تعداد مدیران زن شـھرداری نسـبت 
به دوره قبل تفاوت معناداری نداشـته باشـد. یک پسـت بانـوان به عنوان 
مشـاور زنـان در شـھرداری داریـم. ایـن خانم به بخـش دیگـری منتقل 

شـد ولی از این فرصت اسـتفاده 
نکردنـد کـه ایـن پسـت را بـه 
بانـوی دیگـری بدھند تـا زمینه 
ارتقـای فـرد دیگـری را فراھـم 
کننـد. ایـن نقـد ھـم بـه بانویی 
کـه ھـر دو پسـت را دارد وارد 
اسـت و ھم به شـھردار. نمی دانم 
ایـن ضعـف بانـوان را می رسـاند 
یـا ضعـف مدیریـت شـھری. در 
ھـر صـورت حاکمیـت نـگاه 
مردسـاالرانه در نظـام مدیریتی 
کشـور و از جملـه شـھرداری 
مشھد باعث شـده اسـت تا زنان 
ما بـا ھمـه شایسـتگی ھایی که 
در بدنه مدیریت شـھری مشھد 
دارند، مظلـوم واقع شـوند. البته 
در مشـھد شـھردار خانـم داریم 
ولـی ھمچنـان پسـت قبلی اش 
را دارد و ایـن پسـت بـه بانـوی 
دیگری سپرده نشـده است. این 
پسـت ھا بایـد بـه بانـوان دیگـر 
سـپرده شـود زیـرا قـرار اسـت 
حداقـل حضـور زنـان به لحـاظ 
کمـی افزایش پیـدا کنـد وگرنه 
به لحـاظ کیفـی بخـش اعظـم 
فعالیت ھای شـھرداری مشھد را 

زنـان انجـام می دھنـد.

      ��ر�� �� ��ا�� ���ـ��� 
و ���ی ا�� ��� در ��� ��ی 
�ـ�ی  ����ـ� از ���ـ� ��د�� �
�ـ�ا  ��ده ا�ـ�،  ����ـ�  �ـ��ی 
�ـ����  ��د�ـ�  در  ��ـ�ن  �ـ� 
�ـ��دا�ی ��ـ�� در��ـ�ص 
�ـ�ه  ���ـ�  ���ـ��  ا�ـ� 

؟ �ـ� ا
به نظـر مـــــن بودجه ریـزان 
شـھرداری مشـھد آن طـور کـه 
بایـد و شـاید از بودجه ریـزی 
جنسـیتی شـناخت یـا دربـاره 
آن دغدغـه کافـی ندارنـد. در 
ایـن زمینـه نـگاه غلطـی جـا 
افتـاده اسـت و فکـر می کننـد 
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منظور ما این اسـت کـه بودجـه و برنامـه جداگانه ای ۹۶

بـرای زنـان داشـته باشـیم درحالی کـه منظـور مـا 
برنامه ریـزی بـرای ایجـاد فرصت ھایـی بـرای حضور 
زنـان در کنـار مـردان در مشـھد اسـت. بـرای مثـال 
وقتـی توسـعه فضاھـای ورزشـی شـھر را در دسـتور 
کار قرار می دھنـد، چند درصـد و چند سـاعت از این 
مکان ھـا در اختیـار بانـوان قـرار می گیـرد؟ احتمـاال 
سـاعت ھای پِـرت و محـدودی بـه بانـوان اختصاص 
می دھنـد. یـا بودجه ریزی برای توسـعه فضای سـبز؛ 
آیـا خانم ھـا به راحتـی می تواننـد از ھمـه فضاھـای 
پـارک اسـتفاده کنند؟ نـه! زیـرا ایـن فضاھـا آن قدر 
که باید برایشـان امن نیسـت. یـا در حوزه ھـای دیگر 
مثل دوچرخه سـواری. سال گذشـته چندین میلیارد 
برای ایـن کار اختصـاص دادیـم. مطمئن باشـید که 
بانوان ما سھمی از این مسـیرھا ندارند. بودجه ساالنه 
شـھرداری مشـھد بیـش از ۱۰ھـزار میلیـارد تومان 
اسـت و کنارگذاشـتن نصف جامعـه مشـھد (بانوان) 
به اقتصـاد شـھر لطمـه می زنـد. به نظر من نداشـتن 
دغدغـه کافی و عدم شـناخت کافـی بودجه ریـزان از 
بودجه جنسـیتی و نبود ھمـت کافی در کمیسـیون 
بودجه شـورای شـھر که ھمچنان تصویـب بودجه را 
به روش سـنتی و ھمیشـگی ولـی با ھمت و سـرعت 
بیشـتر انجام می دھد از جملـه عوامل دخیـل در این 

موضـوع اسـت.

      در ����� ��ـ�ق ز��ن، ��ر�� �� ��وم ا����ق 
�ز و �����ـ�ت ����ـ�  و���ـ� آ�ـ�ن �ـ� �ـ�ا�� �
����ـ� ��ده ا�ـ�. د��ـ�ره دو���� �ـ�ا�ی ز�ـ�ن در 
�ـ�� �� ����� �ـ� �ـ���، ��ـ�ط و �ـ�دا�� آ��ن 
ا�ـ� ا�ـ� ���ـ� �����ـ� �ـ��ی ا�� �ـ�ده �ـ� �� 
���� ������� ��ی ���ی را ��ا�� �� ���� و ا���� 
ز��ن ���ا��� از ا�� ا�����ت ا�ـ���ده ���ـ� �� ��، �� 
������ ���ی ����� ��� ��د. ��� ��� �� ا�� 
ا�ـ�؟ ا�� ���، �ـ� ��ا �ـ��� ��ـ�ک ������ ��ی 

��ای ر�ـ� ا�ـ� ���ود�� �� ���ـ���؟
موضع شـورای پنجـم در این زمینـه واضح و شـفاف 
اسـت. مسـئله دوچرخه سـواری زنـان در مشـھد 
بیشـتر یک مسـئله عرفی و فرھنگی اسـت و مسئله 
مدیریتی نیسـت. مشـھد به لحـاظ عرفـی و فرھنگی 
آمادگی پذیرش دوچرخه سـواری زنان را ندارد. وقتی 
اسـالم توصیه می کند که بـه فرزندانتـان تیراندازی و 
اسب سـواری و شـنا را یاد دھیـد، منظـورش به ھمه 
فرزندان اسـت نه فقط پسـران! در آن زمان برای دفاع 

از خـود تیرانـدازی الزم بـوده و امـروز دفاع شـخصی 
جایگزین آن شـده اسـت. در این شـرایط اگـر در نظر 
داشـته باشـیم که اسـالم بـه اسـب به عنوان وسـیله 
حمل ونقل اشـاره کرده اسـت. در حال حاضر تعدادی 
از دختران ما در شـھر دوچرخه سـواری می کنند ولی 
حساسیتی ایجاد نشـده اسـت. بانوان باید از دوچرخه 
اسـتفاده کنند، البتـه از دوچرخه ھای شـخصی، زیرا 
نمی تواننـد از دوچرخه ھـای ایسـتگاه ھا اسـتفاده 
کنند، به این دلیل که مدیریت شـھری این جسـارت 
و ریسـک را نکرد تـا اجـازه بدھـد بانـوان از دوچرخه 
اسـتفاده کننـد. شـاید ابتـدای دوره اگـر ایـن کار را 
می کرد پذیرش بیشـتری وجود داشـت تـا بعدھا که 
تعامـالت و دخالت ھا بیشـتر و این خواسـته ھا مطرح 
شـد. در ھر صـورت این ایـراد وارد اسـت. مـا از دین و 
شـرع کـه نمی توانیم جلـو بزنیم. مـا بانـوان خودمان 
کم کار ھسـتیم. اگر برویم در این خصـوص با مراجع، 
علمـا و محافـل مذھبی صحبـت کنیـم و بگوییم که 
ھدفمان از دوچرخه سـواری الزاما به عنوان یک وسیله 
حمل ونقـل پـاک و ھمگانی اسـت، بعیـد می دانم که 
آن ھا واکنـش منفی نشـان دھنـد. در واقع ایـن نگاه 
غلط را که دوچرخه سـواری وسـیله ای برای ولنگاری 

اسـت بایـد در عمل تصحیـح کنیم.

      �ـ�� ��ـ� ���� ر���ـ� �ـ�رای ا�ـ��� 
��� ���� ����� و ��ل ��ی ����دی در ���� 
����ـ�، ا������، ������ و آ��ز�ـ� ����ی 
��ـ�� �ـ�� �� ��ـ�ان  �����ـ� دا�ـ�� ا��. ����ـ� �
ن در ا�ـ� ��زه �ـ�ی ������ـ� ����ـ� �ـ�ده  �ـ� �
ا��؟ �� ��� �������ن �� �� ��ا��، ����ت 
و ����رد���ـ� ��ا�ـ� �ـ�ه ا��؟ ���ـ� ز���ـ� �ـ�� 
در ا�ـ� �ـ�ل �� د�ـ���ش �ـ� ��ا�و��ـ�� ���� 

�ـ�ده ا�ـ�؟
حدود ۴۰ سـال پیش و اوایلی کـه وارد ایـن عرصه ھا 
شـده بـودم کار برایـم سـخت بـود. امـا به مـرور ایـن 
موضـوع کم رنـگ شـد و کار و اھـداف جـای آن را 
گرفـت. شـرایط اجتماعـی آن زمـان سـخت بـود و 
خیلـی وقت ھـا در جلسـات بـا نگاه ھـای سـنگینی 
روبـه رو می شـدم. امـا کم کـم ایـن مسـائل حل شـد 
به طوری کـه در حزبی که عضـو آن بودم ِسـمت ھایی 
مثـل دبیر و عضـو ھیئت رئیسـه داشـتم. در شـورای 
اسـالمی شـھر خـدا را شـکر مانعـی وجـود نـدارد و 
مشـکلی در ایـن زمینـه از حیث جنسـیت نداشـتم. 
ضمنـا در شـورای شھرسـتان در سـطح کارشناسـی 

ھمـکاران خانـم را بـه کار گرفتـم؛ البتـه اعضـای 
ھیئت رئیسـه ھمـه مـرد ھسـتند.

      در ��ـ� از ا���ر�����ی ��د ��ـ�� ��ده ا�� 
�ـ� �ـ�رای ���ـ� ���ـ� ����� ��ـ�ی ������ـ� 
و ر���ر�ـ�ی �ـ�را ا���ـ� در  �ـ�� �ـ�ده و از ا�ـ� �
����� و ار���ط ��اوم �� ا���ر �� ����� ا�� ا�� 
���� ��رد���� �����ن ����. �� ���ن ��� ��ر ��د 
را در ���ض ��� ������ ا���ب ر����، �����ن 

دا��ـ���� و ������ن �ـ�ار داده ا��؟
شـورای پنجـم شـھر مشـھد ھـم از نظـر میـزان 
تحصیـالت اعضـا و ھـم از نظـر سـوابق کار اجرایی و 
دانشـگاھی یکـی از دوره ھـای بـا میانگین باالسـت. 
حضـور چند عضـو ھیئت علمـی، فرمانـدار، مدیرکل 
و یـک شـھردار شـاھد ایـن مدعاسـت و نمایندگانی 
از ھمـه اقشـار جامعـه از جملـه فعـاالن فرھنگـی، 
ورزش کاران، فعـاالن بخـش خصوصـی، جامعـه 
پزشـکان و مھندسـان در ترکیب شـورا حضـور دارند 
و در رشـته خودشـان صاحـب نظـر ھسـتند. خـود 
ایـن موضـوع تسـھیل کننده ارتبـاط اعضا بـا جامعه 
نخبگانی در حوزه ھای مختلف اسـت. دربـاره ارتباط 
با مـردم ھـم کـه به جـز دیدارھـای عمومـی، حضور 
در سـامانه۱۳۷ و پاسـخ مسـتقیم بـه سـؤال ھا و 
دغدغه ھـای شـھروندان به صـورت منظـم وجـود 
داشـته اسـت و خواھـد داشـت. دربـاره شـخص من 
ھم که شـما حتما شـنیده اید کـه نه تنھـا در روزھای 
سه شـنبه که روز دیدار عمومی اسـت بلکـه در خیلی 
از ایام ھفته، در اتاقم به روی مردم گشـوده است و این 
باعث ازدحام مراجعه کنندگان شـده اسـت. اما درباره 
اینکه چقدر خودم را در معرض نقد مسـتقیم اصحاب 
رسـانه و متخصصان قرار داده ام، خوب است نظر خود 
آن ھا را بپرسـید، زیرا گمان نمی کنـم گفت وگویی را 
رد کرده باشـم یا به جلسـه نقدی دعوت شـده باشـم 
و اگـر مقدوراتم اجـازه مـی داده اسـت، نرفته باشـم.

�ـ� �ـ��ی و        در ��زه �ـ�ی ����ـ� ����
����� در ��زه ������ و ا������ ���� ����� 
��ـ��  دارای  ���ـ�،  د�ره  ���ـ�ان  ���ـ�  �ـ� 
����اد�ـ� �ـ� ���ـ� ا��ـ�ی �ـ�را ��ـ���. ا�ـ� 
��ـ��� �ـ� ����ـ� �ـ�� �ـ� ���� ��ا�ـ� در ����ـ� 
���ـ�؟ آ�ـ� ������ا�ـ�ی ���� �ـ� و ����� ��ی 
��ای ���ی ا�� ��� ��ی ������� و��د ��ارد؟

اینکـه می فرماییـد الزم اسـت با ذکـر مصداق باشـد. 

تا آنجا کـه من می دانـم ھیچ کـدام از مدیـران رده باال 
و میانی حـوزه فرھنگی نسـبت خانوادگی بـا اعضای 
شـورا ندارنـد. البته اگـر فـرض را بـر ایـن بگیریم که 
چنین اتفاق نادری ھـم رخ داده باشـد، در این صورت 
باید دید آیـا او بدون سـوابق الزم و طی کـردن مدارج 
به صـورت یک شـبه بـه آن مقـام رسـیده اسـت کـه 
اگـر چنیـن باشـد فاجعـه اسـت، امـا اگـر فـرد مورد 
نظـر در رشـته خـود متخصـص اسـت و به تدریـج 
در شـغلش پیشـرفت کـرده و قبـال بـه مدارجـی در 
سـطح یا حتی باالتر از شـغلی کـه گرفته ھم رسـیده 
اسـت، چرا باید بـا وجود شایسـتگی و صرفـا به خاطر 
نسـبت فامیلـی طـرد شـود؟ البتـه ترجیح شـخص 
من ایـن اسـت کـه به خاطـر فضـای جامعـه در چند 
سـال اخیـر و حساسـیت ھا روی ژن ھـای خـوب و 
اینکـه ھـر خانـواده ای حـاال دیگـر صاحـب فرزندی 
تحصیل کـرده و جویـای شـغل اسـت، بسـتگانم را از 
پذیرفتن مسـئولیت در حوزه شـورا و شـھرداری منع 
کنـم تـا شایستگی شـان تحت شـعاع ایـن فضـا قرار 
نگیرد. آن ھم وقتـی آن ھا توانایی ھایشـان را به اثبات 
رسـانده اند و در بخـش خصوصـی بـا حاشـیه کمتـر 

می تواننـد فعالیـت کننـد و الگـوی دیگران باشـند.

      ��ـ���ی از ا��ا�ـ�ت ��� �ـ�ی ����ـ� 
�ـ�زه �����ـ� و ا�����ـ� �ـ��دا�ی ��ـ�� �ـ� 
�����ـ� �� ���ـ��� دارد و �� ا��ـ�ح �ـ��� 
���ـ� �ـ�ا�ی ���ی در ا�ـ� �ـ�زه ��ـ���. �ـ�ا �ـ� 
ا�ـ� ���ـ�� ر�ـ���� ��� �ـ�د و ������ �ـ�ی 
�ـ���ن د��  �ـ��دا�ی  �����ـ�  و  ا�����ـ� 

؟ د ��� �ـ�
ایـن مسـئله سـاختاری اسـت و یـک طـرف آن بـه 
کمیسـیون شـورا به عنوان رأس ھرم سیاست گذاری 
مسـائل فرھنگـی بازمی گـردد. در خصـوص مسـائل 
فرھنگی باید تصمیمات واحد در شـھر داشته باشیم. 
ولی ممکن اسـت این تصمیم واحد مجریان متعددی 
داشـته باشـد. برای مثال بایـد سـرفصل ھای آموزش 
شھروندی تھیه، بودجه آن مشـخص و در کمیسیون 
فرھنگـی تفکیـک شـود کـه ایـن تعـداد مجـری بـا 
ھماھنگی معاونت فرھنگـی می توانند فعالیت کنند. 
معاونت فرھنگی ما در دو سـال و نیم گذشـته به دلیل 
تغییر و تحـوالت متعدد نتوانسـته اسـت آن گونه که 
بایـد اتفاقـات فرھنگـی شـھر را فرمان دھی کنـد. در 
این شـرایط طبیعی اسـت کـه بخش ھـای فرھنگی 
در سـایر سـازمان ھا به تنھایی بـار پرکردن بخشـی از 
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این خأل موجـود را به دوش بکشـند. بنابراین بخشـی ۹۸

از موازی کاری به عـدم فرمان دھی، تغییـر و تحوالت 
معاونـت فرھنگـی و نبـود قـدرت و قـوت کافـی در 
کمیسـیون فرھنگی و احاطه بر موضوعـات فرھنگی 

برمی گـردد.

      در ��ه �ـ�ی ا��ـ� ���ـ� ��ا�ـ� ���ـ� ����ـ�ت 
�ـ� ا�زش ا�ـ�وده و ���ـ� ا���ر����ـ�ی ��ـ���ن 
����ی ���� �� ����� ا����رات ��را�� و ������ 
���� ا�ـ�. ا�� در ���� ا�ـ� �� �� �ـ�ی ���� 
در ��� ر�ـ� �����زدا�� و ���ـ� ���ی ��ا�� 
دو��ـ�، ���ـ� ��ـ�� ����و�ـ� در �ـ�ل �� �ـ�ن 

ا�ـ�. ��ـ� �ـ�� در ا�� �ـ�ره ���ـ�؟
نظـر من این اسـت کـه متأسـفانه در کشـور مـا ھنوز 
بسـیاری از مسـئوالن به این باور نرسـیده اند که ریشه 
بسـیاری از مشـکالت تمرکزگرایـی و تصدی گـری 
دولتـی اسـت و ایـن موضـوع فقـط دربـاره شـوراھا و 
دولـت نیسـت. می بینیـم کـه حتـی بـا وجـود ابـالغ 
سیاسـت ھای اصـل۴۴ توسـط مقـام معظـم رھبری 
باز ھم بسـیاری از شـرکت ھای بـزرگ مـا از دولتی به 
خصولتی تغییر کردنـد و آن ھدفی کـه رھبری دنبال 
آن بودنـد اجـرا نشـد. درحالی کـه تـا قبل از تشـکیل 
شـوراھا، شـھرداری ھا وبال گـردن دولـت بودنـد، اما 
امـروز می بینیـم عـالوه بـر اینکـه ایـن نھـاد افزایش 
مشـارکت شـھروندان در اداره شـھر را در پی داشـته، 
مسـتقل ھـم شـده اسـت و تنھـا بخـش کوچکـی از 
بودجه سـاالنه اش را آن ھم از طریق عـوارض قانونی از 
دولـت می گیـرد و کمک حال دولت اسـت، امـا باز ھم 
مقاومت وجود دارد. البتـه این راه درازی اسـت و برای 

توسـعه بایـد صبر داشـت.

      �� ��رای ا���� ���� ��� ���� در ��زه 
ز��ن  �� ���ه ای �� د���؟

بی تعـارف نمـره قبولـی نمی دھـم. اگـر در حـوزه 
عدالـت جنسـیتی حرکـت مثبـت و اقدامـات جدی 
داشـتیم نمـره قبولـی مـی دادم. تالش ھـای خوبـی 
صـورت گرفتـه، امـا تالش ھای معنـاداری کـه تغییر 
اساسـی ایجاد کند نبوده اسـت. اینکه دو جشـن ویژه 
بانـوان در سـال برگـزار شـود، حرکـت خوبی اسـت، 
امـا حرکت ھـای سـاختاری کـه منجـر بـه تغییـر و 
تحوالت جـدی در حـوزه زنان شـود نداشـتیم. البته 
فضای مردسـاالرانه حاکم در شـھرداری مشـھد را از 
بین برده ایـم و این کاخ شیشـه ای ترک برداشـته، اما 

سقف شیشـه ای آن ھنوز نشکسته اسـت و بانوان ھم 
نتوانسته اند از این سـقف خارج بشـوند. به نظرم ھنوز 
خیلـی کار داریم تـا به آنجـا برسـیم. در این شـرایط 
اگر خیلـی خوش بینانه نـگاه کنیـم و بگوییـم فضا را 
عـوض کرده ایم، قبول شـده ایم. البته در حـوزه بانوان 
اتفاقات خوبی افتـاده و فضای فرھنگی عوض شـده و 
توجه به بانوان پررنگ تر شـده اسـت. به پارک ریحانه 
و حجاب بودجـه اختصـاص دادیـم. در بخش ھایی از 
شـھر فضاھای اختصاصی در پارک ھای عمومی برای 
بانوان ایجاد شـده اسـت. از این دسـت اقدامات انجام 
شـده، امـا این کارھـا منجـر به تغییر اساسـی نشـده 

اسـت و در نتیجـه من نمـره قبولـی نمی دھم.

و��ان ��ـ��ی �ـ�  �ز۹۹ �ـ� �ـ��       �ـ�ای �ـ��
�� د��ـ�؟ ��ـ�ی 

با وجـود بیمـاری کرونـا و این شـرایط ھر چـه برنامه 
داشـتیم تحـت تأثیـر قـرار گرفته و لغو شـده اسـت. 
فقـط می توانم بگویـم در سـال۹۹ ان شـاءا... فـاز اول 
پارک بانوان وکیل آبـاد را افتتاح خواھیـم کرد. حدود 
۲۰میلیـارد تومان برای این پارک ھزینه شـده اسـت 
و بـه زودی فضای اختصاصی خوبی بـرای بانوان ایجاد 

خواھد شـد.

      ��ـ� ا��از و د�ر��ـ�ی ���ـ�ب �ـ�� از �ـ�� 
��ـ�� ���ـ�؟

شـھری که ھمه مردم آن فارغ از جنسـیت و بر اساس 
شایسـتگی و توانمندی ھایشـان نقش آفرینـی کنند. 
مشـھد شـھری اسـت کـه پتانسـیل جـذب سـاالنه 
۳۰میلیـون زائـر را دارد که ایـن فرصتی اسـت که در 
کمتـر شـھری وجـود دارد. در این شـھر نبایـد بیکار 
و فقیـر داشـته باشـیم. دورنمـای مطلوب مـن برای 
مشـھد شـھری بدون فقیر، بیـکار و بدون مشـکالت 
و آسـیب ھای اجتماعـی اسـت. متأسـفانه رتبه ھای 
اول آسـیب ھای اجتماعـی را داریـم. امیـدوارم بـا 
حرکت ھایی که در شـورای پنجم و مدیریت شـھری 
برای جذب سـرمایه گذاری انجام شـده اسـت بتوانیم 
از ایـن فرصـت حضـور زائـران در شـھرمان در جھت 
اشـتغال زایی و اسـتفاده از توانمندی ھـای بانـوان 
اسـتفاده کنیـم، زیرا ھـر چه بـه حـوزه بانـوان توجه 
شـود و زنان ایـن جامعـه عـزت ببینند، آسـیب ھای 
اجتماعی ھم کاھش می یابد و ان شـاءا... بـه دورنمای 

مطلـوب مشـھد ھـم نزدیک تـر می شـویم.
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  �ـ��� ا�� �ـ�ال را �� د���ت از ��� �����ه 
����� �� ���ر �ـ� از ��زه ����� ��د��ن، 
و�ـ��ی، د�ر �ـ��� و �����ـ� �� ��ـ�ان ���  دا�

�ـ�رای �ـ�� را �� آن ����ـ� داد��؟
 از سال۸۰ عالقه مند بودم در شــورای اسالمی شھر 
باشم و از آنجا که حدود ۲۲ سال  معاون دانشگاه علوم 
پزشکی مشھد بودم، احســاس کردم می توانم امور 
سالمت و بھداشــت مردم را در شورای شھر پیگیری 
کنم. ھمچنین از سال۷۳ که دولت وقت، اداره شھر 
را بر دوش پارلمان ھای محلی گذاشت، برنامه ریزی 
کردم که به شھر مقدس امام رضا(ع) کمک کنم.  ۴ دوره 
نامزد شورای شھر بودم. در ھمه دوره ھا عضو علی البدل 
بودم و در یک ســال پایانِی سومین دوره وارد شورای 
شھر شــدم. در این دوره ھم با توجه به تأ کید اعضای 
لیست که سعی کردیم از ھمه تخصص ھا  عضو داشته 
باشیم با بیش از ۲۵۰ ھزار رأی مردم وارد شورای شھر 
شدم. در شورای شھر باید افراد مختلفی را داشته باشیم 
که بتوانند نقش مؤثری ایفا کنند. من برای خدمت به 
شھرم آمدم. متولی این شــھر حضرت رضا(ع) است و 
ھمان طور که بنیان گذار جمھوری اسالمی فرمودند، 
مشھد پایتخت کشور است. این شھر، ملجأ و پناه ھمه 
شیعیان جھان است. به ھمین دلیل، باید درخور ھمه 
مردم جھان آماده شــود. ما سعی کردیم بتوانیم رفاه 
و آســایش را برای زائر و مجاور ایجاد کنیم. تالش ما 
این بوده است که شھر پاک باشد و ھوای سالم داشته 
باشد زیرا ھوای سالم در سالمتی مردم نقش ارزنده ای 
دارد. من در شورای سوم و دوره فعلی روی این موضوع 
تالش کردم که حمل و نقل عمومی را توســعه دھیم. 
در ھمین راستا، بیشترین بودجه را تصویب کردیم تا 
خط۲ قطار شھری را تمام کنیم. این خط را از طبرسی 

گفت وگو با علیرضا شهریارى 
عضو هیئت رئیسه شوراى اسالمى شهر

ا���   ����ن ��ی ���د��� �����

در آستانه هفتادسالگى اش، مسن ترین عضو پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر است. 22
سال در معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى مشهد کار کرده و انگیزه اش براى 
ورود به شوراى شهر، انتقال همین تجربیات تخصصى به مدیریت شهرى بوده است. اما 
مشغله هایش کمتر از سال هاى خدمتش در دانشگاه علوم پزشکى مشهد نیست. دکتر علیرضا 
شهریارى عالوه بر عضویت در هیئت رئیسه شوراى شهر، ریاست انجمن داروسازان 
خراسان رضوى را بر عهده دارد و عضو هیئت مدیره نظام پزشکى، عضو مجمع نمایندگان 

نظام پزشکى کل کشور و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز هست.
نشانى از مصاحبه هاى راه و بیراه با لحن هاى خبرى و رسمى در شخصیت او نیست و بر 
این باور است که تا جایى که مدیران و مسئوالن شهرى  گفته هاى الزم را مطرح مى کنند، 
نیازى به مصاحبه نیست مگر اینکه حقى از کسى ضایع شده باشد که باید دفاع کرد. 
شهریارى بر 2 موضوع تأکید دارد: نخست اینکه براى سامان دهى مراکز خدمات درمانى 
و داروخانه ها و جلوگیرى از تجمیعشان در یک منطقه، اسیر قانون هاى باالدستى هستیم و 
دوم اینکه با جنجال، مشکل حل نمى شود، بلکه باید مشکالت را با همدلى و دوستى حل کرد.

مشروح این گفت وگو را در ادامه مى خوانید.

سمیرا شاهیان
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سوم به شھید کاوه رســاندیم و تا اواسط سال آینده 
تا شھرک ســالمت امتدادش می دھیم. ھمچنین 
تالش می کنیم بودجه خط۳ را که از الھیه شــروع 
می شود و به شــھرک ابوذر می رسد تصویب کنیم. 
به یاری خدا، قرارداد اتصــال خطوط ۳ به ۲ و یک را 
بســته ایم و با قرارگاه خاتم االنبیاء صحبت کرده ایم 
که ۳ ایستگاه میدان شھدا، باب الجواد و ترمینال به 
ھم وصل شوند. با این اقدام، با قطارشھری فرودگاه 
را به راه آھن وصل می کنیــم. موضوع دیگری که به 
آن اعتقاد دارم این است که باید  با کاھش سفرھای 
درون شــھری، از آلودگی ھوا بکاھیم. برای کاھش 
سفرھای درون شھری نیاز داریم امکانات بھداشتی، 
درمانی و رفاھی را در ھر منطقه شھری ایجاد کنیم. 
این دید من است و از روز اولی که در معاونت غذا و دارو 
بودم به آن توجه کــردم. به ھمین علت، داروخانه ھا 
را پراکنده کردیم اما دیوان عدالت اداری مصوبه ای 
دارد که داروخانه ھا در ھر جایی تأسیس شوند. یعنی 
فاصله و جمعیت باید در مراکــز درمانی از بین برود 
و این خالف سیستم ارجاع اســت وقتی می توانیم 
کاری کنیم که نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
حمایت کنند. با آقای پژمانفر صحبت کردم. با رئیس 
کمیسیون بھداشت و درمان ھم صحبت کردم. با آقای 
وزیر بھداشت ھم صحبت کردم. از رئیس قوه قضائیه 
انتظار دارم با درایتی که دارد، این مشکل را حل کند 
زیرا ما برای دسترسی مردم باید امکانات بھداشتی، را 
چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، در نقاط 

مختلف شھر داشته باشیم.

  ا�� �� ���� �� و���� �����ن �����ر ...
مشکل ما ھمین است. انتظار داریم نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی مصوبه ای داشته باشند که تقسیم 
نیروی انسانی بر اساس جمعیت صورت بگیرد. اکنون 
کمترین امکانات بھداشتی و درمانی را در منطقه ۲ با 
۵۲۰ ھزار نفر داریم در صورتی که ۷۰ درصد امکانات 
بھداشتی و درمانی و بیمارســتان ھا در منطقه یک 

متمرکز شده اند.

  و��� �ـ�دم ������ �ـ�� را �ـ� ���� ��� 
���ا��ـ�، ���� ا�ـ� ������: �ـ�� �� ا�ـ� ���� 
��ـ�ر  ��ـ��،  �ـ��  �ـ�رای  در  �������ـ�ن  از 
��ا��ـ�� ا�� �� ���� ��اردی �ـ� �� ����� ���� 
��ـ� ����ـ����؟ �ـ� ��ـ�ز ������ی �ـ�ی ����ـ�ن 

���ـ��ر را �� ����ـ�.

می دانم. باید قانون ھای باالدستی اصالح شود. اسیر 
قانون ھای باالدستی ھستیم. وقتی پروانه پزشک 
صادر می شود، می گویند پروانه مشھد گرفته است. 
به شــما چه ارتباطی دارد کجا می رود؟! کاری که 
از سال ۶۲، زمانی که معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی مشھد بودم، از دست من برمی آمده 
این بوده است که با وزارت بھداشت گفت وگو کنم و 
بگویم به ھر ۶۰۰۰ نفر یک داروخانه می دھم. خودم 
ھم در منطقه محروم داروخانه تأسیس کردم. به 
ھمه ھمکارانم ھم گفتم ایــن مناطق به داروخانه 
نیاز دارند. برایتان امتیازبندی می کنیم. ھر کسی 
به امتیاز نیاز دارد اقدام کند. شما خبرنگاران این 
موضوع را از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
پیگیــری کنید. من عضــو کمیســیون ماده ۲۰

ھستم و روزی ۱۰ درخواســت برایمان می آید که 
می خواھیم برویم احمدآبــاد. چه کار کنیم؟! ھمه 
دوست دارند در بھترین مناطق باشند ولی باید با 

امتیازبندی  می توانیممشکل را حل کنیم.

  �ـ�� در د���� ۹۰ �� ا�� ���� ���� ����ه �� 
«��� ر��» از ��رای ������ن ا���اف داد��. 

د�����ن �� ��د؟
من رئیس انجمن داروسازان خراسان، عضو ھیئت 
مدیره نظام پزشکی و عضو مجمع نمایندگان نظام 
پزشــکی کل کشــور ، عضو ھیئت مدیــره انجمن 
داروســازان ایران و عضو ھیئت رئیسه شورای شھر 
ھستم. بنابراین نمی توانم وقتی برای رسیدگی به امور 
شورای شھرستان بگذارم. از طرفی، خانم رمارم ھم 
توانمند و ھم برنامه ریز است. بنابراین از او خواھش 
کردم این مسئولیت را بپذیرد. از زمانی که ایشان قبول 
مسئولیت کرده، به علت روابطی که دارد و وقتی که 
می گذارد، تحول خوبی در شورای شھرستان ایجاد 
شده است. اگر بدانیم کسی بھتر از ما می تواند کاری 
را انجام دھد، ظلم کرده ایم آن پست را اشغال کنیم. به 
ھمین دلیل، چندین بار از خانم رمارم خواھش کردم 
چون می دانستم توانمندتر است. برای اینکه به صحت 
و سقم گفتار من برســید، از مردم و مسئوالن سؤال 
کنید. این نشان می دھد اگر کارھا را به افراد متخصص 

و عالقه مند به نظام واگذار کنیم، سود کرده ایم.

 ��� �ـ� �ـ�� ���دا��ـ�. در ���� ���ـ� ��د�� 
رگ ��ـ��ی در ��ـ��  � �ـ�ی �ـ� �ـ� �ـ� ا��ا�ـ� ��

������ـ�. ��ـ�ز �ـ� �ـ� ا�ـ� ����ـ�ن ��ـ���؟

برج ھــای بــزرگ تجاری بــرای وقتی اســت که 
خیابان ھایمان این تعداد مغازه نداشته باشد. ھرچه 
تعداد این مغازه ھا بیشتر شــود، ھزینه ھای مردم 
بیشتر می شــود. حاال ھم معتقدم  در شھرمان به 
این ھمه بــرج تجاری نیاز نداریم. چــرا این برج ھا 
در منطقه ۲ ایجاد نمی شــود کــه ۵۰۰ ھزار نفر 
جمعیت دارد؟ چه لزومی دارد برجی تجاری بسازیم 
و جمعیت را به طرفی از شھر بکشــانیم و ترافیک 
ایجاد کنیم؟ اگر بخواھیم کاری انجام دھیم، ابتدا 
شھرسازی باید برنامه ریزی کند. اگر قرار است برج 
تجاری ایجاد کنیم، نباید توجه به مرکز شھر باشد. 
در آینده خیابان ھای ســجاد و فردوسی و ھمه آن 
منطقه بسته خواھد شد در حالی که باید به ۲۰ سال 

آینده فکر کنیم.

  ا���ـ� �ـ�� در ����ـ� ����ـ� ��ـ� 
�ـ� د��ـ�  ���ـ� �ـ�رای �ـ�� ���ـ� ��ـ�ر�� دا�

���ـ� دارد؟
من عضو ھیئت رئیســه شورا ھســتم. من و خانم 
رمارم منشــی ھای صحن علنی ھســتیم و باید به 
رئیس شــورا کمک کنیم. وقتــی رئیس صحبت 
می کند و نیازھا را می گوید، دیگر نیازی به صحبت 
ما نیســت. دنبال مطرح کردن خودم نیســتم. در 
کمیســیون ھا نقطه نظرات خودمان را می گوییم. 
حتما باید روی بیلبورد ھا و توی صفحات روزنامه ھا 
بروم؟! نه، بگذارید ھمــکاران دیگر که وارد میدان 
شده اند باشند. من عالقه ای به مصاحبه ندارم مگر 
آنکه حقی از کسی ضایع شده باشد. بعضی وقت ھا 
مصاحبه می کنم که بتوانم کاری انجام بدھم. حاال 
اگر نظرھای تخصصی از زبان دیگران ھم بیان شود 
خیلی خوب اســت. دیدید که درباره کرونا ۲ جمله 
شھردار مشھد که گفت «شھر ما در وضعیت قرمز 
اســت» و «درباره کرونا کوه یخی داریم» خیلی به 
دل مردم نشســت. باید اطالعاتمان را به مسئوالن 
برسانیم تا آن ھا بیان کنند. این گونه سود بیشتری 

دارد.

�ـ� �ـ� ����ـ� �ـ��    ���ـ� �ـ�� �ـ� ا�ـ� ����
ر��ـ� �ـ�رای �ـ�� و �ـ��دار �ـ� �ـ�دم ���ـ�� 

؟ �ـ� ا
بله، وقتی من در داروخانه خودم مردم را راھنمایی 
می کنم ولی آن ھا توجه نمی کنند که ماســک برای 
مواردی اســت که فرد با درمانگر در ارتباط اســت. 

درست است در شرایط بحران ھســتیم، اما باید به 
مردم بگوییم استرس نداشته باشند و سیستم ایمنی 
بدنشان را قوی کنند. جنگ ھشت ساله را پشت سر 
گذاشتیم. ویروس کرونا را ھم شکست خواھیم داد. 
 شما خبرنگاران اصول سالمت و بھداشت را به مردم 

بگویید.

  آدم ��ی و ر�ـ�� ای ���ـ���. در ��� �� 
�ـ� ������ ����ـ�ن ��� و�ـ� ر�ـ�� و ��ـ�ی 
��ـ�ده ا�ـ�. در ا�� �ـ�ره �ـ� �ـ�� ا���ـ�د �ـ�ه 

ا�ـ�؟
البته ســخنرانی ای را که ۹ دی انجام دادم حتما 
دیده اید. نمی خواھیم جنجال ایجاد کنیم. بعضی ھا 
می خواھند جنجال ایجاد کنند، اما با جنجال که 
مشکل حل نمی شود. با عشق و محبت و صمیمیت 
و دوستی مشکالت حل می شود. جایی که به کسی 
ظلمی شده است، دِر اتاق من به روی او باز است. از 
حقوق حقه ھمه دفاع می کنم. کاری ھم که به من 
واگذار کنند به نحو احســن انجام می دھم. جدی 
بودن من این طور است که کار مردم را انجام بدھم.

  �����ـ� از ا�ـ�ال و �����ه �ـ�ی �ـ��� ای �ـ� 
ود �ـ� �ـ�رای �ـ�� ��ـ�� �ـ� د�ـ�  �ـ� از ��
آ�رده ا�ـ� ���ـ� ���ـ�؟ ���ـ� ��ـ� و ��ـ�ش را 

�� �������ـ�. ��ـ�
حاضرم اموالی را که داشــته ام ارائه بدھم و بعد از 
آنکه از شــورا رفتم، بگویم چــه دارم. زندگی من 
کامال مشخص است. من در سال  ۴۹-۵۰ دانشجوی 
دانشکده داروسازی اینجا بودم. اموالم ھم مشخص 
است. یک خانه در منطقه فرامرز عباسی دارم که 
در سال ۷۳ ساختم. یک قطعه زمین از سال ۶۹ به 
مساحت ۹۰ متر در خیابان فرھاد و ۲ داروخانه در 

محدوده ابوطالب دارم. این کل اموال من است.

ز��ان �ـ� ا��ـ�ی ����اده �ـ�ن ���    و �ـ�ای ��
از ����ـ� در �ـ�رای �ـ��، ���ـ��ه �ـ��� �ـ� 

و�ـ�د آ�رده ا�ـ�؟
پسرم مھندس عمران و دامادم مھندس شھرسازی 
است. پســرم در دوره قبلی با شــھرداری به صورت 
پیمانــکار ھمکاری می کــرد و زمانی ھــم که من 
به شــورای شــھر آمدم، گفتم ھیچ ھمکاری ای با 
شھرداری نداشته باشد. او ھم به حرفم گوش کرده 

است و کار خصوصی می کند.
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ز���ـ�ن را    �� �ـ�رای �ـ�� را��� �ـ�� و ��
�� �ـ�ده ا�ـ�!

(می خندد) رابطه ما را کم نکرده است. پسرم به حرف 
من گوش داده است. از شورای سوم کسی سراغ ندارد 
من فردی را سر کاری گذاشته باشم، اما اگر یک نفر 
حقش ضایع شود، مشکلش را حل می کنم. اگر فرد 
توانمندی باشد، می نویســم این به درد می خورد. 
اگر می توانید، از تخصصش استفاده کنید. چون ما 
نیروھای توانمندی داریم که پارتی ندارند. برای اداره 
شھر و کشور، به افراد نخبه و توانمند نیاز داریم. اگر 

فرد توانمندی را بشناسم، حتما سفارش می کنم.

   ۲ ����  ��� و ۲ ���� ��ت ��ای ������ 
د�ره ��رای ا���� ��� ��������.

نقطه قوت اول انسجام و ھمدلی اش است. حضور 
من در شورای شھر به این دلیل بود که بتوانم این 
انسجام و ھمدلی را به وجود بیاورم. صرف نظر از 
داشــتن تخصص، وقتی آمدم نگاھم این بود که 
فداکاری کنم و این انسجام و ھمدلی را حفظ کنم. 
خوشبختانه تا حاال این انسجام حفظ شده است. 
در شورای شھر نقطه نظرات متفاوتی داریم ولی 
به توصیه ھای مِن پیرمرد گــوش می دھند! من 
مسن ترین عضو شورای شھر فعلی ھستم، متولد 
۱۳۲۹. با ھمه گروه ھــا و نھادھا ھم کار می کنم، 
چون عشقم کار و تالش اســت. روزی ۱۵ تا ۱۷
ساعت کار می کنم. ھیچ وقت ھم صحنه را خالی 
نمی کنم مگر اینکه من را کنــار بگذارند. دومین 
نقطه قوت این شورا در انتخاب شھردار است، چه 
آقای تقی زاده خامســی که فرد باتجربه ای بود و 
چه دومین شــھردار که جوان و خوش فکر است. 
یکی از افتخارات این شــورا این اســت که نیامد 
نســل جوان را کنار بگذارد بلکه عمــال فردی را 
انتخاب کرد که ۲ ســال بعد از انقالب متولد شده 
اســت. آدم تیزھوش، توانمند و کاربلدی اســت. 
 مقایسه کنید شورای شھری را که وقتی وارد عمل 
شــد، با میلیاردھا بدھکاری، با درایت و ھمدلی و 
ھماھنگی، مشکالت و بدھی ھا را حل کرد و حقوق 
کارمندان را به موقــع داد. تصویب کردیم ۵۰۰۰
میلیارد تومان برای کمک به تعمیر آمبوالنس ھای 
دانشــگاه و تجھیزات پزشــکی ای که اکنون در 
بیمارستان ھا دچار مشکل ھستند اختصاص یابد. 
 انسجامی که بین شــھردار و اعضای شورای شھر 

مشھد وجود دارد زبانزد است.

   و ���ط ���؟
نقطه ضعفــی  نمی بینم. توصیه من بــه ھمکاران 
ھمیشه این است که اگر این انسجام از بین برود نقطه 
ضعف ماست. اگر ھمدلی و ھماھنگی نباشد، اعضای 

شورای شھر باید فداکاری کنند.

  �ـ� ��ـ�ان �ـ�ال آ�ـ�، �ـ� آ��ـ�ه ای را �ـ�ای 
�ـ�� ��ـ�� ���ـ�� �� ���ـ�؟

این شــورا تصویب کــرد خط۴ قطارشــھری را 
کلنگ بزنند. این خط به طــول ۱۷/۵ کیلومتر از 
خواجه ربیع تا شــھرک باھنر اســت. برای حفظ 
ھوای پاک و اینکه در آینده ۴ خط قطارشــھری 
داشته باشــیم. این کار خوبی است و قراردادش را 

بستیم که آیندگان بتوانند برای سالمت شھر به آن 
توجه کنند. ۴ خط می تواند سفرھای درون شھری 
را راحت و ســالم کند. این آرزوی ماست. مشھد 
شھر امام رضا(ع) است. شھری اســت که در آینده 
امکان دارد ۴۰ میلیون زائر داشته باشد. باید ھرچه 
می توانیم تالش کنیم این شــھر  درخور زائران و 
مجاوران باشد. تالش ما بر این بود که پایین شھر 
مثل باالی شھر باشد. آرزویی ھم دارم: برای اینکه 
ھر کس خانه ای داشته باشد، شھرداری و سازمان 
نظام مھندسی نقشه ھا را طراحی کنند، چون مردم 
به مســکن نیاز دارند. بیایند زیرساخت ھا را آماده 
کنند، کمک کنند، وام ھم بدھنــد تا خود مردم 
بیایند بسازند. زمین با قیمت مناسب آماده کنند 

به نفع مردم است. وقتی مردم خانه نداشته باشند، 
شبانه می سازند و در کمیســیون ماده ۱۰۰ باید 
به تخریب رأی بدھیم. این در شــأن مردم نیست. 
ما کشــور ثروتمندی ھستیم و تحصیل کرده ھای 
بســیاری داریم. اگر اختالفات را کنــار بگذاریم 
و کینه ھــا را از دلمان بیرون بریزیــم، می توانیم 

کشورمان را گلستان کنیم.

.������ ���  
نگاه من «ید واحده» است. اگر «ید واحده» باشیم، 
ھر مشــکلی را که در کشــورمان ھســت برطرف 
خواھیم کرد. توصیه من به ھمه این است: با با ھم 

بودن می توانیم مشکالت را برطرف کنیم.
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 شهرهوشـمند یـک مقصـد نیسـت، بلکـه یـک مسـیر اسـت! ایـن گـزاره مهمى اسـت که 
درك آن مانع خروج از مسـیر صحیح دسـتیابى به شهرهوشـمند مى شـود. این مسـیر 
ذى نفعـان و بازیگـران زیـادى دارد و حاصـل آن را مى تـوان در افزایـش کیفیـت زندگى 
خالصـه کـرد. یکـى از ذى نفعـان و البتـه بازیگـران شهرهوشـمند را شـهردارى ها بایـد 
دانسـت کـه در نظریه هاى مطرح هوشمندسـازى شـهرها نقـش حکمروایى هوشـمند را 
برعهـده دارنـد. البتـه دولـت در رأس حکمروایى اسـت و زیر آن مدیریت شـهرى در این 
نقـش بـه بـازى مى پـردازد و بـه دلیل اینکه در کشـور ما مدیریـت واحد شـهرى نداریم، 
همیـن نقـش بـاز خـود بـه زیربخش هـاى دیگـرى تقسـیم مى شـود کـه یکـى از آن هـا 
شـهردارى ها هسـتند. شـهردارى مشـهد نیز با آغازبه کار پنجمین شـوراى شـهر هدف، 

شـعار اصلـى خـود را هوشمندسـازى شـهر مشـهد بیان و بـر روى آن معطـوف کرد.
معاونـت برنامه ریزى شـهردارى مشـهد را شـاید بتـوان راهبر اصلى اجراى این شـعار 
در شـهردارى دانسـت کـه از اجـراى پروژه هـاى هوشمندسـازى تـا حمایـت از ایجـاد 
زیسـت بوم خـالق و نـوآور در شـهر بـراى حـل مشـکالت شـهرى را برعهـده گرفتـه 
اسـت. در نیمـه عمـر پنجمیـن دوره مدیریـت شـهردارى مشـهد بـه سـراغ شـهریار 
آل شـیخ، معاون برنامه ریزى و توسـعه سـرمایه انسـانى شـهردارى مشـهد، رفتیم تا با 
برنامه هایـى کـه در این مدت براى هوشمندسـازى شـهر اجرا شـده اسـت و برنامه هاى 

آینده بیشـتر آشـنا شـویم.

ا���د ����� �����ی
 �� ��� «������ن و��»

بررسى راهبردهاى هوشمندسازى شهر در گفت وگو با 
معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردارى مشهد

حامد سرادار 

اگر شھرداری مشھد را رایانه فرض کنیم، باید 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی را 
در  سعی  ھمیشه  که  بدانیم  آن  پردازشگر 
این  دارد.  فرایندھایش  و  خود  به روزرسانی 
به روزرسانی ھا تا جایی که دیگر قطعات رایانه 
ھمراھی کنند، می تواند موجب افزایش سرعت شود. 
در ھمین راستا این معاونت در به روزرسانی ھایی 
که از ۲سال پیش انجام داده، توانسته است 
فرایندھای مدیریت شھری را بھینه کند و ۴۰درصد 
از کاغذبازی ھا و امضاھا را کاھش دھد و برای 
سامان دھی چندھزار نیروی انسانی خود توانسته 
آیین نامه ھا و قراردادھای منابع انسانی خود را 

تجمیع و یکپارچه کند.
پایان تحلیل و ارزیابی عملکرد بخش ھای مختلف 

شھرداری به صورت سنتی و دستی و نمایش آن 
به صورت لحظه ای و سیستمی، از دیگر اقدامات 
برنامه  براساس  که  است  بوده  معاونت  این 
بودجه ریزی عملیاتی تمام مناطق شھرداری و 
انطباق شاخص ھای ارزیابی براساس این برنامه ھای 

عملیاتی امکان پذیر شده است.

 را���د��ی ���������ی ����
اما در حوزه ھوشمندسازی فرایندھای شھری، 
مھندس آل شیخ برای خود و زیرمجموعه اش 
مأموریتی تعریف کرده و نقشه راھی برای آن چیده 
است. او می گوید: ھوشمندسازی در واقع مجموعه 
فعالیت ھایی است که در راستای بھبود زندگی 
در شھر انجام می شود. این مفھوم به نوعی پاسخ 

ھوشمندانه به مشکالت موجود در شھر است و 
قرار است مدل زندگی شھروندان را اصالح کند. 
ما در شھرداری به عنوان بخشی از نظام مدیریت 
شھری سعی داریم تا چرخه کاملی از یک سازوکار 
ھوشمندسازی را شکل دھیم. بخش اول بستر 
ارتباطی است که قسمتی از آن را موارد سخت افزاری 
از جمله اینترنت و دسترسی به آن و پھنای باند 
مناسب و میزان دسترسی مردم به سیستم ھای 
فاوای  سازمان  که  می دھد  تشکیل  ھوشمند 
شھرداری این وظیفه را در حوزه خدمات شھرداری 

برعھده گرفته است.
او بخش دیگر را سازوکارھا و راه حل ھایی می داند 
که باید برای ھوشمندشدن فعالیت ھا ایجاد شوند. 
مانند اتفاقی که در قالب شھرداری ھوشمند در 
مناطق۱۲ و ۸ شھرداری مشھد انجام شده است و 
به زودی در ۴منطقه دیگر شھرداری انجام می شود و 
با اجرای کامل این پروژه به دنبال این ھستند تا تمام 
نیازھای مردم به شھرداری بدون نیاز به حضور آن ھا 

انجام پذیر باشد.

بستری  ایجاد  آل شیخ  نظر  از  بخش  سومین 
تعاملی برای ارتباط با مردم است و می گوید: ما 
باید بتوانیم به شھروندان پیام دھیم و ھم آن ھا 
بتوانند به مدیریت شھری پیام دھند. به عنوان 
مثال پیشنھادھای خود را در زمینه ھای مختلف 
به ما بگویند و ما ھم بتوانیم در زمینه ھای مختلف 
نظرسنجی ھایی را از شھروندان داشته باشیم. شھر 
ھوشمند به این بستر ارتباطی دوطرفه نیاز دارد و 
قصد داریم در قالب اپلیکیشن «شھر من» این بستر 

را شکل دھیم.
بخش آخر جایی است که قرار است چرخه خالقیت 
و نوآوری را در شھر ھوشمند شکل دھد و بتواند 
ایده ھای جدیدی را برای حل خالقانه چالش ھای 
شھری تولید کند که ترکیبی از شھر خالق، مرکز 
نوآوری و کارخانه نوآوری خواھد بود. او می گوید: 
در شھر خالق سعی داریم جامعه خالق شھر را 
شناسایی کنیم و با آن ھا ارتباط بگیریم و ایده ھا 
و پیشنھادھای آن ھا را بشنویم. در قالب مرکز 
نوآوری سعی می کنیم ارتباط جامعه خالق را با 
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مسائل و چالش ھای شھرداری برقرار کنیم. برای 
ھمین دفاتری را در دانشگاه ھا ایجاد کرده ایم و 
سعی داریم آن ھا را با مسائل شھرداری آشنا کنیم. 
در قالب کارخانه نوآوری ھم سعی خواھیم کرد که 
زیست بومی را ایجاد کنیم که شتاب دھنده ھای 
بخش خصوصی به سمت حل مسائل شھری سوق 
پیدا کنند و بتوانند از بسترھای ما استفاده کنند. این 
بخش ھا ھمگی در کنار ھم از اجزای شھر ھوشمند 

ھستند.

 ��آ��ی �� ��� ����
ما در دوره دیجیتال داروینیسم زندگی می کنیم، 
ھمان طور که فناوری و جامعه تکامل می یابد، این 
امری ضروری می شود که سازمان ھا نیز مدل ھای 
کسب وکار خود را تکامل دھند. تھدید جدیدی 
به عنوان استارت آپ خاتمه بخش قسمت عظیمی 
از سھم بازار شرکت ھای قدیمی بوده و این روند 
روبه رشد است. مجله وال استریت بیان می کند 
که ارزش حدودا ۱۰۰ استارت آپ در آمریکا بیش 
از یک میلیارد دالر است. این استارت آپ ھای 
باارزش و گران قیمت، خیلی از اوقات بازار جدیدی را 
ایجاد نمی کنند، بلکه به کمک فناوری جدید خود 
به سرعت شروع به گرفتن سھم بازارھای قدیمی و 

مشتریان را به تجربه ھای جدید قانع می کنند.
اما چگونه شرکت ھا و کسب وکارھای قدیمی یا 
سنتی باید از نابودشدن خود جلوگیری کنند؟ 
جواب این سؤال یک کلمه است: نوآوری. در فضای 
فوق العاده رقابتی اقتصاد امروز، نوآوری بسیار حائز 

اھمیت شده است.
ولی ضعف ھای فراوان سیستم ھای نوآوری قدیمی 
باعث شده است تا تعدادی از سازمان ھای خالق 
در پی روش ھای جدیدی در نوآوری باشند و این 
سازمان ھا مراکز نوآوری را در راستای شتاب گیری 
در فضای دیجیتال امروزی ایجاد کردند. مراکز 
نوآوری شامل تیم ھایی از افراد و معموال سایت ھایی 
ھستند که به عنوان قطب فناوری و نوآوری شناخته 
می شوند و ھدف آن ھا ایجاد یک اکوسیستم حاوی 
استارت آپ ھا، شتاب دھنده ھا، سرمایه گذاران، 
فروشندگان و مؤسسه ھای آکادمیک و دانشگاھی 
است که این قطب ھای نوآوری ایجاد می کنند. 
وظیفه مراکز نوآوری، پیشروبودن و ریسک کردن 
راه حل ھای جدید برای مشتریان، آزمایش مدل ھای 
جدید کسب وکار و ارزیابی فناوری ھای جدید است 

تا بتواند سھم بازار یک شرکت را ارتقا دھد.

 ا�����ـ�� �ـ�آ��ی �ـ�� در را�ـ��ی �ـ� 
��ـ��� �ـ��ی

حاال یک سال از آغازبه کار مرکز نوآوری شھرداری 
مشھد با حضور معاون علمی رئیس جمھور می گذرد 
و قرار بر این شد تا این مرکز محلی برای حل 
مسائل مدیریت شھری از سوی جامعه نخبگانی 
شھر باشد. در ھمین رابطه آل شیخ می گوید: در 
یک سال گذشته نزدیک به ۲۵۰رویداد برگزار 
کردیم و توانستیم این مجموعه را در اکوسیستم 
نوآور مشھد بشناسانیم و جابیندازیم. طبق قاعده 
انتظار نداشتیم که در طول یک سال از طریق این 
مرکز و استارت آپ ھای جذب شده آن، چالش 
خاصی از شھرداری رفع شود. اتفاقات خوبی ھم 
مثل راه اندازی آزمایشی سامانه جمع آوری زباله ھای 
خشک (سیمپ)، رویدادھای بازآفرینی شھری، 
معماری شھری و فراخوان طراحی اجزا و مبلمان 
کارخانه نوآوری در یک سال گذشته در مرکز نوآوری 
انجام گرفته، اما ھنوز این مجموعه معضالت اصلی 

شھر را حل نکرده است.
او این اتفاق را طبیعی می داند و می گوید: از حدود 
۴سال پیش که مرکز نوآوری دانشگاه شریف تھران 
راه اندازی شده است تا امروز تنھا ۲مجموعه در 
آنجا موفق شدند به مرحله پایایی اقتصادی برسند 
و قرار نیست که در یک تا ۲سال اول راه اندازی 
باشیم که  توقع داشته  نوآوری مشھد،  مرکز 
استارت آپ ھای موجود در آن بتوانند تمام معضالت 
شھر را برطرف کنند. ھدف گذاری سال اول ما برای 
مرکز نوآوری شناساندن این مجموعه به اکوسیستم 
خالق شھر بود و در این زمینه ھم موفق عمل شده 

است.
آل شیخ ادامه می دھد: تاکنون بیش از ۵۰۰مسئله 
در شھرداری شناسایی کرده ایم و به مرور با برگزاری 
رویدادھای مختلف درحال طرح آن ھا با بخش ھای 
مختلف جامعه خالق ھستیم. قصد ما ھم از این 
برنامه ھا این است که ذھنیت جامعه خالق به مسائل 
ما معطوف شود، چون خیلی از پیشنھادھایی که 
تا االن به دست ما رسیده، با چالش ھای اصلی که 
مدیریت شھری با آن ھا روبه روست فاصله زیادی 
دارد. برای حل این مشکل درحال طرح مسائل 
مدیریت شھری، امکانات و ابزارھای موجود و 
ھمچنین مسائل قانونی مرتبط با ھر موضوع با جامعه 

خالق ھستیم. مثال خیلی از افرادی که در زمینه 
پارکینگ ھای حاشیه ای در مشھد طرح ھایی را به 
ما ارائه می دھند، با قانون پارک حاشیه ای مصوب 
مجلس آشنایی ندارند و طرح ھایشان مخالف قانون 
کشور است. پس باید این اطالعات را در اختیار آن ھا 
بگذاریم تا زمانی که قصد راه حل دادن برای این 
موضوع را دارند، راھکار آن ھا اجرایی و معطوف به 

چالش ھای واقعی باشد.

  �� د���ل ����ه ������!
آل شیخ در رابطه با ادامه مسیر مرکز نوآوری در سال 
پیش رو می گوید: تا امروز حوزه ھایی را که می تواند 
بستر رشد باشد، شناسایی کرده ایم. برای سال آینده 
می خواھیم این مرکز به نوعی تبدیل به استارت آپ 
استودیو شود؛ یعنی زمانی که پروپوزال مسائل آماده 
شد، به کمک این مرکز به اجرا در بیاید. در این گام 
قرار نیست که مسائل شھرداری را حل کنیم، ولی 
می توان انتظار دو، سه خروجی در حوزه ھای دیگر در 
سال آینده را از مرکز نوآوری داشت. در واقع ما انتظار 
معجزه در حوزه نوآوری را نداریم و در زمینه بیش از 
۵۰۰چالشی که در حوزه کاری شھرداری شناسایی 
کرده ایم، ھمین که حتی ۵چالش از این ھا به کمک 
یک استارت آپ حل شود، خیلی مناسب است. چرا 
که باید در نظر داشت طرح ایده و آماده سازی آن 
و رساندنش به مرحله اجرایی نیازمند چندسال 

زمان است.

 ������ ��ا�ی ��ای آ���ه ���� ���
او سرمایه گذاری و انتظار برای بلوغ ھسته ھای نوآور 
را یک مزیت برای زیست بوم نوآوری مشھد می داند و 
می گوید: زمانی که ایده ھایی مثل سیمپ در مشھد 
شکل می گیرد، به دلیل امکان توسعه به شھرھای 
دیگر، نقطه تجاری آن ھا را برای مشھد مھیا می کند. 
شرکت ھای تجاری از این مسئله می توانند منافع 
خوبی ببرند، چون مھم است که چه کسی این باب را 
زودتر در کشور باز کند و بتواند بستر ھوشمندسازی 
آن را مھیا کند. ما در مشھد این کار را کرده ایم، بستر 
IOT الزم را در شھر فراھم کرده ایم و زیرساخت 
آزمایش این نرم افزار و بستر شھر من را برای آن 
آماده کرده ایم. حاال ھم از نظام پرداخت منعطفی 
برخوردار ھستند و ھم از بستر مخابراتی و ارتباطی 
الزم بھره مندند. این مسئله باعث رشد شرکت ھای 

حوزه ھای خالق و فناور در مشھد می شود.

در مجموع ما در مرکز نوآوری به طور مستقیم 
متولی مدیریت استارت آپ ھا نخواھیم بود، بلکه 
با شتاب دھنده ھا ارتباط می گیریم و مسائل خود 
را با آن ھا مطرح و سعی می کنیم این مرکز را به 
پذیرش استارت آپ ھایی با مسائل شھری سوق 
دھیم. شتاب دھنده ھم زمانی که بداند شھرداری 
مشتری خدمات یا محصوالت استارت آپی است که 
در زمینه چالش ھای شھری فعالیت می کند، ایده ھا 
و استارت آپ ھایی در این زمینه ھا را بیشتر پذیرش 
خواھد کرد. البته در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر 
نگاه متفاوتی داریم و شھرداری با نگاھی اقتصادی 
مستقیم ورود می کند. البته ضوابط ورود شھرداری ھا 
به این حوزه ھنوز در کشور مشخص نشده است و ما 
ھم به محض تعیین این ضوابط، بر مبنای آن به این 

حوزه وارد خواھیم شد.

���ـ�  ��ـ�ان  ��� �ـ�آ��ی،  ��ر���� �ـ�ی   
��ـ� ��رآ�� و  �ـ�آ��ی  ا�����ـ�� 

کارخانه ھای نوآوری را باید چھره جدید و تکامل 
یافته مراکز نوآوری دانست. کارخانه ھای نوآوری 
بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی 
ھستند که مفھوم نوینی را از ھم افزایی برای 
فعاالن زیست بوم نوآوری با خود ھمراه می آورند. 
کارخانه ھای نوآوری محل تجمع شرکت ھای نوپا 
یا ھمان استارت آپ ھا ھستند و خدمات مورد نیاز 
و مرتبط با آن ھا نیز به صورت متمرکز در کنار آن ھا 
فراھم می شود. قرار است در محیط کارخانه ھا 
نوآوری بجوشد و راھکارھای جدید برای حل 
مسائل موجود ارائه شود. به روایتی این نام از 
شکل گیری استیشن اف پاریس در جھان مطرح 
شد که فضای قدیمی ایستگاه راه آھن قدیمی 
پاریس را که قابل استفاده نبود با معماری مدرن و 
جذاب به یک فضای استارت آپی تبدیل کرد. این 
موضوع به سرعت به تغییر فضاھای قدیمی مثل 
کارخانه ھایی که با گسترش شھرھا جزو محدوده 
داخلی شھرھا قرار گرفته اند و تعطیل و متروکه 
شده اند، به فضاھای استارت آپی و نوآوری در 
دیگر کشورھا منجر شد و در بسیاری از شھرھای 
بزرگ کشورھای توسعه یافته نمونه ھایی از آن ھا را 
می توان دید. در ایران نیز برای اولین بار در تھران 
اولین کارخانه نوآوری با نام آزادی در محل سابق 
کارخانه الکترودسازی آما در نزدیکی میدان آزادی 

به بھره برداری رسید.
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 آ��ز ��آ��ی از ��ر���� ����
در مشھد و به ھمت معاون برنامه ریزی و توسعه 
شھرداری مشھد، قرار است اولین کارخانه نوآوری 
شھر در مکان سابق کارخانه کوکاکوال و در مساحتی 
۱۲ھزار متری در میدان کوثر به بھره برداری 
برسد. زیست بوم نوآوری مشھد یک سالی است که 
چشم انتظار راه اندازی این فضاست و تاکنون معاون 
علمی رئیس جمھور در چند بازدید مستقیم از این 
کارخانه خواھان بھره برداری آن در کمترین زمان 

است، اما این امر تاکنون محقق نشده است.
آل شیخ علت به تعویق افتادن بھره برداری این 
کارخانه را مشکالتی از جنس مشکالت عمرانی و 
تحریم ھا بیان می کند و می گوید: حفظ، مقاوم سازی 
و مرمت سوله قدیمی کارخانه کوکاکوال که یک 
سازه آجری دارای معماری ھویت دار و متعلق به دھه

۴۰ است، کار را به درازا کشاند. او در ھمین رابطه 
می گوید: برآورد اولیه این بود که تنھا در چند قسمت 
نیازمند بازسازی ھستیم، اما در نھایت مجبور شدیم 
تمام اجزای این سازه را ضخامت سنجی و تقویت 
کنیم تا سازه به استحکام مدنظر برسد و ھمین 
مسئله کار را بسیار زمان بر کرد. موضوع دیگری که 
باعث تأخیر بیشتر شد، مخازن زیرزمینی آب موجود 
در محل بود که در ابتدا قرار بود عایق شوند، اما این 
کار با موفقیت ھمراه نشد و مجبور شدیم مجدد 
برای این مجموعه مخازنی جداگانه تعبیه کنیم. در 
مجموع با توجه به اینکه سازه مرمتی بود، خیلی از 

برنامه ریزی ھای اولیه ما در اجرا تغییر کرد.

 ���ه ��دا�ی از ��ر���� ��آ��ی در ��داد��ه ۹۹
آل شیخ سازه جدید و محل استقرار استارت آپ ھا 
و شتاب دھنده ھا را تقریبا آماده می داند و می گوید: 
این سازه که دارای سقف ھایی از جنس پنل ھای 
خورشیدی برای تبدیل انرژی به برق است، اولین 
سازه با دیوارھای آجری پیش ساخته در کشور خواھد 
بود و کار نصب ضلع شرقی آن به پایان رسیده است و 
اکنون درحال نصب دیوارھای ضلع غربی آن ھستیم.
او ادامه می دھد: اسکلت و دیوارھای مجموعه تا 
قبل عید نوروز تمام خواھد شد، اما تجھیز داخل 
این مرکز ھنوز کار دارد. داخل کارخانه نوآوری مثل 
یک پلتفرم ویژه است که می توان آن را به شکل ھای 
مختلف تغییر داد و ھمین مسئله ھم محاسبات 
خاصی را برای طراحی سیستم ھای تھویه و برق 
نیاز دارد. سفارش معماری داخلی کارخانه نوآوری 

داده شده و خریدھای آن ھم انجام شده و تنھا نصب 
آن ھا باقی می ماند، ولی تا امروز مسائل مختلف و 
پیش بینی ناپذیر در مسیر اجرای این پروژه وجود 
داشته است. مانند ھمه گیری بیماری کرونا که بعضی 
از کارگرھای ما را با مشکل روبه رو کرده یا نوسانات 
قیمت و لغو قراردادھا از سوی چند پیمانکار، پیشبرد 
پروژه را با ابھاماتی روبه رو کرده است. اما با تمام این 
موارد امیدواریم که تا ابتدای خردادماه بتوانیم از این 

کارخانه بھره برداری کنیم.

�ـ� ����  در  ��ـ���ی  ����ـ�  ا��ـ�د    
��ـ� �ـ�رک  و  ��ر���ـ�  دا��ـ��ه، 

آمریکا با تبدیل سیلیکون ولی به پایتخت فناوری 
کشور خود توانست دنیای فناوری را با حضور 
بازیگرانی بزرگ و نوآور به سلطه دربیاورد. حاال در 
کشورھای توسعه یافته این مدل مرسوم شده است 
و آن ھا نیز به دنبال ایجاد مناطق فناوری در کشور و 
شھرھای خود برای رشد اکوسیستم نوآوری ھستند. 
معاون برنامه ریزی و توسعه شھرداری مشھد نیز 
به دنبال این است که با راه اندازی کارخانه نوآوری، 
منطقه فناوری مشھد را با محور دانشگاه فردوسی 
و کارخانه نوآوری ایجاد کند و در ھمین رابطه 
می گوید: انتظار ما این است که این کارخانه تبدیل 
به مرکز شروع کار استارت آپ ھا و توسعه آن ھا 
به سوی منطقه فناوری شود. ما ھنوز درباره منطقه 
فناوری در مشھد به توافق نرسیده ایم، اما درحال 
مذاکره با دانشگاه فردوسی ھستیم تا محدوده بین 
کارخانه و دانشگاه و پارک ملت را به  منطقه فناوری 
تبدیل کنیم و کم کم شرکت ھا و کسب وکارھای 
این موضوع در اطراف کارخانه شکل بگیرند. انتظار 
داریم که فعالیت ھای استارت آپ ھا پیرامون ھمین 
اکوسیستم به صورت مستقل رشد کند. زمانی این 
اتفاق می افتد که بتوانیم ارتباط بین شرکت ھای 
بزرگ فناور را با این محدوده برقرار کنیم. تا االن ھم 
چند شرکت بزرگ فناور تیم فنی و دفتر خود را به 

مشھد منتقل کرده اند که اتفاق مثبتی است.

 ��ر���ـ� �ـ�آ��ی ���ـ�ی �ـ�اب �ـ�ای 
��ـ��ی دا�� آ�ـ�زان 

و  کارخانه  راھبری  نوع  با  رابطه  در  آل شیخ 
شتاب دھنده ھای حاضر در این مرکز می گوید: انتظار 
ما این است که در این فضا شتاب دھنده ھای واقعی 
که می خواھند واقعا با این فضا کار کنند، کم کم جذب 

شوند، اما االن متأسفانه شتاب دھنده ھای مختلفی 
در کل کشور ایجاد شده اند که ھیچ رزومه ای نداشته 
و استارت آپی را زیر پوشش ندارند و به جای انجام 
کار تجاری، فقط دنبال جلب حمایت ھای دولتی 
ھستند. به ھمین دلیل می خواھیم شتاب دھنده ھای 
مناسب را جذب این فضا کنیم و قصد داریم با 
شتاب دھنده ھای کامال خصوصی وارد ھمکاری 
شویم. االن ھم با ھمین نگاه پیش می رویم و فراخوانی 
داده ایم و قصد داریم با مجموعه ای ھمکاری کنیم که 
بتواند در چندسال اول این مرکز را با انجام برندینگی 
مناسب به خوبی به جامعه جوان و دانش آموزی 
معرفی کند و به نوعی اینجا را به مقصدی جذاب برای 

جامعه دانش آموزان مشھدی تبدیل کند.
او ادامه می دھد: برای مدیریت این مجموعه تاکنون 
با ۳شتاب دھنده مشھدی صحبت ھایی را انجام 
داده ایم. البته ما از ابتدا الزامی نداشتیم به اینکه حتما 
یک شتاب دھنده مدیریت این کارخانه را به عھده 
بگیرد. حتی در ابتدا می خواستیم مدیریت اینجا را به 
یک ھتل خوب بسپاریم تا بتواند خدمات خوبی را در 
آنجا ارائه کند، اما متأسفانه مجموعه ای که ھم بتواند 
خدمات ھتلی خوبی بدھد و ھم درکی از فضای 
استارت آپی داشته باشد را پیدا نکردیم. در بحث 
مدیریت این مجموعه ما به تیمی نیاز داریم که بتواند 
مدیریت فضا را انجام دھد تا شتاب دھنده ھایی که در 
کارخانه مستقر می شوند، بتوانند مدیریت محتواھا 
را متناسب با نیازھایشان انجام دھند. ھر مجموعه ای 

که در نھایت در کارخانه نوآوری قرار بگیرد، باید 
بتواند مجموعه ھای دیگری را که در کارخانه قرار 
می گیرند مدیریت کند و به آن ھا خدمات ارائه کند 
تا آن مجموعه ھا بتوانند فضای کاری مناسبی در 

اختیار داشته باشند.

 ��� ����� ا��ا�� و��د ��ارد!
تجربه در کشور ما نشان داده است که تغییر تیم ھای 
مدیریتی بیشتر با زیر سؤال بردن و لغو تصمیم ھای 
دوره ھای قبلی منجر می شود. باتوجه به اینکه بلوغ 
و به ثمر نشستن سرمایه گذاری ھا در حوزه نوآوری 
و کارآفرینی دست کم زمانی پنج ساله نیاز دارد، چه 
ضمانت اجرایی برای ادامه مسیر و فعالیت مرکز 
و کارخانه نوآوری در دوره بعدی مدیریت شھری 
وجود دارد؟ پاسخ آل شیخ یک جمله است: ھیچ 

ضمانت اجرایی  وجود ندارد!
او توضیح می دھد: شورای شھر مصوباتی درباره 
این برنامه داشته است، اما اصوال تمام مصوبات 
شورای شھر امکان لغوشدن دارند. بنابراین ھیچ وقت 
نمی توانیم تصمیمی بگیریم که امکان لغوشدن 
نداشته باشد. این مسئله درباره تمام فعالیت ھای 
شھرداری به ھمین شکل است و امکان دارد 
مدیریت ھای بعدی با توجه به اختیاراتشان، برخی 
تصمیم ھای گذشته را لغو کنند. تنھا حضور فعال 
اکوسیستم نوآوری شھر می تواند ضامن اجرای این 

برنامه ھا باشد.
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   در �ـ��� �ـ� ���ـ�، �ـ�� از ���و�ـ� 
ا���ـ�دی �ـ��دا�ی ��ا����ـ� و �ـ� ���و�ـ� 
���ـ� ��ـ������ ��ـ� �ـ��ن ��د�ـ�. ا���� �ـ� ���� 
��ـ� از ا�ـ� ��ـ� �ـ��ن، ��ـ�ی �ـ� ۲ ���و�ـ� را 
دا�ـ���. �� ����ـ� ���و�ـ� ا���ـ�دی �� �ـ�ل 
ا�� ا�� ���و�� ادا�ی ��درد��. ا���ن �����ن 
������؟ ��ا�� ��د��ن ��د �� د�ـ��ر ���دار؟
من در  ســال ۹۷ معاون مالی شدم و از ابتدای تیر 
 فقط معاون مالی بودم. عالقه و اولویت نخســتم 
حوزه اقتصادی بود اما در حوزه مالی با امر شھردار 
آمدم. در معاونت اقتصــادی تصمیمات بلندمدت  
اســت و قراردادھا با رقم  ھای باال منعقد می شود 
اما در معاونت مالی کار لحظه ای و روزانه است. در 
معاونت مالی درآمدھــا و ھزینه ھا به لحظه انجام 
می شــود. لذا حجم کار روزانه به مراتب بیشــتر 
است. اما به لحاظ ارتباط با بدنه شھرداری و شھر، 
ارتباطات بیشتر است و تجربیات جدیدتری کسب 

می کنم.

  ��� ���� �������ن در ��ل ۹۸ �� ��د؟
(با خنده) سخت ترین  ھا ھمین تصمیمات مالی است. 
پرداخت ارقام باال و خالی شــدن خزانه شھرداری به 
امید دریافت درآمد جدید در فردای آن روز کار بسیار 
پراسترسی است. تصمیمات سخت دیگری ھم گرفته ام 

که در زمان خودش می شود بیان کرد.

  ��ودش را �� ������ ���ل �� ����!
برای مثال، در آن روزھای آخر که ھم معاون مالی بودم 
و ھم معاون اقتصادی، تصمیم سختی در حوزه انتشار 
اوراق مشارکت گرفتم که ریسک باالیی داشت. ۴۰۰

میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کردیم که ممکن 
بود فروش نرود اما خداراشــکر تمام اوراق به فروش 
رســید و کار موفقیت آمیز انجام شد. رویکرد شھردار 
رونق بخشی به اقتصاد شھر و تزریق به پروژه ھاست. 
حوزه مالی ھمیشــه نگاه ھزینه ای دارد تا اعتبارات 
مدیریت شــود و به حوزه ھای مختلف به موقع اعتبار 
برســد و پروژه ھا نخوابد. بنابراین باید یک نظم مالی 

ایجاد کرد. مدیریت حوزه مالی در تمام سازمان ھای 
بزرگ و شرکت ھا این گونه است که ابتدا باید درآمد 
را کسب کنند و بعد تصمیم بگیرند که اعتبار به کجا 
تخصیص یابد. در شھرداری نیز که ھزینه ھا روزمره و 
لحظه ای است، گاھی اوقات تصمیماتمان باید در لحظه 
با نگاه به آینده اتخاذ شود. به عنوان مثال، یک پروژه 
دچار مشکل می شود و در حسابمان ۲۰ میلیارد تومان 
پول داریم. با این حال، قیمت میل گرد در حال افزایش 
است و اگر ھمین امروز خریدمان را انجام دھیم بھتر از 
ھفته آینده است. اما اگر این خرید انجام شود، ممکن 
است فردا برای سایر پرداختی ھا دچار مشکل شویم. 

این یعنی ھرروز باید تصمیمات سختی اتخاذ کنیم.

�ـ�   �ـ� ��ـ� �ـ�� در ۱۲ �ـ�ه ���ـ�� ����
�ـ�  �ژه ای �ـ� ا�ـ�ا �ـ� �ـ�ام ا�ـ� و ���� �ـ�

��ـ�؟ ا�ـ�ا  �ـ�  �ژه ای  �ـ�
این سؤال را باید از مســئوالن حوزه ھای تخصصی 
در شھر بپرسید. بازخوردی که من دارم مثل شما 
به عنوان یک شھروند اســت. تلقی خودم است و 
ممکن است جامع ھم نباشد. با این حال، به نظر 
من ھزینه ای که در استقبال از بھار انجام می  شود 
رضایت مــردم را در پــی دارد. ھمین طور رفع 
مشکالت ترافیکی در نقاط پرترافیک شھر بازخورد 
خوبی دارد مانند دوربرگردان ابوطالب که به تازگی 
افتتاح شد و رضایت مردم منطقه را در پی داشت. 
ھمچنین با توجه به صحبت ھایی که شــنیدم، 
عریض شدن پل پرتوی در انتھای وکیل آباد نیز 

موجب رضایت مردم خواھد شد.

  �� ����ـ� در ا�����ـ�ت �ـ��دار ��ـ� 
���ـ�ی دا��ـ�. وا��ـ� ���� �ـ�ر ا�ـ�؟ ����ـ�ن 

��� آ��ه ا�� ��� �� ������د ��� ����ب 
�ـ�د و ��ـ� ����ـ�د ������ـ�� دا�ـ�� ���ـ�؟ در 

���ـ� �ـ�ا��� �ـ� ا��ا�ـ� ا��ـ�م داده ا�ـ�؟
به این معنا که شما گفتید قبول ندارم. نه آقای شھردار و 
نه بنده این گونه عمل نمی کنیم و مسئولیت انتصاباتمان 
کامال بر عھده خودمان است. با این حال، در انتصابات 
مشورت ھای زیادی انجام می دھیم. دست کم با۱۰ نفر 
از کسانی که به آن ھا اعتماد دارم در انتصابات مشورت 
می کنم، اما مسئولیت نھایی و جمع بندی نظرات افراد 
برعھده خودم است. آقای شھردار نیز به ھمین ترتیب 
با معاونانشان مشورت می کنند اما در نھایت، مسئولیت 
با خودشان اســت و تصمیم  نھایی را خودشان اخذ 

گفت وگو با رضا خواجه نائینى 
معاون مالى و پشتیبانى شهردارى مشهد

����� ���� ۱۵��ار �����ردی
ی �� �����د ���دا� �� ���

مسعود سلطانی

بوى الکل فضاى راهرو را پر کرده است. امروز که براى مصاحبه وقت گرفته ایم، 14 روز 
از انتشار اولین خبرها درباره شیوع کرونا گذشته و ما منتظریم معاون شهردار که ریاست 
کمیته پشتیبانى ستاد مقابله با کروناى شهردارى را نیز عهده دار است، به دفترش برگردد و 

گفت وگوى خودمان را با او آغاز کنیم.
رضا خواجه نائینى بعد از شهردار مشهد، مرد شماره 2 مدیریت شهرى است و اکنون بیش 
از همیشه مشغله و دغدغه دارد. خواجه نائینى بیش از یک سال است که معاونت مالى و 
پشتیبانى شهردارى مشهد را بعد از معاونت اقتصادى بر عهده دارد. او پشت میزى و در 
اتاقى مى نشیند که بدون تردید یکى از پر  مراجعه ترین اتاق هاى شهردارى است. امضاهاى 
او میلیاردى است و درخواست ها و پرداخت هایى نیز که با دستور او اجرا مى شود تبعات 
میلیاردى دارد. خواجه نائینى با وجود فشار کارى زیاد،  ظهر یکى از آخرین روزهاى زمستان 
و در سایه اخبار ریز و درشت کرونا پاسخ گوى سؤاالت ما بود. او که کرسى تدریس در 
دانشگاه فردوسى مشهد  و سابقه مدیریت مرکز خدمات سرمایه گذارى خارجى استاندارى 
خراسان رضوى را در کارنامه خود دارد، با وجود برنامه  شلوغ کارى، با حوصله به همه 

سؤاالت ما پاسخ مى دهد.

ی
شه�

ت و گو
گف

�ی
�

� �
��

�:ا
��



#
۱۱۴

می کنند. درباره پشیمانی از انتصاب نیز بله، اتفاق افتاده 
اما خیلی کم بوده است.

  ��ـ� از ا���ـ� از ا���ـ�ب ��ـ���ن �ـ��� �ـ� 
��د�ـ�؟

برکنارش کردیم.

  ��اردی �� ��������� ��د��ن ���د�� ��؟
دلیلم را گفتم. قانع  ھم شدند و آن فرد برکنار شد.

  ا���� �ـ�� و آ�ـ�ی ���� ���� ��ـ���� 
�ی ��ر�ـ�ن دارد؟ دا��� ����ـ�ی �

روی حجم کارم تأثیر زیادی می گذارد چون آقای دکتر 
کالئی در مواردی مسئولیت را کامال تفویض کرده است. 
این باعث شده که اختیارات من زیاد شود اما از آن سو 
مسئولیتم نیز زیاد شده است. با این حال، ھم خوانی 
رشته تحصیلی باعث شده که نگاه  و درک مشترکی 
از مســائل میان بنده و آقای شھردار شکل بگیرد که 

حاصلش مثبت بوده است.

  ��ت �� در دا����ه ����� ����� دا����. 
ا�ـ��دان �ـ� ��س درس از ا��ه آل �ـ� ���ـ� 
�� ���ـ�. ��� �ـ�� �ـ� ��ـ�ان �ـ� ا�ـ��د، ���ـ� 
�ـ�. ��ـ� ���� ����ـ�ن در  ا�ـ�ا در ا���ـ�ر دا�
��س درس و ��ر�ـ�ن در ���ـ� ا�ـ�ا ����ـ� ای 

و�ـ�د دارد؟
در دورانی که کرسی تدریس داشتم نیز از حوزه اجرا 
فاصله نداشــتم. مدتی شــرکت تحقیقاتی در حوزه 
اقتصادی داشــتم و عالوه بر آن، کارمند دولت بودم. 
اگر از دانشجویانم بپرسید، تأیید می کنند که تأکید 
داشــتم تئوری ھا را باید به صحنه عمل بیاوریم. ۱۰
نفر از دانشجویانم در معاونت اقتصادی مشغول به کار 
ھستند. البته پیش از دوره پنجم ھمکاری خودشان را 
با این معاونت شروع کردند. آن ھا می توانند این سؤال 

را پاسخ بدھند.

��ـ� در  از �ـ��دا�ی، ����ـ� ����   ��ـ� 
ا�ـ����ا�ی را �ـ� دا�ـ�� ا��. �ـ� ���ـ� �ـ� ا�ـ� 
����ـ�، ا��ـ�ن ا������ـ�ن �ـ�ام ا�ـ�: ا�ـ����ا�ی 

�ـ� �ـ��دا�ی؟
شــھرداری یک ســازمان درآمدھزینه اســت. شما 
مســئولید که در پایان ھر ماه حقــوق نزدیک به ۲۸
ھزار نفر از  کارکنانی را که مســتقیم یا غیرمستقم با 

مجموعه مدیریت شھری ھمکاری می کنند، از محل  
درآمدھایتان پرداخت کنید. یعنی در ســال آینده با 
افزایش دســتمزدھا باید  ماھانه حدود ۱۵۰ میلیارد 
تومان حقوق پرداخت کنیم. عالوه بر این، ماھانه ۴۵۰

میلیارد تومان ھزینه اجرای پروژه ھای عمرانی است. 
به طور کلی بودجه سال آینده شھرداری مشھد ۱۵ ھزار 
میلیارد تومان است. تأمین مالی این رقم کار سخت و 
پراسترسی است. اگر این رقم تأمین نشود، دستمزد 
کارکنان یا حقوق پیمانکاران تأمین نخواھد شد و این 
اتفاق آثار سوء اعم از اقتصادی و اجتماعی دارد. اما در 
دولت، کار با این استرس نیست. نظام درآمدھزینه ای در 
سطح استانی نیست. پول به استان می آید و درباره نحوه 
ھزینه کرد آن تصمیم می گیرند. این گونه نیست که 
بخواھند درآمد کسب کنند و از آن طریق ھزینه ھایشان 
را تأمین کنند. ساعات و شــدت کار نیز در شھرداری 
بدون تردید بیشتر است. در شھرداری تصمیمات به 
عمل نزدیک است اما در ســاختار دولت تصمیمات 
جدی باید در ســطح مجلس به قانون تبدیل شود یا 
در شوراھای عالی مصوب شود. این در حالی است که 
در شھرداری اختیارات بیشتر و از سویی دسترسی به 
شورای شھر فراھم است و می توان الیحه را به شورا ارائه 
کرد و ظرف یک ماه، ایده به قانون تبدیل می شود. از این 

نظر، تصمیمات در شھرداری به اجرا نزدیک تر است.

  ��ل ۹۸ از ��� ا����دی ��ای ���ر �� ��د ا�� 
و���� ��� ���� �� ا����د �� آ���ی �� از ��ی 
���دا�ی و ا�����ا�ی ا��م �� ���� ��د. �� ا�� 
�ـ�ل، ���ا�� �ـ� د��ـ�ره ��ـ��� ر�ـ�د ا���ـ�دی در 
�ـ�ل آ��ـ�ه �ـ�ی ا�ـ�. ��� ���ـ� �ـ�� د��ـ�ره 

و���� ���� در �ـ�ل آ���ه ����؟
پیش بینی کال سخت است. در اقتصاد کار سخت تری 
است و برای اقتصاد ایران ھم باز سخت تر است. با این 
حال، شرایط اقتصادی مشــھد در سال آینده بدتر از 
روزی نخواھد شد که شــھرداری را تحویل گرفتیم. 
شھر را با ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدھی تحویل گرفتیم 
در حالی که درآمد نقدمان ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود. 
این رقم در ۵ سال پیش از آن نیز ھمین بود. اما اکنون 
درآمد شھر مشھد در سال ۲ برابر متوسط درآمد در 
شورای چھارم اســت.بخش کوچکی از این افزایش 
ناشی از تورم سالیانه است ولی سھم بیشتر این درآمد 
محصول پیگیری و رایزنی ھای مدیریت شھری و وصول 
مطالبات دولتی، دریافت ســھم مالیاتی و شناسایی 
درآمدھای جدید در حوزه اقتصاد شھری است. البته به 

نظر من مسئله اساسی در افزایش این چنینی درآمدھا 
را باید در افزایش اعتماد عمومی به کارآمدی مدیریت 
شھری جست وجو کرد که نشــان آن را می توان در 
حجم ســرمایه گذاری بخش خصوصی و پرداخت به 
موقع عوارض توسط شھروندان جست وجو کرد. اکنون 
درآمد ساالنه مشھد از ۳۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرده 
است. این رقم درآمد نقدمان است و درآمدھای حاصل 
از تھاترھا در آن لحاظ نشــده است. تمام بدھی ھای 
گذشته را پرداخت کرده ایم. اکنون حداکثر ۳ ماه در 
پرداخت ھایمان تأخیر ایجاد می شــود. این در حالی 
است که پروژه ھای عمرانی بسیاری در ۱۵ ماه اخیر 
شروع شده است. تعداد پروژه ھا آن قدر زیاد است که 
گاھی حتی فضای تبلیغات محیطی برای اطالع رسانی 
نداریم. یعنــی روابط عمومی ما برای اطالع رســانی 
محیطی پروژه ھای انجام شده در سطح شھر، سازه ھای 
اســترابرد و بیلبورد کافی نــدارد. پروژه ھایی نظیر 
سامان دھی کشف رود، تقاطع نمایشگاه، دوربرگردان ھا 
و ... که ھر یک بودجه زیادی  بــه خود اختصاص داده  
است. به عنوان مثال، بودجه تقاطع نمایشگاه به اندازه 
۲ ماه حقوق کارکنان شھرداری است. لذا تأمین مالی 
این پروژه ھا کار سختی است. سال ۹۶ گفته می شد 
که شھرداری با این بدھی ھا دوام نمی آورد. سال ۹۶
که تمام شد، گفتند کار شھرداری مشھد در سال ۹۷
تمام است. خوشبختانه در سال ۹۷ ھم درآمدھایمان 
افزایش پیدا کرد و ھم تھاتر ھای دولتی به خوبی انجام 
شــد. دوباره پیش  بینی کردند که در سال ۹۸ دچار 
مشکل می شویم. امسال وضعیت اقتصادی بدی را در 
کشور تجربه کردیم. تحریم ھا موجب افزایش قیمت ھا 
شد و ھمین باعث شــد که ھزینه اجرای پروژه ھای 
شھری نیز باال برود. عالوه بر این، بحران ھای مختلفی 
را نظیر ھمین ویروس کرونا داشتیم که بر کسب و کار 
مردم تأثیر منفی گذاشت. با وجود تمامی این مشکالت 
و افزایش ھزینه ھا، پروژه ھای شھری اجرا شده است و 
اجرا خواھد شد. سال ۹۹ نیز به امید خدا مشکلی ایجاد 

نخواھد شد چون مشھد شھر امام رضا(ع) است.

�� �ـ�     ���ـ� ���ـ�� ����ـ� د��ـ� �ـ� ���
�ی  و �ـ�ا�� �ـ� ا���ـ�دی ��ـ�ر �ـ� ����ـ�ی �

��� �ـ�ی اداره �ـ�� ��ا�ـ�. ��
به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال ۹۸ ھزینه ھای 
اداره شھر و اجرای پروژه ھا ۲ برابر شد. سیمان، میل گرد 
و ... ھزینه اجــرای پروژه ھا را افزایــش داد. افزایش 
چھل وپنج درصدی حقوق  و دستمزد را داشتیم. با این 

حال، سعی کردیم که ھوای کارکنان و پیمانکاران را به 
لحاظ حقوقی داشته باشیم. الزم است به این نکته اشاره 
کنم که تمرکز ما تنھا روی پروژه ھای بزرگ نبود. اکنون 
۲ سال اســت که بودجه مناطق شھرداری به صورت 
صددرصدی تخصیص می یابد که این بودجه صرف 
پروژه ھای خرد محلی و منطقه ای مثل پیاده روسازی 

می شود.

   در ��ـ�ر �ـ� ���ـ�ی ���ـ� ا�ـ� �ـ� ��د�ـ� 
���ـ��ی �ـ�ب و ����� �ـ�ده ���ـ�. ���ـ�ی �� �� 
�ژه را �� ����  ��ا�����ی ا��ا�� ���ه ��ی، �� �ـ�
���ـ� �ـ� ا��ـ�م ���ـ���، از ���ـ�ی �ـ� �ـ�ای ��ـ�ن 
�ژه ا����ر �����ی ����� ��ده ا�� ������ ��  ��
ا�ـ� �ـ�ن �ـ�ان �ـ�ب ��د�ـ� ��ا�ـ�� ا�ـ�. �ـ� 
��ـ� �ـ�� ا�ـ� ��ـ��� �ـ�� ��ـ�ه ا�ـ� ����ـ� 

اداره �ـ��دا�ی �ـ�ان ��ـ�م �ـ�د؟
در این موضوع، دولت با شھرداری باید متفاوت بررسی 
شــود. نظام بودجه ریزی در دولت متفاوت اســت. 
مسئوالن اســتانی و نمایندگان محلی نقش زیادی 
در تعیین بودجه ھای ساالنه دارند و از سمتی، وقتی 
بودجه ای برای یک پروژه  اســتانی تعیین می شود، 
مسئوالن استان  تمام تالش  خود را می کنند که بودجه 
را به طور کامل جذب و مصرف کنند تا بتوانند در سال 
آینده نیز به ھمان مقدار یا بیشتر بودجه دریافت کنند 
اما در شــھرداری، نظام بودجه ریزی مبتنی بر درآمد 
است. از ھمین رو، شیوه تخصیص بودجه و مصرف آن 
نیز متفاوت است. البته در شھرداری نیز این رویکرد 
وجود دارد اما خیلی کمتر اســت. چــون من تجربه 
فعالیت در ھر ۲ نھاد را داشته ام، براساس تجربه، این 
نکته را بیان می کنم. البته موضوع دیگر این است که 
در شھر ایده ھای شھردار به برنامه تبدیل می شود و با 
ھماھنگی شورا برای آن بودجه تعیین می شود. یعنی 
پازل تعیین و مصرف بودجه در شــھرداری شفافیت 
بیشتر و البته عوامل تعیین کننده کمتری دارد. این در 
حالی اســت که خروجی بودجه در کشور تحت تأثیر 
عوامل متعددی است. طبیعتا شــھرھا گران تر اداره 
می شوند. این ۲ دلیل دارد. نخست اینکه دولت به دلیل 
مشــکالت مالی وظایف خود را به دوش شھرداری ھا 
می گذارد. با روند فعلی، به جایی می رسیم که دولت 
دیگر در حمل و نقل عمومی نقشی ندارد. این در حالی 
است که در تمام دنیا ساخت و ایجاد حمل و نقل عمومی 
مثل مترو بر عھده دولت است. شاید ھزینه نگھداری 
با شھرداری باشد اما ســاخت آن نه! به عنوان مثال، 
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ھزینه ساخت ھر کیلومتر مترو ۷۰۰ میلیارد تومان 
است. یعنی ساخت ۱۰ کیلومتر مترو ۷۰۰۰ میلیارد 
تومان ھزینه دارد که این رقم به اندازه نصف بودجه یک 
سال شھرداری است. اگر ھزینه ساخت مترو از روی 
دوش شھرداری ھا برداشته شود، اتفاق خوبی است. 
اما ھر روز سھم شھرداری در ھزینه ھای ساخت مترو 
در حال افزایش اســت. ابتدا گفته شده بود که دولت 
ھزینه آن را می دھد. بعد به تدریــج گفتند که اوراق 
مشارکت اسالمی برای ســاخت مترو منتشر شود و 
دولت بازپرداخت ۵۰ درصد آن را متقبل شد. اکنون 
میزان سقف انتشار اوراق دارد کم کم آب می رود و به این 
سمت، باز ھم بیشتر پیش خواھیم رفت. دلیل دومی 
که شھرھا گران اداره می شــوند نیز ناکارآمدی ھای 

سیستمی ای است که در نھادھای دولتی وجود دارد.

   او���ـ� �ـ�� ���ـ�؟ ا��ا�ـ� ��ـ� ه ��ی �ـ� 
ا��ا�ـ� ����ـ� ����ـ� ���ـ�؟

برای من افزایش بھره وری اولویت است. اما اینکه در 
عمل چه اتفاقی می افتد بحث دیگری است که در آن 
تنھا من تأثیرگذار نیستم و ساختار مدیریت شھری و 
سایر مسئوالن نیز در آن تأثیرگذارند. با این حال، آمار 
ھزینه ھای عمرانی به کل بودجه شھرداری ھای کشور 
در ۲ سال اخیر را بررسی  کرده ام. سھم بودجه عمرانی 
از کل بودجه شھر در مشھد ۷۰ درصد است و ما رتبه 
نخست کشــور را در این زمینه داریم. نسبت بودجه 
عمرانی در رتبه دوم ۴۰ درصد است. یعنی سھم بودجه 
عمرانی در مشھد با اختالف از شھرھای دیگر بیشتر 
است. این نشان می دھد ھزینه اداره شھر پایین است و 

بیشتر بودجه صرف پروژه ھای عمرانی می شود.

   ����ـ�ن د��ـ�ره �ـ�ت ز�� ���ـ�؟ ��ا��ـ� 
�������� �ـ�ن ا�ـ� ����ـ� ��ـ� �ـ���  �ـ�� �ـ� �

����ـ� ا�ـ�؟
ســوت زنی مصوبه شــورا برای ترغیب افراد به دادن 
اطالعات است. البته اجرایی شــدن آن سخت است. 
اینکه چه اطالعاتــی مورد قبول قــرار می گیرد، چه 
کسی اطالعات را ارائه می کند و میزان تأثیر این داده 
در کاھش فساد چگونه محاسبه می شود و ... این موارد 
ھمه محل بحث اســت. اما به طور کلــی، این مصوبه 
شورا ھزینه ھای فســاد را افزایش داده است.  به غیر از 
این موضوع، اقدام مھم دیگــری که در زمینه کاھش 
فساد اتفاق افتاد راه اندازی سامانه «فاش» بود. خیلی 
از انتقادات به مدیریت شــھری به دلیل اطالعاتی بود 
که خودمان به اختیار در سامانه «فاش» منتشر کردیم. 
به نظر من، این کار خیلی مھم اســت. ھیچ دستگاه 
دولتی ای در استان ھنوز این کار را نکرده است. حتی 
بعید می دانم ھیچ دستگاھی در کشور اطالعات تمامی 
قراردادھای خود را منتشــر کرده باشــد. البته ھنوز 
ضعف ھایــی دارد و ما در مراجعات ھفتگی به شــورا 
پیشنھادھایی درباره بھبود این سامانه ارائه می دھیم. 
مثال اینکه قابلیت جست وجوی اطالعات در این سامانه 
بر اساس پارامترھای متعددی ھمچون ارقام، اسامی و 
... باشد. البته فناوری جدید ھم به این کار کمک کرده 
است. در مراسم روز حسابدار که مسئوالن امور مالی در 
ھمه بخش ھای شھرداری حضور داشتند، گفتم اکنون 
با توجه به رشد رســانه ھا و شبکه ھای اجتماعی، باید 

به این فکر کنید که ھر امضای شما پای نامه ھا ممکن 
است یک ساعت بعد در فضای مجاز پخش شود. پس 
باید چیزی را امضا کنید که بتوانید درباره آن در قبال 
افکار عمومی پاسخ گو باشید و دفاع کنید.  ھنگام صدور 
خیلی از دستورھای مھم، به این فکر می کنم که به رغم 
اینکه دستورم باید قطعا در چھارچوب قانون قرار داشته 
باشد، به غیر از آن، می توانم در برابر افکار عمومی از ھمان 
دستور قانونی خود نیز دفاع کنم یا نه. در انتصابات نیز 
سعی کرده ام کارگروھی متشکل از بازرسی، حراست و 
کمیته ضدفساد داشته باشم. سعی کرده ام در کارنامه 
ھیچ یک از کسانی که حکمشان را زده ام حتی یک خطا 
ھم نباشــد. درباره انتصاباتی نیز  که از قبل بوده است 
و افراد از دوره قبل حضــور دارند، اگر خطایی دیده ام، 
برخورد کرده ام. ۲ نفر از کســانی که در حوزه معاونت 

مالی مسئولیت داشتند به طور کلی حذف شدند.

  ����� ذ��� ��ن را د���ره ا�� ����ت ������.
نوروز: حال خوش در کنار خانواده

سفر: لذت بردن از طبیعت
مشھد: شھر امام رضا(ع)

نائین: شھر پدری
اقتصاد: زیربنای ھمه چیز

مالیات: ابزار اقتصادی

  ����ز ��� ��� �� ����؟
از وقتی به شــھرداری آمده ام، نوروز نمی توانم سفر 
بروم. امسال ھم که پویش «نوروز در خانه بمانید» راه 

افتاده است.

   ��� آ��.
امیدوارم در مدت باقی مانده از شورای پنجم بتوانیم 
این روند رو به رشدی را که در شھر بوده است با قوت 
بیشــتر ادامه دھیم و  به اقتصاد شــھر کمک کنیم. 
شــھرداری یک نھاد پیش ران در رونق بخشیدن به 
اقتصاد محلی است. اگر شھرداری کار توسعه ای خود 
را به خوبی انجام دھد، بر کل اقتصاد شھر تأثیر گذار 
خواھد بود. نیازھای شــھر ھم زیاد اســت. اگر کل 
نیازھای عمرانی و تملکــی را احصا  کنیم، به بیش از 
۲۰۰ ھزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم. این در حالی 
است که بودجه ما برای ســال جدید در حد ۱۵ ھزار 
میلیارد تومان است و باید نیازھایمان را اولویت بندی و 
منابع را مدیریت کنیم. در یک سال گذشته، در حوزه 
پشتیبانی و رفاه کارکنان شھرداری ھم اتفاقات مثبتی 
رخ داده اســت که امیدوارم تا اندازه ای کام ھمکاران 
عزیز و خانواده ھایشان را شیرین کرده باشد. در حوزه 
امالک شھرداری نیز اتفاق خیلی خوبی صورت گرفت: 
برای اولین بار، ھمه امالک شھرداری روی یک سامانه 
جامع به صــورت آنالین بارگذاری شــده یا در حال 
بارگذاری اســت و فرایند ســند  دار کردن آن ھا آغاز 
شده است. از نوروز گذشته نیز جشن ھای پایان سال 
برای تمامی کارکنان با ھر نوع قراردادی برگزار شد و 
بعضا پرداخت ھای رفاھی ای به کارکنان داشتیم که 
 نخستین بار بود اتفاق می افتاد.  امسال ھم قصد اجرای 
جشن ھای پایان سال را داشــتیم که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا لغو کردیم و ان شاءا... بعد از تعطیالت 
نوروز و رفع نگرانی ھایی که دراین باره وجود دارد برگزار 

خواھد شد.
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  از �ـ�ز و ��ر «��ـ�ن ��ـ��» �ـ� �ـ�ار ا�ـ� 
��ای ������ ��ر و �� ��� ������ �ـ��ی ����ار 
��د؛ ��ا���ن ������. �����ن ا���ر ������ د���ره 
«���ن ����» ����� ��ه و�� ا������ در��رد 
����ـ�ت و �ـ��و��ر ا�ـ� �ـ�� ارا�� ��ـ�ه ا�ـ�. از 
ا�� ��� �ـ� ز���ـ� �و����� ��ا�� �ـ� و �ـ�ف از 

ا��ـ�د آن �ـ� ��د؟
ھدف از «نشان مشھد» این است که ھرساله مدیریت 
شھری از کسانی که در طول سال، فعالیت برجسته و 
ارزشــمندی در حوزه ھای مختلف شھری انجام داده 
باشند، پس از ارزیابی و داوری فعالیت ھایشان، قدردانی 
کند. این کار، بر اساس آیین نامه ای انجام می شود که 
در شورای شھر به تصویب رسیده. طبق این آیین نامه، 
کارنامه نفراتی که این پتانسیل را دارند تا نامزد دریافت 
«نشان مشھد» باشــند، در ۶ کارگروه که عبارت اند از 
کارگروه اجتماعی، کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری، 
کارگروه سالمت و بھداشــت، کارگروه علم و فناوری، 
کارگروه خدمات شــھری و محیط زیست و کارگروه 
فرھنگ و ھنر مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. ھر 
کارگروه یک لیست ۱۰ نفره از نامزدھای پیشنھادی را 
به ھیئت داوران ارائه می دھــد و ھیئت داوران موظف 
است، نھایتا ۸ نفر از بین این کارگروه ھا را به عنوان نامزد 
نھایی دریافت «نشان مشھد» مشخص کند. این طرح 
با ھدف ارتقای ھویت شھری صورت می گیرد. سازمان 
فرھنگی با علم به اینکه تغییر در نگاه فرھنگی جامعه 
امری بسیار زمان بر و فرایندی تدریجی است، برنامه ھایی 

را در این حوزه آغاز کرده، که اعطای نشان مشھد یکی 
از آن ھاســت. پیش بینی ما این بود تا انتھای سال ۹۸
درباره «نشان مشھد» به جمع بندی برسیم. االن ھم 
مطابق زمان بندی پیش  آمده ایم، اما متأسفانه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، اجرای بخش زیادی از برنامه ھای 
فرھنگی، از جمله این برنامه، دچار وقفه شد. به محض 
اینکه شرایط به نقطه ای برسد که بشود برنامه ای با حضور 
چند صد نفر برگزار کرد، مراسم اعطای «نشان مشھد» 

برگزار می شود.

���ـ�    د��ـ�ره ����ـ� ا�ـ�ادی �ـ� �����ـ�� د�
«��ـ�ن ��ـ��» را دار�ـ� �����ـ�. 

براســاس آیین نامه، «نشان مشــھد» به کسانی اھدا 
می شود که یا متولد مشھد باشند یا مشھدی باشند یا 
بخش زیادی از عمرشان را در مشھد گذرانده باشند و 
البته کار شــاخصی انجام داده  باشند که شھر مشھد و 

مردمش از آن بھره برده باشند.

  �ـ��� ��د�ـ� �ـ� �ـ�وه �ـ� «��ـ�ن ��ـ��» 
������ �ـ�ی  از  ���ـ�  و�ـ�  �� وس  ��ـ� �ـ��� 

ا�ـ����ل از ��ـ�ر ۹۹ را ��ـ� ���ـ� �ـ�ده ا�ـ�. 
بله. متأسفانه بخش عمده برنامه ھای نوروزی معاونت 
فرھنگی لغو شد. سومین جشــنواره ھنرھای شھری 
مشھد می توانست ھم به لحاظ اجرا، ھم نظم و ھم محتوا 
با سال ھای قبل تفاوت قابل مالحظه ای داشته باشد. 
اما به دلیل ممنوعیت تجمع و ممنوعیت جابه جایی 

مسافر بین شھری، خیلی از بخش ھای جشنواره خانه 
بھار، استقبال از زائر و نیز برنامه ھای فرھنگ سراھا در 
ایام نوروز به حال تعلیق درآمد. از این رو برنامه ھای این 
معاونت در نوروز فقط محدود به نصب المان ھای ھنری، 
فضا آرایی شھری و نقاشی دیواری خواھند شد. در ایام 
نوروز قرار بود ھر روز در آرامگاه فردوسی برنامه ھای ویژه 
فرھنگی اجرا شود، عالوه بر آن اجرای طرح ویژه ای با 
ھدف ترویج فرھنگ کتاب خوانی تدارک دیده شــده 
بود که اجرای ھمه آن ھا متوقف شد. برنامه ھایی مثل 
پویش رنگ ھا  وتئاترھا و جشن ھای خیابانی نیز برگزار 

نخواھند شد.

�ـ� ��ـ�ب  �ـ� �ـ�ی  را  ا�ـ� ���ـ��    �ـ� 
������ـ� �ـ�� ��� �� ��ارم از آ����� �ـ� در د�ره 
����� ������ ���ی �����ات و ��م ���ت ���دی 
در ���و�ـ� �����ـ� �ـ��� ��د�ـ� و ا�ـ� ���و�ـ� 
آن ���ن �� ���� ���� ���ر و ���ز ���ا ���د و ا�� 
��م ���ت �� �� ��ـ�دی از ز��ن را �ـ�زا��، ������ �� 
ا�� ����� از ��� ��� �� ا���ن �����ار ���و�� 

�����ـ� و ا�����ـ� �ـ��دا�ی ��ـ�� ��ـ���؛ 
��� ���� ا��اف و ����� ���� �� ��رای ���� 
در ��زه ����� و ��� ����� ��ده ��د �� �� وا��� 

���و�ـ� �����ـ� ���� �ـ�ه، �ـ�ام ا�ـ�؟
ھمان طور که اشاره کردید، متاســفانه عدم ثبات در 
مدیریت که بخشی از آن پیش بینی نشده بود؛ بخش 
مھمی از زمان این معاونت را گرفت. به نظر می رســد 
ما در جابه جایی ھا در این حوزه ســخاوتمندانه عمل 
کرده ایم. واقعیت این اســت که اثِر تغییــر پی در پی 
مدیران، در عملکردھا دیده خواھد شد. گریزی از این 
امر نیست. با این حال تالش بسیار شد با وجود تغییرات، 
سیاست ھایی که از ابتدای دوره شورا، در این معاونت 
پایه ریزی و برنامه ریزی شد، تا حد ممکن دستخوش 
تغییر نشود. اگر قرار بود با ھر تغییر در مدیریت، ھمه 
چیز از نو آغاز شود، حداقِل نتیجه ھم به دست نمی آمد.
جا دارد از فرصت استفاده کنم و از زحمات آقای دکتر 
بختیاری و آقای زارعی که در ۲ سال گذشته مسئولیت 
را بر عھده داشتند و اقدامات مفید  و درخور توجھی انجام 
دادند تشکر و قدردانی کنم. از ابتدای دوره، مھم ترین 

گفت وگو با محمد محسن مصحفى، معاون شهردار 
و رئیس سازمان اجتماعى و فرهنگى شهردارى مشهد

��ر ������ ��ر �������� ����
ضحی زردکانلو

با روى کار آمدن دوره پنجم شوراى اسالمى شهر مشهد از خردادماه 1396، شاهد تغییرات 
مدیریتى محسوسى در بخش هاى گوناگون زیرمجموعه مدیریت شهرى بودیم. به نظر یکى 
از مهم ترین آن ها تغییرات معاونت فرهنگى  و اجتماعى شهردارى بود که در کمتر از 3 سال 
4 مدیر و سرپرست را تجربه کرد. محمدمحسن مصحفى که از آذرماه 98 در کسوت معاون 
شهردار و رئیس سازمان اجتماعى و فرهنگى شهردارى مشهد پشت میز ریاست نشسته، در 
فرصت کوتاهى که نصیبش شده سعى دارد به پیشبرد اهداف این معاونت سرعت ببخشد. 
البته در جلسه چهارساعته اى که با مصحفى داشتم این موضوع برایم روشن شد که او جزو 
معدود مدیرانى است که سوداى شهرت و مقام در سر نمى پروراند و از پاسخ گو بودن ابایى 
ندارد. مصحفى تنها 15 ماه زمان دارد اما دغدغه ها و برنامه هاى بسیارى روى میز اوست. 
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تأکید شورا و شھرداری این بود که فعالیت ھای فرھنگی 
شھرداری به شکلی طراحی شود که سھم مشارکت مردم 
در اداره شھر، افزایش پیدا  کند و پررنگ شود. واقعیت این 
است که در سال ھای نه چندان دور پیش رو، شھرداری ھا 
ناگزیر به این سمت خواھند رفت که در اجرای بخش ھای 
بزرگی از برنامه ھای خــود، از طریق گفت وگو، جلب 
مشارکت و نظر مردم اقدام کنند. این خصلت کم کم در 
حال وارد شدن به مسائل عمرانی ھم ھست؛ چه رسد به 
برنامه ھای بخش فرھنگی که ذاتا ارتباط نزدیکتری با 
مردم دارد.  مھم ترین اقدام صورت گرفته در این راستا 
این بود که «شورای اجتماعی محالت» به عنوان یکی از 
نمادھا و مظاھر تحقق مشارکت مردم در اداره شھر، جدی 
گرفته شد. با مساعدت شورای شھر، آیین نامه شورای 
اجتماعی محالت بازنویسی شد و تغییرات عمدهای که 
در آن صورت گرفت باعث شد این آییننامه به سمتی 
حرکت کند که مشارکت شھروندان در آن موثرتر شود و 

عنصر انتخاب در آن قوت بیشتری بگیرد.
مطالبه دیگری که روی آن توافق وجود داشت این بود 
که فعالیت ھای شــھرداری در حوزه فرھنگی انسجام 
معنایی و محتوایی داشته باشد. برای این منظور الزم بود 
کارھایی انجام شود. معاونت در ابتدا تالش کرد بخش 
عمده ای از بودجه محدودی را که در اختیار داشت تنھا 
در چند بخش متمرکز کند. در سال ھای گذشته حوزه 
فرھنگی شھرداری زمان ھایی را تجربه کرده که بخش 
مھمی از بودجه اش را صرف حمایت از برنامه ھای دیگر 
دستگاه ھا کرده بود. در متمرکز کردن برنامه ھا ھم سؤال 
مھم این بود که از بین این ھمه موضوع در حوزه فرھنگ، 
روی کدام حوزه باید متمرکز شد؟ پس از بحث و بررسی 
و مطالعه بنا بر این شــد برای ارتقای فرھنگ عمومی، 
سازمان به حوزه ھایی از فرھنگ بپردازد که به وظایف 
ذاتی شھرداری ارتباط مســتقیم داشته باشد. مثال در 
حوزه خدمات شھری که از وظایف شھرداری است، چند 
نکته فرھنگی برجسته وجود دارد، مثل فرھنگ تفکیک 
زباله و فرھنگ مراقبت از فضای سبز. اگر در حوزه این 
خدمات، توسعه و ارتقاء فرھنگی رخ بدھد، شھر تمیزتر 
و زیباتر می شود، شــھرداری ھزینه کمتری پرداخت 
می کند و به دنبــال آن ھزینه کمتری به شــھروندان 
تحمیل می شود. یا در حوزه معاونت برنامه ریزی موضوع 
شھر ھوشمند مطرح شد تا مردم کارھای شان را بیشتر 
با استفاده از خدمات ھوشمند انجام دھند و از فواید این 
امکان بھره ببرند. در بخش ھای دیگری مانند ترافیک نیز 
ارتقاء و اصالح فرھنگ جامعه الزم است صورت گیرد و 

تمام بخش ھای شھر فایده آن را خواھند دید.

  ��ـ� �� ���ـ� �ـ�رای ا�����ـ� ��ـ�ت  ��ـ�ر 
�ی �� �ـ��و��ان دا�ـ��  �� ��ا�� ����ـ� ����� �ـ� �

���ـ�؟
مشارکت بدون ســازمان دھی یا بدون برنامه چندان 
مفید نیســت. باید مکانیزمی وجود داشــته باشد که 
مشارکت عمومی را ســامان دھد. مردم در شوراھای 
اجتماعی محالت می توانند یا به عنوان رأی گیرنده و یا 
رأی دھنده مشارکت کنند و بعد از اینکه عضو شورای 
محله شــدند، آن وقت می توانند به شــکل منطقی و 
بر اساس ســازوکاری مطالبات خود را به شھرداری و 
معاونت فرھنگی شھرداری منتقل کنند و از طریق آن 
با دستگاه ھای مختلف شھرداری در ارتباط باشند. این 

روش، شکلی از مشارکت را سامان می دھد.
در این بستر که مشارکت مردم امور را تسھیل می کند؛ 
برنامه ھای اجرایی و ملموســی ھم شکل گرفت، مثل 
پروژه «محله ما» که به عنوان بازوھای اجرایی تخصصی 
برای شورای محالت؛ گروھی از افراد که در چند زمینه 
تخصص دارند شناسایی شدند. این گروه ھا وارد محالت 
می شوند و با ھمکاری شورای اجتماعی محله با مردم 
گفت وگو می کنند و نیازھا و مطالبات مردم در حوزه ھای 

مختلف شھری را ارزیابی و جمع آوری می کنند. 

  �����ن �� �� ��ـ�ان از ��دم �ـ�� �ـ� ��� ���� 
�� در��ـ� �ـ�ه ا��؟ 

تاکنون مجموعا ۱۰۳ محله درگیر این طرح شــده اند 
و تا پایان سال ۹۸ بیش از ۷۰ درصد محله ھای مشھد 
مشمول این طرح خواھند شد. من معتقدم کار فرھنگی 
در ذات خود متفاوت از کار تبلیغی است. کار فرھنگی 
آرام، مداوم و زمان بر است اگر این ۳ عنصر حاضر نباشند، 
احتماال تنھا می شود گفت یک سری کار تبلیغاتی صورت 
گرفته، نه کار فرھنگی. ھر چند از کنار آگاھی بخشی و 
اطالع رســانی ھم به دلیل کارکردی که دارد، نباید بی 
تفاوت گذشــت و این از مواردی است که بیشتر مورد 

تاکید قرار خواھد گرفت.

  آ�� ��� ��� ���� «��ـ�ن ��ـ��» ر�ـ� و ���� از 
��ر �������� دارد؟ 

«نشان مشھد» در ســاختار قانونی قرار گرفته، ادامه 
خواھد داشت و فقط یک کار تبلیغاتی نیست. اگر صحیح 
و درست انجام شود اھمیت و اثرش را در طول زمان نشان 

خواھد داد و شھر و مردم نتایج آن را خواھند دید. 
ھمه کارھای مفید فرھنگی ھم ساکت و بی سروصدا 

نیستند. مثال نمایش فیلم ھای جشنواره فیلم فجر که با 
حمایت مالی شھرداری، در مشھد انجام می شود، روی 
فرھنگ عمومی اثرگذار است. این کار پس از تھران تنھا 
در مشھد انجام شده اســت. با این کار مشھد به عنوان 
شــھری فعال و زنده در حوزه فرھنگ معرفی می شود. 
جشــنواره فیلم فجر از مھم ترین رویدادھای فرھنگی 
ھنری کشور است که ھمه نگاه ھا به آن معطوف است. 
به این معنی درطول برگزاری جشــنواره، عیار توجه و 
تمرکز بر فرھنگ و ھنر در جامعه شھری افزایش پیدا 
می کند و این امر مفید و ارزشمندی در ارتقاء فرھنگ 

عمومی است.

���ـ�د �ـ��دا�ی �ـ�ای ����ـ� از    �ـ�ف و �
����ا�ی ����اره ���� ��� ����� ��ده ��در او���� 

�ـ�� �ـ�دم ��ـ�� �ـ�ار دا�ـ���؟
تنھا ھدف در این کار ارائه خدمت به مردم مشھد و پاسخ 
دادن به مطالبه آن ھاســت ولی این از طریق دستگاه 
تخصصی حوزه ســینما که اداره فرھنگ و ارشاد است 
صورت می گیرد. در سال ۹۸ برای اولین بار بخشی از فیلم 
ھای جشنواره فیلم فجر وارد فرھنگ سرا ھا در مناطق 
کم برخوردار شھر شد. این کار مھمی در توزیع عادالنه 
خدمات بود. تا آنجا که ممکن بود تالش شد فیلم ھا در 

حاشیه شھر ھم نمایش داده شود.

در  ��ـ�  ��ـ��اره  ���� �ـ�ی  ا�ـ�ان  �ـ�   
������ـ�ا��ی ��ـ�� ا�ـ�ره ��د�ـ�، �ـ����� 
�ـ� �ـ��ی، ���ـ�� از ���ـ��  در ا�ـ� د�ره ����
از ����ـ� ����� �ـ�ا�� ا�ـ���ده �� �ـ�د �ـ� 
�ی ���� �ـ� �ود،  ���ان ��ـ�ل ������ـ�ی ��ـ�دی �
وه  �ـ� ����ـ� را در ا���ـ�ر �ـ� �ـ� ��ا�ـ� ��ـ�ی ���
�ـ�ی �����ـ� ��ا�ـ�� �� �ـ�د. ا�ـ� ا����دا�ـ� 
����ـ�ات  ��ا�ـ��  و  �ـ��� ��  ����ـ�  �ـ�  ��ـ� 
�ـ� ���ـ� وارد ا�ـ�. آ�ـ� �����ـ� ای �ـ�ای ����ـ� �

���� ��ی ����� ��ا�� دا���؟ 
ســازمان به فرھنگ ســراھا نگاه درآمدزایــی ندارد. 
فرھنگ ســراھا در خدمت فرھنگ شھر به معنای عام 
ھستند. به اندازه ای که ممکن بوده تالش شده این کار 
انجام شود. لذا اگر ھنرمندی به یک سالن یا آمفی تئاتری 
مراجعه کند و بخواھد فعالیت ھنری انجام دھد ھمکاران 
ما باید حداکثر ھمکاری ممکن را انجام دھند. ھدف این 
اســت که ھنرمندان و  اھالی فرھنگ بتوانند از اماکن 
فرھنگی استفاده کنند. اما اشکاالتی ھم در این بخش 
وجود دارد. بسیاری از ســالن ھا و اماکنی که در اختیار 

سازمان است، چندان مناسب اجرای نمایش و تئاتر و 
برنامه ھای شبیه آن نیست. بســیاری از فرھنگسراھا 
صرفا سالن اجتماعات دارند، خیلی از این ھا سالن امکان 
اجرای تئاتر را ندارند. با این حال تجھیز و ارتقاء امکانات 

ھمین سالن ھا به تدریج انجام خواھد شد. 

  از ا��ا�ـ�ت ��ـ� ���و�ـ� �����ـ� و ا�����ـ� 
���دا�ی ��ـ�� �����؛ �� ��ا��� ��ا��� در ��ل 
�ی ��ـ�  �ـ� �����ـ� ای �ـ� ����ـ� � ���ـ� ��� ��

دارد ���ـ�؟
رویکردھای ذکر شده در ســال آینده ھم به امید خدا 
ادامــه خواھد داشــت. در حوزه فرھنگ شــھروندی 
پروژه ھای عملیاتی اجرا خواھد شد. در حوزه ھنر شھری 
ھمشھریان آثار زیباتری را در شھر خواھند دید و در سایه 
آن شھر زیباتر خواھد شد. پس از فروکش کردن بحران 
ویروس کرونا، با کشورھایی که قرابت فرھنگی و تاریخی 
با آن ھا داریم وارد تعامالتی خواھیم شد که مردم نتایج آن 
را می بینند و  می توانند از آن استفاده کنند. فرھنگ سراھا 
گام دیگری را برای ارتقاء کیفی برنامه ھا و خدمت رسانی 
به شھروندان برخواھند داشت. تندیس ھایی که برای 
نصب در جلوخان آرامگاه فردوســی توسط ھنرمندان 
بزرگ کشور ساخته می شود، نصب خواھد شد. احداث 
چند مرکز فرھنگی آغاز خواھد شد و ساخت پروژه بزرگ 
پردیس تئاتر شھر ادامه خواھد یافت. در حوزه ورزش 
ھمگانی برنامه ھایی برای فراگیر کردن ورزش در شھر 
اجرا خواھد شد. شــورای اجتماعی محالت با ترکیب 
انتخاب شده شــروع به فعالیت خواھد کرد. در زمینه 
پیشگیری و مبارزه با آسیب ھای اجتماعی مثل پدیده 
کودکان کار، توانمندسازی خانواده ھای بی بضاعت در 
حاشیه شھر و ... در  امسال فعالیت ھای مفیدی صورت 
گرفته، این اقدامات در سال آینده ھم ادامه پیدا می کند. 

   در �ـ�رد ��د�ـ� ��ـ�ر؟ ��د�ـ� �����ـ� 
�ـ��دا�ی در �ـ�ل آ��ـ�ه �ـ� ����ـ� ���ـ� دارد؟ 
بودجه فرھنگــی قابلیت این را دارد کــه موضوع یک 
گفت و گوی مجزا باشد. موارد قابل ذکر فراوانی در این 
زمینه وجود دارد. این جا تنھا به گفتن این نکته اکتفا 
کنم که امسال بودجه فرھنگی به شکل معناداری شفاف 
تر و روشن تر از گذشته است. این اصالح در بودجه آثار 
خود را در سال آتی نشان خواھد داد. ھر چند عدد بودجه 
فرھنگی نسبت به سال ھای قبل تغییر معناداری نکرده، 
درحالی که توان خرید به شــدت کاھش یافته و تورم 

افزایش داشته است.
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  ز���� �� ��� �ـ�� �� ���ان ����ر ���دار 
��� ا���ـ�  ا�ـ�ر  و  ����ـ�  وا�ـ�  � ���ـ���  و 
�ـ��دا�ی ��ـ�� ر�ـ��� ای ��، �ـ��� ������ 
وا��� �� �ـ�دی �� ��� را �� �ـ���، ���� ��د. 
ا�� ���ـ� �ـ��� از دو �ـ� ��ـ�� ��د، از �� �ـ� 
ا���� ��ا ���دار ���� د�ـ� �� ���� ا������ 
زده ا�ـ� و از �ـ�ی د��ـ� ا���ـ� ا��ـ� ا�����ـ� 
�ـ�ا ا�ـ� ���ـ� را ������ـ� ا�ـ�. دا�ـ��ن ا�ـ� 

ا���ـ�ب ���ـ�؟
شاید برای افرادی که به نســبت من و آقای شھردار 
واقف اند، سخت باشــد باور اینکه بگویم من ابتدا از 

این تصمیم بی اطالع بودم. من از ســفری به مشھد 
بازگشتم و شب با آقای شــھردار صحبت کردیم و 
فردای آن روز ھم ایشان حکم من را در کمال ناباوری 
زدند. من اساسا متعلق به حوزه روابط عمومی و رسانه 
نبودم و با توجه به نقش ھای سیاسی و اجتماعی ای 
که داشته ام، نسبت من با رسانه این گونه بوده است که 
من مخاطب رسانه بوده ام و نه عامل رسانه. اما برای 
نخستین بار در موقعیتی قرار گرفتم که خودم به یک 
عامل رسانه بدل می شــدم. از ھمین بابت زمانی که 
آقای شھردار این موضوع را با من مطرح کردند، ابتدا 
شوکه شــدم و نظر موافق ھم نداشتم. من اصال فکر 

نمی کردم که وارد مجموعه مدیریت شھری شوم و 
 این موضوع در ذھن یا برنامه ھــای زندگی ام نبوده 
است. اما با توجه به نگاه جریانی ای که وجود داشت 
مبنی بر اینکه ھر کدام از ما باید گوشه ای از کار را برای 
پیشبرد اھداف جریانی و وعده ھای مردمی بگیریم، 
من به خواست آقای شــھردار تمکین کردم. درواقع 
من به دو دلیل این منصب را قبول کردم؛ یکی به دلیل 
ضرورت حضورم در راستای حفظ منافع جریانی که 
آقای شھردار برای من تبیین کردند و دیگری شخص 

آقای شھردار.

�ـ�  آ�ـ�ی �ـ��دار �ـ� ����ـ�    و �ـ�� 
����� ���ـ� دار�ـ� �ـ� �ـ�� ��ـ�ب �ـ��� ا�ـ� 

�ـ�؟ ����� را  ���ـ� 
به جز اینکه من و آقای شھردار ھم جریان و ھم حزبی 
ھستیم، با ایشان ســابقه دوســتی دارم. اما سوای 
رفاقت، من به نیت صادقانه آقای شھردار در ارتقای 
برندینگ شھر مشھد اعتقاد دارم و این شاید مھم ترین 

ویژگی ایشان باشد که من به آن واقف ھستم.

 �ـ� �ـ��ه �����ـ�  ا�ـ�ره ��د�ـ� و ا���� �ـ� ��د 
از ����ن ا��ح ��� ���� ���� ای از ��ر را ��ای 
�ـ�ن و ���ـ� و��ه ���ـ� �ـ�  ���ـ��د ا�ـ�اف ��
�� �ـ�دم داده �ـ�ه ا�ـ�، ���ـ�د. ��� از ۲ �ـ�ل 
از ��ـ� �����ـ� ا��ح ���ـ�ن �ـ� �ـ�� �� �ـ�رد. 
��� �� ���� �� �� ���ان ������ ���ی ��ا���� 
�ـ�ن  ���ـ� و ����ـ� �ـ� ا�ـ�اف و �ـ��ه �� ا�ـ� ��
��ـ� ��ـ� و ��ا�ـ� ر���ـ� ����ـ�ن �ـ�د را ��� 
���؟ ��ن ��� ���ه ای از ا����دات �� ������ 
�ـ�ن ا��ح ��ـ�  �ـ��ی ���ـ� از دل ���ـ� ��

ا�ـ�.
فکر می کنم این مسئله ناشی از عدم مدیریت افکار 
جریان اصالح طلبــی و اقناع نظری بخشــی از این 
جریان است و این مھم الزاما به شھرداری و شھردار 
فعلی بازنمی گردد. مجموعه مدیریت شــھری باید 
به این سؤال پاسخ گو باشــند که چه قدر توانسته اند 
در راســتای اقناع نظــری بدنــه اصالح طلبی که 
حامیانشــان بوده اند، تالش و درست عمل کرده اند. 
بخشــی از انتقادات ممکن است درســت باشد و ما 

گفت وگو با امیر اقتناعى، مشاور شهردار و
مدیرکل روابط عمومى و امور بین الملل شهردارى مشهد 

�� ������ه ا�� و 
������ ��� ���ده ا�� 

 با توجه به شناخت پیشینى که از امیر اقتناعى داشتم، آن هم به واسطه سابقه فعالیت هاى 
دانشگاه  دانشجویان  اسالمى  انجمن  در  دانشجویى   فعالیت  با  که  اجتماعى اش  و  سیاسى 
فردوسى و علوم پزشکى مشهد و پس از آن دفتر تحکیم وحدت و حزب ادوار تحکیم وحدت 
آغاز و بعد به پیوستن به حزب کارگزاران سازندگى ایران و راه یابى به شوراى مرکزى این 
حزب منتهى شده است، قبول مسئولیت مشاور شهردار و مدیرکل روابط عمومى و بین الملل 
شهردارى مشهد از جانب او در شش ماه گذشته برایم عجیب و سوأل برانگیز بود. نه تنها من 

که بسیارى دیگر نیز از این اتفاق شوکه بودند. 
آغاز شد  از هر دو جریان اصول گرا و اصالح طلب  از هجمه ها  انتصابش، موجى  از  پس 
و رسانه هاى مختلفى به تخریب او پرداختند، در عین حال که بسیارى از افراد نیز از این 
به مدیریت شهرى  آنکه کمکى  براى  به هجمه ها،  بى توجه  اما  او  استقبال کردند.  انتصاب 
اصالح طلب حاکم بر شهر بکند، آن هم مدیریت شهرى اى که از جوانب مختلف تحت فشار 

بوده است، کار خود را ادامه داد. 
شاید نخستین تبلور اقداماتش، اکران هاى شهرى متفاوتى بود که شهروندان مشهدى با تمام 
تکثرشان، بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و احساس بیگانگى نداشته باشند. البته حضورش 

در روابط عمومى شهردارى سبب شد تا بیش از پیش این حوزه زیر ذره بین قرار بگیرد. 
روزهاى پایانى سال بهانه خوبى بود تا با او درباره چرایى قبول مسئولیت در شهردارى 
مشهد گفت وگو کنم و با این پرسش به ذهنیت او در رابطه با وضعیت جریان اصالح طلبى 
پس از پیروزى در انتخابات شوراى اسالمى پنجم شهر مشهد و اتفاقات دو سال گذشته 

نقب بزنم. 
و  داشته  رسانه  عرصه  در  مستمرى  حضور  سیاسى  فعال  یک  به عنوان  که  اقتناعى 
افکار  مدیریت  به عدم  نسبت  است،  در رسانه ها ظاهر شده  کمتر  قبول مسئولیت  از  پس 
در  عبارت «ضعف  که  است  معتقد  همچنین  و  دارد  نقد  در شهر مشهد  اصالح طلبى  بدنه 
اطالع رسانى» تنها مستمسک برخى مدیران شهرى براى جبران ضعف عملکردى خودشان 
است. همچنین سوأالت پایانى مصاحبه ناگزیر با توجه به جو کرونازده کشور و شهر، به 
موضوع کرونا و اقدامات ویژه مدیریت شهرى مشهد در این خصوص اختصاص داده شد.

علی قدیری

ی
شه�
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نیروھای توانمندی در جریــان اصالح طلبی داریم 
که می توانســتند در تحقق برنامه ھــا و وعده ھای 
انتخاباتی به ما کمک کنند اما نتوانستند وارد مجموعه 
شــوند. این ھم خود به دو دلیل است؛ دلیل نخست 
برون جریانی است و دلیل دیگر درون جریانی. دلیل 
برون جریانی که خب ھمیشــه در ھر دوره ای وجود 
داشته و محدودیت ھای خاصی را تحمیل کرده است. 
اما در رابطه با دلیل درون جریانی باید گفت که ممکن 
است دچار این غفلت شویم که جریان را به عنوان یک 
کل واحد اما متکثر نبینیم و آن را به مثابه یک وضعیت 
موزاییکی، باندباند و گعده گعــده ببینیم، نه حتی 
حزب حزب. بدین ترتیب دیگــر تفکیک ھای درون 
جریان، حزب حزب و بر اســاس خرده گفتمان ھای 
درون جریانی نیست و بر اســاس رفاقت ھا و منافع 
کوتاه مدت اســت؛ یعنی پیوندھــای تاکتیکی و نه 
پیوندھای استراتژیک. وقتی که این اتفاق می افتد، 
در کشاکش میان این باندھا و گعده ھا برخی افرای 
که شایستگی الزم را ھم دارند حذف می شوند یا طرد 
می شوند و افرادی ھم خودشان تصمیم می گیرند که 
در این وضعیت به کنار روند. من معتقدم که این اتفاق 
افتاده است. اما موضوع دیگری ھم مطرح است؛ اینکه 
ما مدیریت ضعیفی بر اذھان حامیان خود داشته ایم 
و انتظارات بخشــی از جریان را در یک بازه زمانی به 
شدت باال برده ایم. برای برخی افراد جریان و دوستان 
ما ممکن است این تصور شکل گرفته باشد که پس 
از پیروزی در انتخابات شورای اسالمی شھر در سال 
۱۳۹۶، ما در جنگی پیروز شده ایم و مدیریت شھری 
را به عنوان یک غنیمت کســب کرده ایم و حال باید 
آن را به نسبت برابر میان تمام افرادی که در پیروزی 
نقش داشــته اند، تقســیم کنیم. در صورتی که این 
تصوری اشتباه است؛ ما نجنگیده ایم و غنیمتی کسب 
نکرده ایم، ما رقابت انتخاباتی کرده ایم و بر اســاس 
وعده ھا و شعارھایی که به مردم داده ایم، توانسته ایم 
آنان را قانــع کنیم که به مــا رأی بدھند و مدیریت 
شــھری را برای یک بازه زمانی مشخص به ما ودیعه 
بدھند و ما موظفیم بر اساس وعده ھایی که داده ایم، 
شھر را اداره کنیم و بر اســاس عملکرد چھارساله و 
خروجی آن به نسبت تحقق وعده ھای داده شده، از 
ســوی مردم مورد قضاوت قرار بگیریم. حال ممکن 
است بر اســاس وعده ھایی که داده ایم و برنامه ھایی 
که داشته ایم، در مدیریت شھری از برخی افراد خیلی 
استفاده کرده باشیم، از برخی کمتر استفاده کرده و 
از برخی دیگر اصال نیاز نبوده است که استفاده کنیم. 

شرکت و رقابت در انتخابات به معنی آن نیست که ما 
دورخیز کرده ایم تا یک بنگاه کاریابی را تصرف کنیم! 
من به این اعتقاد دارم که وقتی در یک رقابت سیاسی 
و حزبی پیروز می شویم، باید افراد ھمفکرمان را که به 
وعده ھای ما باور دارند و توانمند ھم ھستند بر مسند 
بگماریم، کادرسازی کنیم و نیروھای خود را در این 
بستر رشد دھیم، اما این به آن معنی نیست که ما افراد 
نزدیک به خود را فارغ از توانمندی و کارآمدی باید بر 
سر کار بیاوریم. ھمچنین رشددادن نیروھای خود 
در بستری که گفتم، به معنی آن نیست که نیروھای 
ما یک شبه چندین پله جھش کنند! در نھایت فکر 
می کنم انتقاد اصلی ای که به ھمه ما درون مدیریت 
شھری وارد است، این است که نتوانسته ایم بدنه حامی 
خود را متقاعد کنیم. ھر زمان ھم که خواسته ایم بدنه 
را متقاعد کنیم، به موازات ھم یا ھم راستا با ھم پیش 
نرفته ایم و فقط به اشــکال مختلف و با افراد مختلف 
به صورت مجزا صحبــت کرده ایم و این به جای آنکه 
سبب ھم افزایی بیشتر شود، بیشتر افراد را در مقابل 
ھم قرار داده است. این روند متأسفانه ھم بخشی از 
انرژی ما را گرفته  و ســرعتمان را کند کرده است و 

ھم تبعات منفی ای برای بدنه حامی ما داشته است.

�ـ� �ـ��ی ���ـ� ���ـ�    ���ـ� از ����
������ـ�  �ـ��،  ا�ـ���  �ـ�رای  ا��ـ�ی  از 
�ـ�  و��ان �ـ� ���� �ـ� ���ـ� از ا���ـ�دات �ـ��
�� ا���ـ�  �ـ�  �� ا���ـ�  از  ���ـ�  �ـ��ی، 
و��ان از ا��ا��ت ا���م �ـ�ه ا��. در وا��  ���
�ـ� �ـ��ی �ـ��  ا��ع ر�ـ��� ���ـ� ����
��ه ا�ـ� �� �� ���ـ� ���ن ������ ���ی 
و��ان �� و��د �����. ا���� ا��ع ر����  و �ـ��
�ـ�؟ و ا�ـ� ���ـ� �ـ�� ���ـ�  ���ـ� را �� ����
ا�ـ�، �ـ� را�ـ���ی �ـ�ای ��ـ�ان ا�ـ� ��ـ� 

�ـ�؟ دا�
من اصال معتقد نیســتم که اطالع رســانی ضعیف 
بوده است. حوزه روابط عمومی از جنس حوزه علوم 
انسانی است. در حوزه ھای علوم انسانی ما با عینیت 
مجســم طرف نیســتیم. مثال در حوزه حمل ونقل 
می توان به تعداد اتوبوس ھا اشــاره کــرد، در حوزه 
عمران می توان به متراژ آســفالت اشــاره کرد، در 
حوزه مالی می توان بــه میزان جذب مالی اشــاره 
کرد، اما حوزه روابط عمومی از این جنس نیســت و 
خروجی آن عینیت مجســم و ملموس ندارد. دیگر 
آنکه در جامعه ما ھمه افراد این اجازه را به خودشان 

می دھند که در حوزه مســائل اجتماعی و فرھنگی 
نظر بدھند؛ این مشــکل را در زمان انتخاب معاون 
شھردار و رئیس ســازمان اجتماعی و فرھنگی ھم 
داشــتیم. از تخصصی تریــن محافــل آکادمیک تا 
صف نانوایی، ھمه افــراد در رابطه بــا این حوزه ھا 
نظر می دھنــد. این عارضــه جامعه ایران اســت و 
حوزه روابط عمومی ھم از این آســیب رنج می برد. 
ھمچنین مسئله سلیقه در نحوه اطالع رسانی ھم بر 
پیچیدگی اوضاع می افزاید. ھر مدیر روابط عمومی 
با تیمی که ھمراھش است، سلیقه خاصی در نحوه 
بازتاب اخبار دارد و چگونگی اطالع رســانی این تیم 
ممکن است که منطبق بر سلیقه ای باشد و با سلیقه 
دیگر در تعارض باشــد. اما دیگر آنکه اگر به تجربه 
۴ دھه گذشته مدیریتی کشور نگاه کنیم، ھر جا و در 
ھر موضوعی که مسئله ای وجود داشته است، ھمه 
چیز را به گردن اطالع رسانی انداخته اند و مشکل را 
ضعف اطالع رســانی مطرح کرده اند. مثال خاطرات 
مرحوم ھاشــمی رفســنجانی را ھم که نگاه کنید، 
در چندین مقطع ھمین مســئله را خواھید دید. در 
این دوره مدیریت شھری، چند مدیر روابط عمومی 
تغییر کرده است و ھمه مدیران پیش از من با توجه 
به امکانات و اختیاراتی که داشته اند، تالش خودشان 
را به نحو احســن انجام داده اند و اطالع رسانی انجام 
شده است. اما فکر می کنم این تبدیل به یک عادت و 
یک بدعت شده است که ھر کسی برای پوشش دادن 
ضعف ھای مدیریتی خود تنھا با یک جمله، ھمه چیز 
را به ضعف در اطالع رســانی تقلیل دھد. سؤال من 
سوای بحث مدیریت شــھری این است که چه طور 
زمانی که ضعف و نقصانی در کار وجود دارد، مردم آن 
را می بینند، اما زمانی که واقعا کاری انجام می شود، 
مردم آن را نمی بینند؟ من فکر می کنم که مردم به 
خوبی رصد می کنند و آنچه را که باید می بینند. من 
معتقدم اطالع رسانی این نیست که ھر چیزی را که 
اتفاق می افتد، باید موبه بو دائما به مردم گوشزد کنیم؛ 
با این وجود، باز ھم با ابزارھای اطالع رسانی ای که در 
اختیار داریم، پروپاگاندا می کنیم و کارھای انجام شده 
را بیشتر در برابر چشمان مردم نمایش می دھیم. بنده 
چه در زمانی که در خارج از مجموعه شھرداری بودم 
و چه در ۶  ماھی که در روابط عمومی ھستم، سراغ 
ندارم فردی را که از ضعف در اطالع رســانی سخن 
بگوید، اما برای جبران این ضعف یک راھبرد عملیاتی 
و بدیع ھم ارائه دھد. روابط عمومی بودجه و امکانات 
مشخصی دارد و قرار اســت درگاه ورودی خواست 

و ذھنیت شھروندان به شــھرداری و درگاه خروجی 
عملکرد شھرداری به جامعه باشد و البته این روابط 
عمومی باید در شــھری فعالیت کند که مختصات 
خاص خــود و گروه ھای ذی نفع بســیاری دارد. اما 
متأسفانه بســیاری از منتقدان این حوزه که اتفاقا از 
میان دوستان ما در جریان اصالح طلب ھم ھستند، 
بدون توجه به این مسائل، به جای حمایت از فعاالن 
این حوزه و کمک به آنان، مرتبا می گویند که ما ضعف 
اطالع رسانی داریم. در نتیجه در این ۶  ماھی که در 
این مسئولیت ھستم و با توجه به اینکه به مختصات، 
اختیارات، مصائب و ضعف ھای آن ھم واقف شده ام، 
به عملکرد مدیران پیش از خود، نمره قبولی می دھم. 
نقد ممکن است به ھر حوزه ای از جمله روابط عمومی 
وارد باشــد، اما اینکه به کل منکر دستاوردھای این 
حوزه شویم، کم لطفی در حق فعاالن این حوزه است. 
من ۶  ماه بیشتر نیست در این جایگاه قرار گرفته ام، 
اما در این مدت شاھد تالش ھای خالصانه شبانه روزی 
دوستان روابط عمومی بوده ام. امیدارم در ھنگام نقد 
جانب انصاف را رعایت کنیم و بدانیم فعاالن این حوزه 

سنگ زیرین آسیا ھستند.

وا�ـ� ����ـ� از ز���ـ� �ـ� �ـ��    �ـ�زه �
��ـ����� آن را ����ـ�ه ����� ا�ـ�، ���ـ�� �ـ� �ـ� 
وا��  ���ن �� ا���ده ا�ـ�. ���� �ـ�ر ا��ا�ـ�ت �
�ـ� ذره ��ـ� ا�ـ�  ����ـ� ��ـ� ��ـ� از ���ـ�� �
و ا��ان �ـ�ی �ـ��ی در ا�ـ� را�ـ�� �ـ��� ��ـ� 
از ��ـ�. ا��ان �ـ�ی �ـ��ی �� �ـ�ر �����ـ� 
���ـ�وت از د�ره ���ـ�� �����ـ� �ـ��ی و ��ـ� 
وا�ـ�  ���ـ� در �ـ�زه � ���ـ�ان ���ـ�� �� ��
و���ی �ـ�  ����ـ� �ـ�ه ا�ـ�. ا���ـ� �ـ� �ـ��
ا��ان �ـ�ی �ـ��ی ���ـ� ا�ـ�، �ـ� ���� ���ـ� 
در ا�ـ� ۶  ��ه دا�ـ�� ا�� و �� ���ـ� ای �ـ�ای ����� 

�ـ�؟  ���ـ�� آن دا�
من فکر می کنم تا حــد زیادی در حوزه ھای مختلف 
مدیریت شھری از جمله روابط عمومی، حجم و شکل 
و شیوه انتقادات به شخص مدیری که بر مسند نشسته 
است بازمی گردد و نه به عملکرد او. در حوزه اکران ھا در 
دوره من، ھمان طور که گفتید توجه ھا نسبت به این 
حوزه جلب شد؛ چه تعریف ھا و تمجیدھا از افراد درون 
و برون جریان و چه انتقادات و ھجمه ھا از میان افراد 
ھر دو جریان. بحث تعاریف و تمجیدھا که جداست. از 
بابت انتقاداتی ھم که از ھر دو جریان مطرح می شود، 
تشکر می کنم و امیدوارم ادامه داشــته باشد. اما در 
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رابطه با ھجمه ھا تأکیــد می کنم که منحصر به یک 
جریان سیاسی نیست و در ھر دو جریان می توان رد 
آن را گرفت که این خود ناشی از یک عادت فرھنگی 
است و برخی جز تخریب راھی بلد نیستند. در مقابل 
این ھجمه ھا ھم من توجھی ندارم و برخالف انتقادات، 
ھجمه ھا در روند عملکرد من تأثیری نمی گذارد و به 
ھیچ کس باج نمی دھم. در نتیجــه من فکر می کنم 
چرایی این موضوع دو دلیــل دارد؛ یک دلیل حضور 
شخص من در جایگاه مشاور شھردار و مدیرکل روابط 
عمومی و بین الملل شھرداری مشھد است که یکی از 
معاونان شھردار ھم چندی پیش به طنز به من گفت 
محل دعوای روابط عمومی شخص خودت ھستی و نه 
موضوع یا نوع کارت و اگر در ھر مسئولیت دیگری ھم 
قرار بگیری،  دعواھا به آنجا سرایت می کند. دلیل دیگر 
آن است که ما در حوزه اکران شھری کارھای بدیعی 
را با لحاظ سالیق و احوال گروه ھای متعدد و متکثر 
ذی نفع شھر مشھد با حفظ خاستگاه اصالح طلبی مان 
ارائه داده ایم و این طبیعی اســت زمانی که کاری در 
حوزه ای انجام شود، در رابطه با آن حرف ھای زیادی 
شــکل می گیرد. ھمان طور که شھید مطھری گفته 
اســت، قطار زمانی که حرکت می کند به آن سنگ 
می زنند و کسی به قطار ایستاده سنگ نمی زند. زمانی 
که مورد انتقاد قــرار می گیریم، می فھمیم که کاری 
انجام شده است و قطعا از انتقادات مشفقانه که سبب 
بھبود عملکرد شود، استقبال می کنیم. اما اگر انتقادات 
از روی بھانه جویی، لج بازی و تسویه حساب باشد، قطعا 
آن را برنمی تابیم. اکران ھای شھری از تولید محتوا، 
نحوه اجرا و تأیید نھایی گرفته تــا چاپ و نصب کار 
شخص من نیست و محصول یک کار گروھی است بر 
اساس راھبردھایی که وجود دارد و من تنھا این فرایند 
را مدیریت می کنم. من به لحاظ شخصیتی اھل تعامل 
و مدارا ھستم و حرف ھا را می شنوم، اما تصمیم نھایی 
را خودم می گیرم، چون مسئولیتی به من واگذار شده 
اســت و در نھایت من باید در قبال این مسئولیت و 

عملکرد پاسخ گو باشم. 

وس  ��ـ� ��ـ�ان  در��ـ�  ا��ـ�ن  ��ـ�ر    
ا�ـ�م  ا�ـ�  در  ��ـ��  �ـ��دا�ی  و���ـ�.  ��
�����ـ� ���ـ� �ـ�ه ا�ـ� و �� �ـ� �ـ�زه ���ـ�ت 
�ـ��ی، ا��ان �ـ�ی �ـ��ی و�ـ��� را در ��ـ� 
�ـ�  �ـ�ده  آ�ـ�ز  و��ان  �ـ�� �ـ�  آ���� ���ـ� 
و�� از �ـ��� ��ن �ـ����ی ��ـ�ر ا�ـ�.  ���ـ�
�ـ�ا �����ـ� �ـ��ی در ا�ـ� �ـ�� وارد ���ـ�� 

�ـ�؟ و�ـ�  ��
به صورت کلی در این دوره مدیریت شــھری، یک 
رویکرد اساسی حاکم است و آن اینکه ما معتقدیم 
مدیریت شھری یک دولت محلی است و ھر کاری 
در ھر موضوعی که الزم است انجام دھد تا خیر آن 
به شھروندان مشھدی و زائران  برسد، در ھماھنگی 
با سایر دســتگاه ھا باید انجام دھد. موضوع کرونا 
بحران بدیعی اســت و فرمانده اصلی در برابر این 
بحران در اســتان، شخص آقای اســتاندار است. 
تعیین کننده ابعــاد فنی و تخصصی این مســئله 
نیز منطقا دانشــگاه علوم پزشــکی مشھد است؛ 
ھمان طور که آقای اســتاندار ھم تأکید کرده اند. 
شھرداری مشــھد با توجه به ھمان رویکر کلی ای 
که اشــاره کردم، به میدان آمده و حوزه اجرایی و 
میدانی راھبردھای علمی را برعھده گرفته اســت 
و در این راستا مشغول به فعالیت است. اگر فرد یا 
نھادی از فعالیت شھرداری مشھد در این موضوع 
ناراحت است، باید این موضوع را با استاندار در میان 
بگذارد و از ایشــان بخواھد تا به شھرداری بگوید 
دیگر  فعالیتی در این موضوع نداشته باشد. در نتیجه 
اکنون که انتظاراتی از شھرداری برای کمک در این 
موضوع وجود دارد، شــھرداری در چارچوب ھای 
تعریف شــده مشــخص با تمام قوا به میدان آمده 
اســت و ارائه خدمت به شھروندان و حفظ سالمت 
آنان را وظیفه خود می داند. در نتیجه ھر اقدامی را 
که شــھرداری انجام می دھد، با نھایت تعامل و در 

ھماھنگی با سایر نھادھای ذی ربط است.

��ـ��  �ـ��  ����ـ�  �� �ـ�م  �ـ�ود     
��ـ���  و  ا�ـ�  �� آ��ـ�  �� �ـ��ر   �� ���ـ�ردار 
���ـ�ت �ـ�ص �ـ�د را �� د��ـ�ل دا�ـ�� ا�ـ�. 
و�ـ�، وا��ـ��� ز���ـ� ا�ـ�اد ����ـ�  ��ـ�ان ��
�ـ� �����ـ� و ا���ـ�ا�ی ��ـ���� و �����ـ���� 
ر��  ز���� ا�ـ�اد �� �� را �ـ��� ��� از ���ـ�� ��
�ـ�ده ا�ـ�. �ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�د ا����ـ�ت ��ا��ـ� 
���ا�ـ� �ـ�دی در ����ـ� �� ���ـ�ردار  �ـ�� 
��ـ��، ���ا�� ����� در را��ـ� �� ��ن ا�ـ� ا��اد 
و�� در ���� �ـ�� و��د دارد.  و ����ش ���� ��
آ�ـ� �ـ��دا�ی �ـ�ای ا�ـ� ����ـ� �ـ� ���ـ� �ـ� ����ـ�ر 
��ص ا������ و ا����دی اش ا��ا��ت ���� 
را �ـ� در �ـ�زه ا�ـ�ان �ـ��ی و ا��ع ر�ـ��� ���ه 
�ـ�ای آ���� ���ـ� و �ـ� در �ـ��� ���ـ�ت ا��ـ�م 

؟ �ـ� �� د
 در حوزه روابط عمومی مــا از تمام ظرفیت ھای خود 
چه اکران ھای شــھری و چه تلویزیون ھای شھری، 
بیلبوردھا و اســترابوردھا برای اطالع رسانی استفاده 
کرده ایم. احساس کردیم این اقدامات کم است و پس 
از آن آویزھای ستونی را به تعداد ۱۰ھزار عدد در تمامی 
مناطق و محالت با تمرکز بر مناطق کم برخوردار نصب 
کردیم. در فضای مجازی نیز چه به صورت مکتوب و 
چه به صورت تصویری اطالع رسانی کرده ایم و بسط 
مباحث آموزشی را دنبال می کنیم. ھمچنین ھمکاری 
بسیار خوبی با صداوسیما در دســت انجام است. در 
وسایل حمل ونقل شھری نیز ضدعفونی روزانه انجام 
می شود. در حوزه خدمات شھری نیز در ابتدا نیروھای 

خود را با دستکش، ماســک و مواد ضدعفونی کننده 
تجھیز کردیم تا سالمتشــان تأمین شود. ھمچنین 
تفکیک زباله را متوقف کردیم و از نیروھای روزمردی 
که در این بخش فعال بودند، برای آنکه بیکار نشوند، 
در بخش ھای دیگر نظیر اســتقبال از بھار اســتفاده 
 کردیم و البته به دستور شھردار مشــھد در روزھای 
پایانی ســال، این نیروھا با لحاظ پرداخت دستمزد، 
به مرخصی فرستاده شدند. گندزدایی خیابان ھا را با 
ھدایت و کمک دانشگاه علوم پزشکی به صورت روزانه 
انجام می دھیم. ھمچنین از آقای فرماندار درخواست 
جمع آوری زباله گردھا را داشتیم و ایشان موافقت کردند 
و با ھماھنگی دادستانی و نیروی انتظامی این مسئله در 
دست انجام است تا سالمت جسمی و روانی شھروندان 
تضمین شود. بسته ھای بھداشتی ای را تھیه کرده ایم و 
اقالم مورد نیاز شھروندان را در مناطق  کم برخوردار از 
جمله شھرک شھید رجایی توزیع کرده ایم و این اقدام 
در دیگر نقاط  کم برخوردار شھر نیز ادامه پیدا می کند. 
ھمچنین شبکه ھوشمندسازی شھرداری را گسترش 
داده ایم تا مراجعات حضوری شھروندان کاھش یابد. 
بر اساس بخشنامه ھای موجود، نیروھای شھرداری تا 
حد امکان دورکاری انجام می دھند؛ به ویژه کارکنان 
زن،  افراد مسن و بیماران. حوزه فرھنگی و اجتماعی 
ھم در حیطه آگاھی بخشــی و اطالع رســانی کمک 
می کند. حوزه مالی شھرداری نیز تمام قد در پشتیبانی 
ھر کدام از اقداماتی که نام بردم فعال اســت. اعضای 
محترم شورای شھر ھم بودجه خوبی را برای مقابله با 
بحران کرونا در دو مقطع تصویب کرده اند. حال ممکن 
اســت برخی افراد این اقدامات را وظیفه شھرداری 
بدانند و برخی افراد نظر دیگری داشته باشند. اما باید 
در نھایت منصفانه داوری کنیم و این قبیل اقدامات 
شھرداری را ببینیم در راستای خیر عمومی است یا 
نه. فکر می کنم اقدامات شھرداری در مقابله با بحران 
کرونا ویژه بوده است؛ کمااینکه وزیر بھداشت نیز در 
تماس تلفنی با آقای شھردار از اقدامات ایشان تشکر 
کرده اند. این یک نمونه از تمایزات شھرداری مشھد با 
دیگر کالن شھرھای کشور است و این موفقیت را باید در 
تغییر پارادایم ھای حاکم بر شھر مشھد جست وجو کرد 
که یکی از مؤلفه ھای آن جوان گرایی است. امیدواریم 
ھرچه زودتر بحران کرونا را ســپری کنیم تا مدیریت 
شــھری بتواند با قوت دیگر برنامه ھای خود را دنبال 
کند و شھروندان تغییر پارادایم حاکم بر شیوه مدیریت 
شھر را در حوزه ھای مثبت لمس کنند، نه در حوزه ھای 

منفی نظیر بحران کرونا.
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  ����� و ������ ���ط ���ر���ی
اگر بگوییم در ۲ سـال گذشـته خطوط قطارشـھری 
مشـھد با پیشـرفت خوبـی ھمراه بـوده اسـت  گزاف 
نگفته ایـم؛ آن ھـم در شـرایط تحریـم و بـاال رفتـن 
قیمت دالر. به این شـکل که در گذشـته ھر کیلومتر 
خـط قطارشـھری ۲۰۰ میلیـارد تومـان ھزینـه 
داشـت  و اکنـون ایـن عـدد بـه ۷۵۰ میلیـارد تومان 
رسـیده اسـت. ۱۷ اردیبھشـت ۹۷ بود که بـا حضور 

رئیـس جمھـور، میـدان 
شـریعتی به محـل تالقی 
۲ خط قطارشھری مشھد 
تبدیـل شـد. در کنـار آن، 
ایستگاه سـعدی که  وجود 
کارگاه ھـا چندیـن سـال 
چھره آن منطقـه را به ھم 
ریختـه و راه شـھروندان را 
بسـته بود  به بھره بـرداری 
رسـید. آن زمـان ھزینـه 
پانصدمیلیون تومانـی بـرای راه انـدازی ۲ ایسـتگاه 

شـریعتی و سـعدی اعالم شـد.
بعـد از پایـان یافتـن پرونده خـط یک قطارشـھری، 
بھره بـرداری از خـط ۲ قطارشـھری در دسـتور کار 
شـھرداری قـرار گرفـت. ۱۸ مرداد  سـال ۹۸ بـود که 
اسـحاق جھانگیـری، معـاون اول رئیـس جمھـور، 
بـه مشـھد آمـد تـا خـط ۲ قطارشـھری را از مبـدأ 
میـدان شـریعتی تـا ایسـتگاه شـھید کاوه بـا ھزینه 

ھزارمیلیاردتومانـی بـه بھره بـرداری برسـاند.

سالى که گذشت براى مشهدى ها گرد و خاك زیادى به همراه داشت، سالى که ابتداى هر 
جاده ، کنار هر گذرگاه، سر هر چهار راه، روى هر خیابان، داخل هر کوچه، باالى شهر، 
پایین شهر، زیر شهر و طبقه دوم شهر، کلنگى به آسمان رفت و به زمین خورد و خاکى 
بلند شد. شهر شده بود دقیقا یک کارگاه عمرانى. اگرچه این وضعیت شاید چشم ها را 
تار مى کرد و نفس ها را تنگ، اما دل را براى داشتن شهرى ایمن تر، زیباتر و مجهزتر 
دادند،  از عمرانى شدن سال 98 خبر  بود که مدیران شهرى  اسفند  97  گرم مى کرد. 
با این تعریف که بودجه شهردارى عمرانى بسته شده است، بودجه اى که در مقایسه 
اعتبارات عمرانى تخصیص  به  با سال قبلش 18 درصد رشد کرده و 69 درصد آن 
یافته بود. ادغام 2 معاونت «فنى و عمران» و «حمل و نقل و ترافیک» در شهردارى هم 
در حوزه  است  قرار  عمرانى  فعالیت هاى  بیشتر  که  بود  تأییدى  مهر  این موضوع  بر 
زیرساخت هاى حمل و  نقلى صورت گیرد. پس نه تنها فعالیت عمرانى براى کشیدن خطوط 
مترو در زیر شهر ادامه داشت، بلکه هم زمان با آن، پل ها، تقاطع ها و دوربرگردان هایى 
با جدیدترین روش ها و تجهیزات  در شهر ساخته شدند. به گفته مدیران شهرى، این 
اقدامات براى بهبود وضعیت رفاه شهروندان انجام شده است. اگرچه  از بهره بردارى 
پل ها و تقاطع هاى غیرهم سطح مدت زیادى نمى گذرد و طبیعتا فرصت براى استفاده 
همه شهروندان ایجاد نشده است،  براى آسفالت شدن 3 میلیون و 600 هزار متر مربع 
از معابر شهرى  اتفاقى بود که شهروندان آن را لمس کردند. در این گزارش، تعدادى از 
پروژه هاى بزرگ عمرانى را که در سال 98 در دستور کار مدیریت شهرى بود مرور 
مى کنیم. تعدادى از پروژه هاى مهم عمرانى مانند زیباسازى و بازپیرایى میدان راه آهن، 
حذف نرده هاى وسط خیابان ها، عملیات اجرایى قطارشهرى و پروژه هایى دیگرى در 
سال 97 در مشهد اجرا شد. خواستیم  مفصل و کامل از اجراى آن ها به شما اطالع دهیم 
اما تعداد زیاد آن ها صفحات زیادى را به خود اختصاص مى داد. پس به همین اطالعات 
کوتاه و پرفایده درباره پروژه هایى که به نوعى در سال 98 به دستور کار شهردارى 

اضافه شد ند  بسنده کردیم. 

���� ��  ��ار ���ان
��ا�ی �� ���ی از م�� تر�� �ر�ژ ه �ای 

م��ر�� ��ری در �� سال �����

زهرا اسکندریان
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از  ���ه �ـ�دا�ی    
ا��ـ���ه ا����ـ� �ـ� ۲:

در ایـن میـان، به ایـن علت 
که پیـش از ایـن در طراحی 
خطـوط قطارشـھری، قـرار 
بـود  ۲ ایسـتگاه الندشـت و 
TOD کوھسـنگی بـا مـدل
اجـرا شـود، بـه دلیـل نبود 
سـرمایه گذار، اجـرای این ۲

ایسـتگاه با طراحـی جدید و 
بـدون سـرمایه گذار با کمی 
تأخیـر اتفـاق افتـاد. بـا این 
حـال، ۲۷ آبان  ۹۸ ایسـتگاه 
ھزینـه ای   بـا  الندشـت 
و  ۱۲۰میلیاردتومانـی 
۱۹ آذر ھمان سـال ایستگاه 
کوھسـنگی بـا ھزینـه ای 

۱۵۰میلیاردتومانـی بـه بھر بـرداری رسـید. ایـن را 
ھم بایـد گفت که ایسـتگاه کوھسـنگی با سـازه ای 
جدیـد و تمام شیشـه ای سـاخته شـده کـه زیبایی 

خاصی بـه پـارک کوھسـنگی داده اسـت.

  ����ی �� ۳ ���ر���ی
حفاری خط ۳ قطارشھری مشھد از فروردین ۹۵ در 
۲ جبھه شرقی و غربی شروع شد. جبھه شرقی از 
میدان فردوسی شروع شد و ۱۹ بھمن ۹۸ با ھزینه ای 
۳۳۰ میلیاردتومانی به پایانه امام رضا (ع) رسید. جبھه 
غربی ھم از میدان فردوسی شروع شد و ۶ آبان ۹۸

به ایستگاه امامت رسید. اکنون سه چھار ماه است 
ھر ۲ دستگاه TBM برای اورھال در این ایستگاه ھا 
ساکن اند. بعد از آن، حفاری جبھه شرقی به سمت 
شھرک ابوذر و حفاری جبھه غربی به سمت قاسم آباد 

و الھیه ادامه خواھد یافت.

  ���� �����ت ا��ا�� �� ۴ ���ر���ی
۱۸ مـرداد  سـال پیـش، ھم زمـان بـا بھره بـرداری 
از خـط ۲ قطارشـھری مشـھد ، عملیـات حفـاری 
خط ۴  ھـم بـا حضـور اسـحاق جھانگیـری، معاون 
اول رئیس جمھـور، از محـل ایسـتگاه خواجه ربیـع 
شـروع شـد. این خـط بـه طـول ۱۴/۵ کیلومتـر تا 
شـھرک شـھید رجایی ادامه دارد و مدیریت شھری 
برای حفاری آن اعتبـاری ۱۰۹۰میلیـاردی  در نظر 

 گرفته  اسـت.

���ر�ـ���  ����ـ�     
�����ـ��ه ��ـ�ان  آزاد��ن/ 

شـروع عملیـات اجرایـی: سـوم 
مھـر  ۹۸

اعتبار:۲۰۰ میلیارد تومان
بھره برداری: مھر  ۱۴۰۰

ھـدف: سـطح منفی یـک، بولوار 
نمایشـگاه را بـه بولـوار آیـت ا... 
متصـل  ھاشمی رفسـنجانی 
می کنـد و سـطح صفـر آن بـه  
صـورت میـدان اجـرا می شـود. 
سـطح مثبـت یـک ایـن تقاطع، 
شـرق بزرگـراه امام علـی(ع)  را بـه 
غـرب ایـن بزرگـراه و بـه  سـوی 
چنـاران متصل می کند و سـطح 
مثبـت ۲ نیـز دارای ۲ چپ گـرد 
از بزرگـراه  اسـت کـه یکـی 
امام علـی(ع) بـه بولوار نمایشـگاه 
می رسـد و دیگری غرب بزرگراه 
امام علـی از سـمت چنـاران را به 
بولوار آیت ا... ھاشمی رفسنجانی 
وصل می کند. این پروژه توسـط 
قرارگاه سـازندگی خاتم االنبیا(ع)  

در حـال احـداث اسـت.
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  ��د�� ����� ���
شروع عملیات اجرایی: ۸ آذر  ۹۸

اعتبار:۱۵۰ میلیارد تومان برای فاز اول
بھره برداری: اردیبھشت  ۱۴۰۰

ھدف: پـروژه ای بـا مسـاحت ۲۲ ھـزار مترمربـع در بوسـتان وفـا. دارای 
سـالن ھایی برای نگارخانـه، مـوزه و کتابخانه. پـروژه پردیس تئاتر شـھر 
مشـھد در مقیاس ملی تعریف شده اسـت و پاسـخ به یکی از دغدغه ھای 
ھمیشـگی شـورای شـھر مشـھد مبنی بر ایجـاد فضایـی مطلـوب برای 

ھنرمندان اسـت.

د������دان ����� ��� 
آ�� ا... ����� ر�������

کلنگ زنی: اسفند ۹۷
اعتبار: ۱۸ میلیارد تومان

بھره برداری: ۹ آبان  ۹۸
ایـن  اینکـه  از  جـدا  ھـدف: 
دوربرگـردان  حجـم ترافیـک 
... ھاشـمی  را از بولـوار آیـت  ا
رفسـنجانی بـه خیابـان دانـش 
و تـوس ھدایـت می کنـد، بـا 
احـداث و بھره بـرداری از تقاطع 
چند سـطحی آزادگان در میدان 
نمایشـگاه، به بخشـی از تقاضای 
سـفر مشـھد-چناران از مسـیر 

قوچـان  نیـز پاسـخ  می دھـد.
���� ��� ����� �����

کلنگ زنی:۱۷ بھمن ۹۸
اعتبار: بیش از ۶۰ میلیارد تومان
بھره برداری: اردیبھشت ۱۴۰۰

ھـدف: تقاطـع غیرھم سـطح مصلـی در محـل اتصـال بولـوار مصلـی به 
بزرگراه صدمتری شـرقی (غدیر) واقع شـده اسـت. این تقاطـع به  صورت 
یـک زیرگـذر (صدمتـری شـرقی) و میدان ھم سـطح اجـرا می شـود. به 
این ترتیب ۲ دسـتگاه پل  بزرگ غیرھم سـطح و اصلی تقاطـع در ۲ طرف 
میدان غیرھم سـطح قـرار خواھـد گرفت. بـازوی چھـارم ھـم در صورت 
اجرا عالوه بـر ایجاد دسترسـی دوم به بھشـت رضـا(ع) ، می تواند بـه جاده 

محمدآبـاد متصل شـود.
شـھر مشـھد کـه در مقیاس ملـی تعریف شـده اسـت، پاسـخ بـه یکی از 
دغدغه ھـای ھمیشـگی شـورای شـھر مشـھد مبنـی بـر ایجـاد فضایی 

مطلـوب بـرای ھنرمندان اسـت.
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کلنگ زنی: ۲۱ خرداد ۹۸
اعتبار: ۳۴ میلیارد تومان
بھره برداری: ۵ اسفند ۹۸

ھدف: این تقاطع غیرھم سـطح، بولوار شـھید قاسم سـلیمانی را به بولوار 
نمـاز وصـل می کنـد. ایـن کار باعـث می شـود افـرادی کـه قصـد دارنـد 
از بولوار شـھید قاسـم سـلیمانی به بولـوار نمـاز بروند، بـه جـای اینکه از 
میدان جمھـوری عبور کننـد و بـرای اسـتفاده از دوربرگـردان، به حجم 
ترافیـک ایـن منطقـه اضافـه کننـد، از تقاطـع چپ گـرد شـھید ناصری 

تغییـر مسـیر دھند.

���� ادا�� ����ار ������
کلنگ زنی: تیرماه ۹۸

اعتبار: ۵ میلیارد تومان
۱۶ آبان  ۹۸ بھره برداری:

ھدف: مسـیری نیم کیلومتری که می توانـد ترافیک را از خیابـان پیروزی 
و میدان شـھید کاوه بـردارد تا شـھروندان بتواننـد به صورت مسـتقیم از 

خاقانی به بولـوار نماز برسـند.
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#
۱۳۶

����� ����� ��� ا������ - ��ر��اه ���� ��ا���
کلنگ زنی:۳۰ مرداد ۹۸

اعتبار:۱۷/۵ میلیارد تومان
بھره برداری:۱۰ اسفند ۹۸

ھدف: ابوطالب شـمالی را به ابوطالـب جنوبی متصل می کنـد. ھمچنین 
مردم محله شـھید چراغچی می تواننـد از طریق این دوربرگردان، مسـیر 

کوتاه تری  برای رسـیدن به متن شـھر انتخـاب کنند.

ر��اه ۷۵ ���ی ر���� �� 
کلنگ زنی:۵ مرداد  ۹۸

اعتبار:۳۴ میلیارد تومان
بھره برداری: مرداد ۹۹

ھـدف: سـاخت بزرگـراه ھفتادوپنج متـری رضویـه  ارتبـاط بـا محـدوده 
میامی را بـرای زائرانـی که بـه زیـارت امامزاده یحیـی می رونـد راحت تر 
می کنـد. بـا اجـرای آن، ھـم شـھروندان در شـھرک ھای شـھید رجایی 
و باھنـر از آن بھـره می برنـد و ھـم مردمـی کـه در بخش رضویـه زندگی 
می کننـد در رفت وآمدشـان بـه مشـھد سـھولت دارنـد. ایـن مسـیر ۱۱

کیلومتـر طـول دارد.

  ���ـ��ی �ـ�ز ا�ل �ـ�ده �ـ��ک ����ـ� �ـ�س، 
�ـ�ده ��ـ� آ��د

کلنگ زنی: ۸ مرداد ۹۸
اعتبار: ۱۴ میلیارد تومان

بھره برداری: ۲۱ بھمن ۹۸
ھـدف: جـاده حسـن آباد حدفاصـل جـاده قوچـان تـا 
ورودی فـاز یک شـھرک صنعتـی قـرار دارد. ایـن جاده 
به ایـن دلیـل کـه در ارتبـاط با قطـب شـھرک صنعتی 
و مرکـز تولیـد و اشـتغال اسـت، بـرای مـردم منطقـه و 
فعاالن اقتصـادی مورد توجه اسـت. ھمچنین مسـیری 
اسـت برای ورود به باغ تاالرھا و ییالقات طرقبه شـاندیز.
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#
۱۳۸

ا��اث ��رک ���ی ����ان ��غ و��� آ��د
کلنگ زنی: آذر ۹۷

اعتبار: ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
بھره برداری: آذر ۹۸

ھدف: فـاز اول این پـرژه ھم اکنـون به بھر برداری رسـیده اسـت و فاز دوم 
آن تـا آذر ۹۹ به پایان می رسـد.

    آ������ه �����زان ��رک 
���� ���

کلنگ زنی: فروردین ۹۸
اعتبار:۷ میلیارد تومان
بھره برداری:۲۳ تیر ۹۸

ھـدف: ایـن پـروژه ۵ سـال بـه 
تعویـق افتـاد بـود کـه بـا ورود 
شـورای پنجـم شـھر مشـھد 
دوبـاره در دسـتور کار قـرار 
گرفـت. پـروژه شـامل سـاخت 
سـاختمان توسـعه و تجھیـز آن 

بـود.

��ر���� آزادی
کلنگ زنی: خرداد ۹۷

اعتبار: ھزینه ۶۰ میلیارد تومان
بھره برداری: آبان ۹۹

و  پایانـه  سـاخت  ھـدف: 
پارکینـگ بـزرگ زیرسـطحی 
آزادی در زمینـی بـه مسـاحت 
۳ در  مربـع  متـر  ھـزار   ۱۲

طبقـه و بـا زیربنایـی حـدود 
۴۴ ھـزار مترمربع اسـت. دارای 
و  پـارک  جـای  فضـای۶۹۰ 
پارکینـگ اتوبوس ھـای پایانـه 

اسـت. آزادی 

�ـ� �ـ� �ـ��� ���ـ�ی   ���
��ـ� از د�را�ـ� ����� �ـ�����

کلنگ زنی: دی ۹۸
اعتبار: ھزینه ۱۰ میلیارد تومان

بھره برداری:۲۵ اسفند ۹۸
ھدف: تعریـض بولـوار از زیرگذر 
ابتـدای بولـوار شـھید برونسـی 
از سـمت آیلنـد وسـط شـروع 
می شـود و تـا پـل شـھید پرتوی 
ادامـه خواھد یافت. ایـن موضوع 
باعـث کاھـش چشـمگیری در 
ترافیـک دوراھی طرقبه شـاندیز 

خواھـد شـد.

   �����ی ������ �������ی 
ا��م ر��(ع) �ـ�ای ��ف د��ن

کلنگ زنی: آبان ۹۸
۲ میلیـارد و ۱۵۰ میلیون  اعتبار:
تومان بـرای تجھیـز و ۹ میلیارد 
و ۱۵۰ میلیـون تومـان بـرای 

تعمیـرات
بھره برداری:۲۲ بھمن ۹۸

ھـدف: ایزولـه کردن مسـافران و 
اقداماتی برای منـع فروش بلیت 

در پایانـه و حذف دالالن

 آ����� ۳ �����ن و ۶۰۰ ��ار ��� ���� از ����� ���ی
کلنگ زنی: تیر ۹۸

اعتبار:۲۲۰ میلیارد تومان
بھره برداری: آبان ۹۸

ھدف: بھبود زیرساخت شھری و افزایش امنیت در معابر درون شھری.
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#
۱۴۰

 ��ز����� ����ار ����
کلنگ زنی:۳۰ تیر  ۹۸

اعتبار: بیش از ۲۲ میلیارد تومان
بھره برداری: تیر ۱۴۰۰

ھدف: اتصال خیابان کوشـش تـا قائم بـه طـول ٧٠٠ متر و خیابـان قائم 
تا خلج بـه طـول ١٣٠٠ متر. این مسـیر پیـش از ایـن خاکی بـود و عبور 
و مـرور خودروھـا از ایـن مسـیر باعـث آزار و اذیت سـاکنان ایـن منطقه 

می شـد.

�ژه �� ���م ���� ���ده ��     
شروع: مھر ۹۸

اعتبار:۳۰ میلیارد تومان
بھره برداری: اسفند ۹۸

ھدف: ایمن سـازی ۴۹ گذرگاه و تقاطع شـامل ۲۹ تقاطـع و ۲۰ گذرگاه. 
تقاطع ھایـی مثـل میـدان شـریعتی، تقاطـع سـجاد و بزرگمھـر، تقاطع 
سـجاد و بھار، تقاطع قرنـی و مطھری، تقاطـع قرنی و مجـد، تقاطع قرنی 
و ابوطالب، تقاطع خیام و فردوسـی، تقاطع خیام و مھـدی و تقاطع خیام 
و فرامـرز. ایمن سـازی تقاطع ھـا شـامل ھم سطح سـازی، رنگ آمیـزی، 
نورپـردازی و ایمن سـازی بـرای تقاطع ھـا. ۸ گـذرگاه بـه روش تیـپ 
یک و ۱۲ گـذرگاه بـه روش تیـپ ۲ ایمن سـازی می شـود. در روش تیپ 
یک، سـاعت شـنی و پایه فانوس عابـر پیاده نصـب و در آن ھا سـرعت کاه 
بـه شـکل تایل فـرش اجـرا می شـود. در تیـپ ۲، محـل عبـور عابـران 
رنگ آمیزی مثلثی و در محل، تابلوھای ھشـدار ترافیکی نصب می شـود. 
گذرگاه ھایی مثل کوھسـنگی ۲۹، بولوار بعثت - ناصرخسرو، امامت ۳۸، 
احمدآباد و کالھدوز، احمدآباد و پاسـتور، بعثت و مالصـدرا به روش تیپ 
یک و گذرگاه ھای واقع در بولـوار بعثت، بھار ۳۸، خیابـان امام خمینی(ره)، 

باغ ملـی و ... بـه روش تیپ ۲ اجرا شـده اسـت.
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#
۱۴۲

و�� در ����ـ�ن ���� (���ان   ��ر���� ��آ��ی ��ـ�� / ��ـ�ان ��
�ـ���ی ����)

کلنگ زنی: بھمن ۹۷
بھره برداری: نوروز ۹۹

ھدف: مکانـی بـرای گردھمایـی کسـب و کارھای نوین اسـت. مسـاحت 
کل سـاختمان ۱۲ ھـزار متـر مربـع و فضـای اسـتقرار شـرکت ھا 
۶۰۰۰ متـر مربـع اسـت. فضـای سـبز ایـن میـدان نیـز بـا بودجـه 
سـه میلیارد وپانصدمیلیون تومانی بـه اجـرا درآمده اسـت کـه  بھمن ۹۷

شـروع شـد و دی ۹۸ بـه بھره بـرداری رسـید.

  ��ز����� �� ��� ������دی
کلنگ زنی: بھمن ۹۷

اعتبار: ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
بھره برداری: ۲۶ خرداد ۹۸

ھدف: اتصـال مسـیر خاکـی ۲۵۰۰متـری از بسـکابادی به جـاده طرق. 
با ایجاد این مسـیر، شـھرک شـھید باھنـر از کنه بیسـت بـه محمدآباد و 
سـپس به طرق وصل شـده اسـت. آسـفالت ایـن مسـیر از نوع آسـفالت 
راھسـازی بوده که بـرای تـردد خودروھای سـنگین نیز مناسـب اسـت.

  �����ی ��ده ���� آ��د
کلنگ زنی: در سـال ۹۵ کلنگ زنی شـده بود امـا به اجرا نرسـید. عملیات 

اجرایی آن ابتدای سـال ۹۸ شروع شد.
اعتبار: ۱۲ میلیارد تومان

بھره برداری: مھر ۹۸
ھدف: مسـیری پنج کیلومتـری که محـور محمدآباد به سـمت شـھرک 
طرق اسـت. بـا بھره بـرداری از این جـاده، ظرفیت تـردد در این مسـیر ۳

برابر می شـود. سـاخت این جاده بـر کاھش ترافیـک و تصادفـات منطقه 
ھـم تأثیرات چشـمگیری خواھد داشـت.

   �����ت ���ا�� �� ۳ �� آر ��
کلنگ زنی: آبان ۹۸

اعتبار: حدود ۶ میلیارد تومان تاکنون تأمین اعتبار شده است
بھره برداری: پایان سال ۹۸

ھـدف: ایجاد مسـیر ویـژه از میدان شـھدا تـا میـدان اسـتقالل و افزایش 
سـرعت اتوبوس ھـا از ۴ کیلومتـر در سـاعت بـه ۲۲ کیلومتر در سـاعت.
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#
۱۴۴

     �����ن آرا���ه ��دو��
فاز اول

کلنگ زنی: آبان ۹۷
اعتبار:۱۰ میلیارد تومان

بھره برداری: اردیبھشت ۹۸
ھـدف: بھسـازی و مناسب سـازی ۳ ھکتـار فضـای جلوخـان آرامـگاه 

فردوسـی

فاز دوم
کلنگ زنی: اردیبھشت ۹۸
اعتبار:۱۶ میلیارد تومان

بھره برداری: مھر ۹۸
ھـدف: بھسـازی و مناسب سـازی ۳/۷ ھکتـار فضـای جلوخـان آرامـگاه 

فردوسـی.

فاز سوم
کلنگ زنی: مھر ۹۸

اعتبار:۱۶ میلیارد تومان
بھره برداری: اسفند ۹۸

ھدف: بھسازی و زیباسازی ۷ ھکتار فضای جلوخان آرامگاه فردوسی
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#
۱۴۶

ود:    ����ن د�� و ا���ی ��� �
کلنگ زنی:۲۸ آبان ۹۸

اعتبـار: تھیـه ۵ میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون تومان اسـناد مناقصـه از طریق 
مشـاور بـرای سـامان دھی بسـتر رودخانـه، ۹۷۰ میلیـون تومان اسـناد 
مناقصـه بـرای درخـت کاری در اراضـی مـازاد، بـرای حفاظـت از اراضی 
کشـف رود اسـناد مناقصه بـه مبلـغ ۱۲۴ میلیارد تومـان، یـک  میلیارد و 

۳۷۰ میلیـون تومـان بـرای به کارگیـری یـگان حفاظتی.
بھره برداری: نامعلوم

ھدف: سـامان دھی و احیـای رودخانه به طـول ۸۰ کیلومتـر در محدوده 
جاده کالت تا خین عرب و بخشـی از محدوده چرمشـھر. فاز اول عملیات 
اجرایـی و آماده سـازی بسـتر و کاشـتن درخـت در مسـاحتی بیـش از 

۱۳۰ ھکتـار ھم اکنـون در حال اجراسـت.
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#
۱۵۰

 سال ۹۸ تمام شد. انگار ھمه اتفاقات آن در فاصله 
چندصدم ثانیه جلوی چشممان آمد و به سرعت برق 
گذشت. شروعش با فراوانی رحمت الھی آغاز شد و تا 
آمدیم به خودمان بیاییم و از فراوانی آب چشمه ھا و 
رودخانه ھا پایکوبی کنیم، رحمت الھی در نگاھمان 
عذاب الھی شد. خانه ھای بسیاری زیر آب رفت و 
خیلی ھا رخت سیاه پوشیدند. به طبیعت خرده 
گرفتیم، اما ھیچ وقت صدای بغضش را نشنیدیم. 
خودمان بودیم و حجم آوار سیل. حاال که سال تمام 
می شود، نفس خیلی ھا تنگ شده و نفس خیلی ھا 
برای ھمیشه بند آمده است. حاال ماسک ھا جزوی از 
اجزای صورتمان شده اند و داریم وضعیت قرنطینه را 
تجربه می کنیم و به لحظه تحویل سال بدون حضور 

عزیزانمان فکر می کنیم.
سال ۹۸ فقط اول و آخرش تلخی نبود، گرمای 
تابستانش رمقمان را برید و سرمای پاییزش بوی 
بنزین گرفت و انگار از ھمین پاییز بود که نحسی ۹۸ به 
جان زندگیمان افتاد. سردار قاسم را ناجوانمردانه ترور 
کردند و یک ھفته بعدش ۱۷۹ تَن روی ھوا تکه تکه 

شدند تا داغ نحسی زمستان در دلمان خانه کند.
اگر بخواھیم بدبین باشیم و نیمه خالی لیوان را 
ببینیم، سال ۹۸ با تلخ ترین حوادث طی دو دھه 
گذشته ھمراه شد و این تلخی احتماال تا سال ھای 
سال کاممان را تلخ نگه خواھد داشت، اما چه کنیم که 
روزگار است و یک روز روی خوش به ما نشان می دھد 

و روزی دیگر ناکامی و ناخوشی. مرگ و زندگی ھمراه 
ھمیشگی ھم اند. پس نمی توان مرگ را نشان تلخی 
و نحسی ابدی دانست. مرگ بخشی از زندگی است؛ 

ھمان طور که زایش و تولد.
اگر بخواھیم نیمه پر لیوان را ببینیم، سال ۹۸
فقط تلخی نبود. دست کم اگر سرشار از تلخی بود، 
دلخوشی ھایی ھم داشت. در خانه بسیاری صدای 
نوزادی پیچید و جوانه امید را بر زندگیشان نشاند. 
بسیاری با مھر و عشق، زندگیشان را به ھم پیوند 
دادند و مگر خوشی ای باالتر از این ھا برای انسان 

ھست؟ بگذریم.
حاال که حرف امید و دلخوشی به میان آمد، روا 
نیست از رونق نسبی فرھنگ و ھنر چشم پوشی 
کنیم. در ھمین مشھد سنگ بنای بسیاری از 
اتفاقات مھم فرھنگی گذاشته شد و جوانه امید را 
در دل اھالی ھنر و فرھنگ کاشت. مثال آغاز پروژه 
بزرگ پردیس تئاتر در ماه آذر، یا به سامان شدن 
وضعیت اھالی ھنرھای تجسمی مشھد که پس 
از سال ھا بالتکلیفی، اعضای ھیئت مدیره شان را 
انتخاب کردند تا امید داشته باشند به رونق دوباره 
کارھایشان. اھالی شعر و داستان و قلم نیز از این 
قاعده مستثنا نبودند. خانه ادبیات مشھد با رأی 
اھالی ادبیات تشکیل شد و ھمین بھانه ای بود تا 
سینماگران مشھد نیز به تکاپو بیفتند و ساختن 
خانه سینمای مشھد را به آینده این شھر نوید دھند. 

نگارخانه ھای مشھد نیز رونقی نسبی گرفتند و 
چرخ اقتصاد ھنر را، ھرچند به سختی، کمی به جلو 
راندند. سینماھای شھرمان نیز با ھمه تلخکامی ھای 
اکران در روزھای بحران، ۳۰میلیارد تومان آورده 
برای صنعت سینمای کشور داشتند. در سال ۹۸ با 
اینکه دست بسیاری از اھالی تئاتر مشھد از جوایز 

رنگارنگ جشنواره ھا خالی بود، اما تئاتر زنده بود. 
نادیده گرفتن  به معنی  لیوان  پر  نیمه  دیدن 
کم کاری ھا و سوءمدیریت ھا نیست. خوش باوری 
صرف ھم نیست. تلنگری است به خودمان که فقط 

کاستی ھا را نبینیم، تلخی ھا و نداشتن ھا را نبینیم.
حاال که شیشه عمر سال ۹۸ به سر آمده، حاال که 
به جای صحبت گل و چکاوک و کوچ بنفشه ھا در 
روزھای آخر اسفند، به روزھای سخت تنفس و 
قرنطینه فکر می کنیم، دلمان را به خوشی ھا و 
ساختن ھای دوباره ھم خوش کنیم. به شکوفه ھا، 
به سبزی و جاودانگی زندگی و به امید بیندیشیم. 
ما محکومیم که امیدوار باشیم و به قول حضرت 
حافظ: «رسید مژده که ایام غم نخواھد ماند/ چنان 

نماند چنین نیز ھم نخواھد ماند...»
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در طـول تاریـخ ادبیـات ھزارودویست سـاله 
فارسـی، ھمـواره نھادھایـی وجود داشـته اند که 
نقش مرکـزی مھمـی به عنـوان مراکز ادبـی ایفا 
کـرده و مرجعی بـرای اھالـی ادبیـات بوده اند؛ از 
دربارھـای پادشـاھان ادب دوسـت و شـاعرپرور 
پیـش از قـرن ھفتـم ھجـری تـا خانقاه ھـا در 
دوران شـکوفایی ادبیات عرفانی و قھوه خانه ھای 
دوران صفویـه کـه مرکـز ھنـر و ادبیـات بوده اند 
و بعدھـا انجمن ھـای ادبـی مھـم کـه زیـر نظـر 
شـاعران و نویسـندگان بـزرگ دوران اداره 
می شـده اند. در ھمـه ایـن مراکـز نیز شـاعران و 
نویسـندگان بزرگ در مقام سـردمداری بوده اند؛ 
ملک الشـعراھا در دربار پادشـاھان و نیز شاعرانی 
به عنـوان  اسـتادی و شـھرت  به دلیـل  کـه 
سـرحلقه جماعـت شـاعران و نویسـندگان در 
قھوه خانه ھـا و انجمن ھـای ادبـی شـناخته 
می شـده اند. با آنکـه می دانیم شـاعر و نویسـنده 
در خلـوت خویـش و پـس از سـال ھا مطالعـه و 
مجاھدت و کشف وشـھود ادبی به تولیـد اثر ادبی 
می پـردازد، اما ایـن نھادھـا ھمواره محلـی برای 
بروز و ظھـور اسـتعدادھا و نیز نقد و بررسـی آثار 
ادبـی بوده انـد و عـالوه بـر ایفـای نقـش حمایت 
از اھالـی ادبیـات، به نوعـی شناسـنامه ای بـرای 
شـناخت بھتـر جریان ھـای ادبـی در ھـر دوران 

ھسـتند و امروز نیـز مطالعه کامـل و دقیق تاریخ 
ادبیـات از دورتریـن زمان ھـا تـا زمانه مـا، بدون 

بررسـی این گونـه نھادھـا غیرممکـن اسـت.
در زمانـه مـا نیـز نھادھـای یادشـده علی رغـم 
تغییر شـکل و بازتعریف خود، ھمچنـان باقی اند 
فعالیـت می کننـد. دربارھـای  و کم وبیـش 
ادب دوسـت و شـاعرپرور امروزه وجود ندارند، اما 
جای خـود را بـه حمایت ھای سازمان دھی شـده 
نھادھـای حاکمیتـی از اھالـی فرھنـگ و ادب 
داده انـد. خانقاه ھا دیگـر مراکز ادبی نیسـتند، اما 
مراکز فرھنگی جدید در سـطح شـھرھا به وجود 
آمده انـد و جلسـات ادبـی نیـز برگـزار می کنند. 
قھوه خانه ھـا و کافه ھـای مـدرن نیـز ھمچنـان 
محل اجتماع شـاعران و نویسندگان ھستند و در 
شـکل تخصصی تـر نیـز تبدیـل بـه کافه کتاب ھا 
و کافه ھای بـا ھویـت فرھنگی و ھنری شـده اند. 
انجمن ھای ادبی نیـز چه در شـکل حکومتی آن 
و چه در شـکل ھای خصوصی و فـردی ھمچنان 
پابرجـا ھسـتند و به صـورت ھفتگـی و ماھانـه 
و سـاالنه برگـزار می شـوند و بعضـی از آن ھـا 
حتـی مشـھور و تـا حـدودی جریان سـاز نیـز 
ھسـتند. البتـه روشـن اسـت کـه در قـرن اخیر 
بـا شـکل گیری و تقویـت رسـانه ھایی مثـل 
روزنامه ھـای عمومـی و نشـریه ھای تخصصـی 

و نیـز در دھـه اخیـر بـا گسـترش ارتباطـات در 
فضـای مجـازی، بخشـی از فضـای رسـانه ای به 
ادبیات اختصاص پیـدا کرده و فـارغ از اینکه نیاز 
جدی بـه آسیب شناسـی دارد، بخش ھای مھمی 
از جریان ھـای ادبـی امـروز را به خـود اختصاص 

داده اسـت.
با این حـال و از آنجا کـه تحـوالت معاصر باعث 
شده اسـت سـاختار جوامع بشـری دستخوش 
تغییـرات گسـترده ای شـود و ھمـواره نیـاز بـه 
تعریـف و بازتعریـف سـاختارھا و نھادھـای 
اجتماعـی وجـود دارد، به نظـر می رسـد کـه 
«ادبیـات» نیـز از ایـن مقولـه مسـتثنا نیسـت. 
اگـر شـاعران و نویسـندگان و منتقـدان ادبـی 
و ناشـران تخصصـی ادبیـات و روزنامه نـگاران 
ادبـی و مترجمـان و در یـک کالم «اھالـی 
ادبیـات» را یک صنـف فرھنگی قلمـداد کنیم، 
می توانیـم بگوییـم ایـن صنـف فرھنگـی مھم 
نیـاز بـه مرکـزی دارد کـه فعالیت ھای خـود را 
سـامان دھی کنـد و بی نیـاز از واگـذاری امـور 
تصمیم گیـری و تصمیم سـازی بـه نھادھـای 
حاکمیتـی کـه بایـد در این حـوزه فقـط نقش 
حامـی و مجـری داشـته باشـند، بـه فعالیـت 

مسـتقل فرھنگـی و تخصصـی بپـردازد.
از یک سـو، شـھر مشـھد به عنـوان مرکز اسـتان 
خراسـان رضوی و بزرگ تریـن شـھر خراسـان 
بـزرگ و نیـز «پایتخت معنـوی ایـران»، ھمواره 
مھم تریـن مرکـز ادبـی در سراسـر قلمـرو زبـان 
فارسـی یـا دسـت کم یکـی از مھم تریـن مراکـز 
ادبـی در ایـن گسـتره فرھنگـی بـوده اسـت و از 
حکیم ابوالقاسـم فردوسـی تا مھدی اخوان ثالث 
کـه مھم تریـن نمادھـای ادبیـات فارسـی در 
گذشـته و امروز ایـران فرھنگـی بوده انـد، صدھا 
شـاعر و نویسـنده بزرگ و تاریخ سـاز از این خطه 
بـه فارسـی زبان ھای جھـان معرفـی شـده اند 
و ھنـوز ھـم بـا حضـور تعـداد زیـادی شـاعر و 
نویسـنده سرشـناس ملی و بین المللـی می توان 
ایـن شـھر را مھم تریـن پایـگاه ادبیـات ایـران و 

زبان فارسـی دانسـت.
از سـوی دیگر، سال ھاسـت که قاطبه شـاعران 
و نویسـندگان مشـھد در کنار ھمه فعالیت ھای 
شـخصی و اجتماعی خـود در عرصـه فرھنگ و 
ادب و نیـز در کنار مطالبات ریز و درشـتی که از 
مدیران نھادھـای حاکمیتی داشـته اند و دارند، 

یک مطالبـه روشـن و مشـخص و تعریف شـده 
نیـز دارنـد کـه اگرچـه در یکـی دو سـال اخیـر 
به تحقـق نزدیک شـده امـا ھنوز محقق نشـده 
و نیازمنـد اھتمـام جـدی مدیریـت شـھری 
مشـھد اسـت و آن مطالبه ھمانا تأسیس «خانه 
ادبیـات مشـھد» اسـت؛ خانـه ای کـه مرکـز 
فعالیت ھـای ادبـی اھالی ادبیات مشـھد باشـد 
و بـا مدیریـت شـاعران و نویسـندگان و فعاالن 
ادبـی منتخـب اھالـی ادبیـات اداره شـود و بـا 
تغییر مدیـران نھادھای حاکمیتـی تغییر نکند. 
ایـن مطالبـه سال ھاسـت در صفحـات ادبـی 
روزنامه ھـا و نشسـت ھای اھالـی ادبیـات بـا 
اسـتانداران و شھرداران و مسـئوالن مختلف در 
دوره ھـای مدیریتـی مختلف مطرح شـده و ھر 
بـار به عللـی تعطیـل مانـده یـا به عھـده تعویق 

افتاده اسـت.
خوشـبختانه مدیریت شـھری مشـھد در شورای 
پنجم به این مطالبـه اھالی ادبیـات لبیک گفت؛ 
لبیکـی کـه از جوانـب مختلـف بسـیار جدی تـر 
از پاسـخ ھای شنیده شـده در دوره ھـای قبلـی 
بـود. بازتعریـف خانه ھنرمنـدان مشـھد و به تبع 
آن پیگیـری بـرای تشـکیل خانه ھـای تخصصی 
زیرمجموعـه ایـن خانـه و مسـاعدت ھای الزم 
برای برگـزاری نشسـت ھای تخصصی ویـژه این 
خانه ھـا نشـانه ھای آشـکاری بـود کـه از ابتدای 
سـال ۱۳۹۷ بـه ایـن سـو در مدیریـت شـھری 
مشـھد نمود پیـدا کـرد و در پـی آن درخواسـت 
تأسـیس «خانـه ادبیـات مشـھد» نیـز به عنوان 
مطالبـه ای دوسـویه از سـوی مدیریـت شـھری 
و اھالـی ادبیـات در صـدر ایـن نشـانه ھا جـای 
گرفـت. پـس از رایزنی ھـای مفصـل و دعـوت از 
شـاعران و نویسـندگان و دیگـر اھالـی فعـال در 
عرصـه ادبیـات، ھیئـت مؤسـس خانـه ادبیـات 
مشـھد شـکل گرفـت و اسـاس نامه آن تدویـن 
شـد و به تصویب جمعـی از اھالی ادبیات مشـھد 

رسـید.
در این اسـاس نامه آمده اسـت که «خانـه ادبیات 
مشـھد مؤسسـه ای اسـت مسـتقل، غیرسیاسی، 
غیردولتـی و غیرانتفاعـی، وابسـته بـه خانه ھای 
تخصصی خانـه ھنرمندان مشـھد... که بـا التزام 
به رعایـت ضوابـط حاکم بر تأسـیس مؤسسـات 
فرھنگـی تحـت نظـارت وزارت فرھنـگ و 
ارشـاد اسـالمی و در چارچـوب قانـون اساسـی 
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جمھـوری اسـالمی ایـران، از تاریـخ تأسـیس 
بـه مـدت نامحـدود... تشـکیل شـده اسـت» و 
نیـز تأکیـد شـده اسـت کـه «خانـه ھنرمنـدان 
شـھرداری مشـھد موظـف اسـت خانـه ادبیـات 
مشـھد را به عنـوان مرجـع کارشناسـی ادبیـات 
و با ھـدف جلـب ھمـکاری و ھمیـاری در رابطه 
بـا اھـداف خانـه ادبیـات، طـی تفاھم نامه ھایـی 
بـه دسـتگاه ھا، سـازمان ھا و نھادھـای دولتـی و 
غیردولتـی... معرفـی کنـد» و نیز «خانـه ادبیات 
مشـھد با حمایـت خانـه ھنرمنـدان شـھرداری 
مشـھد تأسـیس شـده اسـت، ولی ایـن حمایت 
نافـی اسـتقالل حقیقـی و حقوقـی آن نیسـت» 
و «ھـدف از تشـکیل خانـه ادبیـات مشـھد 
کمک بـه پیشـرفت ادبیـات مشـھد با تـالش در 
جھـت ایجـاد امنیـت شـغلی و تأمیـن اجتماعی 
دسـت اندرکاران حرفـه ای ادبیـات در مشـھد 
و ھمچنیـن کمـک بـه فعالیت ھـای فرھنگـی، 
پژوھشـی و آموزشـی به منظـور ارتقـای دانـش 

حرفـه ای اعضاسـت.»
شـرح وظایـف «خانـه ادبیـات مشـھد» نیـز 
طبـق ایـن اسـاس نامه عبـارت اسـت از: «کمک 
بـه ایجـاد امنیـت شـغلی اعضـا؛ کمـک بـه 
فراھم سـاختن امکانـات رفاھـی مناسـب بـرای 
اعضـا...؛ مشـارکت و حضـور در کلیـه شـوراھا 
تصمیم گیری ھـای  و  کارشناسـی  مراکـز  و 
مرتبـط...؛ بررسـی و ارائـه پیشـنھاد و مشـاوره 
جھت رعایـت و برقراری اسـتانداردھای حرفه ای 
تولید و آموزش به افـراد و مؤسسـات و انجمن ھا 
و سـازمان ھا و نھادھـای ذی ربـط از طریـق 
کانون ھـای تخصصـی ادبیـات یـا گروه ھـای 
کارشناسـی؛ کمـک بـه ایجـاد و توسـعه و 
به روزرسـانی اطالعـات مربـوط... و پشـتیبانی 
و ارائـه محصـوالت ادبیـات مشـھد و اسـتان در 
قالب یک سـایت جامـع؛ حمایـت از فعالیت ھای 
خالق و مھم دسـت اندرکاران ادبیـات...؛ حمایت 
و دفاع از شـأن فرھنگـی و ادبی دسـت اندرکاران 
ادبیـات مشـھد؛ فراھم سـاختن بسـتر مناسـب 
برای پیشـگیری و کاھش اختالفـات حرفه ای...؛ 
ایجـاد و تحکیـم کانون ھـای داوری در جھـت 
رسـیدگی بـه اختالفـات و دعـاوی حقوقـی...؛ 
ایجاد و احیـای کانون ھـای فرھنگی و آموزشـی 
و پژوھشـی مرتبـط و برگـزاری نشسـت ھا و 
ھمایش ھـا و دوره ھـای آموزشـی و کارگاه ھـای 

تخصصـی و انتشـار کتاب ھـای فرھنگـی و 
گاه نامه ھـای تخصصـی سـودمند و برگـزاری 
سـالی یک بـار جشـن ادبیـات مشـھد به منظور 
.؛  . تقدیـر و تکریـم و تشـویق برگزیـدگان.
برگـزاری جایـزه ادبـی مشـھد؛ مشـارکت و 
تعامـل و ھمـکاری و برنامه ریـزی در برگـزاری 
جشـنواره ھای ادبی ملی و بین المللی در مشـھد؛ 
شناسایی و راھنمایی و تشـویق صاحبان سرمایه 
و جلب اعتمـاد آنان جھـت ورود بـه فعالیت ھای 
ادبـی در زمینـه آمـوزش و برگـزاری نشسـت و 
ھمایـش و جشـنواره و حمایـت در انتشـار آثـار 

ادبـی.»
ھمچنیـن ھمـه شـاعران و نویسـندگان و دیگـر 
فعاالن عرصـه ادبیـات و «نخبـگان و شـاغالن و 
فعـاالن تمام وقـت یـا پاره وقـت کـه به صـورت 
حرفـه ای یـا تجربـی در بخش ھـای مختلـف 
آمـوزش و کارگاه ھـای تخصصـی ادبـی و سـایر 
حوزه ھـای مرتبـط در حـال فعالیـت ھسـتند» 
می تواننـد بـه عضویـت «خانـه ادبیات مشـھد» 

درآینـد.
اینـک در آسـتانه نـوروز ۱۳۹۹ قـرار داریـم و 
حـدود یـک سـال از نخسـتین کوشـش ھای 
جـدی بـرای تأسـیس «خانـه ادبیات مشـھد» 
می گـذرد و کارھایـی از قبیـل رایزنی ھـای 
ابتدایـی، تشـکیل ھیئـت مؤسـس، نـگارش 
و تصویـب اسـاس نامه و دریافـت مجوزھـای 
قانونـی انجـام شـده اسـت، امـا ھنـوز «خانـه 
ادبیـات مشـھد» تأسـیس نشـده و فعالیـت 
رسـمی خـود را آغـاز نکـرده اسـت. به قـول 
شـاعران، «در ایـن زمانـه عسـرت» کـه عصـر 
تحول ھـای بسـیار سـریع اجتماعـی اسـت، 
به نظـر می رسـد کـه درنـگ در ایـن اقـدام 
به ھیـچ روی جایـز نیسـت و تأسـیس «خانـه 
ادبیات مشـھد» ھـر روز که به تعویـق بیفتد، در 
واقـع فرصتی سـوخته بـه فرصت ھای سـوخته 
قبلی افـزوده خواھد شـد. کار به مراحـل نھایی 
رسیده اسـت و مدیریت شـھری ھمراه با اھالی 
ادبیات مشـھد اقدامـات الزم را انجـام داده اند و 
تنھا قدم نھایی باقی مانده اسـت کـه امیدواریم 
به زودی برداشـته شـود و ھمـه اھالـی پایتخت 
معنوی ایـران بتواننـد از برکات چنیـن اقدامی 
کـه کامـال فرھنگـی و به جاسـت بھره منـد 

شـوند.
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آلمانی ترجمه می شــد و طبیعتا ھرچه به فارسی 
درمی آمد، از روشن فکران و نویسندگان آن دوره 
بود، مثال از کامو و ســارتر و دیگران. فقط ھمین 
فرھنگ بود، ولی من ھمیشــه دلم می خواســت  
ادبیات ھمسایگانمان، فرض کنید ادبیات عرب و 
پاکستان و افغانستان و ترکیه، را ھم بشناسیم. ما با 
عرب ھا به غیر از اینکه با بعضی ھایشان ھمسایه ایم، 
اشتراک ھای فرھنگی و مذھبی داریم. به ھرحال 
منطقی تر است که ادبیات آن ھا را بشناسیم، چراکه 
این گونه با خود آن ھا می توانیم آشنا شویم. آن موقع 
که من کارم را شــروع کردم (حدود سال۱۳۷۰) 
اصال ادبیــات عرب محلی از اعراب نداشــت؛ یک 
«ابومسلم خراسانی» و «فاجعه کربال» و چند اثر 
دیگر از جرجی زیدان داشتیم که آقای محمدعلی 
شــیرازی نامی ترجمه کرده بود. از ادبیات معاصر 
عرب در ایران ھمین ھا را داشــتیم، والسالم! البته 

عالوه بر ادبیات مذھبی مانند «صحیفه سجادیه» 
و «نھج البالغه» و تعدادی دروس حوزوی. به این 
دلیل سراغ این زبان رفتم که آن موقع ھم امکانی 
برای آموختن آن نبود. امروز خیلی از دانشگاه ھا، 
رشته زبان عربی که سھل است، رشته ترجمه زبان 
عربــی را دارند و برای من خیلی جالب اســت که 
دوستانی مثل آقایان عامری، فروغی، طھماسبی، 
جلیل زاده در این عرصــه کار می کنند. فکر کردم 
حاال باید پرچم دست آن ھا باشد و من کار دیگری 
در این مایه انجام بدھــم، نتیجه اش ھمین رمان 
فردوسی بود که می شود اسمش را ترجمه بینازبانی 
گذاشــت. درحقیقت زبان تاجیکــی ھمان زبان 
دری اســت با اختالف ھایــی در واژگان و نحو. ما 
خیلی با ھم فرق نداریم، امــا در ھر حال خواندن 
این رمان برای فارسی زبانان امروز و فارسی امروز 
مشــکل ایجاد می کرد. من کاری کردم که تعداد 

   �ـ�� ���ـ�� �� ��ـ�ان ����ـ� اد��ـ�ت �ـ�ب �ـ����� �� �ـ���، ا�ـ� از 
�ز ��� آ��ر  ���  �ـ�» و «����ـ� و د��ـ�» و اد���ت ا�ـ� اد��ـ�ت ��� ����ـ� «��ا�

���ـ� ���ـ�ظ. �ـ� �ـ� �ـ� �ـ�اغ ���ی از اد��ـ�ت �����ـ� ر���ـ�؟
نه تنھا ادبیات عرب که از پیش از انقالب ھمیشــه دغدغه ام ایــن بود که با ادبیات 
کشــورھای دوروبرمان باید آشنا شویم. آن موقع بیشــتر از فرانسوی و انگلیسی و 

��� و�و �ا م���ر�ا م���ی ��ر �� م�اس�� ا���ار 
�از����ی اش از �� رمان تا���ی د��اره ���� ا�وا��اس� ف�دوسی

دا���ِن ��ِ� ���ِ� ��دو��

سخن تازه اى نیست، اینکه باید عموم مردم یک جامعه، مفاخر تاریخ خود را بشناسند و به 
این بزرگان به مثابه سرمشق زندگى خود توجه کنند. از سویى انتظار زیاد و شاید بیجایى 
است که بخواهیم همه دست به پژوهش بزنند و کتاب ها و مقاالت تحقیقى درباره فردوسى 
و سعدى و حافظ و موالنا و پورسینا و سهروردى و دیگران بخوانند، اما چشمداشت 
بیراهى نیست این توقع که مردم دست کم داستان ها و رمان هایى درباره بزرگان خود 
مطالعه کنند. داستان یا رمان با ویژگى مهم خود یعنى جذابیت فراگیر و سرگرم کنندگى اش 
مى تواند ابتدا مخاطب را به دام بیندازد و بعد که گرفتارش کرد، محتواى خود را به او 
عرضه کند. «داستان زندگى فردوسى؛ بزرگ ترین حماسه سراى جهان» کتابى است که 
در سال98 به بازار کتاب آمد و در قالب رمان، یکى از برجسته ترین شخصیت هاى 
فرهنگ و ادب ایران و جهان را معرفى مى کند. اصل این اثر که ساتم اُُلغ زاده، نویسنده 
مطرح تاجیک، آن را به نگارش درآورده است، در تاجیکستان با نام «فردوسى» منتشر 
شده است. این کتاب نخستین بار در سال1986 [احیانا به خط سریلیک] به چاپ رسید و 
4سال بعد در شهر دوشنبه به خط فارسى منتشر شد. در ایران، سال1378خورشیدى، 
انتشارات سروش نسخه دیگرى از آن را همراه با واژه نامه اى در انتهاى کتاب با هدف 
آسان خوان شدنش براى خوانندگان ایرانى عرضه کرد. مردمان فارسى زبان آسیاى 
میانه (به عنوان بخشى از ایران فرهنگى و تاریخى) دل بستگى بسیارى به تاریخ و فرهنگ 
و مفاخر ایرانى دارند و رمان ساتم الغ زاده نیز نمودى از این دل بستگى است. بااین همه 
تفاوت هایى در گویش و برخى واژگان یا دستور زبان «فارسى معیار رایج در ایران» و 
«فارسى تاجیکى» دیده مى شود که فهم متن تاجیکى را تا اندازه اى براى مخاطب ایرانى 
دشوار مى کند. این دشوارى با گنجاندن واژه نامه و توضیح واژه هاى دشوار هم باز 
تا حدى باقى مى ماند. گویا همین امر از یک طرف و کمیاب بودن نسخه اى که سروش 
2دهه پیش، از رمان «فردوسى» چاپ کرد، از طرف دیگر، انتشارات نیلوفر را بر آن 
داشته است تا متن بازنویسى شده آن را به فارسى معیار خودمان به بازار کتاب بفرستد. 
بازنویسى رمان که با نام «داستان زندگى فردوسى؛ بزرگ ترین حماسه سراى جهان» 
منتشر شده، به همت محمدرضا مرعشى پور بوده است. مرعشى پور متولد سال1315 در 
شوشتر و ساکن پایتخت است و او را بیشتر با برگردان هایى از ادبیات عرب مى شناسیم. 
«کلیله و دمنه»، «هزارویک شب» و آثارى از نویسندگان معاصر عرب مانند «خواب» و 
«جنایت» نجیب محفوظ، نمونه هایى از کتاب هایى  هستند که او به فارسى برگردانده است. 
به مناسبت چاپخش کتاب تازه اش که به جاى ترجمه، یک اثر بازنویسى شده است، با این 

مترجم باسابقه گفت وگویى کرده ایم که برآیندش را در ادامه مى توانید بخوانید.

وحید حسینی ایرانی
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    �ـ��� ا�ـ� زاده �����ـ�ت ��ـ��ده ای 
د��ـ�ره ��دو�ـ� و �ـ������ دا�ـ�� و ��ـ� 
��ـ� از ���ـ�� ر�ـ�ن ����ـ�، دا�ـ��ن ��ی 
�ـ������ را �� ��ـ� ����دا��ه ا�ـ�، ا�ـ� ��دش 
���ـ� �� ���ـ� ��ـ�ان �ـ�ده ��دو�ـ� ای �ـ� 
در ر���ـ� ���ـ� �� ��ـ�، ��دو�ـ� وا��ـ� 
��دی د��ـ�ره ز����  ����ـ�. �� �� دا��ـ� ����� �
��دو�ـ� ���ـ� و از ���� ��� �ـ�ی ������� 
و ����ـ� و �ـ��ن �ـ�� در ا�ـ�ان و ��ـ�ر��ی 
��ر�� ����� �� ��دو�ـ� در آن ����ب ا��، 
د��ـ�ره ���ـ� ���ـ� را�ـ� ا�ـ�. ا�ـ� زاده در 
ر���ـ� از ا�ـ� ����� �ـ�ی ���ـ� و �� ��ـ�ه 
از ��ـ��ا�� ا�ـ���دی ���ـ� �ـ�د �ـ�ده ا�ـ�، 
��ـ� در ����ا�ـ� �ـ� از ���ـ� ��ـ���ه ���ـ� 
وا�ـ� �� ���  �ـ� ���ـ�ی و ��ـ��ی و ���ـ� �
�ـ� ���ـ�ای ��ـ� �ـ���ن �ـ� ��دو�ـ� آن را �ـ� 

��د�ـ�ن �� ���ـ�.
ما باید بین رمان تاریخــی و تاریخ فرق بگذاریم. یک 

وقت هســت می خواهیم تاریخ بنویســیم و از بین 

روایت ها انتخــاب می کنیم یا می گردیــم و منابع را 

پیدا و برخی را رد می کنیــم و برخی را می پذیریم. اما 

درباره رمان تاریخی نمی شود خیلی مته به خشخاش 

گذاشت. مهم این است که شمایی کلی از آن آدم به ما 

بدهد. روایت مش|اعره یا داستان صله، نچسب و دور 

از ذھن نیست و به اصل ماجرا خللی وارد نمی کند، 
گیرم کــه روایتی دیگر ھم مثال درباره صله باشــد، 
اینکه ھمان روز و ساعتی که داشتند جنازه فردوسی 
را می بردند، فرســتادگان سلطان داشــتند صله را 
می آوردند. من حتی اگر به جای الغ زاده بودم، برای 
اینکه مقداری به قصه ھیجان بدھــم، از این روایت 
دومی اســتفاده می کردم. روی ھم رفته اگر روایتی 
اینچنینــی را برای رمان تاریخــی انتخاب کنی که 
چندان لطمه ای به اصل مطلب نزنــد و بتواند قصه 
را زیباتر کند، ایرادی ندارد. نمونه اش برداشت ھایی 
از تاریخ اســت که آقای علی حاتمی در فیلم ھایش 
ارائه می داد که روایت خودش بود. استاد الغ زاده حد 
متوسط را گرفته و کار خیلی قشنگی کرده، اینکه بین 
روایت ھا آن را انتخاب کرده است که پذیرفتنی بوده 
و به کار داستانش می آمده است. رمان فرق می کند با 
مثال تاریخ بیھقی که روایت ھای کامال مستند از کسی 
است که خودش در دستگاه غزنوی کار کرده است و 
در عین حال ادیبانه و ارزش ادبی اش بسیار باالست و 

خواندنش کشش دارد.

��� و     در ����� �ــ� و �ــ�زه ��ی ر�ــ�ن ���
�رش ����ا و... ���� ����، ا�� اد��ی  وم �� ��
������ه ��رد��� ا�� ا�� �� ����� دا��� 
ا�ــ� از ا���ــ� �ــ���� ر���� ��ــ�ی از ��ر 

درآ�� �� ��دو�� �����.
واقعا ھم فردوسی ای غیرواقعی ارائه نکرده، یعنی 
جایی اغراقی یا خدای نکرده توھینی نکرده است. 
فردوسی واقعی می توانسته ھمین شخصیت رمان 
او باشد، حاال چه نویســنده وقایعی از زندگی او را 
آورده باشــد و چه اینکه چیزھایی را به او نسبت 
داده باشــد. اگر در رمان، روایت بخشیدن صله به 
حمامی آورده می شود، این روایت درست ھم که 
نباشد، باز بلندی طبع فردوسی را می رساند، اینکه 
او خود را به دستگاه نفروخته و چه زحمتی کشیده 
و... . این اصول بیان شــده است، حاال مھم نیست 
داســتانک ھایی که برای بیان این اصول انتخاب 
شده است، مابه ازایش دقیقا اتفاق افتاده یا چیزی 
شبیه آن رخ داده است. مھم این است که توانسته 
اخالق و صفات و زحمتی که فردوســی کشــیده 
است و شکل زندگی اش و سفرھایش و رابطه اش 
با حاکمان وقت، ســلطان محمــود و آلتونتاش و 

دیگران، را برساند.

   �ـ� ��ـ� �ـ�� ا�ـ���ده از �ـ���� ��ی 
��� ����� ا��د�� و ���� ���� و ار��ن  ���
�ـ�ذب در ���ی �ـ� �ـ�ار �ـ�ده دا�ـ��ن ���ـ�، 

��ـ�ر ���ـ�� ا�ـ�؟
نویسنده از آلتونتاش که من در تاریخ بیھقی با او 
آشنا شدم یا قتیب که شخصیت ھایی شناخته شده 

بیشــتری بتوانند رمان یادشــده را بخوانند. متن 
اصلی را انتشارات ســروش چاپ کرده و آخرش 
فرھنگ واژگانی ھم گذاشــته است، اما برای نحو 
که دیگر نمی شود جمله به جمله یا ھرجا الزم است، 
معنا گذاشت. بعد ھم خواننده آن چاپ مدام باید 
مراجعه می کرد به توضیحات و ھر خواننده ای این 
کار را نخواھد کرد. پیــش از این در کتاب «تاریخ 
بیھقی به روایتی دیگر»، تاریــخ بیھقی را به زبان 
معیار امروز نوشته و در عین حال تالش کرده بودم 
مزه نثر بیھقی از بین نــرود و کتاب ھمان لطف و 
صفا را داشته باشــد. البته طبیعی است که نشود 
برخی نکات فنی را رعایت کــرد، اما در عوض این 
امتیاز ھم ھست که تعداد بیشتری تاریخ بیھقی را 
بخوانند. من در «داستان زندگی فردوسی» در متن 
اصلی دست نبرده ام، بلکه آن واژه ھا و جمله ھایی 
را که برای فارســی زبان ھای امروز نامفھوم بوده 
است، فارسی کرده ام. از آنجا که نمی شد به شکل 
جزیره ای، صرفا تعدادی از واژه ھا و جمله ھا را تغییر 
داد، برای حفظ آھنگ متن درواقع آن را از نو نوشتم 

و حاصل کار نثر دیگری است.

��ـ�ن  ��ز����ـ�،  ا�ـ�  در  �ـ��  ���ـ�    
وش در ا��ان  ��ـ�� ای ا�� �� ا���ـ�رات �ـ�
���� ��� را  �ی �� �ـ� ��پ ��ده ا�ـ� �� از �

د��ـ�ره ���ـ�� ا��؟
منبع من ھمین نســخه سروش اســت، اگرچه 
انتشارات «ادیب» شھر دوشنبه نیز کتاب را به خط 

فارسی چاپ کرده است.

   در ��ز����ـ� ر�ـ�ن �ـ�ا ا�ـ� آن را ����ـ� 
داده ا�ـ�؟

بیشتر انتشارات نیلوفر دوست داشت این کار انجام 
شود و من ھم این نظر را بد ندیدم. به ھر حال عنوان 
فعلی نوعی معرفی کتاب است که یک سرگذشت 
و داستان اســت. اگر نامش فقط «فردوسی» بود، 

می توانست تحلیل شاھنامه ھم معنا شود.

���ـ�  د��ـ�ره  ۲��ـ�ب  ا�ـ� زاده  �ـ���     
���ـ�  ��ـ�  دارد،  ��دو�ـ�  ا��ا����ـ� 
«��دو�ـ�» و د��ـ�ی «�ـ� ����ـ� �ـ�ه» �ـ� 
��ای ����ا��ن ����� ا��. آ�� ا�� ���ب ���ه 
����ـ� ���ـ�ان ���ـ� ای از ر�ـ�ن ����ـ� 
ا�ـ� �ـ� ����ـ� ا�ـ� ��ـ��� و ���ـ�وت از آن؟

کتــاب دوم را ندیده ام، اما می دانــم آقای الغ زاده 
درباره ناصرخسرو و ابن ســینا و رودکی ھم آثاری 
دارند. خیلی دلم می خواھد کاری شود که این آثار 
ھم در ایران خوانده شود و چه حیف که ما درباره 

فردوسی رمان دیگری در ایران نداریم.

    ���� ����ـ� در ������ «��ه ����» 
ا��ا����ـ�  ���ـ�  د��ـ�ره  �����ـ�  دا�ـ��ن 

��دو�ـ� دارد.
آن داســتانی کوتــاه اســت. آقای کــزازی نیز 
کتاب ھایی درباره فردوســی و کــورش دارد، اما 
ایشان خودش نوشته که من داستان نویس نیستم 
و کارشان مشخصات رمان را ندارد. از طرفی نثر و 
انشای خاصی دارند که کار را دشوارفھم می کند، 
بنابرایــن نمی توان این کارھا را به حســاب آورد. 
دوست دارم آثار یادشده  [الغ زاده] درباره بزرگان 
ایران در اینجا منتشــر شــود، چون ھم ایرانیان 
با خوانــدن آن از تاریخ بزرگانشــان آگاھی پیدا 

می کنند و ھم این کارھا ارزش ادبی دارند.

ر���ـ�     در ا�ـ�ان �ـ� ���ب ���ـ� د��ـ�ره ��
��ن ا�� �ـ��� و ���ـ� �� ��رت ر��ن ����ـ� 
زاد �ـ�گ �ـ�ده» از  �ـ�ه ا�ـ�. ��ـ� «�ـ��
 � ا�ـ� آ�ـ�ی  �ـ�  �ـ� ����ـ�  زاده �����ـ�  ���ـ�

���ـ� زاد ���ـ�� ا�ـ�...
بله، «حافظ ناشــنیده پند». به ھر حال غیر از این 
چند آدم شناخته شــده بزرگ ھنــوز خیلی جا و 
فرصت و امــکان داریم که دربــاره دیگرانی چون 

فارابی و خوارزمی ھم کار کنیم. 

�ن     آ�ـ� در ��ز����ـ� ر�ـ�ن «��دو�ـ�» ا�ـ�
�ـ� ا���ـ� ��ا�ـ�� ا�� ����ـ� ا��ا�ـ� �ـ� ���ـ� 
�ـ�ای  ����ـ��  ارا�ـ�  ��ـ�  �ـ�د،  آ�ـ�� 

دا���ن ����ـ�ن �ـ� ��ـ� دا�ـ�� ا��؟
دقیقا. ما در این زمینه کم کار کرده ایم که شــاید 
به خودکم بینی مان برمی گــردد. آثار ما را دیگران 
برایمان معرفی کردند. کلیله و دمنه را فرانسوی ھا 
دوباره به ما شناســاندند یا تاریــخ بیھقی را یک 
خارجی در ھند پیدا کرد که بعد ما رفتیم سراغش 
و آقای دکتر فیاض آن را تصحیح کرد. ما خودمان 
را در زمینه ای که دارا ھستیم، دست کم می گیریم. 
امروز ھم داستان نویسان بزرگی داریم که می توانند 

کارھای قشنگی در این حوزه انجام دھند.

 اگر روایتی اینچنینی را برای رمان 
تاریخی انتخاب کنی که چندان 

لطمه ای به اصل مطلب نزند و بتواند 
قصه را زیباتر کند، ایرادی ندارد. 
نمونه اش برداشت هایی از تاریخ 

است که آقای علی حاتمی در 
فیلم هایش ارائه می داد که روایت 

خودش بود

فرهن�ی
ت وگو

گف
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در تاریخ ھســتند، با ھمان ویژگی ھایی استفاده کرده که درباره شان 
گفته شده است، اما شاید کســانی مانند ابودلف که خیلی اطالعاتی 
درباره شان نیست، ساخته و پرداخته خود استاد باشند و در حقیقت 

به عنوان مالت آورده شده باشند.

   �ـ�� آ�ـ��ی �ـ� از اد��ـ�ت دا�ـ���� ����ـ� ����ـ� ��ده ا��، 
����ـ�ن د��ـ�ره ���� �ـ�ی دا�ـ���� و ����ـ�ت دا�ـ��ن ��دازا�� 
ا�ـ� ا�ـ� ���ـ�؟ ��ـ� در�ـ�رد ������ ���ـ� �ـ�ن ���ز�ـ� ���ـ� 
��ـ� او �ـ� �ـ���ن ���ـ�د �ـ� �ـ�� �� ��ـ�  ���� و ���ـ�ش �ـ� �
���� را ����ـ� ��� و آ��� از ذ�� ��دو�ـ� در ا�ـ� ����� �� ��رد 

و...
اگر بخواھیــم آن را با رمانی درجه یک مثــل «راه» یا «کوچه َمَدق» 
نجیب محفوظ کــه ترجمه کرده ام و رئالیســمی نمادگــرا دارد و با 
مشــخصات خاص یک رمان پیش می رود و نویسنده شان شخصیت 
و فضا را خلق و از مکتب و شیوه ای خاص اســتفاده می کند، مقایسه 
کنیم، نمی توانم بگویم شاھکار است. اما اســتاد الغ زاده محدودیتی 
دارد که دیگری با آن روبه رو نیســت. او درباره آدم شناخته شــده ای 
قلم می زند که برایش چھارچوب و محدودیــت ایجاد می کند. ما در 
ارزشــیابی ھایمان شــاید نتوانیم رمانی تاریخی را دقیق با یک رمان 
حرفه ای که ھمه آن را نویسنده خلق کرده است، بسنجیم. رمان ھای 
تاریخی را باید با خودشان مقایسه کنیم که به نظر من این نویسنده در 
بین رمان ھای تاریخی که از والتر اسکات به بعد رایج شده، کار قشنگ 
و مقبولی کرده است. او رمانی شیرین و روان و خواندنی نوشته است 
که ضمن آن آگاھی ھایی ھم می دھد؛ آن ھم در حالی که به قول شما 
منابع چندانی در اختیار نداشته است. اگر این طور نبود، من یک سال 
از عمرم را روی آن نمی گذاشتم و معتقدم شاید بتوان نمره ۱۸ یا ۱۹

ھم به این نویسنده داد.

   �� دا��ـ� �ـ� ����� �ـ� �ـ� ��دو�ـ� و �ـ������ و ا���ـ� 
�� ا��ان ���� دار��. ا�� �������، ��ای ������ه  ����� و ���
در ���ـ�� ر��ن ��دو�ـ� �� ���ود�ـ� ��������ه ا�ـ�؟ ا���� 
�ی ��دو�ـ� ����ـ�� دا�ـ�� ���ـ�، او را  ��ا��ـ�ه ����ـ� �

��ـ�ود ��ـ�ده ا�ـ�؟
تاجیکستان و افغانســتان و بخش بزرگی از آســیای میانه تا نزدیک 
خوارزم در حقیقت ایران اند. حتی در دوره غزنویان آن ھا حاکم خوارزم 
را انتخاب می کردند. منتھا وقایعی تاریخی باعث شد این سرزمین ھا 
از ما دور بیفتند و وقتی دور افتادند، از مشــرق آســیا به این مناطق 
مھاجرت ھایی شد و زبان ھای دیگر در زبانشان تأثیر گذاشت و ھمین 
باعث تفاوت ھایی میان زبان آن ھا با ما شد. در دوره غزنویان می بینید 
ایرانیان را اصال تاجیــک می نامند. بنابراین ما ھمــه از یک فرھنگ 
ھستیم، اما آن ھا دور افتاده اند. حتی وقتی روس ھا آمدند، تاجیک ھا 
خیلی از واژه ھای فنی را از آن ھا گرفتند یا خطشــان را. من دورادور 
اطالع دارم و مطمئنم که اگر امکانات مالی داشتند، دوباره خطشان را 

به فارسی برمی گرداندند. در ازبکستان و قرقیزستان مناطقی ھستند 
که ھنوز زبان فارســی خود را حفظ کرده اند. استاد الغ زاده ھم مردم 
تاجیکستان را به فردوســی عالقه مند دیده و خودش ھم به او عالقه 
داشته است و می دانســته که واکنش مثبت خواھد گرفت. به ھمین 
دلیل ھم ھست که درباره ابن سینا و ناصرخسرو و دیگران نیز کتاب ھای 
دیگری نوشته است. اینکه می گوید ترس دارد از اینکه فردوسی واقعی 
از کار درنیاید، به این سبب است که منابعش محدود است، از طرفی 
فردوسی در ادبیات غولی است که شاید الغ زاده می ترسیده است که 
از پســش برنیاید. ما ۲مرجع نظم و نثر بــرای زبانمان داریم که یکی 

شاھنامه فردوسی است و دیگری تاریخ بیھقی. 

����د �� ������ ������ه      �� ����� ���� ���� در ر��ن، �
�� ���� ��دو�� ا��. در ����ای ����رد ��دو�� و ����ن، 

���دی از ا�� ���ه �ـ��ی از ���� را �� �����.
ما این تعصب را در تاریخمان کمتر داریــم، فقط در بعضی دوره ھای 
تاریخی به دالیل سیاســی این تعصبات علم شــده است. در گذشته 
در این کشور مردمانی از مذاھب و حتی دین ھای متفاوت داشته ایم 
که کاری به کار یکدیگر نداشــتند. خــود من در دوره دبیرســتان 
ھم کالسی ای داشتم که تا آخر ســال که مرا به خانه اش دعوت کرد، 
نفھمیدم یھودی اســت. من و شــما از نوشــته آقای الغ زاده متوجه 
نمی شــویم که چه مذھبی دارد. خود فردوســی ھم وقتی به تعصب 
مذھبی برمی خورد، مسئله برایش ھضم شدنی نیست. ما ھمه دنبال 
خدا ھســتیم، حاال به جلوه ھا و طرز فکرھا و برداشت ھا و شعورھا و 

فرھنگ ھای متفاوت.

    در ا�ـ� ��ز����ـ� ��ـ�ر ��ـ� �ـ�� ����ـ��ه ��ا��ـ�ن 
ا���ـ� دا�ـ�� ا�ـ�؟

دربـاره برگردان ھایـم از عربی ھم اگر نویسـنده در سـطح باالیی باشـد، 
طبیعتا به خودم اجـازه نمی دھم حتـی تکنیک نثرش را ندیـده بگیرم، 
یعنی توجه به شـیوه و نگاه نویسـنده وظیفه من اسـت. نویسـنده ای در 
ادبیات عرب به اسـم احسـان عبدالقـدوس داریـم که نثری گزارشـی و 
روزنامـه ای دارد و مضمون ھایـی ھـم کـه انتخـاب می کنـد، به شـکلی 
اسـت که من به خودم این اجـازه را می دھـم متنش را بـاال و پایین کنم 
و چیـزی بـه آن اضافه یـا از آن کم کنـم، اما بـا نویسـنده ای مثل نجیب 
محفوظ نمی شـود این کار را کرد، چون ایشـان چه بسـا از یـک جمله یا 
حتی یک واژه بـرای نماد اسـتفاده می کند یا نثرش آھنـگ خاصی دارد 
که نبایـد آن را تغییـر داد. در کار آقای الـغ زاده ھم آھنگ نثر به شـکلی 
بود که به خـودم اجازه نـدادم از آن چھارچـوب بیرون بیایم. تشـخیص 
میـزان موفقیتم در آنچـه به دسـت داده ام، با خواننده اسـت کـه اگرچه 
متـن اصلـی را نمی بینـد، می توانـد بفھمـد از اول تـا آخـر متـن پیش 
رویش یـک آھنـگ را در نثرم حفـظ می کنم یا نـه یا اینکه آیـا موفقیت 
بسـیاری را که متن آقای الـغ زاده در مواجھـه با مخاطب تاجیـک دارد، 

من توانسـته ام  در مقابـل مخاطب ایرانـی حفظ کنم.
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ما در ادبیات عرب نویسنده ای به نام جبرا ابراھیم جبرا 
داریم که حتی ناقدان می گویند حرف او را نمی فھمیم! 
مھم نیست که نویسنده کالسیک یا مدرن می نویسد یا 
اصال سبکش را خود او ابداع کرده است، آنچه اھمیت 
دارد این است که اثرش به دل خواننده بنشیند که به 

نظر من رمان فردوسی می نشیند.

   �� ��ـ�ان ��ـ� �ـ� �����ـ� ��دو�ـ� 
را ��ز����ـ� �ـ�ده ا�ـ�، �ـ� ����ـ� ای �ـ�ای 
�� �ـ� ���ا�ـ� ���ـ� ��ـ�ب را �����  ����ـ� ا��ا�ـ� دا�
وا�� او �� �ـ� ����� ���� ����  �� از آن ��ت ���د؟ د�

�� ��ـ�ه را از آن ��ـ�د؟ ��ـ� �ـ� ���ـ��
من فکر می کنم نثر کار را طوری نوشته ام که خواننده 
ایرانی آن را خیلــی راحت و روان بخوانــد. بنابراین 
می توانم بگویم که توصیه ام به خواننده ایرانی این است 
که کتاب بخواند و خوب بخواند. اگر ترجمه می خواند، 
از مترجمان شناخته شده بخواند. اگر از آثار کالسیک 
می خواند، طبیعی اســت انتخاب ھایش چه می تواند 
باشد. اگر از نویســندگان معاصر خودمان می خواند، 
طبیعی است از نویســنده ھای شناخته شده ای مثل 
آقایان احمد محمود، دولت آبادی و گلشیری بخواند. اما 
نکته ای که باید یادآور شوم، این است که آثار شاخص 
ما معلوم است، مشــکل در انتخاب آثار ترجمه برای 
خواندن است. شــما این توصیه را به خواننده ھایتان 
بکنید که به ویژه در انتخاب کتاب ھای ترجمه اشتباه 
است که به صرف اسم نویسنده کتاب را دست بگیریم، 
این بزرگ ترین لطمه را بــه خواننده ما می زند. او باید 
وقتی ترجمه می خواند، اول مترجم را بشناسد، چون 
نویسنده که ســر جایش ھســت و این مترجم است 
که باید دید کارش را درســت انجام داده است یا نه. 
مترجمان ضعیف لطمه ھای زیادی به ادبیات زده اند و 

خواننده را فراری داده اند.

   واژه ���ـ� در ��ـ� ا��ـ� آ�ـ�ه �ـ� در 
�ز ���ـ�� ا�ـ� �� د�ـ� ��  ��ر�ـ� ا�ـ�ان ا�ـ�
�ـ� ��ر �ـ�ده  �ـ� �ـ�� را�ـ� در ������ـ��ن 
��ـ�����،  د�ـ����ان،  ����ـ�  ��� �ـ�د، 
�����ه، �� ��. �ـ�� ا�� �� را ����ـ� داده ا��.

اگر این کار را نمی کردم که متن من ھم می شــد 
ھمان متــن اصلــی! تاجیک ھا از فعــل متعدی 
ھم دوباره متعدی می ســازند، مانند فروشاندن، 
شــنواندن، خواناندن و طبیعی است من این ھا را 
به فارســی معیار امروز برگردانم. یعنی شما وقتی 
نثر مرا می خوانید، متوجه نمی شــوید که از یک 
لھجه دیگر گرفته شده است. من دقیقا به فارسی 
امروز نوشــته ام، بدون اینکه چیزی را حذف کنم. 
درباره ضرب المثل ھــا و کنایه ھا و اشــاره ھا ھم 
ھمین طور اســت و آن ھا را به فارسی معیار ایران 
امروز درآورده ام. البته این فارسی مشخص در میان 
ھمه فارسی زبانان دنیا پذیرفته شده است، یعنی 
مثال اگر فالن شبکه تلویزیونی خارجی اخباری به 
فارســی پخش می کند با این زبان معیار است که 
حاال می تواند به لھجه ھــای افغانی و تاجیکی ھم 
باشد. نجیب محفوظ می گوید من به عربی مکتوب 
و معیار می نویســم، چون برای ھمه عرب زبان ھا 
می نویسم. ممکن اســت مراکش یا تونس لھجه 
عربی ای داشــته باشــند که مثال در مصر آن را به 
درستی متوجه نشوند، چون این کشورھا شرایط 
تاریخی متفاوتی را تجربه کرده اند، اما نویســنده 
عرب باید به عربی معیاری بنویســد که عراقی و 
مصری و مراکشــی بتواند نوشــته اش را بخواند. 
در فارســی ھم باید زبان معیاری داشــته باشیم 
که شوشتری و مشــھدی و تاجیک و افغان آن را 

بفھمند.

    �ـ� ����ـ� در ��ـ� ا��ـ� و�ـ�د دارد �ـ� 
�� ��ـ� �� ر�ـ� �ـ� ا�ـ� ���� �ـ�دا�ی از ���ن �ـ�ی 
�ـ� ��ـ� ا�����ـ� ا��ـ�ق ا��ـ�ده ا�ـ�: «"او  ��
�ـ� �ـ� دارا��ـ���� اش ����ـ�� و �ـ������ را 
�ـ� ��ا�ـ� ��ا�ـ�؟" دا��ـ��� �ـ� ��دو�ـ�.» 
�� در ��ر�ـ� ����ر��ن ا�� ����� «دا����� 

�ـ�. �ـ� ��دو�ـ�» را ��ـ� از ��� �ـ�ل �� آ��
بعید نیست، می دانید که آقای الغ زاده آثاری مثل 
ھملت و دن کیشــوت را ھم از انگلیســی ترجمه 
کرده است، اما من اگر با چنین نمونه ھایی روبه رو 
شده ام، ھرجا الزم بوده اســت آن را تغییر داده ام. 

چون خیلی روی ایــن گرته برداری ھــا که بعضا 
نادرست است، حساســم. فرض کنید می گوییم 
«فالنی نســبت به این موضوع بی تفاوت است» یا 
«شــرایط ایجاب می کند که...»، این ھا در فارسی 
کامال غلط است. Conditions ھم «اوضاع» معنا 
می دھد و ھم «شرایط» که مترجمان ما به اشتباه 
آن را به شرایط برگردانده اند. این نمونه ھا به ندرت 
از دســتم درمی رود. ھرجا ھم کــه گرته برداری 
از عربی و انگلیســی و ھر زبان دیگــری با نحو و 
واژه ھای ما ھماھنگ می شود، چه اشکالی دارد؟ 
اما آنجایی که به نحو ما لطمــه می زند یا جمله را 
بی معنا می کند، نباید این کار را بکنیم. البته برخی 
نمونه ھای مدنظر در رمان فردوسی به سبب نحو 

تاجیکی است.

   از ���ظ �ـ��� ا�� ر��ن ���� �ـ� اد���ت 
���ـ�� ���� �� ز��. �ـ�ای ����ـ�، را�ی دا��ی 
�� آن د��ـ�ره ��� ��ـ� ����ـ� �� د�ـ� �ـ� ��� 
�ـ� ����ـ� �ـ�ف �� ز�ـ�، �ـ� �ـ��� ��ر�ـ�ی 
ن �ـ� �ـ� �ـ��ق ر��ن ��ی ���ـ��.  ��ـ� ���
ا�ـ� در ���ـ� ا�ـ� �ـ� در ز�ـ�ن ���ـ�� �ـ�ن 
�ـ�  ���ـ��  دا�ـ����  اد��ـ�ت  ر�ـ�ن،  ا�ـ� 
ن را �� ��� ��  ن و ��ـ� ��� ���ه ��ی ���
��ا�ـ�� �ـ�د. �ـ� ��ـ� �� ر�ـ� �ـ�� ����ـ��ه 

���ـ��� از اد��ـ�ت ��ـ�ن ��� �ـ� ا�ـ�.
شــما اگر آثار آقای الــغ زاده را ببینیــد، متوجه 
می شوید که اصوال کار ایشان روی ادبیات کالسیک 
است و اگر ترجمه ھم می کند، دن کیشوت و ھملت 
را ترجمه می کند نه داستان ھای مدرن را. بنابراین 
طبیعی اســت که از آن ھا تأثیر بگیــرد و کارش 
قشنگ ھم ھســت. چه اشــکالی دارد؟ مھم این 
است که او توانسته باشد مطلبی را که می خواسته 
دربیــاورد که به نظــر من درآمده و قشــنگ ھم 
درآمده است. از او انتظار ندارم که مد روز و مدرن 
و پست مدرن بنویســد که بگوید من ھم بلدم! از 
نجیب محفوظ می پرسند «کوچه مدق» را چرا به 
این شکل نوشتی، می گوید من کارھای ویرجینیا 
وولف و جیمز جویس را خوانــده ام، اما باید ببینم 
برای چه کسی می نویسم! منظورش این است که 
دارد برای مصری ھا می نویسد و باید حساب کند 
خواننده اش چقدر می تواند نوشته او را ھضم کند. 
نویسنده خوب کسی اســت که با خواننده تعاطی 
کند و او را درنظر بگیرد، نه آنکه خود را نشان دھد. 

نکته ای که باید یادآور شوم، این است که آثار شاخص 
ما معلوم است، مشــکل در انتخاب آثار ترجمه برای 
خواندن است. شــما این توصیه را به خواننده ھایتان 
بکنید که به ویژه در انتخاب کتاب ھای ترجمه اشتباه 
است که به صرف اسم نویسنده کتاب را دست بگیریم، 
این بزرگ ترین لطمه را بــه خواننده ما می زند. او باید 
وقتی ترجمه می خواند، اول مترجم را بشناسد، چون 
نویسنده که ســر جایش ھســت و این مترجم است 
که باید دید کارش را درســت انجام داده است یا نه. 
مترجمان ضعیف لطمه ھای زیادی به ادبیات زده اند و 

سات� ُاُ�� زاده، ������ه م�رح تا���
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  دا�ی �� ��ز ��� ����ی ���ن، ���
استاد غالمحسین سـمندری سـوار بر اسب عاشق 
می شـود، ازدواج می کنـد و بـا ھمسـرش زندگـی 
ساده شـان را در باخـرز بـا ۲قنـاری و ۲سـاز آغـاز 
می کنند. پسـرش حسـن می گوید چـادر مادرمان 
فرش خانه مـان بود. پـدرم مادرم را آن قدر دوسـت 
داشـت کـه در کوچـه و بـازار انگشـت نمای ھمـه 
بـود. بیشـتر اوقـات آن دو را می شـد در میـدان 
اصلـی باخـرز پیـدا کـرد کـه بـا ھـم نشسـته اند و 
سـاعت ھا گپ می زنند. بـا وجود این وابسـتگی اش 
به دوتار بیشـتر از ھـر فـردی و چیزی بـود. زمانی 
که مـادرم فـوت کـرد، او ھم سـکته کرد، دسـتش 
فلـج شـد و دیگـر نتوانسـت سـاز بزند؛ سـمندری 
ھمـان روز تمـام شـد. ھـر روز از غـم دوری دوتـار 
آب می شـد. بـا گریـه و ناراحتـی به مـن می گفت: 
«ای کاش از کمـر فلج می شـدم، اما دسـتم سـالم 
بـود تـا می توانسـتم سـاز بزنـم.» او اگـر ۲سـاعت 
دوتار مـی زد، ھمه آن زمـان را آن قدر می گریسـت 
کـه دوتـارش از اشـک چشـمش خیـس می شـد. 
پـدر و مـادرم این گونـه زندگـی کردنـد و بـا وجود 
آن شـرایط سـخت، پـدرم بـاز ھـم سـاز را کنـار 

نگذاشـت.

�� دو ��� ����   ��   
���ی ��� ���

در تمام ساعاتی که سمندری 
میزبان ما بود، دوتارش را 
دست  نمی گذاشت.  زمین 
روی کاسه ساز می کشد و 
می گوید ما با دوتار زندگی 
می کنیم. آن دوران که کارم 
را با دوتار شروع کردم، درکی 
از ارزشمندی آن نداشتم و می گفتم بچه ھای 
من جان من ھستند. فکر می کردم زن و زندگی 
تمام وجود من است، اما اآلن می فھمم که ھمین 
یک تکه چوب تمام وجود من است. خانواده ام 
نیز به ھمین شرایط عادت کرده اند. پدرم بعد از 
فوت مادرم در خانه ما زندگی می کرد و ھمان 
ھم نشینی ھا بود که من را به این عشق رساند. 
او  شب ھا کنار ھم می نشستیم و یک قطعه 
می نواخت و یک قطعه من می زدم. گاھی زمان 
نواختن لبخندی می زد. از او می پرسیدم چه شد؟ 
اشتباه زدم؟ می گفت خوب می شوی. بعد از آن 
اشتباھاتم را رفع می کرد. وقتی به من می گفت 
بنواز، احساس می کردم دیگر دستم در اختیار 
خودم نیست. پدرم به من آموخت اگر می خواھم 
چیزی از دوتارزدن بفھمم، باید سرم را روی کاسه 
ساز بگذارم. می گفت ببین با تو چه می گوید. تو ھم 

ھر درددلی و ھر کاری داشتی به ھمین ساز بگو.

  ���ی ��ار ��زه ��� �� دو ���، ��
پدرم ھمه جا می گفت: «بعد از من حسن است.» 
از او می پرسیدند آیا او را قبول داری؟ می گفت: 
«خوب می شود، اما ۵سال بعد از مرگ من.» چون 

ز��� ز��� ��
ز�� اس�اد  در م��� ��� س����ی، فر

��م���� س����ی،  �� ����ز ۹۱ از م�ان ما رف�

 شب ها که مى خواست بخوابد، سازش را مى گذاشت باالى سرش. آن قدر زخمه مى زد که 
سر تمام انگشت هایش زخم شده بود. به او مى گفتم از این ساز خسته نمى شوى بابا؟ جواب 
مى داد: «شما چه مى دانید چه عالمى با این دوتار دارم. این ساز از جانم و حتى از مادرتان 
برایم عزیزتر است.» این جمله را که گفت به عکس پدرش نگاه مى کرد که روبه رویش روى 
دیوار کاهگلى اتاق نصب بود. بعد سرش را روى ساز گذاشت و نگاهش را از تصویر پدر به 

سرانگشتان زخمى اش داد و مقام «پیلتان» را نواخت.
میهمان حسن سمندرى بودیم؛ در سرپناهى ساده و کلنگى در باخرز که با صداى قنارى  
و دوتار و با مهر اهل خانه، بهشت شده بود. حسن سمندرى کسى است که دوتار پدر و 
استادش، غالمحسین سمندرى، را به ارث برده است. در نگاه نخست شباهت بى اندازه اش به 
پدر خودنمایى مى کرد، اما ساعاتى که پاى ساز و سخنش نشستیم، مرام و مسلکى که از پدر 
با خود داشت ما را به وجد آورد. او نمونه به چشم دیدن چگونگى سینه به سینه ارث رسیدن 

موسیقى فاخر خراسان بود که از بزرگان شنیده بودیم از نسلى  به  نسل دیگر مى رسد.

ضحی زردکانلو

فرهن�ی
ت وگو

گف
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نمی خواست من را غرور بگیرد، این را می گفت. در 
نھایت ساز خودش را به من داد. ھرچند که این ھنر را 
خدا به من عطا کرده است، اما استاد سمندری چیزی 
به من داد که با دنیا برابری می کند. با وجود این فکر 
می کنم باید روی پای خودم بایستم. باید حسن 
سمندری باشم، نه اینکه پسر استاد غالمحسین 
سمندری. من نباید به این بنگرم که چون پدرم استاد 
بزرگی در موسیقی بوده است، پس من ھم جایگاه 
او را خواھم داشت. ھمیشه فکر می کنم اگر خدا این 

توان را از دست من بگیرد، دیگر ھنری ندارم. 

  ����ن ز��� ��ی �� ��ن ��ش و ���� ���
نان ونمکش را که می خوریم، با ما احساس نزدیکی 
بیشتری می کند. سفره دل باز می کند و به گله 
زبان می گشاید: «ما گنه کاریم که به موسیقی روی 
آوردیم. نمی دانم ھمراه این دوتار ما چه چیزی است 
که کسی صدای ما را نمی شنود. گاھی احساس 
می کنم نفرین شده ایم! برای اینکه دنبال دوتار 
بودیم و معیشت زندگی مان به مشکل خورده است. 
آن قدر از خانواده خودمان دشنام شنیده ایم که خدا 
می داند، اما نمی توانیم دست از این ساز بکشیم. ما 
ھیچ کار دیگری نمی توانیم انجام بدھیم. من حاضر 
بودم به کارگری بروم، اما به ھرکسی می گویم، 
می خندد. باورشان نمی شود پسر حاج غالمحسین 
سمندری حاضر است کارگری کند. صدھا برنامه 
برای اداره ھای باخرز اجرا کرده ام، بدون اینکه یک 
ریال به من دستمزد بدھند. ۲۱ماه در منطقه بستان 
و ابوقریب در جبھه بودم. مثل ھمه مردم ما ھم به 
کشورمان خدمت کردیم. خودمان را فرزند انقالب 

می دانیم، اما نمی دانم چرا به ما بی مھری می شود.

   �� ������ �� ��د دو��رت ��� ر��
به ما استاد گفتند، فکر کردند ما کمبود این چیزھا 
را داریم. اگر ما می خواستیم بنده مادیات و به این 
چیزھا دل خوش باشیم، دنبال این کار نمی آمدیم. 
این نوازندگی و این نام ونشان مانند یک خیمه 
است. این خیمه را خود این مسئوالن و دستگاه ھا 
و ارگان ھا برای ما برپا کردند. می آیند و داخل این 
خیمه می نشینند و به به و چه چه می کنند و می روند. 
پدرم می گفت: «یک وقت به این لوح تقدیرھا و به 
این استاد گفتن ھا دست وپای خودت را گم نکنی.» 
به حرف او ھرچه لوح تقدیر بود را از درودیوار خانه 
جمع کردم که مبادا غرور من را بگیرد و ساز از من 

جدا شود.
با ھمه این ھا درد ھنر درد شیرینی است. اگر شیرین 
نباشد، نمی توانیم آن را تحمل کنیم. باور کنید ۲ماه 
این سازھا پیشم نبود، تمام ۲ماه را در بیمارستان 
بودم. از حادثه درگذشت پسرم برایم سخت تر بود. 
نبود پسرم را می توانم تحمل کنم، ولی اگر این ساز 
نباشد، احساس می کنم زن و بچه و خانواده ای وجود 
ندارد. شب تا صبح در این خانه تنھا زندگی می کنم، 

اما بدون دوتارم نمی توانم سر کنم.

   ��ز ���� ���� ����م ��و���
قطعه «پیلتان» را نواخته بود و خیره شده بود 
به دوتار پدری اش: زمانی که دخترم بیمار شد، 
می خواستم ساز را کنار بگذارم. این دوتار که از پدرم 
به ارث رسیده بود را به مبلغ ناچیزی فروختم تا بتوانم 
ھزینه درمان فرزندم را فراھم کنم. پول حاصل از 
فروش دوتار را برای رفتن به تھران ھزینه کردم تا 
دخترم را عمل کنند. به تھران که رسیدم ھرکس من 
را می دید و می شناخت، سازم را از من می خواست. 
آنجا فھمیدم کسانی ھستند که ما را دوست دارند. 
تربت جامی ھای مقیم تھران آن قدر به ما کمک 
کردند که به این باور رسیدم نباید به ھمین راحتی 
از این ساز دست کشید. به باخرز برگشتم و دوتارم 

را پس گرفتم.

   ���� �� و ��م ��ا ��ض �� �� او
روزی را که پدرم سکته کرد، به یاد دارم. آن روز یک 
لباس سفید به تن داشت که گمان می کردی مجلس 
دامادی اش است. چند نفری از تھران آمده بودند و 
از من و استاد سمندری خواستند مقام «پیلتان» 
را با ھم بنوازیم. با استاد شروع به نواختن کردیم. 
کمی که پیش رفتیم، پدرم دیگر نواختن را ادامه 
نداد و به گریه افتاد. از او پرسیدم چه شد؟ گفت: «به 
گردش نمی رسی وا گرد». آنجا حس کرده بود من 
که شاگردش بودم از او با قدرت بیشتری می نوازم و 
ھمین موضوع که او احساس کرده بود در نواختن 
دوتار ناتوان شده است، ناراحتش کرده بود. چندی 
نگذشت بھار آمد و پدر را برد؛ و من دانستم ھمیشه 

پاییز فصل رفتن نیست.

م�ان ت��� �ای ا�� م��� از م�ان م�ر� �ای 
��» ا���اب ��ه اس�،  ���� «��ن �اش و ���� �
��ری �� م��ی ا�وان �ا�� در س�ا�� �واز���ی 

ده اس�. و ��م���� س����ی سر
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امیر اطهر سهیلی

�����ی ���� ��ا��ن
 در �� ���� ����� ��ن

سالی که گذشت، ســال خوبی نبود. سال تلخی بود، 
گرانی شد، اعتراض شــد، عده ای کشته اعتراض ھا 
شدند، ھواپیما سقوط کرد، اتوبوس از دره افتاد و حاال 
ھم که ویروس افتاده به جان ملت. ھنر ھم که روح یک 
کشور است، ترک برمی دارد، خورد می شود، داغدار 

می شود، مصیبت زده می شود.
سال تلخی بود که سیاه تحویل می شود. خبری از امید 

نبود و انگار خطرناک ترین چیزھا امید است. 
اما برای سینمای شھرمان، مدیرھای زیادی آمدند و 
جایگزین شدند و مدیرھای زیادی میزشان را دادند 
و میز جدیدی گرفتند و نشستند و جلسه گذاشتند 
در جھت ارتقای سینمای شھر و سینمای بومی و به 
خودشان مدال افتخار دادند و از خودشان تقدیر کردند 
و پشت میزھایشان ادای آدم ھای پرکار را درآوردند و 
خودشان را مدیرھای جوان نشان دادند و به رشدھای 
اقتصادی شان بالیدند و بازھم ندیدند که ھرچه داغ 
است از فرھنگ است و اولویت آخرشان ھم فرھنگ 
نبود و رسانه نبود و ھنر نبود. مدیرھای اقتصادی جوان 
فقط با ادای فرھنگ و ھنر سوراخ ھای کمربندشان را 
بیشتر می کردند و مدیرھای دل سوز یا در خانه بودند یا 

در منزلی دولتی در خیابان شھید قانع!
امسال بیش از ھر ســال رانت و رابطه حرف اول را در 
مدیریت ھنری شھر مشــھد می زد و شھر از ھرچه 

شایسته و شایسته ساالری خالی بود.
نتیجه اش ھم می شود پروژه ھای توخالی و الکی مثل، 
ھشتک خالی طوس جھانی است که فقط نقش پشت 
اتوبوس ھا می شود و حتی طوس برای مشھدی ھا ھم 

پررنگ نمی شود، چه برسد به... 
اما ھنرمندان، امســال اتفاق ھای خوب کم نیافتند، 
حسام سامری زاده، فیلم نامه نویس مشھدی، در چند 
فستیوال داخلی و خارجی درخشید و جایزه گرفت و 
دو فیلمی که براساس فیلم نامه ھایش نوشته شده بود، 

برای سینمای مشــھد اعتبار آورد و خودش مھرماه 
پایتخت نشین شد و از مشھد کوچید.

احســان غفوریان، فیلم بردار کاربلد مشھدی، چند 
سریال و تله فیلم را در شبکه ھای ملی به روی آنتن برد 
و ھنر خود را در سطح ملی به نمایش گذاشت و در اوج 

بلوغ مشھد را ترک کرد و پایتخت نشین شد.
مسعود سھیلی، جدا از ده ھا جایزه بین المللی ای که از 
انگلیس و اوکراین و سوئد و آمریکا گرفت، در جشنواره 
فیلم کوتاه سینمای جوان، معتبرترین جشنواره فیلم 
کوتاه کشورمان، پس از سال ھا نام خراسان را بر سر 
زبان ھا انداخت و جایزه بھترین فیلم را از آن خود کرد. 
ولی متأسفانه او ھم آبان ماه مشھد را ترک کرد تا کار 
بعدی اش را در شھر دیگری یا کشور دیگری کلید بزند.

و این فھرست موفقیت ھا و افتخارھا کم نیستند که 
پایان ھمه شان تلخ است. 

و برای چه کسی اھمیتی دارد. 
ســینمای این شــھر، جامعه کوچک سینمایی این 
شھر، امسال کوچک تر شد، کوچک تر از قبل، خیلی 

کوچک تر.
و ھمایش ھایشــان بزرگ تر و بیشــتر و جلســات 
راھبردی شــان طوالنی تر. ما اما ذره ذره خانواده ھای 
کوچک تری می شــویم و بازھم تــالش می کنیم. 
بازھم کلونی کوچک خودمان را، خودمان، زنده نگه 
می داریم، بازھم تولید می کنیــم، بازھم ھم فکری 
می کنیم، بازھم می ســازیم، ما به ھــم متصلیم و از 

آن ھا منفصل. 
ما امید داریم، ھر چند این روزھا به ما ثابت کرده اند 
امید چیز خطرناکی اســت، ولی می توانیم با قدرت 
ھشتک بســازیم #سینمای_بومی_خراسان_در_

یک_قدمی_جھانی_شدن. با قدرت. با ایمان. چراکه ما 
دغدغه این شھر و این ھنر را داریم. ما شعار نمی دھیم، 

عمل می کنیم.

فرهن�ی
سال نگار
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��ل ��������� ��ای ����� و �������
مر�ر ات�ا�ات ت�ات� م��� در ۱۲ماه �����

�ز ��� ����� «���� ���ر» و ��ا�� دا�� �
  فروردین، ماه عجیبی اسـت که قطعا از «سـالی که نکوسـت 
از بھـارش پیداسـت» بویی نبرده اسـت. بـا اینکه مشـھد در 
فروردین مـاه از شـلوغ ترین زمان ھای سـال به شـمار می آیـد، امـا از تئاتر در 
این شـھر در ایـام تعطیـالت نـوروز خبری نیسـت. بـا توجه بـه اینکـه ھفتم 
فروردین ماه روز ملی تئاتر اسـت، چند سـالی اسـت که شـھرداری مشھد این 
کمبـود را با برگـزاری جشـنواره ھنرھـای نمایشـی خانه بھـار جبـران کرده 
اسـت تـا مـردم مشـھد و زائـران امام رضـا(ع) از فضـای نمایشـی بھـره ببرند. 
جشـنواره ھنرھـای نمایشـی خانـه بھـار۹۸ با دبیـری مھـدی شـفیعی که از 
مجموعـه جشـنواره ھای ملـی ھنرھای شـھری بـه شـمار می آید، بـا حضور 
۲۶ اثـر در نـوروز۹۸ در مشـھد برگزار شـد. در ایـن جشـنواره اتابک نـادری، 
سـیروس ھمتی و ایـوب آقاخانـی از میـان ۲۴۹ اثر متقاضـی، ۹۲ اثـر را برای 

مرحلـه نھایـی انتخـاب کردند.
تئاترھایـی چون «رومئـو، ژولیـت»، «پنچری»، «خاموشـی دریـا»، «زندانی 
خیابـان دوم» و «چشـم ھایت را ببند و به انگلسـتان فکـر کـن» در اولین  ماه 

سـال۹۸ در مشـھد روی صحنه رفتند.

  ��ه ����� ����ه
اردیبھشـت ماه را بایـد مـاه تئاتـر 
کوتـاه و مینی مالیسـمی نامیـد. 
برگـزاری ۲جشـنواره تئاتـر کوتـاه خانـه ھنـر و 
نیـز جشـنواره تئاتـر دانشـگاه فردوسـی بـا دبیـری 
بتـدا دومیـن  بابک عالیـی گـواه ایـن ادعاسـت. ا
جشـنواره تئاتر بھـار در فروردین و اردیبھشـت۹۸ در 
سـالن ھای تئاتر مشـھد برگزار شـد. در این جشنواره 
نمایشـنامه خوانی و ۶نمایـش کوتـاه صحنـه ای از 
شـھرھای مشـھد، تربت حیدریه، تربت جام و فریمان 

اجـرا شـدند.
ھشـتمین جشـنواره تئاتـر کوتاه دانشـگاه فردوسـی 
مشـھد نیـز از دھـم تـا دوازدھـم اردیبھشـت  برگزار 
و  حاتمی نـژاد  علـی  طباطبائـی،  حجـت  شـد. 
مسـعود عقلی، اعضـای ھیئـت داوران ھشـتمین 
جشـنواره تئاتـر کوتـاه بودند کـه برگزیـدگان خود را 

معرفـی کردنـد.
تئاترھـای «مـا داریـم از ایـن خونـه می ریـم»، 
«شـھرزاد ۱۰۰۱»، «بـاغ خونـی»، «افسـانه وبـای»، 
 ،«PH11» ،«ماجـرای باغ وحـش»، «خواب  گـرد»
«ژرفـا»، «اشـک خـدا»، «حـوا»، «مانداریـن»، 
«قھرمان آینه»، «آنم آرزوسـت» و «اکواللیـا» از آثار 

روی صحنـه در ایـن مـاه بـه شـمار می آینـد.

��»، از «آ��زش» �� «�����» ��»  
اواخـر خـرداد و اوایل تیـر بود که 
صحبت از «کربن» شـد. «کربن» 
را به نـام یـک گـروه کـه سال ھاسـت تئاترھـای 
مدرنـی روی صحنـه می بـرد، می شـناختیم. 
آدم ھایـش را کـه بیشـتر از تحصیل کرده ھـا 
و مدرسـان زمینه ھـای مختلـف تئاتـر بودنـد، 
به خوبـی می شـناختیم، امـا ایـن بـار صحبـت از 
آموزشـگاه «کربـن» بـود، مکانـی بـرای تولیـد و 

آمـوزش. 
«مرکـز تئاتر کربن» در شـھریور مجوز رسـمی اش 
را از اداره فرھنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان گرفت 
کـه در اھدافش، فعالیت ھـای تئاتـری از آموزش تا 
تولید به چشـم می خـورد. این مجموعـه خصوصی 
کـه اکنـون بـا مدیریـت عبـدا... برجسـته فعالیت 
می کنـد، ۴پالتـو مجھـز و اسـتاندارد تمریـن و 

آموزش تئاتـر دارد.
در ایـن سـال آموزشـگاه ھای دیگـری بـا مدیریت 
میتـرا بابایی و نیز مھـران سـلیمانی پاک راه اندازی 

. شد
«عشـق جالد»، «خنکای ختم خاطره»، «درخت»، 
«دعواھـای کیوتزا» و «ماجـرای باغ وحـش» از آثار 

نمایشـی در خرداد۹۸ بودند.

تئاتر مشهد 12ماه عجیب وغریب را در سال 98 از سر گذارند. همه چیز داشت و البته 
خیلى چیزها هم نداشت؛ از تولید و اجراهاى تئاتر و در ادامه فروش آن ها که البته نسبت 
به سال قبلش افت کرده بود گرفته تا برگزارى جشنواره هاى تئاتر ملى که جایش چند 
سالى در تئاتر مشهد خالى بود، از انصراف و استعفا و دعوا براى بودن یا نبودن گرفته 
تا بیمارى کشنده کرونا و تعطیلى تئاتر در یکى از ماه هاى خوب سال. اما از هرچه 
بگذریم سال98 در تاریخ تئاتر از یک نظر مهم خواهد بود. در سالى که با توجه به رونق 
اقتصاد تئاتر و حضور بى شمار تماشاگر از یک سو و تولید بسیار زیاد هنرمندان از 
سوى دیگر، به شدت کمبود امکانات سخت افزارى در تئاتر مشهد احساس مى شد، از این 
حیث اتفاقات خوبى براى تئاتر شهرمان به وجود آمد و به جرئت مى توان سال98 را سال 
تماشاخانه هاى تئاتر مشهد براى تماشا و تماشاگر لقب داد. در این نوشتار به بخشى از 

اتفاقات و اجراها و رویدادهاى مهم تئاتر شهرمان مى پردازیم.

فروردین

خرداداردیبهشت

سید جواد اشکذری

فرهن�ی
سال نگار
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ؤ�� در ���� � �����   
برگـزاری ھمایش یک روزه رؤسـای 
انجمن ھـای نمایش سراسـر کشـور 
در مشـھد از مھم ترین اتفاقات تئاتر در تیر۹۸ به شمار 
می آیـد. این ھمایـش که اولین نشسـت کاری رؤسـا با 
مدیـران تئاتـر کشـور در دوره جدید به شـمار می آمد، 
در ۲نوبـت صبـح (سـخنرانی) و بعدازظھـر (پنل ھـای 
تخصصـی) ھفتـم تیرمـاه در سـالن کنفرانـس ھتـل 

فردوسـی مشـھد برگزار شد.
در ایـن ھمایـش، مجتبـی حسـینی (معـاون ھنـری 
وزارت فرھنـگ و ارشـاد)، شـھرام کرمـی (مدیـرکل 
ھنرھـای نمایشـی کشـور)، جھانشـیر یاراحمـدی 
(دبیـر ھمایـش)، حمیـد نیلـی (مدیرعامـل انجمـن 
ھنرھای نمایشی کشور)، حسـین مسافرآستانه (عضو 
ھیئت مؤسـس انجمـن نمایـش)، دکتـر محمدعلـی 
خبـری (عضـو دیگـر ھیئت مؤسـس انجمـن)، جـواد 
مسـتخدمی (معـاون مالـی اداری انجمـن نمایـش 
کشـور)،  فاتح بادپروا (رئیس انجمن ھنرھای نمایشـی 
کردسـتان) و محمدرضـا الوند (مدیـر امور اسـتان ھا) 
سـخنرانی کردنـد. این ھمایـش اقـدام خوبی بـود، اما 
مدیران تئاتر مشـھد نتوانسـتند از آن فرصت اسـتفاده 
کننـد و سـھمیه آثـار اسـتان را در جشـنواره تئاتـر 

خراسـان رضوی بـه بیشـتر از ۲ اثـر افزایـش دھنـد.
تئاترھای «جانی سـکیکی»، «منطقه حفاظت شـده»، 
«دیواکـوال»، «رابینسـون خرگوشـه»، «ضد انسـان»، 
«شـھود»، «اکواللیـا»، «دیگـری»، «ازدواج مبارک»، 
«رؤیـای آمریکایـی»، «پادزخـم» و «شـین» از جمله 
آثار نمایشـی ای بودند کـه اجراھای عمومی خـود را در 

تیرمـاه۹۸ در مشـھد گذراندند.

   ���� و دو����، ��ن ��������� ا���د ���ی
در زمانـی که رشـد تولیـد و اجرای 
تئاتر مشـھد درحـال افزایـش بود و 
ھنرمنـدان از کمبـود امکانـات سـخت افزاری سـخن 
می گفتنـد، افتتـاح تماشـاخانه «اسـتاد حسـین 
نـوری» در مشـھد بعـد از چند سـال بـه عنـوان یکی 
از مھم تریـن اتفاقـات شـھریورماه و حتـی سـال۹۸

رقم خـورد. آییـن افتتاحیه ایـن تماشـاخانه در ھفتم 
شـھریورماه، باحضور جمعی از ھنرمندان و مسـئوالن 
فرھنگـی و ھنـری در حـوزه ھنـری انقالب اسـالمی 
خراسان رضوی برگزار  شـد. این تماشـاخانه که مزین 
به نام «اسـتاد حسـین نوری»، جانباز انقالب اسالمی 
و ھنرمند پیش کسـوت ھنرھای نمایشـی و تجسـمی 
کشور اسـت، از مجھزترین سـالن ھای تئاتر مشھد به 
شـمار می آید کـه دارای سـالن بلک باکس دوسـویه با 
ظرفیـت ۱۲۳نفـر، سـامانه نـور و صـدای تخصصی و 
دیگـر امکانات الزم بـرای اجـرای گروه ھای نمایشـی 
ازجمله اتـاق بازیگـران، اتـاق گریـم و لباس و سـالن 

انتظار مناسـب تماشـاگران اسـت.
ھمچنین در آخـر ھمین ماه، تماشـاخانه «شـمایل» 
تعطیـل شـد تـا مرکـزی جدیـد به عنـوان مؤسسـه و 
آموزشـگاه ھنرھای نمایشی «شمایل» شـکل بگیرد. 
ایـن مرکـز ۳سـالن تئاتـر، کافی شـاپ، اتـاق ویـژه 
آمـوزش تئاتر خـالق بـرای کـودکان دارد و افتتاح آن 
اولیـن اتفـاق سـخت افزاری تئاتر مشـھد در سـال۹۹

بود. سـالن اصلی «شـمایل» دوسویه اسـت و ظرفیت 
۱۲۰تماشـاگر را دارد.

از تئاترھـای شـھریور۹۸ می تـوان به آثـاری چـون 
«ژنتیـک»، «ژنرال»، «گسـل»، «اسـتارت»، «زآیلف 

کوچـک» و «خانـه آرام» اشـاره کرد.

   ا�����ی ۲��� ا����
در اواخـر مردادمـاه۹۸، فضـای 
از  کشـور  و  مشـھد  رسـانه ای 
بیانیـه ۲عضو مسـتعفی انجمـن ھنرھای نمایشـی 
خراسـان رضوی پـر شـد و سـید جـواد اشـکذری و 
مرتضـی ملتجـی، از اعضـای ھیئت مدیـره انجمـن 
ھنرھای نمایشـی خراسـان رضوی، به دلیل اعتراض 
بـه وضعیـت اسـفبار تئاتـر اسـتان اسـتعفا کردند. 
«حمایت نکـردن از تئاتر شھرسـتان ھای اسـتان»، 
تئاترشـھر  مـدون  و  «نبودبرنامه ریزی صحیـح 
مشـھد»، «بی توجھـی بـه وضعیـت ھنرمنـدان 
اسـتان»،  و  مشـھد  پیش کسـوتان  به ویـژه 
«شـفاف نبودن وضعیت مالی در انجمن»، «نداشتن 
راھبـردی اصولـی در برگـزاری جشـنواره ھا به ویژه 
جشـنواره تئاتـر اسـتانی خراسـان رضوی و قبـول 
واگـذاری دبیـری آن به غیـر از ھنرمنـدان» و «از 
دسـت دادن قـدرت و اسـتقالل انجمـن ھنرھـای 
نمایشـی اسـتان» از مھم تریـن دالیـل این اسـتعفا 
بود. مدیرکل فرھنگ و ارشـاد اسـالمی با اسـتعفای 
آن ھا مخالفـت و با شـروط آن ھـا موافقت کـرد، اما 
اداره تئاتر ارشـاد و انجمن نمایش اسـتان به سرعت 
جلسـه ای را برگـزار کردنـد و ۲عضـو علی البـدل 

انجمـن را جایگزیـن کردنـد.
ھمچنیـن در مـرداد سـال۹۸، تئاترھـای «عمـارت 
سـعادت آباد»، «افسـانه مـاردوش»، «آدیـداس»، 
«پـدران»، «دختـران»، «کفـاش و بچه ھایـش»، 
بانـو»،  پـری  «مـاه  «گسـل»،  «اسـتارت»، 
«روز شیشـه ای»، «و خداونـد در درون یـک مـرد دو 
قلـب قـرار نـداد» و «پایـان ھیتلـر» در مشـھد اجرا 

شـدند.

   ����اره ����� ا����� در ���� �� ��ه
بـا تغییـر زمـان جشـنواره تئاتـر 
فجـر کـه ھمیشـه قبـل از مـاه 
محرم برگزار می شـد، ایـن رویداد درآبان سـال۹۸
برگـزار شـد تـا اداره کل فرھنگ و ارشـاد اسـالمی 
خراسـان رضوی فرصتـی پیـدا کنـد کـه مجموعه 
تئاترشـھر مشـھد را تعطیـل کنـد و در فراینـد 
تعمیـر قـرار دھـد. آرزویـی کـه ۱۲سـال ھمـراه 
ھنرمندان تئاتر مشـھد بـود. «نصب در بـرای دکور 
سـالن اصلـی»، «رنگ آمیزی پشـت صحنه سـالن 
اصلی»، «تعویض سـقف ِسن و سـالن انتظار بھار»، 
«سـایه بان ورودی و در اضطـراری سـالن بھـار» و 
«سیم کشـی بـرق سـالن اصلـی» از اقدامـات ایـن  
پـروژه بـه شـمار می آیـد. سـالن اصلـی تئاترشـھر 
مشـھد بـا بیـش از یک مـاه تعطیلـی، سـرانجام 
در آبان مـاه در اختیـار بیسـت ونھمین جشـنواره 
تئاتـر اسـتان خراسـان رضوی قـرار گرفـت تـا بعد 
از چنـد سـال کـه دبیـری آن را انجمـن ھنرھـای 
نمایشی خراسـان رضوی برعھده داشـت، به معاون 
ھنری سـینمایی اداره ارشـاد واگذار شـود. به گفته 
محمدرضا محمدی، دبیر جشـنواره، از مجموع ۸۷

اثر متقاضـی حـدود ۱۳ اثر به عنـوان آثـار اصلی به 
ایـن جشـنواره راه یافتنـد. 

 ھیئـت داوران ایـن رویـداد در نھایـت۲ اثـر 
«آدیداس» و «ژنتیـک» را به جشـنواره بین المللی 
تئاتر فجـر معرفی کردند. تئاترھـای «بازجویی ھا»، 
«بیکـران»، «درخـت سـخن گو»، «شـب حادثه»، 
«گذشـته سـرخ»، «بـه روی نـی» و «جرئـت یـا 
حقیقت»آثاری بودند کـه در اولین مـاه فصل پاییز 

در تماشـاخانه ھای مشـھد روی صحنـه رفتند.

مــــردادتــــیـــــر

مـــهــرشهریور

فرهن�ی
سال نگار
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  در��� ا����� ای ��ردوش
آبان مـاه۹۸ مـاه تئاتر کـودک و نوجـوان اسـت. ماھی کـه جھـش تئاتـر آموزشـی و تربیتی بـرای این 
قشـر را به خوبـی می توانیـم در تئاترشـھرمان ببینیم. در شـرایطی کـه کمتر شـاھد اجـرای تئاتر برای 
نوجـوان و نیـز تولید یک اثـر نمایشـی اقتباسـی از داسـتان ھای بکر شـاھنامه حکیـم فردوسـی بودیم، کانـون پرورش 
فکری کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوی نیز بـرای اولین بار بـه تولید اثری به نـام «افسـانه ماردوش» دسـت زد. این 
نمایـش به  نویسـندگی منوچھـر اکبرلـو و کارگردانـی محمـد جھانپا بعـد از اجرا در سـالن اصلی تئاترشـھر مشـھد، در 

بیست وششـمین جشـنواره بین المللـی تئاتـر کـودک و نوجوان ھمـدان خوش درخشـید.
 «افسـانه ماردوش»  در این رویـداد توانسـت «تندیس و لـوح تقدیر بھتریـن نمایش از خانـه تئاتر کشـور»، «تندیس و 
لوح تقدیر مرکز ملی اسـتیژ ایران»، «نشـان زرین مرغک کانـون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان کشـور» و «نمایش 
اول برگزیده از نگاه تماشـاگران جشـنواره» و ھمچنین تندیس و لوح تقدیر بھترین کارگردانی (محمد جھانپا)، تندیس 
و لـوح تقدیـر بھترین طراحـی صحنـه (مھدی شـرفی)، تندیـس و لوح تقدیـر بھتریـن بازیگر مـرد (جالل کریـم زاده)، 
تقدیر بھتریـن بازیگری زن (پرسـتش سـلطانی)، تقدیر بھتریـن نمایشنامه نویسـی (منوچھـر اکبرلو) و تقدیـر بھترین 
موسـیقی (امیر و آرش بیات) را از بیست وششـمین جشـنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ھمـدان از آن خود کند.

در آبان ۹۸ «واگویه ھای علی گندابی» از ھنرمندان تئاتر ھمدان در تماشاخانه اشراق مشھد روی صحنه رفت.

  دی ��ه �� ��م درام
دی مـاه۹۸ بدون شـک مـاه نمایشنامه نویسـی لقـب می گیـرد. مجیـد بخششـیان و علـی حاتمی نژاد، 
۲نمایشـنامه نویس مشـھدی، بـا نمایشـنامه ھای «بمب ھـای دسـت نویس» و «ورشـو» نامـزد بخـش 
نمایشنامه نویسـی جشـنواره بین المللی تئاتر فجر شـدندو  بـرای اولین بـار مھم ترین رویداد ملی در شـھرمان اتفـاق افتاد 
و نخستین جشـنواره نمایشنامه  نویسـی اقتباسـی «گام دوم» مشـھد در ا ین ماه به ثمر نشسـت و اختتامیه آن با مشارکت 
مؤسسـه آفرینش ھای ھنری آسـتان قـدس رضوی در سـالن اصلی تئاترشـھر مشـھد برگـزار شـد. در مراسـم پایانی این 
رویداد ملـی نیـز از ۲درام نویس اسـتان خراسـان رضوی، شـادی غفوریان و علـی حاتمی نـژاد تقدیر شـد و عالوه بـر آن از 

خواھر شـھید واالمقـام ابراھیـم ھادی، حسـین زاھـدی نامقـی و کمال الدین قـراب نیز تقدیر شـد. 
ھمچنیـن تئاترھایی چون «مکبث»، «سـرخ پوش»، «اتـاق ورونیـکا»، «من مرتضی تنھا ھسـتم»، «ویتریـن»، «بوفالوی 
آمریکایـی»، «اعترافـات یـک زندگـی غیرمعمولـی»، «کارنامه بنـدار بیدخـش»، «مبـارک در دربار سـلطان سـلیمان» 

و«پدرانـه» روی صحنـه رفتند.

آبان

�� ��د�� ��ق ���ر در ���� رگ ��  آ��ز �����ت ��
آذرماه۹۸ شـاھدیکی از مھم تریـن، تأثیرگذارترین و جریان سـازترین اتفاق ھـای دھه۹۰بودیم. 
پـس از چند ماه که طـرح نھایـی بزرگ ترین پردیس تئاتر مشـھد از سـوی داوران انتخاب شـد، 

سـرانجام در آذرمـاه عملیات اجرایی احـداث پردیس بزرگ تئاتر مشـھد آغاز شـد. 
علیرضـا رزم حسـینی، اسـتاندار خراسـان رضوی، در این مراسـم گفـت: «بر اسـاس برآوردھـا، با پایـان عملیات 
عمرانی پـروژه پردیـس تئاتـر شـھر و بھره بـرداری از آن، صندلی ھای نمایش در مشـھد بـه ۲برابـر افزایش پیدا 

می کند و ایـن اقـدام مثبـت در کارنامـه کاری شـورای پنجم بـه ثبت خواھد رسـید.»
ھمچنیـن در این مـاه، پردیـس تئاتر مسـتقل از مھم تریـن مراکـز تولید و اجـرای تئاتـر در بخـش خصوصی در 
مکانی جدید فعالیت خـود را از سـر گرفت.پردیس تئاتر مسـتقل، بعد از  نقل مکان توانسـت ۲سـالن بلک باکس 
بـا نام ھـای انوشـیروان ارجمنـد و دکتـر لطفی مقـدم را افتتاح کند که نسـبت بـه سـالن ھای قبلی ایـن پردیس 
بزرگ تر و مجھزتر اسـت. پردیس تئاتر مسـتقل عالوه بر ایـن ۲تماشـاخانه، دارای پالتو تمرین، کالس آموزشـی 

ھمراه با فضـای پذیرایی و اسـتراحت در شـأن ھنرمندان اسـت.
در این مـاه آثار بسـیاری چون «عـروس خـون»، «حادثـه در نوسـا»، «ریپـورت»، «ربـات کوچولـو و تھمینه»، 
«من نبودم دسـتم بـود»، «از خودت نتـرس»، «طھـران»، «آنتی کاریزما»، «بـاغ وحش شیشـه ای» و «اپلیون» 

در تئاتر مشـھد روی صحنـه رفتند.

آذر

دی

    ����ه ���ه ��� ��ای «ژ����»
حضور پـر افتخـار تئاتـر مشـھد در جشـنواره بین المللی تئاتـر فجر در چند سـال گذشـته، نگاه 
تئاتر کشـور به ویـژه تئاتـر پایتخـت را بـه این شـھر معطـوف کـرده اسـت. حضـور ۹نمایش در 
سـال۹۶ و کسـب ۱۲جایزه در سـال۹۷ از تئاتر مشـھد در این رویداد مھم تئاتر کشـور، نگاه بسـیاری را به سمت 
ھنرنمایی اھالی تئاتر شـھرمان در سـال۹۸ سـوق داد بود، اما با انصراف ۴تئاتـر، نمایش «ژنتیک» بـه  کارگردانی 
مھسـا غفوریان تنھا نماینـده تئاتر مشـھد در بخـش رقابتی آثار صحنـه ای سی وھشـتمین جشـنواره بین المللی 
تئاتر فجـر بود. تئاتـر «ژنتیـک» در روز چھـارم جشـنواره در ۲نوبت در «سـالن اسـتاد سـمندریان» روی صحنه 
رفت و توانسـت در ۳بخش «بھترین کارگردانـی»، «بھترین نمایشنامه نویسـی» و «بھترین بازیگـری مرد» نامزد 
کسـب جایزه شـود، ولی در نھایت مھسـا غفوریان توانسـت جایزه ویـژه ھیئـت داوران بخش صحنه ای جشـنواره 

سی وھشـتم را از آن خـود کند.
ھمچنین سـجاد انتظاری، ھنرمند مشـھدی، بـرای تولید تیزر تئاتـر «خانواده محتـرم اردکانی» از سـوی ھیئت 
داوران بخـش اقـالم تبلیغاتی ایـن جشـنواره تقدیر شـد و از مھدیـا مصباحی با عکـس نمایش «عشـق جالد» در 

بخش عکـس تقدیر شـد.
تئاترھای «کاھنه ھای باکوس»، «شـاه شـکار»، «قاصـدک»، «میراث»، «جـام آلبالو»، «گربـه»، «زال و رودابه»، 
«آنومی»، «دسـت ھای آلوده»، «ترمز اضطراری»، «رومولـوس»، «قدم زدن بر روی خطـوط زرد خطر»، «بازی»، 
«قلقلی در سـیاره عروسـک ھا»، «کارناوال خون» و «قلقلی در سـیاره عروسـک ھا» در بھمن ۹۸ روی صحنه ھای 

تئاتر مشـھد جان گرفتند.

بهمن

   ����� «��و��» �� ����� ����
اسـفند۹۸ با شـیوع بیماری کرونا در ایران شـروع شـد و در ھمان ابتدا تمام فعالیت ھای تئاتر مشھد از جمله 
اجراھـای تئاتر تا ۱۶اسـفند ماه لغو شـد و مسـئوالن مشھدگیشـه مجبور شـدند مبالغ خریـداران بلیت ھای 
تئاتر را بازگردانند. ھمچنین نخسـتین جشـنواره تئاتر دانشـجویی «مونو راز» بـا ۱۴ اثر که قـرار بود از پنجم تا ھفتم اسـفندماه 
در تاالر فردوسـی برگزار شـود، قربانی ویروس کرونا شـد. اجـرای نمایش موزیـکال «سـویینی تاد» به کارگردانـی محمد نیازی 
که قرار بـود در دھـه اول اسـفندماه روی صحنه سـالن اصلی تئاترشـھر بـرود نیز  به دلیل شـیوع بیمـاری کرونا بالتکلیف شـد. 
ھمچنین در ایـن ماه کریم جشـنی، عضو ھیئت مدیـره انجمن ھنرھای نمایشـی خراسـان رضوی، اعـالم کرد اگر تا پایان سـال 

مجمـع عمومی برای شفاف سـازی فعالیت ھای انجمن تشـکیل نشـود، از ھیئت مدیـره اسـتعفا خواھد کرد.

اسفند

فرهن�ی
سال نگار
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    ��� �����ن ���ی ����
محمـد فرمانبـردار، مشـھور بـه محمـد مطیـع، در 
بیستم دی ماه سـال۱۳۲۲ در محله سـراب و خیابان 
سـعدی مشـھد به دنیا آمد. محمـد از دوران کودکی 
بـه بازیگری عالقـه داشـت و یکـی از اقـوام او در تئاتر 
فعالیـت می کـرد و بـا حمایتـش بـازی در تئاتـر را 

آغـاز کرد. 
او دربـاره واکنش خانـواده اش به بازیگرشـدنش گفته 
بـود: «خـدا بیامـرزد پـدرم را، مشـوق اصلـی ام بود و 
ھمیشـه کارھایم را می دید و نقـد و ارزیابی می کرد.»
این ھنرمند فقیـد ھمچنیـن از کودکی به موسـیقی 
عالقه مند بـود و در کالس ھای موسـیقی دبسـتانش 
شـرکت می کرد و به گفتـه خـودش در نواختن ضرب 
و تـار مھـارت خاصـی داشـت و در خانـه می نواخـت 
و وقتـی از خانـه بیـرون می آمـد، تـار را در ۷پارچـه 

می پیچیـد تـا معلوم نشـود!

    ������ در ����� ���� ای ���� �� «آ��دا��»
محمد مطیـع کـه در دھـه۳۰ جـوان بـود، با نشـاط 
تئاتـر را به صـورت حرفـه ای در مشـھد آغـاز می کند. 
او در یادداشـتی کـه در کتـاب «بـر بسـیط بـارش 
مھتـاب» منتشـر شـده، از حس وحالـش در تئاتـر 

مشـھد نوشـته اسـت: «انـگار ھمیـن دیـروز بـود که 
جـوان بـودم و سـرزنده، سـرحال، پرتـوان و عاشـق؛ 
عاشـق تئاتر، عاشـق گردھمایی ھای مھربان خانواده 
تئاتر مشـھد، با یـک دنیـا امیـد و آرزوھای عاشـقانه. 
مـن ھـم در آن دوران ماننـد دوسـتان ھنرمنـدم در 
شـھر نه چنـدان شـلوغ مشـھد در تکاپـو بـودم کـه 
محلـی داشـته باشـیم بـرای تمریـن تئاتر و سـالنی 
ھرچند کوچـک بـرای اجـرای آن. وای! چه سـرھای 
پرشـوری داشـتیم، میـدان سـوم اسـفند آن دوران 
را بـه علـت اتفـاق خجسـته ای کـه برایم پیـش آمده 
اسـت، ھیچ گاه فرامـوش نخواھـم کـرد. نمی دانم آن 
میـدان اآلن چـه نامـی دارد و به چـه شـکل و حالتی 
اسـت. در آن زمان تقریبا در انتھای خیابـان ارگ قرار 
داشـت. شـنیده بودم که در باالخانـه ای در طبقه دوم 
سـاختمانی در حاشـیه میدان، دفتری و گروه تئاتری 
تأسـیس شـده اسـت، امـا نمی دانسـتم چه کسـی یا 
کسـانی آن را دایـر کرده انـد. مـا، یعنـی مـن و افـراد 
گـروه «آپادانـا» سـر در الک خـود داشـتیم و گرفتار 
کارھای گـروه و جروبحث ھای ھنـری و درون گروھی 
بودیـم. در آن بعدازظھـر داغ تابسـتان از پله ھایی که 
به طبقه دوم سـاختمان منتھی می شـد، بـاال رفتم و 
نام گـروه تئاتـر نیما را دیـدم کـه در تابلویـی در کنار 

��د در ��ران، ��گ در ����
�� �اد م��� م���، از تو�� و ف�ا��� در ت�ات� م��� 

تا �����ا�� در س���ا و ت������ن در ت��ان

در آخرین دقایق سال97 خبر درگذشت محمد مطیع، بازیگر تواناى مشهدى تئاتر، تلویزیون 
و سینماى کشور در غربت کشور سوئد اعالم شد، خبرى که در بین اخبار فراوان آخر سال 
گم شد و اگر تسلیتى هم گفته شد، در اوج تبریک سال نو به فراموشى سپرده شد.محمد مطیع 
هر چند براى ایفاى برخى از نقش هایش عصبانى و تا حدودى خشن به نظر مى رسید، اما 
آن هایى که او را از نزدیک دیده بودند، این هنرمند را داراى سیرتى مهربان مى دانستند. مردى 
با روحیه اى عاطفى و بارانى که سریع تحت تأثیر قرار مى گرفت. او از هنرمندان انگشت شمارى 
است که در تئاتر شهرش بسیار زحمت کشید و با تحصیالت آکادمیک، جذب تئاتر حرفه اى 
کشور شد و بعد به عنوان یکى از ستاره هاى توانا و ماندگار دنیاى تصویر شناخته شد. تسلط 
محمد مطیع در حرفه خود با صداى شش دانگش، او را به عنوان یک بازیگر تمام عیار به یاد 
همگان مى آورد. در کارنامه این هنرمند هفتادوپنج ساله مشهدى آثار مهمى وجود دارد که 

سال هاست درباره اش حرف هاى بسیارى گفته و مطالب فراوانى نوشته مى شود. 
در این نوشتار، قلمى زده ایم به یاد او که همواره در تاریخ تئاتر و هنر شهرمان ماندگار است.

سید جواد اشکذری

فرهن�ی
ن

یادما
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در ورودی خودنمایـی می کـرد. بـه دعـوت شـخصی 
کـه نمی شـناختمش به آنجـا رفتم. در گشـوده شـد. 
جوانـان و پیش کسـوتان بسـیاری در آنجـا فعالیـت 

می کردنـد.»
حضـور مطیـع در آن دفتـر و آشـنایی اش بـا فریدون 
صالحـی، مدیـر گـروه تئاتـر نیمـا، مقدمـه ای بـرای 
فعالیت ھـای بیشـتر او در تئاتر مشـھد شـد. صالحی 
به علـت دوسـتی اش بـا مطیـع، در بیشـتر اجراھای 
تئاتـری گـروه آپادانـا به پشـت صحنـه می رفـت. در 
تئاتر مشـھد مطیع را بیشـتر با گـروه تئاتـر «آپادانا» 
می شناسـند. او ایـن گـروه را ھمـراه بـا داریـوش 
ارجمنـد، منوچھـر خـادم زاده و خسـرو ھوشـیار در 
فضای دانشگاھی و روشـن فکری مشھد تأسیس کرد. 
این ھنرمند از زمـان فعالیتـش در «آپادانا» می گوید: 
«ھمه اعضـای این گروه دانشـجو بودنـد و در خیلی از 
شـھرھای خراسـان تئاتر با موسـیقی اجرا می کردیم. 
با خـودرو شـخصی بـه ایـن سـفرھا می رفتیـم. یادم 
می آید در زمسـتانی سـرد بـه نیشـابور رفتیـم و بعد 
از اجـرای نمایـش، در مسـیر بازگشـت در بـرف گیر 
کردیـم و مجبور شـدیم در قھوه خانـه ای بمانیم. کلی 
سـختی کشـیدیم. اصـال کار ھنـر بـا سـختی ھمراه 
اسـت. آن روزگار جوان ھـا بـرای فعالیـت در کارھای 
تئاتـر و بازیگـری بایـد کفـش آھنیـن و اراده قـوی 

می داشـتند.»
از نقش آفرینی ھـای این بازیگـر در تئاترھای آن زمان 
مشـھد می توان به آثاری چـون «دلقـک و نظامی» و 
«خانه سـه صاحبه» اشـاره کرد. فعالیت ھـای ھنری 
مشـھد به ویژه تئاتر در اواخر دھـه۳۰ و اوایل دھه۴۰
به دلیـل ویژگی ھـای مذھبی شـھر بـا مخالفت ھایی 
ھمراه بود. مطیع در شـرایط آن زمان در گروه کودک 

رادیو به فعالیت مشـغول شـد.

   از دا��ـ��ه ��� �ـ�ی درا����ـ� ��ـ�ان �ـ� 
ا�ـ���ام در اداره ����ـ�

مطیـع در دھـه۴۰ و پـس از قبولـی در دانشـکده 
ھنرھـای دراماتیک بـه تھران می آیـد. او بـا «ابراھیم 
مکـی» کـه در دانشـکده ھـم دوره بـوده اسـت، 
نمایش ھـای بسـیاری را روی صحنـه می بـرد. بـازی 
در تئاتـر را در تھـران از سـال۱۳۴۶ آغـاز کـرد و بـه 
اسـتخدام اداره تئاتـر درآمـد و در گروه تئاتـر مردم با 
علـی نصیریـان، محمدعلی کشـاورز، مھین شـھابی، 
رکن الدیـن خسـروی، عبـاس جوانمـرد، جمشـید 
مشـایخی، فخری خوروش، جمیله شیخی، اسماعیل 

شـنگله و عـزت ا... انتظامـی نمایش ھای متعـددی را 
بازی کـرد که می تـوان بـه تئاترھـای «آی  بـی  کاله،  
آی بـاکاله»، «با م ھـا و زیـر بام ھـا»، «بـازرس»، 
«صیـادان»، «پیـش پـرده»، «سـیرک باشـکوه 
جھانـی»، «حکومـت زمان خـان»، «سرگذشـت مرد 
خسـیس»، «از پشـت  شیشـه ھا»، «آرامسایشـگاه» 
و «لبخند باشـکوه آقـای گیل» اشـاره کـرد. او درباره 
فعالیت ھـای تئاتـری اش در تھـران بیـان می کنـد: 
«من در آن دوره بازیگری پرکار و بیشـتر روی صحنه 
بودم. در تاالر سـنگلج کنونی و ۲۵شـھریور سـابق.»
او در ایـن دوران چنـد تئاتـر را به عنـوان کارگـردان 
روی صحنـه بـرد و حتـی سـریال ۲۴قسـمتی ھـم 
بـرای گـروه کـودک و نوجـوان کارگردانـی کـرد، اما 
خیلـی عالقه منـد نبـود دربـاره آن ھـا صحبـت کند، 
چـون معتقـد بـود: «کار تخصصـی ام بازیگری اسـت 
و ھیچ وقـت عالقـه نداشـته ام کـه کارگردانـی کنم و 
ترجیح می دھـم در حـوزه تخصصـم کار کنـم. چون 
می دانم به عنـوان بازیگـر بھتـر می توانم بار خـودم را 

بکشـم. عشـق مـن بازیگـری و تئاتر اسـت.»

   �����، ���� و�� �����، ر�� ��� ��
محمـد مطیـع بـازی در سـینما را از سـال۱۳۵۱

درحالی که ۲۹سـالش بـود، با فیلم «رضـا ھفت خط» 
بـه  کارگردانـی حسـین ترابـی در نقش ممل شـروع 
کـرد. موفقیت این اثر نسـبت بـه آثار شـاخص بعدی  
او ماننـد سـریال «ھزاردسـتان» بیشـتر نبـود، امـا 
تجربـه خوبـی بـرای او به شـمار می آید و ھمـکاری با 
ھنرمندانـی ھمچـون بھمن مفیـد، سـیمین غفاری، 
محسـن قبـادی و عصمـت صفـوی را تجربـه کـرد. 
۵سـال از سـینما دور بـود تـا اینکـه در سـال ھای۵۶

و ۵۷ فیلم ھـای «کالغ»، «دایـره مینـا» و «تکیـه بـر 
باد» را بـازی کـرد. از آثار بعـد از انقالب ایـن ھنرمند 
می تـوان بـه فیلم ھـای سـینمایی «گفـت ھرسـه 
نفرشـان»، «آقای ھیروگلیف»، «سـلندر»، «رسـول 
پسـر ابوالقاسـم»، «بازداشـتگاه»، «گردباد»، «آوار»، 

«وکیـل اول» و «روزھـای انتظـار» اشـاره کـرد.
ھمچنین مطیـع در سـریال ھای «زندگـی و جنگ»، 
«ایـن شـرح بی نھایـت»، «ھزاردسـتان»، «کوچـک 
جنگلـی»، «قیمـت صنـدل»، «امیرکبیر»، «افسـانه 
سـلطان و شـبان»، «شاه شـکار»، «شـاه دزد»، «بھار 
در محله مـا»، «دیوان بلـخ»، «ھمه از یـک خانواده»، 
«ارثیه ایرانی»، «مسـتنطق»، «گذر خلیل ده مرده»، 
«خانه بـه دوش» و «ایـران در جنگ جھانـی دوم» به 

ایفای نقش پرداخـت. تله تئاترھایی چـون «پھلوان و 
جراح»، «عفریتـه ماچیـن»، «ببر گراز دنـدان»، «دو 
در و یـک نیمکـت» و «در شـاھراه» از او بـه یـادگار 

مانده اسـت.

  ���ر ���� در «��ارد���ن»
محمـد مطیـع در دھـه۶۰ و به ویـژه در ششـمین 
سـال ایـن دھـه، دوره پرتالشـی را در عرصه سـینما 
و تلویزیـون گذرانـد و در آثار مھمـی بازی کـرد. او در 
سـال۶۶ با بازی در فیلـم «وکیل اول» بـه  کارگردانی 
جمشـید حیـدری و سـریال ھای «سـردار جنـگل» 
بـه  کارگردانـی بھـروز افخمـی و «ھزاردسـتان» بـه  
کارگردانـی علـی حاتمـی، خـود را بـه مـردم معرفی 
کـرد. یکـی از مھم تریـن بخش ھـای کارنامـه ھنری 
محمـد مطیـع بـازی در نقـش «غـالم عمـه» در 
«ھزاردسـتان» بوده اسـت. او در چھل وچھارسـالگی 
نقـش مھمـی در این سـریال بازی کـرد و توانسـت با 
مھـارت خـود، آن نقش و ھمچنیـن خـودش را میان 
مخاطبـان تلویزیـون مطـرح کنـد. مطیع توانسـت با 
بازی در «ھزاردسـتان» علی حاتمـی تجربه بازیگری 
موفقـی بـرای خـود رقـم بزنـد و ھمـکاری در کنـار 
بازیگرانی مانند جمشید مشـایخی، عزت ا... انتظامی، 
داوود رشـیدی و علـی نصیریـان بـر تجـارب او افزود.

   �����ت �� ����
مطیع که از وضعیت سـینما ناراضی بود، بعـد از بازی 
در فیلم «وکیـل اول» در سـال۶۶ به سـوئد مھاجرت 
کرد. ابتدا در اسـتکھلم و سـپس در گوتنبـرگ اقامت 
گزیـد. ایـن ھنرمنـد، در سـوئد برخـالف ایـران کـه 
بازیگـر پـرکاری بـود، بـه سـمت بازیگـری نرفـت. او 
معتقـد بـود: «مـردم ایـن سـرزمین سـرمایه گذاری 
کردنـد تا من و امثـال من مطرح شـویم. این سـرمایه 
مردم اسـت، عشـق و خواسـته مردم اسـت کـه امروز 
در ایـن جایـگاه ھسـتم، از ایـن رو ترجیـح می دھـم 
چنانچـه قرار باشـد فعالیـت کنم، بـرای مردمـی  کار 
کنم که مـن را پروراندند، مـن را تشـویق کردند و من 
را بـا حمایت ھای خود بـه این جایـگاه رسـاندند. من 
بـرای مـردم ایـن خـاک کار می کنـم، نـه مردمی که 
ھنوز فرھنگشـان با من غریبه و ناآشناسـت. بنابراین 
وقتی قرار اسـت که مـن به عنوان ھنرپیشـه آن  طرف 
کار کنم، باید آن فرھنگ را کامل بشناسـم و به زبانش 
صددرصد مسـلط باشـم و خیلی مسـائل دیگـر. برای 
اینکه خودم را آزمایش کرده باشـم، وقتی از تلویزیون 

سوئد کسـی را سـراغم فرسـتادند، در آن متن بزرگ 
یک نقـش خیلـی کوچک بـود کـه گفتـم آن را بازی 
می کنـم. معتـرض شـدند کـه چـرا و بـه چـه دلیل؟ 
گفتم من مال شـما نیسـتم و به جـای دیگـری تعلق 
دارم. دوم اینکـه مـن اآلن فقـط می خواھـم تجربـه 
کسـب کنم و فقط آن نقـش کوچک را در آن سـریال 

بزرگ بـازی کـردم کـه تجربه بـدی ھـم نبود.»
ھیچ وقـت زمینـه تدریـس و انتقـال تجربـه به نسـل 
جـوان بـرای محمد مطیـع در ایـران پیش نیامـد، اما 
مدتـی در مدارس سـوئد بـه تدریـس پانتومیـم برای 
دانش آموزان می پرداخـت. او در زمـان زندگی اش در 

سـوئد، ۲بار عمـل جراحـی قلب انجـام داد.

    ��ز��� �� ا��ان �� «���رت �����»
او بعـد از ۲۲سـال در سـال۸۷ بـه دعـوت محمدرضا 
ورزی برای بازی در سـریال «عمارت فرنگی» از سوئد 
به ایران بازگشـت تا دوره  جدیـد بازیگری خـود را در 
مقابل دوربیـن بـه نمایـش بگـذارد. ورزی دراین باره 
بیـان می کنـد: «محمـد مطیع حـدود ۲۲سـال جلو 
دوربیـن نرفت و حدود ۱۱سـال پیش مقابـل دوربین 
سـریال «عمـارت فرنگـی» قـرار گرفـت. یک سـال با 
او حـرف زدم تـا متقاعد شـود که بـه ایران برگـردد و 
مقابـل دوربین سـریال مـن قـرار بگیـرد. او می گفت 
ایـن کار را فرامـوش کـرده ام، امـا مـن اصرار داشـتم 
که شـما حیفـی و جاودانه ھایـی از شـما باقی مانده و 

بخشـی از ھنرمند مـال مردم اسـت.»
«عمـارت فرنگـی» شـروعی بـود بـرای آشـتی ایـن 
ھنرمند با دوربیـن. او بین ایران و سـوئد در رفت وآمد 
بـود، امـا در ادامه فعالیت ھـای ھنری اش، از سـال۸۷

به بعـد توانسـت در فیلم ھـای «تردید»، «قبرسـتان 
غیرانتفاعـی» و سـریال ھای «بـاغ سـرھنگ»، 
«بچه ھـای نسـبتا بـد»، «سـال ھای مشـروطه»، 
«تبریـز در مـه»، «ماه عسـل» و تله فیلم ھـای «رادیو 
آبـادان»، «ماجراھـای عیـد من و بابـام»، «یـک بام و 

دو ھـوا» بـه ھنرنمایی بپـردازد.

   ��ز��� �� ����� ��� ۳۲��ل
محمد مطیع بعد ۳۲سـال با تئاتری از آرش عباسـی 
بـا نـام «آفتـاب در میالن طلـوع می کنـد» بـه تئاتر 
برگشـت و بـا بـازی در نقش سـرھنگ، تماشـاگران 
را در تماشـاخانه قشـقایی مجـذوب خـود کـرد. او 
دراین بـاره می گویـد: «مـن خیلـی منتظـر ایـن 
اتفـاق بـودم. انتظـار تئاتـر را می کشـیدم. ھرکـس 
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که بـا من حـرف مـی زد، می گفت کـه چرا تئاتـر کار 
نمی کنـی؟ و مـن ھمیشـه می گفتـم اگـر کار خوبی 
باشـد، حتمـا تئاتـر ھـم کار می کنـم. خانـه اصلـی 
من تئاتر اسـت، مـن خیلـی کار تصویری کـردم، اما 
ھمیشـه چشـمم به دنبال تئاتر بـوده اسـت. اگر من 
تئاتـر کار می کـردم، ھیـچ گاه نمی رفتـم سـریال و 
فیلم بـازی کنم. در سـوئد که بـودم آرش عباسـی با 
من تمـاس گرفت. در ھمـان گفت وگـوی تلفنی از او 
خوشـم آمـد. در ھرحال ما یـک قوه تمیـزی داریم و 
من حس کـردم ایـن جـوان در کارش جدی اسـت. 
وقتـی متـن را خوانـدم، دیـدم متـن خوبی اسـت و 

بلیـت گرفتـم و بـه ایـران آمدم.»
مطیع پیـش از نقـش آفرینـی در نمایش«آفتاب در 
میـالن طلوع مـی کنـد» آخرین بـار در سـال۵۸ در 
تئاتـر تأثیرگـذار «مرده ھـای بی کفـن و دفـن» بـه  
کارگردانـی حمید سـمندریان کـه در تـاالر وحدت 
اجرا شـد، بازی کرد. او دلیل کـم کاری اش در عرصه 
تئاتـر را این گونـه بیان می کنـد: «در تئاتر پیشـنھاد 
داشـتم، اما گرفتار کارھـای تلویزیونی بـودم و وقت 
نکـردم. از طرفـی ھـم شـنیدم بچه ھـا بـرای یـک 
اجرا چندمـاه تمرین می کننـد، امـا کار روی صحنه 
نمـی رود کـه تاحـدودی برایـم بازدارنـده بـود. ھـر 
بازیگـری می خواھـد کارش بـا تمریـن روی صحنه 
بـرود. البته من بیشـتر فرصـت کار در تئاتر نداشـتم 
و بـا ایـن شـنیده ھا نیـز دیگـر تمایلـی بـرای بازیگر 
نمی ماند، امـا از طرفـی کارگـردان و متن ھـم برایم 
اھمیـت دارد. ھمـان ابتـدا کـه بـه ایـران برگشـتم، 
دکتر قطب الدیـن صادقی بـرای یک نمایـش به من 
پیشـنھاد بازی داد و دوسـت داشتم شـرایطی پیش 
بیاید و بـا وی ھمـکاری کنم، ولـی متأسـفانه در آن 
زمان درگیر «عمارت فرنگی» بـودم و فرصت کار در 
آن نمایش را نداشـتم. اگر زمان آزادی داشـته باشم، 
حتمـا کار می کنم. من تئاتـر را از سـینما و تلویزیون 

بیشـتر دوسـت داشتم.»

��ن، ۴۴در�� در �����    ۵۶در�� در �����
یکـی از ویژگی ھـای حرفـه ای محمـد مطیـع آن 
اسـت که در مـدت بازیگری خـود، ھـم در تلویزیون 
و ھـم در سـینما بازی کـرده اسـت. او را باید بیشـتر 
بازیگـر تلویزیـون بدانیـم، چـون ۵۶درصد آثـار وی 
تلویزیونـی و ۴۴درصـد آثـارش سـینمایی اسـت. 
در واقـع محمـد مطیـع از مجمـوع ۲۷ اثـری که در 
کارنامه دارد، در ۱۵مجموعـه تلویزیونی و نیز در ۱۲

اثر سـینمایی بازی کرده اسـت. در نظرسـنجی ھای 
مردمـی، بـازی مطیـع در «ھزاردسـتان» باالتریـن 
رتبـه را داراسـت و فیلـم «تکیـه بـر بـاد» کمتریـن 
امتیـاز را دارد، امـا بدون شـک مـردم او را بیشـتر با 
سـریال پربیننده «سـلطان و شـبان» به یاد دارند. او 
دربـاره نقش ھایی که بـازی کـرده اسـت، می گوید: 
«ھیچ وقـت نقشـی را کـه دوسـت نـدارم قبـول 
نمی کنـم و ھمـه نقش ھایـی را کـه بـازی می کنـم، 
مثـل بچه ھایم دوسـت دارم. پـس انتخاب کردن کار 
دشـواری اسـت، اما به نقشـم در فیلم «سـلندر» که 
در دھه۵۰ با واروژ کریم مسـیحی کار کـردم، عالقه 
خاصـی دارم. متـن بھـرام بیضایـی ھـم بی ماننـد 
بـود. حضـور در مجموعـه «جـراح و پھلـوان» بـه  
کارگردانـی سـعید نیک پـور ھـم جـزو بازی ھـای 

موفـق تلویزیونـی ام بـه شـمار می آیـد.»
محمـد مطیـع بـا ھنرمنـدان بسـیاری تجربـه  کار 
داشـته اسـت، امـا در کارنامـه ھنـری او در تمـام 
زمینه ھایی که فعالیت داشـته، در میـان بازیگران با 
جمشـید مشـایخی ۸مرتبه، جمشـید الیق ۷مرتبه، 
سـروش خلیلی ۶مرتبه، افسر اسـدی و غالمحسین 
لطفـی ۵مرتبه بیشـترین ھمکاری را داشـته  اسـت.

   ��گ در ����
محمـد مطیـع کـه در چنـد سـال آخـر عمـرش 
در سـینما و تلویزیـون کم رنـگ ظاھـر شـده بـود، 
در واپسـین سـاعات آخریـن روز سـال۱۳۹۷ در 
منـزل شـخصی خـود در شـھر گوتنبـرگ سـوئد 
درگذشت. سـام نوبخت، موسـیقی دان، آھنگ ساز 
و از دوسـتان نزدیـک زنده یـاد مطیـع، بعـد از 
اینکـه ۲روز بـا او تمـاس می گیـرد و خبـری از او 
نمی شـود، شـامگاه ۲۹ اسـفندماه ھمراه بـا قدرت 
عزیـزی ، از دوسـتان دیگـر ایـن ھنرمنـد فقید، به 
منزلـش در گوتنبـرگ سـوئد مراجعـه می کننـد و 
بعد از رفتن بـه منزل او، متأسـفانه بـاز از او خبری 
بـه دسـت نمی آورند تـا اینکـه پلیـس را در جریان 
می گذارند و بعـد مراجعه پلیـس و ورود بـه منزل، 
متوجه می شـوند که ایـن ھنرمند ارزنده مشـھدی 
دار فانـی را وداع گفته اسـت.پیکر او از بیمارسـتان 
شـھر گوتنبـرگ در ۲۱فروردیـن۹۸ غریبانـه، در 
غربـت و در یکـی از آرامسـتان ھای سـوئد به خاک 
سـپرده شـد.برگزاری چند مراسم در مشـھد و نیز 
تماشـاخانه سـنگلج، ھمگـی ادای دیـن دوسـتان 

ھنرمنـدش بـه او بود.

فرهن�ی
ن

یادما
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نمایـش «بازجویی ھـا» را نجات دھنـده گیشـه 
مرده این سـالن در سـال۹۸ دانسـت. به ایـن اضافه 
کنید کـه بعـد از «بازجویی ھـا»، نمایـش «عمارت 
سـعادت آباد» بـا فروشـی نزدیـک بـه ۲۰میلیـون 
تومان رکـورددار فروش در این تماشـاخانه بـود و از 
دیگر نمایش ھا اسـتقبال چندانی نشـد. در حقیقت 
اگر حدود ۶۰شـب اجرای این نمایش ھـا را از بیالن 
اجرایـی ایـن تماشـاخانه خـارج کنیم، فـروش یک 
تماشـاخانه در یک سـال بـه ۳۰میلیـون تومان ھم 

نخواھد رسـید!

  ��� ا��� ����
«سـالن اصلی تئاتر شھر مشـھد» در سـال۹۷ تنھا 
۷نمایـش را روی صحنـه اش دیـد، امـا بـه لطـف 
تبلیغـات درسـت و سـابقه گروه ھـای روی صحنـه 
و البتـه در مقطعی حضـور ۲چھره نیمه سرشـناس 
کشـوری، آمـار مقبولـی از فـروش ایـن نمایش ھـا 
به جـا مانـد و فروشـی برابـر بـا ۵۴۷میلیـون و 
۷۹۸ھـزار و ۵۰تومان برای این سـال ثبت شـد. در 
این سال جز «تیسـتو سبزانگشـتی» که با استقبال 
خوبـی روبـه رو نشـد، تقریبـا ھمـه صندلی ھـای 
نمایش ھـای دیگر پـر بودند و می شـود گفت سـال 
مالی خوبی برای تئاتر مشـھد دسـت کم در «سـالن 

اصلـی تئاتـر شـھر» رقم خـورد.
ایـن آمـار خـوب در مقایسـه فـروش سـال۹۷ بـا 
سـال۹۸ بیشـتر خودنمایـی می کنـد، جایـی کـه 
اجـرای ۹نمایش در سـال۹۸ رقـم فـروش تقریبی 
۳۸۳میلیـون تومانـی را برای تئاتر شـھر بـه ارمغان 
آورده اسـت؛ یعنـی افـت نزدیـک بـه ۳۵درصـدی 

نسـبت به سـال گذشـته.
آمار فـروش تئاترھای بزرگ مشـھد در سـال۹۸ در 
سـالن اصلـی تئاتر شـھر مشـھد نشـان می دھد که 
اگر بـه حالت خیلـی غیرمنصفانـه میزان فـروش را 
به ھمه نمایش ھـا تعمیـم دھیم، یعنی ھـر نمایش 
تقریبـا ۲۰۰۰مخاطـب داشـته باشـد، ایـن یعنـی 
تقریبا ۷شـب سـالن اصلی پـر بـوده اسـت و از یک 
نمایش کـه به طور میانگین ۳۰شـب اجرا می شـود، 

تنھا ۲۳درصد اسـتقبال شـده اسـت!
سـال۹۸ البتـه بـرای درجـه کیفـی سـالن اصلـی 
ھـم سـال خوبـی نبـود. در ایـن سـال خبـری از 
نجات دھنگان گیشـه سـال۹۷ مثـل رضـا صابری، 
عبـدا... برجسـته و محمـد نیـازی نبـود و انجمـن 
نمایـش مجبـور شـد سـالنش را بـه اجـرای آثـار 

    ��ان ���ر ����� ���
۱۲نمایـش  بھـار»  «تماشـاخانه  در سـال۹۷ 
روی صحنـه خـودش دیـده اسـت کـه در ایـن 
بیـن نمایش ھـای «خانـواده محتـرم اردکانـی» 
و «خـروس» بازتولیـد بودنـد و از سـالن دیگـری 
میھمان این تماشـاخانه شـدند. با این حال مجموع 
فـروش ایـن نمایش ھـا (بـر اسـاس آمـار انجمـن 
نمایـش مشـھد) در این سـال بـه مبلـغ ۸۷میلیون 
و ۱۳۹ھـزار و ۶۵۰تومـان رسـیده اسـت، یعنـی 
ھـر نمایـش به طـور میانگین نزدیـک بـه ۷میلیون 
تومـان فروختـه اسـت کـه اصـال آمـار مناسـبی 
بـرای ھم سان سـازی دخل وخـرج یـک نمایـش 
نیسـت. چه اینکه نمایشـی مثـل «خـروس» بیش 
از ۲۰میلیـون تومـان و نمایشـی مثـل «ھمـه مرد 
منتظر» کمتـر از ۲میلیون تومان درآمد داشـته اند. 

بـا ایـن حـال اگـر میانگیـن ایـن رقـم فـروش را به 
ھمـه نمایش ھـا به صـورت یکسـان بسـط دھیـم، 
ھر نمایش تقریبـا فقط و فقط ۴۸۰مخاطب داشـته 
اسـت؛ عـددی عجیب وغریـب بـرای ماه ھـا تمرین 
یـک نمایـش و توقـع از اسـتقبال مـردم. بـا نگاھی 
دیگر یعنی از میـزان کل ظرفیت ھـر نمایش، مردم 

تنھـا ۳۰درصـد سـالن را پـر کرده انـد!
مقایسـه اتفاقـات مالـی سـال۹۷ ایـن تماشـاخانه 
به ظاھر دولتی با سـال۹۸ که تنھا ۹نمایـش را روی 
صحنه خـود دیـد، نشـان می دھـد تغییـر چندانی 
در شـمه اقتصادی مدیـران آن ایجاد نشـده اسـت. 
چراکـه با احتسـاب ۲مـاه تعطیلـی بـرای تعمیرات 
مجموعـه تئاتـر شـھر، مجمـوع نمایش ھـای ایـن 
تماشاخانه در سـال۹۸ مبلغ ۸۰میلیون و ۹۱۶ھزار 
و ۵۰۰تومـان فـروش بلیـت داشـتند که البتـه باید 

��ر��وال ��ل!
��ا�ی م�ا��� ای �� فروش ��ا�� �ای م��و�� ت�ات� ��� م��� 

در ۲سال ����� و وا�ا�ی �� س�ال م�� ا�ا�ی ت�ات�

فرهن�ی
ش

گزار

بحث اقتصاد هنر و به ویژه اقتصاد تئاتر سال هاست که به عنصر اصلى تئاتر مشهد بدل شده است. 
تئاتر در مشهد مخاطب خودش را پیدا کرده است و هر تئاتر جدیدى، آدم هاى جدیدى را روى 
صندلى هاى تماشاخانه هاى مشهد مى نشاند، اما همین ماجرا هم گاه دچار فرازوفرودهایى مى شود.

نمایش هاى روى صحنه تئاتر مشهد در همین چند تماشاخانه محدود شهر روى صحنه مى رود، از 
«سالن اصلى تئاتر شهر» گرفته تا «تماشاخانه بهار»، «پردیس تئاتر مستقل»، «تماشاخانه شمایل»، 
«تماشاخانه خورشید» و البته برخى فرهنگ سراها. با این حال بیشتر کارهاى پرفروش مشهد و در 
حقیقت پاشنه آشیل اقتصاد تئاتر در مجموعه تئاتر شهر جمع مى شوند. براى بررسى چگونگى و 
البته میزان فروش آثار تئاتر مشهد و مقایسه اى بین فروش آثار تئاترى در سال97 با سال98، از 
تماشاخانه هاى خصوصى آمار درستى در دست نیست، اما بررسى این اتفاقات در مجموعه تئاتر 
شهر نشان مى دهد که شاخص فروش تئاترها در مشهد به طور کلى در سال98 پایین کشیده و نتیجه 
آن حتى به افتخارات این هنر هم سرایت کرده است؛ جایى که مشهد با کسب بیش از 30نامزدى در 
دوره هاى سى وپنجم، سى وششم و سى وهفتم جشنواره بین المللى تئاتر فجر، در دوره سى وهشتم 
یعنى سال98 تنها به یک جایزه بسنده کرد و اتفاقا این جایزه به اثرى رسید که در یک تماشاخانه 
خصوصى یعنى «پردیس تئاتر مستقل» روى صحنه رفت و به طور کلى مى شود گفت که خانه مهم 

تئاتر مشهد یعنى «تئاتر شهر» سال خوبى را پشت سر نگذاشت.
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صحنـه ای ھنرمنـدان تـازه کار وکارھـای کـم 
مخاطـب اختصـاص بدھـد. در پایـان این سـال ھم 
کـه پیش بینـی می شـد سـردمدار گیشـه امسـال 
نمایـش «سـوئینی تاد» روی صحنـه بـرود، به علت 
تعطیلی ھـای کرونـاوار اجرایش بـه تعویـق افتاد تا 
فروش سـال۹۸ سـالن اصلی به ۴۰۰میلیون تومان 

ھـم نرسـد.

    ا���� ��ل دار
دغدغه فروش بـرای اھالـی تئاتر مشـھد دغدغه ای 
قدیمـی و البتـه ھمیشـگی اسـت، در کنـار این ھـا 
دغدغـه امکانـات و البته حمایـت ھم وجود داشـته 
اسـت، چیـزی کـه معمـوال ھنرمنـدان تئاتـر از آن 
محـروم بوده انـد، به ویـژه در مجموعـه دولتـی(!) 
تئاتر شـھر کـه باید مسـتقیم زیر حمایـت مدیریت 

فرھنگی شـھر و اسـتان باشـد.
حاال بیاییـد از یـک زاویـه دیگر بـه بحـث پول ھای 
کسـب شـده در این ۲سـال نگاه کنیم. جدا از اینکه 

انجمـن ھنرھـای نمایشـی 
بـا ھـر نمایشـی بـه فراخور 
تصمیم ھـای خودشـان بـه 
شـکلی متفاوت قرارداد اجرا 
می بندنـد و ممکـن اسـت 
درصـدی از فـروش، اجـاره 
شـبانه یا تلفیقـی از ھـر۲ را 
اجرایـی کننـد، اگـر به طـور 
یکسـان ھمـه اجراھـا را بـا 
احتسـاب عایـدی ۱۵درصد 
از فـروش انجمـن ببینیـم، 
کـه  می رسـیم  ایـن  بـه 
انجمـن ھنرھـای نمایشـی 

خراسـان رضوی در سـال ھای۹۷ و ۹۸ تقریبـا 
۲۰۰میلیـون تومـان درآمـد داشـته اسـت.

البته ایـن آمار به شـکل شـگفت آوری مبلـغ پایین 
محاسـبه شـده اسـت وگرنـه قطعـا درآمـد انجمن 
نمایش از تئاتـری مثل «کارنـاوال خون» بـه اندازه 
کل مجموعه «تماشـاخانه بھار» بوده است. بنابراین 
دسـت اندرکاران تئاتری خوب می داننـد که انجمن 
ھنرھای نمایشـی خیلـی بیـش از این ھـا از تئاترھا 
سـود برده اسـت. آن ھم از سـالنی که در قراردادش 
صراحتـا قیـد شـده اسـت کـه «ایـن سـالن به طور 
کامـال رایـگان در اختیـار شماسـت!» و در ادامه اش 
نوشـته اسـت، «و ھزینه ای کـه پرداخـت می کنید 

برای حقوق کارکنان سـالن اسـت!» و جالـب اینکه 
ھنرمنـدان ھـم مجبورنـد تـن بـه ھمیـن قـرارداد 

بدھنـد و امضـا کنند.
بـا ایـن حـال کسـی زیـاد از پرداخـت ایـن پول ھـا 
ناراحت نیسـت، چراکه سـرانجام بزرگ ترین سـالن 
تئاتری شـھر را برای مدتـی در اختیـار می گیرد، اما 

ھمگـی دنبال پاسـخ یک پرسـش ھسـتند.

    ��ل �� �����؟
با تمـام آنچـه گفته شـد، ھمچنـان مجموعـه تئاتر 
شھر از نظر سامانه گرمایشـی و سرمایشی، امکانات 
نـوری و صوتـی، برق کشـی اسـتاندارد و... دچـار 
مشکل است. پس سـؤال ھنرمندان تئاتر اینجاست 
کـه «پول ھایی کـه ما بـه مدیـران انجمـن داده ایم، 
کجـا خـرج شـده اسـت؟» ایـن درحالـی اسـت که 
طبـق اساسـنامه مجموعه ھای تئاتر شـھر کشـور، 
درآمـد ایـن مجموعه ھـا در اسـتان ھا و شـھرھای 
مختلـف فقـط و فقـط بایـد در راه بھسـازی، ترمیم 
و حیـات ھمیـن مجموعه ھا 
خـرج شـود و کسـی حـق 
نـدارد از درآمـد تئاتر شـھر، 
ھزینـه جشـنواره و حقـوق 
کارکنـان و... را پرداخـت 
کنـد. بـا ایـن حـال نـه در 
بعـد مالـی و نـه برنامه ریزی 
رضایـت چندانی بیـن اھالی 

تئاتـر نیسـت.
مدیـر مجموعـه تئاتر شـھر 
گفت وگویـی  در  تھـران 
اعـالم کـرده اسـت کـه تـا 
پایـان سـال۱۴۰۰ جـدول 
اجرایـی نمایش ھـای ایـن مجموعه شـامل سـالن 
اصلـی و ۴تماشـاخانه کوچـک کـه ھـر کـدام ھـر 
شـب ۳ یا ۴ اجرا دارند، بسـته شـده و قابل انتشـار 
اسـت، اما درباره تئاتر شـھر مشـھد کسـی درست 
نمی دانـد بعـد از  نمایشـی کـه روی صحنه اسـت، 
چه نمایشـی اجـرا خواھد شـد و در حقیقـت کدام 
تھیه کننـده یـا کارگـردان بـا گـروه دیگـری بایـد 
دعـوا کنـد تـا زورش بچربـد و اجراھایـش را آغـاز 
کند! مجموعـه ای دولتـی به نـام «تئاتر شـھر» که 
بـدون ھیچ تشـریفات مالی دودسـتی بـه «انجمن 
ھنرھـای نمایشـی خراسـان رضوی» ھدیـه شـده 

اسـت، حـق گرفتـن اجـاره از کسـی را نـدارد.

دغدغه فروش برای اهالی تئاتر 
مشهد دغدغه ای قدیمی و البته 
همیشگی است، در کنار این ها 
دغدغه امکانات و البته حمایت 

هم وجود داشته است، چیزی 
که معموال هنرمندان تئاتر از آن 

محروم بوده اند

فرهن�ی
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#
۱۸۶

 از ����� دا�� آ���ی �� ����� ���� ای

     او��ـ� ���� �ـ�ی ����ـ�ی ز���ـ� �ـ�� از 
�� �ـ�؟ ��ـ� �ـ�

از دوران مدرسه، با تئاتر دانش آموزی.

   و ���ر در ����� ���� ای ����؟
در دھـه۸۰ اتفـاق افتـاد کـه افتخـار حضـور در 
بیشـتر نمایش ھـای رضـا صابـری را داشـتم و بـا 
کارگردانـان جوانـی چـون کیـوان صباغ و عبـدا... 
برجسـته کار کـردم که ھمـراه بـا افزایـش تجربه 
کاری، دیـدن، شـنیدن و خوانـدن بـود. اولیـن 
حضـور حرفـه ای ام در جشـنواره بین المللی فجر و 
جشـنواره بین المللی ایران زمین را بـا رضا صابری 
تجربـه کـردم. او ھمیشـه از جوانـان ھم نسـل مـا 
حمایت می کـرد و اگر حمایـت و ھمدلـی صابری 
نبود، بسـیاری از جوانان دھه۶۰ نمی توانسـتند پا 
بـه عرصه تئاتـر بگذارنـد. ھنـوز بریـده روزنامه ای 

را که در آن اسـتاد بـه وضوح گفتـه بـود «از کار با 
جوانـان گریـزان نیسـتم» نگه داشـته ام.

   ��ـ� از ��ـ� �ـ��ی در��ـ�ن در آ�ـ�ر ��ـ� 
����ـ� ��ـ��، �ـ� �ـ� ��ر��دا�ـ� را �ـ�ای ادا�ـ� 

�������ـ�ن ا���ـ�ب ��د�ـ�؟
به عنوان یک بازیگـر در کنار خیلـی از کارگردانان 
مطـرح مشـھد و نیـز حضـور در جشـنواره ھای 
مختلـف تجربـه کسـب کـردم، ولـی بـا گذراندن 
دوره ھای آموزشـی فـراوان بـه سـمت کارگردانی 
تئاتـر رفتـم کـه ھمیشـه آرزوی آن را داشـتم. 
در ابتـدا کارگردانـی را بـا نمایش ھـای کوچـک 
ھشـتم»  «چـرخ  مثـل  دونفـره  و  تک نفـره 
و «شـیرعلی، عطـف بـه سـبز» شـروع کـردم و 
در ادامـه بـه  کارگردانـی چنـد نمایـش ماننـد 
«عاشقسـتان»، «ترنج» و «ُکنـار» پرداختم و حاال 
بعـد حـدود ۱۰سـال، نمایش ھایـی تولیـد کردم 

کـه ۳۰بازیگـر داشـتند.

��� و�و �ا م��� ��ا��ا 
�ار��دان  ��ا�� «اف�ا�� ماردوش»

����� در ����� ���� 
و��د ��ارد!

منا صبور جنتی

او در آستانه چهل سالگى و در مرز پختگى است. حاال بعد از فعالیت هاى بسیار در زمینه هاى 
مختلف، کارگردانى تئاتر براى کودکان و نوجوانان را انتخاب کرده است. نیمه دوم دهه90

مرحله تازه اى براى او به شمار مى آید و در کارنامه اش آثارى چون «مورچه اى به نام مورى»، 
«دیواکوال»، «تیستو سبزانگشتى» و «افسانه ماردوش» براى کودکان و نوجوانان را از او 
مى بینیم. طنز «آش آشتى کنون» و «زال و رودابه» از آثارى است که در آینده نه چندان دور از 

این هنرمند روى صحنه مى رود.
محمد جهانپا فعالیت خود را از سال1380 در تئاتر مشهد آغاز کرد و تاکنون آثار بسیارى از 
او، هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان کارگردان به جشنواره هاى بین المللى تئاتر چون «فجر» 

و «کودك و نوجوان» راه یافته است.
این کارگردان تئاتر این روزها تمام توجه خود را در حوزه کودك و نوجوان متمرکز کرده 
است و قصد دارد با جمعى از دوستانش انجمن تئاتر کودك و نوجوان مشهد را تأسیس 
کند. او معتقد است ورود بى حدومرز همه گروه ها به حوزه تئاتر کودك و نوجوان بدون هیچ 

سنجش و پایشى، بدون مطالعه و هدف گذارى درست آسیب زننده است. 
محمد جهانپا با نمایش «افسانه  ماردوش» در سال98 توانست جوایز معتبرى را از مهم ترین 
جشنواره هاى کشور کسب کند که از آن جمله مى توان به دریافت تندیس بهترین کارگردانى 
و نیز کسب عناوینى چون «تندیس و لوح تقدیر بهترین نمایش از خانه تئاتر کشور»، «تندیس 
و لوح تقدیر مرکز ملى استیژ ایران»، «نشان زرین مرغک کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان کشور» و «نمایش اول برگزیده از نگاه تماشاگران» از بیست وششمین جشنواره 
بین المللى تئاتر کودك و نوجوان همدان اشاره کرد. این موفقیت ها بهانه اى شد تا به سراغ این 
کارگردان جوان مشهدى برویم. او درباره دغدغه ها و فعالیت هایش در زمینه تئاتر کودك و 

نوجوان گفتنى هاى بسیارى دارد.

فرهن�ی
ت و گو

گف



#
از ۱۸۸ �����ـ�  ���ـ�  �ـ�  ا��ـ�د  ا����ـ�  �ـ�    

��ر��دا�ـ� «�����ـ��ن» و «���ـ�» �ـ�ای آدم 
رگ �ـ� �ـ� ��ر��دا�ـ� «���ـ�� ���ا���ـ��» و  ��
«ا��ـ��� �ـ�ردوش» �ـ�ای �ـ�د��ن و ����ا�ـ�ن 

؟ �ـ�� ر
البته قبـل از اینکـه کارگردانی تئاتر بـرای کودک 
و نوجوانـان را شـروع کنـم، به عنـوان بازیگـر در 
این زمینـه فعـال بـودم و حـدود ۱۰سـال در این 
عرصـه بـرای جـواد رحیـم زاده بـازی کـردم و 
تجربـه آموختـم، امـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
کـه ھـر کـدام آثـار خودمـان را کارگردانـی کنیم 
و به مـرور از ھـم جـدا شـدیم. در ۴سـال گذشـته 
بیشـتر بـه  کارگردانـی تئاتـر کـودک پرداخته ام. 
ھمراه بـا عمـاد نصرآبـادی، به عنـوان نویسـنده و 
مھـدی شـریفی، به عنـوان طـراح صحنـه، اولیـن 
تجربـه خودمـان را در زمینـه کـودک به صـورت 
مسـتقل بـا «مورچـه ای بـه نـام مـوری» شـروع 
کردیـم. اثـر بعـدی «دیواکـوال» بـه  نویسـندگی 
عمـاد نصرآبـادی بـود. سـال سـوم ھـم نمایـش 
«تیسـتو سبزانگشـتی» را کارگردانـی کـردم کـه 
بـا موضـوع صلـح در جشـنواره بین المللـی تئاتـر 
کـودک ھمـدان دیـده شـد و گـروه مـا به صورت 
رسـمی در تئاتر کشوری شـناخته شـد و شھامت 
کار بـا ھنرمندان بـزرگ چـون منوچھـر اکبرلو را 
در نمایـش «افسـانه مـاردوش» به دسـت  آوردیم.

 دا���ن ����� و ��اب ���ک

   ��ـ� از ����ـ� ��ـ� ��ـ� از ����ـ����ن 
����ـ��ه  �ـ�  از  ���ـ�  �ـ�  ����ـ�  ��ـ��ی، 

ر�ـ����؟ ا����ـ�  �����ـ�  �ـ�  آن  ���ا�ـ� 
بتدایـی شـروع کار  بـا اکبرلـو از سـال ھای ا
حرفـه ای ام آشـنا بـودم و ھمیشـه بـا ھـم در 
ارتبـاط بودیـم، امـا زمانی کـه ۳سـال متوالـی به 
جشـنواره ھمـدان راه پیـدا کردیـم، گـروه مـا را 
بیشـتر شـناخت و فعالیت ھـای مـا را جدی تـر 
گرفت و توانسـتم پیشـنھاد ھمکاری و درخواست 
نـگارش متنـی جدید دربـاره داسـتان ضحـاک را 

بـه او بدھـم.

دا�ـ��ن ��ی  ��ـ�  از  �ـ�  �ـ�  ��ـ�ر     
�ـ������، دا�ـ��ن ��ـ�ک را ا���ـ�ب ��د�ـ�؟

 داسـتان ھای شـاھنامه را مطالعه کـردم و متوجه 
شـدم انتخاب داسـتان بـرای کـودک از شـاھنامه 
بسیار مھم اسـت. مثال در نمایشـی برای کودکان، 
داسـتان رسـتم و سـھراب انتخـاب شـده بـود و 
کودکـی بعـد دیـدن ایـن نمایـش تـا مدت ھـا ھر 
شـب خـواب می دیـد کـه پـدرش قصـد دارد بـا 
خنجـر پھلـوی او را بشـکافد. ھمان طـور کـه این 
اتفـاق برای سـھراب قصـه افتـاده بـود، امـا از بعد 
روان شناسـی انتخـاب ھـر داسـتانی بـرای ھـر 
سـنی مناسـب نیسـت. بـرای انتخـاب داسـتان 
مناسـب از شـاھنامه بـا کانـون پـرورش فکـری 
کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوی ارتبـاط 
گرفتم و متوجه شـدم در کانون مربیان قصه گویی 
ھسـتند که داسـتان ھای شـاھنامه را برای بچه ھا 
اجـرا می کننـد. از آن ھـا خواسـتم داسـتانی را 
کـه کـودکان و به ویـژه نوجوانـان بیشـتر بـه آن 
توجـه کرده انـد بـه مـن معرفـی کننـد کـه آن ھا 
داسـتان پرکنش ضحـاک را بـرای بچه ھـا جذاب 

می دیدنـد.

   ��دا�ـ� ��ی ����ا�ـ� �ـ�� �ـ� ا����ـ� از 
�ـ��ن در درام «ا��ـ���  دا�ـ��ن ��ـ�ک و ��

�ـ�ردوش» �ـ� ����ـ�ی ��ا�ـ�؟
فریـدون شـخصیت پررنگـی در شـاھنامه اسـت. 
فرودسـی بـه کودکـی و نوجوانـی فریـدون کـه 
در کـوه دماونـد بـزرگ شـده اسـت، می پـردازد. 
«کشـتن ضحـاک»، «قھرمـان و ضدقھرمـان »، 
«نیروھای اھریمنـی»، «پھلوانـی و جنگ آوری»، 
«نیروھای خـوب و بد داسـتان»، «ھمزات پنداری 
کـودکان بـا فریـدون»، «داسـتان مظلومیـت و 
سختی کشـیدن ھای فریـدون»، «پادشاه شـدن 
فریدون نـه فقط با نیـروی جوانـی، بلکـه با کمک 
و راھنمایـی فـرد باتجربـه ای ماننـد کاوه آھنگر» 
بـه جذابیت ھـای ایـن داسـتان شـاھنامه اضافـه 
می کند. من و نویسـنده در «افسـانه ماردوش» به 
این نتیجـه رسـیدیم کـه مھم تریـن درس آموزی 
داسـتان اینجاسـت کـه بچه ھـا متوجه می شـوند 
شـیطان درون را نمی شـود از بیـن بـرد، بلکـه 
ھمیشـه با انسـان ھمراه اسـت. فریـدون، ضحاک 
را نکشـت و فقـط آن را در کـوه دماونـد در بنـد 
کشـید و اگـر غفلـت کنیـم، در ھـر زمـان دیگـر 
ضحـاک می توانـد دوبـاره بر خیـزد و عنان امـور را 
به دسـت بگیرد. ھمچنین بـا اکبرلو به ایـن نتیجه 

رسـیدیم کـه فرھنـگ جشـن ھای عیـد نـوروز، 
دیدوبازدید و برگـزاری آیین ھای سـنتی را که در 
جای جـای شـاھنامه آورده شـده اسـت به عنـوان 
نماد آغاز سـال و احـوال نو در شـروع و پایـان این 

اثـر بیاوریـم.

   در ز�ـ�ن �ـ��رش �����ـ���� «ا��ـ��� 
�ـ�  �ـ�  ا���ف ��ـ�ی  �ـ�  ��ـ���  �ـ�ردوش» 

؟ �ـ��� ا ��
نـه، ولـی گاھـی پیـش می آمـد کـه بخش ھایـی 
از نمایـش را دوسـت نداشـته باشـم و اکبرلـو 
صحبت ھایـم را خیلـی دوسـتانه می پذیرفـت و 
چون دوسـت داشـت قدم مؤثـری برای کـودک و 
نوجـوان بـردارد، این متـن را ۴بار بازنویسـی کرد.

�����«ا��ـ���  ���د�ـ�  ��ـ�ان  آ�ـ�     
�ـ�ردوش» �ـ� ��ـ� آن دا�ـ����  از �ـ������ 
�ز   ���ـ� از  ��دو�ـ� ا�ـ�   �ـ�ای �ـ�د��ن ا�ـ�

���ـ�؟ ��ا��ـ� 
بـا توجـه بـه اینکـه بچه ھـا انیمیشـن ھای زیادی 
می بیننـد، نگـران بـودم کـه اگـر پـر از رنـگ و 
جلوه ھـای بصـری نباشـد، ممکـن اسـت نسـل 
جدیـد از آن اسـتقبال نکننـد. دغدغه ھایـم را بـا 
نویسـنده در میـان گذاشـتم، ولـی آقـای اکبرلـو 
بر ایـن نظر بـود کـه سـریالی ماننـد «بـازی تاج و 
تخت» که تمام آن مشـابه داسـتان ھای شـاھنامه 
و برای بزرگ سـاالن سـاخته شده اسـت، جذابیت 
بسـیاری برای تمام اقشـار و به ویژه نوجوانان دارد. 
شـاید در صـورت تولیـد و اجـرای ایـن اثـر، تمام 
صحنه ھای داسـتان ھای شـاھنامه برای ھر سـنی 
قابل اجـرا نباشـد، اما به طـور کلی فضای مناسـب 
و درس آموزی ھایـی بـرای تمـام سـنین دارد. 
به نظر من اگـر این داسـتا ن ھا جـذاب اجرا شـود، 

ھیـچ گاه بـرای کـودکان کم رنـگ نخواھـد شـد.

���ت ����� و ����� ��� 

در  �ـ�ردوش»  «ا��ـ���  �ـ�� ���ی     
���ـ�؟ ����ـ�  ��ـ�ت  ���

در ایـن نمایـش سـعی کـردم بـه جوان ھـا میدان 
بدھم و باتوجه به سـختی کار و تمرینات سـنگین 
بدن که در آن اسـتفاده شـده بود، جز بـا ھمکاری 
گروه بـه نتیجـه نمی رسـیدیم. تیم طراحـی ابتدا 

صحنـه را بـر اسـاس صحبت ھایـی کـه بـا ھـم 
داشـتیم، آماده کردنـد و ماکتـی ارائه دادنـد و در 
ادامه بـر اسـاس آن میزانسـن ھا را طراحـی کردم 
و در نھایـت از بازیگـر ان دعـوت  کـردم و آنچـه در 
ذھنـم می گذشـت را تمریـن کردیـم تـا بـه آنچه 
فکـر کـرده بـودم، برسـیم. تمرینـات «افسـانه 
مـاردوش» بـا ۳۰بازیگـر اصلـی و بازی سـاز را در 
یک مـاه و نیـم انجـام دادیم. البتـه به آن ھـا اجازه 

دادم کـه خالقیـت خـود را ھم داشـته باشـند.

   �ـ��ن  �ـ� ���ـ� از ��ا��ـ� «ا��ـ��� 
�ـ�ردوش» ��ا�ـ�  ���ـ� آن ا�ـ�. �ـ�ا ا�ـ� 
���ـ� �����ـ� در آ�ـ�ر �ـ�� ا���ـ� ��ـ�ا �ـ�ده 

ا�ـ�؟
بلـه. در ھمه آثارم به ویـژه تئاترھایی کـه در عرصه 
کـودک و نوجـوان کار کـردم، خیلـی بـه طراحی 
صحنـه اھمیـت می دھـم. به نظـرم تفـاوت ایـن 
۴نمایـش اخیـرم در طراحـی صحنـه آن ھاسـت. 
در «دیواکـوال» بـه دکـور و پازلی بـودن آن توجـه 
کردیـم یـا در «تیسـتو سبزانگشـتی» به داشـتن 
صحنـه متفـاوت و سـنگین تر فکـر کـرده بودیـم، 
امـا در «افسـانه مـاردوش» بـا توجـه بـه تعـدد 
مکان ھـا و زمـان صحنه ھـا از حجم ھـای ثابـت 
سـفید اسـتفاده شـده اسـت کـه بـرای نمایـش 
صحنه ھـای مختلـف قابـل اسـتفاده بـود. البتـه 
باتوجـه بـه اسـتفاده ھای مختلـف از رمـپ و پلـه 
و سـکوھا و تغییـر عملکـرد ھـر کـدام از آن ھـا به 
نسـبت صحنه ھـای نمایـش، طراحـی ایـن نـوع 
صحنه برای تماشـاگر نوجـوان جذاب بـود و برای 
بازیگـر ھـم باعـث می شـد سـریع تر صحنه ھـا 
تعویض شـود و پویایـی بیشـتری به نمایـش داده 
شـود. تغییر رنـگ باتوجه بـه سـفیدبودن حجم ھا 
در ھـر صحنـه بـا نورپـردازی انجـام می شـد کـه 
ترکیـب آن بـا صـدا، فضـای متفاوتـی نسـبت بـه 
آثار قبلی ایجـاد کرده بـود. تجربه پـرده دیجیتال 
که بـا  الگـوی سـایه بازی ترکیب شـده بـود ھم در 
ایـن کار اسـتفاده شـد. ماکت ھـا و عروسـک ھا را 
سـاختیم و در آتلیـه فیلم بـرداری کردیـم که این 
کار بـه سـرعت بیشـتر و تنـوع بصـری صحنه ھـا 

کمـک می کـرد.

   در ا�ـ� آ�ـ��ی �ـ� ا�ـ�ره ��د�ـ�، ��ـ�ر 
��ـ��اره  ����ـ�  ���اد���ـ�  � در  ��ـ�ر 
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��� ا����� ����� �ـ�دک و ����ان ��ـ�ان در ����� �������ی �ـ�� 
����ـ�  ��ا�ـ�� ا�ـ�؟

خیلـی. جشـنواره دیگر بـرای من فقط بسـتری بـرای جایـزه گرفتن 
نیسـت، بلکه رویدادی اسـت تـا در فضـای جدیدی از شب نشـینی ھا 
و کارگاه ھـای آموزشـی بـا دوسـتان خوبـی مثـل داوود کیانیـان و 
منوچھـر اکبرلو آشـنا شـوم و نگاه ھـای مختلـف نمایشـی را ببینم. با 
۴ اثر کـودک کـه در این سـال ھا کارگردانی کـردم، در این جشـنواره 
حضـور داشـتم، امـا به صـورت خاص تر از سـال سـوم بـا ایـن رویداد 
حرفه ای تـر برخورد کردم. جشـنواره برای مـا فقط بسـتری برای رفع 
خستگی نیسـت، بلکه از نظرھا و نقدھای یکدیگر اسـتفاده می کنیم. 
معتقـدم حضـور در ایـن جشـنواره ھا فقـط نشـان دھنده برتـری کار 
نیسـت، بلکـه حساسـیت مـا را بـرای تولیـد تئاتـر کـودک و نوجوان 
باال بـرده اسـت و در حدی رسـانده کـه قبـل از انتخـاب ھـر متنی از 

خودمـان سـؤال کنیم کـه «ھدفمان چیسـت؟»

 ا����ل ��د����ی و ا����ر �� ا��ا�� ��دن

   ��� از ا��اف ������ ����� در ���� �ـ�دک و ����ان، ���� 
وه �ـ�� از  �ـ� ���ز�ـ�ی ����ـ� ا�ـ�. �ـ�� �ـ� �ـ� ل �� �ـ� ا�� �ـ�
��د�ـ� ���ـ�رد دا�ـ���، �ـ� ���ز�ـ�ی ��ـ�ی ای را �ـ�ای آن �ـ� ��ـ� 

�� دا��ـ�؟
چیـزی که بچه ھـای امروز مـا به آن نیـاز دارنـد، خودبـاوری و افتخار 
بـه ایرانی بـودن اسـت، چـون فراموشـی فرھنـگ و ھویـت و تاریـخ 
ایرانی اسـت کـه بـرای کـودک و نوجوان ما مشکل سـاز شـده اسـت. 
معتقـدم مفاھیمی ماننـد پھلوانی، عشـق بـه میھن، صلـح، ھمراھی 
و ھمدلـی را باید با ھـر روش غیرمسـتقیمی بـه کودک آمـوزش داد. 
دلیـل انتخـاب «افسـانه مـاردوش» و شـخصیتی ماننـد فریـدون، 
بازگردانـدن نـگاه خانواده ھـا به فضـای شـاھنامه و اسـطوره ھای آن 
بود. چـون ھنوز ھم می شـود بـا نگاھی بـه شـاھنامه بـرای نوجوانان 
نمایشـی تولید کـرد که ھمـراه بـا آمـوزش، تفریح ھـم ایجـاد کند و 
از آن اسـتقبال شـود. چـون ھنوز شـاھنامه آبشـخوری اسـت غنی از 
پھلوانـی مثـل «رسـتم»، خرمنـدی مثـل «زال»، جـوان پاکـی مثل 
«سـیاوش» و زن دالوری مثـل «گردآفریـد» کـه بـرای ھمـه به ویژه 

نوجوانـان و ھمچنیـن موقعیت ھـای مختلـف جذاب اسـت.

 ��� �� ��� آن �� از �� �رش ��� ��د��ن و ��    آ��ی ������، ��
�������ا�ی ��ن ����� ��ـ� �� ��� �� �����ـ�ان ����ر���� ��ای 
ا�ـ�ای ����� �ـ�دک و ����ان دا�ـ�� ���ـ��. �ـ�� �ـ� ��� ����ی 

��ی �� دا���؟ را درا�� �ـ�ره �ـ�
ھـر گروھـی کـه می خواھد کار کـودک انجـام دھـد، الزم اسـت قبل 
از ھـر چیز بـه چنـد سـؤال پاسـخ دھـد؛ قرار اسـت بـرای چه سـنی 
اجـرا شـود؟ مخاطـب گـروه، خردسـال، کـودک یـا نوجـوان اسـت؟ 
بازیگـران و مخاطبـان اثر چه کسـانی ھسـتند؟ کودک بـرای والدین 

بـازی می کنـد؟ کـودک بـرای کـودک یـا بزرگ سـال برای کـودک؟ 
ھـدف از اجـرای اثر چـه چیزھایـی می تواند باشـد؟ درس آمـوزی آن 
برای کـودکان چیسـت؟ بعد این سـؤاالت می توان شـروع به نوشـتن 
نمایشـنامه کرد. حـوزه روان شناسـی از عوامل مھمی اسـت کـه باید 
بـه آن بھـا داد، چه بازیگـران و چـه تیـم کارگردانی بایـد دغدغه ھای 
کودک را بشناسـند کـه اگر کودک بـا کار ارتبـاط نگیرد، زود خسـته 
می شـود و اعتـراض خـود را بـا بلندشـدن، راه رفتـن، سـروصدا و 
حـرف زدن نشـان می دھد. پـس مطالعـه روان شناسـی کـودک برای 
تولیـد تئاتـر خیلـی ضـرورت دارد. چـون ایـن نـوع تئاتـر می توانـد 
نسـلی را تربیـت کنـد کـه در آینـده مؤثـر باشـند و مسـئولیت ھای 
مھم اجتماعـی را به عھـده بگیرند و به تماشـاگران حرفـه ای در حوزه 
فرھنـگ و ھنـر تبدیـل شـوند. بنابرایـن جامعـه مـا نیازمنـد اجرای 
نمایش ھـای فاخـر در حـوزه کـودک و نوجـوان اسـت و بایـد به جای 
نگاه گیشـه ای، سـعی شـود سـطح نگاه و بینش کودکان ارتقـا یابد تا 
آثـار متنـوع و عمیق تری بـه خانواده ھـا عرضه شـود که از بیـن آن ھا 

انتخـاب کنند.

   ا���� ا�� ����� ��ای ا�� ��د��ن و ����ان ��ی ����� ��د!
بلـه. متأسـفانه تئاتـر کـودک و نوجـوان معمـوال زیـاد جـدی گرفته 
نمی شـود. معمـوال در گذشـته این گونـه توصیـه می شـد کـه بـرای 
ورود بـه تئاتر حرفـه ای بایـد از تئاتـر کـودک و نوجوان شـروع کنید 
کـه ایـن تئـوری کامـال رد شـده اسـت. چـون در جوامـع پیشـرفته 
فقط کسـانی حـق کارکـردن بـا کـودکان را دارنـد کـه در حوزه ھای 
روان شناسـی، جامعه شناسـی، ادبیـات کـودک و... تخصـص داشـته 
باشـند. کـودکان لوح ھـای سـفیدی ھسـتند کـه تجربـه دیدن ھـا و 
شـنیدن ھا، قھرمان ھـا و ضدقھرمان ھایـی را در نمایش ھـا می بیننـد 
و ادراک می کننـد تـا در نھایت کار ھای درسـت قھرمانـان را بیاموزند 
و جلو کارھـای غلط در آینـده را بگیرند. ایـن تجربه آموخته شـده در 
تئاتر کـودک در ناخودآگاه او ثبت می شـود تا در آینده از آن اسـتفاده 

کنـد و به شـکوفایی برسـد.

 ����� ا���� �����  ��دک و ����ان

   و���� ����� ����� ��دک و ����ان ���� را ����� �� �����؟
اکنون ۳گـروه به صـورت حرفـه ای در مشـھد در ایـن زمینـه فعالیت 
می کنند کـه پیشـرو آن ھا سـیدجواد رحیم زاده اسـت. گـروه مھدی 
سـیم ریز و محبوبه پاداش ھم بیشـتر به تولید آثار عروسـکی گرایش 
دارنـد. از ایـن نـوع تئاتر بـا توجـه بـه ھزینه باالی سـاخت عروسـک 
و اجـرای آن مدت ھـا غفلـت شـده بـود. ھمچنیـن در کنـار این ھـا، 
ھنرمندانـی چـون حمیـد کیانیـان و غفوری منـش  ھـم ھسـتند که 
در حـوزه کـودک و معلـوالن فعالیت ھـای خوبـی داشـته و دارنـد، 
امـا کارگردانـان و بازیگـران جـوان و پرانگیـزه را کمتر در ایـن عرصه 
می بینیـم. امیـدوارم در سـال ھای آینـده شـاھد حضـور جوانـان در 
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جشـنواره ھا و اجـرای تئاترھای کـودک و نوجوان 
باشـیم.

  ���ـ� ��ـ���� �ـ� در ا�ـ� ز���ـ� و�ـ�د 
دارد!

بلـه، خیلـی. موانعی ھسـت کـه بایـد رفـع کنیم. 
بسـیارند کسـانی کـه بـه طمـع پـول دسـت بـه 
کارھایـی می زننـد کـه در شـأن تئاتـر کـودک 
نیسـت، البتـه کـه این گونـه کار ھـا فصلی انـد و 
بـه زودی دوره آن ھـا بـه پایـان خواھد رسـید. در 
صورتی کـه کارھـای خـوب تداوم داشـته باشـد، 
می توانـد سـد محکمـی در برابـر نمایش ھـای 
بی کیفیت غیرھنـری و غیرآموزشـی باشـد. البته 
ھسـتند کسـانی کـه به علـت سـابقه و تجربـه 

پیش کسـوتی قابـل احترام انـد.

�ـ� ���ـ� از و�ـ�د ����ـ�     �ـ� �ـ��� دا�
! �� ���ـ�

نه، به وجود مافیا در مشھد اعتقادی ندارم.

   و�� ��� از ��ـ��� ����� �� �� ��� ��ل، 
�������ی د�ر از ��ن ��دک ����� �� ����!

منظـورم مافیـا نبـود. چـون اگـر مافیـا داشـتیم، 
امثـال مـن و ھم نسـالنم تـوان رشـد در ایـن فضا 
را نداشـتیم. تاکنـون بـرای پیشـرفت کارمـان به 
کسـی بـاج نداده ایـم. معتقـدم ھرکسـی بنـا بـه 
تـالش، تـوان و سـطح مطالعه خـودش راھـش را 
پیـدا می کنـد. از طـرف دیگـر بی توجھـی بـه این 
عرصه در بین مسـئوالن ھـم وجـود دارد. قبال ھم 
گفته ام کـه مسـئوالن مـا در حـوزه تئاتـر کودک 
خود را به خـواب خرگوشـی زده انـد و بایـد از این 

خـواب بی فایـده برخیزنـد.

   ا�ـ� ����� ���ـ� �ـ� ا�ـ�ره ��د�ـ� �ـ�  
و�ـ�د و ��ـ�ر ����ـ���ان ���ـ� ��� ز�ـ�؟

بـه شـدت لطمـه می زنـد. اگر حساسـیت داشـته 
باشـیم کـه تئاتـر کـودک می توانـد ھـم از نظـر 
اقتصادی و ھـم فرھنگی بزرگ ترین سـرمایه تئاتر 
باشـد، می توانیم معتقد باشـیم ایـن موضوع ھا که 
گفتـم، در طوالنی مـدت بـه آن لطمه خواھـد زد. 
چـون کـودکان تنھـا بـه تئاتـر نمی آینـد و ھمراه 
ھر کـودک، پـدر یا مـادری ھـم بـه تماشـای این 
نمایـش می نشـیند و آمـدن پـدر و مـادر و ایجـاد 

یک خاطـره خـوب و به یادماندنی، تبلیغ مناسـبی 
برای دوسـتان و اقوام اسـت کـه تئاتر بزرگ سـال 

ایـن ظرفیت را نـدارد.

  ا���ـ� ����ـ�ن ���ـ� ��ـ�� ��ـ�د ����ـ��� 
��دی  دا�ـ���، ��ن �ـ�� ��ـ�� ����� �ـ�ی �
در ا�� �ـ�ره دارد و از ��ـ� ����ـ��� دو��� �ـ�� 

وش در ����ـ� ا�ـ�ان �ـ� �ـ��ر �� آ�ـ�. ���ـ�
بلـه، قبـول دارم. چـون تعـداد زیـاد مـدارس و 
دانش آمـوزان، جمعیـت بـاالی گردشـگر در ایـام 
مختلـف سـال و پایتخـت فرھنگی بـودن مشـھد 
گواه این موضوع اسـت. اما ھنوز سـالن مشخصی با 
اسـتانداردھای الزم برای کودک تعبیه نشده است، 
مثل تـاالر ھنـر یا کانـون فرھنگی کـه در تھـران با 
تعداد مناسـب صندلی، دید مناسـب بـه صحنه و... 
به صـورت تخصصـی و اختصاصـی بـرای کـودک 
کار می کننـد. خانواده ھـا در مشـھد نمی داننـد 
که بـرای دیـدن تئاتر کـودک بایـد فرزنـدان خود 
را کجـا ببرنـد. درحالی کـه سـطح سـلیقه و توقـع 
مـردم از ھنـر و به ویـژه تئاتـر افزایـش پیـدا کرده، 
این حوزه ھمچنـان در بین مسـئوالن جدی گرفته 
نشـده اسـت. البتـه بعـد از اعتراض ھـای فـراوان 
دغدغه منـدان این عرصـه و به ھمـت داوود کیانیان 
سـالنی ویـژه کـودک در پردیـس تئاتر مشـھد در 
نظر گرفتـه شـده اسـت. روابـط  عمومـی ضعیف و 
ارتباط مناسـب نداشـتن با مخاطـب از نقاط ضعف 
دیگری اسـت کـه در ایـن حـوزه وجـود دارد. نبود 
تبلیـغ مناسـب بـرای اثـر می توانـد باعـث کمتـر 
دیـده شـدن آن شـود. در دوره ای کـه کارگـردان 
بایـد پیگیـر تمـام عوامـل، ھماھنگی ھـا، صحنه و 
اجـرای کار باشـد، زمـان و تـوان کافی بـرای تبلیغ 
کار را نـدارد. ھمچنیـن بـرای تماشـاگر انتخـاب 
موضـوع مھـم اسـت. مضمون ھـای بی ارتبـاط بـا 
فضـای فکـری، سـؤاالت و دغدغه ھـای کـودک 
می توانـد آسـیب زننده باشـد. کسـانی کـه خـود را 
فعـال فرھنگـی می نامنـد و در دل جامعـه حضـور 
ندارنـد، مسـائل روز را نمی بیننـد و ھنوز کـه ھنوز 
اسـت، روی موضوع ھایـی دسـت می گذارنـد کـه 
جذابیتـی بـرای کـودک و نوجوان امـروز ما نـدارد. 
شـاید بسـیاری از آثار ترجمه شـده غربی با سـطح 
فکری کـودکان ما ھم خوانی نداشـته باشـد و حتی 
اگر اثر ھنـری بارزی باشـد، پیـام و درس آموزی آن 

نیـاز بـه تأمل بیشـتری داشـته باشـد.

  �� ���اد ���� دا��� ����؟
در نگاه اول، به مجموعــه ای که بیش از یک 
ســالن تئاتر داشته باشــد، «پردیس» می گویند. 
نمونــه اش «پردیس تئاتــر مســتقل» یا حتی 
«مجموعه تئاتر شھر» اســت. بنابراین شکل کلی 
آنچه در مشھد در دست احداث است، «پردیس» 
اســت. اما فارغ از درگیرشــدن بــا کلمات، یک 
«پردیس» یا یــک «مجموعه تئاتــری» باید چه 

ویژگی ھایی داشته باشد؟

��ی ���� �� ����؟ ���   
به طور کلــی مقصــود از تعدد ســالن ھا، ایجاد 
کاربری ھای مختلف است. در حقیقت داشتن ۳سالن با 
یک کاربری، کارایی کمتری نسبت به ایجاد سالن ھای 
تخصصی تئاتر کودک، سالن ویژه تئاترھای بلک باکسی 
یا قاب صحنه که از عمده خاصیت ھای یک پردیس تئاتر 

قدرتمند است دارد.

   در ���رش �� ���ی ����؟
یــک پردیــس تئاتر بایــد ویژگی ھــای خاص 
دیگری ھم داشته باشد؛ ســالن انتظار مناسب، سامانه 
بلیت فروشــی قوی و البته محیط مناسب برای ایجاد 
کافی شاپ  از مھم ترین مســائلی است که برای احداث 
یک پردیس تئاتر باید در نظر داشــت. کافی شــاپ از 

قدیمی ترین پاتوق ھای تئاتری ھاست.

�� ����؟    �����ی �� ��� ���
مسئله مھمی که ھنرمندان با آن درگیر ھستند، 
کمبود فضا برای تمرین و آماده کردن نمایش ھایشان 
برای اجراســت. بنابراین پردیس تئاتر باید فضایی 
این چنینی آماده کند مخصوصا بــرای واگذاری به 
گروه ھایی که قرار است در نھایت ھمان جا اجرا کنند . 
به این ترتیب داشتن پالتو تمرین ھای کوچک و بزرگ 

از الزمه ھای یک پردیس تئاتر است.

   ��د�� �����  ���ی ��� ����؟
پردیس ھای تئاتر ھرشھری اگر جانمایی خوبی 
داشته باشــد، قطعا از آن ھا اســتقبال می شود. نمونه 
شکست خورده این ماجرا «پردیس تئاتر خاوران» تھران 
است که برخالف امکانات فوق العاده، در کورترین نقطه 
شھر تھران، بی استفاده مانده است. این پردیس که از آن 
به عنوان مجھزترین پردیس تئاتر ایران نام برده می شود، 

اکنون خاک می خورد!

�� ��د�� �� ���� ����؟ ����   
پردیس ھای تئاتری معموال در اختیار کمپانی ھای 
تئاتر ھر شھر است یا به عبارت دیگر مدیران پردیس ھا 
تصمیم می گیرند وارد حوزه تولید ھم شوند تا مخاطب 
مورد عالقه خودشان را جذب کنند. بنابراین با تولید یک 
تئاتر از تمرین تا اجرا در نھایت با روی صحنه بردن آن در 

پردیس تئاتر، کار خودشان را عرضه می کنند.

نگاهى به بایدها و نبایدهاى یک «پردیس تئاتر»
به بهانه کلنگ زنى «پردیس تئاتر مشهد»

���� وا��� �����

      و ا�� ��د�� ����� ����...
۱۷اما شھرداری مشھد به درخواست ھنرمندان تئاتر سرانجام با مصوبه شورای شھر در ۱۷اما شھرداری مشھد به درخواست ھنرمندان تئاتر سرانجام با مصوبه شورای شھر در ۱۷آذرماه۹۸ با قید روزشمار ۵۲۰روز 
کلنگ یک پردیس تئاتر مجھز را در بوستان وفا به زمین زد تا گام اول این پردیس را طبق وعده در سال۹۹ بھره برداری کند. 
۱۲کلنگ پردیس بزرگ تئاتر مشھد در زمینی به مساحت ۱۲کلنگ پردیس بزرگ تئاتر مشھد در زمینی به مساحت ۱۲ھزار مترمربع با حضور وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمی به زمین 
۳نفر و ۳نفر و ۳سالن فرعی با ظرفیت ھر سالن ۱۶۰نفر است که در کنار  خورد. این مجموعه دارای یک سالن اصلی با ظرفیت ۷۰۰
این سالن ھا، گالری و سایر فضا ھای فرھنگی و ھنری مرتبط نیز احداث خواھد شد. برای احداث این مجموعه در گام اول 
۱۵۰میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که به غیر از ارزش زمین و پروانه تکمیل آن در مجموع به ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که به غیر از ارزش زمین و پروانه تکمیل آن در مجموع به ۱۵۰میلیارد تومان  ۹۵

۹۹ و ۹۹ و ۹۹ شھرداری مشھد در نظر گرفته خواھد شد. اعتبار نیاز دارد که در بودجه۹۸

فرهن�ی
ت و گو

گف



#
و از ۹ ������ ��ای �����۱۹۴۹۹ � ۹ آ�

ا�ا�ی ����ای ��ا��ی م��� 
�و�ا و د���� �ا��ان ����� از آ�

صدوهفت ساله  پرعمق  اما  کم قطر،  تاریخ  شد؛  اضافه  تئاتر  تاریخ  به  دیگر  سال  یک 
آن ها  از  خیلى  که  بوده  بسیارى  آرزوهاى  و  دغدغه ها  از  پر  تاریخ  این  مشهد.  تئاتر 
اما میراث ارزنده آن ها در  یافته است. برخى صاحبان آن ها در بین ما نیستند،  تحقق 
داشتیم،  گذشته  سال هاى  در  آنچه  حتم  به طور  مى زند.  موج  شهرمان  گوشه گوشه 
دغدغه  تماشاگر،  حرفه اى  حضور  نیز  و  تئاتر  اقتصاد  رونق  عرصه  در  به ویژه 
کرده اند.  تالش  آن ها  اجراشدن  براى  که  است  بوده  استان  نمایشى  هنرهاى  اهالى 
شهرمان  تأثیرگذار  هنر  این  رشد  راستاى  در  بسیارى  آرزوهاى  هنرمندان  دل  در 
را سال99  تئاتر  براى  9هنرمند  از  آرزو  و  9دغدغه  نوشتار  این  در  که  دارد  وجود 

مى خوانید.

     دل ��ی �� ���� و ��� ��ی ��ک
اکنون که آگاھی بخشــی، تعالی جامعه و ترویج اندیشه ھای معنوی 
در تئاتر رنگ باخته اســت و رواج یک جــور بی فرھنگی مدرن توأم با 
شــوخی ھای مبتذل خودنمایی می کند، اکنون که پول و گیشــه بر 
تمامی دنیای ذھنی مــا چنگ انداخته، اکنون که تئاتر از رســالت و 
ھویت تعالی بخش و انسان ساز خود فاصله گرفته است، اجازه بدھید 
در فصل شــکوفه ھا و ھنگامه ظھور حیات مجدد طبیعت و در رویش 
دوباره جوانه ھا و در آســتانه حلول ســال جدید و نوروز و در فضای 
دل انگیز بھاران و در پیش رو داشــتن روز جھانی تئاتر، بر یک نکته 
پافشــاری کنم. تئاتر بیش و پیش از ھمه چیز بــه دل ھای بی کینه و 
قلب ھای پاک و خالص و انسان ھای بی نیاز و خداترس و بی ھواوھوس 
محتاج است. تئاتر دل ھا و دست ھای متحد می طلبد. تئاتر در عطش 
روابط سالم و دوستانه بین تئاتری ھا می ســوزد. «من»، «کار من»، 
«نوبت من»، «گیشه من»، «فروش من» و... خالصه مجموعه ای از این 
حرف وحدیث ھای عجیب به سان بختک بر تئاتر چنگ انداخته و اصل 
و نفس کار تئاتر را دچار مخاطره کــرده و ھمدلی و ھمیاری را نیز از 
گرداگرد تئاتر فراری داده است. ھرکس و ھرگروه و ھردسته و جمعیتی 
که به تئاتر و سرنوشت آن عالقه مند است، در لحظه ھای جاری زمان 
ھمراه با بھار و ھمــگام با نوروز باید ھمچــون کیمیاگران از معجون 
خلقیات گونا گون چه در ســطح مدیریت و چه در سطح کارشناسی 
و چه در امور دیگر تئاتر، صفا و صمیمیت و محبت و یکدلی و عشــق 
بھره گیرد و در مقابل جریان ھای مادیگرایانه تئاتر ایستادگی و از تئاتر 
به عنوان ھنری اندیشه ورز دفاع کند. در پی این تحول ھمه چیز خواھد 
آمد و مشکالت در پای عظمت این جاودانه که رمز ھنر است، یک به یک 

فروکش خواھد کرد.

     ����� ا���� ���� و ���و�� ����
از ســال۵۲ که کار تئاتر را شروع کردم و ســال۵۶ که استخدام شدم، 
به عنوان بازیگر تئاتر ھمیشه به  فکر این بودم که ھنرمندان یک تشکل 
صنفی داشته باشند تا خواسته ھایشــان از آن طریق انجام شود. ولی با 
شکل گیری انجمن ھنرھای نمایشی، تأسیس چنین تشکلی به فراموشی 
سپرده شد و راه فعالیت ھای صنفی برای ھمیشه بسته شد و ھیچ اتفاقی 
برای ھنرمندان از لحاظ معیشــتی نیفتاد تا اینکه در چند سال پیش، 
بیمه ھنرمندان کم وبیش راه افتاد، ولی از مسئله و موضوع مھم مسکن 
و استخدام ھنرمندان تئاتر ھیچ خبری نشد؛ درحالی که تمام ھمکارانم 
بازنشسته  شدند و از پســت بازیگری اداره کل فرھنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی خارج شدند و کسی ھم جایگزین آن ھا نشد. آرزوی من 
در سال۹۹ این است که با تشــکیل انجمن صنفی تئاتر خراسان، برای 
ھنرمندان زحمت کش تئاتر مشھد از طریق شرکت تعاونی مسکن تھیه 

شود.

  ا���د د��ر���ن �����
بھار که نزدیک می شود، ھمه می روند سراغ دغدغه ھایشان، آرزوھایی 
که داشتند و برآورده نشــده یا رؤیاھایی که جمله  «اگه می شد، چی 

می شد» را ھمیشه در دل خود نھفته دارند.
آرزوھای یک تئاتری معلوم است، رؤیاھایش را ھمه می دانند و ھمیشه 
تأسف می خوریم که ھرسال دریغ از پارسال. ما در تئاتر ضعف مدیریت، 
مشکل تصمیم گیری و سیاســت گذاری داریم و دردناک تر اینکه ھر 
دستگاھی خودش را قیم این طفل مظلوم و مھجور می داند. ھر اداره ای 
به تبع سیاســت ھایش طرحی در تئاتر می اندازد و تصمیمی متفاوت 
از دیگری می گیرد و این وسط، مظلوم ھنرمندی است که نمی داند با 

این ھمه تصمیم و سیاست ھای متناقض چه باید بکند!
القصه، حکایت سازمان ھا و نھادھایی که ھرکدام جدا از دیگری برای 
تئاتر تصمیم می گیرند، مثنوی ھفتادمن کاغذ است که در این مجال 
نمی گنجد، اما به گمان نگارنده اگر می خواھیم بخش زیادی از حواشی 
موجود در تئاتر مشھد رفع شود، اگر قصد داریم فعالیت ھای تئاتری 
را ســامان دھی، حمایت و نظارت و ھدایت کنیم، چاره ای نداریم جز 
اینکه ھمه  این نھادھا از جمله ارشاد اسالمی، حوزه  ھنری، شھرداری، 
بھزیستی، بنیاد شھید و... دور یک میز بنشینند و به یک نھاد واحد که 
ھمه  آن ھا در آن نماینده داشته باشند اعتماد کنند و تمام فعالیت ھای 

جاری خود در طول سال را به ھمان نھاد واگذار کنند.
تقویت انجمن ھنرھای نمایشــی و اعتماد به این نھاد ، البته به شرط 
اصالحات اساسی در ساختار و ســازمانش و صد البته رسیدن به یک 
سازمان باشکوه مستقل و پرقدرت به نام «دپارتمان تئاتر» آرزویی است 
که سال ھا بر دلم حمل می کنم. آرزویی که می دانم تحقق آن محال 

است، اما انسان به امید زنده است.

رضا حسینی
عباس جانفدامنتقد و کارگردان تئاتر

نویسنده و کارگردان تئاتر

علی رضا سوزنچی
بازیگر تئاتر مشھد و کشور

ناصر نداف
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۱۹۶

   ����� ����� و آزاد
یادداشت نویسی آخر سال برای سال جدید، ایده ای تکراری اما ھمیشه 
جالب بوده و ھســت. حاال در پایان ســال اگر از تو بخواھند یادداشتی 
درباره دغدغه مھم و اساسی خودت که دوست داری در سال۹۹ محقق 

شود بنویسی، چه باید بنویسی؟
وقتی پای تئاتر در میان باشــد که تمام عشــق ســال ھای نوجوانی تا 
میان سالی تو بوده است، جای تأمل نیست و باید بی واھمه حرف دلت را 
بگویی که من می گویم: دلم می خواھد در سال نو دست کم برای یک سال 
ھم که شده است، اجازه بدھند تئاتر مستقل و آزاد باشد که تئاتر آزاد 
سبب رشد و شکوفایی اندیشه و تفکر انسان ھاست. دوست دارم برخی 
مدیران بر ھنرمندان تئاتر تحکــم نکنند و ھنرمندان را در بیان حرف، 
انتقاد و ھنرشان در فشار قرار ندھند. ھنرمند زیر منگنه، ھنرمند انقالبی 
نیست و نمی تواند برای ھنر انقالب مفید باشد. او می شود ھنرمند ترس؛

و ترس با ھنر که بیامیزد، فرزندش خفقان است.

   ��ا�� ����� ����ی از ����� آزاد ا����
تئاتر به ذات ھنری خاص پسند است (شــبیه تبلیغات برندھای لباس 
شــده، عیبی ندارد). باید بپذیریم که تماشاگر ســینما ھم به لحاظ 
کمیت و ھم به لحاظ کیفیت با تماشاگر تئاتر متفاوت است. ھم جنس 
نیستند. اصوال تئاتر برای ھمه را قبول ندارم. اینکه نمایش نظر طیف 
گســترده تری از جامعه را جلب کنــد، یک چیز اســت و اینکه تئاتر 
برای ھمه باشــد، چیز دیگر است. شــاید تئاتر برای ھمه را بشود در 
شیوه ھای غیر مرسوم تری چون تئاتر خیابانی و میدانی و آگوستوبوآلی 
جســت وجو کرد، اما کشــاندن این امر به جریان اصلی تئاتر می تواند 
ضربه ھای مھلکی به تئاتر بزند و آن وقت اســت که سروکله آزادکاران 
و تجاری کاران از راه می رسد و ھر آنچه ســاخته ایم را ویران می کند. 
آن ھا می توانند در سالن ھای خودشــان ھر ھزل و چرندی را به خورد 
مخاطبانشان بدھند و کاسبی شان را راه بیندازند. اصال به علت ھمین 
است که در تمامی جھان تئاتر یارانه فرھنگی از دولت ھا، دانشگاه ھا، 
مراکز فرھنگی و انجمن ھا دریافت می کند تا ھویتش و ذاتش به دست 
بازاریان نیفتد، اما در کشور ما اکنون زنگ خطر به صدا درآمده است. 
بدانیم و آگاه باشــیم که فروش یک تئاتر نمی تواند کیفیت ھنری  آن 
را تضمین کند. بگذارید رکوردھا در ھمان ســینمای آبگوشتی باقی 
بماند. پس من آرزو می کنم تئاتر تجاری دست از سر تئاتر آزاد اندیش 

بردارد.

و���  �����  ر�� ��� ���� و ��
من برای سال۱۳۹۹ دو آرزوی خیلی ساده و دست یافتنی، اما نیازمند 

دقت و وسواس دارم:
اول اینکه آرزو می کنم تئاتر شھرستان ھا به خودکفایی برسند و نیازشان 
از مرکز قطع شود. این آرزوی ساده ای اســت، اما خیلی راه داریم تا به 
آن برسیم. مشکالت تئاتر در شھرستان ھا به آن اندازه ای که قبل تر فکر 
می کردم، حل شدنی نبود. در شھرستان ھا به واسطه  محدودیت افراد و 
آشنایی ھا و خویشاوندی ھایی که در میان مسئوالن است، گاھی آن قدر 
مسائل گره می خورد و پیچیده می شــود که رشته  کار از دست انجمن 
و اداره  فرھنگ و ارشاد اسالمی  اســتان خارج می شود و چاره را باید در 
پایتخت جست. آرزو می کنم در سال آینده تئاتر شھرستان ھا به سمت 
خودکفایی بروند و بتوانند روی پای خودشان بایستند و دیگر حتی به 

کمک ھای مالی از مرکز استان نیاز نداشته باشند.
دوم اینکــه آرزو می کنم آموزش تئاتر در اســتان آکادمیک شــود و 
رشته ھای بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه نویسی در مقاطع کارشناسی 
و کارشناسی  ارشد در دانشگاه ھای معتبر استانمان آغاز به کار کنند. آرزو 
دارم مدرسان تئاتر ما کارت صالحیت تدریس بگیرند و ھمه  مدرسان 
بی نام ونشانی که معلوم نیست صالحیتشان را چه کسی و چگونه تأیید 
کرده است، دستشان از آموزش تئاتر استانمان کوتاه شود. آرزو دارم نیاز 
به آموزش تئاتر در استان چنان رواج پیدا کند که ھرکس با ھرمیزان از 
آموخته و تجربه ای که دارد، خود را ملزم به ارتقای دانسته ھایش بیابد و 

سطح علمی و پژوھشی  تئاتر استان در سال آینده ترقی کند.

وه ��ی ����� �� ��    ���� �� ��� ���� و ���
آرزوی من در سال۹۹ در تئاتر مشھد این است که حرکت تئاتر به سمت 
یک ساختار فراگیر و منســجم برود. روح تئاتر که از سالمت، نجابت، 
قدرت، عزت، شکوه، وقار، تأثیرگذاری و جذابیت انباشته شده است، فقط 
یک عنصر را کم دارد که بتواند نامیرا بشود و آن «استقالل» است. ما در 
تئاتر ھرگز مستقل نخواھیم شد، مگر اینکه صاحب یک «صنف» حقیقی 
شویم. صنف نخواھیم شــد، مگر اینکه فعالیت ھایمان شکل «واحد» 
بگیرد. ھیچ گاه فعالیت ھا و تالش ھایمان به صورت واحد انجام نخواھد 
شد، مگر اینکه صاحب «گروه» شــویم. البته اآلن در خراسان رضوی 
۴۲گروه داریم که به نظر من فقط یک عنوان محسوب می شوند، عنوانی 
که نتوانسته است برای ما «ھویت» کسب کند و ھنوز ھنرمندان تئاتر 
نتوانسته اند ضرورت تشکیل گروه را دریابند. متأسفانه ھنوز ھم وقتی 
از گروه حرف می زنیم، انگار داریم موضوع طنزی را بیان می کنیم. چرا؟ 
چون نه سیســتم دولتی تئاتر و بخش خصوصی ضــرورت آن را درک 
کرده اند و نه قانونی داریم که فعاالن تئاتر را به سمت تشکیل گروه سوق 
دھد و نه آیین نامه یا بخش نامه ایی که ھــر فعالیت تئاتری را منوط به 
حرکت گروھی کند. آرزو می کنم مسئوالن و مدیران مرکزنشین شعار 
شکل گیری گروه را به شعور و حقیقت برســانند و گروه ھای تئاتری از 
قالب پروپاگاندای خود خارج شوند و مرزھای آژیتاسیون را درنوردند و 

حقیقی شوند.

حمیدرضا سھیلی
پژوھشگر، نویسنده
 و عضو شورای نظارت بر
 تئاتر مشھد

آرش خیرآبادی
 رئیس انجمن ھنرھای 
فرشید تمرینمایشی خراسان رضوی

نمایشنامه نویس، منتقد و 
کارگردان تئاتر

علی حاتمی نژاد
نمایشنامه نویس و 
کارگردان تئاتر
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سال
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     در ���� ر�� ا�����ت ��� ا��ا�ی ����
ھـزاران آرزو را بـرای سـال جدیـد در افـکارم مـرور می کنـم. خیلی 
از خاطـرات تئاتری سـال ھای گذشـته در ذھنـم متبادر می شـوند. 
آرزوھـای بی شـماری کـه در تمـام ایـن سـال ھا ھـر روز مـرور 
می کردیـم، امـا در سـال۹۸ بـه آن ھـا رسـیدیم. یکـی از آن ھـا 
راه انـدازی تماشـاخانه اسـتاد حسـین نـوری بـود. اضافه شـدن 
ایـن بلک باکـس دوسـویه بـه مجموعـه سـالن ھای تئاتـر مشـھد، 
نویدبخـش روزھـای خوبـی بـرای تئاتـر این شـھر اسـت. ھمچنین 
تماشـاخانه ھای «شـمایل» و «پردیـس تئاتـر مسـتقل» امسـال به 
محل جدیـد خود نقـل مـکان کردنـد و دارای سـالن ھای مجھزتر و 

بزرگ تـری شـدند. 
شـھرداری مشـھد نیز کلنـگ احـداث مجموعـه سـالن ھایی را زد 
کـه امیـدوارم بـه زودی بـه بھره بـرداری برسـد. نکته جالـب توجه 
اینجاسـت که در بیشـتر این سـالن ھا، سـعی شـده اسـت امکانات 
تخصصی مربـوط به اجرای نمایـش، از جایگاه مخاطبان تا شـرایط 
اجرا بـرای گـروه نمایش رعایت شـود. در گذشـته توجـه زیادی به 
این مقوله مھم نمی شـد و این نشـان می دھـد امروزه ھنـر نمایش 
و به ویـژه سـالن ھای تئاتـر در مسـیر کارشناسـی و تخصصـی قرار 
گرفته انـد. امیدواریـم در سـال جدیـد کـه ھم زمـان با بھار شـاھد 
روز جھانـی تئاتر ھم ھسـتیم، روزھـای خوبـی برای تئاتر مشـھد 

باشد. 
توجه مخاطبـان به ھنـر نمایـش و حضور آن ھا در سـالن ھا، نشـان 
می دھـد ایـن شـھر ظرفیت ھایـی بیـش از ایـن دارد و می تـوان 
سـالن ھای دیگری بـه آن اضافه کرد. توجـه به مناطـق کم برخوردار 
در این جریـان بسـیار مھم اسـت. اگـر در ایـن مناطـق برنامه ریزی 
صحیحـی وجـود داشـته باشـد، بـا احـداث چنـد سـالن می تـوان 
جریان فرھنگـی و ھنـری را ایجاد کـرد. مناطقـی که اسـتعدادھا و 
ظرفیت ھـای بسـیاری دارند که بـا اھمیـت دادن به آن ھـا می توانند 
در مسـیر رشـد و پویایی قرار گیرند. در تئاتر مشـھد توجه به زائران 
حـرم مطھـر امام رضـا(ع) نیـز از نکاتـی اسـت کـه اھمیـت زیـادی 
دارد. می تـوان شـرایطی ایجـاد کـرد کـه زائـران عالوه بـر زیـارت، 
به امکانـات فرھنگـی و ھنری دسترسـی داشـته باشـند و مجموعه 
سـالن ھایی احـداث شـود کـه نمایش ھایی بـا موضوع رضـوی برای 

آن ھـا روی صحنه بـرود.

    ��اغ ����� �و�� ����
«وی» نویسنده است، یعنی بیشتر نویســنده بوده تا کارگردان یا بازیگر. 
«وی» یکی از زنان نویسنده این شھر است، خوب یا بد، چندسالی است قلم 
می فرساید، خط می زند، کاغذ پاره می کند، به صحنه می برد، پاک می کند، 

خاک می کند و دستانش را در باغچه می کارد!
«وی» ۷سالی اســت با ماھی قرمز عیدش که عمرش به دنیا بوده است، 
دیالوگ برقرار می کند. حاال به دلیل سن وسال، این ماھی گاھی به برقراری 
دیالوگ تمایلی ندارد و این دیالوگ برای «وی» به مونولوگ بدل می شود. 
ولی از آنجا که دست ماھی قرمز (ھمان باله اش) زیر سنگ «وی» است و ھر 
روز غم نان دارد (ھمان یک سر ناخن نانی که «وی» برایش می ریزد)، گاھی 

از سر ناچاری به طور خودجوش با «وی» وارد بازی می شود.
 «وی» به حقوق حیوانات احترام می گذارد و بی شــک ماھی قرمزش را 
قبل از اینکه ھشتگ «نه به ماھی قرمز!» داغ شود خریده است و از ھمان 
موقع او را با ھشتگ «قلب کوچک جھان» نامیده و خوانده است. «وی» با 
«قلب کوچک جھان» در آستانه نوروز ۹۹ نیز دیالوگی داشته است. درباره 
تئاتر حرف زده و قرمزکوچک نیز به اجبار به او گوش ســپرده است و در 
سکوت، لقمه نانش را توک زده و جواب ھایی نیز داده است. در زیر بخشی 

از دیالوگ ھای این نمایش ھفت ساله را می خوانید:
****

/«وی» با ھیجان روبه روی «قلب کوچک جھان» نطق می کند./
«وی»: بیا جاھایمان را عوض کنیم، تو در جھان پھناور من، در سالن ھای 
نمایش شھرم، پشــت و پس صحنه ھا، ۷۰ســال ھوا را نفس بکش، من 
در تُنگ تَنگ تو، ۷ســال حباب ھا را توک بزنم... /«قلب کوچک جھان» 

حباب ھا را توک نمی زند./
«وی»: تو در لباس من با ھرچه ھســت آکسسوار من، با رفیق و ھم بازی، 
بخند و بخوان، من در فلس تو، بی یار و دستیار، بیھوده لبلبک کنم... /«قلب 

کوچک جھان» لب ھایش را تکان نمی دھد./
«وی»: تو در مسیر نامحدود من، در ھر جشن و جشنواره، ھرجا دلت کشید، 
بیانیه نده و برو، ھر جا دلت کشید، بیانیه بده و نرو! من در دایره محدود تو، 

مدام دور خود بچرخم و تکرار مکررات کنم. قبول؟
«قلب کوچک جھان»: نه!

«وی»: نه؟!
«قلب کوچک جھان» /مسلسل وار/: نه! آن وقت که به جای تو حسادت کند؟ 
که بخل بورزد؟ که ریا کند؟ که دروغ بگوید؟ که زمین و زمان و صحنه این 
شھر را به ھم بریزد؟ شاید من؟ نه جانم! من آدمش نیستم! خام وعده ھایت 

نمی شوم و ازین تُنگ تَنگ بیرون نمی آیم!
/«قلب کوچک جھان» پشتش را به «وی» می کند. «وی» زبان بند شده و به 
فکر فرو می رود! به بی ادعایی، به صلح، به خلق، به یگانگی، به مھر، به چراغ 
روشن و کم فروغ روی صحنه می اندیشد! آرزوھایش را برای سال جدید در 
دل می گوید. «قلب کوچک جھان»، رو به «وی» می کند و بی آنکه پلک 

بزند، نگاھش می کند، لبلبک می کند، آمین می گوید! «وی» نمی شنود!/

امیر بشیری
 بازیگر و کارگردان تئاتر

شادی غفوریان 
نمایشنامه نویس 
و کارگردان تئاتر
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مشھد شــھری است که به اذعان مســئوالن ساالنه 
۴۰میلیون زائر و مســافر دارد. اگر تنھا نیمی از این 
آمار، یعنی ۲۰میلیون نفر ھم در شھر بچرخند، وضع 
گردشــگری ما باید میلیون ھا بار بھتر از این باشــد. 
بنابراین یا آمارھا ایراد دارد و شفاف نیست یا سامانه 
گردشگری ما معیوب است که نمی تواند از این ظرفیت 
بھره مند شود که در ھر ۲حالت نشان دھنده ناکارآمدی 
سامانه گردشگری شھرمان است. گردشگر در مشھد 
عمال به حال خود رھا می شود و افراد غیرمرتبط برایش 
برنامه ریزی می کنند. این روزھا دولت ھتلدار شــده 
اســت، ھتلدار آژانس دار و آژانس دارھای مشــھدی 
کارگزار تورھای خارجی شده اند. راھنمایان گردشگری 
مشھد ھم شــھرھای دیگر را معرفی می کنند و افراد 

غیرراھنما و به ویژه رانندگان تاکسی شھر مشھد را.
البته که وضعیت در کل کشــور ھم تفاوت چندانی با 
مشــھد ندارد، اما در برخی از شھرھای فعال در عرصه 
گردشــگری ھمچون شیراز، قشــم، کیش و... اوضاع 
تاحدی سامان یافته تر است. در این شھرھا کارگزارانی 
وجود دارند که با چیدن چند مسیر و مقصد گردشگری 
در قالب یک تور، بسته ھای ســفر درون شھری تھیه 
می کنند. این بسته ھا با نرخ ھایی تقریبا یکسان به تمامی 
افراد مســتقر در ھتل ھا و مراکز گردشگری فروخته 
می شود و آن ھا نیز با اندکی باال و پایین کردن قیمت ھا و 
بر اساس ھمان بسته، شروع به بازاریابی و جذب گردشگر 

می کنند. اما در مشھد عمال کارگزاری برای طراحی بسته 
مشھدگردی وجود ندارد و طبیعتا در ھتل ھا و مراکز 
اقامتی ھم فردی برای بازاریابی و فروش بسته ھا نیست. 
حتی دردناک تر اینکه بیشتر راھنمایان و دفاتر خدمات 
مسافرتی مشھدی، آن طور که باید و شاید این شھر و 
داشته ھایش را نمی شناسند. البته به تازگی تورھایی 
برای آشناســازی این افراد راه افتاده است، اما تا زمانی 
که نتیجه این اقدامات محسوس شود، آنچه مشاھده 
می کنیم سرگردانی گردشگران در شھر و معرفی نصفه 
و نیمه و بیشتر پراشتباه جاذبه ھای گردشگری مشھد از 

سوی رانندگان تاکسی به زائران و مسافران است.
با تمام این ھا حتی اگر بحران کرونا ھم پشــت ســر 
گذاشته شود، امیدی به بھبود اوضاع گردشگری مشھد 
نیست. مگر اینکه یک بار برای ھمیشه فعاالن عرصه 
گردشــگری در کنار رقابت، رفیق یکدیگر شوند و با 
کمک ھم یک شبکه پویا را شکل دھند. شبکه ای که در 
رأس آن کارگزارانی که شناخت کافی نسبت به مشھد 
و داشته ھایش دارند، بسته ھایی برای عالقه مندان به 
گردشگری ادبی، تاریخی، طبیعی، ورزشی و... تھیه 
کنند. سپس دفاتر خدمات مسافرتی مجری کار  شوند 
و ضمن معرفی و فروش بسته ھا با حضور یک راھنمای 
کارت دار، تورھا را اجرا کنند. ھتل ھا نیز می توانند با 
اختصاص دادن یک میز گردشــگری در البی خود به 

معرفی بیشتر این تورھا کمک کنند.

��ود ���� �ام� ��د��ری 
م�اف�ان م��� را  �� �ال �ود ر�ا ��ده اس�

و��  و�� ���� از �� ���
�� ��ن ��د���ی ����

شیما سیدی

ویروس  هزارویک  و  بى اعتمادى  فردى،  منفعت طلبى  بى تفاوتى،   
دیگر که از قضا به شدت هم مسرى است، مثل کرونا به جان صنعت 
گردشگرى ما افتاده، اما نه آنچنان که باید دیده شده و نه تدبیرى 
برایش اندیشیده شده است. کرونا درنهایت امسال ضرر و زیانى 
به گردشگرى و همچنین صنعت هاى دیگر وارد مى کند، اما شبکه 
معیوب گردشگرى مشهد سال ها با انواع ویروس ها درگیر است و 

مسئوالن نیز با تکذیب و انکار به رشد آن ها کمک مى کنند.
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معصومــه توانگر، عضو ھیئت علمی پژوھشــکده 
گردشگری جھاد دانشگاھی خراسان رضوی، درباره 
مقوله تفریــح  و جایگاه آن در حوزه گردشــگری 
می گوید: «امروزه سبک جدیدی از زندگی به ویژه 
بین جوانان و بازنشستگان و غیرشاغالن به وجود 
آمده است که در آن فرد سعی می کند شرایطی را 
به وجود آورد که زندگی اش را مھیج و لذت بخش 
کند.» این کارشــناس مشــخصه ھای این سبک 
زندگی را پویایی و انعطاف پذیری زیاد آن می داند 
و می گوید: «کنشگری گردشــگران در فضاھای 
شــھری، پیرامون جاذبه ھا، بافت شــھر، خرید، 
اســکان و فعالیت ھای جنبی است که در عمل در 
موزه ھــا، تئاترھا، نمایشــگاه ھا، مراکز تفریحی و 
مانند این ھــا تبلور پیدا می کند.» توانگر ســپس 
با برشــمردن انگیزه ھای ســفر می گوید: «دیدار 
دوستان و خویشاوندان، مســافرت ھای تجاری، 
حضور در نمایشــگاه ھا و کنفرانس ھــا، بازدید از 
میراث فرھنگی، سفرھای مذھبی (زیارت)، حضور 
در رویدادھای گردشگری و فرھنگی، خریدھای 
تفریحی، سفرھای روزانه و... از جمله دالیل سفر 

است. بر اساس این انگیزه ھا، کنشگری در فضای 
شــھری چندبعدی اســت که ھــم تأمین کننده 
نیازھــای اقتصادی گردشــگر اســت و ھم برای 

برقراری کنش متقابل فرھنگی انجام می شود.»

��، ����� و ����   ����، ا����ع ���
توانگر معتقد است که شھرھا با توجه به ھویتشان 
و معنایی که در طول تاریخ به دســت آورده اند یا 
براســاس موقعیت طبیعی و جغرافیایی شــان و 
ھمچنین نقشی که در ساختار شھری کشور دارند، 
کارکرد گردشگری متفاوتی پیدا می کنند. به عنوان 
مثال نقش فرھنگی شــھرھایی مانند اصفھان و 
شیراز ناشــی از ھویت تاریخی فرھنگی آن است و 
به تبع این موضوع، فضاھای گردشگری این شھرھا 
نیز معرفی کننده این ھویت به گردشگران خواھد 
بود یا شھرھای حاشــیه دریای خزر، خلیج فارس 
و دریای عمان متأثر از شــرایط خــاص اقلیمی و 
جغرافیایی این مناطق است و جاذبه ھای تفریحی، 
گردشگری و الگوی تفریح و گذران اوقات فراغت 

در این شھرھا خاص خودشان است.
او مشــھد را در زمره شــھرھایی با ظرفیت ھای 
جذاب بــرای رونــق بحــث تفریــح و در نتیجه 

� ذات �� دا��� ���
��ا�ی �� و���� م��� در م�ا��� �ا د��� ��ن ����ا در م�و�� ت�ر��
«بریم مشهد، هم زیارته و هم سیاحت»؛ تنها طرح این پیشنهاد از سوى یکى از اعضاى خانواده 
کافى است تا بالفاصله باروبندیل سفر بسته و اهل خانواده در جاده به سمت مشهد راهى شوند. 
گاهى نیز چندین و چند خانواده با همین یک پیشنهاد به صورت گروهى عزم مشهد مى کنند. 
آمارهاى مسئوالن را هم که مرور کنید، تأیید مى کند بیشتر سفرها به مشهد خانوادگى است. 
با این حال هشدارهاى برخى از کارشناسان مبنى بر قرارگرفتن سفرهاى خانوادگى به مشهد 
در شیب نزولى نیز شایان توجه است. کم بودن تعداد مراکز تفریحى در مشهد و انطباق نداشتن 
مکان هاى تفریحى مشهد با سلیقه نسل جدید، نکاتى است که برخى از کارشناسان با اشاره به 
آن، نسبت به کاهش سفرهاى خانوادگى به مشهد و افزایش سفرهاى مجردى به دیگر نقاط 
برخى مردم، اصل  و  کارشناسان  با  این گزارش ضمن گفت وگو  در  کشور هشدار مى دهند. 
این حرف را که آیا تعداد مراکز تفریحى مشهد به نسبت دیگر کالن شهرهاى کشور کمتر است 

بررسى مى کنیم.
محبوبه عظیم زاده
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گردشــگری می داند و می گوید: «مشھد عالوه بر 
کارکرد زیارتی و مذھبی خود از ســابقه تاریخی 
و فرھنگــی درخشــانی برخوردار اســت. وجود 
آرامگاه فردوســی و جمع زیادی از شاعران ایرانی 
و خراسانی در شــھر توس، وجود اماکن مذھبی، 
خانه ھا و ســایت ھای تاریخی  ثبت شده در داخل 
و پیرامون شــھر مشــھد، قرارگیری شھر مشھد 
در دامنه رشــته کوه ھای بینالود با ظرفیت توسعه 
گردشگری کوھســتان، ورزشی، طبیعت گردی و 
زمین گردشــگری و ھمچنین توسعه گردشگری 
روســتایی و بوم گردشــگاه ھای پیرامون مشھد، 
از جمله ظرفیت ھایی اســت کــه می تواند زمینه 
مناســبی بــرای ســرمایه گذاری اقتصــادی و 
تنوع بخشی به فضای شھر مشھد را فراھم کند.» 
عضو ھیئت علمی پژوھشــکده گردشگری نتایج 
روی آوردن به این رویکرد را ایجاد فضای شــاد و 
آرام روانی برای شھروندان و گردشگران یا زائران 
مشھد می داند و معتقد است در درازمدت به دلیل 
افزایش ارزش افزوده اقتصــادی، تأثیرات درخور 
توجھی در کنترل چالش ھایی چون کمبود شغل، 

حاشیه نشینی و جرائم شھری و... خواھد داشت.

�ژه �ـ�ی   �ـ���� ��د�ـ�� را در ا�ـ�ای ��
�ـ� ��ـ� در ��ـ� ���� ���

بخش مھمی از گردشــگران ورودی به مشــھد 
باانگیزه زیارت به این شھر وارد می شوند. به گفته 
توانگر این گردشگران را می توان در ۳دسته زائران 
سنتی، زائرگردشگر و گردشگر مذھبی طبقه بندی 
کرد که تفاوت ھایی را در انگیزه ســفر به مشھد 
دارند و از نیازھای متفاوتی بــرای گذران اوقات 
فراغت و اقامت در مشھد برخوردارند. او می گوید: 
«مسلما عواملی مانند جنسیت، سن، ویژگی ھای 
فرھنگی و ویژگی ھای اقتصــادی این گروه ھا در 
برنامه ریزی اوقات فراغت آن ھا نقش مھمی دارد. 
بر این اســاس دولت و بخش خصوصی باید برای 
پیش بینــی تقاضای گردشــگری و فراھم کردن 
سرمایه و ایجاد زیرساخت ھای الزم برنامه ریزی 
کنند. در نظــر گرفتن ترکیب سنی، جنســی و 
سلیقه ھای فرھنگی گردشگران داخلی و خارجی 
برای اجرای پروژه ھای تفریحی و گردشگری در 
مشھد حائز اھمیت اســت و می تواند به افزایش 
مدت ماندگاری، افزایش ھزینه کرد گردشگران و 
در نتیجه رونق اقتصادی این شھر و به ویژه ایجاد 

اشــتغال برای جوانان بینجامــد و تصویر ذھنی 
مطلوبی از این شھر در اذھان گردشگران داخلی 
و خارجی ایجــاد کند و وفاداری آنــان به مقصد 

گردشگری را افزایش دھد.»

��   �� ��� ��ان ���� ����� دا�
عضــو ھیئت علمــی پژوھشــکده گردشــگری 
جھاددانشگاھی خراســان رضوی به طور ویژه در 
رابطه با نگاه جوان ھا به مقوله تفریح در شــھری 
مثل مشھد می گوید: «به دلیل غلبه سبک زندگی 
امروزی، جوان ھا بیشتر عالقه به تفریحاتی دارند 
که از فضای سنتی و خانوادگی فاصله داشته باشد 
و نزدیک به فردگرایی مدنظرشــان باشد. بیشتر 
فضاھای عمومی شــھری مشــھد مانند پارک ھا 
به طور معمول به استانداردھای خانوادگی نزدیک 
ھســتند و برای جوان ھا جذابیــت الزم را ندارند.  
دیگر زمینه ھــای فرھنگی، ادبــی، ھنری و... ھم 
به تقویت بیشــتری نیاز دارد.» توانگر ھمچنین 
می گوید: «البته با فعالیت ھایی که باشــگاه ھای 
کوھنوردی و ورزشــی، شــرکت ھا و آژانس ھای 
گردشگری، مجتمع ھای تفریحی خصوصی مثل 
پارک ھای آبی و... در ســال ھای گذشــته انجام 
داده اند، تاحدودی به نیازھــای تفریحی جوانان 
پاسخ داده شده اســت، اما ادامه این روند نیازمند 
بررسی، نظرســنجی و تشخیص سلیقه گروه ھای 
سنی مختلف ساکن و گردشگر مشھد و در نتیجه 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این زمینه است.»

ا�ـ�ان  �ـ����ی  د��ـ�  �ـ�  �����ـ�  در    
��ـ� ����

فریــد جواھــرزاده، رئیــس انجمــن علمــی 
طبیعت گردی ایران، درباره وضعیت شھر مشھد به 
لحاظ برخورداری از امکانات تفریحی می گوید: «در 
مقایسه با کالن شھرھای دیگر کشورمان، می شود 
گفت که مشھد در وضعیت مطلوبی به سر می برد. 
اما اگر بخواھیم در سطح اســتانداردھای جھانی 
به آن نگاه کنیم، باید اذعان کنیم که متأســفانه 
فاصله زیادی تا بھترشــدن داریــم.» جواھرزاده 
معتقد اســت برای یک قضاوت منطقی تر در این 
زمینه باید به این نکته ھم توجه کنیم که امکانات 
باید بتواند پاســخ گوی نیاز افراد (گردشــگران) 
باشــد. او می گوید: «به عنوان مثال مجموعه ھای 
تفریحی آبی در شــھرھای زیادی وجود ندارد، اما 

آیا ھمان شــھرھای دیگر 
به اندازه کالن شھری مثل 
مشھد پذیرای گردشگران 

و مسافران ھستند؟»

ا����ـ��ه  ا��ا�ـ�   
���ـ� ���ـ�  �� �����ـ� 

ایــن اســتاد دانشــگاه 
بیــان می کنــد: «یکی از 
دالیــل عمــده وضعیــت 
موجود مشــھد ایــن بوده 
که در ســال ھای گذشته 
سیاست گذاری ھایی که در 

رابطه با توســعه فرھنگی، اجتماعــی، اقتصادی 
و... انجام می شــده، با نگاه یک ســویه ای به بحث 
اقامت بوده اســت.» او اضافه می کند: «ھمان طور 
که می دانید بیشــتر از ۵۰درصد ظرفیت اقامتی 
کشور در اختیار شھر مشھد است، اما آیا به ھمین 
میزان امکانات و تجھیزات گردشگری و تفریحی 
ھم در اختیار مشــھد ھســت؟ یا زیرساخت ھای 
ویژه حمل ونقل؟ وضعیت ما در حوزه اقامتی خوب 
است، اما به اینکه بعد اقامت قرار است گردشگر از 
چه امکاناتی بھره مند شــود، چندان توجه نشده 
است و در نتیجه عمال ما با فقر امکانات تفریحی در 

شھرمان روبه رو ھستیم.»
جواھرزاده می گویــد: «از طرف دیگر دغدغه ھمه 
برنامه ریزان و مدیران اقتصادی ما افزایش میزان 
ماندگاری زائر و گردشگر در شھر است؛ اتفاقی که 
نیازمند تنوع در جاذبه ھای تفریحی و فراغتی است. 
اینکه زائر عالوه بر لذت معنوی از زیارت بتواند از 
دیگر تفریحات ســالم و حالل برخوردار شود، به 
گردشگری  مکمل نیاز دارد که رونق اقتصادی نیز 
از عایدی ھای آن اســت.» او ادامه می دھد: «البته 
منکر این نیستیم که در این زمینه اتفاق ھای خوب 
زیادی رخ داده است. با این حال، شاید الزم است 
اتفاق ھای موجود در این زمینه ســرعت و شتاب 

بیشتری به خود بگیرد.»  

��   ������ ���� ��د���ی ��ا�
جواھرزاده بــا بیان این نکته کــه اگر می خواھیم 
گردشگری در مشــھد بیشــتر رونق بگیرد، باید 
عالوه بر بحث اقامت، روی ارکان دیگر گردشگری 
ھمچون جاذبه ھــا، حمل ونقل، خرید و راھنمایی 

و پذیرایی فعالیت بیشتری 
بکنیم، تأکیــد می کند و با 
ارائه راھــکاری می گوید: 
جاذبه ھــای  «توســعه 
از  یکــی  گردشــگری 
راھکارھاســت که می تواند 
شامل جاذبه ھای طبیعی، 
تاریخــی و انسان ســاخت 
الزم  ھمچنیــن  باشــد. 
اســت از طریــق توســعه 
زیرســاخت ھایی ھمچون 
راه ســازی از جمله خطوط 
ریلــی و ھوایــی و زمینی، 
توجه ویژه به بحث ھوشمندشــدن شــھر داشته 
باشیم که الزمه تمام این اتفاق ھای خوب، وجود 
یک برنامه جامع برای توســعه گردشــگری شھر 

مشھد است، چیزی که اکنون آن را نداریم.»

��   ��� ��ا��� از ���
شــنیدن صحبت ھای نســل جوان درباره پدیده  
تفریح قطعا شنیدن دارد. قریب به اتفاقشان تا اسم 
تفریح به گوششان می خورد و با این پرسش روبه رو 
می شوند که به نظر شما وضعیت شھری مثل مشھد 
در این حوزه چگونه است؟ مشــابه افرادی که از 
ھمه چیز و ھمه کس قطع امید کرده اند، سرودستی 
تکان می دھند و پشت بندش جمالتی از این دست 

می گویند: «اصال مگر ما تفریح ھم می کنیم؟!»

  ����� ای �� ��م ��� و��� �����
یکی از جوانان مشــھدی معتقد اســت تفریح در 
مشھد گران است. او می گوید: «تفریح یعنی کاری 
که در دسترس، ارزان و باب میل باشد و دلمان را 
خوش کند، اما عواملی مثــل بی ثباتی اقتصادی و 
گرانی باعث شده تا ھمه نتوانند از ھمین امکاناتی 
ھم که در دسترسشان است، اســتفاده کنند. به 
عقیده من مشــھد از لحاظ امکانــات تفریحی در 
ســطح مقبولی قرار ندارد. به عنــوان مثال امکان 
استفاده از اماکن عمومی و حمل ونقل عمومی که 
برای قشر کم درآمدتر است، شــبانه روزی فراھم 
نیست. آن کسی که صبح تا غروب سر کار است، در 
نھایت با اندک درآمدش چطور تفریح ھم بکند؟ در 
ھمه دنیا خدمات عمومی شبانه روزی و با کمترین 
قیمت باید در دسترس ھمه باشد. فضاھای لوکس 

وضعیت ما در حوزه اقامتی خوب 
است، اما به اینکه بعد اقامت قرار 

است گردشگر از چه امکاناتی 
بهره مند شود، چندان توجه نشده 

است و در نتیجه عمال ما با فقر 
امکانات تفریحی در شهرمان 

روبه رو هستیم
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و مجلل ھم برای قشر مرفه وجود دارد. به نظر من 
مشکل اصلی فرھنگ ماست که تفریح در آن جایی 
ندارد و به تبع آن زیرساختی ھم برایش نداریم. ھر 
وقت ســطح درآمد و ثبات اقتصادی خوب بشود، 

سطح تفریح مردم ھم بھتر می شود.» 

�� از ��� ال �� دی ���� ���  
یکـی از زائـران جوانـی کـه از تھـران بـه مشـھد 
آمده اسـت و نـگاه واقع بینانـه ای به تفریـح دارد، 
می گویـد: «واقعیتـش ایـن اسـت کـه مدیریـت 
خوش بـودن و تفریح کـردن خیلـی کار سـختی 
اسـت، حتـی می توانـم بگویم بیشـتر از ھـر چیز 
یـک کار شـخصی اسـت و بـا امکانـات زیـاد و 

مجموعـه آبـی و غیرآبـی و پردیـس و شـھربازی 
ھـم کارش درسـت نمی شـود. آدم ھـا فکـر 
می کننـد اگـر در روز کمـی تفریـح نکننـد، 
حضـور  نتیجـه  ایـن  و  نیسـتند  خوشـبخت 
بیـش از حـد در فضـای مجـازی و چرخیـدن در 
اینسـتاگرامی اسـت کـه یـک نفـر صبح تا شـب 
درحـال سـفرکردن و خوردن اسـت. اگـر مناعت 
طبـع و بی نیـازی ات در زندگـی در حـد معمـول 
ھم باشـد، باز تـه دلت زندگـی خودت را بـا آن ھا 
مقایسـه می کنـی. در نتیجـه چنیـن اتفاق ھایی 
مشـخص اسـت کـه شـما از ھـر جـوان امـروزی 
دربـاره اوضـاع تفریح کـردن در شـھر بپرسـید، 

جـواب مثبـت و خوشـایندی نمی گیریـد.»

�� ��دن   ا�� ����� ���
ھمین اآلن اگر بنشــینید پای اینترنت و عبارت 
«مکان ھای تفریحی مشــھد» یا چیزی شبیه به 
این را جســت وجو کنید، فھرســت بلندباالیی از 
جاذبه ھای گردشگری مشھد مقابل رویتان گشوده 
می شــود؛ از ییالقات و طبیعت ھای بکر و دیدنی 
اطراف شــھر گرفته تا پارک ھای آبی و موضوعی، 
اماکن و خانه ھای تاریخی، پردیس ھای فرھنگی و 
ھنری و حتی کلوب ھا و کافه ھای بازی. فضاھایی 
که وقتی آن ھا را با دیگر کالن شــھرھای ایران به 
جز تھران مقایســه می کنیم، به نظر می رسد که 
دســت کمی از آن ھا نداشته باشد. می شود اذعان 
کرد که تھران در این زمینه از شھرھای دیگر گوی 

سبقت را ربوده اســت، اما این قضیه را نمی شود 
نادیده گرفت که مشھد نیز به لحاظ برخورداری از 
امکانات تفریحی در حد مقبولی است. نکته ای که 
در این میان وجود دارد و به نظر نقش پررنگ تری 
ھم در ایــن جایگاه یابی در ذھن افــراد از جمله 
ســاکنان و مســافران دارد، فراھم کردن شرایط 
جانبی برای بھره مندی از این جاذبه ھاســت که 
طیف گســترده ای ھم دارد و خود معلول عوامل 
دیگری مثل میزان درآمد، وقت شخصی افراد، زمان 
استفاده از جاذبه ھای گردشگری، آرامش روانی، 
نوسان قیمت ھا و... است. یعنی دقیقا آن چیزی که 
در اصل مسئله تفریح و تجربه شادی و لذت نقش 

خیلی پررنگی را ایفا می کند.
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  ����ن ���ی ��ای ���ی ��زان
نوآوری و تحول  اعضای کمیسیون «اقتصاد 
دیجیتال» در اتاق بازرگانی تھران اعالم کردند 
قطعی اینترنت در ایران ضرر ۵۰ تا ۶۰میلیون 
دالری روزانه به کسب وکارھای کشور وارد کرده 

است.
ھزینه ھای وارد شده به شرکت ھای بازی سازی، 
بازیکنان   ، محتوا تولیدکنندگان  استریمرھا، 
حرفه ای و ھرکسی که به ھر نحوی در این فضا 
درحال کار و کسب درآمد است، به صورت دقیق 
مشخص نشده است، اما برآورد کلی متخصصان 
از این یک ھفته مبلغی معادل ۳۰میلیارد تومان 

است.
از جمله پیامد ھایی که این اقدام در پی  داشت، 
می توان به ضرر ۲۵۰۰میلیاردی صنعت آی تی 

ایران در ھر روز اشاره کرد.
لبته فقط جامعه آی تی ایران نبودند که ضرر  ا
کردند، صنعت بازی ھم در این روزھا حال خوبی 
نداشت و بسیاری از کسب وکارھای وابسته به 
آن با مشکالتی اساسی روبه رو شدند. برای مثال 

بازی ھای آنالین ایرانی مشکالت بسیاری را پشت 
سر گذاشتند، استریم ھا به کلی لغو شدند و درآمد 
سرویس ھای تبلیغاتی ھم به مقدار درخور توجھی 

در این مدت کاھش یافت.
به عنوان مثال سرویس تپسل بزرگ ترین پلتفرم 
تبلیغات بازی ھای موبایلی ۶۰درصد کاھش داشت 
و ارز آوری پلتفرم تپسل پالس برای بازی سازھا ھم 

کامال متوقف شد.
را  خود  حدودی  خسارت  «آواگیمز»  تیم 
۱۰۰میلیون تومان و بازی معروف «آمیرزا» زیان 
یک ھفته قطعی اینترنت خود را بیش از ۵۰میلیون 

تومان اعالم کرده است.
تعمیم دادن این رقم ھا به تمام تیم ھای بازی سازی 
و فعاالن این صنعت شاید ما را به ھمان مبلغ 
۳۰میلیارد تومان برساند، اما از ھمه مھم تر 
ھزینه ھای سنگین غیرنقدی و برآورد نشدنی است 
که این مسئله به بار آورده است، یعنی نیروھای 
متخصصی که حاال با تردید خیلی کمتری نسبت به 

گذشته سودای مھاجرت را در سر دارند.
اسماعیل صبوری، مدیر استودیو «نووا گیمز» 

و سازنده بازی «پاپالند»، برای حفظ ارتباط با 
ناشر خارجی بازی ھا، بستن قراردادھای جدید 
بازی ھای بزرگ بعدی اش و آپلود آپدیت بعدی 
بازی «پاپالند» به کشور گرجستان سفر کرده 
بود تا فقط به اینترنت دسترسی داشته باشد. 
پشتیبانی بازی ھای موبایلی ھم که معموال بر بستر 
پیام رسان ھایی مانند تلگرام بود، کامل از کار افتاده 
بود. تالش ھایی برای انتقال این پشتیبانی بر بستر 
پیام رسان ھای داخلی شد، اما به دلیل قطعی مداوم 

آن ھا عمال این روش ھم با بن بست مواجه شد.
ھمچنین به دلیل اینکه دسترسی به گیت لب 
برنامه نویسی)  حوزه  در  مطرح  (وب سایتی 
بزارھا و سرویس ھای گوگل و  و بسیاری از ا
پیام رسان ھا وجود نداشت، توسعه بازی ھا کامال 
تعطیل شد، ارتباط بین اعضا ھم که بعضا به صورت 
دورکاری بود، به حداقل رسید. استریمرھا ھم که 
خودشان و طرف دارانشان به اینترنت دسترسی 

نداشتند، درآمدزاییشان به صفر رسید.
بازیکن ھای مطرح و حرفه ای ایرانی ھم که در 
سطح جھانی برای تیم ھای آسیایی یا اروپایی از 
داخل ایران یا در رقابت ھای جھانی بازی می کنند، 

از مسابقاتشان جا ماندند.
حاال دیگر بازی سازھای ایرانی معتمد کارفرمایان 
و مشتریان خارجی خود نیستند و سرمایه گذاران 
جھانی ھم با تردید بیشتری درباره سرمایه گذاری 

در ایران مواجه ھستند.

  آ���ه ���رآ��د ��ای ���� ���ی
امیرحسین فصیحی، مدیرعامل شرکت فن افزار، 
جامعه  در  افراد  شناخته شده ترین  از  یکی 
بازی سازی ایران است و بسیاری از بازی بازان 
خارجی، صنعت بازی ھای رایانه ای ایران را با نام 
تیم او می شناسند. شرکت فن افزار شریف که در 
Garshasp کارنامه خود بازی ھای موفقی ھمچون
Shadow را دارد، به تازگی عنوان  Blade و
Children Of مطرحی در سطح جھانی ھمچون
Morta را به بازار جھانی عرضه کرده است. این 
تیم باید نسخه مختص نینتندو سوئیچ خود را به 
ناشر لھستانی ارائه می داد که این امر با قطعی یک 
ھفته ای اینترنت ھم زمان می شود. غیب شدن تیم 
توسعه دھنده درست چند روز قبل از انتشار بازی، 
امری عجیب و باورناپذیر برای ناشران حرفه ای 
جھانی است و به ھیچ عنوان پیام خوبی را با خود 

به ھمراه ندارد.
نمونه دیگر تیم ایرانی «بلک تیوب گیمز» که با 
بازی «قصه بیستون» با محور بازخوانی قصه فرھاد 
و شیرین قصد معرفی فرھنگ و ادبیات ایران را به 
دنیا دارد، درحال مذاکره با یک ناشر خارجی بود 
که بازی را بھتر در شرق و غرب دنیا منتشر کند. 
درحالی که ھمه چیز بسیار خوب پیش می رفت، 
شرکت ناشر بعد از یک ھفته دسترسی نداشتن به 
شرکت سازنده بازی، حاال حتی جواب ایمیل ھای 

این تیم ایرانی را ھم نمی دھد.
بازی «دبرنا» که جزو پرفروش ھای کافه بازار بود، 
در مدت قطعی اینترنت درآمدش کال صفر شد و 
با تمام ھزینه ھایی ھم که برای وصل کردن بازی 
انجام داد، باز ھم موفقیتی حاصل نکرد. این تیم 
پیش بینی کرد، بعد وصل شدن اینترنت دست کم 
۳ماه زمان می برد تا به حالت قبل از قطعی اینترنت 

برگردند.
این ھا را با کلی سرمایه گذاری ھای لغوشده دیگر 
که به دلیل قطعی اینترنت بود، کنار ھم بگذارید تا 
شاھد آن باشید که چه وضعیت وخیمی برای این 

صنعت نوپا در کشور ما رخ داده است.
قطع کردن  ز  ا صحبت کردن  راحت  براین  بنا
میلیون ھا  محدودکردن  یا  ینترنت  ا دوباره 
ایرانی به اینترنت ملی در شرایطی که خیلی از 
کسب وکارھای نوپا اتکای کاملی به شبکه جھانی 
ز این طریق  رند و میلیون ھا گیمر ا ینترنت دا ا
روزانه سرگرم ھستند، شاید برای عده ای راحت 
باشد، اما برای پیشتازان صنعتی سبز با ظرفیتی 
بعاد قابل ھضم نیست و ضربه مھلکی  ین ا در ا
قتصاد  نه تنھا به زندگی متخصصان، بلکه به ا
درحال رشدشان می زند و ھزینه ھای غیرنقدی 
و جبران ناپذیری به کشور متحمل می شود؛ 
ھزینه ھای واقعی و ھنگفت که مدیران دولتی 

ھم به خوبی از آن آگاه ھستند.
گرفتند،  را  تصمیم  این  که  سیاست گذارانی 
اگر بار دیگر بخواھند چنین تصمیمی بگیرند، 
نند عواقب تصمیم آن ھا تنھا ناراحتی  باید بدا
چند روزه مردم نیست، بلکه ھزینه اش این است 
که کسب وکارھای زیادی که فراتر از شرکت ھای 
آی تی ھستند، تحت تأثیر این تصمیم خواھند بود. 
این تصمیم، ھزینه ناامیدی افرادی را در پی دارد 
که دیگر به کارآفرین شدن فکر نخواھند کرد. این 

ھزینه ھا باید واقعی دیده شود.

قطعى یک هفته اى اینترنت در حوادث آبان98
چه تأثیرى بر صنعت بازى سازى ایران داشت؟

���� ���ه ��ای ��� ا��ان

در کشورى مانند ایران که اقتصاد آن وابسته به نفت و منابع طبیعى است، ظهور صنعت سبز 
و پرظرفیت بازى هاى ویدئویى یک فرصت غیرقابل چشم پوشى است.

طبق گزارش هاى رسمى در سال2018 بازار بازى هاى ویدئویى چیزى نزدیک به 138میلیارد 
دالر ارزش گذارى شد، رقمى که در سال2021 نزدیک به 180میلیارد دالر پیش بینى مى شود. 
براى مقایسه در سال2018 رقم گیشه و صنعت فیلم سازى در سراسر دنیا تقریبا 42میلیارد 
دالر و صنعت موسیقى حدود 19میلیون دالر ارزش داشته است. مجموع ارزش این 2صنعت 

حتى به ارزش بازار بازى هاى ویدئویى نزدیک هم نیست.
حاال چند سالى است که متخصصان جوان ایرانى توانسته اند قدم هاى خوبى در این صنعت 
پرظرفیت بردارند و دست کم در حوزه بازى هاى موبایلى سهم مناسبى از بازار داخلى داشته 
باشند. هرچند به حمایت هاى خیلى بیشترى نیازمند هستند تا بتوانند با رقباى خارجى نیز رقابت 
کنند و هرچند در همین چند سال گذشته بازى سازهاى ایرانى بازى هایى پرآوازه در سطح 

جهانى هم منتشر کرده اند.
حوادث امنیتى آبان ماه98 و قطع یک هفته اى اینترنت، هفته اى سیاه را براى بازى سازهاى ایرانى 
رقم زد تا در نهایت آن ها نه تنها به حمایت هاى دولتى امید نداشته باشند، بلکه خواهان آن باشند 

که در مسیر رشدشان سنگى قرار ندهند.

حامد سرادار
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#
فوتبال۲۱۲

����ه ��� ��، ���ن ا���� د��� �ام� ����ه �ا��. ت�� م���ی �� آس�ا رس��، 
اما ا�� تازه ا�ل راه �ود. رف�� �� آس�ا م���ا اف��ارآم�� و �وش �ال ����ه �ود (و 
وت��� آس�ا �ار ساده ای ��ود (و ����). �ا  ���) اما ت�ا�� �ا ت�� �ای �ر��  �ر
و �� ��ف ت��ر ���ی �ا از م���� ��ی آف آس�ا ���� و �ا  ا�� �ال ����ود�
���� دادن ۲ت�� ��ر��ی و��ری �� م���� ��ا�� رس��، �ا�� �� �ا�ت�اوت �ا 
وت��� �ر�� و ���ر�� ت�� ا�����ان  و فا��� �ا �� ���� ��ان ��ه اس�. ۲ت�� �ر
����� از ���ی �� ت��ر می ��، و����اک ����� .س�اب آس�ا �� از د�ر ��ق 
ا���� و از ��د�� �ا ام�� ����ه اس� �ازتا�� از ��ا�� فوت�ال ��اسان ��� ���. 

فوت�ا�ی �� �ا�ری آس�ا�� دارد اما وا����� در �واره م��ت �� �ا�� ��ا��.

ت��  ��ود   ،����  �� سا�ی  در  اس�ان  ز�ی  �� ���اد  � م�� تر��   �� ���ن 
و �� ��� ���ما�ان آس�ا �ود. ت�� م���ی ��  ف�� ��� ت�  را فا��� �ار  ����ود�
 �� ����ه  ا���ادی  م��و��  ����ن  ��ار  �ا  �ود  ��ا��ه  ���ی  و  ��ده   �� �ر
��ای  را  ��اسان ر��ی  �ای  �ا�ا�را��  �ود،  د�ار  ��ام  و  ا�وم���  س��و�� 
او��� �ار �� آس�ا رسا��. ��ا�� م��و�� ���دا�ی از ا�� ت�� و ����ی م��و�ن 
ز�ی آم�ه �ود��، ت��ا ��ا���ه  اس�ان �� ��ای او��� �ار ت�ام �� ��� �� ت�� ��
و �ا�ی  اس�ان در ��� ��ت� را در �وس� ا��ا�ی ت���� ��ن از ����ه �� ����ود�
از ���  ا���� ما�ی در �ا��اه، ���  ��د. �� سامان ��ن او�اع م��ر��ی و �� 
و ��ف� �� در �ا�ان ف��  ���� ا��ات �ود را ��ان داد و ت�� م���ی آن ��ان ��ر

�����ل
و ��اب 
آ���

حمید رضا معصومیان
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#
۲۱۴

لژیونر دوست داشتنی مشھدی 
سال پرفراز و فرودی را پشت 
سر گذاشت. رضا قوچان نژاد 
که بعد از جام جھانی روسیه 
از فوتبال ملی خداحافظی 
کرده بود، نوروز۹۸ را با تیم 
اف سی سیدنی استرالیا آغاز 
کرد. انتخاب تیم استرالیایی، 
خیلی ھا را به این باور رساند که 
دوران تأثیرگذاری این ستاره 
به پایان رسیده است. عملکرد ناامیدکننده ۱۱بازی و 
تنھا یک گل زده و نقش کم رنگ این بازیکن در قھرمانی 
اف سی سیدنی در اِی لیگ استرالیا باعث شد تا کم کم 
نام این ستاره مشھدی از ذھن فوتبال دوستان پاک 
شود. اما این پایان داستان نبود. پایان قرارداد با سیدنی و 
تمایل نداشتن آپوئل نیکوزیای قبرس به تمدید قرارداد 
با این بازیکن در کنار شروع فصل نقل وانتقاالت فوتبال 
ایران، باعث شد تا تیم ھای لیگ برتری برای به خدمت 
گرفتن بازیکن سابق تیم ملی به صف شوند. یک روز 
صحبت از پرسپولیس به میان آمد و روز دیگر خبر 
عقد قرارداد تیم متمول تبریزی با این ستاره به گوش 
می رسید. حتی در مقطعی از بازار نقل وانتقاالت گفته 
می شد که قوچان نژاد ھوای بازی در مشھد به سرش 
زده است و در لیگ امسال پیراھن شھرخودرو را به 
تن خواھد کرد؛ اما رضای مشھدی داستان ما باز ھم 
ترجیح داد در اروپا بازی کند و به خانه دومش، یعنی 
ھلند، بازگردد. زووله ھلند مقصد جدید ستاره ای بود 
که گل زدن در اردیویسه را به خوبی بلد است. گوچی 
در نخستین بازی برای تیم جدیدش درخشش 
خیره کننده ای داشت و درحالی که به عنوان بازیکن 
ذخیره وارد میدان شد، توانست در عرض ۲۸دقیقه 
پوکر کند. بدین ترتیب او به نخستین بازیکن تاریخ 
لیگ اردیویسه تبدیل شد که در حضور تعویضی اش 

توانسته است ۴گل در یک بازی به ثمر برساند.
ھمین درخشش باعث شد تا نام رضا قوچان نژاد یک بار 
دیگر حول و حوش تیم ملی شنیده شود. این مھاجم 

در روزھای ابتدایی حضور 
مارک ویلموتس در تیم 
ملی، سری به اردو زد و با 
این مربی بلژیکی و بازیکنان 
گپ زد. درحالی که بسیاری 
از ھواداران و کارشناسان 
منتظر بودند تا مرد بلژیکی 
نیمکت تیم ملی این بازیکن را برای رقابت ھای مقدماتی 
جام جھانی به تیم ملی دعوت کند، ویلموتس ترجیح 
داد به سایر مھاجمان تیم ملی فرصت بازی بدھد و باز 
ھم گوچی را در فھرست نھایی قرار نداد. قوچان نژاد 
که در ھلند دوباره اوج گرفته بود، در ادامه فصل ھم 
نصفه و نیمه برای تیمش به میدان می رفت و در ۸بازی 
ابتدایی اش برای زووله ۶گل به ثمر رساند که با توجه 
به زمان حضورش در زمین، آمار قابل قبولی به نظر 
می رسید؛ اما ھمای سعادت در بازی ھفته چھاردھم 
لیگ ھلند از روی شانه ھای مھاجم ایرانی پرید تا روند 
نزولی این بازیکن از بازی مقابل فورتنا سیتارد شروع 
شود. قوچان نژاد در این مسابقه از ابتدا در ترکیب 
ثابت تیمش حضور داشت و خیلی زود در ھمان 
۵دقیقه ابتدایی بازی توانست پاس گل اول تیمش 
را برای ھم تیمی ھایش بفرستد. این شروع باعث شد 
تا خیلی ھا باز ھم چشم به درخشش گوچی داشته 
باشند، ولی طلسم نحس این بازیکن در دقیقه۵۵ با یک 
بی احتیاطی باعث شد تا او با کارت قرمز مستقیم داور 
از زمین بازی اخراج شود. بعد از این بازی بود که دوران 
افول ستاره مشھدی فوتبال کشورمان شروع شد. 
قوچان نژاد بعد از این بازی دیگر راھی به ترکیب تیمش 
پیدا نکرد. حضور ده، پانزده دقیقه ای این بازیکن و 
ناتوانایی او در گل زنی باعث شد تا در بازار نقل وانتقاالت 
زمستانی اروپا شایعاتی درباره رفتن قوچان نژاد از این 
باشگاه به گوش برسد. گوچی اما تصمیم به ماندن 
و جنگیدن گرفت. تالش ھای او برای بازی کردن 
سرانجام بعد از ۳ماه نتیجه داد و مھاجم مشھدی تیم 
زووله در ھفته بیست ودوم لیگ توانست ۱۴دقیقه برای 
تیمش به میدان برود تا در تساوی بدون گل تیمش 
برابر والویک شریک باشد. ۲ھفته بعد او دوباره در بازی 
حساس برابر آلکمار از دقیقه۸۰ به عنوان سومین 
تعویضی تیمش وارد زمین شد، ولی نتوانست مانع 
از شکست زووله شود. گوچی ۳۲ساله فوتبال ایران 
تا اینجای فصل لیگ ھلند در ۱۰مسابقه برای زووله 
به میدان رفته و موفق به زدن ۶گل و دادن یک پاس 

گل شده است.

������ ���� ��
سال �� ف�از و ���� ���و�� م���ی در ا���ا
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۲۱۶

    ����� ��� ا�� ����� و���
سال۹۸ برای مھاجری سالی سخت و پردغدغه بود. 
سالی که به اذعان خودش تلخی و شیرینی ھای زیادی 
داشت، اما تلخی اش بیشتر به کامش نشست: «شاید 
تلخی ســال۹۸ برای من قبول مسئولیت تیمی بود 
که اصال شرایط خوبی نداشت.» او گفت: «حقیقت 
این است که ما در شروع مشــکلی نداشتیم. وقتی 
من به مازندران رفتم، ھمه چیز درست بود، اما حین 
بســتن قرارداد با بازیکنان به یک باره مالکیت تیم 
تغییر کرد و تیم را به افراد دیگری واگذار کردند. کار 
سخت شد و نتوانستیم آن طور که می خواھیم، تیم 
ببندیم.» سرمربی مستعفی نســاجی با وجود این، 
تجربه حضور روی نیمکت مازنی ھا را تجربه ای خوب 
دانست و خاطرنشان کرد: «فصل پر فراز و نشیبی را 
گذراندم، ولی تجربه خوبی بود. امسال صحنه ھایی 
در فوتبال دیدم کــه در این ۳۰ســال ندیده بودم. 
ھمیشه قدرشــناس عالقه و محبت مردم مازندران 
ھســتم و ھیچ وقت لطف آن ھا را فراموش نمی  کنم. 

ھمین لطف مردم بود که امســال مرا مجاب کرد تا 
جایی که می توانم برای این تیم مایه بگذارم و از این 

بابت راضی ام.»

  از ا�����ی ا�ل �� ا�����ی دوم
آقای ســرمربی بالفاصله بعد از آنکــه می بیند تیم 
مدیریتی و مالکیت نساجی در ھمان روزھای آغازین 
فصل تغییر می کنند، اســتعفای خــودش را اعالم 
می کند. مھاجری می گوید: «استعفا کردم تا دست 
مالک جدید باز باشــد، اما دوستان گفتند بمان و ما 
ھم کمکت می کنیم.» مھاجری در نســاجی ماند و 
در شروع فصل ھم نتایج رؤیایی با تیمش گرفت. تا 
جایی که به مرد محبوب سکوھای قائمشھر تبدیل 
شد. تیم او نه تنھا فوتبال زیبایی بازی می کرد، بلکه 
نتیجه ھم می گرفت. اما رفته رفته شرایط عوض شد و 
مھاجری و شاگردانش با وجود نمایش دلنشین، دیگر 
نمی توانستند امتیازھا را به حسابشان واریز کنند. از 
طرفی بیماری نگران کننده ســرمربی مشھدی ھم 
قوز باالی قوز شــد. مھاجری در این باره گفت: «بعد 

درست شبیه یک داستان دراماتیک، قهرمان از جنگ با غول تا بن دندان مسلح، زخمى 
بیرون مى آید، اما یک شهر برایش هورا مى کشند و اشک هایش را با دستمال تشویق پاك 
مى کنند. شکست 4 بر 0 و تحقیر در خانه اتفاقى نبود که هواداران تیفوسى قائمشهرى را 
به جنون نکشاند، اما سکوهاى ورزشگاه شهید وطنى سرمربى مشهدى خود را دوست 
داشتند و بعد از باخت او را به سمت خود فراخواندند. برایش دست زدند و حمایت خود 
را یک صدا اعالم کردند. محمدرضا مهاجرى شاید جزو معدود مربیان ایرانى است که 
در فوتبال ما بعد از شکست تشویق مى شود و هواداران و بازیکنان یک دل و هم آوا 
را گذرانده  تلخ و شیرین زیادى  او در دوران مربیگرى اش روزهاى  دارند.  دوستش 
از خاطر نخواهد  اما 20هفته پرتالطم روى نیمکت نساجى را بى تردید هیچ گاه  است، 
برد. مهاجرى در آستانه نوروز99 براى سفر و استراحت به زادگاه مادرى رفته است 
تا با او دیدار تازه کند. محمدرضا مهاجرى خسته از هیاهوى روزهاى پرماجرا تلفن 
همراهش را از دسترس خارج کرده است تا فقط به استراحت و ریکاورى روحى فکر 
کند. با وجود این، براى یک گفت وگوى متفاوت پاى خط اینترنتى ما مى آید و از داستان 
یک خیانت مى گوید! خیانتى که در کنار بیمارى او را به سوى درهاى خروجى باشگاه 

نساجى رهسپار کرد.

��� �� ���� �� ��� ���
�از�وا�ی ��ا�� �� ف�� ت�� 

�� �ر��ان س�مر�� م���ی ��ا�ی را ��ف� ورزشی
ت وگو

گف
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از اینکه به آمبلی مبتال شدم، دکترھا گفتند دیگر مربیگری نکن، اما من 
نمی توانستم در آن شرایط تیم را تنھا بگذارم. استعفا کردم، اما باز با اصرار 
مدیران به تیم برگشتم.» مھاجری افزود: «ماندم و ما در نیم فصل دوم ھم 
نتایج خیلی وحشتناکی نگرفتیم. در ۵بازی نیم فصل دوم ۲برد، ۲باخت و 

یک تساوی به دست آوردیم.»

   ����� ��ی �� د�ل در ���ن ا��
چالش بزرگ و اساسی مھاجری و تیمش نه بیماری بود و نه نتایج ضعیف! 
او درست از روزی در مسیر ترک قائمشھر افتاد که در نیم فصل ۳بازیکن 
این تیم (جعفری، سرلک و علیاری) به یک باره به دلیل پرداخت نشدن 
۳۵درصد از قراردادشان، اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد کردند و از این 
تیم جدا شدند. حضور جعفری و سرلک در شھرخودرو شروع حواشی بود 
که دور مھاجری را گرفت. او در این باره اظھار کرد: «سرلک و جعفری که 
به شھرخودرو رفتند، حواشی ما را فراگرفت. خیلی ھا گفتند مھاجری این 
۲بازیکن را به مشھد فرستاده است و خودش ھم با رفتن یحیی می خواھد 
به شھرخودرو برود. من مجبور بودم در مقابل این حواشی ھم بجنگم.» 
وی افزود: «ســرلک و جعفری خیلی اشــتباه کردند. آن ھا درست در 
روزھایی این کار را کردند که مشکالت مالی باشگاه حل و فصل شده بود. 
کاش به خود من می گفتند و اگر بعد از یک ھفته پولشان را نمی گرفتند، 
خودم برگه فسخ را برایشان می گرفتم.» سرمربی مستعفی شاکی از یک 
دالل خاص، تصریح کرد: «یک نفر دالل که ھمه ھم او را می شناســند، 
ھم به تیم ما لطمه زد، ھم به شھرخودرو، ھم به شخص مھاجری و ھم به 
این ۲بازیکن. االن کسانی که این بچه ھا را تحریک به جدایی از نساجی 
کردند، خودشان را قایم کرده اند.» مھاجری تأکید کرد: «چرا شھرخودرو 
در حساس ترین مقطع باید چنین حکمی بگیرد؟ چرا یک نفر اسمی از آن 
دالل نمی آورد که آینده این بچه ھا را خراب کرد؟ در ھمان مقطع بارھا 
می خواستم حمیداوی را پیدا کنم و با او صحبت کنم. بگویم این کار را 
نکن. این به نفع ھیچ کس نیست، اما آقایان نگذاشتند با حمیداوی تماس 
بگیرم. حمیداوی جواب تلفن را نمی داد. شاید فکر می کرد من دنبال چیز 

دیگری ھستم.»

   ����ن ����� و ���� ��ز��� �� ����
مھاجری حاال دیگر به روزھــای تلخ فکر نمی کند. او بــا تأکید بر اینکه 
سال۹۸ سخت ترین سال مربیگری او بود، گفت: «سال سختی داشتم، اما 
شیرینی ھایی ھم داشت. چالش کار در تیم نساجی با آن ھواداران مشھور 
و دوست داشتنی اش، چالشــی بود که به راحتی نمی توانستم از کنار آن 
بگذرم.» وی افزود: «ھواداران نساجی عاشق ھستند. با برد تیمشان عشق 
می کنند و با باختش زندگی شــان را غصه برمی دارد.» سرمربی مشھدی 
درباره اینکه آیا ســال۹۹ دوباره به فوتبال مشھد برمی گردد، اظھار کرد: 
«خب من یک سر قضیه ام. شغل من مربیگری است و االن نیاز به ریکاوری 
دارم و باید ببینم در آینده چه پیش می آید. من در شھرھای مختلف ایران 
مربیگری کرده ام و این افتخاری برای من و فوتبال مشھد است. شاید به 

مشھد برگردم.»
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  ا������ آر��؛ �����ن ���ل
آقـای گل لیـگ ۸۸-۸۷ لیـگ برتـر فوتبـال 
کشـور کـه کشـف «خـداداد عزیـزی» بـرای 
فوتبـال ایـران بـود، پـس از ۲فصـل موفـق در 
پیـام بـه «پرسـپولیس» تھـران پیوسـت. آرفی 
آلبانیایی تبـار، اھل جمھـوری کوزوو و شـھروند 

آلمـان اسـت.
او پیـش از ورود بـه ایـران در کشـور خـودش 
به صـورت حرفـه ای فعالیت ھـای تبلیغاتـی و 
مدلینگ داشـت و پـس از پایـان دوران فوتبالش 
دوبـاره در ایران بـه ھمیـن حرفـه و فعالیت ھای 

مشـابه روی آورد.
او در آخرین سـال حضـورش در فوتبـال ایران به 
تیـم دسـته اولی ابومسـلم پیوسـت، امـا یک بـار 
درحالی کـه داشـت از پله ھـای ھتـل پاییـن 
می آمـد، بـه زمیـن خـورد و از ابومسـلم کنـار 
گذاشـته شـد! آرفی بعد از آن در ۲تیم کشورش 
به میـدان رفـت، امـا در نھایـت بـرای زندگی به 
ایـران بازگشـت و این بـار در حـوزه جدیـدی از 

خـودش رونمایـی کـرد.
آرفـی ۴۱سـاله حـاال در کنـار «علـی انصاریان» 
و «پژمـان جمشـیدی» سـومین ورزشـکاری 

اسـت کـه بازیگـر شـده اسـت 
و نکتـه جالـب اینکـه اشـپیتیم 
کامـال حرفـه ای و بـدون لھجـه 
فارسـی صحبت می کنـد و ھمین 
باعـث شـده اسـت تاکنـون در 
فیلم ھـا و سـریال ھای زیـادی 
مثـل «دیواربه دیـوار»، «مـا ھمـه 
بـا ھـم ھسـتیم»، «لژیونـر» و... 
ھنرنمایـی کند. او ھمچنـان گاھـی در تیزرھای 
تبلیغاتـی برندھـای مختلـف حضـور دارد و بـه 
گفتـه خیلی ھـا در حـوزه مدلینـگ موفق تـر از 

فوتبـال اسـت!
یرانـی  آرفـی حـاال بـه گفتـه خـودش یـک ا
در  جـدی  خیلـی  و  می شـود  محسـوب 
مراسـم ھای مختلـف تبلیغاتـی و سـینمایی 

حضـور فعـال دارد.

  ��ره ���ک؛ ��� ���� ا���!
ھیـکل  و  قـد  خـوش  و  بلندقامـت  مدافـع 
سـیاه جامگان کـه در اردوی ترکیـه ایـن تیـم به 
«اکبـر میثاقیـان» معرفی شـد، ھیـچ گاه فرصت 
ھنرنمایـی درسـت و حسـابی در ترکیـب تیـم 
مشـھدی را پیدا نکرد و میثاقیان در کل اعتقادی 
بـه او نداشـت و دربـاره اش می گفـت؛ «او به درد 
عکس یـادگاری می خـورد تـا فوتبال» اما فشـار 
مدیرعامـل باشـگاه باعـث شـد میثاقیـان او را 
جـذب کنـد و روی نیمکت بنشـاند. چـوالک اما 
در نھایـت چنـد بـازی بـرای مشـھدی ھا انجـام 
داد، اما دلـش با ایـن تیم نبـود و از مشـھد رفت.

این بازیکن کروات ھم در کشـور خـودش در کنار 

آ���� �����ل
��ا�ی �� م�ل �ا��

 �� ��ای فوت�ال �ا�ی ��دن �� م��� آم���
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ماجراى جذب بازیکنان خارجى براى تیم هاى فوتبال مشهد، همیشه با عجایب ویژه اى 
همراه بوده است. آن ها یا خیلى پرحاشیه بوده اند و مثل «ژان نگودى» بازیکن تیم «پیام» 
کنار زمین را آبیارى کردند! یا خیلى خوب بودند و مثل «دنى اولروم» به تیم هاى بزرگ تر 

رفتند و درخشیدند.
در میان بازیکنان خارجى که به مشهد آمدند 3بازیکن شبیه یکدیگر بودند. این شباهت 
نه در حوزه فنى و پست بازى و آمار گل زنى، که در یک ماجراى عجیب به  هم گره 

مى خورد؛ آن هم اینکه هر 3بازیکن در کشور خود در حوزه مدلینگ فعالیت مى کردند!
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فوتبال فعالیت تخصصی مدلینگ داشـت. او مقابل 
تیم ھـای بزرگـی مثـل دورتمونـد و اشـتوتگارت 
بازی کرده بـود، امـا کال عالقه ای به پیشـرفت ھای 
آن چنانـی نداشـت و بیشـتر وقتـش در آتلیه ھـای 
عکاسـی می گذشـت. چـوالک در نھایت بـه تیمی 
از ایالـت «گیبـن» آلمـان پیوسـت و در آنجـا بـه 
میدان مـی رود، اما با کوچش از کرواسـی بـه ایالت 
ژرمن ھـا فعالیتـش در عرصه مدلینـگ را به صورت 
حرفه ای تـر دنبـال کـرد. او کـه سـابقه بـازی در 
تیم ھـای ملـی پایه آلمـان و حتـی گل زنـی در این 
تیم ھـا را دارد، در نھایـت گویا بـه پیش بینی «اکبر 
میثاقیان» دچار شـده اسـت و مدلینـگ را بیش از 

فوتبالـش جـدی خواھـد گرفت!

و��و ا���وف؛ ���� ���ل ���  
بازیکـن اوکراینـی «شـھر خـودرو» از روز اول 
آمدنـش با خبـر اینکـه پیـش از ایـن یـک مانکن 
حرفه ای بوده اسـت، حاشیه ساز شـد. «میروسالو 
اسـالووف» که ھنـوز فرصـت خودنمایـی ویژه ای 
در ترکیـب مشـھدی ھا پیـدا نکـرده اسـت، 
ھمچنـان بـا عکس ھـای مدلینگـش در فضـای 
مجـازی بیـش از عکس ھـای بـا لبـاس فوتبـال 

شـناخته می شـود.
ایـن مھاجـم ٢٩سـاله در لیگ ھـای دانمـارک، 
لتونی، امـارات، فرانسـه، اتریـش و اوکرایـن بازی 
کرده اسـت و سـابقه حضـور در لیـگ اروپـا را نیز 
دارد، امـا ھمـه این ھـا باعـث نشـد تـا ایرانی ھای 
کنجـکاو سـابقه فعالیـت او در حـوزه تبلیغـات و 

مـدل را پیگیـری نکننـد.
او حتی پس از حضـورش در مشـھد وقتی متوجه 
ایـن ماجراھـا شـد، بـه حـرم مطھـر امـام رضـا(ع)
رفـت تـا بخشـی از حساسـیت ھا را از دوشـش 
بـردارد، امـا ایـن ھـم پایـان ماجرا نبـود، چـرا که 
سرآسـیایی آن قـدر او را به بـازی نگرفت تا کسـی 
بـه توانایی ھـای فنـی او ھـم پـی ببـرد و فراموش 
کند کـه او پیـش از اینکـه بازیکـن فوتبال باشـد، 
یک مـدل خوش قـد و قامـت اسـت! نکتـه جالب 
درباره ایـن بازیکن این اسـت که تصاویـر عجیبی 
از فعالیت ھـای مدلینـگ او دسـت بـه دسـت 
می شـود و غالبـا پوشـش ھای خنـده داری در 
تصاویـر تبلیغاتـی برای خـود انتخاب کرده اسـت 
و ایـن موضـوع باعـث شـده او بیـش از مدل ھـای 

قبلـی مـورد توجه قـرار گیـرد.

«یونس شاکری» را می شود چھره ویژه مشھدی ھا 
در سال۹۸ دانست. بازیکنی که خودش ھم درست 
و دقیق نفھمید چه بر سرش آمد. او برای مشھدی ھا 
ھم گل می زد، ھم گل می ساخت، اما روحیاتش با 
مدیران تیمش نساخت و در نھایت او را کنار گذاشتند. 
شاکری گرچه تا مدتی مھاجم محبوب گل محمدی 
بود و درحالی که ھرسال پیشنھادھای خوبی از دیگر 
تیم ھا داشت، در مشھد و «شھرخودرو» یا ھمان 
«پدیده» وقت مانده بود و با این تیم طعم آسیایی شدن 
را چشیده بود، اما در نھایت در آخرین روزھای حضور 
گل محمدی در مشھد، از این تیم کنار گذاشته شد. 
گل زن اول تیم مشھد حتی از پیشنھاد وسوسه برانگیز 
جابه جایی با «سعید مھری»، بازیکن «تراکتور تبریز»، 
ھم گذشت تا در مشھد و البته آسیا ماندگار شود، اما 
دست روزگار او را از این تیم جدا کرد و به تیم متمول اما 
نه چندان خوب «گل گھر سیرجان» فرستاد، جایی که 
حاال با اتفاقات پیش آمده، مشھدی ھا بیشتر قدرش را 
دانستند. مھاجم نیشابوری «شھرخودرو» حاال روزگار 
خوشی در «گل گھر سیرجان» دارد و حتما فصل بعدی 
جایی بھتر از کویر کرمان را برای بازی برمی گزیند. او 
خودش از این اتفاقات شوکه شده است و در این باره 
می گوید: «در مورد این مسائل بھتر است صحبت 
نکنم. شاید من ھم بھترین تصمیم را گرفتم که جدا 
شدم. به ھرحال برای تیم شھرخودرو آرزوی موفقیت 
دارم.» «شھرخودرو» امسال محل تصمیمات عجیب 
و غریب بود؛ یک نمونه اش ھمین «یونس شاکری»، 
یا حتی بازیکن ھم پستی اش، «روح ا... باقری»، که با 
کلی سالم و صلوات به مشھد آمد و به بدترین شکل 
ممکن به مازندران بدرقه شد. شاکری وقتی از مشھد 
رفت، تیم مشھدی در ۴بازی گلی نزد، اما او برای تیم 
سیرجانی در ۴بازی ۴گل زد تا این آمار عجیب برای 
ھمیشه ثبت شود. او حاال رؤیایی بزرگ تر از سیرجان 
در سر دارد و احتماال خبرھای جدید و بھتری از او 
منتشر خواھد شد، خبرھایی که ھر لحظه حسرت 

مشھدی ھا را بیش از پیش خواھد کرد.

���ت ����
د��اره م�رد ���� ����ود�و

در ��� ��زد��
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آخرین قابی که از فوتبال مشھد در سطح لیگ دسته 
اول فوتبال ایران مانده، مربوط به افتضاحی است که 
تیم مشکی پوشان، اول مھرماه سال۹۷ در انزلی به بار 
آورد و برای ھمیشه از صحنه فوتبال حذف شد. امسال 
اما اتفاقات جالبی برای فوتبال مشھد در این لیگ رقم 
خورد. رضا عنایتی و رضا صاحبی، ۲مربی مشھدی و 
۲ آقای گل سابق فوتبال ایران، روی نیمکت تیم ھای 

لیگ یکی نشستند.
عنایتی که پیش تر سابقه ھدایت تیم ھای صبای 
قم، پاس ھمدان و سیاه جامگان را در کارنامه داشت، 
پیش از آغاز لیگ دسته اول با پیشنھاد تیم قشقایی 
مواجه شد و چمدان ھایش را از نیوکمپ به مقصد 
حافظیه شیراز بست. آقای گل تمام ادوار لیگ برتر 
در شیراز تنھا ۵ھفته دوام آورد و بعد از دربی شیراز که 
با شکست قشقایی ھمراه بود، از سمت خود استعفا 
کرد. ۵بازی، یک پیروزی، یک تساوی و ۳شکست 
حاصل کار عنایتی در شیراز بود، اما نیمه دوم سال۹۸

برای این مربی فوق العاده شروع شد. اول پیشنھاد 
باشگاه النصر امارات بود که خیلی از ھواداران فوتبال 
را شوکه کرد. عنایتی که سابقه بازی در النصر را در 
کارنامه داشت، رابطه اش با مسئوالن این باشگاه خوب 
بود و در آن مقطع مدعی شد که برای ھدایت تیم 
بزرگ ساالن و اصلی باشگاه اماراتی پیشنھاد 
دارد! عنایتی شوک دوم را محکم تر به فوتبال 
ایران وارد کرد و این بار خودش را به عنوان مالک 
و مربی تیم فوتبال سرخ پوشان پاکدشت بر 
سر زبان ھا انداخت. انتخاب علی نیکبخت و 
محمد رجب زاده به عنوان کمک مربی، نشان از 
برنامه ھای جدی عنایتی برای تیمی 
داشت که پایین جدول استرس 
سقوط را در میانه ھای فصل 
داشت. مربی و مالک مشھدی 
سرخ پوشان، بعد از چند ھفته 
به طور رسمی اعالم کرد که 
به دنبال تغییر نام این تیم 
و احیای نام ابومسلم است. 
کارنامه این مربی تا اینجای 

کار در پاکدشت درخشان بوده است و او در ۷بازی 
اولش رنگ باخت را ندید و ۳برد و ۴تساوی را برای 
تیمش کسب کرد. سرخ پوشان به دلیل نتایج ضعیفی 
که در نیم فصل اول لیگ گرفته است، تنھا روی کاغذ 
برای صعود به لیگ برتر شانس دارد، اما از ھمین حاال 
می توان این تیم را در جمع مدعیان سال آینده لیگ 

دسته اول قرار داد.
یکی دیگر از قاب ھایی که مربی جوان مشھدی در 
این رقابت ھا از خود به جای گذاشت، مربوط به بازی 
حساس این تیم در ھفته بیستم بود. جدال با گل ریحان 
البرز که در آن بازه زمانی به عنوان صدرنشین دسته اول 
رقابت می کرد و محمد نصرتی را به عنوان مربی روی 
نیمکت می دید. حدود دقیقه۳۰ بود که یک درگیری 
لفظی بین محمد نصرتی و رضا عنایتی پیش آمد. با 
وجود تالش کیانوش رحمتی و علیرضا نیکبخت برای 
پایان درگیری، داور مسابقه ھر ۲سرمربی را اخراج کرد 
و دیگر اجازه حضور در کنار زمین را به آن ھا نداد. بعد 
از این بازی عنایتی در مصاحبه ای مدعی شد که برای 
رقابت در لیگ یک باید چھار، پنج صداکلفت روی 

نیمکت تیمش استخدام کند!
اما دیگر مرد خبرساز نیمکت تیم ھای لیگ یکی، رضا 
صاحبی بود. کاپیتان مشھدی سال ھای نه چندان دور 
پیام خراسان، این روزھا در قامت سرمربی روی 
نیمکت شھرداری تبریز می نشیند. رضای آقای گل 
لیگ آزادگان، بعد از آنکه نتایج درخشانی با تیم امید 
شھرخودرو در لیگ کشوری به دست آورده بود، 
نتوانست با کادر جدید مالکیتی این باشگاه ھمکاری 
کند و سرانجام بلیتش برای تبریز را اکی کرد. حضور 
او در تبریز به قدری غیرمنتظره بود که شاید ھیچ کس 
به طور دقیق متوجه نشد چرا صاحبی تصمیم گرفت 
مشھد را ترک کند. شھرداری تبریز، تیمی که با اختالف 
زیاد در قعر جدول لیگ یک تقریبا از ھمین حاال سقوط 
کرده محسوب می شود، تنھا می توانست یک تجربه 
برای صاحبی محسوب شود. او در نھایت ھمان گونه که 
پیش بینی می شد از این تیم ضعیف که گفته می شود 
بازیکنانش در حد لیگ دسته سوم ھم نیستند جدا شد 

و به مشھد برگشت.

دو آ��ی �� ����ی
سال م��اوت مر���ری «��ا��ی و �ا��ی»
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کارنامه داشت، رابطه اش با مسئوالن این باشگاه خوب 
بود و در آن مقطع مدعی شد که برای ھدایت تیم 
بزرگ ساالن و اصلی باشگاه اماراتی پیشنھاد 
دارد! عنایتی شوک دوم را محکم تر به فوتبال 
ایران وارد کرد و این بار خودش را به عنوان مالک 
و مربی تیم فوتبال سرخ پوشان پاکدشت بر 
سر زبان ھا انداخت. انتخاب علی نیکبخت و 
محمد رجب زاده به عنوان کمک مربی، نشان از 
برنامه ھای جدی عنایتی برای تیمی 
داشت که پایین جدول استرس 
سقوط را در میانه ھای فصل 
داشت. مربی و مالک مشھدی 
سرخ پوشان، بعد از چند ھفته 
به طور رسمی اعالم کرد که 
به دنبال تغییر نام این تیم 
و احیای نام ابومسلم است. 
�هکارنامه این مربی تا اینجای 
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بـه آرزویشـان، یعنی راھیابی به آسـیا، دسـت پیدا 
کردند. شـاید اگر بگویم ھمه چیز دربـاره جدایی ام 
را به مسـئوالن باشـگاه شـھرخودرو واگـذار کردم، 
سـخنی بـه گزافـه نگفتـه ام. آن زمـان، یعنـی 
نیم فصـل، به مـن از سـوی پرسـپولیس پیشـنھاد 
شـد، امـا جـدی نگرفتـم، امـا پرسپولیسـی ھا 
خیلـی اصـرار داشـتند تا آنجـا کـه ھمه چیـز را به 
مسـئوالن باشـگاه سـپردم تا آن ھا رضایت بدھند.

مـن فکـر می کنم شـرایط بـه گونـه ای رقـم خورد 
کـه دیگـر در مشـھد نباشـم؛ ھرچنـد کـه دلـم با 
شـھرخودرو بـود و البتـه پنھـان نمی کنـم کـه 
پیشـنھاد پرسـپولیس و اصـرار آن ھـا نیـز مزید بر 
علـت شـد. به ھـر حـال این ھـم قسـمت مـن بود 
و خوش حالـم کـه دوران خوبـی را در ایـن شـھر 
سـپری کـردم؛ ھرچنـد مشـکالتی ھـم داشـتیم، 
ماننـد کمبـود امکانـات و وعده ھایـی کـه برخی از 

آن ھـا محقـق نشـد.

  �ـ� �ـ�دم ��ـ�� �ـ� �� د��ـ� �ـ� از �ـ�� 
د��ـ�ر ���ـ��؟

به ھـر حـال آن ھـا ھـم عاشـق تیمشـان ھسـتند 
و از ایـن موضـوع شـاید دلخـور باشـند، امـا مـن 
ھیچ وقـت محبت ھـای مـردم مشـھد را فرامـوش 
نمی کنـم و یقیـن دارم عاشـقان واقعـی فوتبـال 

شـرایط را درک می کننـد.

��ی �� ���� ����د��؟    ���� ا�� �
در فوتبـال ھیـچ چیـزی غیرممکـن نیسـت. مـن 
خاطرات بسـیار خوبی را در مشـھد دارم و دوستان 

خوبـی ھـم پیدا کـرده ام.

�ـ��  �ـ�  ���ـ�����  از  ��ـ�  ���ـ�  ا�ـ� 
�� ��د�ـ�؟ �ـ�ک  را  ��ـ��  �ـ� داد،  ���ـ���د 
نمی توانـم درباره ایـن موضوع خیلـی صحبت کنم. 
ھمان طـور کـه گفتـم، در فوتبـال حرفـه ای ھمـه 
چیز ممکـن اسـت رخ بدھد، امـا اگر تیمـی به غیر 
از پرسـپولیس بود، شـاید نمـی رفتم و باشـگاه نیز 

رضایت نمـی داد.

زش �ـ�ای دادن     ا���ـ� ���ـ� �ـ� از �زارت ��
ر���� ���ـ� �ـ�� �ـ� ��ـ��ی �� ��ـ�ر آ�رد�ـ�، 

��ـ� دارد؟
نه، مـن ایـن موضـوع را قبـول نـدارم. این ھـا ھمه 
شـایعه اسـت. اگـر مسـئوالن شـھرخودرو رضایت 
نمی دادند، شـاید حـاال در شـھرخودرو بـودم. من 
سـاعت ھا بـا حمیـداوی در این باره صحبـت کردم 
و حتـی سـنگ بزرگـی ھـم جلـو پـای مسـئوالن 
پرسـپولیس گذاشـتند، امـا در نھایـت رضایت نامه 
دادنـد. اگـر رضایت نامـه نمی دادنـد، مـن ھـم در 

شـھرخودرو باقـی می مانـدم.

و �ـ� ر��ـ� �ـ��  �ـ� ��ـ� �ـ����د�    ��ـ�ل دا�
ا�ـ� �ـ�د؟

نـه، ایـن موضـوع را چنـدان 
قبـول نـدارم. ایـن تیـم بـا 
حضـور سرآسـیایی کـه از 
دوسـتان خـوب مـن اسـت، 
به مرحلـه گروھی آسـیا ھم 
صعود کـرد. مگـر ھـواداران 
چـه اتفاقـی مھم تـر از این را 
قـرار بـود تجربه کننـد؟ تیم 
شـھرخودرو بازیکنان بسیار 
خوبـی دارد و مـن افـت این 
تیـم را قبـول نـدارم، چراکه 
در لیگ ھم نتایجشان خوب 
بوده اسـت. بـه ھر حـال این 
را ھـم بایـد بپذیریـم کـه 
شـھرخودرو در برھـه ای در 
شـوک فرو رفـت، امـا خیلی 

  آ�ـ�ی �� ���ـ�ی، ا��ـ�ا ���ـ� از �ـ�� ���ـ� 
۱/۵ ��ـ� ���ر��ن در ��ـ�� �� ���� ��ـ� 
�� �����ل ��ا�ـ�ن ��، ����  ��� ����� �� ����
�ـ� ����ـ�ل ��ـ��  �ـ� �� ���ـ�. �ـ�� ���� ��
���ـ�ب �� �ـ��� و ���ـ� از �ـ�دم ��ـ�� �ـ� 
���ـ� از �ـ�� �ـ�د �� ���ـ�. ا�ـ� �ـ� �ـ� در�ـ� 
در آ�ـ���� �� ��ـ� ���ـ�� ��ش ����ـ�ن در ��� 

������ـ�ن آ�ـ�� از ا�ـ� ��ـ� ر���ـ�؟
خب این تصمیـم سـختی بود. امـا نبایـد فراموش 
کنیـم کـه فوتبـال حرفـه ای اسـت و مربیـان 
و بازیکنـان نیـز در ایـن دایـره قـرار می گیرنـد. 
خوش حالـم از اینکـه مردم فوتبال دوسـت مشـھد 

�� ����ی �� �� �� د��
�� از �� د���ر �����

��� و�و �ا ���� �� م���ی �� ����ود�و را در آس�ا ت��ا ��ا��

خراسان  فوتبال  در  که  است  بوده  مربى  تأثیرگذارترین  شک  بدون  گل محمدى  یحیى 
راهى  را  خراسان  فوتبال  از  نماینده اى  نخستین بار  براى  شد  موفق  و  کرد  پیدا  حضور 
آسیا کند. حضور گل محمدى در شهرخودرو با اتفاقات جالب و شاید عجیب و غریبى همراه 
بود. سرمربى که بعد از حضور نه چندان موفق در تراکتورسازى تبریز مربیگرى تیمى را 
نپذیرفته بود، در شرایطى هدایت مشهدى ها را برعهده گرفت که وضعیت مالى این باشگاه در 
سال96 اصال روبه راه نبود و شرکت پدیده نیز تمایلى به تیم دارى نداشت. هرچه بود، یحیى 
با پدیده اى ها قرارداد امضا کرد، اما با شروع فصل، مشکالت این باشگاه نیز نمایان شد. با 
وجود این مشکالت و قهرهاى گاه و بیگاه یحیى در آن برهه، پدیده نتایج خوبش را ادامه داد تا 
اینکه پیش از پایان نیم فصل مالکیت پدیده به شرکت شهرخودرو رسید. یحیى با شهرخودرو 
تا پایان فصل ادامه داد و در نهایت موفق شد با کسب رتبه چهارم لیگ برتر هجدهم صعود 
شهرخودرو به پلى آف آسیا را قطعى کند. همان زمان صحبت هاى زیادى درباره جدایى 
او از شهرخودرو مطرح شد. از هفته دوازدهم اما شرایط به گونه اى دیگر رقم خورد و با 
جدایى کالدرون، رایزنى ها براى حضور گل محمدى در پرسپولیس قوت گرفت و در نهایت 
شهرخودرویى ها خیلى زود رضایت نامه گل محمدى را صادر کردند تا او به پرسپولیس برود 
و شهرخودرویى ها نیز سرآسیایى را براى هدایت تیمشان انتخاب کنند. با رفتن یحیى به 
انتقاداتى را به گل محمدى وارد ساختند، آن هم  پرسپولیس، برخى از هواداران مشهدى 
مربى که برایشان تاریخ ساز شده بود و حاال پرسپولیس را در مسیر قهرمانى قرار داده 
است. گل محمدى در روزهایى که به واسطه شیوع ویروس کرونا ترجیح مى دهد کمتر از 
خانه اش در تهران بیرون برود و فقط براى برگزارى تمرینات تیمش از خانه خارج شود، با 

رویى گشاده پذیراى سؤال هاى شهرآرا بود.

جواد طاری بخش
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خـوب از ایـن شـوک بیـرون آمـد.

  ���ـ� ��ـ�ر �ـ�� در ��ـ� ��ـ� �ـ� �ـ�ی �ـ�. �ـ�ا ��ـ� ��ـ� ��ـ� و 
���ـ�����، دو�ـ� را ا���ـ�ب ��د�ـ�؟

تیم ملی شـرایط ویـژه و تجربه خیلـی بیشـتری می خواھد. فکـر می کنم بـرای من 
ھنوز این فرصت وجـود دارد که در تیم ملی ھم حضور داشـته باشـم و ایـن به آینده 
کاری ام مربـوط می شـود. فعـال تمرکـزم روی پرسـپولیس اسـت و به مسـائل دیگر 

فکـر نمی کنم.

��؟ �����ن �� ��� ����ی ار���ط دا�
بلـه، ارتبـاط دوسـتانه دارم و ھمچنـان خـارج از مسـتطیل فوتبـال خیلـی از 
شـھرخودرویی ھا بـا مـن صحبـت می کنند. حـاال یـا من، یـا آن ھـا جویـای احوال 

ھـم ھسـتیم.

���ر �ـ�� ا����� ���ـ� ���ر��� ������� ����� ���ـ����� �� �ـ�د. 
����ـ�ن در ا�� ��ره ���ـ�؟

این ھـم لطـف خداسـت، ھرچنـد کـه ھنـوز زود اسـت در این بـاره صحبـت کنیم. 
امیـدوارم بتوانـم بـا پرسـپولیس نتایـج خوبمـان را تکـرار کنیم.

�ـ�ا ا�ل ��ـ� �ـ� ���ـ� �ـ�ی �ـ� ���ـ����� دا�ـ���، �ـ� ا�ـ� ��ـ� 
؟ �ـ��� ����

خیلی مسـائل باعث شـد کـه ایـن اتفـاق نیفتـد. پرسـپولیس بارفتـن برانکو  فشـار 
زیـادی را تحمـل می کرد و مـن ھـم بـا شـھرخودرو کارم به خوبـی پیـش می رفت. 
البته آن زمان مسـئوالن شـھرخودرو ھـم رضایت ندادنـد و من ھم تمرکـزم را روی 

تیم شـھرخودرو گذاشـتم.

�ـ�ا در ا�ـ� ��ـ� ���ـ� ا��ـ� ��ـ� ���� �ـ� ���ـ� ��ـ� ���ـ����� ���ـ� �ـ�� 
����� ا�ـ�؟

به نظـرم این ھجمه ھا بی سـابقه بوده اسـت، امـا فکر می کنـم زمان خیلی از مسـائل 
را روشـن می کند. گله مـن از ایـن ھجمه ھا این اسـت که کار فنـی ما نیز زیر سـؤال 
می رود. مھندسـی نتایـج یعنـی اینکه تیـم فنی و ھمـکاران مـن و بازیکنـان تالش 
نمی کننـد و نتایـج از قبـل تعیین می شـود که ایـن خیلی بـد اسـت. ما در تیـم کار 
فنی شـبانه روزی انجـام می دھیـم و نتایجمان نیـز گواه ایـن موضوع اسـت و برخی 
تیم ھای دیگـر با مطرح کـردن این مسـائل، به نظـرم به دنبال این ھسـتند تـا نتایج 

ضعیفشـان را توجیه نمایند.

و�ـ� ���ـ� ��ا�ـ� �ـ�د. �ـ�ف �����ـ� �ـ�� را  �ز ا��ـ�ل �ـ�دم �ـ� �� �ـ��
��ا��ـ�. �� ��ا��ـ� 

کشـور در شـرایط سـختی به سـر می بـرد؛ از مشـکالت اقتصـادی گرفته تـا ھمین 
بحـران ویـروس کرونـا. زندگـی بـرای مـردم خیلی سـخت شـده اسـت. امیـدوارم 
سـال۹۹ سـال بھتـری بـرای ھمـه مـردم باشـد. بـرای مـردم مشـھد نیـز آرزوی 
بھترین ھـا را دارم و ھیچ وقت روزھای خوبی را که در این شـھر و با مردمش داشـتم، 

فرامـوش نمی کنـم.
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#
فوتسال۲۳۰

آن �ا سال ����� در ���� م���� �� ��ا���ه �� و ام�ال �� ��ا���ه ��� 
 ��� در  ���ر  ��ان   ��� در  آن �ا  �ی  �  ��� ��ا��   �� تا  �ا����  ساوه 
و  دارد  ���ر  آن  در  ف�ش آرا  سال �اس�   �� �ا��  �ا��.  ا��ان  ا�ل  ۸ت�� 
�ا ا�� ��� ا��اف ��� می ��� ��  ��ای ا�� ت�� �ا��اه ����ی ����. 
د،  ا���� ف�ش آرا ��ن سال �ای ����� �و �ا  د ��  ا�� وا���� �� ���� �و
اما در د�ر م��ماتی �ا�ی �ای ���ری ���� �� سال �ای ����� ا��ام داد و 
��ا�� ���ری ��� ��ف�. ت���� ا�� ت�� �� ا���ی �ومی ت� �� �� �ا�� ا��ال 
�از  ��ان   ����� ��ا��  در  آن �و�� �� �����،  اما  ����� م���ی �ا ��د��، 

��، ��ان �����ی.

 ،����  �� سا�ی  در  ف�ش آرا  ��ا����ی   �� ر��ی   ��اسان  فوت�ال 
�����ی  ��ا���ه  �����ی.  ��ان  زده ا��؛   �� د  �و ت��ری   ���� م��اق 
اس�ان  ت��  ت��ا  �� دا��  س��   �� ��ت�   ��� در  ��اسان ر��ی  فوت�ال 
از   ��� سال �ای  م��   �� ام�ال   ��� در  زده،  د  �و �ام   �� سال �اس�  را 
���ن  ��ف�،  ا���ار   �� در  ����� ای  �ا�ان  در   �� م�وس�  ت��ی  د.  �و ا�� 
 .��� �اف� ���  دن  �و  �� ���ار  ��ی  �ا  دن  �و �وب  ���ار  �ا  را  ��ی  ا���� 
ا�� ت�� درس� م�� سال ����� �� م���� ��ی آف، �ا�� �� ۸ت�� از ۱۴ت�� 
م����  در   ��� سال  ��ا���  اما  �اف�،  راه  دا����،  ���ر   ��� در  �ا�� 
ا�ل ��ی آف م�و�� ��،  ��وا��� از س� س� ا�� ساوه ���رد و ��ف ��. 

�����ل؛ 
���ن ������

�ه
��

��
 �

�
م�

:�
��



#
۲۳۲

   ��ل۹۸ ��ای ���� ������� ���ر ����؟
 برای من سـال خوبـی بود. در کنـار ھمکارانـم تجربیات بسـیار خوبی 
به دسـت آوردیم و سـال کم حاشـیه و موفقی از حیث کاری داشـتیم.

   ��ای �����ن ��ش آرا ���ر؟
 بـرای فـرش آرا ھم سـال بدی نبـود. بـه لحـاظ به کارگیـری بازیکنان 
و کادر فنـی بومـی که سـرمایه ھای این اسـتان ھسـتند، تیم ما سـال 
خوبی داشـت. شـاید در نھایـت بی عدالتی کـه در حقمان شـد و ما آن 
را نقض قانون می دانسـتیم و فدراسـیون فوتبال اشـتباه داوری، باعث 
شـد سـال خوب فوتسـالی بـه کام مـا و ھوادارانمان تلـخ شـود و ما به 
نیمه نھایی لیـگ برتر نرسـیم، اما من فکـر می کنم به لحاظ فوتسـالی 
ھم ھـواداران و ھم مـا راضی بودیم. سـال خوبی بـود و تمـام بازیکنان 
مـا پیشـرفت خوبـی داشـتند و تـداوم و اسـتمرار ایـن رونـد برعکس 

خیلـی از سـال ھا چشـمگیر بود.

   ����ر��ن آ��ر و ار���� ا�� �� �� ��� ر������؟
 بله، دقیقـا. ما امسـال ۱۴بازی پشـت سـر ھم شکسـت نداشـتیم که 
این در تاریـخ حضور تیم ھای مشـھدی در لیـگ برتـر و در لیگ فصل 
جـاری بی نظیـر و بی سـابقه بـود. از حیـث گل خـورده ھم ما امسـال 
بـا ۵۰گل خـورده بھتریـن خـط دفاعـی تاریـخ تیم ھای مشـھدی در 
لیگ برتـر را داشـتیم. این نشـان می دھـد به لحـاظ فنی ما پیشـرفت 

و دسـتاوردھای خوبی داشـتیم.

   ���� �ـ� ������ـ� ��ـ�ر �ـ��ره ��ی ����ـ�ل ا�ـ�ان در 

از ����ـ�  ��� �ـ�ی ��ر�ـ� 
��ـ� ���ـ� ا��ـ�ل ���ـ�� �ـ�د. 
��ـ�ر ا�ـ� ���ـ�� را ��ـ�ل 

�ـ�؟ دا�
خیلـی  امسـال  مـا  لیـگ   
خـوب و پرقدرت شـروع شـد. 
مثـل  زیـادی  بازیکن ھـای 
قـدرت  حسـن زاده،  اصغـر 
لیگ ھـای  از   . . و. بھـادری 
بـه  آذربایجـان  و  چیـن 
فوتسـال کشـور برگشـتند و 
در نیم فصـل اول شـاھد لیـگ 
پویـا و خوبـی بودیـم، امـا در 
نیم فصـل دوم و به خصـوص 
ھفـت، ھشـت بـازی آخـر بـا 
برگشـتن خیلـی از بازیکنـان 
خـوب ایرانـی بـه لیگ ھـای 
خارجی دوبـاره کیفیـت خود 
را از دسـت داد و می توانـم 
بگویـم حتـی برخـی بازی ھـا 
کیفیتـش از بازی ھـای لیـگ 
دسـته یک ھـم پایین تـر بود. 
درمجمـوع از سـال گذشـته 
لیـگ باکیفیت تـری داشـتیم.

با وجود تمام دلخورى ها مى گوید: «سال98 از حیث فوتسالى هم براى 
من و هم براى فرش آرا خوب بود.» فرش آراى او با بى عدالتى از صعود 
به نیمه نهایى بازماند، اما روایت حذف نماینده مشهد در دور پلى آف لیگ 
به  نتوانستند  برتر 98-97 تکرار شد و مجید مرتضایى و شاگردانش 
جمع 4تیم برتر لیگ برسند. سرمربى مشهدى فرش آرا حاال به سالى که 
گذشت نگاهى مى اندازد، درنگى مى کند و دیدگاهش از روزهاى فوتسالى  

خود و تیمش در سال98 را روایت مى کند.

��ل ������� ���� را ��را����
�ا س�مر�� ف�ش آرا �� ت��� ام�ال �� در ��ی آف ا�ل ��ف ��
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#
۲۳۴

   ا���ـ� در ��ـ� ا��ـ�ل ��� ���ـ� ��د�ـ� �ـ� 
��� �ـ�ی ����ـ� از ��ـ�ن ا��ـ�ا ������ـ�ن  �ـ� ��

��ـ�� �ـ�د.
 ھمین طـور اسـت. مـس سـونگون و گیتی پسـند، 
۲فینالیسـت امسـال، به سـبب ھزینه ھـای زیادی 
کـه کـرده بودنـد، از ابتـدای فصـل مشـخص بـود 
فینالیسـت ھسـتند. تیم ھایـی مثـل تیـم مـا، 
سـن ایچ، شـھروند سـاری و... ھـم بـا تکیـه بـر 
ظرفیت ھـواداری و ریشـه و قدمتشـان تالششـان 
را می کننـد، امـا بـاز ھـم زورمـان بـه پـول آن ھـا 

. سـد نمی ر

�� �ـ��ی ����ـ� ��ـ�ه ای از     ا��ـ�ل ����
زش ���� دا�ـ� و ���ـ��ه ��ش آرا �� از آن  ��
���ه �ـ�د. ���ر ا�ـ� ����� �ـ� در ����ـ�د ��� در 

��� �ـ��ی ������ـ�ار ��د؟
 بعد از سال ھا شـھرداری و شورای شـھر در ورزش 
سـرمایه گذاری کردنـد و اگـر این حمایت ھـا نبود، 
تیـم فوتبـال شـھرخودرو، پارسـا در بسـکتبال، 
فوتسـال بانـوان و مـا نمی توانسـتیم بـه ایـن 
موفقیت ھا دسـت پیدا کنیـم، اما من فکـر می کنم 
مدیریت شـھری در سـال ھای آینده بـرای حمایت 
از تیم ھـای ورزشـی بایـد اول مدیریـت باشـگاه ھا 
را تحلیـل کنـد. بایـد ببینـد آیـا مدیر یک باشـگاه 
حداقـل اسـتانداردھا را بـرای مدیریـت بـر آن تیم 
دارد، بعـد از او حمایـت مالـی کننـد. در غیـر ایـن 
صـورت ایـن حمایـت کارگشـا نخواھـد بـود و بـه 

نابـودی آن رشـته ورزشـی می انجامـد.

   ا�ـ� در آ�ـ� ���ـ�� �ـ� ���ـ�ای �����ـ�� 

���ـ� ��ا����ـ� �������ـ� ���ـ��ه �ـ�ش آرا 
�ـ� ���� �ـ� آن را ���ره ��ـ�ی ا�ـ� ��� از ��ـ� ���� 

����ـ�ل ���ـ� ��د�ـ�.
 موضوعـی کـه بایـد بـه آن اشـاره کنـم، ھمیـن 
اسـت. متأسـفانه برداشـت رسـانه ھا و ھـواداران از 
نامه مرتضایـی، مدیرعامل باشـگاه، اشـتباه بـود. او 
نامه ای در صفحه شـخصی اش منتشـر کرد و در آن 
متذکر شـد به دلیل اینکه نتوانسـته حق فـرش آرا و 
ھواداران را از فدراسـیون بگیرد، از سـمتش استعفا 
می کنـد، درحالی کـه ھـواداران ایـن موضـوع را 

کناره گیـری فـرش آرا از لیـگ دانسـتند.

   �ـ��� �ـ� ���ـ� ا���ـ� �ـ�اداران ��ـ�ر 
�� ���� ��ش آرا �� ��م ��� ������� ���� دارد، 
ا��ـ�س ��د�ـ� ادا�ـ� ��ـ�ر ��ـ� در ���ـ� ای از 

ا��ـ�م ا�ـ�.
 ھمین طـور اسـت. بـه ھـر حـال از روز اول علـی 
مرتضایـی در ایـن تیـم حضـور داشـته و در 
ھیئت مدیـره کارخانه جات فـرش آرا و ھیئت مدیره 
باشـگاه ھـم ھمیشـه نقـش مھمـی در حضـور این 
تیـم در لیگ برتـر ایفا کـرده اسـت. االن ھـم تصور 
مـن این اسـت بـا صحبت ھایی کـه انجام می شـود، 

بتوانیـم او را بـه بازگشـت ترغیـب کنیـم.

   ���ـ� �ـ�ش آرا در ��ـ� ���ـ� �ـ�ل آ��ـ�ه 
دا�ـ�؟ ��ا�ـ�  ��ـ�ر 

 ایـن دیگـر در حـوزه تصمیم گیـری ھیئت مدیـره 
دربـاره  صحبتـی  ھیـچ  تاکنـون  امـا  اسـت، 
کناره گیـری تیـم از حضـور در رقابت ھـای لیـگ 

برتـر مطـرح نبـوده اسـت.
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#
۲۳۶

     �����ل ��� در ا����ر ��ا���� ��
در سطح ملی خراسـان مدت ھاسـت جایگاه مھمی دارد. ۲مھره اصلی 
تیـم ملی بزرگ سـاالن ایـران، یعنـی مھدی جاویـد و حسـین طیبی، 
مشـھدی ھسـتند و جایگاه آن ھا بـه قـدری در تیم ملی محکم اسـت 
که ۲ترکیـب اصلی تیـم ملی بر اسـاس نوع بـازی آن ھا طراحی شـده 
اسـت؛ ۲بازیکن رأس تیـم ملی بـا توانایی ھـای متفاوت که در سـطح 
بین المللـی ھم شناخته شـده ھسـتند و جـزو برندھای فوتسـال ایران 
به شـمار می رونـد. بـه ایـن ھمـه باید بـه قـدرت بھـادری ھم اشـاره 
کـرد کـه جایگاھـی پایین تـر نسـبت بـه جاویـد و طیبـی دارد، اما در 
سـال ھای اخیـر ھمیشـه یکـی از بازیکنـان تیم ملـی بوده و ھـر وقت 
به میـدان رفتـه، تأثیرگذار بوده اسـت. خراسـانی ھا سـعید سـروری، 
سـروش احمدنیـا و رحمـان سـارانی را ھـم دارنـد کـه  گھگاه بـه تیم 
ملی دعـوت می شـوند و در یکـی، دو تورنمنـت داخلـی و خارجی ھم 
حضـور داشـته اند. ھمـه این ھـا درحالـی اسـت  کـه در رده ھـای پایه 
ھـم ھمـواره خراسـان رضوی بازیکنـان تأثیرگـذاری در تیـم ملـی 

داشـته و دارد.

    ��� ����ی �� در ��� ���� �����ل
امسـال شـاخص ترین بازیکنـان بومـی فـرش آرا سـعید سـروری، 
رحمان سـارانی و قدرت بھـادری بودند. غیـر از این ۳نفر امـا بازیکنان 
خراسـانی و عمدتا مشـھدی زیادی داریم کـه در تیم ھـای دیگر لیگ 
بازی می کنند. سـروش احمدنیـا و علی اسـعدی، ۲بازیکن خراسـانی 
تیم شھروند سـاری ھسـتند. اسعدی که سـال گذشـته در لیگ چین 
بازی می کـرد، امسـال به سـاری رفـت و احمدنیـا ھـم در نیم فصل از 

با وجود اینکه استان خراسان رضوى و شهر مشهد فقط یک تیم در لیگ 
پایگاه هاى اصلى فوتسال در کشور است.  از  برتر فوتسال دارد، یکى 
مشهدى ها یا بهتر بگوییم خراسانى ها در چند سال اخیر همواره در سطح 
ملى در رده هاى مختلف حضور پررنگى داشته اند و در لیگ هم به اندازه 
2تیم از بازیکنان مشهدى داریم که در تیم هاى خود تأثیرگذارند. در سالى 
که تیم فرش آرا بیش از سال هاى گذشته رنگ و بوى خراسانى داشت 
و تعداد بازیکنان بومى آن نسبت به سال هاى گذشته بیشتر بود، باز هم 
خراسانى ها جایگاه مهمى در لیگ برتر و حتى دسته جات پایین تر داشتند.

�ن از ���� ��� ��� ��
د��اره ��� �ا����ان م���ی ��� ��ت�  و دس�� ا�ل

�� �ا�� در ��� �ود�ان ��ار��!

فرش آرا جـدا شـد و به ایـن تیـم مازندرانـی پیوسـت. در غـرب ایران 
غیر از مھـدی جاوید کـه در مس بـازی می کنـد، مصطفـی طیبی ھم 
این فصـل لباس ایـن تیم را پوشـیده اسـت. ملی پوش اسـبق تیم ملی 
که سـال ھای پایانی فوتسـالش را سـپری می کنـد، ھمچنـان از لحاظ 
فنـی در جایگاھـی قـرار دارد که یـک تیم مدعـی مثل مس سـونگون 
خواھـان او باشـد. در مرکـز ایـران و جایـی کـه گیتی پسـند اصفھـان 
به عنوان یـک مدعی اصلـی قھرمانی قـرار دارد ھم مشـھدی ھا حضور 
دارنـد. حمیـد بی غـم، سـرمربی و حسـین عظیمـی، دروازه بـان دوم 
گیتی پسـند، نمایندگان خراسـان در این تیم ھسـتند کـه باید با مس 
سـونگون برای قھرمانـی بـازی کننـد. در مرکز ایـران خراسـانی ھای 
دیگری ھم حضور دارند. محسـن باغشـنی امسـال برای تیـم مقاومت 
البـرز بـازی کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه در لیـگ دسـته اول ھـم 
بـا وجـود اینکـه خراسـان رضوی یـک تیـم به نـام ھتـل کاج داشـت، 
بازیکنـان خراسـانی زیـادی حضـور داشـتند کـه در تیم ھایشـان 
تأثیرگـذار بودند. محمد نیک فرجـام، ابوالفضل مینویی، سـجاد امانی، 
جـواد اکبـرزاده، محمد شـماعی، ناصـر عجـم، سـجاد عادلی پـور و... 

برخـی از نام ھـای خراسـانی در لیگ دسـته اول ھسـتند.

    ���� ��� ا����ر �� ��� د���
در ۱۰سـال اخیـر فـرش آرا تک نماینـده خراسـان رضوی در لیگ 

برتـر فوتسـال بـوده اسـت و 
غیـر از ۲سـالی کـه تیمـی به 
نـام فردوسـی از مشـھد در 
لیـگ برتـر حضـور داشـت، 
خراسـان ھمیشـه محـدود 
بـه ھمیـن تیـم بـوده اسـت. 
تیمـی کـه عملکردش نشـان 
نـد  می توا نـه  اسـت  داده 
ھمـه  می خواھـد  نـه  و 
ظرفیت ھای فوتسـال اسـتان 
را پوشـش بدھد. تـک بودن و 
تک محـور بـودن این باشـگاه 
ھجـرت  عوامـل  از  یکـی 
بازیکنـان مسـتعد خراسـانی 
بـه شـھرھای دیگـر بـوده 
اسـت و بـه نظـر می رسـد تـا 
زمانـی کـه یـک تیم یـا حتی 
۲تیـم قدرتمند دیگـر در این 
شـھر به وجـود نیایـد، ایـن 

رونـد ادامه داشـته باشـد.
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رگ، ا�� ������ ���ن �� �� �� �����     
۲سـال رؤیایی با مـس سـونگون، قھرمانـی در لیگ برتـر و قھرمانـی در لیـگ قھرمانان 
آسـیا؛ اتفاقاتی اسـت کـه حمیـد بی غـم را از یـک مربـی معمولی بـه مـردی طالیی در 
فوتسـال ایران بـدل کـرد. او با ایـن کارنامـه در ابتـدای فصل چالـش بـزرگ اصفھان را 
انتخاب کـرد و درحالی که بسـیاری از اھالی فوتسـال در اصفھـان با انتخـاب او به عنوان 
سـرمربی گیتی پسـند مخالفت می کردند، دسـت آخـر روی نیمکـت این تیم نشسـت. 
بی غـم جایگزیـن مربیـان بزرگـی چـون حسـین شـمس، رضـا لـک، ناظم الشـریعه، 
علیرضا افضل و... شـده بود. مربیانی کـه البته توفیـق چندانی روی نیمکـت اصفھانی ھا 
نداشـتند. شـاید علیرضـا افضـل موفق  تریـن آن ھا بـود کـه در سـال۹۶ با گیتی پسـند 
قھرمـان لیگ برتر شـد. حسـین شـمس ھـم در سـال۹۱ گیتی پسـند را قھرمـان لیگ 
برتر کرد؛ یـک قھرمانی پرحاشـیه و پرحـرف و حدیـث کـه در روز پایانی و با بـرد ۱۱ بر 
۲ برابر پرسـپولیس رقم خـورد. بردی کـه ھمان موقع در برنامـه نـود از آن به عنوان یک 
تبانی بـزرگ یاد شـد! بی غـم در ابتدای فصـل ھدایت تیـم پرمھـره و البتـه پرادعایی را 
بر عھده گرفـت که با وجـود ناکامـی بسـیاری از مربیان بـزرگ روی نیمکتـش، به ھیچ 

مربـی غیربومـی فرصت زیـادی نمی دھـد و فقـط و فقـط قھرمانـی می خواھد.

    ��ل ��� �� ��
مربی مشـھدی سال۹۸ را سـالی سـخت برای خود می داند. او می گوید: «سـال۹۸ برای 
من سـال سـخت و پرفشـاری بود.» حمیـد بی غم بـا وجـود این، اضافـه می کنـد: «فکر 
می کنم برای گیتی پسـند سـال خوبـی بود. وقتـی مـا کار را شـروع کردیم، بسـیاری از 

کشید.  به راحتى  نفسى  مشهدى  درآمد، سرمربى  به صدا  که  اصفهان  جدال  پایان  سوت 
گیتى پسند برابر سن ایچ ساوه در دیدار سوم نیمه نهایى به پیروزى رسید تا به فینال لیگ 
برتر برسد. تماشاچیان حاضر در سالن پیروزى اصفهان غرق در شادى شدند، اما مرد 
باز هم مرد مشهدى بود! حمید بى غم، سرمربى غیربومى  نیمکت گیتى پسندان  مضطرب 
اصفهانى ها، حتى بعد از این پیروزى هم به خوبى مى دانست که این پایان کار نیست و در 
اصفهان هواداران فوتسال از او فقط و فقط قهرمانى مى خواهند. این قهرمانى اگر رقم نخورد، 
ممکن است به قیمت از دست رفتن نیمکت یکى از متمول ترین تیم هاى فوتسال ایران براى 
او باشد. با این همه، شیوع ویروس کرونا فرصتى براى بى غم بود تا سال98 را دست کم با 
خاطره اى خوش پشت سر بگذارد. او سال را با چالش بزرگ مربیگرى در یکى از تیم هاى 
بزرگ فوتسال ایران آغاز کرد و در پایان سال با صعود به فینال لیگ برتر نفسى به راحتى 
کشید. او حاال به اتفاقات تلخ و شیرین سالى که گذشت، نگاه مى کند و چشم انتظار آینده اى 
است که مى تواند با یک قهرمانى، رؤیایى شود، یا با یک شکست، همه رشته هایش را پنبه کند!

��ل �� ��
�� و ���ی �ا س�مر�� م���ی ���ی ����

 �� ت��� �� ف��ال ��� ��ت� رس��ه اس�

بازیکنـان مصـدوم و محروم بودنـد و مجبور شـدیم از 
بازیکنان جـوان و امیدمان اسـتفاده کنیم. این سـبب 
شـد تا سـال سـختی را بگذرانم، اما بـرای اصفھانی ھا 
خوب بـود، چرا کـه در اصفھان ھمیشـه کلـی بازیکن 
جذب می کردنـد و با پایان مسـابقات ھمـه می رفتند، 
اما امسـال مـا در اصفھـان جوان گرایـی کردیـم و این 

به نفـع آینده فوتسـال این شـھر اسـت.»

      دا���ن د�ل �� و ���ر�� در ا����ن
«ھیچ وقـت در اصفھـان دنبـال رابطه ھـا نبـودم.» 
حمیـد بی غـم بـا اشـاره بـه اینکـه در طـول فصـل 
دالل ھا خیلـی او را اذیـت کردند، می گویـد: «در طول 
فصل بـا ھـر باخـت فشـارھا روی مـن زیاد می شـد و 
برخـی می خواسـتند کار مـن بـا گیتی  پسـند تمـام 
شـود!» وی با تأیید فشـار دالل ھـا تصریح کـرد: «در 
ھمـه ورزش ایـن مسـائل ھسـت و فقـط مختـص 

فوتسـال نیسـت.»

ل �� ��� ��� �����    
داسـتان کیفیـت پاییـن مسـابقات لیـگ برتـر بـه 
دلیـل لژیونـر شـدن بسـیاری از بازیکنان فوتسـال 
ایـران را تأییـد می کنـد. سـرمربی گیتی پسـند در 
این بـاره می گویـد: «ایـن یـک واقعیـت اسـت که ھر 
بازیکنـی کـه از فوتبـال ایـران مـی رود، سـطح لیـگ 
پاییـن می آیـد. به عنـوان مثـال شـما تیـم حفـاری را 
نـگاه کنیـد. تـا زمانی کـه فرھـاد توکلـی در ایـن تیم 
بازی می کـرد، حفـاری ھمیشـه در جمع باالنشـینان 
بود، امـا بعـد از اینکه او رفـت، تیـم از ھم پاشـید. این 
موضـوع دربـاره سـایر تیم ھـا ھـم صـدق می کنـد.» 
وی خاطرنشـان می کند: «ایـن را فرامـوش نکنید دو، 
سه سـال اسـت شـرایط این طور شـده و امسـال چند 
بازیکـن به لیـگ برگشـتند. اصغـر حسـن زاده، قدرت 
بھـادری و چند بازیکـن دیگر بـه لیگ برگشـتند و باز 
لیـگ در مقایسـه بـا یکـی، دو سـال گذشـته شـرایط 

بھتـری پیدا کـرد.»

      ����ل ���� ��� ���� و ��� د���� ���
سـرمربی مشـھدی حاال به فینال لیگ رسـیده اسـت. 
با وجود ایـن، برخـی معتقدند بـا ھزینه ھـای ھنگفتی 
که ۲باشـگاه گیتی پسـند و مس سـونگون انجام دادند، 
ایـن فینـال محتمل بـود. بی غـم در ایـن رابطـه نظری 
متفـاوت دارد و می گویـد: «بـه ھـر حـال در اصفھـان 
ھـدف اول و آخـر قھرمانـی اسـت، امـا نبایـد فراموش 
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کنیـم کـه راه سـختی را گذرانده ایـم. ھمـه می گوینـد این ۲تیـم باید 
فینالیسـت می شـدند، اما من معتقدم چـون لیگ برتر فوتسـال پلی آف 
دارد، ھیچ چیـز مشـخص نیسـت و امـکان شـگفتی آفرینی ھمیشـه 
ھسـت. درسـت مثل فوتبال که شـما می بینید در جام حذفی ھمیشـه 
تیم ھـای ضعیف تـر شـگفتی خلـق می کننـد. درسـت اسـت از نظـر 
نرم افـزاری شـاید تیـم مـا شـرایط بھتـری نسـبت بـه خیلـی از تیم ھا 
داشـت، اما به ھـر حال در ایران ھمیشـه شـرایط خـاص وجـود دارد؛ از 
فشـارھا بر داوران بگیرید تا مشـکالت سـخت افزاری.» بی غم در پاسـخ 
به اینکـه اگر بـا تیمـش قھرمـان نشـود، از ایـن تیم جـدا خواھد شـد، 
اظھار کـرد: «در این بـاره بایـد مدیران گیتی پسـند تصمیـم بگیرند. در 
ورزش این یک واقعیت اسـت که اگر قھرمان شـویم، برگ برنده دسـت 
حمید بی غم اسـت و با عـزت و احتـرام ھمه بـه دنبالت ھسـتند، اما در 

غیر ایـن صـورت ھـر اتفاقی ممکـن اسـت بیفتد.»

رگ؛ ��ز��� �� ���� �ی �� �      آ�
می گویـد پیـروزی در فینال تمرکـز و آرامـش می خواھد: «ھـر تیمی 
کـه بـازی تمیزتـری ارائـه بدھـد و تمرکـز بیشـتری داشـته باشـد، 
می توانـد جـام را باالی سـر ببـرد. بایـد تـا جایی کـه می توانیـم بدون 
ھیاھو کار کنیـم و با در اختیـار گرفتن تـوپ و زمین به جام برسـیم.» 
سرمربی مشـھدی درباره سـال۹۹ و اینکه آیا ممکن اسـت به فوتسال 
مشـھد برگـردد، خاطرنشـان می کند: «شـک نکنیـد دوسـت دارم به 
مشـھد برگـردم. بـه قـول حسـین طیبـی مـا ھمیشـه دوسـت داریم 
در بھتریـن فرم خـود بـه شـھرمان بیاییـم و بـرای موفقیت فوتسـال 
شـھرمان تـالش کنیم. مـن ھـم بزرگ تریـن آرزویـم این اسـت که با 

مشـھد و جوانـان مشـھدی قھرمان لیـگ برتر شـوم.»

تاریخ لیگ برتر فوتسـال نشـان 
می دھـد کـه آقـای گل سـابق 
فوتسـال جھـان کـه چنـدی 
پیش این عنـوان را بـه فالکائوی 
برزیلـی تحویـل داد، بـا ۴عنوان 
آقـای گلـی لیـگ برتر فوتسـال 
در ایـران رکورددار اسـت. وحید 
شمسایی که دوران بازنشستگی 
از فوتسـال و سـرمربیگری را 
تجربه می کنـد، در تاریخ حضور 
طوالنـی اش در فوتسـال کشـور 
۴بـار توانسـت آقـای گل شـود 
که البتـه در این بین یک بـار آن 
در فصـل۸۷ بـا ۳۲گل و به طـور 
مشـترک با مرتضـی عظیمایی 
بـود. از طرفـی این ۴ آقـای گلی 
شمسـایی متوالـی نبـود و بیـن 
آن یـک سـال فاصلـه افتـاد. 
شمسایی از سال ۸۴ تا ۸۸ آقای 
گل لیـگ ایـران بـود و تنھـا در 
سـال۸۶ بود که این عنـوان را به 
محمد طاھـری داد. حاال مھدی 
جاویـد، سـتاره مشـھدی مـس 
سـونگون، بـرای چھارمیـن بـار 
پیاپـی می توانـد ایـن عنـوان را 
به تنھایـی بـه دسـت آورد و از 
این حیـث رکـورد شمسـایی را 

بشـکند.

یک، 2، 3 و حاال 4. ستاره 32ساله مشهدى فوتسال در رسیدن به عنوان آقاى گلى پوکر مى کند. مهدى 
جاوید که 3سال پیاپى توانست با گل زنى هایش ماشین  گل زنى فوتسال ایران لقب بگیرد، حاال در آستانه 
چهارمین آقاى گلى قرار دارد. در شرایطى مهدى جاوید آقاى گل لیگ امسال است که فقط 2بازى رفت 
و برگشت فینال پیش روست و فاصله گل هاى زده او با عباسى از گیتى پسند، نفر دوم جدول گل زنان، 
12گل است و بعید است که بازیکن تیم اصفهان بتواند در 2بازى رفت و برگشت 12بار دروازه مدافع 
عنوان قهرمانى، مس سونگون، را در فینال پرفشار و پراسترس باز کند. پس باید از همین حاال کاله را از 
سر برداریم و اولین پوکر متوالى آقاى گلى تاریخ فوتسال ایران را به نام مهدى جاوید، بازیکن مشهدى، 

به ثبت برسانیم.

����  ر��رد
��ا�ی �� ما���  �� ز�ی ت�ام ����ی فوت�ال م���

 �� ام�ال ��ای ��ارم�� �ار ��ا�� آ�ای �� ��� ��ت� می �ود

     ��دی �� ا����رات ���م �����
مھدی جاوید در تاریخ حضورش در فوتسال ایران افتخارات زیادی را به 
دست آورده است. او عالوه بر آقای گلی ھای مکرر در سه، چھار سال اخیر 
یک قھرمانی لیگ برتر فوتسال با گیتی پسند و ۳نایب قھرمانی را در کارنامه 
دارد. او یک نایب قھرمانی لیگ قھرمانان آسیا را ھم دارد. ستاره مشھدی مس 
سونگون در سطح ملی ھم سال ھای درخشانی را پشت سر گذاشته است؛ از 
نایب قھرمانی جام جھانی کوچک، قھرمانی جام ملت ھای آسیا و قھرمانی آسیا 
بگیرید تا بزرگ ترین افتخار او، یعنی سومی با تیم ملی فوتسال ایران در جام 
جھانی فوتسال در سال۲۰۱۶. جاوید مردی است با افتخارات تمام نشدنی و 
حاال در آستانه دومین قھرمانی لیگ برترش با مس سونگون قرار دارد. نکته 
جالب اینکه اگر مسی ھا با جاوید قھرمان لیگ برتر شوند، به تنھا تیم فوتسال 

ایران تبدیل می شوند که بیش از ۲قھرمانی در کارنامه دارد.

ورزشی
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�� ��د  �ا�� د���م ����ه ����. «تا ��� ��ا�ی توس» �� دار و مر�� ��� را �ر
و �ا ا���� س�ا��ام �ودش را �� ��� ۴ت�� ��ا�� رسا��، اما ����ی را �� از �� 
ز �ادر ف�ی ا��  ت�� ���مان ا���ار می رف�، ��ا��. م��� ��ا�� و ��� ر��ر
ن و �واره ت��ی �� ����  ت�� را ت���� داده �ود��، �ام �ا�� ��ط���اق �� در ��
ل ��ارم، ��  ��ه �ود �� ��� می رس����، اما ۲�ا�� در م���� ��ا�� و م�ام �ا�
ت�� م��� ��ان داد �� ا�� ت��ر ���ان م��ی از ا��اب ��ارد. ف��ام ت�� «تا 
زش اس�،  ��� ��ا�ی توس» �ار د��� �ا�� ��د آ��� ت���� ����ه موف��� در ��
�ار ا�و�ی و �ا�� ای اس� و ت�� دا�ی �ا ا�� م���ات و ��ا��، ��� دس�ا�ردی 
زش ��ارد و در ���ر�� �ا�� ��ی م�ام آ�ردن �� ���ی �� �ا�� ��ی ���.  ��ای ��

���ی م��� ��� از ����� سال د��ی از س�� ا�ل ا��ان، ام�ال ��ای م�تی 
�وتاه ��ر و ��ق را �� ��اسان ����دا��، و�ی ف��ام �و�ی ��اف�. ت�� «تا ��� 
زش  ��ا�ی توس» �� دار��ه ��ی از ���� تر�� و طو��ی تر�� اس� �ا در تا��� ��
د�� ����  ��اسان و ��ی �ا�� ا��ان �ا��، در ��ض ��� ���� ���� ��. �و
د و ����ری ر��� ���� ���ی  �� از ط�ف م��ر�� ��ری �� ا�� ت�� داده ��ه �و
و�ی از ���ر�� �ای ا��ان ت��ی را ت���� ����� �� از ��ان  اس�ان مو�� �� �ر
ا���ا ��ی از م���ان ���ما�ی �ا��. ��� از سال �ای �وب ���ر ت�� راه آ�� 
م��� در ���، ���ر ا�� ت�� ��س�اره و م���ل �ار د��� �ار�� ام�� را در دل ا�ا�ی 
�� م�ا��ات م��وم �� ا�� ام�� آن ��ان �� �ا�� و  و�� ��د، اما �ا �ر ���ی �

 ����ُ
�� ����ا 
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  زنـگ پایـان لیـگ برتـر کشـتی آزاد نواختـه 
می شـود و کشـتی خراسـان در بھـت و حیـرِت 
ازدسـت رفتن سـکو در ایـن فصـل از مسـابقات 
می مانـد، تیمـی کـه بـرای موفقیـت، ھـم پلنـگ 
مازنـدران و ھـم فیـل آذربایجانـی را بـرای 
گردن کشـی در اوزان خـود، در اختیـار داشـت. 
شـاگردان مجیـد خدایـی بـرای موفقیـت در 
لیـگ برتـر امسـال، ھیچ چیـزی کـم نداشـتند. 
بااین حـال، تیم «تا ثبـت جھانی تـوس» در کمال 
نابـاوری از رفتـن روی سـکو بازمانـد و بـه عنـوان 
چھارمـی در لیگـی ده تیمـی کـه ۳ تیـم آن ھـم 
در میانـه راه انصـراف داده بودند، رسـید! داسـتان 
ناکامـی تیـم مشـھد در لیگ برتـر بی تردیـد علل 
فنـی و غیرفنی زیـادی داشـت، امـا در بیـن تمام 
حاشـیه ھای دور نھایـی لیـگ برتـر کشـتی آزاد، 
مسـئله نجاتیان مسـئله ای بود که نماینده اسـتان 
را در مسـیر رسـیدن بـه موفقیـت، بیـش از ھـر 
عاملـی متضرر کـرد. حقیقـت ماجرای اسـماعیل 

نجاتیـان، کشـتی گیر مشـھدی تیـم مشـھد، کـه 
تـا قبـل از رده بنـدی تمـام رقابت ھـا را بـا بـرد 

پشت سـر گذاشـته بـود، چـه بـود؟

  ����� ��ی ����� ��� از ���� �����را��
نام ویژه تیم مشھد در لیگ برتر کشتی آزاد، گواھی 
بر این گمانه بود که به احتمال فراوان، فدراسیون 
کشتی بابت حرکتی که تیم مشھد انجام داده و نام 
«تا ثبت جھانی توس» را در مسیری فرھنگی، خرج 
نام خود کرده بود، با میزبانی این تیم در دور نھایی 
موافقت کند، اما این اتفاق رخ نداد و باوجود امکانات 
مناســب و ابعاد فرھنگی برگزاری دیدار ھای دور 
نھایی در مشھد، فدراسیون بدون ھیچ قرعه کشی ، 
تصمیم به برگــزاری دیدار ھای نھایــی در تھران 
گرفت تا تیم «بــازار بزرگ ایــران»، میزبان این 
مسابقات باشد! ھمچنین اعالم کناره گیری اترک 
خراسان شمالی و بازگشــت دقیقه نودی این تیم 
به مسابقات، از حاشــیه ھای دیگری بود که برای 

ما��ای ���� ���ی ���ف�� ت� س�اره 
م���ی ت�� تا ��� ��ا�ی توس �� ا�� ت�� 

را از رس��ن �� س�و م�روم ��د

����� ا������

تیم خراســان که تصور می کرد بــدون برگزاری 
دیدار نیمه نھایی در فینال خواھد بود، گران تمام 
شــد. بااین حال اتفاقات اصلی برای تیم مشھد، در 
آغازین روزھای آذرماه۱۳۹۸ رقم خورد، روزی که 
ھنگام برگزاری مراسم معارفه دیدار دور نیمه نھایی 
میان اترک خراســان شــمالی و «تا ثبت جھانی 
توس» مشھد، به ادعای مسئوالن تیم مشھدی، در 
رختکن این تیم اسپری فلفل زدند. مجید خدایی، 
سرمربی تیم کشــتی آزاد مشھد، دراین باره گفت: 
«بعد از اینکه بازیکنان از مراسم معارفه به رختکن 
برگشتند، شدت اسپری فلفل به قدری بود که چشم 
و سینه بچه ھا می سوخت»؛ اما این پایان ماجرا نبود 
و بعد از شکســت ناباورانه در امتیازشماری میان
۲ تیم و باخت ۲۱بر۲۰ تیم مشھد، در غروب جمعه 
اتفاقی بزرگ تر رقم خورد، جایی که ستاره مشھدی 
تیم «تا ثبت جھانی توس» که تا اینجای کار تمام 
رقبا را از لب تیغ گذرانده بود، به یک باره اعالم کرد 
به دلیل مصدومیت نمی توانــد در دیدار رده بندی 

روی تشک برود!

  ��ق ��ن �� ���� ������ن؟
اسماعیل نجاتیان در دور گروھی و در دیدار دشوار 
برابر دانشگاه آزاد اسالمی مازندران توانست نقش 
ناجی را ایفا کنــد و با پیروزی خوبــش در مقابل 
حریف، زمینه پیروزی تیم مشــھد را فراھم کرد. 
با وجود این، ستاره مشــھدی وزن ۹۷+ کیلوگرم 
«تــا ثبت جھانــی تــوس» در دیــدار رده بندی 
مقابل حریفش از دانشــگاه آزاد اسالمی با توجیه 
مصدومیت به میــدان نرفت و درنھایــت نیز تیم 
مشھد شکست خورد؛ اتفاقی که ازسوی کادر فنی، 

غیرمنتظره تلقی شد.

�ی  زه �� �ـ�د، �   ��ا�ـ�: ا�ـ� �����ـ�ن ��ـ��
�ـ�� �� ر���ـ�

مجید خدایی، سرمربی تیم کشــتی آزاد مشھد، 
درباره حواشی به وجودآمده می گوید: «حقیقت این 
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است که اگر نجاتیان مقابل کشتی گیر دانشگاه به میدان می رفت، روی 
سکو می رفتیم و دیدار رده بندی را می بردیم». وی می افزاید: «عصر روز 
جمعه اسماعیل نجاتیان به یک باره گفت مصدوم است و نمی تواند روی 
تشک برود و ھرچه من و کادر فنی از او تقاضا کردیم که دست کم برای 
مراسم معارفه روی تشک برود، قبول نکرد!» خدایی می گوید: «اصرار 
او برای نرفتن روی تشک برای ما عجیب بود. کشتی گیر دانشگاه آزاد 
(علی قاسمی) با کتف دررفته مقابل جبرئیل حسن اف روی تشک رفت، 
اما نجاتیان به ھیچ وجه حاضر نشــد روی تشــک برود». روایت مجید 
خدایی از مسئله اسماعیل با تعجب آمیخته بود. وی می گوید: «به نظرم 
تیم ما از خودمان ضربه خورد، وگرنه می توانستیم روی سکو برویم». 
خدایی تأکید کرد: «ابتدای فصل می خواستیم کشتی گیر آذربایجانی 
به خدمت بگیریم، اما خود نجاتیان اصرار داشت که من خودم ھستم 

و کشتی می گیرم».

  �����: ������ن �����ی �� را رد ��د!
اسماعیل فیالبی، مربی کھنه کار مشــھدی، درباره ماجرای نجاتیان 
می گوید: «اصرار اسماعیل برای نرفتن روی تشــک، زیاد بود. ھرچه 
به او گفتیم اجازه دھد دســت کم اســمش را برای مراسم معارفه در 
تیم بگذاریم، گفت روی تشــک نمی رود. پایش می لنگید و در مرحله 
نیمه نھایی مصدوم شده بود». وی می افزاید: «به او گفتیم اگر تیم مقابل 
بداند شما ھستی، از نظر روحی روانی تضعیف می شود، اما گفت پایش 
درد می کند و حاضر نشد نامش را در ترکیب قرار دھیم. حاال پشت پرده 

را من نمی دانم. خدا می داند».

����: ا���وارم ������ن ���وم ��ده ���� �   
رئیس ھیئت کشتی خراسان رضوی درباره این اتفاقات نظر متفاوتی 
دارد. سیدمسعود ریاضی می گوید: «برد اســماعیل نجاتیان برای ما 
خیلی مھم بود و با توجه بــه اینکه پیش از این توانســته بود چند بار 
گودرزی، رقیبش در دانشگاه آزاد، را ببرد، فکر می کنم می توانستیم به 
مقام سوم برسیم، اما ظاھرا به مربیان گفته بود مصدوم است و نمی تواند 
به میدان برود». وی تأکید می کند: «نمی توانم بگویم نجاتیان تمارض 
کرده است یا نه، اما امیدوارم مصدوم بوده باشد و به زودی بھبودی خود 
را به دست بیاورد». ریاضی درباره نبوِد جانشین برای نجاتیان در وزن 
۹۷+کیلوگرم می گوید: «شــاید مقصر این مسئله من باشم. ما گفتیم 
نجاتیان کشتی گیری مشھدی است که سال ھاست به تیم ملی دعوت 
نشده است. به او میدان دادیم تا دیده شود؛ حتی از مربیان تیم ملی قول 

گرفته بودم در صورت درخشش نجاتیان، او را به اردو دعوت کنند».

   ������ن: �� ��ا��� ���� را ��دن �� ����از��
ستاره مشھدی تیم کشتی آزاد در واکنش به حواشی ایجادشده درباره 
کشــتی نگرفتنش در دیدار رده بندی لیگ برتر کشــتی آزاد می گوید: 
«ھمه ایران می دانند رباط من از سال ھا قبل مشــکل دارد و در اردوی 
ساری که دیدار با ستارگان ســاری لغو شد، در جریان تمرینات از ناحیه 

پا دچار مصدومیتی جزئی شدم. 
در دیدار نیمه نھایی به ســختی 
مقابل قھرمان امید ھای جھان 
کشــتی گرفتم و توانســتم او 
را شکســت دھم، اما ھمان جا 
از روی تشــک که پایین آمدم، 
روی صندلی نشســتم و گفتم 
نمی توانم در رده بندی کشــتی 
بگیرم». اسماعیل نجاتیان درباره 
تمکین نکردن بــرای مبارزه در 
دیدار رده بندی ھم گفت: «من 
گفتم وقتی قرار است روی تشک 
نروم و امتیاز فنــی ۵بر۰ به نفع 
حریف بخورد، چرا باید این کار 
را بکنم و نامم در فھرست باشد؟ 
بگذارید دست کم یک کشتی گیر 
دیگر در فھرست باشد». نجاتیان 
یادآور شــد: «تیم مــا در وزن 
۹۷+کیلوگــرم فقط مــن را در 
اختیار داشــت و آقایان به جای 
گرفتن ۴ بازیکن در برخی اوزان 
که دست آخر فقط یک نفر روی 
تشک می رفت، می توانستند یک 
جایگزین برای وزن من بگیرند». 
وی تأکید می کند: «ابتدای فصل 
می خواستند شریف شریف اف از 
آذربایجان را در وزن من به عنوان 
جانشــین به خدمت بگیرند که 
دســت آخر گفتند خودت یک 
چھره بومــی و قھرمــان ایران 
ھســتی و می توانــی کشــتی 
بگیری». ســتاره کشــتی آزاد 
مشھد ادامه می دھد: «من برای 
۷ مبارزه فقط ۴۵میلیون از تیم 
مشــھد پول گرفتم، درحالی که 
اترک خراسان شــمالی و بازار 
بــزرگ بــه مــن ۱۰۰میلیون 
پیشــنھاد داده بودنــد. فقــط 
مصدوم بودم و این واقعی ترین 
دلیل حضورنیافتــن در دیدار 
رده بندی بود. باقی حرف ھا برای 
این اســت که شکست را گردن 

من بیندازند».

�و�� �اران در سال۹۹ �ا�� م��ن تر�� �ود ���ی  می �و��

���ی �� �������

خشـت ھای پایانی روی ھم نشسـتند و مدرن ترین 
گود کشـتی باچوخـه کشـور در مشـھد بـه مرحله 
بھره بـرداری رسـید. ایـن بھره بـرداری ھنـوز 
به صورت رسـمی انجام نشـده و کرونـا چوخه کاران 
را در عطـش ایـن اتفاق بزرگ باقی گذاشـته اسـت، 
امـا بی تردیـد در سـال پیـش رو می تـوان از ایـن 
مجموعـه اسـتفاده کـرد. عملیـات اجرایـی پـروژه 
طرح توسـعه گـود کشـتی باچوخـه شـھید بابانظر 
واقع در شـھید بابانظـر۶۱، ابتدای امسـال ھم زمان 
بـا بیست وششـمین ھفتـه برگـزاری مسـابقات 
کشـتی باچوخـه گـود شـھید بابانظـر، بـا حضـور 
اعضـای شـورای اسـالمی شـھر مشـھد، مدیـران 
شـھرداری مشـھد، ورزشـکاران و عالقه منـدان بـه 
این رشـته ورزشـی آغاز شـد و حاال با پایان سال۹۸

بـا پیشـرفت ۹۸درصـدی آمـاده بھره بـرداری در 
سـال ۹۹ اسـت. ایـن پـروژه بـا اعتبـار ۲۶میلیـارد 
ریـال در زمینـی بـه مسـاحت ۵۰۰۰مترمربـع بـا 
۱۴۰۰مترمربـع فضـا بـرای گـود کشـتی و امـکان 
اجـرای ھم زمـان ۳مسـابقه کشـتی آمـاده شـده 
اسـت. اتفـاق مبارکـی کـه می تواند جھشـی بزرگ 
در تاریخ این رشـته ورزشی در اسـتان باشد. از دیگر 

ویژگی ھـای منحصربه فـرد ایـن گـود می تـوان 
بـه ظرفیـت پذیـرش تماشـاچیان آن اشـاره کـرد. 
جایگاه اسـتاندارد تماشـاگران با ظرفیت ۲۵۰۰نفر، 
رختکن، سرویس بھداشـتی، حمـام، جایـگاه ویژه، 
اتـاق داوران، اورژانـس و فوریت ھـای پزشـکی و... 
ھمراه با دسترسـی ھای ویژه برای معلـوالن از دیگر 
امکانـات ایـن گـود مـدرن کشـتی باچوخه اسـت. 
ھمچنین بنا بر اظھارات شـھردار منطقه۴ مشھد، از 
ظرفیت پارکینگ و زیرسـاخت ھای بوستان بھشت 
که در مجـاورت ایـن گـود قـرار دارد، بـرای بابانظر 
اسـتفاده خواھـد شـد و در این طـرح سیسـتم برق 
دی سـی برای ایمنی بیشتر شـھروندان و جلوگیری 
از خسـارات ناشـی از برق گرفتگی اجرا شـده است. 
گفتنی اسـت گود کشـتی باچوخـه شـھید بابانظر 
(کوی طـالب) در زمینـی خاکی در ۱۶شـھریورماه 
سـال۹۷ بـه بھره بـرداری رسـید و ھم زمـان بـا 
مراسـم افتتاحیـه، اولیـن دوره مسـابقات کشـتی 
باچوخـه یـادواره سـرداران شـھید محلـه طـالب 
مشـھد با رقابت بیـش از ۱۵۰پھلـوان چوخـه کار از 
شھرسـتان ھای مشـھد، فریمـان، گنابـاد، قوچان، 

چنـاران و... برگـزار شـد.
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#
والیبال۲۴۸

ا�� �و��   .���  �� � ت� ت��   �� �ا�ی  � ��وا���  �ا��اه  م����ام�  و  د  �و ��ام 
و  ت��  ��ر�ومی  و  ا��ی   ��� �ا�  ��� ا���ا   .�� �ا���  د�ار  ت��   ��  ��
از ت�� ��ا ����. س�وط ا�� ت�� در  ���ان ت������ار  از �ا� س�� ت�ی ��� 
و�ا ���ا �� تا �ا ت���� ��ن  د �� �ا��ان س� و ��� �ر �ال ���ی ��ن �و
وسی �� ��� از آن می ت�س�� و �ان  د. ��ر �� ���، ��ات ��� ا�� ت�� �و
���ی �ا را ��ف�، ��ای ��ام ما�� �وش �ا�ی �� و �ا�� را ��ات داد. ا���� 
در ا�� م�ان ��ا�� از ا�� وا���� �� ���� �� ��ام ����� از م���ت ما�ی، 
 ���� ر���  �ا�   ��) ت��  سا��   �� س�مر  ��� ر�ری  � د�وای   �� در��� 

اس�ان ��ه اس�) و م����ام� �ا��اه ��. 

وا���ال ��اسان سال س��ی را ��� س� ��ا��. ��� از ��ا�� �وب ت�� 
 ��� از ت��ی �� در  و  �ا��ان د�ار ���ان ��  ت��  ا��  ��ام در ف�� ���، 
 .�� ت����  ا���ل  و  س�وط  آس�ا��  در  ت��ی   �� د،  �و رس��ه  سوم  م�ام   ��
د���ان  از  م��اوت  ��ام  د��اره  ز�ی  �� ت�� �ای  از  ���دا�ی  ��ا��  ف�ا��� 
 �� د ���دا�ی  و ت�� ��وه �� ا��  و م����ام�  د و ��ا�� �اص ما����  �و
ا�� م��و�� را �ا موا��ی موا�� ��د. ��را و ���دا�ی �وا�ان ��اف سا�ی 
د�� و ا��م ��د�� �� �ا���� م�� ���� ت�� �ا �� ا�� ت�� �� ��� ����،  �و
 ��� د  �و و��ه   �� آن �ا   .������ ���ه   �� را  آن  ما�ی  م�ا��   ��� ا����   ��
د��  اما ا�� ت��ا �و ��د�� و �� م���ارد تومان �� ا�� �ا��اه ��� ��د��، 

د��ای �ر��ی
در وا����ل
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۲۵۰

سـال۹۸ اولیـن سـالی بـود کـه بـا وجـود حضـور پیـام خراسـان در 
لیـگ برتر والیبـال، بازیکنـان بومی مشـھدی حضـور پررنگ تری در 
تیم ھـای دیگر شـھرھا داشـتند و در شـھر خـود بـه میـدان نرفتند. 
فرھـاد ظریـف اولیـن بازیکنی بـود که نامـش بـرای حضـور در پیام 
مدل۹۸ شـنیده می شـد. لیبـرو پرافتخار مشـھدی پس از یک سـال 
دوری از والیبال تصمیـم گرفته بود دوبـاره وارد میدان شـود. ظریف 
خیلـی زود بـا مدیریـت پیـام بـه اختـالف خـورد و حضـورش را در 
مشـھد تکذیـب کـرد. ھمیـن موضـوع باعـث شـد تـا ظریـف راھی 
اردکان شـود و به جمع شـاگردان مسـعود آرمات بپیوندد. ظریف در 
اردکان خیلی موفـق نبود و عملکـردش با ظریفی که می شـناختیم، 
کامال متفاوت بـود. او پـس از رفتن آرمـات و آمدن نفـرزاده به عنوان 
سـرمربی جدید، بـاز ھم نتوانسـت عملکـرد خوبـی از خود بـه جای 
بگـذارد و درمجمـوع، ھـم او و ھم خاتـم اردکان سـال بدی را پشـت 
سـر گذاشـتند. ایـن اتفاقـات را به نوعـی امیـن علـوی ھـم تجربـه 
کـرد. سـال کابوس بـار پشـت خط زن باتجربه خراسـانی ھا که سـال 
گذشـته از چھره ھـای تأثیرگـذار لیـگ و بازیکنـان امتیـازآور بـود و 
پـس از امضـای قـرارداد بـا پیـام و حضـور در تمرینـات پیش فصل، 
بـه یک باره با مسـئوالن باشـگاه به مشـکل خـورد و در روز ھـای آخر 
نقل وانتقـاالت راھـی اردکان شـد کامل شـد، امـا او ھم بـا اردکان و 
مسـعود آرمـات نتوانسـت عملکـرد خوبـی داشـته باشـد تـا اینکه با 
آمدن نفـرزاده، علوی به کلی نیمکت نشـین شـد و حتـی در نیم فصل 
دوم زمزمه ھـای جدایـی او ھـم به گوش می رسـید. فصـل کابوس بار 
اردکان و علوی نیمـه کاره به پایان رسـید، اما امین علـوی برای ادامه 
راه نیـاز به بازسـازی روحیه خود و بازگشـت به آمادگـی دارد. در این 
بین رشـید یوسـفی، دیگر مشـھدی اردکانی ھـا، نتایج خوبـی ھمراه 
با خاتم نگرفـت، امـا در بیشـتر بازی ھا بـرای تیمش به میـدان رفت 
و عملکـرد بـدی ھم نداشـت. یوسـفی فصل قبـل نیمکت نشـین بود 
و آمادگی خوبـی برای حضـور در میدان نداشـت. در میـان بازیکنان 
مشـھدی تیم ھـای دیگـر در سـال۹۸ شـھروز ھمایونفـر توانسـت 
توانایی ھایـش را در شـھرداری گنبـد ثابـت کنـد. دریافت کننـده 

��ب، ��، ���
��ا�ی �� سال م��اوت 

وا���ال م���ی �ای ��� ��ت�

چپ دسـت مشـھدی ھا سـال۹۷ ھـم از خوب ھـای تیمـش و لیـگ 
برتر بـود و از بی نقص تریـن بازیکنان لیـگ در دریافـت. او ھم پس از 
حواشـی در والیبال خراسـان و اختالف با مسـئوالن پیـام قید حضور 
در مشـھد را زد و راھـی شـھرداری گنبـد شـد. ھمایونفـر در تمامی 
دیدار ھا بـرای تیـم گنبد به میـدان رفـت و در بیشـتر بازی ھـا ھم با 
عملکرد خـوب مانع شکسـت تیمش شـد تا باوجـود رقابـت نزدیک 
در باالی جـدول فصـل۹۸ شـھرداری گنبد تـا پیش از انحـالل لیگ 
در جمع باالنشـینان باقی بماند. ھمایونفر با ۲۹سـال سـن ھنوز برای 
پیشـرفت فرصـت دارد و می تواند در سـال ھای آینده راھـی تیم ھای 
بزرگ تر شـود. پوریا یلـی که یکی دیگـر از بازیکنان خراسـانی حاضر 
در لیـگ اسـت، والیبالـش را در میـزان مشـھد شـروع کـرد و حـاال 
با درخشـش بـا تیـم ملـی جوانـان و کسـب قھرمانـی جھـان، راھی 
ترکیـب تیم ملی شـده اسـت. او کـه اصالتا اھـل قوچان اسـت، بارھا 
بیان کرده اسـت که عالقـه زیادی بـه بازی در مشـھد بـرای نماینده 
والیبـال خراسـان رضوی دارد. با این حـال یلـی از ابتـدا در پیکان به 
میدان رفتـه و بعید اسـت پایتخت نشـینان بازیکن جـوان و آینده دار 
خود را بـه این راحتی ھـا به تیمی دیگـر واگذار کنند. مشـھدی ھایی 
که امسـال در مشـھد بـه میـدان نرفتنـد، بـه ھمـراه امیر حسـینی 
۶بازیکنی ھسـتند کـه می تواننـد ترکیبـی قدرتمنـد و باتجربه برای 
حضـور در لیـگ باشـند. بازیکنانی کـه در بھترین سـن ھسـتند و با 
تجربـه کافـی در کنـار بازیکنـان جـوان مشـھدی می تواننـد ماننـد 
شـھرھایی ھمچـون گنبـد، ارومیـه و ورامیـن در لیگ برتـر مدعی و 

قدرتمند باشـند.
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بـرای  آشـنا  نامـی  ایـران»  پـاس  «سـلطان 
والیبالی ھاسـت و سـال ھا در لیـگ برتـر یکه تازی 
می کنـد و پـس از ۳دھـه حضـور در سـطح اول 
والیبال، ھم ھنـوز بـرای حریفان کـری می خواند. 
مشـھدی ھا  محبـوب  چھـره  حسـینی،  امیـر 
در والیبـال، بـا ۴۴سـال سـن، ھنـوز ھـم مھـره 
اصلـی ترکیـب ھـر تیمـی اسـت و نقـش اساسـی 
در دیدار ھـای حسـاس دارد. او شـاید به ظاھـر 
قدوقامـت مناسـبی بـرای والیبال نداشـته باشـد، 
اما ھـم در تیم ملـی و ھـم در رده باشـگاھی به ھر 
چیـزی که خواسـته،  رسـیده اسـت و ھمچنـان به 
قـول خـودش از والیبـال لـذت می بـرد. زمانی که 
از حسـینی سـؤال می شـود کـه تـا چـه زمانـی در 
والیبـال خواھـد مانـد، می گویـد: «تـا روزی که از 
والیبـال لـذت می برم، بـه ایـن کار ادامـه می دھم. 
روزی که احسـاس کنم ذره ای از لذتـی که می برم، 
کـم شـده اسـت، والیبـال را کنـار می گـذارم. بـه 
پـول والیبـال احتیـاج نـدارم. سال ھاسـت بـازی 
می کنـم و بـه انـدازه ای کـه بایـد داشـته باشـم، 
درآمد کسـب کـرده ام کـه ھمـه آن ھـم از والیبال 
بوده اسـت. بـا والیبـال بازی کـردن عشـق می کنم 
و عاشـق ایـن ورزش ھسـتم.» حسـینی نمایـش 
خیره کننـده یـا تأثیـر مسـتقیم در تغییـر نتیجـه 
بـازی در کارنامـه اش کـم نـدارد. اگـر تنھـا یـک 
بـازی حسـینی در سـال۹۷ (زمانی کـه با سـایپا تا 
فینـال پلـی آف لیـگ برتـر برابـر ورامین رفـت) را 
تماشـا کنید، باورتـان نمی شـود که ایـن بازیکن با 
این سن وسـال ھنـوز ھـم در ھـر تیمی که باشـد، 
مھـره اصلـی تیـم بـرای موفقیـت خواھـد بـود. 
ایـن بازیکـن بـا ھمیـن قدوقامـت نه چندان بلنـد 
و سن وسـالش ھمچنـان در لیـگ برتـر والیبـال 
مشـتری دارد و شـرایطی ھـم بـه وجـود نمی آیـد 

کـه او بـه فکـر خداحافظـی باشـد. او ایـن فصـل 
ھـم دور از خانـه و در تھـران بـا پیراھـن نارنجـی 
سـایپا بـه میـدان رفـت و در لیگـی کـه بـه پایـان 
نرسـید، بـاز ھـم در باالنشـینی تیمـش و عملکرد 
خوب سـایپا تأثیر مسـتقیم داشـت. امیر حسـینی 
از ابومسـلم خراسـان به والیبال ایران معرفی شـد؛ 
روز ھایـی کـه او ھنـوز در کنـار جبـار قوچان نـژاد 
بـود و در کنار ھـم توانسـتند اولین سـکوی افتخار 
را بـرای والیبـال خراسـان بـا نـام ابومسـلم فتـح 
کننـد. آن ھـا نزدیـک بـه ۲دھـه بعـد بـاز ھـم در 
کنـار ھـم و این بـار بـا لبـاس ثامن الحجج ایـن کار 
را کردنـد، امـا ھمیشـه بحـث اختـالف او به عنوان 
کاپیتان و جبار به عنوان سـرمربی بیـن والیبالی ھا 
دست به دسـت شـده اسـت. سـال۹۷ کـه پـس از 
سـال ھا مشـھدی ھا بـار دیگـر پنجه ھـای طالیـی 
او را در سـالن مھـران بـا شـھرداری تبریـز دیدند، 
می دانسـتند کـه اگـر در نیم فصـل او از تبریـز 
بـه مشـھد بیایـد، قطعـا بـا سـیدمحمد موسـوی 
می تواننـد قھرمانـی را بـرای مشـھدی ھا کسـب 
کننـد، امـا درحالی کـه جبـار به سـمت او رفـت و 
خبـر توافـق ھـم داد، در نیم فصـل امیـر حسـینی 
سـر از تھران و سـایپا درآورد.  با این حال شـاید به 
اندازه مشـھدی ھایی که در مھران عاشـق او بودند 
و با لباس ھـر تیمی که به مشـھد آمد او را تشـویق 
کردند، حسینی بازی در مشـھد را دوست نداشت. 
امیر حسـینی سـال ھا سـابقه حضور در لیـگ برتر 
را دارد و قھرمانی ھـای مختلـف بـا لبـاس ملـی و 
باشـگاھی کسـب کرده اسـت، اما تعداد فصل ھای 
حضـورش در مشـھد بـه انگشـتان یک دسـت ھم 
نمی رسـد. حسـینی سـال پیش ھـم خـود را وارد 
ماجرا ھـا و اختالفـات والیبـال در مشـھد نکـرد، 
درحالی کـه در چندیـن مصاحبـه گفت در مشـھد 

��د ���م �����
ام�� ����ی، در ��� و��ار سا��ی 

����ان ��ی از ���ر�� �اس�ر�ای ا��ان اس�

قـدر والیبـال و بازیکنانـش را 
نمی داننـد. حضور حسـینی در 
مشھد شـاید بتواند شور و حال 
جدیـدی بـه والیبال خراسـان 
بدھد و حضور سـتاره مشھدی 
پـس از سـال ھا بـا لبـاس تیـم 
شـھرش می توانـد خاطـرات و 
حواشـی بد والیبالی سال۹۸ را 
به فراموشـی بسـپارد. حسینی 
از آن دسـت بازیکنـان والیبـال 
اسـت کـه ھنـوز اسپانسـر ھا 
بـه دنبالـش ھسـتند. مربیان و 
بازیکنـان زیـادی در تیم ھـای 
مختلف بـا او کار کردنـد و البته 

حسـینی ھـم در تمامـی تیم ھـا توانسـته اسـت یک تنـه سرنوشـت 
تیمـش را مشـخص کنـد. پنجه ھـای طالیـی امیر حسـینی کـه طی 
۱۰سـال انواع افتخـارات را در تیـم ملی داشـته، این شـرایط را برایش 
ایجاد کرده اسـت تا بتواند حتی در سن وسـالی که خیلـی از ھم بازیان 
سـابقش در رده ھـای باشـگاھی و ملـی سـابقه چندسـال مربیگـری 
دارنـد، او بـه بـازی در میـدان ادامـه دھـد؛ البتـه خـودش می گویـد 
بـازی  کـردن در ایـن سن وسـال خیلـی عجیـب نیسـت و ھنـوز قصد 
کناره گیری نـدارد. این پاسـور باتجربـه در ایـران رضا نایینـی را مثال 
می زنـد کـه تـا چھل وچھارسـالگی والیبـال بـازی کـرد. ھمچنین در 
خـارج از ایران «نیکـوال گربیـچ» را جزو الگوھای خود دانسـته اسـت؛ 
بازیکـن صربسـتانی کـه تـا چھل وسه سـالگی والیبـال بـازی کـرد. 
به ھر حـال جوری کـه حسـینی می گویـد، ھمچنـان پایان ایـن ماجرا 
برای امیر مشـخص نیسـت و شـاید او می خواھد تـا جایی پیـش برود 

کـه نامـش را در کتـاب گینـس ثبـت کنند!

ورزشی
ش

گزار



#
بس��بال۲۵۴

داده   ا��ام   ��� در   ���� �ا�ی �ای  و  داده  ت����  را   ���� ت����  �ومی، 
�ز ���ان �� توا���� ا��  اس�. ��ا�� آن �ا ا���� ف�از و ���� دا���، اما در �
ر�ا�� ت�ا�ا��ان را ��� ����. �ام� د��� م������ ا�� ت��، س�مر�� �وان 
و �ر���ا�ی �ارساس�. ا�� مر�� ��ر و ��ق را �� ت�� آ�رده اس� و ���ن 
���ر�� �ا��� در ا�� سال س�� �� �� از ات�ا�ات ���� و �ر�� و ا���� ت�� 
د، در ��ار ت��� ما��.��ا�� ت�� �� ا��ازه ای �وب اس� �� ��ی ����رد  �و
ا��  و   ���� آ�ر  د���ه  �ا  م���ی  ��ای  ���ان   �� �����ر  ��رت���  ت��  �ا 
د دارد �� ��ا���ه ���ای ��اسان ر��ی ����ان ��وا��  ام��وا�ی �ا �وت و�و

د. و در ا�� ��� ��� �ر

سا�ی  ام�ال  م���  ���ر،  �����ال  ا�ل  س��  در   ���� سال   ��� از   ���
���م����ه در ��� دا��. ��ا���ه اس�ان �� از سال ����� ��� ��تری ��ه 
�ا��  ��ا��  �  ����  �� سا�ی  در  د  �و  ���� ا���ی  و  طو��ی  �ام  �ا  د،  �و
ز�ی �� در  �� سا�� س�اد ��ا��. �� را  �� �����ال  و �ای ���� م��ان   ��
ده اس�، ام�ال  ��اسان ر��ی ����� م��ادف �ا ����� ��اد و ����� �� �و
آ���ه  آ�رد.  دس�   ��  ���� ��ا��  م�اس�،   ����� �ا  و  دا��  م��اوت  و��ی  �
���� �ارسا در �ا�ان سال۹۸ �� م���� ��ی آف رف�� اس� و م�م����ی د�وار 
م�ا�� ت�� ��رت��� �����ر �� دارد، اما تا ���� �ا �� توا���� �� ر�ا�� ��� 
را ��� ���. ا�� ت�� �ا ���ر ��ی، دو �ا���� �ار�ی و ��� �ومی و �ا �ا����ان 

������ل
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#
۲۵۶

    ����� ��رد��؛ ۲��� و �� 
��� ��ش

پوینت گارد پست شماره یک 
در بازی بسکتبال است. بازیکن 
گارد رأس غالبا توانایی بازی در 
ھمه پست ھا را دارد. وی وظیفه 
حمالت  به  بخشیدن  سرعت 
تیمش را با کنترل صحیح توپ 
و رساندن آن به بھترین بازیکن 
را دارد. ھمچنین وظیفه پیاده 
کردن راھبرد مربی در زمین بر 
عھده اوست. از این جھت شباھتی 
با بازی ساز ھا در فوتبال دارد. 
۲بازیکن مشھدی لیگ برتر در 
این پست بازی می کنند. حامد 
افخمی  مھدی  و  حسین زاده 
به ترتیب از باشگاه ھای پتروشیمی 
بندر امام و آویژه صنعت ۲بازیکنی 
ھستند که در پست یک بازی 
حسین زاده  حامد  می کنند. 
که تنھا ملی پوش حال حاضر 
مشھدی تیم ملی بسکتبال به 
حساب می آید، در طول این فصل 

ا�� ۲۰ ���
س�ار�ان ���ی سال۹۸ در ��� ��ت�  �����ال 

 از �����ام� تر��  تا ام��ازآ�رتر��

لیگ برتر بسکتبال در دور گروهى به پایان رسید، اما برگزارى مرحله 
شد.  موکول  فروردین99  به  کرونا  ویروس  شیوع  پى  در  آن  پلى آف 
حضور تأثیرگذار ستاره هاى مشهدى در لیگ برتر بیشتر با محوریت 
تیم جوان و بومى آویژه صنعت پارسا بود، اما به جز 9مشهدى آویژه 
که در شهر خودشان بازى مى کنند، 11مشهدى دیگر در 7تیم لیگ برتر 
بسکتبال حاضرند. نمایندگان بسکتبال شرق کشور که هرکدام حسرتى 
بزرگ براى بسکتبال شهرى است که مى توانست با گرد هم آوردن این 
بازیکنان قهرمان بالمنازع یک لیگ سخت و دشوار باشد. موضوع این 
گزارش پرداختن به ستارگان شرقى بسکتبال مشهد است؛ اینکه آن ها در 

چه پست ها و چه تیم هایى بازى مى کنند.

ورزشی
ش

گزار

یکی از عناصر اصلی موفقیت تیمش در لیگ بوده است. مھدی افخمی ھم 
در آویژه صنعت توانسته است یکی از خوب ھای تیمش باشد.

    ������ ��رد��؛ ����ب �� ا����ز ��
وظیفه شوتینگ گارد امتیازگیری برای تیمش است. برخی مربیان از 
شوتینگ گارد ھای خود در کار بازی سازی استفاده می کنند. در بسکتبال 
به این بازیکنان دوپست می گویند. پسر چشم بادامی با مو ھای بسته از 
پشت در تیم پارسای مشھد یکی از این بازیکنان است. ابوالفضل سیدی 
که در پست ۲ بازی می کند، با حضور کورین ھنری در تیم مشھد فرصت 
کمتری برای بازی می یابد، اما با تدابیر تاکتیکی سرجان، گھگاه به بازی 
می آید و کار را برای مشھدی ھا درمی آورد. عالوه بر او، سجاد ابراھیمی 
ھم در پارسای مشھد است و در پست ۲ بازی می کند. دیگر شوتینگ گارد 
مشھدی حاضر در لیگ برتر برای تیم اکسون تھران بازی می کند. احسان 
دلیرزھان، برادر کوچک تر وحید دلیرزھان، ملی پوش اسبق تیم ملی، در 

اکسون نقش کلیدی دارد.

   ����� ��؛ ����� ��ی �� ���ر
بازیکنان پست ۳ و ۴ را در بسکتبال با نام اسمال و پاورفوروارد می شناسند، 
مھاجمانی که معموال از قامتی متوسط برخوردارند و نمایش تاکتیکی 
تیم روی حرکت آن ھاست. علیرضا مرتضوی، علیرضا علیزاده، صالح 
فروتن، امیرحسین تاتاری و علی آیینه چیان از پارسا، شھریار قلی نژاد، 
شرفی و امین بھشتی از نیروی زمینی، روزبه ارغوان از شھرداری گرگان، 
خواجی زاده از اکسون و وحید دلیرزھان از شیمیدر، بازیکنان مشھدی 

ھستند که در لیگ در این پست ھا بازی می کنند.
�ی ���    ������؛ آ���ن ��اش �� �

سنتر ھا بازیکنان پست ۵ بسکتبال به شمار می روند که دست بر قضا 
بلندقامت ترین ھا ھستند. مأموریت ویژه آن ھا زیر سبد است. مجید 
صادقی در پارسا، سینا ھادی زاده در مھرام و احمد بوستانیان در شھرداری 
گرگان سنتر ھای مشھدی ھستند که بر فراز سبد حکمرانی می کنند و 

معموال ملکه عذاب آسمان سبد حریفان ھستند.

   ���� ۲ ��� و ۲۰ ����� ���ی!
سنتر شھرداری گرگان یکی از عجیب ترین سنتر ھای لیگ برتر بسکتبال 
به شمار می رود. احمد بوستانیان، ستاره مشھدی این تیم، با ۲متر و 
۲۰سانتی متر، بلندقامت ترین بازیکن این فصل است. بلندقامت ترین 
بسکتبالیست ھای تاریخ، بازیکنانی با قدی بین ۲متر و ۲۰سانتی متر تا 
۲متر و ۵۰سانتی متر ھستند. الکساندر سیژوننکو با ۲متر و ۳۹سانتی متر، 
سون مینگ مینگ با ۲متر و ۳۶سانتی متر و سلیمان علی نشنوش با ۲متر 

و ۴۵سانتی متر بلندقامت ترین بسکتبالیست ھای تاریخ ھستند.

   ���ره ��ی ���� در ��ش
بسکتبالیست ھای زیادی از فرش مشھد به سطح اول بسکتبال کشور 
رسیدند و در میان ۲۰بازیکن خراسانی حاضر در لیگ امسال نیز بازیکنان 

باشگاه  این  محصول  زیادی 
ھستند. بازیکنانی چون روزبه 
ارغوان، حامد حسین زاده، نوید 
خواجی زاده، وحید دلیرزھان 
و... که ھمگی محصول آکادمی 
ھستند،  فرش  بازیکن ساز 
باشگاھی که نزدیک ۱۵سال 
مختلف  رده ھای  در  است 
سنی تیم داری می کند و چند 
سالی است که محصوالت این 
باشگاه در باشگاه حرفه ای پرور 
آویژه صنعت مشھد در قالب 
لیگ ھای حرفه ای کشور خوش 
میان،  این  در  می درخشند. 
کھکشان  از  ھم  ستاره ھایی 
لیگ  عرش  راھی  فرش 
حرفه ای بسکتبال ایران شدند 
و حاال ھرکدامشان در تیم ھای 
باشگاھی بزرگی چون شیمیدر، 
پتروشیمی و شھرداری گرگان 

یک وزنه به حساب می آیند.

    �� ��� ���� ����ی 
در ���

ستارگان مشھدی حاضر در لیگ 
برتر بسکتبال حاال شمارشان 
در پست ھای مختلف آن قدر 
ھست که بتوان این رؤیا را در سر 
پروراند که روزی آن ھا کنار ھم 
جمع شوند و یک تیم صددرصد 
بومی را برای بسکتبال مشھد 
تشکیل بدھند. در بسکتبال ھر 
تیم ۱۸بازیکن دارد که با احتساب 
شرایط کنونی، بسکتبال مشھد 
به راحتی می تواند یک تیم رؤیایی 
و دست نیافتنی از ستاره ھای 
بومی اش داشته باشد. به عبارتی، 
برتر  لیگ  بازیکنان  ۸درصد 
بسکتبال ایران مشھدی ھستند 
و با توجه به میانگین سنی جوان 
این بازیکنان، می توان امیدوار بود 
بسکتبال مشھد آینده درخشانی 

داشته باشد. �ه
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۲۵۸

ھـم توضیحـات جالبـی می دھـد: «در مشـھد 
رسـتوران ھا و محیط ھـای مختلفـی را دوسـت 
دارم و حتـی در سـفر بـا خانـواده ام بـه این شـھر 
ھـم خاطـرات قشـنگی داشـتم. غذا ھـای ایرانی 
را دوسـت دارم و به رژیـم غذایی ما در صربسـتان 
نزدیـک اسـت، امـا نحـوه طبـخ و ترکیبـی کـه 
غذاھـای ایرانـی به خصـوص در مشـھد دارد، 

عالقـه ام را بیشـتر کـرده اسـت.»
  سـرجان درباره رابطـه اش با سـایر ورزش ھا در 
مشـھد می گوید: «در زمـان حضورم در مشـھد 
نتایـج سـایر تیم ھـای ورزشـی ایـن شـھر را در 
زمان آزاد و خـارج از کار دنبال کـردم. ھواداران 
پرشـوری در اینجـا حضـور دارنـد کـه امسـال 
احسـاس می کنـم بـه بسـکتبال ھـم نزدیـک 
شـده اند. ما بـازی بـه بـازی جمعیت بیشـتری 
را در سـالن دیدیـم کـه پرشـورتر از قبـل مـا را 
حمایـت می کردنـد. مـردم مشـھد و ھـواداران 
این شـھر امسـال به مـا خیلـی کمـک کردند و 
زمان مسـابقات و در زمانـی کـه در محیط ھای 
عمومـی بودیـم، حـس خوبـی را بـه مـا منتقل 

کردنـد.»

��� ��دن ��ارم �� ��    
ایوانوویـچ بـا اشـاره بـه خاطـرات خوبـش در 
شـھر مشـھد، می گویـد: «ھتـل، سـالن ورزش 
و محـل تمریـن مـا در یـک محـدوده مشـخص 
بود و در محـدوده میـدان جانبـاز و بولوار سـجاد 
کافی شـاپ ھا و رسـتوران ھای خوبـی را تجربـه 
کـردم، امـا طرقبـه و شـاندیز را ھـم ھمـراه بـا 
دوسـتانم دیـدم و طعم ھـا و غذاھـای مختلفی را 
ھـم در آنجا امتحـان کردم. مـا زمان ھـای زیادی 
را از سـالن و محـل تمریـن تـا ھتـل در میـدان 
جانبـاز پیـاده روی می کنیـم. از ایـن کار لـذت 
می برم و در ارتباط با شـھر مشـکلی نداشـتم. اگر 
از زندگـی حرفـه ای به عنـوان یک مربی ورزشـی 
بخواھـم بگویم، من شـرایط الزم بـرای یک مربی 
را در مشـھد داشـتم، اما خـارج از بسـکتبال، من 
دوسـتان زیادی در مشـھد پیـدا کرده ام و با سـفر 
ھمسـرم بـه اینجا حـس غریبه بـودن نداشـتم.»
سـرجان که دومیـن سـال حضـورش در لیـگ برتر 
بسـکتبال را در مشـھد پشـت سـر گذاشـت، حـاال 
منتظر اسـت ببیند بازھم ناجی موفقیت مشھدی ھا 

در ایـن لیـگ خواھد بـود یـا خیر!
    در ���� را�� ����

این مربـی صربسـتانی درباره شـرایط ایـن لیگ 
می گوید: «ایران در سـال ھای گذشـته پیشرفت 
زیـادی در بسـکتبال داشـته و ھم اکنـون یکی از 
بھتریـن  تیم ھای آسیاسـت کـه لیگـی حرفه ای 
را ھـم برگـزار می کنـد. امسـال لیـگ شـرایط 
پرفشـاری داشـت و تیم ھـا نزدیـک بـه ھـم 

بودنـد.»
بـا وجـود ایـن، بارھـا صحبـت از رفتن ایـن مربی 
از مشـھد بـه گـوش رسـید. خـودش در این بـاره 
می گویـد: «زمانـی را که در مشـھد بودم دوسـت 
تفاقـات زیـادی را پشـت سـر  دارم. امسـال ا
گذاشـتیم، اما من تمرکزم بـرای تیمـم و افزایش 
کیفیـت بازیکنـان بـود. مـن ھـم اخبـاری درباره 
جدایـی ام شـنیدم، امـا ھیچ وقت تصمیمـی برای 
جدایـی نداشـتم و ھیچ وقـت در باشـگاه چنیـن 
بحثی مطرح نشـد. برخی رسـانه ھای صربسـتانی 
ھـم دربـاره وضعیـت مـن و احتمـال جدایـی از 
مـن پرسـیدند، اما مـن به آن ھـا گفتم در مشـھد 
راحتـم و امنیـت ایـران مشـکلی نـدارد. مـن بـا 
مجموعـه ای حرفـه و بـا امکاناتـی خوب در شـھر 

مشـھد در حـال کار کـردن ھسـتم.»

    دو�� دارم در ���� �����
او بـا وجـود اتفاقـات سـال گذشـته، امیدوار اسـت 
ھمچنـان در مشـھد بمانـد و می گویـد: «مـن در 
کنـار بازیکنان ایـن شـھر فصـل فوق العـاده ای را تا 
بـه اینجا پشـت سـر گذاشـتم. مـن بـا جوانـان این 
تیـم ھـر روز پیشـرفت کردیـم و توانسـتیم نتایـج 
خوبـی بگیریـم، امـا دربـاره آینـده، قطعـا مدیریت 
باشـگاه ھدف گـذاری کـرده اسـت و بایـد ببینیـم 
که شـرایط به چـه شـکلی پیش مـی رود. پارسـا به 
شرایط خوبی رسـیده اسـت و حاال ظرفیت یک تیم 
مدعـی را دارد، امـا برای آینـده باید ببینیـم منابعی 
برای ھدف گـذاری قھرمانی و حفـظ بازیکنان وجود 
دارد یا خیر. اھداف و برنامه ھا ھنوز مشـخص نشـده 
اسـت، اما خـودم عالقه دارم بـه کار در مشـھد ادامه 
دھم، امـا در این بـاره تصمیم ۲طرف وجـود دارد که 
در پایـان فصـل مشـخص می شـود. در ھـر صورت 
پارسـا پایه ای خیلی خوب برای مشـھد سـاخته و با 
۱۰بازیکن مشـھدی کـه در تیـم داریم، به شـرایط 

ایده آلـی رسـیده ایم.»

     ذا��� ام �� ا��ا�� �� ��د�� ا��
سـرجان دربـاره سـبک زندگـی اش در مشـھد 

در ���� ����� �����
��م زدن �ا مر�� �ر���ا�ی ��ا���ه م��� در ��� ��ت� �����ال

ندیده است. سرجان  به خود  بازیکنان خارجى کمى  تاکنون مربیان و  ورزش مشهد 
ایوانوویچ، سرمربى تیم بسکتبال آویژه صنعت پارسا، ازجمله مربیانى است که در مشهد 
موفق شده تیمش را به باالنشینى لیگ برساند. سرجان امسال در مشهد دست به کار 
بزرگى زد و با هزینه اى کمتر نسبت به تیم هاى باالنشین و با استفاده از انگیزه جوانان 

در تیمش جان دوباره اى به بسکتبال مشهد بخشید.
در آخرین روزهاى سال98 همراه با مرد صربستانى بسکتبال شهر، در نقاط مختلف 

مشهد گشتیم تا بیشتر از او و روحیاتش بشنویم.

نادر نوروزی

ورزشی
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۲۶۰

آبادانــی خوش نقشــی که در 
تیمش با آن موھای «فلینی »وار 
که شــباھت زیادی به موھای 
مروان فلینی، ســتاره بلژیکی 
دنیای فوتبال دارد، ھمیشــه 
در کانون توجه است. سلمانی 
امســال یکــی از ارکان اصلی 
موفقیــت آویژه صنعــت بود، 
بازیکنــی کــه از ذوب آھن به 
مشــھد آمد و در کنار کورین 
ھنری و صالح فروتن، توانست 
به ھماھنگی مثال زدنی برسد 
و امان حریفان را ببرد. سلمانی 
در پایان دور گروھی لیگ برتر 
بسکتبال بعد از ۲۶ ھفته جدال 
تیم ھا با یکدیگر توانســت در 
جدول بھترین ھــا و در بخش 
توپ دزدی در جایگاه ھفتم قرار 
بگیرد و از حیث آماری یکی از 
۱۰ بازیکن برتــر در این بخش 
باشد. او از آن دست بازیکنانی 

  ���ـ� ��ـ�ی / ا��ـ�س �ـ��ه و وا��ـ� در 
�� �ـ�

حرکت ھــای کوریــن، واویالیی در ســالن به راه 
می اندازد. پسر ۱۸۶ســانتی متری، راحت تر از ھر 
بازیکنی در لیگ برتر بســکتبال ایران، پرتاب ھای 
ســه امتیازی می اندازد. انگار سبد بسکتبال را مثل 
کف دستش می شناسد. کورین که امسال در نقش 
ناجی به جمع آویژه ای ھا اضافه شد، در طول فصل 
۲ بار توانســت تریپل دبل کنــد؛ اتفاقی که حتی 
یک بار ھم برای ھیچ بازیکن دیگــری رقم نخورد! 
ستاره خارجی پارســا در بخش بھترین پاسورھای 
لیگ با ۶/۳۱ امتیاز صدرنشین لیگ شد و در بخش 
کاراترین بازیکنان نیز توانست این عنوان را به خود 
اختصاص دھد. ستاره سیه چرده حاال برای تعطیالت 
به کشورش رفته اســت و اگر لیگ برتر بسکتبال 
دوباره از سر گرفته شود، بی تردید با بازگشت به ایران 
می تواند نقش بسزایی در موفقیت تیمش در ادامه 

لیگ برتر بسکتبال داشته باشد.

   ���د ������ /  ����� �����!
یکی از ۳ بازیکن غیربومی آویژه صنعت پارساست. 

����دای ��ر��
��ا���ه م��� در ��� ��ت� �����ال ۳ س�اره دا��

�� در �ا�ی �ای د�وار �ار را ��ا�� در ��ا�ر��

مثلث اعجاب انگیز، امان حریفان را بریده است. کورین 
کالفه  گیج،  را  حریف  سه امتیازى اش  پرتاب هاى  و 
توپ دزدى هایش  با  عماد  است.  کرده  سردرگم  و 
حریفان را غافل گیر کرده و صالح با بالك شات هایش 
ناکام گذاشته است.  مهاجمان حریف را روى سبد 
مثلث طالیى آویژه صنعت پارسا در لیگ برتر فصل 
و  سخت  آوردگاه هاى  از  را  تیم  به تنهایى  جارى 
ازسوى  که  مثلثى  آورد؛  بیرون  سربلند  دشوار 
بسکتبالى ها با عنوان «برموداى پارسا» تعبیر شده 
است، مثلثى که هر کدام از اضالعش در این فصل 

نمایشى درخشان از خود به جا گذاشتند.

ورزشی
ش

گزار

است که شاید بازی اش چندان به چشم نیاید و در آمار و ارقام خیلی نامش 
گنجانده نشود، اما ھمیشه بازیکن مؤثری برای تیمش است. سلمانی حاال 
باوجود تعطیلی لیگ برتر در مشھد مانده است و میل جداشدن از جمع 
ھم بازی ھایش و بازگشت به آبادان را ندارد. او از متعصب ترین بازیکنان 

آویژه است و فعال منتظر تعیین تکلیف آینده لیگ برتر بسکتبال است.

و�� / �� ���� در �� ���ره �� ����  
خیلی از کارشناســان بســکتبال او را یکی از بھترین ھای پست ۴ و ۵
می دانند. صالح فروتن که تجربه حضور در تیم ھای ملی رده ھای پایه و 
حتی بزرگ ساالن را در مقطعی در کارنامه دارد، این فصل توانست بار 
دیگر در قامت یک ستاره ظاھر شود؛ اما در کمال تعجب جایی در فھرست 
نھایی تیم ملی نداشــت! او باوجود قرار گرفتن نامــش در بین بھترین 
بازیکنان بخش بالک شات لیگ برتر، ازسوی مربیان تیم ملی با بی مھری 
رو به رو شد. ستاره جوانی که نه تنھا از حیث فنی بازیکنی با توانایی ھای 
زیاد است، بلکه از حیث اخالقی نیز یکی از آرام ھای ارتش پارسا در لیگ 
برتر است. صالح فروتن، نماینده بازیکنان بومی و مشھدی است که در 
ترکیب آویژه صنعت پارسا حضور دارند و می توانند در سال ھای آینده 
با درخشش بیشترشان، بیشــتر موردتوجه قرار بگیرند. صالح فروتِن 
۲۰۲سانتی متری از بازیکنان مکتب فرش مشھد است که بسکتبال را از 
تیم ھای پایه این باشگاه آغاز کرده است و امروز در دوران بلوغ بسکتبالی 

خود، در تیم آویژه صنعت پارسا در سطح لیگ برتر خوش می درخشد.
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�� ا�������� ا����� �� ��زش ����ان ���� و ا��ان را ��� ����� ��ارداد، در 
 �� ���و���ن،  ��� ��ش  �������ی،  را���   �� ��ی  � ��رد.  ر��  ������ن 
�ز ��� از ا�� ��� ���، را��� ������  ����م ��اب ا�� د��� را ���ود ���. ۱۰�
��راا�����   ����� او���  و  ��د  آ�رده  ار���ن   �� ���ش  ��دم  ��ای  را   ����
ا���ن را ��� ��ده ��د، ا�� ���� �ود از ���ر ا�����۲۰۲۰ ����� ���ده ��. 
در ���ر ا�� ا���ق ��� ا�� ��ز �� ا��� در ��زش ����ان ����ن دا��. ������ 
د����رد، ����� ���ه �����ن ���� �� ��� ��ی ����ان ��د. ����� ���� �� در 
��ل ��ی ��� ���� آن را در ���� د��ه ��د�� و ����ه ��ی ا����دی ����� 

����� ���ا ��د�� �� �� ا�� ���� ��ود ����. 

�ز��ی ��د را ���ی  ��زش ����ان در ��ل ۹۸ ������ �
 ��  ��  �������  ������ ���د��   ��  ����� در  ا��  ���د، 
ر���.   ���  �� ا���ن  و   ���� ����ان  و  د���ان  ��م 
او��� ��� ��ش �ز�� ��دا�ی د���ان از ا���ن در آ��� 
 ��� در   ��������� ����ان  و د���ان  �ی ��� ر��  �
��� در������، �����د ���� ��� ��ز ��ان ����� 
���ن را �� ���اه دا�� و ��� ��ی ���دی ��� �����ل، 
و  ������ل   ،����� وا����ل  �������ن،  �����ل، 
و  ��رگ ����  ا��   ،�������  ������� ��رس  در   ����

���� ���� ��
������ ���� �� 
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۲۶۴

نمی دانـم تـا بـه حـال در بیـن مشـغولیت ھای 
زندگی خـود به ایـن مقوله فکـر کرده اید یـا خیر؟ 
اینکـه چطـور می شـود زن بود، مـادر بـود، ورزش 
کـرد، قھرمان شـد و حتی ملی پوش شـد یـا اینکه 
حتی جای مـا باشـید و بخواھیـد بزرگـی کار این 

افراد را به اصطالح اطالع رسـانی کنید و در رسـانه 
بـه آن بپردازیـد. اینکـه برخـی از ایـن دختـران 
ورزشـکار در رشـته ھای زیادی به دلیل معذوریت 
رسـانه ای نمی تواننـد بـه روی جلـد بیاینـد یـا 
عکس ھایی کـه بدون چـک و چانـه باید بـه لطف 

زش �ا�وان در م��� ����ان ��ازم�� تو�� اس� ��
نرم افـزار «فتوشـاپ» تغییر پیدا کنند تا به وسـیله �� �� �����

آن بـه مرحله چـاپ برسـند.حاال اینکه بـا چندین 
الیه لبـاس و مقنعـه و ھدبند باید یکی، دو سـاعت 
بدوی و تـالش کنـی و در میدان ھم موفق باشـی، 
دیگـر بـرای دختـران مـا ھضـم شـده اسـت، امـا 
دردآور ایـن اسـت کـه آن ھـا ایـن سـختی را بـه 
جـان می خرند تـا بتواننـد در تلویزیون تالششـان 
را نشـان دھند، اما دریـغ... . بـا وجود این، امسـال 
روزنـه امیدی بـاز شـد. رایزنی ھا جـواب داد و یک 
بازی حسـاس دختران ھندبالیسـت لیـگ برتر از 
صداوسـیما پخش شـد، امـا بشـرطھا و شـروطھا. 
بـازی از شـبکه جام جـم، شـبکه ایرانیـان مقیـم 
خـارج از کشـور، پخـش شـد، البتـه بعـد از ۳روز 
تأخیـر و ویرایـش درسـت و حسـابی کـه بـاز ھم 
جای شـکرش باقی اسـت و می تواند شـروع خوبی 
باشـد. از دیده شـدن ھا کـه بگذریم، حـال ورزش 
بانـوان شـھرمان بـد نبـود؛ ھـم روزھای شـیرین 
داشـت و ھم روزھای تلخ. آسـمانش در میانه ھای 
مـرداد داغ باریـدن گرفـت و گریسـت؛ روزی کـه 
بانوی ملی پـوش و قھرمانش در بی خبـری با قلبی 

پر از گالیـه و غـم دنیـا را بـدرود گفت. آسـمانش 
گاھـی در پاییـز ابـری بـود؛ ماننـد روزی کـه تیم 
ھندبالـش بـه دلیـل نداشـتن پـول و خودخواھی 
مدیـران و غریبـی ورزش بانوان، بی توجـه به غرور 
بازیکنانش در وسـط کوران مسـابقات از لیگ کنار 
گذاشـته شـد. امـا در بھمـن ورزش بانوان بھـار را 
تجربه کرد و بعد از چندسـال سـرانجام توانسـتند 
جـام قھرمانـی ھندبـال را بـه مشـھد بیاورنـد؛ یا 
شـیرینی روزھایـی کـه دختـران ایـن شـھر بـه 
محدودیت ھـا «نه»  گفتند و در رشـته ای ھمچون 
فوتبال درخشـیدند و رخت تیم ملی کشورشان را 
به تـن کردنـد؛ یـا نایب قھرمانی ھایی که بـه اندازه 
قھرمانـی بـرای دختـران بدمینتون بـاز و والیبـال 
نشسـته مـزه داد. یـک روزھایـی ھـم غصـه تیـم 
بسـکتبال دختران جدی می شـد، اما داستانشـان 
ختم بـه خیر شـد و روزگار بر وفق مرادشـان شـد. 
قصـه ورزشـکارانی که ھـم بایـد در میـدان رقابت 
کننـد و ھـم خـارج از میـدان، طوالنـی اسـت، اما 
شـنیدنش از زبـان خودشـان می توانـد شـیرین 

باشـد...   

تـا بـه اینجـا هرچـه خوانده ایـد، قصه هایـى بر سـر پول 
بیشـتر، قـرارداد باالتـر، قـدرت زیادتـر، نتیجـه بهتـر یـا 
اسپانسـر قوى تـر بـوده اسـت. قصـه اى کـه قـرار اسـت 
از اینجـا بـه بعـد بخوانید، داسـتان نبودن ها، نداشـتن ها، 
بى پولى هاسـت.   و  نشـدن ها  دیـده  کردن هـا،  تحمـل 

قصـه ورزش زنـان اسـت.

مژده رنگیان
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د��اره ت�� فوت�ال �ا�وان
 �� �ا�� ��ادی ��ای ف��ا���� ��ن دارد

در ا����ر ����ن ��ش

همین ابتدا بگوییم قصه اى که قرار است بشنویم، هنوز ته ندارد. به لطف کرونا، 
تمام مسابقات ورزشى حتى آن هایى که در دقیقه90 بودند، فعال در استراحت به 
سر مى برند تا وقتى که خدا داند؛ مثل لیگ جذاب فوتسال دختران که مشهدى ها 

فاصله شان با قهرمانى یا چهارمى، فقط 2 بازى است.

یکـی از لیگ ھـای مھیـج امسـال ورزش بانـوان، لیگ برتر فوتسـال 
بـود؛ لیگی کـه بـه ھیچ یـک از دوره ھای گذشـته شـباھت نداشـت 
و ھمین موضـوع، خیلـی از تیم ھـا را در میانـه راه غافل گیـر کـرد. 
مشـھدی ھا ھـم امسـال یکـی از جاذبه ھـای ایـن دوره از رقابت ھـا 
بودند. امسـال نیـز ھیئت فوتبـال خراسـان، حامـی تیم بـود؛ با این 
تفـاوت که مدیـر جدیدی از اھالی شـورای شـھر بر صندلی ریاسـت 
آن تکیه داده بـود و تالش کرد نـگاه ویژه تـری به جامعه بانـوان این 
رشـته داشـته باشـد و به ھمین خاطر بودجه ای در حد سکونشـینی 
به ایـن تیـم اختصـاص داد. پـروژه «در مسـیر افتخار» کلیـد خورد 
تا مشـھدی ھا بـرای اولین بـار در تاریـخ لیگ کشـور، بـه قھرمانی یا 
سـکو برسـند. فاطمه شـریف، مربی و بازیکن کاردرسـت مشـھدی، 
امسـال به شـھرش بازگشـت. کاپیتان تیم ملی، دروازه بـان تیم ملی 
و بھتریـن گل زن آسـیا را ھـم جـذب کـرد؛ بـه عـالوه کلـی بازیکن 
قدرتمنـد و باانگیزه. حتی ۲ بازیکن مشـھدی فوتسـال کـه تابه حال 
برای تیم شھرشـان بـازی نکـرده بودند نیز بـا دعـوت او پیراھن این 
تیم را بـه تن کردنـد. پیش از شـروع لیگ شـاید می شـد پیش بینی 
کـرد باوجود ایـن سـتاره ھا به احتمـال ۹۰درصـد این تیـم قھرمان 
می شـود، اما با گذشـت چند ھفتـه، تیم ھـای دیگر ھم نشـان دادند 
امسـال قرار نیسـت تیمی  به سـادگی، کاپ طالیی رنگ را باالی سـر 
ببـرد. البته لیگ امسـال ھـم باوجود حساسـیت باال، چنـدان نظم و 
ترتیبی نداشـت. چندیـن تیم جا زدنـد، چند تیم جایگزین شـدند و 
درنھایـت ۲ تیم از لیـگ حذف شـدند، اتفاقاتی که تأثیر مسـتقیمی  
بـر نتایج تیم ھـا داشـت و حتی سـازمان لیـگ را مجبـور کـرد تا در 
نیم فصـل دوم دوبـاره قرعه کشـی کنـد کـه صـدای ھمـه تیم ھـا را 
درآورد؛ اما گویا چـاره ای نبـود. در نیم فصل اول، تیـم ھیئت فوتبال 
خراسـان رضوی باوجود حریفـان قدری مثـل مس، سـایپا، حفاری 
و نامی نو، بیـن رده ھـای اول تا چھـارم در نوسـان بود. ۲ شکسـت و 
یک تسـاوی، حسـابی برنامه ھای شـریف را دچار تغییر کـرده بود تا 
اینکـه نیم فصـل دوم آغاز شـد. برخی تیم ھـا ترکیب خـود را قوی تر 
کـرده بودنـد و بـا انـرژی جدیـدی راھـی مسـابقات شـدند. بـدون 
شـک تیم مشـھد بـه اوج ھماھنگـی خـود رسـیده بـود و ھمه چیز 
خوب پیـش می رفت تـا دوبـاره آن ھـا صدرنشـینی را تجربـه کرده 
و شکسـت ھای دور رفـت را ھم جبـران کردند، امـا این بار فوتسـال 
تصمیـم گرفـت روی بی رحـم و ناخـوش خـود را به سـرمربی جوان 
مشـھدی نشـان دھـد. آسـمان ایـن تیـم ابـری شـد و در اتفاقاتـی 
عجیـب و دورازذھـن، شـاگردان این سـرمربی در ۳ بـازی، کمترین 
امتیاز ممکـن را کسـب کردنـد. بیـش از ھمـه، عملکـرد دروازه بان 
تیـم، ھمـه ھـواداران را نگـران کـرده بـود. ملی پوشـی کـه چندین 
کلین شـیت در کارنامه داشـت، حـاال پنج شـش گل را در یـک بازی 

تجربـه می کـرد. 
در ھمیـن اوضـاع زمزمه ھـای آسـیب دیدگی سـارا شـیربیگی بـه 
گوش رسـید؛ مھـره ای کلیـدی و برگ برنده شـریف که عـالوه بر بار 
فنی، حضـورش در زمیـن بـرای سـایر بازیکنـان آرامش خاطـر بود. 

حضـور کوتـاه او در بازی ھـا و 
تمرین ھـای جـدای او از تیـم، 
خبر از جدی بودن آسـیب زانو 
می داد و شریف سـعی می کرد 
در بازی ھا جای او را به سـختی 
بـا بازیکنـان دیگـر پـر کنـد. 
آمـار گل ھـای زده تیم مشـھد 
پاییـن آمد، امـا تیـم ھمدل تر 
از قبـل بـه میـدان رفـت و بـه 
لطـف ناکامـی  دیگر مدعیـان 
قھرمانـی، تیـم شـریف چنـد 
ھفته پایانـی را در صدر جدول 
حضـور داشـت تـا اینکـه در 
ھفته آخر، مشـھد برابر یکی از 
قدرتمندترین تیم ھا شکسـت 
خـورد و بـه عنـوان تیم سـوم 
راھی پلـی آف شـد. بـازی اول 
در مشـھد بـا کلـی اسـترس 
۲ و ھیاھـو بـا تسـاوی ۲بـر
برابـر مـس بـه خیر گذشـت و 
ھمه چیـز بـه بـازِی برگشـت 
موکـول گشـت؛ امـا ھمه چیز 
در ھمیـن نقطـه تمـام شـد. 
کرونـا از راه رسـید، بـا وجـود 
بـه  مشـھد  دختـران  سـفر 
کرمـان، لیـگ تعطیـل شـد 
و حـاال بایـد تـا ۱۵فروردیـن 
دسـت زیر چانه بنشـینیم تـا 
زمـان ازسـرگیری مسـابقات 
شـاگردان  شـود.  مشـخص 
شـریف فرصـت دارنـد تـا بـر 
مـس غلبـه کننـد و راھـی 
ننـد  فینـال شـوند یـا می توا
بـرای  و  بخورنـد  شکسـت 
جایـگاه سـومی  و چھارمـی  
جـدال کننـد. شـریف ۲سـال 
پیـش بـا بازیکنـان نوجـوان و 
جـوان و بـدون سـتاره، تیـم 
مشـھد را بـه مقـام چھـارم 
رسـانده بود و حـاال ھـواداران 
از ایـن مربی تیـم ملـی انتظار 
دارنـد یکـی از سـکوھا را بـه 

مشـھدی ھا ھدیـه دھـد.
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امسـال تماشـاچیان بازی ھای تیم فوتسـال ھیئت 
فوتبال خراسـان رضوی یکی از خوشـبخت ترین ھا 
بودند. دلیـل آن ھـم چیزی جـز دیـدن بازی ھای 
زیبـا و جذاب نبـود. دیدارھایـی که با حـرارت باال، 
اسـترس، ضربان قلب زیـاد، گل ھای متعـدد، امید 
و ھـر آنچـه یـک ھـوادار می خواھـد، ھمـراه بـود 
و بـدون شـک و اغـراق یکـی از دالیـل اصلـی این 

اتفاقـات، بازیکـن شـماره ۱۵ این تیم اسـت.
دختر خطه کرمانشـاه کـه در آخرین سـال از دھه 
سـوم زندگـی اش قـرار دارد، پیراھـن تیم ھـای 
مختلـف از شـمال تـا جنـوب ایـران را پوشـیده 
و ۷سـال اسـت کـه پـای ثابـت تیـم ملـی زنـان 
ایران بوده و ھسـت، امـا ویژگـی ای که او را «سـارا 
شـیربیگی» کـرده اسـت، قـدرت جادویـی او در 
گل زنـی اسـت. گویا تـوپ زیر پـای او چـاره ای جز 
گل شـدن نـدارد و بـرای او سـاده ترین اتفـاق دنیا 
گل زدن اسـت! ھمین ھنر سـارا باعث شـده است 
تا ۴بار عنـوان خانـم گلی لیـگ را به دسـت آورد و 
حـاال در آسـتانه پنجمیـن عنوانش باشـد و مھم تر 
از آن کفش طالیی اسـت که در دوره گذشـته جام 
ملت ھای فوتسـال آسـیا در تایلنـد از آن خود کرد. 
البتـه این شـیر میدان گویـا در سـال۲۰۲۰ دوباره 
دلـش کفـش طـالی دیگـری می خواھـد و بایـد 
منتظـر آتش بازی ھـای او مقابل تیم ھای آسـیایی 

ھم باشـیم.
سـارای فوتسـال ایـران در این ۲سـال رشـد کرده 
اسـت. در ایـن مـدت ۲مـدال طـالی قھرمانـی 
در لیـگ را کسـب کـرده و بـا تیـم مشـھد منتظـر 
سـومین قھرمانـی متوالـی اسـت. او یک تنـه 
نیمـی از گل ھـای تیمـش را بـه ثمـر رسـانده 
و بـا ۴۷گل بـا فاصلـه ای حیـرت آور نسـبت بـه 
حریفـان در صـدر جـدول گل زنـان لیـگ قـرار 

گرفتـه اسـت، به طوری کـه نفـر دوم جـدول تنھـا 
۲۸گل بـه ثمر رسـانده اسـت؛ امـا ھنر مھندسـی 
او نیـز قابـل سـتایش اسـت. جایـی کـه عـالوه بر 
گل زنـی، بـرای ھم تیمی ھایـش موقعیت سـازی 
می کنـد، به طوری کـه توانسـت سـھم زیـادی در 
پاس ھـای منجـر بـه گل داشـته باشـد و در ایـن 
بخـش نیـز بـا ۳۴پـاس گل در صـدر قـرار دارد. 
تماشـای دریبل ھـای او، تکنیـک کم نظیـر در 
زمیـن، شـوت ھای سـنگینش از میانـه میـدان، 
خسـتگی ناپذیر بودنـش، میـل سـیری ناپذیر او 
بـرای گل زنـی و بـده و بسـتان ھایش بـا نسـیمه 
غالمـی ھـر دقیقـه از بـازی را بـرای تماشـاچی 
جـذاب و دیدنـی می کـرد و البتـه فاطمـه شـریف 
خیلـی خوش شـانس بـود کـه امسـال او را در تیم 
خود داشـت، زیرا سـارا قطعا برگ برنـده ھر تیمی 

خواھـد بـود.

   �� ��ر ر�ـ�� ���� �� ��� �ـ��� �ـ� ��� از 
��� آف ��ـ�� �� ��د؟

عنـوان قطعی خانـم گلی بـر اسـاس قانـون بعد از 
پلی آف مشـخص می شـود. بـا توجـه بـه اختالفی 
که بـا بقیـه گل زنـان دارم، امسـال ھم ایـن عنوان 
را کسـب می کنـم. ایـن پنجمین بـار اسـت کـه در 
لیگ برتـر خانم گل می شـوم. سـال اول بـه خودم 
قول دادم اندازه شـماره پیراھنم خانم گل شـوم که 
امسـال بـه آن رسـیدم و تمام شـد. ھرچنـد خیلی 
وقـت اسـت کـه دیگـر بـه فکـر گل زدن بـا ھدف 

خانـم گلی نیسـتم.

  ���ـ� �� �ـ�ن ا�ـ���اد �� ��ا�ـ� �ـ� 
؟ �ـ� ���

فوتسـال در اولیـن قـدم اسـتعداد الزم دارد و در 

�� ��ا��� �� ���اد ���ره ���ا��� 
���� �� ��م

�ا «سارا دو�ا»ی فوت�ال ا��ان و آس�ا
در سا�ی �� ��ای م��� ی �ا �� م��ان رف�� و ��ا�� �� ز�ی ��ده اس�

کنـارش بایـد تمرین کـرد تا به 
چیـزی کـه می خواھی برسـی. 
مـن بـرای رسـیدن بـه مھارت 
تمریـن  خیلـی  گل زنـی  در 
کـردم. در شـھر خـودم تنھایی 
تمریـن می کنـم و ھمیشـه بـا 
چارچـوب دروازه و تـوپ تنھـا 
ھسـتم و بھترین فرصـت برای 

تمریـن گل زدن اسـت.

ا�ـ��ر  �ـ��  د��ـ�ره  ا�ـ�    
رگ ���ـ�  در  �ـ�پ  �ـ�  �ـ��ی 

دارد! �ـ�ن  ��
بـازی  فوتسـال  بچگـی  از 
می کنـم و اولویـت زندگـی ام 
شـده اسـت. حتـی در زمـان 
اسـتراحت ھـم در این بـاره 
و  می بینـم  فیلـم  بیشـتر 
دوسـت  گفـت  می تـوان 
صمیمی من توپ اسـت. شـاید 

بـه ھمیـن دلیـل اسـت.

از ����ـ�ل �ـ� در�ـ� 
����ـ�؟ ز���ـ�  �ـ�ای 

از فوتسـال در ایـن سـال ھا 
صبـور بـودن و زیـاد تـالش 
کـردن را یـاد گرفتـم. ایـن امر 
در زندگـی خیلی بـه من کمک 

کـرد.

و  �ــــــــــ�  �ــــــــ�ی ��
��ـ�  در  ر���ـ�  �ـ�  رگ �� ��
���ـ�؟ ��������ـ� �� 

تـا  داشـتن  رقیـب  دربـاره 
بـه حـال فکـر نکـرده ام. در 
ایـران بازیکنـان باتجربه تـر 
و بـا عناویـن تیمـی و فـردی 
باالتـری وجـود دارنـد. من ھم 
سـعی می کنـم ایـن عناویـن 
را کسـب کنـم، امـا در ایـن راه 
نـم و  کسـی را رقیـب نمی دا
تمرکـزم روی عملکـرد خـودم 
اسـت. درواقع بـا خـودم رقابت 
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می کنـم تـا روزبـه روز بھتـر شـوم.

  د���ره آ�ـ��� ���، ��� ���� ������ ��� آ��� د��ی. ا�� 
آ�ـ�� د���� در �ـ� ����ـ� ای ا�ـ� و ز���ـ� �ـ� ����ـ�ی آ�ـ�� 
د�ـ�ه ای، �ـ� ا���ـ� ��ـ� آف را از د�ـ� دادی �ـ� ���ـ� ا�ـ� �ـ�م 

��� �ـ� را از د�ـ� ���ـ�، ��ـ� �ـ�دی؟
حـدود ۶ھفتـه مانده بـه پایـان لیـگ آسـیب دیـدم. اولین بـاری بود 
که در طـول ۱۲سـال حضـورم در لیگ ایـن آسـیب را تجربه کـردم و 
ھیچ وقـت این قدر اذیت نشـده بـودم. با اینکـه خیلی جدی نبـود، کار 
را بـرای مـن در ادامه لیگ سـخت کـرد. فکـر نمی کنـم به دلیـل این 
آسـیب دیدگی جام ملت ھـا را از دسـت بدھـم. درواقع خوشـبینانه به 

موضـوع نـگاه می کنـم و امیـدوارم ھمه چیز خـوب پیـش برود.

و�� �� ��� �����ل �� ��د؟ ��
متأسـفانه کرونـا ھمه چیـز را تحت تأثیـر قـرار داد. ھمـه مسـابقات را 
لغو کـرد و بایـد ببینیـم تا چـه زمانـی قرار اسـت بمانـد و اذیـت کند. 
تمرینـات تیـم ملی نیـز لغـو شـد. ایـن اتفـاق می توانـد روی آمادگی 

تیـم ملـی تأثیر بگـذارد.

   ��� �� ��� ���ر ا����ل دارد ��ـ�� ا��ـ�ل �� �ـ�م ������� 
���ـ�؟

ابتـدای فصـل فقـط بـرای جـام قھرمانی کـه مشـھد قـرار بـود برای 
اولین بـار کسـب کنـد، تـالش کردیـم، امـا میانه ھـای راه اتفاقاتـی ما 
را از مسـیر دور کـرد. قطعـا شـیوع کرونا بـرای ھمه بـد و ناخوشـایند 
بوده اسـت، ولی شـاید فرصـت دوبـاره ای بـه مـن داده تا خوب شـوم 
و بـا اسـتراحت از آسـیب دیدگی رھـا شـوم و بتوانـم بـه تیمـم کمک 

کنـم و بتوانیم شـرایط ابتـدای فصـل را داشـته باشـیم. بـازی با مس 
در زمیـن حریـف بسـیار مھم اسـت و اگـر در این بـازی پیروز شـویم، 
به فینـال خیلـی نزدیـک می شـویم و با انگیـزه بـاال بـرای قھرمانی به 

میـدان می رویـم.

   ا�ـ� دو��ـ� ����ـ� ��ـ�رت در ��ـ�� �ـ�د. د��ـ�ره ����ـ�ات 
ا�ـ� ۲��ـ� ��ـ�.

سـال۹۲ ھم بـرای تیم مشـھد بـازی کـرده ام که اصـال خاطـره خوبی 
نداشـتم، زیـرا آن فصـل مدیریـت فوتبـال اسـتان افتضاح بـود و اصال 
مسـئولی برای حمایـت تیـم ندیدیم، اما امسـال بـه خاطر شـریف به 
مشـھد بازگشـتم و ھمه چیز خیلی خوب بـود. از رئیـس و دبیر ھیئت 
و کادر فوتسـال اسـتان تـا کوچک تریـن عضـو، ھمـه تـالش کردند تا 
تیـم نتیجه بگیـرد و در فشـار نباشـیم. امیـدوارم فصل به خوبـی تمام 
شـود و جـواب زحمـات مسـئوالن را بـا پیـروزی بدھیـم تا شـرمنده 

آن ھا نشـویم.

و��    ��م ��� ��ی آ�ـ�� ۴��ه د��ـ� ����ار �� �ـ�د، ا���� ا�ـ� ��
�� ���؟ ا��زه ����. آ�� ا�ـ�ان �� ��ا�ـ� در ������ـ� �� ��

سـومین دوره جام ملت ھا بـه کرونا بسـتگی دارد. مـا از حریفان خیلی 
عقب ھسـتیم. بعد از آسـیا ۹مـاه کامـال تعطیـل بودیـم. در تورنمنت 
روسـیه نتایج بـدی گرفتیم، امـا باز ھم فدراسـیون به شـرایط توجھی 
نکـرد و دوبـاره تعطیـل شـدیم. ھمـه رقیبـان بازی ھـای دوسـتانه 
داشـته اند و پیشـرفت کرده اند. در ایران شـاید تنھا چیزی کـه زیاد به 
آن تکیه می شـود، غیرت بازیکنان اسـت که البته درسـت ھم ھسـت، 

اما بازیکـن به جز غیـرت، بایـد آمادگی ھم داشـته باشـد.
امیدوارم بعد از عید اردوھا شـروع شـوند و پرقدرت برای یک قھرمانی 
دیگـر بـه میـدان برویـم. اینکـه ایـن دور ھـم خانـم گل آسـیا شـوم، 
خوش حالـم می کنـد، امـا ایـن ھدفـم نیسـت و بیشـتر می خواھـم 
مھـره خوبـی بـرای تیـم باشـم و بـه پیـروزی تیـم کمـک کنـم. این 

لذت بخش تـر اسـت.

���ـ�ن �ـ�     ��ـ� �� ��ـ� ���ـ� ��داش �ـ� از ����ـ� �ـ�� ���
� �ـ�ه ا�ـ�. ��ـ� از ۲�ـ�ل ا�ـ� �ـ� �ـ�داش ۲۲������ـ�  �ـ��

���ـ�ن ��دا�ـ� ��ـ�ه ا�ـ�! ���
فدراسـیون با برخوردی که داشـت، قھرمانـی ما را بـی ارزش کرد. پول 
آمد و رفـت، امـا ھیچ وقت فکـر نکردنـد پـاداش بازیکنـان را پرداخت 
کنند. من دیگـر حتی یـادم رفته اسـت که قـرار بوده چقـدر پرداخت 

. کنند

���� ��ن �� ��� �� ���؟ �� ��  
خیلـی بـه لژیونر شـدن فکـر نمی کنـم. پیشـنھاد داشـته ام و االن ھم 

دارم، امـا خـودم شـرایط ایـران را دوسـت دارم و ھمین جـا راحتم.
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بدون شـک بھتریـن و بزرگ ترین اتفاقی که امسـال در رونـد تیم داری 
در ورزش بانـوان مشـھد رقم خـورد، در رشـته ھندبال بـود؛ جایی که 
حامی فصـل گذشـته، تصمیـم جدی تـری گرفـت و تبدیل بـه مالک 
باشـگاه شـد. فصل قبل مشـھد یـک نماینـده در لیـگ برتـر ھندبال 
داشـت؛ اشتادسـازه که برای اولین سـال در ورزش تیـم داری می کرد. 
تیم متوسـطی کـه بـا بازیکنان بومـی  شـکل گرفـت و چنـدان نتایج 
دل چسـبی به دسـت نیـاورد و در انتھـای جدول بـا ۲ تیم دیگـر برای 
سـقوط نکردن دسـت وپنجه نـرم می کـرد و اتفاقـا دختران مشـھدی 
توانسـتند با غیرت، سـھمیه این تیـم را در لیـگ حفظ کننـد. اما یک 
سـال بعـد ھمه چیـز ۱۸۰درجـه تغییـر کـرد؛ از تصمیـم اسپانسـر تا 
سـودای قھرمانی. درواقـع دنیای توپ وتـور این بار روی خـوش خود را 
به مشـھدی ھا نشـان داد و اشتادسـازه با چشـم انداز بلندی که تدارک 
دید، تیـم را بـرای قھرمانی و رسـیدن بـه جام ملت ھای آسـیا بسـت. 
مربی تیم ملـی و تیـم قھرمان فصـل قبل، راھی مشـھد شـد. بھترین 
بازیکنـان برگزیده شـدند و از سراسـر ایران به مشـھد آمدنـد و از بین 
تمامی  بازیکنـان بومی، ۳ مشـھدی توانسـتند نظر مسـاعد کادر فنی 
را جلـب کننـد. اتفاق خـوب دیگری کـه در ایـن تیـم افتاد، اسـتفاده 
از دانـش فنـی و تجربـه مربـی اسـبق تیـم ملـی مـردان بـود. قاسـم 
شـعبان پور، چھـره نام آشـنای ھندبـال خراسـان، تمرینـات دختران 
را طراحـی و دنبال می کـرد. حاال صبحـت از باشـگاه اشتادسـازه بود، 
ھمه چیز حرفه ای شـد و به تیم ھویت قھرمانی بخشـید. رسـانه ھا این 
تیم را بـا عناوین «کھکشـانی» و «الکچـری» می خواندنـد که چندان 
ھم بیراه نبـود. سـتاره ھای ملی پـوش زیـادی در تیم حضور داشـتند 
و قراردادھـای بازیکنـان، یک سـر وگردن باالتـر از تیم ھـای دیگر بود؛ 
ھرچنـد دوسـه تیم مدعـی دیگـر نیـز از ملی پوشـان و سـتاره ھا بھره  
می بردنـد و تیم ھایـی مثـل تأسیسـات دریایـی و شـاملی کازرون، 
بزرگ ترین حریفان در راه قھرمانـی بودند. تا اینجای کار شـیرین بود، 

اما داسـتان بعـدی غم انگیز اسـت.
در کنـار ایـن تیم، مشـھد یـک نماینـده دیگـر ھم داشـت؛ ارشیاشـید 
طرقبه وشـاندیز کـه پیـش از شـروع لیـگ نشـان داد تیم خوبی اسـت، 
ھرچنـد ھمـه بازیکنـان تیـم بومـی  و مشـھدی بودنـد و نـوری، مربی 

��ا�ی �� ف��۹۸ ����ال �� ��ای م���ی �ا س��� و س�اه �ود

��� ������� �� آ���ن �����ره

فصـل قبـل اشتادسـازه، قـرار بـود ھدایـت تیـم را 
برعھـده بگیـرد. تمرینـات آماده سـازی پرقـدرت 
دنبال می شـد تـا اینکه لیـگ آغاز شـد. ارشـیا برابر 
حریفان ازپیش باخته نبـود و بھترین عملکـرد را به 
نمایـش می گذاشـت، امـا به مـرور ھمه چیـز تغییر 
کرد. سـالن تمرینـی آن ھـا واگذار شـد و تیـم باید 
به دنبال سـالن می رفت کـه ممکن بود بیـن ۲ بازی 
تیم فقط یک جلسـه تمرین داشته باشـد. بازیکنان 
کلیـدی آسـیب دیدند، تیـم بـرای بازی بـه جنوب 
نرفـت و فدراسـیون آن ھـا را جریمـه کـرد. آن طور 
که پیدا بـود، اسپانسـر زیرقولـش زده بـود و خبری 
از پرداختـی به بازیکنان نبـود. این اتفاقـات فقط در 

طـول یـک نیم فصل رقـم خـورد و درنھایـت حامی  
مالی تصمیـم گرفت از لیـگ کناره گیری کنـد و در 
این تصمیم ھرگز بـه بازیکنان جـوان و باانگیزه فکر 
نکرد و آن ھـا در نیمـه راه از قطار لیگ پیاده شـدند.
مالـک اشتادسـازه کـه تیمـش وضعیتـی کامـال 
متفـاوت بـا ارشیاشـید داشـت، پیشـنھاد داد تیم 

دوم را نیـز در نیم فصـل دوم حمایـت کنـد؛ امـا 
ھیئـت طرقبه وشـاندیز بـا ایـن پیشـنھاد موافقت 
نکرد و ارشـیا بـدون حتی یـک پیـروزی از جدول 
لیـگ محـو شـد. در مقابـل، اشتادسـازه ھمچنان 
پرقـدرت پیـش می رفـت. باوجـود اینکـه رقابـت 
در بـاالی جـدول بسـیار نزدیـک و حسـاس بـود، 
نماینـده مشـھد صـدر را حفظ کـرده بـود و موفق 
شـد ۲ ھفته مانده به پایـان لیگ، قھرمانـی خود را 
مسـجل کند و ھفته بعد در کیش جشـن قھرمانی 
خود را با حضـور میھمانـان ویژه مشـھدی و حتی 
علی کفاشـیان برگزار کنـد و البته جـواز حضور در 
جام باشـگاه ھای آسـیا را به دسـت آورد. حاال کاپ 

قھرمانی در دسـتان مالک اشتادسـازه اسـت و باید 
خود را بـرای ھدف بزرگ تر یعنی مسـابقات آسـیا 
آماده کند و این اولین بار اسـت که تیمی  از مشـھد 
بـه ایـن رقابت ھـا اعـزام می شـود و مھم تـر اینکـه 
بازیکن مشـھدی تیم نیز قرار اسـت بـرای اولین بار 

چنین رویـداد بزرگـی را تجربـه کند.
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ملیحـه یغمایی پـور ۱۲ سـال اسـت کـه ھندبـال 
بـازی می کنـد و در زمیـن پسـت گـوش راسـت 
را دارد. بـه دلیـل نبـود حامیـان مالـی در ورزش 
بانوان در سـال ھای گذشـته، بیشـتر در دسته یک 
بـازی کـرده اسـت و ھربـار بـه لیـگ برتـر صعـود 
می کردند، اعـزام نمی شـدند و دوبـاره در لیگ یک 
بـازی می کردنـد و درجـا می زدنـد. ۲ سـال اسـت 
کـه در لیـگ برتـر بـا پیراھـن اشتادسـازه بـازی 
می کنـد و امسـال بـا ۲ رفیـق ھندبالـی خـود، 
و  بودنـد  اشتادسـازه  تیـم  تنھامشـھدی ھای 
توانسـتند دسـت بـه کار بزرگـی بزننـد؛ قھرمـان 
شـوند و جواز حضـور در جام باشـگاه ھای آسـیا را 

بـه دسـت آورنـد.
او دربـاره تجربـه ای کـه امسـال کسـب کـرد، 
می گویـد: تفـاوت امسـال بـا سـال قبـل ایـن بـود 
کـه اسپانسـر ھدفـش بزرگ تر بـود و به آسـیا فکر 
می کرد. امسـال باشـگاه مالک داشـت و فقط بحث 
حمایت مالـی نبود. ھمـه از یـک خانـواده بودیم و 
برای یک ھدف تـالش کردیم. اولین سـالی بود که 
در مشـھد یک باشـگاه حرفه ای در ھندبـال بانوان 
فعالیت کـرد. پدیـده و بام ایـران ھم در سـال ھای 
قبـل اسپانسـر بودنـد، ولـی در حـد حمایـت مالی 
بود کـه بعـد از یـک سـال نیـز تیم ھـا رھا شـدند. 
امسـال از ھر نظر، خوراک، پوشاک، سـالن تمرین، 
بدن سـازی و اسـتخر، پکیج کاملی را تجربه کردیم 
و ھرچیـزی که بـرای موفقیت نیـاز بود، مھیا شـد. 
چھره مطـرح ھندبال ایـران، مربـی تیم ملـی، نیز 
کنـار مـا بـود و مـا نیـز خودمـان پتانسـیل الزم را 

داشـتیم و توانسـتیم موفق شـویم.

یغمایی پـور در پاسـخ بـه منتقـدان و اینکـه از 
یـک تیـم پرسـتاره چیـزی جـز قھرمانـی انتظـار 
نمی رفـت، تصریح می کند: امسـال تیم ھـای دیگر 
ھـم از ملی پوشـان در رده ھـای سـنی مختلـف در 
ترکیـب خودشـان اسـتفاده می کردنـد و اصـال به 
شـکلی نبود کـه تیم ھـای دیگـر ضعیف باشـند. از 
ھمـان اول فصـل در ھـر بازی اسـترس داشـتیم و 

ازپیش برنـده نبودیـم.
او ادامـه می دھـد: امسـال ھم پسـتی مـن سـاناز 
رجبـی بـود. ایـن بازیکـن باتجربـه، ھرچیـزی که 
الزم بـود، در طـول فصـل می گفـت و ایراد ھـای 
مـن را می گرفـت. در آسـیا بھترین گـوش زن بود، 
اما نگاه از بـاال به پایین نداشـت و ھمیشـه در کنار 
ھـم بودیم. در پسـت دفاعی نیـز مـژگان قھرمانی، 
معـروف بـه دیـوار بتنـی آسیاسـت که مـن خیلی 
تـالش کـردم در کنارش بـا قـدرت حضور داشـته 
باشـم و توانسـتم توانایی خودم را ثابـت کنم. حاال 

بـه مـن و مـژگان، دیوار ھـای بتنـی می گویند.
ایـن بازیکـن ھندبـال بـا گالیـه از نـگاه مربیـان 
و بازیکنـان می گویـد: متأسـفانه در مشـھد جـو 
عجیبـی بیـن بازیکنـان وجـود دارد و یکسـری از 
مربی ھـا انحصاری عمـل می کنند. مثـال می گویند 
مـن ایـن بازیکنـان را سـاخته ام و نبایـد بـه تیـم 
دیگری زیرنظـر یک مربی دیگـر بروند؛ اما امسـال 
این تابو شکسـت. اگر تابه حـال در ھندبال مشـھد 
ضربـه خورده ایـم، به خاطـر ایـن دیـدگاه اسـت. 
بایـد بگذارند ھمـه خوب ھای مشـھد در یـک تیم 
باشـند و اجـازه دھنـد بازیکنـان باھـم دوسـت و 
ھم تیمی  باشـند و بـه جـای ۴ تیم، یـک تیم خوب 
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در مسـابقات داشـته باشـیم. دراین صـورت زودتر 
می توانسـتیم از مشـھد قھرمـان شـویم. در ایـن 
سـال ھا مـا حمایـت ھیئت ھـا را زیـاد نداشـتیم. 
فصـل قبـل بـا تیـم اشتادسـازه در اوج مسـابقات 
تنھا یک جلسـه چھارشـنبه ھا در سـالن دانشـگاه 
فردوسـی تمرین داشـتیم. ھیـچ حمایتی ازسـوی 
اسـتان نبـود و خودمـان دنبـال سـالن و تمریـن 
بودیـم و نمی توانسـتیم روی مسـابقات تمرکـز 
داشته باشـیم. در این شـرایط ھر کدام از بازیکنان 
بایـد خودشـان ھزینـه شـخصی می کردنـد و بـه 
باشـگاه می رفتند تـا آمادگی خـود را حفـظ کنند.

خوشـبختانه شـافعیان امسـال خیلـی تـالش 
کـرد تفاوتـی بیـن بومی ھـا و غیربومی ھـا نباشـد. 
دلسـوزانه ایراد ھـا را می گرفـت و انگیزه مـی داد و 
کمک او باعـث شـد خودمان را نشـان دھیـم و راه 
را برای پیشـرفت ھموارتر کرد. شـاید اگـر مربیان 
سـال ھای گذشـته ھـم کمـک می کردنـد، بچه ھا 

زودتـر از ایـن دیـده می شـدند.
او دربـاره بدتریـن خاطـره در فصلـی که گذشـت، 
اظھـار می کنـد: اتفـاق بـد امسـال، کناره گیـری 
دیگرتیـم مشـھدی از لیـگ برتـر در میانه ھـای 
فصل بود. بعـد از اعالم آمادگی ارشیاشـید، عده ای 
از بازیکنـان خـوب ترجیح دادنـد در تیم نباشـند، 
عـده ای ھم تصمیـم گرفتنـد بـرای این تیـم بازی 
کننـد و تعـدادی نیـز دیـر جـذب تیـم شـدند؛ اما 
متأسـفانه ایـن حامـی  مالـی ھمـه بازیکنـان را از 
ھندبال زده و دلسـرد کرد و بچه ھـا را در مقابل ھم 
قرار داد. متأسـفانه ھمدلـی ایجاد نشـد و بازیکنان 
کـه دوسـتان و ھم تیمی ھـای گذشـته مـا بودنـد، 

انگیـزه خـود در ھندبـال را ھـم از دسـت دادند.
ھندبالیسـت مشـھدی درباره بھترین اتفاق امسال 
نیـز می گویـد: صعـود بـه جـام باشـگاه ھای آسـیا 
شـیرین ترین بخش داسـتان اسـت. تجربه بسـیار 
جدیـدی اسـت. مـا از ھمـان ابتـدا باوجـود ھدف 
قھرمانی، مـدام به آسـیا فکـر می کردیـم و در آخر 
به آن رسـیدیم. برای ھر بازیکنی بسـیار ارزشـمند 
اسـت و امیدواریـم در آنجـا ھـم بدرخشـیم. البته 
معلـوم نیسـت بازیکنـان تیـم تغییـر کننـد یـا نه، 
حتـی صددرصد مشـخص نیسـت که مـن در جام 
آسـیا باشـم؛ بلکه باید در اردو ھا و تمرینات، خودم 
را به کادر فنـی ثابت کنم. تـا وقتی که بدنـم اجازه 
بدھـد، ھندبـال بـازی می کنـم و بعـد از آن وارد 

مربیگـری می شـوم.
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تیـم بسـکتبال دختـران مشـھد، امسـال چھره ای 
سـفید و خاکسـتری داشـت و مجموع عملکردش 
نه تحسـین برانگیز بـود، نه خیلـی بـد. از دوره قبل 
کـه ھمه چیـز بـه دقیقـه۹۰ کشـیده شـده بـود و 
نوشـدارو بعد از مرگ سھراب رسـیده بود، ترسیده 
بودند. آنجاکه تیم مشـھد به خاطر نداشـتن حامی  
مالـی از قرعه کشـی لیـگ خط خـورد، دوسـه روز 
بعـد خبر پیداشـدن اسپانسـر بـه گوش رسـید که 
دیگـر خیلـی دیر شـده بـود. تیم بـرای اینکـه این 
پایـان راھش نباشـد، راھی دسـته یک شـد، بـا نام 
«بارمـان» جنگیـد و درنھایـت توانسـت دوبـاره 
جواز حضـور در لیـگ برتر را کسـب کنـد. تصمیم 
گرفت اشـتباھات گذشـته را تکرار نکند، اما بازھم 
قول وقرارھـا بـرای کمک بـه جایـی نرسـید و تیم 
بـدون جـذب بازیکـن غیربومی  کـه بتواند بـه تیم 
مشـھد در مصـاف بـا غول ھـا و سـتاره ھای مطرح 
این رشـته کمک کند، بسـته شـد. ھمـه بازیکنان، 
بومی  بودنـد و بـا ھدایـت یـاس قائم مقامـی  راھی 
میدان شـدند. قـرار شـد تیم بـرای داشـتن حامی  
مالی زیرمجموعه باشـگاه آویژه صنعت پارسـا شود 
کـه ھم زمـان در لیگ بسـکتبال مردان نیـز حضور 
داشـت و ازاین بابـت مشـکالت ھزینـه رفت وآمد و 
اسـکان و لباس حل شـد. در نیم فصـل اول طبیعی 
بود که برابـر تیم ھـای قدرتمند گروه خـود حرفی 
بـرای گفتـن نداشـتند، سـنگین ترین شکسـت ھا 
را تجربـه کردنـد و حریفـان توانسـتند برابـر آن ھا 
رکورد گل ھـای خـود را در یک بـازی ثبـت کنند. 
دراین میـان گفتـه می شـد تیـم به خاطـر نبـود 

سـالن، تمریـن کافـی نـدارد و ھمین موضـوع کار 
را بـرای آن ھـا سـخت کـرده بـود. یکـی از بدترین 
نتایـج آن ھـا در جنـوب رقـم خـورد، طـوری کـه 
حتـی بازیکنـان تیم ھـم خودشـان معتقـد بودند 
ایـن نتیجـه حتـی در بـازی مـدارس ھـم رقـم 
نمی خـورد! تیم تصمیم بـه ھمدلی دوبـاره گرفت، 
در نیم فصـل دوم کادر فنـی جدیـد بـه تیـم اضافه 
شـد و اسـتراتژی در حملـه و دفـاع عـوض شـد. 
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تغییـرات جـواب داد و تیـم نتایـج بھتـری کسـب کـرد و بـا اختـالف 
کمتـری بازی ھـا واگـذار می شـد. اتفاقـا ھمیـن تغییـرات بموقـع، 
نجات بخـش آن ھا بـود. ۳ تیـم انتھای جـدول گـروه ب یعنی مشـھد، 
فـارس و کردسـتان ھمگـی در پایـان مرحلـه مقدماتـی ھم امتیـاز و 
تنھـا بـا ۲ پیـروزی قـرار گرفتنـد و اختالف امتیـاز بھتـر مشـھدی ھا 
باعـث شـد تـا بـا خوش شانسـی راھـی پلـی آف شـوند. برابـر گـرگان 
شکسـت خوردنـد، اما حریـف بعدی آن ھـا از ادامـه لیگ انصـراف داد 
و به راحتـی راھـی رده بنـدی پنجـم و ششـم شـدند. در ایـن مرحلـه 
اما بـا شـیوع کرونـا مشـھدی ھا بی خیال بـازی رده بنـدی شـدند و به 
 عنوان ششـمی  رضایـت دادنـد. به این ترتیـب درحالی که کمترکسـی 
پیش بینـی می کـرد ایـن تیم کـه بـا حداقل ھا بسـته شـد بـه پلی آف 
برسـد، توانسـت نتیجه ای کسـب کند که فصـل آینده بتوانـد حامیان 
مالی را مجاب کند با سـرمایه گذاری روی اسـتعدادھای بانوان بتوانند 
تیمی  قدرتمندتر بـا بودجه ای مشـخص راھی لیـگ برتر کننـد. البته 
جای خوش حالـی دارد که فصل آینده مشـھد ۲ نماینـده در لیگ برتر 
خواھد داشـت، عالوه بر آویـژه، تیم مولتی کافه مشـھد نیز توانسـت با 
کسـب عنوان قھرمانـی در لیگ دسـته یک جـواز صعود به سـوپرلیگ 
را بـه دسـت بیـاورد و این طور کـه سرپرسـت تیم اعـالم کرده اسـت، 
قرار اسـت شـاھد حضور مربی و بازیکـن خارجی در این تیم مشـھدی 
باشـیم که قطعـا تبدیـل به جذاب شـدن مسـابقات می شـود و سـطح 
لیـگ را باال خواھـد بـرد. البتـه امیدواریم شـاھد اتفاقاتی کـه در لیگ 
ھندبـال امسـال رقـم خـورد و ۲ تیم کامـال متفـاوت از مشـھد حضور 

داشـتند، نباشـیم.
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     ��ر���� ای در���ن
رشـته  در  فعالیـت  ۱۴سـال  از  بیـش 
تیروکمـان را در کارنامـه داشـت. در کنار ۸

مـدال جھانـی که بـه نـام خـود ثبـت کرده 
بـود، نقطـه پررنـگ در زندگـی او، کسـب 
مـدال طـالی ریکـرو در بازی ھای آسـیایی 
گوانگژو بـود. بعـد راھـی پاراالمپیک شـد و 
مدال برنـز تیمی لنـدن۲۰۱۲ را بـه ارمغان 
آورد. او مـدال نقـره کامپونـد پاراآسـیایی 
جاکارتـا را نیز بـه کارنامـه خود اضافـه کرد. 
شـیرمحمدی با کسـب مـدال جھانـی ھلند 
و ۲ سـھمیه انفرادی و تیمـی در پاراالمپیک 
توکیـو۲۰۲۰ قـرار بـود خـودش را بـرای 
کسـب دومین مـدال المپیکـی آمـاده کند؛ 
اما اجل بـه او مھلـت دردسـت گرفتن کمان 
را نـداد. او اولیـن مسـافر خراسـانی کاروان 
پاراالمپیـک۲۰۲۰ بـود کـه بلیـت سـفر بـه 
توکیو را گرفـت، اما خیلـی زود از ایـن قطار 

پیـاده شـد.

   ����ی �� �����م ����
او  درگذشـت  روز  چھلمیـن  مراسـم 
مصـادف شـد بـا روزھـا و حال وھـوای تولـد 
چھل ودو سـالگی اش. اول شـھریور ماه سـال۵۶

در منطقـه طـرق مشـھد بـه دنیـا می آیـد، امـا 
یک سـال بعد حادثـه ای بـرای او رخ می دھد که 
تمام زندگـی اش را تغییر می دھـد. در مرغداری 
پدرش دچـار حادثـه می شـود و توسـط یکی از 
دسـتگاه ھای آنجـا پای راسـتش را از بـاالی زانو 
و پـای چپـش را از زیـر زانـو از دسـت می دھـد. 
در نوجوانـی ورزش را شـروع می کنـد و پـس 
از مدتـی بـا والیبال نشسـته و معلـوالن دیگـر 
آشـنا شـده و جزو اولین نفـرات تیم ملـی بانوان 
در کنـار دوسـتان ھمشـھری خـود ھمچـون 
معصومه زارعی می شـود؛ امـا پس از چند سـال 
و به دلیـل آسـیب دیدگی، آن را رھـا کـرده و 
سـال۸۲ تیروکمان را زیرنظر سـکینه قاسـم پور 
در مشـھد آغـاز می کنـد و موفـق می شـود بـه 

یکـی از قھرمانـان ایـن رشـته تبدیـل شـود.

���� �� ���م ��� ��د
زش م��� ت�� تر�� ات�اق سال ۹۸ ��

در���� �ا�ا�را�� �ا��ی ���مان ت��ا��ا�ی �ا ��ان ا��ان �ود

که چیزى حدود  عموم رسید  به گوش  وقتى  تیرانداز مشهدى  بانوى  درگذشت  خبر 
12ساعت از رفتنش گذشته بود. شامگاه دوشنبه 3تیرماه98، دردى جان کاه، قلب راضیه 
شیرمحمدى را نشانه مى گیرد تا بانوى قهرمان را بى رحمانه به آغوش مرگ بکشاند. از 
بهِت رفتن راضیه شیرمحمدى حتى همین حاال که درباره اش مى نویسیم، کم نشده است؛ 
کسى که سرشار از شوق زندگى بود و تا نیمه شبى که تسلیم رضاى پروردگار شد، 
همچون ستاره اى در آسمان ورزش ایران مى درخشید. او که همواره نگران دوستان 
ورزشکارش بود در آخرین مأموریتش براى وطن، اولین سهمیه پاراالمپیک2020 را 
تلخ ترین  بدون شک  بانوى ورزشکار  این  آورد. درگذشت  ارمغان  به  براى کشورمان 

اتفاق ورزش مشهد در سال98 بود.

ورزشی
ش

گزار



#
۲۸۰

و���ن    د�ران د��ی از ���
شـیرمحمدی سـال۹۳ به خاطر دختر کوچکش 
و نیاز به مراقبت بیشـتر در این سـن و ھمچنین 
به دلیل وضعیـت بدنـی و آسـیب دیدگی، از تیم 
ملـی انصـراف می دھـد و اعـالم بازنشسـتگی 
می کنـد. او یک سـال ونیم از تیروکمـان دور 
می شـود و به ھمین دلیـل پاراالمپیـک ریـو را 
از دسـت می دھـد؛ امـا در ایـن مـدت بـه گفتـه 
خـودش منـزوی می شـود و وضعیـت روحـی 
خوبـی نـدارد و بازگشـت او بـه ورزش حالش را 
بھتـر می کنـد و بـه توصیه پزشـک، از ریکـرو به 

کامپونـد تغییررشـته می دھـد.

   �����ن در ���� ��در
شـیرمحمدی  عکس ھـای  بـه  نگاھـی  اگـر 
بیندازیـم، خیلـی زود بـه رابطـه نزدیـک و 
احساسـی او و دختـر کوچکـش پـی می بریـم. 
در ھمـه عکس ھـا دختـر کوچـک پنج سـاله ای 
در آغـوش شـیرمحمدی اسـت و تمایـل نـدارد 
لحظـه ای از مـادرش جـدا شـود، به طوری کـه 
حتـی در زمـان تقدیـر اسـتاندار و مدیـرکل از 
ورزشـکاران مـدال آور، دختـر کوچکـش او را تا 
روی صحنـه ھمراھـی کـرد و بـا او قدم به قـدم 
آمد. شـیرمحمدی حتـی باوجود عالقـه زیادش 
بـه رشـته تیروکمـان، گفتـه بـود «اگـر زمانـی 
قرار باشـد بیـن فرزندانـم و ورزش حرفه ای یکی 
را انتخـاب کنـم، قطعـا قیـد ورزش را می زنـم؛ 
زیـرا بچه ھایـم بیشـترین اھمیـت را بـرای مـن 
دارنـد». او به خاطـر اینکـه دوری از خانـواده اش 
را به دلیـل حضـور در اردوھـای تیم ملـی کمتر 
کنـد، بـه تھـران نقل مـکان می کنـد و بیـش 
از یـک سـال در آنجـا می مانـد؛ امـا دوبـاره بـه 
مشـھد بازمی گـردد. شـیرمحمدی ۲ دختر پنج 

و نوزده سـاله داشـت.

�� ا�����ل �����ه    آ��
بانـوی  از  کـه  باشـکوه  اسـتقبال ھای  از 
پاراالمپیکـی مشـھد شـد در زمـان بازگشـت 
او از مسـابقات جھانـی ھلنـد و کسـب سـھمیه 
المپیـک توکیـو بـود. او پـس از اینکـه  پارا
۱۸خردادمـاه توانسـت به عنـوان تنھاخراسـانی 
تیـم ملـی تیروکمـان جانبـاز و معلول، سـھمیه 
انفـرادی و تیمـی پاراالمپیـک۲۰۲۰ توکیـو را 

کسـب کنـد، در بازگشـت بـه شـھر خـود، در 
فـرودگاه مشـھد یکـی از بھتریـن اسـتقبال ھا 
از ورزشـکاران در ایـن چنـد سـال رقـم خـورد. 
شـیرمحمدی ۲۲خردادماه یعنـی ۱۳روز پیش 
از فـوت، با اسـتقبال فتاحـی، مدیـرکل ورزش و 
جوانان اسـتان، به ھمـراه معاونان ورزشـی خود، 
نایب رئیـس و دبیـر ھیئـت جانبـازان و معلولین 
اسـتان و نیز ۲ عضو شـورای شھر مشـھد، بتول 
گندمی و مسـعود ریاضی، به ھمراه تعداد زیادی 
از ھم رشـته ای ھا و دوسـتان وارد مشـھد شـد 
و آخریـن عکـس دسـته جمعی او بـا مسـئوالن 
و دوسـتانش در ھمـان فـرودگاه ثبـت شـد؛ بـا 
ھمـان حلقه ھـای گل دور گـردن و گل ھایی که 

در دسـت داشـت.

�� و ����� در �� ��ب ���   
تفاقـات غم انگیـز فضـای مجـازی،  یکـی از ا
کانـال اطالع رسـانی ھیئـت تیراندازی با کمـان 
خراسـان بـود. درحالی کـه آخریـن پسـت ایـن 
کانـال مربـوط بـه ۲۲خردادمـاه و اسـتقبال از 
راضیه شـیرمحمدی در فـرودگاه مشـھد پس از 
کسـب سـھمیه پاراالمپیک۲۰۲۰ بـود، در عین 
ناباوری پسـت بعدی به پیام تسـلیت درگذشت 

ایـن بانـوی ورزشـکار مشـھدی تعلـق گرفت.

   د�� �� ����
یکـی از تلخ تریـن مدال ھایـی کـه او کسـب 
کـرد، در پاراالمپیـک لندن بـود. زمانی کـه او با 
مـدال برنـز بازگشـت، کسـی بـه او توجـه نکرد 
و حتـی در آن زمـان تـا ماه ھـا مدیـرکل ورزش 
اسـتان را ندیـد. او بـا گریـه در مصاحبـه خـود 
از نامھربانـی مسـئوالن گلـه کرد و از مشـکالت 
ورزشـکاران مـدال آور و عمل نکـردن مسـئوالن 
بـه وعده ھایشـان گفت. شـیرمحمدی ھمیشـه 
در صحبت ھایـش دغدغـه ورزشـکاران معلـول 
را داشـت و در پاسـخ بـه صحبت ھـای معـاون 
وزیـر درباره تأخیـر در اھدای جوایز مـدال آوران 
عنـوان کـرد کـه «دلیـل اصلـی اینکـه طـالی 
جاکارتا را از دست دادم، فشـارھای روحی روانی 
به  خاطـر بضاعـت مالـی بـود و کسـی نمی دانـد 
در یـک سـال گذشـته بـه مـن و بچه ھایـم چـه 
گذشـته» و از وزیر ورزش پرسـید آیـا از یخچال 

خانـه ورزشـکاران خبـر دارد یـا نه!
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نوستـــــــالــــــ�ی

فوت�ال در دا���اه  ا�ل  �ا �ار ��ف� ای در س��  ده �� �� زمان  �و آن سال �ا 
از  دارد؛  د�ران  آن  از   ���� ���ار  �اط�ات  و  می ��ده  ت����   �� ف�دوسی 
�ز�ا�� �� ��� و ت��� �� �ای ��ل و ماد�ات ��ف ا�ل را در فوت�ال می زد.  �
و �� ��ا�� ��� �ا�� �� در ادام� �وا��� د�� �اط�ات  او در ���ات ��� �
ز��اه �� ت�ا�ا�� ت��ی تا رفا�� و  د از آن سال �ا را ��ق زده اس�؛ از �� �و

������ ��� مر��ان، �ا����ان و ��ی ���ر�ا.
از  اس�؛   ���� ��ادی  و��ر��  ت��  ���ات  از  دارد   �� وا�ی  �  ��� �ا  رد�ا��و  �
د�� تا  �ز �ا�� �� �ا «م��� ا���» و «س���ا�� ��ا��ان» در فوت�ال �وش �و �

زما�ی �� دس� س��و�� آن �ا را از �� ��ا ��د. 

رگ فوت�ال اس�ان  رد�ا��و» ��ی از س� مر�� �� «�اس� �
 ��� د��   ������ �ز�ا  � ا��   �� او  اس�.   ۶۰ د��  در 
د را س�ری می ��� �� ���اه «�اج م��ی ��اسی» و  �و
��اسان  فوت�ال  ا��  سال �ای  در   «���� «اس�ا��� 
ده  �و اس�ان  م�رح  ت�� �ای   ��� س�مر��  ت�ر��ا  رگ  ��
اس�؛ از ت�� م���� ��اسان �� در ��� ��س ���ر 
و  �ار�ری  م����  ت�� �ای  ��ام،  ا�وم���،  تا  دا�� 

��ی ت�� �ا�� �� در س�� م��� ف�ا��� می ��د��. 
در  زش  �� ت���� ��ده  ا�ا�ی  د  م��و از  ��ی  رد�ا��و  �

��ب ��ی ������ر
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۲۸۴

درباره کاظم غیاثیان و نوع کارش و ویژگی ھای 
اخالقی و فنی اش بارھا گفته ام و نوشته ام. این عکس 
من را به دھه۶۰ فوتبال مشھد برد که پر از رمز و راز 
است و ھنوز سالمت و عشق و ایثار جایش را به مافیا 
و پول نداده بود. انگار ھمین دیروز بود که کاظم یا در 
قلب دفاع ابومسلم و منتخب خراسان بازی می کرد یا 
در نقش ھافبک وسط میدان داری می کرد یا در سمت 
چپ و راست خط میانی نقش آفرین بود. او گاھی برای 
ابومسلم در نقش فوروارد ھم ظاھر می شد. او یک 
بازیکن چندپسته بود که به نوعی آچار فرانسه تیمش 
محسوب می شد. غیاثیان در این تصویر کنار بزرگان 
فوتبال دھه۵۰ و ۶۰ مشھد و ابومسلم با زانوبند 
سفید بر زانوی راستش دیده می شود .اکبر میثاقیان، 
مصطفی نوری حسینی، حسین پاس، رضا جاھدی، 
مرحوم منصور فتحعلی زاده، مرحوم کاظم غیاثیان، 
ھادی قرائی و علیرضا گیل عرب ھرکدامشان وزنه ای 
در ابومسلم بودند و داستان خودشان را دارند، اما نکته 
عجیب این عکس نگاه منصور و کاظم است. انگار به 
اعماق زمان می نگرند و به بازی سرنوشت. منصور ھم 
در عین جوانی، زن و بچه اش را گذاشت و آسمانی 
شد. او فوتبالیستی تحصیل کرده و بااخالق بود که 
ویژگی ھای فنی باالیی داشت. از او فرزندانش به 
یادگار مانده اند، اما حیف و صد حیف که کاظم چنان 
در مسئولیت خانواده و فوتبال غرق شد که یادگار او 
خواھران و برادرانش و شاگردان فراوانش در فوتبال 
به ویژه در تیم سازمان یافته و کم نظیر دھداری مشھد 
است و بس. بدون شک از روزی که فوتبال را به شکل 
جدی شروع کرد، فوتبالش متفاوت بود. دوست 

داشت فوتبال را زیبا بازی کند.
ھمیشه ناخودآگاه به نوعی ھدایت اطرافیانش را در 
جریان مسابقه به عھده می گرفت. گویا بازی می کرد 
که روزی مربی شود و شد. کاظم با مربیگری دھداری 
و فلسفه مربیگری مرحوم دھداری کار را شروع کرد و 
به موازات آن با ابومسلم و منتخب خراسان در لباس 

بازیکن خدمت کرد و در نھایت بعد از پایان فوتبالش 
یک مربی بااخالق، به روز و جدی با فلسفه خاص 
خودش در ابومسلم و پیام و دھداری سردمدار گروه 
جدید مربیان مشھد شد. او می رفت که در فوتبال 
به عنوان مربی بزرگی کند و فوتبال خراسان را یاری 
رساند که یک دشمن نامرد پنھانی و آرام آرام، موذیانه 

و بی سروصدا وارد وجودش شد.
چه می شود کرد؟ این رسم روزگار است که گلچین 
خوبی است. امسال مراسم ششمین سالگرد فوت 
کاظم عزیز درحالی برگزار شد که پیش کسوتان و 
اھالی فوتبال با حضور پررنگشان در مراسمش نشان 

دادند که او را فراموش نکرده اند.
اما لحظه ای در مراسم دلم دوباره شکست؛ با دیدن 
پسرکی که شیرینی در دست از میھمانان پذیرایی 
می کرد. او خواھرزاده کاظم بود و ھنگام فوت کاظم 
پنج، شش سال بیشتر نداشت. چشمانش چشمان 
کاظم بود و نگاه جدی و عمیقش نشان می داد که 
یادش نرفته است که کاظم فقط از او حساب می برد و 
حرفش را گوش می کرد. یادم می آید شبی به دیدنش 
رفتم. کاظم در بستر بیماری خودش را در اطاقی 
کوچک محدود کرده بود و نمی خواست کسی چھره 
رنجور و مریضش را ببیند. این پسربچه کوچک ھم 
به اصطالح دم دستش بود و در کنارش به کاظم امید 
زندگی می داد. با ھمه کوچکی، از پدر و مادرش دور 
بود و مواظب کاظم بود. عشق و عالقه کاظم و این 
بچه برایم خیلی عجیب بود. انگار آرام جان کاظم بود. 
گاھی شب ھا کاظم دست این بچه را می گرفت و از 
خانه می زد بیرون و با ھم قدم می زدند. من رنج کاظم 
را خوب درک می کردم، چون برای ھمسر بیمارم 
نقش ھمان بچه را بازی می کردم، اما نه من و نه آن 
بچه نتوانستیم رفیق خوبی باشیم و ھردو عزیزمان را 
از دست دادیم و آن ھا آسمانی شدند و از درد و رنج 
راحت شدند. یکی ۷سال است که رفته و دیگری 

امسال ششمین سالگرد رفتنش بود.
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  برادران اعظم حسینی بچه ھای سه راه کاشانی 
بودند؛ حسین، حسن، محمد، اکبر و داوود. محمد 
و اکبر و داوود در تیم ابومسلم رشد کردند و حتی 
ھم زمان مانند این عکس با ھم به بازی گرفته 
می شدند. حسین و حسن از محالت و آموزشگاه ھا 
به فوتبال آمدند؛ زمانی که ھنوز ابومسلمی در کار 
نبود. حسن اعظم در تیم آریای مشھد و منتخب 
آموزشگاه ھا چھره شد و بسیار چابک و تکنیکی بود. 
محمد و اکبر و داوود به تدریج با حمایت حسین و 
حسن در فوتبال چھره شدند. در این میان محمد 
یک استثنا بود و تا پوشیدن پیراھن تیم ملی پیش 
رفت. چھره خندان، صدای خوش، اجتماعی بودن، 
خاکی بودن و داشتن روابط خوب با دیگران و 
سخت کوشی و قانع بودن از ویژگی ھای اعظم ھا 
بود. در اردوھا و مسافرت ھا برادران اعظم شادی و 
نشاط را به ھم تیمی ھا تزریق می کردند. جالب بود 
که ھمه شان تکنیکی بودند و شوت ھای بسیار خوبی 
داشتند. مھارت در پاس و اعتمادبه نفس باال در 
میدان داری و تسلط در حفظ توپ ویژگی ھمه شان 

بود، اما محمد چیز دیگری بود.
صدایش در اتوبوس در روزھایی که گوش کردن به 
موسیقی محدودیت داشت، در پیچ وخم جاده ھا 
با خواندن ترانه قایقران ھنوز در گوشم می پیچد. 
روحیه شوخ و سرگرم کننده اش در مسافرت ھا 
بچه ھا را از کسالت درمی آورد. روحیه تیم بود. 
با ھمه شوخی داشت. با بزرگ ترھا با احترام 
شوخی می کرد و ھوای جوان ترھا را ھم داشت. 
انگار نه انگار کوھی از مشکالت و گرفتاری ھای 
گوناگون فشارش می داد. چھره خندان و سبزه اش 
با چشمان تیزبینش مانند بازی فوق العاده اش ھمه 
تیم را احاطه می کرد. از ریز و درشت مشکالت 
تیم و بچه ھا مطلع بود. روابط عمومی بسیار قوی 
داشت. با بیشتر فوتبالیست ھای ھم دوره اش 
در ایران رفاقت و گپ وگفت داشت. ویژگی ھای 

اخالقی او طوری بود که تماشاگران با او بسیار 
صمیمی بودند. در ابتدای فوتبالش و در امتداد 
آن از دانش جناب شجیع و جناب قیاسی بھره ھا 
برده بود. او محور ابومسلم و منتخب خراسان بود و 
تمام برنامه ھای ھجومی تیم بر اساس ویژگی ھا و 
نبوغ او طراحی می شد. با توانمندی در حفظ توپ، 
ارسال پاس ھای متنوع با دقت مثال زدنی باعث 
شده بود که او بازیکنی بازی ساز در سطح کشور 
و ملی شود. پنالتی ھا را صددرصد گل می کرد. 
شوت ھای پشت محوطه جریمه اش حرف نداشت. 
بازی با پای چپ و راست برایش فرقی نداشت. 
بسیار باھوش و بازی خوان بود. اعتمادبه نفس 
باالیی داشت و پاس ھای تودر و عمقی اش سعید 
صیامی را با دروازه بان ھا تک به تک می کرد. او 
شاه مھره منتخب خراسان و ابومسلم بود. حیف که 
در آن روزگار بازیکنی مثل او از فوتبال فقط گاھی 
وقت ھا بخاری یا یخچال نصیبش می شد. اگر حاال 
بازی می کرد، به جای پنکه و تلویزیون چھارده اینچ 
توشیبا باید ماشین حداقل پانصدمیلیونی سوار 
می شد. پس از پایان دوران بازیگری اش و دیدن 
دوره ھای مربیگری، باید در خانه منتظر می ماند تا 
کسی سراغش برود و اگر ھم مشغول کار می شد، 
نگران این بود که زیرآبش را نزنند. این پاداش یک 
دھه بازیکن تراز اول خراسان بود! فوتبال بالی 
جانش شد، نه قاتق نانش و در تیمی که ھمه برایش 
ھورا می کشیدند، از بی اعتمادی و استرس و ترس از 
بیکارشدن و نگرانی برای زن و بچه بالیی به سرش 
آمد که پسر شیرین فوتبال خراسان در اوج پختگی 
مربیگری رفت. رفت تا ھمسرش، دخترانش، 
برادرش و جامعه فوتبال داغ دارش شوند. این 
فوتبال به کسی رحم نمی کند. متحد باشید و ھوای 
ھم را داشته باشید. چون فوتبال عین زندگی  است. 
باید مواظب اعظم ھای دیگر بود تا شادی ھای 

فوتبال غم ھایش را گل باران کند.
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درسـت اسـت کـه در بیـن کوه ھـای بینالـود 
و ھزارمسـجد چشـم بـه جھـان گشـوده و زاده 
خراسـان اسـت، اما او قلـه اورسـت فوتبـال ایران 
اسـت و دسترسـی به او به این سـادگی ھا نیست. 
او یـک پدیـده و نابغـه فوتبـال اسـت؛ مثـل نوابغ 
دیگـر، ماننـد مارادونـا و پلـه و مسـی. او فراتـر از 
فوتبـال ایـران بـود و ھسـت. بـدون آمـوزش و 
دیـدن دوره ھای کالسـیک از زمین ھـای خاکی و 
مناطق پرجمعیـت و مردم محـروم و زحمت کش 
و سـخت کوش بـه سـقف فوتبـال آسـیا رسـید. 
شـاید دیگـر تکـرار نشـود! فکـر نمی کنـم کسـی 
دیگـر مردم ایـران را چـون او به خیابان ھا بکشـد. 
او با گلـی که به اسـترالیا زد، ھمه را بـه وجد آورد. 
دیگـر چنیـن رویـدادی بـا این وسـعت بـه وجود 

نخواھـد آمـد.
او یعنی خـداداد بااسـتعداد، در اولیـن روز مطرح 
شـدنش در بـازی بـا پرسـپولیس در آزادی در 
سـال۱۳۷۰ بـا ابومسـلم تمام بومـی، برعکـس 
مارادونـا که از راسـت تـوپ را برداشـت و از زمین 
آرژانتین تمام انگلسـتان را دریبـل زد و تبدیل به 
گل کرد، از چپ و از زمین ابومسـلم پابه توپ شـد 
و یک تنـه ھمـه پرسـپولیس را بـا ھمـه بزرگانش 
دریبـل زد و رفـت و رفت تـا مجبور شـدند با خطا 
در محوطـه جریمـه او را بزننـد و پنالتـی بدھنـد 
کـه آبرویشـان نـرود. آن روز بـود کـه ھمـه ایران 
تولد یـک نابغـه را دیدنـد. ھمـان پرسـپولیس او 
را به عنـوان یـار کمکـی بـرد تا ھمـه عربسـتان را 
دریبـل کـرد و گل زد. این بازیکـن با کلـن آلمان 
لوتار ماتئـوس بزرگ را چنـان چپ و راسـت کرد 
کـه به اصطـالح فوتبالی ھـا زمیـن را گاز گرفت. او 
بر سـقف فوتبال آسـیا ایسـتاد و مرد سـال آسـیا 
شـد. خـداداد در فوتبـال بـا آن چھـره خـاص و 
خنده ھـای دوست داشـتنی اش محبـوب ھمـه 

شـد. ھنـوز ھـم محبوب اسـت.

افسـوس که او را درک نکردیم و شـرایط اسـتفاده 
درسـت از نبوغش و محبوبیتش را فراھم نکردیم. 
او یـک نابغه اسـت و اخالق خاص خـودش را دارد 

و ھمیشـه می خندد.
بزرگ تریـن غمش مادر مرحومش اسـت کـه او را 
در اوج ندید. او اسـیر عشـق مادر اسـت و اشـکش 
فقـط بـرای او سـرازیر می شـود. او بـرای مادرش 
مثـل بچه ھـا بغـض می کنـد. در ھمـه جـای 
ایـران او را دوسـت دارنـد، بـا ھمـه ویژگی ھایش 
و زبـان منتقـد و تیـزش. ما ھـم دوسـتش داریم. 
او سـرمایه فوتبـال ماسـت. او سـرآمد فوتبـال 
خراسـان اسـت، امـا مـا بـا او خـوب تـا نکردیم و 
تنھا با رفیقانـش دمخور اسـت. خـداداد را با ھمه 
ویژگی ھایـش باید بپذیریـم و در بزرگداشـتش و 
حفظ اعتبارش بکوشـیم. او زاده خراسـان است و 

شـاید ماننـد او دیگـر تکرار نشـود.
او دوست داشـتنی و عزیـز اسـت. بیشـتر از پیش 
باید قدرش را بدانیـم و با او مھربان باشـیم و غزال 
تیزپـا را فـراری ندھیـم. در اردبیـل و شـھرھای 
اطرافـش ھرکجـا پا می گـذاری عکس علـی دایی 
و حـرف علـی دایـی اسـت، امـا در مشـھد عکس 
و نـام خـداداد کجاسـت؟ آیـا یـک کوچـه را بـه 
نامـش کرده ایم؟ چـرا او را فـراری می دھیـم؟ آیا 
آن طـور کـه بایـد، بـه او پرداخته ایم؟ تنھـا کاری 
کـه کرده ایـم، تخریـب بـوده اسـت. فقـط نقـاط 
ضعفـش را دیده ایم. بیاییـد نیمه پـرش را ببینیم 

کـه چقـدر قشـنگ و بزرگ اسـت.
خـداداد عزیـزی تو عزیـز مایـی! ھرجا که باشـی، 
ھرطـور کـه باشـی، مـا عاشـقت ھسـتیم و از تـو 
خاطرات قشـنگی داریم و دوسـتت داریـم. بیا در 
بیـن اھالـی فوتبـال خـودت بـاش و بـا زادگاھت 
صفا کـن و از مردم خودت دور نشـو. خـدا مادرت 
را رحمت کند. روح او در آسـمان مشـھد است و با 

کبوتران حـرم در پـرواز...
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زمین ھای خاکی فوتبال در رشد و شکوفایی 
فوتبال کشورمان و در خیلی از جاھای دنیا نقش 
تعیین کننده ای داشته اند و بازیکنان بزرگ و نابغه ای 
از زمین ھای خاکی ظھور کرده اند. فوتبال و سابقه 
تاریخی اش نشان می دھد که ورزش سخت و 
طاقت فرسایی است و فقط کسانی می توانند در آن 
به رشد و شکوفایی برسند که تحمل سختی ھا و 
رنج ھای ناشی از تمرینات در شرایط دشوار را داشته 
باشند. اسطوره ھایی چون پله، مارادونا و... و در کشور 
خودمان بازیکنان بزرگی ھمه حاصل زمین ھای 
خاکی ھستند. مشھد در گذشته زمین ھای خاکی 
زیادی داشت و ھنوز ھم دارد که جای عاشقان و 
محرومان است. در دھه۶۰ ھم زمین ھای خاکی 
وحید، راه آھن، دھداری، شاھین ضد، سازمان آب، 
قدس طالب و گلشھر و زمین خاکی رضاشھر و... 
بازیکنان بزرگی را به فوتبال مشھد و خراسان و کشور 
معرفی کرده است. یکی از این زمین ھا زمین وحید در 
چھارراه مقدم طبرسی است که تیم پیام از آنجا ظھور 
کرد و قطب دوم فوتبال مشھد شد و بازیکنان بزرگ و 
مدیران ارزشمند، انسان ھای پاک و رزمنده و بزرگان 
علم و ادب را به موازات فوتبال پرورش داد. یادم 
می آید آن سال ھا یک ھیلمن زرد مدل۵۴ داشتم. 
توپ، وسایل کمک آموزشی و تلمبه باد و کله قندی 
(کنز) و ۲تا الستیک عاج از توی زاپاس، ھمه اش توی 
صندوق عقب ماشینم بود. ۴تا الستیک زیر ماشین 
ھم یکی از یکی صاف تر بود. با یک جک روغنی مدام 
پنچری می گرفتم و با مکافات الستیک ھا را عوض 
می کردم. با ھمین ماشین که ۷۰ھزار تومان خریده 
بودم، ھمیشه زودتر از بازیکنانم سر تمرین می آمدم 
و منتظر آمدنشان و دیدن روی ماھشان بودم. از 
رضاشھر و زمین چمن سرسبز و ھمه امکانات تمرینی 
دانشگاه فردوسی می گذشتم و تا زمین خاکی وحید 
در چھارراه مقدم طبرسی می رفتم. از غرب مشھد به 
شرق مشھد می رفتم؛ به عشق بچه ھای پاک و بی ریا 

و خاکی پیام و طبرسی، در فضایی بدون امکانات 
اولیه و پر از زباله ریخته شده در اطراف زمین که خود 
بچه ھا آن را مرتب و تمیز می کردند. آنجا را خیلی 
دوست داشتم. وقتی بارانی می آمد، زمین وحید 
قابل تحمل بود، اما وقتی باد می آمد، چشم چشم را 
نمی دید. با این حال، بودند کسانی که خواب راحت و 
زندگی خود را برای این بچه ھای باغیرت و بااستعداد 
به عشق فوتبال پاک ھزینه می کردند. در محیطی 
که اعتیاد و انحرافات حتی در اطراف ھمین زمین 
خاکی و دوروبر بیابان ھای خط راه آھن به چشم 
دیده می شد، تیمی پس از انقالب ظھور کرد که در 
سطح کشور مطرح شد. پیام در ایران برای خود نامی 
دست و پا کرد. ھسته اولیه تیم بازیکنانی بودند که 
من افتخار می کنم زمانی مربی شان بودم و در نماز 
جماعت پشت سرشان می ایستادم. ھمه باھوش و 
زرنگ و سخت کوش بودند، چون در ناز و نعمت بزرگ 
نشده بودند. بازیکنانش را ھمه می شناسید که باعث 
افتخارند. از ھسته اولیه تیم از استاد تمام دانشگاه 
گرفته تا مدیر و خلبان و مربی و سرمربی، جانباز و 
جبھه رفته و خادم امام مھربانی ھا در خدمت جامعه 
ھستند. ھیئت مدیره تیم، حاج عباس و حاج احمد و 
حاج حسن و دیگران ھمه ھیئتی و خاکی و خرج کن 
و بی ریا و عاشق بودند. یادم نمی رود بعضی وقت ھا 
از گردوغبار و آلودگی و خاک زمین تمرین، بدن 
احمد و ھاشم از حساسیت چنان متورم و پر از دانه 
و کھیر می شد که نگران سالمتی شان می شدم. 
در چنین فضایی بعد از فشار تمرین و گردوخاک 
به محیطی آرام و گرم می رفتند که حمام گلزار در 
خیابان طبرسی بود. چای در حمام عمومی گلزار 
محمد زراعتکاران با شیرین کاری ھای احمد سخی 
و شیطنت ھای مرحوم تشکری و نصیحت ھای رضا 
ساالری (بازیکن برجسته و پیش نماز تیم) و مدیریت 
کاپیتان ھاشم ھمراه بود و سونا و جکوزی بچه ھا با 

مشت و مال و ماساژ تمام می شد.
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عکس تیم منتخب خراسان با تعدادی از تماشاگران 
من را برد به روزھای قشنگ ورزشگاه پیر تختی 
(سعدآباد). ورزشگاھی با سکوھای بی رنگ ورو و در 
و دیوار مخروبه امروزش روزگاری نگین انگشتری 
زیبای ورزش خراسان بود. حیف که این روزھا 
غریبانه تر از روز قبل خراب تر می شود و فریادرسی 
ندارد. حیف که زنده ھا به فکر بازسازی و حفظ نماد 
ورزش خراسان بزرگ نیستند. شاید مرحوم جعفریان، 
مدیر الیق و کربالیی حسن و کربالیی اصغر و جمشید 
ضیایی و نای نای نانای و آقافرمون با دلخوری از 
بی توجھی به این ورزشگاه دلشان بخواھد دوباره زنده 
بشوند و رونقی دوباره به سعدآباد بدھند تا بچه ھا در 
چمن مخمل زمین شماره یک و ۲ از بوی چمن سبز 
و صافش و فضای قشنگ و درختان قدیمی و ھوای 
پاکش با عشق دوباره پا به توپ شوند. صحبت از 
لیدرھا و این عکس شده است. فوتبال ما در دھه۶۰
و قبل از آن لیدر نداشت، عاشق داشت. عاشقانی که 
از خودشان ھم خرج می کردند و اوقات فراغتشان 
را در سعدآباد با تماشای تمرین تیم ھای مختلف 
می گذراندند. یاد عسکر ترکه به خیر. روحش شاد 
که آچار فرانسه ورزشگاه بود و کارھای فنی را انجام 
می داد و ھنگام مسابقات از درب ورودی خیابان آبکوه 
بلیت ھا را در لیگ قدس و مسابقات دیگر از تماشاگران 
می گرفت و اجازه ورود می داد.کسانی که در این 
عکس جلو بازیکنان نشسته اند، ھمه عاشق بودند. 
حاجی رحمتی که خانه اش شب بعضی مسابقات 
ھتل تیم می شد، حسین تکمان، حاج تقی، علی 
بابای اوشین که آن موقع دختربچه کوچکی داشت 
که شبیه اوشین بود و او را با خودش به ورزشگاه 
می آورد، محمد اسمی که انگار سعدآباد خانه دومش 
بود و ھنوز ھم ھست، آقای سعادت، حاجی فرمون 
و حاجی دلپاک و..    . که بیشتر ابومسلمی و بعضی ھا 
پیامی بودند. سردمدار پیامی ھا مرحوم حاج احمد 
ابوالفضلیان (حاجی انجیر) بود که با ابومسلمی ھا 

کری داشت. یا حسن آقا نارگیل و خیلی ھای دیگر 
که ھمه کمک حال فوتبال بودند. ھادی مباشری که 
جوان تر بود و در این عکس حضور دارد، به کار طال 
مشغول بود. عشق فوتبال او را از کار و زندگی انداخته 
بود و در مسافرت ھا دو، سه اتوبوس راه می انداخت 
برای تشویق تیم ابومسلم و منتخب خراسان. پولش را 
ھم از تماشاگران جمع می کرد. آن موقع تماشاگران 
خودشان ھزینه می کردند. چون کارشان دلی بود. 
حاال ھمه چیز فرق کرده است. باید پول بدھی تا 
تشویق بشوی و پول بدھی تا لیدرھا ھوایت را داشته 
باشند و پول بدھی که فحشت ندھند. آن موقع 
بازیکنان، مربیان، تماشاگران و مدیران ھمه با عشق 
به ورزش و فوتبال می آمدند، اما حاال فوتبال پولی 
و سیاسی و مافیایی شده است. افسوس که روزگار 
فوتبال قشنگ و آدم ھای عاشق تمام شده است. 
حاال تماشاگر، لیدر، بازیکن و مدیر (نه ھمه، ولی 
خیلی ھایشان) اول حساب می کنند چقدر گیرشان 
می آید، بعد ھورا می کشند و بوق می زنند. حاال لیدرھا 
مربی و مدیرعامل عوض می کنند و پشت پرده با 
دالل ھا و باندھا بازیکن جابه جا می کنند. ورزش و 
فوتبال مثال حرفه ای شده است، اما ما از حرفه ای 
شدن انتخاب ھای بد داریم؛ بی ادبی، توھین، فحاشی، 
رفتارھای زشت که بیداد می کند. باید یاد بگیریم 
فوتبال حرفه ای را سالم و پاک کنیم و فرھنگ سازی 
کنیم تا در آسیا و جھان بتوانیم رقابت کنیم. یاد محمد 
بوقی و داریوش بوقی و کاظم و... به خیر. یاد دھه 
۵۰ و ۶۰ سعدآباد به خیر. روح ھمه تماشاگران آن 
بازی ھا که آسمانی شده اند شاد؛ ازجمله حاج احمد 
ابوالفضلیان که ھمیشه زودتر از تیم منتخب تریلی پر 
از قند و شکرش را در تھران و مازندران که مأموریت 
می گرفت، پارک می کرد و با چھره خندان منتظر ما 
بود. امثال حاج احمدھا و آقافرمون ھا و رحمتی ھا 
عاشقان واقعی فوتبال بودند که به تاریخ پیوسته اند و 

فوتبال داستانش عوض شده است.
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تصویر تیم منتخب خراسان در یکی از بازی ھایی 
که میزبان بودیم، من را به خاطرات فراوانم از 
سه، چھار سال مربیگری ام در این مسابقات

فرو برد. داستان این گونه بود که منتخب خراسان 
به صالحدید مربی منتخب از بازیکنان باشگاه ھا 
و شھرستان ھا بازیکنان دلخواه خود را انتخاب 
می کرد و با عنوان منتخب در مسابقات به رقابت 
می پرداخت. در اولین دوره حاج آقای قیاسی تیم 
منتخب را مربیگری می کرد و پس از ۳بازی به ھر 
دلیل که خودش بھتر می داند، از تیم کناره گیری 
تیم منتخب  بازیکنان  بیشتر  کرد. آن موقع 
ابومسلمی بودند و بیشتر از یکی، دو بازیکن خارج 
از تیم ابومسلم موقعیت بازی پیدا نمی کردند. 
طبیعی ھم بود. چون جناب قیاسی مربی ابومسلم 
بود و برنامه ھای تاکتیکی اش با آن تیم ھماھنگی 
بیشتری داشت و با گذراندن دوره عالی مربیگری 
دتمار کرامر آلمانی طبیعی بود که تحت تأثیر آن 
تفکرات ھم باشد. به ھر حال پس از ۳بازی جناب 
قیاسی کناره گیری کرد و قرعه به نام من افتاد که 
مربی تیم پیام بودم و در دانشگاه تدریس می کردم 
و ھیئت فوتبال وقت به مدیریت جناب میرزائیان 
از من خواستند که کار را به عھده بگیرم و من از 
حاج مھدی رخصت گرفتم و کار را شروع کردم. 
ھم جوان بودم و نترس و ھم بی تجربه و خام از 
نظر تماشاگران. اما نترسیدم و خطر کردم و دل به 
دریا زدم، منتھا با تفکری دیگر که اعتقاد داشتم 
جدا از نتیجه باید منتخب خراسان ھمه استان 
را نمایندگی کند و در عمل ھم در ۳سالی که در 
لیگ قدس بودم، با نتیجه گیری متوسط بازیکنان 
زیادی به این تیم اضافه شدند و خودی نشان 
دادند. طبیعی بود که باز ھم تیم ھای ابومسلم 
و پیام نفرات بیشتری در تیم داشته باشند و 
شھرستانی ھا و باشگاه ھای دیگر ھم می دانستند 
اگر در مسابقات استان و باشگاه ھا خوب ظاھر 

شوند، به کار گرفته خواھند شد. در دوره اول 
و دوم من مربی بودم و سال سوم خود حاج آقا 
برگشت و نتایج خوبی ھم گرفت. در سال چھارم 
جناب قیاسی رئیس ھیئت شد و دوباره به من که 
مربی ابومسلم در آن موقع بودم، تکلیف کرد که 
سرمربی خراسان شوم. در عین حال در آن زمان 
تماشاگران پرشور در داخل و خارج از خانه از تیم 
حمایت می کردند و ما با حداقل امکانات نسبت به 
رقیبان با آن ھا می جنگیدیم. من ھم با بعضی از 
بازیکنان مانند اکبر میثاقیان و حسین امیدوار و... 
چند سالی بیشتر اختالف سن نداشتم و با ارتباط 
روانی با بازیکنان و استقبال بازیکنان از من و قبول 
تدریجی تماشاگران و لیدرھا که من را به سختی 
پذیرفتند، تالش ھای زیادی کردم تا موفق شویم. 
اوج رقابت ما در آن سال ھا با منتخب مازندران بود 
که جوانان و تماشاگران آن زمان بسیار به این ۲تیم 
حساس بودند و اتفاقات زیادی ھم در ساری و ھم 
در مشھد بین تماشاگران و بازیکنان رخ می داد که 
جای بحثش اینجا نیست.۵تن از بھترین بازیکنان 
نه آسمانی  منتخب آن روزھای مشھد ناباورا
شده اند و ما را داغ دار و ماتم زده کرده اند؛ غالم 
نوروزی، محمد اعظم، سیدکاظم غیاثیان، محمد 
تشکری و حسین لعل یوسفی از بھترین بازیکنان 
منتخب بودند که حاال آسمانی شده  اند. در دھه۶۰

ما با تیم منتخب ۲بازی خاص ھم داشتیم؛ یکی با 
تیم ملی کره شمالی بود که رکورد تماشاگر ورزشگاه 
را شکست و مردم تا لب خط داخل زمین آمدند 
و نشستند. بازی خراسان با کره شمالی بدون گل 
مساوی شد و تیم کره شمالی چند بازی دیگر در 
استان ھای دیگر برگزار کرد که ھمه را برنده شد، اما 
خراسان در آن روز در میان انبوه تماشاگران سربلند 
شد. دیگر بازی مھم با تیم ملی سوریه بود که خیلی 
خوب بازی کردیم و موفق شدیم ۲ بر ۱ سوریه را 

شکست دھیم. 
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    تصویر نیمکت تیم پیام در ورزشگاه آزادی مرا یاد 
این بازی که جنگ بین دارا و ندار بود انداخت. از یک 
طرف حدود ۵۰ھزار تماشاگر با پرسپولیس علی 
پروین با ھمه بزرگانش که حداقل نصف تیم ملی را 
تشکیل می دادند در مقابل تیم پیام است که با چند 
جلسه تمرین در زمین خاکی وحید و با شرایط سخت 
روزھای آخر فصل مسابقات پا به میدان گذاشت و 
نتیجه اش ھم در سرنوشت ۲تیم نقش نداشت. من 
ھم چند روزی بیشتر نبود که به تیم اضافه شده بودم. 
زحمات فنی تیم در بازی ھای قبل بر دوش ھاشم 
رھباردار بود. کال ھمه زحمات بر دوش او بود و من 
خیلی نقشی نداشتم. با اضافه شدن من، ھاشم ھم با 
لطفی که به من داشت، در کنارم ماند و این بازی آخر 
را کمکم کرد. اتوبوسی را جلو حمام گلزار در خیابان 
طبرسی پارک کرده بودیم و منتظر بچه ھا بودیم. 
آن ھا به تدریج آمدند و ھمراھان ھمیشگی تیم ھم 
ھمان طور که در عکس می بینید، به جمع بچه ھا 
اضافه شدند و موقع بازی ھم لباس تیم را پوشیدند 
و با ذخیره ھا ھمراه شدند. آن موقع خیلی حساس 
نبودند که چه کسی داخل زمین است. با اتوبوس راھی 
تھران شدیم و خوابگاھی را در یکی از زیرزمین ھای 
ورزشگاه آزادی تدارک دیده بودیم. صبح روز بازی 
من ھمه بچه ھا را بردم داخل زمین که ورزشگاه را 
ببینند. چون تعدادی از بچه ھا برای اولین بار بود 
که ورزشگاه آزادی را می دیدند. یادم ھست رمضان 
شکری شانزده، ھفده سال بیشتر نداشت. به بچه ھا 
گفتم االن ورزشگاه خالی است، ولی بعدازظھر تعداد 
زیادی تماشاگر دارد که ھیاھو می کنند و پرسپولیس 
را تشویق می کنند. اگر شما را از روبه روی جایگاه 
صدا کردند و گفتند «پیام بیا اینجا» به ھیچ وجه به 
طرف آن ھا نروید، چون با ھم بلند می شوند و فریاد 
می زنند «سوراخ سوراخت می کنیم». بھترین کار 
این است که اگر استقاللی ھا آمدند، به طرف آن ھا 
بروید تا تشویقتان کنند. ھمین طور ھم شد و تا پایان 

بازی استقاللی ھا به خاطر خودشان ما را تشویق 
می کردند. بازی شروع شد و پرسپولیسی ھا مقابل 
شجاعت و بازی زیبای پیام غافل گیر شده بودند و تیم 
پیام در مقابل حریف نه تنھا خودش را نباخت، بلکه 
میدان داری ھم می کرد. آن روز یکی از روزھای خوب 
پیام بود که شجاعت رضا عطارزاده درون دروازه و خط 
دفاع محکم و جسور پیام به پرسپولیس با ۵۰ھزار 
تماشاگر باج نداد. خط میانی با رھبری احمد حامد و 
جنگندگی حسینی علوی و مجید حسین پور و دیگران 
در ھمه نقاط زمین بازی خوبی را به نمایش گذاشتند، 
اما نقطه قوت پیام در آن بازی حسین فرقان و محسن 
غفور، مدافعان کناری مان، بودند که اجازه دور زدن 
به حریف در دفاع چپ و راست را ندادند و راه ھای 
ارسال را بستند. جواد یاوری جنگنده و بی قرار در 
خط حمله با دوندگی بی امان ھمراه با ھوشیاری 
و تکنیک برادران اصغری در حفظ توپ با ھدایت 
حمید سمیعی و ھادی برگی زر جوان و شجاع در قلب 
دفاع این پرسپولیس را با ھمه فشاری که می آوردند، 
کنترل کردند. دقیقه۷۱ با بدشانسی و یک لحظه 
غفلت در یارگیری ضربه سر فرشاد پیوس به حسین 
فرقان برخورد کرد و با یک گل به خودی بازی را 
واگذار کردیم. پس از پایان بازی به بچه ھای زمین 
خاکی وحید گفتم فوتبال خراسان باید به وجودتان 
افتخار کند. اتفاقا حسین فرقان که گل به خودی زده 
بود، یکی از بھترین ھای زمین بود. این بازی در برنامه 
«ورزش و مردم» آن موقع حدود پنج، شش دقیقه 
پخش شد و مرحوم بھرام شفیع شگفت زده از بازی 
زیبای پیام تقدیر کرد. آنچه که آن روز وجود داشت، 
خودباوری بچه ھای پیام بود. حیف که پیام به تدریج 
به دست کج اندیشان افتاد. آن ھمه صفا و عشق دیگر 
وجود خارجی ندارد. دمتان گرم بچه ھای طبرسی. 
بچه ھای طالب. بچه ھای پایین خیابان. روحت شاد 
تشکری. قاسم ماھپور. جعفر سادات. علی شادیان. 

زنده باشی مرادنژاد، رھباردار، رضا ساالری و...
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این تصویر تیم ابومسـلم در دھه۶۰ اسـت که روزگار 
چنـدان خوبـی را سـپری نمی کـرد و اگـر ھمـت 
آقاجھـان زنـده دل و چنـد نفـر دیگـر نبـود، شـاید 
روزگار بدتـری داشـت. ابومسـلمی کـه االن وجـود 
خارجـی نـدارد و خیلی ھـا نه می خواسـتند اسـمی 
از ابومسـلم باشـد و نه تیمی، غافل از اینکه ابومسـلم 

نمـاد فوتبـال خراسـان و شـرق کشـور شـده بود. 
در جـام تخـت جمشـید کـه سـال ھای ۱۳۵۲ و 
۱۳۵۳ شـکل گرفـت و در لیـگ اول ایـران بـا نـام 
تخت جمشـید سـری بین سـرھا درآورد و با ھمت 
و عالقـه بـرادران مھاجرانـی به ویژه آقای حشـمت 
مھاجرانـی کـه در فوتبـال صاحـب نظـر و صاحـب 
سـبک بـود و ھسـت و یکـی از بـزرگان مربیگـری 
ایـران و آسیاسـت، شـکل گرفـت و تأسـیس شـد. 
آن ابومسـلم بـا بازیکنـان بومـی و غیربومی شـکل 
گرفـت و جوانـان بومـی زیـادی در کنـار ایـن تیم 
آب دیـده شـدند تـا اینکـه انقـالب و جریان ھـای 
پیـروزی انقـالب باعـث شـد فوتبـال در اولویـت 
نباشـد و ابومسـلم ھـم سـاختارش بـه ھـم خـورد 
و خبـری از آن نبـود، امـا وقتـی بعـد از انقـالب 
فوتبـال باشـگاه ھای مشـھد سـازمان دھی شـد، 
حـاج مھـدی قیاسـی، جـواد چرمچـی و مرحـوم 
نھاونـدی در ھیئـت فوتبـال کار شـکل گیری و 
مسـابقات باشـگاه ھای مشـھد را سـامان دادنـد، 
تیم ھـای ابومسـلم، شـاھین، ھـدف گلـکار، توربـو 
ھواپیمایـی، وفـادار، دھـداری، پیـام، اسـتقالل، 
شـاھین ضـد و.. . فوتبـال مشـھد را رونـق دادنـد 
و تیـم ابومسـلم ھـم بـا بازیکنـان به جامانـده از 
جـام تخـت جمشـید نظیـر مھـدی عسـگرخانی، 
گیل عـرب، میثاقیان، رضـا جاھدی، کریم مسـرور، 
جلیل قوچان نـژاد، مصطفـی نوری، مرحـوم کاظم 
غیاثیـان، حسـین امیـدوار و توفیقـی و... بـا اضافه 
شـدن اعظـم، صیامـی، شـھریار رضایـی، جانداری 
و شـاملو و...  کـه به ھمـت جھانگیـر زنـده دل، علی 

روحانـی، عباس اعطایـی، حاج آقـای صیامی، حاج 
آقـای خیامـی و چنـد نفـر دیگـر بـا پیگیری ھـای 
آقاجھان و مرحـوم روحانی با تشـکیل ھیئت مدیره 
و مدیریت و سـرمربیگری حـاج مھدی قیاسـی که 
در جام تخت جمشـید ھم سـابقه کار با ابومسـلم را 
داشـت، به تدریج بـا عالقه منـدی بزرگ ترھای تیم 
مانند گیل عرب، حسـین عبادزاده، امیـدوار و اصغر 
جانـداری و تعدادی دیگـر تیم قدرتمندی شـدند و 
بیشـتر اوقات حاکم فوتبال مشـھد بودند. شـاھین 
مشـھد و گاھی توربـو و ھواپیمایی و پیـام در مقابل 
این تیم ایسـتادگی می کردنـد. بعدھا ھـدف گلکار 
ھـم در مقابـل ابومسـلم سخت کوشـی می کـرد و 
تنـور رقابت و جھـش فوتبال مشـھد بعـد از انقالب 
دوباره شـروع شـد و در قامت تیم منتخب در کشور 
خود را به رخ می کشـید. بدون شـک تیم ابومسـلم 
بعـد از انقـالب و در دھـه۶۰ بیشـتر از ھرکسـی به 
آقاجھان و علی روحانی که ھردو آسـمانی شـده اند 
و عباس اعطایی کـه در مدیریت تیم یار و یاورشـان 
بود، مدیون اسـت. حاج آقای قیاسـی بیشـتر از ھر 
کسـی مربی این تیم بـود و بیش از ھمـه تأثیر فنی 
گذاشـت. آقای مھـدی عسـگرخانی و مـن و جناب 
شـجیع ھم در دھـه۶۰ گاھـی به عنوان سـرمربی و 
مربی این تیـم را ھمراھی کردیم. آنچـه در دھه۶۰

در این تیم بود، عشـق بود. کسـی پولی نمی گرفت. 
خـود مـن در دھـه۶۰ دو سـال مربـی تیـم بـودم 
و رایـگان کار کـردم و پولـی نگرفتـم تـا به تدریـج 
ابومسـلم از دھه۶۰ عبور کرد و پیشـوند و پسـوند و 
اسپانسـرھای مختلف آمدنـد و رفتند تـا در نھایت 
ابومسـلم بـه فنـا رفـت و دیگـر اثـری از از آن تیـم 
به جا نیسـت. ابومسـلم محبوب ترین تیم باشگاھی 
تاریخ فوتبـال خراسـان بـود و ھسـت و خواھد بود 
و عاشـقان سـینه چاکش ھنوز ھم امیدوارند روزی 
دوباره تیم ابومسـلم قـد علم کند و دل مشـتاقانش 

را شـاد کند.
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اواخـر دھـه۵۰ و اوایـل دھـه۶۰ در زمیـن خاکـی 
وحیـد، علـی شـادیان و فوتبالیسـت ھای منطقـه 
طبرسـی دور ھـم جمـع می شـدند و بـا تیم ھـای 
دیگر محالت بازی ھای دوسـتانه برگـزار می کردند. 
شـادیان اولین اسپانسـر یک تیم زمیـن خاکی بود. 
او عاشـق تیم بود و درآمـد دارھای قالـی اش را خرج 
تیمش می کـرد. من یادم ھسـت در مسـابقات جام 
شـھید بھشـتی کـه در دانشـگاه فردوسـی برگـزار 
کردیـم، تیم جـوان و خوش نقشـی بـه نام شـادیان 
ھـم در کنـار تیم ھـای دیگـر خودنمایی کـرد. بعدا 
آن ھا با تلفیـق بچه ھـای دیگر منطقه طبرسـی که 
به نام اسـتقالل بودند، ھمراه شـدند و علی شـادیان 
با حاج جواد مرادنژاد که آن زمان در شـرکت پسـت 
کار می کـرد، با شـرکت مخابـرات ھماھنگ شـدند 
و بـه نام مخابـرات زیـر نظـر مرادنـژاد کار را شـروع 
کردند و پـس از کنار کشـیدن مخابـرات، مرادنژاد و 
چند تـن از عالقه منـدان محلـی مانند حـاج عباس 
و حاج حسـن مشـایخی و حـاج احمـد ابوالفضلی و 
حاجـی کرمی و چند تـن دیگـر ھیئت مدیره محلی 
مخابرات شـکل گرفـت و بـا نام پیـام مخابـرات که 
بعدھا شـد پیـام بـا مربیگـری محمـود خادم الرضا 
کار را شـروع کردنـد و در مسـابقات باشـگاھی 
مشـھد حضـوری پررنـگ داشـتند و به تدریـج پس 
از جدایـی خادم الرضـا، ھاشـم رھبـاردار، کاپیتـان 
و مربـی تیـم، ھدایـت تیـم را بـا بزرگ ترھـای تیم 
ماننـد رضـا سـاالری و حمیـد سـمیعی و ھـادی 
صاحبـی و چنـد تـن دیگـر بـا دوسـتی و رفاقـت 
ھسـته اولیـه تیـم پیـام بودنـد و سـاختار ایـن تیم 
را بـا کمـک حاجـی مرادنـژاد به عنـوان سرپرسـت 
و مدیـر تیـم و خـود علـی شـادیان بـا کمـک 
اعضـای ھیئت مدیـره شـکل دادنـد و در مسـابقات 
باشـگاه ھای مشـھد شگفتی سـاز شـدند و با کسب 
مقام سوم باشـگاه ھای مشـھد در دومین دوره ھمه 
را متوجه خـود کردنـد. من به عنـوان مربی بـه پیام 

پیوسـتم. تیـم پیـام به تدریج بـا بازی ھـای خوبش 
تماشـاگر ھـم جـذب کـرده بـود کـه بیشترشـان 
عالقه منـدان منطقـه طبرسـی و دریـادل و طـالب 
بودنـد. پیامی ھـا مقابل ابومسـلم قـد علـم کردند و 
در فوتبـال دوقطبی مشـھد بـا تماشـاگران پرتعداد 
ھمیشـه با ھم رقابـت جانانـه داشـتند. ویژگی تیم 
پیـام در رفاقـت و ھم محـل بـودن بچه ھـا بـود کـه 
بیشترشـان ھـم بچه ھـای جبھـه و جنـگ بودنـد. 
آن ھـا از انسـجام خوبـی برخـوردار بودنـد و ھاشـم 
رھبـاردار و برادرانش بـرای حمایت از تیـم زحمات 
زیادی کشـیدند و به تدریج پیام ھم مانند ابومسـلم 
سـازمان دھی اش قوی شـد و پسـوند و پیشوندھای 
زیادی داشـت کـه پس از پیـام و پیـام مخابـرات به 
پیـام آزادگان و پـس از آن بـه پیـام چین چیـن و... 
تبدیل شـد و بازیکنـان زیـادی را بـه فوتبـال ایران 
معرفـی کـرد. تصویری کـه باعث شـد ایـن مطالب 
را بنویسـم، این تیم اولیـه و یکدسـت و کامال بومی 
پیـام اسـت کـه قھرمان باشـگاه ھای مشـھد شـد و 
در مسـابقات جـام آزادگان در دسـته اول ایران قبل 
از تشـکیل لیـگ برتـر به عنـوان نماینـده خراسـان 
شـرکت کـرد و بـا ھمـت جـواد مرادنـژاد و اعضای 
ھیئت مدیـره این تیـم در سـطح کشـور در دھه۶۰

مطـرح  شـد. ۳تـن از بازیکنـان ارزشـمند ایـن تیم 
در آن زمـان یعنـی محمد تشـکری، جعفر سـادات 
و قاسـم ماھپـور آسـمانی شـده اند و علی شـادیان، 
یکی از بنیان گـذاران تیـم و حاج احمـد ابوالفضلی، 
از حامیـان و اعضـای ھیئت مدیره اولیه ایـن تیم، به 
رحمت خدا رفته اند. روحشـان شـاد. حیـف که این 
پیام ھم مانند ابومسـلم در ادامه راه بـا حضور انواع و 
اقسام آدم ھا در سیسـتم مدیریتش در نھایت پس از 
ظھور و سقوط  کامال نابود شـد و دیگر پیامی در کار 
نیسـت. پیام در دھه۶۰ تیمـی بود کـه ویژگی ھای 
اخالقی و مذھبـی در آن بسـیار پررنگ بـود. یاد باد 

آن روزگاران یـاد بـاد.
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 روزگاری ورزشگاه پیر تختی و سالن مھران مرکز ثقل 
ورزش خراسان بود. والیبال و بسکتبال در مھران و 
بقیه ورزش ھا در سعد آباد متمرکز بود. این ورزشگاه 
قلب تپنده ورزش مشھد و استان بود. از درب دور 
میدان که وارد می شدیم، سمت راست سالن کشتی 
مرحوم صحرایی غوغایی بود. جوانان و نوجوانان در 
سکوھای سالن لباس کشتی بر تن می کردند و با شور 
و اشتیاق زیر  نظر پھلوان نخودچی و چنگیز عامل 
و دیگران با ھم سرشاخ می شدند.  از جلو سالن که 
می گذشتیم، به ھیئت دوومیدانی می رسیدیم که 
نمادش استاد صابری منظم و با عشق آماده تمرین 
دوومیدانی بود. ھمیشه بچه ھای دو ومیدانی مانند 
حسن روحی و جمشید مھریار و بیانی و رسول میری 
و دیگران پشت دروازه زمین شماره۲ که چمن خوبی 
داشت، پابرھنه گل کوچک می زدند و با آمدن استاد 
صابری که به فوتبال حساسیت داشت، خودشان را 
جمع و جور می کردند . گاھی وقت ھا پشت دروازه 
زمین شماره یک پھلوان وفادار و گلمکانی و دیگر 
پھلوانان پا به سن گذاشته کتشان را می کندند و با 
ھمان لباس معمولی نرمش می کردند و ما ھم از 
دیدنشان لذت می بردیم. عباس آقا و کلب اصغر با 
نظارت استاد صابری قبل از تمرین پیست خاکی 
شماره یک را آب پاشی می کردند. دو ومیدانی به ویژه 
پرتاب ھا ھمیشه قبل از تمرین فوتبال تمام می شد. 
بچه ھای تیم منتخب یکی یکی می آمدند و آماده 
تمرین می شدند و کار فوتبالمان شروع می شد. 
خیلی وقت ھا شاھد بودم در کنار تمرینات فوتبال، 
استاد محمد خادم، ۲ اسطوره کشتی جھان، یعنی 
امیر رضا و رسول، را در پیست دو ومیدانی و پله ھای 
کنار جایگاه تمرین می داد. آن ھا که نوجوان بودند، 
تمرینات سخت و فشرده و تخصصی پدر را با جان 
می خریدند تا در نھایت تاریخ ساز شدند  . در اوایل 
دھه۶۰ ھردو زمین چمن سعدآباد بسیار خوب 
و مخملی بود و کادر خدماتی با مدیریت جمشید 

ضیایی زحمت زیادی می کشیدند، به ویژه کلب حسن 
که فقط از جمشید ضیایی دستور می گرفت و کلید دار 
مجموعه بود. این ھمه تالش با حضور انبوه تماشاگران 
صورت می گرفت که بیشترشان ھم عاشق و 
صاحب نظر بودند و ساعت ھا قبل و بعد از ما به تجزیه 
و تحلیل تمرینات و مسابقات می پرداختند . رھبران 
تماشاگران ھم ھمه عاشق و دل سوخته و بی ادعا 
بودند و گاھی ھزینه ھم می کردند. حاجی رحمتی ، 
حسین تکمان ، علی مغول ، کاظم و حاج تقی، حاج 
احمد ابوالفضلی ، حسن نارگیل ، آقافرمون ، حسین 
نای نای ، محمد بوقی ، عباس طال ، قاسم چاقه ، محمد 
اسمی ، رضا نقاش ، آقارضا بنا ، حاجی دلپاک ، ھادی 
مباشری و مھندس عباسی و خیلی ھای دیگر از روی 
سکوھا سردمداران طرف داران تیم ھا بودند و بی ادعا 
ھرکدام گروھی داشتند و با ھم و با بچه ھا از فوتبال 
لذت می بردند. نه پولی بود، نه داللی بود و نه مدیر 
برنامه ای. ھمه عاشق بودند. حتی در مسافرت ھا 
ھم پول جمع می کردند و مدیر حساب و کتابشان 
ھم ھادی مباشری بود که جوان بود و پرانرژی. 
فوتبال آن موقع یک ھیئت فوتبالی داشت که ھمه 
فوتبالی بودند و از افراد سیاسی خبری نبود . کمیته 
داوران ما که بزرگانی چون نھاوندی ، نادری ، پژند ، 
اربابی ، تھرانی ، بیھقی ، جاھدی ، عادل ھا، اکبرنژادھا  
و امامی ھا را یدک می کشیدند، یکی از یکی با صفاتر 
بودند. بخشی  ترشی بادمجان ھم با آن قوری و استکان 
چایی اش بین ۲نیمه مسابقات محبوبیتی داشت برای 
خودش و تماشاگران ھم با ترشی بادمجان گفتن با او 
حال می کردند و او خنده ھای قشنگش را تقدیمشان 

می کرد.
 در مسابقات که با حضور چندین ھزار نفر برگزار 
می شد، کنترل جمعیت با تعدادی از افراد ھیئت 
فوتبال و با کمک عسگر ترکه انجام می شد که آچار 
فرانسه بود . از جوشکاری و کنترل بلیت بگیر تا 

تدارکات. 

�� د��� ����ه و�� ���
ز��اه ���  ت��ی د��اره ��

ورزشی
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�ا���دن  ��ق  از  و  می داد��  �ان  ا��ان  ��ای   �� ز��ارا�ی  � � ا���� 
وط�   ��  ��� د��  �و ��ده  ��ام  د  �و  �� را  �واب  س� ر���ان   ����
وارد   �� در�ا�ی  �ا�  ��س� �ا  ا��  ����؟!  ��ا��  ��ده ا��  د  �و
ت����  زش  � � ���ما�ان   ��� ��ای  د���� ای   �� می ����   ���� سال 
ا��ان  ز��اه �ای  � � در  �ا��  ت�ا�ا��ان  د  م��و ر  ��� اس�.  ��ه 
ی  ات�ا�ی �� در �ا� د.  ٩٨ �و ات�اق �ا  در سال   �� از م�� تر �� ت�د�� ��ی 
دا��.   ���� ���ار  �ازتاب �ای  و  داد  �ی  � �ام���  �ا  فوت�ال  م�ی  ت�� 
�ا��   �� �ام��  از  ���ی  �����ی  ر  ��� و  د  و � � سال   ٩٩ سال  �ا�� 

�� ��ه اس�.   آن �ا د� از  �� د���  �ا�� �� سال �ا 

رف�� �ا   �� سا�ی  د.  �و ا��ان  زش  � � ��ای  س��  سا�ی   ١٣٩٨ سال 
در   �� �ار�ی  ��ا�ی  مر سوای  د.  �و آن  ا��ی  س�ف��  ��ام�ن �ا  و 
و  رف��  سال   ٩٨ سال  رف���  ا��ان  از  ���ا�ی  و  ���ساز  وس� ای  �ر
 �� ��ف��  ����اده  ����ا  از  د.  �و  �� ز��اران  � � از  ی  ���ا� ��ام�ن 
م���   س���  تا  اس�  ا�����   �� تا� در  ا��ان  ر  م�ال آ� �ا��ی  او��� 
ی  � ��� سال  ا��  در   ��� و   ��� ر  دا� ف�ا�ی  �����ا  و  دو�ار  �و
 ����� ��د��.  ا���اب  د  �و ��ف� ای  ران  د� ادام�  ��ای  را  د���  
در  �ا��  ف��  آن �ا  رف��  و  اس���اد�اس�  زم��  سر ا��ان   ��
می ��س��  ���ی �ا  ����.�ا�  �ر��  زش  � � ا��   �� ��وا��  �وتاه م�ت 

��ل ر��� ��
�����ن ��
و آ��ن ��! 

��ا
�:ا�

��
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د��اره مر��ان �ار�ی فوت�ال �� در سال ۹۸ از ا��ان ��� ��د��

وش    ��ر��س �� �
سرمربی موفق تیم ملی فوتبال کشورمان در ماه ھای 

واپسین سال۹۷ ایران را به مقصد کلمبیا ترک کرد، اما 
به نوعی نخستین فرار دراماتیک خارجی ھا از فوتبال 

ایران است.
در دوران مربیگری کی روش تیم ملی ایران به مدت 
۱۷ماه در جایگاه نخست رنکینگ تیم ھای آسیایی 
قرار گرفت که این آمار، طوالنی ترین زمان در تاریخ 

تیم ملی فوتبال ایران است. اما ماجرای رفتن مرد 
پرتغالی از ایران خیلی دراماتیک تر از چیزی بود که 

بشود فکرش را کرد؛ او ھواداران خوبی برای خود 
دست و پا کرده بود و کسی فکر نمی کرد صبح روز 

۱۸بھمن ماه۹۷ تصویر او در حالی که پرچم کلمبیا 
را در دست دارد، مخابره شود. رفتن او بیش از اینکه 
انتقادی را برایش در بر داشته باشد، انتقادات زیادی 

را تقدیم مدیران ورزشی کشور کرد، مدیرانی که 
نتوانستند شرایط دلخواه او را برای ماندن مھیا کنند و 

او برای ھمیشه از ایران رفت.

   آ��ره آ ا���ا������
سرمربی نامدار ایتالیایی که به واقع بمب بزرگ 
استقالل برای نقل و انقاالت ابتدای فصل بود، 

خبرسازترین مربی خارجی این باشگاه ھم لقب 
گرفت و وقتی در ۱۸آذرماه۹۸ از طریق فرودگاه 
بین المللی امام خمینی(ره) راھی ترکیه و سپس 
ایتالیا شد، کسی فکر نمی کرد بحران جدایی او به 

یک بحران ملی تبدیل شود.
جدایی یا در حقیقت فرار او از ایران پر از حاشیه 

بود، او اعالم کرد که مدیران استقالل نه تنھا درباره 
پرداختی ھای قراردادش خلف وعده می کردند 

که ھیچ گاه ھم با او صادق نبوده اند. مدیران 
استقاللی اما درباره پرداختی ھای او زیر بار اتھام 
بدقولی نرفتند تا اینکه مرد کت و شلواری آبی ھا 
داستان عجیبی نقل کرد و گفت: «مدیران تیم 
می خواستند در چمدان به من پول بدھند، اما 
قوانین کشور من اجازه نمی دھد من این مقدار 

پول نقد حمل کنم و من ھم کار غیرقانونی انجام 
نخواھم داد.» با این حال ھمه از سفیر ایران 

در ایتالیا تا معاون وزیر امور خارجه کشورمان 
کمک کردند تا این مرد محبوب به نیمکت  آبی ھا 

بازگردد، اما این گونه نشد و تیر خالصی جایی 
خورد که برخی از اعضای ھیئت مدیره استقالل 

خبر از مالقات با وکیل استراماچونی در دبی دادند، 
خبری که ۳روز بعد استراماچونی تکذیب کرد و 

گفت اصال وکیلی به امارات نفرستاده بود! 
استراماچونی در حالی که چند روز بعد از ورودش 

به ایران گفته بود اطالعات غلطی از ایران به او داده 
بودند، بعد از رفتنش به آن اطالعات غلط صحه 
زد و گفت مدیران باشگاه در مسیر موفقیت او 

کارشکنی می کنند. 

�ن ����� �� ����   
دیگر برای فوتبالی ھای ایران عادی شده است که 

یک مربی از تیمش مرخصی بگیرد و به کشور خود 
برود، اما برنگردد. روزی ھم که «گابریل کالدرون» از 
مدیران سرخ ھا مرخصی گرفت تا مدتی در آرژانتین 

استراحت کند، خبر احتمال عدم بازگشت او روی 
خروجی رسانه ھا رفت؛ خبری که بالفاصله خود 
کالدرون تأیید کرد و نوشت «با دلی شاد از ایران 
می روم!» رفتن کالدرون مانند دیگر خارجی ھا 
زیاد صدای کسی را در نیاورد، کسی به دنبالش 
نرفت و کسی نازش را نکشید، در حقیقت ھمه 
به دنبال بندھای قرارداد او بودند که مثل برانکو 

دردسری برای قرمزھای پایتخت ایجاد نکند. او اما 
آرام تر از سایرین کشور را ترک کرد و طی پستی در 

اینستاگرامش نوشت: «می روم اما از رفتار باشگاه 
دلگیر ھستم.» مدیرعامل پرسپولیس بعدھا اعالم 

کرد که ھمه آنچه کالدرون خواسته را برایش فراھم 
کردند، اما او بنای رفتن داشته است.

  ��ا��� ا��ا������
محبوب ترین مربی تاریخ سرخ ھای پایتخت با 

رفتنش درست ھمان فضایی را برای مدیران وقت 
«پرسپولیس» ایجاد کرد که کی روش برای مدیران 

فدراسیون به وجود آورده بود. ۳قھرمانی پیاپی 
لیگ برتر و یک قھرمانی جام حذفی ھمه آن  چیزی 

بود که مرد کروات برای رسوخ در قلب ھواداران 
تیفوسی  پرسپولیس الزم داشت و کسب کرد.

بعد از پایان لیگ ھفدھم در حالی که ھمه منتظر 
بودند او تیمش را برای پوکر قھرمانی آماده کند، 
اخبارش از «عربستان سعودی» به ایران مخابره 
شد و گمانه زنی ھا برای نشستن او روی نیمکت 

«االھلی» شدت گرفت.
با این حال ھواداران ایرانی ھنوز امیدوار بودند که 
برانکو به کشورشان بازگردد، اما برانکو با تکیه به 

بندی از قراردادش که ۳ماه حقوق دریافت نکرده 
بود، از جمع قرمزھا جدا شد و اعالم کرد پیگیر 
مطالباتش از فیفا خواھد بود و به ھیچ وجه از 

شکایتش دست نخواھد کشید.
به طور کلی برانکو بر این باور بود که بعد از ھت تریک 

قھرمانی لیگ و فتح ۷جام در ۳سال چوب ھای 
زیادی الی چرخ موفقیت او و تیم وی خواھند 

گذاشت و تصمیم به جدایی گرفت، پیش از اینکه 
سلسله عوامل، نتایج و اتفاقات منجر به جدایی یا 
تخریب جایگاه ویژه او نزد پرسپولیسی ھا شود و 

کارنامه وی را در این باشگاه خدشه دار کند. او رفت 
تا با کارنامه ای درخشان برای ھمیشه گزینه ای برای 

پرسپولیس، تیم ملی ایران و برخی تیم ھای ایرانی 
باشد. او ایران را ترک کرد و به عربستان رفت اما 

ھیچ گاه نتوانست موفقیت ھای ایران را در کویر عرب 
تکرار کند  و خیلی زود از سمتش برکنار شد!

ماجراى حضور مربیان بزرگ خارجى در فوتبال ایران ماجراى جدیدى نیست، اما مدت ماندگارى آن ها و شکل 
رفتن آن ها که خودخواسته بوده یا به نوعى فرار کرده اند، اتفاق مهم و قابل بررسى است. در همین سالى که 
گذشت «کى روش» و «ویلموتس» از تیم ملى، «برانکو» از پرسپولیس و «استراماچونى» از استقالل به نوعى فرار 
کردند تا واکاوى این ماجراها به داستان هاى عجیبى ختم شود؛ از ماجراى تحریم ها تا سنگ اندازى هاى داخلى 
و خلف وعده مسئوالن ایرانى. بررسى تک به تک این ماجراها و به نوعى فرارها شاید براى خیلى ها جالب توجه 
باشد، به ویژه که بیشتر فرارى ها در ایران موفق بودند و هیچ همت ملى و فراملى نتوانست آن ها را به کشورمان 

بازگرداند.
باشد، به ویژه که بیشتر فرارى ها در ایران موفق بودند و هیچ همت ملى و فراملى نتوانست آن ها را به کشورمان 

بازگرداند.

و خلف وعده مسئوالن ایرانى. بررسى تک به تک این ماجراها و به نوعى فرارها شاید براى خیلى ها جالب توجه 
باشد، به ویژه که بیشتر فرارى ها در ایران موفق بودند و هیچ همت ملى و فراملى نتوانست آن ها را به کشورمان 

ورزشی
ش

گزار
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  ��رک �������
سرمربی نه چندان نام آشنای بلژیکی که قرار بود 
جای خالی «کی روش» را پر کند، از روز اول در 
دل فوتبال دوستان ایرانی ننشست و در نھایت 
ھم وقتی نرفتن تیم ملی به جام جھانی۲۰۲۲

قطر برایش مسجل شد، ساز رفتن سر داد و سر و 
کله اش در ایران پیدا نشد. 

شاید حضور او به عنوان یک سیاست مدار 
اصالح طلب در انتخابات فدرال ۲۰۰۳  مجلس 

سنای بلژیک و حضورش به عنوان نماینده 
حزب محافظه کار و اصالح طلب فرانسوی زبان 
در این مجلس باعث شده بود که به خوبی سر از 
سیاست ھای مدیران ایرانی در بیاورد و با آن ھا 
مثل خودشان رفتار کند. اما نکته این بود که در 

ماجرای ویلموتس کسی فدراسیون و مدیرانش را 
مقصر رفتنش ندانست، بلکه ھمه «مھدی تاج» و 
رفقایش را مقصر آمدن این مرد بلژیکی معروف به 

«خوک جنگی» دانستند. 
در نھایت این مربی ۵۱ساله در توئیتی اعالم کرد 
عالقه ای به ادامه ھمکاری با ایران ندارد و بایستی 
سر تسویه حساب ھای مالی با مدیران فدراسیون 

به مذاکره بنشیند. خبری که دیگر پیگیری خاصی 
نشد و گفته می شود طی جلسه ای محرمانه بین 
رئیس وقت فدراسیون و او در ترکیه حل و فصل 

شده است. پیش از خداحافظی ویلموتس از ایران، 
فدراسیون در تماس ھای خود با مرد بلژیکی، 

براجرای تمامی بندھای قرارداد تأکید داشت و 
اعالم کرد قصد دارد با این مربی ادامه ھمکاری 

دھد؛ که او اعالم کرد نیاز دارد بعد از فکر کردن، در 
روزھای آتی به مسئوالن فدراسیون پاسخ بدھد که 

البته پاسخش برای بازگشت به ایران منفی بود.

��ا  ر����؟
ھمه خارجی ھایی که به حالت عادی از ایران 

نرفتند، پر از نکته ھای عجیب و سؤال ھای 
غریب است؛ اینکه «چرا رفتند؟» و از آن مھم تر 

«چرا آمدند؟» درباره آمدن خارجی ھا یک 
فرضیه مشخص وجود دارد، اینکه مدیران 

ایرانی برای راضی کردنشان دست به ھر کاری 
می زنند، از زیر زمین پول جور می کنند و 

معموال پیش قسط خوبی به آن ھا می دھند، اما 
به محض نمک گیر کردن شان دست حمایتی را 
از پشت سرشان برمی دارند و عرصه را بر آن ھا 

تنگ می کنند. 
چیزی که «گابریل کالدرون» آرژانیتنی در یک 
کلمه به آن اشاره کرده؛ «احترام» و چیزی که 
«استراماچونی» ایتالیایی ھم از نبودش گالیه 
کرده؛ «خوش قولی» است! در این میان برخی 

افراد بدبین معتقدند اصال شاید شرایط کشور به 
گونه ای است که دستورا از باال به مدیران تأکید 
شده کاری کنند تا خارجی ھا بارشان را از ایران 

ببندند، وگرنه این ھمه فرار مربی آن ھم فقط 
در یک سال توجیه پذیر نیست. 

در کنار ھمه این ھا چھره ناامنی که رسانه ھای 
مختلف از ایران در دنیا ساخته اند ھم بی تأثیر 

در این اتفاقات نیست. تا جایی که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ھم در تصمیمی عجیب و به خاطر 
ناامن بودن ایران(!) میزبانی تیم ھای ایرانی در 
لیگ قھرمانان آسیا را تعلیق کرد و آن ھا را به 

کشور ثالث فراخواند. 
ھمین مسائل بھانه را دست برخی بازیکنان ھم 
داد؛ «آنتونی استوکس» از پرسپولیس و قبل تر 

از آن «میالن یووانوویچ» از سیاه جامگان و 
بعدترش «چوچو» از شھرخودرو با ھمین 

بھانه ھا بعد از مرخصی به ایران بازنگشتند و 
جالب اینکه قراردادشان طوری بود که کسی 

ھم نتوانست این ماجراھا را پیگیری کند. 
با تمام این ھا ھمچنان مربیان خارجی زیادی 

در کشور فعالیت می کنند، مربیانی که فعال 
از ایران به نیکی یاد می کنند، اما مشخص 

نیست بعد از اتمام کارشان در ایران ھمچنان 
ھمین قدر مھربان باشند یا ساز ھوچی گری سر 

دھند.

ھمه خارجی ھایی که به حالت عادی از ایران 
نرفتند، پر از نکته ھای عجیب و سؤال ھای 

غریب است؛ اینکه «چرا رفتند؟» و از آن مھم تر 

فرضیه مشخص وجود دارد، اینکه مدیران 

می زنند، از زیر زمین پول جور می کنند و 
معموال پیش قسط خوبی به آن ھا می دھند، اما 
به محض نمک گیر کردن شان دست حمایتی را 

آن ھایی که معتقدند مارگزیده 
سیاه وسفید  ریسمان  از 
می ترسد، اگر از جامعه مدیران 
فوتبالی ایران شناخت داشته 
را پس  اعتقادشان  باشند، 
می گیرند و این ضرب المثل 
را از سیاھه ضرب المثل ھای 
می زنند.  خط  ایرانی 
باشگاه ھای ما و آن ھایی که 
نه از پی حشمت و جاه، که از بد 
حادثه اینجا به پناه آمده اند، مسئولیت اداره باشگاه ھای 
ما را بر عھده می گیرند، تنھا مارگزیده ھایی ھستند که 
از مار افعی، بوآ و پیتون ھم نمی ترسند، چه برسد به 
ترس از ریسمان سیاه وسفید! آن ھا حتی این قابلیت 
را دارند که ضرب المثل «آدم عاقل از یک سوراخ دوبار 
گزیده نمی شود» را ھم به زباله دان تاریخ بیندازند. در 
ھمین پایتخت باشگاھی سراغ داریم که طی ۴سال 
اخیر ۵مدیر داشته است، اما ھر ۵مدیر از یک فرصت 
ثابت قرارداد برای ھمکاری با خارجی ھا استفاده 
کردند و ھر ۵مدیر ھم شاکی خارجی داشته اند و اتفاقا 
ھمگی ھم در فیفا و دعاوی حقوقی بازنده شده اند و 
ھیچ کدامشان حتی برای یک بار محض خنده به سرش 
نزد دست کم فرمت این قرارداد را تغییر بدھد یا به یک 
مشاور حقوقی بگوید نگاھی به بند ھای قرارداد بیندازد 
و تحقیق کند در ھمکاری ھای قبلی کدام بند، تبصره 
یا ماده باعث شکست باشگاه و پیروزی مربی یا بازیکن 
خارجی شده است که آن بند، تبصره یا ماده را با ظرافت 
تغییر بدھد یا تعدیل کند. مدیران به ظاھر محترم 
ھمان قرارداد قبلی را بی کم وکاست تکرار می کنند 
و نتیجه اش می شود اشتباه پشت اشتباه و مشکالت 
پس از شکایت! کاش فاجعه در ھمین مرز بی تفاوتی 
و سھل انگاری تمام می شد. درد بزرگ تر ناآگاھی 
ھمین مدیران و مشاورشان است. باورش سخت 
است، اما روزی که استراماچونی با استناد به قانون 
فیفا (که می گوید اگر مربی خارجی ۲ماه دستمزدش 

می تواند  نگیرد،  را 
را یک طرفه  قراردادش 
خیال  با  کند)  فسخ 
راحت از ایران رفت، در 
مجموعه مدیریت باشگاه 
استقالل و ھیئت مدیره 
باشگاه حتی یک نفر ھم 
این قانون را نمی دانست و 
یکی از استادان در رادیو و در واکنش به گزارش یک 
روزنامه ورزشی که قانون فیفا را توضیح داد و نوشت 
استراماچونی بی دردسر یک طرفه فسخ کرده است، 
شاکی شد و فریاد زد: «چرا به نوشته روزنامه ای 
استناد می کنید که ھنوز نمی داند قانون ۲ماه حقوق 
برای بازیکن خارجی است و شامل مربی خارجی 
نمی شود؟» و فردای آن روز وقتی فھمید چه اشتباه 
بزرگی مرتکب شده است، مظلومانه گفت: «من که 
قوانین را نمی دانم، مشاورم گفته بود این قانون برای 
مربی نیست.» و ھیچ شیر پاک خورده ای ھم از این 
مدیر ناآگاه نپرسید شما که قوانین فوتبال را نمی دانید، 
چرا در چنین جایگاه مھمی قرار دارید؟ تلفیق ناآگاھی، 
سھل انگاری و بی تفاوتی ھمین می شود که ھروقت با 
یک مربی یا بازیکن خارجی قرارداد می بندیم، باید 
چھارستون بدنمان بلرزد که این قرارداد به شکایت 
و غرامت منجر نشود و ھمچنان ھیچ مانع یا فیلتری 
برای کم کردن این مدل قرارداد ھا و کاھش غرامتی 
که فوتبال کم رمق ایران به خارجی ھا می دھد، وجود 
ندارد. قبال نگران شکایت ھای بعد از پایان مدت 
قرارداد بودیم و حاال مدت ھاست که قرارداد ھا به پایان 
نرسیده، خارجی ھا می روند و به فیفا شکایت می برند. 
صدالبته سھم دالل ھا را ھم نباید در این چرخه نادیده 
گرفت. پورسانت داور و نشستن سر سفره ای که پھن 
شده و دست ھایی که با ھم داخل یک کاسه می روند 
و ھمدستی اش باعث پھن ماندن سفره می شود، 
بدجوری وسوسه برانگیز است، اما حاال معضل بزرگ تر، 
فرار خارجی ھا از فوتبال ایران است. پول ھایی که 
نداریم بدھیم، استاندارد ھایی که رعایت نمی کنیم، 
دروغ ھایی که روز اول می گوییم و خیلی زود برمال 
می شود، رفتار غلطی که با خارجی ھا به خصوص 
مربیان خارجی داریم و بدقولی ھا و بدعھدی ھایمان 
باعث شده است طی ھمین چندماه اخیر تعداد 
خارجی ھایی که از فوتبال ایران رفتند، دورقمی شود. 
این فرارھا قبل از ھرچیز محصول ھمان قانون ۲ماه 

حقوق فیفاست که ما جدی اش نگرفتیم.

ا����ه ��� ا����ه
�ا��ن ��ا��ی ف��ا و ف�ار �ار�ی �ا از فوت�ال ما

مهدی هژبری

ورزشی
ش

گزار
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   ����� ����اده
«کیمیـا علیـزاده»، دختر ۲۱سـاله کرجی، نخسـتین و تنھـا زن ایرانی 
اسـت که در تاریخ ورزش ایـران در بازی ھای المپیک برنده مدال شـده  
اسـت و با ۱۸سـال سـن، جوان ترین مدال آور تاریخ ایـران در دوره ھای 

المپیک اسـت.
او کـه بارھـا امکانـات و شـرایط مختلفـی از مسـئوالن دولـت ایـران 
گرفتـه بـود، بـه یک بـاره تصمیـم گرفـت تـا در بازی ھـای المپیـک 
تابسـتانی۲۰۲۰ توکیـو با پرچم کشـور ھلنـد روی شـیاپ چانگ برود، 
اما چنـدی بعد خبری منتشـر شـد مبنی بر اینکـه علیـزاده در المپیک 
توکیـو با تیم ملـی آلمان بـه میدان مبـارزه خواھـد رفت و خـودش ھم 

در نشسـتی خبـری ایـن موضـوع را تأییـد کرد.
با این حـال دربـاره اینکه «کیمیـا علیـزاده» می تواند با پرچم کشـوری 
دیگـر راھی المپیک شـود، امـا و اگرھـای زیادی بیان شـده اسـت؛ چرا 
که تغییر ملیت در این ورزش تابع شـرایط خاصی اسـت و شـامل قانون 
۲سـال دوری از میادین می شـود کـه اکنون ایـن موضوع بـرای علیزاده 
صـدق نمی کند. از سـوی دیگر سـھمیه المپیـک در تکواندو از ۲مسـیر 
توزیـع می شـود؛ اول از طریـق سیسـتم رنکینگ کـه با توجه بـه دوری 
سه سـاله از میادیـن بین المللـی و امتیـازات پاییـن او، میسـر نیسـت و 
دوم از طریق سـھمیه قـاره ای کـه در این صـورت تنھا از طریـق حضور 
در مسـابقات قاره آسـیا می تواند به سـھمیه دسـت پیـدا کنـد و به نظر 

می رسـد ایـن ۲راه، در عمل برایش بسـته اسـت.

�ز�� ��� ������  
«علیرضا فیروزجا» نخسـتین سـوپر اسـتادبزرگ شـطرنج ایران اسـت 
کـه در ژانویـه۲۰۲۰ در صـدر رده بنـدی شـطرنج جوانـان جھـان و در 
صـدر رده بندی شـطرنج بازان ایـران قرار گرفت. این پسـر شانزده سـاله 

ر�� در ا��ان
 ��� �� ا��ان

ز��اران در سال۹۸ د��اره  م�ا��ت ��

سالى  هیچ  در  گفت  بشود  شاید 
مهـــاجــرت  بحث  سال98  مثل 
دیگر  کشورهاى  به  ورزشکاران 
این قدر جنـجـــــالى و هیجــــانى 
مهاجرت  با  اما  نشد؛  مخابره 
ورزشکارانى  شدن  پناهنده  و 
موفق  آدم هاى  جزو  اتفاقا  که 
سایر  روند  بودند،  ایران  ورزش 
گذشته  سال هاى  در  مهاجرت ها 
شاید  که  آن هایى  تا  شد  باز  هم 
که  بدانند  نمى دانستند،  درست 
تاکنون نزدیک به 40ورزشکار از 
ایران به کشورهاى دیگر مهاجرت 
کشور  پرچم  زیر  و  کرده اند 
مختلف  میدان هاى  به  دیگرى 
آن ها  خیلى هاى  از  که  رفته اند 
خبر درست و حسابى در دست 
این  از  آنچه  حال  این  با  نیست. 
معدود ورزشکاران مهاجرت کرده 
در دست است، اخبار خوشایندى 
نیست. آن ها معموال در کشورهاى 
دیگر ورزشکاران موفقى نشدند و 
در  موفقیت هایشان  نتوانستند 
ایران را تکرار کنند و این موضوع 
ادامه  حتى  تا  است  شده  باعث 
هم  دوم  کشور  در  حضورشان 
با مشکل مواجه شود. به فهرست 
از  ورزشى  مهاجران  بلندباالى 
با  که  آدم هایى  کنید؛  نگاه  ایران 
بهانه هاى مختلف رفتند، اما آنچه 

توقع داشتند نشد.

ورزشی
ش

گزار

بابلی پـس از شـطرنج باز چینی 
و کارلسـن نـروژی، جوان تریـن 
شطرنج باز دنیاسـت که توانسته 
است لقب سوپراسـتادی بگیرد. 
سیزده سـالگی  در  فیروزجـا 
توانست «احسـان قائم مقامی»، 
اولیـن اسـتادبزرگ شـطرنج 
ایران، را شکسـت دھد تا نشـان 
دھد چـه اسـتعداد عجیبـی در 

ایـن ورزش دارد.
فیروزجـا در دی مـاه۹۸ اعـالم 
کـرد کـه دیگـر بـا پرچـم ایران 
در مسـابقات شـرکت نمی کند 
و در مسـابقات جھانی روسـیه، 
بـا پرچـم فدراسـیون جھانـی 
شـطرنج شـرکت کـرد و در 
دور نھایـی پـس از «مگنـوس 
کارلسـون»، قھرمـان کنونـی 
جھان، مقام دوم شـطرنج سریع 
جھـان را کسـب کـرد. او که در 
این بـازی اسـیر یـک نـاداوری 
عجیب شـد، ھرچـه بـه کمیته 
داوران شـکایت کـرد، حرفـش 
به جایـی نرسـید و رتبه ششـم 
را کسـب کـرد. او در ادامـه ایـن 
مسـابقات در گفت وگویی اعالم 
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کـرد کـه احتمـاال از این پـس برای کشـور فرانسـه 
مسـابقه خواھـد داد، خبـری کـه ورزش دوسـتان 
ایرانـی را دربـاره از دسـت دادن ایـن نابغه شـطرنج 

به شـدت نگـران کـرده اسـت.
این ورزشـکار نابغه را می شـود جوان ترین ورزشکار 
پناھنده شـده از جمھـوری اسـالمی ایران دانسـت، 
ورزشـکاری که برخالف دیگران، بعد از خروجش از 
کشـور صحبت خاصی نکرد و کسـی از چند و چون 

ایـن مھاجرتش باخبر نشـد.

���� ����  
در حـوزه ورزش جـودو، ورزشـکاران زیـادی بـه 
کشـورھای دیگـر پناھنـده شـده اند؛ از «محسـن 
غفـار» و «وحیـد سـرلک» که بـه آلمـان رفتنـد تا 
«احسـان رجبی» در آمریکا و «امیر شیخ حسینی» 
و «محمد رشـنو نژاد» که بـه ھلند پناھنده شـدند؛ 
امـا در ایـن میـان نـام «سـعید مالیـی» بیـش از 

دیگـران شـنیده شـد.
او درسـت وقتی ایـن تصمیـم را گرفت که بـه دلیل 
رو بـه رو نشـدن بـا ورزشـکار اسـرائیلی از رقیبانـی 
از بلژیـک و گرجسـتان شکسـت خـورد و از ایـن 
شکسـت اجباری ابـراز ناراحتی کرد و گفـت: «برای 
مـن ورزش از سیاسـت جداسـت.» او پـس از ایـن 
مسـابقات به پیشـنھاد ھمسـرش با روادید دوساله 
بـه آلمـان رفـت و در آبان مـاه۹۸ کشـور آلمـان بـا 
پناھندگـی مالیـی موافقـت کـرد و در آذر۹۸ او بـه 
دعوت رئیس جمھور مغولستان شـھروند این کشور 
شـد و پس از آن بـا پرچم مغولسـتان در مسـابقات 

بین المللـی شـرکت کـرد.
مالیـی اولین بـار در رقابت ھای جودو مسـترز چین 
با پرچم مغولسـتان روی تاتامی رفت و در نخستین 
گام به نماینده ایتالیا باخـت و از دور رقابت ھا حذف 
شـد تـا حضـورش در کشـوری جـز ایـران، برایـش 

خوشـایند نباشد.
او در روزھایـی که اخبـار و گمانه زنی ھـای مختلفی 
دربـاره مھاجرتـش مطـرح می شـد، بـا یک شـبکه 
خارجـی بـه گفت وگـو نشسـت و گفـت دوبـاره بـا 
پرچـم ایـران بازخواھدگشـت و بـرای کشـورش 
مبـارزه خواھـد کـرد، امـا گویـا ایـن اتفـاق فعـال 

منتفـی اسـت.

  ����ا ����ی ��ر
در بین ھمه آدم ھایـی که رفتند، چندیـن نفر ھنوز 

تکلیفشـان مشـخص نشـده اسـت؛ اینکه قرار است 
در نھایـت زیـر پرچم کـدام کشـور مسـابقه بدھند 
یـا به عبارتـی تاکنـون مشـتری درسـت و حسـابی 
پیـدا نکرده انـد. «میتـرا حجازی پـور»، شـطرنج باز 
۲۷سـاله و مشـھدی کشـورمان، از این دسـت افراد 
است که ھنوز عضویت رسـمی اش در ھیچ کشوری 
را حتی «فرانسـه» که در آن زندگـی می کند، اعالم 

نکرده اسـت.
ایـن ورزشـکار دی مـاه سـال۹۸ به عنـوان نماینـده 
جمھـوری اسـالمی ایـران در رقابت ھـای سـریع و 
برق آسـای جھان در مسـکو بـدون حجاب اسـالمی 
ظاھـر شـد تـا از سـوی فدراسـیون شـطرنج ایـران 
از تیـم ملـی اخـراج شـود. البتـه ھمـان زمـان نیـز 
دبیـر فدراسـیون شـطرنج اعـالم کـرد کـه حضـور 
حجازی پور در مسابقات مسـکو به صورت آزاد بوده و 
ربطی به تیم ملی نداشـته اسـت، اما پس از اتفاقات 
آن مسـابقات، این شـطرنج باز بـا مصاحبـه ای که با 
یک رسـانه فرانسـوی انجام داد، به طور رسمی اعالم 
کرد که دیگـر زیـر پرچم جمھـوری اسـالمی ایران 

پای میـز شـطرنج نخواھد نشسـت.

پرافتخارترین شـطرنج باز زن کشـورمان موفق شده 
بـود در سـپتامبر۲۰۱۵ رکـورد بانـوان ایـران را در 
ریتینگ جھانی شطرنج بشکند و امتیاز۲۳۵۷ جھان 
را به خـود اختصـاص دھـد. او درحالی که بـا ترکیب 
«آتوسـا پورکاشـیان» و «سـارا خادم الشـریعه» در 
مسـکو شـرکت کرده بود، راھش را از این ۲ورزشـکار 
جـدا کـرد و راھی فرانسـه شـد، امـا ھمچنـان اعالم 
نکرده اسـت که زیـر پرچم فیـده رقابـت خواھد کرد 

یا عضـوی از تیـم ملی فرانسـه خواھـد بود.

����� ������  
«علیرضـا فغانـی»، داور سرشـناس کشـورمان، نیز 
به جمع بی شـمار مھاجـران ایرانی پیوسـته اسـت. 
تفـاوت فغانـی بـا سـایر مھاجـران ایرانـی ایـن بود 
که او به طـور علنـی ایـن اقـدام را انجـام داد و حتی 
بـا بدرقـه گروھـی از دوسـتانش تھـران را بـه قصد 
اسـترالیا ترک کـرد. فغانـی که بـه جرئـت می توان 
گفت موفق ترین داور تاریخ فوتبال کشـور است، در 
حالی به اسـترالیا مھاجـرت کرد و در لیـگ برتر این 
کشـور با شـرایطی بھتر و با حقوقی بیشـتر قضاوت 

می کند کـه عنـوان «مھاجـرت» و «پناھندگی» به 
او الصاق نشـده اسـت و ھمچنان به عنـوان یک داور 

ایرانـی در کارزار بین المللـی سـوت می زنـد.
فغانی که سـابقه قضـاوت در دیـدار رده بنـدی جام 
جھانـی، فینـال المپیـک، افتتاحیـه جـام جھانی و 
بسیاری مسـابقات مھم را دارد، حاال شاید به نگاھی 
بیشـتر مالی به سـرزمین کانگوروھا مھاجرت کرده 
اسـت؛ چرا که ارزش ریالی قضاوت یک یا ۲مسـابقه 
در اسـترالیا برای فغانی به اندازه کل پولی اسـت که 
در طول یک فصـل داوری در فوتبال ایران به دسـت 
مـی آورد. بـا دالر حـدود ۸۰۰۰تومانـی اسـترالیا، 
حقـوق یک ماھـه فغانـی نزدیـک بـه ۱۶۰ میلیـون 
تومـان خواھـد بـود؛  درحالی  کـه در ایران بـرای ھر 

مسـابقه بیش از یک  میلیـون دریافتی نداشـت!
پیـش از او «محمدرضـا»، بـرادرش، ھـم بـه لیـگ 
سـوئد مھاجـرت کـرد و ھم زمـان بـا تحصیـل در 
دانشـگاه ھای ایـن کشـور، در سـوئد و نـروژ به طور 
ھم زمـان قضـاوت می کند؛ اما بـرای او ھـم ماجرای 
پناھندگـی مطـرح نیسـت و احتمـاال حضـورش 

موقتـی خواھـد بـود.
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  ھمه چیز از یک سوء برداشت 
ناشی می شود! تمام ماجرا 
زاییده یک سوء تفاھم است! 
یادمان می رود که موضوع 
بحث، ورزش قھرمانی است 
و الزامات و اقتضائات آن! 
فراموش می کنیم که درباره 
یک اصل از اصول ورزش 

حرفه اى حرف می زنیم!
ویژگی ھاى ورزش حرفه اى 
را که مراقبت ٢٤ساعته اى را شامل می شود، از یک 
انسان مستعد، یک انسان سخت کوش، یک انسان 
متفاوت که باید خصوصیات ویژه ترى داشته باشد، 
طلب می کند که جور دیگرى باشیم و جور دیگرى 
ببینیم و در نکته ھاى ریز دقت صددرصدى داشته 

باشیم.
نوع تمرین، نوع آماده سازى و نوع پاییدن ھا می طلبد 
که جور دیگرى باشیم! و اینجاست که مسئله و خلطی 
با مھاجرت، جالى وطن و حتی نفی بلد پیش می آید!

ورزشکار حرفه اى براى حفظ خود در حد اعال، 
برنامه ھاى برون مرزى ھم دارد که لزومی صددرصدى 
دارند! زندگی لیونل مسی را زیر ذره بین قرار دھیم یا 
زندگی رونالدو را، فالن تنیسور را، بوکسور و دونده و 
شناگر درجه اول را، ھمه چیز فرق دارد! ھمه چیز جور 

دیگرى است!
گریزى ھم نیست! باید رفت و باید در کسب 
آمادگی کوشید! عنوان شایسته اولین زن ایرانی در 
مسابقه ھاى کاراته المپیک٢٠٢٠ به مفت و رایگان 
نصیب نمی شود! حمیده عباسعلی شدن، از سخت 
ھم سخت تر است! از ١٠وزیر و وکیل شدن مھم تر 
است! یا بھمن عسگرى شدن! یا حسن یزدانی شدن! 
قھرمان و صاحب مدال طالى المپیک! اینجاست که 
مسئله قیاس و مقایسه پیش می آید و در این مرحله 
است که با دیگران سنجیده می شوى، در ۲کفه یک 
ترازو قرار می گیرى و می بینی که چقدر بزرگی و 

چقدر ویژه و خاص.
به اینجا که رسیدى، باید بروى و باید برخوردار شوى 

از بھترین شیوه ھاى حفظ و پرورش استعداد، شرکت 
در اردوھا، حضور در مسابقه ھا، ھماوردى با حریفان 
درجه اول بین المللی و البته که تبدیل شدنت به یک 
چھره جھانی. با حقوق نوپدیدى روبه رو باید شد و 
می شوى؛ با امتیازات الزمی آشنایی پیدا کردن و 

برخوردار شدن.
بحث ھجرت نیست، بحث جالى وطن ھم نیست، 
حضور در کالس جھانی اش باید دانست. باید با دانش 
روز دمخور شوى برای تبدیل شدن به پدیده اى 
درخور کیفی ترین و فنی ترین عرصه ھاى رقابتی فوق 
قاره، زنان و مردان المپیکی شدن، یکی از ١٠ و ٢٠

بزرگ ملتی ٨٠میلیونی شدن. 
در سایه این کوشش که قدرتی فوق بشرى را الزم 
دارد، با پیشنھادھای بزرگ و غیر قابل رد کردن 
رفاھی ھم روبه رو می شوى. اغلب قبول نمی کنی و 
گاه نیز می پذیرى! مثل راجر فدرر! مثل جوکوویچ، 
مثل رافائل نادال! فرصتی که براى سعید معروف، 
امیر غفور، محمد موسوى، میالد عبادى پور و حامد 
حدادى و صمد نیکخواه بھرامی پدید آمد و براى 
خیلی از کسان دیگر، ھمه بر اثر شایستگی، ھمه در 
سایه لیاقت و الزم براى قوی تر شدن. آیا این بد است؟ 
بازى کردن علی دایی در بایرن مونیخ یا علی کریمی 
در نقش دریبل زن اول بوندس لیگا خوب و خوشایند 
نبود؟ درخشش مھدى مھدوى کیا در ھامبورگ، 

خداداد عزیزى در کلن و...
قھرمانان ایران ما بدون تکیه به پول پدران خود، 
به ھرجا و ھمه جا می رسند. نه از رانت ژن خوب 
برمی خورند و نه از آقازادگی دستشان را به جایی بند 
می کنند. خودشان اند و خودشان. جوھر وجودشان و 

زندگی پر از عزت نفسشان آن ھا را می پروراند.
وظیفه ماست که اینان را بسازیم و پیش شرط ھاى 
بزرگ شدنشان را فراھم آوریم! وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک در این دایره وظیفه مندند و مسئولیت 
درجه اول را دارند. سربازان ورزشکار ایران نه اھل 
ھجرت اند و نه می دانند جالى وطن یعنی چه، 
سراندازانی بی باک و عاشق میھن، بسته پای اند و 

ریشه در خاک!

����زان ��ا��از ����
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تیم ملـی فوتبـال ایـران و اسـرائیل تاکنـون ۵بار 
در مقابـل یکدیگـر قـرار گرفته انـد کـه ھمـه این  
بازی ھـا پیـش از انقـالب شـکوھمند اسـالمی 
صـورت گرفتـه اسـت. پـس از ایـن امـا بازیکنان 
ایرانـی در لیگ ھـای معتبـر دنیـا بارھـا بـا ایـن 
چالـش رو بـه رو شـده اند؛ یکـی از ایـن ماجراھـا 
مربـوط بـه دیـدار تیم ھـای «بایرن مونیـخ» و 
«مکابی اسـرائیل» در لیـگ قھرمانان اروپاسـت؛ 
جایـی کـه «وحیـد ھاشـمیان»، مھاجـم ایرانـی 
تیم بایـرن، در ایـن بازی حاضـر نشـد و در نھایت 
باشـگاھش نیـز از تمدیـد قـرارداد او خـودداری 

کـرد.
پـس از وی «اشـکان دژاگـه»، ھافبـک دوملیتی 
ایرانی آلمانـی کـه عضـو تیـم ملـی زیـر ۲۱سـال 
آلمـان بـود، از سـفر بـه تل آویـو بـرای حضـور 
در رقابت ھـای مقدماتـی زیـر ۲۱سـال جـام 
ملت ھـای اروپـا سـر بـاز زد و ایـن حرکـت او بـا 
جنجـال گسـترده ای ھمراه شـد و در نھایـت او از 

تیم ملـی خط خـورد و بـرای ادامـه فوتبالش تیم 
ملـی ایـران را برگزیـد.

جدیدتریـن موضـوع این چنینـی بـه موضـوع 
۲بازیکـن ملی پـوش ایرانـی برمی گـردد؛ جایـی 
کـه «احسـان حاج صفی» و «مسـعود شـجاعی»، 
بازیکنان تیم «پانیونیوس یونـان»، مقابل نماینده 
رژیـم صھیونیسـتی در رقابت ھـای انتخابی لیگ 
قھرمانان اروپا بـه میـدان رفتند. این اقـدام آن ھا 
با برخورد مسـئوالن کشـورمان روبه رو شد و پس 
از آن حاج صفـی از ملـت ایـران عذرخواھـی کرد 
و به تیـم ملـی بازگشـت، اما شـجاعی ایـن کار را 
نکـرد و چنـد مـاه از حضـور در تیـم ملـی ایـران 

محروم شـد.
پیش از این ھم در سـال۱۳۷۹ «مھرداد میناوند» 
وقتـی پیراھـن «اشـتورم گراتس» را می پوشـید، 
وادار شـد مقابـل «ھاپوئل» اسـرائیل بـازی کند. 
میناونـد در این بـاره گفتـه اسـت کـه مدیریـت 
باشـگاه وی را مجبـور بـه حضـور در بـازی رفـت 
کـرده، ولـی در بازی برگشـت بـا کمک سـرمربی 
از سـفر بـه رژیـم صھیونیسـتی خـودداری کرده 

ر�ِ� �� ر���� �������
ز��اران ا��ا�ی �از�وا�ی تا���ی ما��ای ���� �و ���ن ��

��� ���و����ی ز��اران � �ا ��

ورزشکاران  با  ایرانى  ورزشکاران  نشدن  روبه رو 
اسالمى  جمهورى  در  سال هاست  صهیونیستى  رژیم 
یک  از  هم  ماجرا  است.  اجرایى شده  روند  وارد  ایران 
مسابقه کشتى آغاز شد، جایى که در سال1983 «بیژن 
سیف خانى»، کشتى گیر فرنگى کار ایرانى، حریف خود از 
تیم اسرائیل را در رقابت هاى کشتى آزاد و فرنگى قهرمان 
جهان در کى یف اوکراین شکست داد، اما بعد از مخابره 
خبر به تهران، «على اکبر والیتى»، وزیر وقت امورخارجه 
ایران، تیم کشتى آزاد و فرنگى را به ایران فراخواند و 

به این ترتیب تیم کشتى آزاد ایران به کشور بازگشت 
رسمى  رقابت  آخرین  و  اولین  سیف خانى،  مبارزه  تا 
اسالمى  انقالب  از  در مسابقات ورزشى پس  2کشور 
ایران محسوب شود. بعد از این اتفاق، ورزشکاران ایرانى 
به دلیل حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اینکه رژیم 
صهیونیستى از جانب ایران به رسمیت شناخته نمى شود 
بارها در مسابقات، از رویارویى با ورزشکاران این رژیم 
خوددارى کردند. آنچه مى خوانید، نگاهى به چند ماجراى 

مشابه از اتفاقات این چنینى است؛
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اسـت.
نمونـه کمتـر شنیده شـده فوتبالـی ایـن اتفاقات 
به حضـور یک تیم ناشـناس از اسـتان خوزسـتان 
ایـران در مسـابقات کارگـری در کشـور «لتونی» 
مربـوط می شـود. جایـی کـه آن ھـا از رقابـت بـا 
تیـم اسـرائیلی خـودداری کردنـد و درحالی کـه 
۳بـازی را با پیـروزی پشـت سـر گذاشـته بودند، 
ایـران  بـه  و  نشـدند  نیمه نھایـی حاضـر  در 
بازگشـتند. حاصـل ایـن تصمیـم ایـن بـود کـه 
فدراسـیون جھانـی ورزش کارگـری در نامه ای به 
فدراسـیون ایـران اعـالم کرد که بـه دلیـل رویارو 
نشـدن نماینـدگان ایـران بـا ورزشـکاران رژیـم 
صھیونیسـتی، از نامـزدی نماینـدگان ایـران در 
کمیته ھـای فنـی جلوگیـری شـده اسـت و ایران 

نیـز تمامـی کرسـی ھای خـود را از دسـت داد.

زش ��  ��دو، ���� و ���� ��
در میـان ھمـه رشـته ھای ورزشـی اعـم از شـنا، 
تیراندازی، شمشـیربازی، بسـکتبال و گلبال، جودو 
و کشـتی بیشـترین سـھم از منـع رقابـت بـا رژیم 

صھیونیسـتی را تجربـه کرده انـد.
در یکـی از مھم تریـن ایـن ماجراھـا «آرش 
رئیـس  ھم اکنـون  کـه  میــراسمــــاعیلی» 
فدراسـیون جـودو ایـران اسـت، در المپیـک۲۰۰۴
آتـن در وزن کشـی شـرکت نکـرد و از رقابت ھـا 
حذف شـد. پـس از ایـن ماجـرا فدراسـیون جھانی 
جـودو او را بـه مـدت ۵سـال از حضـور در عرصـه 
مدیریتی محـروم کرد، اما دولـت ایران بـه او پاداش 
۱۰۰میلیـون تومانـی داد و بـه دلیـل ایـن اقدامش، 
یکی از خیابان ھـای بزرگ تھران به نام وی زده شـد. 
پـس از وی «وحید سـرلک»، «علیرضـا محجوب»، 
«علیرضا خجسـته» و «محمد محمدی» با رویکرد 
مشابھی به مسابقاتی که ورزشـکار اسرائیلی در وزن 

آن ھا حضـور داشـت، اعـزام نشـدند.
در کنار ورزش جودو، «کشـتی» نیز سـردمدار این 
ماجراسـت و بارھا ورزشـکاران ایرانی بـه بھانه ھای 
مختلف از حضور در میدان ھای ورزشـی که ھمراه 
با ورزشـکاران رژیم صھیونیسـتی بوده اسـت، سر 
بـاز زده انـد و ھـر بار بـا حـذف آن ھـا از مسـابقات 
و بازمانـدن از کسـب مـدال ھمـراه بـوده اسـت. 
کشـتی گیران ایرانـی ھربـار بـا چنیـن ماجرایـی 
روبـه رو شـدند و مقابـل اسـرائیلی ھا بـه میـدان 

نرفتنـد.

در کنـار جـودوکاران و کشـتی گیران ایرانی، یکی 
دیگـر از مھم تریـن چھره ھایـی که شـانس مسـلم 
کسـب مدال جھانی را بـا این قانـون از دسـت داد، 
«احسان قائم مقامی»، اسـتاد بزرگ شطرنج ایران، 
بود که در مسـابقات جھانی شـطرنج کورسـیکای 
فرانسـه با تصمیم کمیته برگزاری از مسابقات کنار 
گذاشـته شـد. بـا احتسـاب ھمـه این ھـا و طبـق 
جدولـی کـه در دسـت اسـت، ورزشـکاران ایرانی 
تاکنـون ۳۸بـار به خاطـر این ماجـرا نتوانسـته اند 
به میـدان مسـابقات پـا بگذارند و شـانس کسـب 

مدال یـا پیـروزی را از دسـت داده اند.

  ������ ��ص ����
«سـعید مالیـی» به عنـوان آخریـن ورزشـکاری 
کـه در این بـاره بـه شـرایط کشـورمان تمکیـن 
کـرد، در مسـابقات جـودو مـردان جھـان۲۰۱۹

در توکیـو ژاپـن به عنـوان دارنـده رنکینـگ یک 
جھانی حضور داشـت. وی پس از پیـروزی مقابل 
نماینـدگان مراکـش، پرتغـال، روسـیه و کانـادا 
در دیـدار قبـل از فینـال مقابـل نماینـده بلژیک 
قـرار گرفـت، امـا بـرای پیشـگیری از مسـابقه با 
نماینده اسـرائیل، مجبـور به شکسـت خوردن از 
نماینده بلژیک شـد. ایـن اما پایـان کار نبود و در 
ادامه نیـز در بازی رده بنـدی مجبور به شکسـت 
خـوردن از نماینده گرجسـتان شـد تا بـه ھمراه 
نماینـده اسـرائیل روی سـکو قرار نگیـرد. پس از 
این اتفاقـات، مالیی بـا مراجعه به کشـور آلمان، 
درخواسـت پناھندگـی داد و فدراسـیون جھانی 
جـودو نیز بـرای شـرکت او در المپیـک۲۰۲۰ در 
تیـم پناھنـدگان اعـالم حمایـت کـرد. مالیـی 
در ادامـه عملکـرد خوبـی نداشـت و رفتنـش از 
جمھـوری اسـالمی ایـران، عاقبـت خوبـی در 

حـوزه فنـی برایـش به ھمـراه نداشـت.
وزیـر ورزش ایران و مسـئوالن فدراسـیون معتقد 
بودند کـه اتفاقـات دربـاره مالیـی توطئـه رئیس 
فدراسـیون جھانـی جـودو علیـه ایـران اسـت. 
خـروج سـعید از کاروان، قـرار دادن محافظ برای 
وی، فشـار روانی سـنگین به مالیی برای مسـابقه 
بـا بازیکـن اسـرائیلی، اعـزام ماشـین، محافـظ و 
بلیـت آلمـان بـرای او و خـروج مخفیانه سـعید از 
ھتـل ازجمله مـواردی اسـت کـه مدیـران ایرانی 
مدعی انـد رئیـس فدراسـیون جھانی انجـام داده 

اسـت تـا مالیـی را از کشـورش دور کند.

در طـول تاریـخ ورزشـی دنیـا، ۲۱کشـور ھیـچ گاه رژیـم صھیونیسـتی را بـه رسـمیت نشـناخته اند و 
۱۵کشـور نیـز در مقاطـع مختلـف مقابـل ورزشـکاران ایـن رژیـم بـه میـدان نرفته انـد.

کشـورھای افغانسـتان، الجزایر، بنـگالدش، یونـان، برونئـی، جزایر قنـاری، جیبوتـی، اندونـزی، عراق، 
کویـت، لبنان، لیبـی، مالزی، کره شـمالی، پاکسـتان، عربسـتان، سـومالی، سـودان، سـوریه، امـارات و 
یمـن مانند جمھـوری اسـالمی ایـران اصال کشـوری بـه نـام «اسـرائیل» را به رسـمیت نمی شناسـند.

در کنـار این ھـا کشـورھای بحریـن، بولیـوی، گینـه، مالـی، مراکـش، موریتانـی، نیکاراگوئـه، نیجریه، 
عمـان، قطر، تونـس، ونزوئـال، جوپا و چـاد نیـز در مقاطع مختلـف و مسـابقات متعـدد از رقابت بـا رژیم 

صھیونیسـتی انصـراف داده اند.

 ��������� ��� ��ام ���ر�� �
را �� ر���� ��� ������؟
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��ا�ی م��اوت �� ما��ای د���ا�ی �� 
ز��اه ��� می �و�� ��ای ��ود �� ��

  ���ه ��دا�ی ��ص!
آن ھا دست در دست چند چھره پرداز ھنرمند، برای 
ھر بازی خودشان را از ھویت زنانه شان دور می کنند 
و ھیبت مردانه به خود می گیرند. ریش و سبیل دار 
می شوند و البه الی پسران جوانی که شاید اصال 
بعضی ھایشان می دانند آن ھا چه کسانی ھستند، 

وارد ورزشگاه می شوند.
این خاصیت گریم است؛ آدم ھا را عوض می کند. 
مردھا را زن، زن ھا را مرد و دختران را به پسر 
تبدیل می کند. اما این آیا ھمه راه برای رسیدن به 
حق دختر ایرانی  است؟ آن ھا باید از ھویت اصلی 
خود دور شوند تا به حقشان برسند و این اتفاق 
با کمک یک گریمور چیره دست رقم می خورد، 
گریمورھایی که شاید حتی خودشان باشند، شاید 
پدر و مادرھایشان و شاید ھنرمندانی که پیش از 

این شاھکارھای بزرگی خلق کرده اند.
با نگاھی به گریم ھای ماندگار تاریخ سینمای دنیا، 
به خصوص گریم ھایی که به ھویت بازیگر دست 
برده اند و او را به جنسیتی جز واقعیت خودش تبدیل 
کرده اند، می شود فھمید که معجزه گریم چطور در 

ماھیت فوتبال ایران تنیده شد.

   از ������ �� د��� ا��ا��
گریم پسرانه برای دختران یا برعکس، قبل از این 

ماجرا فقط در سینما و تلویزیون رواج داشت.
این شکل از گریم در فیلم از روزھای اول سینما و 

دوران فیلم ھای صامت آغاز شد. «چارلی چاپلین» 
و «استن لورل» از نخستین کسانی بودند که این 
شکل از تغییر ھویت را در فیلم به نمایش گذاشتند. 
آن ھا در سال۱۹۱۰ برای اجرای اثری کمدی به 
کارگردانی «فرد کارنو» به ایاالت متحده رفتند و 
ھر ۲نفر آن ھا به عنوان زن در فیلم ھایشان لباس 
پوشیدند. چاپلین به عنوان یکی از پایه گذاران 
تغییر ھویت با گریم ھای خاص، بعدھا دست از این 
شخصیت ھا کشید و به شخص ثابتی تبدیل شد که 
با سبیل، کاله و عصای معروفش در سینمای دنیا 
ماندگار شد، اما این سنت برای سال ھا ادامه یافت 
و معموال برای نمایش ھای خنده دار از آن استفاده 
می شد و ھنوز ھم به کار می رود، اما در ایران ماجرا 
زیاد خنده دار نیست. دختران جوان تغییر ھویت 

می دھند تا به حقشان برسند.

 ��ا���� «���� داوت ����»!
یکی از شاھکارھای گریم تغییر ھویتی مربوط به 
فیلم سینمایی «خانم داوت فایر» کاری از «کریس 
کلمبوس» و محصول سال۱۹۹۳ آمریکاست. 
ھنرنمایی شاھکار «رابین ویلیامز» در این فیلم یکی 
از برترین نقش آفرینی ھا در قالب جنس مخالف 
در سینمای جھان است. در کنار بازی او و فروش 
عجیب و غریب این فیلم، این فیلم سینمایی در 
سال۱۹۹۳ برنده اسکار بھترین چھره پردازی شد 
و در زمان اکران به موفقیت زیادی دست پیدا کرد 

اتفاقات عجیب و غریب فوتبالى در ایران کم نیست. از قراردادهاى عجیب 
و غریبى که در نهایت به فیفا مى رسد، تا ماجراهاى خنده دار، جالب و حتى 
تأسف بار که در طول مسابقات مختلف رخ مى دهد. نکته عجیب اینجاست 
که به دلیل شرایط کشور و تصمیمات مسئوالن، دختران و زنان ایرانى از 
همه این اتفاقات دور هستند. آن ها از ورود به ورزشگاه، محروم اند، اما 
دختران جوان ایرانى به راحتى با این محرومیت ناعادالنه کنار نیامده اند. 
آن ها در اوضاعى که فقط و فقط آقایان مى توانند وارد ورزشگاه شوند، 
به ترفند عجیبى براى رسیدن به حقشان دست پیدا کرده اند، موضوعى که 

دختران ایرانى را از دختران تمام دنیا متمایز مى کند.
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و بعدھا به عنوان یکی از ۱۰۰فیلم خنده دار تاریخ سینمای آمریکا 
معرفی شد. نکته تأسف بار ماجرا این بود که درست ۵سال پیش، یعنی 
در سال۲۰۱۴، بازیگر نقش زن پوش این فیلم، یعنی «رابین ویلیامز»، 

خودکشی کرد و از دنیا رفت.
مشاور او تأیید کرد که ویلیامز باوجود اینکه یک کمدین مطرح و 
پرطرف دار بود، به علت افسردگی شدید خودش را حلق آویز کرده است. 
او در چندین فیلم دیگر ھم نقش زن را بازی کرد، اما سرانجام راضی به 

ادامه زندگی نشد و رفت.

   ���ا�� �� ��ا�� ����!
شاید نزدیک ترین فیلم به ماجرای دختران ایرانی فوتبال دوست، فیلم 
«خواھری پسران» باشد، با این تفاوت که ایرانی ھا برای ورود به جایی 
که ممنوع شده اند، ھویت دخترانه شان را به پسر تغییر می دھند و در 
این فیلم این پسرھا ھستند که برای در پیش گرفتن یک دنیای جدید 

خودشان را به دختر مبدل می کنند.
داستان فیلم، روایت ۳دانشجویی است که از خوابگاه اخراج می شوند، 
اما برای رسیدن به آرزوھایشان خودشان را به ۳دختر تبدیل می کنند. 
دخترانی که حاال برای گشت و گذار در جامعه، موارد بھتری برای 
رؤیابافی دارند. این فیلم محصول سال۲۰۰۲ و به کارگردانی «واالس 
وولدراسکی» است، فیلمی که مردم به خاطرش نزدیک به ۱۳میلیون 

دالر ھزینه کردند تا دنیای دخترانه پسرھا را تماشا کنند.
خوب دقت کنید؛ ماجرای گریم برای تغییر ھویت ھمچنان حتی در 
سینمای دنیا ھم به عنوان یک عنصر کمدی استفاده می شود، اما در 
ایران دختران ایرانی برای گذشتن از سد ساده فوتبال دیدن دست به 

تغییر ھویت می زنند.

ز���ه   ������ن در ��
در بین ھمه فیلم ھایی که شخصیت مرد آن ھا تبدیل به زن شده، یک 
مورد خاص با یک ھنرمندی اعجاب انگیز وجود دارد که شخصیت زن 
فیلم به یک مرد مبدل شده است. «مریل استریپ» در مینی سریال 
«فرشتگان در آمریکا» با یک گریم فوق العاده در نقش یک پیرمرد 
خاخام ظاھر شد و بدون استثنا در تمامی جشنواره ھای معتبر دنیا 

جایزه گرفت.
«فرشتگان در آمریکا» به طور واضح و روشن در نقد سیاست ھای دولت 
آمریکا ساخته شد، سیاست ھایی که ھم جنس گرایان و اقلیت ھا در آن 
به شدت در محدودیت ھستند. اتفاقی که ھم اکنون در ایران درباره 
دخترانی افتاده است که مجبورند به مثابه «مریل استریپ» ھویتشان را 
زیر کلی ریش و سبیل پنھان کنند تا بلکه بتوانند بر خالف سیاست ھای 
موجود به عالقه ای که دارند، یعنی تماشای یک بازی ساده فوتبال، 

برسند.
دختران سبیل دار ایرانی شاید به ھنرمندی «مریل استریپ» در ایفای 
نقشی با ھویت متفاوت خودشان نباشند، اما با ھمین اندک ھنری که 
دارند، تاکنون انتقادشان به سیاست ضدزنانه کشور علیه خودشان را 

نشان داده اند.

وف �����  ا��ا�� ��ی ���
سـینمای ایران پر اسـت از تغییر 
چھره ھایـی کـه در فیلم ھـای 
کمـدی صـورت گرفتـه اسـت؛ 
کـه  بازیگرانـی  سردسـته 
روی  گریم ھایـی  این گونـه 
صورتشـان می نشـیند ھم «اکبر 
عبـدی» اسـت. او اولین بـار در 
فیلـم «آدم برفـی» در قالـب 
یـک زن جلـو دوربیـن رفـت و 
در شـرایط سیاسـی آن وقـت 
ایـران جنجـال زیادی به پـا کرد، 
به خصـوص کـه کارگـردان آن 
فیلـم از سـازندگان آثـار مطـرح 
اسـالمی  جمھـوری  مذھبـی 

ایـران بـود.
عبـدی سـپس در فیلـم دیگری 
به نـام «خوابـم میاد» دوبـاره در 
قالـب نقش زنـی فرورفـت. او در 
«آدم برفـی» بـرای رسـیدن بـه 
اھـداف عجیبـش در نقـش زن 
فـرو رفت، امـا در «خوابـم میاد» 
از ابتـدا بـا ھمیـن شـمایل جلـو 
دوربین آمـد و ایفاگـر نقش یک 

پیـرزن مسـن و مھربان شـد.
نمونه گریم ھای تغییر ھویتی در 
سینمای ایران زیاد است که البته 
ھمگی مربوط به فیلم ھای کمدی 
گریمورھای  به دست  و  بوده 
چیره دست و باسابقه سینمای 
ایران رقم خورده است. کاری 
که دختران نوجوان ایرانی گاھی 
خودشان و با دست خود آن را 
انجام می دھند تا در میان سیل 
جمعیت مردان، وارد ورزشگاه 

شوند.

   ����ای د���ان ����������
از جست وجو در فیلم و سریال ھا 
که بگذریم، جالب است بدانیم 
داستان واقعی دختران ایرانی 

گریم شده چیست؟ آن ھا چطور دست به این کار 
می زنند و این قضیه چقدر برایشان ھزینه دارد؟

«لیلـی»، «آتنـا»، «مریـم» و «سـیما» تقریبـا از 
شناخته شـده ترین دختـران سـبیل دار ایـران 
ھسـتند. آن ھا نخسـتین بار برای تماشـای جشـن 
قھرمانـی پرسـپولیس بـا لبـاس و گریـم مردانه به 
ورزشـگاه بـزرگ آزادی تھـران رفتنـد و سـپس با 
ھمیـن شـیوه بارھـا بـه ورزشـگاه ھای ایـران پـا 

گذاشـتند.
امـا ایـن ھمـه ماجـرا نیسـت. آن ھـا اولین بـار که 
تصمیم بـه ایـن کار گرفتنـد، چنـد روز لباس ھای 
مختلـف را امتحـان کردنـد و گریم ھـای زیـادی 
روی صورتشـان زدنـد تـا سـرانجام بـه نتیجـه 
برسـند کـه واقعـا شـناخته نمی شـوند. در کنـار 
این ھـا یکی شـان می گویـد: «یـک ھفتـه تمریـن 
می کردیـم که مـرد باشـیم؛ ھـم رفتـار و برخورد، 
ھـم صدایـی کـه بـا آن حـرف می زنیـم!» او البتـه 
می گویـد ھربـار مجبورنـد نزدیـک بـه ۶۰۰ھـزار 
تومـان ھزینـه کننـد تـا بـرای خودشـان ریـش و 

سـبیل بگذارنـد و وارد ورزشـگاه شـوند.

�� دار    ����� د���ان �
چنـدی پیـش امـا خبـر خوبـی دربـاره دختـران 
ریـش دار ایرانی مخابـره نشـد. یکی از رسـانه ھای 
ایـران در این باره نوشـت کـه «۳دختری که سـال 
گذشـته با گریم مردانه وارد ورزشـگاه شـده بودند، 
با شـکایت رئیـس فدراسـیون فوتبال روانـه زندان 

شـدند.»
ایـن در حالـی اسـت کـه اصـل۲۰ قانون اساسـی 
جمھـوری اسـالمی ایـران، برابـری زن و مـرد را 
طبق دیـن مبین اسـالم این گونـه عنـوان می کند: 
«ھمـه افـراد ملـت اعـم از زن و مـرد یکسـان در 
حمایت قانـون قرار دارنـد و از ھمه حقوق انسـانی، 
سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگـی با رعایت 
موازین اسـالم برخوردارنـد.» اما حاال خبر رسـیده 
کـه ایـن دختـران بـه دلیـل ورود بـه ورزشـگاه با 

شـکل و شـمایل مبـدل بـه زنـدان افتاده اند.
در نھایـت و در این بـاره سـخن گوی فدراسـیون 
ایـران شـایعات  اسـالمی  فوتبـال جمھـوری 
منتشرشـده درباره شـکایت رئیـس فدراسـیون از 
فـرد یـا گروھـی از افـراد را تکذیـب کـرد و گفـت: 
«این بازداشـت ھا در صورت صحت ھیـچ ارتباطی 

بـه فدراسـیون فوتبـال نـدارد.»

   ���� �� در ��ل۹۹ ���� ��ز ��د
با تمـام این ھـا گفتـه می شـود فدراسـیون جھانی 
فوتبـال (فیفـا) بیـش از ھـر وقـت دیگـری بـرای 
تحقق این رؤیـای دختران و زنـان ایرانی عزمش را 
جـزم کـرده و در آخرین نامـه ای که به فدراسـیون 
فوتبـال کشـورمان فرسـتاده، بـه آن ھـا فقـط 
تـا فروردیـن۹۹ فرصـت داده اسـت تـا زنـان در 
بازی ھـای ملـی شـرکت کننـد و از خردادمـاه نیز 
بایـد ایـن شـرایط بـرای بازی ھـای لیـگ داخلـی 
ایجاد شـود. البته مدیـران کشـورمان در بازی ھای 
مختلـف مثـل پرسـپولیس و کاشـیما، ایـران و 
کامبـوج و ایـران و بولیـوی، شـرایطی  ھرچنـد 
محدود بـرای حضور زنـان ایجاد کـرده بودنـد، اما 
حـاال گفتـه می شـود فیفـا در آخریـن  نامـه اش به 
ایران، به طور رسـمی خواسـته اسـت که زنـان باید 
در ھمه بازی ھا در ورزشـگاه حضور داشـته باشند. 

در نامـه فیفـا ۳بنـد وجـود دارد؛
اول اینکـه در مسـابقات انتخابـی جام جھانـی 
صندلـی بیشـتری بـه زنـان اختصـاص پیـدا کند. 
دوم اینکـه در بازی ھایـی کـه تیم ھـای ایرانـی در 
لیـگ قھرمانان آسـیا میزبـان ھسـتند، زنـان باید 
بتواننـد وارد ورزشـگاه شـوند و سـوم شـرایطی 
فراھم شـود کـه از  مـاه ژوئـن در لیـگ  داخلی ھم 
زنـان بتواننـد بازی ھـای تیم ھـای دلخواھشـان را 

در ورزشـگاه ببینیـد.

   �� ���ی ���� در ��� ا��؟
در مرحلـه انتخابـی جام جھانـی، ایـران میزبـان 
تیم ھـای بحریـن، عـراق و ھنگ کنگ اسـت. بازی 
ایران و ھنگ کنگ نخسـتین بازی اسـت کـه زنان 

می تواننـد امیـدوار باشـند بـه ورزشـگاه بروند.
۱۵خـرداد ایـران میزبـان بحریـن اسـت و بـازی 
برگشـت ایـران بـا عـراق ھـم ۲۰خـرداد برگـزار 

. د می شـو
در لیگ قھرمانان آسیا ۲فصل پیش زنان به ورزشگاه 
رفتند، ولی این حضور تنھا در بازی فینال اتفاق 
افتاد. فصل پیش در ھیچ یک از بازی ھای این لیگ 
صحبتی درباره تماشاگران زن نشده بود. با این 
تأکید فیفا، زنان در مسابقات گروھی ھم باید بتوانند 

بازی ھا را تماشا کنند.
طبـق برنامه تـا ۱۸فروردیـن ھیـچ تیـم ایرانی در 
لیـگ قھرمانـان آسـیا میزبان نیسـت. در ایـن روز 
شـھرخودرو میزبـان شـباب االھلـی امارات اسـت 

ورزشی
ش

گزار



#
۳۲۴

و یک روز بعـد اسـتقالل میزبان الوحـده امـارات. اول اردیبھشـت ھم 
پرسـپولیس در تھـران بـا الدحیل قطـر بـازی دارد و سـپاھان میزبان 
العیـن امـارات اسـت. اگر طبـق نامـه فیفـا، فدراسـیون فوتبـال ایران 
خـودش را موظـف بدانـد تـا شـرایط را بـرای حضـور تماشـاگران زن 
فراھـم کنـد، ایـن بازی ھـا نخسـتین بازی ھایـی خواھنـد بـود که در 

شـھرھایی غیر از تھـران میزبـان تماشـاگران زن ھسـتند.

  ���� و ���د�� �� ا��ان
در آخریـن اتفاقـات دربـاره ایـن ماجراھـا فدراسـیون جھانـی فوتبال 
(فیفـا) مسـئوالن ایـران را تھدیـد کرده  اسـت که اگـر ماجـرای ورود 
زنان بـه ورزشـگاه ھا را حـل نکننـد، فوتبال ایـران تعلیق خواھد شـد. 
حتی رسـانه ھا گـزارش دادند دلیـل تأخیر در آغـاز لیگ ایـران، آماده 
نبـودن ورزشـگاه ھا نبـوده، بلکه موافقـت نکـردن مسـئوالن بلندپایه 
کشـوری برای ورود زنـان بـوده اسـت، موضوعی کـه مطالبـه اصلی و 

مسـتقیم «جیووانـی اینفانتینـو» از ایرانی ھاسـت.
در این بـاره چندی پیش «مھـدی تاج»، رئیـس فدراسـیون فوتبال، با 
رایزنـی مقامات ارشـد دولتی تنھـا در برخـی بازی ھای ملی به شـکل 
محدود اجازه ورود بانـوان را صادر کـرد. نمونه جالب ایـن ماجرا دیدار 
تیم ملـی فوتبـال ایران و سـوریه بـود کـه زنان سـوری برای تشـویق 
تیم کشورشـان وارد ورزشـگاه آزادی ایران شـدند، اما بانـوان ایرانی از 

تلویزیون به تماشـای این مسـابقه نشسـتند!
حـاال امـا فشـار فیفا بـرای ایـن ماجـرا بیشـتر شـده اسـت و ھرلحظه 
احتمال تعلیق فوتبـال ایران بـه دلیل برخـوردار نبودن بانـوان از حق 
طبیعی شـان وجـود دارد. ماجرایـی کـه معلـوم نیسـت در نھایـت بـا 

پیـروزی چه کسـی یـا کسـانی بـه سـرانجام خواھد رسـید.
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