هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
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بررسی حضور شهرداری شیراز در عرصه ورزش قهرمانی

سرمایهگذاری در ورزش قهرمانی
موجب توسعه شهر میشود

در نشست شهردار شیراز با فعاالن گردشگری

بر ارزشمند شدن بافت تاریخی شیراز تاکید شد

تعالی یا توسعه
4

15

پرونده «شهرراز» به مناسبت هفته دفاع مقدس

هشتسالپایتختهایثار
7

ادامه در صفحه 10

عکس :آرشیو خبرگزاری ایرنا

7

رو یداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

اسالم با مسلمین و دین با دینداران زنده است
و اگر جمهور مردم نادیده گرفته شوند ،عم ً
ال دین و خدا و پیامبر
نادیده گرفته شده است
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چهارمین سوگواره «حدیث نینوا» در شیراز برگزار شد

نادیدهگرفتن«مردم»،نادیدهگرفتن«دین»است
،،

،،

امام حسین (ع)
نمیخواست آزادی
و اختیارش را زیر پا
بگذارد .امام برای
حفظ مجد و عزت و
عظمتش از بیعت با
یزید امتناع میکند

،،

چهارمین ســوگواره حدیث نینوا شب تاسوعای حسینی و با حضور
جمع کثیری از فعاالن سیاســی و اجتماعی ،اعضای شورای شهر شیراز،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن و مدیران استان
فارس و با سخنرانی ابراهیم انصاری الری و کمپانی زارع در تاالر احسان
شیراز برگزار شد .انصاری الری ،در این سوگواره گفت :در هر بار بازخوانی
حادثه بزرگ عاشــورا ،میشود به اشارتی نو رسید و نکتهای جدید دست
یافت .وی بابیان اینکه حماسه جاودان عاشورا هیچگاه رنگ تکرار و مالل
به خود نمیگیرد ،شــرایط زندگانی امام علی (ع) و امام حســن (ع) پس
از پیامبر را تشــریح کرد و گفت :حسین (ع) پس از جد و پدر و برادرش
تنها مانده بود ،بدون سپاه و پول و زور و شرایط دشوارتر از شرایط پدر و
بــرادرش را تحمل میکرد .مدیرعامل منطقه آزاد کیش انتخاب یزید به
عنوان جانشین معاویه را بزرگترین بدعت در صدر اسالم دانست و گفت:
شــرایطی که معاویه ایجاد کرده بــود ،یعنی نادیده گرفتن مردم و وقتی
مردم نادیده گرفته میشــوند ،یعنی دین و اسالم نادیده گرفته میشود.
اسالم با مسلمین و دین با دینداران زنده است و اگر جمهور مردم نادیده
گرفته شوند ،عم ً
ال دین و خدا و پیامبر نادیده گرفته شده است.
مصائب شخصیتتراشی

استاندار فارس در دوران اصالحات با تشریح شرایط دوران پس از
امام حسن (ع) که توسط معاویه و یزید رقم خورد ،افزود :یکی از شرایطی

آموزش همراه با
پرورش باشد
نماینده ولی فقیه در اســتان
فارس و امام جمعه شیراز در آستانه
بازگشایی مدارس گفت :رویکردها
در سالهای گذشته به سمتی بوده
که پــرورش دانش آمــوزان فدای
برنامههای آموزشی آنها شده است.
آیتاهلل لطفاهلل دژکام افزود :ســعادتمندی دانش آموزان و
نوجوانان در علم و ادب اســت ،اگر فرزنــدان ادب نیاموزند
علم هم به دردشــان نمیخورد .وی ادامه داد :آموزش باید
توام با پرورش باشد ،آنچه در مدارس انجام میگیرد خالف
نام آموزش و پرورش است .امام جمعه شیراز افزود :خواسته
من از اولیای دانش آموزان این اســت که برنامههای تربیتی
و اخالقی و معنوی را با ظرافت به دانش آموزان ارائه دهند،
نکند زحمتی بکشــیم هزینهای انجام دهیم فرزندی تربیت
کنیم که به درد کشورش نخورد و به درد استکبار بخورد.
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس همچنین با تقدیر
از جوانــان انقالبی در هیات های مذهبی اســتان گفت :در
هر هیات مذهبی جمع بــا غیرتی از جوانان تالش میکنند
که مجلس امام حســین (ع) برپا باشد ،کاروان کربال اولین
جایی که رســید شهر کوفه بود ،کوفیان  12هزار امضا برای
حضرت سید الشهدا فرســتاده بودند ،این درس تاریخ است.
وی اظهار داشت :درس کربال این است که حرف که میزنیم
مرد باشــیم و پایش بایستیم و مثل مردم کوفه نباشیم .وی
ادامه داد :تحلیل زینب کبری از کار کوفیان به عنوان معرفی
انقالبی نمایان اســت ،آنها را نیرنگ بازان خواند ،آنها را
پیمان شــکن خواند ،پیمان شکنی اوج نامردی است ،اسالم
داشــتن به جانماز آب کشیدن نیست ،اینکه کسی بگوید به
پای اســام ایستادهام اما مســلمانان را فریب دهد اوج بی
وفایی است.

امام حسین (ع)
چنین با لطافت طبع
و عشق به خانواده
هرگز مشتاق مرگ
نیست مگر آنکه او
را بین ذلت و مرگ
مختار کنند

،،

که در این دوران با بروز نشانههای جهالیت و نادیده گرفتن مبانی دینی
رخ میدهد ،شــخصیت تراشی اســت و با این شخصیت تراشی بود که
شخصیت و جایگاه معاویه را مطلق مینمود و معاویه به خود اجازه میداد
تا یزید را جاشنین خود کند .وی ادامه داد :در زمانی که شخصیتتراشی
میشود ،این شخص حق را تابع خود میخواهد و خود را مطلق میبیند و
به جای اینکه تابع حق باشــد ،حق را تابع خودش میخواهد و هر چیزی
را مطابق میل خود برای جامعه تعریف و تبیین میکند.
انصاری الری بابیان اینکه اصرار یزید برای اخذ بیعت از امام حسین
(ع) بزرگترین اشتباه استراتژیک یزید بود که به حادثه عاشورا ختم شد،
افزود :بیعت گرفتن از امام حســین (ع) میتوانست پایههای مشروعیت
حکومت یزید را محکمتر کند .او افزود :شــروع حرکت امام حسین (ع)
از امتناع از بیعت با یزید آغاز شــد که دو وجه مشــترک داشت؛ او ًال بعد
تاریخی و اجتماعی امام به عنوان امام بر حق مســلمین و تاثیری که در
مشروعیتبخشــی به حکومت یزید و نابودی همه حقایق حقه اســام
داشــت و بعد دیگری اینکه امام در پی حفاظت و صیانت از شــخصیت
ممتاز خودش بود .این مدرس دانشــگاه اصالح امت و امر به معروف و
نهی از منکر را مهمترین اهداف امام حســین (ع) هنگام خروج از مدینه
و مکه بر شمرد و گفت :وقتی امام حسین (ع) به یزید پیام داد که چنین
کســی مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد نکرد ،موضوع شــخصیت و
فردیت ممتاز امام در میان است.

نگرانیهای فعاالن اقتصادی به ارائه
راهکار ختم شود

اســتاندار فــارس بر لــزوم همراهی اتاق
بازرگانی به عنــوان پارلمان بخش خصوصی با
دولت برای پشــت سر گذاشــتن شرایط خاص
اقتصادی کنونی تاکید کرد .اســماعیل تبادار به
همراه جمعــی از معاونان و مشــاوران و رئیس
سازمان برنامه و بودجه فارس در جلسه کارگروه
توســعه صادرات کــه در اتاق بازرگانی شــیراز
توگو
تشکیل شد شرکت و با اعضای پارلمان بخش خصوصی در استان گف 
کــرد .تبادار با تاکید بــر اینکه مجموعه اتاق بازرگانــی به عنوان پارلمان
بخش خصوصی مورد توجــه جدی دولت قرار دارد ،گفــت :انتظار داریم
پیشــنهادات کاربردی و گره گشای فعاالن اقتصادی برای عبور از شرایط
دشــوار کنونی در استان ارائه شــود تا پس از جمع بندی به مراجع تصمیم
گیری در سطح کشــور منتقل شود .وی بابیان این که پیشنهادات فعاالن
اقتصادی با پیگیریهای مدیران اســتان فارس تبدیل به دستورالعملهای
ابالغی از سوی دولت شده اســت ،گفت :اتاق بازرگانی باید کارگروههای
فعالی در بخشهای مختلف داشته باشد و با ارائه پیشنهادات کارشناسی در
کنار بخشهای دولتی ،شــرایط را برای رونق هرچه بیشتر و تسهیل امور
اقتصادی فراهم کند.استاندار فارس خواســتار نظارت دقیق اتاق بازرگانی
بر عملکرد دســتگاههای اجرایی و رصد مشکالت موجود شد و بیان کرد:
بیــان نگرانیهای فعاالن اقتصــادی باید به ارائه راهکارهای مشــخص
ختم شــود و اعضای اتاق بازرگانی به عنوان کســانی کــه روابط تجاری
و اقتصــادی بینالمللی را تجربه کرده و با جنبههای مختلف آن آشــنایی
دارند باید راهکارهای عبور از تنگناهای فعلی را ارائه کنند .تبادار مهمترین
موضوع استان فارس را ارزیابی دقیق بازار ،رونق صادرات و رفع مشکالت
اقتصادی دانست و گفت :اتاق بازرگانی باید گروههای صادراتی را تعریف و
راهکارهای مشخصی برای بازارهای هدف در کشورهای مختلف ارائه کند.
اســتاندار فارس بابیان این که امروزه همه ارکان حاکمیتی باید برای یاری
دولت تالش کنند ،اظهارکرد :تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر حمایت از
دولت در واقع دســتور به نهادهای حاکمیتی و در مرحله بعد درخواست از
عموم مردم برای همراهی با دولت در مقابله با مشکالت اقتصادی است.

امام آزادیاش را زیر پا نگذاشت

ابراهیم انصاری الری اضافه کرد :امام حسین (ع) به دنبال دنیایی
است که بتواند زندگی پربار و معنوی او را تضمین کند و با معشوق ازلی
و ابدی خود عشــق بازی کرده و حداقل اخالقیات را در آن رعایت کند.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش بابیان اینکه امام حســین (ع) نمیخواست
آزادی و اختیارش را زیر پا بگذارد ،ادامه داد :امام برای حفظ مجد و عزت
و عظمتش از بیعت با یزید امتناع میکند و در نامه به محمد حنفیه اشاره
میکند که کسی که به من ملحق شد ،شهید میشود .انصاری الری ابراز
کرد :امام حسین (ع) چنین با لطافت طبع و عشق به خانواده هرگز مشتاق
مرگ نیست مگر آنکه او را بین ذلت و مرگ مختار کنند .این پژوهشگر
حوزه دین و تاریخ اضافه کرد :امام حسین (ع) در اوج بحران لحظهای از
اخالق بزرگ منشانه خود غفلت نمیکند و ادای دین را واجبتر از حضور
در قیام خود میداند و میگوید اگر دینی دارید و به کســی بدهکارید یا
کســی را در حصر و حبس دارید ،حتی اگر کنار من هم کشته شوید به
بهشت نمیروید.
امام راضی به جنگ نبود

مهدی کمپانی زارع پژوهشــگر حوزه فلسفه و دین و مولوی پژوه
هم در این مراسم با اشاره به زیارتنامههای امام حسین (ع) گفت :در این

تغییر ساختار «مهریه»
در دستور کار مجلس

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی از تغییر ساختار مهریه در مجلس
خبر داد و گفت می توان ســاختار مهریه را تغییر
داد.
مســعود رضایی روز جمعــه در گفتوگو با
«ایرنا» افزود :بررسی ســاختار مهریه در دستور
کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی قرارگرفته است .نماینده
مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در پی افزایش قیمت
دالر و به طبع آن قیمت طال و ســکه در ماههای اخیر بر تعداد زندانیان
مهریه در کشــور افزوده شده و در استان فارس نیز تعداد زندانیان به دو
برابر افزایش پیدا کرده است.
وی بابیــان اینکه تعیین مهریه مربوط بــه زمانی خاص و متعلق
به دوران گذشــته بوده که زنها ســرپناه مادی نداشــته و در واقع بی
ســرپناه بودهاند ،اظهار داشت :خوشبختانه در جامعه امروزی زنان نسبت
به گذشته به بسیاری از حقوق اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ...خود دست
یافته و همچنین به لحاظ مالی بســیاری از زنان خودکفا شده و موقعیت
کار و تالش در جامعه را مانند مردان به دست آوردهاند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با ناکارآمد دانستن
مهریه به شــیوه سنتی در جامعه امروز ،گفت :الزم است مهریه به شیوه
کنونی که مرسوم است با صالحدید جامعه و نظر فقها برداشته شود.
رضایــی تاکید کرد :بهترین جایگزین مهریــه در دوره کنونی این
اســت که زن و مردم هرچقدر سرمایه که قبل از ازدواج دارند متعلق به
خودشان باشد ،اما بعد از شروع زندگی مشترک هر میزان دارایی مالی به
دست آوردهاند به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم شود.
نائب رئیس کمیســیون اجتماعــی مجلس گفت :بــا اجرای این
شــیوه به جای مهریه سنتی که اکنون در جامعه رواج دارد سهم زوجین
ســهل الوصول تر بوده و مشــکالت قضائی و دادگاهی این مساله نیز
به صــورت کامل حل و زندانهــا نیز از حضور زندانیــان مهریه خلوت
میشود.

عالم به هیچ کس به اندازه امام حسین (ع) سالم نشده است چرا که او از
عالم صلح و سالم آمده است .وی بابیان اینکه در دوران معاویه به شدت
تالش شد تا امام حسین (ع) را بشورانند اما او فقط صبر و سکوت کرد،
ادامه داد :اینکه امام حسین (ع) از مدینه و مکه در دوران حاکمیت یزید
فرار میکند و شــهر به شهر تا کربال میرود ،فقط برای فرار از جنگ و
خونریزی است .مهدی کمپانی زارع به برخی روایات متعدد و غیر همسو
از علل و انگیزه عاشــورا اشــاره کرد و گفت :عدهای از امام حسین (ع)
چهرهای درست کردهاند که قصد خودکشی و دیگرکشی داشته است اما
حسین هم شیوهای همچون پدر و برادرش داشت و راضی به جنگ نبود
و از جنگ و نزاع فرار میکــرد .وی ادامه داد :آنچنان که در تاریخ آمده
است امام حسین (ع) قبل از روز عاشورا بارها به عمال عمربن سعد و ابن
زیاد پیشــنهاد داد که به او اجازه دهند یا به ایران و چین برود ،یا به شام
بــرود و با یزید رو در رو مذاکره کند و یا به مدینه بازگردد اما هیچ کدام
مؤثر واقع نشــد .این پژوهشگر حوزه دین و فلسفه ابراز کرد :امام حسین
(ع) پیش از حرکتش به ســمت مکه و کوفــه در نامهای به اهل بصره
که در کتب معتبر بارها درج شــده و کمتر کسی به آن میپردازد ،اذعان
میکند که اهل نزاع نیست .کمپانی زارع بابیان اینکه اصالحگر اهل صلح
است ،افزود :امام حسین (ع) صلح را میجست و تا آخرین لحظه بر مبانی
فکری و اخالقی خود پا فشــاری کرد و در این مبانی فکری و اخالقی،
شروع کننده جنگ هیچ توجیهی برای خداوند ندارد.

آغاز سال تحصیلی  850هزار
دانشآموز فارس
مدیــرکل آموزشوپــرورش
فارس بابیان اینکه ســال تحصیلی
جدید مانند گذشــته برای کالس
اولیها از  ۳۱شهریور آغاز میشود،
گفت :امســال بالغبر هشتاد و پنج
هــزار دانشآمــوز کالس اولی در
فارس به مدرســه خواهند رفت .علیعسکر نجفی سهشنبه
بیست و هفت شهریور در شــورای آموزشوپرورش استان
با اشــاره به آغاز سال تحصیلی  850هزار دانشآموز فارسی
در بیش از هشــت هزار واحد آموزشی ،گفت :هشت هزار و
 500نیروی انسانی این تعداد دانشآموز را در سال تحصیلی
 98-97هدایت میکنند .وی از آمادگی همه دســتگاههای
اجرایی برای آغاز سال تحصیلی در کالنشهر شیراز و دیگر
شهرســتانهای فــارس خبر داد و افزود :در حال تالشــیم
تــا کمبود نیروهای انســانی را برای ســال تحصیلی جدید
جبــران کنیم و هیچ کالســی بدون معلــم نماند .مدیرکل
آموزشوپرورش فارس گفت :امسال پایه دوازدهم نظری و
فنیوحرفهای به مدارس اضافهشده است و پیشبینی تأمین
نیروی انسانی موردنیاز نیز در دستور کار قرارگرفته است.
نجفی همچنین خاطرنشــان کرد :مراســم آغاز سال
تحصیلی کالس اولیها ســی و یک شــهریور در شیراز در
یکــی از مدارس ناحیه دو آموزشوپــرورش و آیین نمادین
شــروع مدارس در دیگر مقاطع تحصیلــی یکم مهرماه در
یکی از مدارس ناحیه ســه پیشبینیشده است .وی بابیان
اینکه نقل و اتقال هشــت هزار معلم برای مهرماه امســال
و ابالغ معلمان و کارکنان نیز انجام شــده اســت ،از اضافه
شدن دویست و نود و چهار کالس درس دیگر به مجموعه
کالسهــای درس آموزشوپرورش فــارس تا پیش از آغاز
سال تحصیلی خبر داد.

صدا ی شهر

 34کیلومتر مسیر دوچرخه در  11منطقه شهرداری شناسایی شده
و به زودی اجرایی میشوند .خیابان عفیفآباد ،خیابان خیام و کوچه ادیان نیز
به زودی جزو پیادهراههای شیراز میشوند
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ورود  ۱۸۵دستگاه اتوبوس جدید به شیراز

خیابانهایشیرازمسیر
دوچرخه و تراموا میشود
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری از ورود ۱۸۵
دســتگاه اتوبوس جدید به ناوگان حملونقل عمومی شهر
شیراز خبر داد .مجتبی زوربخش یادآور شد :این اتوبوسها
در گذشته خریداری اما به دلیل بدهی در پارکینگ شرکت
ایران خودرو دیزل متوقف شده و آن شرکت پیگیر مطالبات
و جرایــم تأخیر پرداخت در قــرارداد بود که پس از رایزنی
توانســتیم بدون جریمه ،بهای اتوبوسها را پرداخته کنیم؛
عالوه بر این نوسازی  300دستگاه اتوبوس را نیز در برنامه
کار خود داریم .زوربخش چشمانداز آینده سازمان متبوعش
را حملونقل انسانمحور دانست و گفت :در این راستا 34
کیلومتر مســیر دوچرخه در  11منطقه شهرداری شناسایی
شده است و به زودی با در نظر گرفتن مسیرهای دسترسی
هــای اجرایی میشــوند .معــاون حملونقــل و ترافیک
شهرداری شیراز با اشاره به اهمیت پیادهراهها در حملونقل

انســانمحور گفت :به زودی در خیابــان تیموری با ایجاد
پیادهراههای عریض ،مســیرهای مناسبی برای شهروندان
ایجاد کرده تا ضمن حفظ حداقل ســهم تــردد موتوری،
عبور افراد پیاده و دوچرخهسوار در آن مهیا شود .همچنین
خیابان عفیفآباد ،خیابان خیام و کوچه ادیان نیز به زودی
جزو پیادهراههای شیراز میشوند.
زوربخــش ایجاد تحــول در عرصــه حملونقل را
ضروری دانست و افزود :در راستای راهاندازی سیستمهای
حملونقل نوین به دنبال احداث تراموا و بیآرتی در شیراز
هســتیم .وی با اشاره به اینکه در بهترین شرایط اتوبوس
هفت ســال و تراموا ســی ســال کارایی مفید دارد یادآور
شــد :راهاندازی ترامو هزینهای بیــش از راهاندازی خطوط
اتوبســرانی دارد اما کیفیت خدماتدهی آن بهتر و بیشــتر
اســت .مجتبی زوربخش از همکاری با مشاوران داخلی و

نظافت و شستئشوی مدارس
برای استقبال از مهر
رئیس ســازمان مدیریت پسماند
شهرداری شیراز با اشاره به اجرای طرح
«مهر حسینی» خبر داد و گفت :در این
طرح که بیستم شهریور آغاز شد ،کلیه
مدارس دولتی شهر شیراز با به کارگیری
همــه نیروهــا و تجهیزات ســازمان
مدیریت پســماند ،نظافت و پاکسازی شــدند .روحاهلل خوشبخت
افزود :تجهیز مدارس به مخازن بازیافت و جمعآوری پسماندهای
تر و خشک قابل بازیافت ،همچنین جمعآوری پسماندهای حجیم
و نخالههای ساختمانی در حیاط مدارس و پاکسازی زمینهای باز
که در مجاورت مدارس قرار داشــتند ،صورت گرفت .وی تصریح
کرد :به منظور آمادهسازی شهر برای بازگشایی مدارس ،نظافت و
شستوشوی تمام مسیرها و جداول منتهی به مدارس ،نظافت و
شستوشــوی ورودیها و خروجی های شهر ،المانهای شهری،
ایستگاههای اتوبوس ،عالئم ترافیکی ،پلهای هوایی ،تک لبهها،
سطلهای پسماند معابر ،همچنین پاکسازی ویژه رودخانه خشک
نیز در طرح مهر حسینی انجام شد .رییس سازمان مدیریت پسماند
با اشــاره به اینکه از سال  1393تا کنون در مقطع ابتدایی بیش از
 300هزار نفر دانش آموز این آموزش مدیریت پسماند را فرا گرفته
اند ،به صدا درآمدن نمادین زنگ  11مدرسه در مناطق یازدهگانه
توسط پاکبانان و آشناشدن دانشآموزان با پاکبان محل خود را از
اقدامات فرهنگی در نظر گرفته شده در طرح مهر حسینی برشمرد
و افزود :برنامههای فرهنگی و آموزشی با موضوع مدیریت پسماند
در زمان بازگشــایی مدارس توسط این سازمان اجرا شد تا در این
برنامه ها ،عالوه بر آموزش فرهنگ مدیریت پسماند ،دانشآموزان
با پاکبانان و فعالیت آنها آشنا شوند.

خارجــی خبر داد و گفت :احداث ترامو نیاز به  9ماه تا یک
سال مطالعه دارد که بخشی از آن انجامشده و اگر موانعی
وجود نداشته باشــد طی دو ســال آینده ،تراموا در شیراز
اجرایی میشــود .معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری
شــیراز خاطرنشــان کرد :درنظر داریم خطوط تراموا را به
شــکل شــبکه عنکبوتی و به گونهای طراحی و راهاندازی
کنیم که در خدمت مترو باشــد .یعنی مسیرهای منتهی به
خطوط مترو را به خوبی پوشش دهد .وی با اشاره به اینکه
احداث تراموا کمهزینهتر و ســریعتر از مترو است ،گفت:
طراحی خطوط تراموا به شکلی است که  80درصد خطوط
آن از مناطق کمتر برخوردار شــیراز عبــور می کند و 20
درصد نیز از نقاط گردشگری و توریستی شیراز میگذرد.

توسعه شیراز با «مدیران جوان»
امکانپذیر است

رئیس شورای اســامی شهر شیراز گفت:
بازگردانــدن عرصه مدیریت کشــور به دوران با
شکوه نیازمند توجه به استعدادهای جوانان خالق
و ریسک پذیر است .ســیداحمدرضا دستغیب در
جلسه علنی شورای شهر شیراز گفت :شهر شیراز
با داشتن اماکن تاریخی ،فرهنگی و شخصیتهای
بزرگ ادبی ،فرهنگی علمی ،هنری بهترین موقعیت را برای حضور در مجامع
بینالمللی دارد  .دستغیب ضمن تبریک عضویت شهر شیراز در هیأتمدیره
اتحادیه بینالمللی شــهرهای تاریخی به مردم شیراز گفت :انتخاب شیراز
برای عضویت در این هیأتمدیره ،نشــان داد این ظرفیت برای شــیراز به
خوبی وجود دارد که در مجامع بینالمللی به خوبی بدرخشــد  .وی با اشاره
به اقدام اخیر مجلس شــورای اسالمی برای پایان دادن به فعالیت مدیران
بازنشسته گفت :این اقدام درخور ستایش است و باید با قدرت الزم این طرح
پیگیری و اجرا شــود .رئیس شــورا گفت :در دو دهه اخیر به واسطه برخی
تفکرات ناصواب ،سکان کشــتی مدیریت کشور در دستان مدیران بعض ًا از
کارافتاده و نوعی ناکارآمدی ،بیرمقی و سختی بر بدنه مدیریت کشور حاکم
شده اســت .وی افزود :بازگرداندن عرصه مدیریت کشور به دوران باشکوه
نیازمند توجه به استعدادهای جوانان خالق و ریسکپذیر است؛ بقای و حیات
نظام اسالمی در دست جوانانی است که از جوانان عاشورایی الگو پذیرفته و
بارها در طول دفاع مقدس و بعد از آن ثابت کردهاند که جوانان فاتحان خیبر
و احد هستند .رئیس شورای اسالمی شهر شیراز گفت :در آستانه فرا رسیدن
هفته دفاع مقدس بار دیگــر به نقش جوانان در پیروزی انقالب و جنگ 8
ساله اشاره میکنم و از شهردار محترم میخواهم در انتصابات به جوانسازی
بدنه مدیریت شهرداری توجه خاص نشان دهد .وی با ابراز گالیه از وضعیت
هرم سنی باالی مدیریت استان و کالنشهر شیراز گفت :شهر شیراز و استان
فارس با وجود مدیران پیر و سالخورده نمیتواند راهی به توسعه پیدا کند.

زوربخش احداث خطوط بیآرتی را تا پایان سال 98
اعالم کرد و ابراز داشــت 36 :دستگاه اتوبوس در خط یک
بیآرتی از تقاطع غیر همسطح معالیآباد تا ایستگاه راهآهن
در خدمت شهروندان خواهد بود و خط دوم با  24اتوبوس از
میدان احسان تا چهارراه گمرگ پیشبینی شده است .این
مقام مسؤول با اشــاره به وجود  12هزار تاکسی در شیراز
بیان کرد :با فعالیت اسنپ و تپسی موج نارضایتی در بین
رانندههای تاکســی ایجاد شد که ما در جهت حل مشکل
این رانندهها ،در حال برنامهریزی یک اپلیکیشــن فراتر از
اســنپ و تپسی هســتیم و برای این منظور یک مزایده
راهاندازی میکنیم.
وی از تشــکیل کمیته ناتوانهای جسمی و معلوالن
در معاونت حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز خبر
داد و گفــت :بــرای تأمین نیازهای ضروری این قشــر از
جامعه به دنبــال برنامههای خاصی هســتیم .و به زودی
از میدان شــهرداری تا میدان صنایع طرح مناسبســازی
انجام میشــود که شامل ایســتگاههای اتوبوس ،ونها و
اتوبوسهای مناسب ،ســاخت رمپ در مسیرهای رسیدن
به ایستگاه و ایجاد دسترسی به مترو از جمله آنهاست.
زوربخش آرامسازی جریان ترافیک را از اولویتهای
معاونت حمــل ونقل دانســت و گفت :ســرعتگیرهای
نامناســب باعث ایجاد نارضایتی در شهروندان و رانندگان
شــده و آنگونه که باید ،در پیشــگیری از حوادث ناشی از
ســرعت ،کارساز نیســتند؛ بنابراین در نظر داریم به جای
سرعتگیر در خیابانها از سنگفرشهایی به طول  15تا
 20متر ســتفاده کنیم .معاون حملونقل و ترافیک شهردار
شــیراز تأکید کرد :حل ترافیک از اولویتهای ماســت و
معضالت ترافیکی در شهر را شناسایی و در جهت اصالح،
مناسبسازی چراغها در تقاطعها و توسعه عالئم ترافیکی
تــاش میکنیم .زوربخش در پایان ســخنانش کســب
رضایت مردم را باالترین هدف ســازمان دانســت و گفت:
برای اطالع از انتقادات و پیشــنهادهای شهروندان سامانه
پیامکی ،مجله ترافیک در شبکههای مجازی و خط تلفنی
مستقیم ایجاد کردیم.

آموزش مهارتهای زندگی به شهروندان
محلههایآسیبپذیر

نخستین نشســت از کارگاه آموزشی مهارتهای
زندگی ،هفته گذشــته در کتابخانه ابوریحان بیرونی در
مجموعه تئاتر شــهر که در یکی از محالت ُپر آســیب
شیراز واقع شــده ،برگزار شد .در این دورههای آموزشی
روانشناسی ،مشــاور تحصیلی ،ارائه نکات کاربردی در
پیوند با چگونگی کنترل خشــم ،ارتباطات بین فردی،
توانایــی حل مشــکالت ،برنامهریــزی ،توانایی تصمیمگیری و جــرأتورزی به
شــرکتکنندگان ارائه میشود .کارگاههای آموزشــی مهارتهای زندگی با هدف
پیشــگیری از آسیبهای اجتماعی در محلههای آســیبپذیر شیراز دایر می شود.
رئیس اداره پیشــگیری و ساماندهی آســیبهای اجتماعی ،در نخستین نشست از
کارگاه آموزشــی مهارتهای زندگی گفت :در این دورههای آموزشــی ،اولویت با
پیشگیری است و ایجاد حساسیت نسبت به مقوله آسیبهای اجتماعی ،گام اول در
حوزه پیشــگیری به شمار میآید .یوسف آفرینی ،با بیان اینکه آموزش مهارتهای
زندگی در محلههای ُپرآسیب بر همین اساس صورت خواهد گرفت ،اظهار داشت:
یکی از مواردی که بسیار قابل مشاهده است ،نوجوانانی هستند که با وجود مطلعبودن
از ضررهای مصرف مواد مخدر نتوانستند به این ماده نه بگویند و یا اینکه نتوانستند،
وسوســه خود را کنترل کنند .وی ،با تاکید بر اینکه باید در کودکی به افراد مهارت
«نه گفتن» آموزش داده شود ،بیان کرد :بیمارانی برای درمان مراجعه میکنند که در
اثر شکست عاطفی فرو ریخته و به سمت مواد مخدر رفتهاند و ضروری است که به
آنها مهارت حل این مساله آموزش داده شود .وی ادامه داد :بدون شک بهترین راه
برای کاهش آسیبهای اجتماعی ،آموزش است و بهترین شیوه آموزش این است
که به صورت جذاب و به وسیله متخصصان روانشناس صورت میگیرد .او با اشاره
به اینکه شاید نتیجه این آموزشها در کوتاه مدت چشمگیر نباشد ،اما تاثیر عمیق
و ماندگار دارد ،گفت :برگزاری این آموزشها در فواصل زمانی مشــخص میتواند
نتیجه خوبی در پی داشته باشد و بدون تردید با برنامهریزی درست میتوان نسلی
را تا حد زیادی در مقابل آسیبهای اجتماعی ایمن کرد.

طی دو سال آینده،
تراموا در شیراز اجرایی
میشود .خطوط
تراموا به شکل شبکه
عنکبوتی و به گونهای
طراحی و راهاندازی
میشود که مسیرهای
منتهی به خطوط مترو را
به خوبی پوشش دهد.
 80درصد خطوط تراموا
از مناطق کمتر برخوردار
شیراز عبور میکند و
 20درصد نیز از نقاط
گردشگری و توریستی
شیراز میگذرد

،،

،،

تا پایان سال آینده36 ،
دستگاه اتوبوس در خط
یک بیآرتی از تقاطع
غیرهمسطح معالیآباد
تا ایستگاه راهآهن ،و
خط دوم با  24اتوبوس
از میدان احسان تا
چهارراه گمرگ وارد
ناوگان حملونقل
عمومی شیراز میشود.
همچنین برای حل
مشکل تاکسیها
یک اپلیکیشن فراتر
از اسنپ و تپسی
راهاندازی میشود

،،

حریق گسترده انبار ضایعات
پالستیک در شیراز مهار شد
رئیس ســازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت:
یک انبار ضایعات پالســتیکی و مواد
شــیمیایی واقع در ورودی شــهرک
صنعتی شــیراز که به شیوهای ناایمن
اقدام به دپو ضایعــات کرده بود ،دچار
آتشســوزی گســترده شــد .محمدهادی قانع افزود :در پی این
حادثه نیروهای عملیاتی هشت ایستگاه آتش نشانی شیراز با تمام
تجهیزات به محل این حادثه واقع در شهرک صنعتی شیراز اعزام
و نیروهای امدادی در کمتر از ســه دقیقه در محل حاضر شدند.
قانع اضافه کرد :این حریق در منطقه ای به وسعت حدود  2هزار
متر مربــع در کارگاهی صنعتی و محوطــه ای باز که محل دپو
ضایعات پالستیکی و شــیمیایی به شیوه ناایمن بود ،اتفاق افتاد.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اظهار
داشت :این کارگاه به صورت غیر ایمن در قسمت ورودی شهرک
صنعتی و در مجاورت کمربندی ایجاد شــده که اغلب اتباع افغان
مســئولیت کار در این مکان را بر عهده دارند و بر اساس بررسی
های اولیه این حریق به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی ایجاد شده
اســت .وی بیان کرد :به دلیل حساسیت موضوع و مجاورت این
محل با شــهرک صنعتی شــیراز و امکان سرایت آتش ،ماموران
آتشنشــانی حداکثر توان خود را بــرای کنترل این حریق انجام
دادند و با حدود  2ســاعت عملیات ویژه ،این آتشسوزی به طور
کامل مهار شد .بعد از اطفای حریق ،ماموران آتشنشانی عملیات
لکهگیری و ایمن ســازی محل حادثه را انجام دادند .وی ،با بیان
اینکه این آتشسوزی خسارت جانی نداشت ،گفت :بررسی دقیقتر
علت این حادثه و برآورد خسارت آن در دست بررسی است.
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صدای شهر
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در نشست شهردار شیراز با فعاالن گردشگری بر ارزشمند شدن بافت تاریخی شیراز تاکید شد

تعالییاتوسعه

،،

از سرمایهگذاری
در بافت تاریخی فرهنگی
استقبال میکنیم ،اما
به شرطی که این
سرمایهگذاری بر ارزش
بافت بیفزاید و خللی
در ماهیت و اصالت آن
ایجاد نکند

،،

،،

شیرازی که گردشگران
خارجی به دنبال دیدن
و شناختن آن هستند،
شیراز بافت میانی
و تاریخی است نه محدوده
غربی و مدرن این شهر.
اگر قرار است برای بهبود
جایگاه شیراز
در عرصه بینالمللی گامی
برداشته شود باید
در بافت تاریخی و میانی
اقداماتی ارزشمند
صورت پذیرد

،،

شهردار شــیراز پس از بازگشت از شــانزدهمین اجالس اتحادیه شهرهای تاریخی که
مهمترین دســتاوردش برای مــا عضویت در هیأت مدیره این اتحادیــه بود ،ضمن برگزاری
نشستی صمیمی ،با فعاالن عرصه گردشگری شامل بخش دولتی ،خصوصی و صنعت هوانوردی
فارس دیدار و گفتوگو کرد.

هدف اصلی حیدر اســکندرپور از این نشست ،تعامل بهتر نهادهای متولی گردشگری و
توسعه این صنعت در شهر شــیراز بود؛ و البته در کنار آن ،دعوت از این متولیان برای همدلی
بیشتر با یکدیگر و رقم زدن آیندهای روشنتر از پیش برای گردشگری شیراز.

شهردار شــیراز پس از حضور در شانزدهمین اجالس
اتحادیه شهرهای تاریخی جهان ،دیدار با سفرای کشورهای
مختلف و شهرداران شهرهایی همچون درسدن ،پراگ و ...
برای شیراز افقی جهانی متصور شده است و میگوید «شیراز
از نگاه ســفرا و شهرداران شــهرهای بزرگ و تاریخی دنیا،
مجموعهای کامــل برای جذب و میزبانی از گردشــگران،
شــهری در تراز بینالمللی و ســرآمد در زمینههای مختلف
اســت که میتواند هم ردیف با شهرهای برتر جهان مطرح
شود .برای تحقق این هدف تدوین و تبیین دیپلماسی روشن
و فاخر بینالمللی ،تقویت زیرساختهای گردشگری ازجمله
ساخت مراکز فرهنگی هنری بزرگ مقیاس همچنین تعریف
رویدادهای منحصربهفرد از ضرورتهایی اســت که باید در
کوتاهترین زمان ممکن به انجام آنها پرداخته شود».

نقش مدیریت شهری در حوزه گردشگری گفت :شاید بتوان
گفت که شهردار بهعنوان کلیددار شهر میزبان گردشگرانی
اســت که وارد شهر میشــوند .خدمات ارائهشده توسط این
نهاد تأثیر مســتقیمی بر رضایت گردشگران دارد .ازاینرو در
بسیاری از شــهرهای دنیا متولی مستقیم بخش گردشگری
شهرداری آن شهر است و در این راستا تعامل بین بخشهای
گردشگری و شــهرداری ضروری است .سعید نگهبانفرد با
اشــاره به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی کشور افزود :در
این شرایط بخش گردشگری دچار آسیب شده است و فعالین
این حوزه بهجای توسعه و گسترش عملکرد خود باید به فکر
زنده ماندن و ادامه فعالیت باشــند .در شرایط فعلی حمایت
نهادهایی همچون شــهرداری و سازمان میراث فرهنگی از
گردشــگری و افزایش تعامل بین نهادهای متولی و بخش
خصوصی میتوانــد به ادامه حیات متولیان گردشــگری و
بخشهای فعال در این حوزه کمک کند.

دخل و تصر در بافت ،خالف اصالت بافت است

اسکندرپور خطاب به فعاالن این حوزه و سرمایهگذاران
در بافت میگوید :مردم شــیراز در گذشــته بیش از آنکه به
دنبال توسعه بافت تاریخی باشند ،برای تعالی آن کوشیدهاند،
امروز نیز حضور فعاالن عرصه گردشگری در بافت تاریخی
فرهنگی شیراز باید بر حفظ ماهیت اصیل بافت تأکید کند و
بر ارزش آن بیافزاید .حال آنکه شــاهد مواردی هستیم که
به بهانه احیای بافت و ایجاد مؤسســات گردشگری ،دخل و
تصرف و تغییر زیادی در خانههای تاریخی ایجاد شده است
که این برخالف شــأن و اصالت بافت اســت .درصورتیکه
تأکید ما باید بر حفظ ماهیت بافت تاریخی فرهنگی باشد و
نباید با تخریب ،نوسازی و تغییر کاربری آن هویت و تعالی را
از بین ببریم .تأکید شهردار شیراز بر بافت تاریخی ،افقهای
جدیدی را پیش روی این پهنه ارزشــمند گشــوده و فرش
قرمــزی را برای حضور ســرمایهگذاران در بافت پهن کرده
است ،اما این سرمایهگذاری یک شرط مهم و اساسی دارد «از
سرمایهگذاری در بافت تاریخی فرهنگی استقبال میکنیم اما
به شــرطی که این ســرمایهگذاری بر ارزش بافت بیفزاید و
خللی در ماهیت و اصالت آن ایجاد نکند».
شیرا ِز محبوب گردشگران؛ شیراز بافت میانی
و تاریخی است

حیدر اسکندرپور شــیراز را از زاویه دید گردشگران و
مســافران نگاه میکند و میگوید :شیرازی که گردشگران
خارجی به دنبال دیدن و شــناختن آن هستند ،شیراز بافت
میانی و تاریخی اســت نه محدوده غربی و مدرن این شهر؛
ازاینرو معتقدم اگر قرار اســت برای بهبود جایگاه شیراز در
عرصه بینالمللی گامی برداشــته شود باید در بافت تاریخی
و میانــی اقداماتی ارزشــمند صورت پذیــرد ،بدین منظور
از نخســتین روزهای آغاز دوره جدید مدیریت شــهری بر
بافت بهعنوان ســرمایه شهر شــیراز تأکید کردم و معتقدم
باید تولد دوبــاره آن را رقم بزنیم .این مقام شــهری برای
حاضرین در نشســت هماندیشــی از برخی اقدامات انجام
شــده در بافت تاریخی فرهنگی همچون تعریف مسیرهای
جدید گردشگری ،پیشبینی حملونقل ویژه بافت و توسعه
زیرســاختها برای تولد دوباره آن صحبت میکند و ایجاد
محــور عرفــان از دروازه قرآن تا دروازه اصفهــان و امتداد
آن به ســمت حرم شــاهچراغ (ع) که منجر به احیای بازار
وکیل شمالی و بسترسازی برای تولید و عرضه آثار فرهنگی
و هنری شهر شیراز میشــود ،ساماندهی خیابان کریمخان
زند بهعنوان شاهراه گردشگری شیراز که شناسنامه و هویت
آن نیز محسوب میشود ،تعریف مسیر گردشگری مجموعه
باغهای قصردشت را ازجمله برنامههای پیشروی شهرداری
برای بهبود وضعیت گردشگرپذیری شیراز دانست.
شیراز شهری در تراز بینالمللی است

،،

در حال حاضر
بسته سرمایهگذاری
 ۲۸خانه تاریخی برای
جذب سرمایهگذار
تهیهشده است که
با بازسازی ،مرمت
و احیای آنها شرایط
بهتری برای بافت تاریخی
و گردشگری شیراز
رقم خواهد خورد

،،

کلیدواژه توســعه صنعت گردشگری همدلی و
همگرایی است

حیدر اســکندرپور کلیدواژه توسعه صنعت گردشگری
را «همدلــی و همگرایی» میدانــد و میگوید «همگرایی
میان دست اندرکاران گردشــگری عنصری مهم در توسعه
و رونق این صنعت و تعیین جایگاه ملی و بینالمللی شهرها
است .در شیراز نیز باید مجموعهای همراه و همدل متشکل
از شــهرداری ،ســازمان «میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشــگری» ،نمایندگان بخش خصوصی از صنوف مرتبط
با گردشــگری ازجمله دفاتــر خدمات مســافرت هوایی و
جهانگردی ،راهنمایان گردشــگری ،اتاق بازرگانی ،اتحادیه
هتلداران و مهمان پذیران و حتی نمایندگان مدهای مختلف
حملونقل مسافر تشکیل شود تا با همگرایی و تعامل فرصت
جذب هر چه بیشــتر گردشــگران را فراهم کنند و بهمنظور
دســتیابی به نتیجهای بهتر باید ویژگیهای شهر گردشگر
پذیر و مســئولیتها و وظایف نهادهای متولی مشــخص و
تعریف شود».
نقطه قوت شیراز ،اقتصاد رویدادمحور است

شهردار شیراز که در آیین اختتامیه شانزدهمین اجالس
اتحادیه شهرهای تاریخی جهان با کسب آرای مجمع عمومی
اتحادیه شــهرهای تاریخی بهعنوان عضو هیأت مدیره این
اتحادیه انتخاب شــد در نشست با فعالین گردشگری بخش
خصوصی و صنعت هوانوردی فارس ،نقطه قوت شیراز را نه
صنعتی شدن بلکه توجه بیشتر به گردشگری و اقتصاد رویداد
محور میداند و میگویــد :همانگونه که بارها تأکید کردهام
اگر مجموعه تصمیم گیران شــهر با مدیریت شهری همراه
باشــند میتوان با اقتصاد رویدادمحور و جذب هر چه بیشتر
گردشگران شیراز را متحول کرد و این ظرفیتی است که در
شیراز بیش از سایر شهرهای ایران وجود دارد.
استفاده از ایدههای فعالین بخش گردشگری در

تصمیمات شورای شهر

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسالمی
شهر شــیراز نیز در این نشست خطاب به کنشگران عرصه
گردشگری اظهار کرد :با شناخت ظرفیتها و زیرساختهای
شــیراز و استفاده از نظرات فعالین حوزه گردشگری میتوان
چشمانداز روشنی را برای گردشگری این کالنشهر ترسیم
کرد .سولماز دهقانی از روی گشاده کمیسیون گردشگری و
زیارت شورای اسالمی شهر شــیراز برای دریافت نظرات و
ایدههای فعالین بخش گردشگری در زمینههای برندسازی
شیراز ،پیوستن به شبکه شهرهای خالق دنیا بهعنوان شهر
خالق ادبی و  ...سخن گفت و فعالین گردشگری را به نقش
آفرینی بیشتر در توسعه این صنعت فراخواند.
تعامــل بــا شــهرداری ،زمینهســاز معرفی
ظرفیتهای شیراز به گردشگران

ســازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
یکــی از متولیــان اصلی جــذب گردشــگر و فراهم آوری
زمینههای توسعه این صنعت است .رئیس این سازمان تعامل
با شــهرداری را زمینهساز معرفی هر چه بیشتر ظرفیتهای
شیراز به گردشگران دانست و گفت :تعامل شهرداری و حوزه
گردشگری میتواند شرایط بهتری را برای شیراز و وضعیت
گردشگری آن رقم بزند .مصیب امیری با اشاره به ویژگیهای
شهرگردشگرپذیر خاطرنشان ساخت :زیرساختهای شهری
همچون حملونقل ،نمادهای شهری و ...باید بهگونهای باشد
که گردشــگران نیز بتوانند از آن اســتفاده کنند و نهتنها به
زیبایی سیمای عمومی شــهر بیانجامد ،بلکه خود بهعنوان
جاذبهای بر جذب گردشــگر و ترغیب مردم به دیدن شیراز
عمــل کند .وی بافــت تاریخی فرهنگــی را فرصتی برای
تعامل و همفکری هر چه بیشتر شهرداری و میراث فرهنگی
میداند و میگوید :در حال حاضر بســته سرمایهگذاری ۲۸
خانه تاریخی برای جذب ســرمایهگذار تهیهشده است که با
بازســازی ،مرمت و احیای آنها شرایط بهتری برای بافت
تاریخی و گردشگری شیراز رقم خواهد خورد.
پای صحبت فعاالن گردشگری

حاال یخ جلسه بازشده است و بیش از  50نفر از فعالین
گردشــگری بخش خصوصی پس از شــنیدن صحبتهای
شهردار افق جدیدی را پیش روی خود میبینند و خواستهها
و نظــرات خود را در خصوص راهکارهای جذب گردشــگر،
مشکالت خطوط هوایی ،توجه به صنایعدستی و معرفی آن
در المانهای شهری ،زیرســاختهای مراکز اقامتی و  ...با
شهردار شیراز در میان گذاشتند.
شهردار بهعنوان کلیددار شــهر ،میزبان همه
گردشگران است

نماینده صنوف گردشــگری فارس با اشاره به اهمیت

برگزاری بزرگداشت مشاهیر ،زمینهساز جذب
گردشگر

در ادامه ،رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت
هوایی و جهانگردی استان فارس نیز در این نشست ،شیراز
را قطب گردشگری فارس و کشــور دانست و گفت :شیراز
ظرفیتهایــی دارد که مختص خودش اســت و میتوان با
استفاده بهینه از آنها مناسبتهای گردشگری تعریف کرد.
فخری با اشاره به حضور ساالنه  5میلیون گردشگر در شهر
قونیه همزمان با زادروز موالنا ،اظهار داشــت :شیراز سعدی
و حافظ و مالصدرا دارد که هرکدام در گســتره جهانی تک
و منحصربهفرد هســتند اما تاکنون هیچ مناسبت یا مراسم
درخور شأن این مفاخر و زمینهسازی برای جذب گردشگران
ادبی ،فلســفی یا علمی صورت نگرفته اســت؛ درحالیکه
برگــزاری بزرگداشــتها و زادروزها میتواند بســتر جذب
گردشگر و توسعه این صنعت در شیراز باشد.
نیازمند بازنگری در حوزه گردشگری هستیم

رئیــس جامعــه هتلداران فارس ،شــیراز را شــهری
منحصربهفرد دانست و گفت :کالنشهر شیراز باید گردشگر
پذیر باشد و رسیدن به این هدف نیازمند زیرساختهای قوی
و متناسب با جایگاه شــیراز در زمینههای مختلف همچون
سیســتم حملونقل ،وضعیت فرودگاه ،هتلینگ و  ...است.
ســیادتان خاطرنشــان ســاخت :با توجه به اندیشه و تأکید
تیم جدید مدیریت شــهری ،برای توسعه گردشگری شیراز
نیازمند بازنگری جدی در این حوزه هســتیم .بهعنوان مثال
باید زیرســاختهای اقامتی این کالنشهر تکمیل و شرایط
مناسبتری را برای حضور گردشگران فراهم شود.
لزوم ساماندهی ورودیهای شیراز

هدایــت از فعالین گردشــگری نیز در این نشســت
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صدای شهر
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خواستار ساماندهی بوی نامطبوع و فاضالب اطراف فرودگاه
بینالمللی شیراز شــد و افزود :همگان شیراز را به نام شهر
گلوبلبل میشناســند ،ازاینرو ورودیهای شــهر نیز باید
نشانگر این صفت باشند .هدایت طرح پیاده راه محور عرفان
را امری جهت توسعه فضاهای گردشگر پذیر شیراز دانست
و خواهان افزایش سرعت انجام مطالعات و اجرای آن شد.
ایــن فعال گردشــگری اظهار کرد :ضروری اســت
دستفروشــیهای بلــوار کریمخان زند بهعنــوان یکی از
شریانهای اصلی رفتوآمد گردشگران ساماندهی شوند.

،،

المانهای شهری

غیرمتعارف سیمای

بصری و عمومی شهر
را خدشهدار میکنند.

ازاینرو باید در زمینه

توجه به تأثیر المانهای شــهری بر ســیمای
بصری شهر

رئیس اتحادیه صنایعدستی فارس بابیان اینکه نوآوری
در بحث المانهای شــهری و نمادهای تبلیغاتی که معرف
صنایعدستی هستند امری پســندیده است ،گفت :از سوی
دیگر المانهای شهری غیرمتعارف سیمای بصری و عمومی
شــهر را خدشــهدار میکنند .ازاینرو باید در زمینه طراحی
المانها به جنبههای مختلف زیباییشناســی و تأثیر آن بر
محیط شــهری و گردشــگران توجه کرد .همتی همچنین
خواستار ســاماندهی غرفههای عرضه کاال و صنایعدستی
در ایامی از ســال همانند عید نوروز شــد و افزود :حافظ در
جهان یگانه اســت اما برپایی غرفههایی در محور حافظیه
خوشایند و متناسب با فضای فرهنگی و معنوی آن شخصیت
فرهیخته نیست.
نمادهای شیراز به همگان معرفی شوند

رئیــس اتحادیه طراحان و تولیدکنندگان فرش فارس
نیز در این نشســت شیراز را خاستگاه بســیاری از مکاتب
تاریخــی و هنری معرفی و بیان کرد :هنر خاتم نماد شــهر
شیراز اســت اما در هیچکدام از میدانها و فضاهای شهری
این نماد معرفی نشــده است .همچنین در شیراز سه مکتب
مهم بافت فرش وجود دارد که افراد بسیار کمی از آن اطالع
دارند و خواســتار پرداختن و معرفی بیشــتر این مکاتب به
شهروندان و گردشگران هستیم .گورنگی اظهار کرد :طرحی
در خصوص راهاندازی خانه مکتب شیراز و زیباسازی شهری
با استفاده از تصاویر و المانهای کتاب شاهنامه داوری (اثر
لطفعلی صورتگر هنرمند شــیرازی) به شهرداری ارائهشده
اســت که میتوان ازآنجهت بهبود ســیمای بصری شهر
استفاده کرد.
گردشگری بافت تاریخی را دریابید

رئیس انجمن دوســتداران میراث فرهنگی نیز در این
نشســت خطاب به شهردار شــیراز گفت :گردشگری بافت
تاریخی را دریابید .مســعود منیعاتی افزود :شورای اسالمی
شهر شیراز در دوره پنجم برخالف دوره چهارم برای حفاظت
از بافت تاریخی اقدامات شایســتهای را انجام داده است اما
بهمنظور توسعه و ترویج گردشگری در بافت تاریخی هنوز
اقدام مناســبی صورت نگرفته است .در این راستا پیشبینی
بستههای ویژه گردشــگری در بافت تاریخی میتواند مؤثر
باشد.
توســعه فرصتهای آموزشی در زمینه مشاغل
مرتبط با گردشگری

یــک فعال و مدرس حوزه گردشــگری نیــز در این
نشست با اشــاره به وجود مقبره مشاهیر و مفاخر ارزشمند
در شیراز گفت :بهمنظور توســعه گردشگری باید قبور این
مشاهیر ساماندهی شود تا با افزایش تکدانههای گردشگری
شاهد افزایش طول مدت حضور مسافرین و گردشگران در
شیراز باشیم .حکمتنیا توسعه فرصتهای آموزشی در زمینه
مشــاغل مرتبط با گردشــگری را ضروری دانست و افزود:
میتوان با برگزاری همایش ســاالنه گردشگری و استمرار
در برگزاری نمایشــگاه بینالمللی گردشگری ،ظرفیتهای
آموزشی و حرفهای جدیدی را برای شیراز فراهم کرد.
شــیراز باید بهعنوان مقصد گردشگری مطرح
شود

عضو هیــات مدیــره انجمن صنفی دفاتــر خدمات

طراحی المانها به

جنبههای مختلف

زیباییشناسی

و تأثیر آن بر محیط

شهری و گردشگران
توجه کرد

مســافرت هوایی و جهانگردی اســتان فــارس نیز در این
نشست خطاب به شــهردار شــیراز و دیگر فعاالن عرصه
گردشــگری گفت :در حال حاضر تمرکز ما باید بر معرفی
شــیراز و برندســازی آن در اذهان جهانیان باشــد تا آنها
شــیراز را بهعنوان مقصد گردشــگری خود انتخاب کنند.
این موضوع نیازمند همدلی و همکاری سازمانهای متولی
ازجمله شهرداری و برنامهریزی و تحلیل آن توسط یک تیم
متخصص علمی و دانشــگاهی است .دکتر نیرومند با اشاره
به ظرفیتهای شــیراز افزود :متأسفانه از این ظرفیتها در
المانهای سطح شهر کمتر استفادهشده است ،درصورتیکه
هرکدام از خیابانها ،المانها ،میدانها و  ...میتوانند بهعنوان
یک جاذبه گردشگری معرفی شوند.
لــزوم ســاماندهی فعالیــت آژانسهــا و
برگزارکنندگان تورهای گردشگری

مدیر شرکت خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی
پرسیاتور نیز در این نشست گفت :جذب گردشگران خارجی
در حال حاضر با چالشهای بسیاری مواجه است و میتوان
بــا تکیهبر طبیعتگردی ،توریســت درمانی و  ...ســالیانه
گردشگران بسیاری را جذب کرد که الزمه این کار همراهی
و همدلی تمامی متولیان است .حیدریان که از پیشکسوتان
عرصه گردشــگری شیراز است ،خواستار ساماندهی فعالیت
آژانسها و برگزارکنندگان تورهای مختلف گردشگری شد
و افــزود :باید با افرادی که بدون مجــوز اقدام به برگزاری
تورهای گردشــگری بهویژه طبیعتگردی میکنند ،برخورد
قانونی شود.
تهیه طرح جامع برای چشــمانداز گردشگری
شیراز ضروری است

مدیر مجموعه گردشگری ســرزمین سبز نیز در این
نشست بابیان اینکه شیراز برای اینکه بتواند شهری گردشگر
پذیر باشــد ،نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت است ،گفت:
شیراز پتانسیلهای بســیاری دارد که برای معرفی آنها به
جهان باید فکر و ایدههای خالقانه در قالب برنامههای فاخر
ارائه شــود .رحیمی افزود :تهیه طرح جامع برای چشمانداز
گردشگری شــیراز ضرورتی است که باید به آن توجه شود
و همــه صنوف مرتبط با این حوزه نیــز در تهیه این طرح
مشارکت داشته باشند.
توسعه گردشگری نیازمند برنامه جامع است

مدیر شرکت خدمات مســافرتی و جهانگردی بهین
برگ با اشــاره به اینکه برای توســعه گردشــگری نیازمند
یک برنامه جامع هســتیم ،گفت :در اکثــر مکانهایی که
تأسیسات گردشگری و جاذبههای تاریخی قرارگرفته است،
محیط پیرامونی تصویر مناسب و زیبایی را از شیراز در ذهن

ذرهبین
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تعریف مســیرهای جدید گردشــگری،
پیشبینــی حملونقل ویژه بافت و توســعه
زیرســاختها ،و ایجاد محور عرفان از دروازه
قرآن تا دروازه اصفهان و امتداد آن به سمت
حرم شــاهچراغ (ع) که منجر بــه احیای بازار
وکیل شمالی و بسترسازی برای تولید و عرضه
آثار فرهنگی و هنری شهر شــیراز میشود،
ســاماندهی خیابان کریمخان زنــد بهعنوان
شــاهراه گردشگری شــیراز که شناسنامه و
هویت آن نیز محسوب میشود ،تعریف مسیر
گردشــگری مجموعه باغهای قصردشت را
ازجمله برنامههای پیشروی شهرداری برای
بهبود وضعیت گردشگرپذیری شیراز است

گردشــگر ایجاد نمیکند .سیاووشی خواســتار ساماندهی
ورودیهای شــهر شیراز شــد و افزود :بهمنظور جذب هر
چه بیشتر گردشگران باید محور ویژهای به نام محور شیراز
تعریف و برنامههایی برای معرفی داشــتهها و ظرفیتهای
این کالنشهر مشخص شود.
ایجــاد کمیتهای جهت تســهیل امــور برای
سرمایهگذاری در بخش گردشگری

نایبرئیس جامعه هتلداران فارس نیز در این نشست
یکی از فاکتورهای مهم سرمایهگذاری در حوزه گردشگری
را توجه به زمان دانســت و خاطرنشــان ساخت :مدتزمان
انجــام امور مربوط به اقدامات گردشــگری همچون ایجاد
هتل طوالنی اســت .در این راستا خواستار ایجاد کمیتهای
جهت تسهیل امور و کاهش زمان برای سرمایهگذاری بخش
خصوصی در زمینه فعالیتهای حوزی گردشــگری هستم.
تهرانــی افزود :بهمنظور افزایش اشــتغال و توســعه جذب
گردشگر میتوان از پتانســیل ایجاد خیابان غذا در یکی از
معابر بافت تاریخی استفاده کرد.
روی گنج نشستهایم

مدیر شــرکت هواپیمایی ترکیش در شیراز نیز در این
نشست گفت :من ایرانی نیستم و نظر خود را درباره توسعه
زمینههای گردشگری شیراز در شرایط کنونی از منظر یک
فرد خارجی میگویم .شیراز با قدمتی تاریخی و ظرفیتهای
بســیار در مقایسه با سایر شهرهای تاریخی ایران از شرایط
بهتری در زمینه مراکز اقامتی ،زیرســاختهای گردشگری
و  ...برخوردار اســت ،بنابراین روی گنج نشستهایم .آواناش
افزود :اگر به بخش خصوصی کمک نکنیم شــاید در آینده
نزدیــک بخش خصوصی دیگر باقی نماند؛ بنابراین در حال
حاضر باید از همین امروز تمام توان خود برای حفظ صنعت
گردشــگری و بخش خصوصی فعال در این حوزه استفاده
کنیم ،چون شاید فردا هم دیر باشد .من پیشنهادهایی برای
توسعه گردشــگری شــیراز دارم ازجمله تشکیل کمیتهای
برای تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت متشــکل از
فعالین بخش خصوصــی و نهادهای متولی ،در نظر گرفتن
معافیتهای مختلفی برای بخش خصوصی و . ...
تشکیل کارگروه توسعه و برنامهریزی راهبردی
فعالین عرصه گردشگری

مدیر شــرکت هواپیمایی آســمان منطقــه فارس با
اشــاره به چهار مد حملونقل مسافر در سطح جهان گفت:
حملونقل هوایی یکی از مهمترین مدهای حوزه حملونقل
است که بیشترین وابســتگی را به صنعت گردشگری دارد.
نهادهای متولی و فعالین بخش خصوصی را ازجمله شرکای
استراتژیک خود در زمینه جذب گردشگر میدانم .اسالمی نیا

با اشــاره به تشکیل کارگروه توسعه و برنامهریزی راهبردی
در شــرکت هواپیمایی آسمان گفت :در این کارگروه اهداف
و چشــماندازهای هواپیمایی آسمان را برنامهریزی کردهایم
و میتــوان با نگاهی به این کارگروه ،کارگروهی متشــکل
از بخش خصوصی ،نهادهای متولی و شــرکتهای صنعت
هوانوردی برای تبیین تشکیل داد.
تعامــل خطوط هواپیمایی و شــهرداری برای
معرفی شیراز

مدیر ایستگاه شرکت هواپیمایی سالم ایر در شیراز در
این نشست اظهار کرد :صنعت گردشگری طی سه سال اخیر
شرایط بدی را به علت نرخهای اشتباه ،رقابتهای ناسالم و
 ...پشت سر گذاشته است .جلسات فعالین عرصه گردشگری
باید تکرار شــود و ایــن فعالین باید بــا همدلی و همیاری
بیشــتر و در رقابت سالم بتوانند فضا را برای جذب گردشگر
فراهم کنند .شــهرداری میتواند متولی و مدیر این جلسات
هماندیشی باشــد و برنامهریزی و به دســت آوردن نتایج
مشخص را از ما بخواهد .محمدی خطاب به شهردار شیراز
گفت :خطوط هواپیمایی میتوانند به شــهرداری در زمینه
معرفی خود در کشــورهای دیگر کمک کنند و کلیپهای
معرفی و محصوالت سمعی و بصری راجع به شیراز را به این
کشورها خواهیم برد و از سوی دیگر شهرداری نیز امکاناتی
برای تبلیغ ما در سطح شهر فراهم کند.
لزوم برندســازی از مثلث طالیی گردشگری
ایران

رئیس کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی شــیراز بابیان اینکه باید اهدافی بزرگ
برای توســعه گردشــگری شــیراز همچون برندی جهانی
در نظر داشــته باشــیم ،افزود :در این مسیر مثلث طالیی
گردشــگری متشــکل از شــیراز ،اصفهان و یزد میتواند
کمک شــایانی به صنعت گردشگری فارس کند چون این
سه شــهر مکمل یکدیگر هســتند .باید بتوانیم برند مثلث
طالیی را در اذهان جهانیان تقویت کنیم .ظریفکار پیشنهاد
ایجاد دهکده گردشــگری را به شهردار داد و گفت :با ایجاد
دهکده گردشگری در قلب شیراز میتوان مدتزمان اقامت
مسافران را افزایش داد که کارگاه تولید صنایعدستی باشد تا
گردشگران از نزدیک با نحوه ساخت این صنایع آشنا شوند
و شهرداری و نهادهای متولی باید از هنرمندان حمایتهای
مالــی و معنوی کنند تا بتوانند در این دهکده گردشــگری
حضور یابند .شــهردار شــیراز در پایان نشســت به فعالین
گردشــگری بخش خصوصی و صنعــت هوانوردی فارس
این قول را داد که نشستهای هماندیشی در فواصل زمانی
معین تکرار شــود تا از این رهگذر صنعت گردشگری شیراز
جانی دوباره بگیرد.

شیراز از نگاه سفرا و شهرداران شهرهای بزرگ و تاریخی دنیا ،مجموعهای کامل برای جذب و میزبانی
از گردشگران ،شهری در تراز بینالمللی و سرآمد در زمینههای مختلف است که میتواند هم ردیف با
شهرهای برتر جهان مطرح شود .برای تحقق این هدف تدوین و تبیین دیپلماسی روشن و فاخر بینالمللی،
تقویت زیرساختهای گردشگری ازجمله ساخت مراکز فرهنگی هنری بزرگ مقیاس همچنین تعریف
رویدادهای منحصربهفرد از ضرورتهایی اســت که باید در کوتاهترین زمــان ممکن به انجام آنها
پرداخته شود

در شــیراز نیز باید مجموعهای همراه و همدل متشــکل از شهرداری ،ســازمان «میراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری» ،نمایندگان بخش خصوصی از صنوف مرتبط با گردشگری ازجمله دفاتر
خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ،راهنمایان گردشگری ،اتاق بازرگانی ،اتحادیه هتلداران و مهمان
پذیران و حتی نمایندگان مدهای مختلف حملونقل مســافر تشکیل شود تا با همگرایی و تعامل فرصت
جذب هر چه بیشتر گردشگران را فراهم کنند و بهمنظور دستیابی به نتیجهای بهتر باید ویژگیهای شهر
گردشگر پذیر و مسئولیتها و وظایف نهادهای متولی مشخص و تعریف شود
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جذب گردشگران

خارجی در حال حاضر
با چالشهای بسیاری

مواجه است و میتوان

با تکیهبر طبیعتگردی،

توریست درمانی و ...
سالیانه گردشگران

بسیاری را جذب کرد که

الزمه این کار همراهی

و همدلی تمامی متولیان
است

،،

،،

با ایجاد دهکده

گردشگری در قلب

شیراز میتوان

مدتزمان اقامت

مسافران را افزایش

داد که کارگاه تولید

صنایعدستی باشد تا

گردشگران از نزدیک با

نحوه ساخت این صنایع

آشنا شوند و شهرداری

و نهادهای متولی باید از
هنرمندان حمایتهای
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مالی و معنوی کنند تا

بتوانند در این دهکده

گردشگری حضور یابند
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شهر شیراز
شاخصهای برای
ورود به جمع خالقیت
ادبی جهانی باید در
حوزههای مختلف
نمود پیدا کند .حتی
مبلمان شهری یک
شهر هم باید نمود
هویت ادبی آن باشد.
دیوارنگارهها و هنر
گرافیکی شهرها هم
باید از داستانهای
معروف ادبی فارسی
تاثیر بگیرد و بسیار
هم جای کار دارد.
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قرار بود در هفته شیراز
رویدادهایی مث ً
ال در
حوزههای موسیقی،
هنرهای تجسمی و
ادبی فراخوان داده
شود و افراد کارهای
خود را به آن ارائه
دهند و بعد برای شیراز
یک جایزه و نشان
فاخری تعریف شود که
به آنان داده شود؛ که
متأسفانه در کمیسیون
فرهنگی شورا فرصت
پیگیری آن فراهم
نشد ،اما با تغییر
کمیسیون فرهنگی
اجتماعی قرار است
این موضوع دوباره به
جریان بیفتد
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رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز»

شمارشمعکوسبراینامزدی
شیراز برای شهر خالق ادبی
یکی از موضوعهای مهم شــهر شیراز برای تکمیل پروسه شــهرت جهانی بیگمان
حسین مالکی پیوســتن به حلقه شــهرهای خالق در عرصه بینالمللی است تا به این وسیله یک گام بلند
دیگر برای رســیدن به قله اعتبار و شهرت و در پی آن رونق کسبوکار گردشگری که در اولویتهای نقشه
راه پیشــرفت و توسعه اقتصادی شیراز قرار میگیرد ،پیموده شود .در کشور ما شهرهای اصفهان و رشت در
شما بارها از ایده شــهر خالق ادبی برای شیراز
گفتهاید .در حوزه گردشگری ادبی ،چه رویدادها و
اتفاقاتــی را باید تعریف کنیم تا برای مطرحکردن
شیراز به این عنوان ،آماده باشیم؟

غذاهایی که در آن زمان در شیراز مطرح بودهاند ،یاد میکند و
در دوران معاصر نیز ما نویســندگانی مانند ابوتراب خسروی را
داریم که جایزههای مختلفی را از آن خود کرده اســت و داور
جشــنوارههای ادبی گوناگون در سطح ملی هم هست و احمد
اکبرپور نیز در حوزه ادبیات کودک و همچنین شهریار مندنیپور
که خود برای شــهر شیراز پتانسیلی است و بسیاری شاعران و
نویسندگان دیگر.

همانطور که اصفهان در حوزه شهر خالق صنایعدستی
و رشــت بهعنوان شــهر خالق غذا به شبکه شهرهای خالق
جهانی پیوســتهاند ،برای آنکه ما به شــبکه شهرهای خالق
بپیوندیم میتوانیم با استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود شهر
خود در زمینه ادبیات کالســیک و معاصر که در شــیراز وجود
دارد ،با پیگیری و اجرای یکســری رویدادها و برنامهریزیها
به شبکه شهرهای خالق بپیوندیم .هرچند شهرداری میتواند
بستر را برای برگزاری یک سری برنامههای اولیه فراهم کند،
اما بیشتر در این بحث باید انجیاوها و همچنین تشکلهای
ادبی کمک کنند .باید این نکته را یادآور شــوم که مؤسسات
فرهنگی ســطح شــیراز که در بخش خصوصی حضور دارند،
در برنامههای ادبی بســیار خوب کار میکنند و با برنامههای
شبشعر و داستانخوانی ،نمایشنامهخوانی و ...میتوانم بگویم
که زمینه برای پیوستن شیراز به شهر خالق ادبی فراهم است.

شــهر شیراز شــاخصهای برای ورود به جمع خالقیت
ادبــی جهانی باید در حوزههای مختلــف نمود پیدا کند .حتی
مبلمان شــهری یک شهر هم باید نمود هویت ادبی آن باشد.
دیوارنگارهها و هنر گرافیکی شــهرها هم باید از داستانهای
معروف ادبی فارسی تاثیر بگیرد و بسیار هم جای کار دارد.

با توجه به اینکه چنین بحثی در شیراز جدی شده
اســت ،به ما بگوئید اکنون در چه مرحلهای از این
مسیر هستیم؟

شــهردار شــیراز مدتــی پیش بــر ضرورت
رویدادمحوری در شیراز تأکید کرده بود ،آیا شما در
این زمینه برنامه ویژهای را در نظر دارید؟

آیــا برای پذیرفته شــدن به جرگه شــهرهای
خالق فقط به وجود چهرههای شناختهشــده که
خالقیتهای مهمی را رقمزدهاند ،بسنده میشود یا
اتفاقات دیگری هم باید در این راستا رقم بخورد تا
همهچیز بر وفق مراد پیش برود؟

قرار شده است که دکتر مستکین رئیس بخش فرهنگی
کمیته یونسکو در ایران  22مهرماه به شیراز بیاید تا ما بتوانیم
در این رابطه پروندهای را برای کاندیداتوری شهر خالق ادبی
تشکیل دهیم و به یونسکو ارسال کنیم.

درصدد هســتیم رویدادی را با همکاری تشکلها برای
بزرگداشت شــیخ روزبهان بلخی که مردی صاحب سبک در
عرفان اســامی است و اشعار بســیاری هم سروده است ،در
آرامگاه وی تعریف کنیم.

شــیراز با ادیبان و شاعران نام آور جهانی شده
خود در بخش خالقیتهای گذشته ردپای عمیقی
در تاریخ داشته اســت .برای تکمیل پرونده شهر
خالق ادبی به چه نمونههایی از خالقیتهای ادبی
دوران معاصر اشاره میشود؟

هفته گذشته شــهردار شیراز در نشست فعاالن
حوزه گردشگری اشاره کرد که مدیریت شهری در
زمینه حملونقل ویژه بافت تاریخی شیراز و توسعه
زیرساختهای آن توجه ویژه داشته است .بهطور
مشخص چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته
و خواهد گرفت؟

شــیراز درواقع چــه در دوران گذشــته و چــه معاصر
ظرفیتهای بســیار خوبی داشت اســت .در بین گذشتگان و
افراد شناختهشــده اگر بخواهیم صحبت کنیــم ،میتوانیم از
حافظ ،سعدی و ابواســحاق اطعمه و یا شاعران دیگری مانند
مکتبــی ،وصال ،صورتگر نــام ببریم که عالوه بر شــاعری
هنرهای دیگری هم داشتهاند .مث ً
ال لطفعلی صورتگر افزون بر
تبحر در شعر ،تصویرگر بسیار خوبی بوده و نقش «گل و مرغ»
او زبانزد همه اســت .ابواسحاق اطعمه هم در دیوان اطعمه از

در کمیســیون گردشــگری و زیارت شــورای اسالمی
شــیراز بحثی که مطرح کردیم بحث اتوبوس گردشگری بود
و شهردار شیراز در شــب دیدار با فعاالن گردشگری اشارهای
به بحث اتوبوسهای گردشــگری کردند و ما با توجه به 180
اتوبوس جدیدی که قرار است وارد شیراز شود ،سعی میکنیم
در کمیسیون گردشگری این موضوع را به جد پیگیری کنیم.
برای تاکسیهای گردشــگری هم سعی داریم از ماشینهای

زمینههای صنایعدستی و غذا موفق به کسب عنوان شهر خالق شدهاند و شیراز هم در پی آن است که با
داشتهها و داراییهای قدیم و جدید ادبی خود به جمع شهرهای خالق ادبی بپیوندد .در این شماره با سولماز
دهقانی رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورا درباره برنامهریزیهای صورت گرفته در چنین پروسه قابل
درنگی ،پرسشهایی مطرح شد و نیز در زمینه دیگر اقدامات کمیسیون مذکور هم با ایشان به بحث نشستیم.

برقی جهت گشت مسافرین استفاده کنیم .سعی داریم بهویژه
در محورهای قصردشــت و عرفان عالوه به بهرهگیری پیاده
راهی ،از وسایل نقلیه متفاوتتری استفاده کنیم.
به نظر شما آیا زمان آن نرسیده که متولیان بخش
گردشــگری ،از مدیران شهری تا مدیران میراث،
اســتانداری و فعاالن بخــش خصوصی و ،...یک
ســازمان واحد برای یکپارچهسازی تصمیمات و
اقدامات در حوزه گردشــگری ایجاد کنند تا دیگر
شــاهد جزیرهای عمل نکردن متولیان این بخش
نباشیم؟

خیر .فکر میکنم هنوز به این مرحله نرســیدهایم .ما اگر
بتوانیم مدیریت یکپارچه شــهری را در شهرداری پیاده کنیم
بسیار موفقیتآمیز خواهد بود .البته با میراث فرهنگی هماهنگ
هستیم و بسیار اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است .چندین
رویداد هم انجامگرفته ازجمله نمایشــگاه گردشگری فارس،
هفتههای فرهنگی شــیراز در تهران و کیش که اینها همه با
کمک میراث و با هماهنگی آنها برگزارشده است.
یکــی از ظرفیتهای مهــم شــیراز در حوزه
گردشگری ،گردشگری سالمت است که با توجه
به شرایط کنونی کشور ،امروز میتواند ارزآوری و
درآمد بسیار خوبی نصیب شهر کند .بهعنوانمثال
بر اســاس آمارها ،هر گردشگر سالمت در مالزی
 4تا  6هزار دالر به بخش گردشــگری آن شهرها
کمک میکند .در حوزه گردشــگری ســامت ،ما
چه کمبودهــا و محدودیتهایی داریم؟ آیا شــما
با مســئوالن دانشگاه علوم پزشــکی تعامالت و
تفاهماتــی درباره بهــرهوری از این ظرفیت مهم
شهر داشتهاید؟

در رابطه با گردشگری ســامت کارگروهی بود که دو
جلسه تشکیل شد و بعدازآن تاکنون ما چیزی ندیدهایم .خبری
هم ندادند و جلســات هم تشکیل نشد و من فکر میکنم که
هیچ برنامهریزی برای این جلســات وجود ندارد .البته خود ما
در زمینه مسائل شهری و گردشگری شهر شیراز موضوعهای
متفاوتی داریم و هنوز بسیاری از زیرساختهای ما مشکلدارند
و اگر یادتان باشد یک بحثی مطرح کردیم درباره سرویسهای
بهداشــتی ،حملونقل و بحثهای بسیار دیگر و برای همین
هنوز فرصت آن را نداریم که روی بحث گردشــگری سالمت
متمرکز شویم.

کمتــر از  20روز دیگر ،ما رویــداد روز حافظ را
در پیــش داریم .آیــا برای ایــن روز ،برنامهها و
طرحهای ویژهای غیر از برنامههای همیشگی برای
گردشگران خارجی و داخلی که به این مناسبت به
شهر سفر کنند ،در نظر گرفتهشده است؟

مــن بعد از هفته شــیراز بود که مدیــران مربوطه را به
کمیســیون فراخواندم و گفتم کــه در این زمینه به ما گزارش
ارائه شود .دو جلسه هم سازمان فرهنگی اعالم برنامه کردند و
برنامه خود را در این راســتا ارائه کردند و قرار شد حدود هشت
برنامهای را که به نتیجه رســیده و قرار اســت اجرا شود برای
ما بفرستند.
باگذشت یک سال از فعالیت شورای پنجم و ورود
به سال دوم ،چشمانداز شما برای آینده کمیسیون
گردشگری و زیارت شورا چیست؟

ســال گذشــته برای اینکه فضا را به دســت آوریم و
مجموعــه را با خودمان هماهنگ کنیم ،بــا توجه به اینکه با
کمبود بودجه و منابع مالی هم مواجه بودیم بســیار کار سختی
را به پایان رســاندیم؛ اما من فکر میکنم سال  97بتواند سال
خوبی برای ما باشــد .البته با شــرایط اقتصــادی که ما داریم
اکنون ســرمایهگذاری بسیار سخت اســت .ما یک سمپوزیوم
مجسمهسازی و پیکرتراشی که قرار است در اردیبهشتماه سال
آینده برگزار شــود ،داشــتیم و در مورد آن صحبت کردیم و در
جلسه اخیر هم به کمیسیون گردشگری آمد که طرح آن بررسی
شود 30 ،میلیون تومان فقط برای خرید ابزار پیشبینیشده بود
ولی با قیمت در نوســان دالر تصمیمگیری برای اینکه چقدر
بودجه را برای این ابزار اختصاص بدهند ،کار مشکلی است و با
این ترتیب شرایط در چنین اوضاع و احوالی بسیار سخت است.
موضع جایزه و نشــان فاخر برای نخبگان هنری
و ادبی شیراز که سال گذشته از جانب شما مطرح
شد ،به کجا رسید؟

قرار بود در هفته شــیراز یک ســری رویدادها مث ً
ال در
حوزههای موسیقی ،هنرهای تجســمی و ادبی فراخوان داده
شود و افراد کارهای خود را به آن ارائه دهند و بعد برای شیراز
یک جایزه و نشــان فاخری تعریف شود که به آنان داده شود؛
که متأســفانه در کمیسیون فرهنگی شورا فرصت پیگیری آن
فراهم نشــد ولی با رئیس جدید کمیسیون فرهنگی اجتماعی
دراینبــاره صحبت کردم و قرار اســت که این موضوع دوباره
به جریان بیفتد.

شهردار شیراز در جریان تصویب کلیات الیحه طرح پارک بزرگ کوهستان دراک:

رفع مشکالت طرح 580هکتاری پس از تملک امکانپذیر میشود

شــهرراز -در پنجاه و چهارمین جلسه علنی افزون بر
دستور کارهای متعدد ،الیحه شهرداری در زمینه طرح پارک
بزرگ کوهستانی دراک موسوم به  580هکتاری موردبررسی
قرار گرفت که درنهایت پس از توضیحات شــهردار شیراز و
مباحثات صورت گرفته به تصویب اعضای شــورای اسالمی
شهر شــیراز رسید .شهردار شــیراز در این جلسه با اشاره به
سوابق موضوع گفت :شــهرداری در سالهای گذشته برای
جلوگیــری از تصرف  12هزار هکتــار از زمینهای پیرامون
شــیراز توســط متصرفین ،مذاکراتی با منابــع طبیعی و راه
شهرســازی انجام داده که پارک  580هکتاری یکی از این
موارد اســت؛ اما برای این اتفاق در سالهای گذشته عجله
شد و مطالعات کافی زیستمحیطی ،اقلیمی و زمینشناسی
صــورت نگرفت که به همین دلیــل اکنون یک طرح جامع
توسط مشاوران صاحب صالحیت در این زمینه وجود ندارد.
حیدر اسکندرپور افزود :هرچند کلیت این کار که 580
هکتار زمین را شهرداری بگیرد تا دیگران آن را تصرف نکنند،
بسیار حرکت ارزشمندی بود اما برای اینکه انجام کارهایی در
آن زمین به مطالعات جدی نیاز است تا موردنقد متخصصین
قــرار نگیرد .وی بابیان اینکه با آغاز به کار شــورای پنجم،

کار در این طرح را متوقف کردیم ،یادآور شــد :به دلیل نبود
مطالعات زمینشناســی و اقلیمی کافی ،از پاسبان حضرتی
بهعنوان یک کارشناس خبره و شناختهشده درخواست کردیم
که از تهران به شیراز بیاید و نتایج مطالعات خود را به ما اعالم
کند تا مسیر آینده طرح را انتخاب کنیم که بنا به نظر وی باید
اصالحات اساسی در این رابطه صورت گیرد.
شــهردار شــیراز تأکیــد کرد :مــا بــدون مطالعات
زیستمحیطی در این طرح کار جدی انجام نخواهیم داد اما
برای بررسی وضع موجود و رفع مشکالت آن باید ابتدا طرح
به تملک شهرداری درآید.
اسکندرپور خاطرنشــان کرد :برای اینکه دستگاههای
راه و شهرســازی و منابع طبیعی ســند زمین طرح مذکور را
به شــهرداری منتقل کنند ،نیاز داریم که طرح اولیه آن را در
کارگروه زیربنایی و کمیســیون برنامهریزی استانداری ببریم
تا پسازآن در شــورا مورد تصویب گیرد و سپس شهرداری
برای برنامهریزیهای آتی بهعنوان بهرهبردار آن شناخته شود.
در جریان بررســی این الیحه ،احمدرضا دســتغیب
رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز نیز بابیان اینکه حتی
اگر شهرداری کاری در آن انجام ندهد ما باید مصوب کنیم،

میگوید :ما زمینی داریم که شهرداری چند میلیارد تومان در
آن هزینــه کرده اما مجوز آن را نــدارد که باید این مجوز را
بدهیم و شــهرداری نیز بعدازآن مطالعات و کارشناسیهای
الزم را بــا نظارت کمیســیون معماری و شهرســازی حتم ًا
انجام خواهد داد .بهعالوه پیوســتهای فرهنگی گردشگری
و ســرمایهگذاری را باید ارائه بدهد .کلیات این الیحه پس از
مباحثاتی که  45دقیقه به طول انجامید ،به تصویب اعضای
شورای پنجم رسید.

آتشنشانی شــیراز کمتر از حد استاندارد نیرو
دارد

عضو شــورای اســامی شهر شــیراز معتقد است که
ســازمان آتشنشانی شــیراز کمتر از حد استاندارد نیرو دارد.
علی ناصری با همین استدالل در نشست خبری ارائه عملکرد
یکساله کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری
شورا از تســریع در امر پیگیری مصوبه شــورا مبنی بر اخذ
مجوز اســتخدام  158نیروی موردنیاز سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شــهرداری شیراز و همچنین از پیگیری خرید
ماشــینآالت و تجهیزات عملیاتی و انفرادی ایســتگاههای

آتشنشانی ،تخصیص زمین مناسب جهت طراحی و ساخت
مکان استقرار بالگردهای عمودپرواز جهت امدادهای هوایی،
پیگیری بهسازی ،توسعه و احداث ساختمانها و ایستگاههای
آتشنشانی ،ارائه پیشنهاد شهرداری برای الزام ساختمانها به
بیمه آتشسوزی در این مدت خبرمی دهد.
پیگیری و پیشنهاد برونسپاری فعالیتهای آتشنشانی
از طریق بخش خصوصی از دیگر موضوعهای ویژهای است
که این عضو شــورای پنجم بهصورت گذرا به آن میپردازد
و در ادامه اشارهاش به ســرفصلهای فعالیتهای یکساله
کمیســیون مذکور موضوع تدوین الیحه بــرای حمایت از
خانواده جانباختگان و معلولین آتشنشــانی حین عملیات را
مطرح میکند.
ناصری همچنین یادآوری میکند :طرح جامع شــهر
ایمن را کــه مطرح کردهایم آخرین مراحل خود را میگذراند
تا ما بتوانیم به کنوانســیون جهانی ملحق شویم و هم طبق
پروتکل جامع شــهر ایمن کارها را جلو ببریــم .این نوید را
هم بدهم که بهاحتمالزیاد با یکی از مناطق آموزشوپرورش
در بحث ایمنی مدارس اقداماتی را شــروع خواهیم کرد که
سرفصلهای آن شامل آموزش ارزیابی و پایش است.

،،

شهرداری در سالهای گذشته
برای جلوگیری از تصرف  12هزار
هکتار از زمینهای پیرامون شیراز
مانند پارک  580هکتاری توسط
متصرفین ،مذاکراتی با منابع
طبیعی و راه شهرسازی انجام
داد ،اما عجله کرد و مطالعات
کافی زیستمحیطی ،اقلیمی و
زمینشناسی صورت نگرفت .به
همین دلیل اکنون یک طرح جامع
در این زمینه وجود ندارد

،،

پروندههفته
گرامیداشت هفته دفاع مقدس

جوانان دیروز موجب شدند که امنیت و آسایش
در کشور ایجاد شود
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گفتوگو با محمود رجایی و جانباز دفاعمقدس و دبیر ستاد کنگره شهدای تخریب استان فارس

،،

حاج محمود رجایی متولد
آذرماه سال  45است و
لیسانس حقوق دارد .زاده
خاک دالورپرور شیراز و
در حال حاضر دبیر اداره
کل حفظ آثار و ارزشهای
دفاع مقدس و دبیر ستاد
کنگره شهدای تخریب
استان فارس است70 .
درصد جانبازی دارد و
هر دو پایش را در سن
پانزدهسالگی در جبهه
ازدستداده است

،،

،،

«همهچیز وقتی عوض شد
حب مقام
که قدرتطلبی و ّ
از سرو کول آدمها باال
رفت .آن سالها فرمانده و
سرباز همسنگر هم بودند.
همسفره بودند .لباسش
از جنس همان پارچهای
بود که ما میپوشیدیم و
پوتینش به همان سنگینی
و گل آلودگی و پارگی
پوتینهای ما بود .همه
باهم همطراز و یکی
بودیم فقط حجم و وزن
مسؤولیتهایمان باهم
فرق داشت .فرمانده یا
پابهپای ما سیمچین به
دست قدم به میدان مین
میگذاشت».

،،

،،

«اگر هنوز مشتاق
روایتهای ناب هستید
سری به آسایشگاههای
جانبازان بزنید .بروید
سراغ آزادگان و پای درد
دلها و قصههای دوران
اسارتشان بنشینید؛ سراغ
آن جانباز شیمیایی بروید
که در اوج گمنامی گوشه
خانهاش نشسته .جنگ
را از روی فیلم و کتاب
روایت نکنید؛ بروید سراغ
قهرمانانی که نشستند تا
ایران ایستاده بایستد».

،،

ما نشستیم تا ایران بایستد
صدای زوزه خمپاره توی هوا پیچید .بی ســنگر و توی دشت بیدفاع بود.
مریم افشاری گودالی در ســه متریاش بود پرید...صدای انفجار توی معبر پیچید و تکههای
گوشــت و خون و باروت باهم مخلوط شدند .گردوخاک انفجار که فرونشست .علی را دید که
روبهرویش ایســتاده و گیج و منگ نگاهش میکند .از جایی که تا چند لحظه پیش پاهایش
بودند خون فواره میزد با دیدن گوشــتهای پاره بدنش و استخوان سفیدی که از البهالی
خونابههــا به بیرون زده بود دلش ضعف رفت .صدا کرد «علی چفیه ات را بده پایم را ببندم».
اما انگار علی قرار بود تا قیامت مسخشده باقی بماند ایستاده بود و نگاهش میکرد.
حاج محمود رجایی متولد آذرماه ســال  45اســت و لیســانس حقوق دارد .زاده خاک
دالورپرور شــیراز و در حال حاضر دبیر اداره کل حفظ آثــار و ارزشهای دفاع مقدس و دبیر
ستاد کنگره شهدای تخریب اســتان فارس است .برای مصاحبه منتظرش بودم .گفته بودند

رزمنده پانزدهساله

از او میخواهــم داســتان پاکبــازی اش را از اول
برایم تعریف کند .ســال  61بود و حدود  2سال از شروع
جنگ تحمیلی میگذشت من نوجوان  15سالهای بودم
که خواب و خوراک نداشــتم .همه فکر و ذکرم این شده
بــود که چطور به جبهه بــروم و از خاک وطن دفاع کنم.
مثــل خیلی از بچههای آن روزگار من هم با دســتکاری
توی شناسنامهام توانستم راهی جبهه شوم .باالخره بخت
بــا من یاری کرد و توانســتم بعد از یــک هفته آموزش
بهعنوان تخریبچی به خــط مقدم جبهه بروم .اطالعات
شناســایی بخش دیگری از کار من بود که به خاطر ســر
نترســم به من سپرده شــد .همان ماههای اول در منطقه
عملیاتــی محرم ،توی معبری در حــال خنثی کردن مین
بودم .قرار بود عملیات شــود و بچهها از آن معبر بگذرند.
عراقیها وجببهوجب دشــت را مین ضدنفر کار گذاشته
بودنــد .چیزی به پایان پاکســازی نمانده بود که یک گام
اشتباه باعث شد همراه شهید محمدرضا عابدی روی مین
برویم .به هوش که آمدم توی بیمارستان بودم پای راستم
قطعشــده بود .انگشتهای دست راســتم را ازدستداده
بودم و چشــمچپم بهطور کامل نابینا شده بود« .فکرش را
بکنید من فقط  15ســال داشتم .هنوز قدم به جاده جوانی
نگذاشــته بودم که معلولیت باهمــه بیرحمیاش مرا در
آغوش کشید».
میگویــد همه به دیدنم میآمدنــد و با دیدن حال
و روزم از ســر تأسف ســر تکان میدادند .مادرم خون به
دل شــده بود ولی هنوز هم خدا را شکر میکرد که زنده
ماندهام .برایم  70درصد جانبازی زدند .همه فکر میکردند
حاال نوجوانی هستم که مجبور است بماند و شاید سرش را
دوباره به درسومشقهای عقبافتادهاش گرم کند؛ اما من
فقط پاهایم را جا نگذاشــته بودم .ذهنم ،دلم و همه هوش
و حواســم توی جبهه جامانده بود شــاید بگویند اسم این
کار دیوانگی اســت ولی مگر دیوانگی با عاشقی همسایه
نیست؟
شش ماه گذشــت تا زخمهایش کمیترمیم یافت
و توانســت از پای مصنوعی استفاده کند .اولش راه رفتن
هــم امکانپذیر نبود ولــی او قصد ماندن و نشســتن و
ویلچر نشینی نداشــت« .مرا برای رفتن و دویدن آفریده

بودند .بنابراین بلند شــدم .بی عصا و یار و یاور روی پای
مصنوعیام ایستادم و آنقدر از این عضو خاموش و جدید
بیگانه کار کشیدم تا با من رفیق و یگانه شد».
میپرســم توی آن روزهای ســخت حتــی برای
یکلحظه هم که شــده پشــیمان نشــدی؟ خیره نگاهم
میکند .میگوید« :میدانی عشق چیست؟» تاب نگاهش
را ندارم .شرمزده سرم را پایین میاندازم .میگوید اینقدر
با ایــن واژهها بــازی کردهاند؛ آنقدر جبهــه را تحریف
کردهانــد که باور کردن هــر چیزی تقریب ًا محال شــده
است .انگشترش را توی دســت چپش میچرخاند؛ و من
چشــم میدوزم بهجای خالی انگشتهای دست راستش.
حاج محمود آه میکشــد« .همهچیز وقتی عوض شد که
حب مقام از ســرو کــول آدمها باال رفت.
قدرتطلبی و ّ
آن ســالها فرمانده و سرباز همسنگر هم بودند .همسفره
بودند .از همان سفرهای که ما میخوردیم فرماندهمان لقمه
سحرش را میپیچید .لباسش از جنس همان پارچهای بود
که ما میپوشــیدیم و پوتینش به همان ســنگینی و گل
آلودگی و پارگــی پوتینهای ما بود .همه باهم همطراز و
یکی بودیم فقط حجم و وزن مسؤولیتهایمان باهم فرق
داشت .فرمانده ما کسی بود که ترک موتور ما مینشست
و شبانه با ما به تجســس میآمد .یا پابهپای ما سیمچین
به دســت قدم به میدان مین میگذاشت .باوجود آنهمه
یکرنگی و یگانگی مگر میشــد روی حرف چنین آدمی
حرف زد .مگر میشــود چنین آدمی را برادرانه دوســت
نداشت مگر میشود از ســر زخم و جراحت و اجبار بیایی
و دلــت تنگ آنهمه یک رنگی و خلوصی که توی جبهه
موج میزد نشــوی .ما به خودمان تعهد داشتیم مگر آدم
باید از زیر تعهد خودش شانه خالی کند؟ جا زدن ،ترسیدن،
عقبنشینی و پشیمانی برای ما مفهومی نداشت».
با دستمال سفیدی قطره اشکی را که از گوشه چشم
نابینایش جاریشده پاک میکند با یگانه چشمش نگاهم
میکند و خیلی تأکیدی میگوید :اینها حرفهای حاجی
محمود رجایی نیست .حرفهای یک پسربچه پانزدهساله
است که پای راست و چشــمش را همزمان ازدستداده.
پســری که عشــق را قبل از بلوغ فهمیده .پســری که
کودکیاش را توی جبهههــا گذرانده و با یک جفت پای
مصنوعی به خانه برگشته.

 70درصد جانبازی دارد و هر دو پایش را ازدســتداده اســت .چشمم البهالی جمعیت
میگشــت تا با دیدن اولین مرد ویلچرنشــین ،لبخندم را روی صورتش بپاشم .ربع ساعتی
گذشت .مرد بلندقامتی صدایم کرد .چقدر صدایش شــبیه همان جانبازی بود که تلفنی با او
قرار مالقات گذاشــته بودم .سرم را باال گرفتم تا بهتر نگاهش کنم .خودش بود با قامتی رسا
ایســتاده بود .خورشید از پشت ســرش میتابید و من بهزحمت چهرهاش را میدیدم همان
لحظه توی دلم گفتم :انگار امروز روز رســتاخیز من است« .خط مقدم خوف انگیز تر از تمام
تصورات من بود .هرگز نتوانستهام آنچه را که من در آنجا دیدم و حس کردم بهخوبی توصیف
کنم» حاج محمود این را گفت و برای لحظاتی پلکهایش را رویهم گذاشت« .هنوز هم فکر
میکنم تمام آن سالها آن حجم عظیم عشــق ،پاکباختگی و عواطف را من در رؤیا دیدهام.
چون شبیهش را هیچ کجای دیگر نمیتوان پیدا کرد».

ســکوت که میکند من کمی جرأت پیدا میکنم و
میپرســم یعنی هرگز زمانی نرسید که ترس بر وجودتان
غلبه کنــد؟ بلندبلند میخنــدد« .اگر بگویــم هیچوقت
نترســیدهام دروغ گفتــهام .تــرس همزاد آدمیزاد اســت
وجودش الزم اســت امــا گاهی همیــن ترسها باعث
میشوند آدم درجا بزند .درست مثل دانهای که توی خاک
مانــده .آنقدر در جا بزند که زیرخاک بپوســد ».میگوید
وقتی  70درصد جانبازی برایش ثبت شــد ،این فرصت را
داشت که بترســد و بماند« .میتوانستم از تمام سهمیهها
اســتفاده کنم میتوانســتم تا مقطع دکتــرا توی بهترین
دانشــگاهها درس بخوانم یا شرایط کاری مناسبی را برای
خودم رقم بزنم؛ اما پانزدهسالگی زمان خوبی برای تسلیم
شــدن در برابر ترسها نیست .هنوز شــش ماه از جانباز
شــدنم نگذشته بود که یک روز صبح خیلی زود بلند شدم
دوباره کولهپشــتیام را برداشتم .زمانی حالم خوب شد که
بوی خاک و باروت جبهه را دوباره احســاس کردم .آنجا
که رســیدم باهمه وجودم این را حس کردم که آدم وقتی
چیزی را باهمه وجودش انتخاب میکند باید پای خوب و
بدش بماند .در بیمارستان که بودم زمان زیادی برای فکر
کردن داشتم .فهمیدم هر چیزی بهایی دارد .مسئولیتت را
که بپذیری باید تا آخر پایش بایستی شاید این حرفها در
زمانهای که هیچ ضمانتی برای خیلی مســئولیتها نیست
زیاد جالب یا قابلدرک نباشــد؛ اما مسئولیتپذیری جزو
اساسی شــرافت انسان و حقیقتی اســت که من آن را از
البهالی تیر و ترکش و خون و شهادت پیدا کردم».
لشکر  19فجر

سه سال گذشــت .سال  64فرارسید .تا آن شب 72
روز میگذشت که در عملیات والفجر  8بودند .نبرد سختی
در منطقه فاو جریان داشت و عراقیها بهشدت از مواضع
خودشان دفاع میکردند .شــدت تیراندازی به حدی زیاد
بــود که حتی یک متر از زمین از آســیب گلوله و خمپاره
بینصیب نمانده بود .از ســتاد فرماندهی دستورات پیاپی
میرســید که برای پیشروی و حفظ مواضعی که در خاک
عراق به دســت آمده بود نهایت تالش را به کار بگیرند.
«من حاال مطمئنم که آن شب اص ً
ال نیازی به دستور نبود.
بچههــای ما با جانودل میجنگیدند .ما جزو لشــکر 19

فجر شــیراز بودیم .کاشــت مین یکی از تدابیری بود که
برای حفظ اراضی تصرفشــده در جنــگ به کار میرود؛
بنابراین ما زمان گرفتن فاو خطوط عراقیها را مینگذاری
کرده بودیم».
همچنان با شوری خاص تعریف میکند« .نیمههای
شب شدت حمالت عراقیها کمتر شد و از ستاد فرماندهی
دستور پیشروی صادر شد .برای پیشروی الزم بود چند نفر
تخریبچی بروند و در میــان میدان مینی که خودمان کار
گذاشــته بودیم معبری برای حمله و پیشــروی نیروها باز
کنند؛ اما خمپارههایی که به میدان مین اصابت کرده بودند
باعث شده بود نظم مینها به هم بخورد و کار خنثیسازی
بســیار سخت و خطرناک شود .پا گذاشتن به چنین میدان
مین نامنظمی ،جسارت زیادی میخواست .شک نداشتیم
که باز کردن معبر چندین شــهید و زخمی خواهد داشت.
داشــتند مذاکره میکردند که اگر امکانش باشد عملیات
پاکسازی را به صبح فردا و روشنایی روز موکول کنند که
من و دو سه نفر تخریبچی داوطلب شدیم».
شــب سختی را پشت سر گذاشته بودند .عرق از سر
و رویشان میریخت و زیر باران گلوله مشغول پاکسازی
بودند .ناگهان صفیر خمپارهای توی فضا پیچید .رد ســرخ
و آتشــین خمپاره را دید که به سمتش میآید .با حرکتی
کام ً
ال غریزی خودش را درون نزدیکترین گودالی که دید
پرتاب کرد و درست روی مین پرید .صدای انفجار بلند شد
و چیزی توی مغزش تیر کشید .وقتی خاک و دود و باروت
کمی فرونشست ،با نهایت بهت به تماشای بدن خونآلود
خود نشست« .آن شب من پای چپم را هم از دست دادم».
سخن که به اینجا رسید لبخند زد.
بروید ســراغ قهرمانانی که ماندند تا ایران
ایستاده بماند

گفت شاید من و امثال من زمین خوردیم یا نشستیم
اما فقط یک دلخوشــی داریم .تمام دلخوشــی ما این
اســت که امروز مــردم ما ایســتادهاند و باهمه وجودمان
آرزو میکنیم که جوانانمان شــادمانه بایســتند و صدای
خندههایشان گوش فلک را کر کند .میگوید امروز برخی
از رزمندهها یا جانبازان ســابق در شــرایط بدی به ســر
میبرند« .به نظر من بخشی از جبهه و جنگ تحریفشده
و خیلی از حقایق ناگفته ماندهاند .بســیاری از درد دلها و
سخنها تحریفشده و رنگ ریا و تکرار و کلیشه گرفتهاند؛
اما اگر هنوز مشــتاق روایتهای ناب هســتید ســری به
آسایشــگاههای جانبــازان بزنید .بروید ســراغ آزادگان و
پــای درد دلها و قصههای دوران اسارتشــان بنشــینید
ســراغ آن جانباز شیمیایی بروید که در اوج گمنامی گوشه
خانهاش زمینگیر شده و هیچ دارویی التیامبخش دردهای
بیشمارش نیســت .جنگ را از روی فیلم و کتاب روایت
نکنید؛ بروید ســراغ قهرمانانی که نشستند و برنخاستند تا
ایران ایستاده بماند».
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گفتوگو با سردار محمدنبی رودکی فرمانده دفاع مقدس

جوانان دیروز ،امنیت امروز را ایجاد کردند
ِ
سردار محمد نبی رودکی 60ساله ،فرمانده لشکر  ۱۹فجر در زمان جنگ
احسان اکبرپور تحمیلی عراق علیه ایران بود .با آغاز جنگ تحمیلی در شهریور  1359عازم
مناطق جنگی شــد و از ابتدای جنگ به عنوان فرمانده تیپ امام ســجاد(ع)
استان فارس و از سال  1361به عنوان فرمانده لشگر  19فجر منصوب شد و در کنار فرماندهان
در دوران دفــاع مقدس شــاهد آن بودهایم
که از ابتدا تا انتها ،جوانها و مردم با شــور و
غیرت خاصی به جبههها میرفتند .به نظر شما
این حس از کجا ناشی میشد؟ چرا با آنکه در
بسیاری از خانوادهها ،فرزندی شهید یا جانباز
شــده بود ،باز هم فرزنــدان دیگر به جبههها
میرفتند؟

در شــهریورماه  1359عراق به کشــور ما تجاوز
نظامی کرد و بخشــی از شــهرها و مناطق مرزی ما را
اشــغال و تصرف کرد .در همان ســاعات اولیه حمله،
امام فرمودند« :دزدی آمده و چند ســنگ پرتاب کرده
است ،جوانان بروند و تنور دفاع را گرم نگه دارند ».امام
ایــن فرمان را صادر کردنــد و فرمودند :اگر این جنگ
بیســت ســال هم طول بکشد ،ما ایســتادهایم .پس از
این فرمان امام ،جوانان و مردم در مرزها در خرمشــهر،
هویزه ،آبادان ،سوســنگرد ،قصرشیرین ،دهلران و سایر
روســتاهای مرزی بــه مقاومت و مقابله بــا نیروهای
بعثی عراق پرداختند و موفق شــدند دشــمن را متوقف
کنند؛ چراکه دشــمن به هدفهای اولیهاش که تصرف
خوزستان و ســپس حرکت به سمت تهران بود ،نرسید
و در مرزها باقی ماند .در نتیجه نیروهای ســپاه ،ارتش،
ژاندارمری ،نیروهای شــهید چمــران ،پیشمرگههای
مســلمان ُکرد ،عشــایر غیور و آحاد مردم همه دست
به دســت هم دادیم تا نیروهای عراقــی را از مرزها و
شهرهای اشغالشدهمان بیرون راندیم .در استان فارس
نیز نیروهای بســیج ،ســپاه ،جهاد سازندگی و ارتش به
جبهههــای خاکی و مرزهای آبی مــا رفتند و به دفاع
مشغول شــدند؛ و توانســتند کارنامهای روشن و برگی
زرین در دفاع مقدس به ثبت برسانند و تقریب ًا با اهدای
 16هزار شهید در انقالب ،دفاع مقدس و مدافعین حرم،
امروز در اوج قله عزت و اقتدار ایستاده است.
در هنگام حمله عراق ،بسیاری از رزمندهها و
فرماندهان ما تجربهای از جنگ نداشتند .اصل
غافلگیری هم یکی از اصولــی بود که صدام
روی آن برنامهریزی کرده بود .در ســالهای
ابتدایی جنگ ،ســازماندهی تیپها ،لشکرها و
گروهانها در جبهه چگونه صورت میگرفت؟

در ابتــدا نیروهــا به صورت بســیجی و در قالب
گروهان از گروههای ســپاهی تشــکیل میشدند و به
ســمت غرب با جنوب کشور میرفتیم .من پیش از آغاز
جنگ تحمیلی در ســال  58در مهاباد و سنندج با یک
گروهان از پاســداران جوان فارس حضور داشتیم و در
درگیری با ضدانقالب حضور داشتیم .در آن درگیریها
دو نفر از نیروها از شهرستان فسا نیز به شهادت رسیدند.
در زمان جنــگ نیز نیروهای ما به صــورت مردمی و
خودجوش از طریق بسیج اعزام میشدند و در نیروهای
گروهانــی و گردانی در جبهههای آبادان ،سوســنگرد،
ایالم ،دشــتعباس فکه و ...مســتقر میشدند .کمکم
سپاه ســازماندهی کرد و گردانها ،تیپها و لشکرهای
رزمی را تشــکیل داد و ســازمان رزم ســپاه تقریب ًا در
ســال دوم جنگ به صورت منســجم درآمد .بعد از آن
ما عملیاتهای دیگر را با داشــتن لشکرها و تیپهای

بزرگی همچون شهید ابراهیم همت ،شهید مهدی باکری و شهید حسین خرازی در جبهه
حضور داشــت .رودکی در دوران دفاع مقدس جانباز شد .گفتوگوی شهرراز با او درباره ایام
دفاع مقدس و استراتژیهای ایران در مقابله با ارتش بعث صدام را در ادامه بخوانید.

مانــوری و قدرتمند در کنار ارتش جمهوری اســامی
ایران وبرادران جهاد ســازدنگی انجام دادیم و پیروزی
پس از پیروزی به دست میآمد.
مهمترین پیروزی ایران در سالهای ابتدایی
جنگ آزادســازی خرمشهر بود که اتفاقاً برادر
شما هم در آزادســازی خرمشهر شهید شد.
استراتژی شــهید جهانآرا و دیگر فرماندهان
جنگ در زمان آزادســازی خرمشهر چه بود و
چگونه پیش رفت؟

خرمشــهر  34شبانهروز ،از  31شــهریور تا اوایل
آبانماه  59خرمشــهر در برابر حمله متجاوزان عراقی
مقاومت کرد .هــم مردم و جوانان خرمشــهر ،و حتی
دخترها و زنان اســلحه در دست گرفتند و ارتش و سپاه
به فرماندهی شــهید محمد جهانآرا ،و سربازان خدمت
منقضی ارتش که ســال  56از خدمت منقضی شــدند،
فراخوانده شــدند و از خرمشــهر دفاع کردند .برادر من
هم به نام شــهید صمد رودکــی در روزهای مقاومت
خرمشــهر به شهادت رســید .به هر روی خرمشهر بعد
از  34روز مقاومت ســقوط کرد و به دســت عراقیها
افتاد؛ اما طولی نکشــید که ما در عملیات بیتالمقدس
که از مهمترین عملیاتهای جنگ بود ،خرمشــهر را در
ســوم خردادماه  61از دســت عراقیها بیرون آوردیم و
بیش از  18هزار اســیر عراقی از خرمشهر و روستاهای
پیرامون خرمشــهر نیز گرفتیم .قبل از آن هم در اوایل
ســال  ،61عملیات فتحالمبین را داشــتیم که آنجا هم
نزدیک به  18هزار ســرباز عراقی به دســت رزمندگان
اسالم اســیر شــدند .در عملیات ثامناالئمه هم حصر
آبادان را شکســتیم .عملیاتهای بزرگ ابتدای جنگ،
ثامناالئمه ،طریقالقــدس ،فتحالمبین و بیت المقدس
است که مشهور اســت به عملیات آزادسازی شهرها و
مناطق اشغالی؛ که در آنها نزدیک به  40هزار اسیر هم
از عراقیها گرفتیم.
بعــد از آزادســازی خرمشــهر ،مهمترین
استراتژی ما برای ادامه جنگ چه بود؟

بعد از آزادسازی خرمشــهر فرماندهان ردهباالی
ســپاه و ارتش به امام پیشنهاد دادند که اگر ما در مرزها
متوقف شویم و آتشبس هم نباشد ،عراق دوباره مجهز
میشود و باز هم به کشور حمله میکند؛ بنابراین ما باید
وارد خاک عراق شویم .امام یک هفته روی این پیشنهاد
فکر کردنــد و بعد از یک هفته از طریق ســیداحمدآقا
اعالم کردند که با پیشــنهاد فرماندهــان موافقاند ،اما
رزمندگان مواظب باشــند که به مــردم عراق و بصره
آســیبی وارد نشود .بنابراین استراتژی ایران این بود که
به نقاط مهمی از عراق (از نظر ســرزمینی و منطقهای)
دست پیدا کند و بعد ما بتوانیم صدام را بهعنوان متجاوز
جنگــی محکوم کنیم .پس جنگ ادامه پیدا کرد و ما به
سمت جزایر مجنون ،شهر فاو و شلمچه رفتیم .در سال
پایانی جنگ هم به سمت حلبچه رفتیم؛ اما در مجموع
در پایان جنگ سازمان ملل متحد در سال  69صدام را
متجاوز اعالم کرد.
واقعیت آن است که سازمانهای بینالمللی در آن

،،

نیروهای سپاه ،ارتش،
ژاندارمری ،نیروهای
شهید چمران،
پیشمرگههای مسلمان
ُکرد ،عشایر غیور و آحاد
مردم همه دست به دست
هم دادیم تا نیروهای
عراقی را از مرزها و
شهرهای اشغالشدهمان
بیرون راندیم .در استان
فارس نیز نیروهای بسیج،
سپاه ،جهاد سازندگی و
ارتش به جبهههای خاکی
و مرزهای آبی ما رفتند و
به دفاع مشغول شدند

،،

هشت ســال به مردم ما ظلم کردند ،به همین خاطر ما
مجبور به دفاع از کشور بودیم.
شما به گرفتن شهر فاو اشــاره کردید .فاو
یکی از نقاط اســتراتژیک بود که ما آنجا را به
تصرف خود درآوردیم ،اما بعدها در ســالهای
پایانی جنگ ،فاو سقوط کرد .شما علت سقوط
فاو را چه میدانید؟ آیا استفاده صدام از سالح
شیمیایی سیانور عامل اصلی سقوط فاو بود؟

یکی از دالیل ســقوط فاو استفاده صدام از سالح
شیمیایی بود ،اما در مجموع میتوان گفت که در اواخر
جنگ مقداری از پشــتیبانیها از جنــگ از نظر بودجه،
امکانات و تجهیزات کمتر شــد ،اعزام نیروها نیز ادنکی
کاهش یافت ،از آن ســو هم دشمن تقویت میشد؛ در
نتیجه دشــمن برتریهایی نسبت به ما پیدا کرد .وگرنه
ما بعداً در شلمچه صددرصد آمادگی داشتیم و حتی خط
دوم و سوم ایجاد کردیم ،اما دشمن مقاومت کرد و بعد
دشمن منطقه شلمچه را هم گرفت.
هم زمان که رزمندههای ما در جبههها حضور
داشــتند ،دیپلماتهای ما نیز در کریدورهای
ســازمانهای بینالمللی در حــال مذاکره و
تالشهای دیپلماتیک برای خاتمه جنگ بودند.
شما دیپلماسی دیپلماتها را در آن هشتسال
و بهویژه در زمان پذیــرش ققطعنامه چگونه
میبینید؟

مسئوالن دیپلماسی در ســال  64به ما میگفتند
شما شــهر فاو را بگیرید تا ما جنگ را تمام کنیم .شهر
فاو گرفته شــد ،اما دستگاه دیپلماسی نتوانست جنگ را
به اتمام برساند .در نتیجه جنگ ادامه پیدا کرد .باالخره
دستگاه دیپلماسی تالشهای خود را کرد ،البته ایراداتی
هم بود ،اما دنیا هم دنیای ظلم و جور علیه بود.
شما هشت ســال در جبهههای جنگ بودید
و رزمنــد های زیادی را دیدیــد .حال و هوای
معنوی در جبهه روی روحیات شخصی شما و
دیگر رزمندهها چه تاثیراتی گذاشت؟

جنگ یک دانشــگاه انسانســازی بود .در دوران
دفاع مقدس جوانان ما توســل بــه اهلبیت و توکل بر
خدای متعال داشــتند و به همین جهت همیشه خداوند
به ما عنایت داشــت .در سنگرها همیشه قرآن و دعای
توســل و زیارت عاشورا خوانده میشــد .در ماه محرم
رزمندگان عزاداریهای پر شــور و حزن داشــتند .همه
اینها موجب میشد که ما پیروزیهای بیشتری کسب
کنیــم .مردم هــم یکپارچه بدون توجه بــه جناحهای
سیاســی ،پشــت ســر دفاع مقدس و رزمندگان بودند.
در آن دوران ،رزمندههــای ما برای خطشــکنی از هم
سبقت میگرفتند .شــهیدانی مانند شهید اسالمینسب
از شــیراز ،شــهید جاویدی از فسا ،شــهید مطهرنیا از
جهرم ،شــهید اماناهلل عباسی ،شهید حاج مهدی زارع،
شــهیدان جمال ،کمال و مهدی ذواالنوار ،شهید هاشم
اعتمادی ،شــهید مجید سپاسی ،شــهید دوران ،شهید
حبیــباهلل کریمی کــه فرمانده توپخانه بــود ،مردانی
نورانــی بودند که در جبههها از هم ســبقت میگرفتند
برای رســیدن به محبوب خودشــان .جبههها اینگونه
بود.
به نظر شــما ما چگونه میتوانیم رشادتها و
فداکاریهای این مردان بزرگ و خانوادههای
آنها را پاس بداریم و قدر بدانیم؟

امام فرمودند« :خانوادههای معزز شهدا چشموچراغ
این ملت هســتند» ،و در وصــف جانبازان نیز فرمودند:
«جانبازان ولینعمت ما هستند ».مردم ما قدر جانبازها،
آزادگان و فرزندان و خانوادههای شهدا را میدانند و آنها
باید همیشــه موردتکریم و احترام مردم و مسئوالن ما
باشند .قدردانی و قدرشناسی از خانوادههای شهدا ،یعنی
توجــه به راه و آرمانهای آنها .ما در جبهه رزمندگانی
داشــتیم با سنین بســیار پایین .همین آقای اسکندرپور
شــهردار محترم شهر ما ،در بخش خمپارهانداز و ادوات
لشکر  19فجر بود ،چنین عزیزانی در لشکر  33المهدی،
در تیپ مهندســی الهادی ،در تیپ توپخانه یونس ،در
قالب نیروهای رزمنده بسیجی فداکاری کردند .جوانان
دیروز موجب شدند که امنیت و آسایش در کشور ایجاد
شود.

،،

جنگ یک دانشگاه
انسانسازی بود.
شهیدانی مانند شهید
اسالمینسب ،جاویدی،
مطهرنیا ،اماناهلل عباسی،
حاج مهدی زارع ،جمال،
کمال و مهدی ذواالنوار،
هاشم اعتمادی ،مجید
سپاسی ،دوران ،حبیباهلل
کریمی مردانی نورانی
بودند که در جبههها از
هم سبقت میگرفتند
برای رسیدن به محبوب
خودشان

،،

،،
ما در جبهه رزمندگانی
داشتیم با سنین بسیار
پایین .همین آقای
اسکندرپور شهردار
محترم شهر ما ،در بخش
خمپارهانداز و ادوات
لشکر  19فجر بود .چنین
عزیزانی در لشکر 33
المهدی ،در تیپ مهندسی
الهادی ،در تیپ توپخانه
یونس و در قالب نیروهای
رزمنده بسیجی فداکاری
کردند .جوانان دیروز
موجب شدند که امنیت و
آسایش در کشور ایجاد
شود

،،
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دیدار با خانواده شهیدان زمانی؛ خانوادهی سه شهید و چهار جانباز دفاع مقدس

،،

خانوادهای با 10
رزمنده :هفت فرزند،
دو داماد و پدر .چشم
خانواده «زمانی» همه
هشتسالِ جنگ
به جبههها بوده،
چشمانتظار فرزندان،
دامادها یا پدر .براد ِر
بزرگ که دوبار
جانباز شده ،میگوید
هیچزمانی نشد که کمتر
از پنج عضو خانواده در
جبهه نباشد

،،

،،

هر سه برادرش که در
جبهه به مقام شهادت
نائل شدند ،از او
کوچکتر بودند« .برادرم
محمدرضا در عملیات
رمضان در سال 1361
و در اوایل جنگ بود که
آسمانی شد .محمدرضا
برادرم در سن 22
سالگی و در سال 1360
و علیرضا در  18سالگی
در سال  1362به مقام
شهادت نائل شد

،،

،،

در آخرین دیدارم با
شهید جهانآرا ،مرا
در آغوش گرفت و
گفت :زمانی! برای فتح
خرمشهر هم بیا! من هم
در جواب گفتم انشاهلل!...
چند ساعت پسازاین
دیدار هواپیمای شهید
جهانآرا سقوط کرد و به
شهادت رسید».

،،

روایت هفت آسمان عشق
محمدرضا طاهری خانــوادهای با  10رزمنده :هفت فرزند ،دو داماد و پدر .هفت برادر با پســوند نام
«رضا» ،به دلیل ارادت ویژه مادر و پدر به امام هشــتم (ع) .چشم خانواده «زمانی»
همه هشتســالِ جنگ به جبههها بوده ،چشمانتظار فرزندان ،دامادها یا پدر .براد ِر بزرگ که دوبار
جانباز شده ،میگوید هیچزمانی نشد که کمتر از پنج عضو خانواده در جبهه نباشد« .هفت برادر و دو
خواهر دارم که همسر دو خواهرم هم در جبهه حضور فعال داشتند ،یکی از آنها مسئول پشتیبانی

هر سه برادرش که در جبهه به مقام شهادت
نائل شدند ،از او کوچکتر بودند« .برادرم محمدرضا
در عملیات رمضان در سال  1361و در اوایل جنگ
بود که آسمانی شد ».وقتی یادش میافتد به قاب
عکس ســهتایی برادرهای کوچکتر ،چشمهاش
زالل میشود« .حاج عبدالرضا یکی از برادرانم در
سال  1359در جنگ کردستان به همراه یک گروه
ســه نفره از استان فارس به پاوه رفتند و ازآنجاکه
در آن زمان منطقه پاوه ســازماندهی نشده بود ،او
به همراه شهید دکتر حســین گرکانینژاد و دکتر
تیمور صالحی به کردستان رفتند و بعد از عملیاتی
چریکی که در آن مرحوم شهید دکتر چمران حضور
داشــت ،حاج عبدالرضا اخوی از نزدیک شاهد این
ماجرا بود .یک روز به شــیراز آمده بودم و در خانه
بودم که ســاعت  3الــی  4بعدازظهر صدای زنگ
خانــه به صدا درآمد زمانی که در را باز کردم دیدم
حاج عبدالرضا اســت که خودش و به بغلم انداخت
و متوجه شدم که تیرخورده است ...در آن عملیات
دکتر حسین گرکانی نژاد به مقام شهادت نائل شده
و دکتر صالحی هم مجروح و زخمی شــده بود...
این ســه نفر از اولین مجروحهای منطقه به شمار
میآمدند و حاج عبدالرضــا اولین مجروح خانواده
ما بود».

در ســال  1360او بهعنــوان دومیــن فرد از
خانواده زمانــی در عملیات چزابه با اصابت ترکش
به ســرش مجروح شــد« .عملیات آبادان با لشکر
 77خراسان ادغام شــدیم که یک معاون از ارتش
و لشــکر  77خراســان را در اختیار من گذاشتند و
بــه همراه فرماندهان بزرگــی مانند احمد کاظمی
مرتضی قربانی و شــهید جهــانآرا در آن عملیات
شرکت کردیم .در آخرین دیدارم با شهید جهانآرا،
مرا در آغــوش گرفت و گفت :زمانــی! برای فتح
خرمشــهر هم بیا! من هم در جواب گفتم انشاهلل!»
و این آخرین گفتوگویی بود که میان آن دو انجام
شد« .چند ساعت پسازاین دیدار هواپیمای شهید
جهانآرا سقوط کرد و به شهادت رسید».
چزابه

پس از شکســت آبادان برگشــت و تیپ 17
قم را به فرماندهی ســردار حســین ســقا تشکیل
داد .ســپس چهار گردان از فارس بــه فرماندهی
محســن بناییان و او هم بهعنوان جانشین در این
تیپ حضور داشــت« .برای عملیات بیتالمقدس
در بســتان آماده میشدیم که شهید صیاد شیرازی
هر شب به گردانها سرکشی میکردند و یک نفر
از افراد گردانهــا را انتخاب میکردند و به بازدید

جبهه و جنگ در جبهه مســتقر بود و دیگر دامادمان هــم همراه خودمان در جبهه حضور فعال
داشــت؛ بهطوریکه در  8سال جنگ به همراه برادرم حاج حمیدرضا در جبهه حضور فعل داشتم».
حاج غالمرضا آن هشــت سال را ،هشت ســال دفاع مقدس را عین دیروز یادش است« .یک ماه
بعدازاینکه جنگ آغاز شــد ،من این توفیق را داشــتم که با اولین گروهی که از شیراز عازم جبهه
جنوب شد ،وارد جبهه شوم و تا زمانی که ترکش خوردم در جبهه فعالیت میکردم».

مناطقــی که قرار بود در آن عملیــات اتفاق بیفتد
میبرد .زمانی که داشــتیم آماده میشــدیم تا به
منطقه برویــم یکلحظه آمدند و خبــر دادند که
در منطقه چزابه به ایران حمله شــده .در آن زمان
تیپ امام رضا در منطقه چزابه مستقر بودند .منطقه
چزابه یک تنگه بود که یکطرف آن به هورالعظیم
و طرف دیگر آن بــه بلندیها و ارتفاعات متصل
میشد .با توجه به اینکه عملیات تیپ امام رضا در
ساعت  7صبح تمامشده بود و تعدادی از افراد آنها
شهید و مجروح شده بودند بنابراین ما را به عنوان
اولین گردان تجهیز کردند و در ســاعت  7به آنجا
رفتیم .که آن هم بعد از چند ســاعت تمام شــد تا
نوبت به ما رسید زمانی که ما میخواستیم به چزابه
برویم فرماندهان لشــکر  77خراسان و زرهی در
آنجا مستقر بودند و من هم قبل از رفتن گفتم که
با این شــرط به منطقه چزابه میروم که در انجام
عملیات اختیار تام داشته باشم؛ قبول کردند».
بعدازاینکه رفتند و به چزابه رســیدند متوجه
شــدند که خط اول این منطقه ،کامــ ً
ا در اختیار
دشــمن اســت« .بدون اینکه ما اطالعی داشــته
باشــیم متوجه شــدیم که در خــط اول نیروهای
عرقی مستقر هســتند و این در حالی است که ما
از خط اول گذشــتیم و در خط دوم مستقر شدیم،

من بــه نیروها گفتم بعدازاینکــه در خاکریز دوم
مستقر شدید من جلو میروم و همواره آمادهباشید
تا بعدازاینکه یک اهللاکبر گفتم و رگبار زدم شــما
با چاشــنی نارنجک را بکشــید و به سمت دشمن
پرتــاب کنید .بعدازاینکه جلو رفتم ناگهان دیدم که
نیروهای عراقی بهصورت گردانی به خط شــدند و
همزمان که تفنگهایشــان روی دوششــان است
ســرود خودشان را میخواندند .با دیدن این صحنه
کل وجودم به لرزیدن افتــاد و بعدازاینکه آنها به
من نزدیک شــدند با صدای هرچــه بلندتر فریاد
اهللاکبر را ســر دادم که نیروها نارنجکهایشان را
پرتــاب کردند و بعدازاینکه نیروهــای ما به آنها
حمله کردند نیروهای دشــمن دستپاچه شدند و به
ســمت ما تیراندازی کردند که این کار آنها باعث
شــد تا خیلی از نیروهای آنها خودبهخود به دست
خودشان کشته شــوند که در این زمان یکلحظه
نگاهی پشــت ســر و خاکریز انداختم که با سیل
عظیمی از جســد مواجه شــدم که در این عملیات
توانستیم تالفی شب گذشته را انجام دهیم».
نخستین ترکش

در ابتــدا قرار بود که به مدت  24ســاعت در
آن منطقه حضورداشــته باشــند ،اما دشمن به این
نیت به چزابــه آمده بود که ایــن منطقه را کامل
تصرف کند« .صدام به تمام خبرگزاریها گفته بود
که برای  22بهمن بیایید و در اهواز با من مصاحبه
کنید ...اســتادان و بزرگان همواره اذعان دارند که
در طول جنگ ایران و عراق هیچ آتشــی بهمثابه
آتش چزابه انجام نشد ...به نظر من عملیات چزابه
در حــد کربالی چهار و پنج بــود که در این زمان
اتفاقــات زیادی رخ داد .یک روز دیدم که شــهید
حاج شیرعلی ســلطانی و دکتر بهبود که خبرنگار
جنگ بود به ســمت ما آمدنــد و منطقه چزابه به
این دلیل که در باالی ارتفاع قرار داشــت آب آنجا
باال بود و بعدازاینکه با حاج شیرعلی سلطانی حال
و احوال کردیم از عکاس و خبرنگار خواســت که
یــک عکس یادگاری از ما بگیــرد و قبل از اینکه
عکــس بگیرم به من گفت بیا یــک قرارداد باهم
ببندیــم که هرکداممــان به مقام شــهادت نائل
شــدیم دیگری شفاخوان شود که من هم پذیرفتم
و همانطوری که داشــتم از شرایط و وضعیت آن
منطقه و جنگ برای شــهید حاج شیرعلی سلطانی
توضیح میدادم احساس کردم که پشت سرم گرم
شد که بعد احســاس کردم که زمین از زیر پاهایم
فرار کرد بهقدری از زمین جدا شــدم و به آسمان
رفتم کــه از آن باال فضای زمیــن را میدیدم در
آن لحظــه بود که دیدم افرادی بــا قدهای بلند و
قامت کشیده باالی ســرم ایستادند و رفتهرفته در
حال کوچک شــدن هســتند که یکلحظه متوجه
شــدم آنها میگویند که بــه هوش آمد و بعد من
را به بیمارســتان اهواز منتقــل و بعدازاینکه عمل
کردنــد و مرا به فرودگاه بردند .عملیات چزابه جزو
عملیاتهایی بود که دشمن بهسرعت و بدون وقفه
به ســمت ما موشک پرتاب میکرد و این در حالی
است که در آن زمان حدود  12لشکر آماده بود تا به
اهواز بیایند و کار را یکسره و فتح کنند».
و بعدازاینکه من در بیمارســتان بستری بودم
تمام بچههای عملیات دورم جمع شــده بودند که
پزشکی که در بیمارستان بود به آنها اعتراض کرد
که چرا در بیمارســتان شلوغ میکنند .آنها هم در
پاســخ به این صحبت دکتر گفتند که حاج زمانی
فرمانده ماســت .ما فردا دیداری بــا حضرت امام
(ره) داریــم و آمدیم که جناب حاج زمانی را با خود
ببریم .پزشک در مرحله نخست با درخواست آنها
مخالفت کرد که بعد پزشک پیشم آمد و درگوشی

11

پرونده هفته

شنبه  31شهریور  12/97محرم /1440سال چهاردهم/شماره269

SAT 22 Sep 2018/Fourteenth Year /No.269

،،

حمیدرضا در جبهه
با احمدرضا روبهرو
میشود و از او میخواهد
که به خانه بیاید ،اما
احمدرضا قبول نمیکند
و مدتی بعد در جزیره
مجنون مفقودالجسد شد
و دیگر به خانه نیامد»...
اشک در چشمهاش
حلقه بسته« .هنوز
جسدش همانجا مانده
است».

،،

خواهش کرد که با ما به دیدار امام بیاید که فرمانده
گفت اگر پزشــک اجازه بدهد که من به دیدار امام
بروم دکتر هم میتواند با ما تشــریف بیاورند؛ که
پزشک توانست به بهانه من به دیدار امام بیاید.
اندکاندک جمع مستان...

«محمدرضا برادرم در ســن  22سالگی و در
ســال  1360و علیرضا در  18ســالگی در سال
 1362به مقام شــهادت نائل شــد ».محمودرضا
دیگر برادرش بود که در سال  1364شیمیایی شد.
«این برادرم به دلیل ســن بسیار پایینی که داشت
در جبهــه راننده غلتک بود .ناگهان در شــب عید
بود که ما اطالع دادند که محمودرضا مجروح شده
و در بیمارســتان راهآهن یزد بستریشدهاند .زمانی
که به بیمارســتان رفتم دیدم کــه  17نفر آز آنها
شــیمیایی شــدهاند بهطوریکه تاول سراسر بدن
آنهــا را فراگرفته بود .دوای آن هم پرمنگنات بود
و بعد از  17روز تالش آنها را به بیمارستان شهید
لبافینژاد بردیم که این برادرم به دلیل اتفاقاتی که
برایش در جبهه افتاد و شیمیایی شد در حال حاضر
از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و همچنان زخم
آن حمله شیمیایی را با خود دارد».
احمدرضا...

شهید احمدرضا آخرین فرزند و سرباز خانواده
بود که در ســال  1367و بعــد از پذیرش قطعنامه
در جزیره مجنون مفقودالجســد شــد .دانشآموز
کالس دوم راهنمایــی بود که به مقام شــهادت
نائل شــد« .برادرم حمیدرضا در جبهه با احمدرضا
روبهرو میشــود و از او میخواهد که به خانه بیاید،

اما احمدرضــا قبول نمیکند و مدتی بعد در جزیره
مجنون مفقودالجســد شد و دیگر به خانه نیامد»...
اشک در چشــمهاش حلقه بسته« .هنوز جسدش
همانجا مانده است».
پدر ...مادر...

در ورای شــنیدن این روایــات ،آنچه فراتر از
تصور آدمی اســت ،صبر و اســتقامت پدر و مادر
خانواده شهیدان زمانی است« .خدا در قرآن داستان
حضرت یوســف را نقل میکند که چند وقتی گم
شــد که در این زمان خانــواده و پدرش حضرت
یعقوب بااینکه برگزیده خدا بود به دلیل دوری دچار
بیماریهای متفاوتی شــد اما شما حساب کنید من
و پدر مادر و خانواده در این مدت چی کشیدهایم».
«با توجه به اینکه در آن زمان پدر و مادر شما دیدند
که محمدرضا و شــما در جبهه شــهید و مجروح
شــدهاید ،به دیگر فرزندان تأکید نمیکردند که به
جبهه نروند؟» مکثی میکند و از همان ابتدا تعریف
میکند« .بعدازاینکه من در جبهه ترکش خوردم به
شیراز آمدم و در پادگان امام حسین در بخش اعزام
نیروها مشغول شدم و آنها را تقسیم میکردم .در
ابتدا اســتان فارس یک تیپ مستقل و جدا نداشت
کــه همزمان با ورود ما و بعد از شــهادت آیتاهلل
دســتغیب اقدام به راهاندازی تیپ شهید دستغیب
کردیم و من افرادی را که خواستند به جبهه بروند
توجیه میکردم .در آن زمان کلیه نیروهایی که به
جبهه میرفتند زیر نظر من اعزام میشــدند .موارد
بسیار زیادی بود که در این بخش ما با آن برخورد
میکردیم .یادم اســت یک روز یک نفر پیش من
آمــد و گفت که فرزندم قصد دارد به جبهه برود اما

ذرهبین
1

چندسال زودتر از آغاز جنگ ،از سال 1355
و  1356که انقالب شــروع شد و گروههای
انقالبی فعالیتشــان را بهصورت جدی آغاز
کردند منزل زمانی در اردکان همواره محفل
افراد انقالبی بود« .زیرزمینی داشتیم که در
آنجا نوارهای دکتر شریعتی و شهید دستغیب
برای بخشــی از فارس تکثیر میکردیم در
اختیار مردم استان قرار میدادیم ...بعدها هم
نباید فرامــوش کرد که در آن زمان جنگ را
طبقهای از مردم و مستضعفین اداره کردند
که اعتقاد راسخ به امام ره داشتند».

من از شما خواهش میکنم که مانع این کار شوید.
پســر را آوردم و به او گفتم که یــا مادر را راضی
کــن که بتوانی به جبهه بروی ،یــا مادر تو راضی
میکند که به جبهه نروی .بعد از این صحبت گفت
به مــن چند روز مرخصی بدهیــد و من هم با آن
موافقت کردم و چند روز بعد داشــتم در خیابان رد
میشــدم که یکلحظه چشمم به یک قاب افتاد و
عکس این پســر را در جلو آن دیدم .مادر آن پسر
از خانه آمد بیرون با چشــم گریان به من گفت که
پســرش در اتوبان قم تهران تصادف میکند و از
بین میرود .به من گفت سعادت نداشتم مادر شهید
باشم».
حاال میرود به ســراغ چگونه اعزام شــدن
خود و برادرانش به جبهــه .میگوید قبل از اینکه
میخواستیم به جبهه برویم پدر و مادرمان را آماده
میکردیــم و ازآنجاکه پدر و مادر ما عالقه خاصی
به ائمه و اما رضا داشــتند بنابراین خداوند صبری
در دل خانوادهها قرار میداد که آنها این موضوع
بسیار سخت را میپذیرفتند« .یادم است زمانی که
برادرم علیرضا به شــهادت رسید هیچکس جرئت
نداشــت که به پــدر اطالع دهد .امــا خدا صبر و
بردبــاری را در دل خانواده و پدر و مادر بهگونهای
قرارداده بود که وقتی پدرم بیرون از خانه میرفت
اهالی محل و همشهریان به پدرم همواره میگفتند
که چرا شــما فرزندانتان را به جبهه میفرستید؟ او
اما به این حرفها توجهی نداشت».
علیرضــا شــهید بعــدی خانواده اســت که
غالمرضا پیکر او را بهصورت اتفاقی در ســردخانه
میبیند« .در آن موقع همراه پســرعموی همسرم
به سردخانه رفتم که یکلحظه چشمم به پنجمین

تابوت افتاد که روی آن نوشــته بود شهید علیرضا
زمانی ...پدرم موقع شــنیدن این خبر تلخ بهقدری
ناراحت بود که هیچچیز نمیتوانست او را آرام کند.
من و خانوادهام بهطور کامل پذیرفته بودیم که دفاع
از میهن و کشــور هزینههایــی دارد که باید آن را
پرداخت بنابراین هزینه انقالب ،جان دادن است و
ما همواره افتخار میکنیم که سربازان امام بودیم».
خانوادهای مبارز و انقالبی

چندســال زودتر از آغاز جنگ ،از سال 1355
و  1356که انقالب شروع شد و گروههای انقالبی
فعالیتشــان را بهصورت جدی آغــاز کردند منزل
زمانــی در اردکان همــواره محفل افــراد انقالبی
بــود« .زیرزمینی داشــتیم که در آنجــا نوارهای
دکتر شــریعتی و شــهید دســتغیب برای بخشی
از فــارس تکثیر میکردیم در اختیار مردم اســتان
قــرار میدادیــم ...بعدها هم نبایــد فراموش کرد
کــه در آن زمــان جنــگ را طبقــهای از مردم و
مستضعفین اداره کردند که اعتقاد راسخ به امام ره
داشتند».
خانــواده زمانی هزینههای زیــادی را صرف
انقــاب کردنــد و تا به امروز هم پــای انقالب و
کشــور ماندهاند؛ هرچند امــروز گالیههایی هم از
شــرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دارند« .انگار
در حال حاضر مردم باورشــان کم شده است ...در
آن زمان حرف امام و روحانیت آنقدر تأثیرگذار بود
که در جســم مردم هم اثر میگذاشت ،اما در حال
حاضر به دلیل اینکه انگار بعضی مسئولین دیگر آن
اعتقادات و باورها را ندارنــد ،مردم هم نمیتوانند
حرف آنها را باور کنند».

خانواده زمانی هزینههای زیادی را صرف انقالب کردند و تا به امروز هم پای انقالب و کشور
ماندهاند؛ هرچند امروز گالیههایی هم از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دارند

در چزابه به نیروها گفتم بعدازاینکه در خاکریز دوم مســتقر شــدید من جلو میروم و
همواره آمادهباشید تا بعدازاینکه یک اهللاکبر گفتم و رگبار زدم شما با چاشنی نارنجک را بکشید
و به سمت دشمن پرتاب کنید .بعدازاینکه جلو رفتم ناگهان دیدم که نیروهای عراقی بهصورت
گردانی به خط شــدند و همزمان که تفنگهایشان روی دوششــان است سرود خودشان را
میخواندند .بــا صدای هرچه بلندتر فریاد اهللاکبر را ســر دادم و نیروهای ما به آنها حمله
کردند .نیروهای دشــمن دستپاچه شدند و به ســمت ما تیراندازی کردند که این کار آنها
باعث شد تا خیلی از نیروهای آنها خودبهخود به دست خودشان کشته شوند .در این عملیات
توانستیم عملیات آنها در شب گذشته را تالفی کنیم

2

3

،،

«من و خانوادهام
بهطور کامل پذیرفته
بودیم که دفاع
از میهن و کشور
هزینههایی دارد
که باید آن را پرداخت
بنابراین هزینه انقالب،
جان دادن است
و ما همواره افتخار
میکنیم که سربازان
امام بودیم».

،،

،،

«خدا در قرآن داستان
حضرت یوسف را نقل
میکند که چند وقتی
گم شد که در این زمان
خانواده و پدرش حضرت
یعقوب بااینکه برگزیده
خدا بود به دلیل دوری
دچار بیماریهای متفاوتی
شد اما شما حساب
کنید من و پدر مادر و
خانواده در این مدت چه
کشیدهایم».

،،
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پرونده هفته

،،

نوجوانی سید علیاکبر
حسینی با سالهای جنگ
عجین شده بود ،وقتیکه
جای دفتر و کتاب مدرسه،
اسلحه در دست گرفت
و راهی ارتفاعات غرب
کشور شد .نوجوانی 16
ساله که عشق جبهه،
خاکریز و سنگر در سرش
غوغا به پا کرد و سر از
ارتفاعات غرب کشور و
جنگ با عراقیها در آورد،
مجروح و اسیر شد

SAT 22 Sep 2018/Fourteenth Year /No.269

دیدار با دو رزمنده دفاع مقدس که در نوجوانی راهی جبهه شدند

نسل سنگر و خاطره
هفته دفاع مقدس که از راه میرسد ،شهید آوینی در گوشم روایت فتح میخواند
مهشید السادات مظلوم
که «غروب نزدیک میشــود و تو گویی تقدیر زمین از همین حاشــیه اروندرود
اســت که تعیین میگردد .و مگر بهراســتی جز این اســت؟ بچهها آماده و مسلح ،با کولهپشتی و
پتو و جلیقههای نجات ،در میان نخلســتانهای حاشیه اروند ،آخرین ساعات روز را بهسوی پایان
خوش انتظار طی میکنند ».و موسیقی فیلم «سفر به چزابه» در سرم تکرار میشود و برانکاردی از

جلوی چشمانم بارها و بارها عبور میکند .رزمندگان سالهاست که از جنگ بازگشتهاند یکی با
ترکشی در دست و دیگری با آستینی بدون دست .شنیدن خاطرات جنگ از زبان افرادی که امروز
آنها را در سمتهای مختلف میشناسیم ،هیجان دیگری دارد اینکه آن نوجوان پر شر و شور دیروز
که نگذاشت حتی یک وجب از خاک وطنش به دست بیگانه بیفتد ،امروز چه نگاه و حسی به روزهای
پشت سرگذاشتهاش دارد و آیا جنگ و فرهنگ رزمندگی هنوز هم در دلهایشان ادامه دارد؟

،،

،،

روزهای جوانی و نوجوانی
اسماعیل تقی پور نیز با
سالهای جنگ و شنیدن
آژیر قرمز گرهخورده
است 17« .ساله بودم
که همراه پدرم راهی
جبهه شدم اما با کوله
باری متفاوت از سایر
رزمندگان .پدرم یک
وانت تویوتا داشت و عضو
هیات مکتب جعفری بود،
خانه ما شده بود انبار
اهداییهای مردم و ما
سر از پا نمیشناختیم.
از سال  61تا  67بارها
با کوله باری از اهدایی
مردم راهی جبهه شدیم
و روزها و ماههایی هم بود
که رزمنده بودم ،از بانه
تا مهران و دیگر مناطق
جنوب غرب ایران

،،

،،

به قول شهید آوینی
«اینها بچههای قرن
پانزدهم هجری قمری
هستند؛ آنان که کره زمین
قرنهاست انتظارشان
میکشد تا بر خاک
بالدیده این سیاره قدم
گذارند و عصر ظلمت
و بیخبری را به پایان
برسانند»...

،،

ما رفته بودیم که شهید شویم

نوجوانی سید علیاکبر حســینی از کارمندان
شــهرداری و معاون سابق ســازمان سیما ،منظر و
فضای ســبز شهری با سالهای جنگ عجین شده
بود ،وقتیکه جای دفتر و کتاب مدرســه ،اســلحه
در دســت گرفــت و راهی ارتفاعات غرب کشــور
شد .نوجوانی  16ســاله که عشق جبهه ،خاکریز و
سنگر در ســرش غوغا به پا کرد و سر از ارتفاعات
غرب کشور و جنگ با عراقیها در آورد ،مجروح و
اسیر شد« .نخســتین بار در روزهای گرم تابستان
و عملیــات والفجر  2بود که راهی جبهه شــدم .با
هواپیمای  C130مســیر شیراز تا تبریز و بعدازآن با
اتوبوس به خوی ،پیرانشهر و نقده رفتیم ،کنار مرز و
بیخ گوش عراقیها .پادگان آموزشی جلدیان مقصد
مــا بود و بعد از تجهیز ،پیاده راهی ارتفاعات جنوب
منطقه حاج عمران شدیم.
باید پیاده از چند کوه ،دره و تپه میگذشــتیم،
میانههای راه اجساد عراقیها افتاده بود ،کنار آنها
راه میرفتیم ،غذا میخوردیم .جنگ واقعی در پیش
رو بود ،وطن در پشــت ســر و من با اسلحهای در
دســت مســیری را میرفتم که نمیدانســتم آیا
برگشــتی دارد یا ...؟ اما نترسیده بودم .به ارتفاعات
جنوب حاج عمران رســیدیم و در منطقهای باالی
تپه بر عراقیها که فاصله کمی از ما داشتند مسلط
شــدیم .مأموریــت ما این بود که تپه بــه تپه را از
عراقیها بگیریم تا شهرهای مرزی ایران همچون
نقده از گزند آتش مســتقیم گلوله عراقیها در امان
باشــد .بعد از حدود  45روز به شــمال منطقه حاج
عمران رفتم و نیروی پدافندی شدم».

با خنده ادامه میدهــد« :در فاصله  30متری
عراقیهــا به کمین میرفتیــم گاهی صدای حرف
زدنها و خندههایشــان را هم میشــنیدم» اینجا
دیگر خط مقدم نیســت ،اینجا نفس کشیدن در دل
عراقیهاســت .بهراستی آن جراتی که پسربچه 16
ســاله را به رفتن تا دل دشمن و ســر دادن شعار
«جنگ جنگ تا پیروزی» وامــیدارد از کجا آمده
اســت؟ حســینی ســالهای  62و  63را در جبهه
میگذارند تا اینکه روزهای گرم و تبدار تابســتان
 64از راه میرسند «عملیات قدس  3بود 20 ،تیرماه
ســاعت  11صبح ،در میان میــدان مین عراقیها
بودم با دســت و پای تیر خورده اســیر شدم ،پنج
ســال اسیر بودم و جانباز تا اینکه در سال  69و بعد
از اتمــام جنگ به خاک وطــن بهجایی که برایش
جنگیده بودم ،بازگشــتم» از حســینی میپرســم
«برای اولین بار کی ترســیدی؟ جنگ ترس دارد،
زیــر آتش مســتقیم گلوله بــودن و نزدیک بودن
مرگ تــرس دارد؟» جــواب میدهد «بیشــترین
چیزی که انســان از آن میترســد ،مرگ است اما
ما رفته بودیم که شــهید شــویم و بــرای همین
نمیترسیدیم».
کوله باری متفاوت از سایر رزمندگان

روزهای جوانی و نوجوانی اســماعیل تقیپور
رئیس اداره امور عمومی شــهرداری شــیراز نیز با
ســالهای جنگ و شــنیدن آژیر قرمز گرهخورده
است 17« .ســاله بودم که همراه پدرم راهی جبهه
شــدم اما با کوله باری متفاوت از سایر رزمندگان».
تقیپور ادامه میدهد کــه «پدرم یک وانت تویوتا

ذرهبین
1

جنگ بعد از هشــت سال با رشادت رزمندگان و شهادت دلیرمردان
تاریخ تمام شــد و مهمترین نتیجهای که داشت این بود که دشمن با تمام
پشتیبانیهایی که از او میشد نتوانست حتی یک وجب از خاک ما را بگیرد،
شهدا رفتند تا امروز این خاک سربلند بماند اما حق شهدا این است که به
آنها بیشتر بها داد شود .این روزها شهدای گمنام در جایجای کشور تشییع
میشوند ،حق این شهدا و مادران چشمبهراهشان این است که مردم آنها
را بیشتر ارج نهند

داشــت و عضو هیــات مکتب جعفری بــود ،خانه
ما شــده بود انبار اهداییهای مردم و ما ســر از پا
نمیشناختیم .از سال  61تا  67بارها با کوله باری از
اهدایی مردم راهی جبهه شدیم و روزها و ماههایی
هــم بود که رزمنده بــودم ،از بانه تا مهران و دیگر
مناطق جنوب غرب ایران».
«از ســال  61تا  63بیــش از  30مرتبه راهی
جبهه شدم .شبی سرد در سومار حوالی قصر شیرین
و نزدیک مرز عراق زیر آتش عراقیها تا صبح ســر
کردیم .تا نیمههای چرخ ماشــین در برفگیر کرده
بود ،یک خمپاره به دیفرانســیل ماشین خورده بود
و حرکــت نمیکرد ،قلبم پیــش اهداییهای مردم
بــود ،اهداییهایی کــه گاهی تمــام داروندار یک
خانواده یا همه محصول یک سال زمین کشاورزی
بودند .میخواستم هر چه سریعتر آنها را به دست
رزمندگان برســانم .رزمندگان لشــکر  19فجر به
کمکــم آمدند و دیفرانســیل تویوتایی که در حمله
عراقیها نیمی از آن ســوخته بــود را باز کردیم و
در عرض چند ســاعت آن را زیر ماشین اهداییها
بستیم .همدلی و همراهی در شرایطی چنین سخت
است که به یادگار میماند».
رزمنــده ســالهای دور حکایــت میکند از
روزهای سخت جنگیدن در چند جبهه در کردستان،
روزهایی که در «دره شیطان» هواپیماهای عراقی
دیوار صوتی را میشکستند و گروهکهای منافقین
نفس در نفــس آنها برای ریختــن خون جوانان
وطــن تفنگهای خــود را پر و خالــی میکردند،
روزهایی دشــوار برای بچههای رزمنده اما به قول
شهید آوینی «اینها بچههای قرن پانزدهم هجری

قمری هســتند؛ آنــان که کره زمین قرنهاســت
انتظارشان میکشــد تا بر خاک بالدیده این سیاره
قدم گذارند و عصــر ظلمت و بیخبری را به پایان
برسانند»...
او تعریف میکند از کانالهای عبور رزمندگان
در میانه عملیات و شهیدانی که در این کانالها ،در
میان دستهای همرزمانشان جان سپردهاند و گله
میکند از کمرنگ شــدن ارج نهادن به مقام شهید
«جنگ بعد از هشت ســال با رشادت رزمندگان و
شــهادت دلیرمردان تاریخ تمام شــد و مهمترین
نتیجــهای که داشــت این بود که دشــمن با تمام
پشــتیبانیهایی که از او میشد نتوانست حتی یک
وجب از خاک ما را بگیرد ،شهدا رفتند تا امروز این
خاک ســربلند بماند اما حق شهدا این است که به
آنها بیشــتر بها داد شود .این روزها شهدای گمنام
در جایجای کشور تشییع میشوند ،حق این شهدا
و مادران چشمبهراهشــان این است که مردم آنها
را بیشتر ارج نهند».
صحبتهای رزمندگان تمام میشود ،من که
از نسل ســوم انقالب هستم و هیچگاه جنگ را به
چشــم ندیدهام ،خــود را در میان آتش خط مقدم و
در کنار رزمندهای که آســتین دســت چپش خالی
است ،تفنگ دوربینداری بر دوش و سربند «زائران
کربال» بر ســر دارد میبینم و بازهم شهید آوینی
در گوشــم تکرار میکند «اینجــا آیینه تجلی همه
تاریخ اســت .چه میجویی؟ عشق؟ همینجاست.
چه میجویی؟ انســان؟ اینجاست .همه تاریخ اینجا
حاضر است .بدر و حنین و عاشورا اینجاست و شاید
آن یار ،او هم اینجا باشد».

از ســال  61تا  63بیش از  30مرتبه راهی جبهه شدم .شبی
سرد در سومار حوالی قصر شیرین و نزدیک مرز عراق زیر آتش
عراقیها تا صبح سر کردیم .تا نیمههای چرخ ماشین در برفگیر
کرده بود ،یک خمپاره به دیفرانسیل ماشین خورده بود و حرکت
نمیکــرد ،قلبم پیش اهداییهای مردم بــود ،اهداییهایی که
گاهی تمام داروندار یک خانواده یا همه محصول یک سال زمین
کشاورزی بودند .میخواستم هر چه سریعتر آنها را به دست
رزمندگان برسانم .رزمندگان لشکر  19فجر به کمکم آمدند و
دیفرانسیل تویوتایی که در حمله عراقیها نیمی از آن سوخته بود
را باز کردیم و در عرض چند ساعت آن را زیر ماشین اهداییها
بستیم .همدلی و همراهی در شرایطی چنین سخت است که به
یادگار میماند

3

13

شنبه  31شهریور  12/97محرم /1440سال چهاردهم/شماره269

SAT 22 Sep 2018/Fourteenth Year /No.269
عبدالصمد ابراهیمی

خاکریز آرزوها

عروج یک کهکشان انسانیت
قایق آرام بر موجهای خروشان اروند میغلتید .یک کهکشان انسانیت راه آسمان را در پیش گرفته بودند .زمین جای خوبی نیست .برای رفتن
به آسمان ،پا الزم نبود ،پوتین الزم نبود .عشق بازی با خدا ،دل رفتن میخواهد .چمدانی از جنس عشق .آنها داشتند و رفتند.

تابستان که تمام میشود ،خزان پاییز که از راه میرسد دلم داغی
خاکریزها را آرزو میکند .میان سنگرهای پر از کمیل و ندبه و توسل،
تنها طعم باروت آرامم میکند .یاقوت نگاه مادری که هنوز آخرین رد
پوتین پسرش را در خزانه دلش به تماشا نشسته مرا میکشاند به همه
روزهای خاکی دور از این همه هیاهوی غریب .روزهایی که صفا و
سادگیها همه خاکی بودند .تو خاکی بودی ،من خاکی بودم او خاکی
بود و ما هم...
دلم فانوس شــبهای بی تکرار جبهههــای جنوب را میجوید.
ذهنم پرشده از حوصلههای عجیب مردمانی که انگار در همان روزها
گمشــان کردهایم .از با هم بودنهایشــان از تالش برای کم کردن
دغدغههای دیگران از صفهای اجناس کوپنی.
دلــم از پوتینهای بیپا و از نخلهای بیســر نمیگیرد .من بار
هجران معرفت ســیاه و ســپید دهه  ۶۰را به دوش میکشم .تشییع
سختی است .انگشت سبابهام روی گونههای خیسم راکد مانده است.
دلــم یک چفیه میخواهد و یک پالک و یک ســرنیزه تا تنهایی رمز
شــب را بگویم و عملیاتی برپا کنم برای آزادســازی دلم برای رهایی
خاطراتم.
شــهریور که شعلهاش را پایین میکشــد و بوی آن هشت سال
کــه درون تقویمها جاری میشــود یــاد گمشــدههایمان می افتم.
گمشــدههایمان زیادند .روی نیمکت تنهاییها دلم برای یک تصمیم
کبری تنگ شده اســت .یکی ما را حضور و غیاب کند .من؟ غایب...
تو را نمیدانم!

برای روزهایی که دیگر نیستند؛
با نوای کدام کاروان؟

به امید علقمه دستش را به
سمت لیوان آب دراز کرده است.
دست...آب  ...یا ابوالفضل

آرمیده بر بالشتی از
شهادت .سر بر پیکر
همرزم نهاده و روح را
روانه جنت کرده است.
آرامش عجیبی در این
عکس است .یک خواب
بی الالیی و بی دغدغه.
انگار با دنیا تسویه حساب
کرده باشی

ایــوان نگاهها پر از آب مروارید میشــد ،وقتی اتفاقی پشــت
خاکریزها میافتاد .برد و باختش فرقی نداشــت .اشــک شوق بود
یا مرثیه .ســنگرها قبله گاه دلهای جماعتی بودند که رادیوهایشان
همیشه کنج خانه روشن بود .خانههایی روشن از صفا .سر سجادهها،
پــر از ســجادهای بی صحیفه بــود .مرغ آمین همیــن جاها وول
میخورد .ما چقدر باختیم به خودمان تا رسیدیم به امروز؟
***
جنــس دهه  ۶۰اص ً
ال یک چیز دیگر بــود .دهه آرزوهای گره
خورده در آرزوهای همســایه .دهه عاشــقیهای پــر از خجالت و
نامههایــی با قلبهای تیر خورده .دهه  ۶۰پر بود از اعوذباهلل از همه
آنچه امروز خودمان بر ســرمان آوردهایم .پر بود از قد قامتهای به
حول اهلل راســت راستکی .دهه  ۶۰دهه جنگ بود .حاال اما جنگ با
خودمان .برای همین بود که همسایگی معنا داشت ،صفا معنا داشت،
شب نشینی معنا داشــت .ما چقدر باختیم به خودمان تا رسیدیم به
امروز؟
***
آرزوهایمــان را که میکاشــتیم محبت ســبز میشــد .دل
خوشــیمان صدای آهنگران بود«.با نوای کاروانش» کاروان دلمان
دم میگرفت و بهانه برای همه معنویتها .ریا نباشد ،امام جمعه که
هیچ امام تمام هفتهمان همین نواها بود .کوپنها رزقمان را تقســیم
میکردنــد و توپهای دو الیه ما را میبردند تا ته ته قصه .ما چقدر
باختیم به خودمان تا رسیدیم به امروز؟
***
دور از چشــم همه باید اقرار کنم اولین روزی که کافر شــدم
همان روزی بود که واکمن ما لو رفت .نوار آن خواننده لس آنجلسی
داشــت «ســام من به تو» میخواند که بابا از راه رسید .اساسی لو
رفتیم .قیامتی شــد که نگو و نپرس .انگار سر کرده داعش را گرفته
باشــند .کم مانده بود فاجعه حلبچه را به نامم ســند بزنند .صدامی
تمام و کمال بودم با شناســنامه جعلی .کافریمان رســم ًا به اثبات
رســیده بود .یکی میگفت واقعه را برایــش ختم بگیرید و دیگری
توبــه را تجویز میکرد .آخ .جنس کافریمان هم ســاده بود .حاال
دلتنگ همان کافری هستیم .ما چقدر باختیم به خودمان تا رسیدیم
به اینجا؟
***
چقدر دلم میخواســت از درخت انار کنج حیــاط انار بچینم.
المصب قدم نمیرســید .ویار انار نداشــتم .درون پرانتز و یواشکی
مینویسم تا چشــم نامحرم نبیند .پرانتز باز .همه آن انارها را برای
عشق نشان کرده در دل کودکیام نشان کرده بودم .که بیاید و بچینم
و تقدیمش کنم .نه! نشــد .قدم نرســید .پرانتز بسته .چشمهایتان را
درویش کنید .حاال که میرسد نه اناری بر درخت مانده و نه درختی
بر حیاط و نه حیاط در آن روستای دلنشین .جغرافیای خیالم سخت
اســت .تک ماده هم بر نمیدارد .ادبیاتی پر از ماضی بعید .ما چقدر
باختیم به خودمان تا رسیدیم به اینجا؟
***
به قــول کیمیایی «روی تنبک بی پوســت ،همه شــیر خدا
هســتند ».قصه ما هم همین اســت .آقاجون قرآنخوان خوبی بود.
با عینکی که کش پشــتش بین موهای سفیدش جا خوش میکرد
و بعــد از ماجرای واکمن تا بــه کلمات «جحیم و ضالین و اصحاب
شمال» که میرســید نیم نگاهی به من میانداخت و آه میکشید.
انگار که برای نامگذاری مان تفأل به کتاب خدا زده باشد و «بقره»
آمده باشد« .صدق اهلل العلی العظیم».
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اروندرود امشب را فراموش نخواهد کرد
تقدیم به همه غواصان عملیات والفجر8

نویسنده :مسعود احمدی
(نمایشنامه)
[صحنه تاریک است].
[در جلوی صحنه نور قرمزی روی سه آکواریومی بزرگ
که ســه غواص درون آن به حالت شنا قرار گرفتهاند روشن
میشود .آکواریومها به همراه سه غواص آرام به عمق صحنه
حرکت میکند].
نریشن صدای یک مرد :گفتن قبل ازآماده شدن ،وصیت
نامهتونو بنویسین ...نوشتیم ...همهمون ...البته چیزی نداریم
که بخوایم ببخشــیم ...نه اینکه فقط من ...که همهمون...
اما خب نوشــتیم ...بیشتر شبیه دردل بود ...شبیه نامه ...آگه
شهید شدیم و کسی بعدش بخونتشون ،احساساتش رقیق
میشه ...هر چیزی می خواد باشه ...احتماالً برامون گریه هم
میکنه ...یکی از بچهها میگفت چه فرقی میکنه وقتی دیگه
ما نیستیم ...اولش یه کم تو فکر رفتم؛ اما بهش گفتم خوب
بنویس چون فرق میکنه ...شاید بعدها فقط رو همین کاغذ
قضاوتت بکنن؛ پس خوب بنویس .گفت من برای قضاوت
بعدهای کسی نیومدم که نگران باشــم؛ اما چشم ...خوب
مینویسم .وصیتنامههارو برداشــتم و رفتم تحویل بدم.
گفتم حاجی؟ چرا وصیتنامه؟! ...گفت شــاید برنگشتیم...
گفتم ناامید بریم ،نکنه ناامید برگردیم؟ ...گفت چه برگردیم
چه برنگردیم برای ما دو سر برده ...گفتم من سی سالمه...
همیشــه هم باختم ...گفت پس چیزی واسه از دست دادن
نداری ...احساساتم رقیق شــد ...احساسات هر دومون...
یادم افتاد به چیزی که همیشــه آرزو داشتم بشم؛ که شاید
دیگه نشــم ...به چیزهایی که میخواستم بهشون برسم؛
که شــاید دیگه نرسم ...ولشون کن ...بذار هر چی می خواد
بشه ،بشه ...تو فقط شــنا کن ...مستقیم ...به سمت جلو...
بذار هر چی میخواد بشه ،بشه ...فکر کن هیچ وقت به عقب
برنمیگردی ...هیچ وقت.
زن  :آدم چــه زود بزرگ می شــه  ...دیــروز یه دختر
عزیزدردونه تو خونه پیش بابا و مامان و امروز یه زن تنها با
یه بچه از راه نرســیده که نمیدونه باباش رو میبینه یا نه...
آدم چه زود بزرگ میشه ...دیروز چشم انتظار یه آدم ناآشنا
با اسب ســفید و امروز منتظر یه آدم آشنا با لباسهای گِلی
که احتماالً ترکش و سیم خاردار سوراخ سوراخش کرده که
شــاید هم هیچ وقت برنگرده ...آدم چه زود بزرگ می شه...
دیروز خاله بازی با دوستهای بچگی و امروز جنگ ...صدای
خمپــاره و گلوله داره منو از پا درمیاره ...ترس از راه رفتن رو
زمینی که دیگه امن نیست  ...این مینهای عمل نکرده یعنی
یه روزی عمل میکنن؟ ...آدم چه زود بزرگ میشه ...یادمه
تو بچگی با صدای تیر و ترقه پسرهای کوچه میخندیدیم...
اما حاال ( ...به بچه داخل شــکم ) مطمئنم که تو هم وقتی به
دنیا بیای از این بازیها خوشــت میاد ...اما قول بده به این
زودیها بزرگ نشی ...خب؟ ...یعنی اگه هیچ وقت بزرگ نشو
 ...بزرگ شــدن برات ضرر داره  ...هر چی کوچیکتر باشی
دنیا برات شــیرینتره ...امشب هوا چقدر سرده ...میگفتن
زمســتونهای اینجا سرما به اســتخون میزنه اما نمیشد
باور کرد تا وقتی خودت توش قرار نگیری ...ولی من تحمل
میکنم ...وقتی تو توی آب قراره با این ســرما بسازی پس
من هم که کنار رودخونه نشســتم میتونم باهاش بسازم...
ایــن بچه هم که دیگه جاش گرمتــر از من و توئه ...خوب
پوشوندمش ...یادگار توئه ...اگه برنگشتی اسم تو رو روش
میذارم ...اما اگه برگشــتی انتخاب اسم یه خورده سخت

عکس :احسان پارسا

میشه ...شاید هم بزارم «مهدی» چون ازش قول گرفتم که
تو رو ســالم برگردونه ...که میدونم خودت اینو نمیخوای...
میدونم که میگم ...تو ته دلت میخوای مثل حاج قاســم و
آقای رضوانی تن شــهیدت برگرده یا مثل سید بدون پا...
میدونم که میگم ...خیلی چیزهای دیگه رو هم میدونســتم
که بهت نگفتم ...فرقی نمیکرد تو تصمیم خودت رو گرفته
بودی ...اما کاش حداقل االن اینجا بودی ،تو این حال و هوا...
امشب اروندرود با شــبهای قبل فرق میکنه ...مطمئناً با
شبهای بعد هم فرق میکنه ...امشب اروند داره بار سنگینی
رو حمل میکنه ...انگار پیش خودش میترسه که خجالتزده
بشه ...مثل من ( ...به بچه داخل شکمش نگاه میکند) نکنه
یه روز تو چشــمات نگاه کنم و شرمنده باشم ...خجالتزده
از کارهایی که میتونســتم بکنم و نکردم ...پس اروندرود
التماســت میکنم تو هــم به همین فکر کــن ...اینکه چه
کارهایی امشب میتونی انجام بدی که فرداروز حسرتشون
رو نخوری ...امشب فقط یک شب نیست ...یه تاریخه ...یه
جنگه ...من بچهام رو آوردم اینجا تا ببینیش و بدونی که فردا
جوابشو از تو میخواد ...پس طرف درست رو انتخاب کن...
هاشــم  :جنگ مجبوره که روی خوبشو به ما نشون
بده ...حاال میخواد تو رودخونه اروند باشــه یا اقیانوس آرام
یا خلیج بنگال ...جنگ باید روی خوبشو به ما نشون بده...
میگن پیشبینی ما برای امشــب  90درصد تلفاته .بگن...
مگه میشه همه پیش بینیها درســت از کار دربیاد ...اص ً
ال
از اســمش هم معلومه ...پیشبینی ...کســی از کار خدا که
ســر در نمیاره ...ما با خون شــروع کردیم ...این مأموریت
با خون شــروع شــد ...وقتی تو راه میناب که برای تمرین
غواصی داشــتیم میرفتیم و اتوبوسمون تصادف کرد و 12
نفر کشته شدند ،یعنی داریم بهای سنگینی میدیم و چیزی
که باالش خون رفته باشه شکست داخلش راه نداره ...حتی
اگه با قاطعیت حرف آخر جنگ رو همون اول بهمون بزنن...
اینکه  90درصد برنمی گردن 90 ...درصد از ما ...از مایی که
بهای سنگین دادیم ...ما جلو میریم ...فرمانده اسالمنسب...
فرمانده عباسی ...هاشــمپناه ...فرود ...داریم جلو میریم...
بــذار برنگردیم ...بذار فاو مال ما باشــه و ما برنگردیم ...از
اولش هم قولی از کســی نگرفتیم ...اینجا آخر خط هم که
باشه خوبیش اینه که تا آخرش اومدیم ...بذاریم بعدها تاریخ
خودش در موردمون قضاوت کنه ...االنو بچسبین که یه وقت
غرق نشیم ...با لباس غواصی که کسی غرق نمیشه ...سرما
ما رو از پا درنیاره ...نترس ما بدتر از اینهاشــو هم دیدیم...
فقط بجنگین ...با همه چی ...با هر مانعی که داره میاد ...فقط
بجنگین ...بعدها رو بســپارین به بعدها ...بعدها ...تاریخ...
خاطره ...مگه قرار نبــود  90درصد تلفات بدیم ...پس چرا
از گردان ما که  200نفر بود حتی  10نفر هم کشــته نشد...
ما خون داده بودیم ...قبل از امشب ما خون داده بودیم ...اگه
غیر از این میشــد من به خیلی چیزها شک میکردم ...به
خیلی چیزها.
داوود  :از روز اولی که اومدن ما رو انتخاب کردن برای
غواصی منتظر این لحظه بودم ...لحظهای که توی شب اینور
رودخونه ایستادی و داری به اونطرف رودخونه نگاه میکنی
و چقدر فاصلهها بــرات کوتاه به نظر میــاد ...فاصله اینور
رودخونه تا اونــور ...فاصله زندگی تا مرگ ...فاصله پیروزی
تا شکســت ...فاصله دیدن خندههای هاشم و رضا تا دیدن
جسدبی جونشــون ...از روز اولی که اومدن و ما رو انتخاب

کردن هیچی بهمون نگفتن ...نگفتن کجا میریم ...برای چی
میریم ...چرا باید غواصی یاد بگیریم؟ ...چرا تو سرما؟ ...چرا
تو سد دز؟ ...چرا تو میناب؟ ...چرا ما ِرد؟ ...چرا چوبده؟ ...چرا
بهمنشــیر؟ ما هم هیچ سؤالی نمیکردیم ...اص ً
ال هر کی تو
جنگه باید یاد بگیره سؤال نکنه ...اما نمیدونستم این همه
امنیت بــرای چی؟ ...باالی هزارتا کامیون و بولدوزر دارن تو
هور و هویزه کار میکنن که چی؟ ...دشمن فکر کنه داریم از
اونجا طرح حمله میریزیم تا حواســش از فاو پرت بشه؟...
بهمون گفتن اگه اسیر شدیم بگیم عملیات از هور داره آماده
میشه ...این همه امنیت برای چی؟ ...نفهمیدم تا اینکه بعدها
دیدم وقتی عملیات لو بره چــه اتفاقاتی که نمیفته ...به هر
حال دیگه آماده شــدیم ...اول یه عدهای رفتن غواصی یاد
بگیرن تا بعد بیان و به بقیه یاد بدن ...تازه شروع کرده بودیم
غواصی تو سد که فهمیدیم غواصی تو آبهای دو جریانه یه
چیز دیگهست ...بعد فهمیدیم که باید سالح هم با خودمون
حمل کنیــم ...بعد فهمیدیم که باید خودنگهداری تو آب هم
بلد بشــیم که بتونیم شلیک کنیم ...اگه یه وقت عراقیها بو
ببرن چی؟ ...با این تعداد کم چیــکار باید بکنیم؟ ...آگه یه
وقــت جریان آب ما رو با خودش بــرد ...هر چیزی میتونه
اتفاق بیفته ...چرا یهو این فاصله کوتاه اینقدر طوالنی شد؟...
چرا همه چی به نظرم داره عوض میشه؟ ...احمد جوالییان...
عبداهلل بهادری ...من اینجام ...نمیخوام ســؤال بپرسم اما
یکی به من بگه چرا یهو هوا اینقدر خراب شد؟ ...یکی به من
بگه این رگباره یا بارون؟ ...به من بگه این خوبه یا بد؟ ...یکی
به من بگه این خوبه یا بد؟
رضــا  :موانع غیر طبیعی  ...هشــت پریها  ...ســیم
خاردارها  ...سیستمهای راداری پیشرفته عراق ...سکوهای
موشــکی ســاحل به دریا ...برای همین از اول بهمون گفته
شــده احتماالً زنــده برنمیگردیم ...بــرای همین همه به
بچههای غواص میگفتن شهدای آینده ...برای همین تمام
گردانها تا یکی از بچههای غواص پیشنماز نمیشــد نماز
نمیخوندن ...ما هر چی داشتیم گذاشتیم کف دست ...و مرگ
چقدر آدمو زالل میکنه ...مثل آینه ...مثل آب ...حس مرگ...
خیلی قشنگه زمانی که دیگه نمیخوای به خودت فکر کنی...
زمانی که دیگه وجود خودت برای خودت تموم شده ...ما به
هر قیمتی باید فاو رو میگرفتیم ...عراق از فاو به خلیج فارس
تســلط داره ...نمیذاره نفتکشهامون از اینجا رد بشه ...یا
کشتیهای اقتصادیمون ...ما آگه فاو رو بگیریم دست عراق

از خلیج فارس کوتاه میشه ...پس حرکت میکنیم ...همه تو
یک خط ...اســلحهها آماده شلیک ...همه به طرف سکوها...
آتــش ...آتش ...آتــش ...همه چیز داره لحظــهای اتفاق
میافتــه ...مثل معجزه ...تیر از کنارمون رد میشــه اما چرا
بهمون نمیخوره؟ ...عباس! ،جلیل! ،صادق! ،هنوز زندهاین؟...
صدای همهشون میاد ...شاید همهمون رفتیم اون دنیا ...اما
نه ...هنوز ســرده ...پس بدنمون هنوز گرمه ...خبر خوبیه...
باید بگیریمش ...پیروزی زیاد آزمون دور نیست ...پس چرا
آزمون خواستن که وصیتنامهمون رو بنویسیم؟ ...ما که قراره
زنده بمونیم ...اص ً
ال من چی نوشــتم توش؟! ...موقع مرگ
حرفی برای گفتن نمیمونه...
زن  :برای تو که نمیشناسمت ...سالم ...اآلن که نامه
را باز کردی نمیدانم چه تاریخیســت ...و تو میدانی ...و
نمیتوانی به من بگویی ...اما زمانی که این نامه را نوشــتم
دقیق میدانم که چه تاریخیســت  ...و تو نمیدانی ...ولی
من میتوانم به تو بگویم که چه تاریخیســت 20 ...بهمن
ماه  ...1364شب است ...گردان غواصی ...هر لحظه ممکنه
دستور حمله برســد ...عملیات والفجر  ...8با رمز «یا فاطمه
الزهرا» ...حدس میزنم که اســمت فاطمه باشه ...یا زهرا...
باالخره تو این دنیا یه رمز و رازهایی وجود داره ...من بهش
اعتقــاد دارم ...اینکه بهمون گفتن شــاید هیچ کدوم زنده
برنگردیم و همه داریم با خوشــحالی میریم حتماً یه رمزی
وجود داره ...اینکه اینجا مردن چقدر شیرین به نظر میرسه
وقتی هنوز جوونی و میدونی حقت اینجا مردن نیست ...چقدر
زیباست نامهای رو که خودت نوشتی یه روز یکی پیدا کنه و
برات بیارتش ...اما نه ...زحمتش رو رو دوشت نمیاندازم...
برای همین اســمم رو ننوشتم ...اما تو پیش خودت نگهش
دار ...فکر کن یه غنیمته از جنگی که من شــروعش کردم...
امشب میدونم بارون میگیره ...همه چی خیلی زالل شده...
رودخونه ...آســمون ...این چوالنها ...سربازها ...تفنگها...
اونقــدر زالل که میدونــم با تلنگری به گریــه میافتن...
امشب حتماً بارون میگیره ...حتماً ...من نمیدونم چند سال
گذشــته ...یه سال ...ده سال ...شاید هم چهل سال ...به هر
حال مطمئنم که اروندرود تا ابد امشــب را فراموش نخواهد
کرد ...خداحافظ.
پن .بر اساس صحبتها و خاطرات پاسدار جانباز ،سعید حق
پرست از بازماندگان آن عملیات.
نمایشنامه برتر از جشنواره سراسری مرصاد کرمانشاه 1394
نمایشنامه برتر از جشنواره سراسری مر کاشان 1395

ورزش

پرونده ای درباره ورزش قهرمانی

یکی از راههای موفقیت
در امور بینالمللی
سرمایهگذاری روی ورزش قهرمانی است
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چهر ه هفته

آیا زمان حضور شهرداری شیراز در عرصه ورزش قهرمانی فرارسیده است؟

سرمایهگذاری در ورزش قهرمانی موجب توسعه شهر میشود
،،

میثم حجتی

«در چهارچوب هفته ششم
لیگ برتر فوتبال ایران،
تیم فوتبال شهرداری
شیراز به دیدار تیم
پرسپولیس تهران خواهد
رفت .شیرازیها که چند
سالی در سطح اول فوتبال
ایران حضور نداشتند ،با
تیمی قدرتمند به قاب
لیگ برتر بازگشتهاند .این
بازی در ورزشگاه پارس و
با حضور  50هزار هوادار
مشتاق شیرازی برگزار
میشود»

،،

،،

حضور گستردهتر شیراز
در ورزش قهرمانی و
میزبانیهای مختلف
میتواند باعث همافزایی
شود و با قرار گرفتن
ورزش در کنار پتانسیل
تاریخی ،فرهنگی و مذهبی
شیراز حوزهای درآمدزا به
نام گردشگری ورزشی در
فارس و شیراز فعال شود
که بیشک کمک زیادی به
اقتصاد شهر خواهد کرد

،،

،،

تجربه تیمداری حرفهای
شهرداریها در شهرهای
ایران میتواند نمونهای
موفق برای شهرداری
شیراز باشد .این اقدام
میتواند سبب الگوسازی
قهرمانی برای توسعه
ورزش همگانی ،ایجاد
انگیزه بین نسل جدید و
برآوردهکردن احساس نیاز
مردم شیراز به داشتن تیم
در سطوح برتر رشتههای
مختلف شود

،،

سکانس اول :آنچه میشود...

 .1در چهارچوب هفته ششــم لیگ برتر فوتبال
ایــران تیم فوتبال شــهرداری شــیراز به دیــدار تیم
پرســپولیس تهران خواهد رفت ،شــیرازیها که چند
ســالی در ســطح اول فوتبال ایران حضور نداشتند ،با
تیمی قدرتمند به قاب لیگ برتر بازگشتهاند .این بازی
در ورزشــگاه پارس و با حضور  50هزار هوادار مشتاق
شیرازی برگزار میشود .شیرازیها در بازگشت به لیگ
برتر با تیم شــهرداری فصل خوبی را آغاز کردهاند ،این
تیم با جمعکردن بازیکنان فارســی حاضر در لیگ برتر
که در تیمهای مختلف ایران مشــغول به بازی بودند،
شــور ،هیجان و انگیزه را در بین مــردم ،خانوادهها و
ورزش دوستان شــیرازی بازگردانده است .نمایندگان
شهرهای شیراز و اصفهان امروز در ادامه مسابقات لیگ
برتر فوتبــال ایران به دیدار یکدیگر رفتند که درنهایت
تیم شهرداری شیراز توانست تیم سپاهان اصفهان را با
سرمربیگری امیر قلعه نوعی از پیش رو بردارد ،این در
حالی است که سپاهانیها در لیگ برتر و لیگ قهرمانان
آسیا شرایط خوبی داشتند.
 .2محمدعلــی گرایی و محمدرضا گرایی به تیم
کشتی شهرداری شیراز پیوستند ،این تیم قرار است در
لیگ برتر کشتی فرنگی حضورداشته باشد ،با حضور این
دو برادر کیوان رضایی و میثم دلخانی تیم شــهرداری
شــیراز میتواند یکی از مدعیــان اصلی حضور در جام
باشــگاههای آسیا باشد و با امکاناتی که در شهر شیراز
است میزبانی این رویداد بزرگ را بر عهده بگیرد.
 .3هــادی چوپان با حمایت شــهرداری شــیراز
توانســت خود را برای حضور در مستر المپیا آماده کند،
گفتنی اســت هادی چوپان در دو سال گذشته بااینکه
جــواز حضور در مســتر المپیا را گرفته بــود به دالیل
متعددی نتوانســت در این مســابقات حضور پیدا کند.
مسابقات مستر المپیا بزرگترین رویداد بدنسازی جهان
است که بهترینهای این رشته با حضور در رویدادهای
مختلف سهمیه حضور در آن را به دست میآورند.
سکانس دوم :آنچه هست...

 .1تیم فوتبال آیندهســازان برق جدید فارس در
ادامه ناکامیهای خود بازهم در شــیراز باخت ،نماینده
شــیراز در لیگ دســته اول فصل جــاری درحالیکه
در نیمفصل ابتدایی مســابقات یکی از شگفتیسازان
مســابقات بود و تا رده دوم جدول نیــز صعود کرد به
دلیل مشکالت مدیریتی و مالی باشگاه در نیمفصل دوم
تنها هشــت امتیاز کسب کرده است و به دلیل عملکرد
خوبش در نیمفصل اول در لیگ دسته اول ماندنی شد تا
شیرازیها برای چهارمین سال پیاپی نتوانند سهمیهای
در لیگ برتر فوتبال داشته باشند.
 .2تیم فوتبال برق شیراز به دنبال خرید سهمیهای
برای حضور در لیگ دسته سوم فوتبال ایران است ،این
تیم به دلیل مشکالت بخش مدیریتی و مالی باشگاه خود
در چند فصل اخیر ســقوط آزاد داشته است و باعث شده
خاطرات خوش این تیم کمکم به فراموشی سپرده شود.
 .3تیم بسکتبال «آ.اس» شیراز هفدهمین بازی
متوالی خود را در لیگ برتر بســکتبال با شکست پشت
سر گذاشــت ،این تیم به دلیل مشکالت مالی از ادامه

لیگ برتر کنار کشید تا شیراز بازهم نمایندهای در لیگ
برتر نداشته باشد.
 .4لیگ برتر والیبال ایران در حالی آغاز میشــود
که شــیراز هیچ نمایندهای در لیگ برتر و دســته اول
این رشــته ندارد ،در سال جاری شــیراز دو نماینده در
تیمهای ملی نوجوانان و جوانان داشــت و دو بازیکن
اصلی تیم ملی والیبال بانوان را نیز در بین فهرست این
تیم میدید ،به نظر میرسد با ادامه روند عدم حضور در
لیگهای مختلف ،این رشــته که با تالشهای هیئت
والیبال شرایط خوبی دارد توفیقات خود را از دست بدهد.
 .5بانــوان شــیرازی به دالیل مشــکالت مالی
نمیتوانند در لیگ هندبال حضورداشــته باشند و تیم
هندبال شــهید چمران الرستان تنها نماینده فارس در
این پیکارها خواهد بود.
سکانس سوم :آنچه داریم...

شــیرازیها در بازیهای آسیایی ده درصد از کل
مدالهای کاروان ایران را به دســت آوردند 83 .درصد
از کاروان اعزامی فارس به مسابقات را پوشش میدادند
که در هر دو بخش مردان و زنان افتخارآفرین شــدند.
محمدعلی گرایی در وزن  77کیلوگرم کشــتی فرنگی
مدال طال را به دســت آورد ،محمدرضا گرایی در وزن
 67کیلوگرم به مدال نقره رســید ،محمد حسنزاده به
همراه تیم ملی بســکتبال  5نفره نقرهای شــد .علی
اهللوردی در رشــته بســکتبال ســه نقره توانست با
تأثیرگذاری زیاد برنزی شــود .راحله نادری ورزشــکار
کرجی که با عضویت در تیم کبدی شــیراز به تیم ملی
راهیافته بود در کنار ســعیده جعفری طالی این رشته
را به دســت آوردند .در کنار این شــش نفر سعید رضا
کیخا و فرانک پرتوآذر به مقامهای چهارم رشــتههای
ژیمناســتیک و دوچرخهسواری رسیدند .شاید بد نباشد
به موضوع حضور دو مربی و ســه داور شــیرازی نیز
در کاروان اعزامی ایران در بازیهای آســیای جاکارتا
اشــارهکنیم .محمدعلی چمیانی مربی تیم ملی کشتی
فرنگی ،فاطمه اسدپور سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان،
مریم خســروانیان داور روئینگ قایقرانی ،منظری داور
ســپکتاکرا و مهدی مختاری داور اسکواش این  5نفر
را تشکیل میدادند.
سکانس چهارم :نفوذپذیر مثل ورزش

حتم ًا مســابقات جام جهانی روســیه را در چند
ماه گذشــته احســاس کردهاید و از نفوذی که در بین
مردم گذاشت آگاه شــدهاید ،هیچگاه روز مسابقه ایران
و پرتغــال را فراموش نمیکنم این بازی را از تلویزیون
بزرگ پــارک آزادی (که با نظر و اجرای شــهرداری
شیراز ایجادشده بود) در کنار تعداد زیادی از شیرازیها
دیدیم و لذت بردیم .لحظاتی که انگار هیچ مشــکلی
در زندگیهای شــخصی خود نداشتیم ،نه به دالر فکر
کردیم و نه به قســطهای معوقهمان ،کناردستیمان را
نمیشناختیم اما با آنها خوشحال شدیم و عاشقانه فریاد
زدیم .برای لمــس تأثیرگذاری ورزش میتوان مروری
بر گرفتن میزبانی جام جهانی از سوی قطریها داشت
که با سرمایهگذاری داخلی و البیهای بینالمللی این
رویــداد را برای اولیــن بار در زمســتان  2022برگزار
خواهند کــرد .قطریها برای معرفی و تبلیغ کشــور
خود این چالش بزرگ را انتخاب کردند و بدون شــک

محمدرضارحمانیفر
پدیده جدید پرتاب دیسک آسیا

همیناالن و چهار سال پیش از شروع جام جهانی پاسخ
انتخاب درست خود را گرفتهاند ،همانطور که چینیها
کــه یکی از ابرقدرتهای اقتصادی حال حاضر جهانند
با سرمایهگذاری روی خرید بازیکنان شاخص بینالمللی
فوتبال (با پولهای هنگفت) ،یکی از راههای موفقیت
خود در امور بینالمللی را ســرمایهگذاری روی ورزش
قهرمانی دانستند.
سکانس پنجم :وقتش رسیده

به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود در ورزش
و سکانسهای قبلی که درباره آن به گفتگو پرداختیم،
بهترین زمان حضور شهرداری شیراز در ورزش حرفهای
هماکنون است .شهر شــیراز همواره بهعنوان یکی از
شــهرهای غیر صنعتی ایران قلمداد میشــده است.
اســتان فارس یکی از مناطقی اســت که اقتصادان بر
پایه کشــاورزی بنانهاده شده است و با خشکسالیهای
چندساله اخیر با مشکالت زیادی روبرو است؛ اما شیراز
و فارس یکی از قطبهای اصلی گردشــگری ایران و
حتی جهان به شمار میروند که با توجه به داشتن اماکن
تاریخی و چهرههای فرهنگیشان به مقصدی محبوب
برای مردم جهان تبدیل میشــوند .ایــن جاذبهها در
بخش مذهبی نیز مکملی به نام حرم مطهر شاهچراغ
(ع) دارند که توان و بنیه شــهر شــیراز را در این حوزه
باالتر میبرد.
حضور گســتردهتر شــیراز در ورزش قهرمانی و
میزبانیهای مختلف میتواند باعث همافزایی شود و با
قرار گرفتن ورزش در کنار پتانسیل تاریخی ،فرهنگی و
مذهبی شیراز حوزهای درآمدزا به نام گردشگری ورزشی
در فارس و شیراز فعال شود که بیشک کمک زیادی به
اقتصاد شهر خواهد کرد .دومین موضوعی که میتواند
این نکته را یادآور شــود احســاس نیاز مردم شیراز به
داشتن تیم در سطوح برتر رشتههای مختلف است که
نمودان بیشتر در فوتبال دیده میشود.
سومین نکته الگوســازی قهرمانی برای توسعه
ورزش همگانی اســت ،برای تأیید این موضوع کافی
است سری به باشگاههای کشــتی ،کبدی ،بسکتبال،
دوچرخهسواری و ژیمناستیک بزنید که پس از افتخارات
شیرازیها در بازیهای آسیایی اخیر (جاکارتا) مخاطبان
جدیــدی در ردههای ســنی مختلف جــذب کردهاند.
چهارمین نکته حساس دراینباره کاهش بزهکاری در
ســاعات پخش مسابقات ورزشی است که خانوادهها را
در پای تلویزیونها مینشاند یا جوانان را در ورزشگاهها
از هیجانات خالی میکند .دیگر نکته ایجاد انگیزه بین
نسل جدید است که با علم بر داشتن تیمی در لیگ برتر
آنها را به تالش و تکاپویی چندســاله برای حضور در
این تیمها میاندازد.
واقعیت آن است که دولت دست ادارات ورزش و
جوانان را برای تیمداری بسته است و ممنوعیت ایجاد
کرده ،هرچند با بودجه زیر هزارمیلیاردی وزارت ورزش
برای کل کشــور این اتفاق عمــ ً
ا غیرممکن به نظر
میآید ،اما این پتانســیل عظیم نیروی انسانی در شهر
شــیراز موجود است که میتوان به آن اندیشید .هرچند
در این راه ابتدا مدیریت شهری باید همه جوانب چنین
امری را بســنجد و ســپس تصمیم بگیرد .با این حال
تجربه تیمداری حرفهای شهرداریها در شهرهای ایران
میتواند نمونهای موفق برای شهرداری شیراز باشد.

جام جهانی کشتی
فرنگی شیراز .2016
عکاس رضا قادری /ایرنا

المپیــک جوانان بوینس ایرس  2018دو هفته
دیگر آغاز خواهد شد ،این رویداد بزرگترین رویداد
ورزشی بین جوانان و نوجوانان است که دومین دوره
خود را پشــت سر خواهد گذاشت .شیراز سه نماینده
در این مســابقات خواهد داشت و نوید محمدی در
رشته کاراته ،امیر ده بزرگی در رشته کشتی فرنگی
و محمدرضا رحمانیفر در رشته دوومیدانی با گرفتن
سهمیه در مســابقات مختلف بینالمللی در یکی دو
سال گذشــته نماینده آسیا در مسابقات خواهند بود.
در جریان برگزاری نخستین روز از مسابقات انتخابی
المپیک نوجوانــان در بانکوک تایلنــد ،محمدرضا
رحمانیفــر ،نوجوان خوش آتیه شــیرازی تیم ملی
ایران در پرتاب دیســک با ثبــت رکورد  58.70متر
به مدال نقره پرتاب دیسک این رقابتها دستیافت
و ســهمیه حضور در بازیهای المپیــک نوجوانان
آرژانتین را کسب کرد.
یکی از صحنههای ماندگار ورزش ایران لحظه
پرتاب احســان حدادی در المپیک اســت که آقای
خاص دوومیدانی ایران با فریادهای خود دیســکش
را پس از پرتاب به جلو هل میداد ،احســان حدادی
برای ایران در المپیک و رشته دوومیدانی مرواریدی
در بیابانی خشــک بود که توانســت نخستین مدال
کشــورمان را با کسب یک نشــان نقره از المپیک
 2012لندن به دســت بیاورد .حدادی  34ســاله از
همین حاال نیاز به جانشــین دارد تا در آینده بازهم
نام کشــورمان را در رشــتههای پرتابی در میادین
بینالمللی به گوش دنیا برســاند .این رشــته یکی
پرتابــی دوومیدانی اســت که در آن
از رشــتههای
ِ
پرتابکنندگان باید وســیلهای به نام دیســک را به
بیشترین مسافت نسبت به رقبای خود پرتاب کنند.
این ورزش سابقهای حدودا ً پنجهزارساله دارد.
محمدرضا رحمانیفر  17سال سن دارد و از 7
ســالگی ورزش را با فوتبال شروع کرده است ،او در
رشتههای بوکس و فوتسال هم یک دوره تمرین کرد
و درنهایت به دوومیدانی و پرتاب دیسک روی آورد.
این ورزشکار از مدرسه برای مسابقات آموزشگاهی
انتخاب شد و این رشــته را ادامه داد .اولین بار سه
ســال پیش قهرمان کشور شــد و پسازآن در هر
مسابقهای شــرکت کرده به مقام اول رسیده است.
محمدرضا اولین قهرمانیاش را در دیسک یک کیلو
با بیش از  52متر پرتاب به دســت آورد و در پرتاب
وزنه  4کیلو  15متر و  22سانتیمتر رکورد زد.
عبداهلل جمشیدی و هاشــم باغبانبری اولین
مربیــان این ورزشــکار آیندهدار بودنــد و تابهحال
 10مدال طال در نونهاالن به دســت آورده اســت.
خودش میگوید روزی پنج ســاعت تمرین میکند.
«صبحها تمرین پرتاب داریم و عصرها بدنســازی
انجام میدهیم ».محمدرضا رحمانیفر به «شهرراز»
میگوید :میخواهم رکورد ایران را بزنم در المپیک
نوجوانان بوینس آیرس حضور موفقی داشته باشم و
با مدال برگــردم و در آینده نیز به قهرمانی المپیک
برســم .این ورزشــکار آیندهدار ،نداشتن امکانات را
بزرگترین مشــکل خود عنوان میکند و میگوید:
این مشــکل در تمرین و نوع بازدهیمان تأثیر دارد
هزینههای ما برای تمرین خوب ،بسیار زیاد است .او
احسان حدادی و عبداهلل جمشیدی را الگوهای خود
در پرتاب دیســک میداند و میگوید :وزن ایدهآل
این رشته در بزرگسال  130کیلوگرم است که من در
حال حاضر  100کیلو هستم« .من ساالنه  4تا  5متر
پیشرفت رکوردی داشتهام باید بگویم بهبود تکنیک
باعث میشــود رکوردها رفتهرفته بهتر شــود ».اما
محمدرضا میگوید هر چه دارد از خانوادهاش دارد.
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گردی
کتاب
تابستانه کتاب آغاز شد
نهمین

شب بهخیر فرمانده
کتــاب «شــب
بخیر فرمانــده» یکی
از مشــهورترین آثــار
احمد اکبرپور است که
در حــوزه دفاع مقدس
نوشته شــده است .این
کتاب به زبان انگلیسی
ترجمه و از سوی ناشری
در کانادا نیز منتشر شده
است .قصه «شــببه خیر فرمانده» درباره پسربچهای
است که مادرش را در جنگ از دست داده است و اکنون
در اتاقــش بازی میکند .موضوع بازیاش درباره جنگ
است و برای گرفتن انتقام مادرش ،با سربازهای دشمن
میجنگد .در هنگام حمله به طرف دشمن ،او و کودکی
شخصیتی دو فرمانده جنگ با هم روبهرو
قالب
دیگر در ِ
ِ
میشوند .وجه مشترک هر دو فرمانده این است که یک
پای خود را از دست دادهاند .اما یکی (شخصیت اصلی) با
کمک پای مصنوعی راه میرود و دیگری با کمک عصا.
در نخســتین برخوردشــان ،هر دو میخواهند به
هم شــلیک کنند؛ اما وقتی شــخصیت اصلی داستان،
پای مصنوعــیاش را به فرمانده عصادار قرض میدهد
و وی با این پا راه میرود بســیار هیجانزده میشــود.
در نتیجه با هم دوســت میشــوند و از کشتن یکدیگر
ن معنا ،ایــن دو فرمانده به
صرف ِنظــر میکنند .در ای 
فهمی مشــترک از رنجی یگانه میرسند .آنها با این
فهم همسان ،میدانند که جنگ بیشتر برابر است با رنج
ِ
بیشتر .در نتیجه به صحبتکردن درباره وسیلهای سرگرم
میشوند که از رنج آنها میکاهد .فرمانده عصادار وقتی
پای مصنوعی را به پایش وصل میکند بســیار ذوقزده
میشود «باورش نمیشــود .تفنگش را پرت میکند و
پا را توی بغلش میگیرد .میگوید« :میشــود با آن راه
رفت؟» .میگویم« :بله» .میپرســد« :میشــود با آن
دوید؟» .میگویم« :بله» (ص )۲۰؛ بنابراین ،نداشــتن
پا رنج مشــترک هر دو شــخصیت اســت؛ ولی پای
مصنوعی در جایگاه کاهنده رنج و پیونددهنده ایشــان
عمل میکنــد .این فهم مشــترک از پدیدهای یگانه،
سبب تجربه و درک زیستجهانی مشترک بین این دو
شخصیت میشود .در واقع احمد اکبرپور در شب بهخیر
فرمانده فهمی ســاده از زیســتجهانی برابر و همسان
را روایت میکند .او با اســتفاده از پدیده آشنای جنگ،
چگونگی (کیفیت) این تجربه ناپسند را با خوانندگانش
ی دیگر ،نویســنده نخست با
درمیان میگذارد .بهتعبیر 
درونیکردن تجربه جنگ ،به شــومی و بدسرشتی این
پدیده آگاه میشود .ســپس آن را در ساختاری ذوقی و
با ابزار قصه با خوانندگانش به اشــتراک میگذارد تا در
درک این پدیده ،ارتباطی بیناذهنی بین اندیشۀ خودش
و اندیشــه خوانندگان برقرار کنــد .بنابراین ،اکبرپور در
وضعیت جنگ« ،انسانبودن» (انسانیت) را فراتر از خود
آشوب نمایش میدهد و صلح و دوستی را از چشمانداز
ی کند.
دو کودک تفسیر م 

سینمای دفاع مقدس تنها ژانر واقع ًا بومی سینمای ایران
اســت .ســینمایی که چه در مضمون و مفهوم و چه در ظاهر و
سروشکل تفاوتهای آشکاری با هر ژانر دیگری در هر نقطهای
از دنیا به نمایش میگذارد .این ژانر متولدشــده در سینمای پس
از انقالب اسالمی ،نمایشگر خاطرات هشت ساله مردان و زنانی
اســت که قهرمانانه از خاک ،دین و میراث پدری دفاع کردند.
خاطراتی که چند نســل در آن شریکند و همین هم راز جذابیت
و محبوبیت این ژانر اســت که در تمام بزنگاههای این سینمای
پرتبوتاب دوام آورده و ثابت کرده که هر گاه کاربلدی پشــت
دوربین رفته و فیلمی درست حاصل آورده ،مردم از آن استقبال
کرده و آن را در جایی نزدیک به صدر جدول فیلمهای محبوب
هر دورهای نهادهاند .در تمام این سالهایی که از پیدایی و رشد
ســینمای دفاع مقدس میگذرد ،نام عدهای از فیلمسازان بیشتر
از همصنفانشــان در بطن و بدنه این سینما شنیده شده و آنان
را میتوان پایمردان این ســینما لقب داد .ســینماگرانی چون
ابراهیم حاتمیکیا ،زندهیاد رسول مالقلیپور ،احمدرضا درویش،
ابوالحســن برزیده ،ســعید ســهیلی در برههای از کارنامهاش،
ابوالقاسم طالبی و ...که در سیاهه فیلمهای محبوب این ژانر نیز
نام آثار همین فیلمسازان است که میدرخشد.
روایت فتح؛ قهرمانان محبوب چند نسل
درباره بهترینهای سینمای دفاع مقدس میشود از جوانب
گوناگونی نگریســت .طبیعی است که نگاه فیلمساز تلخاندیشی
چون مرحوم رسول مالقلیپور با نگاه ابراهیم حاتمیکیا یا با نگاه
عملگرای احمدرضا درویش و نگاه تبلیغاتی ابوالقاســم طالبی
تفاوت داشــته باشد و این هم طبیعی اســت که بهترین بودن
یک فیلم برای یک فرد به این معناست که او با آن فیلم خاص
بیشــتر از دیگر آثار ارتباط برقــرار میکند .دیگر فقط خاکریز و
شوق شهادت و رابطه معنوی رزمندگان با یکدیگر نبود که محور
فیلم قرار میگرفت .فیلمهایی مثل روبان قرمز ســاخته ابراهیم
حاتمیکیا و ســفر به چزابه قابلیتهــا و کارایی جنگ را خیلی
گســتردهتر کردند .همچنین باید گفت که مجموعه روایت فتح
یک اثر تاریخی قابل ارجاع اســت و شاید پیش از هر مجموعه
دیگری تصویری از واقعیتهای جبهه و فضای حاکم بر آن ارائه
میدهد .پایههای استداللهای جنگی ما در دهههای  ۶۰و ۹۰
با هم متفاوت اســت و مجموعه آوینــی کمک کرد ما بفهمیم
جامعــه در چه تبی جنگ را برگزار کــرد .امروز هم اگر جنگی
دربگیرد ،عدهای میآیند و با سینه ستبر از صلح حرف میزنند.
نگاه حاکمیت در آن زمان به جنگ ،به گونهای تقدسوار بود و
هر گونه تعبیری بیرون از دایره پراحساس و تعصب و قهرمانانه
و ملودرام مورد نظرشان رد میشد.
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بهترین فیلمهای سینمای دفاع مقدس
هیوا
هیــوا به کارگردانی مرحوم رســول مالقلی پور از معدود
فیلمهای سینمای دفاع مقدس است که عشق در آن حضوری
پر رنگ دارد ،فیلم عاشــقانهای متفاوت که در دل جنگ شکل
میگیرد و با آن متولد میشــود .مالقلی پور با استفاده از شکل
روایت و پیوند زدن گذشــته و حال به ایــن درام جنگی حس
و حالی خاص داده اســت .مانند دیگر فیلمهای این کارگردان،
ســکانسهای جنگی و درگیری بسیار قابل قبول و مؤثر از کار
درآمده است و بخش انسانی فیلم با وجود مشکالتی که بیشتر
از هر چیز به انتخاب بازیگرها بر میگردد ،فضای خشن و سرد
فیلم را تحت تأثیر قرار میدهد.

میخنداند.

مهاجر ،دیدهبان و آژانس شیشهای
فیلم مهاجر ساخته ابراهیم حاتمیکیا در گذر زمان کهنه
نشده و از همه آثار دفاع مقدسی کاملتر ،تاثیرگذارتر و باهویتتر
است .این ســاخته حاتمیکیا ،نخستین فیلم در تاریخ سینمای
دفاع مقدس بود که تصویری متفاوت از جنگ ارائه داد و موفق
شــد ماهیت اصلی جنگ ایران و عراق را نشان بدهد .مجموعه
ســاختههای حاتمیکیا نسبت به کل آثار دفاع مقدس در مرتبه
باالتری قرار میگیرد.
مهاجــر و دیدهبــان روایت مناســبات بیــن رزمندگان
جنگ اســت .فیلمســاز در از کرخه تا راین و آژانس شیشهای
بــه تبعات پس از جنــگ و آدمهای باقی مانــده از این واقعه
میپــردازد .البته در این میان باید به ســفر به چزابه رســول
مالقلیپــور اشــاره کرد که در روایــت نــوآوری دارد و امتیاز
آن فــرم پیشــروی آن اســت .بعضــی ســاختههای مرحوم
مالقلیپــور و احمدرضــا درویش غنای تکنیکــی و محتوایی
همسو است.
جنگ اعزام شــده و علی رغم وجود مدارکی که اثبات میکند
یوسف او
یوسف شهید شده ،دایی غفور کماکان معتقد است که
ِ
لیلی با من است
زنده است و باالخره بر میگردد.
لیلــی با من اســت یکــی از شــیرینترین و دوســت
بوی پیراهن یوسف یکی از خاطره انگیز ترین فیلمهای
داشتنیترین کمدیهای سینمای ایران است که موضوع اصلی دوران دفاع مقدس ایران به حســاب میآید .فضای فیلم نه در
آن تحول یک انسان است .تحولی که در بستر جنگ و معاشرت میدان جنگ اســت و نه در آن گلوله ایی شلیک میکند؛ هدف
با آدمهایی به وجود میآید که تجربه جنگ را از سر گذراندهاند .اصلی حاتمی کیا در این فیلم ،نشــان دادن پشت صحنه جبهه
لیلی با من اســت تنها کمدی سالمی است که ارزشهای دفاع و خانوادههای رزمندگان است .صحنههای تأثیر گذار فراوانی در
مقدس را نادیده نمیگیرد و بدون شــوخی کــردن با واقعیت فیلم حضور دارد که مطمئن ًا اشــک را چشمان شما حلقه خواهد
عظیمی که مرگ انسانها را در جنگ رقم میزند ،تماشاگرش را زد.

گیالنه
بخشی از آثاری که در حوزه سینمای دفاع مقدس ساخته
شــده به تبعات جنگ پرداخته اســت و «گیالنه» یکی از این
آثار اســت که به مقطعی از زندگی یک جانباز میپردازد .بیشتر
سکانسهای فیلم بر رابطه اســماعیل (بهرام رادان) و مادرش
گیالنه (فاطمه معتمدآریا) تمرکز کرده اســت و دشــواریهای
زندگی آنها را نشــان میدهد .رخشان بنی اعتماد در این فیلم
موفق شده است تنهایی و تلخی سرنوشت چنین انسانهایی را
در دل جامعهای که هر روز بیشتر از گذشته با ارزشهای اخالقی
و انسانی فاصله میگیرد ،نشان بدهد.

دوئل
دوئل در ساختار و فیلمنامه دچار مشکل است ،شخصیتها
بیش از حد غلو شــده هستند و تیپ جنوبی بازیگران غیر بومی
فیلم بدجوری تصنعی به چشم میآید .در کل دوئل از نظر محتوا
در میان آثار شــاخص دفاع مقدس در رتبه پایینتری قرار دارد
و تنها دلیل برای حضور در لیســت ما همان کیفیت جلوههای
ویژه فیلم اســت که در میان تمام آثــار دفاع مقدس در جایگاه
اتوبوس شب
ممتازی قرار میگیرد .دوئل اولین فیلم ایرانی بود که مجهز به
اتوبوس شب به کارگردانی کیومرث پوراحمد در مقطعی
سیستم صدای دالبی شد و ما برای اولین بار توانستیم با صدایی
ساخته شده است که حتی با سابقهترین فیلم سازان دفاع مقدس
و تصویری شفاف ،به قلب دوران دفاع مقدس برویم.
هم در حوزههای دیگری فیلم میسازند و چراغ پر فروغ سینمای
جنگ درخشش روزهای گذشته را ندارد« .اتوبوس شب» مانند
بوی پیراهن یوسف
داســتان درباره یک راننده تاکســی به نــام غفور (علی «باشــو غریبه کوچک» و آثاری از این دســت درباره فنا شدن
نصیریان) اســت که پسرش به نام یوسف مدتهاست به جبهه روابط انسانی است.

قاب شهر

کیمیا
احمدرضا درویش از نسل ســینماگرانی است که پس از
پیروزی انقالب اســامی به ســینما آمدند و روایت قصههایی
از جنگ را تعهد و وظیفه خود میدانســتند« .کیمیا» داســتان
خانوادهای اســت که در دل جنگ میمیــرد و خانوادهای که با
جنگ به دنیا میآید .تقابل زندگی و مرگ در بســتر خشــن و
ســرد جنگ مایه اصلی این ملودرام شهری است .دهه  60اوج
درخشش فیلمها در ژانر دفاع مقدس بود که رفته رفته از تعداد
تولیدات در این ژانر کاسته شد و یا کیفیت آنها رو به زوال رفت.

عکس :علی محمدیراد

انتظار 30ساله

پرسه در تقویم

به یاد غواصان شهید

اللهها آینه خون سیاووشانند

احسان اکبرپور
سه ســال پیش بود که خبر آمد پیکرهای شهیدانی که پیدا
شــده175 ،نفر غواص بودهاند که با دســتان بسته زندهبهگور
شــدهاند .خبری تکاندهنده و غمبار که مظلومیت شهیدان را
بیش از پیش نمایان ساخت و تلختر کرد آن زخم رای که هنوز
پس ســالیان باز است .بنابر اعالم فرمانده کمیته جستجوی
از ِ
مفقودین ستادکل نیروهای مسلح ،این 175غواص در عملیات
کربالی 4به شهادت رسیدهاند .پیکر 175نفر از آن مفقوداالثرها
که پیدا شــد ،درد و غم مظلومیت آن قهرمانان از جانگذشته،
قلب هر انسانی را تکان داد و به یادمانآورد که در آن سالها،

«همت»هــا و «باکری»ها« ،خرازی»هــا و «جهانآرا»ها؛ و
هزاران هزار جوان همســال ما ،برای حفظ میهن و دفع تجاوز
ارتــش بیگانه؛ جــان خود را چه صمیمانــه در طبق اخالص
گذاشــتند .از همین است که میشــود گاهی اوقات نشست و
اندیشید که رزمندههای آن زمان ،درست در سنی بودهاند که ما
هماکنون هستیم ،که آنها هم مثل ما پر از آرزوهای بزرگ و
کوچک بودهاند و چه بسیار از آنها که عاشق بوده ،که همسر
داشته ،که فرزند داشته؛ اما همه و همه را به خاطر حفظ میهن
فدا کرده و جانش را ،عزیزترین ســرمایه هر انسان را ،بیمنت
نثار خاک ایران کرده است .روان پاک شهیدان شاد.

