خبر

با برند شدن رشت
پنجره های جدیدی به سمت
شهر باز خواهد شد

محمدرضا سعیدآبادی در جمع شرکت
کنندگان ایــن کارگاه تخصصی با تاکید
بر اینکه بخشــی نگــری در جهان امروز
ممکن نیســت افزود:بین بخشی بودن
اولین ویژگی توسعه پایدار است و امکان
پذیر نیســت اگر فکر کنیم که هر کسی
تنها در حوزه ی خود باید کار انجام دهد.
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو
در کارگاه تخصصــی توســعه پایــدار و
سیاستگذاری های ملی از منظر یونسکو
با اشــاره به ویژگی های توســعه پایدار
اظهار کرد:بین بخشــی بودن  ,آینده نگر
بودن ,مدیریت سیستماتیک و حرکت از
باال به پایین و پایین به باال از ویژگی های
توسعه پایدار است.
محمدرضا سعیدآبادی در جمع شرکت
کنندگان ایــن کارگاه تخصصی با تاکید
بر اینکه بخشــی نگــری در جهان امروز
ممکن نیســت افزود:بین بخشی بودن
اولین ویژگی توسعه پایدار است و امکان
پذیر نیســت اگر فکر کنیم که هر کسی
تنها در حوزه ی خود باید کار انجام دهد.
وی رشــد اقتصادی  ,پایــداری محیط
زیستی و ظرف فرهنگی را سه رکن تفکر
سیستماتیک دانست و افزود:باید به هر
سه رکن توجه شود.
دبیــرکل کمیســیون ملی یونســکو با
بیان اینکه باید بــه کودکان درخصوص
معضــات جهانــی نظیــر گرمایــش
زمین,بیابــان زدایی,جنــگل زایی و…,
دائما گفتگو شود تصریح کرد:با آموزش
کــودکان رفتار انها در آینــده تغییر می
کند و با تغییر رفتار انســان ها جهان نیز
تغییر خواهد کرد.
ســعیدآبادی در تعریــف ویژگــی نگاه
از بــاال به پاییــن و پایین به بــاال اظهار
داشــت:جوامع محلی و مــردم باید به
مشارکت گرفته شــوند و تصمیمی که
بدون مشــارکت مردم گرفته شــود از
توسعه پایدار به دور است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو به ابعاد
آموزش اشــاره کــرد و گفت:محتوای
یادگیری,محیــط یادگیری,نتایــج و
دســتاوردها و بســیج امکانــات  ۴بعد
آموزشی هستند.
وی ادامه داد:باید ببنیم که چه چیزی می
خواهیم به دانش اموزان یاد دهیم؟آیا در
برنامه های آموزشی رسمی و غیررسمی
مشکالت جهانی نظیر کمبود منابع آب و
گرمایش هوا گفته می شود؟
سعیدآبادی بر بومی محور بودن محیط
یادگیری تاکید نمود و افزود:باید دید که
موضوع و مشکالت مربوط به یک شهر به
چه میزان تدریس می شود؟
وی آموزش را برعهده مردم و مســئوالن
دانســت و گفت:اموزش برای توســعه
پایــدار به تمام وزارتخانــه ها ,نهادهای
مردم نهاد و خود مردم مربوط است.
با برند شــدن رشت پنجره های جدیدی
به سمت شهر باز خواهد شد
رییــس اداره علوم اجتماعی و انســانی
کمیسیون ملی یونســکو در این کارگاه
تخصصی اظهار کرد:یونســکو به دنبال
آگاه ســازی,خالقیت و نوآوری,ارتقای
طح اموزشــی  ,محک مســئولیت های
اجتماعــی و افزایش کیفیــت و زندگی
است.
شیدا مهنام با بیان اینکه با تطابق اولویت
هــای دینی و ملــی با اهداف یونســکو
پنجره های جدید در ســه شــهر خالق
رشت,اصفهان و شــیراز باز خواهد شد
تصریح کرد:یونســکو به دنبال افزایش
مشــارکت جوانان در مدیریت شــهری
است.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری کارگاه
توانمندســازی زنــان در رشــت اظهار
داشت:شعار یونســکو این است که همه
در زیر یــک چتر اهداف خــود را دنبال
نماییم و سازمان های مردم نهاد در کنار
ســازمان های دولتی مــی توانند نقش
مهمی در توانمدسازی زنان ایفا نمایند.
وی با اشــاره بــه ارائه پروپزال شــهر
رشــت به عنوان شــهر خالق خوراک
شناســی به یونســکو اظهار کرد:اگر
شــهر رشت توسط یونســکو به عنوان
شهر خالق ثبت شــود عالوه بر پیوند
رشت با شبکه جهانی شهرهای خالق
این مســئله ســبب می شود رشت در
ســطح دنیا تبدیل به یک برند شــود
و برند شدن یک شــهر در برند کردن
یک کشور در ســطح جهان تاثیرگذار
است.
رییــس اداره علوم اجتماعی و انســانی
کمیســیون ملــی یونســکو در پایان با
اشــاره به اینکه یونســکو سیاســتگذار
نیست تصریح کرد:ما به دنبال هم افزایی
هســتیم و فقط ارتباطــات را ایجاد می
کنیم.
گفتنی اســت کارگاه تخصصی «توسعه
پایدار و سیاستگذاری های ملی از منظر
یونسکو » عصر امروز توسط پژوهشکده
محیط زیست جهاد دانشگاه گیالن,دفتر
همکاری های کمیسیون ملی یونسکو-
ایران-شهرداری رشــت و ستاد توسعه
پایدار شهرداری رشت در سالن شرکت
مخابرات اســتان گیالن برگزار شــد و با
استقبال قشر دانشگاهی و جوان استان
مواجه شد.
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صف آرایی مخالفان و موافقان سدسازی در ایران پشت سد شفارود:

نماد توسعه یا تخریبگر محیط زیست

توگوی
فرهیختگان گیالن :همهچیــز از یک گف 
توگوی خبرنگار روزنامه شهروند
کوچک شروع شد .گف 
با دکتر محمدعلی کیخا ،معاون سازمان محیطزیست
ایران .وقتی که معاون باالترین مقام زیســت محیطی
ایران به انزلی آمــد تا در روز جهانــی تاالبها از خطر
خشــکیدگی تاالب انزلی بگوید ،در پاســخ به ســوال
خبرنگار ،گریزی هم زد به ســد شفارود و قاطعانه اعالم
کرد که ساختن این ســد غیرقانونی است و جلویش را
خواهد گرفت .او مدافعان ســاخت سد شفارود را متهم
به دشــمنی با محیط زیســت کرد و از مسووالن دولت
یازدهم خواست که همانند رییسجمهور برای مسایل
زیستمحیطی اهمیت قایل شوند .این سخنان سریعا با
واکنشمحمدعلینجفی،استاندارگیالنروبهروشدکه
از ادامه ساخت سد شفارود دفاع کرد و بعد از اعالم خبر
جذب فاینانس شش میلیاردی چینی برای ساخت سد،
با بیان اینکه دیدگاه محیط زیست درباره سد شفارود
سنجیده و قابل حمایت نیســت ،گفت :بعد از دریافت
مجوزها و تامین منابــع ارزی و دریافت قرارداد خارجی
محیطزیستجلویاحداثاینسدرامیگیرد.استاندار
پاســخی هم برای کیخا داشت آنجا که اشاره کرد« :من
خودم بیش از هرکسی دلسوز محیط زیست هستم» اما
سخنان استاندار بار دیگر واکنش کیخا را در پی داشت
و خطاب به نجفی اظهار داشــت« :هرکس که پیشرفت
غیرقانونیپروژهرابخواهددلسوزمحیطزیستنیست»
این مقام ارشد سازمان محیط زیست سپس تاکید کرد:
«توقفپروژهوپرداختجریمهبهتراز ضررهایهنگفت
در آینده است».
در این بین ،برخی از حامیان ســاخت ســد شــفارود
خبرنگاران را متهم به بزرگنمایی و تســویه حســاب
با نمایندگان دولت در اســتان کردنــد .از آن طرف هم
بودند کسانیکه قضاوت خود درباره سد شفارود را فارغ
از مسایل سیاسی میدانســتند و توسعه بدون ارزیابی
محیط زیســتی را تخریب عنوان میکردند .حتی پای
معاون وزیر کار هم به ماجرا باز شد و احمد میدری گفت:
«سد سازی جز نابودی کشاورزی و افزایش آمار بیکاری
نتیجهای نداشــت» .موضوع سد شفارود دو طرفه شده
بود .موافقان ساخت ســد و مخالفان ساخت سد .اما در
بحث رسانهای در طرف موافقین ،فقط استاندار گیالن
بود که یک تنه ظاهرا میبایست جور همه را میکشید و
به انتقادات ساخت سد واکنش نشان میداد .اما در طرف
مخالفان ساخت سد از سازمان محیط زیست گرفته تا
معاونت وزارت کار و بعضی از روزنامهنگاران گیالن قرار
داشتند .بماند که بعضی از سایتهای اصولگرای مخالف
دولت ،از این قضیه اســتفاده کرده و بدون اینکه پاسخ
دهنــد که چرا وقتی دولت اصولگرای قبلی از ســاخت
این سد حمایت کرد هیچ واکنشی نشان ندادند؟ اینک
یکســره از اســتاندار دولت روحانی انتقاد میکنند .اما
بودند کســانی که فارغ از مسایل سیاسی به این مساله
پرداختند .بابک مهدیزاده یکی از روزنامهنگاران گیالنی

در یادداشتی در ســایت خبری و تحلیلی «شمال ما»
خطاببهاستاندارگیالن،فعاالنمحیطزیستوروزنامه
نگاران محلی خواست که با نگاهی توسعه محور به قضیه
سدشفارودواردشوندوبیتفاوتی،نفعشخصیومسایل
سیاسی را برای توسعه استان مضر خواند اما در آن طرف
قضیه بعضی از پایگاههای خبری و خبرنگارانی بودند که
فکر میکردند پرداختن به ســد شفارود فقط توطئهای
علیهاستاندارگیالناست.دراینفضایردوبدلپاسخها
بود که مســوول روابطعمومــی آب منطقهای گیالن،
در سایت خود یادداشــتی در نفع سدسازی نوشت و از
خوبیهای سدشفارود گفت که مناسب حال کشاورزان
و انباشــت و تامین آب است .این مطلب همان دقایق در
خروجی خبرگزاری ایسنا قرار گرفت اما بعد از گذشت
چند ســاعت از این سایت برداشته شد .اما چند روز بعد
اظهارات و هشدارهای یک کارشناس برجسته محیط
زیست ،کفه ترازو را به سمت مخالفان سد شفارود بازهم
سنگین تر کرد .دکتر حسین آخانی ،عضو هیات علمی
دانشــگاه تهران که دکترای گیاهشناسی را از دانشگاه
مونیخ آلمان اخذ کرده ،با اشــاره به پدیده ریزگردها در
اهواز و زاگرس به اهالی اســتانهای گیالن و مازندران
هشــدار داد که در ســالهای آینده این پدیده به سراغ
آنها هم خواهد آمد .دلیل این هشدار هم ساخت بیرویه
سد در دو استان شــمالی ایران است .آخانی با مقایسه
ساختن سدهایی مانند سد شــفارود با سدهایی که در
منطقه زاگرس زده شد گفت« :ساختن بیرویه سد در
منطقه زاگرس باعث شد که شریانهای حیاتی طبیعت
قطع شود و گیاهان رشد نکنند و درختان خشک شوند
و جنگل تبدیل به بیابان شــود و خاک بیابان به صورت
ریزگرد به شــهرها هجوم آورد تا طبیعت انتقامش را از
انسانها بگیرد .حال این اتفاق در سالهای آینده برای
شــهرهای واقع در منطقه البرز هم خواهد افتاد ،چون
سدهایی مانند شفارود باعث بیابانی شدن جنگلهای
سرسبز شمال ایران خواهند شد».
درحالیکه به نظر میرســید اظهارات یک کارشناس

معروف و برجسته کشــور در ایامی که پدیده ریزگردها
نگرانی اول کشور است آب پاکی را روی دستان موافقان
ساخت سد شفارود ریخته باشد ،بازهم بیانیهای از سوی
روابط عمومی آب منطقهای گیالن خبرساز شد .روابط
عمومی این اداره که تاکنون ورود جدی به قضیه نکرده
بود و حتی به یاری اســتاندار در دفاع از سد شفارود هم
نیامده بود ،در بیانیه خود به جای اینکه بیشــتر دفاع
علمی از ساخت سد داشــته باشد ،از پایگاههای خبری
بدون مجــوز انتقاد کرد که احداث ســدهای بزرگ در
گیالن را زیر ســوال بردهاند .این روابط عمومی ادعا کرد
که سد شــفارود ارزیابی زیست محیطی دارد و از وجود
تفاهــم نامهای مابیــن وزارت نیرو و ســازمان محیط
زیســت خبر داد که شرایط ادامه ســاخت سد را در آن
ذکر شــده بود .ورود روابط عمومــی اداره آب ،انتقادات
را از اســتاندار گیالن کاهش داد .سایت شمال ما نیز که
خود منتقد اصلی ســاخت سد بود در یاداشتی با عنوان
«استاندارپاسخگوومدیراننقدگریز»نوشت«:احساس
مسوولیت و پاســخگو بودن دکتر نجفی ستودنی ست
اما زیبنده اســتانی مثل گیالن نیست که مدیران کل و
مســوولین رده متوسط و پایین ،خود را فراتر از رسانهها
و افکار عمومی بدانند» .ســایت گیل خبر هم با نوشتن
یادداشــتی دفاع جانانــهای از اســتاندار گیالن کرد:
«مباحث زیستمحیطی ،هجمههای ناصواب سیاسی
و جناحی عدهای امتحان پس داده در ســالهای اخیر
و پاســخگوی عملکرد غیر منطقی برخی مدیران بعضا
ضعیف و ناکارآمد استانی باشد .برخی از دوستان مدیر
در حوزههای مختلف اســتان اعم از کشاورزی ،صنعت،
گردشگری محیط زیست سیاســی و باید بپذیرند که
مانند آن روزهایی که شب و روز به دنبال ماندن و یا تکیه
زدن بر کرسیهای مدیریت به هر دری میزدند و خود
را شیفته خدمت به مردم نشان میدادند ،در جغرافیایی
کاری و حفظ موقعیــت مدیریتی خود ،حتی حاضر به
پاسخگویی در حداقلترین حالتها نیستند .به نظر می
رسد آنان در تالشند تا دکتر محمدعلی نجفی ،استاندار
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گیالن را به هــر قیمتی هزینه کارکردهــای ناصواب،
ضعیف و عافیت طلبانه و بعضا جناحی خود کنند».
بعدازنوشتناینمطالببودکهاستاندارگیالندرجلسه
شــورای حفاظت از منابع آب گیالن در سخنانی درباره
سد شفارود که تعدیل شــدهتر نسبت به واکنش های
قبلی او بود ،گفت :باید مشکالت سد شفارود با همکاری
وزارت نیرو و محیطزیســت حل شــود .تا اینجای کار
ظاهرا این جمله آبی بود بر آتش شعله ور شده موافقان
و مخالفان سد شفارود .اما حقیقت آن است که موافقان
و مخالفان سدســازی در کل ایران ،در مقابل هم صف
کشیدهاند .موافقان میگویند که به خاطر حمایت دولت
قبلیازسدشفارودبخشیازاینسدساختهشدهوهزینه
زیادی صرفش شــده و در صورت توقفش باید خسارت
زیادی به شرکت پیمانکار پرداخته شود و مخالفان هم با
اعتقاد به این که «جلوی ضرر را هرجا که بگیری منفعت
است» اذعان دارند که پرداخت جریمه سنگین بهتر از
تقبل ضررهای بیشتر و غیرقابل جبران ،مشابه خشک
شــدن دریاچه ارومیه در آینده نزدیک است .موافقان،
ســد را نماد توســعه میدانند و مخالفان برعکس آن را
ضدتوسعهومغایرباموازینتوسعهپایدارومحیطزیست
میخوانند .موافقان راهکار را در کاشت درختان جدید
به جای درختان قدیمی معرفــی میکنند و مخالفان
میگویند که قطع درختان باستانی هیرکانی که آخرین
بازماندههایاینگونهدرجهانهستندوکاشتدرختان
جدید ،موجب برهم خوردن اکوسیستم منطقه میشود
و همچنین نســبت به فروش باالی درختان قطع شده
نیز هشــدار میدهند .موافقان معتقدند که سدشفارود
درجهت تامین آب کشــاورزی است و مخالفان اعتقاد
دارند که سدســازی موجب از بین بردن سفرههای زیر
زمینی و خشکســالی بیشتر میشــود .موافقان اصرار
دارند که ساختن سد موجب افزایش اشتغال در منطقه
میشــود و مخالفان تاکید دارند که سدسازی موجب از
بین رفتن منطقه ،خشک شدن تاالبها و رودخانهها و
کوچ ناگزیر جوامع محلی وابسته به آب میشود .به نظر
میرسد موافقان سدســازی تاکیدشان بر باور قدیمی
«سد نماد توسعه» است؛ اما مخالفان تاکیداتشان بیشتر
برمستنداتعلمیویافتههایجدیدعلمتوسعه،مبتنی
بر محیط زیست اســت .اما اگرچه کفه علمی مخالفان
سنگینتراستامانفوذوقدرتموافقانسدسازیظاهرا
کفه ترازو را برابر کرده است .حال باید دید زور کدام طیف
بر آن یکی میچربد .آنها که میخواهند روال ســالیان
گذشــته در ایران را ادامه دهند و سد بسازند و آن را جزو
آمار پروژههای توسعهای قلمداد کنند یا آنها که براساس
مستندات علمی و تجربه کشورهای پیشرفته و تجربه
تلخ دریاچه ارومیــه و تاالب بختگان و دریاچه هامون و
کمبود آب در شــهرهای بزرگ ناشی از تبخیر آبهای
جمع شده پشت ســدها ،مخالف سدسازیهای بیشتر
هســتند .باید دید این بار در ایران کدامیک برنده است:
عمل یا علم؟

ازثابتقدمچهمیخواهیم؟

شهر هنر ،رفاه و شادی
محمدعلی ثابــت قــدم ،بعد از
کشمکشهای چندماهه شورای
شهر اینک به عنوان شهردار رشت
انتخاب شده اســت و بسیاری از
دلســوزان این ســرزمین فارغ از
بابک مهدیزاده آنکه حامی ثابت قدم باشــند یا
مخالفش ،امیدوارند که شهر روی
آرامش به خود ببینید و شهرداری مقتدر ،دموکرات و
خوش فکر و مدیر بر مصدرش بنشیند .اما با ثابت قدم به
چه شهری میتوانیم برسیم ،اگر او ثابت کند که همانی
استکهدرمصاحبههایشمیگفت؟
شهری که تا صبح باید بیدار بماند
رشت ،بیشترین پتانسیل را برای جذب گردشگر دارد
اماوقتیبهلیستتورهایآژانسهایگردشگریکشور
نگاه میکنید ،کمتر به نام رشــت برمیخورید و اکثر
مسافرینی که به این شــهر میآیند به تنهایی و بدون
تورهای گردشــگری میآیند .اما رشت ،شهری است
وسط اســتان گیالن .یعنی اگر مسافری بخواهد چند
روزی را در گیالن بگذراند و از زیباییهایش لذت ببرد،
هیچ شــهری بهتر از رشت نیست چون وقتی در رشت
حضور داشته باشد به راحتی میتواند به اکثر شهرهای
گیالن سفر کند .نیم ساعت با دریا فاصله دارد و همین
قدر هم با کوه .هم به راحتی میتوان به انزلی رفت ،هم به
فومن و ماسوله .اما در رشت برخالف انزلی ،الهیجان و
ماسوله،خبریازمتلهاوویالهایارزانقیمتنیستو
اگرمثالشمادراصفهان،شیرازومشهدبتوانیدبراییک
هفتهخانهایمجهزکرایهکنید،دررشتچنینامکانات
ارزانی وجود ندارد .پس در گام اول باید محل اســکان
ارزان قیمت برای جذب مسافران در نظر گرفت .در گام
دوم باید با آژانسهای مسافرتی داخل رشت همکاری
کرد تا با تبلیغات و بستن قرارداد با آژانسهای مسافرتی
معروف کشور مسافران بیشتری را به رشت جذب کرد.
در گام سوم ،خود رشت نیز باید جاذبههای گردشگری
بیشتریداشتهباشد.
رشــت از دیرباز به عنوان شــهری شــناخته شده که
مردمانش به شب بیداری معروف هستند و تا دمدمای
صبح میهمانیاند یا مشغول نوشیدن آبمیوه در خیابان
و تناول کبابهای خیابانی در میدان شــهرداری .حال
اگر این نوع تفریحات را ســازماندهی کنیم تا پذیرای
گردشــگران تا پاسی از شب باشیم و خاطراتی جاودان
برایشــان و خودمان بســازیم ،ادامه پروژه پیادهروی
فرهنگی،بهترینراهکاربرایچنینخاطرهسازیاست.
با تکمیل این پروژه ،رشــت دارای یکی از بزرگترین
خیابانهای ســنگ فــرش منطقه میشــود که اگر
رســتورانهای متعدد و مراکز خرید شیک در آن فعال
شــود ،میتواند تنه به تنه بهترین نمونههای خارجی
همچون خیابان استقالل استانبول بزند .راههای دیگر

شادی آفرینی در رشت ســاخت مجموعههایی برای
بازی ،پارک آبی ،مراکز خرید و جذب برندهای معروف
دنیا ،برگزاری جشنوارههای فصلی غذا و لباس و ...است.
شهری پر از آواز و نمایش و داستان
رشت یکی از مهمترین قطبهای فرهنگی ایران است،
باهنرمندانیبهناموهنردوستانیعاشق.رشتمیتواند
تبدیل به شهری شــود که مرکز هنر ایران شود؛ مرکز
موســیقی ،نمایش ،ادبیات ،شعر و نقاشی .فقط کافی
است که با حمایت شهرداری موارد زیر انجام شود:
 -1ساخت سالن مخصوص کنسرت موسیقی و جذب
هنرمندان بزرگ کشــور در این عرصــه و حمایت از
هنرمنداناهلموسیقیگیالن.
 -2ســاخت ســالنی مخصوص اجرای تئاتر و جذب
گروههای بزرگ نمایشی کشور و حمایت از اهالی ئتاتر و
نمایشاستانگیالن.
 -3برگزاری جشــنوارههای فصلی فیلــم و کتاب که
هم جنبه تفریحی برای شــهروندان رشــتی دارد ،هم
مسافرانزیادیراازنقاطدیگرکشوربهرشتمیکشاند
و هم مجالی اســت برای عرض اندام هنرمندان بومی و
غیربومی.
 -4ساخت گالری بزرگ و مجهز جهت برپایی نمایشگاه
عکس و نقاشی و هنرهای تجسمی.
 -5تکمیل سریع پروژه بزرگترین کتابخانه کشور در
محلساختمانسابقاستانداری.
شهرسبز،شهرمحیط زیست
رشت ،شهری سرســبز است در دل طبیعت .هرجا که
سر برگردانی سبزی میبینی و از آلودگی هوا هم خبری
نیست اما این شهر که میبایست عروس شهرهای ایران
باشد ،مدتهاســت با معضل زبالههای شهری روبهرو
اســت و از آن بزرگتر ،مشکل آلودگی دو رودخانه این
شهر است و شهردار را همین افتخار بس که فقط دو کار
کند تا نامش جاودانه بماند :یکی به تمیز کردن این دو
رودخانه همت گمارد و دوم کوشش بیشتری در تمیز
نگه داشتن سطح شهر داشته باشد تا رشت الیق نامش،
شهر پاک باشــد .وجود رودخانهای پاک که از دل شهر
میگذرد و رســتورانها و اماکن تفریحی در کناره این
رودخانه زالل ،رشــت را به ونیز ایران تبدیل میکند و
دوباره رشــتیها میتوانند با قایق از این سر شهر به آن
سر شهر بروند.
شهری که زادگاه عالمان است
رشــت ،دانشــمندان بزرگی را نه تنها به کشور که به
دنیا تقدیم کرده اســت .دانشــمندانی چون پروفسور
رضا ،پروفسور اکبرزاده ،پروفسور سمیعی و  ...با وجود
حضور و برکت این بزرگان بود که اکنون در رشت چند
بیمارستانبزرگومجهزدرحالساختهشدناستکه
در صورت تکمیل این پروژهها رشت تبدیل به شهری
مستعدجذبتوریسمپزشکیمیشودوبیمارانزیادی

از شــهرهای اطراف جهت مداوا به رشت خواهند آمد.
شهردارمیتواندازاین فرصتاستفادهکندوبرنامههای
زیر را مدنظر قرار دهد:
 -1تبلیغ پتانســیل درمانی و علمی بیمارستانهای
رشت در سطح کشور
 -2ایجاد اماکن اســکانی ارزان برای مسافرین بیمار و
همراهانشان
-3ایجادتسهیالتدرمانی
 -4پشتیبانی و حمایت همیشگی از بیمارستانهای
موجود و در حال ساخت و پرسنل آنها
شهری در گستره تاریخ
رشت ،شــاید قدمتی باســتانی نداشته باشــد اما در
منطقهای باستانی قرار گرفته اســت و تاریخ خودش
نیــز سرشــار از رویدادهای ملی و مهم بوده اســت .از
این رو پتانســیل بزرگی در جهت تاریخسازی و جذب
عالقمندان به رویدادهای تاریخی دارد .رشت با چنین
پتانسیلی میتواند پژوهشگران تاریخی و فیلمسازان
عالقمند به وقایع تاریخی را به رشت بکشاند فقط کافی
است که شهرداری برنامههای زیر را مدنظر قرار دهد:
 -1گسترش و تجهیز بیشتر موزه رشت.
 -2حمایت بیشــتر از خانــه میرزا به عنــوان یکی از
مهمترینچهرههایتاریخیرشت.
-3اختصــاص بودجههــای مخصــوص به مســایل
تاریخنــگاری و وقایــع تاریخی و جــذب و حمایت از
تاریخنگاران.
 -4برگزاری جشنهای مناســبتی تاریخی باشکوه و
بازسازی نمایشی وقایع مهم تاریخی در این جشنها؛
همانند جشنهای ســالیانهای که در اروپا به مناسبت
وقایعتاریخیشانشاهدهستیم.
 -5تبدیــل خانــه هنرمندان و چهرههــای معروف و
خوشنام فقید رشتی به موزه و زنده نگاه داشتن نام آنان.
 -6تقدیر از نامآوران و تاریخسازان در قید حیات رشتی
در حوزههای ورزشی و هنری و علمی و اقتصادی.
شهری خفته بر ثروت
رشــت میتواند تبدیل به پولدارترین شهر ایران شود؛
البته نه به صورت صنعتی شدن و نابودی محیطزیست
زیبایش .چین ،هند و برزیل ســه کشوری هستند که

در مدت کوتاهی به رشد و توســعه رسیدند و نزدیک
بــه 50درصد درآمدشــان نیز حاصــل از محصوالت
کشاورزی است اما در ســالهای گذشته در رشت که
شهری کشاورزی است آمدند و کارخانههای متعددی
چون فوالد و پتروشــیمی و غیره احــداث کردند که با
ذات طبیعت گونه رشــت در تضاد بود .اما با حمایت از
کشــاورز و خرید محصوالت به قیمت واقعی و حمایت
از راهانــدازی کارخانجاتی کــه محصوالتش مرتبط
با محصوالت کشــاورزی اســت و کمک بــه صادرات
محصوالت کشــاورزی به شــهرهای دیگــر ایران و
کشورهایخارجیمیتوانبهارتقایصنعتکشاورزی
شهر رشت کمک کرد.
شهر سالمت و ورزش
رشت  ،ورزشکاران معروفی در سطح ملی داشته است.
با حمایت از رشتههای ورزشــی متعدد و ورزشکاران
میتوانیــم باعث اعتالی نام رشــت در ایران باشــیم.
همچنیــن میتوان تورنمنتهای بزرگ ورزشــی در
رشــت ترتیب داد تا از این راه تماشــاگران زیادی را به
ورزشگاهها کشــاند .کاری که میتواند برای شهرمان
پولساز باشد و بازهم برای تعدادی ایجاد اشتغال کند.
اگر تمامی این برنامهها یا حتی قسمتی از این برنامهها
اجرایی شــود ،ســه اصل مهم برای شهروندان رشتی
محقق میشــود؛  -1نرخ بیکاری توســط شغلهای
کوچکباسرمایهاندکتاحدودزیادیپایینمیآید-2
مردمان رشت به جهت داشتن مراکز تفریحی متعدد
 24ساعته تبدیل به شادترین مردمان ایران میشوند
 -3ثروت وارد شــهر میشــود و از میزان فقر کاســته
میشود.اینگونهاستکهدرآیندهاینزدیکمیتوانیم
شهری با مردمان شاد و ثروتمند و سالمت داشته باشیم
که همچون نگینی در بین شــهرهای ایران بدرخشد و
شورای شــهرش الگویی مثال زدنی شود .با وجود یک
شــهردار علمگرا ،با تجربه ،اهل مشورت ،سالم و بومی
و همکاری کارشناســان داخلی و استفاده از تجربیات
شهرهای مدرن دنیا در زمینه پیشرفت و درآمدزایی از
محمدعلی ثابت قدم انتظار داریم که رشت را به چنین
شهری سوق دهد .امید ما این است که ثابت قدم در راه
توسعه رشت ثابت قدم باشد...

بیژن رحمتی لرد:

گفتوگو

اُپرای فولکلور گیالن ،دیدن موسیقی
بهجای شنیدن

بیژن رحمتی لرد متولد  11مرداد  68از ســال 83
مرتضی سخایی
با نمایش کودک وارد عرصه هنر شــد 11 .ساله بود که
پدرش را بر اثر یک ســانحه تصادف از دست داد و از آن به بعد سرپرست
مادر و تنها برادرش شد .او از دستفروشی در پارک شروع به نان درآوردن
کرده و بعد از مدتی کارگر ســاختمانی شــده و حتــی در بندرعباس و
اصفهان آرماتوربندی را نیز تجربه کرده اســت .میگوید اگر در آن روزها
کارگری نمیکردم ،امروز اینجا نبودم و دو جمله را همیشه سرلوحه کارم
قرار دادهام :اولی؛ ما هســتیم تا س ّنت زنده بماند .و دومی؛ آهای گذشته،
فراموشم نکن ،امروزمو مدیون توام!
لرد در ادامه گفت :در بسیاری از نمایشها ،تئاترها و سریالها نقشهای
گذری و عبوری داشتم تا اینکه در سال  90اولین تجربه کارگردانی خود
را با نمایش «فرار از مزرعه» آغاز کردم .این نمایش بهعنوان تنها نماینده
استان گیالن در جشنواره کشوری سوره ماه پذیرفته شد .بعد از آن گروه
هنری سنت را با محوریت «احیای هنر ،سنت و فولکلور گیالن» تاسیس
نمودم.
لرد افزود :از فعالیتهای مهم هنریام در گروه هنری ســنت ،اجرای
مراســم اســتقبال از پروفسور سمیعی در تابستان امســال بود که بنا به
درخواست خود پروفسور سمیعی ترانه گل پامچال استاد مسعودی توسط
گروه ســنت به اجرا درآمد که برای پروفسور سمیعی بسیار نوستالژیک و
خاطرهانگیز بود.

در روز جهانی صلح در کاخ موزه ســعدآباد تهران ،باز هم گروه هنری
سنت ،گوی سبقت را از بقیه ربود و بهعنوان تنها نماینده گروه هنری ایران
در بین ســفیران صلح جهانی حضور پیدا کرد و به ارایه موسیقی فولکلور
گیالن پرداخت .آخرین فعالیت هنری او نیز اجرای فاز اول اُپرای فولکلور
گیالن بود که کنسرت تئاتر یا موسیقی نمایش نامیده شد .از دیگر اتفاقات
منحصربهفرد اپرای فولکلور گیالن ،پخش ســه ترانه خاطرهانگیز و ملی
گیالن زمین ،یعنی رعنا ،آها بوگو و درا ِز تومان ِی و همچنین اجرای رقص
اصیل و فولکلور گیالنی برای اولینبار آنهم بهصورت زنده در تلویزیون بود.
بهعالوه اینکه میتوان گفت نوعی سبک جدید و بدعتی مقبول در ارایه
موسیقی و نمایش توسط گروه هنری سنت در حال شکلگیری است که
خیلی بیشتر از پیشبینیها و انتظارات موجود ،رضایت مخاطبان را حاصل
نمود .برای اولینبار در گیالن بهعلت انبوه جمعیت و کمبود فضای سالن،
نمایش با ویدیو پروژکشن در بیرون سالن پخش شد .بیژن لرد میگوید:
برایم جای شــگفتی بود که یکی از مســوولین حاضر ،صندلی خود را به
مخاطبــی داد که از نبود جا معترض بود و میگفــت که نه میرود و نه
بلیطش را پس میدهد!
لرد در مورد استفاده از کلمه اُپرا تمام انتقادها را میپذیرد و در اینباره
میگوید :اسیر واژهها شدهایم .درست است این کار یک اپرا نیست ،در واقع
نوعی خَ لق جدید است و بدعتی مقبول در دیدن موسیقی بهجای شنیدن
موسیقی .چرا باید خواننده و نوازنده را در میکروفن و صندلی محصور کرد.
ما و گروه ما تصمیم به پویا کردن موســیقی و تئاتر گرفتیم .به خواننده
حرکت و به موسیقی زندگی دادیم .کمبود زمان در انتخاب کلمه مناسب
و از طرفی دیگر نو و بدیع بودن این کار هم مزید برعلت بود و از بین چند
نــام نهایتا ناگزیر به برگزیدن نام اپرا شــدیم .امیدوارم که اهالی هنر این
توجیه ما را بپذیرند.
وی در مورد ایده و فکر اولیه اجرای این برنامه گفت :حدود دو ســال
پیش با دو نفر از دوســتانم به نامهای ابراهیم حسنزاده و حامد پیراسته
در مــورد اتفــاق اینچنینی صحبت میکردم و د ر واقع این دو دوســت
محرکهای اصلی من در این زمینه بودند .تصمیم داشــتیم یک چیزی
شبیه کنســرت و توامان نمایش و تئاتر را روی صحنه ببریم .چند قطعه
ترانه فولکلور که در شعرشان دارای قصهای موازی بودند را انتخاب کردیم.
راوی یا همان خواننده نقطه اشتراک این قصهها بود .البته ناگفته نماند که
ترانه رعنا هم در ابتدا در موســیقی نمایش ما وجود داشت ولی در ادامه
کار بنا به صالحدید دوستان ،بهواسطه وسیع و بسیط بودن داستان رعنا،
این ترانه از کار حذف شد .ما شروع کردیم به یک ابتکار عمل دیگر و آن
اینکه یک قصه برای کارمان نوشــتیم .تمام دغدغــه ما این بود که مرز
موسیقی و نمایش مشخص نباشد و هدف اصلی ما هم وفاداری به نمایش
و هم وفاداری به موسیقی بود که هیچکدام زیر بار آن یکی نرود .تصمیم
گرفتیم برشهای بین هر اجرا که در کنسرتهای معمولی وجود دارد را با
قصه پردازی پُر کنیم .ما یک زندگی گیالنی را ارایه دادیم که آمیزهای از
موسیقی ،نمایش ،طنز ،پند ،اعتقاد و باور بود.از خالقیت و نوآوری در هنر
گفت :من عاشــق ریسک و خالقیت هستم .چون حاصل برد و باخت در
ریســک کردن عین موفقیت است .باخت به هنرمند میآموزد که درست
برعکس کار مورد نظر را انجام دهد و موفقیت در ریســک هم به هنرمند
میآموزد که همان کار را باید تقویت کند.
لرد در مورد انتقاد از هنر خود توســط برخــی از بزرگان و هنرمندان
فولکلور گیالن هم گفت :این باعث افتخار من است که زیر ذرهبین بزرگان
قرار گرفتم و این یعنی اینکه به من توجه میشود و در مرحله اول همین
برای من کافیست .از دکور بیسابقه کارش گفت :ما در واقع نمای بیرونی
یک خانه روســتایی را ســاختیم .این دکور نزدیک به پنج میلیون تومان
هزینه برداشت که همه را سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متقبل شد.
بر خود وظیفه میدانم از آقایان علیزاده مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری ،آذرپور معاونت گردشگری ،ثقتی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد
رشت ،یوسفپور مشــاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد ،فخرموسوی معاونت
هنری اداره کل ارشــاد ،ایمانطلب کارشناس موسیقی و آقایان مشیری
و لیاقت ورز و همه عزیزانی که به نوعی به ما کمک کردند و ممکن است
که نام آنها را فراموش کرده باشــم قدردانی کنم .من دست دکتر فاضلی
مدیرکل محترم ارشاد استان را میبوسم ،از جناب رنجکش  ،از سرکار خانم
بابایی .از استاد رحیمپور سیاهکلی هم صمیمانه سپاسگزارم .از همکارانم
در گروه هنری سنت هم که خیلی در این مدت زحمت کشیدند ،بینهایت
سپاسگزارم .لرد در مورد حامیان موسیقی نمایش افزود :سازمان فرهنگی
ورزشی شهرداری رشت تمام تبلیغات را به عهده گرفت ،اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی که ســالن خاتماالنبیا را در اختیار ما قرار داد و مجری
پیش تولید و حراســت بود و اداره کل میراث فرهنگی و گردشــگری که
دکور را طراحی و ساختند .لرد در مورد لباس سبزش گفت که یک عکس
قدیمی از یک عروسی سنتی گیالنی را دیده که نوازندگان ُسرنا و نقاره در
این عکس عین همین لباس را به تن داشــتند و او هم عکس را به طراح
لبــاس میدهد تا عینا همان لباس را برایش بدوزد.در ادامه گفت ســعی
کردیم لباسهای سنتی تمام مناطق گیالن را در موسیقی نمایش داشته
باشیم .لباس رودباری ،لباس قاسمآبادی ،لباس تالشی .درواقع رسالت ما
در موســیقی نمایش این بود که نباید فقط به یک نقطه خاص از گیالن
بیشتر بها بدهیم ،چون در واقع نوعی بیاحترامی بود به سایر قومیتها.
پایان صحبتهای بیژن لرد یک خاطره بود از مادرش .لرد گفت :در این
مدتی که سابقه اجرا داشتم ،مادرم را در صحنه اجرای خودم سه یا چهار
بار دیدهام .مادری که هم برایم مادر بود و هم پدر .مادری که با افتخار در
همین اجرای آخرم پاهایش را بوسیدم.

