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گپ و گفتی با پیش کسوت فوتبال کشورمان

عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

خداوند جوانی که جوانی اش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد.
نهج الفصاحه ص ، 316ح 800

روایت «پنجعلی» از باغ کالغ ها تا زندان ساواک در مشهد

مناجات
خواجه عبدا ...انصاری

 ۶۲سالگی را پشت سر گذاشته و مانند خیلیها،
فوتبال را از زمیــن های خاکی محلهاش شــروع
کرده ۱۵ .سال در تیم ملی کشورش بازی کرده
و طی این مدت  ۴۵بازی ملی را در کارنامه خود
به ثبت رسانده است .مدافع پرقدرتی که اخالق
و مرام ورزشکاریاش امروز الگویی برای جوانان
فوتبالیست محسوب می شود.
محمد پنجعلی پیش کســوت فوتبال کشــورمان
که سابقه بازی در باشــگاه های برق تهران ،فتح
تهران ،ابومسلم ،پرسپولیس را دارد چندی پیش
مهمان شهرمان بود و همین بهانه یک گفت وگو
با این پرسپولیسی دو آتشه شد:

خداوندا!
ما نه ارزانی بودیم تا ما را برگزیدی و نه ناارزانی بودیم که به غلط برگزیدی
بلکه به خود ارزانی کردی تا برگزیدی و هر عیب که می دیدی بپوشیدی.
الهی!
نامت نور دیده آشنایان ،یادت آیین منزل مشتاقان
یافتت چراغ دل مریدان  ،مهرت انس جان دوستان .

با شاعران

•باغ کالغها و آغاز شوت زنیها

پنجعلــی ،ابتدای صحبــت مــان از روزگاری می
گویدکهپایشبهزمینفوتبالبازشدوتوضیحمی
دهد :من به مثابه اغلب فعاالن این عرصه ،فوتبال
را از کوچه پس کوچههــای محلهمان آغاز کردم.
در زمینهای خاکــی و با توپهای پالســتیکی،
گلهای زیــادی را روانه دروازه هــای آجری می
کردم .در نظام آبــاد به دنیا آمــده ام .آن جا محله
ای داشتیم که به «باغ کالغ ها» معروف بود .ناصر
خان ابراهیمی هممحلهایمان بــود و بازیام را
دید و پیشــنهاد حضور در باشــگاه بــرق تهران را
داد .بعد از مدتی گفت؛ تــو می توانی بازیکن تیم
ملی شــوی البته مشروط! شــرطش ادامه دادن
درس و مدرسه بود.
وی ادامــه می دهــد :در نهایــت از برق تهــران به
تیم جوانان تهران آمــدم و بعد هم برای حضور در
ترکیب تیم منتخب تهران ،برگزیده شدم .تا این
ک ه در بــازی های جوانان کشــور ،مربی ایرلندی
چند نفر را برای تیم ملی جوانــان و امید انتخاب
کرد که من هم جزو آن ها بودم .از تیم امید هم با
حمایت آقای مهاجرانی به تیم ملی رفتم و خالصه
این داستان شروع حرفه ای فوتبال من بود .برای
حدود  ۱۵سال ،بازیکن تیم ملی بودم.

•پرسپولیس در همه دورهها ،یک تیم
مردمی بوده است

خراسان به روایت
23دی ماه 1341

خواستگار دزد بود
55سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
روز گذشــته جوانــی که بــه عنــوان خواســتگاری دختر
صاحبخانه قبــا به خانهای رفته بود ،به وســیله مامورین
کالنتری بخش هشت به اتهام ســرقت دستگیر و تحویل
دادسرای مشهد گردید.
جریان به این شــرح بوده اســت که جوانی به نام براتعلی
چند روز قبل به عنوان خواستگاری دختر حاج محمد به
منزل وی می رود و پس از مدتی صحبت و آشنایی با وضع
صاحبخانــه ،از آنجا خارج شــده و روز گذشــته پس از آن
که مطلع شــد ،هیچ کس در منزل آن ها نیست ،با کمال
احتیاط به خانه مذکور وارد شده و یک تخته قالیچه و یک
تخته پتو ســرقت کرد ولی در همین وقت ،همسایههای
اطــراف از وجود شــخص بیگانهای مطلع شــده و همین
که به طرف او راه افتادند ،براتعلی شــروع به فرار نمود و
همسایه ها دانستند که دزد بوده است.
به این جهت او را تعقیب نموده و با کمک مامور پست وی
را دستگیر کردند.
براتعلی با پرونده تحویل مقامات دادسرا گردید و با قرار
صادره روانه زندان شد.

•قاتل مسخره ولی جسور

حتماخوانندگانعزیزمستحضرندکهدرچندشمارهقبل،
نوشتیم که در بجنورد قتل فجیعی اتفاق افتاد و زن جوانی
به نام «ن» که طفلی 7ماهه داشــت به وضع دلخراشــی با
ضربات چاقو به دســت شــوهرش «ع» از پای درآمد.در این
حادثه چند نفر از مامورین شــهربانی و عمــوی مقتوله ،به
وسیله قاتل مصدوم شــدند ولی در نتیجه فداکاری آنها،
قاتلدستگیرشدوازحوادثاحتمالیدیگر،جلوگیریبه
عملآمد.بهدنبالاینجریان،خبرنگارماازبجنوردگزارش
میدهد«:ع»کهجوانیجسورمیباشدوبهوسیلهمامورین
شهربانی دستگیر شــده و متهم به قتل می باشد ،چند روز
پیش با پابند و دستبند ،به دادســرا اعزام شد و در حالی که
آواز می خواند و رقص می کرد ،وارد دادسرا شد و خطاب به
مردمیکهبرایتماشایاودردوطرفخیابانصفکشیده
بودند،میگفت:منبهاجتماعخدمتکردهام.خبرنگارما
درگزارشخوداضافهمیکندکهاینقاتلدرموقعمراجعت
به زندان با حرکات آرتیستی و مســخره آمیز مردم را نیز به
خنده وامی داشته است.اکنون «ع» در زندان شهربانی در
انتظارسرنوشتخودبهسرمیبرد.

نمای تاریخی
فلکهحضرتیقبل
از آغاز طرح نوسازی
اطراف حرم مطهر از
نمای ورودی بازار
 -1370منبع :کانون هماندیشی
معماریمشهد

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
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قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1700

کیلو گرم

سیب زمینی

1500

کیلوگرم

پیاز زرد

1700

کیلو گرم

عدس کانادایی

5700

کیلو گرم

لوبیا قرمز

6800

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

23500

حلب ۵
کیلویی

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

7500

کیلو گرم

روغن مایع

5300

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

6350

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 33000کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 43000کیلو گرم

ایــن فوتبالیســت پیش کســوت کــه بیشــترین و
پررنــگ تریــن حضــورش مربــوط بــه باشــگاه
پرسپولیس است و خودش هم یکی از طرفداران
پروپاقــرص ایــن تیــم به شــمار مــی آیــد ،دالیل
محبوبیت تیم قرمزها را این طــور بیان می کند:
پرسپولیس یک تیم مردمی است .در همه ادوار،
حمایت مردم همــراه این تیم و اعضایــش بوده و
پرسپولیسیها هم به عشق همین مردمان توپ
زدهاند .جالب این جاســت که بیشتر طرفداران
این تیم را اقشار متوسط و ضعیف جامعه تشکیل
می دهنــد ،یعنی پایــگاه مردمی آن ریشــهدارتر
و قــوی تــر اســت .حتــی در دوره پهلــوی ،ایــن
تیم محروم شــد امــا مردم از حمایتشــان دســت
نکشــیدند .در حقیقــت در آن دوران ،ایــن تیــم
شــاهین بود کــه بعدهــا با حفــظ همــان ترکیب
پرســپولیس را شــکل داد .خالصــه ایــن عشــق
و عالقــه ریشــهدارتر از آن اســت که تصــورش را
میکنیم.
وی با اشاره به تعصب های گاه و بیگاهی که به بی
اخالقی در این عرصه به خصــوص در بازی های
دربی می انجامد ،اشاره ای می کند و می گوید:
عالقه مردم به یک تیم خاص ،باعث پیشرفت آن
می شــود .اما در مقام طرفداری باید بپذیریم که
شادی و غم چاشــنی همدیگر هســتند .یک روز
قسمت برد اســت و روز دیگر شاید نوبت به باخت
برســد اما اگر طرفداری بــه تعصبــی کورکورانه
تبدیل و منجر بــه بداخالقی شــود ،اصالت خود
را از دســت می دهد .برد و باخت هــا می گذرند
اما رفاقت ،انســانیت ،معرفت و اخالق اســت که
باقی می ماند.

•دربیهای پرهیجان

پنجعلــی از دربیهایی میگوید کــه هر از گاهی
حال و هوای فوتبال کشورمان را دستخوش تغییر
میکننــد و آدرنالین خــون طرفــداران تیمهای

 #مشهد
بازیگران خراسانی
نظیر الله اسکندری،
برزو ارجمند و...
در پست های
اینستاگرامیازمخاطبان
خود خواستند تا برای
سالمتی دریانوردان
ایرانی دعا کنند.

پست اینستاگرامی
علی مسعودی
هنرمند مشهدی بر
مزار عارف لرستانی

مختلف را یکی دو درجه جابه جا می کنند.
او اظهــار مــی کنــد :دربیهــا اغلــب به واســطه
انعکاس باالیی که دارند و قدمتی که رقابتهای
تیمهــای مختلــف دارد ،از هیجــان زیــادی
برخوردارنــد و بــه تبــع حساســیت شــان هم دو
چندان است .دســت کم درباره دو تیم استقالل
و پرسپولیس شاهد هیاهوها و ُکریخوانیهای
فراوان هستیم .شاید باورتان نشود اما بعد از هر
دربی استقالل و پرسپولیس ،تا مدتها در خانه
و خیابان و جمع های دوستانه با من سر این بازی
بحث و گفت وگو می کنند.
وی ادامــه داد :در یکــی از دربی هــا ،علی پروین
آن قدر دچار اســترس شــده بــود که ناگزیر شــد
17بار برای قضای حاجت بیرون برود! باور کنید
شمردم شد  17بار .همه تعجب کرده بودند .بار
آخر که از دستشــویی بیــرون آمد ،رو بــه من کرد
و گفت :پنجــی! بازی کی تما م می شــه من دیگه
توان ندارم!

• فوتبال ایران آماتور است

اما پنجعلی یکی از منتقدان فوتبال ایران است که
اغلب انتقادات تند و تیزش را صریح و بی سانسور
بیان می کند .او تاکید دارد که فوتبال کشورمان
آن طور که انتظار می رفته ،پیشرفت نکرده است.
وی بیان می کنــد :فوتبال ما آماتور اســت و همه
م از مربی گرفته تــا مدیر و
آماتــوری فکر می کنیــ 
بازیکن .متاســفانه مدیریت در این حوزه دولتی
است و همین طور هم فوتبال ما درجا زده و هیچ
پیشرفتی نداشــته و دالیلش هم مشخص است.
باشــگاه های ما حتی چند اســتادیو م استاندارد
هم ندارند .در بازی های آسیایی تیم های پایه ما
نتیجه نمی گیرند و چندین ســال است که مدام
«اوت» می شویم.
وی اضافه مــی کند :تیم ملی هم با چهار شــانس
باال می آید .زمانی که من در جام جهانی آرژانتین
برای تیم ایران بازی می کردم ،فقط یک شــانس
داشــتیم و یک تیم باال می رفت اما حاال چهار تیم
این فرصت را دارند.
این بازیکن پیش کســوت و مربــی توانمند تاکید
دارد که؛«اصل مشــکل مــا در فوتبــال مدیریتی
اســت و تا حل نشــود ،به ضعیفتریــن تیمها هم
خواهیم باخت».
وی اخالق مداری را نه تنها بــرای بزرگان عرصه
ورزش بلکه برای تمامی کســانی که به نوعی در
جامعه الگو محســوب می شــوند ،مهم و ضروری
می داند و اظهار می کند :این که می گوییم فالن
بازیکــن فوتبال در زمــان عصبانیــت کنترلش را
از دســت می دهــد و رفتاری زشــت از او ســر می
زند ،نیاز به ریشــه یابــی و بعد درمــان دارد .یک
ورزشکار باید در تمامی وجوه رفتارش ،پهلوانی
و بزرگ منشی منعکس باشد تا در جامعه الگویی
مناسب برای دیگران محسوب شود.

• اولین دستمزد قراردادم،
« »BMW2002بود

این پرسپولیسی دوآتشه ،گریزی می زند به اولین
قراردادش و یادآور می شود :اولین قراردادی که
بستم مربوط به ســال  ۵۵بود و به خاطرش آقای

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

نمایی زیبا از
برج نجومی
رادکان

ابدو ۶۵هزار تومان در قالب چک ،به من دستمزد
داد .علــی آقا پروین پیشــنهاد کرد کــه چک را به
من بده و فردا بیا فالن جا یک ماشــین «»BMW
برایت کنار گذاشتم .آن دوران»BMW2002« ،
در اصطــاح روی بــورس بود و مــن هم کــه تا به
حال ماشــینی زیر پایم نبود و همیشه سوار موتور
می شدم ،ذوق زده پیشــنهادش را قبول کردم و
فردای آن روز برای گرفتن ماشــین به نمایشگاه
مراجعــه کــردم .ماشــین را گرفتــم و ســرخوش
ســمت خانه راندم .مســافت نمایشــگاه تــا خانه
هیچ مشکلی پیش نیامد اما بعد از آن شب ،هر بار
خواستم ســوارش شوم ،مجبور شــدم اول هلش
بدهم .حتی خــود علی آقا هم چندیــن بار کمک
کرد ماشین را ُهل دادیم(باخنده) .خالصه هیچ
مکانیکی ســر در نمــی آورد که درد این ماشــین
چیســت ،این بود که اولین دســتمزدم را علی آقا
به من داد.
پنجعلی جزو معدود بازیکنانی اســت که ســابقه
حضــور در جبهــه و جنــگ را هم داشــته اســت.
خودش تعریــف می کنــد :در خط مقــدم حضور
داشته ام و از نزدیک حال و هوای کسانی را دیدم
که در کمتر جای ایــن جهان دیده می شــود .آن
جوانــان و نوجوانان به دنبال آرمــان هایی بودند
که درکش برای ما قابل تصور نیست .آن ها برای
مالدنیانرفتندونجنگیدندبلکهنیروییقویتراز
آن چه که فکرش را بکنیم راهی نبرد و مبارزه شان
کرد .وی به خاطره ای در آن روزها اشاره می کند
و می گوید :وقتی عملیات نبود و مجال استراحت
می شد ،بســاط فوتبال را فراهم می کردیم .یک
بار حین بازی یکهو آژیرها به صدا درآمد و دشمن،
منطقــه ای را کــه در آن بودیــم  ،بمبــاران کــرد،
خوشبختانه برای کسی اتفاقی نیفتاد اما از آن به
بعد بساط فوتبالمان جمع شد.

• ۲۰روز در بند ساواک مشهد بودم

او که این روزهــا در آتلیه اش مشــغول به فعالیت
است  ،برایمان می گوید :نوه ای دارم به نام پرنسا
که بعد از این که از ســرکار به خانه مــی روم ،با او
ســرگرم می شــوم .پنجعلی از آرزوهایــش برای
کشــورش می گوید :آرزویم برای مردم کشــورم
این است که در صحت و سالمتی و آرامش زندگی
کننــد .بــه مــردمبدهــکارم .آن ها باعث شــدند
در جامعــه مورد احترامباشــیم .آن هــا بودند که
عزتمان دادند و باید همیشه تا کمر در مقابلشان
خم شویم.
وی گریزی هم به روزهای حضورش در مشهد می
زند و ادامه می دهد :من دو ســال در مشهد بودم
و در سال  ۵۴کاپیتان تیم ابومسلم شدم .خیلی
از موفقیت هایم را مدیون این تیم و مردم هستم.
مشهدی هاخیلی از من حمایت می کردند .این
را هم بگویم که ۲۰روزی هم در بند ساواک مشهد
بودم .آن موقع یک نشریه را می خواندم که نباید و
همین باعث شد تا دستگیر شوم.
وی تاکید می کند که تمام برد و باخت های سال
های بــازیاش برایــش گنجینــه ای از خاطرات
هســتند و امیدوار اســت کــه مــردم از عملکرد او
راضی بوده باشند.

# Mashhad

منشور حقوق شهروندی،
قانون شود

امروزه مفهوم «نابرابری اجتماعی» به عنوان یکی از مهم
ترین چالشهای هر نظــام اجتماعی معرفی می شــود و
جوامع برای غلبه بر این دغدغــه ،اقدامات متعددی را به
کار میبندند.
بسیاری از دولت ها مهم ترین شعار خود را تحقق عدالت
اجتماعی و دسترســی یکســان مردمان خود بــه تمامی
امکانــات و تســهیالت الزم بــرای یــک زندگــی ســالم و
شرافتمندانه قرار داده اند .حق مسلم تمامی شهروندان
رضایتمنــدی حداقلی از زندگی اســت .حال بــه منظور
جلب رضایتمندی مردم ،دولت ها موظف اند تا شرایطی
را مهیا سازند که شهروندان با آرامش و به نسبت تالشی
که دارنــد ،بتوانند از امکانــات الزم برخوردار شــوند و در
صورت وقوع گرفتاری می بایست حمایتهای الزم از آن
ها به عمل آید ،بتوانند زندگی خود را بازسازی کنند و به
شرایط عادی برگردند.
متاسفانه در شــرایط فعلی ،طبقه اجتماعی مرفه جامعه
 21الــی  22برابر طبقــات ضعیف مصرفگرایــی دارد،
حال آن که این عدد در کشور پیشرفته ای همچون آلمان
به  10برابر هم نمی رســد ،تمامی این مســائل نشــان از
فاصله طبقاتــی عظیم در کشــورمان دارد .متاســفانه از
میان نابرابــری های اجتماعــی ،کاهش بــی عدالتی در
ســامت بیش از دیگر موارد محسوس اســت ،شاهد این
مدعا چالشهایی است که خانوادههای متوسط و ضعیف
در مواجهه با بیماریهای حاد تجربه میکنند و حتی در
مواردی امکان پیگیری سیر درمان را از دست می دهند.
براساس آمار وزارت بهداشت سالیانه  10درصد خانواده
های ایرانی که یکی از اعضایشان به بیماری صعب العالج
مبتال می شــود ،به دلیل هزینه باالی درمــان به زیر خط
فقر سقوط می کنند .عالوه بر این در جامعه ما از هر چهار
فرد بالغ بــاالی  15ســال ،یک نفــر مبتال به افســردگی
اســت که بخش عمده ای از دالیل این مسئله به نابرابری
هــای اجتماعی بــاز می گردد که متاســفانه با گســترش
نابرابری های اجتماعی ،دامنه شیوع افسردگی نیز رشد
چشــمگیری می یابد.در حقیقــت نابرابــری اجتماعی،
فاصله طبقاتی و به تبع حس تبعیض ایجاد می کند و حس
تبعیض نیز ناامیدی را در پی خواهد داشــت .ناامیدی به
آینده و مبهم بــودن آن حتی نزد جوانــان تحصیل کرده،
بیکاری و بسیاری مسائل دیگر سبب می شود تا یک جوان
سر خورده مرتکب هر بزهی شود و انجام کار خالف را حق
مسلم خود بداند و ارتکاب آن را برای گذران زندگی اش
توجیه کند .نکته حائز اهمیت آن است ،کسانی که عدالت
اجتماعی در موردشان حاکم نبوده ،آسیب پذیرتر از بقیه
هســتند و به تبع چنین جامعه ای چه به لحاظ اجتماعی
و چه به لحاظ روانی جامعه ســالمی محسوب نمی شود.
متاســفانه در کشــور ما نیز این نابرابری به حدی رسیده
است که طبقه متوســط ســیر نزولی پیدا کرده و در حال
ادغام با طبقه ضعیف اســت .حال صرف نظــر از مباحث
سیاســی؛ بخش عمــده ای از نارضایتی هــای این طبقه
در قالب نارضایتیهای اخیر نمود پیــدا کرد و نباید تاثیر
شــکافهای اجتماعــی و طبقاتــی را در این بــاره نادیده
گرفت .اما عالوه بر مباحث مطرح شده باید به آسیبهایی
نیز توجه کرد که گاه حتی بسترهای قانونی موجود عامل
آن هستند .گاهی شــاهدیم قوانین در سیر تکوین خود،
از موضوع حقوق شــهروندی غفلت کــرده و توجه الزم را
به این بخش نداشتهاند .از این رو قوانین باید در مسیری
اصالح شوند که مردمان خود را در سپهر آن ،امن ببینند و
احساس کنند در این حوزه حمایت الزم از آنها انجام می
گیرد.موضوع دیگر ،شمول حمایتهای اجتماعی برای
تمامی اقشار جامعه و به ویژه کودکان است .در بسیاری از
کشورها ،فرد تا  15سالگی خدمات بهداشت ،سالمت و
درمان را به صورت رایگان دریافت می کند و حمایتهای
متعدد مالی و خدماتی از این کودکان و نوجوانان به عمل
می آید تا مسیر رشد سالمی را تجربه کنند.
امــا ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه بــرای کاهــش
نابرابریهای اجتماعی باید چــه اقداماتی انجام گیرد؟
پاسخ در پیگیری حقوق شهروندی است .همان حقوقی
که دسترســی به امکانات آموزشــی ،بهداشــتی ،تغذیه،
سرپناه و  ...را برای او تضمین می کند یا دست کم حداکثر
ظرفیتهای تامین آن را برای هر شهروند فراهم می کند.
هم اکنون در کشــورهای توسعهیافته شــاهد پیوند نظام
تامین اجتماعی و نظامهای درآمدی هستیم به نحوی که
پوشــشهای تامین اجتماعی ،همراه و هماهنگ با نظام
مالیاتی و نظام شناســایی درآمدها و متناســب با سطوح
درآمدی شهروندان سازمان دهی و اجرایی میشود.
در چنین جوامعی انتظار می رود اگر شهروندی به بحران
دچار شد ،ساختارهای حمایتی ،کمک به او را برای عبور
از این بحــران ،عهده دار شــوند .حمایت هــای قانونی از
حقوق شــهروندان و شایســته ســاالری در دسترســی به
امکانات و ظرفیتها ،دیگر مولفههای مثبتی هستند که
به منظور کاهش نابرابری اجتماعی باید محقق شوند.
اما آن چه که هم اکنون به عنوان منشور حقوق شهروندی
مطرح اســت صرفا یک الگــو بوده و نمی تــوان صرف این
منشــور هزاران پرونده ثبت شــده کودک آزاری و معضل
چند میلیون کودک کار را حل و فصل کرد .از این رو باید
این منشور به قانون تبدیل شود و قوانین مغایر با آن نیز لغو
شــوند .در واقع تصویب قانون حقوق شهروندی بستری
را فراهم می کنــد تا دیگر قوانینی کــه در مراجع مختلف
معطــل ماندهاند ،مصوب و بــا قوت الزم اجرایی شــوند تا
نابرابری ها کاهش چشمگیری یابد.
در پایان می توان اذعان کرد ،مهم ترین مسئولیت برنامه
ریزان و دست اندرکاران در کشــورمان ،باید تالش برای
تحقق فرصت های برابر برای اقشــار مختلــف جامعه و از
بین بردن تضادها در دسترسی به ظرفیتها باشد .ایجاد
سازوکارهای مناسب نظارت و ارزیابی دقیق بر چگونگی
اجرای قوانین ،می تواند آینده ای روشــن تر را در مســیر
تحقق عدالت اجتماعی ترسیم کند.

