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طبیعی اســت که به ســازی و ســاماندهی 
مجموعه ورزشی آزادی به منابع مالی کالن و 
صد هــا میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که در شــرایط 
موجود کشــور به طور قطع امکان تأمین آن از ســوی 
دولت وجود ندارد. در این شــرایط برای باز ســازی، 
ساماندهی و مرمت مجموعه ورزشــی آزادی باید به 

سمت مشارکت و سرمایه های بخش خصوصی رفت.

پنجشنبه
۵ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۵

یکی از مشکالت شهری تهران، نداشتن حس تعلق خاطر در میان شهروندان است. 
مسائل بسیاری باعث به وجودآمدن این حس در میان شهروندان شده است. اجاره  نشینی 
و جابه جایی های پی درپی فرصتی برای شــکل گیری حس تعلق به شهر، به شهروندان 
تهرانی نمی دهد. همچنین توســعه شــهر تهران در چند دهه اخیر، بافت های قدیمی 

تهران را نیز چندپاره کرده است.
 در هر حال ما با شــهری مواجه هستیم که به دالیل بســیار، بیشتر از آنکه شهروند 
داشته باشد، شهرنشین دارد. افرادی که روزانه در شهر تردد می کنند، به خانه می روند و 
در شهری زندگی می کنند که گستردگی کنترل ناپذیر آن حس بیگانگی را بر آنها تحمیل 
می کند. بیگانگی و عدم تعلق به زندگی شــهری، همواره شــهروندان را از آنچه دارند، 

ناخشنود می کند و این امر زمینه ساز عدم موفقیت مدیران شهری خواهد بود.

بازگرداندن شــهروندان به شــهر به منزله توجه مجدد به کسانی است که روزگاری 
به عنوان نقطه عطف زندگی شهری محسوب می شدند و مالکان اصلی شهر هستند. اما 
سؤال اینجاست که این بازپس گیری یا بازگرداندن چگونه و با چه ابزاری رخ خواهد داد؟
 پاســخ این نوشته به این ســؤال در یک کلمه، زنان است. زنان، ظرفیت ناشناخته ای 
در شــهرها نیســتند، اما بــه فراخور نوع مدیریت شــهری، نوع تعامالت بــا زنان تغییر 
کرده اســت. حضور زنان در شــهر بدون شــک جنبه ای از زندگی شــهری است که در 
روزهــای اخیر به زیباترین شــکل خود درآمده اســت. میــدان دادن به زنــان نباید تنها 
تالشــی باشــد برای کاستن شــکاف نابرابری های جنســیتی، بلکه باید به سمتی پیش 
رود که اســتفاده از ظرفیت و توانایی زنان در حوزه حل مشــکالت شــهری در اولویت 
قــرار گیرد که بــه این صــورت مســئله نابرابری های جنســیتی به خــودی خود حل

 خواهد شد.
در این بین می توان از مدیریت محله به عنوان کوچک ترین واحد مدیریت شهری 
و نزدیک ترین واحد به مردم شــروع کرد. شورایاری ها یا واحدهای غیررسمی فعال 
در محالت از یک ســو با شــهروندان در ارتباط نزدیک هســتند و از ســوی دیگر با 
شهرداری ها و مدیران شهری در تعامل اند. دامنه وظایفی که می توان برای مدیریت 
محله ای تعریف کرد بسیار گسترده است، اما فارغ از آن نقش زنان در این عرصه به 

تأمین منفعت عمومی منجر می شود.
 آنچه این نوشته قصد دارد بیان کند، دقیقا این نکته است که توجه به زنان، منجر به 
کاهش نابرابری ها در سطح شــهر و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان خواهد شد. 
اساسا تفاوت بین زنان و مردان و توجه زنان به کودکان و سالمندان باعث می شود تأمین 
منافع آنها در شــهر منجر به تأمین منفعت خانواده و در نتیجه منجر به تأمین منفعت 
عمومی جامعه شــود. پاور در سال ۲۰۰۴ گزارشــی طراحی کرده و در آن بخش هایی از 
مدیریت شــهری را که می توان به شــهروندان و مدیریت محله ای واگذار کرد، برشمرده 
اســت. در این وظایف به وضوح می توان اهمیت نقش زنان و اســتفاده از ظرفیت زنان 
را به نســبت مردان مشاهده کرد. مورد یک، امنیت، کنترل مزاحمت و نظارت عمومی بر 

امور محله است. 
در این مورد تعریف امنیت و حس امنیت را از هم باید تفکیک کرد. بســیاری از نقاط 
شــهر و محله برای مردان امن اســت ولی حس امنیت را در زنــان ایجاد نمی کند، اما 
برعکس آن بســیار بعید اســت. به همین دلیل مرجع قراردادن زنــان در این زمینه به 
افزایش امنیت و حس امنیت در شــهر و محله برای همه شــهروندان اعم از کودکان و 
سالمندان و مردان منجر می شود. این موضوع در سایر وظایف نیز خود را نشان می دهد. 
نگهداری از محیط زیست و تعمیر آسیب های وارده به اماکن، تمیز نگه داشتن خیابان ها 

و معابر، گســترش ارتباط اجتماع محور، مشــاوره و حمایــت از آن، هماهنگی خدمات 
خاص به محله، هماهنگی درون دادها به منظور به حداکثر رســاندن منافع و به حداقل 
رســاندن ضایعات و هم پوشانی در کارها، توجه به اوقات فراغت محله ای و جشنواره ها 
درون محله ای، ارتباط با کسب وکارهای محلی، ارتباط با خدمات گسترده و مرکزی جهت 
عملکــرد موفق یک محله، توســعه نوآوری های محلی، پروژه هــای خاص و ایده های 
جدید، هماهنگــی و حمایت از گروه های محلی داوطلبانه. در تمامی موارد ذکرشــده، 
زنان به واسطه تفاوت های فرهنگی و اجتماعی می توانند استانداردهای دقیق تری را در 

مقایسه با مردان در محالت پیش ببرند.
عالوه بر موارد ذکرشده، به طور ســاختاری نیز زنان خانه دار در سطح شهر، ظرفیتی 
مهم در جهت بهبود زیســت شهری در محالت هســتند. زنان به دالیل مختلف آگاهی 
مناســبی از شــرایط محله خود و نقاط قوت و ضعف آن دارند، با ســطح حساســیتی 
متفــاوت و دقیق تــر. زنان می دانند کــه در محله چــه می گذرد و چه چیــزی زندگی 
خانوادگی و فردی آنان را متأثر می کند. مدیران شــهری باید بدانند توجه به زنان در امر 
مشارکت در مدیریت شــهری، یک تصمیم نیست که با آن مواجه باشند، بلکه واقعیتی 
اســت که باید از آن بهــره  گیرند و در صــورت نادیده گرفتن آن، آنچه قربانی می شــود 

موفقیت مدیران شهری است و الغیر.

مروری بر فعالیت و مشارکت زنان در حوزه  توسعه اجتماعی شهر
توسعه محله ای به دست زنان

نقدی بر رویکرد محصورسازی عرصه عمومی اطراف  تئاتر شهر با توجیه ساماندهی فضا
میدانگاه تئاتر شهر  و تحدید فضای عمومی

در هفته های اخیر بار دیگر زمزمه های حصر میدانگاه تئاتر شــهر مطرح شده و اراده 
تازه ای معطوف به تفکیک این فضای شــهری از عرصه عمومی شهر شکل گرفته است. 
میدانگاه تئاتر شــهر از جمله عرصه های عمومی شهری است که همواره نحوه مواجهه 
بــا آن و مداخلــه احتمالی در آن محل چالــش و منازعه بوده و دیدگاه هــا و اراده های 
متفاوت و گاه متضادی در این باره مطرح شده است. مجموعه دالیل و توجیهاتی که برای 
محصورکردن عرصه عمومی اطراف تئاتر شــهر مطرح می شود، عبارت اند از: نابسامانی 
فضا، حضور بی نظم و قاعده دست فروشــان، تجمع معتادان به ویژه بعد از تاریکی هوا، 
عدم امنیت برای هنرمندان و هنردوستان و در نهایت آسیب به بنا و اقداماتی نظیر سرقت 
برخی از اجزای نمای بیرونی این بنای ارزشــمند میراثی و آســیب های دیگر به آن. اینها 
مجموعه عواملی است که بارها مبنای استدالل به نفع ضرورت محصورکردن میدانگاه 
تئاتر شهر مطرح شده و بر این مبنا، گاهگاه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و شــهرداری تهران در توافقاتی شفاهی یا منتشرنشده، تصمیم به دیوارکشی اطراف این 

محوطه گرفته اند. در این رابطه چند نکته شایان ذکر است:

یــک) از محصوریت و دیوارکشــی (ولو شیشــه ای) اطراف میدانگاه تئاتر شــهر، به 
«تعیین حریم» تعبیر شده است. گفته شده این بنای ارزشمند که در فهرست ملی نیز به 
ثبت رســیده اســت، نیاز به حریم دارد و بنابرین باید از طریق دیوار (ولو دیوار نرده یا دیوار 
شیشــه ای) آن را تعیین حریم کرد. این برداشت از حریم صحیح نیست. حریم، مترادف با 
دیوارکشی و جداسازی فیزیکی نیست. حریم محدوده ای است که معین می شود تا قواعد 
خاصی از حیــث کاربری و فعالیت، مداخله فیزیکی و بصری و مــواردی از این قبیل در 
آن حاکم شود. بنابراین تعیین حریم بنای معماری ارزشمند تئاتر شهر، نباید و نمی تواند 

توجیهی برای تفکیک آن از فضای عمومی شهر شود.
دو ) آیا تنها راه چاره  مســائلی نظیر آشفتگی و نابسامانی فضا، عدم امنیت و حضور 
پررنگ گروه های اجتماعی نامرتبط با کاربری اصلی مجموعه یا آســیب های فیزیکی بنا، 
تفکیک فیزیکی و محروم کردن ذی نفعان اصلی شــهر یعنی عموم شهروندان از حضور 
در این عرصه عمومی است؟ گمان نمی کنم. در دوره عضویت در پارلمان پنجم پایتخت، 
مســائل مربوط به فضاهای شــهری و عرصه های عمومی را با حساســیت زیادی دنبال 

می کردم. در همان ایام وقتی چنین مســائلی به عنوان توجیه حصر میدانگاه تئاتر شــهر 
مطرح بود، از ســوی این جانب و جمعی از دوستان، پیشنهاد ساماندهی و برنامه ریزی و 
مدیریت بهره برداری از میدانگاه تئاتر شهر مطرح بود. تئاتر شهر به عنوان قطب تئاتر کشور 
ظرفیت های متعددی دارد تا فضای پیرامونی خود از آن تغذیه کند. چرا به جای پیشنهاد 
محصوریت – که قاعدتا ساد ه ترین راه حل پیش رو است – طرح ساماندهی فضا و مدیریت 
میدانگاه و تدوین طرح بهره برداری از آن در دستور کار قرار نمی گیرد؟ وقتی یک میدانگاه 
عمومی ویژگی های برجسته ای از حیث فرهنگی و هنری دارد، می توان برای بهره برداری 
از آن برنامه مشخصی را با همکاری همه ذی نفعان با موضوع برنامه مدیریت این فضای 
همگانی مطرح کرد که متضمن برنامه ریزی رویدادهایی از قبیل اجرای منظم و مســتمر 
تئاترها و نمایش های خیابانی یا کنسرت موسیقی در فضای باز باشد. اگر چنین شود که در 
بسیاری از شهرهای توسعه یافته نیز چنین است، مسائلی نظیر امنیت عمومی، حل مسئله 

آشفتگی و نابسامانی فضا و نظایر آن به شیوه ای نرم افزاری قابل حل خواهد بود.
سه) حصر میدانگاه تئاتر شهر، گامی در جهت تحدید عرصه عمومی و تضییع حقوق 

شــهروندی اســت. عرصه عمومی اطراف تئاتر شهر متعلق به همه شهروندان است. با 
هیچ توجیه و استداللی نمی توان و نباید دست به حصر و محدودسازی این فضا زد و آن 

را تبدیل به فضایی اختصاصی کرد. 
در پایان باید گفت فضای شهری اطراف تئاتر شهر  از بهترین نمونه های میدانگاه های 
شهری اســت که در قلب فرهنگی و هنری پایتخت واقع شده است. تقاطع خیابان های 
ولیعصر و انقالب، با نزدیکی به مراکز متعدد فرهنگی و هنری، دانشگاه ها و دانشکده های 
هنر، فرهنگســتان هنر جمهوری اسالمی، تاالر وحدت، تئاترها و سینماها و کافه ها و سایر 
اماکن فرهنگی و هنری قلب تپنده فرهنگ و هنر پایتخت است که بنای ارجمند تئاتر شهر 
نیز در آن واقع شــده اســت. مجموعه توجیهاتی که برای حصر میدانگاه اطراف آن که 
از مهم ترین و مؤثرترین میدانگاه های پایتخت اســت، مطرح می شود، در خوشبینانه ترین 
حالت بیانگر برخوردی ســطحی و غیرمسئوالنه با یک فضای عمومی و کارکرد اصیل آن 
است. مواجهه ای که پیام جدایی فرهنگ و هنر و اهالی آن از مردم، تحدید فضای عمومی 

شهر و تضییع حقوق عمومی شهروندان را به همراه دارد.

عضو هیئت رئیسه و سخنگوی پیشین شورای شهر  پایتخت
علی اعطا

نگاهی به  ضرورت ایمن سازی،  نوسازی و  بهسازی مجموعه ورزشی آزادی

استادیوم آزادی در خطر
همه ما حتی شــده از قاب تلویزیون، شــکوه و عظمت ورزشگاه 
آزادی و اســتادیوم خاطره انگیــز آن را تجربه  کرده ایم. چه بســیار 
خاطرات تلخ و شیرینی که از دل این بنای نمادین برای همه ما رقم 
خورده  اســت. اگر کسی تجربه حضور فیزیکی در مجموعه ورزشی 
آزادی را داشته باشد، حس این شکوه و عظمت دوچندان می شود. 
هرچند معماری این ورزشــگاه را باید مدرن تلقی کرد، اما احساسی 
که در امتــداد ورودی اصلی - که بنای نرم اما عظیم اســتادیوم در 
امتداد دید و دو بنای باصالبت و اصیل استخر و سالن ۱۲ هزار نفری 
در طرفین محور به صورت متعادل و نه متقارن خودنمایی می کنند - 
به بیننده القا می  شود، ناخود آگاه حس صالبت و استواری معماری 
باستانی ایران، عزم یک ملت برای رشد و بالندگی و حتی غرور ملی 

در وجود انسان زنده می  شود.
طراحی شــهری و معماری آزادی بســیار فاخر و تبلوری از روح 
زمانه خود اســت. ایده ترکیبی ســاخت دریاچه و اســتفاده از خاک 
آن برای ســاخت استادیوم ظاهرا از یک استادیوم مشابه از آمریکای 
جنوبی الهام گرفته شده است؛ اما به هر حال در ترکیب با هم و سایر 
کاربری های مجموعه، حس یک فضای اصیل و باشکوه ایرانی را القا 
می کند. من نمی دانم ایده معماری و فضای شهری ایرانی واقعا در 
زمان طراحی برای معمارمطرح بوده یا نه، اما به نظرم هر کسی که 
ذره ای درون مایه ساده، اصیل، پرصالبت و در  عین  حال آرام معماری 
ایرانی در آثار جاودانی نظیر تخت جمشید را به نظاره نشسته باشد، 
طنینی از این اصالت و شکوه باستانی را که از دل یک تاریخ پرماجرا 
عبور کرده و متناسب با روح زمانه دوباره متبلور شده، کامال احساس 
می کنــد. قــدم زدن در این مجموعه به ویژه در زمان های ســکوت و 
آرامــش در هر نقطه جذابیت های خاص خــود را دارد؛ اما اوج آن 

دو  ورزش حــول  و  قــدم زدن  در 
حلقه مسیر هم تراز و باالی دریاچه 
است. مسیر هم تراز بی واسطه کنار 
آب است و مســیر تراز باال اشراف 
بســیار زیبایــی به خــود دریاچه، 
اســتادیوم و شــهر تهــران دارد. 
اینجا خوشــبختانه افق باز است و 
چشم انداز زیبایی از کوه های تهران 
در جهت شــمال و فرم سبکبال و 
بســیار زیبای اســتادیوم صد هزار 

نفری در پس زمینه آب دریاچه در جهت جنوب در پیش چشم ناظر 
قرار  می گیرد. حسی فوق العاده زیبا و فرح بخش که بعضا با مشاهده 

تمرینات حرفه ای قایق رانان در دریاچه تکمیل می شود.
فضای سبز و درختانی که اکنون کهن سال شده اند و فرح بخشی 
دریاچه در محوطه مجموعه یک واحه دلنشــین در دل یک شــهر 

پر آشوب است که متأسفانه یا شاید هم خوشبختانه در معرض بازدید 
عموم قرار ندارد. در کنار اینها مجموعه زیادی از فضاها و ســالن ها 
ورزش قهرمانی و خدماتی هم وجود دارد که البته شــکوه و جلوه 
بناهــای اصلی و قدیمی تر را مطلقا ندارند. ایــن بنا را باید به عنوان 
یــک اثر ملی ثبت کرد و ساخت  و ســاز و احداث بناهای جدید در آن 
را در چارچــوب یک طرح یکپارچه و جامــع هدایت کرد که بناها ی 
بدقواره و بی تناسب بیش از این باعث خدشه بصری و تضاد هویتی 
به کل مجموعه نشوند. متأسفانه ساخت  وساز های بعدی هیچ اثری 
از صالبت، شــکوه و ســادگی بنا های اولیه را ندارند؛ اما از اینها بد تر 
شرایط جاری و معضالتی جدی است که به دلیل بی توجهی و عدم 
رسیدگی در این مجموعه ورزشــی خاطره انگیز و غرور آفرین حادث 

شده  است. برخی از این معضالت به شرح زیر است:
 فرسودگی و آسیب پذیری سازه ســاختمان های اصلی به ویژه 
استادیوم فوتبال که می تواند بســیار خطرساز باشد. در برخی جاها 
خوردگی بتون درخور توجه است و اگر در زمان های حضور جمعیت 

سازه دچار مشکل و ریزش شود، با یک فاجعه روبه رو خواهیم شد.
 فرســودگی زیر ساخت ها نظیر تأسیســات، لوله کشی، پمپ ها، 
فاضالب، کابل های برق و... که نیازمند توجه جدی اســت. بروز یک 
مشــکل جدی به ویژه در زمان یک مســابقه بین المللی می تواند به 

اعتبار ورزش و  آبروی کل مملکت خدشه وارد کند.
 آشــفتگی در ســیما و منظر به ویژه در ســالن ۱۲ هزار نفری و 
استخر که نما دچار خوردگی و فرسودگی شده و منظر بسیار ناموزون 
و زشــتی را پیش چشــم قرار داده  اســت. ریختگی نما ها و زشتی 
حاصل از آن به هیچ وجه در شــأن یک مجموعه ملی و نمادین یک 
کشور نیست. مجموعه ای از ساخت وسازهای بی هویت و ناموزون با 
کلیت مجموعه که آشــفتگی بصری مجموعه را تشدید کرده است 
و از طرف دیگر تعدادی ساخت وســازهای رهاشــده در کنار دریاچه 
و ضلع شــمال غرب مجموعه که حس بی توجهی و رهاشــدگی را 

القا می کند.
طبیعی است که بهسازی و ساماندهی مجموعه ورزشی آزادی 
بــه منابع مالی کالن و صد ها میلیــارد تومان بودجه نیاز دارد که در 
شــرایط موجود کشــور به طور قطع 
امکان تأمین آن از سوی دولت وجود 
ندارد. در این شــرایط برای باز سازی، 
مجموعــه  مرمــت  و  ســاماندهی 
بــه ســمت  بایــد  آزادی  ورزشــی 
مشــارکت و ســرمایه های بخــش 

خصوصی رفت.
مجموعه ورزشــی آزادی حدود 
۳۵۰ هکتار فضا دارد و هنوز جا برای 
توســعه و تعریف انــواع پروژه ها با 
مشارکت بخش خصوص وجود دارد. هرچند نباید به این مجموعه 
نگاه اقتصادی داشــت، اما در نهایــت در بخش هایی از آن با توجه 
بــه قابلیت های پیــدا و پنهان مکانی، شــهرت و برنــد مجموعه، 
جذابیت هــای فوق العاده مکانی به واســطه فضای ســبز و وجود 
دریاچه، دسترســی مناسب و وجود ایستگاه مترو می توان نسبت به 

احداث برخی پروژه های دارای توجیه اقتصادی با مشــارکت بخش 
خصوص اقدام کرد. آورده و ســهم مجموعه از این ســود می تواند 
صرف نوســازی و بهســازی بنا ها و زیر ســاخت های خود مجموعه 
شود. در این مجموعه امکان تعریف و اجرای مجموعه ای از پروژه ها 
شامل انواع ســالن ها و امکانات ورزشــی برای عموم یا با تمرکز بر 
ورزش قهرمانی، فضاهــا و کاربری های تفرجی و حتی کاربری های 
تجــاری و... وجود دارد. بــرای اینکه این امر اتفــاق بیفتد، مدیریت 
مجموعه و وزارت ورزش و جوانان باید نســبت به تهیه یک برنامه 
جامع توســعه ورزشــگاه مبتنی بر رویکرد های علمی و متناسب با 
شأن و جایگاه مجموعه اقدام و بسته های تعریف پروژه را تهیه کنند. 
خیلی باید دقت شود که این پروژه ها در عین اینکه بخش خصوصی 
را به سرمایه گذاری ترغیب می کنند، شأن ورزشگاه و منافع عمومی را 
هم تأمین کنند و ســود آوری صرف و خواسته های بخش خصوصی 

تنها مبنا و نیروی تعریف پروژه نباشد.
در طراحی پروژه ها باید طراحی شــهری و ســیما و منظر حاکم 
بر ورزشــگاه هم مد نظــر قرار گیــرد و خدای نکرده ساخت  وســاز 
بناهای بی ربــط و بدقواره جلوه بصــری و کلیت مجموعه را بیش 
 ا ز این مخدوش نکند. ســایر مســائل مهم و کلیــدی مانند ترافیک، 

دسترســی، عدم اختالل در کارکرد های موجــود مجموعه به مثابه 
مرکــز اصلــی برگــزاری مســابقات بین المللی و توســعه ورزش 
قهرمانــی و انواع مســائل فنی و اجرائی هم باید مــورد توجه قرار 
گیرند. بســیار ضروری اســت که در تعریف پروژه هــا مجموعه به 
تأمین منابع پایدار و مشــارکت در سود فکر کند؛ به طوری که سهمی 
از درآمد هــای پایدار به دســت بیاورد تــا به تدریج و بــا اولویت از 
این منابع بهســازی و نوســازی مجموعه ورزشــی را در دستور کار

 قرار دهد.
در کنار این موضوع، پیگیری و تحقق اقدامات زیر می تواند منجر 

به درآمد های پایدار بیشتری برای مجموعه بشود:
 دریافت سهمی از پخش تلویزیونی مسابقاتی که در مجموعه 
برگزار می شــود، به ویژه درصدی از دریافتی ســازمان صدا وسیما از 

تبلیغات قبل، حین و بعد از مسابقات.
 دریافت سهمی از درآمد های مالیاتی و... دولت از طریق وزارت 

ورزش و جوانان.
 دریافت ســهمی از تبلیغات محیطی دور ورزشگاه که با کمال 

شگفتی خود مجموعه از آنها سهمی ندارد.
ای کاش کشور با این بحران اقتصادی روبه رو نبود و با اختصاص 

یک بودجه کالن، ظرف دو ســال مجموعه ورزشی آزادی که آبروی 
ورزش و نمادی از ایران اســت، بازسازی و نوســازی و به روزرسانی 
می شد؛ اما متأســفانه تحقق این آرزو به هیچ وجه امکان پذیر نیست 
و دولت و کشــور آن قدر با مشکالت اساســی تری روبه رو هستند که 
حتی گوشــی برای شــنیدن وجود ندارد مگر اینکه خــدای ناکرده 
یــک اتفاق یا فاجعه تلنگــری بزند و بودجه ای اختصــاص یابد. با 
فرض اینکه بودجه ای نیســت و آرزوی اینکه حداقل در کوتاه مدت 
با یک فاجعه مواجه نشــویم، امیدوارم مدیریت مجموعه و وزارت 
ورزش و جوانــان با تصمیم ســنجیده و برنامه عقالنی و فکرشــده 
بتوانند مشــارکت بخــش خصوصی را برای توســعه، بهســازی، 
نوســازی و به روزرســانی این مجموعه فاخر ملی جلــب کنند و با 
پیگیری بیشــتر بتوانند منابع الزم را از پخش تلویزیونی و سایر منابع 

به دست بیاورند.
«آزادی»، فراتر از ورزش، نماد یک مملکت است و نامش هم آرمان 
دیرپای ایرانیان برای آزادی و استقالل را تداعی می کند. این مجموعه 
باید این قدر فاخر و باعظمت و پاکیزه و مرتب باشد که هر ایرانی در داخل 
و خارج مانند گذشته به وجود آن ببالد و احساس افتخار، سربلندی 

و عظمت کند.
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