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برای نمونه در 
خصوص طرح صیانت 

از حقوق کاربران در 
فضای مجازی، فشار 

افکار عمومی و نظر 
مردم باعث کندی و 

توقف تصویب این 
طرح شد ولی شورای 
عالی فضای مجازی 
که اعضای آن مردم را 

نمایندگی نمی کنند 
طبعا در صورت تصمیم 

گیری در خصوص 
محدود کردن دسترسی 

مردم...

ازبازگشاییسفارتخانههایایرانوعربستاندردوکشورحمایتمیکنیم
سپهرغرب، گروه سیاسی:وزیرامورخارجهکشورماندردیداربامصطفیالکاظمینخستوزیرعراقآخرینتحوالتمنطقهوموضوعاتمرتبطباروابطدوجانبهراموردبحثوتبادلنظرقرارداد.

حسین امیرعبداللهیان با اشاره به برقراری آتش بس در یمن بر حمایت کشورمان از تداوم آتش بس و لزوم پایان محاصره انسانی در این کشور تاکید کرد.
وی در ادامه افزود: جمهوری اســامی ایران راه حل مشــکات منطقه را از درون منطقه می داند. وزیر امور خارجه از تاش های عراق برای تقویت عنصر گفتگو و نقش ســازنده این کشــور در معادالت منطقه ای و گفتگوی میان جمهوری اســامی ایران و عربســتان 
قدردانی کرد.  امیرعبداللهیان افزود: جمهوری اسامی ایران جز خیر برای منطقه نمی خواهد و از بازگشایی سفارتخانه ها در پایتخت دو کشور حمایت می کند. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مشترکات دو کشور ایران و مصر، تقویت مناسبات فی مابین تهران 

و قاهره را به نفع منطقه و جهان اسام خواند.

بنبستمذاکراتوین
چگونهشکست؟

یک سیاسی: گروه سپهرغرب،
گفت: بینالملل مسائل کارشناس
فرامنطقهای و منطقهای رایزنیهای
وین مذاکرات بست بن شد باعث
با باید روند این لذا و شود شکسته

جدیتتاحصولنتیجهادامهیابد.
مجــدد  آغــاز  دربــاره  ذبیحــی،  رضــا 
مذاکــرات وین طــی روزهای آتی اظهار کــرد: رایزنی های 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای صورت گرفته که بر اســاس 
و  راه هــا  تمــام  ایــران  خارجــی  سیاســت  دســتگاه  آن 
پل های ارتباطی با کلیه کشورهای ذینفع را بازگذاشت، 
ســرانجام باعث شــد بار دیگر مذاکرات ویــن به جریان 

بیفتد.
ایــن اســتاد روابــط بین الملــل دانشــگاه ادامــه داد: 
پایــان چهــار ماه وقفــه در مذاکــرات وین و آغــاز مجدد 
مذاکــرات مذکور، ایــن نوید را می دهد کــه مذاکرات بار 
دیگر در ریل درســت خود قــرار گرفته و همچنان امکان 
رفــع مشــکات، علی رغم برخــی فعل و انفعــات جدید 

وجود دارد.
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: طی ماه های 
اخیــر علی رغــم اینکــه مذاکرات دچــار وقفه شــده بود، 
رایزنی هــای منطقه ای و فرامنطقــه ای در چندین محور 
ادامــه داشــت کــه مهمتریــن وجــه آن، تــداوم گفتگــو 
و تعامــل بــا اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان میانجــی اصلــی 

مذاکرات بود.
ذبیحــی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا دو ســفر مهم 
بــه ایــران انجــام شــد. ســفر اول، ســفر آقــای مــورا در 
اردیبهشــت مــاه بــود کــه در ابتــدا بــه نظــر می رســید 
دســتاورد چندانی نداشــته است اما ســفر دوم توسط 
شــخص بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
طــی روزهــای اخیــر، در نهایت منجــر به بازگشــایی گره 

مذاکرات گردید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به جز این، تعامات و 
رایزنی های منطقه ای میان ایران و کشــورهای منطقه و 
همسایگان، دلیل دیگری بود که در نوع خود در کاهش 

تنش ها برای شروع مجدد مذاکرات تاثیرگذار بود. 
به ویژه نقشــی که قطر ســعی کرد به عنوان میانجی 
از خــود نشــان دهــد، بطــوری که رهبــری سیاســی این 

کشور در عالیترین سطح به ایران سفر کرد.
این پژوهشــگر روابط بین الملل اظهار کرد: همچنین 
تــاش  و  عربســتان  و  ایــران  میــان  مذاکــرات  تــداوم 
متعهدانــه و مســتمر دولت عــراق برای تــداوم میانجی 
گــری میــان دو کشــور عامــل دیگری اســت کــه در زمره 
رایزنی های منطقه ای اخیر قابل ذکر است و دارای نقش 

حائز اهمیتی است.
ذبیحــی تصریح کرد: تــداوم همکاری ها میان ایران و 
آژانس بین الملل انرژی اتمــی، علیرغم تنش های اخیری 
کــه میــان ایران و ایــن نهاد به وجود آمــد، محور مهم و 
موثری دیگری اســت که امکان برقراری مجدد مذاکرات 

را حفظ کرده بود.
این کارشــناس مســائل بین الملل افزود: در این 
راســتا می تــوان بــه متعهد مانــدن ایران بــه تمامی 
قواعــد پادمانی و تــاش ایران برای پاســخگویی به 

برخی ســواالت آژانس اشاره کرد.
 از جملــه بیانیــه ای که ایران در خصــوص فعالیت 
و  ورامیــن  تورقوزآبــاد،  نقطــه  ســه  در  هســته ای 
بــه ســواالت و  کــرد  کــرد و ســعی  مریــوان منتشــر 

ابهامــات در این زمینه پاســخ دهد.
این اســتاد دانشگاه افزود: در ماه های اخیر، ایران 
تعامل و رایزنی های خود را عاوه بر اروپا و کشورهای 
منطقــه بــا برخــی قدرت هــای ذینفــع دیگــر از جملــه 
روســیه و چیــن نیــز در ایــن زمینه حفظ کرده اســت تا 
از نقــش آنهــا برای پیشــبرد مذاکــرات مطمئــن گردد. 
ذبیحی در پایان خاطر نشــان کرد: به نظر می رسد باید 
همیــن روند به شــکل تعاملی حفظ گــردد تا از طریق 
ایــن رایزنی های منطقــه ای و فرامنطقــه ای، در نهایت 
ایــران بتوانــد منافع ملی خــود را به شــیوه حداکثری 

کند. تامین 

تحلیل

یک سیاسی: گروه سپهرغرب،
عملکرد گفت: دادگستری وکیل
دوره در اسالمی شورای مجلس
با قانونگذاری حیث از فعلی
است مواجه زیادی انتقادهای
در قانون تصویب فعلی روند و
اصالح جمله از مختلف حوزههای
عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون
مشکالت با نزدیک آینده در را کشور اداری،
با کشور در را حقوقی نظم و کرده مواجه جدی

چالشهایاساسیمواجهمیکند.
ســیدمهدی حجتی در رابطه با مســتثنی شدن 
انقــاب  عالــی  شــورای  مصوبــات  و  تصمیمــات 
فرهنگــی و تصمیم هــا و مصوبــات شــورای عالــی 
فضــای مجــازی از صاحیــت رســیدگی در دیــوان 
عدالــت اداری گفــت: اینگونــه مصوبات بــه معنی 
اعطای صاحیت قانونگذاری به مراجعی اســت که 
ذاتًا صاحیت قانونگذاری ندارند و بدیهی است که 
صاحیــت ذاتــی در حوزه تقنین با مجلس شــورای 
اســامی است که اعضای آن به نمایندگی از مردم، 

چنین حق و صاحیتی پیدا کرده اند.
این وکیل دادگســتری با اشاره به اینکه مجلس 
طبق قانون اساســی حق واگــذاری قانونگذاری به 
نهادهــای دیگر را نــدارد افزود: بر مبنــای اصل 85 
قانون اساســی ســمت نمایندگی قائم به شــخص 
و غیر قابل توکیل اســت و ایــن اختیار به هیچ وجه 
و درهیــچ قالبــی قابل واگــذاری به اشــخاص ثالث 
نیســت در حالیکــه اصاحــات مــّد نظــر مجلس در 
عمل منتهی به ایجاد حق قانونگذاری برای شورای 
عالــی انقاب فرهنگی شــورای عالی فضای مجازی 
خواهد شد و مرجعی هم برای تشخیص مطابقت 
یــا عدم مطابقت مصوبات و تصمیمات این مراجع 
ع و حتی سایر قوانین عادی  با قانون اساسی و شر

وجود ندارد.
وکای  کانــون  مدیــره  هیــأت  عضــو  ایــن 
ایــن  کلــی،  حالــت  در  اگرچــه  گفــت:  دادگســتری 
مصوبــات و تصمیــات در مراجع قضایــی عمومی 
قابلیــت ابطــال را دارنــد؛ لیکــن تجریه ثابــت کرده 
اســت که دیــوان عدالــت اداری و باالخــص هیأت 

عمومــی آن از تخصــص و تجربــه و قالبیت بســیار 
باالتــری نســبت بــه مراجــع قضایی عمومــی برای 
ابطــال تصمیمــات و مصوبــات نهادهایــی از ایــن 
دســت برخــوردار اســت باالخــص اینکــه تصمیــم 
گیــری در دیــوان عدالــت اداری بــر خــاف مراجــع 
قضایــی عمومــی در خصــوص چنیــن مصوباتــی، 
فــردی نیســت و یــک قاضــی بــه تنهایــی در ایــن 
خصــوص تصمیم نمی گیرد بلکــه بدوًا هیأت های 
تخصصی و ســپس هیأت عمومــی دیوان عدالت 
اداری بــا یک تصمیم جمعــی در خصوص اعتبار یا 
بــی اعتباری مصوبات و تصمیمات مورد شــکایت، 

اتخاذ تصمیم می کند.
حجتــی بــا اشــاره بــه اینکــه عملکــرد مجلــس 
شورای اسامی در دوره فعلی از حیث قانونگذاری 
بــا انتقادهــای زیــادی مواجــه اســت افــزود: رونــد 
از  فعلــی تصویــب قانــون در حوزه هــای مختلــف 
جملــه اصــاح قانــون تشــکیات و آیین دادرســی 
دیــوان عدالــت اداری، کشــور را در آینــده نزدیک با 
مشــکات جــدی مواجــه کــرده و نظــم حقوقــی را 
در کشــور بــا چالش هــای اساســی مواجــه می کند 
و به نظر می رســد که مجلس شــورای اســامی به 

سیاســت های کلــی قانونگــذاری کــه توســط مقام 
معظم رهبری اباغ گردیده بی توجه است و بیشتر 
به جــای الیحه محــور بــودن و انتظار بــرای اصاح 
قوانیــن یا قانونگــذاری از طریق تصویــب لوایح در 
دولــت و ارائــه پیــش نویس هــای پختــه و مطالعه 
شــده، بــه مجلســی طــرح محــور تبدیل شــده که 
طرح های آن نیز از پشتوانه های علمی و مطالعاتی 
از  برخــی  آنکــه  جالــب  و  نیســت  برخــوردار  قــوی 
نماینــدگان امضاء کننــده طرح ها در مجلس، اصًال 
از ماهیــت چیزی که امضاء می کننــد و در اثر تعدد 
امضائات ایشــان، طرحی اعام وصول و در دستور 

قرار می گیرد بی خبرند.
این وکیل دادگســتری با اشــاره به عدم ضرورت 
درج چنیــن اصاحاتــی در قانون تشــکیات و آئین 
دادرســی دیــوان عدالــت اداری گفــت: بــی ثباتــی 
قوانیــن در حوزه مهمی مانند دیوان عدالت اداری 
و تغییــر و اصــاح مســتمر قانــون به هیــچ وجه با 
نظم حقوقی تثبیت شــده در کشــور قرابت ندارد و 
اگــر اصاحی نیــز در قانون صورت می گیــرد باید در 
راســتای بهبود عملکرد قانون و تأمین منافع کان 
و کلــی مــردم و حفاظــت از حقــوق آنهــا باشــد واال 

طبعًا چنین اصاحاتی نمی تواند با هدف و فلسفه 
تشــکیل مجلس شورای اســامی مطابقت داشته 
باشــد ولذا وقتی به متفرعات و حواشــی ناشــی از 
چنیــن اصاحاتی دقــت می کنیــم، خواهیم دید که 
ممکن اســت برخــی از حقوق مکتســبه ملت در اثر 
بعضــی از تصمیمــات و مصوباتــی که رســیدگی به 
صحت و ســقم آنها از دایره صاحیت دیوان عدالت 
ادرای خــارج گردیده اســت به راحتی مورد خدشــه 

قرار گرفته ضایع شود.
وی در پایان گفت: برای نمونه در خصوص طرح 
صیانــت از حقــوق کاربران در فضای مجازی، فشــار 
افــکار عمومــی و نظر مــردم باعث کنــدی و توقف 
تصویــب ایــن طرح شــد ولی شــورای عالــی فضای 
مجــازی کــه اعضــای آن مــردم را نمایندگــی نمــی 
کننــد طبعــا در صــورت تصمیم گیــری در خصوص 
محــدود کردن دسترســی مردم به فضــای مجازی، 
در قبال ملت پاســخگو نخواهد بــود و چون مردم 
را نمایندگــی نمی کند، طبعــا تکلیفی به رعایت رأی 
و نظــر ملت ندارد کــه این مورد نیز از توالی فاســد 
اصاحــات اخیــر قانون تشــکیات و آیین دادرســی 

دیوان عدالت در مجلس است.

تهرانبرایتحققاهدافمشترک
کشورهایعضودیهشتآمادگیدارد

وزیر اقتصادی دیپلماسی معاون سیاسی: گروه سپهرغرب،
امورخارجهسازمانهایاقتصادیچندجانبههمچوندیهشت
آمادگی و دانست اهمیت حائز ایران اقتصادی دیپلماسی در را

تهرانبرایتحققاهدافمشترککشورهایعضورااعالمکرد.
ایســیاکا عبدالغدیــر امام دبیر کل ســازمان همــکاری اقتصادی 
هشت کشــور در حال توسعه )موسوم به دی هشت( که به تهران 
ســفر کرده است با مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر 

امور خارجه دیدار کرد.
در این دیدار ابتدا دبیرکل دی هشــت ضمن ابراز خرســندی از ســفر به جمهوری 

اسامی ایران گزارشی از آخرین وضعیت همکاری ها در این سازمان را ارائه کرد.
وی بــا اشــاره به توافقــات اعضا در حوزه هایــی نظیر تجارت، صنعت، کشــاورزی، 
فنآوری، علمی، ارتباطات و هوانوردی، نقش کشورمان در اجرایی کردن آنها را مهم 

دانست.
دبیــرکل ســازمان دی هشــت همچنین بــه معرفی برخــی برنامه های در دســت 
انجــام در حوزه هــای مرتبــط بــا تجــارت از جمله سیســتم پرداخت و اتــاق تهاتر دی 

هشت پرداخت.
وی همچنیــن پیشــنهاد کرد کشــورهای عضو طرح های مشــترک منطقه ای را به 

اجرا گذارند.
اقتصــادی  ســازمان های  دیــدار،  ایــن  در  نیــز  اقتصــادی  دیپلماســی  معــاون 
چندجانبه همچون دی هشــت را در دیپلماســی اقتصادی جمهوری اسامی ایران 
حائز اهمیت دانســت و آمادگی تهران برای تحقق اهداف مشترک کشورهای عضو 

را اعام کرد.
صفــری بــه توانمندی ها و دســتآوردهای جمهوری اســامی ایــران در حوزه های 
مختلف نظیر نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و سایر تولیدات دانش بنیان، کشاورزی و 
خدمات فنی و مهندسی پرداخت و آمادگی شرکت های ایرانی برای اجرای طرح های 

مختلف در کشورهای عضو دی هشت را اعام کرد.
معــاون وزیر امــور خارجه همچنین پیشــنهاد ایران مبنی بر ایجــاد کمیته دائم 
ارتباطــات و فنــآوری اطاعــات در ســازمان دی هشــت را یــادآور شــد و از دبیــرکل 
خواســت با توجه به اهمیت این فنآوری ها به عملیاتی شــدن این پیشــنهاد کمک 

کند.
ســازمان همکاری اقتصادی هشت کشــور در حال توسعه )دی هشت( مرکب از 
هشت کشور مســلمان در حال توسعه شامل بنگادش، مصر، اندونزی، جمهوری 
اسامی ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه است که با هدف ارتقا سطح توسعه 
و رفاه کشورهای عضو و کسب جایگاه واال در نظام اقتصادی جهان در سال 1376 

پایه گذاری شد و مقر این سازمان در استانبول است.

افشاگرییکنمایندهمجلسدربارهفعالیت
میزپاریسدربخشسینماییکشور

کمیسیون رئیس نایب سیاسی: گروه سپهرغرب،
میز نام به محفلی وجود به اشاره با مجلس فرهنگی
ازفعالیتاینمحفل پاریسدربخشسینماییکشور
از استفاده با ایران جامعه وضعیت سیاهنمایی برای

فیلمهایسینماییپردهبرداشت.
بیژن نوباوه وطن با اشــاره به فرمایشات رهبر معظم 
انقاب در مراســم ســالگرد ارتحال امام راحل گفت: رهبر 
معظم انقاب در ســی و سومین سالگرد ارتحال امام راحل عنوان کردند 
که کســانی که برای دشــمن جاسوســی می کننــد هم به دشــمن خیانت 

می کنند و هم اطاعات دروغ به دشمن می دهند.
صــورت  بــه  جاسوســی ها  ایــن  قبــل  ســال های  در  افــزود                                         :  وی 
مخفیانه تر انجام می شــد اما در این ســال ها شــاهد هستیم که افراد 
فعــال در ایــن بخش با صراحت بیشــتری به جاسوســی برای دشــمن 

می پردازند.
امــروز  داشــت:  اظهــار  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
جاسوســی را در قالب هــای مختلــف و بــه ویــژه در قالــب فعالیت هــای 
بــا رنــگ و لعــاب فرهنگــی بــرای دشــمن  فرهنگــی انجــام می شــود و 

جاسوسی می کنند.
نوباوه خاطرنشــان کرد: هنرمندانی که با فیلم های سینمایی شــان 
بــه دنبــال ســیاه نمایی هســتند و ســعی دارنــد تصویــری ســیاه را از 
جامعــه ایــران در فیلم خــود به نمایــش بگذارند، پیاده نظام دشــمن 

. هستند
وی افــزود: ســناریوی این گونــه فیلم ها عموما از خارج از کشــور به 
ایــن افــراد داده می شــود و ایــن هنرمندان نیــز مجری این دســتورات 
هســتند و حتی ســفارتخانه های برخی از کشــورها در این مسئله نقش 

دارند.
نایــب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس اظهار داشــت: از حدود 10 
ســال پیــش محفلــی به نــام میز پاریــس در بخش ســینمایی مــا فعال 
شــد کــه ایــن محفــل ســناریوهای نوشــته شــده و دیکتــه شــده برای 
ســیاه نمایی از وضعیــت جامعــه ایران در قالــب فیلم های ســینمایی را 
از کشــورهای معانــد دریافــت می کردنــد و عمــده فیلم های ســینمایی 
که بر اســاس این ســناریوها ساخته می شــد در دوران اصاحات مجوز 

گرفتند.
نوبــاوه خاطرنشــان کرد: جامعه اروپا خود درگیر مســائل و مشــکات 
فراوانــی اســت و سیاســت مداران کشــورهای اروپایی برای انحــراف افکار 
عمومــی ســعی دارند تصویــر غیرواقعی و مخــدوش از جامعــه ایران به 

نمایش بگذارند.

وظیفهخودمیدانمباتمامتوان
بهکمکقوهمجریهبیایم

سپهرغرب،گروهسیاسی:حجتاالسالموالمسلمینمحسنی
اژهایبیانکرد:درحالیکهجهانبیندوقدرتشرقوغربمادی
بتواند دینی نهضت یک برد نمی گمان کسی بود شده تقسیم

بدونوامگرفتنوبدوناتکابهشرقوغربپیروزشود.
وی افــزود: برخــی افراد در مخیله شــان هم خطــور نمی کرد که 
چنیــن اتفاقی در عصر حاضر محقق شــود. خداوند عنایت کرد و به 
دســت یــک بنده صالــح خودش و به دســت امت دین بــاور انقاب 

عظیمی را علیرغم دشمنان و مستکبران به پیروزی رساند.
رئیــس قــوه قضائیه بــا بیان اینکــه مــردم یکپارچه و یکدل بــا پیــروی از مقتدای 
خودشــان از امام دیروز و امام امروز بر همه نقشــه های دشــمن پیروز شــدند، بیان 
کرد: امام و امت توانستند با پیوند وسیع یک الگوی وسیع از حکمرانی به نام مردم 

ساالری دینی ارائه دهند.
محســنی اژه ای گفــت: اگــر مردم بداننــد کارگزاران نظــام برای آن ها، بــرای تحقق 
عدالت، عدالت اجتماعی و فراهم کردن بســتر جهت رشــد دنیــا و آخرت آن ها تاش 
می کنند، تردید نکنید که مردم پشــت سر کارگزاران نظام خواهند بود. امروز وظیفه 
خــود می دانــم بــا تمــام توان بــه کمک قــوه مجریــه بیایــم. می دانــم اگــر دولت در 
برنامه هایش موفق باشد قوای قضائیه و مقننه هم موفق خواهند بود. مسئولیت 

قوه مجریه با مسئولیت قوه قضائیه قابل مقایسه نیست.
وی بــا بیــان اینکه امــروز وظیفه خــود می دانم با تمــام توان با مجلــس انقابی 
تشــریک مســاعی داشــته باشــیم تا با کمک هم قوانین متناســب با زمان، متناسب 
بــا خدمت به مردم و متناســب با مقابله با نقشــه های دشــمن تدویــن کنیم، گفت: 
وظیفــه خود می دانم با همکاری تمام نیروهــای نظامی، انتظامی و امنیتی آرامش، 
رفــاه و امنیــت مــردم را تامین کنیم. بــاور دارم تقویت قــوه قضائیه از لحــاظ نیروی 
انســانی و اداری بــه نفع مجلس و دولت خواهد بــود. تقویت قوه قضائیه می تواند 
بــه منویات قوه مجریه کمک کند. تقویت قوه قضائیــه می تواند موجب اجرای بهتر 

قوانین مجلس شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر نقش و مسئولیت قوه قضائیه در حفظ و ارتقاء 
امنیت و آرامش مردم و جامعه در نتیجه همکاری و تعامل با دستگاه ها و نیروهای 

امنیتی، نظامی و انتظامی اشاره کرد.
محسنی اژه ای در ادامه بیان داشت: باور دارم چنانچه قوه قضائیه از لحاظ عده 
و ُعده و تجهیز نیروی انســانی و اداری و امکاناتی تقویت شــود، دولت و مجلس نیز 

از این امر منتفع می شوند.
وی تصریح کرد: تقویت قوه قضائیه ســبب می شــود این قوه با توان بیشتری در 
جهت گسترش عدالت و کمک به دولت گام بردارد و دستگاه قضایی با تقویت شدن 

می تواند حمایت بیشتری از ناحیه مردم برای نظام بدست آورد.
محســنی اژه ای در پایــان خاطرنشــان کرد: قــوه قضائیه در نتیجه تقویت شــدن 
می توانــد بــا اهتمــام و توان بیشــتری در راســتای نظــارت بر ُحســن اجــرای قوانین 

مصوب مجلس گام بردارد.

ی  ی قانونـــگذار طبق قانون اساسی مجلس حق واگــــذار
به نهادهای دیگر را ندارد

حجتی

محسنیاژهایصفرینوباوه

ذبیحی
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11 سیاسی موافقتدولتباتشکیلوزارتبازرگانی
سپهرغرب، گروه سیاسی:علیبهادریجهرمیسخنگویدولتدرصفحهشخصیخودازموافقتدولتباتشکیلوزارتبازرگانیخبرداد.

ســخنگوی دولت در این باره نوشــت: »دولت امروز با طرح تشــکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دالیل اعام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت ها، تســهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاســت گذاری 
واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی تر از مصرف کننده بود.«

سیاسی: گروه سپهرغرب،
شرح در فرقانی تروریست
خود، تروریستی عملیات
بزرگ »میز که گفت اینگونه
کاغذ برداشتن برای او و بود
آن و طرف این به سوالها
بههدف بمب اینکه امکان و طرفخممیشد
بخوردنبود.ترسازانفجاربمبقبلازرسیدن
زودتر چه هر شد باعث آخر، به کاست نوار
جورابهایمرابپوشموبهتوالتبروموازآنجا

فرارکنم.«
تــرور  ســالگرد  یکمیــن  و  چهــل  تیــر،  ششــم 
ناموفــق حجت االســام والمســلمین ســید علی 
خامنه ای، نماینده امام خمینی در شــورای عالی 

دفاع در سال 1360 است.

ریشههایترور
انتخابــات  دوره  اولیــن  در  کــه  وجــودی  بــا 
ریاســت جمهور کشــور 95 نفر کاندیدای ریاست 
جمهــوری شــدند، اما بــه جهت بر حذر دانســتن 
کشــور  اجرایــی  امــور  در  دخالــت  از  روحانیــون 
توســط آیت اهلل سید روح اهلل موســوی خمینی، 
بنیانگــذار نظــام جمهــوری اســامی از یــک ســو 
و تاییــد صاحیــت نشــدن تعــداد قابــل توجهی 
از ســوی دیگــر،  ثبت نــام شــده  از کاندیداهــای 
راه بــرای رییس جمهور شــدن ســید ابوالحســن 
بنی صــدر کــه فرزندزادِه ســید نصــراهلل بنی صدر 

معروف به صدرالعلما بود، هموار شــد.
نشــدن  وارد  بــر  )ره(  خمینــی  امــام  تاکیــد 
باعــث  کشــور  اجرایــی  امــور  بــه  روحانیــون 
کناره گیــری کاندیــداِی حــزب جمهوری اســامی 
اکثریــت  کــه  انتخاباتــی  رقابت هــای  صحنــه  از 
کرســی های مجلس را در اختیار داشــت، شد. در 
عین حال دیدار سید ابوالحسن بنی صدر با رهبر 
انقاب اســامی و تصمیم قطعی برای شرکت در 
انتخابات، بسترســاز قرار گرفتن اسم بنی صدر در 

لیســت انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز شد.
پنجــم بهمــن 1358، روز ریخته شــدن حدود 
11 میلیــون رای بــه صندوق هــای آراء و جلب 76 
درصد آراء شــرکت کنندگان به نفع بنی صدر شد.

انتخاب ســید ابوالحســن بنی صــدر به عنوان 
حکــم  تفویــض  و  کشــور  رییس جمهــور  اولیــن 
ریاســت جمهــوری او از ســوی بنیانگــذار انقاب 
اســامی، خاطر او از نشســتن بــر صندلی قدرت 

را جمع کرد.
بــر  از نشســتن  بنی صــدِر روشــنفکر، مســرور 
مــورد  کابینــه  و  نخســت وزیر  قــدرت،  صندلــی 
نظــرش را انتخــاب و به مجلــس معرفی کرد، اما 
حزب جمهوری اســامی، رقیب فکری و سیاســی 
او که اکثریت مجلس را در اختیار داشــت با همه 
گزینه هــای نخســت وزیری و بــا اکثــر گزینه هــای 
وزارت او مخالفــت کرد. ایــن اتفاق موجب ایجاد 
حاشــیه های سیاســی و اجتماعــی و دلخــوری و 

کدورت در هر دو جریان سیاسی شد.

رای نــدادن مجلــس بــه نخســت وزیر و وزرای 
دلخــواه بنی صــدر رفتــه رفته موجب بــاال گرفتن 
اختافات سیاســی بین رییس جمهــور و اعضای 

حزب جمهوری اسامی شد.
در  بنی صــدر  عملکــرِد  بــا  اختافــات،  آتــش 
بی توجهــی بــه توصیه هــا و ســفارش های امــام 
خمینــی و اجــرای دل بخواهــی فرامیــن ایشــان 
توســط او در کنــار همراهــی نکــردن بنی صــدر با 
فرماندهــان نظامــی جنــگ در تامیــن بــه موقع 
ادوات و جنگ افزارهای مــورد نیاز جبهه ها، رفته 

رفته شدت گرفت.
مجموعه تصمیمات و سیاســت های بنی صدر 
موجب سلب اعتماد تدریجی بنیانگذار جمهوری 
اســامی و افتادنــش از چشــم مقامــات ارشــد 

نظام شد.
آتش اختافات بین ســید ابوالحسن بنی صدر 
و نیروهای انقاب در حزب جمهوری اســامی در 
پی سخنرانی او در سالگرد درگذشت دکتر محمد 
مصدق در دانشــگاه تهــران در تاریخ 14 اســفند 
1358 و طــرح برخــی شــبهات و ابهامــاِت بدون 
ســند علیــه برخــی مقامات ارشــد نظام، شــدت 
گرفــت. ایــن ســخنرانی موجــب شــعله کشــیدن 
آتــش اختافات بین حامیان و مخالفان بنی صدر 
و شــکل گیری غائله اعتراضات و نابســامانی های 

خیابانی در زمستان 1358 شد.
راهپیمایــی اعتراضــی و قدرت نمایــی اعضــای 
در  بنی صــدر  از  حمایــت  در  منافقیــن  ســازمان 
بــه  او  سیاســی  کارنامــه  در   1358 اســفند   14
نقطــه ســیاه تاریخــی تبدیــل شــد. ایــن حادثــه 
تاریخــی نامبارک، مســئله ای نبود که برای امام و 
نمایندگان انقابی نخستین دوره مجلس، قابل 

تحمل باشد.
کش و قوس بیــن جریان بنی صدر و نیروهای 
انقــاب باالخــره کار را به جایی رســاند که پس از 
اطمینان رهبر انقاب اســامی از آشــتی ناپذیری 
بنی صــدر بــا نظــام جدیــد سیاســی، در تاریخ 20 
خــرداد 1360 یعنــی 16 ماه بعــد از انتصابش به 
فرماندهــی کل نیروهای مســلح، با فرمان جدید 

به ســتاد مشترک ارتش، از این سمت  عزل شد.
پنج روز پس از عزل ســید ابوالحسن بنی صدر 
از فرماندهی نیروهای مســلح، مخالفان سیاسی 
او در تاریخ 25 خرداد 1358 تظاهرات اعتراضی 
گســترده ای در تهــران و برخــی شــهرهای کشــور 
برگــزار کردنــد و خواســتار محاکمــه و اعــدام او 

شدند.
فردای این تجمع سراسری، طرحی دو فوریتی 
توســط برخــی نماینــدگان در مجلــس شــورای 
اســامی بــه جریان افتــاد تــا کفایت سیاســی او 
را بررســی مجــدد کنند. بــا تصویب کلیــات طرح، 
رســیدگی به جزییــات آن در صحن علنی مجلس 

در دســتور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
روند رســیدگی به کفایت سیاسی بنی صدر در 
مجلــس پنج روز طول کشــید و مباحث سیاســی 
اجتماعــی  و  سیاســی  فضــای  مجلــس،  داخــل 

کشــور را گرفتار تاطم های سیاســی کــرد. اولین 
 31 تاریــخ  در  اســامی  شــورای  مجلــس  دوره 
خــرداد 1358 بــا اکثریــت قاطــع به عــدم کفایت 

سیاسی بنی صدر، رای داد.
آیــت اهلل اکبــر هاشــمی رفســنجانی، رییــس 
وقت مجلس شــورای اســامی در نامه ای که در 
31 خرداد 1361 به رهبر انقاب اســامی نوشت، 
نتایــج رای گیــری مجلس شــورای اســامی در رد 
کفایــت سیاســی بنی صــدر را بــه اطــاع ایشــان 

رساند.
وی در ایــن نامه نوشــت: »بســم اهلل الرحمن 
الرحیم. محضر شــریف حضــرت آیت اهلل العظمی 
امــام خمینــی- ادام اهلل ظله. محترمــا به عرض 
در  اســامی  شــورای  مجلــس  رای  می رســاند، 
و  بحــث  از  پــس   1360  /3  /31 مــورخ  جلســه 
بررســی بــا حضــور 190 نفــر بــه شــرح زیــر: آرای 
آرای  آرای مخالــف یــک رای و  موافــق 177 رای، 

ممتنع 12 رای است.
در مورد آقای سید ابوالحسن بنی صدر بر این 
قــرار گرفت که »آقــای ابوالحســن بنی صدر برای 
ریاست جمهوری اســامی ایران، کفایت سیاسی 
110 قانــون اساســی  بــه موجــب اصــل  نــدارد« 
اتخــاذ  بــرای  مراتــب  ایــران  اســامی  جمهــوری 
تصمیــم به خدمــت امــام عظیم الشــأن گزارش 

می شود. رییس مجلس شورای اسامی«
امــام نیــز طــی حکمــی در اول تیــر 1360 رای 
خود در هنگام تنفیض حکم ریاســت جمهوری را 

پــس گرفت و رای مجلس را تایید کرد.
در  هــم  ایــران  اســامی  جمهــوری  بنیانگــذار 
پاســخ به این نامه نوشــتند: »بسم اهلل الرحمن 
الرحیــم. پــس از رأی اکثریــت قاطــع نماینــدگان 
محترم مجلس شــورای اســامی مبنی بــر اینکه 
آقای ابوالحســن بنی صدر برای ریاست جمهوری 
اســامی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از 
ریاست جمهوری اسامی ایران عزل نمودم. اول 

تیر ماه 1360«

نهیبروحاهلل
امــام خمینــی همــان روز در ســخنانی خطاب 
بــه مخالفان و هــواداران بنی صــدر، بیان کردند: 
»من بســیار متأســفم از اینکه کوشش کردم که 
در ایــن دوره اول جمهــوری اســامی ایــن طــور 
مســائل پیــش نیاید و ایــن طور عــزل و نصب ها 
نشــود لکــن با کمــال کوششــی کــه کــردم اینها 
نتوانســتند بفهمند. من با زبان های مختلف آنها 
را دعوت کردم بــه اینکه رها کنند این راهی را که 

در پیــش دارند و با ملت ایران این طور نکنند.
ایشان با مخاطب قرار دادن بنی صدر، گفتند: 
»مــن االن هم نصیحــت می کنم آقای بنی صدر را 
بــه اینکه مبادا در دام این گرگ هایی که در خارج 
از کشــور نشســتند و کمین کردنــد، بیفتید و این 

آبرویی که از دســت دادید، بدتر بشود.«

روزگارتروریستی
تروریســتی  گروهــک  خیابانــِی  مــرج  و  هــرج 
منافقیــن در روزهــای 30 و 31 خــرداد 1360 کــه 
در اعتــراض بــه عــزل بنی صــدر از فرماندهی کل 
نیروهــای مســلح و در مخالفــت بــا رای مجلــس 
بــه عدم کفایــت سیاســی او انجام شــد، موجب 
دمیــدن در آتــش اختافــات سیاســی و شــدت 
گرفتــن مــوِج ترورهای کــور توســط گروهک های 
تروریســتی کــه از ســوم اردیبهشــت 1358 آغــاز 

شده بود، شد.
یکــی از گروهک های تروریســتی که با منشــاء 
ایدئولوژی مذهبی دست به اسلحه برد، گروهک 
تروریســتی فرقــان بــود کــه تــرور محمدولی اهلل 
قرنــی، مرتضــی مطهــری، محمــد مفتــح، مهدی 
عراقی و پســرش و آیت اهلل شــیخ قاسم اسامی 
را در پرونده داشــت و تا ششــم تیر 1360 بالغ بر 

19 نفر را ترور کرد.
ایــن گروهــک تروریســتی پــس از دســتگیری، 
محاکمــه و اعــدام اکبر گــودرزی، رهبــر و عوامل 
اصلی خود و نیمه خاموش شدن آن، با حمایت 
چنــد  بــه  دســت  دیگــر  بــار  هوادارانــش  برخــی 
عملیــات کور تروریســتی جدید زد. تــرور نافرجام 
حجت االسام سید علی خامنه ای، نماینده امام 
خمینــی در شــورای عالــی دفــاع و امــام جمعــه 
موقت تهران اولین اقدام تروریستی این گروهک 

پس از سقوط بنی صدر از قدرت بود.

ماجرا
نماینده امام در شــورای عالی دفاع ششم تیر 
1360 بــرای ارائه گــزارش از جبهه های جنوب نزد 
بنیانگذار جمهوری اســامی رفــت و بعد از دیدار 
و گفت وگــو، به رســم برنامه هفتگِی شــنبه های 
خــود، به مســجد ابــوذر واقــع در خیابــان فاح 
تهران رفت تــا بعد از نماز ظهر و عصر برای مردم 

سخنرانی کند.
او از جمــاران تا خیابان فاح بــا خلبان عباس 
بابایــی که آن زمان ســرهنگ دوم نیــروی هوایی 
بــود، هم مســیر شــد و بــا او دربــاره مســائل روِز 
نظامــی و سیاســی گفت وگو کــرد. نماینده امام 
و ســرهنِگ خلبــان، نیــم  ســاعت قبــل از اذان به 
مسجد ابوذر رسیدند و ادامه گفت وگوهای شان 

را در شبستان مسجد، ادامه دادند.
بــا وجــود حضور حجت االســام رضــا مطلبی، 
امــام جماعــت مســجد ابــوذر، نمــاز بــه امامــت 
ســید علی خامنه ای اقامه شد. او بافاصله بعد 
از نمــاز عصــر پشــت بلندگوی مســجد ایســتاد و 

خطــاب بــه نمازگزاران حاضــر درباره مســائل روز 
صحبت کرد.

لحظــه اول ترور آیت اهلل ســید علــی خامنه ای 
در مسجد ابوذر تهران

سخنان ایشــان با این جمله آغاز شد: »امروز 
شــایعات فراوانــی بین مردم پخش شــده و من 

می خواهم به بخشــی از آن ها پاسخ بدهم.«
برخی هم پرســش های مکتوب مردم را دست 
بــه دســت بــه ایشــان که پشــت میــز ســخنرانی 
نشســته بــود، دادنــد. هنــوز دقایقــی از شــروع 
ســخنان ایشــان نگذشــته بــود که ضبــط صوتی 
بــزرگ از انتهای مســجد دســت به دســت شــد و 
جوانــی با قــد متوســط و موهای فرفــری، کت و 
پیراهــن چهارخانه صورتی رنگ با ته ریش که تیپ 
خیلی از جوان هــای دهه 1360 بود، دکمه ضبط 
صوت را روشن کرد و بی آنکه دستگاه را چک کند 
که آیا درســت کار می کند، روی میز گذاشــت و به 

سرعت از شبستان مسجد خارج شد.
ســخنان نماینده امام در شــورای عالی دفاع 
ادامــه داشــت کــه بلندگــوی مســجد شــروع به 

سوت کشیدن کرد.
 ایشــان در حیــن ســخنرانی، گفــت: »آقــا این 
بلندگــو را تنظیم کنید« ســپس قدری به ســمت 
چِپ میکروفن جابه جا شد تا شاید صدای سوت 

بلندگو قطع شود اما نشد.
ایــن  بیــان  حــال  در  خامنــه ای  علــی  ســید 
جمات بــود که »در زمــان امیرالمؤمنین، زن در 
همــه ی جوامع بشــری نــه فقط در بیــن عرب ها، 
مظلوم بود. نــه می گذاشــتند درس بخواند، نه 
می گذاشــتند در اجتماع وارد بشود و در مسائل 
سیاســی تبحــر پیــدا بکنــد، نــه ممکــن بــود در 
میدان هــای...« ناگهان ضبط صوت منفجر شــد 
و بــرای دقایقی فضای شبســتان مســجد تیره و 
تار شــد. نمازگزاران و اهالی مســجد ابوذر از این 

اتفاق، سخت شوکه شدند.
محافظ شــخصی به ســرعت بــدن غرق خون 
نماینــده امام را به آغوش گرفت و در گوشــه ای 
از مســجد پناه گرفت و با آرام شــدن نسبی فضا، 
ایشــان را بــا همکاری چهار نفــر از اهالی محل به 
داخــل خودروی بلیــزِر کنار مســجد منتقل کرد و 

بــه نزدیک ترین درمانگاه در خیابان قزوین، برد.
دســتان  روی  تهــران،  موقــت  جمعــه  امــام 
خون آلــود و مضطــرب همراهــان، وارد درمانگاه 
لــوازم  و  تجهیــزات  فاقــد  درمانــگاه  امــا  شــد 
پزشــکی الزم بود و از پذیرش ایشان امتناع کرد. 
همراهــان نماینــده امام به ســرعت در حال ترک 
درمانــگاه و انتقال به مرکز درمانی دیگری بودند 
کــه یکــی از پرســتاران حاضــر در درمانگاه، ســید 
علی خامنه ای را شــناخت و با کپســول اکســیژن 

همراه آنان آمد.

امام نماینده بستری محل بیمارستان 
درشورایعالیدفاع

بــه  بــه پیشــنهاد پرســتار درمانــگاه، خــودرو 
ســمت بیمارســتان بهارلــو نزدیــک پــل جوادیــه 
حرکت کــرد و پس ورود به محوطه بیمارســتان، 
نماینــده امام به ســرعت توســط کادر درمان به 

اتاق عمل منتقل شد.
ســمت راســت بدِن نماینده امام پــر از ترکِش 
قطعات متاشــی شــده ضبط صوت بود. دست 
راســتش ورم کــرده بود و اســتخوان های کتف و 
سینه اش دیده می شد و به دلیل قطع اعصاب، 

حرکت نداشت.
بــه دلیل شــدت خونریــزی، 37 واحد خون و 
فرآورده های خونی به او تزریق شــد. کیســه های 
خــون از هر دو دســت و هر دو پا به بدن ایشــان 
تزریق می شــد و تزریــق این حجم خــون موجب 
اختــال در انعقــاد خــون و تــداوم خونریــزی و 
افتادن دو ســه باره نبض ایشــان شــد به نحوی 
شــدند  مجبــور  بیمارســتان  درمــان  کادر  کــه 
پانســمان را چنــد بــار بــاز کننــد و از نــو رگ هــا را 

مسدود کنند.
ضبــط،  رادیــو  ترکش هــای  و  انفجــار  مــوج 
ترقــوه  اســتخوان  و  ران  بــاالی  اســتخوان 
شانه شــان را شکسته بود. عاوه بر آن ترکش ها 
موجــب پارگــی و قطــع چنــد رگ و عصب دســت 
راســت او شد و پزشکان نتوانستند مانع از قطع 

دست راست ایشان شوند.
بقایــای متاشــی شــده ضبــط صــوت بعد به 
دســت ماموران امنیتــی و قضایی کشــور افتاد. 
آنان با بررســی الشــه ســوختِه ضبط صــورت این 
جملــه را که با ماژیک قرمز بر جداره داخلی ضبط 
صوت نوشــته شــده بود، کشــف کردند: »عیدی 

گروه فرقان«

تشخیِصاشتباه
پــس از تــرور نماینده امام خمینی در شــورای 
عالــی دفاع، ابتــدا عامل تــرور »علی ســعادتی« 
بــا اســم مســتعار »محمدجواد قدیــری« منافق 
نفــوذی در کمیتــه انقاب، مســتقر در اداره دوم 
ســتاد ارتش که بعدها از ایــران فرار کرد، معرفی 
شــد اما با تحقیقات اطاعاتــی کامل تِر نیروهای 
دادســتانی انقــاب، رد تروریســت ها در شــهریور 
1360 زده شــد. آنــان محمــد متحــدی معــروف 
به مهــدی متحدی و امیرمســعود تقی زاده را در 

مشهد شناسایی و دستگیر کردند.
در بازجویی های اطاعاتی، مســعود تقی زاده 
وقــت  رییس جمهــور  تــرور  نقشــه  تفصیــل  بــه 
کشــورمان را تشــریح کرد اما محمــد متحدی به 

جــز چنــد خــط، ســخنی نگفــت و در دادگاه نیز از 
خود دفاع نکرد.

نقشهترور
در  اعترافاتــش  در  تقــی زاده  امیرمســعود 
دادگاه، گفــت: »طــرح اســتفاده از ضبــط صوت 
بــرای عملیــات از قبــل توســط مهــدی ]محمــد 
متحدی[ مطرح شــد. چون من برای یک خبرنگار 
ژاپنی کار می کردم، از طریق او دیدم چند بار برای 
مصاحبه مطبوعاتی پیش بهشــتی هم می رفتند 
و معمــوال خبرنگارهــا ضبــط صــوت را روی میــز 
می گذاشــتند. ایــن فکــر بــه نظر مهــدی ]محمد 
متحدی[ رسیده بود. این طرح مخصوصا بعد از 
عدم موفقیت در کارهای معادیخواه یا موسوی 

اردبیلی خیلی فکر مهدی را مشــغول کرده بود.
یــک طرحی را برای من کشــیده بود که از روی 
آن یکی را درســت کنم و آن یک مکعب مستطیل 
بود که در آن چند سوراخ به نظر 9 میلی متری با 
فواصل مســاوی تعبیه شــد و بعد از تهیه به یک 
تراشــکار دادم و حتی وی مشــکوک شــده بود و 
گفته بود که این برای اســلحه است و من با هزار 
مکافــات و توجیه باالخــره گرفتم و مهدی بعد از 
چنــد روز کار روی آن چیــزی درســت کرده بود؛ به 
قراری که چهار تا فشنگ در چهار سوراخ گذاشت 
و ســپس یک صفحه را که چهار میخ به آن وصل 
کرده بود و توســط یک محور، وســط این صفحه 
را بــه ســمت مکعب مســتطیل می کشــید که اگر 
ضامــن را کشــیده و صفحه را به عقب برده و رها 
می کردیــم، میخ هــا بــر روی فشــنگ ها خــورده و 
آنها هم عمل می کردند. البته به نظر درست بود 
ولــی وقتــی من و رضــا در جاده ســولیقون آن را 

هرچه امتحان کردیم عمل نکرد.

نماینده سخنرانی محل ابوذر، مسجد 
امام

اولیــن دفعــه بــا ماشــین رفتیم، حســین هم 
بــود که عمــل نکرد. وقتی دفعــه دوم که مهدی 
می گفــت حتمــا ضامنــش را نکشــیده اید، با رضا 
رفتیــم باز هــم نتیجه نداد. به این ترتیب مســئله 
مانــده بــود تــا اینکــه مهــدی طرحــش را تغییــر 
داده و این بار به جای چهار ســوراخ یک ســوراخ 
گذاشــته بود. قســمتی با قطر بزرگ و این همان 
طرحــی بــود که در ضبــط ترور آیــت اهلل خامنه ای 
اســتفاده شــد. البته ایــن را امتحان کــرده بودم 
و خــوب هم عمل کــرده بود. البته بــه غیر از من 
مهــدی خودش امتحــان کرده بــود و این دفعه 
در انتهــای آن ســوراخ کــه قطــرش حــدود یــک 
سانتی متر بود یک سوراخ که منتهی می شد، آن 
ســیم چاشــنی برق از آنجا خارج می شد و سپس 
مقداری باروت روی چاشــنی ریخته و ســپس هم 
تعــدادی ســاچمه بلبرینگ روی آن ریخته و با یک 
دایره های پاســتیکی و چســب روی آنها گذاشته 

و ثابت می کردند.
موســوی  بــرای  اول  مرحلــه  در  ضبــط  ایــن 
اردبیلــی در نظــر گرفتــه شــده بــود که هر شــب 
جمعــه در مســجد کنــار خانــه اش ســخنرانی و 
تفســیر داشــت و مهدی به حســن گفتــه بود که 
چــون او تفســیر قــرآن می کنــد کار در آن زمان از 
نظر بیرونی خیلی تبلیغ بدی می شــود، به همین 
دلیــل دفعــه بعد مــن رفتــم و دیدم کــه امکان 
دارد کــه کار بــا ضبط انجام دهیــم، بنابراین برای 
هفتــه بعــد مهــدی ضبــط را تهیه کرده بــود ولی 
درســت همــان هفته وی به مشــهد رفتــه بود و 
نشــد. تا اینکه مطلع شدیم آیت اهلل خامنه ای در 
یــک محل یک برنامه پرســش و پاســخ دارد. من 
روز قبل برای شناســایی مســجد رفته و فردایش 

با ضبط به محل رفتم.
قبــا مهــدی آن را بــا چراغ امتحــان می کرد و 
خوب عمــل می کرد ولی روز عمــل، صبحش که 
مــن چنــد دفعــه آزمایش کــردم، متوجه شــدم 
کــه زیاد هم قابل اعتماد نیســت و با کمی تکان 
از حالــت معمولــش بیــرون می آید. بــه هر حال 
مــن ظهــر به مســجد رفتــم و دیدم که یــک نماز 
به امامت خود آیت اهلل خامنه ای خوانده شــده 
و نمــاز بعدی را هم من شــرکت کردم و ســپس 
وقتی ایشان برای ســخنرانی به پشت میز بزرگی 
که قرار داشــت، رفت٬ من بعد از یکی دو دقیقه 
ضبط را به کار انداخته و جلوی ایشان گذاشتم.

البتــه چــون میز بــزرگ بــود و برای برداشــتن 
کاغــذ ســؤال ها بــه آن طــرف و ایــن طــرف خــم 
می شــد، من امکان اینکه به هدف بخورد را زیاد 
نداشــتم و دیگــر اینکه چون ترس داشــتم، قبل 
از رســیدن نــوار بــه آخــر بمــب عمل کنــد هر چه 
ســریع تر به کناری رفته و جوراب هایم را پوشیدم 
و ســپس به توالت رفته و از آنجا خارج شدم و از 
کوچه  پشــتی به میدان ابوذر که فولکس را آنجا 

گذاشــته بودم رفتم و از محل دور شدم.«
متهمــان،  محاکمــه  و  بازجویی هــا  از  پــس 
آیت اهلل محمــد محمدی گیانــی، رییس دادگاه 
انقــاب تهــران امیرمســعود تقــی زاده و محمــد 
متحــدی را به اعــدام محکوم کــرد و حکم هر دو 
تروریســت در 18 بهمــن 1360 در مصــای تبریــز 

اجرا شد.

واکنشامام
امــام خمینی )ره( رهبر فقید انقاب اســامی 
یک روز بعد از ســوء قصد به جــان نماینده خود 

در شــورای عالی دفاع پیام تندی صادر کردند.
ایشان نوشــتند: »بســم اهلل الرحمن الرحیم، 

جنــاب حجت االســام آقــای حاج ســید علی 
خامنه  ای- دامت افاضاته.

خداوند متعال را شــکر که دشــمنان اسام را 
از گروههــا و اشــخاص احمق قرار داده اســت، و 
خداوند را شــکر که از ابتدای انقاب شــکوهمند 
اســامی هر نقشــه که کشــیدند و هر توطئه که 
چیدنــد و هــر ســخنرانی کــه کردند ملــت فداکار 
را منســجم تر و پیوندهــا را مســتحکم  تر نمود و 
مصــداق »ال زال ُیؤّیُد هذا الّدین بالرجل الفاجر« 

تحقق پیدا کرد. 
اینــان هــر جــا ســخن گفتند خــود را رســواتر 
کردنــد و هر چــه مقاله نوشــتند ملــت را بیدارتر 
نمودنــد و هــر چــه شــخصیتها را تــرور نمودنــد 
قــدرت مقاومت را در صفوف فشــرده ملت باالتر 

بردند.
اکنــون دشــمنان انقــاب بــا ســوء قصــد به 
شــما که از ســاله رســول اکرم وخاندان حسین 
بن علی هســتید و جرمی جز خدمت به اســام و 
کشور اســامی ندارید و سربازی فداکار در جبهه 
جنــگ و معلمــی آموزنــده در محــراب و خطیبی 
توانا در جمعه و جماعات و راهنمایی دلســوز در 
صحنــه انقاب می  باشــید، میزان تفکر سیاســی 
خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ســتمگران 

را به ثبت رساندند.
 اینان با ســوء قصد به شما عواطف میلیونها 
انســان متعهد را در سراســر کشــور بلکــه جهان 
بینــش  از  قــدر  آن  اینــان  جریحــه  دار نمودنــد. 
سیاســی بی  نصیبند که بی  درنگ پس از سخنان 
شــما در مجلــس و جمعــه و پیشــگاه ملــت بــه 
این جنایات دســت زدند، و به کســی سوء قصد 
کردنــد کــه آوای دعــوت او به صاح و ســداد در 

گوش مســلمین جهان طنین  انداز است.
اینــان در ایــن عمــل غیــر انســانی بــه جــای 
برانگیختــن و رعــب، عــزم میلیونهــا مســلمان را 
مصمــم  تر و صفوف آنان را فشــرده  تــر نمودند. 
آیــا بــا ایــن اعمــال وحشــیانه و جرایــم ناشــیانه 
وقت آن نرســیده اســت کــه جوانان عزیــز فریب 
خــورده از دام خیانــت اینان رها شــوند و پدران 
و مــادران، جوانــان عزیــز خــود را فــدای امیــال 
جنایتــکاران نکنند و آنان را از شــرکت در جنایات 
آنان بر حذر دارند؟ آیا نمی  دانند که دســت زدن 
به این جنایات، جوانان آنان را به تباهی کشــیده 
و جان آنان به دنبال خودخواهی مشــتی تبهکار 

از دست می  رود؟
مــا در پیشــگاه خداونــد متعال و ولــی بر حق 
افتخــار  فــداه-  بقیــة اهلل -ارواحنــا  او حضــرت 
می  کنیم به ســربازانی در جبهه و در پشــت جبهه 
در  را  روزهــا  و  عبــادت  محــراب  در  را  شــبها  کــه 
مجاهــدت در راه حق تعالی به ســر می  برند. من 
به شــما خامنــه  ای عزیز، تبریــک می  گویم که در 
جبهه های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه 
بــا لبــاس روحانی بــه ایــن ملت مظلــوم خدمت 
نموده، و از خداوند تعالی ســامت شــما را برای 
ادامه خدمت به اســام و مسلمین خواستارم.«

با تهران موقت جمعه امام مصاحبه 
واحدمرکزیخبردربیمارستانبهارلو

نماینــده امــام در شــورای عالــی دفــاع نیز در 
واکنــش بــه ایــن پیــام در گفت وگویی کــه 10 تیر 
1360 در بیمارســتان بــا خبرنــگار صــدا و ســیما 
داشــت، گفت: »بعد از چهار روز که از این حادثه 
بر من می گذرد به فضل الهی و به کمک و تاش 
بی دریــغ کارکنــان عزیز ایــن بیمارســتان، خودم 
را در وضع بســیار مناســب و خوبــی می بینم. هر 
وقت به یــاد این می افتم که ایــن حادثه موجب 
شــده امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در 
پیامشــان اظهار دل ســوزی بکنند و ملت بزرگ و 
قهرمان ما دســت به دعــا بردارند و دعا کنند، در 
خودم احساس شرمندگی می کنم. در راه انجام 
وظیفه، این گونه حوادث حوادثی نیست که این 
همــه لطــف و محبــت و بزرگواری را چه از ســوی 
امــام، چــه از ســوی امــت و همچنیــن از ســوی 
کارکنــان و کارمنــدان این واحدهای پزشــکی که 
واقعًا شــب و روزشــان را در این کار گذاشته اند، 

این همه اظهار شد.
مــن بــه حمــداهلل حالــم خیلــی خوب اســت. 
امــروز هیــچ احســاس ناراحتــی فوق العــاده ای 
نمی کنــم. بیشــترین بخــش از ناراحتی هایــی که 
داشتم بحمداهلل برطرف شــده، راحت می توانم 
بنشــینم، راحــت می توانم از تخــت پایین بیایم و 
راحــت می توانــم غــذا بخــورم و در همــه احوال 
محبــت و لطف کارکنان بیمارســتان، پزشــکان و 
بقیــه، بــه من کمک کــرده و می کننــد. من بدین  
وسیله از همین  جا عرض سام و ارادت بی پایان 
خــودم را خدمــت امام امت می کنم و به ایشــان 
عــرض می کنم که در مقابــل حوادثی این چنین، 
مــا هیــچ انتظــاری نداریــم و توقعــی نداریــم که 
کمتریــن رنجشــی بــه خاطر ایشــان بنشــیند. ما 
معتقدیــم کــه »ســر خّم می ســامت شــکند اگر 

سبویی«
کــه  امــت مســلمان و قهرمــان  از  همچنیــن 
ایــن همه دارنــد فداکاری می کننــد در جبهه ها و 
پشــت جبهه هــا، این همــه دارند جان هــای عزیز 
انتظــار  می دهنــد،  خــدا  راه  در  را  نفیسشــان  و 
نداریــم کــه در مقابــل یــک حــوادث کوچکــی از 
این قبیــل اظهار نگرانی و احســاس نگرانی کنند 
و مــا را بیشــتر از آن چــه کــه شــرمنده هســتیم، 
شــرمنده نکننــد. از خداوند متعــال توفیق همه 

را خواستارم.«

ترورناموفق

ور در شبســــــتان  تر
و فرار از توالت



امیر مومنان، حضرت علی )ع(:
هَوَة َعِمَی الَقلُب عِن العاِقَبِة. إذا أبَصَرِت الَعیُن الّشَ

گردد. کور  گر چشم، شهوت بین شود، دل از عاقبت بینی  ا
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درقالبیکپلتفرم؛

یارانهنقدیبهکاالبــــرگ
تبدیلمیشود

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
جانشینمعاونرفاهدروزارتتعاون،
قرار کرد: اعالم اجتماعی رفاه و کار
استیارانهنقدیدرقالبیکپلتفرمو
بستر،بهکاالبرگتبدیلشودتامردم
بتوانند فروشگاهها به مراجعه با
کاالهاراخریداریکنندکهکارهایآنتا

حدخوبیپیشرفتهاست.
طــرح »مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه ها« از 
بیســتم اردیبهشت ماه جاری از سوی دولت کلید خورد. 
بــا اصاح نظــام پرداخت یارانه ها، یارانــه جدید برای 72 
میلیون نفر )23 میلیون خانوار( واریز شــد که برای سه 
دهــک اول 400 هزار تومان و بــرای دهک های بین چهار 

تا 9 نیز 300 هزار تومان بود.
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کــه مســئولیت 
تعییــن وضعیــت اقتصادی خانــوار و دهک بنــدی آنها را 
برعهــده داشــت از زمان آغــاز اجرای طرح، ســامانه ای را 
بــرای ثبت اعتــراض مردم نســبت به دهک بنــدی اعام 
و ســازمان هدفمنــدی یارانه ها نیز امکانــی را برای ثبت 
نام افــراد جامانده فراهم کرد. البته هنوز نتایج بررســی 

اعتراضات از سوی وزارت رفاه اعام نشده است.
چنــدی پیــش عبدالملکــی، وزیر ســابق رفــاه درباره 
نحــوه اجرای این طرح توضیح داده و گفته بود »برنامه 
اصلــی دولــت کــه در متــن قانــون بودجــه هــم آمــده، 
»کاالبــرگ الکترونیــک« اســت کــه افــراد با همــان کارت 
بانکــی بــه فروشــگاه هایی مراجعــه و مقدار مشــخص 
کاال را بــا قیمــت مشــخص دریافت می کنند که بناســت 
نــرخ آن کاالها، قیمــت قبل از افزایش ها باشــد. این کار 
زیرساخت هایی نیاز دارد و مدتی به طول می انجامد که 
طبــق برنامــه دولت، دوماه اســت. دولت در حــال کار بر 
روی جزئیات اســت و هرزمان نهایی شود از یارانه نقدی 

به کاالبرگ الکترونیکی منتقل می شویم. «
رئیس جمهور نیز شــنبه شــب گذشــته بــا حضور در 
رســانه ملی، به ســوالی پیرامون وضعیــت اصاح نظام 
پرداخت یارانه ها این گونه پاسخ داده است: »این طرح 
در راســتای اجرایی کردن سیاســت ریشــه کن کردن فقر 
مطلق در دســتورکار قرار گرفت. ما بایــد بتوانیم فاصله 
طبقاتــی را بهبود ببخشــیم. نظام جدیــد یارانه ها گامی 
برای بهبود این شرایط است. ما همچنین دنبال هدایت 
منابع ارزی به سمت تولید و جلوگیری از واردات بی رویه 
هســتیم. اصــاح اقتصادی یــک گام ابتدایی اســت و ما 
دنبال ســرمایه گذاری برای رشــد اقتصادی هســتیم. تا 
زمانــی که وضــع کاالبرگ الکترونیک قطعیــت پیدا نکند، 

حتما پرداخت نقدی یارانه را ادامه می دهیم.«
علی شــهیدی، جانشــین معاون رفــاه وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی نیــز اخیــرا پیرامــون طــرح اصــاح 
نظــام یارانه ها و دربــاره راهکارهای کاهــش تورم گفت: 
تورم های فعلی در اقتصاد ناشــی از ســه محل حذف ارز 
4200 تومانی، رشــد نقدینگی و افزایش قیمت کاالهای 

اساسی ناشی از جنگ اوکراین و روسیه است.
وی افزود: یکی از مهم ترین اعتراضات مردم در بحث 
یارانه هــا این بــود که پرداخت هــای یارانــه ای جوابگوی 
افزایش قیمت ها نیســت و متاســفانه این مســئله برای 
مردم به درستی تبیین نشد که تورم فعلی ناشی از سه 
محل مختلف اســت و پرداخت یارانه ها فقط یک بخش 

از تورم را پوشش می دهد.
جانشــین معــاون رفــاه در وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: تورم عمومی کشــور که در این ســال ها 
بــه 30 درصد افزایش پیدا کرده و همچنین تورم ناشــی 
از جنــگ اوکراین و روســیه، خارج از پــک یارانه ای بود که 

دولت پرداخت کرد.
شــهیدی گفــت: قــرار اســت یارانــه نقــدی در قالــب 
یــک پلتفرم و بســتر، به کاالبــرگ تبدیل شــود و مردم با 
مراجعه به فروشــگاه ها بتواننــد کاالها را خریداری کنند 
که خوشــبختانه کارهای آن تا حد خوبی پیش رفته، اما 
غ از بحــث آماده شــدن این بســتر و پلتفــرم، تبدیل  فــار
پرداخــت یارانه نقدی به کاالبــرگ خیلی فرقی نمی کند و 

تأثیری بر تورم نخواهد داشت.
وی افــزود: تبدیــل پرداخــت یارانه نقدی بــه کاالبرگ 
نقدینگــی  از رشــد  اندکــی  بــه کاهــش  هرچنــد منجــر 
خواهدشــد، امــا بــه دلیــل اینکه پــول به شــکلی غیر از 
ریال وارد چرخه اقتصادی می شود نهایتًا تأثیری بر تورم 

نمی گذارد.
جانشــین معــاون رفــاه در وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در مصاحبه با رادیو گفت وگو، مدیریت مصرف 
مــردم دربــاره برخی کاالهــا را ضروری دانســت و در عین 
حــال گفت: البتــه این موضوع معایب و محاســنی دارد 

که باید بیشتر درمورد آن بررسی و تحقیق کرد.
شــهیدی معتقد اســت که پرداخــت یارانه هــا چه به 
شــکل نقدی و چه به شــکل کاالبرگ به مردم، انحراف و 
فسادی ندارد چون مستقیمًا و به صورت سیستماتیک 

به دست مصرف کننده اصلی می رسد.

ایران و جهان

توزیعیارانه

و ایران گروه سپهرغرب،
جهان:یککارشناسومرمتگر،
را »توریستپسندانه« مرمت
آفتیبرایآثارتاریخیدانستو
بااعتقادبراینکهبنایتاریخِی
ندارد، نیاز کردن بزک به اصیل
نگاه شد: متذکر را نکته این
تاریخی بناهای و فرهنگی میراث به مادی

سیطرهپیداکردهاست.
ســیامک علیزاده، مرمتگر آثار، بناها و اشــیاء 
تاریخــی و اســتادیار دانشــگاه دربــاره وضعیــت 
ایــران، بیــان کــرد:  مرمــت بناهــای تاریخــی در 
درحال حاضر وضعیت مرمت به دلیل گسترشی 
کــه در حوزه هــای مرتبــط بــا آن صــورت گرفته، 
آن هــا توســعه  از  پیچیــده شــده اســت. یکــی 
میــراث فرهنگــی اســت کــه ابتــدا یک ســازمان 
کوچک بوده و بعدها به وزارتخانه تبدیل شــده 
و بخش هــای دیگــری نیــز بــه آن اضافــه شــده 
اســت. در واقع اگر اغتشاشــی در حــوزه مرمت 
وجود دارد به عملکــرد خود ما باز می گردد. اگر 
اصــول مرمت براســاس یــک چارچوب درســت، 
طوالنی مــدت  برنامه ریــزی  و  شایسته ســاالری 
انجام می شــد شــاید بــه این وضعیتــی که االن 
بــه آن دچار هســتیم، نمی رســیدیم. به هر حال 
این اغتشاش کم و بیش وجود دارد و اگر حوزه 
مرمــت را آسیب شناســی کنیم و بــرای آن راه کار 
ارائــه دهیم، می توانیم بــه وضعیت مطلوبی در 

این زمینه برسیم.

کارشناسان از کمیتهای زودتر هرچه 
مجربتشکیلشود

او دربــاره عواملی که ســبب اغتشــاش در 
مرمــت می شــوند نیــز گفــت: ریشــه بعضی از 
ایــن نارضایتی هــا در مرمــت به ایــن موضوع 
بازمی گــردد که قبا شــیوه هایی بــرای مرمت 
ایــن شــیوه ها  امــروز  ایــران داشــتیم کــه  در 
در  شــده اند.  گذاشــته  کنــار  یــا  و  کمرنــگ 
گذشــته بــرای انجــام یک طــرح ویــژه مرمتی، 
پــروژه  آن  محــور  در  حرفــه ای  مرمت گــر  یــک 
کارشناســان  از  تعــدادی  و  می گرفــت  قــرار 
باستان شــناس،  ماننــد  مختلــف،  رشــته های 
معمــار ســنتی، عــکاس، نقشــه بردار و … زیــر 
نظــر او همــکاری می کردنــد. بعــد از تشــکیل 
این تیم، بر اساس شرایط بنا و آسیب هایش، 
طــرح مرمتی برنامه ریزی شــده و زیر نظر یک 
کمیتــه فنــی مرمــت انجــام می شــد. بنابراین 
اشــتباهات کم تری در رونــد پروژه های مرمتی 

می افتاد. اتفاق 
علیزاده با بیــان این که مرمت یک فرآیند کند 
و طوالنی مدت اســت، افــزود: مرمــت این روند 
آهســته را می طلبد؛ چرا که امری حساس است 
و بــه دلیل نــوع رویکــرد و تخصصش بــا مقوله 
تعمیــر کــردن متفــاوت اســت. به همیــن دلیل 
شــخص مرمتگــر باید فردی شایســته و توانا در 
ایــن حوزه باشــد. همچنین نســبت بــه تحویل 
آثــاری کــه بــرای مرمــت بــه دســت شــرکت ها یا 
اشخاص حقیقی سپرده شود، باید خیلی دقیق 

و حرفه ای عمل کرد.
ایــن کارشــناس مرمــت از دیگــر عواملــی که 
موجب ایجاد اغتشاش در مرمت می شود، نوع 
قرارداد هــای پروژه های مرمتی دانســت و اظهار 
کرد: در حال حاضر قراردادهای مرمتی معایب و 
محدودیت هایی دارند و بر اســاس آن، شخص 
حقیقی یا شــرکت طرف قــرارداد به خاطر منافع 
خودش کار را بدون رعایت اصول دقیق مرمتی 
ســریع تمام می کند. این میان، معموال نظارت 
ســخت گیرانه و درســتی هــم بــر اقدامــات ایــن 

پیمانکاران صورت نمی گیرد.
علیــزاده با اشــاره بــه این که کارشناســان 
صنایــع  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
دســتی نقش مهمی در نظــارت بر پروژه های 
مرمتی دارنــد، افزود: این کارشناســان ابتدا 
آسیب شناســی  را  مرمتــی  پروژه هــای  بایــد 
و تــک تــک عواملــی را کــه موجب اغتشــاش 
شــرایط  و  بررســی  می شــود،  حــوزه  ایــن  در 
پــروژه را تضمیــن کننــد، امــا در حــال حاضــر 
هیــچ برنامــه مدونــی در ایــن حــوزه نداریم، 
در حالی کــه نیــاز اســت در نــوع قراردادهای 
مرمتــی، انتخاب کارشناســان یــا مرمت گران، 
بودجــه مرمــت و انتخــاب مدیریت هایــی کــه 
در الیــه میانــی میــراث فرهنگــی قــرار دارند، 

تجدید نظر شــود.
او همچنیــن تاکیــد کــرد: تمــام گزارش هــا و 
اقدامــات مرمتی که تا االن انجام شــده اســت، 
بایــد مورد بازبینی قرار گیرند و اگر نیاز به اصاح 
دارنــد، باید ایــن کار انجام شــود. حــوزه میراث 
فرهنگی موقعیت خطیری دارد و اگر یک اشتباه 
در مرمت صورت گیرد، برگشــت پذیر نیســت. به 
نظرمی رســد وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی باید هر چه زودتــر کمیته هایی 
از کارشناسان مجرب در تمام حوزه های مرمتی 
تشــکیل دهد تــا قوانین درســتی در ایــن حوزه 

تدوین، تصویب و اجرا شود.

ازاستادکارانبازنشستهغافلنشوید
علیــزاده در ادامــه بــه جایــگاه اســتادکاران 
و پیشکســوتان مرمــت پرداخــت و دربــاره تأثیــر 
از  یکــی  گفــت:  حــوزه،  ایــن  در  آن هــا  حضــور 
مدیریت هــا،  و  سیاســتگذاری   در  اشــتباهات 
کنار گذاشــتن اســتادکاران پیشکســوِت مرمت، 
از  نبایــد  اســت.  معمــاری  و  باستان شــناس 
اســتادکاران بازنشســته غفلت کرد و آن ها را به 
فراموشــی ســپرد، باید در زمینه آمــوزش، ارائه 
طرح هــا و تدویــن مقــررات از تجــارب و دانــش 
آن ها اســتفاده کنیم. میــراث فرهنگی می تواند 
در یکــی از مکان هایــی که دارد اتــاق فکری دایر 
بازنشســته  ایــن اســتادکاران  کنــد و زمانی کــه 
می شــوند، آن ها را به ایــن اتاق های فکر دعوت 
کند و از دانش و تجربه شان استفاده کند. البته 
منظور فقط اســتادکاران تحصیلی نیست و باید 
از تجربــه اســتادکاران ســنتی و تجربــی هــم در 
شــهرهای مختلف نیــز بهره برد و بــرای آن ها نیز 
غ التحصیان  احترام قائل بود. دانشجویان و فار
مرمــت اگرچــه دروس دانشــگاهی ایــن رشــته 
را خوانده انــد، امــا در کار عملــی خیلــی ضعیف 
هســتند، بنابراین بهتر است تعدادی از آن ها که 
تمایل دارند زیر دســت این اســتادکاران ســنتی 
کار کنند تا تجربه عملی هم به دست آورند. این 
شــاگردی کردن زیر نظر اســتادکاران سنتی باید 

بعدها برای آن ها امتیاز آور شود.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: تمام رموز و 
اســرار مرمت های سنتی در گذشته را باید حفظ 
و ثبــت کــرد، برای ایــن کار بایــد به اســتادکاران 
پیشکســوت احتــرام گذاشــت و از مهــارت آن ها 
اســتفاده کرد. در کشــور ژاپن برای حفظ اصالت 
بناهــا و مرمــت مطلوب، اســتادکاران ســنتی را 
حفــظ و تکریــم کرده انــد و شــاگردانی در اختیار 
آن هــا گذاشــته اند تــا تجربــه آن هــا بــه صــورت 
نســل به نســل منتقل شــود. آن ها به این درک 
رســیده اند که از دست دادن استادکاران سنتی 
به مثابه از دســت دادن تمام دانش و تجربه ای 
اســت که از گذشــته تا امروز در مرمت به دســت 
آورده اند. یادم هســت مرحوم دکتر آیت اهلل زاده 
از بنیان گــذاران  ـ معمــار و مرمتگــر و  شــیرازی 
ســازمان میراث فرهنگی ـ وقتی بازنشسته شد، 
اتاقــی در عمارت مســعودیه در اختیــار گرفت تا 
ایــن بنــا را مرمت کنــد و در آن زمــان در انزوا به 
ســر می بــرد. پــس از بزرگ داشــتی کــه بــرای او 
برگــزار کردند تازه یادشــان افتاد کــه از تجارب و 
مهارت های ایشــان استفاده کنند، اما خیلی دیر 
شده بود و همان موقع فوت کردند. این اتفاق 
باید درس عبرتی باشــد و نباید بگذاریم مشــابه 

آن برای استادکاران دیگر تکرار شود.

توریست مرمتهای خطرناِک تفکر 
پسندانه

علیزاده همچنین مرمت »توریست پسندانه« 
را آفتــی بــرای آثار تاریخــی دانســت و اظهار کرد: 
در حــال حاضر نــگاه مــادی به میــراث فرهنگی 
و بناهــای تاریخــی ســیطره پیــدا کــرده اســت. 
حکمــت، رازهــا و ویژگــی تاریخیــت آثــار در حال 
فراموشــی هســتند. این روزها برخــی مرمت ها 
بــا نــگاه توریســتی، زیباســازی و تصنعــی انجام 
می شــود و این آفتی برای این حوزه اســت. این 
درحالــی اســت کــه بایــد در کنــاِر حفــظ اصالت، 
اصول و شــیوه های مرمتی، به فکــر درآمدزایی 
هم باشــیم و نــرخ ورود و هزینه کرد گردشــگران 
را افزایــش دهیــم. این یک چرخه اســت و اگر به 
درســتی، تعادل در آن ایجاد شــود، هر درآمدی 
که از گردشــگری حاصل شــود به حفظ و مرمت 

میراث فرهنگی کمک می کند.
او افــزود: بعضــی ازکشــورهای همســایه را 
می بینیم که در حوزه گردشگری فعال هستند، 
برای تأمین نیازهای گردشــگران اقامتگاه، هتل 
و رســتوران تأســیس می کننــد و در عین حال از 
آثار و بناهــای تاریخی خــود محافظت می کنند. 
ما با همین تأثیرپذیری و بدون هیچ برنامه ریزی 
و مطالعــات دقیــق، پــا در ایــن راه می گذاریم و 
بســیاری از بناهای تاریخی را با نگاه توریســتی و 
مادی مرمت می کنیم. درحالی که یک اثر تاریخی 
بــرای مرمت به زیباســازی و حالت نمایشــی نیاز 
و  نوســازی  گردشــگران،  جــذب  بــرای  و  نــدارد 
زیباســازی بناهــای تاریخــی اصا هدف نیســت. 
بــرای یک گردشــگر دیــدن کهنگی ها و شــواهد 
تاریخی بناها حائز اهمیت است و اصا بر همین 
اساس مقصد گردشگری اش را انتخاب می کند. 
در حــال حاضــر بــه بهانــه مرمــت و زیباســازِی 
تصنعی، شــواهد تاریخی و هویت بناها را از بین 
می بریم، این تفکر خطرناک است و باید کنترل و 

مهار شود تا تعادل حفظ شود.
علیزاده همچنین گفت: در کشورهای اروپایی 
مانند »ونیز« ایتالیا شــاهد بــودم که دیوارهای 
بناها، مجســمه های تاریخی و نقش برجسته ها 
ریخته شــده و یــا خیلی کهنه بودنــد، اما مرمت 
نمی شــدند، علت را که جویا شــدم، پاســخ این 
بود که مردم از سراســر دنیا بــرای دیدن همین 
شــواهد تاریخــی  می آینــد و لزومی نــدارد همه 

خرابی های یک بنای تاریخی را بپوشانیم. بعضی 
مواقــع ریختگی هــا و آســیب های آثــار تاریخــی 
زیباســت و ترجیحا همان ویژگی نیاز به حفاظت 
دارد و نــه مرمــت. البتــه در مواقعــی بــه مرمت 
اضطــراری نیــاز می شــود کــه بایــد در ایــن نوع 

مرمت به بهترین وجه از بنا نگهداری شود.

نیاز کردن بزک به اصیل تاریخی بنای 
ندارد

این کارشناس مرمت بر ضرورت حفظ اصالت و 
هویت بناهای تاریخی در حین تغییر کاربری آن ها، 
تاکید کرد و افزود: اگر یک بنا بر اســاس کاربری که 
از قبل داشــته بتوانــد به حیات خــود ادامه دهد 
بایــد همــان کاربری ابقا شــود، اما اگــر کاربری آن 
در زمان معاصر جواب نمی دهد باید با مطالعات 
دقیق، کاربــری جدیدی برای آن در نظر بگیریم که 
متجانس با بنا باشــد، نه این کــه کاربری ایی به بنا 
تحمیــل کنیم که با ظرفیت آن تناســبی نــدارد. در 
این نوع مرمت باید تمام الیه های تاریخی بنا حفظ 
شود و به یاد داشته باشیم که بنای تاریخی اصیل 

به بزک کردن نیاز ندارد.
او اضافــه کــرد: در واقــع حفــظ اصالــت اثر از 
اوجــب واجبات اســت. این اصالــت می تواند در 
شــواهد تاریخی، فنون، مصالح و سازه و مکان 
و پیرامــون بنــا جلوه گــری کنــد و ایــن عوامــل 
نباید دســتخوش تغییرات و صدمه شود. بنای 
تاریخــی نیازی بــه الحاقــات جدید نــدارد و باید 
الحاقاتــی کــه متعلق بــه خودش اســت، حفظ 
شــود. بــه نوعــی الزم اســت در مرمــت، میــراث 
ملمــوس بنای تاریخی در کنار میراث ناملموس 

آن حفظ شود.
علیــزاده در ادامــه این گفت وگــو درباره رویه 
اماکــن  از  بهره بــرداری  و  احیــا  صنــدوق  کاری 
تاریخی در حفظ، مرمــت و تغییر کاربری بناهای 
تاریخــی، اظهــار کرد: ایده این طــرح خیلی خوب 
بــود و واقعا جــای آن در میــراث فرهنگی خالی 
بــود و در مرمت به آن نیاز داشــتیم، اما به مرور 
زمان این صندوق هم در چرخه ای قرار گرفت که 
ســود و نفع اقتصادی در آن غالب شــد. در این 
پروژه ها با عنوان این که حضوربخش خصوصی 

بیشــتر شود و از سرمایه های آن استفاده کنند، 
در بعضی از تغییر کاربری ها اصول مرمتی را زیر 
پــا می گذارنــد، در حالی کــه نباید ایــن اتفاق رخ 
دهد و در کنار توجه به بخش خصوصی و جذب 
بــه اصــول و شــیوه های  ســرمایه گذاران بایــد 
درست مرمت پایبند باشیم و از آن عقب نشینی 
نکنیم. از طرفی، باید انتخاب بخش خصوصی با 

حساسیت و دقت الزم انجام شود.

سوداقتصادییاحفظبنایتاریخی؟
او با طرح این پرســش که آیا ســرمایه گذار به 
مقولــه میراث فرهنگی عاقــه دارد و یا فقط به 
فکر جیب خودش اســت؟ گفت: سرمایه گذاران 
ایــن حوزه عــاوه بر ســود اقتصادی خــود باید 
بــه ایــن حــوزه عاقه مند و دلســوز آن باشــند. 
از ســویی، نبایــد نظــر ســرمایه گذاران در مرمت 
غالــب شــود، بلکــه با ســختگیری و جدیــت باید 
بــر عملکرد و تعهــد آن ها بر محتــوا و فیزیک بنا 
نظارت شــود. منظور این است که در این زمینه 
هــم مرمــت فیزیکی بنــا اهمیــت دارد و هم نوع 
کاربــری و محتوایــی که به بنــا می دهند؛ چراکه 
اگــر نــوع کاربــرِی و ارایــه محتــوای ضعیــف و یا 
اشــتباهی بــه بنا بخشــیده شــود، بــه اعتبار آن 
بنــا و در کل مقولــه میــراث فرهنگــی لطمه زده 

خواهد شد.
این پژوهشــگر حــوزه مرمــت ادامــه داد: در 
راستای تغییرکاربری ها، رستوران ها و هتل های 
بســیاری در بناهــای تاریخــی ســاخته شــده اند. 
در ایــن نــوع کاربری هــا بــه دلیــل فعالیت هــای 
آشــپزی و آبریزهایی که در بنا ایجاد شده است، 
آسیب های زیادی به بنا وارد می شود، یا ممکن 
اســت کاربری جدید بیش از توانایی بنا باشــد و 
موجــب صدمه به آن شــود. در چنیــن مواردی 
میــراث فرهنگــی موظــف اســت با کارشناســان 
ناظــر و قدرتمند جلوی چنیــن عملیاتی را بگیرد 
و یــا راه حلــی را پیشــنهاد بدهند. بــه نظرم این 
موضــوع در حال حاضر نیاز بــه تجدید نظر دارد 
و بایــد ایــن رونــد از نظــر کیفــی و کمی بررســی 
شــود. اگرچه فکر می کنم ما از نظر کمیت بیشتر 
پیشرفت کرده ایم تا کیفیت و در حال حاضر بعد 

از گسترش و توسعه پروژه های مرمت اکنون به 
نقطه ای رســیدیم که باید به کیفیت های مرمت 

هم توجه کنیم.

لزومشفافسازیدرپروژههایمرمتی
اســتراتژی  بایــد  این کــه  بیــان  بــا  علیــزاده 
بلندمــدت و میان مدت در مرمت تدوین شــود، 
اظهــار کــرد: ســرعت و شــتابی کــه در مســائل 
توســعه شــهری و طرح های تفصیلی داریم باید 
کنتــرل شــود. وقتــی یــک پــروژه مرمتــی را اجرا 
می کنیــم نبایــد خیلی ســریع عمــل کنیــم، این 
امربایــد همــراه بــا تفکــر و مطالعه باشــد. باید 
از کارشناســان ایــن حــوزه مشــورت بگیریــم و 
دیدگاه هــای مختلف را در نظر داشــته باشــیم، 
نــه این که مخفیانه یک پروژه مرمتی بدون هیچ 
خبر و گزارشی انجام شود. در ضمن با انعکاس 
اخبار و گزارش های پروژه های مرمتی می توان از 
تجربه و نظرات کارشناسان دیگری هم بهره برد 
و این پروژه هــا را نقد علمی کرد. کارهای مرمتی 
نظامــی و امنیتــی نیســتند کــه حتمــا محرمانه 

انجام شوند.
داوود  »مجســمه  اســت  جالــب  افــزود:  او 
مــردم  عمــوم  معــرض  در  رم،  در  آنــژ«  میــکل 
توســط کارشناســان مربوطه پاکسازی و مرمت 
شــد و ایــن یعنــی شــفافیت و دموکراســی در 
حــوزه میــراث فرهنگــی و مرمــت. جــای تعجب 
اســت کــه در ایــران مرمت اکثــر بناهــای تاریخی 
محرمانــه انجــام می شــود، به عنــوان مثال اگر 
من بخواهم به عنوان یک کارشــناس مرمت در 
کارگاهی حضور داشته باشم، اجازه ورود ندارم، 
مگــر آن که نامــه ای از طرف دانشــگاه یــا میراث 

فرهنگی داشته باشم.
علیــزاده همچنین در انتهــا تاکید کرد: "حفظ 
اصالت" یک اثر تاریخی چه بنا و چه بافت قدیمی 
شهر خیلی اهمیت دارد و باید در اولویت باالیی 
قرار گیرد. باید کارشناسان متخصص برای تمام 
پروژه های مرمتی نظارت کنند و عملکرد آن ها را 
تضمین کنند. اگر این عامل مهم در مرمت را در 
نظر بگیریم، خود به خود اصول دیگر به درستی 

شکل می گیرند.

یست پسندانه پرده مرمت تور آفتی در پشت 

آثارباستانی

بعضی ازکشورهای همسایه 
را می بینیم که در حوزه 
گردشگری فعال هستند، 
برای تأمین نیازهای 
گردشگران اقامتگاه، 
هتل و رستوران تأسیس 
می کنند و در عین حال 
از آثار و بناهای تاریخی 
خود محافظت می کنند. 
ما با همین تأثیرپذیری و 
بدون هیچ برنامه ریزی و 
مطالعات دقیق، پا در این 
راه می گذاریم و بسیاری از 
بناهای تاریخی را با نگاه 
توریستی و مادی مرمت 
می کنیم. درحالی که یک 
اثر تاریخی برای مرمت به 
زیباسازی و حالت نمایشی 
نیاز ندارد و برای جذب 
گردشگران، نوسازی و 
زیباسازی بناهای تاریخی 
اصال هدف نیست. برای یک 
گردشگر دیدن کهنگی ها و 
شواهد تاریخی بناها حائز 
اهمیت است و اصال بر همین 
اساس مقصد گردشگری اش 
را انتخاب می کند. در حال 
حاضر به بهانه مرمت و 
زیباسازِی تصنعی، شواهد 
تاریخی و هویت بناها را از 
بین می بریم ...


