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نظر حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره مسئله  
چندهمسری 

خدا یکی و محبت یکی و یار یکی

پیرو انتســاب برخــی دیدگاه هــا و تعبیرات 
در موضوع »چندهمســری مــردان« به حضرت 
آیت اهلل خامنه ای و با توجه به تأثیر آن بر مســائل 
 خانوادگی و شئون اجتماعی، بخش زن و خانواده

 KHAMENEI.IR )ریحانــه( فتــوا و نگاه 
معظم له به این مسأله را به شکل مختصر بیان کرد. به 
گزارش ایسنا، در نظر حضرت آیت اهلل خامنه ای بنابر 
ادله ی معتبر دینی چند همسری مردان، مباح اما 
غیرمستحب است، اما از آنجا که مطابق دالیل قرآنی 
جواز آن مشروط به اطمینان از رعایت عدالت بین 
همسران شده است، بنابراین هرگاه از نظر عقالیی 
عدم تحقق رعایت عدالت بین همســران محتمل 
باشد، ازدواج مجدد شوهر جایز نیست. بر این اساس 
از آنجا که در جامعه و کشور ما ازدواج مجدد مردان 
غالباً به ضرر اســتحکام خانواده و موجب تضعیف 
محبت زوجین و گاه فروپاشی خانواده است، نگاه 
معظم له به آن خوشــبینانه و مثبت نیست و از این 
روست که این جمله در بیان ایشان تکرار شده است 

که: »خدا یکی و محبت یکی و یار یکی«
    

شناسایی محل های جدید برای 
توسعه گرمخانه های تهران

رئیس ســازمان رفــاه و خدمــات اجتماعی 
شهرداری تهران از شناسایی محل های جدید برای 
توسعه گرمخانه های شهر تهران خبر داد و گفت: در 
شب های سرد زمستان نباید زنان کارتن خواب و 
آسیب دیده را فراموش کرد. به گزارش ایسنا، شب 
گذشته مالک حسینی در بازدید خبرنگاران از مرکز 
نگهداری مادر و کودک واقع در منطقه 15 با بیان این 
که شهرداری تهران امکانات سخت افزاری به مراکز 
نگهداری مادر و کودک اختصاص می دهد، افزود: در 
مرکز مادر و کودک زنانی که قصد ترک اعتیاد دارند 
و یا ترک کرده اما هنوز آمادگی حضور در جامعه را 
ندارند، نگهداری می شــوند و سعی کردیم فضای 
موثری را برای مادران و کودکان فراهم کنیم. وی 
در پاسخ به این پرسش که چرا ظرفیت مراکز ویژه 
زنان خالی مانده است، گفت: با ان جی اوهای فعال 
در حوزه  آسیب های اجتماعی بخصوص مادران و 
کودکان جلسات متعددی گذاشتیم تا بتوانیم از 
ظرفیت آنها برای جذب زنان و مادران اقدام کنیم. تا 
حداقل آنها در پاتوق ها در این شب های سرد نمانند.

    
مراجعه بیش از ۲۰۰۰ نفر به 
اورژانس در پی آلودگی هوا

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: طی چند 
روز گذشته به دلیل بروز آلودگی هوا ۲1۶۰ نفر به دلیل 
مشکالت قلبی و تنفسی به اورژانس پیش بیمارستانی 
و بیمارستانی استان های اصفهان، البرز، تهران، قزوین، 
قم و مرکزی مراجعه کرده اند. به گزارش ایسنا،  مجتبی 
خالدی با اشاره به توصیه های اورژانس برای ایام آلودگی 
هوا افزود: از این تعداد ۷5۶ مورد بیمار تنفسی و  1۴۰۴ 
مورد بیمار قلبی بوده انــد. او ادامه داد: در هنگام بروز 
آلودگی هوا تمامی مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس 
پیش بیمارستانی در آمادگی کامل به سر می برند، زیرا 
در این ایام میزان مراجعه بیماران قلبی- تنفسی به 

اورژانس رشد چشمگیری پیدا می کند.
    

تقدیر از تاکسیران امانتدار تهران

شهردار تهران در سه شنبه بدون خودرو به راننده 
تاکسی که حدود ۷۰ هزار یورو دو گردشگر لهستانی 
را به آنها بازگردانده بود، نشان امانتداری اهدا کرد. به 
گزارش ایسنا، پیروز حناچی با اهدای نشان امانتداری 
و یک سفر مشهد، از اقدام انسان دوستانه این راننده 
تاکسی که دبیر بازنشســته آموزش و پرورش نیز 
هست، تقدیر کرد و گفت: امیدوارم چرخ تاکسی ات 
برایت خوب بچرخد. علی حســن ظفری، راننده  
امانت دار که بیش از ۷۰سال دارد به شهردار تهران 
گفت: بنده دبیر آموزش و پرورش بودم که از سال 
8۶ بازنشسته شده و از آن زمان راننده تاکسی شدم 
و افتخار می کنم که جزئی از این جامعه زحمت کش 

تاکسیرانان هستم.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

چند روز پیــش خبرگزاری ایرنا 
در گزارشــی از تامین آخرین قسط 
ســپاه پاســداران برای آزادسازی 
قلعه فلک االفالک خبــر داد. قلعه 
فلک  االفــالک بــه عنــوان یکی از 
شــاهکارهای معماری جهان باید 
ثبت جهانی می شد؛ اما برای چنین 
اقدامی اول نیاز بود تــا مبلغ مورد 
درخواســت سپاه پاســداران برای 
آزادســازی عرصه قلعه تامین شود 
و اکنون قســط آخر از ۶۹ میلیارد 
تومان مورد درخواســت این ارگان 
نظامی آماده اســت که در صورت 
آزادســازی عرصه به آنها پرداخت 

شود.
بنای عظیم آجری قلعه باستانی 
فلک االفالک مربوط به دوره ساسانی 
است که روی تپه ای باستانی در مرکز 
شهر خرم آباد قرار دارد. این قلعه در 
دوره قاجار عالوه بر محل اســتقرار 
مقر حکومتــی، محــل نگهداری 
زندانیــان از جمله عشــایر مخالف 
دولت بوده است. در دوران پهلوی نیز 
از این قلعه به عنوان زندان استفاده 
شده اســت. گفته می شــود، بین 
ســال های 1۳۳۲ تا 1۳۳۳ صدها 
نفر از مخالفان در این قلعه محبوس 
بودند. در نهایت در 18 آبان 1۳۴۹ 
با دســتور مقام های آن دوره زندان 
فلک االفالک در لرســتان به موزه 
مردم شناسی تبدیل شد. این اولین 
بار در ایران بود کــه زندانی به موزه 

تبدیل می شد.
ســپاه و ارتش سال هاســت که 
قلعه و حریمــش را در اختیار دارند 
و مانع ثبت جهانــی این اثر تاریخی 
به جا مانــده از دوران ساســانیان 
شــده اند اما فرمانده سپاه حضرت 
ابوالفضل)ع( معتقد است شایسته 
نیست از واژه های آزادی، آزادسازی، 
تصرف، اشغال و... اســتفاده شود. 
سردار کشکولی در این باره گفته بود: 

»در همه جهان با هر تفکر و دیدی، 
یگان هــا باید مقر و جایــگاه معین 
داشته باشند و این از ضروریات است 
و ربطی به کشور ما ندارد. همچنین 
قلعــه در معرض تهدیــد، تخریب 
و آســیب قرار ندارد، بــرای همین 
غیرفوری است، هر زمان بیم خطر 
رود، امری فوری تلقی می شود. بین 
امر ضروری و غیرفوری، امر ضروری 
مطرح است.« او سال گذشته البته 
از آماده نشدن بودجه گالیه کرده و 
گفته بود: »توافق ما و اســتانداری 
مربوط به ســال ۹۳ بود که قیمت 
ساخت و ساز ارزان تر بود و حاال دیگر 

آنقدر نیست.«
سنددار شدن قلعه 

فلک االفالک
اما چند ماه پیش استاندار لرستان 
و مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری این 
استان از پرداخت سهم ارتش و سپاه 
و سند دار شدن قلعه خبر دادند. امین 
قاســمی، مدیرکل اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان لرســتان توضیح داده بود: 
»ســند قلعه نخســت به نام وزارت 
دفاع و پس از آن به میراث فرهنگی 
منتقل خواهد شــد. سنددار شدن 
قلعه به معنی آزادســازی آن است. 
تاکنون حریم قلعه فلک االفالک در 
اختیار سپاه و ارتش بود سهم ارتش 
با مبلغ 11 میلیارد تومان خریداری 
شده اســت. ۲8 میلیارد تومان نیز 
برای خرید ســهم ســپاه پرداخت 
کردیم. مانــده اســت ۴1 میلیارد 
تومان دیگر که آن را هم باید به سپاه 

بدهیم.«
قاســمی گفته بود سند در حال 
صدور اســت و پس از طــی مراحل 
اداری در نهایــت بــه نــام میراث 
فرهنگی ثبت خواهد شد: »در این 
سال ها قلعه در اختیار سپاه و ارتش 
بوده و کسی به فکر صدور سند برای 
فلک االفالک نبوده است اما حاال با 
پیگیری های دولت قرار است سند 
ابتدا به نــام وزارت دفاع ثبت و پس 

از مدتی به میــراث فرهنگی منتقل 
شود.« قاســمی قدم بعدی را ثبت 
جهانی این قلعه می دانسته و گفته 
اســت: »قلعه فلک االفالک درحال 
حاضر در فهرست موقت ثبت جهانی 
است و به زودی اقدامات الزم برای 

ثبت جهانی آن آغاز می شود.«
فلک االفالک و زنده شدن 

صنعت توریسم لرستان
همچنین ســید موسی خادمی، 
اســتاندار لرســتان درباره اهمیت 
ســنددار شــدن قلعه گفته است: 
»ســاماندهی قلعــه فلک االفالک 
ارزش بســیار بیشــتری نسبت به 
راه اندازی ۲۰ کارخانه پتروشیمی 
دارد و اگر ایــن کار را انجام دهیم، 
به صنعت گردشگری استان کمک 
خوبی کرده ایم. بایــد به ازای ایجاد 
هر شغل در پتروشیمی نزدیک سه 
تا چهار میلیــارد تومان هزینه کرد، 
در حالی که در حوزه گردشــگری 
می توان یــک جریان اشــتغال راه 
انداخت و با هزینه اندک شغل پایدار 
ایجاد کرد.« خادمی معتقد اســت 
یکی از عواملــی که می تواند معضل 
بیــکاری در لرســتان را حل کند، 
گردشگری است: »صنعت توریسم 
می تواند بخشی از بار اقتصاد استان 
را برعهده  گیــرد. امیدواریم از این 
فرصت بــرای معرفــی ظرفیت ها، 

مناظر و جاذبه های استان به کشور و 
جهان استفاده کنیم.«

خادمی گفته است: »داشته های 
ما شامل میراث فرهنگی و تاریخی 
و جاذبه های طبیعی این ســرزمین 
اســت که باید مــورد حفاظت قرار 
گیرند و اصلی تریــن وظیفه ما نیز 
صیانت از آنهاست. قاعدتا باید بخشی 
از برنامه خود را برای این موضوع قرار 
دهیم چراکه در آینده ای نه چندان 
دور وضعیت توسعه یافتگی استان ها 

تغییر خواهد کرد.«
 ذهنیت منفی در مردم 

ایجاد نکنید
 پــس از انقــالب بود که ســپاه 
پاسداران با ایجاد یک پادگان نظامی 

در جنــوب قلعــه فالک االفالک و 
اســتقرار در حریم ایــن بنای ملی 
در روند آزادســازی حریــم قلعه و 
ثبت جهانی آن مشــکل ایجاد کرد 
و این اشــکال تا ابتدای سال جاری 
پابرجا ماند. مشکلی که حاال به نظر 
می رسد با تأمین آخرین قسط برای 
سپاه دیگر حل شده است. فرمانده 
سپاه حضرت ابوالفضل)ع( مردادماه 
1۳۹5 گفتــه بود: »متاســفانه در 
اخبار از واژه های آزادی، آزادسازی، 
تصرف، اشغال و... استفاده می شود 
که شایسته نیست. قریب به ۴۰ سال 
است که اراده ای مطرح شده تا قلعه 
در یونسکو ثبت شــود. این موضوع 
در زمــان طاغوت، انقــالب، جنگ 
تحمیلی بوده و حال 1۰ سالی است 
که به موضوع و بحثــی داغ تبدیل 

شده است.«
سپاه هیچ زمانی نگفته حاضر 

به واگذاری نیست
سردار کشــکولی گفته بود: »در 
این 1۰ سال سپاه همیشه پای کار 
بوده و آماده واگذاری است، مدارک 
آن نیز موجود است. سپاه هیچ زمانی 
نگفته حاضر به واگذاری نیســتیم، 
اما زمانــی که  اســتعالم می کنیم، 
عنوان می شود معاوضه امر ضروری 

و غیرفوری است.«
او خروج ســپاه و ارتــش از این 
منطقه را غیرفــوری و غیر ضروری 
دانســته بود: »در همه جهان با هر 
تفکر و دیدی، یگان هــا باید مقر و 
جایگاه معین داشــته باشند و این 
از ضروریات است و ربطی به کشور 
ما نــدارد. همچنین قلعه در معرض 
تهدید، تخریب و آسیب قرار ندارد، 
برای همیــن غیرفوری اســت، هر 
زمان بیــم خطــر رود، امری فوری 
تلقی می شــود. بین امــر ضروری 
و غیرفــوری، امر ضــروری مطرح 

است.«
کشــکولی از بدقولی هــا در 
پرداخــت بودجه هــم گالیه کرده 
و گفتــه بــود: » تــا به حــال هیچ 
اســتانداری نتوانســته به سپاه جا 
بدهد و ســال ۹۳ که استاندار وقت 
آمد، جلسه ای تشکیل شد که طبق 
آن بنا بود به مــا زمین و پول بدهند 
تا جایگاه ســپاه را بســازیم. حال 
۴۰ میلیارد تومان به ما داده اند، اما 
زمین هنــوز مهیا نیســت، چراکه 

باید 11 میلیارد تومان نیز به جهاد 
کشاورزی پرداخت کنند، اما هنوز 

نداده اند.«
 باید موزه شهدا 

در قلعه احداث شود!
ه حضــرت  ســپا نــده  ما فر
ابوالفضل)ع( به گران شدن قیمت ها 
نسبت به روز توافق هم اشاره کرده 
بود؛ مشکلی که به نظر می رسد حاال 
با پرداخت از سوی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی برطرف شــده باشد: 
»توافق ما مربوط به سال ۹۳ بود که 
قیمت ساخت وساز ارزان تر بود. قرار 
بود 5۰ میلیارد تومان پول و زمین به 
ما بدهند که اگر زمین واگذار شود تا 
پایان سال شروع به ساختن مقر سپاه 
می کنیم و ســریع یک پایگاه خوب 
می سازیم.« کشکولی البته شرایط 
پس از خروج را هم منوط به احداث 
موزه شهدا در این محل دانسته بود: 
»همچنین میراث فرهنگی باید در 

این محل موزه شهدا احداث کند.«
قلعــه فلک االفــالک بــه گفته 
کارشناسان از آثار تاریخی به جامانده 
از دوران ساسانی اســت و به عنوان 
یکی از برجســته ترین آثار باستانی 
استان لرستان شــناخته می شود. 
این قلعه که بر فراز تپه ای صخره ای 
مشــرف به خرم آباد، مرکز اســتان 
لرستان واقع شده، با نام های دیگری 
همچون دژ شاپورخواســت، دزبر و 
قلعه خرم آباد هم شناخته می شود. 
وســعت قلعه فلک االفــالک که در 
فهرســت آثار ملی ایران ثبت شده، 
حدود پنج  هزار و ۳۰۰ متر مربع است 
و بنای آن شامل هشت برج، دو صحن 
اســت. این قلعــه در دوران پهلوی 
زندان هم بــوده و نام هایــی مانند 
احمد شــاملو، مهدی اخوان ثالث، 
سیاوش کسرایی و شاهرخ مسکوب 
در میان فهرســت زندانیــان آن به 
چشم می خورد. زندان فلک االفالک 
حدود 5۰ ســال پیش در آبان سال 
1۳۴۹ با دســتور مقام های وقت به 

موزه مردم شناسی تبدیل شد.
با این حال باید به این نکته توجه 
داشــته باشــیم که این قلعه بنایی 
استثنایی اســت که تاکنون تنها به 
دلیل کوتاهی در مدیریت و توانایی 
ســاماندهی اش در فهرست جهانی 
میراث یونســکو قرار نگرفته است. 
اتفاقی که می تواند جهشی بلند در 
صنعت گردشگری استان لرستان که 
مردمش جزو بیکارترین استان های 

کشور است، درپی داشته باشد.

پس از حدود 40 سال قلعه تاریخی خرم آباد به سازمان میراث فرهنگی واگذار می شود

فلک االفالک؛ از زندان و موزه تا ثبت جهانی

خبر

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشور با اشــاره به امضای 
قرارداد خواهرخواندگی 1۰۰ شــهر ایران با شهرهای جهان 
گفت: تحریم به ارتباط بین شهرها ربطی ندارد و اجازه نداده ایم 
دیپلماســی عمومی و ارتباطات مردمی تحت تاثیر مســائل 

سیاسی قرار گیرد.
سیدعباس موسوی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص 
برنامه وزرات امور خارجه کشور برای گسترش خواهرخواندگی 
شهرهای ایران با سایر شهرهای جهان گفت: یکی از برنامه های 
اصلی ما در حوزه دیپلماسی عمومی، بحث دیپلماسی شهری 

به ویژه خواهرخواندگی شهرها اســت. در حال حاضر حدود 
1۰۰ شهر ایران قرارداد خواهرخواندگی را با شهرهای مختلف 
جهان امضا کرده اند و اجرای آن برای بقیه شهرهای کشور نیز 

در جریان است.
او با بیان اینکه گسترش روابط خواهرخواندگی شهرهای 
ایران به آمادگی شهرهای داخل کشور بستگی دارد، تصریح 
کرد: آمادگی شهرهای ما و رایزنی که باید با شهرهای متناظر 
در خارج از کشور انجام گیرد، در تحقق این مساله مهم است، 
همچنین توجه بــه  برنامه ریزی هایی که در داخل از ســوی 

وزارت کشور و متولیان امر باید انجام شود نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور درخصوص افزایش یا 
کاهش تمایل شهرهای جهان به ایجاد ارتباط با شهرهای ایران 
پس از تحریم ها گفت: تحریم به ارتباط بین شهرها ربطی ندارد 
و اجازه نداده ایم؛ دیپلماسی عمومی و ارتباطات مردمی تحت 

تاثیر مسائل سیاسی قرار گیرد. 
موسوی با اشاره به انتخاب دو شهر سنندج و بندرعباس از 
ایران در لیست شهرهای خالق جهان که چنی پیش از سوی 

یونســکو انجام شــد، ادامه داد: در مجموع چهار شهر بزرگ 
اصفهان،  رشت،  بندرعباس و سنندج در گروه شهرهای خالق 
جهان قرار دارند و این مساله نشان دهنده آن است که تحریم 

و مسائل سیاسی بر گسترش روابط شهرها تاثیر نمی گذارد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

امضای قرارداد خواهرخواندگی ۱۰۰ شهر ایران با شهرهای جهان

سردار کشکولی: در این 10 
سال سپاه همیشه پای کار 

بوده و آماده واگذاری است، 
مدارک آن نیز موجود است. 

سپاه هیچ زمانی نگفته 
حاضر به واگذاری نیستیم، 

اما زمانی که  استعالم 
می کنیم، عنوان می شود 

معاوضه امر ضروری و 
غیرفوری است

موسی خادمی: ساماندهی 
قلعه فلک االفالک ارزش 

بسیار بیشتری نسبت 
به راه اندازی 20 کارخانه 

پتروشیمی دارد و اگر این 
کار را انجام دهیم، به صنعت 

گردشگری استان کمک 
خوبی کرده ایم. یکی از 

عواملی که می تواند معضل 
بیکاری را در لرستان حل 

کند، گردشگری است

 شماره   379   /   چهارشنبه  22 آبان   1398  /    15  ربیع االول 1441  /   13 نوامبر   2019


