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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

۱۴ مرداد ماه  سالروز یکی از اتفاقات 
مهــم و سرنوشت ســاز در برگ های 
تاریخ ایــران زمین اســت.  در روز ۱۴ 
مردادماه سال ۱۲۸۵ ســرانجام پس 
از ماه هــا درگیــری و منازعــه میان 
مشــروطه خواهان و درباریان، فرمان 
مشروطه از سوی مظفرالدین شاه قاجار 

امضا شد.
این فرمان به خط قوام الســلطنه و 
خطاب به مشیرالدوله، صدراعظم نوشته 
شده بود و در آن آمده بود: »...در این موقع 
که اراده همایون ما بر این تعلق گرفت که 
برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران 
و تشیید مبانی دولت اصالحات مقننه به 
مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع 
اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم 
که مجلس شــورای ملی از منتخبین 
شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، 
مالکین و تجــار و اصناف بــه انتخاب 

طبقات مرقومــه در دارالخالفه تهران 
تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور 
دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره 
و مداقه الزمه را به عمل آورده به هیات 
وزرای دولت خــواه ما در اصالحاتی که 
برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد 
شــد اعانت و کمک الزم را بنماید و در 
کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را 
در خیر دولت و ملــت و مصالح عامه و 
احتیاجــات قاطبه اهالــی مملکت به 
توســط شــخص اول دولت به عرض 
برساند که به صحه همایونی موشح و به 

موقع اجرا گذارده شود...«
این فرمان هفت ماه پس از دســتور 

تاسیس »عدالتخانه« صادر شد.
صدور فرمان تأســیس مجلس در 
مرداد ۱۲۸۵ هجری شمســی، مبنای 
شکل گیری مشروطه در تاریخ  شناخته 
شده است و تحصن مشروطه خواهان در 

تیرماه این سال ابعاد گسترده ای یافت.
دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین 
شاه دستور تشکیل اولین مجلس شورای 
ملی را صــادر کرد. در این دســتور که 

مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است: 
»جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل 
دستخط ســابق خودمان مورخه ۱۴ 
جمادی الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در 
تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده 
بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از 
توجهات ما واقف باشند مقرر می داریم 
که مجلس مزبــور را صریحا دائر نموده 
و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول 
و شرایط نظام مجلس شــورای ملی را 
براساس امضای منتخبین به طوری که 
شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که 
به شرف عرض و با امضای همایون این 

مقصود مقدس صورت پذیرد.«
جنبش مشــروطیت بدون شک از 
رویدادهای مهــم و تأثیرگذار در تاریخ 
تحوالت سیاسی ایران محسوب می شود. 
آثار این رویــداد در زندگی فرهنگی و 
سیاسی مردم، از ســایر حوادثی که تا 
آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، 
عمیق تر بوده است. بسیاری نارضایتی 
عمیق جامعه ایران در سال های حکومت 
قاجار را ریشه اصلی اعتراضات مردمی 

علیه دولت و زمینه ســاز شکل گیری 
نهضت مشروطیت می دانند. به عبارت 
دیگر هرج و مرج و فســاد در دســتگاه 
اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر 
اسراف و ولخرجی های شاهان و درباریان، 
انجام مسافرت های مکرر و غیر ضروری 
مظفرالدین شاه به فرنگ از طریق دریافت 
وام با شرایط سنگین از دول خارجی و 
تحمیل مالیات های کمرشکن بر مردم، 
قحطی فزاینده در تهران و شهرستان ها، 
تســلط روزافزون بیگانگان بر کشور، 
افزایش بهــای ارزاق عمومــی، ظلم و 
تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، 
بی حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام 
اسالمی، بحران مالی و سقوط اقتصادی 
کشــور و اعطای امتیازات گوناگون به 
قدرت هــای اســتعماری، همه و همه 
مواردی اســت که به عنوان ریشه های 

انقالب مشروطیت مطرح می شوند.
حاصــل ایــن وقایــع تاریخی و 
سرنوشت ساز در حال حاضر دو موزه در 
سطح کشور است که در شهرهای تبریز 
و اصفهان دایر شــده و قرار بر این است 

که بر تعداد این موزه ها در سایر شهرها  
افزوده شود.

خانه موزه مشروطه تبریز
خانه مشروطه در یکی از محله های 
قدیمی شهر تبریز به نام راسته کوچه 

و در غرب بازار تبریز قرار گرفته است.
این بنا ملک شــخصی حاج مهدی 
کوزه کنانی بوده  و به ســبک معماری 
دوران قاجار ساخته شده است. بزرگان 
مشــروطه پس از به توپ بسته شدن 
مجلس شورای ملی توسط محمدعلی 
شاه، در خانه مشــروطه جمع شده و به 
همفکری می پرداختند. همچنین این 
مکان محل تشکیل جلسه های انجمن 
تبریــز و مرکز فرماندهــی مجاهدان 
در طی محاصره ۱۱ ماهــه تبریز و نیز 
مرکز تصمیم  گیری برای پایین آوردن 
پرچم های تسلیم در برابر شاه قاجار بوده 
است. از افراد مهمی که در این مکان به 
فعالیت و همفکری پرداخته اند می توان 
ستارخان، باقرخان، ثقةاالسالم تبریزی، 
حاجی میرزا آقا فرشی و بنیان گذار این 
مجموعه، حاج مهدی کــوزه کنانی را 
نام برد. مجســمه هایی از حسین خان 
باغبان، حاج علی دواچی، ثقة االسالم 
تبریزی، حــاج علی ختایــی، هوارد، 
کربالیی علی موسیو، شیخ علی اصغر 
لیالوایی، آخوند خراســانی، علی اکبر 
دهخدا و زینب پاشا )تنها زن در صفوف 
مشروطه خواهان(، به همراه مهرهای 
مختلف گروه های انقالبی از اشیا تاریخی 

خانه مشروطه هستند.

خانه موزه مشروطه اصفهان
خانه مشــروطه اصفهــان یکی از 
خانه هــای تاریخی شــهر اصفهان در 
نزدیکی میدان نقش جهان و در خیابان 
نشاط است. این خانه متعلق به حاج آقا 
نوراهلل نجفی اصفهانی بوده که در دوران 
قاجار ساخته شده است. دلیل نامگذاری 
این بنای زیبا با عنوان خانه مشــروطه 
اصفهان این اســت کــه در این مکان 
بسیاری از مالقات های رسمی پیرامون 
اوضاع سیاسی زمان مشروطه خواهی، 
صورت می گرفته و در مواقع حســاس 
و تاریخی بســیاری، بزرگان اصفهان و 
خانین بختیاری در این مکان به میزبانی 
صاحبخانه گرد یکدیگر جمع می شدند. 
از طرفــی معمــاری و تزییناتی که در 
ساخت این خانه اســتفاده شده است؛ 
یــادآور دوران قاجار و اوایل ســلطنت 
رضاشاه می باشــد. این خانه دارای دو 
شاه نشین در ضلع شمالی و جنوبی خود 
می باشد و همچنین دو حیاط بیرونی 
و اندرونی و ۱۲ اتاق جز ساختمان خانه 
مشروطه اصفهان هستند. این خانه زیبا 
و تاریخی دارای تزیینات شیشه هفت 
رنگ روی در های هفت لنگه است که به 
نام ارسی شناخته می شوند. در ساعاتی 
از روز که نور خورشید بر این شیشه های 
رنگارنگ می تابد، چشــم انداز زیبایی 
درون شاه نشــین ایجاد می شود. این 
شاه نشین ها که دارای ارسی می باشند 
محلی برای انجام مالقات ها رســمی 

صاحب خانه با مهمانان بوده است.

خانه های موزه مشروطه تبریز و اصفهان حاصل فرمان مشروطیت است

برگی سرنوشت ساز در تاریخ ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گذری در مجموعه کاخ گلستان
اینجا یک کتاب تاریخ نهفته است

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

از دوران قاجار و پهلوی کاخ های زیادی در تهران 
به جای مانده  است. امروز گشتی در یکی از کاخ های 
تهران می زنیم )البته می دانید کــه در این روزهای 
کرونازده فقط می توانم خاطرات سفرهای گذشته را 
مرور می کنم(. کاخ هایی که از قاجار به جا مانده نسبت 
به کاخ های دوران پهلوی معماری ساده تری دارند و 
البته به  برخی از آنها ساختمان های دیگری اضافه 
شده و یا از نو بازسازی شده اند. کاخ های تهران  جزو 
مکان هایی هستند که هر گردشگری به یک یا دوتا 
از آنها در بازدید از پایتخت حتما سر خواهد زد و من 
نیز از این قاعده مستثنی نبودم و یک روز جمعه ام را 
به کاخ گردی گذراندم و به سراغ مجموعه کاخ موزه 
گلســتان که یکی از قدیمی ترین ها در تهران است 
رفتم. این کاخ یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی 
تهران و محل اقامت شاهان سلسه قاجار و از زیباترین 
و کهن ترین بناهای پایتخت ۲00 ساله ایران است. 
ســابقه تاریخی ارگ ســلطنتی به روزگار صفویه 
بازمی گردد. شاه طهماسب اول در سفرهای خود به 
قصد زیارت مقبره حضرت عبدالعظیم دستور داد 
بارویی به دور تهران احداث شود. بعد از او شاه عباس 
در قسمت شمالی چهارباغ و چنارستانی احداث کرد 
که بعدها دیوار بلندی گرد آن بنا کرده و مقر سلطنتی 
را در داخل آن ســاخت و آنجا را ارگ نامید و در دوره 
ناصرالدین شاه تغییراتی به سبک اروپایی در معماری 
کاخ گلستان انجام شد.  از مترو اما خمینی پیاده شدم و 
چند دقیقه ای تا در اصلی کاخ پیاده رفتم. وارد مجموعه 
شدم و در ابتدا به سراغ امارت بادگیر رفتم. این عمارت 
در زمان فتحعلی شــاه در ضلع جنوبی باغ گلستان 
ساخته شده ولی در زمان ناصرالدین شاه توسط حاج 
علی خان حاجب الدوله تغییراتی کرده و به شــکل 
امروزی درآمده است. فضای عمارت بادگیر یک فضای 
کامال سنتی ایرانی است با ارسی هایی با شیشه های 
رنگی و ســتون ها و دیوارهای نقاشی و آیینه کاری 
شده. این عمارت بی شباهت به حسینیه امینی ها در 
قزوین نیست. دومین مکانی که در مجموعه گلستان 
بازدید کردم عمارت تخت مرمر بــود. این عمارت 
جزو قدیمی ترین بناهای مجموعه گلستان است که 
ساخت آن به دوران کریم خان زند باز می گردد. ایوانی 
سفید و مرمرین با حوضی بزرگ که نشان از برگزاری 
مراسم مهمی در حیاط این عمارت بود. فضای اطراف 
این عمارت مرا به یاد فیلم کمال الملک می انداخت. 
به سراغ تاالر برلیان رفتم: تاالری که پیش از آن کاخ 
بلور نام داشته است:  اتاقی زیبا با آینه کاری های فراوان. 
گویا به دلیل همین آینه کاری ها و یا به سبب حوض 
بلور هشت ضلعی و چلچراغ هایی که امپراتور روسیه 
الکساندر اول برای فتحعلی شاه فرستاده بود این تاالر 

به نام بلور خوانده شده است. 

تاالر برلیان نیز بر کف همان تاالر بلور پی ریزی 
شده اســت و در بازســازی بر تزیینات شکوهش 
افزوده اند و به همین منظور نام بلور به برلیان تغییر 
کرده اســت. از تاالر برلیان بیرون آمدم و به ســراغ 
شــاخص ترین و یکی از زیباترین بناهای مجموعه 
کاخ گلســتان رفتم: عمارت خورشــید و یا همان 
شمس العماره. در راه به ســمت شمس العماره که 
می رفتم صدای مرحوم مرتضی احمدی در گوشم 
می پیچید که در طهرون قدیم میخواند:» برفتم بر در 
شمس العماره«. گویا ناصرالدین شاه بعد از بازگشت 
از فرنگ و دیدن آسمانخراش های اروپایی تصمیم به 
ساخت ساختمان بلندی در تهران می گیرد و دستور 
ساخت شــمس العماره را می دهد. ساخت عمارت 
خورشید سه سال به طول می انجامد و متشکل از دو 
برج متقارن است و البته مشخصه بارز شمس العماره 
ساعت بزرگی است که در میان دو برج قرار دارد. اینجا 
پر از عمارت های قدیم است. یادتان باشد، مجموعه 
گلستان فقط موزه نیست، عمارت های اینجا به اندازه 
یک کتاب تاریخ حرف برای گفتــن دارند. حتما به 

گلستان بروید ...

سفرنامه 

نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و جمعی از نمایندگان 
بخش خصوصی درحالی برگزار شد که میزان خسارت واردشده 
از کووید ۱۹ به صنعت گردشــگری و صنایع دستی ۷0 هزار 
میلیارد ریال اعالم شد. هتلداران نیز با انتقاد از بسته حمایتی 

کرونا نسبت به بیکاری ۷۵ هزار نفر شاغل هشدار دادند.
به گزارش ایســنا، موضوع این نشســت »بررسی آخرین 
وضعیت اقتصاد گردشــگری« بود. معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی، از میزان رشد 
گردشگری در تولید ناخالص ملی، اشتغال و صادرات از ابتدای 
دولت دوازدهم تا کنون گزارش آماری داد و بعد اعالم کرد: میزان 
خسارت ناشی از کرونا در حوزه های گردشگری و صنایع دستی 

به ۷0 هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گفته ولی تیموری، در بین ۳۱ اســتان، خراسان رضوی 
با بیش از ۱۱ هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال بیشــترین و خراسان 
جنوبی با بیــش از ۱0۵ میلیارد ریال کمترین خســارت را 

متحمل شده اند.
رئیس جامعه هتلداران ایران، هم که در جلســه کمیسون 
اقتصادی حضور داشت، به مشــکالتی که بر اثر شیوع کرونا 
متوجه صنعت هتلداری کشور شده است، اشاره کرد و گفت: 
حدود ۷۵ هزار نفر به طور مستقیم در هتل ها و مراکز اقامتی 
کشور کار می کنند که اشتغال آن ها در خطر قرار گرفته است. 

از ســویی هتل های ایران از اسفندماه ســال گذشته تا پایان 
تیرماه امســال ۷۴00 میلیون تومان درآمد از دست داده اند. 
متاسفانه ضریب اشغال هتل های کشــور زیر ۵ درصد است و 
خیلی از هتل ها یا تعطیل و یا با رکودی شدید روبه رو شده اند. 
تعداد زیادی از کارکنان هتل ها یا تعدیل شده اند یا در آستانه 
تعدیل قرار دارند، این سبب شده هتلداران نیروهای کارآمد را 

از دست بدهند.
جمشید حمزه زاده، به بسته  حمایتی دولت در دوران کرونا 
اشاره کرد و افزود: این بسته برای برون رفت صنعت هتلداری 
و گردشگری کشور از مشــکالت به وجودآمده، تاثیر چندانی 
ندارد. ما این موضوع را در جلسات مختلف چه با رئیس جمهور 
و چه با وزرا مطرح کردیــم و گفتیم که چون صنعت هتلداری 
۱00 درصد آسیب دیده، این بسته حمایتی تاثیری ندارد. ضمن 
اینکه خود این بسته هم به طور کامل اجرا نشده است. به عنوان 
مثال می توان به بیمه کارکنان اشــاره کرد. خیلی از کارکنان 
تاکنون پولی نگرفته اند و خیلی از آنهایی که بیکار شده اند االن 

با سازمان تامین اجتماعی درگیر هستند.
او ادامه داد: مساله بخشودگی هزینه حامل های انرژی اصال 
محقق نشد. وزارت نیرو نه تنها اصال در زمینه بخشودگی هزینه 
آب، برق و گاز  همکاری نکرد، بلکه شاهد بودیم در دوره امهال 
پرداخت بدهی ها برای خیلی از هتل ها اخطار پلمب آمد. حاال 
هم اوضاع به همان صورت اســت. به عنوان مثال برق یکی از 
هتل های پنج ستاره در تبریز به خاطر یک روز تاخیر در پرداخت 
قطع شــد. خیلی از هتل ها اخطار پلمب را دریافت کرده اند و 
فشارها بر آن ها مضاعف شده است. در چنین شرایطی پیداست 
کــه وام ۱۲ درصدی که به ازای هر نفــر ۱٦ میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است، نمی تواند چاره ساز باشد. ما بارها به این 
وضعیت اعتراض کردیم و خواستار راهکارهای بهتر و راهگشاتر 

شدیم اما متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم.
حمزه زاده به تجربه خالقانه صنعت هتلداری فرانسه بعد 
از کرونا اشــاره کرد و افزود: فرانسه به دنبال سیاست تحریک 
تقاضای ســفر، اخیرا اعالم کرد برای شــرکت ها، مشاغل و 
کسب وکارهایی که در شرایط فعلی در سفرهایشان از هتل های 
این کشور اســتفاده کنند، ۳0 درصد معافیت مالیاتی در نظر 
می گیرد. چنین ابتکارهایی می تواند در کشــور ما هم مورد 

توجه قرار بگیرد.
رئیس جامعه هتلداران ایران درخواست کرد صدور مجوز 
برای تاسیس مهمانسرای دولتی متوقف شود و مهمانسراهای 
دولتی موجود هم بــه بخش خصوصی واگذار شــود و افزود: 
فعالیت این اقامتگاه ها در شرایط کنونی، دشواری کارِ هتل ها و 

اقامتگاه های بخش خصوصی را دوچندان کرده است.
نایب رئیس جامعه هتلداران ایران، نیز پیشــنهاد تشکیل 
صندوق حمایت از گردشگری را مطرح کرد و ادامه داد: پرداخت 
تسهیالت با سود ۸ درصد مثل وام های روستایی خواسته مهم 
فعاالن صنعت گردشگری و هتلداران کشور است. تسهیالتی از 
صندوق توسعه ملی با بازپرداخت هفت ساله می تواند در اختیار 
هتل ها قرار گیرد. پیشنهاد ما این است که این وام در ازای هر 

اتاق ۵0 میلیون تومان باشد.
شهرام شیروانی، همچنین پیشنهاد کرد وزارت کار و تامین 
اجتماعی یک سال به کارکنان هتل ها بیمه بیکاری پرداخت 
کند و در ادامه گفت: سال ها ســت کارفرما ۳ درصد حق بیمه 
بیکاری را می پردازد ولی در شرایط بحرانی این روزها همکاری 

الزم برای پرداخت بیمه بیکاری نشــد. اکنون که روز سخت 
هتل هاست، سازمان تامین اجتماعی باید همکاری کند و یک 
سال از طریق بیمه بیکاری، نیروی انسانی هتل ها را تغذیه کند 

و حقوقشان را بپردازد.
شــیروانی ادامه داد: دولت اعالم کرده بود برای دوره ســه 
ماه کرونا، یک میلیــون و  ۵00 هزار تومــان بابت هر نیروی 
انسانی می پردازد. از این مبلغ وعده داده شده، بعضی ها ۸00 
هزار تومان، بعضی ها یک میلیــون تومان،  در نهایت بعضی ها 
یک میلیون و ۱ هزار تومان دریافت کردند که آن هم با تاخیر 
پرداخت شــد. ما تقاضای پرداخت الباقی حقوق را از سازمان 

تامین اجتماعی و یا هر دستگاه مربوطه دیگر داریم.
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بعد از ارائه 
گزارش ها، گفت: متأســفانه تا به امروز مصوبات دولت برای 
حمایت از کســب و کارها به طور کامل عملیاتی نشــده و با 

کمترین میزان اجرا شده است.
محمدرضا پورابراهیمی، افزود: مقرر شــد مجلس شورای 
اســالمی در بحث مالیات و بیمه بخش گردشگری و صنایع 
دستی هر چه سریع تر مشــکالت را رفع کند. قرار شد وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گزارش هایی 
از وضعیت فعلی سه بخش که به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
آسیب دیدند به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند و ما هر 
چه سریع تر در این زمینه اقدام کنیم. وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی روز سه شــنبه نیز جلسه ای با 
کمیســیون فرهنگی مجلس داشــت که ضمن تشریح سند 
راهبردی توسعه گردشگری، قرار شد این وزارتخانه در نامه ای 

به این کمیسیون انتظارات حمایتی خود را مطرح کند.

در نشست »بررسی آخرین وضعیت اقتصاد گردشگری« مطرح شد:

۷ هزار میلیارد تومان خسارت کرونا به گردشگری و صنایع دستی ایران

گزارش
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