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غفلت پژوهش های تاریخی درباره سرنوشت شهدای واقعه گوهرشاد

قلعه فلک افالک  2سانت فرونشست

گزارش
زهــرا کشــوری  -خبرنــگار /نماینــده خرمآبــاد نســبت بــه فرونشســت دو
ســانتیمتری قلعه  1700ساله فلک افالک هشــدار داد .بهدنبال این هشدار،
«مهــرداد ویــس کرمــی» در نامههــای مشــترک بــا وزیــر میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی کشور و استاندار لرستان خواستار تزریق اعتباری
 200میلیونــی برای رصد مســتمر قلعه شــد .با وجود ایــن «بهزاد رضاعی»
ناظر وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور بر آثار تاریخی
لرســتان ،فرونشست تاریخ ساسانیان بر بلندای میدان سبز میدان خرمآباد
را مسبوق به سابقه میداند و آن را خطرناک نمیخواند.
توگو
پیــش از ایــن ،ویس کرمی نماینــده خرمآبادیها در بهارســتان در گف 
با رســانههای محلی با تأکید بر لزوم مقاومســازی فلک افالک از نشست دو
ســانتیمتری قلعه فلک افالک طی سه سال گذشته خبر داده است .او گفته
اســت« :قلعه نیاز جدی به رصد و مقاومســازی دارد .با  200میلیون هزینه
و اســتقرار «مرکز دائمی ژئودینامیک» رصد مستمر منطقه میتواند انجام
شــود ».ویس کرمی اســتحکام بخشــی قلعــه را مهمتــر از آزادســازی قلعه
دانســته و گفته« :ما مکاتبات الزم را در مورد آســیبپذیر بودن قلعه انجام
دادیم و منتظر نتیجه هستیم».
«بهــزاد رضاعی» ناظر وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری وصنایع دســتی
توگــو با «ایران» با اشــاره به وجود ســه پایگاه میــراث فرهنگی
کشــور در گف 
پلهــای تاریخــی ،بافت تاریخــی بروجرد و قلعــه فلک افالک در لرســتان،
فرونشســت قلعــه را در بســتر دســت ســاز قلعــه فــاک افــاک میدانــد و
میگوید«:بخشــی از قلعه روی یک صخره قدیمی قرار دارد و بخشــی از آن
روی بستر خاکی دست ساز است».
رضاعــی فرونشســت را جزئــی از طبیعــت قلعــه فلــک افــاک میدانــد و
میگوید« :هیچ کدام از فرونشستها خطرناک نیست و تحت کنترل است».
حرفهــای رضاعــی خیــال فعــاالن میــراث فرهنگی در لرســتان را آســوده
نمیکند .مرمت غیر اصولی پلهای تاریخی لرستان و استفاده از سیمان به
جای خشت پیش از این آه از نهاد فعاالن این حوزه بلند کرده است.
اســتفاده از مالت سیمان در مرمت پلهای خشتی استان ،در  12سال پیش
موجــی از اعتراضها را به ســمت میراث فرهنگی لرســتان گســیل داشــت.
ی نــژاد مدیر ســابق پایگاه پلهــای تاریخی لرســتان
پیشتــر علــی مصطفــ 
به«ایــران» گفتــه بود که به اســم مرمــت ،روی هویت تاریخــی پلها ،مالت
ســیمان کشیدهاند! ســیمانی کردن هویت مهمترین پلهای تاریخی کشور،
بــه اواخــر دهه  80بــاز میگــردد .همان زمــان هویــت تاریخی پل شــاپوری
(شکســته) هم با مرمتهای غیر اصولی و بازسازی غلط ،کامالً از بین رفت
تا هیچ سنخیتی با تاریخ خود در اواخر ساسانی و اوایل اسالم نداشته باشد.
مصطفینــژاد مرمت پل شــاپوری را یک «بــزک» امروزی دانســته که هیچ
تصویــری از گذشــته شــهر شاپورخواســت(خرمآباد) بــه بیننــده نمیدهد.
کلهرت هم از مرمتهای  ۸۸آسیب جدی دید .به گفته مصطفینژاد آنچه
در لرســتان اتفاق افتاد نه مرمت که بازســازی پلهــای تاریخی بود که هیچ
شــباهتی بــا هویت آنها ندارد .زخمــی هم که پل کشــکان از مرمتها خورد
«ناســور» اســت .این مرمتهــا روی پایههای عظیم این پــل انجام گرفت و
تــا جایــی پیش رفت کــه به اعتقاد مصطفینــژاد هویت آن را باید از دســت
رفتــه دانســت .به گفتــه مصطفینژاد پل کشــکان تنها پلی بود کــه در میان
پلهای لرستان نشانههایی از دوره قاجاریه در خود داشت ،بنابراین حفظ و
نگهداری آن به اندازه تمام پل کشــکان اهمیت داشت .همین مسأله اجازه
نمیدهد فعاالن خیالشان از وضعیت قلعه فلک افالک راحت باشد.
رضاعی از در دســت تهیه بودن طرح بهســازی بنا خبــر میدهد و میگوید:
«هنــوز طرح به تصویب نهایی وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دستی نرسیده است».
«رامیــن ابراهیمــی» مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی قلعه فلک افــاک در
توگــو بــا «ایــران» اتفــاق افتاده در بســتر دســت ســاز را «رانــش زمین»
گف 
میداند و آن را مرتبط با سیل سال  98میداند .او قلعه فلک افالک را یک
بنای تاریخی چند صد ســاله میداند که ترکهایی هم در آن موجود است!
ابراهیمی درباره نشســت دو سانتیمتری قلعه هم میگوید« :فرو نشست را
نه تکذیب میکنم نه تأیید .شاید آقای ویس کرمی به آماری دسترسی دارد
که ما نداریم».
او اعتبــار الزم بــرای اســتحکام بخشــی این قلعه ارزشــمند را بیــن  20تا 25
میلیــارد تومــان میدانــد و پرداخت ایــن اعتبــار را به تأیید طرح اســتحکام
بخشی شورای فنی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور
منوط میکند.
پیش از این ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در سفر به لرستان خواستار مرمت
و اســتحکام بخشــی قلعــه فلک افالک شــده اســت .لرســتانیها امیدوارند
دســتور رئیــس جمهــور بتوانــد اعتبار الزم برای اســتحکام بخشــی بنــا را به
خرمآبــاد واریز کند .ابراهیمی آزادســازی عرصه و عیــان قلعه و جابهجایی
پادگان ســپاه را هم منوط به تأمین اعتبــار الزم میداند اما نمیگوید چقدر
الزم است تا این آزادسازی اتفاق بیفتد .فعاالن و مردم لرستان سال هاست
منتظر ثبت جهانی قلعه فلک افالک هستند .آزادسازی و استحکام بخشی
قلعه بخش مقدماتی ثبت جهانی این اثر ساسانی در یونسکو است.
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شهدای مفقوداالثر  90ساله

ایــران زمیــن  -انتشــار مطالبــی در دو روز
گذشــته در فضای مجازی مبنی بر کشــف
اجســاد در محله خشــتمالها و باغ خونی
مشــهد ،باعــث مرور دوبــاره پرونــده قیام
تاریخی مســجد گوهرشاد و به رگبار بستن
مــردم بــه وســیله عمــال و مأمــوران رضا
شــاه پهلوی شــده اســت .برخی از کاربران
شبکههایاجتماعیدرمشهدشنیدههایی
دربــاره کشــف و دیدهشــدن بقایایــی از
گورهــای دســتهجمعی شــهدای واقعــه
گوهرشــاد مطرح کردهاند؛ ظاهــراً این گور
جدیــد در گــودال محلــه خشــتمالهای
ف شده است؛ البته اینکه پیکرها
مشهد کش 
مربــوط بــه جنایت گوهرشــاد باشــد هنوز
تأیید نشــده است .همچنین گفته شده که
محل اصلی دفن شــهدای فاجعه مسجد
گوهرشاد مشهد ،باغ خونی است.
افراد بســیاری از آن سال روایت میکردند
که پس از کشتار مردم در مسجد گوهرشاد
مأمــوران رضاخــان پیکرهــای شــهدا و
حتی زخمیهــا را با کامیون به چند نقطه
در مشــهد از جملــه بــاغ خونــی و محلــه
خشــتمالها منتقــل و بدون انجام غســل
و کفــن بهصــورت جمعــی دفــن کردنــد؛
تخمینها در این زمینه تا  ۴هزار شهید هم
برآورد شده است .مسئول دفتر ثبت اداره
کل میــراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع
دســتی خراســان رضــوی در مصاحبــهای
بــا روزنامــه ایران گفت :کشــف گور دســته
جمعــی در مشــهد هیچ ســندیت قانونی
نــدارد .محمــود طغرایــی افــزود :تاکنــون
هیــچ ســند قانونــی و متقنــی در رابطــه با
کشف گور دســته جمعی مربوط به واقعه
گوهرشاد در مشهد بهدست نیاوردیم .وی
گفت :هر کســی در این باره ســند و مدرک
معتبــری ارائــه کنــد ،مرکــز پژوهشهــای
میراث فرهنگی خراســان رضوی آمادگی
دارد ایــن اســناد را مورد بررســی قرار دهد.
طغرایی تصریح کرد :از این حادثه  90سال
گذشــته ولی تاکنون پژوهشی درباره وجود
گور دســته جمعــی در این منطقــه انجام
نشده ،همچنین اســتخوانی هم که ثابت
کند مربــوط به قربانیــان ایــن حادثه بوده
پیدا نشده است.
 ëëپژوهش علمــی درباره واقعه گوهرشــاد
مغفولماندهاست
ابوالفضــل شــرفی ،پژوهشــگر واقعــه
گوهرشــاد در مصاحبــه با صبح تــوس؛ با

اشــاره به ایــن واقعــه تاریخی اظهــار کرد:
طبق تحقیقهایی که صورت گرفته یکی از
شهدای قیام گوهرشاد جلوی درب ورودی
پارک کودک(ســهراه کاشانی) تدفین شده
و آنجــا یادمان دارد؛ از تعداد شــهدای این
واقعه نیز آمارهای متفاوتی وجود دارد.
وی تصریــح کــرد :یکســری از شــهدا را بــه
منطقــه گودال خشــتمالها منتقل کردند
و این منطقه از ســایر منطقهها مســتندتر
است؛ یکسری از شهدا را هم به باغ خونی
بردنــد و برخی دیگــر نیز در بیمارســتانی
بهنامبیمارستانامریکاییهامنتقلشدند
که بعداً معلوم نیســت کجا دفن شــدند؛
احتماالً این بیمارستان حوالی بیمارستان
امام رضا(ع) فعلی است.
ایــن پژوهشــگر واقعــه گوهرشــاد بیــان
کــرد :افــرادی را کــه در روز واقعــه بــه ایــن
بیمارستان منتقل کردند بهشدت زخمی
بودند و احتماالً نســبت به دفن آنها چون
وضعیــت وخیمی داشــتند ،اقدام شــده و
مشخص نیست کجا دفن شدند.
شــرفی عنوان کرد :اســامی  22تا  23نفر از
شــهدا در ســندی بهعنــوان دفتر مــردگان
گلشور ثبت و منتشر نیز شده است.
وی ادامــه داد :طبــق گفت ههــای صاحبان
خاطره و بزرگان شهر بیشتر شهدا در گودال
خشــتمالها و بــاغ خونــی دفن شــدهاند.
شــرفی ادامــه داد :آن موقــع چون خفقان
شــدیدی وجود داشــته ،عمالً هیچ روایت
درســتی از واقعــه وجود نــدارد؛ عدهای که
شــاهد واقعه بودند ،کشــته شدند و برخی
نیــز به شــنیدهها اکتفا کردنــد و تحقیق در
ایــن رابطه منجــر به مرگ میشــد؛ حتی
خانوادههــای شــهدا نیــز حق گریــه کردن
نداشتند.شــرفی تصریح کرد :عدهای هم
در خاطرات اشــاره داشــتند کــه در منطقه
الندشــت نیــز شــهدا را دفــن کردنــد؛ در
مصاحبهای که خود آقای وحید جلیلی با
آیتاهلل خزعلی دارند ،اشــاره میکنند که
شهدا را در باغ خونی دفن کردند.
وی اضافــه کــرد :در کتــاب قیام گوهرشــاد
آقای ســینا واحد نیز از کسانی که در واقعه
بودند یا ارتباط مستقیم با واقعه داشتند،
گفتند که شــهدا را به باغ خونی برای دفن
منتقلکردند.
این پژوهشــگر واقعه گوهرشــاد بیان کرد:
بعــد از انقــاب اســامی از آنجــا که ثبت
خاطرههای شفاهی انقالب اسالمی و بعد

دفــاع مقــدس مهم بود و اولویت داشــت
ن جهت واقعه گوهرشــاد در این میان
از ای 
مغفولماند.
 ëëنامباغخونیارتباطیبافاجعهمســجد
گوهرشادندارد
ســیدمهدی ســیدی فرخــد  -نویســنده
توگــو بــا
و خراسانشــناس  -نیــز در گف 
«ایــران» بــا بیان اینکــه باغ خونــی یکی از
موضوعــات پژوهشــی بســیار جالــب در
مشهد مقدس اســت ،میگوید« :آنچه که
دربــاره باغ خونی روایت میشــود به هیچ
وجه ســندیت نــدارد .در واقــع در فرهنگ
لغــات زمان پهلــوی «خون» بــا «خین» و
«خانــی» هــم ریشــه و به معنای چشــمه
میباشد .منظور از چشمه مکانی است که
از زمین آب میجوشد و از آنجا که در بدن
نیز «خون» میجوشد« ،خین» و «خانی»
را به «خون» تشبیه کردهاند .اگر در فرهنگ
لغــات قبــل از اســام تاکنون دقــت کرده
باشید ،مردمان ماسوله به چشمههایشان
«خانــی» میگویند و در گویــش کردها نیز
«گانی» به کار میرود .این در حالی اســت
که در جنوب خراسان روستایی وجود دارد
که بهدلیل داشــتن چشمه در آن نامش را
«خانیک» گذاشــتهاند اما در گویش مردم
واژه «خونیــک» را برای آن به کار میبرند.
ی که تنها چشمه جاری در
بنابراین از آنجای 
مشــهد مقدس در حوالی رودخانه کشف
رود جاری بــوده و بعدها نیز تبدیل به باغ
شد ،آن را باغ خونی نام نهادند».
به گفته این خراســان شــناس ،تا  20ســال
پیــش مردم بــر اســاس شــنیدههای خود
روایاتــی از ایــن باغ بیــان میکردنــد که به
هیــچ وجــه ســندیتی نداشــت و آن را بــه
خــون ربط داده و میگفتند چــون این باغ
در اختیار روسها بود و از آنجا حرم مطهر
به توپ بسته شــد ،باغ خونی نام دارد .اما
واقعیت این اســت که واقعه توپ بســتن
حــرم مطهــر توســط روسهــا فروردیــن
( 1331هجــری قمــری) رخ داده اســت.
همچنیــن معتبرترین ســند در خصوص
این باغ خاطرات کلنل مگ گریگور افســر
ارتــش انگلیس اســت و این کــه مأموریت
یافته بود تا برای دولت انگلیس اطالعات
کســب کند و برای این کار نیز از محلههای
مشــهد کروکی کشــیده و نقشــه نیــز چاپ
کرده اســت .وی در شرح ســفری به ایالت
خراســان درســال (1292هجــری قمــری)

مینویســد«در باغــی در جنــوب مشــهد
اقامــت داشــتم .نــام بــاغ برایــم قــدری
نفرتانگیــز بــود ،اما بــاغ خونی زیبــا بود.
زیباتر از هر باغ دیگری در مشهد».
براساس همین اســناد ،نامگذاری این باغ
تنها و تنها به چشمه داخل باغ برمیگردد
و ارتباطــی بــا واقعــه بهتوپبســتن حــرم
پ بستن
مطهر ندارد .در واقع جریان ب ه تو 
حرم توســط نیروهای روســی چهل ســال
بعــد از حضــور مک گریگور در مشــهد رخ
داده اســت .البته ناگفته نمانــد روسها از
نقاط مختلفی که در مشهد مستقر بودند
حرم مطهر را به توپ بســتند و شاید چند
تا از توپها را هم از باغ خونی شلیک کرده
باشند».

سیدمهدی سیدی در ادامه با بیان اینکه در
مسجد گوهرشاد دو واقعه تاریخی و بسیار
مهم صــورت گرفته که عموم مــردم آنها
را با همدیگر اشــتباه میگیرنــد ،میگوید:
«نخســتین واقعــه مربــوط به ســال 1331
(هجری قمری) اســت که توســط روسها
به توپ بسته شــد و هم اکنون آثار اصابت
گلولــه روی گنبــد طال مشــهود اســت .این
حادثه در دوران استبداد صغیر و بعد از به
توپ بسته شدن مجلس ملی و زد و خورد
میان موافقان و مخالفان مشروطه رخ داد.
امــا واقعــه بعــدی کــه آن هم در مســجد
گوهرشــاد رخ داد در سال ( 1313شمسی)
بــود کــه بــه واقعــه بهلــول نیــز معــروف
اســت .ایــن واقعــه در جریان اعتــراض به

بر ســر نهادن کاله شاپو یا همان کاله تمام
دورهدار بــود کــه به دســتور رضا شــاه همه
مــردان بایــد بــر ســر میگذاشــتند .در این
جریان عدهای از مردم با در دست داشتن
بیــل و چوب و کلنگ بهمدت  3روز از  19تا
 21تیر( 1313شمسی) در مسجد گوهرشاد
بســت نشســتند و حجتاالســام محمد
تقی بهلول نیز با سخنرانیهایش مردم را
بیشتر علیه حکومت و بر سر نگذاشتن کاله
شاپو تشویق میکرد که سرانجام با دستور
حکومــت ایــرج مطبوعی فرمانده لشــکر
مشهد دســتور داد که سربازان وارد صحن
حرم مطهر شــده و مــردم را متفرق کنند.
اما بهدلیل مقاومت مردم سربازان آنها را
به رگبار بستند.

علی رغم تالش راهداران همچنان برخی از محورهای مواصالتی مسدود هستند

جادههایسفید
زهره افشار
خبرنگار

بارش ســنگین برف در  18اســتان ایران،
عالوه بر نشــاط اجتماعی مــردم در این
استانها ،مشــکالتی را هم برای شان به
وجــود آورد؛ از راهــدار و نیروهــای هــال
احمــر و پاکبــان و نیروهــای شــهرداری
گرفتــه تــا نیروهــای ســپاه و ارتــش و
نیروهــای جهــادی همــه بســیج شــدند
تــا مــردم مشــکالت کمتــری را داشــته
باشند«.فرهاد مهریاری» ،مدیرکل دفتر
مدیریــت بحــران و تجهیز ماشــینآالت
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
در گفتوگو با «ایران» از مردم خواســت
در شــرایط آب و هوایــی زمســتانی بــا
برنامهریزی سفر بروند.
وی افزود :وقتی مردم میخواهند ســفر
برونــد از شــرایط جوی آگاهــی پیدا کنند
و در هنــگام ضرورت ســفر ماشــین خود
را بــه تجهیزات زمســتانی و زنجیر چرخ
مجهز کنند و در عین حال با خود قدری
تنقــات و خوراکــی بردارند چون ممکن
است سفرشان با تأخیر مواجه شود.

وی با اشــاره به اینکه بیشتر ماشینآالت
راهــداری در جادههای کشــور عمر باالی
 23ســال دارنــد و توانمنــدی و چابکــی
الزم را نــدارد افزود :با این حال راهداران
از جان خود مایه میگذارند تا کســانی را
کــه همچون خانــواده خــود میدانند هر
چه سریعتر از جادههای برفی و سیالبی
دور کنند.همین چند روز پیش در گردنه
اســدآباد« ،حبیبی» یکــی از راهداران ما
بــرای نجــات و گــرم نگه داشــتن کودکی
که چهار ســاعت به همراه پدر و مادرش
در برف مانده بودن کاپشــن خــود را دور
کودک میپیچد و مسیری طوالنی را طی
میکند.
از وی پرســیدیم چــرا در جریــان بــارش
ســنگین بــرف اخیــر ،مســافرانی کــه در
گردنه اسدآباد در حال سفر بودند بیشتر
با مشکل مواجه شدند؟ وی توضیح داد:
ما امســال برای نخســتین بــار ،گردنهها
و جادههــای کوهســتانی کــه احتمــال
میدادیــم به دلیل بارش ســنگین برف
بســته شــوند را بــه صــورت کنترل شــده
بستیم تا مشکالت کمتری برای مردم به

وجود بیاید که البته این اقدام احتیاج به
هماهنگی با پلیس راه و دیگر مســئوالن
اســتانی دارد .اما اتفاقی که در اســدآباد
افتــاد این بود کــه این هماهنگــی قدری
بــه طــول انجامیــد و ما انتظــار همکاری
بیشتری در این زمینه داریم.
بــه گفتــه وی در حــال حاضــر (ظهــر
یکشــنبه) هنــور دو جــاده اصلی ســقز به
مریوان و کیاسر به سمنان به دلیل بارش
ســنگین بــرف و جــاده رودبار جنــوب به
ایرانشهر درجنوب کرمان و بند خمیر به
بندر لنگه به دلیل سیالب مسدود است.
وی همچنین درخصوص طوالنی شدن
بازگشــایی جاده ســقز -مریــوان توضیح
داد :بــارش بــرف در ایــن منطقه به یک
و نیم متر رســید ولی کوالک موجب شد
در برخــی نقاط این جاده بیش از  10متر
بــرف روی هــم تلنبــار شــود و ایــن کار را
طوالنی کرده است.
ëëتجهیزات راهداری کافی نیســت ،هنوز
 40راه روستایی باز نشده است
«محمــد فالحــی» مدیــرکل مدیریــت
بحــران کردســتان نیــز در گفتوگــو بــا
«ایران» اعالم کــرد :هر چند بارش برف
به پایان رســیده اما هنوز راه روستایی 40
روســتای کردســتان تــا ظهر یکشــنبه زیر
بــرف بــود و تالشها برای بازگشــایی آن
ادامــه دارد .البتــه ما برای رفــع نیازهای
اولیه مردم از طریــق بالگرد هالل احمر
در حــال انتقــال مــواد غذایــی و دارویــی
بــه این روســتاها هســتیم.وی تأکید کرد:
تجهیزات راهداری و برف روبی استان به
هیچ وجه در حد نیاز اســتان کوهســتانی
ماننــد کردســتان نیســت و بــا توجــه بــه
اینکه اولویت بازگشــایی در مواقع بارش
برف بــا راههای اصلی اســت بازگشــایی
روســتاها به طول میانجامد و مشکالتی
را بــرای مــردم بــه وجــود مــیآورد.در
چنین شــرایطی خود مردم و روستاییان
میتواننــد هــم بــه خودشــان هم بــه ما
کمــک کننــد .انتظــار داریــم مــردم در
روزهای برفــی از ســفرهای غیر ضروری
خــودداری کنند و روســتاییان تا جایی که

میتواننــد مایحتــاج زندگیشــان را در
روستا ذخیره کنند.
لرستان یکی از اســتانهای کوهستانی با
دهها گردنه برفگیر اســت که در زمستان
ارتفــاع بــرف در برخــی راههــا از جملــه
«گله بــادوش» الیگودرز حتــی به  7متر
نیز میرســد .از ســوی دیگر این استان بر
سر راه مســیر خوزستان به تهران است و
رانندگانی که با شرایط جوی و گردنههای
استان آشنایی ندارند در روزهای برفی با
مشکالتی مواجه میشوند که تصورش را
نمیکردند.
«مهــدی پازوکــی» مدیــرکل مدیریــت
بحران لرستان نیز به «ایران» گفت :جدا
از کمبــود تجهیــزات راهداری در اســتان
کوهســتانی لرســتان باید این مسأله را در
نظر داشــت که معموالً برف در لرســتان
بــه شــکل کــوالک میشــود و بــا بــرودت
همراه است و شرایط برای خیلی از مردم
غیرقابل پیشبینی میشود .این شرایط

حتــی بــرای راهــداران کــه ماشــینآالت
مجهز دارند و به اصطالح راه بلد هستند
هم هراز گاهی دردسرزا میشود.
پنج شــنبه هفته گذشــته  2راهــدار ما در
هنگام جاده گشــایی گردنــه گله بادوش
الیگودرز به یکباره ارتباطشان با ما قطع
شد و ماشین آنها در برف با ارتفاع شش
متــر مانــد و مــا  16ســاعت دلهــرهآور را
ســپری کردیم و فردای آن روز توانستیم
با کمک بالگرد هالل احمر این عزیزان را
نجات دهیــم .پس از مردم میخواهیم
در روزهــای برفــی جــداً از ســفرهای غیر
ضروری خودداری کنند.
«صادق ضیاییان» مدیرکل پیشبینی و
هشدار سازمان هواشناسی در گفتوگو با
«ایران» تصریح کرد :به دنبال یک هفته
پر برف و باران در کشــور انتظار میرود تا
پایان هفته بارش ســنگینی در اســتانها
نداشته باشیم.
وی افــزود :البته جبهه بارشــی ضعیفی

در روز چهارشــنبه از شــمال غــرب وارد
کشــور میشــود کــه بارشهــای خفیــف
و پراکنــدهای را بــرای نیمــه غربی کشــور
خواهــد داشــت .دمــا نیز تــا پایــان هفته
رونــد افزایشــی ناچیزی خواهد داشــت.
وی البتــه تصریــح کرد :تا فردا سهشــنبه
رونــد افزایــش آالیندهها را در شــهرهای
صنعتی و کالنشــهرها خواهیم داشــت.
مدیــر کل پیشبینــی و هشــدار ســازمان
هواشناســی خاطرنشــان کــرد :از مــردم
درخواست میکنم اطالعات هواشناسی
و پیشبینی هوا را تنها از مراجع رســمی
پیگیری کنند.
وی با اشــاره بــه اینکه مردم در بســیاری
از اســتانهای کشــور چندین مــاه بود که
منتظر بارش رحمت الهی بودند افزود:
بــه هر جهــت طبیعــت زمســتان بارش
برف است و اگر مردم توصیهها را جدی
بگیرند شیرینی بارشها کامشان را تلخ
نخواهد کرد.

