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  گاه زير پوشش قانوني بنياد افرازپاي
  

يكي از مشكالتي كه در طي يك سال گذشته گريبان گير پايگاه اطالع رسـاني               
اين مشكل به ويژه در گرفتن تاالر براي همايش . بود، نداشتن مجوز رسمي بود

هر چند كه بايد سازمان هاي مردم نهاد به طور خودجوش و         . خودنمايي مي كرد  
ستگي و لو در حد گرفتن پروانه ي فعاليت از نهادهـاي دولتـي شـكل                بدون واب 

بگيرند همان طور كه هيات هاي مذهبي كماكان اين رويه را دنبال مي كنند، ولي    
پايگـاه اطـالع رسـاني بـرا ينجـات          «به هر رو برا ياز ميان برداشتن اين مانع          

و از سـويي  با تـصويب گرداننـدگانش   ) دشت پاسارگاد(» يادمان هاي باستاني  
انجمـن دوسـتداران    (» بنياد افـراز  «ديگر با پذيرش هم وندان شوراي مركزي        

بنياد افراز كه در صـدمين      . به زير پوشش آن بنياد در آمد      ) ميراث فرهنگي افراز  
سالگرد جنبش بزرگ مشروطيت با برپايي نشستي از هم وندان آينده ي خـود،              

 ميراث فرهنگي و صنايع دستي و       سازمان«اعالم موجوديت كرد داراي پروانه از       
الزم به اشاره است كه تا پيش از اين، پايگاه براي برپـايي             . است» گردشگري

داراي پروانه از سازمان ملي جوانـان و        (همايش هاي خود از ياري انجمن افراز        
و كـانون   ) دانـشگاه علـوم پزشـكي تهـران       (، كانون آريـا   )خاستگاه بنياد افراز  

لم و صنعت ايران بهره گرفتـه بـود كـه بـدين وسـيله               ايرانشناسي دانشگاه ع  
مراتب قدرداني خود را از همراهي اين سازمان ها اعالم م يكند و اميدوار است               

  .اين همراهي كماكان ادامه يابد
  

  گزارش هاي پايگاه از ابتدا تا تاكنون
  

   پايگاه اطالع رسانييكمين مجمع عمومي
 گروهي از كساني كه برگه همكاري       ،  )1384(عصر پنجشنبه سيزدهم بهمن ماه    

را ) دشـت پاسـارگاد   (» هاي باستاني   رساني براي نجات يادمان     پايگاه اطالع «با  
ارايه شده بود پر كرده بودنـد  » يادمانهاي باستاني و هويت ملي   «كه در همايش    

گيري سد    به دعوت پايگاه گرد هم آمدند تا پيرامون راهكارهاي جلوگيري از آب           
در آغـاز نشـست،     .  آثار دشت پاسارگاد تبادل نظر داشته باشند       سيوند و نجات  

هـاي فنـي سـد        مهندس كاوه متين، سرپرست بخش فني پايگاه پيرامون نكته        
سـپس مهنـدس عليرضـا      . رساني به آثـار سـخن گفـت         سيوند و نحوه آسيب   

گيري پايگـاه و كارهـاي انجـام          افشاري، مدير پايگاه به كوتاهي در مورد شكل       
سرپرست روابـط عمـومي پايگـاه بـه نيازمنـديهاي           .  سخن گفت  شده تاكنون 

و آن را جمع بنـدي      .پايگاه براي همكاري اشاره كرد و نظر حاضران را جويا شد          
منـدان بـه يادمانهـاي         اين نشست با حضور بيش از سـي تـن از عالقـه             .كرد

گفتني است بـسياري از    . برگزار شد » كان ما ايادگار ني «فرهنگي در دفتر انجمن     
انشجوياني كه برگه همكاري را پر كرده بودند به خاطر امتحانهاي دانشگاه از             د

 بهمن  27نشست در پنجشنبه    شد كه   اين  قرار بر   . حضور در نشست بازماندند   

هـايي    د تا در مورد همايش بزرگ دانشگاه تهران تصميم        وماه نيز دوباره برپا ش    
ـ          گرفته شود  ه ايـن نشـست را   ، ولي به علت نداشـتن جـا پايگـاه نتوانـست ك
  : كارهايي كه پايگاه تا كنون انجام داده عبارتند از.برگزاركند

  گـــردآوري آگـــاهي هـــا دربـــاره پيامـــدهاي آبگيـــري ســـد ســـيوند  -1
بازديد از دشت پاسارگاد به همراه صد تن از عالقمندان تهراني با هماهنگي             -2
   مينهوصدور بيانيه اي در اين ز» شوراي هماهنگي انجمنهاي ملي ايران«
فرستادن نامه اي بـه رئـيس سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري در                  -3

  راستاي پيگيري بيانه پاسارگاد
بـا محوريـت موضـوع      » يادمانهاي باستاني وهويـت ملـي     «برپايي همايش   -4

  پرونده سيوند در دانشگاه تهران
ر راه اندازي تارنماي پايگاه براي آگاهي رساني گسترده اگر عالقمند به حضو -5

  .در اين نشست هستيد با ما تماس بگيريد
  

  ي پايگاه ماهه هاي سه گزارش فعاليت
  

  !»قدرش هاي گران ايران و يادمان«درود بر شما دوستداران 
هاي   ، گزارشي از كوشش   انديشاني دارند   همي كساني كه در كاري        به روال همه  

، چـون   البتـه بـا قـدري تفـصيل    – را 1385ي نخست سال   ماهه  پايگاه در سه  
  :دهيم  خدمت شما سروران ارايه مي-نخستين گزارش از اين دست است 

  - براي پيشبرد كارهـا      –وندان پايگاه     هاي هفتگي هم     در اين مدت نشست    -1
 12 تـا    4ها بسته به نوع نشست و كـار پـيشِ رو از               در اين نشست  . برقرار بود 

 آغازين خود ي هاهها كه در سه م گفتني است اين نشست. وند حضور داشتند هم
 از شهريورماه سال    – بدون گسست     تقريباً – شده  تشكيل مي  »دو بار در هفته   «

هـا نيـز در جاهـاي      مكان برگزاري ايـن نشـست     .گذشته در جريان بوده است    
هاي غيردولتي استان تهران، بنياد جمشيد، دفتـر          ي تشكل   گوناگوني چون خانه  

ي   و بـاز شايـسته    . گرگوني بوده است  انجمن افراز و دفتر يكي از دوستان، در د        
  .اند  نفر با پايگاه همكاري داشته30 ماهه نزديك به 9اشاره است كه در اين 

  كماكان  در اين سه ماه هم     –ندي برپا است     كه البته به كُ    – تارنماي سيوند    -2
هاي پايگاه بوده است در حالي كـه مـا هـم بـر ايـن        ترين چالش   يكي از بزرگ  

گفتنـي اسـت    . همه از ما وقت و توان ببرد         باشد و اين   گونه   اين باوريم كه نبايد  
ماه سال گذشته     وندان پايگاه در آبان     اين تارنما كه قرار بود بر دست يكي از هم         
توجهي و تا حدودي فـروكش كـردن          راه بيفتد با از دست دادن زمان مفيد قابل        

ي آن    صـفحه ي مخالفت با ساخت سد سيوند، براي مـدتي            شور و حرارت اوليه   
خاطر مشكالتي    ولي باز به  ) اي و در خور توجه بود       كه البته كاري حرفه   (باال رفت   

 ونـدان  بار بر دسـت يكـي ديگـر از هـم         در روزآمدسازي، دچار وقفه شد تا اين      
.  در اسـفندماه كـارش را پـي گرفـت          - ولي كاربردي      در شكلي ساده   -پايگاه  

تـرين آن     ان قـرار گرفـت كـه مهـم        اي بر سر راهم     بار نيز مشكالت عديده     اين
به هر روي دردسرها را با پشتكار و        . خرابي گاه به گاه بخش گردآوري امضا بود       
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در . بردباري از سر گذرانديم تا امروز كه باز در روزآمدسازي آن مـشكل داريـم              
هايي به تارنما افزده شد و بر اين باوريم كه با تالش يـاران در       اين مدت بخش  

هايي داشـتيم، مطالـب خـوبي گـرد آمـد و بـا قرارگيـري                  تاين بخش پيشرف  
شـد كـه ايـن         مـي  –توانستيم     اگر مي  –هاي همراه پايگاه      خبرهايي از انجمن  

ي هدف بزرگي كه براي خـود تعريـف كـرده اسـت               اي ملي، ويژه    تارنما رسانه 
  .هاي ما ادامه دارد به هر روي تالش. باشد

هـاي تارنمـا عـدد      توجه به خرابيصد امضا جمع شد كه با  نزديك به هشت   -3
البته ما تقريباً برابرهمين تعداد امضا را حذف كرديم چرا كه هـدف             . بدي نيست 

ما ارتباط با اين افراد براي انجام امور بود نه گردآوري تشريفاتي امضاها و باال               
هاي نادرست، ساختگي و حروف مختصر را ـ البته با فرستادن   نام. بردن كميت

 پـاك   -كه آن را تـصحيح كنـد          به امضاكننده و اعالم اين    ) ميلي  اي(اي    رايانامه
به گمـان مـا   . شان درست نبود چنين آنهايي را كه نشاني رايانامه    كرديم، هم   مي

توانيم بـراي چنـين       درست نوشتن نام و رايانامه، حداقل شجاعتي است كه مي         
  .م انجام دهي– پاسداري از يادگارهاي نياكان –خواست بزرگي 

ي ملـي    نسبت به پرونـده –جويان  ويژه دانش   به –سازي مردمان     روند آگاه  -4
هاي باستاني    به جنبش ملي نجات يادمان    «ي    نامه  دعوت. سيوند را دنبال كرديم   

 – از جمله در نمايـشگاه كتـاب و مطبوعـات            –را در جاهاي بسياري     » بپيونديد
ـ       پخش كرديم و با انجمن     ايش رايزنـي كـرديم؛     هاي چندي براي برگزاري هم

شـان    كه به خاطر انتخابات شوراي مركـزي      (انجمن اسالمي دانشگاه اميركبير     
رود كه در پاييز امسال بتوانيم همايشي         نتوانستيم به نتيجه برسيم ولي اميد مي      

، گروهـي از دانـشجويان دانـشگاه زهـرا، كـانون            )در آن دانشگاه برگزار كنيم    
طـور    كه همان ...  پركار شرق تهران است و     هاي  نخبگان نوانديش كه از انجمن    

گـري دانـشگاه      شناسي و گردش    كه آگاهيد تنها توانستيم با ياري كانون ايران       
بـراي سـاخت فيلمـي      . علم و صنعت ايران، همايشي در آن دانشگاه برپا كنيم         

هـا و اقـداماتي داشـتيم كـه       ي سد سيوند و پيامـدهاي آن هـم رايزنـي            درباره
هاي ديگري را هم به پيوستن به        انجمن. اش را بگيريم     نتيجه زودي  اميدواريم به 

  .پايگاه ترغيب كرديم كه خبرهاي آن بر روي تارنما قرار گرفت
 سفري به مرودشت    – بدون اعالم قبلي     – از يازدهم تا چهاردهم خردادماه       -5

ي بالغي و سد سيوند داشتيم كه گزارش آن جداگانه خواهـد              براي بازديد تنگه  
 با وجـود    –ماند كه هنوز تا پايان ساخت سد          نها اشاره به اين موضوع مي     ت. آمد

اي نهفتـه اسـت و آن    جا نكتـه  در اين .  راهي دراز داريم   –سرعت بسيار در كار     
كند و هـر بـار         از وزارت نيرو است كه زمان آبگيري را اعالم مي           خبرهايي پياپي 

ه و عقـب افتـادن زمـان        خان  پس از رسيدن به زمان موعود، باز لطف آن وزارت         
انـد آبگيـري در    اين داستان از آذرماه سال پيش تا همين االن كه گفته      . آبگيري

شود، بعد افتاد     ماه آبگيري مي    شهريور است ادامه دارد؛ قرار بود دوازدهم بهمن       
و هر بار هـم در ظـاهر بـه خـاطر درخواسـت         ... اسفندماه، بعد پانزدهم خرداد،   

كـه    در حالي . افتد  گردشگري اين آبگيري به عقب مي     سازمان ميراث فرهنگي و     
مـان را كـه سـال      اگر نظر غيركارشناسي ما و نظر كارشناسي دوستان مهندس        

سـالي از سـاخت سـد بـاقي           كم يك   گذشته از سد بازديد كردند و گفتند دست       
مانده، به كناري نهيم در گفتگو با تني چند از كارشناسان به اين يقين رسيديم               

هـاي    ها در آذرماه است، پس اين اعالم        آبگيري سد با توجه به سيالب     كه زمان   
 توان توجيه كرد؟ وزارت نيرو در تعيين زمان آبگيري را چگونه مي

، نـام   »عـدم صـداقت   «هم به يـاري       ها آن   متأسفانه جز از بين بردن حساسيت     
هنگـام  رود كـه      با اين كار البد اين انتظار مي      . توان بر اين كار نهاد      ديگري نمي 

ي فـرد     كـه بـه گفتـه       كمـا ايـن   . ترين حد خود برسد     ها به كم    آبگيري، مخالفت 
در » همش تقصير سازمان ميراث فرهنگي است«ي   بيني؛ با خواندن جمله     باريك

گوش كشاورزاني كه منتظر اين آب و احتماالً رفع برخي مشكالت ديگر هستند،          
 –ه هميشه نگاهبانش بودند     ك –داشت آثار باستاني      آنها را هم نسبت به گرامي     

ي وزارت نيـرو در كنـار         به هـر روي ايـن برخـورد ناصـادقانه         . كنند  دلسرد مي 
كه هنـوز بـه       دهد در حالي    اي كه براي اتمام ساخت سد از خود نشان مي           عجله

هاي باسـتاني پاسـخي در خـور داده نـشده             هاي دوستداران يادمان    نگراني  دل
  .است، نوميدكننده است

گويا پاسـخي در  . گيري كرديم جمهور داده بوديم پي اي را كه به رييس     نامه  -6
هاي   كه در روزهاي پاياني سال پيش از دفتر رسيدگي به نامه            كار نبوده، در حالي   

توانيم پاسخ ايشان را از مركـز         جمهوري به ما گفته بودند كه مي        مردمي رياست 
ـ  – در خيابان پاستور     –رسيدگي به شكايات مردمي      در آنجـا پـس از      . ريم بگي

بار ديگر نامه را به مـا بدهيـد تـا در       گفتند يك  – كه عادي است     –كلي معطلي   
اي را كـه بـه دسـت          گويا نامه را گم كرده بودند؛ نامه      . سفري به ايشان بدهيم   

دانيم عمدي    نمي. اي نوشته بودند    ايشان رسانده بوديم و احتماالً ايشان حاشيه      
شكايت به كميسيون اصل    « روي خواهيم رفت به سوي       در كار بوده يا نه، به هر      

فراموش نشود ياري گـرفتن از نهادهـاي معتبـر          . » مجلس شوراي اسالمي   90
  .هاي آخر هستند جهاني، گزينه

 براي كامل شدن گـزارش، نگـاهي هـم بـه وضـعيت امـور مـالي پايگـاه                    -7
ـ          9پايگاه در اين    . اندازيم  مي ي   ه زمينـه   ماه فعاليت خود تنها بـراي مـواقعي ك

 14. ونـدانش كـرد     كرد مشخص و آماده بود، اقدام به گردآوري پول از هم            خرج
چنان  وندان كه برخي براي مدتي با پايگاه همكاري داشتند و برخي هم نفر از هم

 هزار تومان به آن كمك      30 هزار تومان تا     10دهند از     به همكاري خود ادامه مي    
، بخشي  )براي تارنما (ي اطالعات     نك ذخيره اند كه اين مبالغ خرج خريد با        كرده

اي كـه بـه چـاپ       ويژه سه شماره نشريه      به –ها    هاي برگزاري همايش    از هزينه 
ها را خـود دانـشگاه يـا انجمـن            ي همايش   بخش بزرگي از هزينه    (–رسانديم  

ي اين سـفر      نشده  بيني  هاي پيش     و هزينه ) گرفته است   برگزاركننده بر عهده مي   
هـا در آينـده خواسـتار         تر كردن كوشـش     اي   شايد براي حرفه   .آخر، شده است  

  ! هاي پولي شما هم بشويم ياري
  .هاي پيشِ رو و اما ديگر برنامه

دو روز پـيش از آن، مـا بـا حـضورمان در             . پانزدهم خرداد، سد آبگيـري نـشد      
گير موضوع هستيم ولي از تمـام         ي بالغي، اعالم كرديم كه پي       پاسارگاد و تنگه  

 بهره نبرديم تـا بـراي روز موعـود شـما را در              - يعني همراهي شما     -توانمان  
اگر اين زمـان    . احتمال دارد آذرماه آبگيري آن آغاز شود      . كنارمان داشته باشيم  
 چون سال   –ماه    ي آبان   شنبه و جمعه    كنيم تا در دومين پنج      قطعي شد تالش مي   

  .بار پرشمارتر  در پاسارگاد گرد هم بياييم، اين–گذشته 
انديـشان، هرچنـد      تابستان زمان خوبي است براي باال بردن آگاهي گروه و هم          

سره كردن كار     ها و يك    برپايي يك همايش، برگزاري يك هفته در ميان نشست        
شما هم آگـاهي دادن بـه ديگـران را      . را در دستور كار خواهيم داشت     (!) تارنما  

  .فراموش نكنيد، و فرستادن نظرهايتان را براي ما
  تمند عليرضا افشارياراد

  هاي باستاني رساني براي نجات يادمان دبير پايگاه اطالع
  

  ي بالغي گزارشي از سفر هموندان پايگاه به تنگه
  

ماه سال گذشته كه در پاسارگاد گرد هم آمده بوديم، نشد و نگذاشتند كه  آبان
ين كه رو و براي ا ي بالغي و سد سيوند داشته باشيم، از اين بازديدي از تنگه

دشت (هاي باستاني  رساني براي نجات يادمان پايگاه اطالع«اندركاران  دست
  .اين دو مكان مورد مناقشه را ديده باشند، رهسپار شيراز شديم» )پاسارگاد
صبح آدينه به . شنبه يازدهم خردادماه از ميدان ونك راه افتاديم عصر پنج

. يران را بار ديگر ديديمجمشيد رسيديم و اين يادگار شكوهمند تاريخ ا تخت
اي  جمشيد نامه ي تاريخي تخت براي اقامت شبانه درون چادر، پيرامون محوطه

را كه از آقاي طاها هاشمي، معاونت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
آقاي مهماندوست، رييس حراست محوطه اظهار اميدواري . داشتيم ارائه داديم

ي بعد دوباره نزدمان آمد و گفت كه چون كرد كه مانعي وجود ندارد ولي ساعت
خطاب نامه به آقاي طالبيان، رييس بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد كه مدير 
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تعيين حريم «محوطه هم هستند، است بايد موافقت ايشان را كه در همايش 
جمشيد كه همايش با  به مهمانسراي تخت. هستند بگيريم» منظر آثار باستاني
. شد رفتيم از چند كشور آسيايي و يونسكو در آنجا برگزار ميحضور نمايندگاني 

در اين هنگام مهماندوست به ما خبر داد كه دادستاني استان به خاطر برگزاري 
ي جهاني دارد موافقت نكرده است كه ما در آنجا ساكن  اين همايش كه جنبه

باشيم در حالي كه در محل برگزاري همايش متوجه شديم كه آن همايش 
دكتر طالبيان هم به ! شوند ها راهي ديارشان مي يابد و مهمان روز پايان مي مانه

خاطر اين كه مشغول به اجراي همايش بود از رسيدن به وضعيت ما عذر 
او هم پس از مدتي به . خواست و ما را به معاونش، آقاي كاظمي معرفي كرد

  . كرد آمد و همان بهانه را تكرارهمراه آقاي مهماندوست نزد ما
هاي  پس از ديدن نقش رجب و نقش رستم، ضمن گرفتن نظر مساعد نگهبان

نقش رستم در پاركينگ آنجا كه چند خودرو ديگر هم مستقر بوده و چادر زده 
مشغول آماده كردن شام بوديم كه رياست . مان را برپا كرديم بودند، چادرهاي

هاي   و با بهانهنيروي انتظامي مرودشت، سرهنگ ارشادي به ديدارمان آمد
ي شما براي اقامت در  نامه«، »چادرهايتان نزديك به هم است«گوناگوني چون 

... ،»جا امنيت ندارد اين«، »باد چادرهايتان را خواهد برد«، »جمشيد است تخت
كه مسئوليت آن استقرار را خودمان پذيرفته بوديم، بدون اين كه به ما  در حالي

مان به  اصرار خواهان جمع كردن چادر و رفتنفرصت خوردن شام را بدهد با 
جمشيد بازگشتيم و قصد كرديم در پاركينگ  سوي تخت به. سوي شيراز شد

مأموران . آنجا كه باز هم كساني چادرهايي بر پا كرده بودند، مستقر شويم
جناب سرهنگ، «: خودرو گشت ما را از اقامت در آنجا بر حذر داشته و گفتند كه

همان خودرو، . » بمانيد –ي ايشان   يعني حوزه–ما در مرودشت مايل نيستند ش
  !ي مرودشت بيرون آمديم اتوبوس ما را همراهي كرد تا از محدوده

به سر آورديم و صبح زود طبق قراري » شاهزاده قاسم«ي  زاده شب را در امام
ي بالغي   تنگه –شناسي داشتيم رهسپار دو راهي پاسارگاد  كه با گروه باستان

شناسان همكار با گروه فرانسوي، ما را به محل  آقاي عرب از باستان. شديم
پيش از رسيدن به جايي كه پيِ .  فرانسوي راهنمايي كرد–كاوش هيأت ايراني 

در جاي . دختر بر را ديديم) كانال(كاخ داريوش در آن به دست آمده بود راه 
 و در آن كوشك يا خوش آب و هوايي كه روزگاري شكارگاه داريوش بزرگ بود

. كاخي كوچك بنا كرده بود، سخنان ارزشمند آقاي محمدتقي عطايي را شنيديم
  .هاي او را به طور كامل به زودي بر روي تارنما خواهيم گذاشت گفته

شده هم بازديد  شناسان از ديگر جاهاي باستاني كشف بوس باستان با ميني
ازديد آن، با آشنايي و شنيدن هزار ساله كه ب هاي هفت كرديم، از جمله كوره

ي تنگه را بازديد علمي كرد  سخنان آقاي فرهاد زارع، نخستين فردي كه منطقه
هاي زارع را كه خود نيز مرودشتي است بر روي تارنما  گفته. همراه بود

  .گذاريم مي
. هاي سفر بود كه به آن رسيديم بازديد از سد سيوند آخرين بخش از هدف

ردي خوب ما را به جايگاه بازديد مهمانان راهنمايي كرد و ما نگهبان سد با برخو
ي سد را ديديم، سدي كه به نظر براي به پايان رسيدن،  از آنجا كل محوطه

زماني طوالني را در پيش دارد هر چند كار به سرعت و گسترده بر روي آن 
 وآمد جريان داشت و در مسير خاكي هم خودروهاي بزرگ باري بسياري در رفت

قصد بازگشت داشتيم كه نيروي انتظامي جلوي ما را گرفت و سرپرست . بودند
آوري از ما  هاي شگفتي  به پرسيدن پرسش – گويا آقاي قرباني  –آن نيرو 

  :ها پرداخت چون اين نمونه
گيريد؟ از كجا به  خواهيد بازديد كنيد؟ از كه دستور مي براي چه آمديد؟ چرا مي

و به اين ترتيب ...هدفتان چه بوده؟ شما كه هستيد؟ دهند؟ قصد و  شما خط مي
اي خوب بر جا گذارد جاي خود را به  رفت خاطره برخورد نگهبان كه مي

 توسط نيروي انتظامي  – چون برخورد دو گروه دشمن –برخوردي نامناسب 
  .داد

 در حالي كه در بدو ورود نيز ما را در انتظار نگه -پس از بازگشت پاسارگاد را 
آقاي فوق، .  باري ديگر ديديم–(!) ي بازديد را دهد شتند تا مسوولشان اجازهدا

دانيم آيا با  نمي! مسوول حراست آن محوطه در تمام طي بازديد در كنار ما بود
وستداران آن آثار چنين كنند كه با د دزدان آثار باستاني نيز چنين برخورد مي

  !كنند؟ مي
در كنار آرامگاه بنيادگذار » اي ايران«آخرين مرحله از سفر، خوانش سرود 
آمده برخالف  به خاطر مشكالت پيش. كشور ايران بود و پيمان بستني دوباره

صبح يكشنبه . روزه بودن سفر داشتيم، راهي تهران شديم قراري كه براي سه
  .چهاردهم خردادماه در تهران بوديم

  
  يتازه ترين گزارش پايگاه از دشت پاسارگاد و تنگه بالغ

  1385 در تاريخ نيمه آبان ماه
  

  آرامگاه كوروش بزرگ
وضعيت كلي سنگ هاي آرامگاه وخيم است و دچار هوازدگي و پوسيدگي زياد 

  . شده است 
قسمت هايي از مرمت هاي پيشين كه با سيمان انجام شده بوده است برداشته 

ف دو نفر مشغول كار بر سق. شده و داربستي مسقف روي آرامگاه زده اند 
نگهبان مسئول توضيح مي دهد كه تحت نظارت يونسكو . آرامگاه هستند 

قسمت . تصميم بر مرمت دوباره آرامگاه با سنگ سفيد گرفته شده است 
  .فوقاني آرامگاه و بخشي از پيشاني بنا برداشته شده است 

  ساير آثار دشت 
  تغيير قابل مالحظه اي در وضعيت نگهداري مشاهده نمي شود 

  قدس محوطه م
بقاياي پلكان سكوي مقدس كه سال پيش توسط اشرار شكسته شده بود 

علي رغم آنكه شنيديم براي اين محوطه كه خارج , همچنان به چشم مي خورد 
كسي آنجا ديده , از محدوده محافظتي پاسارگاد قرار دارد نگهبان گمارده اند 

داخل سكوي در كمال تعجب متوجه شديم كه چوپانان محلي از حفره . نشد 
  !مقدس براي نگه داري بره ها استفاده مي كنند 

  تنگه بالغي
با حضور مستقيم در تنگه متوجه مي شويد كه سطح مورد كاوش نسبت به 

 نقطه با فاصله 6تقريبا . وسعتي كه به زير آب خواهد رفت چقدر ناچيز است 
سانتيمتر  50بيشتر قسمتها به عمق حدود . زياد مورد كاوش قرار گرفته است 

خاك برداري شده بود كه در آن سنگ چين هاي جرز فضاهايي به چشم مي 
در بخش هايي كه به عمق بيش از يك متر اليه برداري شده بود خمره , خورد 

 كارگاه شراب سازي و ريخته گري كشف شده بودند كه ظاهرا – اسكلت –ها 
ري در زير اين به راحتي مي توان حدس زد كه شه. همگي منتقل شده بودند 

چرا كه در هر قسمت كه . محدوده خفته است كه تماما به زير آب خواهد رفت 
 درجه 30 جنوبي محدوده اي را حفر كرده بودند با زاويه –به صورت شمالي 

  .نسبت به آن ديوار سنگ چين شده اي پيدا بود كه همچنان ادامه داشت 
 كه به گفته يكي از مسئوالن غار دست كنده شده اي نيز در ارتفاع قرار داشت

آن هم ,  متر باال خواهد آمد 50سد كه معتقد بود پس از آبگيري آب به ارتفاع 
بخش هايي از راه شاهي نيز كه شبيه آن چيزي است . به زير آب خواهد رفت 

 كنار طاق –به خصوص نزديك ريجاب ( كه سنگفرش هاي آن در كرمانشاه 
ورد هجوم لوله كشي گاز قرار گرفته است به زير مشهود است و انجا نيز م) گرا 

  .آب خواهد رفت 
  سد سيوند 

ماشين آالت غول پيكر با سرعت . چنانچه ميدانيد سيوند يك سد خاكي است 
شفت بتني نيز هنوز . تمام مشغول خاك ريزي و افزودن بر ارتفاع سد بودند 
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, ي تواما بودند تمام نشده بود و همچنان مشغول بستن آرماتورها و بتن ريز
ظاهرا اصرار بر اين است كه سد در پايان آذر ماه چه تمام شود چه نشود 

  !آبگيري شود 
 

  گفتگوي ويژه با دكتر دادخواه، وكيل پايه يك دادگستري
  

جناب آقاي دكتر دادخواه شما در حال حاضر وكالت چند پرونده ميراث فرهنگي             
 تـا از راه هـاي قـانوني از حقـوق          را در كشور برعهده داريد و در تالش هستيد        

فرهنگي ملت دفاع كنيد و به مسئوالن بقبوالنيد كـه حقـوق فرهنگـي و حفـظ                 
ميراث فرهنگي نيز از مصاديق حقوق بشر به شمار مي رود كه ايران بار هـا در                 

يكي از اين پرونـده     . پيمان هاي جهاني اين حقوق را به رسميت شناخته است         
لطفا بفرماييد كه روند پيگيري حقوقي پرونـده        . ستها پرونده متروي اصفهان ا    

  گذر مترو از خيابان چهارباغ اصفهان در چه مرحله اي است؟
   اعالميه جهاني حقوق بشر ناظر به مـاده        27 ماده   2در ابتدا ما با عنايت به بند        

 اجتماعي و اقتـصادي      ميثاق فرهنگي ،    15
 1354كه دولت ايران در اردي بهشت سال       

 قـانون   560لحق شده است و ماده      به آن م  
مجازات اسالمي مبادرت به طـرح شـكايت        
عليه آقاي رحيمي مـشاعي معـاون رئـيس         
جمهور و رئيس ميراث فرهنگي از يك سو و     
آقاي مرتضي سقاييان نژاد شهردار اصفهان 

متاسفانه علي رغـم    . از سوي ديگر نموديم     
 قانون مدني   9 و ماده    27مصرحاتي در ماده    

دادستان اصـفهان صـراحتا اعـالم       ايران ،   
كردند كه ما اصال واجد شرايط رسيدگي نيستيم و تقاضا كردنـد كـه بـازپرس                

ما بحث مفصلي با شعبه پنج بازپرسي دادسـراي         . محترم شكايت ما را نپذيرند    
اصفهان داشتيم و باالخره در خورداد ماه امسال مقرر شد كـه ايـن مـورد را از                  

با اين كه ما در زمينه ميراث فرهنگي يـك          . وال كنند اداره حقوقي قوه قضائيه س    
خالء قانوني بسيار سختي داريم خوشبختانه اداره حقوقي قوه قـضاييه يكـي از              
مترقي ترين نظرات در طول تاريخ دادگـستري ايـران را در ايـن زمينـه داد و                  

 دادسـراي  5بـازپرس محتـرم شـعبه    » جرقويه « خوشبختانه پس از آن آقاي  
 نفر از مردم دنيا يعني هم       1754ايت ما را پذيرفتند و به دنبال آن         اصفهان شك 

از داخل كشور و هم از خارج كشور مبادرت به طرح شكايت عليه معاون رئيس               
  .جمهور و شهردار اصفهان كردند و به اين طريق به اين شكواييه پيوستند

و مترجمين قوه   به اين ترتيب اكنون با اعالم نظر اداره كل امور حقوقي و اسناد              
قضاييه اين امكان فراهم شده كه همه افراد ملت بتوانند از مسئوالن مملكتي به             

ممكـن اسـت مـا را در     . خاطر اقدامات غير قانوني به دادگستري شكايت كنند         
  ؟جريان متن اين نامه قرار دهيد

 در پاسـخ بـه اسـتعالم        8003/7و شـماره      25/4/85 اين نامه به تـاريخ       در
  :عبه پنجم دادسراي عمومي و انقالب اصفهان آمده استبازپرس ش

 نظريــه 3/1385/ 30 مــورخ 5ب/85/236بازگــشت بــه اســتعالم شــماره « 
مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد و مترجمين قوه قضاييه به شرح ذيـل اعـالم                

  :مي شود 
با اشاره به اين كه با تصويب قانون سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري                  

 نام سازمان ميراث فرهنگي كشور بـه سـازمان ميـراث            23/10/1382مصوب  
فرهنگي و گردشگري تغيير يافته است ، اضافه مي شود با عنايت به بعـضي از                
اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و برخي از مواد قوانين موضـوعه ،              
آن چه دولت به صورت مالكيت عمومي در اختيار دارد متعلق بـه عمـوم مـردم                 

به بيان ديگر دولت به نمايندگي از ملت آن را در اختيار دارد و              . عني ملت است  ي
دولتمردان آن را تصدي و اداره مي كند و چنان چه هر يك از دولتمردان               توسط  

در اداره و تصدي اموال عمومي موصوف مرتكب تعدي يا تفريط شود هر يك از               
ق اعتراض و بر اين اسـاس       افراد ملت من باب امر به معروف و نهي از منكر ح           
) 1381/ 7/ 28اصـالحي    ( 3اختيار دارد به دادستان كه طبق بنـد الـف مـاده             

قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب حافظ حقوق عمومي است مراجعه و             
دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و هر يك از متضرران از      . دادخواهي كند 

ـ      ي و سـاير افـراد جامعـه مـي تواننـد بـه       اقدامات غير قانوني مسئوالن مملكت
 اعـالم  – عند اللزوم بـا پرداخـت هزينـه هـاي قـانوني           -  دادگستري مراجعه 

بنابراين چنان چه شهرداري بر اساس اجـازه سـازمان ميـراث            . شكايت كنند   
فرهنگي و گردشگري مرتكب اقداماتي شده باشد كه سبب تزلزل بنيـان آثـار              

دادخواهي هر يك از افراد ملت ، دادستان محـل           تاريخي گردد بنا به      -فرهنگي
 –مكلف به رسيدگي و تعقيب متهمين به ارتكاب جرم اعم از مباشـر و معـاون                 

  »./  خواهد بود 1375 قانون مجازات اسالمي مصوب 560براساس ماده 
  استنادات و استدالت كارشناسي شما در اين پرونده چه بود؟

قي نباشد و مستدل و فني نيز باشد از يكي از           به خاطر اين كه نظر ما تنها حقو        
بزرگ ترين متخصصان ايراني كه در فرانسه تحـصيل كـرده انـد و متخـصص                
حفاري و زمين شناسي هستند يعني آقاي دكتر محمد رضا اسپهبد تقاضاي نظر             

 ماه معاينـات و مطالعـات ميـداني         3نظر ايشان هم پس از      . كارشناسي كرديم 
  .ي بود كه تاكنون در اين مورد ابراز شده استيكي از بهترين نظريات

لبته در طول تاريخ دادگستري ايران هم كم سابقه بوده كه از اقشار مختلف بر               ا
پس از اين كه    . روي يك موضوع واحد در يك مرجع قضايي طرح دعوي بشود            

اين شكايت ها شد آقاي جرقويه بازپرس محترم تصميم گرفتنـد كـه از آقـاي           
البته در حال حاضر ايـشان      .( س متروي اصفهان بازپرسي كنند      سيف الهي رئي  

پس از آن آقاي رشتچيان بـه       .) هم استعفا داده اند كه گويا پذيرفته شده است        
عنوان كارشناس رسمي دادگستري قـرار شـد در ايـن زمينـه نظـر بدهنـد و                   
اميدواريم كه اگر ايشان تحت فشارهايي نمي توانند نظـر واقعـي خودشـان را               

در حال ما اميدواريم با اعالم نظر كارشناس محترم اجراي          .ند ، استعفا دهند   بده
مصوبات قبلي كه عبور مترو از خيابان شمس آبادي فارغ از بافت كهن اصفهان              

  .است به اجرا در آيد
از سوي ديگر در زمان آقاي بهشتي و در زمان آقاي مرعشي با توجه به نظرات                

صوباتي داشتيم كه اجازه نمي دهند كه مترو از         فني در سازمان ميراث فرهنگي م     
به علت اين كه جـنس خـاك و پـي چهاربـاغ و              . چهارباغ و بافت كهن بگذرد      

استقامت مصالح ساختمان هاي هشت بهشت و بازارچه بلند و سي و سـه پـل                
اجازه چنين كاري را نمي دهد ضمن اين كه آقاي مهندس درويش يك معاينـه               

ات كردند كه متاسفانه سـي و سـه پـل بـر روي زمـين                محل انجام دادند و اثب    
شاقول نيست يعني انحناء دارد و هر گونه ارتعاشي با توجه به نظريـات آقـاي                

  .دكتر اسپهبد يك فاجعه به بار مي آورد
چون . به نظر ما هم آقاي شهردار و هم رئيس مترو در اين مورد متخلف هستند                

دي و گويا اين آقايان بين صف و ستاد         اين ها مدير اجرايي هستند نه مدير ستا       
مدير اجرايي حق ندارد كه در امر ستادي دخالـت بكنـد و             . تفكيك قائل نيستند  

متاسفانه آقاي سيف الهي گفتند كه ما از خطي كه مشخص شده بود گذشته ايم 
اين استدالل متاسفانه آن قدر بي پايه و مايـه اسـت        . و امكان بازگشت نيست     

ي ما آن قدر ضعيف است كه امكان اصـالح اشـتباهات وجـود              كه يعني تكنولوژ  
حال سوال اين است كه اگر اشتباها رفته بودند داخل خانه مردم آيا بـاز               . ندارد

  هم بايد ادامه مي دادند؟
سرانجام آن به كجا رسيده     . پرونده مشابهي هم در مورد برج جهان نما داشتيد        

  است ؟
مان فرانسه رفتيم كه گفتند در صـالحيت مـا          براي جهان نما هم ما ابتدا به پارل       

نيست ولي خودشان تقاضا كردند كه پارلمان اروپا به ما وقت بدهنـد و پـس از                 
 سـاعت  3اين كه با همت خانم شيرين عبادي به پارلمان اروپا رفتيم ، پـس از             

 ساعت مطالعه باز به ما گفتنـد در صـالحيت مـا نيـست و بـاز                  48گفت و گو و     



 ٤

 آقاي خرازي  اع دادند به يونسكو كه يونسكو به آقاي جاللي و بعدپرونده را ارج
اخطار داد و بعد آقاي خـاتمي در اجـالس اوپـك در اصـفهان گفـت كـه ايـن                     
ساختمان يك كاه است و در برابر كوهي از جواهر ميراث فرهنگـي مـا ارزشـي               

راث ندارد و بايد تعديل شود و سرانجام طبق آخرين نظر هم كه اداره حقوقي مي
  .فرهنگي داده بايد چهار طبقه آن تخريب شود 

  آيا اين تخريب يا به بيان ديگر تعديل ، به صورت كامل انجام شد ؟ 
تاكنون يك طبقه و نيم آن تخريب شده و شهرداري در اين مورد به مردم               . خير

حتا شهردار صراحتا در مورد من گفتند كه اين آقا بيكار اسـت             . دروغ مي گويد    
ل اين موارد مي رود و من هم در پاسخ گفتم كه بي كاري بهتـر از ايـن                   كه دنبا 

است كه ميراث فرهنگي را تخريب كنيم و البته اگر خيلي بيكار شدم مثل شـما                
  .شهردار مي شوم 

  و سرانجام آن را چگونه مي بينيد؟
من به سرانجام پرونده جهان نما خيلي خوشبينم و تعديل آن دير يا زود نهايتـا   

  . صورت گيرد و نمي توانند از آن سر بازبزنندبايد
از زمان اعالم ساخت و احتمال آبگيري سد سيوند تا به حال اقدامات گـسترده               
اي از سوي سازمان هاي غير دولتي و افراد گوناگون براي جلوگيري از تخريب              
آثار باستاني دشت پاسارگاد صورت گرفته است و در ايـن ميـان كميتـه بـين                 

آيا شما اقدامات انجام شده را موثر مي        . جات پاسارگاد پيشاهنگ است   المللي ن 
  دانيد؟ شما چه راهكارهايي را براي تقويت اين جريان پيشنهاد مي كنيد ؟

متاسفانه در وزارت نيرو تصويب شده كه سد سيوند آبگيري شود كه اميدواريم             
 انجـام شـده را      من اقدامات . با به نتيجه رسيدن اين اقدامات اين اتفاق نيفتد        

هـا و كميتـه بـا         NGOموثر مي دانم اما به نظر من بهترين راه اين است كـه            
استناد به نظر اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه به صورت مـستدل و از طريـق                 

  .قانوني براي برخورد با قانون شكنان وارد شوند
  ت؟ به نظر شما علت اصلي بروز چنين خطراتي براي ميراث فرهنگي ما چيس

يكي قوانين ما هستند كه بسيار ناكارآمد هستند و بدتر .دو علت اصلي وجود دارد
  . ازآن مجريان بسيار بي قابليت و ناقابل هستند

  .از شركت شما در اين گفت و گو سپاس گزارم
   شاهين سپنتا  دكتر و گفتگو از نوشته

  
مصاحبه با دكتر پرويز ورجاوند باستانشناس و پژوهشگر برجسته 

  ي ايراني درباره سد سيوند
  

به شهادت فيلم هاي ويديوئي گرفته شده و نوارهاي ضبط شده و بازتاب آن در               
نشريه هاي مختلف، آقايان متعهد شدند كه تا زماني كه ما از نظـر كارشناسـي                
مشكلي را براي آبگيري اعالم نكنيم دست به آبگيري سد نخواهند زد حال اگر               

د سيوند مطرح شده است مسئله اي است كـه مثـل            بار ديگر زمزمه آبگيري س    
همه مسائل ديگر حاكي از آن است كه حاكميت با تمام نيرو و به شدت از ديـد                  
كارشناسي فاصله مي گيرد و به هيچ نظر ، نقد ، توصيه و هيچ تكليف علمي تن                  

  .در نمي دهد 
تـي  مشكل ما در ايران عبارت از اين است كه دسـتگاه هـاي اطالعـاتي و امني                

بعنوان يك نيروي بازدارنده از هر گونه گردهمايي و برقراري جلسات در زمينـه              
هاي فرهنگي در خارج از چارچوب دستگاه هاي وابـسته بـه حاكميـت بـشدت             

بنابراين تنها چاره اين است كـه در خـارج از ايـران ايـن               . جلوگيري مي كنند    
 فرهنگـي همتـي     چهره هاي ايراني صاحب قدرت از نقطه نظر مالي و موقعيـت           

كنند و غيرتي بخرج بدهند و بتوانند كانون هاي پاسـداري از ميـراث فرهنگـي                
  ايران و پژوهش در زمينه تاريخ و فرهنگ ايران را بوجود بياورند

از آنجايي كه شما اولين شخصيت سرشناس در داخل ايران بوديد         : ميرصيافي  
 كرديد، ممكـن اسـت   رسمي به آبگيري سد سيوند اعتراض كه به طور علني و

بر اين موضوع كـه در       چرا مسئوالن و متوليان امر، عليرغم اشراف        بفرماييد كه   
صورت آبگيري سد سيوند آثار باستاني دشت پاسارگاد آسيب خواهد ديد ، بـر              

  انجام آبگيري سد اصرار دارند ؟
 من بارها در مصاحبه هاي مختلف با رسانه هاي دروني از جملـه            : دكتر ورجاوند   

سايتهاي خبري و همچنين رسانه ها و تقريبا عمده راديو هاي شناخته شده بـه             
زبان فارسي در خارج از كشور به اين مسئله پرداختم و به اين موضـوع اشـاره                 
كرده ام كه در ايران و در شرايطي كه بعد از انقالب بـسر مـي بـريم، ذهنيـت                    

خور ارزش ايـن پديـده   پاسداري از ميراث فرهنگي به معني واقعي كلمه كه در          
اي كه در دنيا امروز ذهن همه كشور ها را بـه دو جهـت بـه خـودش معطـوف                     
ساخته است، يكي از جهت نشان دادن پيشينه هويتي ايشان و ديگري از نقطه              
نظر اهميتي كه در كار صنعت توريسم بر عهده دارد، در ايران در هـيچ يـك از                  

مه مـورد قبـول و پـذيرش صـاحبان          اين دو بعد اين مسئله به معناي واقعي كل        
قدرت نيست و بنابراين با وجود تمام تالشهايي كه شده و چندين كنفرانس كه              

( من در محيط هاي دانشگاهي داده ام و مصاحبه هايي كه با ميراث خبر ، ايسنا         
و ديگر سـايتهاي  ) خبرگزاري كار ايران ( و ايلنا ) خبرگزاري دانشجويان ايران   

ده ام و بخصوص بازتاب هايي كه گفتگو هاي مـن بـا خـارج از             داخلي انجام دا  
كشور داشته است شايد براي اولين بار بود كه مقام هاي مسئول سازمان هايي              
كه درگير اين پروژه هستند را مجبـور كـرد كـه در يـك نشـست گـسترده در                    
دانشگاه تهران حضور پيدا كنند و در كنار من بنشينند و توضيحاتي را كـه مـن                 

 دهم و داليل مخالفت خودم را كه ابراز مي كنم در واقع بتوانند پاسخ بدهند                مي
البته نه در جهت رد آن بلكه در جهت تصديق آن و بگويند كه ما تا زمـاني كـه                    
شما معتقد هستيد كه در اينجا كار بررسي و كاوش به سامان نرسيده اسـت در       

ار را انجام مي دهيم كه      هيچ شرايطي دست به آبگيري نمي زنيم و زماني اين ك          
از نقطه نظر علمي، صاحب نظراني كه تابحال اين مسئله را پي جـسته انـد بـه                
اين نتيجه برسند كه اين آبگيري نمي تواند لطمه هاي اساسي به آثار آن منطق               

اين اولين بار بود كه معاون وزارت نيرو ، مدير منطقه اي آب استان              . وارد بكند   
ن ميراث فرهنگي ، رئيس پژوهشگاه باسـتان شناسـي          فارس ، معاونت سازما   

سازمان ميراث فرهنگي، همه به آنجا آمدند و من اين بحث گـسترده را مطـرح          
كردم و چهره شناخته شده اي چون دكتر دادخواه، وكيل سرشـناس ايرانـي از               
طرف كانون وكالي مدافع حقوق بشر نيز از بعد حقوقي به مسئله حفظ ميـراث               

رچوب حقوق بشر پرداختند و در آن جلسه به شهادت فيلم هـاي             فرهنگي در چا  
ويديوئي گرفته شده و نوارهاي ضبط شده و بازتاب آن در نشريه هاي مختلف،              
آقايان متعهد شدند كه تا زماني كه مـا از نظـر كارشناسـي مـشكلي را بـراي                   

ـ               ه آبگيري اعالم نكنيم دست به آبگيري سد نخواهند زد حال اگر بار ديگر زمزم
آبگيري سد سيوند مطرح شده است مسئله اي است كه مثل همه مسائل ديگر              
حاكي از آن است كه حاكميت با تمام نيرو و به شدت از ديد كارشناسي فاصـله        

  .مي گيرد و به هيچ نظر ، نقد ، توصيه و هيچ تكليف علمي تن در نمي دهد 
ت گـسترده اي از     از زمان آشكار شدن اين قضيه تا بحال اقـداما          : ميرصيافي  

سوي نهاد هاي غير دولتي و شخصيت هاي گوناگون براي جلوگيري از تخريب             
 بين المللـي نجـات       كميته"آثار باستاني دشت پاسارگاد صورت گرفته است و         

آيـا شـما    .  پيشاهنگ اين جريان هاي اعتراضي بـوده اسـت           "دشت پاسارگاد 
مي دانيد ؟ چه راهكار هـايي را        اقدامات انجام گرفته در اين زمينه را قابل قبول          
  بــراي تقويت ايــن جريان پيشنهاد مي كنيد ؟

ببينيد، متاسفانه ما در ايـران و در شـرايط كنـوني از در اختيـار                : دكتر ورجاوند   
داشتن امكانات خيلي طبيعي و عادي براي برپـايي نشـستها و فراخـوان دادن               

سائل در تگناي شـديدي     براي حضور عالقمندان در جهت بحث و تحليل اين م         
هستيم به همين دليل است كه در مورد مسئله سـاختمان جهـان نمـا و لطمـه                  
بنياديني كه اين بنا بر ميدان نقش جهان وارد كرده، من ايـن مـسئله را بـراي                  
اولين بار در يك مصاحبه مفصل با بي بي سي اعالم كردم و در پـي آن گفتگـو                   

يك مجموعه موضع گيري هايي صورت سبب شد كه در درون و بيرون از كشور    



 ٥

در خارج از ايران به دليل امكانات گـسترده رسـانه اي ايـن كـار مـي                  . بگيرد  
توانست در يك اندازه گسترده مطرح بشود ولي جز در يك يا دو مورد و همـين                 
تشكلي كه نام برديد بويژه آقاي دكتر نوري عال و خانم شـكوه ميرزادگـي كـه                 

ال تاسف بايد گفت اين رسانه هاي به شدت پر شمار           قضيه را پي جستند با كم     
فارسي زباني كه در آنجا فعال هستند و مي توانستند مسئله را به رسـانه هـاي                 

بنـابراين بازتـاب    . بين المللي هم بكشانند، چنين همتي از كـسي ديـده نـشد              
مسئله به گونه اي كه در خور آن مسئله بود و بعد در پي آن همين مـسئله سـد                    

د از نظر بازتاب جهاني آنطور كه مي بايست از سـوي جريانهـا و رسـانه                 سيون
هايي كه مي توانستند به راحتي در اين زمينه در خـارج اقـدام بكننـد صـورت                  
نگرفت حتي جالب است كه بدانيد با آگاهي بر اينكه در درون ايـران بـا وجـود                  

ـ                 ورد راديـو   همه مشكالت من اين مسئله را تعقيب مي كنم به غير از دو سـه م
هاي مختلف، اين رسانه هاي ديداري كه مـي توانـستند از طريـق توضـيحاتي               
همراه با سند هاي تصويري موضوع را بازتـاب دهنـد، هـيچ گونـه آمـادگي از                  

بنـابراين مـا در درون ايـران همچنـان در محـدوديت        . خودشان نشان ندادند    
رگان هـاي دانـشگاهي   هستيم يعني در درون ايران متاسفانه به دليل اينكه در ا    

حتي در ارگانهاي دانشگاهي كه در آنها رشته هـايي ماننـد باسـتان شناسـي ،                 
معماري و هنر وجود دارد از نقطه نظر كساني كه گرداننده و مديران اين ارگانها               
هستند؛ نه تنها شناختي از اين مسئله ندارند بلكه به هيچ عنوان آنرا به عنـوان                

ه قرار نمي دهند و به دانشجويان امكـان داده نمـي            مسئله پر اهميت مورد توج    
هم اكنون بـراي  . شود تا كنفرانس هايي با شركت صاحب نظران تشكيل دهند     

كتيبه هاي گل نوشته تخت جمشيد كه در اين چند ماه اخير مطالبي در مورد آنها 
مطرح شده ، دو تا سه تشكل غير دولتي دانشجويي در تالش هستند تا در يكي 

االرهاي دانشگاهي و فرهنگسراها كه همگي خالي هستند جلسه اي تشكيل           از ت 
دهند تا در آنجا من بتوانم اهميت اين كتيبه ها و ارزش معنوي آنهـا را از نقطـه             
نظر پيشينه بسيار بسيار افتخار آفريني كـه در جامعـه ايـران در زمينـه نحـوه                  

شته، مورد بحث قـرار     برخورد با جامعه كارگري ، متخصصان و هنر آفرين ها دا          
بدهم ولي هنوز اين جوانها با تمام عالقه اي كه به خرج مي دهند و تالشي كـه                  
مي كنند موفق نشده اند كه يك تاالري را براي دو تـا سـه سـاعت در اختيـار                    

يعني دانشگاه ها ، شهرداري و تمـام دسـتگاههايي كـه امكانـاتي در               . بگيرند  
آن امكانات در زمينـه آكـاهي دادن بـه مـردم ،      اختيار دارند براي آنكه بشود از       

نشان دادن فيلم ، اساليد ، تصوير و نمايشگاه و سـخنراني در جهـت تـشويق                 
جامعه به حفظ و نگهداري از ميراث فرهنگي و در جهت بازداشتن مـسئولين از               
اقداماتي كه مي تواند لطمه به اين آثار بزند، هيچ يك آمادگي در اختيار گذاردن               

بنابراين من نه تنها آنچه را كه تا كنون صـورت گرفتـه             . انات را ندارند    آن امك 
است كافي نمي دانم بلكه به شدت ضعيف مي بيـنم و معتقـد هـستم تـا يـك                    
حركت به شدت گسترده در درون و بيرون از ايران صورت نگيرد ما همـه روزه                

 دارم كـه    من جرات ايـن را    . شاهد اين خواهيم بود كه به يك اثر لطمه بخورد           
بگويم تقريبا روزي در اين سرزمين نيست كه يك اثر ارزشمند فرهنگي قبل از              
اسالم و بعد از اسالم ايران مورد تجاوز قرار نگيرد ، در يك بافت قديمي آثاري                
را از هم ندرند، به يـك مجموعـه بنـا لطمـه وارد نكننـد و يـا بناهـاي بـسيار                       

جه در نزديكي زابل را به امان خدا        شكوهمندي مانند مجموعه كم نظير كوه خوا      
رها نكنند كه بر اثر تابش آفتاب در تابستان ها و يا بارش هـاي سـيل آسـاي                    

بنابراين براي  . فصلي ، امروز بيم آن مي رود كه اين بنا به نابودي كشانده شود               
نجات ميراث فرهنگي ايران نياز به يك همت بااليي است كه ما در درون ايران               

عالقه داشته باشند و همت اين كار را داشته باشـند فـراوان داريـم               افرادي كه   
ولي موانع بازدارنده از سوي حاكميت آنقدر گسترده است كه امكان يك حركت             
اثر بخش را در جامعه نمي دهد و آن انبوه هموطنـاني كـه در فراسـوي مرزهـا            

 و طـرح    هستند و از امكانات گسترده مادي و آزادي كامل براي برپايي مراسـم            
مسئله مهم حفظ ميراث فرهنگي در اختيار دارند و مي توانند گام هاي بلندي را               

 به سـر     بردارند جز چند تني بقيه را مي توان گفت كه در يك خواب بلند مدت              

مي برند و به تنها چيزي كه توجه و عنايت ندارند اين است كه در قبـال حفـظ                   
ن جوامع مختلف در دنيا را به نحوه ميراث فرهنگي مملكت بايد اقدامي كرد و ذه

  .برخورد نامعقول حاكميت با اين آثار معطوف سازند 
ظواهر امر حكايت از آن دارد سازمان ميـراث فرهنگـي، متوليـان              : ميرصيافي  

پروژه هاي عمراني را موظف كرده است كه قبل از انجام هر پـروژه اي از ايـن                  
ائل شـبيه بـه پـروژه سـد سـيوند           سازمان استعالم گرفته شود تا از وقوع مس       

پرسش من اين است كه اين طرح سازمان ميراث فرهنگي تـا       . جلوگيري شود   
چه ميزاني ضمانت اجرايي دارد ؟ چرا مسئوالن و متوليان چرا تا كنون بـه ايـن                 

  قضيه فكر نكرده بودند ؟
در مي دانيد كه در بعد از انقالب مسئوليت وزارت فرهنگ و هنر             : دكتر ورجاوند   

دولت موقت بر عهده من قرار گرفت ولي به دليل اينكه جماعتي مـي دانـستند                
من بـا تمـام نيـرو در مـسير      
حفاظت از ايـن آثـار تـالش        
خواهم كرد و نه تنهـا دربـاره        
ايـن آثـار، بلكــه ديگـر آثــار    
هنري، مـوزه هـا و گـسترش     
فعاليتهـــاي و فـــضاي بـــاز 
فرهنگي گام بر خواهم داشت     

ايش و خواهم كوشيد تا گـش     
چشمگيري را براي فعاليتهاي فرهنگي و هنري در ايران سـاماندهي بكـنم، بـا               
قدرتهايي كه بصورت دولت سايه كه مي خواستند دولت موقت را در زير سلطه              

 و سرانجام حتي قبل از اينكه عمر دولت موقت    قرار بدهند در گير چالش شدند     
 درباره تنگناهايي كه مي     به پايان برسد ناگزير شدم براي توجه دادن به جامعه         

خواهند بر حركتهاي فرهنگي و هنري تحميل كنند از سمتي كه داشـتم اسـتعفا               
مسئله اساسي اين بود كه از اول، دستگاه حكومـت پـس از   . بدهم و كنار بروم  

انقالب تالش فراواني را انجام داد كه عمال تالش براي حفظ ميـراث فرهنگـي               
ـ       مار زيـادي از ايـن آقايـان چـه در كـسوت             پديده مطبوعي نباشد يعني به ش

روحانيت و چه غير روحانيت هر وقت سخن از آثـار شـكوهمندي مثـل تخـت                 
جمشيد ، پاسارگاد و مانند آن در ايران صورت مي گرفت با بكار بـردن كلمـات             
من درآوردي طاغوتي و ياقوتي با آن برخورد مي كردند و معتقد بودند كه اينهـا                

. ي است كه ملت ايران بايد آن ساختارها را نفـي بكنـد              نشانه هاي ساختارهاي  
مقاومت ملت ايران سبب شد كه حاكميت در اين نگرش خود تغييراتـي بدهـد               
ولي در عمل هيچگاه براي دستگاهي كه بنام وزارت فرهنگ و هنـر بـود و مـي                  
توانست بعنوان يك وزارت خانه نقش قدرتمندي را ايفا بكنـد و مـي توانـست           

در مجلس مورد نقد قرار بگيرد، اهميتي قائل نبودند و سـاختار آنـرا              عملكرد آن   
تغيير دادند و از نظر ساختار اداري آنرا بصورت يك زير مجموعه در آوردند كـه                
در عمل كوچكترين قدرتي در جهت اعمال حاكميت درباره حفظ ميراث فرهنگي            

 ايـن مـسئله را    اين مسئله تداوم پيدا كرد تا زمـاني كـه آمدنـد           . نداشته باشد   
بعنوان يك مجموعه پيوند يافته با جهانگردي از يكسو و سـپس از بـا صـنايع                 
دستي پيوند دادند و تشكيالتي را بوجود آوردند كه اگر درست طراحي شده بود              
و يه يك وزارت خانه تبديل مي شد، و مديراني با تجربه ، كارشناس و تحصيل                

ادر بر آن مي گشت تـا كـارايي و تـوان            كرده و با قدرت را در آن مي گماردند ق         
مانور الزم را پيدا كنند ولي متاسفانه اين شرايط هيچ يك حاكم نـشده اسـت،                
بنابراين شهرداري ها ، اوقاف ، وزارت مسكن ، وزارت صنايع در قالب سـاختن            
شهرك هاي صنعتي و وزارت كشاورزي در قالب پروژه هاي گسترده كشاورزي            

 پروژه هاي سد سازي ، وزارت را در قالب پروژه هـاي راه  ، وزارت نيرو در قالب 
سازي ، يعني عمده ارگانهاي اين مملكت و وزارت خانه ها با اقتدار هر چه تمام      
تر بدون اينكه كوچكترين نظر خواهي را از كادر كارشناسـي ميـراث فرهنگـي               

د و  داشته باشند دست به اقدام مي زنند و پس از اينكه وارد فعاليت مـي شـون                
كه با برخي از آثـار       پروژه هاي خود را به مرحله اجرا مي رسانند، در حين عمل             
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برخورد مي شود و آنرا هم مردم اطالع مي دهند، آنها ناگزير مي شوند در برخي             
سازمان ميراث فرهنگـي در حـوزه        موارد و نه هميشه بگونه اي اجازه دهند كه          

يكي نيروگـاه   . را مي توانم نام ببرم      هم اكنون من دو جا      . خود وارد عمل بشود     
برق كازرون كه در آنجا آقايان وقتي با بلدوزور كار مي كردند، جوانان منطقه كه               
من را مي شناسند از طريق تماس تلفني ، نامه و ارسال عكس خبر از تخريـب                 

با ديدن عكسها متوجـه شـدم كـه ايـن آثـار متعلـق بـه                 . آثار باستاني دادند    
. كه در بين آنها يك كتيبه با بيش از يك متر طول وجـود دارد                ساسانيان است   

من به دليل اينكه هنوز شـماري از شـاگردان سـابقم كـه كارشناسـان بـسيار                  
صميمي هستند و در سازمان ميراث فرهنگي مشغول به كار مي باشند ، با آنهـا                

تيبـه  تماس گرفتم و توانستند يك نفر را به آن منطقه بفرستند تـا ال اقـل آن ك                 
هم اكنون در منطقه رامهرمز سدي است بـا         . دوران ساساني را به شيراز ببرند       

 كه يك سد قوسي شكل متعلق به دوران ساساني است كـه ارزش              "جرّه"نام  
در . هاي بااليي را از لحاظ تكنيك سد سازي دوران باستاني ايران در بـر دارد                

 سد را آبگيري كننـد ، ايـن         برابر آن سدي را دارند مي سازند كه اگر روزي اين          
 ساله متلق به ساسانيان كه در طول زمان هيچ چيزي نتوانسته در آن   1700سد  

بنـابراين  . رخنه ايجاد كند بطور كامل در درياچه پشت سد غرق آب مي شـود               
موازين قانوني حكم مي كند هر پروژه عمراني كه از اولين گام مطالعاتي ، مسير 

با كارشناسان باستان شناسي مورد بررسي قرار گيـرد،  يابي ومكان يابي همراه   
ولي تا بحال يكبار هم نشده است كه ارگانهاي مختلف به اين مـسئله تمكـين                
كنند و بخواهند كه چنين روندي انجام بگيرد و بنا بـراين هـيچ قـول و قـراري                 
پايدار نيست و به دليل اينكه از يك سو سازمان ميراث فرهنگي در عمل قدرت               

ال حاكميت در حوزه كاري خود را ندارد و از سوي ديگر با تغييراتـي كـه در                  اعم
اين دولت بوجود آمده است و گروه پر شماري از كارشناسان با ارزش سـازمان    
ميراث فرهنگي را بركنار ، بازنشسته و يا پراكنده كرده اند و افـراد نـا آگـاه بـا              

تر پست هاي كليـدي را  گستره علم باستان شناسي و حفظ ميراث فرهنگي بيش 
در اختيار گرفته اند، انتظاري نمي رود كه آنها حداكثر در حد يك اعتراض ساده،      
مانند ارسال يك نامه در قبال لطمه به ميراث فرهنگي موضع قاطع و بازدارنـده               

  .اي را اتخاذ كنند 
همانطور كه مي دانيد ، پروژه احداث سد سيوند تنها طرح عمراني             : ميرصيافي  

عـالوه بـر    . يست كه در نهايت منجر به صدمه ديدن آثار باستاني خواهد شد             ن
ساخت مواردي كه شما نام برديد پروژه عبور مترو از منطقه چهار باغ اصفهان ،            

 پرويـز در كرمانـشاه ،       پل روگذر در عرصه و حريم درجه يك شكارگاه خـسرو          
يانـاتي تـصادفي و     آيا وقوع چنين جر   . نمونه هايي ديگري از اين دست هستند        

  بدون نيت خاص و تنها به دليل عدم آگاهي است يا سوء نيتي در كار است ؟
من فكر ميكنم در پاسخ هاي گذشته به اين مسئله به گونـه اي              : دكتر ورجاوند   

دستگاهي كه مسئوليت پاسداري از ميراث فرهنگي ايـران را بـر            . اشاره كردم   
اين سازمان كه بايـد بـه امـور اداري و           عهده دارد، جز تعدادي از اعضاي كادر        

مالي بپردازند، تمامي افرادي كه در اين سازمان كـار مـي كننـد بايـد باسـتان                  
شناساني باشند كه اگر مي خواهند به عنوان مدير در آنجا كار كنند حداقل بايد               
دوره كارشناسي ارشد را گذرانده باشـند و بهتـر اينكـه دوره دكتـري خـود را                  

د و افزون بر داشتن چنين مدركي توانسته باشند در حدود سه تـا              گذرانده باشن 
پنج سال در كارهاي اجرايي تجربه اندوخته باشند و يا مهندسان معمـاري كـه               
داراي مدرك تخصصي مرمت بافت و بناهاي تاريخي باشند كه ما براي اين كار              

دسـان  در قبل از انقالب آمديم دو دوره تكميلي بـراي باسـتان شناسـان و مهن               
معمار تشكيل داديم كه باني آن مـن بـودم و ايـن افـراد يـك دوره فـشرده و                    
سنگين يك ساله را گذراندند كه مي شـود گفـت معتبـر تـرين كارشناسـان و         
معماراني كه طي ساليان دراز توانستند بار سازمان ميراث را به دوش بكشند و               

انده اند ، نـشان دادنـد   هنوز چند تني از آنان به گونه اي در اين سازمان باقي م      
كه به اعتبار توانمندي هايشان قادر هستند در حوزه مديريتي خودشان نـسبت             

سالها فرياد زديم كه بايد براي تمام       . به اقدامات ديگر سازمانها پيشي بگيرند       

اين مناطق، كه اكنون من و شما از آنها ياد ميكنيم، نقشه هاي باستان شناسـي            
شخص بشود تپه هاي پيش از تاريخ بايد روشن باشد،          دورانهاي مختلف بايد م   

حريم آنها بايد معين باشد، موقعيت بافت هايي كه بايد مـورد محافظـت قـرار                
بگيرند در نقشه تثبيت شود و هيچ ارگان و قدرتي حق اين را نداشته باشد كـه                 
در آنجا خشت روي خشت بگذارد مگر اينكه پروژه عمراني در چـارچوب يـك                

شناسي با نظر مثبت باستان شناسان و معماران متخصص مورد تائيد           كميته كار 
بنابراين در شرايطي كه سازمان ميراث فرهنگي از زماني كه شكل           . قرار بگيرد   

گرفته است بطور مداوم در شرايط افت و خيـر قـرار گرفتـه اسـت و هيچگـاه             
اخت و تالش نشده است كه يك مديري در آنجا به كار گمارده شود كه از يكشن      

در يك زمـاني يـك مـديري را بـه سـازمان ميـراث           . جامعيتي برخوردار باشد    
فرهنگي آوزدند كه داراي يك ذهنيت هنري بود كه مهندس معمـار هـم بـود و                 
ابراز عالقه اي هم به مسائل باستان شناسي و مرمت آثار مي كرد، ولي امكانات    

 همراه مجموعه اي    محدودي را در اختيارش گذاشتند بعد هم اين شخص را به          
از افــراد خبــره و ســابقه دار ســازمان ميــراث فرهنگــي در جريــان تغييــرات 
پوپولسيتي دولت اخير از كار بركنار كردند و مديراني را از اينجا و آنجا به جـاي                 

بنابراين مسئله اين است كه تا شما يك سازمان قدرتمنـد را            . ايشان گماردند   
 اين سازمان نتوانـد دسـتگاه هـاي مـديريتي           براي اين مسئله بوجود نياوريد و     

خودش را در استانهاي مختلف به گونه مطلوب مستقر كند ، تا نقشه هاي معين               
تهيه نشود و تا زماني كه اين مسئله با توجه به اين تجاوز هاي پي در پـي كـه                    
صورت مي گيرد در قالب يك قانون خيلي محكم، مجدد بـه تـصويب مجلـس                

سنگيني را براي كساني كه دست به اين ويران گري هـا            نرسد و مجازات هاي     
مي زنند، در نظر نگيرند، باز هم شاهد افتضاحات ديگري نيز خواهيم بود، نظيـر             
كاري كه شهرداري اصفهان در مورد حمام خسرو آقا انجام داد و اين حمـام را                

ن نما  از بن برانداخت يا با روابط خاصي مقامات استان اجازه دادند كه برج جها             
ساخته شود و االن هم با قلدري تمام در مقابل تمام افراد و سـازمانها از جملـه     
يونسكو ايستاده اند تا تخريـب الزم را در بخـش ارتفـاعي سـاختمان انجـام       

در مورد همين متروي اصفهان و در همان زماني كه مسئله جهـان نمـا               . ندهند  
فهان يك ذهنيت مثبتي در مورد      مطرح بود، به دليل اينكه شهردار و استاندار اص        

اين مسئله داشتند از من دعوت بعمل آوردند و من به آنجا به عنوان حكم رفتم                
و در آنجا در مورد كاستن از ارتفاع برج جهان نما با توضيحات مفصلي كه براي                
مجريان دادم، نظر من پذيرفته شد و هم در مورد مسير مترو به جـاي آنكـه از                  

د قرار شد از خيابان شمس آبادي بگذرد بدون اينكه از نقطه            زير چهارباغ بگذر  
نظر فني و مالي تفاوتي را بوجود بياورد و توضيح دادم كه چرا مترو نبايد از زيـر   
خيابان چهار باغ عبور بكند و ما بايد در آينده نزديـك ايـن شـانس را داشـته                   

آثار باسـتاني   باشيم كه در ضلع غربي چهار باغ دست به كاوش هايي بزنيم كه              
مربوط به دوران صفوي را بيرون بياوريم، بنابراين وقتي شما متروي اصفهان را             
از زير چهارباغ عبور مي دهيد ، تمام برنامه هاي جانبي قضيه را از بين مي بريد                 
و ديگر اينكه ما بايد در مسير چهار باغ در جهتي حركـت بكنـيم كـه در آينـده                    

را با تمهيداتي كه در پيش خواهيم گرفت، از حالـت         بتوانيم به احتمال چهار باغ      
سواره رو، دست كم بخش بين زاينده رود و دروازه دولـت را خـارج كـرده و از                   
ترافيك دور بكنيم و وسايل نقليه خاص مانند نوعي خاص از ترامـوا را در آنجـا               
 بكار بگيريم و آنجا را بعنوان يك منطقه توريستي كه از نظر وسايل حمل و نقل               
. داراي ويژگي هاي خاصي مانند كالسكه هاي قديمي و غيره باشد معرفي كنيم              

درست در همين موقع مي بينيم كه آقايان مركز غني سازي اورانيوم را در كنـار                
شهر اصفهان برپا مي كنند كه اگر يك زماني با اين زمزمه هايي كه وجـود دارد         

 آنوقت ما به دسـت خودمـان        قرار شود تهاجمي به اين مراكز اتمي ايران بشود        
شرايطي را بوجود مي آوريم كه شهري مانند اصفهان را كه شما به زحمت مـي                
توانيد مشابه آنرا در دنيا بيابيد در معرض سهمگين ترين خطر ويرانگري قـرار              

بنابراين مجموعه اين مسائل حكايت از اين دارد كه در اين تـصميم             . مي دهيم   
ه شناخت علمي دخالت دارد و نه اصال اعتقـادي بـه            گيري ها نه خرد واقعي و ن      
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بنابراين ميـراث   . حفظ ميراث فرهنگي در گروهي از صاحبان قدرت وجود دارد           
اين همـه در    . فرهنگي در ايران ستم رسيده ترين بخش از جامعه ايران است            

حالي است كه حفظ ميراث هاي فرهنگي در بازتـاب دادن ارزش هويـت هـاي                
ران هاي مختلف، مي تواند نسل جوان ايران را به دسـتاوردهاي            ايــراني در دو  

ارزشمند نياكان خويش آگاهي بدهد و آنها را در جهـت پاسـداري از كـل ايـن                 
ميراث تشويق بكند و فضايي را بوجود بياورد كه ملت ايران بتواند از ايـن آثـار                 

و پويـا   باقي مانده از ميراث هاي ارزشمند گذشته اش در بعد تعالي بخـشيدن              
ساختن فرهنگ خود از يك سو و در بعد ايجاد همبستگي و وحدت ملي از سوي                

و باالخره از ياد نبريم كه اگر قرار شـود روزي كـار             . ديگر بهره هاي كالن ببرد      
جهانگردي در ايران رونق بگيرد و بـه آسـاني بتـوانيم درآمـد ايـن صـنعت را                   

مل جذب جهانگردان همين    جايگزين فروش نفت خام كنيم، بيش از هر چيز عا         
ميراث هاي فرهنگي و باقي مانده و باقي مانده بافت هاي قـديمي شـهر هـا و                  

  .روستاهاي كهن اين سرزمين هستند 
تا كنون نتوانـسته ايـم بـه نتيجـه مطلـوب              يكي از داليلي كه ما        :ميرصيافي  

هي برسيم اين بوده است كه اعتراضات و اقدامات فراوان ما فاقد يك سـازماند    
بعنوان آخرين پرسش مي خواهم بدانم كه بـه نظـر شـما             . مطلوب بوده است    

سازمان هاي غير دولتي درگير اين جريان ، كارشناسان خبـره و در كـل مـردم               
ايران به چه صورتي مي توانند پيام روشن ، صريح و جامعي را براي مسئوالن و 

دهد و نه حتي فكر آن به      دولتمردان ارسال كنند كه ديگر نه از اين اتفاقات رخ ب          
  سر كسي بزند ؟

ما تا نتوانيم يك انجمن قدرتمند در . اين مطلب را بارها گفته ام   : دكتر ورجاوند   
كشور بوجود بياوريم كه اين انجمن قدرتمند از موقعيت ها و امكانـات مناسـب              

عمده مسئله عبارت از اين است كه       . برخوردار باشد كار به جايي نخواهد رسيد        
ليان دراز من در صدد ايجاد انجمن گسترده اي بـا نـام انجمـن پـژوهش و              سا

پاسداري از ميراث فرهنگي ايران و كوشش براي بازشناسي ارزشهاي تمدن و            
فرهنگ و تاريخ ايران بوده ام ولي با ضوابطي كه در دستگاه هـاي اطالعـاتي و            

بتوانـد مكـان    امنيتي اين مملكت وجود دارد امكان ايجاد چنين مجموعه اي كه            
داشته باشد ، سالن داشته باشد و داراي نـشريه باشـد و بتوانـد بـا برگـزاري                   
كنفرانس هاي تخصصي ، نيمه تخصصي و عمومي بتواند نظر مردم را جلب كند           
و بتواند روي اين مسائل به گونه اي معقول مانور بكند و اهميت ايـن مـسئله را          

.  اند و نتوانسته ايم راه به جايي ببـريم  براي جامعه بازتاب بدهد، را از ما گرفته 
حتي در وضع موجود كه چند سازمان غير دولتـي فرهنگـي در تهـران و ديگـر                  
شهرستانها وجود دارد آنقدر اينها در زير تنگنا قرار دارند كه حتي از سـخنراني               
كردن افرادي مانند من كه به هر حال مورد توجه نسل جوان هستيم و شـناخت                

. را نسبت به اين مسائل مي دانند بـه شـدت ممانعـت مـي شـود                  و آگاهي ما    
بنابراين من در وضـع موجـود شـرايط مناسـبي را بـراي ايجـاد يـك كـانون                    

همين سه ماه پيش    . قدرتمندي كه بتواند با نيرومندي به ميدان بيايد نمي بينم           
قرار بر اين بود كه در اصفهان براي مسئله متـرو و عمـارت جهـان نمـا، يـك                    

ت چند صد نفره در يك تاالري سامان داده بشود و از من هم دعوت شده                نشس
بود كه براي ايراد سخنراني در آنجا حضور پيدا كنم ولي تنها دو روز مانـده بـه                  

حتـي در حـال حاضـر در يكـي از     . اجراي اين برنامه، همه چيز را بر هم زدنـد    
شناخته شده  شهرهاي اقماري كوچك اصفهان بنام گز، يكي از شخصيت هاي           

فرهنگي ايران به نام آقاي اديب برومند مي خواستند بزرگداشت دو شاعر قرن             
بنـابراين  . هفتم و هشتم را برپا كنند كه اجازه اين كـار را بـه ايـشان ندادنـد                   

مشكل ما در ايران عبارت از اين است كه دسـتگاه هـاي اطالعـاتي و امنيتـي                  
ردهمايي و برقراري جلسات در زمينـه       بعنوان يك نيروي بازدارنده از هر گونه گ       

هاي فرهنگي در خارج از چارچوب دستگاه هاي وابـسته بـه حاكميـت بـشدت             
بنابراين تنها چاره اين است كـه در خـارج از ايـران ايـن               . جلوگيري مي كنند    

چهره هاي ايراني صاحب قدرت از نقطه نظر مالي و موقعيـت فرهنگـي همتـي                
وانند كانون هاي پاسـداري از ميـراث فرهنگـي          كنند و غيرتي بخرج بدهند و بت      

ايران و پژوهش در زمينه تاريخ و فرهنگ ايـران را بوجـود بياورنـد و بـه ايـن            
ترتيب با توجه به رسانه هايي كه امروزه ديگر دسترسـي بـه آنهـا در سراسـر       
ايران به نسبت كار آساني است، بتوانند برنامـه هـاي سـنگيني را سـاماندهي                

منعكس بكنند و بگونه اي مستمر در طول هفته هر ويراني را كه در              بكنند و آنرا    
هر بخشي از ميراث فرهنگي ايران صورت ميگيرد بتوانند سريع بازتاب بدهند و 
بدين ترتيب بپذيرند كه در كنار برخي اقدامات سياسي، يك ملتـي بـا ويژگـي                

 خودشناسي  هاي ملت ايران اگر نتواند در بعد مسائل فرهنگي و تاريخي به يك            
آگاهانه دسترسي پيدا كند و هويت درخـشان گذشـته اش را چنـان كـه بايـد                  
نشناسد و از نمود هاي اين هويت نتواند پاسداري كنـد بـدون تــرديـــد در                
زمينه ايجاد تحوالت سياسي در جامعه ايــران توفيق چنـداني نـصيب كـسي              

  .نخواهد شد 
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