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  سر سخن
  

  ي پايگاه ماهه هاي سه گزارش فعاليت
  

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

نخستين گزارش از ايـن   البته با قدري تفصيل، چون – را 1385ي نخست سال     ماهه  سه
  :دهيم  خدمت شما سروران ارايه مي-دست است 

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

زين  آغـا  ي  هها كه در سه ماه      گفتني است اين نشست   . وند حضور داشتند    هم
 از  – بـدون گسـست       تقريبـاً  – شـده   تـشكيل مـي    »دو بار در هفتـه    «خود  

ها    مكان برگزاري اين نشست    .شهريورماه سال گذشته در جريان بوده است      
هاي غيردولتـي اسـتان تهـران،         ي تشكل   نيز در جاهاي گوناگوني چون خانه     

ده بنياد جمشيد، دفتر انجمن افراز و دفتر يكي از دوسـتان، در دگرگـوني بـو      
 نفـر بـا     30 ماهه نزديك به     9ي اشاره است كه در اين         و باز شايسته  . است

  .اند پايگاه همكاري داشته
  كماكـان   در اين سه ماه هم     –ندي برپا است     كه البته به كُ    –تارنماي سيوند    -2

هاي پايگاه بوده است در حالي كه ما هم بـر ايـن               ترين چالش   يكي از بزرگ  
گفتني است  . همه از ما وقت و توان ببرد        شد و اين   با گونه  باوريم كه نبايد اين   

مـاه سـال    وندان پايگـاه در آبـان     اين تارنما كه قرار بود بر دست يكي از هم         
تـوجهي و تـا حـدودي         گذشته راه بيفتد با از دست دادن زمـان مفيـد قابـل            

ي مخالفت با ساخت سـد سـيوند، بـراي     فروكش كردن شور و حرارت اوليه    
ولي ) اي و در خور توجه بود       كه البته كاري حرفه   (ال رفت   ي آن با    مدتي صفحه 

بـار بـر دسـت        خاطر مشكالتي در روزآمدسازي، دچار وقفه شد تا اين          باز به 
 در اسفندماه   - ولي كاربردي      در شكلي ساده   -پايگاه   وندان  يكي ديگر از هم   

 اي بر سر راهمان قرار گرفت بار نيز مشكالت عديده     اين. كارش را پي گرفت   
بـه هـر روي   . ترين آن خرابي گاه به گاه بخش گردآوري امـضا بـود    كه مهم 

دردسرها را با پشتكار و بردبـاري از سـر گذرانـديم تـا امـروز كـه بـاز در                     
هايي به تارنما افزده شـد        در اين مدت بخش   . روزآمدسازي آن مشكل داريم   

م، هـايي داشـتي     و بر اين باوريم كه با تالش ياران در اين بخـش پيـشرفت             
 –هاي همراه پايگاه      مطالب خوبي گرد آمد و با قرارگيري خبرهايي از انجمن         

ي هدف بزرگـي   اي ملي، ويژه    شد كه اين تارنما رسانه       مي –توانستيم    اگر مي 
 .هاي ما ادامه دارد به هر روي تالش. كه براي خود تعريف كرده است باشد

هـاي تارنمـا عـدد       صد امضا جمع شد كه با توجه به خرابي          نزديك به هشت   -3
البته ما تقريباً برابرهمين تعداد امضا را حذف كـرديم چـرا كـه              . بدي نيست 

هدف ما ارتباط با اين افراد براي انجام امور بـود نـه گـردآوري تـشريفاتي                 
هاي نادرست، ساختگي و حروف مختـصر را ـ    نام. امضاها و باال بردن كميت
كـه آن را      ه امضاكننده و اعـالم ايـن      ب) ميلي  اي(اي    البته با فرستادن رايانامه   

شـان    چنين آنهايي را كه نـشاني رايانامـه         كرديم، هم    پاك مي  -تصحيح كند   
به گمان ما درست نوشتن نام و رايانامه، حداقل شجاعتي است           . درست نبود 

 – پاسداري از يادگارهاي نياكـان  –توانيم براي چنين خواست بزرگي  كه مي 
 .انجام دهيم

ي ملـي    نسبت بـه پرونـده  –جويان  ويژه دانش  به–زي مردمان سا  روند آگاه  -4
هـاي    به جنـبش ملـي نجـات يادمـان        «ي    نامه  دعوت. سيوند را دنبال كرديم   

 از جملـه در نمايـشگاه كتـاب و          –را در جاهاي بـسياري      » باستاني بپيونديد 
هاي چندي بـراي برگـزاري همـايش           پخش كرديم و با انجمن     –مطبوعات  

كـه بـه خـاطر انتخابـات        (انجمن اسالمي دانشگاه اميركبير     رايزني كرديم؛   

رود كـه در پـاييز    شان نتوانستيم به نتيجه برسيم ولـي اميـد مـي         شوراي مركزي 
، گروهـي از دانـشجويان      )امسال بتوانيم همايشي در آن دانـشگاه برگـزار كنـيم          

هـاي پركـار شـرق تهـران          دانشگاه زهرا، كانون نخبگان نوانديش كه از انجمن       
شناسـي و   طور كه آگاهيد تنها توانستيم با ياري كـانون ايـران   كه همان ... ست و ا

. گري دانشگاه علم و صنعت ايران، همايشي در آن دانـشگاه برپـا كنـيم                گردش
ها و اقـداماتي      ي سد سيوند و پيامدهاي آن هم رايزني         براي ساخت فيلمي درباره   

هاي ديگري را هم بـه        انجمن. ماش را بگيري    زودي نتيجه   داشتيم كه اميدواريم به   
 .پيوستن به پايگاه ترغيب كرديم كه خبرهاي آن بر روي تارنما قرار گرفت

 سفري به مرودشت بـراي  – بدون اعالم قبلي –از يازدهم تا چهاردهم خردادماه       -5
. ي بالغي و سد سيوند داشتيم كه گزارش آن جداگانـه خواهـد آمـد                بازديد تنگه 

 با وجود سرعت    –ماند كه هنوز تا پايان ساخت سد          ع مي تنها اشاره به اين موضو    
اي نهفتـه اسـت و آن خبرهـايي           جا نكته   در اين .  راهي دراز داريم   –بسيار در كار    

كنـد و هـر بـار پـس از             از وزارت نيرو است كه زمان آبگيري را اعالم مـي            پياپي
اين . بگيريخانه و عقب افتادن زمان آ       رسيدن به زمان موعود، باز لطف آن وزارت       

اند آبگيري در شـهريور اسـت         داستان از آذرماه سال پيش تا همين االن كه گفته         
شود، بعد افتاد اسـفندماه، بعـد         ماه آبگيري مي    ادامه دارد؛ قرار بود دوازدهم بهمن     

و هر بار هم در ظاهر بـه خـاطر درخواسـت سـازمان ميـراث                ... پانزدهم خرداد، 
كـه اگـر نظـر        در حـالي  . افتـد    عقـب مـي    فرهنگي و گردشگري اين آبگيري بـه      

مان را كـه سـال گذشـته از           غيركارشناسي ما و نظر كارشناسي دوستان مهندس      
سالي از ساخت سد باقي مانده، به كناري          كم يك   سد بازديد كردند و گفتند دست     

نهيم در گفتگو با تني چند از كارشناسان به اين يقين رسيديم كه زمان آبگيـري                 
هـاي وزارت نيـرو در        ها در آذرماه است، پس ايـن اعـالم          سيالبسد با توجه به     

 توان توجيه كرد؟ تعيين زمان آبگيري را چگونه مي
تـوان   ، نام ديگري نمـي »عدم صداقت«هم به ياري  ها آن متأسفانه جز از بين بردن حساسيت  

تـرين    ها به كـم    رود كه هنگام آبگيري، مخالفت      با اين كار البد اين انتظار مي      . بر اين كار نهاد   
همـش تقـصير   «ي  بينـي؛ بـا خوانـدن جملـه     ي فرد باريك   كه به گفته    كما اين . حد خود برسد  

در گوش كشاورزاني كه منتظر اين آب و احتماالً رفـع برخـي             » سازمان ميراث فرهنگي است   
 كـه هميـشه     –داشـت آثـار باسـتاني         مشكالت ديگر هستند، آنها را هم نـسبت بـه گرامـي           

ي وزارت نيـرو در كنـار         به هر روي اين برخورد ناصادقانه     . كنند   دلسرد مي  –د  نگاهبانش بودن 
هـاي    نگرانـي   كه هنوز به دل     دهد در حالي    اي كه براي اتمام ساخت سد از خود نشان مي           عجله

  .هاي باستاني پاسخي در خور داده نشده است، نوميدكننده است دوستداران يادمان
گويـا پاسـخي در   . گيري كـرديم  ر داده بوديم پيجمهو اي را كه به رييس    نامه -6

هـاي    كه در روزهاي پاياني سال پيش از دفتر رسيدگي به نامه            كار نبوده، در حالي   
توانيم پاسخ ايـشان را از مركـز          جمهوري به ما گفته بودند كه مي        مردمي رياست 

 در آنجا پس از كلـي     .  بگيريم – در خيابان پاستور     –رسيدگي به شكايات مردمي     
بار ديگر نامه را به ما بدهيد تا در سفري به              گفتند يك  – كه عادي است     –معطلي  

اي را كه به دست ايشان رسـانده          گويا نامه را گم كرده بودند؛ نامه      . ايشان بدهيم 
دانيم عمدي در كار بوده يا نه،         نمي. اي نوشته بودند    بوديم و احتماالً ايشان حاشيه    

 مجلس شوراي   90شكايت به كميسيون اصل      «به هر روي خواهيم رفت به سوي      
هـاي آخـر    فراموش نشود ياري گرفتن از نهادهاي معتبر جهاني، گزينه    . »اسالمي
  .هستند

. اندازيم   براي كامل شدن گزارش، نگاهي هم به وضعيت امور مالي پايگاه مي            -7
 كرد مشخص   ي خرج    ماه فعاليت خود تنها براي مواقعي كه زمينه        9پايگاه در اين    

ونـدان كـه       نفر از هـم    14. وندانش كرد   و آماده بود، اقدام به گردآوري پول از هم        
چنان بـه همكـاري خـود         برخي براي مدتي با پايگاه همكاري داشتند و برخي هم         

اند كـه ايـن        هزار تومان به آن كمك كرده      30 هزار تومان تا     10دهند از     ادامه مي 
هـاي برگـزاري      ، بخشي از هزينـه    )ابراي تارنم (مبالغ خرج خريد بانك اطالعات      

بخش بزرگـي    (–اي كه به چاپ رسانديم        ويژه سه شماره نشريه      به –ها    همايش
  گرفته  ها را خود دانشگاه يا انجمن برگزاركننده بر عهده مي ي همايش از هزينه



شايد بـراي   . ي اين سفر آخر، شده است       نشده  بيني  هاي پيش     و هزينه ) است
هـاي پـولي شـما هـم          ها در آينده خواستار يـاري       ششتر كردن كو    اي  حرفه

  ! بشويم
  .هاي پيشِ رو و اما ديگر برنامه

دو روز پيش از آن، مـا بـا حـضورمان در پاسـارگاد و               . پانزدهم خرداد، سد آبگيري نشد    
 يعنـي   -ع هـستيم ولـي از تمـام توانمـان           گير موضو   ي بالغي، اعالم كرديم كه پي       تنگه

احتمـال  .  بهره نبرديم تا براي روز موعود شما را در كنارمان داشته باشيم         -همراهي شما   
كنيم تـا در دومـين        اگر اين زمان قطعي شد تالش مي      . دارد آذرماه آبگيري آن آغاز شود     

بـار    م بياييم، ايـن    در پاسارگاد گرد ه    – چون سال گذشته     –ماه    ي آبان   شنبه و جمعه    پنج
  .پرشمارتر

انديشان، هرچند برپايي يك      تابستان زمان خوبي است براي باال بردن آگاهي گروه و هم          
را در (!) سـره كـردن كـار تارنمـا           ها و يـك     همايش، برگزاري يك هفته در ميان نشست      

ن شما هم آگاهي دادن به ديگران را فراموش نكنيد، و فرستاد          . دستور كار خواهيم داشت   
  .نظرهايتان را براي ما

  
  ارادتمند عليرضا افشاري

  هاي باستاني رساني براي نجات يادمان دبير پايگاه اطالع
  

  خبرهاي پايگاه          
  

   به يك نيازاسخيپ
  ي بالغي گزارشي از سفر هموندان پايگاه به تنگه

  
ند كه بازديدي   ماه سال گذشته كه در پاسارگاد گرد هم آمده بوديم، نشد و نگذاشت              آبان

انـدركاران    رو و براي اين كه دسـت        ي بالغي و سد سيوند داشته باشيم، از اين          از تنگه 
اين دو مكـان  » )دشت پاسارگاد(هاي باستاني     رساني براي نجات يادمان     پايگاه اطالع «

  .مورد مناقشه را ديده باشند، رهسپار شيراز شديم
جمشيد   صبح آدينه به تخت   .  راه افتاديم  شنبه يازدهم خردادماه از ميدان ونك       عصر پنج 

بـراي اقامـت شـبانه    . رسيديم و اين يادگار شكوهمند تاريخ ايران را بار ديگر ديـديم    
اي را كـه از آقـاي طاهـا           جمـشيد نامـه     ي تاريخي تخـت     درون چادر، پيرامون محوطه   

آقـاي  . هاشمي، معاونت سازمان ميراث فرهنگي و گردشـگري داشـتيم ارائـه داديـم             
اندوست، رييس حراست محوطه اظهار اميدواري كرد كه مانعي وجود نـدارد ولـي              مهم

ساعتي بعد دوباره نزدمان آمد و گفت كه چون خطاب نامه به آقـاي طالبيـان، ريـيس                   
بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد كه مدير محوطه هـم هـستند، اسـت بايـد موافقـت                  

بـه  . هـستند بگيـريم   » سـتاني تعيـين حـريم منظـر آثـار با        «ايشان را كه در همايش      
جمشيد كه همايش با حضور نماينـدگاني از چنـد كـشور آسـيايي و                 مهمانسراي تخت 

در اين هنگام مهماندوست بـه مـا خبـر داد كـه             . شد رفتيم   يونسكو در آنجا برگزار مي    
ي جهاني دارد موافقت نكـرده        دادستاني استان به خاطر برگزاري اين همايش كه جنبه        

آنجا ساكن باشيم در حالي كه در محل برگزاري همايش متوجه شـديم             است كه ما در     
  ! شوند ها راهي ديارشان مي يابد و مهمان روز پايان مي كه آن همايش همان

دكتر طالبيان هم به خاطر اين كه مشغول به اجراي همايش بود از رسيدن به وضـعيت                 
او هم پس از مـدتي بـه        . ما عذر خواست و ما را به معاونش، آقاي كاظمي معرفي كرد           
  .همراه آقاي مهماندوست نزد ما آمد و همان بهانه را تكرار كرد

هـاي نقـش      پس از ديدن نقش رجب و نقش رستم، ضمن گرفتن نظر مساعد نگهبان            
رستم در پاركينگ آنجا كه چند خـودرو ديگـر هـم مـستقر بـوده و چـادر زده بودنـد،                      

ردن شام بوديم كه رياست نيروي انتظامي       مشغول آماده ك  . مان را برپا كرديم     چادرهاي
هـاي گونـاگوني چـون        مرودشت، سـرهنگ ارشـادي بـه ديـدارمان آمـد و بـا بهانـه               

، »جمـشيد اسـت   ي شما براي اقامت در تخت   نامه«،  »چادرهايتان نزديك به هم است    «
كـه مـسئوليت آن       در حـالي  ... ،»جا امنيـت نـدارد      اين«،  »باد چادرهايتان را خواهد برد    «

رار را خودمان پذيرفته بوديم، بدون اين كه به ما فرصت خوردن شام را بدهد بـا                 استق
جمشيد   به سوي تخت  . مان به سوي شيراز شد      اصرار خواهان جمع كردن چادر و رفتن      

بازگشتيم و قصد كرديم در پاركينگ آنجا كه باز هم كساني چادرهايي بر پا كرده بودند،     
: ا را از اقامت در آنجا بر حذر داشته و گفتند كـه            مأموران خودرو گشت م   . مستقر شويم 

. » بمانيـد    –ي ايـشان       يعني حـوزه   –جناب سرهنگ، مايل نيستند شما در مرودشت        «
  !ي مرودشت بيرون آمديم همان خودرو، اتوبوس ما را همراهي كرد تا از محدوده

ي كه با گروه به سر آورديم و صبح زود طبق قرار       » شاهزاده قاسم «ي    زاده  شب را در امام   
آقاي عرب از   . ي بالغي شديم      تنگه  –شناسي داشتيم رهسپار دو راهي پاسارگاد         باستان
 فرانـسوي  –شناسان همكار با گروه فرانسوي، ما را به محل كاوش هيأت ايراني   باستان

پيش از رسيدن به جايي كه پيِ كاخ داريوش در آن بـه دسـت آمـده بـود راه         . راهنمايي كرد 
در جاي خوش آب و هوايي كه روزگاري شكارگاه داريـوش بـزرگ         . ختر بر را ديديم   د) كانال(

بود و در آن كوشك يا كاخي كوچك بنا كرده بود، سخنان ارزشمند آقاي محمدتقي عطايي را                 
  .هاي او را به طور كامل به زودي بر روي تارنما خواهيم گذاشت گفته. شنيديم
شده هم بازديد كـرديم، از جملـه          اهاي باستاني كشف  شناسان از ديگر ج     بوس باستان   با ميني 
هزار ساله كه بازديد آن، بـا آشـنايي و شـنيدن سـخنان آقـاي فرهـاد زارع،                     هاي هفت   كوره

هاي زارع را كه خود نيز        گفته. ي تنگه را بازديد علمي كرد همراه بود         نخستين فردي كه منطقه   
  .گذاريم مرودشتي است بر روي تارنما مي

نگهبـان سـد بـا      . هاي سفر بود كه به آن رسيديم         سد سيوند آخرين بخش از هدف      بازديد از 
ي سد را  برخوردي خوب ما را به جايگاه بازديد مهمانان راهنمايي كرد و ما از آنجا كل محوطه               

ديديم، سدي كه به نظر براي به پايان رسيدن، زماني طوالني را در پيش دارد هر چند كار به                   
روي آن جريان داشت و در مسير خاكي هـم خودروهـاي بـزرگ بـاري                سرعت و گسترده بر     

قصد بازگشت داشتيم كه نيروي انتظامي جلـوي مـا را گرفـت و              . وآمد بودند   بسياري در رفت  
آوري از ما چـون       هاي شگفتي     به پرسيدن پرسش    –  گويا آقاي قرباني      –سرپرست آن نيرو    

  :ها پرداخت اين نمونه
گيريد؟ از كجـا بـه شـما خـط            واهيد بازديد كنيد؟ از كه دستور مي      خ  براي چه آمديد؟ چرا مي    

  ...دهند؟ قصد و هدفتان چه بوده؟ شما كه هستيد؟  مي
اي خوب بر جـا گـذارد جـاي خـود را بـه                رفت خاطره   و به اين ترتيب برخورد نگهبان كه مي       

  .  توسط نيروي انتظامي داد– چون برخورد دو گروه دشمن –برخوردي نامناسب 
 در حالي كه در بدو ورود نيز ما را در انتظـار نگـه داشـتند تـا                   - از بازگشت پاسارگاد را      پس

آقاي فـوق، مـسوول حراسـت آن        .  باري ديگر ديديم   –(!) ي بازديد را دهد     مسوولشان اجازه 
دانيم آيا بـا دزدان آثـار باسـتاني نيـز چنـين               نمي! محوطه در تمام طي بازديد در كنار ما بود        

  !كنند؟ نند كه با دوستداران آن آثار چنين ميك برخورد مي
در كنار آرامگاه بنيادگذار كشور ايران بـود و    » اي ايران «آخرين مرحله از سفر، خوانش سرود       

روزه بـودن   آمده برخالف قراري كـه بـراي سـه    به خاطر مشكالت پيش  . پيمان بستني دوباره  
  .دادماه در تهران بوديمصبح يكشنبه چهاردهم خر. سفر داشتيم، راهي تهران شديم

  
  فيلم بيستون به يونسكو رفت

 به منظور ثبت در فهرست آثار جهاني
   )1385 خرداد 20بر گرفته از روزنامه همشهري شنبه (فيلم بيستون به يونسكو رفت 

اي بيستون در آستانه بررسي ثبت   فيلم مستند يك دقيقه:  آرش نهاوندي-گروه شهري
  .ه مقر يونسكو فرستاده شدستاني بجهاني اين اثر با

پيش از اين يونسكو در . ارسال اين فيلم، در پاسخ به درخواست يونسكو انجام گرفت
هاي  اي تهيه يك دقيقه فيلم از كتيبه و مجموعه تاريخي بيستون و ارائه آن به رسانه نامه

 تاريخي براساس برنامه يونسكو ساخت يك دقيقه فيلم از آثار. جهاني را خواستار شده بود
اي براي ثبت اثر  مورد نظر اين سازمان جهاني مرسوم است و تمام كشورهايي كه پرونده

 و در اختيار يونسكو هايي را تهيه كنند اند، بايد چنين فيلم تاريخي به اين نهاد ارسال داشته
اما مسئله ثبت جهاني بناي تاريخي بيستون در كرمانشاه به عنوان اثر فرهنگي . قرار دهند

امين نشست كميته ميراث جهاني در ويلنيوس، پايتخت ليتواني  واجد شرايط از ايران در سي
  اجالس كميته ميراث جهاني با شركت. ه بحث و بررسي گذاشته خواهد شدب

در ليتواني برگزار ) 85 مرداد 25 تا 17 (2006 اوت 16 تا 8 نماينده از سراسر جهان از 21
 كشور است كه در حوزه حمايت از 21كل از نمايندگانيراث جهاني متشكميته م.شود مي

اعضاي كميته ميراث جهاني توسط مجمع . كنند ميراث فرهنگي و طبيعي جهان فعاليت مي
  .شوند هاي عضو انتخاب مي عمومي دولت

  

  تارنماي سيوند به روز شد
  

تارنماي سيوند گه در بر گيرنده آخرين آخبار در حوزه ميراث 
  .ن است به روز شدفرهنگي ايران زمي

  :براي مشاهده به نشاني
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