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  سر سخن
  

   به ياران پايگاهگزارش
پـس از دوره ي فتـرت تابـستاني     . اين سومين گزارش پايگاه به يارانش است      . درود بر شما  

دوباره كار را از سر گرفتيم، هر چند در اين مدت نيز از باالبردن آگاهي ها و برقـراري ارتبـاط      
كماكان توجه ما بر روي     . اسخ تر راه را دنبال خواهيم كرد      اينك با ايماني ر   . غافل نشده بوديم  

  . يادگارهاي در خطر متمركز است« 
  :مراد ما از يادگارها، سه زمينه ي زير است

آن بناهايي كه نماد هنر يا فرهنگ ايران و ايراني هستند و تـصويري              ( يادمان ها    -1
  .)از تاريخ پرفراز و نشيب ما، بر پيشاني شان نقش بسته است 

همه زيست بوم هاي ايران كه نشان دهنده ي احترام نياكان مـا             ( زيست بوم ها     -2
 ).به طبيعت هستند 

 ).هر آنچه از سنت ها و رسم ها براي ما بازمانده است (  آيين ها  -3
  :پس با اين ترتيب مي توانيم هدف هاي پايگاه را اين گونه باز تعريف كنيم

  اطالع رساني يادگارهاي در خطر -
 .ردن سطح حساسيت جامعه نسبت به آسيب ديدن يادگارهاي فرهنگيباال ب -
  .باال بردن سطح آگاهي جامعه نسبت به اهميت يادگارهاي فرهنگي -
 .تشكيل نهادي پي گير براي پاسداري از يادگارهاي فرهنگي -

پس اگر ايمان شما هم از پيش راسخ تر شده، به ما پيونديد، ايرادهاي مـا را گوشـزد كنيـد،                
  .د بدهيد و خود بخشي از مسووليت ها را برعهده بگيريدپيشنها

  قرار ما در گردهم آيي ياران پايگاه
  

  دبير پايگاه اطالع رساني براي نجات يادمانهاي باستاني عليرضا افشاري
  
  

  گردهم آيي ياران پايگاه
پايگاه اطالع رساني براي نجات يادمانهاي باستاني جهـت ارايـه ي گـزارش بـه يـارانش و               

از . فتن نيرو براي فعال سازي گروه اجرايي، دومين مجمع عمومي خود را برگزار مـي كنـد                گر
همه ي آناني كه به يادگارهاي فرهنگي اين سرزمين عالقه مندند، حتا اگر نسبت بـه فعاليـت           
هاي پايگاه انتقاد دارند، دعوت مي شود كه با حضور خود به يگانگي و در نتيجه تاثير گـذاري                   

در پايگاه بر روي همه ي عالقه منـدان بـاز           .  هايي از اين دست، ياري رسانند      بيشتر كوشش 
. است و اين آمادگي در پايگاه وجود دارد تا از وجود آنان در ركن هاي اصلي خود بهـره ببـرد                    

  .ايران را دريابيم
  15، ساعت 2/9/1385پنج شنبه : زمان
  و ورشو) نجات الهي (مركز مشاركت هاي مردمي، تقاطع خيابان هاي ويال : مكان

  
  خبرهاي پايگاه          

  
مصاحبه با دكتر پرويز ورجاوند باستانشناس و پژوهشگر برجسته ي ايراني 

  درباره سد سيوند
  اميدرضا ميرصيافي

به شهادت فيلم هاي ويديوئي گرفته شده و نوارهاي ضبط شده و بازتاب آن در نشريه هـاي                  
زماني كه ما از نظر كارشناسـي مـشكلي را بـراي آبگيـري     مختلف، آقايان متعهد شدند كه تا     

اعالم نكنيم دست به آبگيري سد نخواهند زد حال اگر بار ديگر زمزمه آبگيـري سـد سـيوند                   
مطرح شده است مسئله اي است كه مثل همه مسائل ديگر حاكي از آن است كه حاكميت بـا                   

ه هيچ نظر ، نقـد ، توصـيه و هـيچ            تمام نيرو و به شدت از ديد كارشناسي فاصله مي گيرد و ب            
  .تكليف علمي تن در نمي دهد 

مشكل ما در ايران عبارت از اين است كه دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي بعنوان يك نيـروي                  
بازدارنده از هر گونه گردهمـايي و برقـراري جلـسات در زمينـه هـاي فرهنگـي در خـارج از                      

بنابراين تنها چاره ايـن     . جلوگيري مي كنند    چارچوب دستگاه هاي وابسته به حاكميت بشدت        
است كه در خارج از ايران اين چهره هاي ايراني صاحب قدرت از نقطه نظر مـالي و موقعيـت        
فرهنگي همتي كنند و غيرتي بخرج بدهند و بتوانند كانون هاي پاسداري از ميـراث فرهنگـي                 

  .ورندايران و پژوهش در زمينه تاريخ و فرهنگ ايران را بوجود بيا
**********  

از آنجايي كه شما اولين شخصيت سرشناس در داخل ايران بوديد كـه بـه طـور            : ميرصيافي  
چرا مسئوالن و رسمي به آبگيري سد سيوند اعتراض كرديد، ممكن است بفرماييد كه  علني و

بر اين موضوع كه در صورت آبگيري سد سـيوند آثـار باسـتاني               متوليان امر، عليرغم اشراف     
  شت پاسارگاد آسيب خواهد ديد ، بر انجام آبگيري سد اصرار دارند ؟د

من بارها در مصاحبه هاي مختلف با رسـانه هـاي درونـي از جملـه سـايتهاي                  : دكتر ورجاوند   
خبري و همچنين رسانه ها و تقريبا عمده راديو هاي شناخته شده به زبان فارسي در خارج از                   

ين موضوع اشاره كرده ام كه در ايران و در شـرايطي كـه              كشور به اين مسئله پرداختم و به ا       
بعد از انقالب بسر مي بريم، ذهنيت پاسداري از ميراث فرهنگي به معني واقعي كلمـه كـه در                   
خور ارزش اين پديده اي كه در دنيا امروز ذهن همه كشور هـا را بـه دو جهـت بـه خـودش                        

تي ايشان و ديگري از نقطـه نظـر   معطوف ساخته است، يكي از جهت نشان دادن پيشينه هوي  
اهميتي كه در كار صنعت توريسم بر عهده دارد، در ايران در هـيچ يـك از ايـن دو بعـد ايـن               
مسئله به معناي واقعي كلمه مورد قبول و پذيرش صاحبان قدرت نيست و بنابراين بـا وجـود                  

ه ام و تمام تالشهايي كه شده و چندين كنفـرانس كـه مـن در محـيط هـاي دانـشگاهي داد           
خبرگزاري كار  ( و ايلنا   ) خبرگزاري دانشجويان ايران    ( مصاحبه هايي كه با ميراث خبر ، ايسنا         

و ديگر سايتهاي داخلي انجام داده ام و بخصوص بازتاب هايي كه گفتگو هاي من بـا                 ) ايران  
 خارج از كشور داشته است شايد براي اولين بار بود كه مقام هاي مسئول سازمان هـايي كـه                  
درگير اين پروژه هستند را مجبور كرد كه در يك نشست گسترده در دانشگاه تهـران حـضور                  
پيدا كنند و در كنار من بنشينند و توضيحاتي را كه من مي دهم و داليل مخالفت خودم را كـه                     
ابراز مي كنم در واقع بتوانند پاسخ بدهند البته نه در جهت رد آن بلكه در جهت تـصديق آن و                     

ه ما تا زماني كه شما معتقد هستيد كه در اينجا كـار بررسـي و كـاوش بـه سـامان                      بگويند ك 
نرسيده است در هيچ شرايطي دست به آبگيري نمي زنيم و زماني اين كار را انجام مي دهـيم      
كه از نقطه نظر علمي، صاحب نظراني كه تابحال اين مسئله را پي جسته اند بـه ايـن نتيجـه                     

اين اولين بار   .  تواند لطمه هاي اساسي به آثار آن منطق وارد بكند            برسند كه اين آبگيري نمي    
بود كه معاون وزارت نيرو ، مـدير منطقـه اي آب اسـتان فـارس ، معاونـت سـازمان ميـراث         
فرهنگي ، رئيس پژوهشگاه باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي، همه به آنجا آمدند و من               

ـ           ناخته شـده اي چـون دكتـر دادخـواه، وكيـل            اين بحث گسترده را مطرح كردم و چهـره ش
سرشناس ايراني از طرف كانون وكالي مدافع حقوق بشر نيز از بعد حقوقي به مـسئله حفـظ                  
ميراث فرهنگي در چارچوب حقوق بـشر پرداختنـد و در آن جلـسه بـه شـهادت فـيلم هـاي                      

ايان متعهـد   ويديوئي گرفته شده و نوارهاي ضبط شده و بازتاب آن در نشريه هاي مختلف، آق              
شدند كه تا زماني كه ما از نظر كارشناسي مشكلي را براي آبگيري اعـالم نكنـيم دسـت بـه                     
آبگيري سد نخواهند زد حال اگر بار ديگر زمزمه آبگيري سد سيوند مطرح شده است مـسئله                 
اي است كه مثل همه مسائل ديگر حاكي از آن است كه حاكميت با تمام نيرو و بـه شـدت از                      

ناسي فاصله مي گيرد و به هيچ نظر ، نقد ، توصيه و هيچ تكليف علمي تـن در نمـي                     ديد كارش 
  .دهد 

از زمان آشكار شدن اين قضيه تا بحال اقدامات گسترده اي از سوي نهاد هـاي                 : ميرصيافي  
غير دولتي و شخصيت هاي گوناگون براي جلوگيري از تخريب آثار باستاني دشـت پاسـارگاد     

 پيشاهنگ اين جريان هـاي      " بين المللي نجات دشت پاسارگاد      كميته"صورت گرفته است و     
آيا شما اقدامات انجام گرفته در اين زمينه را قابل قبول مي دانيد ؟ چـه                . اعتراضي بوده است    

  راهكار هايي را بــراي تقويت ايــن جريان پيشنهاد مي كنيد ؟



يط كنوني از در اختيار داشـتن امكانـات         ببينيد، متاسفانه ما در ايران و در شرا       : دكتر ورجاوند   
خيلي طبيعي و عادي براي برپايي نشستها و فراخوان دادن براي حضور عالقمندان در جهـت                
بحث و تحليل اين مسائل در تگناي شديدي هستيم به همين دليل است كه در مـورد مـسئله                   

رد كـرده، مـن ايـن       ساختمان جهان نما و لطمه بنياديني كه اين بنا بر ميدان نقش جهـان وا              
مسئله را براي اولين بار در يك مصاحبه مفصل با بي بي سي اعالم كردم و در پي آن گفتگـو                     

در . سبب شد كه در درون و بيرون از كشور يك مجموعه موضع گيري هايي صـورت بگيـرد                   
 خارج از ايران به دليل امكانات گسترده رسانه اي اين كار مي توانست در يك اندازه گسترده                
مطرح بشود ولي جز در يك يا دو مورد و همين تشكلي كه نام برديد بويژه آقاي دكتـر نـوري        
عال و خانم شكوه ميرزادگي كه قضيه را پي جستند با كمال تاسف بايد گفت اين رسانه هـاي                   
به شدت پر شمار فارسي زباني كه در آنجا فعال هستند و مي توانستند مـسئله را بـه رسـانه                    

بنابراين بازتاب مسئله به گونه     . لي هم بكشانند، چنين همتي از كسي ديده نشد          هاي بين المل  
اي كه در خور آن مسئله بود و بعد در پي آن همين مسئله سد سيوند از نظر بازتـاب جهـاني                      
آنطور كه مي بايست از سوي جريانها و رسانه هايي كه مي توانستند به راحتي در اين زمينـه                   

 صورت نگرفت حتي جالب است كه بدانيد با آگاهي بـر اينكـه در درون                در خارج اقدام بكنند   
ايران با وجود همه مشكالت من اين مسئله را تعقيب مي كنم به غير از دو سـه مـورد راديـو                      
هاي مختلف، اين رسانه هاي ديداري كه مي توانستند از طريق توضيحاتي همراه با سند هاي                

بنابراين مـا در    . گونه آمادگي از خودشان نشان ندادند       تصويري موضوع را بازتاب دهند، هيچ       
درون ايران همچنان در محدوديت هستيم يعني در درون ايران متاسفانه بـه دليـل اينكـه در                  
ارگان هاي دانشگاهي حتي در ارگانهاي دانشگاهي كه در آنهـا رشـته هـايي ماننـد باسـتان                   

ي كه گرداننده و مـديران ايـن ارگانهـا          شناسي ، معماري و هنر وجود دارد از نقطه نظر كسان          
هستند؛ نه تنها شناختي از اين مسئله ندارند بلكه به هيچ عنوان آنـرا بـه عنـوان مـسئله پـر                    
اهميت مورد توجه قرار نمي دهند و به دانشجويان امكان داده نمي شود تا كنفرانس هايي بـا                  

 نوشته تخت جمشيد كـه      هم اكنون براي كتيبه هاي گل     . شركت صاحب نظران تشكيل دهند      
در اين چند ماه اخير مطالبي در مورد آنها مطرح شده ، دو تا سه تشكل غير دولتي دانشجويي                  
در تالش هستند تا در يكي از تاالرهاي دانشگاهي و فرهنگسراها كه همگـي خـالي هـستند                  

ـ                    ا را از   جلسه اي تشكيل دهند تا در آنجا من بتوانم اهميت اين كتيبه هـا و ارزش معنـوي آنه
نقطه نظر پيشينه بسيار بسيار افتخار آفريني كه در جامعه ايران در زمينـه نحـوه برخـورد بـا                 
جامعه كارگري ، متخصصان و هنر آفرين ها داشته، مورد بحث قـرار بـدهم ولـي هنـوز ايـن           
جوانها با تمام عالقه اي كه به خرج مي دهند و تالشي كه مي كنند موفق نشده اند كـه يـك                      

يعنـي دانـشگاه هـا ، شـهرداري و تمـام            .  را براي دو تا سه ساعت در اختيار بگيرند           تاالري
دستگاههايي كه امكاناتي در اختيار دارند براي آنكه بشود از آن امكانات در زمينه آكاهي دادن           
به مردم ، نشان دادن فيلم ، اساليد ، تصوير و نمايشگاه و سخنراني در جهت تشويق جامعه                  

هداري از ميراث فرهنگي و در جهت بازداشتن مسئولين از اقداماتي كه مي تواند              به حفظ و نگ   
بنابراين مـن  . لطمه به اين آثار بزند، هيچ يك آمادگي در اختيار گذاردن آن امكانات را ندارند      

نه تنها آنچه را كه تا كنون صورت گرفته است كافي نمي دانم بلكه به شدت ضعيف مي بيـنم                  
ا يك حركت به شدت گسترده در درون و بيرون از ايران صـورت نگيـرد مـا                  و معتقد هستم ت   

من جرات اين را دارم كه بگويم       . همه روزه شاهد اين خواهيم بود كه به يك اثر لطمه بخورد             
تقريبا روزي در اين سرزمين نيست كه يك اثر ارزشـمند فرهنگـي قبـل از اسـالم و بعـد از                      

رد ، در يك بافت قديمي آثـاري را از هـم ندرنـد، بـه يـك                  اسالم ايران مورد تجاوز قرار نگي     
مجموعه بنا لطمه وارد نكنند و يا بناهاي بسيار شكوهمندي ماننـد مجموعـه كـم نظيـر كـوه                    
خواجه در نزديكي زابل را به امان خدا رها نكنند كه بر اثر تابش آفتاب در تابـستان هـا و يـا                       

. رود كه اين بنا بـه نـابودي كـشانده شـود             بارش هاي سيل آساي فصلي ، امروز بيم آن مي           
بنابراين براي نجات ميراث فرهنگي ايران نياز به يك همت بااليي است كه ما در درون ايران                 
افرادي كه عالقه داشته باشند و همت اين كار را داشـته باشـند فـراوان داريـم ولـي موانـع                

ركت اثر بخش را در جامعـه       بازدارنده از سوي حاكميت آنقدر گسترده است كه امكان يك ح          
نمي دهد و آن انبوه هموطناني كه در فراسوي مرزها هستند و از امكانـات گـسترده مـادي و                    
آزادي كامل براي برپايي مراسم و طرح مسئله مهم حفظ ميراث فرهنگي در اختيار دارند و مي      

يـك خـواب بلنـد    توانند گام هاي بلندي را بردارند جز چند تني بقيه را مي توان گفت كـه در      
 به سر مي برند و به تنها چيزي كه توجه و عنايت ندارند اين است كـه در قبـال حفـظ                 مدت

ميراث فرهنگي مملكت بايد اقدامي كرد و ذهن جوامع مختلف در دنيـا را بـه نحـوه برخـورد                    
  .نامعقول حاكميت با اين آثار معطوف سازند 

ان ميـراث فرهنگـي، متوليـان پـروژه هـاي           ظواهر امر حكايت از آن دارد سازم       : ميرصيافي  
عمراني را موظف كرده است كه قبل از انجام هر پروژه اي از اين سـازمان اسـتعالم گرفتـه                    

پرسش من اين اسـت كـه       . شود تا از وقوع مسائل شبيه به پروژه سد سيوند جلوگيري شود             
 مـسئوالن و    اين طرح سازمان ميراث فرهنگي تا چـه ميزانـي ضـمانت اجرايـي دارد ؟ چـرا                 

  متوليان چرا تا كنون به اين قضيه فكر نكرده بودند ؟
مي دانيد كه در بعد از انقالب مسئوليت وزارت فرهنگ و هنر در دولت موقـت                : دكتر ورجاوند   

بر عهده من قرار گرفت ولي به دليل اينكه جماعتي مي دانستند من با تمـام نيـرو در مـسير                     
د و نه تنها درباره اين آثار، بلكه ديگر آثار هنري، موزه ها             حفاظت از اين آثار تالش خواهم كر      

و گسترش فعاليتهاي و فضاي باز فرهنگي گام بر خواهم داشت و خواهم كوشيد تا گـشايش                 
چشمگيري را براي فعاليتهاي فرهنگي و هنري در ايران ساماندهي بكـنم، بـا قـدرتهايي كـه       

 در زير سلطه قرار بدهند در گيـر چـالش           بصورت دولت سايه كه مي خواستند دولت موقت را        
 و سرانجام حتي قبل از اينكه عمر دولت موقت به پايان برسد ناگزير شدم براي توجه                  شدند

دادن به جامعه درباره تنگناهايي كه مي خواهند بر حركتهاي فرهنگي و هنري تحميل كننـد از                 
 بـود كـه از اول، دسـتگاه         مـسئله اساسـي ايـن     . سمتي كه داشتم استعفا بدهم و كنار بروم         

حكومت پس از انقالب تالش فراواني را انجام داد كه عمال تالش براي حفظ ميراث فرهنگـي          
پديده مطبوعي نباشد يعني به شمار زيادي از اين آقايان چه در كسوت روحانيـت و چـه غيـر      

ر ايران  روحانيت هر وقت سخن از آثار شكوهمندي مثل تخت جمشيد ، پاسارگاد و مانند آن د               
صورت مي گرفت با بكار بردن كلمات من درآوردي طاغوتي و ياقوتي با آن برخورد مي كردند                 
و معتقد بودند كه اينها نشانه هاي ساختارهايي است كه ملت ايران بايد آن ساختارها را نفـي                  

مقاومت ملت ايران سبب شد كه حاكميت در اين نگرش خود تغييراتي بدهـد ولـي در                 . بكند  
هيچگاه براي دستگاهي كه بنام وزارت فرهنگ و هنر بود و مـي توانـست بعنـوان يـك                   عمل  

وزارت خانه نقش قدرتمندي را ايفا بكند و مي توانست عملكرد آن در مجلس مورد نقد قـرار                  
بگيرد، اهميتي قائل نبودند و ساختار آنرا تغيير دادند و از نظر ساختار اداري آنرا بـصورت يـك       

هت اعمال حاكميـت دربـاره حفـظ    وردند كه در عمل كوچكترين قدرتي در ج     زير مجموعه در آ   
اين مسئله تداوم پيدا كرد تا زماني كـه آمدنـد ايـن مـسئله را               . ميراث فرهنگي نداشته باشد     

بعنوان يك مجموعه پيوند يافته با جهانگردي از يكسو و سپس از با صنايع دستي پيوند دادند                 
زارت خانه تبديل مـي     و تشكيالتي را بوجود آوردند كه اگر درست طراحي شده بود و يه يك و              

شد، و مديراني با تجربه ، كارشناس و تحصيل كرده و با قدرت را در آن مي گماردند قادر بـر                     
آن مي گشت تا كارايي و توان مانور الزم را پيدا كنند ولي متاسفانه ايـن شـرايط هـيچ يـك                      

 قالـب  حاكم نشده است، بنابراين شهرداري ها ، اوقـاف ، وزارت مـسكن ، وزارت صـنايع در             
ساختن شهرك هاي صنعتي و وزارت كشاورزي در قالب پـروژه هـاي گـسترده كـشاورزي ،                  
وزارت نيرو در قالب پروژه هاي سد سازي ، وزارت را در قالب پروژه هاي راه سـازي ، يعنـي                     
عمده ارگانهاي اين مملكت و وزارت خانه ها با اقتدار هر چه تمام تر بدون اينكه كـوچكترين                  

 از كادر كارشناسي ميراث فرهنگي داشته باشند دست به اقدام مي زنند و پـس    نظر خواهي را  
از اينكه وارد فعاليت مي شوند و پروژه هاي خود را بـه مرحلـه اجـرا مـي رسـانند، در حـين                        

كه با برخي از آثار برخورد مي شود و آنرا هم مردم اطالع مي دهنـد، آنهـا نـاگزير مـي                       عمل  
سازمان ميراث فرهنگي در حـوزه       هميشه بگونه اي اجازه دهند كه       شوند در برخي موارد و نه       

يكي نيروگاه برق كازرون كه     . هم اكنون من دو جا را مي توانم نام ببرم           . خود وارد عمل بشود     
در آنجا آقايان وقتي با بلدوزور كار مي كردند، جوانان منطقه كه من را مي شناسـند از طريـق                    

با ديدن عكسها متوجه    . عكس خبر از تخريب آثار باستاني دادند        تماس تلفني ، نامه و ارسال       
شدم كه اين آثار متعلق به ساسانيان است كه در بين آنها يك كتيبه با بيش از يك متر طـول                     

من به دليل اينكه هنوز شماري از شاگردان سابقم كه كارشناسان بسيار صـميمي              . وجود دارد   
غول به كـار مـي باشـند ، بـا آنهـا تمـاس گـرفتم و                  هستند و در سازمان ميراث فرهنگي مش      

توانستند يك نفر را به آن منطقه بفرستند تا ال اقـل آن كتيبـه دوران ساسـاني را بـه شـيراز                       
 كه يك سد قوسي شكل متعلق       "جرّه"هم اكنون در منطقه رامهرمز سدي است با نام          . ببرند  

تكنيك سد سـازي دوران باسـتاني       به دوران ساساني است كه ارزش هاي بااليي را از لحاظ            
در برابر آن سدي را دارند مي سازند كه اگر روزي اين سد را آبگيري كنند ،                 . ايران در بر دارد     

 ساله متلق به ساسانيان كه در طول زمان هيچ چيـزي نتوانـسته در آن رخنـه                  1700اين سد   
 موازين قـانوني حكـم      بنابراين. ايجاد كند بطور كامل در درياچه پشت سد غرق آب مي شود             

مي كند هر پروژه عمراني كه از اولين گام مطالعـاتي ، مـسير يـابي ومكـان يـابي همـراه بـا         
كارشناسان باستان شناسي مورد بررسي قرار گيرد، ولي تا بحال يكبار هم نـشده اسـت كـه                  

ـ                    ا ارگانهاي مختلف به اين مسئله تمكين كنند و بخواهند كه چنين رونـدي انجـام بگيـرد و بن
براين هيچ قول و قراري پايدار نيست و به دليل اينكه از يك سو سازمان ميـراث فرهنگـي در             
عمل قدرت اعمال حاكميت در حوزه كاري خود را ندارد و از سوي ديگر با تغييراتي كه در اين                   
دولت بوجود آمده است و گروه پر شماري از كارشناسان با ارزش سازمان ميراث فرهنگـي را                 

 بازنشسته و يا پراكنده كرده اند و افراد نا آگاه با گستره علم باستان شناسي و حفـظ                   بركنار ، 
ميراث فرهنگي بيشتر پست هاي كليدي را در اختيار گرفته اند، انتظـاري نمـي رود كـه آنهـا                    
حداكثر در حد يك اعتراض ساده، مانند ارسال يك نامه در قبال لطمـه بـه ميـراث فرهنگـي                    

  .رنده اي را اتخاذ كنند موضع قاطع و بازدا
همانطور كه مي دانيد ، پروژه احداث سد سيوند تنها طرح عمراني نيست كـه در                 : ميرصيافي  

عالوه بر مواردي كه شـما نـام برديـد          . نهايت منجر به صدمه ديدن آثار باستاني خواهد شد          
يم درجـه يـك   ساخت پل روگذر در عرصه و حرپروژه عبور مترو از منطقه چهار باغ اصفهان ،        

آيا وقوع چنين   .  پرويز در كرمانشاه ، نمونه هايي ديگري از اين دست هستند             شكارگاه خسرو 
جرياناتي تصادفي و بدون نيت خاص و تنها به دليل عدم آگاهي است يا سـوء نيتـي در كـار                     

  است ؟
ـ   : دكتر ورجاوند    . ردم من فكر ميكنم در پاسخ هاي گذشته به اين مسئله به گونه اي اشـاره ك

دستگاهي كه مسئوليت پاسداري از ميراث فرهنگي ايران را بـر عهـده دارد، جـز تعـدادي از                   



اعضاي كادر اين سازمان كه بايد به امور اداري و مالي بپردازند، تمامي افـرادي كـه در ايـن                    
سازمان كار مي كنند بايد باستان شناساني باشند كه اگر مي خواهند به عنوان مدير در آنجـا                  

 كنند حداقل بايد دوره كارشناسي ارشد را گذرانده باشند و بهتر اينكه دوره دكتري خود را                 كار
گذرانده باشند و افزون بر داشتن چنين مدركي توانسته باشند در حدود سه تا پـنج سـال در                   
كارهاي اجرايي تجربه اندوخته باشند و يا مهندسـان معمـاري كـه داراي مـدرك تخصـصي                 

ي تاريخي باشند كه ما براي اين كـار در قبـل از انقـالب آمـديم دو دوره                   مرمت بافت و بناها   
تكميلي براي باستان شناسان و مهندسان معمار تشكيل داديم كه باني آن من بـودم و ايـن                  
افراد يك دوره فشرده و سنگين يك ساله را گذراندنـد كـه مـي شـود گفـت معتبـر تـرين                       

توانستند بار سازمان ميراث را به دوش بكـشند و  كارشناسان و معماراني كه طي ساليان دراز    
هنوز چند تني از آنان به گونه اي در اين سازمان باقي مانده اند ، نشان دادند كـه بـه اعتبـار                       
توانمندي هايشان قادر هستند در حوزه مديريتي خودشان نسبت به اقدامات ديگر سـازمانها              

مام اين مناطق، كه اكنون من و شـما از آنهـا   سالها فرياد زديم كه بايد براي ت. پيشي بگيرند  
ياد ميكنيم، نقشه هاي باستان شناسي دورانهاي مختلف بايد مشخص بشود تپه هاي پيش از     
تاريخ بايد روشن باشد، حريم آنها بايد معين باشد، موقعيـت بافـت هـايي كـه بايـد مـورد                     

ق اين را نداشته باشد كـه  محافظت قرار بگيرند در نقشه تثبيت شود و هيچ ارگان و قدرتي ح         
در آنجا خشت روي خـشت بگـذارد مگـر اينكـه پـروژه عمرانـي در چـارچوب يـك كميتـه                       
. كارشناسي با نظر مثبت باستان شناسـان و معمـاران متخـصص مـورد تائيـد قـرار بگيـرد         

بنابراين در شرايطي كه سازمان ميراث فرهنگي از زماني كه شكل گرفته است بطـور مـداوم                 
افت و خير قرار گرفته است و هيچگاه تالش نشده است كه يك مديري در آنجا به       در شرايط   

در يك زماني يك مديري را بـه        . كار گمارده شود كه از يكشناخت و جامعيتي برخوردار باشد           
سازمان ميراث فرهنگي آوزدند كه داراي يك ذهنيت هنري بود كه مهندس معمار هـم بـود و                  

ل باستان شناسي و مرمت آثار مي كرد، ولي امكانات محـدودي را             ابراز عالقه اي هم به مسائ     
در اختيارش گذاشتند بعد هم اين شخص را به همراه مجموعه اي از افراد خبره و سـابقه دار                   
سازمان ميراث فرهنگي در جريان تغييرات پوپولسيتي دولـت اخيـر از كـار بركنـار كردنـد و                   

بنابراين مسئله اين است كه تا شما يـك         . ن گماردند   مديراني را از اينجا و آنجا به جاي ايشا        
سازمان قدرتمند را براي اين مسئله بوجـود نياوريـد و ايـن سـازمان نتوانـد دسـتگاه هـاي                     
مديريتي خودش را در استانهاي مختلف به گونه مطلوب مستقر كند ، تـا نقـشه هـاي معـين                    

ز هاي پي در پي كه صورت مي گيرد         تهيه نشود و تا زماني كه اين مسئله با توجه به اين تجاو            
در قالب يك قانون خيلي محكم، مجدد به تصويب مجلس نرسد و مجازات هـاي سـنگيني را     
براي كساني كه دست به اين ويران گري هـا مـي زننـد، در نظـر نگيرنـد، بـاز هـم شـاهد                         

 آقا  افتضاحات ديگري نيز خواهيم بود، نظير كاري كه شهرداري اصفهان در مورد حمام خسرو             
انجام داد و اين حمام را از بن برانداخت يا با روابط خاصي مقامات استان اجـازه دادنـد كـه                     
برج جهان نما ساخته شود و االن هم با قلدري تمام در مقابل تمام افراد و سازمانها از جملـه                    

در مـورد   . يونسكو ايستاده اند تا تخريب الزم را در بخش ارتفاعي ساختمان انجـام ندهنـد                
همين متروي اصفهان و در همان زماني كه مسئله جهان نما مطرح بود، به دليل اينكه شهردار                 
و استاندار اصفهان يك ذهنيت مثبتي در مورد اين مسئله داشتند از من دعوت بعمل آوردنـد و      
من به آنجا به عنوان حكم رفتم و در آنجـا در مـورد كاسـتن از ارتفـاع بـرج جهـان نمـا بـا               

لي كه براي مجريان دادم، نظر من پذيرفته شد و هم در مورد مسير مترو بـه                 توضيحات مفص 
جاي آنكه از زير چهارباغ بگذرد قرار شد از خيابان شمس آبادي بگذرد بدون اينكـه از نقطـه    
نظر فني و مالي تفاوتي را بوجود بياورد و توضيح دادم كه چرا مترو نبايد از زير خيابان چهـار                    

ا بايد در آينده نزديك اين شانس را داشته باشيم كه در ضلع غربـي چهـار                 باغ عبور بكند و م    
باغ دست به كاوش هايي بزنيم كه آثار باستاني مربوط به دوران صـفوي را بيـرون بيـاوريم،                   
بنابراين وقتي شما متروي اصفهان را از زير چهارباغ عبور مي دهيد ، تمام برنامه هاي جانبي                 

و ديگر اينكه ما بايد در مسير چهار باغ در جهتي حركت بكنيم كه در               قضيه را از بين مي بريد       
آينده بتوانيم به احتمال چهار باغ را با تمهيداتي كه در پيش خواهيم گرفت، از حالـت سـواره                   
رو، دست كم بخش بين زاينده رود و دروازه دولت را خارج كـرده و از ترافيـك دور بكنـيم و                      

خاص از تراموا را در آنجا بكار بگيريم و آنجـا را بعنـوان يـك         وسايل نقليه خاص مانند نوعي      
منطقه توريستي كه از نظر وسايل حمل و نقل داراي ويژگي هاي خاصي مانند كالـسكه هـاي                  

درست در همين موقع مي بينـيم كـه آقايـان مركـز غنـي               . قديمي و غيره باشد معرفي كنيم       
كنند كه اگر يك زماني با اين زمزمه هايي كه          سازي اورانيوم را در كنار شهر اصفهان برپا مي          

وجود دارد قرار شود تهاجمي به اين مراكز اتمي ايران بشود آنوقت مـا بـه دسـت خودمـان                    
شرايطي را بوجود مي آوريم كه شهري مانند اصفهان را كه شما به زحمت مي توانيد مـشابه                  

 بنابراين مجموعه . ر مي دهيم     قرا آنرا در دنيا بيابيد در معرض سهمگين ترين خطر ويرانگري         

اين مسائل حكايت از اين دارد كه در اين تصميم گيري ها نه خرد واقعي و نه شناخت علمـي                    
دخالت دارد و نه اصال اعتقادي به حفظ ميراث فرهنگي در گروهي از صـاحبان قـدرت وجـود                   

ايـن  . ان اسـت  بنابراين ميراث فرهنگي در ايران ستم رسيده ترين بخش از جامعه اير. دارد  
همه در حالي است كه حفظ ميراث هاي فرهنگي در بازتاب دادن ارزش هويت هاي ايـــراني          
در دوران هاي مختلف، مي تواند نسل جوان ايران را به دستاوردهاي ارزشمند نياكان خـويش                
آگاهي بدهد و آنها را در جهت پاسداري از كل اين ميراث تشويق بكنـد و فـضايي را بوجـود                     

رد كه ملت ايران بتواند از اين آثار باقي مانده از ميراث هاي ارزشمند گذشته اش در بعـد                   بياو
تعالي بخشيدن و پويا ساختن فرهنگ خود از يك سو و در بعد ايجاد همبستگي و وحدت ملي                  

و باالخره از يـاد نبـريم كـه اگـر قـرار شـود روزي كـار        . از سوي ديگر بهره هاي كالن ببرد    
يران رونق بگيرد و به آساني بتوانيم درآمد ايـن صـنعت را جـايگزين فـروش       جهانگردي در ا  

نفت خام كنيم، بيش از هر چيز عامل جذب جهانگردان همين ميراث هـاي فرهنگـي و بـاقي                   
  . كهن اين سرزمين هستندمانده و باقي مانده بافت هاي قديمي شهر ها و روستاهاي

 نتوانسته ايم به نتيجه مطلوب برسـيم ايـن بـوده            تا كنون  ما   يكي از داليلي كه       :ميرصيافي  
بعنـوان  . است كه اعتراضات و اقدامات فراوان ما فاقد يك سازماندهي مطلـوب بـوده اسـت                

آخرين پرسش مي خواهم بدانم كه به نظر شما سازمان هاي غير دولتي درگير ايـن جريـان ،          
 پيام روشن ، صريح و جـامعي   كارشناسان خبره و در كل مردم ايران به چه صورتي مي توانند           

را براي مسئوالن و دولتمردان ارسال كنند كه ديگر نه از اين اتفاقات رخ بدهد و نه حتي فكـر            
  آن به سر كسي بزند ؟

ما تا نتوانيم يك انجمن قدرتمند در كشور بوجـود      . اين مطلب را بارها گفته ام       : دكتر ورجاوند   
يت ها و امكانات مناسب برخوردار باشد كار به جـايي           بياوريم كه اين انجمن قدرتمند از موقع      

عمده مسئله عبارت از اين است كه ساليان دراز من در صـدد ايجـاد انجمـن                 . نخواهد رسيد   
گسترده اي با نام انجمن پژوهش و پاسـداري از ميـراث فرهنگـي ايـران و كوشـش بـراي                     

با ضـوابطي كـه در دسـتگاه        بازشناسي ارزشهاي تمدن و فرهنگ و تاريخ ايران بوده ام ولي            
هاي اطالعاتي و امنيتي اين مملكت وجود دارد امكان ايجاد چنين مجموعه اي كه بتواند مكان                
داشته باشد ، سالن داشته باشد و داراي نشريه باشد و بتواند بـا برگـزاري كنفـرانس هـاي                    

ن مسائل بـه    تخصصي ، نيمه تخصصي و عمومي بتواند نظر مردم را جلب كند و بتواند روي اي               
گونه اي معقول مانور بكند و اهميت اين مسئله را براي جامعه بازتاب بدهد، را از ما گرفته انـد   

حتي در وضع موجود كه چند سازمان غير دولتـي فرهنگـي         . و نتوانسته ايم راه به جايي ببريم        
ـ           ه حتـي از  در تهران و ديگر شهرستانها وجود دارد آنقدر اينهـا در زيـر تنگنـا قـرار دارنـد ك

سخنراني كردن افرادي مانند من كه به هر حال مورد توجه نسل جـوان هـستيم و شـناخت و                    
بنابراين من در وضـع     . آگاهي ما را نسبت به اين مسائل مي دانند به شدت ممانعت مي شود               

موجود شرايط مناسبي را براي ايجاد يك كانون قدرتمندي كه بتواند با نيرومندي بـه ميـدان                 
همين سه ماه پيش قرار بر اين بود كه در اصفهان براي مسئله مترو و عمارت         . مي بينم   بيايد ن 

جهان نما، يك نشست چند صد نفره در يك تاالري سامان داده بـشود و از مـن هـم دعـوت              
شده بود كه براي ايراد سخنراني در آنجا حضور پيدا كنم ولي تنها دو روز مانده به اجراي اين                   

حتي در حال حاضـر در يكـي از شـهرهاي اقمـاري كوچـك               .  را بر هم زدند      برنامه، همه چيز  
اصفهان بنام گز، يكي از شخصيت هاي شناخته شده فرهنگي ايران به نام آقاي اديب برومند                
مي خواستند بزرگداشت دو شاعر قرن هفتم و هشتم را برپا كنند كـه اجـازه ايـن كـار را بـه                       

ر ايران عبارت از اين است كه دستگاه هـاي اطالعـاتي و             بنابراين مشكل ما د   . ايشان ندادند   
امنيتي بعنوان يك نيروي بازدارنده از هر گونه گردهمايي و برقراري جلـسات در زمينـه هـاي                  
. فرهنگي در خارج از چارچوب دستگاه هاي وابسته به حاكميت بشدت جلـوگيري مـي كننـد                  

ين چهره هـاي ايرانـي صـاحب قـدرت از     بنابراين تنها چاره اين است كه در خارج از ايران ا          
نقطه نظر مالي و موقعيت فرهنگي همتي كنند و غيرتي بخرج بدهنـد و بتواننـد كـانون هـاي                    
پاسداري از ميراث فرهنگي ايران و پژوهش در زمينه تاريخ و فرهنگ ايران را بوجود بياورنـد                 

 آنها در سراسر ايران بـه       و به اين ترتيب با توجه به رسانه هايي كه امروزه ديگر دسترسي به             
نسبت كار آساني است، بتوانند برنامه هاي سنگيني را ساماندهي بكنند و آنرا منعكس بكنند و                
بگونه اي مستمر در طول هفته هر ويراني را كه در هر بخشي از ميراث فرهنگي ايران صورت                  

رخي اقدامات سياسي،   ميگيرد بتوانند سريع بازتاب بدهند و بدين ترتيب بپذيرند كه در كنار ب            
يك ملتي با ويژگي هاي ملت ايران اگر نتواند در بعـد مـسائل فرهنگـي و تـاريخي بـه يـك                       
خودشناسي آگاهانه دسترسي پيدا كند و هويت درخشان گذشته اش را چنان كه بايد نشناسد               
و از نمود هاي اين هويت نتواند پاسداري كند بـدون تــرديـــد در زمينـه ايجـاد تحـوالت                    

  .اسي در جامعه ايــران توفيق چنداني نصيب كسي نخواهد شد سي
  .سپاسگزارم: ميرصيافي

  


