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  ...آورم  به ياد مي وقتي

 كانون پاسارگاد

  ايران: آورم وقتي كه معلم به من آموخت بنويسم به ياد مي

و آمـوختم آزادي را بـا        !...نخست غرور گفتـنش را آمـوختم      
  معلم به مـن يـاد داد بنويـسم ايـران، و            ...ايران، ايران، فرياد را با   
م و  هـاي جـاري بـودن را حـس كـرد           نسيم و... بخوانم وطن من  
 وكـم   ،ي را در تودرتوهاي وجودم لمس كردم      يرويش پيچك دانا  

  . ها را كم فهميدم چيزها را و فهميدم تفاوت
ــوده  ــن در اوراق فرس ــن،   ي م ــدم در وط ــوبي دي ــاريخ خ  ت

من الوهيت يزدان را در تاريخ وطنم ديدم آنگاه         . يكتاپرستي ديدم 
  : خواندم) قرآن پاك( عالم ي نوشته ترين دست كه در مقدس

كنند، پاسخ ده كه     واز تو اي رسول سوال از ذوالقرنين مي       ... «
مـا او را در  . من به زودي حكايت او را به شما تذكر خـواهم داد          

علم ( در قدرت بخشيديم و   و تمكن و  ) سلطنت رسالت و (زمين  
هم از آن رشـته   او. دست او داديم اي به از هر چيزي رشته   )هنر و
آيا كـافران    و ...يافت ها مي  موفقيت  حق پيروي كرده و    ي  وسيله و

 پندارند كه بندگان با خلوص من غير من كـسي را دوسـت و               مي
مـا بـراي كـافران      ) زهي پندار باطـل   (ياور خود خواهند گرفت؟     
  .102 تا 83 آيات ، كهفي سوره. »ايم دوزخ را منزلگاه قرار داده

 صـالح   ي   نبود، بنـده   گرزو ذوالقرنين كسي جز كوروش ب     ... 
مـن  . انديـشم  هـايش را مـي   من تقدس زيبـاي انديـشه     . ردگارپرو

و بـه   . پدرسرزمين مـن   ستايم، ي او را مي   يدانا عدالت، حكمت و  
 يـك فرشـته بـود و        ، خداوند ي  نخستين انديشه «ياد مي آورم كه     

   . جبران خليل جبران.» يك انسان، خداوندي نخستين واژه
شـده در    غرور گرم نهان   من خاك وطنم را در مشت گرفتم و       

من به خود باليدم وقتي پاكي . از آن گرم شدم را جذب كردم و آن
زند كـه اولـين قـوانين        چنان در تاريخ وطنم موج مي      عدالت آن  و

سرشـتي    پـاك  ـ� هـا را كـسي       در تاريخ تمـدن انـسان      حقوق بشر 
آن كسي جز كـوروش    و  در سرزمين من نگاشته است     ـ�  ترديد بي
  .  نبودگربز

هاي  الي خاك  ه خود را دريافتم در الب     ي  هشد من خويشتن گم  
المعارفي بـسيار كهـن در كـشور     گاه كه خواندم در دايره  وطن، آن 

كردند، مركـز جهـان    چين كه هستي را مستطيلي بزرگ تجسم مي   
  !بالم از اين شور مي ...من  و. ايران من بود، پارسه

هـاي   مـن تمـام ويرانـه   . هـا  من درك كردم اصالت را از سنگ 
مـن در  . ي رايهنر مردان خـدا  معماري و . نهم نم را ارج مي   سرزمي

مـن از ايـن   . كـنم  زيبايي را درك مـي  ها عدالت و  تمام اين ويرانه  
شنوم كه ذكر تو     ها هنوز صداي آوازهاي مرداني شاد را مي        ويرانه
 مرداني كه با عـشق و بـا نيـروي حيـات و            ! گفتند خداوندا  را مي 

مـن  . گذاردنـد   بر روي هم مـي   ها را  سنگ ها و   خشت ،جاودانگي
ـ      هـاي خـوش يادمـان      بالم وقتي صداي نغمه    مي الي  ههـا را از الب

  ...بگذار ديگران ندانند. ومنها مي ش ويرانه سنگ
تـوان بـه     مي انديشم كـه آيـا مـي        و. انديشم جاودانگي را مي  

تـوان   انديـشم مـي    ها و مانـدگارها را؟ مـي       فراموشي سپرد يادمان  
هاي وطن؟ آنچه از هويت من بـاقي         راثگذشت از مي   گذاشت و 
هاي دشمنان   گشودن آتش ها و  آنچه از تمام بدخواهي   ! مانده است 

هاي بيگانگان بر قلب دردناك سرزمين من بـاقي اسـت؟     تاخت و
 آه ـهـا     از ديـدگاه بعـضي  ـ� آيند  هايي به نظر مي آنچه حاال ويرانه

 كـودكي،  سـان  پرستم، بـه  هاي خاكت را مي  وطن من، من ذره ذره 
  . هاي مادرش را دست

حـوا   روز كه رياكاري در ميان فرزندان آدم و        اي تاريخ، از آن   
هاي شيطاني خـود   روز كه بدها هم خواستند چهره   پيدا شد، از آن   

ها  روز كه گوينده   نآ از   ؛فريبي بپوشانند  عوام  رياكاري و  نقابرا با   
يق را   نـان حقـا    ـ�  كمـي    ـ� ها تصميم گرفتند بـه خـاطر         نويسنده و

تـاريخ، از   .  اعتماد مـردم از تـو سـلب شـد          ،واژگون قلمداد كنند  
م را پنهـان     ا روز كه دريـافتم سـالياني دراز حقـايقي از گذشـته            آن

هايت سخن گفتـي تـا مـن         ييروز كه براي من از نازيبا      كردي، آن 
اعتمـادم از تـو      ،هـويتم را گـم كـنم       هاي تمدنم را نبينم و     ييزيبا

  ! سلب شد
ها، گواهي   ها، از پاكي   تقدس رسوده گواهي بده، از   اي اوراق ف  

ها را هـم فريـاد خـواهم         من فرسودگي . بده از تمدن سرزمين من    
ام و   الي كلمات تو گذاشته    همن تمام اصالت خويش را در الب      . زد

من هويت بودنم را درميان بـرگ بـرگ صـفحات تـو             . گذرم نمي
 توانـست   چگونه خـواهي  . فرياد خواهم زد   كنم و  جو مي و  جست

  جاودانگي را از من بستاني؟
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  اهميت كورش و هخامنشيان در تاريخ ايران و جهان

عليرضا افشاري

  

ر موفـق    بـش  ربـا   نكار آمدن كوروش بزرگ، براي نخستي      يور اب
ـ  اپـ » يندمـ ت ـ موق «و »يندمت ـ رهش« ي  رحلهم زا هد ك وش  مي  هب
ـ  مهـ  ن، آ دراذگـ ب» يندمت ـملت  «و  » يندمت ـ كشور« ي هرحلم  اب
ـ     م  پـيش از    هكـ  هنـ وگ  اگون، نـه آن   نـ وگ ياهـ   هريل و همراهـي تي

ـ اغ ي  هخامنشيان رسـم بـود بـا رابطـه         ي و چپـاول    بولـ غم ــ  بل
ت كـه دويـست سـال       سـ ا هنوگ  نيا .داننمزوريپ عفن  هب اه  سرزمين

يش از  پموسي  تا سده مجنپ ي نخست از تاريخ بشر يعني از سده    
شاهي هخامنـشي   ن كه شاه  ارچ تس ا تاريخ ايران  اب فداميالد متر 

 را بـه اسـتثناي چـين شـامل          نامـ ز ن آ ام مراكز تمـدني   تمن،  ايرا
ورند كه اگر هخامنشيان    اب نيا بر ناهوژپ  ري از تاريخ  ايسب. دش  مي

 ار يراد  ناهج د و ندش يمن راد  در آن هنگام پيشوايي بشر را عهده      
 وبغلـ م نمـا رد متيوه و  صلح و تأمين حقوق رارتقسا ي بر پايه 
 يا  ود، جنـبش تـازه    خـ  نامـ ي ا ورشـ  و بـا آرزوهـا و        دنراذگ نمي

 دراذگ ، به احتمال قوي تمدن به تندي رو به زوال مي     دنديرفآ  يمن
پـس از انحطـاط روم      هكـ  دمـ آ  مدن همـان مـي    تم ناه ج  بر سر  و

طا سوون  رق كيآن قاره را در تاري     للم اه  نصيب اروپا شد و سده    
  . كردنوفمد
ه دوباره جـان   نهك ياه  دنمتنها ت يل شاهنشاهي ايران نه     كشت اب

د نـ ديد يا  يران خود را در جهان تـازه      ا عباتي  اه  هريتگرفتند بلكه   
ـ  رت  رقيتم و رت  ناورتر و امن  هپ دنتاشد داي ه ب كه بارها از آنچه    . دوب

خـود گـواهي     ،گرزب ي پيشرفت سريع فرهنگ و هنر اين گستره      
ني و  ك دگرگـو  رين جهان تازه و بهترين محـ      ا تانكمروشن از م  

 يـك از    چيهـ . دور  تاني بـه شـمار مـي      سـ اب ياهـ   نمـد ت ت فشريپ
تاني با سرنوشـت مردمـي بـه شـمار و گونـاگوني             ساب ياه  تمدن

 نمـا دمر نيا ي هليس وهخامنشيان بستگي نداشته و به  ع  ابت نماردم
 زا كيـ   چيهـ  نينـ چ  هم. ته اس ن مؤثر واقع نشد   يسپ ياه  لنسر  د
تلـف  مخجوانب  ،  نيييآرشهتوانسته در پيشرفت    ن رگدياي  ه  دنمت

ت اصـيل  اصخشم  وان مراعات نمايديناريا ي زندگاني را به اندازه 
ورد آ دوجـ و هبـ ي  آيين و فرهنگ و هنر را هماهنگ ساخته، جهان        

  . كه با اميد و آرامش و شكوه جهان هخامنشي برابري كند
 هك اكير آمي جنگ جهاني دوم در اياالت متحده زا سپ

بايد از  و دوش  ميكهفكر  نيود ا ب آن جنگحدترين فاتنمورين
ساخت پا ) يك جهان واحد(تمام ملل مختلف يك واحد بزرگ 

زادمنش آن آ نادنم رام انديشم زا يا گرفت و چند سالي ماده
 ركفيان نه تنها نخستين باني اين شنماخه. داد كشور را تشكيل مي

ر پيشرفت د نانآ ي هزهم هيچ دولتي به اندا زونه كهبودند، بل
  .  هدف توفيق نيافته استيني او سهعملي ب

ا يك ر ناهج ي ان يكتاپرست و باورمند بودند كه همهيناريا
. ك اصل مشترك داردي يتسه ي آفريدگار به وجود آورده و همه

 ش ازاين ايمان به يگانگي جهان هستي نه در هيچ قومي پي
ند  توانستنروميا و ناينهخامنشيان ديده شد و نه يهوديان، يونا

بود و آنان د اي يهوه موآيين يهود تنها براي ق.  برسندانايم ينابه 
 پيش مراهچ ي نانيان تا سدهوي. دومن را از ديگران به كلي جدا مي

هان و مبدأ مشترك افراد ج تدحو هبجهي وت هنوگ از ميالد هيچ
 نآ زا س كه بعضي از يونانيان پمه يياه شارها رد و بشر نداشتند
ي كلي  ه صورت يك مجموعه ب آننناكا و ساتاريخ به دني

ت به ديگران آنان نسبقان و قدرتي كه بتواند در رفتار يا دننك يم
 با ملل ديگر ار دوخ ي روميان رابطه. مؤثر واقع شود وجود ندارد

 براي غير و دنديد يو مغلوب م بلاغ ي صرفاً به صورت رابطه
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 نن مردماي اهشتند كندا هديقعا و حت هدوبن امي قائلرتحا اه رومي
  . ود حق وجود دارندم خسهه ب

شيان مقيد به رعايت ي هخامن به اندازه ناريگ هانج زا كي چيه
ش ي آنان تال  نبوده و به اندازهوبغلم نماردهويت و فرهنگ م

هخامنشيان .  بكاهدوب و مغلبغاليان مي   است از فاصلهدهنكر
ن و به هان جادمرتمام م زا دوش فكر بودند كه مي نيا ي هدننك پياده

ان مدرم ي  يك واحد بزرگ ساخت يعني همهنانآ ي نفع همه
مختلف را از هر نژاد و آيين كه باشند زير يك پرچم جمع و به 
هر يك كمك نمود تا با حفظ هويت خود در حدود ممكناتش 

  .پيش برود
به ) هخامنشي( اين امپراتوري مادقا«: دسيون يم وته. ل. ج
تلف خاورميانه خم ياه ز تمدن انچهآ مامت ناي وحدت مدايجا

  .»است زيگنا باقي مانده بود، شگفت
 يشنم انهج نياو  يراد منشي كه از اين جهانصلح هخا

 زا  مغرب خود يكيناسيون مده به باور بيشتر تاريخآ دوجو هب
 لاس ست كه ايرانيان در طي دويستا يياه دمتخ نيرت ارزنده

  . دنا  و به پيشرفت تمدن نمودهربشخود به  نديمرونيل وا
آنچه متفاوت ... فتوحات ايرانيان«ر د: دروآ فراي ميريچارد 

 كوروش در فدهن  آاب هراهم دادن و يتشآ ي بود سنت تازه
ر جاي د هوژپ اريخت نيهم و. »استقرار يك صلح هخامنشي بود

ل قفقاز ام ش وهيسرو يان نه فقط در جنوبناريا«: دسيون ديگر مي
ر سيبري و آلتاي و تركستان چين و تركستان د نينچ همبلكه 

شفيات ك نيرت شايد يكي از جالب... روسيه فعاليت داشتند
ي  در اين ناحيه در گوركان پازيريك در ناحيهر خيار ازگرو

ر جنوب سيبري در جايي كه گورهاي پر ثروت اي د آلتگورنو
 دنيا باالي ق نيرت ديميق. است آمده لمع  شده بهاديپ هدز يخ
و بسياري چيزهاي ديگر ممكن است ... امنشيخه ياه شقن

دمت  قبهاري زگروحاكي از يك تجارت پررونق با ايران در 
ي يا اتل تمام ناحيه از آهك ديآ يم رظن به... زمان هخامنشيان باشد

بلكه از ديوار چين تا ترانسيلوانيا و مجارستان يك نوع وحدتي 
قش را در اين سرزمين پهناور ن نيرت رانيان بزرگاي و هشتاد

قرن اول تاريخ ما  رد اه ونه طلست ي هزار سال، تاارب مك دست
  .»دنا ايفا نموده) پس از ميالد مسيح(

 يشنم ر باز همين جهان ديگي و بسياريتراپ. ل انت وويل دور
 تشتزر بهمذ«: يسدون رتسفلد ميه و دننك يرانيان را تأييد ميا
 كر بشرف ريظن هود گواه ثابت پيشرفت بيآيين بودا و عقايد ي و
 راب خامنشي را چندين هلحص. »خامنشي استي صلح ه جهيتن رد

تل خمكار  ورت مقابله با ياغيان داخلي و يا همسايگان طمعرض
نچه پيش از ايرانيان آ تبسن هب اه نمود ولي تمام اين اختالف

 ديآ  ميانه آمده و هنوزيمرواخ  يا پس از آنان بر سرده بولموعم
  . دوش چيز محسوب ميان

خامنشي يك مذهب رسمي كه براي ترويج آن جهاد ايران ه
نمايد نداشت و شاهنشاهان هخامنشي بر يك سازمان مذهبي 

د  شره از اين نيز اشاشيپ هك چنان سكعرب. دندرك رياست نمي
د و ندراذگ گون اتباعشان احترام مياگون اين پادشاهان به مذاهب

 آزادانه دنبال عقايد ،يدنه وي و يوناني و مصري ايراني و بابل
 چه ات دهد هرودوت حكايتي آورده كه نشان مي. دنتفر خود مي

ور متوجه تنوع ن كشاندازه داريوش بزرگ مراقب بود كه بزرگا
: دكنن د و اين تنوع را رعايتشنبام درم ياه يدهقعو اه عادت

ر عوض چه د دسرپ داريوش يك روز از اتباع يوناني خود مي«
 بخورند؟ همه ار ناش ي پدران مبلغ پول حاضر خواهند شد مرده

 .جواب دادند در عوض هيچ مبلغ پول اين كار را نخواهند كرد
 ار ناش ناردپ ي  يك عده از مردم هند كه مردهزا سپس

 چه مبلغ پول ض عودر دسرپ يان مينور يوناحضر د دندروخ مي
وزانند؟ اين مردم به ناله حاضر خواهند شد جسد پدرانشان را بس

. ه اين صحبت تنفرآميز را ادامه ندهدك دننك درآمده، استدعا مي
  .»تا اين اندازه عادت قدرت دارد

 اديان انصبتعه مك يياه فتن كشتارها و ويرانيرگ ر نظبا در
ي برد كه آزاد پ ناوت يم دنا بب شدهسيخ رختلف در طي تام

 آن هم در هدوب منندازه مغتگذاردن مردم در امور مذهبي تا چه ا
  .تسا هدش جوانب زندگاني راشامل مي مامت ،زماني كه مذهب

 هك دوش يقالب هخامنشي هنگامي بهتر روشن معظمت ان
 د وون مقايسه شي باستا رفتار ايرانيان با رفتار مردمان ديگر دوره

نه تنها . پس از ايشان مورد نظر قرار گيرد ناريگ يا رفتار جهان
ان حتاف هكز و تيمور و آتيال بليگر و چندن اسكوني چانريگ ناهج

 و اه ريخ معاصر و يا رفتارهاي مبتني بر دشمنيات ياه جنگ
هبي و نژادي مانند آنچه هنوز هم موارد زياد آن ذم ياه بعيضت

  .دوش ديده مي
بشر آغاز ي حقوق  ي ايران با نخستين اعالميهشاهنشاه

 از يهورگ ت پي شكاي دررگبزش گامي كه كورونه. دوش مي
 سپاه پيروز خود به درون شان، با مردمان و بزرگان بابل از پادشاه

ساخت كه اگر عين آن به  شرتن ماي آن شهر پا گذارد، اعالميه
 پادشاهي در دو  كهد باور كنتسناوت دست نيامده بود كسي نمي

 پانصد سال پيش از اين، در منتهاي قدرت خود و در و رازه
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در وضعي كه نه  و ديد  هيچ نيرويي در برابرش نميكهي ارزگرو
مردمان مغلوب و نه خدايان ايشان انتظاري جز نظير آنچه آشور 

ز ش اياه هتشون افتخار در سنگ اب و – سر ايالم آورد رب لاپ باني
ند داشته تسناوت  مي-ردن آن سرزمين ياد كردكول اويران و چپ

 انجام يك انقالب ايبرد خوروزي نظامي كامل يپ زا ،باشند
  :د مغلوبان استفاده نمايدوخ عفن اساسي به

نج ر تبزرگ من به آرامي وارد شهر بابل شد، نگذاش        سپاه  ... «
ـ ا و آزاري به مردم ايـن شـهر و         وضـع  . ..زمين وارد آيـد   رسـ  ني

مـن  ...  مـرا تكـان داد     بلـ ق شا دسقم ياه جايگاه ل و بداخلي با 
ـ  اربـل   اب ي نـده ارم د دمنبونيد، مر . براي صلح كوشيدم    بردگـي   هب

 را يراد مـن بـرده   . كشيده بود، كاري كه در خور شأن آنان نبـود         
فرمـان دادم كـه     . يـان بخـشيدم   ن پا انآ ياه اختم، به بدبختي  دنارب

. آنان را نيازارند د ون در پرستش خداي خود آزاد باش  مدرم ي همه
... فرمان دادم كه هيچ كس اهالي شـهر را از هـستي سـاقط نكنـد       

. ا كه بسته شده بود، بگـشايند      ر يياه هاگ ي نيايش    دادم همه  انرمف
... انمبـه جـاي خـود بـازگرد     ار اهـ  هاگـ  ن اين نيايش  ي خدايا   همه
 ياهـ  ينزمسره بني را كه پراكنده و آواره شده بودند   ي مردما   همه
ر د نامـ گ بـي ... ران آنان را آباد كـردم     يو ياه خانه. رگردانمبد  خو

ي مردم بابل، پادشاه را گرامي داشتند و        گهم،  گيآرزوهاي سازند 
م مهيـا سـاختم و صـلح و         ارآ يا جامعـه ي مـردم      من براي همـه   

 ي ن اعالميـه، نطفـه    ايـ در  . »م اعطا كـردم   درمآرامش را به تمامي     
ي از اصول اساسي ميثاق جهـاني حقـوق بـشر كـه مجمـع           اريبس

يالدي بـه اتفـاق آرا       مـ  1948 ال س عمومي سازمان ملل متحد در    
  . دروخ ب نمود، به چشم ميتصوي

 مه ش بزرگ يك تظاهر سياسي صرفوروك ي ميهاگر اعال
ين جهت كه سرداري به قدرت باني شاهنشاهي ايران ز ا ازاب د،وب

 اه يران كردنو و اه  كشتنهب لاپ ين باورش آنوچ هك ي آنابه ج
 دهد وعده ميا  رانزوم رعايت احوال و حقوق ديگرل دبناز

ساسي اخالقي و فكري ميان ايرانيان و ا توافك ت يي ايندهمن
چه رسد كه به حكم اسناد  ات دش ديگر مردمان فاتح محسوب مي

ار كوروش تفر هك تاريخي و پژوهشي خاورشناسان مسلم باشد
 و حقيقتاً با اصول اين اعالميه برابر الًمع شا جانشينان گ وربز

  . بوده است
 586ل، در باب هاشاددوم، پ رصنلا تخب هك ييهوديانن در كآزاد

 تسخير اورشليم اسير كرده و به بابل آورده زا سپ ،پيش از ميالد
 و د برگردنسدقملا بيت هب هك كمك به اين اسيران براي آند و بو

زند يك نمونه از رفتار هخامنشيان است اسب و از نامعبد خود ر

 رد هه آن اشاره شد بدسمقكه چون در چند قسمت از كتاب 
 يافته است ولي روش هخامنشيان با مردمان ديگر ختر شهرتاب

  . نوال بوده استم نيمه نيز بر
ر گيد يا ه و داريوش بزرگ با مردم مصر نمونهبوجيمرفتار ك

ه ر نشاه عنوان ستيتوهاش  دوهر. نه رفتارهاستوگ نيا از
)Sititu - Re (عونلا ربه  بامان مصر را كه متضمن احترهاشداپ 

  .بود، اختيار كردند

رباب انواع مصر ساخت و نخستين ا يارب  چند معبدشويراد
وي . شور بنياد نهاد  ك جهان را در آنكياه پزشگ  شوزآم
روحانيان  تش،راد تا زعماي اددستور  دوخ ي ه نمايندهب نينچ هم

ن تنظيم كنند يناوق«ز ا يا و كارمندان دولتي را جمع و مجموعه
  .»اشدب مدرم و دباعم ين فراعنه وناوق ي هوعجم مكه

ود خ راذگ قانون نيرخآ را مصريان ششمين وداريوش 
) يسپآ (ناش م او را بر روي مزار گاوهاي مقدسو ناد نتسناد مي
يكي از . دندناوخ نيت مي عونلا  ربدرزن فاروا او حت دندنك مي

 سنت رد اور نمافرن ريتهب ار درباريان بزرگ مصري، كمبوجيه
ه ل از جم-ر ص معاناسيون تاريخو گروهي از  تسناد فراعنه مي

 ماليم كوروش راتند كه كمبوجيه همان رفقدعت م- ايرف دراچري
كن م، مهاز معابد كاست ز درآمد بعضيا نوچ ارا ادامه داده منته

بب س هك دكرده باشناست اولياي آن معابد برعليه او تبليغاتي 
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از مار و تندخو رواج يابد و در نتيجه هرودوت بيو  اشده تصوير
 خوشبختانه با كشفيات اخير، روزبه روز. او به زشتي ياد نمايد

ي كي. ديآ هخامنشي به دست مي ناراد  زمامزا يرت ي شفاف هرهچ
ن دفم (ز سراپئوم ممفيسا يياه  كتيبهنوردآ دست هب ،اه از كشف

هن اعظم از كان  آت كه درسا) هدش گاوهاي آپيس موميايي
در مراسم ) اس كاهنان مصريدر لب(جيه وبمك ي حضور خاضعانه

رودوت ه ولقنم ي اين شايعه و دنك ياد ميس پيري آپاس كخا
ود، ب هدرك دراوجيه، دستور كشتن آپيس را صبمك هك نيا مبني بر

  .دنك يد مر
ه كمبوجيه ك دزاس همان حال اين نكته را روشن مي رد اه كتيبه
و  »زد رايا پسر «و » مصر عليا و سفالهاشداپ«ا سمت  ب وانبه عنو
ات تشييع جنازه را رهبري كرده فيرشت ،به سمت فرعون هخالص
  . است

ر رفتار هخامنشيان با مردم بابل ديده د يدرم وانج ينمه باز
كوروش بزرگ پس از آزادسازي  هك يا ميهالعا هك اننچ دوش مي

ورهايي كه تچنين دس هم. دزاس بابل نويسانده، روشن مي
 د به آداب مذهبي يونانيان تابع خوهخامنشيان براي اداي احترام

رفتاري كه با   وندا هدومن طرز حكومت آنان صادر تو رعاي
 از يگر ديياه  نمونهدنتشاد اسيران و مزدوران يوناني معمول مي

 هك نيا امك ديآ خامنشي به دست ميه يراد ي جهاني انسان جنبه
ث اعب يياه كه در جنگ نانآ ا حت-ران يوناني داسرز اري ايسب

شكست ايرانيان شدند در پي فرار از دردسرهايي كه در يونان 
  .دندش ر ايران ميابرد ي  بود پناهندهآمدهبرايشان پيش 
خامنشي مأموران خاصي هان هيونان، شاهنشاا ب ياه در جنگ

 ن و معبد دلف كه ذخاير زياديي آپولو براي حفظ مجسمه
ن از تعارض معين كردند تا اين نفايس را براي يونانيات اشد

وت رود هنينچ هم .دنراداحتمالي سربازان خود مصون نگه 
  ايرانيان از اسيران مجروح يونانيهك دنك مكرر از مواردي ياد مي

 رفتار مارتحا اري نموده و با سرداران شجاع يوناني، باتپرس
 ياه نانيان كه اسيران ايراني را قرباني بتيوف الخرب.  دنا هدرك مي
 اه يتارسپا. ندتشك  و يا نمايندگان ايران را ميدنتخاس يم دوخ
رشا را زجر داده و به چاه ي خشايا نماينده ود هك از آن سپ

 بزرگان اسپارت را به ايران فرستادند زا رفن  از ترس، دودانداختن
رها كرده  ار اه ين اسپارتي اشاارخشاي. تا شاه از آنان انتقام بگيرد

نمايندگان  اب اه  اسپارتيهك روط نن با شما هما ماگر: ديوگ و مي
، اخالق خود را تا حد اخالق شما مايممن رفتار كردند رفتار ن

  .ما پايين آورده
يار سب ياه اي حمله به يونان با مشقتره بكن پلي را ايرانيا

ه از درياي ك يياه يشت كتاروي داردانل ساخته بودند باز كردند 
 و يونانيان گرفتار قحطي بگذرند دندرب سياه آذوقه به يونان مي

  .نشوند
انيان نخستين مردمي بودند كه قانون و دادرسي را راي ننيچ مه
را از ت ولدو   ري، ديناد ناهج رد و دنداد راداري قر  جهانيمبنا

اند  ري نوشتهسيا بكه ننا چ ياپافشاري و . يكديگر جدا نمودند
ستان اس هخامنشيان در تأمين عدالت ورد زبان مردمان باوسو

  . بوده است
  

ن تنظيم كرد كه آن را قوانيبزرگ يك مجموعه  شورياد
ر شواحي كو نن و تا دورتريدندميان مي »نظامات خوب روتسد«

.  درج شده استي بيستون تهشون گسنر  دكه مجري بود چنان
 هايرانيان نخستين مردمي بودند ك ه كدسر عالوه بر اين به نظر مي

ه امروزه اژه اين و كح دات يعني قانون را معمول داشتندالطصا
 از  شپي. دور ن عبري به همان معناي قانون به كار ميابزهم در 

  مثالً. دندرب مي را به كارايي قض رأي حالطصا ،اريوشد
 همورابي، پادشاه بابل از آراي قضايي كه از ي مشهور هعومجم
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. دش ده بود، تشكيل مينام اه ر دور در خاطرهاسيب ايه زمان
اين  ه كدويگ   ميو داريوش را ستوده ي قوانين ون مجموعهالتاف

 وا هسلوكيد. قوانين ضامن دوام امپراتوري ايران بوده است
  – نوفنزگ. نين اشاره كرده اندان نيز به اين مجموعه قواانياشك

ز امتيازهايي كه به ايرانيان ي برخي ا  ممكن است دربارههچرگا
 ايران بر مبناي نيناقو: دويگ مي  ـنسبت داده مبالغه كرده باشد

  .به خير عامه شروع شده استخاص توجهي 
نين و رسيدگي به قوااي جرا ارت برظن راد ه عهدداوران،

تمام عمر منصوب و پيوسته طرف شور شكايات بودند و براي 
به منتهاي سختي د دنكر يف مخل تكه شاهنشاهي بودند و چنان

ه رامي كب عزرا به احتتار كد. )رودوته (دنددي مجازات مي
 ننواق رگم«مثل  ايرانيان براي قانون دارند اشاره شده و از آنجا

. مده استآ دوجو عيين قاطعيت امور بهت ايرب »ستدهاام
از  دنايتس ودوت و گزنفون در چند جا ايرانيان را ميره ننيچ هم

 وفادارند و اضافه دوخ ايه فتهگ و اه اين جهت كه به پيمان
ر ب دنهد از رأيي كه مي زگرهبا ري شاهنشاهان تق كهندكن مي
   .دندرگ نمي

وجه داشت كه وفاداري ي ظريف ت  به اين نكتهدايب اج در اين
 ،دياع شبيو مبوني امري است ك زي ضعف و به پيمان در دوره

و ي ايمان   قول و پيمان در اوج قدرت، نشانههب دينب ايپ ليو
از اين به قوانيني كه به دستور پيش . باوري قوي است

د، آوردن اين  شارهش ادان تهيه گرديريهخامنشيان براي مص
 ي معابد زي تقريباً همهي بازسا  هزينهه كتساج مطلب نيز به

ما  كپرداخته شده،ي ايران  دان يهود نيز از خزانهبزرگ قوم سرگر
 زير و ن آنان نيز به دستور شاهان ايراي قوانين وعهجمه مك اين

ه  كاييه براي نمونه، نوشته. نظر نمايندگان آنها تدوين شده است
ه عيد  كدناسر  مصر پيدا شده ميشينماخه وديان عصر يهمقر رد

رات معين شده، داريوش فصح يهود را به همان تاريخ كه در تو
شويق ايرانيان،  ت وييدبه اين ترتيب با تا. است هتخاس دوم مقرر

ت و هم مذهب يهود نيرو و مفهوم ت يافهم قوميت يهود نجا
ا ويران كردن  بميانو ري ميالد70 سال رد. بيشتري پيدا كرد

). لني اكمترور، ( اين دوره را منقرض ساختند سدقملا بيت
 دنتفگ را به عنوان مظهر عدالت انتخاب كردند و مين ترازو نياااير
  . »ه از فاضل تشخيص شود سفلز عادل وا راجب«ي آن  هلسيو ه بهك

با . سوي سازندگي راهنمون بوده ا برنيان اراي ،گريهمين داد
تشكيل شاهنشاهي ايران صورت دنياي متمدن و هدف 

آن شيان به دنبال نماخه ه كلي عوض شد چرا كهب رياد جهان

 و هزار دكم نبودند كه بتازند و بگيرند و ببرند و يا ميراث دست
ز ميان اردمان آسياي غربي و ميانه را ي همه م و پانصد ساله

 هب ارور با يكديگر تركيب كنند و يا فرهنگ خود  زها ب يدبردارن
ي  ديشهي اين ان ر پايهب هلكب ،مام مردمان مغلوب تحميل نمايندت

بختي خود را در خوشبختي ديگران ببين، در وشخ ه كنيراكهن اي
تأمين ترقي اقتصادي و اجتماعي  ،ينگهرف ايه كنار كوشش

   وندوردآدري همگاني  مردمان را به صورت يك وظيفه
.  كه سطح زندگاني اتباع شاهنشاهي را باال ببرنددندشيكو مي
 ،اه  كاريزها، ترعه،بآ ايه مكرر از سدها، مخزن ناسوين خريات
 اييه دام اقو دنا رانيان هخامنشي ساختهاي ه كاييه لپ و اه دهاج
 و اه انهدراي گسترش و اصطالح كشاورزي و انتقال ب هك
مودند و ي ديگر ن احيهن هب اي ن مختلف از ناحيههاااي گيه لمهق

درياهاي دور و ا ه ي كه به زمينافتشاكهشي و وژپ ايه هيأت
راني براي ايي ا هادز نجيب به ماموريت فرستادن دننام ـفرستادند 

 دستور خشايارشا كه از جبل الطارق ا بهسواحل آفريقف شااكت
مثالً . دنراد ميت  صحب-مود پيا رهاي قاره آفريقا  گذشته و كناره

مك به كشاورزي كندند،  كايرب اي درياچهي هرات  در ناحيه
كشت پسته و نوعي از مو را در شام، كشت كنجد را در مصر ، 

و را درگنوعي ت  كش و)ينهرلنا ينب(ن داور ج را درميانكشت برن
ابل از آب بكورش، عوارضي را كه در . در يونان معمول داشتند

  . ، لغو كرددنتفرگ ميزي رشاو كيبرا
ميان درياي ز وئس هاربآ كه  پيش از آنلاس دص ه و سدو هزار

سرخ و درياي مديترانه ساخته شود، به دستور داريوش، با كندن 
د نيل كشيد رو  كه عبور از آن چهار روز طول ميگرزب اي هترع

ر ي مصر د  و آرزوي فراعنهدندومن را به درياي سرخ متصل
 باره پنج اينر د. رآورده ساختندب ار اي عهرن تنيچكندن 
به دو زبان فارسي و مصري در آبراه سوئز به دست  هتشون سنگ

  .آمده است
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ر نمود تا مسير رود ريوش بزرگ هيأتي را مأمواد ننيچ هم
 ناراي انوس هند و درياي احمر بهه اقيسند را بررسي نموده از را

ت سي ماه طول ي هرودو تهفاقدام كه به گ پيرو اين. رگردندب
كشيد چند بندر و يك راه دريايي براي تسهيل روابط بين 

تري شاهنشاهي و درياي مديترانه خاب ايه هندوستان و بخش
  . )تهرودو(برقرار گرديد 
 اندس ايراني كوه آتوس رو مه به امر خشايارشا ددر يونان

في براي  كاعرض به  متر و2500اً بول تقريط هب اي  ترعه،هدريب
شتي داراي سه رديف پاروزن پهلو به پهلو از آن عبور و ك دكه آن
   .راه ارتباطي آبي را بسيار كوتاه كردنده ونگ نايو تند خاس ،دننماي

ن ارا تاريخ جهان، هخامنشيان هزرد راب  نخستينباز براي
 تعويض ايرب اه و منزلگاه اهارس  كارواني منظم، كيلومتر جاده

 نامي اه هزم براي حفظ امنيت و تعميرات جادالن راومأ مواسب 
جهت مخالف تا  رد و، ازمير و رفسي ب شوش و سارد و تنگه

 اه  راهناي نريت معروف. هند و هرات و مرزهاي چين ساختند
ه د ككر به هم وصل مي را  و ساردوش است كه شي شاهي هداج

دن نشند ي بلابروناني سطح آن را  يناسوين ي تاريخ به گفته
 خام پوشانده بودند كه كشف بقاياي آن، فت نباگردوخاك، 

  . ثابت كرده است ار اه صحت نوشته يوناني
اندن پست برقرار داشتند رساي بريان انيرانظمي كه سرعت و 

اخبار نشان دادند شهرت  لا ابتكارهايي كه براي نقل و انتقو
 اين ا ازمريكي آ هناخ عار پستشجالب است بدانيد . جهاني دارد

 ،فرب«: است هدش هتشي گرفمنيد هخابرت درباره ي هرودو گفته
 چاپارهاي تندرو داريوش تسناوت و تاريكي نمي نادنب اران، يخب

 2500 باً تقريي فاصله. »ويش بازداردي سفر خ را از ادامه
  روز15كيلومتري از سارد تا شوش را چاپارهاي هخامنشي در 

ر از همان راه براي يك قافله، نود بو عكه د، حال آندنر مي كطي
  .دكشي روز طول مي

 زبان فارسي باستان، زباني كه داريوش در لوح بنياد چهگرا
تفاده از ه كار برده زبان رسمي بود ولي آزادي اسب دشيمج تخت

 آن ه رود سند بي نيل تا آرامي كه بسياري از مردم از درهبان ز
 آن زمان كمك بسيار للملا  بينبطوار گسترش ه بدآشنا بودن

  . دومن
تاندارد رسمي اوزان و مقادير و ايجاد و ترويج وضع يك اس

 اهب يك سيستم پولي در سراسر كشور و تنظيم بهاي فلزهاي گران
ه رونق اقتصادي جهان  كه ب استريگدي ايه  جمله اقدامزا

ر اس سرر ديو ستد بازرگان هخامنشي و به گسترش روابط داد

 ايه سكه شورياد.  استدهموار نسيمك ب ك،هدش جهان شناخته
. سيم ضرب نمود هب ار وليگسي ايه را به زر و سكه ريكد

وجه است كه ت لباق«: دسوين مي هدز سرپرسي سايكس شگفت
  . »تاني هستندساب ايه اين سكه ربقريباً براليره و شلينگ ت

وز در جهان رما ايه بانك بهه بيش اييه سسهوم ننيچ هم
رگاني زاب ايه بسياري از عمليات بانك ه كدد آموجو هخامنشي به

گيرشمن با اشاره به ابتكارها و . دنداد جام  مينا ار يو رهن
ن شيامنن هخاامز رد«: دسوين تأسيسات ايرانيان هخامنشي مي

با . تين براي ساختن اقتصادي ملي برداشته شدسخن ايه گام
ه يك دوره رونق اقتصادي بزرگ ، جهان بران ايتورياپرمتشكيل ا

 داد ا كه اوضاع زمان اجازه ميجنآ ات«: دايزفا  ميوي. »رسيد
عنايت داشته و براي شرايط ي كارگر  امنشيان به وضع طبقهخه

  . »ضع كردندانيني ووق اهمزد اي و هم بركار
 ا،گ رريوش بزراز باورهاي داخشي بن زمينه بهتر است اير د
به  «: نظر گذراندكرده، از  الماعش ا هتشون گنر سدود خكه  نانچ
دارم و از ت وس دت اهورا مزدا، من چنينم كه راستي راسواخ

 جن رر دكشي ق حازي  ناتوانه كمرادندوست . دروغ روي گردانم
دارم كه به حقوق توانا به سبب كارهاي ست نود ننيچ هم. شداب

را كه درست است من آن را دوست چه نآ. دناتوان آسيب برس
ا تح. من بدخشم نيستم. نيستمي دروغ  من دوست برده. دارم
 من سخت بر. مناشن  ميورف ار آن، دنازگينا شم مرا ميخ تيوق
  . »تمسه اور د فرمانوخ سوه

ش از ميالد ي ششم پي سدهان يك شاه در ز زبا اي انيه بينينچ
د شيمج ني تختاودي ايه حول دقيق سيرز برا. اندم به معجزه مي

استحكامات ر اودي ر د پيشال سدتافه هب زديكه ن ك-
چكي بود از  كوخش بيقتحقر  ده دست آمده وب دشيمج تخت

داريوش واقعاً هم با  ه كمريگي ميه تيج  ن–بايگاني ديوان شاهي 
در  ه كدويگ مي اه اين لوح. مراه بوده استردم ناتوان هئل ممسا

خردسال از پوشش خدمات حمايت ان دكا كونظام او حت
گران در اساس نظام را كدزم ستد ،دنا هتفرگ اجتماعي بهره مي

ن از مرخصي و ارده، مادش مي دينب هقبط »و سن ترمها «ظبضمن
 دزم ستد اند، دهكر حقوق زايمان و نيز حق اوالد استفاده مي

  ترميمهژوي ايه گراني كه دريافت اندكي داشتند با جيرهراك
ي سختي  هادلعا ، فوقدوش رت ودهسآ ناش گذران زندگي ات دش مي
وق زن و مرد برابر بود و زنان قح ،دش ر و بيماري پرداخت ميكا
ه ي وظايفي ك تخاب كنند تا از عهدهنا تقو ند كار نيمهتسناوت مي

  . د، برآيندانواده داشتنطر خدر خانه به خا
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شي گواه نخامهني اودي ايه حواين همه تأمين اجتماعي كه ل
. ظار استتناز  اردوش از ميالد ي ششم پي آن است براي سده

ن را مترقي خواند، نيازمند ادراك آ ناوت چنين رفتاري كه فقط مي
 كه شاه بزرگ ي فرهنگي وده است و ويژهب نياايپ و دورنگري بي

 و »تي را دوست دارمسرامن «: دويگ  ميو مقتدر برآمده از آن
 راستي ناي ناش خته بود كه با تمام توانو آمدسران خومه هبتا ح

نها هم درست مانند هر مستخدم و آ. ندن كيانب اهنگو عدالت را 
 سير كارمند دولت هخامنشي ناگزير از پذيرش دقيق حساب

 يرگي م و سختن نظها و مخارج خود بودند و هماي درآمد هليك
 زش اوي دربار خي مخارج اه بر كليهش. دندش مي را شامل ميومع

   . جمله مخارج سفر خود و همراهانش نظارت داشت

 يانانرايري اد ناي جهاه ز پايه اگرياد د ونوااتن ييرگ تسد
و ري كا رستد و دش شدت مجازات مي هب نيشك نونقا. دبو

ي  تهرين بخش نوشخآ .وفاداري با پاداش مناسب همراه بود
 تداشرشني و زيبايي بور هب »تمسر شقن«اه داريوش در آرامگ

شته نون در اي. دكن دگرانه بيان مياد رياد داريوش را از يك جهان

رش را مخاطب قرار داده و يادآوري شوم كرداو مستقيماً م
م و اد كتايه ن كه هستي، تواناييدا بنيك!  دهنتو اي ب«:  دكن مي

 وشيرگ  داني وهنپ ايه مهمز ز كهرنپندا. ه استنگوچرفتارت 
 هدرپ  گوش فرادار كه بينيآ هب ربيشت. سخن است بهترين

ندان و بيشتر  نادنم  كار را از تواننريتهب!  هبنداي  تو. وينش مي
  . »دنز از ناتوانان سر مي ه كرگنببه چيزي 
ر كار گروهي د تسايب ند و ميتسناوت دم ميرم نريت ناتوان

ر كس ه و دش فته مي گرره كاهر مهارتي ب. داشته باشند شيقن
ريوش به كار دا. دكر اجتماعي ايفا مي بناي نقش خود را در

اهنشاهي همواره و هميشه اشاره كرده  شمدرم ي هگروهي هم
سر  زارف ،مگاهارآ ايه  تخت داريوش در نگارههنومن يبرا. است

ر و چنين است د ردان شاهنشاهي قرار دي مردما نمايندگان همه
 دوخ ايه اياي سرزمينهدا ن بادممري  دانا كه همهاپآ ايه نگاره

نشاهي هاش ايه نميرزسبر اين همكاري عمومي . حضور دارند
ي   حقيقت تجربهرد. دوش لف تأكيد ميتخم ايه به تكرار در نقش

سيستم حكومتي هخامنشي  رد اه ابليب و اه اداري ايالميديوان 
جارب در صورت لزوم متحول ت و اه ميراث اين .به كمال رسيد

ديواني  نظام وت خميآ ميدر  رايفظ و اه شتا برداب ،دش مي
ي بقاي  هندكن ديد مي آورد كه شرايط اصلي و تعيينپ ار اي تازه
  .»...اهنشاهي بزرگ بودش
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  )دشت پاسارگاد(هاي باستاني  رساني براي نجات يادمان ايگاه اطالعپ

تـرين بخـش در      اسخ ما به اين پرسش شايد بنيـادي        پ ما كيستيم؟ 
هستي گروه ما باشد چرا كه نخستين شـناخت شـما از مـا در آن               

  .نهفته است
دوسـتانِ تنهـايي بـوديم كـه          تا چندي پيش هر كدام از مـا ايـران         

اي شده بـود بـراي         بهانه ،شناخت اندكمان از اين فرهنگ گسترده     
نوشـتيم، در جمـع        مـي خوانـديم،     مـي : پربارتر كـردن زنـدگيمان    

گـاه از اوضـاع        كرديم، گه   كوچك دوستان از باورهايمان دفاع مي     
ولـي هرچـه بـود سـر در الك خـود      ... كـرديم و   اي مي   زمانه گله 

  . را شنيديمهشداردهندهكه آن خبر  تا آن ... داشتيم
سـترگ  مگر امكان داشت مردماني با تاريخ       . شد   باورمان نمي 

 در پـيش گيرنـد، آن هـم در          گاريناسـاز خويش اين چنين سـر      
ي آشـكارا     و برخـي گذشـته    تاريخ خود را    روزگاري كه جهانيان    

دارند  گرامي مي كنند و     تقديس مي شان را    گرانه و بيدادورزانه   ستم
 شد با دستان خـود    مگر مي ! كوشند؟ و در پر و بال دادن به آن مي        

ـ   مـرده  -وقـاص   نه با مشعل اسكندر يا شمشير سعد ابـي           - گ ري
نياكــان خردمنــدمان را و نمــاد برجــستگي فرهنــگ و شــهرآييني 

هايي نيستيم كه  مگر ما فرزندان همان! ؟به خطر اندازيم  خويش را   
ــود  ــا پوســـت و گوشـــت و خـــون خـ ــساني ،بـ  فرهنـــگ انـ

هايي  مان را نگاه داشتند و آثار آن را هر چند با نام              ي  چندهزارساله
  .هم براي ما آن ! دند؟نما پاسداري نمو  شده و بيگانه  دگرگون

مـان را پـاس        هـاي باسـتاني     گارياد«: پس فرياد برداشتيم كه   
و صـد البتـه آن فريادهـاي ناهماهنـگ در ميـان انبـوه              . »بداريم

. ولـي مـا، پيـدا شـديم       ... هاي زندگي روزانه گم شد      ساماني  نابه
   يار همه  شگفت مانديم از بودن اينيكديگر را يافتيم و در

  
را نـه   » درد مشترك «بار    گاه گرد هم آمديم تا اين         آن .انديش  هم

ــوان  ــشي برخاســته از ت ــا آرام ــاد، بلكــه ب ــه و  فري ــان، آگاهان م
بـه   دل «ي شـما   گرمـي همـه   خردورزانه عنوان كنيم و به پـشت   

  .به پاسخ برسيم» گاناخت پرد ايران 

  

 با ما بخوانيدپس 

جـويم   مي يكنم و از تو يار         تو را ستايش مي    ك، آفريدگار پا  يا
 پاينـدگي ي   ميهن پرافتخار خود؛ بـرا     ي و سرافراز  ي پايدار يبرا

 پـرورش  ي سرزميني كه نخستين جايگاه شناسايي تو و گهـواره       
آزادگان توست، سرزميني كه نور دانش و بينش بر جهان پاشيد؛  

مرداني كه راه راستي و آزادگي        زنان و نيك    يابي نيك    كام يو برا 
ــالش ــد، و ت ــست  شــان را برگزيدن ــراي زي ــاني ب ــاختن جه  س

   آدميان بوده و هست؛ ي شايسته
شهر و شش كشور       نگهدار مرز و بوم ايران     يسوگند به تو ا   

پويم، راه دوستان وفادار تو را،        من نيز راه تو را مي     ! گرداگردش
 از هـر تبـاري كـه    -راه آناني كه براي آرامش و آسايش آدميان     

 كوشند؛  مي-باشند 

دانم فرمان تو خواست جاويـد ملـت          ، مي يكتا كردگار توانا  
دانم اگر ايران نباشـد، نـامي از تـو و آن فرهنـگ                  من است، مي  

گراست نخواهد بود، پس من كـه         خواه و مينو    ورجاوند كه گيتي  
 اين خـاك    ي يكي از مردمان اين سرزمين هستم، من كه پرورده        

تپد،   ام مي   ام تا خون در بدن دارم، تا قلب در سينه           با فر و شكوه   
گذارم   كوشم و نمي     مرز و بوم تو مي     ي و سرافراز  ي پايدار يبرا

ي مـن بـا آن فرهنـگ          اين يادگارهاي ارزشمند كه پيونددهنـده     
 فرهنـگ   ي ميهن پرافتخار مـن، گهـواره     . ديرپاست از ميان برود   

كوشم تـا    اين سرزمين ميي بزرگي و استوار يبرا.  توست يابد
  جهان، تيره و خاموش نگردد؛

فـروزد،      گردد، تا خورشيد مي     پاست، تا زمين مي       ان به تا جه 
درخشند، مـرا ايـن تـوان ده تـا               آسمان مي  ي ها بر سينه    تا ستاره 
 اهريمني پاس بـدارم؛     ي ميهن بزرگم را از گزند نيروها      يمرزها
 بحـرين، از  يهـا  ترين كرانه  قفقاز تا دورافتادهيها  كوه ياز بلندا 

  آلود؛  خروشان و كفي جله ديها دامان آمودريا تا كناره
  :اين است هميشه خواست منپروردگارا، 

  . نيكي بريمبه گيتي همه دست/ بيا تا جهان را به بد نسپريم
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  ميثاق اخالقي ما
 ؛دوستي » يايران و ايران« -1
 ي  رسمي كـشور و عـرف جامعـه        هاي رعايت قانون  -2

 ؛ايراني
 ؛نيكي در انديشه، گفتار و كردار -3
 ؛انشداشت تجربه و د  بزرگ -4
 ؛راستي، نظم، كار گروهي -5
و پذيرش اصـل برخـورد آرا در        ي  پذير   و نقد  ينقاد -6

 ؛تر دلي بيش  هم  رسيدن بهيراستا
 .يطرد هرگونه سودجويي فرد -7

  

   ماي نامه  مرام

ــران  نظــر داشــتن حــوزه در -1 ــران  =(ي فرهنگــي اي اي
در ) ي برپـايي جـشن نـوروز        حـوزه  =شـهر    ايران   =زمين  

ضرورت حفـظ تماميـت ارضـي و        ر  بي امور، با تأكيد       همه
 ؛استقالل ايران و محوريت منافع ملي

مندي از حقوق   ي ايرانيان از نظر بهره    برابر دانستن همه   -2
هـاي   مادي و معنوي، در عين اعتقاد به حقوق تاريخي تيـره      

 ؛ي ملت ايران براي يگانگي جدا افتاده

اعتقاد به ضرورت باز بارورسازي فرهنگ ملي ايران و          -3
بـراي اسـتقرار و تـرويج صـلح و آشـتي و دوري از      تالش  

اي و جهاني در راستاي منـافع      خشونت در ابعاد ملي، منطقه    
و » وحـدت ملـي   «ملت ايران و به منظـور تحقـق و حفـظ            

 ؛المللي هاي بين احياي جايگاه ايران در عرصه

آن در عـين   ي احترام به تاريخ ايران و بزرگان سـازنده    -4
 ؛ستاي ساختن آيندهپذيرش نقد منصفانه در را

دفاع از ميثاق جهاني حقوق بشر كه ايران از نخـستين            -5
ها كه هميشه پاسـدار داد     گروندگان به آن بود، چونان هزاره     

  :گويد جا كه كورش بزرگ مي آن. و دهش بوديم
نگذاشتم رنج و آزاري . سپاه بزرگ من به آرامي وارد بابل شد  ... «

مـن بـراي صـلح      ...  آيـد  به مردم اين شهر و ايـن سـرزمين وارد         
ي بابل را بـه بردگـي         ، مردم درمانده  )حاكم بابل (نبونيد  . كوشيدم

داري را    مـن بـرده   . ي آنـان نبـود      كشانده بود، كاري كـه شايـسته      
ي  فرمان دادم كـه همـه   . هاي آنان پايان دادم     به بدبختي . برانداختم

ن فرمـا . مردم در نيايش خداي خود آزاد باشند و آنان را نيازارنـد           
ي   همـه ... كس باشندگان شـهر را از هـستي نينـدازد           دادم كه هيچ  

هـاي خـود    مردماني را كه پراكنده و آواره شده بودند بـه جايگـاه    

  .»...هاي ويران آنان را آباد كردم خانه. برگرداندم
  

  تاريخچه

 هـاى  نامه( هايي  رايانامه و)تلفنىهاى كوتاه  پيام(ها  پيغامك پخش
و » به زيـر آب رفـتن آرامگـاه كـوروش        «نبا مضمو  )الكترونيكى

در پـى آبگيـرى سـد سـيوند،         » جمشيد   تخت تدريجىفروپاشى  «
  روزهـاي پايـاني  دوسـتان جـوان در     باعث شد تا شمارى از ايران     

 ضــمن  تــشكيل كــارگروهي،بــا و  هــم بياينــدگــرد 84تابــستان 
اندازي سد     چه موافق و چه مخالف راه      -وگو با كارشناسان      گفت

 موضـوع   ايـن  پيرامـون    هـا   آگـاهي  ي  همـه  گردآوري هب -سيوند  
 بــراي نجــات رســاني اطــالع پايگــاه«ايــن جمــع، نــام . بپردازنــد

 هـدف  و را بر خـود نهـاد     » )دشت پاسارگاد  (باستاني هاي يادمان
ــود را ــالع خ ــاني اط ــفاف رس ــضيه و  ش ــن ق ــون اي ــر  پيرام ديگ

 - بـسيار زيـاد شـده اسـت          متاسـفانه  كه - »يادگارهاي در خطر  «
اي خـاص      البته بر حسب اولويت ممكن است پرونده       .كرديين  تع

ي   داراي وضعيت بحراني باشد كه در اين مدت كماكـان پرونـده           
  .ملي سيوند اين جايگاه را دارا بود

ي كـاري را از سـر گذرانـده و اينـك              پايگاه تاكنون دو دوره   
بان   ديده «انديش  همهاي    اي از انجمن    آماده است تا با ياري شبكه     

 را شكل داده و وارد سـومين دوره از          »دگارهاي فرهنگي ايران  يا
  .زندگي خود شود
ي  ي يكـم و دوره  ترين كارهاي پايگـاه در دوره  در پي به مهم   

  .شود  اشاره مي )دوم(پيش رو 
  

از شهريور  (ي يكم ترين كارهاي پايگاه دوره مهم

  )1385 تا خرداد 1384

  ؛ آبگيري سد سيوند پيامدهايي ها درباره گردآوري آگاهي -1

صــد تــن از بــيش از بازديــد از دشــت پاســارگاد بــه همــراه  -2
هـاي   شوراي همـاهنگي انجمـن    «مندان تهراني با هماهنگي      هعالق

اي   اعتراضـي بـه صـدور بيانيـه    –اين بازديـد علمـي     .»ملي ايران 
  انجاميد؛

و صـنايع   [سازمان ميراث فرهنگي    «يس  ياي به ر   فرستادن نامه  -3
از .  پاسـارگاد  ي  هيـ گيري بيان   در راستاي پي   »دشگريو گر  ]دستي

كميـسيون   هايي هم براي وزير نيـرو و ريـيس          رونوشتاين نامه   
هـا    ي نامـه    فرهنگي مجلس شوراي اسالمي فرستاده شـد و همـه         

  ؛گيري شد پي
همكاري با  » هاي باستاني وهويت ملي    يادمان«برپايي همايش    -4
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ان و انجمـن افـراز و بـا         كانون آرياي دانشگاه علوم پزشكي تهـر      
پـنجم دي    ( سيوند در دانشگاه تهران    ي  محوريت موضوع پرونده  

دبيـر  (آبـادي، عليرضـا افـشاري         آقايان رضا مرادي غياث    ).1384
 .همايون سخنرانان اين همايش بودند      و استاد ناصر تكميل   ) پايگاه
  اي هم براي اين همايش به چاپ رسيد؛ مجله

ــه -5 ــي فرســتادن نام ــه ري ــور  ساي ب ــه  (جمه ــر رســيدگي ب دفت
هاي پيشين، پس از ايـن   ي خواست در دنباله) هاي مردمي   شكايت

و صـنايع   [سازمان ميراث فرهنگـي     «كه از گرفتن پاسخ از سوي       
  گيري شد؛ نوميد شديم، و آن نامه پي» و گردشگري ]دستي

جمهـور بـه همـراه         رساندن نامه به طور دستي به آقاي رييس        -6
دفتـر رسـيدگي بـه    ي نامـه بـه    نتيجگي ارايه يتوضيحي مبني بر ب 

  هاي مردمي؛ شكايت
اي   هـاي باسـتاني، وظيفـه       پاسداري از يادمـان   « برپايي ميزگرد    -7

همكاري كانون آرياي دانـشگاه علـوم پزشـكي تهـران و            با  » ملي
در ايـن   ). 1384هـشتم اسـفند     (در دانـشگاه تهـران      انجمن افراز   

اي اسـتان     ان آب منطقـه   ريـيس سـازم   (ميزگرد، مهندس رضاييان    
شناســي  ي باســتان ريــيس پژوهــشكده(، دكتــر آذرنــوش )فـارس 

معاونت (، دكتر طه هاشمي   )سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري    
سازمان ميراث فرهنگي و گردشـگري كـه ريـيس پژوهـشگاه آن            

ي مردم تهران در مجلس    نماينده(، آقاي خادم    )سازمان هم هستند  
و منتقـدان،   ) كميسيون فرهنگـي آن   شوراي اسالمي و عضو فعال      

شـناس و وزيـر فرهنـگ دولـت           باسـتان ( استاد پرويز ورجاونـد     
حقوقدان و سـخنگوي كـانون      (، دكتر محمدعلي دادخواه     )موقت

حـضور  ) دبيـر پايگـاه  (و عليرضـا افـشاري   ) مدافعان حقوق بشر 
  اي هم براي اين همايش به چاپ رسيد؛ مجله. داشتند

در رسـاني گـسترده      بـراي آگـاهي   پايگـاه   اندازي تارنماي     راه -8
اسفندماه كه با قرار گرفتن بيانيه بـر روي آن، گـردآوري امـضاي              

رساني يادگارهـاي در خطـر نيـز در           اطالع. افراد حقيقي آغاز شد   
  دستور كار قرار گرفت؛

اي   هـاي باسـتاني، وظيفـه       پاسداري از يادمان  «برپايي همايش    -9
همكـاري كـانون     سـيوند بـا      ي  با محوريت موضوع پرونده   » ملي

ــران ــي   اي ــشگاه شناس ــنعت  دان ــم و ص ــشگاه آن در عل  25(دان
استاد پرويز ورجاونـد و دكتـر محمـدعلي دادخـواه           ). ارديبهشت

اي هم براي ايـن همـايش بـه           مجله. سخنرانان اين همايش بودند   
  چاپ رسيد؛

ي بالغي و سد سـيوند از       سفري به مرودشت و بازديد تنگه      -10
  . چهاردهم خردادماهيازدهم تا

از آبان (ي دوم  هترين كارهاي پايگاه در دور مهم

  ) تا امروز1385

 مجلـس شـوراي اسـالمي       90شكايت بـه كميـسيون اصـل         -11
هـاي كارشناسـي     بندي و بررسـي ديـدگاه      جمع«استناد گزارش     به

بر ميراث فرهنگـي   هاي ناشي از آبگيري سد سيوند  زيان ي  درباره
كننـده   اي آگـاه  ي نامـه  و ارايه» غي و پاسارگاد  بال ي  تنگه و طبيعي 
  ؛) آذر18(ي نمايندگان مجلس  به همه

سـازي مردمـان نـسبت بـه          رساني ميداني بـراي آگـاه        اطالع -12
  ويژه مضرات آبگيري سد سيوند؛ تخريب يادگارهاي فرهنگي، به

ويـژه در     نهـاد، بـه     هـاي مـردم     تر با سازمان     همكاري گسترده  -13
  ها؛ شهرستان

 از صاحبان تارنماها و تارنگارها براي قرار دادن مـتن           دعوتـ  14
اعتراض به آبگيري سد سيوند بر روي صفحه نخـست تاررسـانه            

كار با همراهـي      اين. ماه   دي 20 تا   17خود از   ) رسانه الكترونيكي (
  . تاررسانه انجام شد100بيش از 

هــاي  آخــرين دســتاوردهاي كــاوش« حــضور در همــايش -15
ي   در دانشگاه تربيت مـدرس و ارايـه       » سي تنگ بالغي  شنا  باستان

نهاد در مخالفت بـا آبگيـري سـد سـيوند و               سازمان مردم  47نظر    
ها به برگزاركنندگان همـايش و اعـالم         ها و پرسش    انتقال اعتراض 

هـا در     شناسان در جهت ادامه دادن كـاوش        همراهي با نظر باستان   
  تنگ بالغي؛

نهـاد در مخالفـت بـا         هاي مـردم    ي دوم سازمان     صدور بيانيه  -16
  ها؛ و فرستادن آن براي رسانه)  سازمان61(آبگيري سد سيوند 

نهـاد در مخالفـت بـا     هاي مـردم   ي سوم سازمان     صدور بيانيه  -17
در توجيــه تمركــز بــر روي )  ســازمان71(آبگيــري ســد ســيوند 

ي ملي سيوند و اعالم آمادگي براي فرستادن شـكايت بـه              پرونده
  يونسكو؛

نهاد در مخالفـت بـا        هاي مردم    سازمان چهارمي     صدور بيانيه  -18
بنـدي از     براي ارائـه يـك جمـع      )  سازمان 80(آبگيري سد سيوند    

  هاي اعتراضي؛ هاي برگزاركنندگان تحصن خواست
 كمك به انجمن اسالمي دانشكده ادبيات دانشگاه تهـران در           -19

؛ ) اسـفند  8 (" پاسداشـت يادگارهـاي فرهنگـي      "برپايي همـايش  
آبـادي سـخنرانان ايـن        غيـاث   عليرضا افشاري و دكتر رضا مرادي     

  .همايش بودند كه به موضوع سد سيوند پرداختند
نهاد در مخالفت بـا       هاي مردم    سازمان پنجمي     صدور بيانيه  - -20

بنـدي از     براي ارائـه يـك جمـع      )  سازمان 82(آبگيري سد سيوند    
بـراي ارائـه    . هـاي اعتراضـي     هاي برگزاركنندگان تحصن    خواست
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  هاي جديد تنگ بالغي؛ نتايج كاووش
 سفر به تنـگ بالغـي بـراي بازديـد از كوشـك داريـوش و                 -21

  ؛) اسفند25 تا 23از (هاي گروه ايران و فرانسه  آخرين كاووش
 

هاي  وندان و سازمان انديشي هم ها با ياري و هم  و اين حركت  
ارهـاي  ديـدبان يادگ  " و تـشكيل     نهاد تـا رسـيدن بـه نتيجـه          مردم

  . ادامه خواهد داشت"فرهنگي ايران

  

  دوره سوم

  بان يادگارهاي فرهنگي ايران ديده

  :تعريف

  :ي زير است  زمينهچهاراز يادگارها، مراد 
آن بناهايي كه نماد هنـر يـا فرهنـگ ايـران و             (ها   يادمان -1

ايراني هستند و تصويري از تاريخ پرفراز و نشيب ما، بر       
 ،)شان نقش بسته است پيشاني

ــوم زيــست -2 ــوم  زيــستي همــه(هــا  ب ــران كــه  ب هــاي اي
 ،)ي احترام نياكان ما به طبيعت هستند دهنده نشان

ها براي ما    ها و رسم    از سنت   كه هر آنچه  (ميراث معنوي  -3
ي    و همچنين تاريخ ايران و ياد و خـاطره         بازمانده است 

 ،)ي آن هاي برجسته شخصيت
  

 

 .صنايع دستي -4

  : هدف
گيـر بـراي پاسـداري از        پي هميشگي و تشكيل نهادي    ����

 .يادگارهاي فرهنگي
  :انداز چشم
ــردن ســطح آگــاهي جامعــه   ���� ــاال ب ــارهب  اهميــت ي درب

 ،يادگارهاي فرهنگي

 حــساسيت جامعــه نــسبت بــه آســيب ديــدن افــزايش ����
 ، يادگارهاي فرهنگي

  .رساني يادگارهاي در خطر اطالع ����
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   و پيامدهاي آنسد سيوند

  

ــيوند در  ــد س ــ 95س ــمال ش ــومتري ش ــومتري 50 ،يراز كيل  كيل
كيلومتري پاسارگاد روي رودخانه     17جمشيد و در حدود      تخت

 معروف اسـت و در      » بالغي تنگ«اي كه به     پلوار و درون منطقه   
، مراحـل پايـاني     بخش هخامنش شهرستان پاسـارگاد قـرار دارد       

 تنگ بالغي كه رودخانه پلوار در آن        .گذراند  ساخت خود را مي   
اسارگاد و تخت جمشيد واقع شـده       جاري است در حد فاصل پ     

  فرهنگـي ــ تـاريخي  برجـسته  انـدازهاي   از چشمو نه تنها يكي   
ــت ــران اس ــم  اي ــدايش مه ــي و پي ــر طبيع ــه از منظ ــرين  ، بلك ت

  .  حائز اهميت فراوان استنيزاستقرارهاي دوره تاريخي ايران 
پــس از گذشــتن از كنــار آرامگــاه ) ســيوند(رودخانــه پلــوار 

نگ بالغي به شهر استخر و شـهر پارسـه     از راه ت    بزرگ كوروش
شده   ثبت ي   پيوند دو محوطه   ي   حلقه  و رسد مي) تخت جمشيد (

  :  استدر فهرست ميراث جهاني
هـاي ايرانـي كـه بـه ثبـت        جمشيد، از نخستين سـازه      تخت -

جهاني رسيده و پايتخت نخستين امپراتـوري جهـان و بـه            
ي غربـي نخـستين كـشور         قول هگل، انديـشمند برجـسته     

  جمشيد شايد  به قول ويل دورانت، تخت. هان بوده استج

 چـه در گذشـته و چـه در          هايي است كه بـشر        زيباترين كاخ 
ي تـاريخ تمـدن، جلـد         خالصـه (» ساخته است دنياي جديد   

حتا در خرابـي،  «كه  طوري  ، به )38، ص 1954يكم، نيويورك،   
» تـرين منـاظر دنياسـت       كننـده   جمشيد امـروز از خيـره       تخت

در هــيچ اثــر ). 185، ص1959انتــشارات پنگــوئن، ايــران، (
جمشيد تمام قـدرت فنـي و هنـري           ي تخت   اندازه  باستاني به 

اي اصلي از تاريخ بشر با هم جمـع نـشده و در هـيچ             مرحله
آهنگي جزييـات بـا طـرح و          ي هنري، جوري و هم      مجموعه

جمـشيد رعايـت نـشده اسـت          ي تخـت    اندازه  منظور كلي به  
طوري كه آرتور پوپ آنجـا        ، به )ايرانسيدتقي نصر، ابديت    (

 در حكـم    -داري هخامنـشيان      ي جهان    با توجه به شيوه    -را  
 The Greek(دانـد   ي سـازمان ملـل مـي    نخـستين نمونـه  

View of Life ،1967، نيويورك  .( 
 هاي يادمان در فهرست آن دنبال ثبت بهپاسارگاد، كه  -

ان طي جهاني يونسكو، مدير مركز ميراث جهاني اين سازم
 ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمانيادداشتي به معاون 

رييس هيأت ايراني حاضر در بيست و هشتمين اجالس 
عنوان جواهري كه به   ميراث جهاني از پاسارگاد بهكميتة

. دهد، ياد كرد  ميشرافتفهرست ميراث جهاني، زينت و 
اين تعريف مدير مركز جهاني يونسكو را نبايد يك تعارف 

 538 زيرا حقوق بشر و آزادي انسان كه در سال كردي تلق
 زيب تاالر عمومي شد،پيش از ميالد از سوي كورش اعالم 

  .سازمان ملل متحد است
كه چرا دشت پاسارگاد و در دل آن، آرامگاه  براي توضيح اين

 كورش اهميت«كورش بزرگ تا اين حد اهميت دارد به نوشتار 
  . بنگريد»  جهانو هخامنشيان در تاريخ ايران و

  اهميت تنگ بالغي

 بالغي به دليل عبور عشاير و مسير  از سوي ديگر تنگ
ترين  ترين و كهن ي شاهي ـ معروف جاده رو تاريخي و  كاروان
المللي جهان ـ و آثار بسيار ارزشمندي چون  ي بين جاده

يا » موستري«دوران  بهمتعلق  ( هزارساله40ابزارهاي سنگي 
ي  هاي دوره  انسان)هايغار(هاي  گاه كونتس، )»موسترين«

ها  اهميت اين يافته(ي نوسنگي  سنگي تا آغاز دوره فراپارينه
عالوه بر مهم بودن دوران مذكور از نظر آغاز كشاورزي و 

سازي برخي جانوران و گياهان وحشي توسط انسان،  اهلي



 14

هاي علمي  دست آمدن اين مواد براي اولين بار در كاوش به
 دوره گورهاي  ،)ي زاگرس شرقي است شناختي در منطقه باستان
براي هفت هزارساله  گورستان وسيع حفظ اين( باكون
بسيار ارزشمند پيشين اي ه شناسي دوره شناسي و انسان جامعه
ها هنوز  آنيكي از كه   ي سفالگري  ساله7500هاي  كوره، )است

 سفال چهار هزار قطعه و يافتن حدود رساني دارد كانال سوخت
هفت بيش از اين محوطه در اين كشفيات نشان از آن دارند كه (

خندق ، )هزار سال پيش كارگاه صنعتي پخت سفال بوده است
شده از الشه سنگ با   حوض ساخته،طويل دوره فراهخامنشي

 روستاي اين (اي متعلق به دوره هخامنشي دهكده، اندود گچ
الي دفع فاضالب هاي سف با ديوارهاي دفاعي و لولههخامنشي 

شناسان با  تاكنون باستان. استدر نزديكي سد سيوند واقع شده 
اق را كه ت خانه يا ا30بيش از  هاي ژئوفيزيك انجام بررسي

اند در اين محوطه شناسايي  اكنون زير خاك مدفون مانده
 كشف يك دهكده هخامنشي اهميت زيادي دارد و اين .اند كرده

ي اين دوره ي معماري روستانخستين باري است كه بقاياي
ياري  توان به  و ميشود باستاني و با اهميت ايران، شناسايي مي

ي روستانشين در قلمرو مركزي  وكيف ساختار جامعه آن از كم
 از دوره وشكي بقاياي ك،)فرمانروايي هخامنشي آگاه شد

نشان از شكارگاه متعلق به داريوش اول و اين كاخ (هخامنشي 
نيمي از اين سازه توسط لودرهاي . ي زيباست هبودن اين منطق

كار ساخت سد با خاك يكسان شد و نيمي ديگر هنوز  پيمان
ي هخامنشي مهم  كاوش نشده و از نظر شناخت بناهاي دوره

  اين منطقه بخشي ازهاي يكي از شگفتي(هاي آبي  سازه ،)است
 تواند مبناي پژوهشي ميها   است كه حفظ آنهاي آبي سازه
شناخت ايرانيان دوران باستان از آگاهي از ميزان  براي دار دامنه

 كه در هاي فلزريزي عهد داريوش كوره، )سد و سدسازي باشد
هاي آنها در كنار كاني سيليس كاني پيروكسين يافت  سرباره

شده كه براي جداسازي ضايعات از آهن مذاب كاربرد دارد و 
روي آن انجام ي جديدي است كه بايد مطالعات بيشتري  شيوه

 ،)كه اين كاني در تنگ بالغي وجود ندارد ويژه اين. گيرد به
 كيلومتر هفتخانه،  شماري قبور خرسنگي و دو عدد خرفت

 محيط يكدوره اشكاني،  مربوط به )ديوار دفاعي(مرز سنگي 
، )شد كشف اول قباد دوره از سكه دو آن در كه (كهن معماري

كه احتماالً متعلق به (رزي يك منطقه توليدي ابزارآالت كشاو
 ، اسالمي- هكتاري ساساني9روستاي ، )دوران ساساني است

 هاي آبي و دفاعي، سازي، سازه شرابمنحصر به فرد هاي  كارگاه

گورهاي سنگي دوره و  گورستان بزرگ دوره اشكاني
 هزار 10ي  اي به گستره با پيشينه... ، وفرمانروايان محلي فارس

سزايي در بررسي و شناخت تاريخ و فرهنگ   از اهميت به سال،
ي اين آثار را  تواند همه ما برخوردار است كه آبگيري آن سد مي
  . به زير غبار فراموشي و شايد نابودي ببرد

جمشيد  هاي تخت پايه ستون و شالي ستوني كه مشابه نمونه
يكي از اين  ( خمره بزرگ و قمقمه سفالي25 قطعه از 25است، 
 120با وزني معادل است كه  ذخيره آذوقه خمرهها  خمره

، )آيد به شمار ميترين ظرف باستاني ايراني  بزرگ، كيلوگرم
 با نقوش افقي و مهري (هر باستانيمي انگشتر آهني،  حلقه

اين منطقه از دهد  نشان مي كه هقدمت پنج هزار و پانصد سال
ت  كه مهر، نشان از مالكيجا و از آن  داشتهنظر تجاري اهميت
در دوران باكون،  توان به اين نتيجه رسيد كه اشخاص دارد مي

 ريسي، رخ نخچدو مهره سنگي،  ،)مالكيت شناخته شده بود
هاي   سرپيكان، كاسه مرمرياي اسالمي، سكه و دستبند شيشه
هاي كاوش در تنگ بالغي   يافته از جمله... هخامنشي و سلوكي

كه به باور تني  ليهستند كه تنها در دو فصل انجام شد در حا
بخشي  شناسان كاوشگر در منطقه، تنها براي نجات چند از باستان

ي عظيم تاريخ ايران حداقل چهار  هاي باستاني اين موزه محوطه
اي  ي تازه كه محوطه هم در صورتي سال زمان نياز است، آن

 آلمان در آخرين فصل ـهيأت مشترك ايران . كشف نشود
ا با استفاده از روش مته زدن سه هاي خود مؤفق شد ت كاوش
هايي متعلق به دوران  محوطه(ي ديگر را كشف كند  محوطه
  ).ي عيالم قديم  دورهـي آغاز نگارش و كفتاري   دورهـبانش 

  تاريخچه و موقعيت سد سيوند

 آغاز 1367 در سال  پس از انقالب سد سيوندساختتهيه طرح 
رژيم پيشين ايران شود اين طرح متعلق به  ، هرچند گفته ميشد

اين سپس  .بوده و مشاوري آمريكايي بر روي آن كار كرده بود
  عمليات اجراييطرح به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و

 طي مراسمي با حضور آقاي هاشمي 1371ساخت سد از سال 
 وابسته -جمهور وقت و توسط شركت سكو   رئيس،رفسنجاني

سد سيوند سدي .  آغاز شد-به سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
 متر ارتفاع كه طول تاج آن 57 و - با هسته رسي-است خاكي 

 ميليون 255 آن  پشتدرياچهشود  است و برآورد مي متر 600
 اين درياچه در شرايط .خواهد داشتمترمكعب گنجايش 

 كيلومترمربع مساحت دارد كه اين رقم در زمان 11معمولي 
  . خواهد رسيدكيلومترمربع  15سيالبي بودن رودخانه به 
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هاي رودخانه سـيوند     هدف از ساخت اين سد، كنترل سيالب      
هاي زيردست سد در دشت       هزار هكتار از زمين    9و آبرساني به    

براي سـد سـيوند بـا توجـه بـه           . توابع ارسنجان ذكر شده است    
سـاله عنـوان     50عمر مفيـد    ،  هايي كه در آن ساخته شده      فرازپي

هاسـت و در   كه سد در مـسير سـيالب    اينشده است اما به دليل 
ممكـن اسـت عمـر مفيـد آن         ،  نتيجه رسوب آن باال خواهد بود     

سد داراي سه دريچه زيرين، مياني و زبرين است كه         . كمتر شود 
گيـري، بـه سـرعت       در ايران به علت عـدم توانـايي در رسـوب          

افتد و بيـشتر از دو دريچـه ديگـر           دريچه زيرين از سوددهي مي    
  .شود ت آب سد استفاده ميبراي هداي

 14، شد سدي كه بايد سه ساله ساخته مي، از ديد اقتصادي
با هزينه ساخت اين سد . طول كشيده استساخت آن سال 
اين قياس از نظر هزينه هم . شد سه سد مشابه را ساخت مي

بنابراين، يك سد غيرضروري را با يك طرح و . گونه است همين
چرا كه هنوز (شناسي  ب زمينسازه غلط در يك محل نامناس

و ) ي آبريز سد پابرجاست هاي حوزه مشكل آبرفتي بودن ديواره
نزديك به در يك محل ممنوعه ميراث فرهنگي جهاني، در طي 

اند و  بر پا كرده برابر زمان واقعي به چند برابر هزينه واقعي پنج
. كند تر مي هاي اقتصادي سد را بيش ادامه اين روند زيان

شده براي ساخت اين  ي ملي هزينه اكثر سرمايه نشود فراموش
ها به ساخت آن،  زمان با اعتراض سال اخير و هم سد در يك

  .هزينه شده است
از سوي ديگر بر پايه مراحل طي شده تا كنون، به نظر 

،  از ميزان آبگيري سد سيوند برآورد درستيمجريانرسد  مي
. آن ندارندتوان آبدهي رودخانه و گستره درياچه پشت 

 ميليون متر مكعب برآورد شده 255گنجايش ذخيره پشت سد 
 از توان آبدهي رودخانه "ال برپايه محاسبات كارشناسان اصكه

تواند در بهترين  جريان آب رودخانه مي. سيوند خارج است
 ميليون متر مكعب را تامين كند كه 180شرايط گنجايش مفيد 

 از آنچه ساخته شده، تر  كوتاه متر17 متر، يعني 40بلنداي سد را 
البته اين در صورتي است كه سد بتواند اين ميزان . كند تعيين مي

  .آب را نگه دارد
طور كامل آبگيري ه اگر سد ببر بنيان نظرات كارشناسي، 

 متر از 1854رتفاع آب  اـ كه امكان آن وجود ندارد ـ شود
غي را كه  تمامي تنگ بال،اين ارتفاع آب. خواهد بود سطح دريا

تمام روستاهاي در مسير را كه ، ارتفاع آن بسيار كمتر است
 متر است و همه دشت 1843 تا 1830ها حدود  ارتفاع آن

 متر 1850 تا1820سطح دريا بين  پاسارگاد را كه ارتفاع آن از
مادر ، تخت كوهك، آرامگاه كورش. است، خواهد پوشاند

باستاني كردشول حدود آباد، ابوالوردي و گستره  سليمان، مبارك
  .  متر به زير آب خواهند رفت15 تا 7

  سيونداگر سدمهندس زعيم در اين مورد معتقد است كه 
تر از   متر پايين17يعني ،  متر آبگيري شود40فقط تا بلنداي 

، بلنداي ساخته شده، كه حد توان آبدهي رودخانه سيوند است
ادعاي ، راينبناب. بيشتر دشت پاسارگاد زير آب خواهد رفت

 5كه فاصله انتهاي درياچه تا پاسارگاد بين مبني بر اين مجريان 
اي نارواست، كما كه همين مقدار هم   پنداره كيلومتر است9تا 

وخم محاسبه شده و نه بر مبناي خط  هاي پر پيچ بر حسب راه
  ! مستقيم

يك رشته «:  كهياز سوي ديگر، ادعاي يكي از مسئوالن دولت
اچه سد و مقبره كورش حائل شده و مانع انتقال كوه بين دري

 تاثير مستقيم بر بناي آرامگاه  خواهد شد و در نتيجهرطوبت
از ديدگاه .  استنادرست هم »كورش نخواهد گذاشت

 حد .كارشناسان موجوديت اين كوه مذكور نامشخص است
اي ميان كوه تخت طويل و  فاصل درياچه و دشت پاسارگاد دره

  .كه رودخانه سيوند در آن جريان داردكوه كالت است 
شناسي سازمان  هاي زمين با يك نگاه ساده به نقشه

دست توان  ميشناسي يا شركت ملي نفت، به اين اعداد  زمين
هاي   نقشهتوان مي دسترسي به اينترنت فت و در صورتيا

دهد در صورت  نشان مي كه نموداي منطقه را بررسي  ماهواره
زير ه ب اي از دشت پاسارگاد ، چه گسترهندآبگيري كامل سد سيو

  .رود آب مي
ه بخشي از ژرفاي درياچه، ذخيره مرده آب ب، پشت هر سد

برداري از آب پشت سد تا اين  يعني كه امكان بهره، آيد شمار مي
 ميليون 80 تا 70حجم اين آب مرده حدود . ارتفاع وجود ندارد

 15 تا ارتفاع متر مكعب است كه براي پركردن آن بايد سد را
مجريان نخواهد بر بنيان محاسبات كارشناسان، . متر آبگيري كرد

 متر را آبگيري كنند، زيرا آبرفت زير 15 تا 10توانست بيش از 
هاي درياچه پشت سد آنقدر زياد است كه آب تا  سد و ديواره

  .ماند جاي نميربيش از آن ارتفاع ب
 در دو سمت هاي سد شناسي، ديواره هاي زمين طبق گزارش

هاي درياچه پشت سد از جنس سنگ آهك كاستي  سد و ديواره
. است كه در تماس با آب حل مي شوند و بسيار آبرو هستند

بند كنند، بايد حدود يك ميليون متر  اگر بخواهند سد را آب
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ها را در دو سمت سد و در طول درياچه  مربع سطح ديواره
بسيار بيشتر از هزينه آور و  بند كنند كه هزينه آن سرسام آب

 متر 15 تا 10اگر فقط تا بلنداي . ساخت خود سد خواهد بود
اين همان بخش ذخيره مرده آب خواهد بود كه ، آبگيري كنند

كه در دوران عمل شود گونه  برداري نيست مگر همان قابل بهره
 از ،نياكان ما در هزاران سال پيش. كردند ميعمل هخامنشيان 
همين ه خوبي آگاه بودند و به ي اين منطقه بشناس ساختار زمين

دليل فقط به ساخت بندهاي كوتاه براي تقسيم آب ميان 
  .روستاها و كشاورزان بسنده كرده بودند

  راهكارهاي پيشنهادشده

 اثر 174 تا 80با آبگيري سد سيوند بين شناسان معتقدند  باستان
 كه هر محوطه شامل اجزاي بسيار ـو محوطه باستاني 

 كه اگر در آن ميان  به زير آب خواهد رفتـناگوني است گو
فلز، استخوان و عاج، چوب، بافته و (پذير  اشياي آسيب

 خواهد ميانوجود داشته باشد براي هميشه از ) مخصوصاً رنگ
  .رفت

،  پس از مستندسازي برخي آثارشناسان  باستاندر حال حاضر
اك مدفون مجدداً آثار را زير خ، براي جلوگيري از تخريب

اند كه مناطق  شناسان نيز ترجيح داده  و برخي باستانندا كرده
. تاريخي را كاوش نكنند تا از آسيب در امان باشند

زير آب رفتن براي جلوگيري از  شناسان معتقدند كه باستان
  . نمود سد را آبگيري نبايدتاريخي هاي  محوطه

ال گذشته توانسته در آذرماه س وزارت نيرو مدعي است كه مي
سد را آبگيري كند ولي به خاطر نجات ميراث فرهنگي اين 

تواند درست  اين ادعا نمي. آبگيري را به عقب انداخته است
ماه سال گذشته، گروهي از  باشد، چرا كه در سيزدهم آبان

مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس از آن 
ي  شند كه ساخت بدنهتوانند گواه با منطقه بازديد كردند و مي

وزارت نيرو ). هاي آن موجود است عكس(سد آغاز نشده بود 
هايي را براي آغاز آبگيري اعالم  سال بارها زمان در اين يك

، ولي )1385 و ارديبهشت، خرداد و شهريور 1384اسفند (كرده 
، )شناسان دادن زمان به باستان(هربار باز ظاهرا به همان خاطر 

كه اگر فرض ناتمامي سد را به  انداخته در حاليآن را به تعويق 
ي كارشناسان تنها هنگام آبگيري سد،  كناري نهيم، بنا به گفته

تنها  پس نه. هاي فصلي است آذرماه و در زمان آخرين سيالب
وزارت نيرو تا كنون براي نجات ميراث فرهنگي آبگيري سد را 

ها  ن حساسيتبه تعويق نينداخته است، بلكه تالش كرده از ميزا
از سوي ديگر با اين كار، . در موعد واقعي آبگيري بكاهد

شناسان  شناسي است از باستان ي كار باستان آرامش را كه الزمه
ها به  دور از تنش بايد در فضايي بهگرفته است، چرا كه آنان 

كه گاه به گاه خبر آبگيري را به آنها داده  كارشان بپردازند، نه اين
چنين  هم. ز اندازه در كار را از آنها بخواهندو سرعت بيش ا

هاي ساخت سد درست در  ي هزينه شود كه بيشينه يادآور مي
ها نسبت به آن باال گرفت، خرج  سال كه حساسيت همين يك
  .شده است
سدي خاكي با هسته رسي است ،  كه سد سيوندجا از آن

 باره انجام كند كه آبگيري آن يك اقتضاي فني سد ايجاب مي
اين وضعيت باعث . نشود و به تدريج طي دو سال آبگيري شود

كارشناسان مي توانند از «: شده تا مجري سد سيوند پيشنهاد دهد
اين زمان به خصوص در بخش انتهايي سد براي نجات 

شناسي   در حالي كه كارشناسان باستان.»ها استفاده كنند محوطه
ها و  اين محوطهبخشي  حداقل زمان مورد نياز براي تنها نجات

آن هم به شرطي ( دانند سال مي، چهار دار را نه پژوهشي دامنه
كه محوطه جديدي كشف نشود در غير اين صورت بسياري از 

هايي كه در همان آغاز آبگيري به   به جز محوطهـمحوطه ها 
  . ) بدون كاوش غرق خواهند شد ـزير آب خواهد رفت
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يز پيشنهاد كرده مجري سد سيوند براي حل مشكل رطوبت ن
ثيري بر أاست آرامگاه كوروش را ايزوله كنند كه اين ت

  . هاي زيرزميني نخواهد داشت رساني آب آسيب
بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد نيز به اين بسنده كرده است 

ميزان رطوبت را كاهش ، با پايين آوردن ميزان آبگيري«: كه
ار را مفيد  اما كارشناسان محيط زيست اين راهك،»دهيم
اندازه سطح ثيري در أدانند و معتقدند كاهش ميزان آب ت نمي

  . ميزان تبخير آن نداردآب و در نتيجه در 
نمايندگان كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي هم در 
بازديدي كه از منطقه داشتند به اين نتيجه رسيدند كه با خريد 

وجود   را بهسنج اين امكان هاي رطوبت ترين دستگاه پيشرفته
آوريم تا پس از آبگيري ميزان رطوبت را به دست آوريم تا اگر 

كه با  جويي انجام شود، در حالي خطري براي آثار داشت چاره
توان با آزمون و خطا برخورد كرد و  اثر به مهمي پاسارگاد نمي

دهد كه اگر در  هاي مشابه نشان مي از سوي ديگر تجربه
ي سد از  ود، درصد امكان تخليههنگام خطر رطوبت جدي ب آن

كما . آب و متوقف كردن فعاليت آن چيزي در حد صفر است
هاي  ويژه سازمان  بهـكه ممكن است تعريف نمايندگان  اين

 از ميزان جدي بودن خطر براي آثار، بسيار متفاوت از ـدولتي 
  . انديشند باشد آنچه متخصصان غيردولتي مي

طرح ،  اطراف درياچهچنين براي كاهش رطوبت خاك هم
در حالي كه كارشناسان . كاري پيشنهاد شده است درخت
 در ـ كاري بر اين باورند كه درختان هرچند در ابتدا جنگل

اند ولي پس از آن  كننده رطوبت جذبـ  دوراني كه نهال هستند
به علت تبخير و تعرقي كه دارند خود باعث افزايش رطوبت 

  . شوند مي
هاي ديگر كشورهاي كهن چون مصر يا  استفاده از تجربه
تواند در آينده راهگشا باشد ولي در مورد  چين نيز اگرچه مي

م مراحل ساخت آن به پايان پنجچهار سد سيوند كه نزديك به 
در چين در مواردي مسير رود را تغيير . مطلوب نيست، رسيده
 اند تا آسيبي به بناهاي تاريخي وارد نشود و در مصر نيز در داده

دريغ  دولت هاي مصر و سودان با ياري بي، مورد سد آسوان
كارشناسان جهاني كه از طريق يونسكو بسيج شده بودند اقدام 

كردند كه ... كااليشا، آمادا و، جايي معابد بزرگ فيالي به جابه
  .پذير نيست اين نيز درباره آثار ناشناخته تنگ بالغي امكان

  

  ري سد سيوندگي هاي ناشي از آب ترين آسيب مهم

در : هـا   به زير آب رفتن تنگ بالغي و ناتمام ماندن كاوش          -1
سـال    دي مـاه 30همايش آخرين دستاوردهاي تنگ بالغـي كـه   

در دانـشگاه تربيـت   سـازمان ميـراث فرهنگـي     جـاري از سـوي  
 شناسان باستان ها ي كاوشها در بيشتر گزارش برگزار شد،مدرس 

ها سخن  سياري از محوطهب نخورده ماندن از كمبود وقت و دست
و به همين دليـل بـود كـه دكتـر فاضـلي، ريـيس        به ميان آوردند

شناسي سازمان ميراث فرهنگي و دبير همايش،         پژوهشكده باستان 
در پايان جلسه از اعالم نتيجه خودداري كـرد و آن را منـوط بـه                

شناسـان   شناسان غايب دانست در حالي كه همه باستان    نظر باستان 
هـا بـراي      فراموش نشود كه اين كـاوش     . اضر بودند در نشست ح  

هاي پيشاتاريخي و تاريخي ايران بـسيار         شناخت بسياري از دوره   
  . سودمند و حتي ضروري است

همراه با پيچ و خم      :از ميان رفتن جاده تاريخي تنگ بالغي       -2
اي   در امتـداد تنـگ بالغـي، جـاده          پلـوار  بستر طبيعـي رودخانـه    

هايي از صخره   گاه براي عبور آن بخش    فرش وجود دارد كه    سنگ
پژوهشگران اين جاده را تنها بخش بازمانده       . اند كوه را تراش داده   

 ايـن  .داننـد  المللي جهـان مـي   ترين جاده بين ترين و بزرگ  هنكاز  
داريوش هخامنشي براي پيوند ميـان شـهرهاي        زمان  كه در   جاده  

تخت ليدي  پاي(بزرگ آن دوره ساخته شده بود شوش را به سارد           
درباره اهميت اين   . كرد وصل مي ) كه امروزه در غرب تركيه است     

 معـاون فرهنگـي سـازمان       »منيـرو بوشـناكي   «توان سخنان    راه مي 
 1383وي كه در دي مـاه سـال       . جهاني يونسكو را از نظر گذراند     

بـه  » سازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري       « دعوت مسئوالن    به
برداري  بت جهاني پاسارگاد پرده   ايران دعوت شده بود تا از لوح ث       

كند، درباره تهديدات ناشي از ساخت سد سيوند به مـسئوالن آن            
بايد تالش كنيد اهميت تنگ را از لحاظ تـاريخي          «: سازمان گفت 

از طـرف ديگـر     . و هويتي به مـسئوالن كـشورتان گوشـزد كنيـد          
من نيز بـه سـهم      . بكوشيد تا صداي شما به گوش جهانيان برسد       

تنـگ بالغـي    . سازي مديران يونسكو خواهم كوشيد     اهخود در آگ  
 در جهـان اسـت كـه بـا زيـر آب      شاهيتنها بازمانده راه معروف    

سـازي آن دوران را از دسـت         تنهـا شـاهد راه    ،  رفتن ايـن بخـش    
  . »خواهيم داد

 1383در تيرماه سال     :دار شدن ثبت جهاني پاسارگاد      خدشه -3
در چين برگزار شـد،     در نشست كميته ميراث جهاني يونسكو كه        

 كه دربرگيرنده بخشي از تنگ بالغـي    -محوطه باستاني پاسارگاد    
درصـد   هاي فراوان با صد    بودن شاخصه   به علت دارا   -ستهنيز  
در فهرسـت ميـراث جهـاني        -نظيـر اسـت        كه اجماعي كم   -آرا  



 18

اين پنجمين محوطه ايران بود كه به ثبـت          .يونسكو به ثبت رسيد   
 كـار طبـق كنوانـسيون ميـراث فرهنگـي و            جهاني رسيد و با اين    

 بايد از سوي كـشور نگهدارنـده اثـر مـورد            شده  ، اثر ثبت  تاريخي
گونـه اقـدامي در راسـتاي بـه خطـر            توجه ويژه قرار گيرد و هيچ     

امـا از سـوي ديگـر يونـسكو نيـز بـراي             ،  افتادن آن انجام نـشود    
كوتاهي نخواهد كـرد و همچنـين        گونه ياري  نگهداري آن از هيچ   

 تبليغات جهـاني راه را بـراي ورود گردشـگران بيـشتر همـوار               با
شـده در فهرسـت آثـار        توجهي به اثـري ثبـت      بي .خواهد ساخت 

نظام جمهوري اسـالمي  تواند بار ديگر  جهاني و ميراث بشري مي    
نمـا   را در جايگاهي قرار دهد كه چندي پيش با معضل برج جهان   

يغـات جهـاني كـه عليـه        اين موارد با توجه به تبل     . قرار گرفته بود  
توانـد در تخريـب چهـره      نظام جمهوري اسالمي وجود دارد مـي      

، انساني و فرهنگي نظام نزد افكار عمومي جهانيان تاثيرگذار باشد        
هاي بودا در افغانستان توسـط طالبـان         ثيري كه تخريب مجسمه   أت

  . در پي داشت
ميثاق  «اي از معاهدات جهاني مانند آن مجموعه عالوه بر

ايم   كه ما نيز به آن پيوستهملل متحد»  فرهنگي ـماعياجت
 و ما را به حفظ اين ميراث بشري ملزم ساز هستند قانون
 آشكارا ميراث فرهنگي در  ميثاق هم آن25در ماده سازند و  مي

اعالميه  «27چنين ماده  هم. زمره حقوق بشر ذكر شده است
 دا مو اين. نيز بر اين مهم پاي فشرده است»حقوق بشرجهاني 

 قانون مدني ايران در حكم قانون داخلي 9با توجه به ماده 
ها استناد كند و چون اين  هستند و هر ايراني مي تواند به آن

ها باشد  هر قانوني كه برخالف اين، اند ساز بوده معاهدات قانون
   .وجاهت قانوني ندارد

ي ها هاي باستاني بر اثر باال آمدن ميزان آب تخريب سازه -4

 آبرفتي و سست بودن خاك منطقه با باال به واسطه :زيرزميني
رساني به پي  زمينه براي آسيبزيرزميني، آمدن ميزان آب 

كاخ  كاخ دروازه،، كاخ بارعاماعم از (هاي دشت پاسارگاد  سازه
 تل تخت و به ويژه آرامگاه كوروش، گور كمبوجيه، اختصاصي
  . واهد شدخ آماده )ترين اثر به سد است كه نزديك

 :افزايش رطوبت محيطهاي باستاني بر اثر  تخريب سازه -5
افزايش رطوبت پس از آبگيري سد و تشكيل درياچه پشت آن 

 شده و )اكوسيستم(مدت باعث تغيير اقليم و آب و هوا  در دراز
 كه از جنس سنگ هاي آهكي و -آثار سنگي پاسارگاد را 

 رطوبت اثر .رد از بين خواهد ب-كننده رطوبت هستند جذب
مستقيمي بر اين آثار داشته و مسائلي چون رويش گياهان در 

تر از  آثار پاسارگاد فرسوده. ها را به دنبال دارد الي سنگ البه
تخت جمشيد هستند و ارتفاعي نسبت به دشت ندارند و به 

پيش از اين تصور . ها بسيار باال است پذيري آن همين دليل آسيب
هاي ناشي از   از آسيباستفاده از فناوريمي شد كه بتوان با 

 اين امكان  اما اكنون مشخص شده كهجلوگيري نمودرطوبت 
هاي پاسارگاد  و ضرر ناشي از رطوبت بر روي سازهوجود ندارد 

  .در درازمدت قطعي است
در بيشتر مواقع جريان بادي از سمت دره و از سوي ديگر 

 در صورت ايجاد وزد و ميكوهستان بالغي به سمت پاسارگاد 
وزد رطوبت دره و  سو مي جا بادي كه از آن اي در آن درياچه

رو «با افزايش رطوبت . درياچه را به پاسارگاد منتقل خواهد كرد
ها كه يكي از   بر ميزان رشد گلسنگ»زير زميني« و »زميني

. افزوده خواهد شد، هاي سنگي است عوامل فرسايشي سازه
اي است كه  گونه  آبگيري آن بهوسعت اين سد وفراموش نشود 

  . شود  سال آينده تخليه نمي50تا آب آن 
عنوان يك مكان تفريحي  همچنين درياچه ايجادشده به

ها و افراد سبب  وآمد ماشين محسوب خواهد شد و رفت
كوهستاني بودن منطقه و بارش باران، . شود آلودگي مي

كند كه اين  ها را به بسياري از مناطق ديگر منتقل مي آلودگي
باليي كه بر سر  (آيد پديده از عوامل تخريب آثار به حساب مي

ي چند  ي بيستون آمد و در عرض چند دهه به اندازه نگاره سنگ
  .)هزاره آسيب ديد

تنگ  :ها از ميان رفتن گذرگاه تاريخي عشاير و مراتع آن -6
كاروان از تاريخي عبور به دليل عبور عشاير منطقه و مسير بالغي 

چهار ايل عمده در حال حاضر . سزايي برخوردار استه اهميت ب
هاي ساليانه از سردسير به گرمسير به دليل  منطقه در انجام كوچ

 كه ـ و براي مدتي كنند ميانبر بودن از مسير اين تنگ استفاده مي
اين موضوع از اين نظر . كنند  در آنجا اطراق ميـكوتاه نيست 
 روند زندگي در اين منطقه در يك دده  نشان ميكهاهميت دارد 

 به عبارتي .انگيز ده هزارساله قطع نشده است درازاي شگفت
ي  هاي طبيعي و زنده مانندترين موزه ديگر اين پهنه يكي از كم
هاي تاريخي  ي اين دوره توان از همه ايران است كه در آن مي

 تر هم يافت چرا كه آثاري با قدمت بيش( هزار ساله 10كم  دست
شده به اثبات  ي آن به زمان اشاره شده ولي هنوز پيوند پيوسته

   .اسنادي را استخراج كرد) نرسيده است
آب رفتن يكي از  بسته شدن مسير كوچ عشاير و به زير

نشينان در منطقه، يكي از نتايج آبگيري سد  هاي كوچ استقرارگاه
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  مراتعبا آبگيري سد سيوند. سيوند است اما آخرين ضرر نيست
د نرو هاي گردشگري ايران به شمار مي عشاير كه يكي از جاذبه

مختار نجفي كشكولي، مدير كل امور   مهندس. شود نيز نابود مي
 عشاير به و ضمن تقسيم اين مطلب تأييدعشاير استان فارس با 

اين سد براي : دافزاي نشين مي دار و كوچ دو دسته مرتع
خطر بيشتري دارد چرا كه داران كه از طايفه باصري هستند  مرتع

  .رود ها زير آب مي آنهاي  مراتع و چراگاه
 بر پايه نظرات :محو وضعيت توپوگرافي منطقه بالغي -7

شناس ايراني و  ، باستان»شهريار عدل«كارشناسي پرفسور 
 انسان -هاي ثبت ميراث جهاني در ايران  كارشناس پرونده

ثبت جهاني بسياري ي  فرسا زمينه اي كه با كوششي طاقت وارسته
شود   آبگيري سد سيوند باعث مي-از آثار ايران را فراهم آورده 

رسوبات زيادي از طريق رودخانه پلوار پشت سد جمع شود و 
از . شود همين موضوع نيز باعث پايان بخشيدن به عمر سد مي
كند و به  سوي ديگر اين رسوبات سطح درياچه سد را پر مي

شود و  في منطقه نيز محو ميهمين علت وضعيت توپوگرا
توانند  آيند، نمي شناساني كه در آينده به دره بالغي مي باستان

سد سيوند، سدي خاكي با هسته . محل آثار را شناسايي كنند
. شود  سال تخمين زده مي100رسي است كه عمر آن حداكثر 

پس از اين زمان، سد به علت رسوباتي كه در پشت آن جمع 
آيد اما سطح درياچه آن كه   آبشار در ميشود، به صورت مي

 آثار باستاني موجود در آن است از رسوبات  همان دره بالغي و
  .شود پر مي

بر بنيان  :لرزه پس از آبگيري سد سيوند احتمال وقوع زمين -8
متخصص ژئومورفولوژي  ،مژگان ميرمحمدينظريه كارشناسي 

از آبگيري لرزه پس  احتمال وقوع زمين) شناسي ريخت زمين(
 چنين اتفاقاتي در نقاط ديگر دنيا .وجود دارداحتمالي سد سيوند 
لرزه شديدي   زمين1963براي نمونه در سال  .هم ديده شده است
اين سد در شمال شرقي . روي داد» واجونت«در درياچه سد 

هاي  كشور ايتاليا واقع است و اين زلزله موجب تحريك گسل
شدت زلزله و . ور درياچه شدفعال منطقه و تخريب كوه مجا

تخريب كوه به حدي بود كه هم موجب ويراني منطقه شد و هم 
هاي بزرگ و  فرو ريختن كوه در درون درياچه باعث ايجاد موج

سو به اطراف پراكنده شدند و شهر  عظيمي شد كه از همه
اين اتفاق تنها . را كامالً نابود كرد» رون النگ«كوچكي به نام 
 سدي كه در نوع ،آب درياچه سد واجونت بودناشي از وزن 

   . سدهاي نه چندان بزرگ بوددر شمارخود 

 در هندوستان 1967بار ديگر نيز در سال  اي يك چنين واقعه
» كوينا«لرزه نيز بر اثر وزن آب پشت سد  اين زمين. اتفاق افتاد
به وجود آمد و موجب تخريب وسيع » ماهاراشترا«در ايالت 

كشور چين نيز كه اكنون در حال  .دها نفر شدمنطقه و مرگ ص
است، به دليل » سه دره«ترين سد جهان به نام  ساخت بزرگ
اقدام به ، هاي ناشي از زلزله در سدهاي جهان سابقه تخريب
هاي منطقه  گيري ميزان جابجايي گسل هاي اندازه نصب دستگاه

  .كرده است
باستاني بنابر اين عالوه بر همه خطرات ممكن براي آثار 

لرزه ناشي  پاسارگاد و تنگ بالغي، بايد احتمال وقوع يك زمين
به ويژه كه . از وزن آب درياچه سد را نيز در نظر داشت

با توجه . هاي فعال فراواني در سراسر منطقه وجود دارند گسل
به نزديكي سد سيوند با منطقه باستاني پاسارگاد، در صورت 

تاني پاسارگاد امري حتمي و تخريب آثار باس، وقوع زمين لرزه
   .قطعي است

 :محيطي ناشي از آبگيري سد سيوند هاي زيست آسيب -9
هاي  هاي ژنتيكي و زمين ها، مراتع، گنجينه تخريب جنگل

طبق . بار آبگيري سد سيوند است كشاورزي از اثرات زيان
ريزي كشور در ساخت هر  مصوبات سازمان مديريت و برنامه

هايي  بايد گزارشز جمله سدسازي اپروژه بزرگ كشوري 
هايي نظير  هاي مختلف در حوزه  شامل نتايج بررسينگر آينده
 محيط زيست ارائه شود ولي در شناسي، عمران، اقتصاد و زمين

هاي  ها به ويژه در مورد آسيب مورد سد سيوند اين گزارش
   .زيست محيطي ارائه نشده است

سان به علت بكر بودن شنا شناسان و گياه اساس نظر باستان بر
عالوه بر اين تنگ بالغي گياهاني در اين منطقه وجود دارد كه 

در صورت انجام مطالعات كه يك گنجينه ژنتيكي غني است 
درختان و پوشش ، ها توان به نوع گل ها مي كامل بر روي آن
ولي با  بردي هاي پاسارگاد وجود داشته، پ گياهي كه در باغ

پوشش گياهي نادر به زير آب خواهد آبگيري سد سيوند اين 
  . رفت

 دكتر پيمان يوسفي از سوي ديگر بر پايه نظر كارشناسي
ها   سازمان جنگلهاي خارج از شمال مديركل دفتر جنگل، آذري

 500 هزار اصله درخت 8با آبگيري سد سيوند حداقل و مراتع، 
و زمين مرغوب كشاورزي نابود  هزاران هكتار مرتع و ساله
شدن در ناحيه رويش   درختان به دليل واقع اين .شود مي

فرد   منحصر به،گاه ژنتيكي هذخير  توراني از نظر تنوع و- ايراني
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به معناي ها  جنگلاين تخريب  و اي هستند و داراي اهميت ويژه
 حتي با صرف  و است طبيعت منطقهفنا و نابودي كامل

چرا ،  ندارد وجودها  جنگل اينميلياردها دالر هم امكان احياي
توان ، قدر فقير و خشك است كه رويشگاه  آن منطقهكه خاك

هاي  گيري جنگل در حوزه زيرا شكلرد، بازسازي خود را ندا
هزارساله چندين يافته  خشك ايران بر اثر يك فرايند تكامل

هاي خشك را  جا كه پديده آلودگي هوا اقليم است و از آن
چند صد ها   اين درختي حداقلكند براي جايگزين تر مي خشك
بر اين .  زمان نياز است با اين شرط كه اقليم تغيير نكندسال

 اين منطقه  توراني ـهاي ايراني اساس حفظ و ارزش جنگل
  .باشدهاي شمال  جنگل تر از  مهمهمان درجه و حتي شايد به

كه  چه بيش از هر چيزي مايه نگراني است آن اما آن
كنند تا موافقت سازمان  مسئوالن استان فارس تالش مي

 هزار اصله 8براي قطع را ها و مراتع و آبخيزداري كشور  جنگل
 جلب نمايند؛  سيونددرخت موجود در محدوده آبگيري سد

 ه شودتواند سنگ بناي مخربي در كشور گذارد موافقتي كه مي
زيست و منابع طبيعي  كه حتي تصورش براي دلسوزان محيط

 و مخربي كه روند رو به تخريب بدعت ناگوار .غيرممكن است
منابع طبيعي را سرعت خواهد بخشيد، چرا كه از اين پس هر 
سازمان يا نهادي با استناد به چنين عملكردي، براي اجراي 

هاي خود درخواست مجوز قطع درخت خواهد كرد و  پروژه
 .تواند مانع از اين روند تخريب شود ديگر هيچ سازماني نمي

مراتع و آبخيزداري قدرت مقابله با آن ، ها حداقل سازمان جنگل
  .را نخواهد داشت

ها نه تنها محيط  ازسوي ديگر نابودي و تخريب اين جنگل
زيست ايران را دچار آشفتگي خواهد كرد بلكه با كاهش 

گذارد و اين احتمال  اكسيژن بر تلطيف هواي خاورميانه اثر مي
 كه  » طبيعياتحاديه جهاني حفاظت از منابع «خواهد بود كه

كند كه قانون  اعالم كرده است تنها در كشورهايي فعاليت مي
شده را رعايت كنند، از همكاري  منابع طبيعي و مناطق حفاظت

  .با ايران خودداري نمايد
بر بنيان نظرات كارشناسي و بر خالف نظر مجريان سد، 
 آبگيري سد سيوند بر كشاورزي منطقه نيز اثرات مخربي دارد و

ن هكتار مرتع و زمين مرغوب زراعتي و خاك زير آب هزارا
چهارم ارزش  حالي كه توليد علوفه فقط يك در، شود دفن مي

حفاظت خاك و  چهارم ارزش آن مربوط به مراتع است و سه
  .پذيري آب است جلوگيري از فرسايش و ميزان نفوذ

شده اين سد مشكالت ديگري نيز  هاي عنوان آسيبعالوه بر 
كه از آن جمله اثرات فاجعه بار زيست محيطي آن بر آفريند  مي

  . فارس استدرياچه نيريز
 ايستادگي در برابر :ايستادگي در برابر خواست ايرانيان -10

ي  سرمايه. خواست مردم از ديگر نتايج آبگيري سد سيوند است
 كه متأسفانه اكثر آن در ـشده براي ساخت اين سد  ملي هزينه

ها به ساخت آن، هزينه شده  ان با اعتراضزم سال اخير و هم يك
ي   هيچ قابل قياس با سرمايهـپذير است  حال برگشت ولي با اين

انساني و اثر رواني ناگواري نيست كه بر ايرانيان دوستدار 
  .ميراث فرهنگي اين مرز و بوم خواهد داشت

ها و  نگاهي به حجم خبرها، گزارش  تنها كافي است كه نيم
بط با اين سد داشته باشيم تا ابعاد وحشتناك چنين هاي مرت مقاله

وجوي اينترنتي ساده بيش  يك جست. اقدامي بر ما آشكار گردد
نظير  از بيست هزار لينك فارسي را به ما ارائه خواهد داد كه بي

هاي  هاي قرار گرفته بر روي رسانه است و اين تنها حجم نوشته
ي  هاي صدها نشريه نيدهد و آمار نگرا الكترونيكي را نشان مي

گيرد كه امكان  دانشجويي، صنفي و حتي تخصصي را در بر نمي
در ميان . ي جهاني قرار بگيرند آن را ندارند كه بر روي شبكه

هاي معتبر را ديد و  توان نام بسياري از سايت ها مي اين لينك
هاي بيشماري را كه توسط جوانان دوستدار  چنين وبالگ هم

 المللي كميته بين«. شوند ين سرزمين تهيه ميتاريخ و فرهنگ ا
 خارج از ايراندر »  باستاني دشت پاسارگادآثار براي نجات

 گرد آورده است امضا هزار 60 تاكنون نزديك به
(savepasargad.com)  موضوع استاين گير پيچنان  همو  

و در درون ايران هم نزديك به چهل هزار امضا گرد آورده شد 
)parspetition.com و sivand.com.( در اين مدت 

 با غيردولتي نهادهاي دولتي و فرهنگي، هاي شماري از موسسه
 تمامي بررسي  و، خواستار توقف اجراي طرحهايي صدور بيانيه

 ، اين مراكزي از جمله. جوانب امر پيش از آبگيري سد شدند
 خود را از نگراني اي  با صدور بيانيهكه  استهنرفرهنگستان 

 اعالم كرده منطقه  آمدن خسارت به آثار تاريخي و با ارزشوارد
   ...است
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 چه براي نجات يادگارهاي تنگ بالغي و دشت پاسارگاد انجام داديم آن

 
هـا در دومـين گـام،     پس از تشكيل و گردآوري آگاهي    پايگاه  

. ي كارهـا قـرار داد       بازديد از مكان مورد مناقشه را سـرلوحه       

نهـاد و شـمار     هماهنگي هفـت سـازمان مـردم      ياران پايگاه با    

بــسياري از دوســتداران ميــراث فرهنگــي ضــمن بازديــد از 

اي را منتشر ساختند كه متن آن بـه قـرار زيـر         پاسارگاد، بيانيه 

  :است

  
عقب  هاي غيردولتي براي به درخواست گروهي از انجمن

  انداختن آبگيري سد سيوند
  )13/8/84 -پاسارگاد ( 
  ان و خردنام خداوند ج به
   مسئوالن كشوري ميهنان ارجمند، خوانندگان گرامي، هم

آگاهيد كه سد سيوند در شمال شهر شيراز و درون  . درود بر شما
و مرودشت، ) پاسارگاد( ميان دو دشت مرغاب  ي بالغي، تنگه

  .گذراند مراحل پاياني ساخت خود را مي  
رو تاريخي و  ي بالغي به دليل عبور عشاير و مسير كاروان تنگه

المللي  ي بين ترين جاده ترين و كهن ي شاهي ـ  معروف جاده 
هاي  هاي انسان گاه جهان ـ و آثار بسيار ارزشمندي چون سكونت

هاي ذوب فلز و  ها، كوره  بقاياي دهكده سنگي، ي پارينه دوره
،  هاي فرآوري غذا ، كارگاه ي سفالگري  ساله7500هاي  كوره
اي به  با پيشينه... عي، گورهاي باستاني، وهاي آبي و دفا سازه

سزايي در بررسي و شناخت   از اهميت به  هزار سال، 10ي  گستره
تواند  تاريخ و فرهنگ ما برخوردار است كه آبگيري آن سد مي

. ي اين آثار را به زير غبار فراموشي و شايد نابودي ببرد همه
زمدت بر ي پشت سد در درا چنين رطوبت ناشي از درياچه هم

بوم منطقه تأثير گذاشته و با پديد آوردن و رشد دادن  زيست
كاخ بارعام، (هاي دشت پاسارگاد  گياهان مخرب بر روي سازه

و ... گاه، كاخ دروازه، كاخ اختصاصي، گور كمبوجيه، نيايش
نقش «، »نقش رستم«و حتا شايد ) ويژه آرامگاه كوروش بزرگ به

ترين يادگار ايران باستان،  جمشيد، اين باشكوه و تخت» رجب
  .قدر خواهد داشت هاي گران گري بر اين يادمان اثرات ويران

رو ما خواهانيم كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از  از اين
آمده بهره جسته و با همكاري  هاي پيش نگراني شرايط و دل

سپس با تخصيص . وزارت نيرو، آبگيري سد را به تأخير بيندازد
مندان و  ي كارشناسان و عالقه اي مالي الزم و با ياري همهاعتباره

 هيأت 70كه با اعزام بيش از  چنين يونسكو ـ چنان هم
ي نوبيه، آن را براي  شناسي براي مستندسازي محوطه باستان

ساخت سد آسوان در مصر آماده ساخت ـ  كار مستندسازي و 
شود، با  م ميي بالغي را كه اكنون نيز انجا ي تنگه حفاري منطقه

البته آشكار . دقت، گستردگي و امكانات بيشتر به اتمام رساند
رطوبت «است كه در اين مدت نيز بايد براي حل مشكل مهم 

انديشي علمي كرد؛  چاره» ي سد گيري درياچه ناشي از شكل
شود با بناهايي كه  اي از روي يقين، نه احتمالي، چون نمي چاره

هستند، به صورت آزمون و خطا مندي ايران  ي شكوه خاطره
  . برخورد نمود

  
تاكنون به تأييـد  و روالي كه پس از آن شكل گرفت        بيانيه اين

 كه در پايان همـين       رسيده است  بسياريهاي غيردولتي     انجمن

  .ايم ي آنها را آورده بخش نام همه

،  بازتاب الزم را داشته باشدپاسارگادي  كه بيانيه  اينبراي

 صنايع و[ ميراث فرهنگي سازمان« است محترماي براي ري نامه

 آن قرار داديم پيوست نوشتيم و بيانيه را »گردشگري و ]دستي

و به اين ترتيب درخواستمان را با سازماني كه متولي ميراث 

 -1پ: ي  نامه ي شماره  و 16/9/1384: تاريخبه ( است فرهنگي

 در ميان)  و با امضاي عليرضا افشاري، دبير پايگاه84

  .گذاشتيم

  
  گري رياست محترم سازمان ميراث فرهنگي و گردش

  جناب آقاي اسفنديار رحيم مشايي
طور كه آگاه هستيد  همان. با سالم و عرض خسته نباشيد
گيري سد سيوند ـ كه  به  آخرين خبر پيرامون موضوع آب

هاي  نخستين چالش دوران رياست شما تبديل شده و چشم
هاي باستاني اين  هنگي و يادماني دوستداران ميراث فر همه

ي رويارويي شما با اين بحران ملي  ه سال به شيو سرزمين كهن
خيره شده است ـ از قول مسؤوالن ساخت سد حكايت از آن 

تا زماني كه مسئوالن ميراث فرهنگي مطمئن شوند سد «دارد كه 
كند، اين سد آبگيري  ي پاسارگاد آسيبي وارد نمي سيوند به منطقه

رساني براي نجات  پايگاه اطالع«از اين رو . »هد شدنخوا
ي نظر  دهنده كه بازتاب» )دشت پاسارگاد(هاي باستاني  ن   يادما

دولتي است، با توجه به  هاي غير نمايندگان گروهي از انجمن
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نگراني شما براي ميراث فرهنگي، از شما خواهشمند است  دل
ي  نداختن چهار ساله اعقبخواستار به رسما از وزير محترم نيرو 
  .آبگيري سد سيوند شويد

  :آوردن چند نكته الزم است
ماه   آبان13هاي غيردولتي ايران، روز جمعه   شماري از انجمنـ1

ي باستاني پاسارگاد خواستار  سال جاري، با گرد آمدن در محوطه
ي منتشر شده از  بيانيه. به عقب انداختن آبگيري سد سيوند شدند

  -چنان امضا كردن بر پاي آن ادامه دارد   هم  كه-اين گروه 
  .پيوست آمده است به
دشت (هاي باستاني  رساني براي نجات يادمان پايگاه اطالع «ـ2

 - ولي مستقل از آن -كه اكنون در دفتر انجمن افراز » )پاسارگاد
ي  مستقر است نزديك به چهار ماه پيش با گردآوري همه

وگو با  ي بالغي، گفت تنگهها پيرامون سد سيوند و  آگاهي
اندازي سد سيوند، و در  كارشناسان، چه موافق و چه مخالف راه

رساني شفاف پيرامون اين قضيه و موردهاي مشابه   راستاي اطالع
اين .   كار خود را آغاز كرد- كه متاسفانه بسيار زياد شده است -

كند  اندازي مي زودي راه خود را به) سايتوب(پايگاه، تارنماي 
كه با قرار گرفتن بيانيه بر روي آن، امضاي افراد نيز گردآوري 

سازمان «گفتني است انجمن افراز داراي پروانه از . خواهد شد
  .ي تاريخ و فرهنگ ايران است و كوشا در زمينه» ملي جوانان

ي بالغي  شده براي مستندسازي آثار تنگه ترين زمان عنوان كم ـ3
به . شناسان، چهار سال بوده است اناز سوي كارشناسان و باست

گمان ما اين مدت زمان مناسبي است تا امكان وجود آثار در 
ي آبگيري مقدماتي بررسي شود و آنچه نيز تاكنون يافت  محدوده

شده دقيقا مورد بررسي قرار گيرد چون اگر ما آبگيري را تنها 
را سال به عقب بيندازيم باز اين حس شتابزدگي  براي يك يا دو 

كه  كما اين. شناسان و كارشناسان منتقل خواهيم كرد به باستان
ي سد و تالش براي  گيري درياچه موضوع رطوبت ناشي از شكل

هاي ناشي از آن نيز، به قوت خود باقي  به حداقل رساندن آسيب
پس نبايد با به عقب انداختن چند ماهه يا حداكثر يكي . است
چنين از كيفيت  ر گرفت و همدا ي شك ي آبگيري، روزه ساله دو

  . كار كارشناسان كاست
ها و   اين امكان وجود دارد كه وزارت نيرو به خاطر هزينهـ4

هاي چندين ساله كه براي ساخت اين سد متحمل شده  تالش
هرچند آن واكنش باعث . است، درخواست شما را نپذيرد

د، نخواهد شد تا بار مسئوليت از سازمان متبوع شما برداشته شو
  .اما اين حركت شما در داوري آيندگان بسيار مؤثر خواهد بود

 آشكار است كه در صورت پذيرش وزارت نيرو، چهار سال ـ5
ي لزوم آبگيري سد به  بعد كارشناسان با آگاهي بيشتر درباره

  .بحث خواهند نشست
  . در راه ايفاي مسؤوليت خود، پيروز و كامياب باشيد

  
 ارتباط با ما و پيش بردن بخشي انامك از سازمان شوربختانه

 بر - خودجوشي چون ما هاي سازماناز كارهايش توسط 

اي چون تالش براي شكل دادن  خالف تبليغات گسترده

نه تنها ما را براي .  بهره نبرد-»  ميراث فرهنگيپاسداران«

 . اصال تماسي با ما گرفته نشدبلكهوگو دعوت نكردند  گفت

 كميسيون رييسافروغ، عماد تر  به آقاي دكنامه ونوشتر

فرهنگي مجلس و مهندس پرويز فتاح، وزير نيرو هم به 

 به عنوان را مان نامه ما كه بود گونه اين. بايگاني سپرده شد

و  23/11/1384: تاريخبه  (جمهور آماده كرديم رييس

  .) و با همان امضا84 -7پ: ي شماره 

  
  رياست محترم جمهور

  نژاد  حمديجناب آقاي دكتر محمود ا
كساني كه به صورت خودجوش و غيرانتفاعي در . با سالم

دشت (» هاي باستاني رساني براي نجات يادمان پايگاه اطالع«
ي  گير نجات آثار ارزشمند تنگه اند و پي ه گرد هم آمد) پاسارگاد

سيوند نابود خواهد  با آبگيري سد هكبالغي در شمال شهر شيراز 
ان شما در نشست خبري با خبرنگاران شد، هستند از شنيدن سخن

اجازه داده نخواهد شد «: بسيار خوشحال شدند كه گفتيد
هاي عمراني چون سدسازي كمترين آسيبي به آثار تاريخي  پروژه

موجب آسيبي به  ها اگر اين پروژه«و » و باستاني ايران وارد كند
  .»آثار تاريخ ما شود، آنها را تغيير يا تعديل خواهيم كرد

 نيز بر اين باوريم راه رسيدن به پيشرفت فرهنگي و دانشي، ما
كه مورد تأكيد شخص شما هم هست نگاهي خردمندانه به سه 

، »ايراني بودن«ي ايراني امروزي يعني  دهنده ي شكل سرمايه
است، دانشي كه » وري از دانش جهاني بهره«و » اسالمي بودن«

  ـه ويژه ايرانيان ب ـبخش مهمي از آن توسط دانشمندان مسلمان
بالنده و به دست غربيان سپرده شد، و ناديده گرفتن هر يك از 
اين سه وجه از توانمندي ما كاسته و راه ايران را براي رسيدن به 

  .كند منزل مقصود ناهموار مي
 ـاينك از شما در مقام مرجعي آگاه، همراه و توانمند 

 ـوديم نما شاهد ب گونه كه در حل مشكل برج جهان همان
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ي ساخت  خواستاريم ياريگرمان باشيد و دستور فرماييد كار ادامه
سد سيوند را فوراً متوقف كنند تا مطالعات جامع و دقيق 

ي آن مطالعات، آثار  كارشناسي انجام شود كه اگر در نتيجه
بار سد قطعي تشخيص داده شد نياز نباشد همانند  زيان
توان   از اين وقفه مي.نما تخريب شود هايي از برج جهان بخش

ي آسيب ديدن آثار دشت پاسارگاد  براي رفع هرگونه شبهه درباره
 ـي بالغي  و استخراج كامل اطالعات و مستندسازي آثار تنگه

 سالمان كه در ايستادگي امروز ما  براي شناخت بهتر تاريخ ديرينه
  . بهره جستـهاي مهاجم نقشي به سزا دارد  در برابر فرهنگ

اي را كه براي رياست  گاهي بيشتر به پيوست، متن نامهبراي آ
ي  ثبت شده در دبيرخانه(سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

صبرانه در  فرستاديم و بي) 12334/1/84ي  آن سازمان به شماره
 را كه شماري از يا چنين متن بيانيه انتظار پاسخ هستيم، و هم

ز و بوم صادر هاي دوستدار فرهنگ و تاريخ اين مر انجمن
  . ايم اند، آورده كرده

  . تان در راه سربلندي ايران و ايراني مستدام باد تالش
  

آيد كارساز  جمهور به داليلي كه در پي مي  به رييسي نامه

نويس متن زير، توسط   پيوست دستبهرو آن نامه  از اين. نشد

جمهور  يكي از دوستان به طور حضوري به دست رييس

نويس آورده  يل اين كار در خود متن دستدال.  شدرسانده

  .گذرد شده كه از نظرتان مي

 
  جمهور ي رييسآقا
 رساني براي يگاه اطالعپا« سالم، به پيوست متن درخواست با 

اين پايگاه توسط تني . شود تقديم مي» هاي باستاني  يادماننجات
ي شكل گرفته مردم ـي فرهنگ هاي چند از نمايندگان انجمن

يي و اگر گرايي، اسالم هاي پيوند ميان ايران ن كه دغدغهآنا. تسا
مبني بر ) ع(ي علگرايي را دارند و به سفارش امام  دانش
 با حضور خود در كنار آرامگاه ماه، آبان روي معتقدند در ميانه

 شادروان تعبير به يانگذار حقوق بشر است وبنكوروش بزرگ كه 
 نام ذوالقرنين ياد شده، يي در قرآن كريم از او بهطباطباعالمه 
 تعويق آبگيري سد سيوند كه به خواهاناي صادر كردند و  بيانيه

. ي نگرفتپاسخاين بيانيه . زند، شدند آثار فرهنگي ما آسيب مي
ي و فرهنگ اي براي رياست سازمان ميراث آن را به همراه نامه

شناسان كه زمان   باستانسخنانگردشگري فرستادند و با استناد به 
يي كه سد در آن جا ـي بالغي  ي آثار تنگهمستندساز الزم براي

 خواهان تعويق بودند، كرده  را چهار سال عنوانـزده شده است 
 رونوشت اين نامه در كميسيون. ي آبگيري سد شدند چهارساله

 و خود آن شدي مجلس و وزارت نيرو به بايگاني سپرده فرهنگ
اسخي از سازمان  هنوز پماه هم پس از گذشت بيش از دو

 ينك اين جوانان به شما روا. مربوطه دريافت نكرده است

دهيد   كه چون خود آنان به مسايل ملي اهميت ميشما اند، آورده
 ـ با مالت عدالت ـيران را اي راستين، اسالم و  و چون يك شيعه
ي ساخت  ي تعويق ادامهبرا درخواستي را كه. ايد به هم پيوند زده
 آماده شده بود به مركز رسيدگي به شمانوان سد سيوند به ع

داديم ) پاستوردر خيابان (جمهوري  شكايات مردمي دفتر رياست
 رسيد و به كارشناس ثبت  به214800ي  كه در آنجا به شماره

آن كارشناس با اشاره . يدگردتحويل ) 854ي  به شماره(مربوطه 
 دوباره آن پذير نيست  رساندن نامه به دست شما امكانكهين ا به

جمهوري به سازمان ميراث   رياستدفتر را به ما سپرد تا از سوي
ين كار، ا ما ضمن انجام دادن. ي تحويل دهيمگردشگرفرهنگي و 

 شمارونوشتي از درخواستمان را به اين وسيله به دست 
 توانستيد با همراهي با اگر باشيد و امور رسانيم تا در جريان مي

 چند هر ـ د ساين.  نيرويي دوباره دهيد»دوستان ايران« ما، به
 به نماد مبارزه با تاريخ ايران اكنون ـشايد سخني سنجيده نباشد 

يني سرزميل شده است در حالي كه سرزمين ما تنها تبد باستان
 ولي پيوسته دارد و ما ،يبنش است كه تاريخي هر چند پر فراز و

مروز نيازمند جهان ا.  ارتباطيمدري فرهنگي خود  هنوز با ريشه
  .يابيددرما را . ي اين پير خرابات است آشنايي با تجربه

جمهور و حتي آن را حضورا به دستشان  نامه به رييس

پس به سراغ كميسيوني . اي نينجاميد رساندن هم، به نتيجه

همراه  مان را به ي مرتبط در مجلس شوراي اسالمي رفتيم و نامه

به ( لس تحويل داديمي مج گزارشي كارشناسي به دبيرخانه

، به ) و با همان امضا85 -1پ: ي شماره و  18/9/1385: تاريخ

 :بار به نتيجه برسيم اميد كه ايناين 

  
 جنـاب   مجلس شوراي اسالمي   90 كميسيون اصل    محترم رياست
   االسالم محمدرضا فاكر  حجتآقاي

اميدواريم كه در خدمت به مردم، .  و عرض خسته نباشيدسالم با
  . پيروز و كامياب باشيد

رساني  پايگاه اطالع« عليرضا افشاري، دبير جانب اين احتراما
ي  كه در زمينه» )دشت پاسارگاد(هاي باستاني  براي نجات يادمان

 بهكند  كار مي» ميراث فرهنگي در خطر«رساني پيرامون  اطالع
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 تني كه با 1068هفت تن اعضاي پايگاه و  و  بيستنمايندگي از
ي ما مؤافقت خود را   بر پاي بيانيهالكترونيكيگذاردن امضاي 

) نهاد سازمان مردم (غيردولتي انجمن 33چنين  اعالم داشتند و هم
ي و بررسي بند جمع«استناد گزارش  انديشند، به كه مانند ما مي

ي ناشي از آبگيري سد ها يانز ي ي كارشناسي دربارهها ديدگاه
 كه »ي و پاسارگادبالغ ي تنگه ميراث فرهنگي و طبيعي برسيوند 

سازمان ميراث «هاي  توجهي  كمبهبه پيوست ارائه شده است 
و وزارت نيرو به ميراث »  و صنايع دستي و گردشگريفرهنگي

 توقف ساخت سد سيوند و خواهانفرهنگي معترض هستيم و 
  .هستيمعدم آبگيري آن 

 شما، و توجهي كه از آن نهاد مردمي عنايت است با بذل يدام
 نياكانمان برداشته يادگارهايرود اين گام مؤثر در پاسداري از  مي

 نادرستشود، كه اين امر قطعا در جلوگيري از انبوه برخوردهاي 
 از حسن توجه پيشاپيش .با آن يادگارها تأثيري نيكو خواهد نهاد

  .آن مقام سپاسگزارم
  

ها  شده به اين كميسيون خاطر مباحث مطرح نامه بهاين 

رياست محترم كميسيون فرهنگي مجلس : رونوشت شد

شوراي اسالمي، جناب آقاي دكتر عماد افروغ؛ رياست محترم 

كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، جناب آقاي مهندس 

اكبر آقايي مغانجويي؛ و رياست محترم كميسيون امنيت  علي

خارجي مجلس شوراي اسالمي، جناب آقاي ملي و سياست 

  .دكتر عالءالدين بروجردي

اي را هم  هنگام نامه چنين همان براي پيشبرد بهتر كارها هم

ي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي آماده كرديم تا  براي همه

 متن اين نامه به قرار زير است. در جريان امور باشند

 برگ پيوست كه 5ا ، با همان امضا و ب85 -2پ: ي شماره به(

  :)زمان كرده بوديم شامل معرفي ما و كارهايي بود كه تا آن

  

 -»  شما بودند چه شداز بنگريد سرانجام كساني كه پيش پس«
  قرآن كريم

   ملت ايرانمحترم نمايندگان
سازمان ميراث « موافقت رييس با كه قرار است آگاهيد.  سالمبا

 درري سد سيوند كه ، آبگي»فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري
 ميان دو دشت مرغاب ـي بالغي   شيراز و درون تنگهشهرشمال 

 پاياني ساخت خود را مراحل   ـو مرودشت ) پاسارگاد(
  .شود گذراند، آغاز  مي

مانندترين   كماز يكي بالغيي   اشاره است، تنگهي شايسته
ي ايران است كه روند زندگى در آن در  هاي طبيعي و زنده موزه
به عبارتي . انگيز ده هزارساله قطع نشده است  شگفتدرازاىيك 

هاي پيشا تاريخي و   دورهايني  توان از همه ديگر در آن مي
تنها   نهكهدست آورد  اسنادي را به...) باستاني، اسالمي،(تاريخي 

سزايي در بررسي و شناخت تاريخ و   اهميت بهاز خود آن اسناد
ي اين   همهتواند ميگيري آن سد كه آب(فرهنگ ما برخوردارند 

، بلكه خود )آثار را به زير غبار فراموشي و شايد نابودي ببرد
چنين  هم.  يكي از ارزشمندترين سندهاي تاريخ ايران استتنگه

 سد در درازمدت بر پشتي  رطوبت برخاسته از درياچه
بوم منطقه تأثير گذاشته و با پديد آوردن و رشد دادن  زيست
هاي دشت پاسارگاد، به ويژه آرامگاه  ب بر روي سازه مخرگياهان

 حقوق بشر، و كسي كه به بهگزاري  نماد جهاني ارج(كوروش 
تعبير عالمه طباطبايي در كتاب ديني ما از وي زير نام 

گري بر اين  ، اثرات ويران) به نيكي ياد شده است»ذوالقرنين«
  .  داشتخواهدقدر  هاي گران يادمان
هاي باستاني  ن    نجات يادمابرايرساني  گاه اطالعپاي«رو   ايناز

 از گروهيي نظر نمايندگان  دهنده كه بازتاب» )دشت پاسارگاد(
ماه پيش با  نهاد است و نزديك به پانزده هاي مردم سازمان

ي بالغي،   پيرامون سد سيوند و تنگهها آگاهيي  گردآوري همه
اندازي سد   راهفمخال چه موافق و چه ـوگو با كارشناسان  گفت

رساني شفاف پيرامون اين قضيه كار   و در راستاي اطالعـسيوند 
چنان كه در نخستين واكنش خود، نظر   را آغاز كرده، همانخود

 انداختن عقب به« درخواست همراههاي يادشده را به  انجمن
سازمان « رياست محترم تحويل »ي آبگيري سد سيوند چهار ساله

 ترين كم(داده بود » يع دستي و گردشگريميراث فرهنگي و صنا
 سويي بالغي از  شده براي مستندسازي آثار تنگه زمان عنوان

 آن خواهان ،)شناسان، چهار سال بوده است كارشناسان و باستان
 جامع و دقيق مطالعاتاست كه اين سد آبگيري نشود چرا كه 

ون كارشناسي هنوز به پايان نرسيده، و نتايج آنچه هم كه تاكن
بار بودن آبگيري اين سد مهر تأييد زده   شده دقيقا بر فاجعهانجام
  .است
اي را براي شخص   نامه، پايگاه نامهآنپاسخ ماندن   پي بيدر
 و در آن فرستاد ـنژاد   جناب آقاي دكتر احمديـجمهور  رييس

 نيز بر اين باوريم راه رسيدن به ما«كه  ضمن اشاره به اين
شي، كه مورد تأكيد شخص شما هم  فرهنگي و دانپيشرفت

 ايراني ي هدهند ي شكل سرمايههست نگاهي خردمندانه به سه 
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وري از دانش  امروزي يعني ايراني بودن، اسالمي بودن و بهره
 سد سيوند با اين ساختي   لزوم توقف ادامهبر ،»جهاني است

بار سد  ي مطالعات، آثار زيان اگر در نتيجه «كهاستدالل پاي فشرد 
هايي از برج   بخشهمانندطعي تشخيص داده شد نياز نباشد ق

ي  اي باشد براي تخريب وجهه نما تخريب شود تا باز بهانه جهان
 مركز رسيدگي به شكايات مردمي«آن نامه را . » نظامفرهنگي

ي سازمان ميراث فرهنگي كرد تا باز   روانه»جمهوري  رياستدفتر
همسايگان   ازيكي به توسط رو پايگاه از اين. پاسخ بماند  بيهم

ي يادشده را به دست شخص   نامهازاي  جمهور، نسخه رييس
 با ايشانپس از آن، هرچند يكبار از دفتر مردمي . ايشان رساند

هاي  گيري پايگاه تماس گرفتند و اعالم وصول كردند ولي پي
 پايگاه هيچ نتيجه و در نتيجه هيچ پاسخي عموميمسؤول روابط 

  .نداشترا به دنبال 
دانيم كه  نمي.  ما امروز به نزد شما نمايندگانمان آمديمرو اين از

 در كنار ـ آثار تاريخي اين سرزمين سازي ويراناز روند پر شتاب 
 معنوي نياكان دستاوردهايهاي وسيع به خود تاريخ و  هجمه

 كه تا چه ميزان آگاه هستيد ولي قطعا نيك آگاهيد ـخردمندمان 
 هايي يادمان كه –سالمان  ديرينه فرهنگ ويخ  بهتر تارشناخت«

چه در دشت پاسارگاد هست، نمادهاي آنان به شمار  چون آن
هاي مهاجم   امروز ما در برابر فرهنگايستادگي در ـروند  مي

  سيوند آبگيري نشودكهمان كنيد  پس ياري. »نقشي به سزا دارد
ارزه با  نماد مببه ـ به درست يا غلط - كه اكنون اين سد چرا

يل شده است در حالي كه سرزمين ما تبدبخشي از تاريخ ايران 
ترين تاريخ را  »يبنش پر فراز و«تنها سرزميني است كه هر چند 

ساز خود در  ي فرهنگي و انسان  هنوز با ريشهداشته،در جهان 
   . استنشدهارتباط بوده و دچار گسست تاريخي 

 همراه به  راشده اشاره ايه  متن نامهبيشتر، آگاهي براي
باره   در اينكهشويم   و يادآور ميايم كرده پيوستاي،  مقاله

 اعتراضي كه به كرديم، »90 اصل كميسيون«اعتراضي را تقديم 
  .  آن نيازمند همكاري يكايك شما بزرگواران استرسيدنثمر 

  .باد تان در راه سربلندي ايران و ايراني مستدام تالش
  

شد سازمان ميراث فرهنگي      ده مي مدتي بعد هنگامي كه شني    

هـاي   آخرين دستاوردهاي كاوش«قصد دارد با برپايي همايش   

مجوزي را براي پايان دادن به كـار  » شناسي تنگ بالغي  باستان

مـاه در دانـشگاه    ام دي خويش تهيه ببيند، يـاران پايگـاه سـي        

اي را كـه پايگـاه بـه          حاضر شـدند و بيانيـه     » تربيت مدرس «

زمان مردمي صادر كرده بود پخش كردنـد و          سا 47نمايندگي  

شناسان حرفي مبني بـر پايـان گـرفتن           شاهد بودند كه باستان   

  .كارشان عنوان نكردند

  

  نام خداوند جان و خرد به
 فرهنگيسازمان ميراث « كه قرار است با موافقت رييس آگاهيد

 شمال در، آبگيري سد سيوند كه »و صنايع دستي و گردشگري
 مرغاب دشت ميان دو ـي بالغي  رون تنگهشهر شيراز و د

 خود را ساخت پاياني مراحل   ـو مرودشت ) پاسارگاد(
 يكيي بالغي  ، تنگهدانيد طور كه مي  همان.شود گذراند، آغاز  مي

 ايران است كه روند ي زندههاي طبيعي و  مانندترين موزه از كم
 نشدهطع هزارساله ق انگيز ده زندگى در آن در يك درازاى شگفت

هاي  ي اين دوره توان از همه به عبارتي ديگر در آن مي. است
تنها خود آن  دست آورد كه نه  اسنادي را بهتاريخيپيشاتاريخي و 

سزايي در بررسي و شناخت تاريخ و فرهنگ   اهميت بهاز اسناد
ي اين آثار را به  تواند همه كه آبگيري آن سد مي( برخوردارند ما

، بلكه خود تنگه يكي از ) نابودي ببردشايد و زير غبار فراموشي
 رطوبتچنين  هم. ارزشمندترين سندهاي تاريخ ايران است

بوم منطقه  ي پشت سد در درازمدت بر زيست برخاسته از درياچه
 آوردن و رشد دادن گياهان مخرب بر پديدتأثير گذاشته و با 

گ  بزركوروشهاي دشت پاسارگاد، به ويژه آرامگاه  روي سازه
گزاري به حقوق بشر، و كسي كه به تعبير  نماد جهاني ارج(

 كتاب ديني ما از وي زير نام درعالمه طباطبايي شادروان 
 اين برگري  ، اثرات ويران)به نيكي ياد شده است» ذوالقرنين«

خواهيم كه اين  رو مي  ايناز. قدر خواهد داشت هاي گران يادمان
ي گروهي از كارشناسان   گفتهبهتنها  سد آبگيري نشود چرا كه نه

شده قرار   كه تحت تأثير فضاي سياسي و غيرعلمي تحميلـ
 جامع و دقيق كارشناسي هنوز به پايان مطالعات ـاند  نگرفته

 شده دقيقا بر انجامنرسيده، بلكه نتايج آنچه هم كه تاكنون 
دار  خدشه: بار بودن آبگيري اين سد مهر تأييد زده است فاجعه
ي باستاني بر اثر باال ها يب سازهتخرهاني پاسارگاد،  جثبتشدن 

يان رفتن گذرگاه تاريخي م از ،ي زيرزمينيها آمدن ميزان آب
ي بالغي،   وضعيت توپوگرافي منطقهمحوها،  عشاير و مراتع آن

هاي  يبآس و لرزه پس از آبگيري  وقوع زميناحتمال
 اصله  هزار8 حداقل نابوديچون  محيطي ناشي از آن، هم زيست

 مرغوب زمين و  ساله و هزاران هكتار مرتع500درخت 
ي ژنتيكي غني تنگه، و  چنين گنجينه كشاورزي و خاك و هم
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 افكار عمومي و از دست رفتن اعتماد، تشويشتر از همه،  مهم
. شود  سيوند حاصل ميسد كه از آبگيري استهايي  آسيب
أسفانه  كه مت- براي ساخت اين سد شده هزينه ي ملي سرمايه

 به ها اعتراضاوج گرفتن زمان با  سال اخير و هم اكثر آن در يك
ي   هيچ قابل قياس با سرمايهـساخت آن، هزينه شده است 

 ناگواري نيست كه بر ايرانيان دوستدار ميراث روانيانساني و اثر 
 اثري كه شايد بر روند داشت،فرهنگي اين مرز و بوم خواهد 

  .ر باشدوقايع آتي ايران تأثيرگذا
  !  كشوريمسئوالن گرامي، نكارشناسا  ميهنان ارجمند، هم
 تاريخي اين آثارسازي   كه از روند پر شتاب ويراندانيم نمي

هاي وسيع به خود تاريخ و   در كنار هجمهـسرزمين 
 تا چه ميزان آگاه هستيد ـ خردمندمان نياكاندستاوردهاي معنوي 

 ديرينه فرهنگ واريخ  بهتر تشناخت ولي قطعا نيك آگاهيد كه
 هست، پاسارگادچه در دشت  هايي چون آن  كه يادمان–سالمان 

 برابر ايستادگي امروز ما در در ـروند  نمادهاي آنان به شمار مي
 هر روز بر شوربختانه.  به سزا داردنقشي ديگرهاي  فرهنگ

 چه غارت ـكن تخريب ميراث فرهنگي  بلنداي سيل بنيان
 افزوده -ي عمران  تخريب قانوني آن در لفافه آن و چه غيرقانوني

 به ـ يا غلط درست - كه اين سد اندازي راهآبگيري و . شود مي
 ي نقطه با بخشي از تاريخ ايران تبديل شده است، مبارزهنماد 

كه سرزمين ما تنها است  حالي در ايناوج چنين حركتي است و 
 را در اريختترين  »يبنش پر فراز و«سرزميني است كه هر چند 
ساز خود در ارتباط  ي فرهنگي و انسان جهان داشته، هنوز با ريشه

نگران داوري تاريخ  . گسست تاريخي نشده استدچاربوده و 
  .باشيد
 توقف ساخت سد سيوند و عدم خواهانكنيم   تأكيد ميباز

  .آبگيري آن هستيم
  

ولي چون مديران سازمان ميراث فرهنگي در چندين 

 تلويزيوني حاضر شده و برخالف آنچه در ي مختلف برنامه

كردند كه سازمان  همايش يادشده گذشته بود دائما عنوان مي

ديگر كاري در تنگ بالغي ندارد و آماده است تا مجوز 

چرا كه وزارت طبق توافقي (آبگيري را به وزارت نيرو بدهد 

، پايگاه چند روز بعد ناگزير )ي سازمان باشد بايد منتظر اجازه

 انجمن مردمي رسيده 61ي دوم كه به تأييد  صدور بيانيهاز 

  .بود، شد

  

نهاد در مخالفت با آبگيري  هاي مردم  سازمان2ي  ي شماره بيانيه

  سد سيوند

 د ز هيچ آموزگارزنيز نامو/ هر كه نامخت از گذشت روزگار 

شناسي تنگ  هاي باستان آخرين دستاوردهاي كاوش«همايش 
نتايجي  به)  دانشگاه تربيت مدرسـماه  ام دي شنبه سي(» بالغي

پيش از اين از سوي . رفت منتهي شد فراتر از آنچه انتظار مي
معاونت سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري و 
رييس پژوهشگاه آن، دكتر طه هاشمي عنوان شده بود اين 

شناسان در تنگ  هاي باستان همايش عالوه بر اعالم نتايج كاوش
 قرار بود به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا از نظر بالغي
شناسان كاري در تنگ باقي مانده يا خير، تا با بازتاب آن  باستان

نظر از سوي سازمان به وزارت نيرو تكليف آبگيري سد سيوند 
ي توافقي كه ميان وزارت نيرو  گفتني است بر پايه. مشخص شود

بار در   نخستينو سازمان ميراث فرهنگي بسته شده است، براي
وسازهاي عمراني كشور، يكي از كارفرمايان بزرگ  تاريخ ساخت

ي مسؤوالن سازمان  دولتي براي گشايش طرحي نيازمند اجازه
اين فرصت طاليي كه در پي فشار . ميراث فرهنگي است

ي افكار عمومي نصيب سازمان مذكور شده، آن سازمان  گسترده
  . قرار داده استساز و خطير  را در موقعيتي سرنوشت

از مدتي پيش، هر چند اين شايعه قوت گرفته بود كه سازمان 
موافقت خود با آبگيري را به آگاهي وزارت نيرو رسانده است و 

ي سازمان هم اين نظر را  سخنان غيررسمي مسؤوالن بلندپايه
مندان  كرد ولي همايش يادشده اين فرصت را به عالقه تأييد مي

اين . گير موضوع باشند مي و كارشناسي پيداد تا در فضايي رس
همايش براي سازمان نيز اين حسن را داشت تا توپ اعتراض را 

شناسان بيندازد چرا كه اگر در آينده از سازمان  به زمين باستان
شناسان استناد  شد مسؤوالن به نظر كارشناسي باستان انتقادي مي

  :اما. نمودند كردند و خود را تبرئه مي مي
 مستقيم و ـشناسان ايراني  در همايش يادشده برخي از باستان .1

باره سخن  در اين.  به كارهاي ناتمام اشاره كردندـغيرمستقيم 
شناس حاضر در جمع، آقاي رمي  ترين باستان آخر را مطرح

 كه بالطبع درگير تعارفات و محذورات با ـبوشارالي فرانسوي 
ها  بسياري از سايت د كه عنوان كرـسازمان ميراث فرهنگي نبود 

رو  از اين. نشده باقي مانده و نياز به پژوهش بيشتري است كاوش
اين سخن مسؤوالن سازمان پس از همايش كه بر اتمام كار 

مشايي،  آقاي رحيم(شناسي اصرار دارند  هاي باستان ي هيأت همه
و آقاي دكتر » نگاه«ي  رياست سازمان ميراث فرهنگي در برنامه
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ي  شناسي سازمان در برنامه ي باستان ييس پژوهشكدهفاضلي، ر
ماه  ام دي كه در شب شنبه و صبح يكشنبه سي» خير ايران صبح به«

تواند با  ، نمي)ي يك سيما پخش شدند ماه از شبكه و يكم بهمن
 .خوان باشد واقعيات هم

 حضور گروهي از جوانان مخالف آبگيري سد سيوند، از .2
از شهرهاي ) اَُُ جي ان(نهاد  مان مردم ساز47جمله نمايندگان 

مختلف ايران، مصداقي بود بر اين سخنان دكتر فاضلي، دبير 
همايش كه در آغاز همايش بر معيار بودن نظر ملت ايران در 

در عرف جهاني، . گيري سازمان تأكيد كرده بود تصميم
نهاد، نمايندگان مردم به شمار  هاي غيردولتي و مردم سازمان

  . روند مي
شده در پيش از برگزاري همايش و  هاي داده  بر خالف وعده.3

گيري از همايش،  حتي در آغاز آن، بخش ميزگرد و اعالم نتيجه
شناسي و  ي باستان كسوتان رشته به سخنان شماري از پيش

مسؤوالن سازمان محدود شد و دكتر فاضلي با عنوان كردن 
يش غايب هستند شناسان در اين هما كه گروهي از باستان اين
   .گيري را به آينده موكول كرد ، نتيجه)شناسان؟ كدام باستان(
اي كه بسيار مهم است و از سوي مسؤوالن سازمان   اما نكته.4

ها در  ي كاوش شود اين است كه مسأله ناديده گرفته شده و مي
تنگ بالغي تنها يكي از چندين آسيب ناشي از آبگيري سد 

هم در  ها ناديده گرفته شده، آن سيوند است و ديگر آسيب
براي نمونه آيا مسؤوالن . شرايطي كه متولي ديگري وجود ندارد

طور كه به فكر وزارت نيرو و رفع مشكل آب  سازمان همان
هايي كه براي ساخت سد پرداخت شده  هستند و حساب هزينه

هاي ژنتيكي  ها، مراتع، گنجينه جنگلرا دارند نبايد به فكر نابودي 
اساس نظر  برهاي كشاورزي منطقه هم باشند؟  مينو ز
 گياهانى در اين منطقه ،شناسان به علت بكر بودن تنگ بالغى گياه

ي ژنتيكي غني هستند  عالوه بر اين كه يك گنجينهوجود دارد كه 
توان به نوع  ها مى در صورت انجام مطالعات كامل بر روى آن

ى پاسارگاد وجود ها درختان و پوشش گياهى كه در باغ، ها گل
ولي با آبگيري سد سيوند اين پوشش گياهي نادر  بردي داشته، پ

 ي نظر كارشناسي از سوي ديگر بر پايه. به زير آب خواهد رفت
هاي خارج از  مديركل دفتر جنگل، دكتر پيمان يوسفي آذري

 8با آبگيري سد سيوند حداقل ها و مراتع،   سازمان جنگلشمال
و زمين  هزاران هكتار مرتع و ساله 500هزار اصله درخت 

شدن   درختان به دليل واقع اين .شود مرغوب كشاورزي نابود مي
گاه  هذخير  توراني از نظر تنوع و ـ  رويش ايرانيي در ناحيه

تخريب  و اي هستند فرد و داراي اهميت ويژه  منحصر به،ژنتيكي
  وت اس طبيعت منطقهبه معناي فنا و نابودي كاملها  جنگلاين 

 ها  جنگل اينحتي با صرف ميلياردها دالر هم امكان احياي
قدر فقير و خشك است كه   آن منطقهچرا كه خاك، وجود ندارد

گيري جنگل در  زيرا شكلرد، توان بازسازي خود را ندا رويشگاه
چندين يافته  هاي خشك ايران بر اثر يك فرايند تكامل حوزه

هاي   آلودگي هوا اقليمي جا كه پديده هزارساله است و از آن
چند ها  اين درختي كند براي جايگزين تر مي خشك را خشك

بر . با اين شرط كه اقليم تغيير نكند - زمان نياز است صد سال
 اين منطقه  توراني ـهاي ايراني اين اساس حفظ و ارزش جنگل

   .باشدهاي شمال  جنگل تر از  مهمهمان درجه و حتي شايد به
كه   نگراني است آني ز هر چيزي مايهچه بيش ا اما آن

ها  كنند تا موافقت سازمان جنگل مسئوالن استان فارس تالش مي
 هزار اصله درخت 8براي قطع را و مراتع و آبخيزداري كشور 

 جلب نمايند؛ موافقتي  سيوند آبگيري سدي موجود در محدوده
 كه حتي ه شودتواند سنگ بناي مخربي در كشور گذارد كه مي
زيست و منابع طبيعي غيرممكن  سوزان محيط ش براي دلتصور
بدعت ناگوار و مخربي كه روند رو به تخريب منابع  .است

طبيعي را سرعت خواهد بخشيد، چرا كه از اين پس هر سازمان 
هاي  كردي، براي اجراي پروژه يا نهادي با استناد به چنين عمل

چ خود درخواست مجوز قطع درخت خواهد كرد و ديگر هي
 حداقل سازمان .تواند مانع از اين روند تخريب شود سازماني نمي

مراتع و آبخيزداري قدرت مقابله با آن را نخواهد ، ها جنگل
  .داشت

بر بنيان نظرات كارشناسي و بر خالف نظر مجريان سد، 
 آبگيري سد سيوند بر كشاورزي منطقه نيز اثرات مخربي دارد و

ب زراعتي و خاك زير آب دفن هزاران هكتار مرتع و زمين مرغو
چهارم ارزش مراتع  حالي كه توليد علوفه فقط يك در، شود مي

حفاظت خاك و جلوگيري  چهارم ارزش آن مربوط به است و سه
  .پذيري آب است از فرسايش و ميزان نفوذ

به دليل عبور عشاير منطقه و مسير بالغي تنگ چنين  هم
بسته .  برخوردار استسزايىه كاروان از اهميت بتاريخي عبور 

آب رفتن يكي از  شدن مسير كوچ عشاير و به زير
نتايج آبگيري سد ديگر نشينان در منطقه، از  هاي كوچ استقرارگاه

 مراتع عشاير كه يكي از با آبگيري سد سيوند. سيوند است
. شود رود نيز نابود مي هاي گردشگري ايران به شمار مي جاذبه

، مدير كل امور عشاير استان مختار نجفي كشكولي  مهندس
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 عشاير به دو دسته و ضمن تقسيم اين مطلب تأييدفارس با 
داران كه از  اين سد براي مرتع: دافزاي نشين مي دار و كوچ مرتع
 باصري هستند خطر بيشتري دارد چرا كه مراتع و ي طايفه

  .رود ها زير آب مي آنهاي  چراگاه
ند مدعي شوند كه توان درست است كه مسؤوالن سازمان مي

بوم منطقه ربطي به آنها ندارد و خودش متولي دارد ولي  زيست
كه آنها بارها و بارها در سخنانشان به دفاع از وزارت نيرو  هنگامي

توان از آنها انتظار توجه به ديگر مسائل را هم  برخاستند نمي
كه اين فرصت تاريخي تنها به سازمان ميراث  داشت؟ كما اين

ده شده كه بتواند آبگيري سد را به تأخير بيندازد و نه فرهنگي دا
  .هيچ سازمان ديگري

هاي ديگري  شناسي تنگ بالغي آسيب  غير از اهميت باستان.5
ي مستقيم با  شود كه در رابطه هم از آبگيري سد سيوند ناشي مي

وظايف سازمان ميراث فرهنگي است، وظايفي كه به شدت 
 آبرفتى و سست ي  به واسطه.شود توجهي مي ها بي نسبت به آن

زمينه براى زيرزميني، بودن خاك منطقه با باال آمدن ميزان آب 
، كاخ بارعاماعم از (هاى دشت پاسارگاد  رسانى به پى سازه آسيب

تل تخت و به ويژه ، گور كمبوجيه، كاخ اختصاصى كاخ دروازه،
خواهد  آماده )ترين اثر به سد است  كه نزديكآرامگاه كوروش

 افزايش رطوبت پس از آبگيرى سد و تشكيل از سوي ديگر،. شد
 پشت آن در درازمدت باعث تغيير اقليم و آب و هوا ي درياچه

 كه از جنس ـ شده و آثار سنگى پاسارگاد را )اكوسيستم(
 از بين خواهد  ـ رطوبت هستندي كننده هاى آهكى و جذب سنگ
و مسائلى چون  اثر مستقيمى بر اين آثار داشته ، رطوبت.برد

آثار پاسارگاد . ها را به دنبال دارد الى سنگ رويش گياهان در البه
جمشيد هستند و ارتفاعى نسبت به دشت  تر از تخت فرسوده

پيش . ها بسيار باال است پذيرى آن ندارند و به همين دليل آسيب
هاي   از آسيبورىآ شد كه بتوان با استفاده از فن از اين تصور مى

 اين  اما اكنون مشخص شده كهجلوگيري نمودطوبت رناشي از 
هاى  و ضرر ناشى از رطوبت بر روى سازهامكان وجود ندارد 

در بيشتر  فراموش نشود .پاسارگاد در درازمدت قطعى است
مواقع جريان بادى از سمت دره و كوهستان بالغى به سمت 

ه جا بادى ك اى در آن  درياچهدر صورت ايجاد وزد و ميپاسارگاد 
وزد رطوبت دره و درياچه را به پاسارگاد منتقل  سو مى از آن

 بر »زير زميني« و »رو زميني«با افزايش رطوبت . خواهد كرد
هاى  ها كه يكى از عوامل فرسايشى سازه ميزان رشد گلسنگ

وسعت اين سد فراموش نشود . افزوده خواهد شد، سنگى است

 سال آينده تخليه 50تا آب آن اى است كه  گونه و آبگيرى آن به
  . شود نمى

عنوان يك مكان تفريحى   ايجادشده بهي چنين درياچه هم
ها و افراد سبب آلودگى  وآمد ماشين محسوب خواهد شد و رفت

ها را به  كوهستانى بودن منطقه و بارش باران، آلودگى. شود مى
كند كه اين پديده از عوامل  بسيارى از مناطق ديگر منتقل مى

ي  نگاره باليي كه بر سر سنگ (آيد  به حساب مىتخريب آثار
ي چند هزاره آسيب  بيستون آمد و در عرض چند دهه به اندازه

  .)ديد
شناسي  ي باستان ، رييس پژوهشكدهنشلي البته دكتر فاضلي

خير  صبح به«ي  سازمان ميراث فرهنگي در سخنانش در برنامه
ي بر پاسارگاد ، اطمينان داد كه رطوبت هيچ تأثير مستقيم»ايران

نخواهد داشت و اگر هم تأثير غيرمستقيم آن افزايش يابد تيم 
هاي  سنگ كارشناسي سازمان كه به صورت تخصصي بر روي گل

موردي كه تا امروز خبرش در (كند  آرامگاه كورش كار مي
جا درج نشده بود و خود ايشان هم در روز همايش از آن  هيچ
ي  هاي پيشرفته ا دستگاهب!) اطالع بود تا منعكسش كند بي

شود آنها را وزارت نيرو خريداري كرده  كه گفته مي(سنج  رطوبت
اي براي  است؛ وزارتي كه هنوز بر خالف ادعاهايش هيچ هزينه

آن را متوجه شده و نسبت به ) هاي منطقه نپرداخته است كاوش
اش را هم بايد از خود ايشان  چگونه(كاهشش اقدام خواهد كرد 

كه اگر پس از مدتي خطر دهد   تجربه نشان ميپرسيد ولي
اكنون قطعي   كه كارشناسان آن را از همـرطوبت جدي بود 

ي سد از آب و متوقف كردن   درصد امكان تخليهـدانند  مي
كه ممكن است  كما اين. فعاليت آن چيزي در حد صفر است

 از ميزان جدي ـهاي دولتي  ويژه سازمان  بهـتعريف نمايندگان 
ن خطر براي آثار، بسيار متفاوت از آنچه متخصصان غيردولتي بود
توان با اثري به  ها به گمان ما نمي عالوه بر اين. انديشند باشد مي

پيش از اين هم ). مهمي پاسارگاد با آزمون و خطا برخورد كرد
 عنوانبنياد پژوهشى پارسه و پاسارگاد دكتر طالبيان، رياست 

ميزان توانيم  ، ميردن ميزان آبگيرىبا پايين آو«:  كهبودكرده 
 كارشناسان محيط زيست كه در حالي ،»رطوبت را كاهش دهيم
ثيرى أ ت،دانند و معتقدند كاهش ميزان آب اين راهكار را مفيد نمى

  .ميزان تبخير آن نداردي سطح آب و در نتيجه در  اندازهدر 
به هر رو اكنون در شرايطي قرار داريم كه سازمان ميراث 

تواند به ياري افكار عمومي خواهان عقب انداختن  هنگي ميفر
تر و با رفع  ي آبگيري باشد تا بتوان در فضايي كارشناسي ساله يك
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نه فقط اتمام پژوهش در (هاي ناشي از آبگيري  ي نگراني همه
به گمان . ي لزوم آن به سخن گفتن پرداخت ، درباره)تنگ بالغي

 اجراي آن اكنون بر دوش سازمان ما اين، راهي ميانه است كه بارِ
ي اين درخواست به  ميراث فرهنگي است و آن سازمان با ارائه

ي دوستداران ميراث  تواند خود را همراه با همه وزارت نيرو مي
  . فرهنگي قرار دهد

  
ي سوم براي اطالع دادن به سازمان  و سرانجام صدور بيانيه

ان به توجهي آن سازم ميراث فرهنگي كه در صورت بي

  ... ي خويش به سازمان ملل شكايت خواهيم برد، وظيفه

  
نهاد در مخالفت با آبگيري  هاي مردم  سازمان3ي  ي شماره بيانيه

  سد سيوند

  ملرزان مرا تا نلرزد زمين/ نشين   را منم تاج تاركزمين

ها در همين چندماهه ما را از سير  تنها توجهي سطحي به رسانه
عبور مترو : كند رهاي فرهنگي آگاه ميناك تخريب يادگا دهشت
، تغيير مسير )چهارباغ(ي جهان  ترين خيابان درختي زنده از كهن

ها در  آهن براي عبور از حريم منظر نقش رستم، كندن آبراه راه
ي بيستون، سبز شدن   جهاني رسيده ثبت كنار بناي تازه به

نگي  فرهـي تاريخي  هاي برق در حريم مجموعه ي دكل باره يك
توس، تالش براي اكتشاف نفت در كنار تنها زيگورات سالم 

مان بدون تالشي از سوي  كه ميادين مشترك نفتي در حالي(جهان 
اي  ، ساخت سازه)سايگان است ما در حال تخليه از سوي هم

ي يك برج قابوس  تجاري با ارتفاع غيرمجاز در حريم درجه
اي كارون سه و سروصد ، آبگيري بي)ي سلجوقي شاهكار دوره(

به زير آب رفتن بخشي از تاريخ عيالمي، طرح ساختن مغازه 
جاي بخشي از شبستان مسجد جامع صفوي تهران، نابودي آثار  به

ي نابودي قرار گرفتن  قاالسي دشت مغان، در آستانه باستاني اولتان
  ...ي سيستان،  تاق ساساني گرا و دژ اشكاني كوه خواجه

هاي  ي دوره ها همه گري  شود اين ويران طور كه ديده مي همان
توان به اين  و مي. گيرند تاريخي را در سراسر ايران در بر مي

ي   و منطقه بوم فهرست كوتاه، نابودي چندين زيست
ها و صنايع دستي و در  توجهي به برخي آيين شده، بي حفاظت

ي گياهي را هم  خطر انقراض قرار گرفتن شماري جانور و گونه
ي  توانيم همه  محدودمان را پخش كنيم مي حال اگر ما توان. افزود

 ـكه تنها راه را براي آناني كه  اين يادگارها را نجات دهيم يا اين
ايم؟   مشغول به تخريب هستند باز كردهـآگاهانه يا ناآگاهانه 

 ـهم براي رفع تكليف   آنـگمان ما نبايد تنها به اعتراضي  به
مان را به سرانجام برسانيم تا  بتوانيم خواستبسنده كرد بلكه بايد 

چنان  راه مقدس هم آتش اميد و انگيزه براي دنبال كردن اين 
ي   رسد مگر آن كه همه اما اين مهم به انجام نمي. روشن بماند

  .گير آن باشند  خواهان و پيـشان   در حد توانـدوستان  ايران
رهنگي در شوربختانه سازمان متولي پاسداري از ميراث ف

اگر توجيهاتي چون كمبود . اي ضعيف دارد زمينه كارنامه اين
بودجه و كمبود نيروي انساني به نسبت گستردگي اين ميراث در 

كه البته همين كمبودها (سرزميني چون ايران را به كناري نهيم 
، سازمان ميراث )گردد هم به ضعف عملكرد آن سازمان برمي

گري حتي در مواردي هم كه فرهنگي و صنايع دستي و گردش
شده است بسيار كوتاهي كرده؛ يا در  ها نمي شامل اين بهانه

مانند تأييد ساخت مجتمع در برابر (مواردي همراهي كرده 
كه  ، يا در مواردي اصال اعتراضي نكرده در حالي)ي پيرنيا خانه

مانند آبگيري سد كارون سه كه پيش از آن توافقاتي (محق بوده 
؛ يا فقط )شناسان پايان گيرد ه بود تا كار باستانصورت گرفت

مانند اكثر مواقع، در (گيري نكرده  اعتراضي كرده ولي هيچ پي
 اين ـسازي افكار عمومي  توانست به روشن حالي كه حداقل مي

؛ و يا اگر ) بپردازدـصاحبان واقعي ميراث فرهنگي 
! فتههايش گوش شنوايي پيدا كرده، اعتراضش را پس گر اعتراض

 در حريم شكارگاه خسرو پرويزهوايي ساخت پل ي  مانند نمونه(
شهردار  بازداشت دادگستري راي به توقف پروژه و حكم بهكه 

فراموش ).  ولي سازمان شكايت خود را پس گرفتكرمانشاه داد
هاي مردمي  نما هم، اين كانون نشود در موردي چون برج جهان

 كه توانستند شهردار چون كانون مدافعان حقوق بشر بودند
نشيني كنند وگرنه مسؤوالن   وادار به عقبـ تا حدي ـاصفهان را 

شهري اصفهان هيچ توجهي به موضع سازمان نداشتند، و دقيقا 
اهميتي به آراي سازمان، به  سخن بر سر اين است كه اين بي

گردد و ديده نشده است كه  هاي پياپي خود سازمان برمي كوتاهي
ترين مورد  در تازه. گير بوده باشد ردي به جد پيسازمان در مو

ي سدهاي در حال ساخت استان كردستان به  وزارت نيرو درباره
شناسان براي كاوش پاسخي نداده است،  خواست باستان

ي زرتشتيان در مجلس شوراي اسالمي ناگزير  كه نماينده طوري به
ي هيأت  در اين بين حتا مصوبه. از دادن تذكر به وزير نيرو شد

كه كارهاي عمراني در مناطق تاريخي تنها با  دولت مبني بر اين
مجوز سازمان ميراث فرهنگي ممكن است نيز از ضمانت اجرايي 

توان به سد خاكي شور در  در اين مورد مي. الزم برخوردار نيست
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ي عيالمي ايذه اشاره كرد كه توسط جهاد كشاورزي و  منطقه
ي دولت سال جاري  خته و در هفتهبدون توجه به اين مصوبه سا

  . افتتاح شد
ي  به همين خاطر است كه فرصت اظهارنظر سازمان درباره

يابد چرا كه به  ي آبگيري سد سيوند اهميتي مضاعف مي اجازه
ها به ساخت آن سد و  آمده و انبوه اعتراض خاطر شرايط پيش

پسندي كه وزارت نيرو ناچار از گرفتن آن شد اين  ژست مردم
رصت تاريخي به دست مسؤوالن سازمان افتاد تا تعهد نسبت به ف

شان است را نشان  وظيفه و عشق نسبت به مسؤوليتي كه بر عهده
  . اند دهند، كه تاكنون چنين نكرده

ي تعدادي از  شانزدهم آذرماه سال گذشته بيانيه) 1پيش از اين 
اد گرد سال در پاسارگ ماه همان نهاد را كه آبان هاي مردم سازمان

 عقببه «همراه درخواست  آمده و آن را صادر كرده بودند به
 تحويل رياست سازمان »ي آبگيري سد سيوند انداختن چهار ساله

شده براي مستندسازي  ترين زمان عنوان كم(ميراث فرهنگي داديم 
شناسان، چهار  ي بالغي از سوي كارشناسان و باستان آثار تنگه

ماه سال  وسوم بهمن  بيست)2خ ماند؛ پاس ، كه بي)سال بوده است
بر لزوم  جمهور فرستاديم و اي را براي شخص رييس نامهگذشته 

اگر در «كه توقف ساخت سد سيوند با اين استدالل پاي فشرديم 
بار سد قطعي تشخيص داده شد نياز   زيانآثاري مطالعات،  نتيجه

الوه  تا ع شودتخريبنما  هايي از برج جهان نباشد همانند بخش
ي  اي باشد براي تخريب وجهه ي ملي، باز بهانه بر اتالف سرمايه

 مركز رسيدگي به شكايات مردمي«، كه آن نامه را »فرهنگي نظام
ي سازمان ميراث فرهنگي كرد تا به  روانه» جمهوري دفتر رياست

 1384پيش از پايان سال ) 3ي پيشين دچار شود؛  سرنوشت نامه
ي  اي از نامه جمهور، نسخه  رييسبه توسط يكي از همسايگان

هرچند پس از آن، . يادشده را به دست شخص ايشان رسانديم
جمهور با ما تماس گرفتند و اعالم  بار از دفتر مردمي رييس يك

هاي مسؤول روابط عمومي پايگاه  گيري وصول كردند ولي پي
 روز) 4هيچ نتيجه و در نتيجه هيچ پاسخي را به دنبال نداشت؛ 

استناد گزارش  جدهم آذرماه سال جاري شكايت خود را بهشنبه ه
هاي   زياني هاي كارشناسي درباره بندي و بررسي ديدگاه جمع«

 ي تنگه بر ميراث فرهنگي و طبيعي ناشي از آبگيري سد سيوند
 به  ارائه شده بود نامه كه به پيوست شكايت» بالغي و پاسارگاد

يم، كه هنوز به ما  مجلس شوراي اسالمي برد90كميسيون اصل 
ها حاكي است كه اين  گيري ي پي نتيجه. پاسخي داده نشده است

.  عمراني استـ فني  ـي اقتصادي اكنون در كميته  شكايت هم

برده سراغي از  هاي نام كدام از مقام شوربختانه در اين مدت هيچ
  .ما نگرفتند

پسنديم چنين خواستي   چرا كه ميـاكنون بر خالف ميل خود 
 و در صورتي كه رياست سازمان ـ درون كشور پاسخ گيرد در

ي بالغي را تسليم وزارت نيرو  دستور پايان كار سازمان در تنگه
فراموش نكنيم  .ايم تا شكايت به سازمان يونسكو بريم كند آماده

. كه كورش، بنيادگذار كشوري است كه ما اكنون باشندگان آنيم
بستگي  نمادي از تهاجم به همتوان نابودي آرامگاه او را  پس مي

 و تا امروز، –ايرانيان دانست، ايرانياني كه توانستند براي اولين 
اي را بسازند كه به   بار در تاريخ بشر فرمانروايي–آخرين 

گذاشت و در هر جا كه  ي مردم جهان احترام مي باورهاي همه
 پس در اين حركت .كوشيد توانست به سازندگي و آباداني مي مي
لي همه بايد در كنار هم باشيم، جدا از هر مرام و مسلك، قوم و م

  ... تيره
اي   در هر زمينه–نهاد  هاي مردم ها و سازمان ي انجمن از همه

 خواهانيم به اين جنبش ملي بپيوندند، و در ـكنند  كه تالش مي
ها و  اين ميان چون هميشه نيازمند ياريگري گردانندگان رسانه

  .هستيمنگاران  روزنامه
نظر خود  رياست سازمان در آخرين اعالممشايي،  آقاي رحيم
تنها مشكل موجود ، رطوبت دشت پاسارگاد «: اند تصريح كرده

ي  كه به مرور زمان بر روي دشت و مقبره است كه با توجه به اين
گذارد، قرار است وزارت نيرو با استفاده از  كورش اثر مي

رفع اين . »دريج برطرف كندهاي خاص اين مشكل را به ت تكنيك
ي يادآوري  ي وظايف سازمان است ولي شايسته معضل در حيطه

است كه معضل رطوبت فاقد تكنيكي خاص است جز يك مورد 
كار ساخت سد  و آن، همان تكنيكي است كه بلدوزرهاي پيمان

شاه به كار گرفتند و آن را از بيخ  در برخورد با كوشك داريوش
  . ويران ساختند

  
هاي خودجوش آغاز شده بود؛ سه تحصن در برابر  صنتح

سازمان ميراث فرهنگي، دو تحصن در برابر وزارت نيرو، و 

پايگاه ضمن . يك تحصن در برابر مجلس شوراي اسالمي

داري، تالش كرد تا با ياري  دعوت يارانش به خويشتن

هاي آنان  گير خواست ها پي گروهي از برگزاركنندگان تحصن

. شده از سوي مسؤوالن شود هاي داده رآمدن قولو به اجرا د

  .ي چهارم در اين راستا صادر شد بيانيه
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نهاد در مخالفت با آبگيري  هاي مردم  سازمان4ي   شمارهي بيانيه

  سد سيوند

 و از سالي خشك بپاياد اين سرزمين را از دروغ، از پروردگار

  سپاه دشمن

: دآور شويم است باري ديگر ياالزم از ورود به بحث پيش
.  فرهنگيواي است ملي، و كامال فني  ي سد سيوند پرونده پرونده

. كند ي سياسي از آن، موضوع اصلي را لوث مي سوءاستفاده
وگو ميان موافقان و مخالفان آبگيري   گفتامروزخوشبختانه تا 

 بوده است و برقرارسد سيوند در فضايي آزاد در درون كشور 
ي  وب نهادهاي رسمي موجود، نتيجهرود تا در چهارچ اميد مي
  . شودگرفتهمطلوب 

ويژه   به–ي ايرانيان   تأييد همهموردتوسعه امري است الزم و . 1
 اذعان دارند هر امرگونه كه كارشناسان   اما همانـ،دوستان  ايران

هاي  مانند طرح(شود  اي الزاما به پيشرفت منتهي نمي توسعه
ن به محيط زيست و ميراث  چندي كه با وجود آسيب زدعمراني

 و هيچگاه فايدتي از آنها شدهفرهنگي، پس از مدتي متوقف 
 سد آيا. بلكه توسعه بايد پايدار باشد) نصيب مردم نشده است
آوريم  دست مي ها هست؟ آيا آنچه به سيوند داراي اين ويژگي

كم  تر نباشد، دست دهيم اگر ارزنده  ميدستنسبت آنچه از  به
  : افكنيم  نگاهي دوباره به اين سد مييكسان است؟ پس

 است كه، گزارش توجيهي سد سيوند كه در اوايل شده عنوان
 مجلس شوراي اسالمي بهي هفتاد براي گرفتن رديف بودجه  دهه

ارايه شده است از آن زير نام سد تأخيري نام برده شده كه 
ي  حال كه پرونده. گرفته است  ميلياردي را در بر مي8 اي بودجه

 ملي بدل شده، الزم است كه اين اي پروندهساخت اين سد به 
 پاسخ داده شود پرسشها بيرون آورده و به اين  سوابق از بايگاني

كه در صورت درستي اين موضوع، چگونه است كه اين سد به 
اي نزديك به ده برابر را به   شده و هزينهتبديلسدي مخزني 

 عنوان شدن گاه ،ديگرالمال تحميل كرده است؟ موضوع  بيت
گاه اين نكته از سوي مديران درگير در ساخت سد سيوند  به

.  ساخت اين سد متعلق به پيش از انقالب استطرحاست كه 
 چنين طرحي در رژيم داشتنهرچند ما بر اين باوريم كه ريشه 

 آنجاخود دليلي بر درست بودن آن نيست ولي تا  پيشين به خودي
ن مطالعاتي جهت ساخت سدي در كه ما پژوهيديم در آن زما

گونه مشكل و   گرفته بود كه هيچانجامي دشت بال سيوند  منطقه
.  نداشته استوجودي پاسارگاد  تحديدي براي آثار باستاني منطقه
گرفتگي روستاي  كه احتمال آب حتي در آن هنگام با توجه به اين

ستا  وجود داشته به اهالي اين منطقه اعالم شده بود كه روسيوند
 آنها به شيراز و مرودشت كوچ كردند ازرا تخليه كنند و برخي 

غرض از . ماندكه با توجه به پيروزي انقالب اين طرح ناتمام 
طرح اين موضوعات، تأكيد بر اين موضوع است كه با توجه به 

 سد سيوند الزم است كه وزارت محترم نيرو ي پروندهبعد ملي 
 كارشناسان مستقل بگذارد اختيار باره را در اطالعات خود در اين

 وكه چرا ساخت چنين سدي اين مقدار زمان  و توضيح دهد 
شود مشكل آبرفتي بودن  كه گفته مي هزينه برده است و اين

ي پشت سد   و قرار است درياچهشدهاي كه سد در آن زده  منطقه
 فرهنگيدر آنجا تشكيل شود هنوز رفع نشده و توافق كميسيون 

رت نيرو براي كاهش ميزان آبگيري به اين موضوع مجلس و وزا
كنيم   صحيح است؟ در ضمن باز تأكيد ميحدگردد، تا چه  برمي

 سال ازخانه مبني بر آنكه سد سيوند  كه اين سخن آن وزارت
شناسي  هاي باستان برداري بوده و براي كاوش ي بهره گذشته آماده

رسد چرا كه  ر مينظ  عقب انداختند قابل بحث بهبهآبگيري آن را 
 از مهندسان سازمان گروهيماه سال گذشته،  در سيزدهم آبان

 ونظام مهندسي ساختمان استان فارس از آن منطقه بازديد كردند 
ي سد آغاز نشده بود  توانند گواه باشند كه ساخت بدنه مي
 وزارت نيرو مدعي كه اينچنين  هم). هاي آن موجود است عكس(

 اعالمهايي را براي آغاز آبگيري  رها زمانسال با است در اين يك
 ـ) 1385 و ارديبهشت، خرداد و شهريور 1384اسفند (كرده 

 ولي هر بار باز ظاهرا به همان ـ بار پنجقول برخي مسئوالن،  به
اند   تعويق انداختهبه، آن را )شناسان دادن زمان به باستان(خاطر 

تمامي سد را هم سخني كارشناسانه نيست، چرا كه اگر فرض نا
ي كارشناسان، تنها هنگام آبگيري سد،   نهيم، بنا به گفتهكناريبه 

هاي فصلي است   در زمان آخرين سيالبوماه  ماه تا بهمن از آذر
ري ژ سد آبگيگذشتهو اين به آن معناست كه اگر در زمستان سال 

ها  به هر رو اين. توانسته آبگيري شود نشده تا زمستان امسال نمي
 است كه بايد در فضايي كارشناسي از سوي هايي دغدغه

  . شودگيري پينهاد  هاي مردم نمايندگان سازمان
 روستاي كشاورزانماه شماري از  وهشتم بهمن شنبه بيست. 2

شوراب، از توابع شهرستان ارسنجان، با تجمع در برابر سازمان 
گيري سد   استان فارس در شهر شيراز خواستار آباي منطقهآب 

 باوريم كه بايد دست اين مردانِ راه اينتنها بر  ما نه.  شدندسيوند
 با شناختي كه از بلكهآباداني ايران را بوسيد و ياريگرشان بود 

هاي بازمانده كه بر  الي تاريخ  از البهـرادمردي كورش بزرگ 
هاي آسماني كه او   دوستان و دشمنان نوشته شده و كتابدست
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 سراغ داريم ـاند  ناميده  مسلمانان نذوالقرنيرا مسيح يهوديان و 
آبي   از معضل كمآگاهيبر اين گمانيم كه خود او نيز پس از 

هيچ ترديدي راي به آبگيري سد  هاي خبريز و شوراب بي دهستان
  : مطرح استجا  هايي چند در اي  پرسشاماداد،  مي
 سد احداثي   همانند منطقهـهايي از سرزمين ايران   بخشدر

خاطر وضعيت اقليمي، ميزان تبخير و هدررفت  ه به كـسيوند 
به . حل باشد  سد بايد آخرين راهساختنآب بسيار باالست، 

 براي مختلفيي كارشناسان كشاورزي منطقه، راهكارهاي  گفته
هاي آبخوانداري  ي آب وجود دارد از جمله طرح تأمين و ذخيره
هاي   آبي سفره  موجب نفوذ بيشتر آب و تغذيهكهو آبخيزداري 
هاي   طرحازشد  جاي ساخت سد مي شود و به زيرزميني مي

 هكتار از 4500از سوي ديگر مقرر است . مذكور استفاده نمود
ي خفرك از آب   پاسارگاد و بخشي از منطقهشهرستانهاي  زمين

 در صورتي ـ بودن آب، مازادسيوند استفاده نمايند و در صورت 
هاي   سد زده شده و زمينكه مشكل اختالف سطح ميان جايي كه

ي   كه در سطح باالتري قرار دارند با صرف هزينهارسنجان
مند گردد،   نيز بهرهارسنجاني   منطقهـهنگفت ديگري رفع شود 

 اين آب بهرو قاعدتاً كشاورزان منطقه نبايد چندان اميدي  از اين
ي ارسنجان  كه از نظر تاريخي هم منطقه داشته باشند، كما اين

از سويي ديگر نبايد فراموش .  است  اين آب بودهازآبه  قفاقد ح
 ـ است مقدس امرينفسه   كه فيـي كشاورزي  شود كه توسعه

 كه در سرزميني چون ـ باشد باعث نابودي منابع آب  رويه اگر بي
» شوراب«اي كه نام آن  آيا منطقه. شود  ميـ بسيار مهم است ايران

كه  اورزي تلقي شود؟ يا اين براي كشمناسبتواند جايي  است مي
 آن منطقه را در نسبي  ، مزيت بهتر است متوليان امر براي توسعه

 آبگيري، بايد يادآور شد كه تأثير منفي  عالوه بر اين. نظر بگيرند
هاي طشك و بختگان به  سد سيوند بر روي رود كُر و درياچه

  . خواهد شدتمامضرر مردم همان مناطق 
 ميراث دوستدارانماه گروهي از  همنچهارشنبه هجدهم ب. 3

طور خودجوش نخست  اي محدود و به فرهنگي، با هماهنگي
روي سازمان ميراث فرهنگي   و سپس روبهنيروروي وزارت  روبه

از جمله . كردنددر اعتراض به آبگيري سد سيوند تجمع 
هايي كه مدير روابط عمومي سازمان به آنها داد پذيرش  قول

هاي   كارشناسي با حضور نمايندگان تشكلاي مناظرهبرپايي 
ي  كه در طي دو هفته  اينديگر بود، و ـ در يك ماه بعد ـمردمي 

 رويي تنگ بالغي بر  هاي منطقه هاي كامل كاوش آينده گزارش
آن سازمان قرار گيرد، كاري كه تاكنون ) سايت وب(تارنماي 

د  بعد از آن تاريخ، به دعوت چنهفتهيك . انجام نشده است
 تجمعيها  انجمن غيردولتي استان فارس و گروهي از بختياري

. با همان هدف در جلو مجلس شوراي اسالمي برگزار شد
اي مستقل، مركب از   تشكيل كميتهبا«: خواست آنها چنين بود كه

 خطر در”هاي مردمي، هم بحث  كارشناسان پيشنهادي انجمن
و “ )محيطيزيست (هاي طبيعي  بودن ميراث فرهنگي و سرمايه

يابي و ساخت  از مكان( بودن اين سد غيركارشناسي”هم بحث 
مورد بررسي دقيق قرار “ )بودنبر  تا داليل طوالني شدن و هزينه

 اقدامگاه با آگاهي كامل نسبت به حل اين معضل  گيرد، تا آن
واضح است كه تا آن هنگام بايد هرگونه احتمال وقوع ... شود

گيري حقوقي و قضايي اين   حق پينينچ هم. آبگيري منتفي گردد
بر . » بودخواهدي ملي از سوي نهادهاي مدني محفوظ  پرونده

همين اساس اميررضا خادم، عضو كميسيون فرهنگي مجلس كه 
 شده بود اين قول را داد تا شرايط حاضركنندگان  در ميان تجمع
 مسئوالن بانهاد  هاي مردم وگوي نمايندگان سازمان را براي گفت

ازمان ميراث فرهنگي آماده كند كه به قول خويش عمل كرد و س
شنبه،  وي قراري را براي روز سه. استگزاري  ي سپاس شايسته

 هماهنگ سازمانيكم اسفندماه در كميسيون فرهنگي با مديران 
كرد ولي متأسفانه هنوز سازمان ميراث فرهنگي از انتشار 

ي كرده است هاي تنگ بالغي خوددار  كاوشكاملهاي  گزارش
هاي   سازماننمايندگانها ياريگر  كه آگاهي از مفاد آن گزارش

به هر رو . مردمي خواهد بود، پس آن نشست به تعويق افتاد
 گرفته از سوي سازمان ميراث فرهنگي در اين انجامهاي  تالش

 پژوهشي سازمان در معاوندكتر موسوي، (مدت را بايد ارج نهاد 
ام بهمن كه از راديو سراسري  نبه سيي خود در روز دوش مناظره
 شد به كارشناساني اشاره كرد كه بر روي رطوبت در پخش

 كه اميدوار است آن رساني اطالعو پايگاه ) كنند منطقه كار مي
 بهره خودهاي  آمده براي بهبود فعاليت سازمان از شرايط پيش

 اي كارشناسي در ببرد، اعتراض به يونسكو را تا برگزاري مناظره
 كه در آن نمايندگان وزارت نيرو، سازمان ميراث اسفندماهي  نيمه

ها حضور داشته   و رسانهمردميهاي  فرهنگي، نمايندگان تشكل
 سازمانرود  تا آن هنگام انتظار مي. اندازد باشند به تعويق مي

ي عمومي كند و  هاي يادشده را عرضه ميراث فرهنگي گزارش
هاي  گي نمايندگان سازمان هماهنباجاي قدرداني دارد اگر 

  .دهدنهاد يكي از تاالرهايش را به اين امر اختصاص  مردم
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ي گروهي از كشاورزان در دفاع از آبگيري سد           تحصن دوباره 

سيوند و قوت گرفتن احتمال آبگيري سـد سـيوند، پايگـاه را             

  . كردـ امضا 82 با ـي پنجم  ناگزير از صدور بيانيه

  
نهاد در مخالفت با  هاي مردم ان سازم5ي   شمارهي بيانيه

  آبگيري سد سيوند
 كه من، بدانآيي  هر كه بخواهي و از هر كجا كه مي!  انساناي

  كورش، بنيادگذار امپراتوري ايران هستم
  .  رشك مبراست،ي خاكي كه پيكرم را پوشانيده   اين تودهبر

 از كشاورزان ارسنجاني در گروهيدو هفته پس از تحصن . 1
 در  استان فارس در شهر شيراز،اي منطقه آب مانسازبرابر 
نزديك به (اي از آنان  گروه قابل توجه)  اسفند12(اي ديگر  شنبه

ي تحسين   كه شايستهـاي در خور  با سازماندهي) نفرسيصد 
 جمع شده و خواهان اسالمي در برابر مجلس شوراي ـاست 

 و از روزه حضور آنان در بازديد يك(آبگيري سد سيوند شدند 
ي خبرنگاران از تنگ بالغي و سد سيوند به  نشده  اعالمپيش

 فارس هم، نشان از استانيي  ميزباني مديرعامل آب منطقه
 وآنان شب را در تهران به سر آورده ). دهي يادشده دارد سازمان

 در اين ميان از و روز نيز عمل خود را تكرار كردند در فرداي آن
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  تني چند ي همراهانهسخنان 

 قويا اعالم ـ چون گذشته ـرساني  پايگاه اطالع. نيز بهره بردند
 اينتر كمبودهاي  تنها خواهان رفع هرچه سريع دارد كه نه مي

ميهنان است بلكه از برخي مسؤوالن امر به خاطر  گروه از هم
به مجرد مند است اما، آيا   آنان گاليهنيازدهي به  تأخير در پاسخ

 ارجمند كشاورزانآبي  صدور دستور براي آبگيري سد، مشكل كم
 در ـطور كه پيش از اين اعالم كرديم  حل خواهد شد؟ يا همان

 و در صورت سالمت سد و عدم برخورد با هيچ حالتبهترين 
 به دست آنان آبكشد تا  كم دو سال طول مي  دستـمانعي 

ه پاي سخن كارشناسان فن بار برسد؟ آيا كشاورزان گرامي در اين
   اند؟ نشستههم 

 مرمت و كارشناس كريم متقي، آقايرساني مانند   اطالعپايگاه
 ـ پاسارگاد ي منطقه  آثار تاريخي، بر اين باور است كهازحفاظت 

 است و تاريخياي است كه پر از آثار   مانند درهـو تنگ بالغي 
ميراث فرهنگي به سازمان . اي روباز تبديل شود تواند به موزه مي

شده   مالي وزارت نيرو و با طرحي حسابهاي كمكياري 
 بازديد گردشگران برايمانند تاريخي را  تواند اين مسير بي مي

كه بتوان چند برابر ارزش اقتصادي سدي كه  طوري آماده سازد به

با توجه به معروفيت .  حال ساخت است، از آن بهره برددر
 چند سال كسب كرده است ايندر همانندي كه تنگ بالغي  بي
 ـهاي تاريخي ايران  كدام از محوطه ي هيچ موردي كه درباره(

، اين امر بعيد نيست و )كند  صدق نميـهايشان   معتبرترينحتي
ي گردشگري تبديل  هاي برجسته  قطبازتوان آنجا را به يكي  مي
 در مثبتيي  اي خود نقطه كه توقف چنين پروژه كما اين. كرد
ي  ي مسؤوالن خواهد بود و عالوه بر داشتن جاذبه نامهكار

 - بر خالف تبليغات بيگانگان ـتواند  گردشگري، مي
 ايران فرهنگي اهميتي باشد كه نظام براي تاريخ و  دهنده نشان

توان عالوه بر ايجاد اشتغال براي اهالي،  گاه مي آن. قايل است
مردمان شريف هاي   را هم براي رفع محروميتدرآمددرصدي از 
 گاز و نفت را از كهطور  فراموش نشود همان. كار برد ارسنجان به
توان توسط  كنند، اين كار را مي جا مي هايي جابه طريق لوله

اميد است با . ي آب نيز انجام داد  دربارهبزرگهاي  لوله
 شاهد رفع گندم،شده و گسترش كشت ديم  راهكارهاي ارائه

  .اين منطقه باشيمتر محروميت از  هرچه سريع
 ،»عدلشهريار «ي نظرات كارشناسي پرفسور  بر پايه. 2

هاي ثبت ميراث جهاني  شناس ايراني و كارشناس پرونده باستان
شود رسوبات زيادي از   سيوند باعث ميسددر ايران، آبگيري 

 سد را درياچهي پلوار پشت سد جمع شده، سطح  طريق رودخانه
شود و  توپوگرافي منطقه محو ميپر كند كه در پي آن، وضعيت 

توانند  آيند، نمي ي بالغي مي  در آينده به درهكهشناساني  باستان
ي كارشناس ي  بنيان نظريهبرچنين  هم. محل آثار را شناسايي كنند
 ژئومورفولوژي متخصص ،مژگان ميرمحمدي

 پس از آبگيري لرزه احتمال وقوع زمين) شناسي ريخت زمين(
 در 1963 سال در  همانند آنچه،وجود دارداحتمالي سد سيوند 

 روي -  شمال شرقي كشور ايتاليادر ـ» واجونت «سد ي درياچه
هاي فعال منطقه و تخريب كوه   تحريك گسلموجب و داد

 را كامالً »رون النگ« كوچك شهر  كهطوري به  شددرياچهمجاور 
 سد ي  اتفاق تنها ناشي از وزن آب درياچهاين. نابود كرد

 كه در نوع خود در شمار سدهاي نه چندان سدي ،ت بودواجون
 در 1967 ديگر نيز در سال بار اي يك  واقعهچنين. بزرگ بود

 نيز بر اثر وزن آب پشت سد لرزه اين زمين. هندوستان اتفاق افتاد
 تخريببه وجود آمد و موجب » ماهاراشترا«در ايالت » كوينا«

ن نيز كه اكنون در كشور چي. وسيع منطقه و مرگ صدها نفر شد
است، به دليل » سه دره« سد جهان به نام ترين حال ساخت بزرگ

 ناشي از زلزله در سدهاي جهان، اقدام به هاي تخريب ي سابقه
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هاي منطقه   ميزان جابجايي گسلگيري اندازههاي   دستگاهنصب
 ممكن براي آثار خطرات ي  اين عالوه بر همهبنابر .كرده است

 لرزه  بايد احتمال وقوع يك زمينبالغي،د و تنگ باستاني پاسارگا
 به ويژه كه داشت را نيز در نظر سد ي ناشي از وزن آب درياچه

با توجه به . هاي فعال فراواني در سراسر منطقه وجود دارند گسل
 پاسارگاد، در صورت باستاني ي  سد سيوند با منطقهنزديكي

د امري حتمي و  تخريب آثار باستاني پاسارگالرزه، وقوع زمين
  .قطعي است

البته  (آورديمهايي كه   سد سيوند عالوه بر ناهنجاريآبگيري
، پيامدهاي )هاي پيشين برشمرديم هاي اصلي را در بيانيه آسيب
ي آنها   هم براي ميراث فرهنگي دارد كه از جملهديگريناگوار 

 تاريخي و بعضا هاي تپهدر معرض خطر قرار گرفتن اكثر 
ي  ي ارسنجان به خاطر گسترش شبكه منطقهي  نشده كاوش

ي  تپه. شهر و ارسنجان خواهد بود  سمت سعادتبهآبياري 
 به فارس است، ها آرياييتاريخي تلِ تيموران كه تنها سند ورود 

فراموش نشود كه چنين اتفاقي در . هاست ي اين تپه از جمله
 آبياري سد درودزن رخ داد و در اثر آن، بسياري از ي شبكه

خاطر   مرودشت و رامجرد بهبيضا،هاي  هاي باستاني دشت پهت
 اخيرهاي  بررسي(هاي كشاورزي، تسطيح شدند  ي فعاليت توسعه

ي   دربارهـنل   توبي هارتـيك دانشجوي دكتراي آمريكايي 
 نشان داد كه بيش از نيمي از مرودشتي هخامنشي در  دوره

 ـ ديميالي هفتاد  ي هخامنشي از دهه هاي دوره محوطه
 تا امروز، ـنر دشت مرودشت را بررسي نمود  كه سام هنگامي

معني از دست دادن بخش بزرگي از   بهايناند و  تسطيح شده
به باور ). استترين تمدن جهان  هاي ما پيرامون معنوي آگاهي

 در ارسنجان، ـ در صورت وقوع ـكارشناسان، اين وضعيت 
  . داشتخواهدشدت بيشتري 

دستاوردهاي «ي   بسيار چكيدهي منتشرشدههاي  هآنچه از جزو. 3
 در شناسان باستانو سخنان » شناسي تنگ بالغي هاي باستان كاوش
آيد جاي خالي پژوهش بر روي  هاي برگزارشده برمي همايش

تنگ ) ايالم قديم خوزستان( اسالمي و كفتري هاي دورههاي  سازه
ل گردآوري  فقط سفا ها دورهخورد؛ از برخي  بالغي به چشم مي

. شده است و در برخي ديگر هيچ كاوشي صورت نگرفته است
ي باكون در تنگ بالغي   نمونه از مساحت تحت اشغال دورهبراي

 شناسايي ـ هكتار 10 نزديك به ـ آني  كه تاكنون چهار محوطه
 ي محوطه 4شده است، حتي يك هكتار هم كاوش نشده؛ يا از 

 هكتار 16هم از   يكي و آني ساساني تنها  ي دوره شده شناخته

 گورستان 5 يا از و كاوش شده؛ ـ در سطح ـتنها نيم هكتار 
هاي بسياري را از دوران خود  منحصر به فرد خرسنگي كه آگاهي

اند و   داد تنها چند عدد، مورد كاوش قرار گرفتهخواهندبه ما 
 هيچ اقدامي براي چنين هم. اند ديگر گورها حتا باز هم نشده

 كه براي ـگيري  هاي شراب هاي كارگاه دن حوضچهخارج كر
اند  شناسي به دست آمده هاي باستان  بار در تاريخ كاوشنخستين

 صورت آبگيري سد نابود خواهند در صورت نگرفته و آنها ـ
 سازمانشناسي  وجود اصرار رياست پژوهشگاه باستان با اين. شد

اي شگفتي ها در تنگ بالغي، ج ميراث فرهنگي بر اتمام كاوش
  . بسيار دارد

هاي دشت   رطوبت بر سازهتأثيربا توجه به قطعي بودن . 4
 حفاظتي  پاسارگاد شوربختانه تاكنون هيچ سخني از پژوهشكده

ما منتظر هستيم تا . ايم و مرمت سازمان ميراث فرهنگي نشنيده
ي آبگيري   نظر رسمي خود را دربارهپژوهشكدهكارشناسان آن 

 با توجه به وسعت زمينهچنين در اين  هم. نندسد سيوند اعالم ك
و اهميت قضيه، بايسته است تا اظهارنظر علمي ديگر كارشناسان 

به خاطر بسته (شناس  چون كارشناسان خاك، جامعه  هممرتبط
هم ... دان، شناس، تاريخ ، زيست)عشايرشدن مسير تاريخي كوچ 

  .پيش از هرگونه اقدامي مدنظر قرار گيرد
   اخير هيأتهاي بررسيي  رفت نتيجه  كه انتظار ميرطو همان. 5

 ژاپني در تنگ بالغي و نواحي پيرامون، دستاوردها و -ايراني
بقاياي سدي خاكي متعلق به :  بزرگي را در پي داشتهاي يافته
 36ي  آباد، آبراهه ي رحمت  تپهنزديكيي هخامنشي در  دوره

 برسد و حداقلشده از سنگ تا هدررفت آب به  كيلومتري ساخته
ي  چنان مورد استفاده هايي ديگر كه برخي از آنها هم آبراهه

احتماال متعلق به دوران (چين   گور سنگ200 است،كشاورزان 
 بستري سنگي و خاكي ايجادكيلومتري كه با  ، راهي سه)اشكاني

 10 متري برخوردار است و سرانجام ديواري 1-5/1از ارتفاعي 
ي پاسارگاد داشته  صور بودن منطقه كه نشان از محكيلومتري

. كنند  اين امر را تأييد مينيزباني  هاي ديده بقاياي پست. است
 سنگيچنين اين گروه كشف كرد كه سد سيوند بر روي بندي  هم

شده با در  ي هخامنشي ساخته شده كه ارتفاع بند اشاره از دوره
ميزان كه  تنگ بالغي، تنها به همان آبرفتيهاي  نظر گرفتن ديواره

 با اندكي ـ و از نظر فني بوده ـ متر 15 يعني ـاند  كاربرد داشته
هاي سرريز ناشي از  آب.  به كار آيدتوانسته ميچنان   هم-مرمت 
 بيرون از محوطه بندهاييسوي  ها به ي آبراهه وسيله ها به سيالب

از . شدند برده شده و در آنجا شامل فرآيند دقيق توزيع مي
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ي دشت پاسارگاد و تنگ  ما باور داريم كل منطقه كه روست اين
  .  نياكان خردمند ماستزندگانيي  اي از شيوه بالغي موزه

 -شناسي ايراني  باستان  گروههاي پژوهشي   سوي ديگر، دنبالهاز
 شرقي ايوانكشف : فرانسوي هم به نتايج درخشاني رسيده است

اي از  هنمون. هايي سالم ستون كوشك داريوش به همراه پايه
جمشيد هم  ها در تخت ستون  از اين پايهيكيتراش  امضاي سنگ
 كه اين استادكار در دريافت توان مي بنابراين. وجود دارد

تمام سطوح ديوارهاي . هم كار كرده است) پارسه(جمشيد  تخت
 و بيروني ايوان پوشيده از اندودي سبزرنگ به ضخامت دروني

جمشيد، برزن  ر در تخت پيشتاندوداين . متر است سه ميلي
 كهجايي  جنوبي آن و نقش رستم شناخته شده بود ولي از آن

بسيار حساس و سست بوده، نابود شده و اكنون گردشگران آن 
 يعني كوشك ـ تنگ بالغي 34 ي محوطهتوانند در  را فقط مي
 سومينهاي پاسارگاد، اين،  پس از كوشك.  ببينندـداريوش 

شود اما   شناسايي ميهخامنشي ي كوشكي است كه از دوره
ي آن  اندود كف آن، و نقشه: ها دارد  با آن سازهبارزيهاي  تفاوت

كه   بدون ستون است در حاليومانند  كه داراي فضاهايي اتاق
از . دار هستند  داراي تاالري ستونپاسارگاد  Bو  Aهاي كوشك
 آن ، حريم منظر شناسي، حفظ اين بنا و در نتيجه  باستاني زاويه

  . اهميت بسيار دارد
درخواست   پارسه و پاسارگاد پژوهشي كشف اين شواهد، بنياد با

 كه اميد استهاي بيشتر تا شناسايي كامل منطقه را داشته  بررسي
مانند آنچه تاكنون بوده   نه ـاي مناسب  رود با تخصيص بودجه مي
، گرفته چنين طي مكاتبات انجام هم.  ادامه پيدا كندروند اين ـ

 هوايي موجود و هاي عكسياري  يونسكو پذيرفته است تا به
 جهانيي ثبت  اي، حريم پاسارگاد را در پرونده هاي ماهواره نقشه

  .آن گسترش دهد
 استان فارس، تلويزيون استاني فارس دري ياران پايگاه  گفته به. 6

رو بر   از ايناست،الوقوع سد سيوند داده  خبر از آبگيري قريب
مان را تحويل   خود تا پيش از پايان سال، شكايتخالف ميل

» اي يونسكو در تهران دفتر منطقه«و »  يونسكومليكميسيون «
گير برگزاري   و پيمنتظرچنان  كه هم خواهيم داد، كما اين

  .ي كارشناسي با مدافعان آبگيري سد سيوند هستيم مناظره
 را ـنوروز  ـ عيد بزرگ ايرانيان رسيدنورود به سال نو و فرا . 7

 و بخردانهگوييم و با توجه به واكنش  پيشاپيش شادباش مي
 ـ در هر جا كه بودند  ـميهنان در سال جاري برانگيز هم تحسين

مان، به خواست چند انجمن   فرهنگي نياكانيادگارهايدر دفاع از 

نام  هايي كه به  پس از سالتادهيم  پيمان پايگاه پيشنهاد مي هم
كورش  (ذوالقرنينگذاري كرديم امسال را سال  امبزرگان دينمان ن

بناميم تا در كنار جهانيان كه سال جاري ميالدي را سال ) بزرگ
پارچه مد نظر داشته و  اند بتوانيم تاريخ ايران را يك  ناميدهموالنا

پراكني  آمده به گسترش و آگاهي  شرايط پيشازگيري   با بهره
در .  همت گماريممان رزمينسساز  پيرامون تاريخ و فرهنگ انسان

هاي غربي با تبليغات و ساخت   از رسانهبرخياين هنگامه كه  
 درصدد پليدنمايي ـ »]سرباز[ 300« چون ـهايي سراپا دروغ  فيلم

شماري از   گروه انگشتمتأسفانهي هخامنشيان هستند و  سلسله
 بيش از ماكنند، اهميت رسالت  ميهنان هم با آنان همراهي مي هم
مردان هم  ش است و اميدواريم اين پيشنهاد مورد توجه دولتپي

كنيم  ميهنان گرامي خواهش مي ي هم  از همهرو ايناز . قرار گيرد
 را در پاسارگاد گرد هم آيند فروردينتا به ياد آن بزرگمرد، پنجم 

 را مداري فرهنگها باري ديگر، پرچم يكدلي و  و از دل هزاره
  .برافرازند

  .   ديدار در پاسارگاداميدخجسته و به  بر شما نوروز
 

بـه  » هـاي باسـتاني      براي نجـات يادمـان     رساني  اطالع پايگاه«

  :نهاد زير هاي مردم نمايندگي سازمان

ي   مؤسسه-2، )اصفهان (بزرگ كانون گسترش فرهنگ ايران -1
 جمعيت -4، )تهران( انجمن افراز -3، )رامهرمز(مهرآيين 

 -6، )تهران(نون پرستوهاي آزاد  كا-5، )تهران (سپندارمدان
 -8، )شيراز( جوانان پارس كانون -7، )شوشتر(ي توفا  مؤسسه

 انجمن -10، )همدان(دژ   انجمن كهن-9، )شيراز(انجمن فرپاد 
دانشگاه علوم پزشكي ( كانون آريا -11، )مرودشت(اهورامنش 

 -13، )دانشگاه تهران (پاسارگادشناسي   كانون ايران-12، )تهران
 يادگار انجمن -14، )دانشگاه تهران(شناسي نجمن علمي باستانا

 جمعيت -16، )تهران( انجمن پژواك نو -15، )تهران( ما نياكان
 -18، )تهران( كانون خورشيد -17، )تهران(حاميان زمين 
 جوانان وحدت انجمن -19، )اصفهان(ياران جمعيت طبيعت

 -21، )اليگودرز(گ فرهن  كانون پارس-20، )اصفهان(زمين ايران
 جمعيت -22، )فريمان(هاي نو داران انديشهطاليهجمعيت 

 -24، )اصفهان( مهر بارگاه كانون -23، )مرودشت(ها  آريايي
 انجمن -25، )تهران( و صنعت  شناسي دانشگاه علم كانون ايران
 جمعيت جوانان -26، )ايذه( ميراث فرهنگي تاريشا دوستداران
 انجمن -28، )يزد( يزد يادگارجمعيت  -27، )يزد(عصر سبز 

 داران طاليه انجمن -29، )تهران(دوستداران ميراث فرهنگي افراز 
 انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تيران -30، )اصفهان(فرهنگ 
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فرهنگي   ميراث   انجمن دوستداران-31، )اصفهان(و كرون 
ي   مؤسسه-33، )اصفهان(ي جوان   انجمن انديشه-32شوش، 

نگري ايران   كانون آينده-34، )اصفهان(آوران طراوت نويد
 -36، )اهواز(نگر   فرهنگي آينده–ي علمي   مؤسسه-35، )اهواز(

 جمعيت گردشگران -37، )اصفهان (حيواناتانجمن حمايت از 
 -39، )اصفهان( كانون توتم انديشه -38، )اصفهان(آرياووش 

 انجمن -40، )اصفهان(انجمن دوستداران ميراث فرهنگي امرداد 
شناسي و گردشگري آريانا   كانون ايران-41، )اصفهان(اسپارترا 

 انجمن -43، )تهران (ايراني فرآوران   خانه-42، )اصفهان(
داران و   انجمن هتل-44، )اصفهان(رود  بانان زنده ميراث

پژوهان  ي اصفهان  مؤسسه-45، )اصفهان( جوان گردشگران
 انجمن -47، )اصفهان (بزس انجمن ارتباط -46، )اصفهان(

 انجمن -48، )تهران(هاي باستاني آريابوم  دوستداران يادمان
 انجمن ژيار -49، )بوكان( يادگارهاي تاريخي ايزيرتو دوستداران

ي دوستي   خانه-51 مهر كرمانشاه، كانون -50، )كرمانشاه(
 -53، )كرمانشاه( انجمن نگاه تازه -52، )كرمانشاه(ايرانيان 

 جمعيت زنان مبارزه با -54، )سنندج(ژوان  انجمن كه
 انجمن -55، )ي اصفهان شاخه (زيستهاي محيط  آلودگي
 جنوبي دانادالن   مؤسسه-56، )تهران(شناسي ايران  عيالم

 انجمن دوستداران -58، )كرمانشاه( انجمن اميد -57، )شوشتر(
هاي  ي سازمان  خانه-59 كرمانشاه، گردشگريميراث فرهنگي و 

، )كرمانشاه( سپيدان ميراث كانون -60ولتي استان كرمانشاه، غيرد
 انجمن بهارستان -62، )كرمانشاه( جمعيت افراي سبز -61
 كانون اهورا -64، )كرمانشاه( جمعيت بصيرت -63، )كرمانشاه(
 متخصصان علوم -66، )تهران (اسپادانا انجمن -65، )كرمانشاه(

 سياسي جغرافياييي  دانشجو- انجمن علمي-67، )همدان(زمين 
ي علوم   انجمن علمي دانشكده-68، )دانشگاه تربيت مدرس(

 انجمن علمي -69،  )دانشگاه تربيت مدرس(انساني 
ي فرهنگ   مؤسسه-70، )دانشگاه تربيت مدرس (شناسي باستان

، )گرگان( دانشگران فردا كانون -71، )گرگان(امروز گلستان 
ي كندوكاو   مؤسسه-73، )گرگان(ي مأواي جوان   خانه-72
 كانون پاسارگاد -75، )گرگان( كانون گلستان نوين -74، )تهران(
 انجمن -77، )قزوين( با اعتياد مبارزه جمعيت -76، )گرگان(

، )تبريز (ميزاني   مؤسسه-78، )قزوين(بان  حقوق زنان ايران
 كانون نفس به نفس -80، )تبريز(ي سپيد   كانون انديشه-79

 انجمن -82و ) تبريز(ي نوآوران  ؤسسه م-81، )تبريز(
  ).قزوين(دوستداران ميراث فرهنگي كاسپين 

  
ي  ي اشاره است كه چند انجمن بنا به داليلي از ادامه شايسته

محيطي  زيستي  موسسه(همكاري با پايگاه بازماندند 

 اراكاز  ، هر سهكانون عرشيانو سبزانديشان، انجمن شهداد 

ي باد و  خانه«مجوز  و)  اصفهان ازپژوهان  انجمن مثنويو

ها را از  رو نام آن تازگي لغو شد، از اين  هم بههمداناز » باران

ي  ي كاوه چنين فعاليت مؤسسه هم. فهرست بيرون آورديم

ي پايگاه  دهنده هاي شكل  كه از انجمنـ) همدان(آهنگر 

 سال گذشته توسط سازمان ملي جوانان ـرساني بود  اطالع

هاي اخير حضور داشته   نتيجه نتوانست در بيانيهباطل شد و در

 . باشد
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  بهاري ديگر در پاسارگاد

 

  مرتضا نصيري

  

 روز خورشــيد ،روز مهــرپــنجم فــروردين، بامــداد روز يكــشنبه 
به خيابان پاسارگاد  در بدو ورود  رسيم كه   هنگامي به پاسارگاد مي   

آورد در سمت راست خيابان       د مي مان را به در     ل  نمايي دلخراش د  
و در برابر سرويس بهداشتي همگاني كنـار باجـه بلـيط فروشـي              

پايـه  : هاي گرد آمده يادگارهاي باستاني دشت پاسارگاد مانند         تكه
كه درون برخي از آنها گياه نهاده شـده       ... ها و   ها، تكه ستون    ستون

 مـان خـورد؛ بـا خـود         و به جاي گلدان استفاده مي شد به چـشم         
راستي اگر نياكان هنرمند ايـران زمـين وهنرمنـدان            انديشيدم كه به  
هاي آن دوران كه مهر فراوان را بـا ابـزار كهـن آن                ديگر سرزمين 

دوران در آميختند و چنين شاهكارها و يادگارهايي آفريدند، اگـر           
گونـه    شان هزاران سـال پـس از آنـان ايـن            دانستند كه نوادگان    مي

انديشيدند؟ بـاري     ن مي گذارند چه مي    جايگاهي براي دسترنجشا  
با رنج فراوان از آن نماي دلخراش گذشـتيم وبـه سـوي آرامگـاه          

شـديم    كوروش بزرگ نزديكتر شديم، هرچه بيـشتر نزديـك مـي          
ايـد و   شما پس از اين هزاران سال چه كرده     : گويي با ما مي گفت    

 به دوستاني كه  . فشرد   گلويمان را مي   سنگين فشاركنيد؟ و اين      مي
هاي بامداد از تهران بـه آنجـا رسـيده            پيش از ما ودر نخستين گاه     

بودند پيوستيم پس از درود گفتن به آنها تازه فهميديم كه سـنگي          
اند تا بر زخم مـا بنهنـد نخـست از گرفتـار و                از نمك آماده كرده   

مـان كـه پـيش از رسـيدن مـا             نكوهش شدن تني چند از دوستان     

هـاي    بنـد سـيوند و ديـدگاه      هاي واكـنش بـه آبگيـري رود         آگهي
  كارشناسي آن را پخش كرده بودند به دست حراست آنجا 

  

دانستم در جاهاي ديگر جهـان كـه          اي كاش مي  (آگاهمان كردند   
رسـاني در برابـر    فرهنگي به ديرينگـي مـا ندارنـد نيـز بـا اطـالع             

و پـس از    ) ؟!!كنند يا نـه       گونه رفتار مي    صدمات آثار باستاني اين   
ميهنان كـه در آغـاز روز بـه           مهري تني چند از هم      يآن در مورد ب   

اجازه از آرامگـاه بـاال        دليل خواب رفتن نگهبان منطقه باستاني بي      
رفته بودند و همچنين از گل سنگهاي روييده برسنگهاي آرامگـاه           

 هـاي  ي از هـم ميهنانمـان از ديگـر شـهرها و اسـتان       بسيار. گفتند
 ـ همـدان    ـ  شيراز ـ اناصفه ـ  ذربايجان ـ آ تهران: كشور همچون

 ـ   كاشان ـ شادشهر: و شهرستانهاي گرداگرد آنها مانند... كرمان و
  . مرودشت وخود پاسارگاد نيز آنجا بودند ـنهاوند

 همه دوستان دريك راستا در برابرآرامگـاه نمـايي          ،پس از آن  
همگاني گرفتند تا اين همبستگي ويكدلي دركنار دل تپنده ايـران           

تـر شـدن      گردد، براي به انجام رساندن وجاودانه     برايشان جاودانه   
هـاي    هاي دوستان به يكباره در هـم تنيـد و ماننـد گـره               آن دست 
هم پيوست و اين زنجير آغاز به چرخيدن گـرد آرامگـاه              زنجير به 

اند   كرد تا سپري باشد در برابر تيرهايي كه به سوي آن نشانه رفته            
ن را نداشته باشـد چـرا       تا ديگر تيري از بيرون ياراي برخورد با آ        

هـاي    كه طبيعت تير خود را پيش از آن به شكل گل در دل سنگ             
مهر نيست كـه زخمهـايش        گونه بي   آرامگاه كاشته بود، طبيعت آن    

پـذير نباشـد ؛ شـايد ايـن تنهـا چيـزي بـوده كـه طبيعـت                     درمان
توانسته به نشان هديه نوروزي به كوروش بزرگـوار پيـشكش             مي
  !كند

رفـت كـه يكبـاره        ر گرد آرامگاه پيش مـي     روند گردش زنجي  
ميهناني كه براي بازديد نوروزي به آنجـا           هم .فهميديم تنها نيستيم  

آمده بودند آغاز به پيوند با برادران و خواهران خويش كردنـد در   
اين بين حتي چند تن از جهانگردان كشورهاي ديگر نيـز كـه در              

ها كه پدرانـشان در     دانم شايد آن    آنجا بودند به زنجير پيوستند نمي     
اند بهتر از ما ارزش اين يادگارهـا را           روزگار كهن دشمنان ما بوده    

دانند پس از گره خوردن زنجير گرداگرد آرامگاه هم ميهنان از             مي
تنگي جا دست در دست بـه هـم چـسبيده بودنـد زنجيـره مهـر                 

تر شد تا آنجا كه ديگـر بـراي كـسي جـاي نمانـد                 تر و تنگ    تنگ
آوايـي همراهـي      رون زنجيـر بـا گـرفتن نمـا و هـم           وديگران از بي  

ماند نغمه و نوا و آهنگ آغـاز          كه سخن باز مي     كردند؛ هنگامي   مي
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شود و ياران آغاز به سرودن سرود مهر ايران كردند و يكدل و     مي
 اي خاكـت سـر      –اي ايران اي مرز پر گهـر        «: آوا خواندند   هم

ي تو جـاودان     پاينده مان  – دور از تو انديشه بدان       -چشمه هنر 

 جان من فـداي     – اي دشمن ار تو سنگ خاره اي من آهنم           –

 دور از تـو  – مهر تو چـون شـد پيـشه ام       –خاك پاك ميهنم    

 درراه تو كي ارزشـي دارد ايـن جـان مـا             –نيست انديشه ام    

اي داشـت آن چكامـه         و چه هماهنگي   »پاينده باد خاك ايران ما    
ده بـود آن سـروده   با اين رويداد گويي بـراي آن روز سـاخته شـ       

شاد گرداند كه اين يادگـار       زيبا پروردگار آقاي گل گالب را روان      
ه هم ميهناني كه نيامـده بودنـد        اي كاش هم  . مان گذاشت  را براي 

بـا ايـن سـربلندي همـراه         آمدند تا آن رويداد زيبا را ببيننـد و         مي
  .شوند

ميهنان كف زدند و پراكنـده        پس از پايان يافتن سرود همه هم      
خواسـت   دند تا آنگاه كه يكي از مامورين كه به خيال خود مـي     ش

 را گرفتـه بـود و       آنـان كار نگهباني را انجـام داده باشـد يكـي از            
كـه بـه    !! كشيد تا به بخش حراست ببرد براي چه خدا داند؟؟           مي
ميهنان ديگر به گرد او آمدند وخواستار رها ساختن او           باره هم   يك

. زديدكنندگان نوروزي ايشان رها شـد     شدند و تنها با پا فشاري با      
اين سخنان داستان نيست، اين طرز رفتار با بازديدكنندگاني است          

 هـستند كه خواستار بيان احساسات ملي خود در برابر بزرگواري          
وارد شـد بـه     ... ريزي به بابل و سارد و         كه بدون درگيري وخون   

ي   آنان آزادي بخشيد، باني منـشور حقـوق بـشري كـه سـرلوحه             
  .حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است

ماند و آن اين است كـه اگـر كـشورهاي     در پايان پرسشي مي   
گونه ميراثي كه گوياي فرهنگ ـ دانش و خـرد    ديگر جهان از اين

نمودنـد   گونه از آنها پاسداري مي مينوي آنها بهره داشتند آيا همين 
 شــان بــه دور از همــه ي تــنش هــا و و اگــر فرزنــدان ســرزمين

رساني و كار فرهنگي گـرد       چالشهاي سياسي روز در قالب اطالع     
شان پاسداري كننـد و       آمدند تا از فرهنگ كهن و پر شكوه         هم مي 

اتحـاد ملـي و      امسال سـال     ـ�  اي را در شرايطي كه      وحدت دوباره 
با آنان اينگونه رفتار مي شـد؟؟    ـ    نام گرفته استانسجام اسالمي

چنين يادگارها و چنـين فرزنـداني       پاسخ اينجاست كه نه آنها اگر       
سـاختند و    آنها را همانند چوبي سهمگين مـي      ) كه ندارند (داشتند  

كوفتند تا نابودمان سازند چرا كه فرهنـگ و انديـشه            بر سر ما مي   
ها ستيز نمـوده بـوده در        ها و نا برابري    ايرانيان از دير باز با پلشتي     

ر گيتـي كـساني     برابر آنها بوده و اين است كه همـواره در سراسـ           
اند چرا كه خواسـته هايـشان را       هستند كه كمر به نابودي آن بسته      

هـايي همچـون اسـكندر       گونـه كـه اكنـون فـيلم        دارد همان  باز مي 
)(Alexanderرا مـي ســازند و مـا فرزنــدان ايــران   ...  و 300 و

اشـاره بـه    [؟ مولوي را    300 سيوند يا    بجنگيم كدام   باايم كه    مانده
يـا  ] ه در خصوص موالنا بعنوان شاعري تـرك       ادعاي كشور تركي  
اشاره به ادعاي كشور آذربايجان در خـصوص  [نظامي گنجوي را   

يا ابوريحان بيرونـي و     ] نظامي بعنوان شاعري از كشور آذربايجان     
ادعاي اخير كـشورهاي عـرب همـسايه در ايـن           [ابوعلي سينا را    

ــه  ... و ] خــصوص ــيم كــه يگان ؟ اشــكال از كجاســت؟ مــي دان
دگار هميشه با ماست چرا كه ما بر راستي گـام نهـاده ايـم و       پرور

  .راستي همواره پيروز و جاودان خواهد ماند
  

  .به اميد سربلندي وشكوه دوباره ايران زمين و فرزندانش
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  يادماني كه درخطر فراموشي است

  آرش جهانشاهي

  
  

 كشوري در توليـد ناخـالص داخلـي صـنعتي يگانـه دارد كـه          هر
بـراي  . توانند با آن كيفيت آن را توليد كننـد         كشورهاي ديگر نمي  

ــا صــنعت خودروســازي   ــه همگــان كــشور آلمــان را ب اش  نمون
شناسند، كشور ژاپن را با صنايع الكترونيكي و كشور چـك را             مي

ه يگانه صنعتي كـه  دانيم ك   اما نيك مي   ؛ با صنايع شيشه و كريستال    
ناسـند صـنعت فـرش دسـتبافت        ش جهانيان ما ايرانيان را با آن مي      

تـوجهي و   گـويم اكنـون كـه بـه دليـل كـم       است كه به جرات مي  
پيدا شده بـاز هـم حـرف اول و          نيز  رقبايي  كه  هاي غلط    سياست

ما ايرانيان بـه خـود       .زند آخر صنعت فرش دستبافت جهان را مي      
و در تاريخ اختراعات و اكتشافات بشري       باليم كه مردمي پيشر    مي
هاي بسياري را در جهان به نـام   تاريخ تمدن بشري اولين . يما  هبود

ي انمردمـ . استها صنعت نساجي      يكي از اين اولين    كهما نگاشته   
، خداونـد يكتـا     نـد كه براي اولين بار نخ را به پارچه تبـديل كرد          

سليقه و باهوش ي خوش  ان مردم يدند،و پرست ه  اهورامزدا را شناخت  
طبيعتي چهار فصل را براي زندگي انتخاب با  فالت ايران   ه كه بود
  .ندكرد

ترين هنرهاي دستي جهان اسـت و         الي ايران يكي از قديمي    ق
هاي هند و اروپايي بـه ايـران و           به زمان مهاجرت آريايي    شقدمت

  از ديرباز تاكنون زنان در مديريت خانواده . گردد  باز ميهندوستان
  

  

نشين جايگاهي ويژه داشتند و وقتي كه نقش         ر نزد ايرانيان كوچ   د
كنيم بـه ايـن نكتـه        زنان دو ايل قشقايي و بختياري را بررسي مي        

  .دهند رسيم كه بيشتر كارهاي اساسي را زنان انجام مي مي
ي مـردان در كـارزار زنـدگي نبـرد          زنان ايراني كه پـا بـه پـا        

ودكان و تهيه غـذا بـراي       كردند عالوه بر نگهداري و تربيت ك       مي
شماري داشتند كـه قاليبـافي نمونـه كوچـك            هنرهاي بي  ،خانواده

چه امـروز جهانيـان بـه نـام قـالي         ولي مهم آن بوده و هست و آن       
 و هنـر زن نـساج ايرانـي سرچـشمه           فكري  شناسند از خوش   مي
  ـ بافـت نقـش داد    براي خانه خود به زيراندازي كه ميـگيرد   مي

اريخي بـراي اينكـه بـدانيم كـه زن ايرانـي در             اين گواهي است ت   
شـدند و   دوراني كه زنان در مصر و يونـان خريـد و فـروش مـي        

كردنـد زن در ايـران باسـتان چـه           اعراب آنها را زنده به گور مـي       
قـدر آزادي عمـل      جايگاه بلندي در نزد نياكان خردمندمان و چـه        

  .  باشدتوانسته خالق هنري ابدي مثل قالي دستبافت داشته كه مي

 بدون شك مردان ايراني كه در خانه خود شـاهكارهاي بافتـه         
هايي زيبا از هنـر   ديدند و خانه ميرا و يا مادر خود  همسر    ي  شده

ــي داشــتند نمــي ــان ايران ــه  زن توانــستند ســنگ و كوهــستان را ب
تبـديل  ... شاهكارهايي مثل پارسه و پاسـارگاد و نقـش رسـتم و             

  . نكنند

توان به قالي   ميرا  هاي زمان قبل از اسالم       ترين قالي  قديمي از
هـاي آن     تار و پود آن از زر و سيم و گره          بهارستان اشاره كرد كه   

اي از نقش و نگارهاي آن       هاي طبيعي و پاره    ترين ابريشم  از نفيس 
اين قالي گرانبها به روايتي بـا      . از فلزهاي نرم زينتي تهيه شده بود      

هـاي بـزرگ كـاخ تيـسفون         سفارش شاپور دوم در يكي از سالن      
توان قـسمتي كوچـك از آن كـه تـصوير            شروع شده و امروز مي    

 بافـت  ؛يكي از شاهزاده گان ساساني است را در موزه بريتانيا ديد      
 و بـه روايتـي تـاريخ        هآن تا اواخر حكومت ساسانيان ادامه داشـت       

در زمـان حملـه اعـراب بـه ايـران و            . ه است مصور ساسانيان بود  
آنـان  . ن اين قالي نفيس به دست مهاجمان افتاد      سقوط كاخ تيسفو  

خواستند كه اين فرش بزرگ را همراه با كتابخانـه مـدائن      ابتدا مي 
زر بود،  بسوزانند ولي با توجه به ارزش تارو پود آن كه از سيم و        

 را بـا خنجـر    ـ قالي و تاريخ ساسانيان ايرانـ اين شاهكار بزرگ  
رعرب از اين قالي سـهمي   قسمت تقسيم كردند تا هر سردا      43به  

تكه كردن اين قالي گرانبها بـه آب         ها پس از تكه    عرب!! برابر ببرد 
   .كردن و فروش سيم و زر آن بسنده كردند
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تكه تكه شدن قالي بهارسـتان و فرهنـگ پارسـي بـه دسـت               
 زنان ايراني همچنان قالي     ،اعراب دليلي بر بيكاري زن ايراني نبود      

كردنـد و الزم     به جهانيان يادآوري مـي    بافتند و برتري خود را       مي
هـاي ايـران    ودند بـراي فردوسـي  به گفتن هم نيست كه مادراني ب    

زمين و اگر فردوسي شـاهنامه را سـرود، مـادران ايرانـي هـزاران         
ما ايرانيان تا مدتها و قرنهـا        .مان بماند  شاهنامه را بافتند تا فرهنگ    

ام پاك ايران بـا     ايم و ن   در جهان با شهرت قالي خود معروف بوده       
بـا تكيـه بـر      تار و پود قالي ايراني گره خورده و تا چندي پـيش             

ا رقالي دستبافت بزرگترين درآمد     توسعه درآمد غير نفتي،      نگرش
سـازي   در بازار كار پس از سـاختمان      . براي كشورمان داشته است   

هـاي توليـدي كـشور       توليد يك محصول قالي پركارترين نمونـه      
افـراد   قالي دستبافت كـه هنـري اسـت پاينـده            از راه توليد  . است

نيازهاي مادي خانواده خود    و غير مستقيم    زيادي به گونه مستقيم     
  .اند كردهگذر اين پيشه گذران زندگي  از را برگرفته و

  :براي نمونه

فروخـت،    چيد و مـي     چوپان و دامپرور پشم گوسفندان را مي      
هـاي   را به كارخانـه   خريدند و آنها      ها را از چوپان مي      ها پشم  دالل

هـا را در     هـاي ريـسندگي پـشم       كارخانـه  ،فروختند  مي ريسندگي
كرد و به نـام   فرايندهايي كه نياز به نيروي انساني داشت توليد مي    

هاي   كشاورزاني كه زمين   ،فروختند فرش مي  محصولي به نام خامه   
هـا    دالل كردنـد،   مناسب كشت پنبه داشتند به اين كار كوشش مي        

ريـسي    هـاي نـخ     از كـشاورزان خريـده و بـه كارخانـه          هـا را   پنبه
هـاي توليـد نـخ محـصولي را بـراي فـرش               كارخانه فروختند،  مي

الزم بـه گفـتن نقـش       . كردنـد  تهيـه مـي   به نام تار وپود     دستبافت  
هاي فروشـنده    ها و كارخانه   خدمات جابجايي و ترابري بين دالل     

 نـان   ه را اي هـم از ايـن       و مشتريان خريدار نيست كـه البتـه عـده         
نجارها و امروزه آهنگران نسبت به سـاخت و توليـد        . خوردند مي

ن مركزي ايران به آن     محصولي به نام دستگاه قاليبافي كه روستاييا      
دوان  مردمي هم به نام چلـه     . گويند مشغول كار بودند    دار قالي مي  

ا بر اساس اصول خـاص خـود آمـاده          تارهاي عمودي دار قالي ر    
ها  دالل. ن راه بود  آمد خود و خانواده آنها از اي      كردند و تنها در    مي

هـاي   هـا و كارخانـه    هاي فرش را خريده و سپس به كارگـاه         خامه
ــه آن فروختنــد و يــا رنگــرزي مــي  ســفارش رنــگ كــارمزدي ب

هاي رنگ شـده   دادند و سپس همان خامه    هاي رنگرزي مي    كارگاه
 رنـگ  هـاي  فروشـگاه . كردنـد  را براي فروش به بافندگان انبار مي 

هاي گياهي مثل رونـاس، پوسـت انـار، پوسـت            جهت تهيه رنگ  
بيـان بيـشتر از اينكـه خـود          گردو، برگ مو، ادرار گـاو و شـيرين        

كردند، كشاورزان را نيز بـه جنـب و جـوش و سـود               كوشش مي 
داشتند و پس از تهيه اين مواد آنهـا را بـه             خريد اين كاالها وا مي    

ــاه ــي  كارگ ــرزي م ــاي رنگ ــد ه ــنع. فروختن ــازي وص  ت كاغذس
كاغـذهاي شـطرنجي مخـصوص نقـشه        (هاي تهيه كاغذ     چاپخانه

مردمـي هـم هنرمنـد بـه نـام          . به مراتب بهتر از امروز بود     ) فرش
نقاش فرش بودند كه در كاغذهايي شطرنجي كه تشكيل شده بود 

 رج داشـت ابتـدا بـا مـداد          100ه   كه هر خان   10×10 يها از خانه 
هـا كـه    نـگ كـردن ايـن نقـش    كشيدند و سپس با ر  هايي مي  نقش

برخالف نقاشي بوم و رنـگ و روغـن بايـد در نقاشـي فـرش از         
رنگهاي ضد و نقيض استفاده كرد نقـشه فـرش را بـراي مرحلـه               

 اصـول نقـشه   . داد گويند انتقال مـي    چيني مي  بعدي كه به آن نقطه    
هـا   اي كه در بيشتر نقشه     گونه فرش بر اساس قانون تقارن است به      

شـماري   مـردم بـي   . شـود   چهار بار تكرار مي    يك چهارم يك گل   
بـه عنـوان كارشـناس      اي ديگـر      دسـته  .درآمدشان از اين راه بـود     

كردنـد و در قبـال     بـاني مـي     تجربي توليد فرش بر كار بافت ديده      
گرفتن مزدي از بافنده لوازم توليد فـرش را كـه انـواع خامـه بـه                 

و خـود   آميزي نقشه فرش بـود تهيـه         مقدار نياز و بر اساس رنگ     
دوان و رنگرز را بـراي توليـد فـرش هماهنـگ      نقشه و دار و چله 

ن زد كردند و با كنترل در نيمه بافت بر قرينه بودن و نوع شـانه         مي
هاي دار قالي و كج بافته نـشدن   بافنده و شل و يا سفت بودن پيچ  

روستاييان از ديرباز به اين     . كردند باني و پاسداشت مي    فرش ديده 
لي نام گذارده بودند و امروزه كارشناس فرش نـام          گروه ارباب قا  

كارشناسان وزارت اقتصاد و    (هم  اين بين شماري ديگر      در .دارند
هاي ويـژه    در چارچوب گروه)بازرگاني و دارايي و بانك مركزي     

در دستگاههاي دولتي نـسبت بـه كـار صـادرات قـالي ايـران بـه         
ا و  هـ   كوشـش   در نتيجـه  . كردنـد  كشورهاي خارجي كوشش مـي    

هايي كه در بـاال ذكـر شـد آمـدن ارز بـه               داشتن درآمدهاي گروه  
داخل كشور و قدرت خريد جامعه دست اندركاران توليد فـرش           

بهمين دليل بـازار و اقتـصاد شـكوفا بـود و بـسياري از               . باال بود 
  .ماندند بهره نمي هاي ديگر نيز از سود توليد قالي بي شغل

يست و بيشتر آنـان را      نقش بافندگان فرش بر كسي پوشيده ن      
زنـاني كـه دوشـادوش مـردان در         دادند،   دار تشكيل مي   زنان خانه 

حالي كه نوزادي بر پشت داشتند براي كمك به اقتـصاد خـانواده             
 دخترانـي كـه     آفريدنـد،  دست بر تارو پود دار داشتند و عشق مي        

براي تهيه جهيزيه عروسي خود در كنار مادر اين هنري را كـه از              
 و چـه    گذاردنـد   ميدر معرض ديد همگان     ته بودند   كودكي آموخ 

هايي كه با انرژي عشق به زندگي و آينده بر تارو پـود فـرش        گره
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شد و چه جاي شك است كه دختري كه خـود بـا عـشق             زده مي 
هـا   بافـد زن زنـدگي و سـختي    براي خانه آينـده خـود قـالي مـي        

 گونـه كامـل بـا تهيـه تمـامي          بافندگان يا بـه    .هايش است  وشادي
وسايل فرش پس از بافته شدن خود مالك قالي بودند و يا فـرش     

بافتند و در پايان نيمي از بهـاي فـرش را            را براي ارباب فرش مي    
مـزد فـرش دريافـت      عنـوان   شد بـه     گذاري مي  كه در بازار قيمت   

پس نيك روشن است كه نيمي از كار توليد يك قـالي            . كردند مي
  .دهد را بافنده آن انجام مي

اي ايران را از ديدگاه گره بـه سـه گـره و رج تقـسيم                ه فرش
  :از است كنند كه تشكيل شده مي

ــاروق  • ــره س ــان، (گ ــايين، كاش ــم، اصــفهان، ن اراك،  ق
  ؛)خرسك لرستان

هـاي   هاي صورت تبريز، مدل    نقش برجسته (گره تبريز    •
 ؛)فرش گرد و كوزه مانند

 ؛ )ماهي كرمان، گبه( گره جيرفت  •

بـر اثـر   . وص بـه خـود را دارد  هر گره كالس و بافت مخـص    
اي از مــسئولين وزارت بازرگــاني  عــدههــاي نادرســت  سياســت

 مـد مشكالتي بزرگ بر سر راه صادرات فرش دستبافت بوجـود آ          
قوانين جديد تجارت كه صادر كننـدگان فـرش دسـتبافت            :مانند

بايست معادل ارز برگشتي به صندوق دولـت را قبـل از             ايران مي 
بـا ايـن كـار       ريال بگذارند    75زي با نرخ    صادرات نزد بانك مرك   

بــه واردات را ارز بــه دســت آمــده از صــادرات فــرش تــاجران 
ــي هــاييكاال ــم م ــا گمركــي ك ــد  ب ــسياري از نمودن ، در نتيجــه ب

كنندگان فرش دستبافت سرمايه خـود را در جهـت واردات           صادر
از كشور چين و يا واردات چاي خارجي به جاي صادرات فرش            

 بستند و بازار داخلـي هـم بـا بـه وجـود آمـدن                دستبافت به كار  
  .هاي فرش ماشيني كم كم رو به كاستي نهاد كارخانه

انگيز چند هـزار سـاله    صنعت قاليبافي در يك درازاي شگفت     
گاه مانند امروز رو به افول و نابودي نبوده اسـت و دليـل آن                هيچ

ادگـار  ز مادران به دختران به ي     اكه  هم اين بود كه اين هنر گرانبها        
هاي بعدي   ماند و سينه به سينه و نسل به نسل اين هنر به سال             مي

 بـر فـرش ماشـيني       ي است كـه   مادرانشاهد  امروزه  شد،   منتقل مي 
توسـط ماشـيني بـدون احـساس و         كـه   از مواد پالستيك    پوشيده  

دار توليد شده كودكان     هدف سود بردن كارخانه   فقط با   عشق و با    
  .كنند  موبايل بزرگ ميرا با نجواي امواج ماهواره و

 سال آينده كمتر مادري خواهد بود كه        20حتي فكر اينكه در     
مان بـه يادگـار      انگيز را كه از مادران آريايي      بتواند اين هنر شگفت   

پرستي نگـران     مانده به فرزندان خود بياموزد براي هر ايراني ميهن        
 هـايي ماننـد    مـشغولي  ر ما است كه پس از دل      كننده خواهد بود، ب   

بـه ايـن مهـم نيـز        ...  و   300فيلم دروغين   و  ... سد  سد سيوند و    
   .توجه كنيم

دانيم كه نه تنها هنر قاليبافي بلكه كل هنرهايي كه در            نيك مي 
چارچوب صنعت فرش دستبافت است و هزاران سـال نـسل بـه             
نسل و سينه به سينه به نـسل امـروزه مـا رسـيده در حـال خطـر            

 است كه امـروزه بـسياري از        سفأفراموشي است و جاي بسي ت     
كردند به   هنرمندان اين رشته كه زماني براي صنعت فرش كار مي         

  .اند شغل مسافركشي روي آورده
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  300 فيلم ي در آن سويحقايق

  »در جستجوي كوروش بزرگ«كارگردان فيلم  ـ سيروس كار
  

 ممكن است براي بسياري از ايرانيان تكان دهنده باشد 300فيلم 
اما براي كساني كه در سيستم آموزش و پرورش آمريكايي بزرگ 

 براساس آن ساخته شده، 300، كه فيلم »جنگ ترموپيل«اند  شده
   .آشنا است» درخت گيالس و جرج واشنگتن«ي داستان  به اندازه

را هرودوت، نويسنده باستاني، كه در » جنگ ترموپيل«داستان 
كرد نوشته است و  زندگي مي» هالي كارناسوس«شهر ايراني 
زماني نيست كه جزيي از  نام دارد، دير» ها تاريخ«كتاب او، كه 

بعد بود كه  ه ب1850يعني تنها از . ادبيات عاميانه غربي شده است
ي تاريخ  ي اصلي درباره نبع مراجعهعنوان م آمريكا هرودوت را به

  .ايران پذيرفت
، مغرب زمين نظر نيكويي نسبت به امپراتوري 1850قبل از 

ايران داشت چرا كه تا آن زمان منبع مراجعه اصلي براي تاريخ 
، اثر مولف »پرورش كوروش«و كتاب » تورات«ايران كتاب 

  .يوناني ديگر يعني گزنفون بود
 برجسته كردن پادشاهي كوروش به» پرورش كوروش«كتاب 
پرداخت اما در اواسط قرن نوزدهم مغرب زمين درگير  بزرگ مي

دو انقالب خونين آمريكا و فرانسه براي رهايي از دست 
هاي پادشاهي خود شد و طبعاً، از همان زمان كارزار  رژيم

تبليغاتي خاصي در سراسر اروپا آغاز شد كه مبلغ دموكراسي بود 
  . كرد ه عنوان ابزار كامل تبليغي خود استفاده ميو از هرودوت ب

شد و به زودي  خواهان محسوب مي هرودوت جزو دموكراسي
بعد  ه ب1850را گرفت و از حدود سال » پدر تاريخ«عنوان 

تبديل به نماد كوشش مغرب زمين » جنگ ترموپيل«گزارش او از 
ي براي حفظ دموكراسي خود در برابر نيروهاي قدرتمند پادشاه

  .ايران شد
سيصد اسپارتايي شجاع : اين داستان شكلي جذاب دارد

دموكراسي غربي را از دست دو ميليون و هفتصد هزار ايراني 
اما جدا از اين اعداد خيالي، كه بايد با . دهند بدنهاد نجات مي

تغيير محل مميز تصحيح شوند، اين داستان ساختگي بسيار بيش 
  .داراي نتايج گوناگون استاز يك شرح جانبدارانه تاريخي 

قدرتمندترين » جنگ ترموپيل«ي اخير  در دو هزار ساله
درست در  كنونو ا بوده استي جداسازي شرق و غرب  وسيله
اي كه شرق و غرب بايد اختالفات خود را كنار بگذارند،  لحظه

تر  ها را عميق  از راه رسيده است تا شكاف بين آن300فيلم 
  . سازد

سازد وفور اشتباهات تاريخي  كننده مي آنچه اين فيلم را نگران
ي  آور نيست كه خشايار، نوه در آن نيست؛ اين هم نگراني

با كوروش بزرگ و عاشق همسر خويش، استر، به صورت مردي 
حركات زنانه نشان داده شده است؛ حتي اين هم مهم نيست كه 

كند كه در آن نقش  اي استفاده مي ي نژادپرستانه فيلم از كليشه
ها سپيد و چشم  كنند و اسپارتي ها بازي مي ها را افريقايي ايراني

حال . هاي استريپ تيز هستند آبي و شبيه مردان رقصنده در سالن
  . مي توان به راحتي برعكس كردها را  كه اين نقش آن

ي نگران كننده در اين فيلم واقف شدن به قدرت هولناك  نكته
هاليوود در تغيير دادن هويت مردمان است، درست همان 
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هاي  كابوسي كه سرخپوستان آمريكايي در دوران ساختن فيلم
  . كابويي دچار آن بودند

يشه كرده و اعتنايي پ  بي300در واقع آناني كه در مقابل فيلم 
ي معتاد   ساله24 تا 17دانند كه مردان  بازي گذرائي مي را خيال آن

دهد بايد در تفكر  هاي كامپيوتري را مورد خطاب قرار مي بازي
اول فيلم اسكندر از راه رسيد، حاال فيلم . خود تجديد نظر كنند

خواهيم » نبرد ماراتن« را داريم و البد به زودي شاهد فيلم 300
ي ايران باستان  هاي هرودوت درباره كي ديگر از ساختهشد كه ي

  . است
پذيرند و حتي  مردم غرب سخن هرودوت را كوركورانه مي

. جي. نيويورك تايمز نيز از اين نابينايي مصون نيست و ويليام
در اين » نبرد ماراتن«ي   درباره2004 آوريل 20راد در تاريخ 

  : روزنامه چنين نوشته است
بيرحم ايران بود كه بيشتر ن شكست دولت نبرد مارات«

ي خود ساخته  هاي جهان، از بالكان تا هيماليا، را برده سرزمين
يونانيان باستان هجوم آورندگان آسيايي را شكست دادند و . بود

اروپا را نجات دادند؛ امري كه محققان آن را نخستين پيروزي 
  .»اند آزادي بر ظلم خوانده

گذراند آن است كه  ري را از حد ميآنچه حدود اين فريبكا
حتي يك تكه سند باستانشناختي وجود ندارد كه نشان دهد 

ي يونان  دانيم بناي جامعه اند؛ حال آن كه مي دار بوده ايرانيان برده
داري كار گذاشته شده بود و حتي ارسطو هم اين كار  بر پايه برده
گان گريخته از زمان پناهنگاه برد ايران در آن. دانست را مجاز مي

هايي كه بر بنياد  و اكنون فرهنگ. مصر، يونان، و بعدها روم بود
  .خوانند دار مي اند ايران را امپراتوري برده اري ساخته شدهد برده

سازد آن  آنچه خنثي كردن تبليغات هرودوت را مشكل مي
 تاريخي هم هست كه هاي است كه كتاب او مملو از واقعيت

ي او  ترين مغلطه شايد مهم. اند بيان شده با زخم زبان ًاعامد
عبارت باشد از كوشش براي مساوي گرفتن دموكراسي و آزادي، 

طوري كه در سراسر كتاب او اين دو واژه همواره معادل هم  به
  .راحتي پذيرفته است هستند؛ و مغرب زمين هم اين مطلب را به

يب ها بود و فر گزاران آمريكا بيش از اين اما دانش بنيان
هائي گوناگون  هرودوت را نخوردند و كوشيدند با ايجاد تضمين

. هاي دموكراسي آتني محافظت كنند آزادي را در مقابل دامچاله
دموكراسي بدترين شكل «حتي وينستون چرچيل گفته است كه 

  .»حكومت است اما از آن بهتر هنوز چيزي ساخته نشده

كل حكومت تواند بهترين ش راستي هم كه دموكراسي مي به
مريكا را بزرگ كرده است بيش از آن كه وجود آباشد؛ اما آنچه 

 و شود آن مربوط مي» سند حقوق شهروندان«دموكراسي باشد به 
 كه به ايران باستان نيز عظمت اين درست همان چيزي است

تواند به ديكتاتوري اكثريت ختم  دموكراسي اغلب مي. بخشد مي
يعني .  دموكراسي پيش آمدگونه كه در آتن صاحب شود همان

ال ح .  و بيگانگان حق راي نداشتندجايي كه در آن زنان، بردگان
كه در ايران باستان، زنان از تساوي حقوقي بيشتر از حتي  آن

 و حقيقت داري هم خبري نبود بودند، و از بردهامروز برخوردار 
ر كه پادشاهي ايران باستان از دموكراسي آتن باستان بسا آزادت آن

  . بود» سند حقوق شهروندان«بود چرا كه ايران هم داراي 
كس بهتر از خود هرودوت آزادي موجود در ايران را  هيچ

داند اما  چرا كه او اگرچه آتن را مركز آزادي مي. دهد توضيح نمي
كه  كند؛ حال آن خود ايران را براي زندگي كردن انتخاب مي

اهي كوروش زيست در حسرت پادش گزنفون كه در آتن مي
  .بزرگ بود

ي جهان را به  كند كه ايران بخش عمده هرودوت ادعا مي
كه خود هرودوت نه تنها برده نبود،  بردگي كشيده است حال آن

كرد و آشكارا  بلكه آزادانه در سراسر امپراتوري ايران حركت مي
  .كشيد آن را به نقد مي

ايران، كرد؟ زيرا  راستي چرا هرودوت در يونان زندگي نمي به
داد  خواند، به او آزادي مي اش مي همان امپراتوري كه او اهريمني

مردم خواستار آنند . هاي مخدوش خود را منتشر كند تا گزارش
كه در جايي زندگي كنند كه حقوق خدادادشان محفوظ باشد و 

  .طي به دموكراسي و پادشاهي ندارداين رب
ن حقوق بار اي و اين كوروش بزرگ بود كه براي نخستين

خداداد را به صورت قانون مكتوب درآورد و امپراتوري ايران را 
همين دليل است كه ايران باستان راهنماي  به. ي آن بنا نهاد بر پايه

هم توماس . پيدايش اعالميه حقوق شهروندي آمريكا هم هست
جفرسون و هم جيمزمديسون، معماران قانون اساسي آمريكا، از 

هاي  بودند و نسخه» پروروش كوروش«تحسين كنندگان كتاب 
  .متعددي از آن را با خود داشتند

ي اياالت متحده آمريكا شبيه  امروزه هم هيچ كشوري به اندازه
ايران باستان نيست؛ و اگر كشوري بايد درگيري ايران در يونان 
را درك كند و قدر بداند همين آمريكا است، چرا كه كمتر 

قدر با جنگ آمريكا عليه تروريسم اي در تاريخ جهان اين  حادثه
  .مشابهت دارد
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جام عمليات تروريستي عليه ها مشغول ان يونانيان سال
هاي متعلق به ايران بودند، به شهرهاي ايران هحوم  سرزمين

تجارتي زدند، راه هاي اصلي  آوردند، معابد ايراني را آتش مي مي
تاختند؛  ر ميهاي عبوركننده از تنگه بسفو بستند، و به كشتي مي را

راني مردمان را به شورش تشويق حتي در داخل اياالت اي
آزرد آن بود كه  اما آنچه بيش از همه ايرانيان را مي. كردند مي

زدند و به  راحتي زير قراردادهاي خود با ايران مي يونانيان به
  .كردند صورتي خائنانه از اعتماد ايران سوء استفاده مي

كوشيد تا  زدن به خشونت، ايران مي با اين همه، به جاي دست
با كمك كردن مالي به آن دسته از سياستمداران يوناني كه طرفدار 

مريكا آها را كنترل كند؛ درست همان كاري كه  ايران بودند يوناني
اما آنچه كه عاقبت خشم ايرانيان را . دهد امروزه انجام مي
 به دقت اي بود كه اگرچه هرودوت خود آن را برانگيخت حادثه

كند؛  مستند ساخته است اما مغرب زمين كمتر به آن اشاره مي
  . توان آن را يازده سپتامبر ايراني ناميد اي كه مي حادثه

ها   سال قبل از ميالد، آتني498نويسد كه در  هردودت مي
اي تروريستي عليه يكي از شهرهاي بزرگ ايران  دست به حمله

 سپتامبر در مقابل 11ي   حادثهاي كه زدند؛ حمله» سارديس«به نام 
» آريستو گوراس«يك آتني به نام . نمايد آن عملي كودكانه مي

دور تا دور شهر سارديس را آتش زد و در نتيجه، اكثريت 
  . اي از آتش گرفت ي محاصره جمعيت اين شهر را در حلقه

دست آريستو گوراس  تعداد شهروندان معصوم سارديس كه به
. دي بود كه اسامه بن الدن بتواند آرزو كندكشته شدند بيش از ح
ي جهان اقدام آمريكا عليه القاعده را  و همانگونه كه همه

پشتيباني كردند مردمان جهان آن روز نيز پشتيبان حمله ايران به 
  .آتن بودند

ها آماج حمله ايران نبودند، تا آن زمان  اما در اين ميان اسپارت
ومي دست به كشتن قاصد ايران كه با زيرپا نهادن يك توافق عم

هرودوت مدعي است كه قاصد مزبور آمده بود تا از . زدند
ها بخواهد تا تسليم ايران شوند؛ اما احتماالً حقيقت آن  اسپارت
ها فرستاده   همان پيامي را به اسپارتهاست كه خشايارشابوده 

شما يا :  سپتامبر به جهان فرستاد11بود كه آمريكا پس از واقعه 
  . ا ما هستيد يا بر ماب

هاي يوناني بودند كه  »جهاديست«ها همان  در واقع اسپارتايي
يابيم  از هر نظر كه نگاه كنيم در مي. كردند براي مردن زندگي مي
رحمي بودند كه براي سرگرمي خود بردگان  كه آنها وحشيان بي
كشتند، مبلغ  شدند ـ مي خوانده مي» هلوت«يونان را ـ كه 

تني بر دزدي و تجاوز بودند، دست به كشتار كودكان فرهنگي مب
هاي آغازين  درستي، در صحنه زدند، و اتفاقاً همين نكات، به مي

اي  ها حتي داراي جامعه اسپارت.  نشان داده شده است300فيلم 
شد نظام آن را نوعي نخبه  دموكراتيك هم نبودند و حداكثر مي

ستن اين مطالب همچنان رغم دان ها علي اما غربي. ساالري دانست
  . خوانند ي دموكراسي غربي مي ها را نجات دهنده اسپارت

ها بخاطر مبارزه با بيگانگان  بله، درست است كه اسپارتايي
شماري  هاي بي مهاجم جان خود را از دست دادند اما تروريست

كه كسي از آنها به نيكي  آن دهند، بي نيز جان خود را از دست مي
هايي كه براي  ي هم كه چنين كنند تفاوتي با غربيكسان. ياد كند

  . كشند ندارند ها هورا مي اسپارتايي
ايرانيان به جنگي طوالني عليه تروريسم كشيده شدند؛ درست 

كه براي  اين. به همان صورت كه آمريكا به اين كار وادار شد
تر دعوا  آن خاطر دل بسوزانيم كه طرف ضعيف ها به اسپارتايي

ت شبيه آن است كه امروزه براي اسامه بن الدن بودند درس
  . دلسوزي كنيم

  :نيروي فيلم

نويسند بلكه اكنون فيلمسازان  تاريخ را ديگر فاتحان نمي
ي آنند و فرزندان ايران كي به پا خواهند خواست تا با  نويسنده

هاست براي تحقير  استفاده از همين سالحي كه هاليوود سال
كند به مبارزه بپردازد؟ ما كي دست  اده ميها استف ميراث پدران آن

 كشيده و به نوشتن تاريخ خويش خواهيم حالت دفاعياز 
  ؟ پرداخت

اما . اي بوده باشد ي الزم بيدار كننده  ضربه300شايد فيلم 
خودي خود از بين نخواهد رفت چرا كه  تحقير ايران هرگز به

شود؛  يهاي غربي دشمن اصلي ايران محسوب م اكنون در افسانه
  . و تنها راه تغيير اين تصوير هم استفاده از قدرت فيلم است
توانست  فيلم حماسي كوروش كبير ساخته الكس جووي مي

هاي  اغلب گروه. در ايجاد تصوير مطلوبي از ايرانيان معجزه كند
قومي در آمريكا متوجه اين قدرت فيلم شده و بسرعت به كمك 

ي دنيا  ن واقعي آنان را براي بقيههائي كه داستا كردن مالي به فيلم
اما فيلم الكس جووي بعلت فقدان منابع . اند گويند پرداخته باز مي

ي كورش بزرگ  اي افتاده و فيلم مستند من درباره مالي به گوشه
  .است گونه داليل ناتمام رها شده هم به همين
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