
 

 
 اطالعیھ درباره نتایج ھمایش سی ام دی

 دی، با سکوت باستانشناسانی کھ برای شرکت در ھمایش تنگھ بالغی دعوت شده بودند، بھ پایان 30روز 
 کھ سازمان میراث فرھنگی شروع کرده بود تا باستانشناسانی را کھ زیر نظر آن کار  ازه ایرسید و بازی ت

 . می کنند وادار نماید تا زیر سند آبگیری سد سیوند را امضا کنند، بھ شکست انجامید

اگرچھ انتظار می رفت کھ در جریان این ھمایش و ارایھ ی گزارش ھای تفصیلی در مورد آنچھ در ھمین 
الھ در تنگھ بالغی کشف شده، کارشناسان و باستانشناسان در مورد نگرانی ھای خود نیز اظھار نظر دو س

کنند و چنین نشد اما، ھمین سکوت و امضا نگذاشتن بر پای حکم نابودی تنگھ بالغی و پایتخت کورش 
 .بزرگ خود پیروزی مھمی برای دوستداران فرھنگ ایران محسوب می شود

ق اسنادی کھ در سایت کمیتھ نجات برای دیدار ھمگان وجود دارد، برخی از در عین حال، مطاب
 دی، در یک سال و نیم گذشتھ آشکارا گفتھ اند کھ آبگیری سد سیوند، 30باستانشناسان حاضر در ھمایش 

پس، کافی است در کنار سکوت آنان . عالوه بر ویرانی تنگھ بالغی، آرامگاه کوروش را ھم نابود می کند
 . ین گفتھ ھا نیز رجوع کنیم تا صدای اعتراض غیر مسقیم آن ھا را نیز بشنویمبھ ا

بدینسان، از آنجا کھ وزارت نیرو خود را از تصمیم گیری در این مورد معاف کرده و انجام آن را بر عھده 
 و در سازمان میراث فرھنگی گذاشتھ است، اکنون تنھا سازمانی کھ بر ویرانی تنگھ بالغی، دشت پاسارگاد

سئوالن آن، سازمان میراث فرھنگی است، سازمانی کھ م خطرانداختن آرامگاه کوروش بزرگ اراده کرده 
با فراموش کردن بخش اصلی وظایف خود کھ حفظ میراث فرھنگی کشور است، یا در فکر ساختن ھتل ھا 

ھم . و آسمانخراش ھا ھستند و یا در تالش بھ آب انداختن و ویران کردن آثار ملی و فرھنگی ایرانزمین
 و بی اعتنایی ھای این سازمان اکنون فھرست بلندی از خالف کاری ھا، تاریخ زدایي ھا و ویران کردن ھا

 .در اکثر سایت ھا و نشریات داخل و خارج از ایران وجود دارد

ما، معتقدان بھ فرھنگ و ھویت ملی ایرانزمین بھ این وسیلھ اعالم می کنیم کھ از این پس مسئولیت ھر 
بھ کل خطری کھ متوجھ این مناطق شود بھ طور مستقیم نخست بھ سازمان میراث فرھنگی، و سپس 

بر این اساس این کمیتھ از تمامی سازمان ھا و حقوقدانان بین المللی . حاکمیت کنونی ایران بر می گردد
تقاضا خواھد کرد تا از ھم اکنون نسبت بھ تکمیل و آماده سازی پرونده ی این جرم بزرگ، کھ منجر بھ 

 شکایت بھ دادگاه ھای بین ویرانی بخش مھمی از گنجینھ ھای ملی و بشری یک ملت می شود، و ارایھ
 .المللی اقدام نمایند

کمیتھ وظیفھ خود می داند کھ از ھمھ کوشندگان این راه، رسانھ ھای مسئول، شخصیت ھای دلسور و بھ 
 دی تبدیل بھ جایگاھی برای 30خصوص جوانان ایران دوستی کھ با ھمت خود موجب شدند تا ھمایش 

شود تشکر نموده و بھ آنان اطمینان می دھد کھ بھ سھم خود، و تا گرفتن مجوز رسمی نابودی تنگھ بالغی ن
آنجا کھ در توان کمیتھ بین المللی نجات پاسارگاد است، از کوشش برای جلوگیری از انجام این فاجعھ ی 

 .بزرگ فرھنگی کوتاھی نخواھد کرد
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