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 تاریخ گل می دھد و خار نمی داند
 

 باستانشناس برجستھ ی ایرانزمینبھ  دکتر پرویز ورجاوند، 
  بھ عنوان فاجعھ ای ملی،  از خطر آبگیری سد سیوند، کھ قبل از ھمھ

 ند سخن گفت و بھ شکلی علنی 
 

 شکوه میرزادگی

سد ده روز پیش و .  و سرود و آفرينش و اعتراض گذشتدويدندو سال به التھاب و تالش و 

به آن ی  ديگر از ھر زمان بیش بھارمیانه یدر  کشاورزان آن منطقه سیوند را، با باريکه آبی که

 شبیه به تعزيه ھايي که در  ـنمايشی  يک آبگیری کردند؛»آبگیری«به اصطالح  یاز دارند،ن

آب  در فصل کم شدن آقای احمدی نژاد .بازی می کنندروستاھا برای سرگرمی اھالی 

 : رودخانه ی پلوار دريچه ھای سد سیوند را می بندد تا با افتخار به جھانیان اعالم کند که

من بودم که پايتخت کورش بزرگ را به آب بستم، دفینه ھای دشت و تنگ بالغی را غرق «

 کردم و به آب ھای معصوم پلوار دستور دادم که برگردند و آرامگاه پدر حقوق بشر را، خوابگاه 

در بردگان را تورات را و اولین آزاد کننده ی  نجات دھنده یقرنین قرآن را، و مزار مسايای ذوال

 » .خطر ويرانی قرار دھند

  ھر نمايشھمچون  نیز،نمايش اين ،اماآری اين آبگیری نمايشی بی محتوا بیش نبود 

به فاجعه لبخند را به اخم و شوخی را  خود دروندر  دارد کهيک بخش جدی و واقعی  ،یديگر

 : استدر حال اتفاق افتادندر تاريخ معاصر ما   کهھد می دکابوسی از خبرمبدل می سازد و 

 ويرانی بخش مھمی از تاريخ و  گنجنینه ھای گروھی نشسته در قدرت برای و اقدام اراده«

 . »ملی و بشری يک سرزمین

 ھای  مردمان به شکل بسیاری ازواکنش اخیر،  یمدت يکی دو ھفتهدر ھمین 

 مسايل فرھنگی دغدغه ھای دايم که یيآن ھااز سوی نه تنھا  . مختلفی نمودار شده است

 کمتر درگیر مسايلی جز نان و آب و معموًالمردمان ساده ای که از سوی حتی  بلکه را دارند

 شنیديم که در اين دو ھفته ھمه ما. مشکالت ريز و درشت خودشان در آن سرزمین ھستند

» ديديد چه کردند؟«، »اين کار را می کردندنبايد«:  کهدا بر فراز ايرانزمین پیچیدھزاران ھزار ص

يونسکو ھیچ اقدامی سازمان ھای مسئول جھانی و چرا » « نمی کند؟چرا کسی کاری«

 » !نکرده است؟

، صداھای میان تھینیز  بود، صدای گريه ھم بود، و  البته در میان صدا ھا ناسزا ھمو

 ديديد باالخره حرف«: ی گفتند آکنده از سرزنش، مسروری، با کهردانه ای  و بی خکودکانه،

ای بابا «: صدای ناامیدی و ضعف ھم بود که. ») کرديم(تان به جايي نرسید و آب گیری کردند 

دار و ندارمان را می فروشند و ھويت مان را ھم  ھااين  ؟مگر می شود از پس اين ھا برآمد

  ـ سکوت از ترس اما نه موافقت و رضايت؛دناک سکوت ھم بودصدای در. »نابود می کنند
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 زيسته اند و يا  زدهي ديکتاتوریل که تنھا آن ھا که در سرزمین ھاترسی انسانی و قابل قبو

 .  آن ھا که زندان را تجربه کرده اند می توانند آن را بشنوند و دردش را حس کنند

ود که قرن ھاست در تاريخ ما، و البته در اما زشت ترين و تلخ ترين صدا از آن کسانی ب

 صدای کسانی که ھمیشه کنار حاکم  حضور داشته اند؛، ديگریینرسیده ھر تاريخ به تمدن 

 حاضرند ھمه چیزشان ، تا يک کوه گرفته از يک ذره،پیروز ايستاده اند و برای رسیدن به نفعی

 . را تاخت بزنند

دگی ام را پر کرده و گاه نفسم را به تنگ  زن»صدا«ھمه اين روزھا که اين تمام در 

 دنگاھم می کنو، در انتظار پاسخی،  است مقابلم نشسته لجوج ھم يک پرسش ه اند،آورد

؛ مثل اخطار، دومرتب خاموش و روشن می ش ،ه باشددنئون نوشته ش مثل حروفی که با ،و

  »ا کرده اند؟چرا اين کار ر« : لجاجت خشم خورده که، مثل يک يادآوری دايمیمثل يک

که بر جان ھا  خشمیحیرت و توفان ، و در نخست پس از نمايش آبگیریدر روزھای 

لجبازی : باشد ساده  بسیارالبته می توانست  چنین پرسشی گفتن به، پاسخ بودفرود آمده

اما ھر  .  حماقت استش برای نابودی فرھنگ يک ملت است؛ تالاست؛ خیانت است؛

 عده ای چگونه«:  نیز دلیلی برای متحقق شدن می طلبدمخربیلجبازی و خیانت و تالش 

 و چرا ؟خیانت می کنند اشکارآگونه  اين چرا کشند؟ب لجن ی خود به چھره توانند عامدانهمی 

 »برخاسته اند؟به نابودی فرھنگ يک ملت 

 نرسیده ام اما اگر چه به نتیجه ی روشنی، در برابر اين پرسش ھای سمج، منو 

 . با شما در میان بگذارمتا دوست دارم  ه ھم الزم می دانم و ھمکشته ام فکرھايي دا

خودی بخشی از من فکر می کنم ما دچار يک مشکل جھانی شده ايم؛ ھم از جانب 

 که می خواھند ما با جھان متمدن متفاوت باشیم و ھم قدرتمندان در داخل سرزمین مانھا و 

ی و استعماری خود دوست د خاطر منافع اقتصا ھمان جھان متمدن که به بخشی ازاز جانب

شه ھای پس آن که از ما است ري. امروز بھره مند شويموردھای تمدن ند ما نیز از دست آندار

سکوت می کند چرا در سرزمین ما  فرھنگی فاجعه یما را می سوزاند و اين يک در برابر اين 

 . نام دارد» گینسبیت فرھن«ی ھولناکی شده است که » نظريه«که مجھز به 

 تعلیم و ،دانش ، معرفت، شناخت«به عنوان می توان فرھنگ را : توضیح می دھم

خاطر ه گرفت که، بدر نظر »  علمی و تاريخی يک قوم و ملتی و  ادب آثار، و مجموعه یتربیت

تغییر بوده دستخوش به شدت  ھموارهدر طول تاريخ  ،نھفته اندمفاھیمی که در آن ھمه ی 

 اين پديده وجود دارد؛ی در گوھر و ريشه  که تغییر و تحول که می توان پذيرفتونه  گآن ؛ستا

 ،ی ی ديگرزندهی ون ھر پديده  زنده و جاندار است که، ھمچيعنی فرھنگ پديده ای کامًال

 انسان ابتدايي ھمچونم باستان ورعھد  »فرھنگبا«، انسان مثًال. دارد تغییر و تحول یتقابل

 »برده داری«راحتی و بی ھیچ عذاب وجدان و سرزنش اخالقیه باست اما  نبوده »آدمخوار«

  استبودهمفھومی غیر متمدنانه ندارای ه برده داری در آن زمان ھنوز  چرا ک، استمی کرده
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 در يا انسان. با برده داری موافق باشدنتواند ديگر  انسان متمدن و قرن ھا بايد می گذشت تا

شناخته نمی » بی فرھنگ«  حقوق زن اھمیتی نمی دادگر که به قرون وسطی اسراسر

شود گفت انسان  در حالی که اکنون به کسی که به حقوق زن اعتنايي ندارد نمی شد،

 يا به عنوان يک تنبیهاين عمل پدر  گل بود االن حاکم و يا روزگاری اگر چوب معلم و . فرھنگبا

 چه با شالق و چه با  ـرا بزند و اگر شوھر می توانست ھمسرش ، شناخته می شودشکنجه

به عنوان اين عمل ) حداقل در کشورھای متمدن( در فرھنگ امروز جھان ان ـ  ی ريحساقه

 دادگاه و بانوعی توحش شناخته می شود و آن که دست به چنین توحشی می زند کارش 

 .مدت ھای طوالنی را در بیان آنھا گذراندو موارد ديگری که می شود  .استزندان 

. ھش می آيدا ھم ھمر»سرعت تغییر« که مطرح شد مفھوم »تغییر«  مفھومماا

، در  شده استتکامل يافته و  متحولورھای متمدندر کشمی گويم  که ،فرھنگھمین 

 .است به رکود بیشتر شبیه که تحرک مانده استچنان کم کشورھاي ديگر 

ای فرھنگی غرب ـ از وردھ قرن بیستم تا نیمه ی آن، دست آخصوص از آغازه زمانی، ب

جنسی و رفته تا دموکراسی و سکوالريسم و مسايل مربوط به برابری ھای حقوق بشر گ

 حق داشت که می شدند که ھر جامعه ای شناختهفرھنگی و عام  موری فراجنسیتی ـ ا

یر ی انسان غل است علیه آزادی و رھایاما پديده ای که سی چھل سا. خواستارشان باشد

 .  است»نسبیت فرھنگی«ته شده، اختراع مفھومی به نام غربی بکار گرف

فقط از ديدگاه فرھنگ د فرھنگی وکشبه راين  :که غربی معتقدند» متفکرين«برخی از 

است که  » متفاوت ھایارزش«  سلسله يکدارای غربی است که چنین می نمايد چرا که

شرق و  که می توان ھست  نیزن تفاوت و بر اساس  ھمیغربی آن را درک نمی کند؛نگاه 

. د بخشیی تازه معنا و اعتبارو مقاومکم حرکت  ارزش ھای  آنغرب را از ھم جدا کرده و به

کاری به دنباله روھای شرقی و خودی آن  (»تئوريسین ھای سرشناس غربی«برخی از اين 

امعه ج و می گويند که ارزش ھای فرھنگی ھر گذاشتهپا را از اين ھم فراتر  اخیرًا )ھا ندارم

معتقدند که از اين ھا . دن جھان ندارمردم ساير و ربطی به  جوامع مستقل انداز بقیه ی ای

بر آنھا،  . فرھنگ ھا نمی شود عبور کردکشیده شده بر گرداگردمريي نا ی يا  مریمرزھای

ما می آيد مربوط به فرھنگ ما آن چه بر سر زن ھای  که معتقدندمثًال،  ،اساس اين تفاوت

 ارزش ھای فرھنگی ديدگاه، از در واقع سرکوب راھا  آن. اری با آن نمی  شود کرداست و ک

معتقدند ھا  آنود يا وقتی سخن از دموکراسی می ر و . حق زنان ما می بییندجامعه ی ما،

. تبداد خو کرده اند و مردم ما با اين اسدارد وجود  مافرھنگساخت در » استبداد آسیايي«که 

 حق انتخاب و يا ر اساس اصالت دادن به ارزش ھای فرھنگی مسلط بر ما، مااز ديد آن ھا، و ب

از سکوالريسم که نبايد اصال حرف .  زندگی و سرنوشت خود نداريم یتصمیم گیری درباره

 زير نظر ولی بايد آن ھم مذھبی که معتقدينش حتمًا ؛ در خون ما است ھمبزنیم چون مذھب

 . و فقیه نفس بکشند
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  اين تئوريسین ھا، متوجه می شويم کهدقت کنیم ھا نظريهاين در کمی اما اگر 

 بخشی از فرھنگ جوامع)  نادانسته باشد ھمه اشکه بعید است(دانسته يا ندانسته 

 آن را نديده بقیه یمورد تجزيه و تحلیل قرار می دھند و  را به عنوان کل فرھنگ آن ھا شرقی

 که با فرھنگ ھای دانندرا صاحب فرھنگی می  کسانی که ما ايرانی ھا ، مثًال.می گیرند

را، می  بخش مذھبی آن فرھنگ ايرانی فقط کلغربی متفاوت است کسانی ھستند که از 

  .بییند

  غربیـ دنبال شرقی ، يعنیاين گونه فکر کنیمما به اين نظريه ھا تن دھیم و اگر  حاال

از فرھنگ ايرانی مان، که  خودمان را الزم است که ، باشیم خودکردن ارزش ھای فرھنگی

  کامًال، داردپیشرفته بشریھای شباھت ھای ريشه ای، فلسفی، و انکارناپذيری با فرھنگ 

 که از يکی از مذاھب موجود در سرزمین مان گرفته راه بیافتیمخالی کرده و به دنبال فرھنگی 

 . شده است

يرانزمین است اما اکنونی مردمان مذھب اکثريت که در حال حاضر  اگرچه ،اين مذھب

 ھمان مشکل شرقی و غربی عنوان محور اصلی ارزش ھای فرھنگی، بالفاصلهه پذيرش آن ب

 بودن يا  می آورد و ما را از انسان جھانیھمراهو مسلمان و غیر مسلمان را برای ما به 

از يک «دم ھای ديگر ی که با بنی آ »بنی آدم« ما می شويم آنگاه . دور می کندشدنجھانی 

 زائده ای اضافی ، در واقع، وشمار نمی رويمه ب يکی از اعضای تن بشريت نیستیم؛» وھرگ

  نیز چیزی از از حقانیتی برخورداريم که در نفس خوداعتقاد ما به اين  حتی باور وھستیم که

با بشری باشیم، اگر پیکر در حالی که اگر عضوی از اعضای . بودن ما کم نمی کندزائده 

بگیريم امپريالسیم، بگیريم  (نامردمانی یترک داشته باشیم، اگر روزگارمش دردران ديگ

د به ما آزاری نبخواھ) آمريکای جھانخوار، بگیريم اروپای استثمارگر، و بگیريم صیھونیسم مکار

فرياد اعتراض نسبت و از اعضای ديگر جوامع بشری » دگر عضو ھا را نماند قرار « آنگاهدنرسان

اما  . است»هبه درد آورد « را نیز آن ھا درد ما چرا که؛برمی خیزدمی رود  که بر ما به رنجی 

 خاطر ھمینم آنگاه ديگران به  کنیا در قالب شرقی بودن خود را از ديگر اعضای خود جدااگر م

مان  ی غم دردھای ما را نخواھند خورد و برای رسیدن ما به حقوق انسانی مان کمکجدای

 داريم از رده ی فرھنگ بشری خارج  را کها به دست خود آنچه ميعنی، اگر. نخواھند کرد

ی  درد ما را ھیچ سلسله اعصابی بجای آنگاه،،آن را با مردمان ديگر بیگانه سازيمو کنیم، 

 .منتقل نخواھد کرد و اگر کرد واکنشی بر نخواھد انگیخت

 پیدا شود که بخواھد بخشی از پمپئی را به کسی در ايتالیا ، مثًال،اگر: فکرش را بکنید

 سازمان ھای مختلفھمه ی  را زخم بزند، از معبد المپدند، يا در يونان ستونی از  نآب بب

  ھای گنجینه!آی«برمی آيد که فرياد ، در کل کشورھای جھان، مربوط به میراث جھانی

 اما اگر که بخواھند »!د اين فرھنگ ما است که به آب بسته می شو!آب نبنديد به رابشری 

اين برای آن ھا ندارد؛ چرا که » ديگران«اين امر ربطی به  بالغی را به آب ببندند  یهتنگ
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چه می شود «:  خواھند گفت حتمًا. است که نابود می شود غیر غربیبخشی از فرھنگ

بر  به ،يا» !گاه به آب ببندند که آثار تاريخی شان را ھر چند عادت کرده اند شرقی ھا کرد؟

 ، به نماينده يونسکو سازمان میراث فرھنگی ايرانمسئول در يانآقاطنز آلود  ه یاساس مژد

  .می کنند درست » آبی یزهمو«

بی و دنباله سین ھای غراين تئوری به ما نشان می دھند که زيادی تجربه و شواھد 

 ما »گ مذھبیفرھن« فرقی بین  اساسًامی کوشند تا اثبات کنند که روی ھای شرقی شان

راج آثار جیرفت در مساله الواح شیکاگو، ح  مطرح شدنآيا. وجود ندارد ن ما»فرھنگ ملی«و 

ارس با نامی جعلی در انگلیس، فیلم سیصد و فیلم اسکندر در آمريکا،  عنوان کردن خلیج ف

 آن ھم ويران کردن آثار باستانی در ايران، از سوی ديگر، ھمه ی اين حوادث باو ، ..فرانسه و 

می شان  ھر کدام اما چه از سنگ و خاک مرده اند آثار باستانی که اگر  دسته از آندقیقًا

در سرزمین ما و پويا اما غیرمذھبی  فرھنگی زندهوجود   و اثبات کننده ینشاندھندهتواند 

 ؟با ھم ھمزمان شده اند» اتفاقًا« و ناآگاھیبی دلیل و از سر  ـ ھمه ـ دنباش

برايم پیش  پرسشیفقط می خواھم صادقانه بگويم که . می گويم سخن ناز توطئه

 . می دانم و ھم جوابش برايم مھم استخودانسانی  ی مطرح کردنش را وظیفهھم آمده که 

 وحشتناک شنا  عقب مانده و در جھت عکس اين جريانبخواھیم  اگر  کهمی بینم

با حفظ ھمه ی داشته البته (  باشیممتمدن امروز جھان  یجامعهکامل عضو کنیم و بخواھیم 

طبعًا ما و شما يکی ھستیم که بگويیم اگر بخواھیم و ) ھای ملی، مذھبی و بومی خودمان

داشته باشیم تا بتوانیم ادعای خود را بر در دست لوازم اثبات حقانیت اين خواست را بايد 

جريان به  را غرب از حقوق بشر می گويد و به آن می بالد و مدام آناگر  :کرسی بنشانیم

 تاريخ تحول خود از دوران رم باستان گرفته تا انقالب ھای استقالل آمريکا و انقالب فرانسه

آيا ما نمی توانیم ـ در ، اما دننداربه ما  ربطی  اين تحوالت، تا اينجای کار،و ارتباط می دھد

  : و اثبات کنیم بیاوريم ياد ھمگانمقابل ـ به

 حق ، پسحقوق بشر داشته ايم و،تاريخ تحوالت ه  دھشی ب روزگاریا ھمم که -

زير پوشش آن قرار   سھم مان را از آن دھش بخواھیم و امروز ھمداريم که به آن ببالیم و 

 ؟ بگیريم

برده  از آن که اسپارتاکوس شما علیه برده داری برخیزد کوروش ما  بسیار پیشکه -

نیز ملغی کرده  غالب شده بود ھا بر آنی کهھايش که در کشورداری را نه تنھا در کشور خوي

 است؟ 

  ھاکه اگر شما پس از قرون وسطای تاريک تان تازه به آزادی مذھب رسیديد ما قرن -

  ه ايم؟ بودتساھل مذھبی صاحب شماقبل از 

 که اگر زنان شما در کنار اسکندرتان تخت جمشید ما را به آتش کشیدند زنان ما به  -

  با دستمزدی برابر با مردھامان ھمان تخت جمشید را ساخته بودند؟ عنوان مھندس و کارگر و
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درھم آمیختن دين و دنیاي خود بر ی  با تکیه که اگر غرب نمی توانستهاينو باالخره  -

حتی اگر آن را دين اکثريت بدانیم (  ما نیز نمی توانیم با تکیه بر اديان مان برسدبه حقوق بشر

  ؟برسیمحقوق بشر استقرار چون ھم اموری به) شمار آوريم بو مھم ترين و برحق ترين دين

فی  داليل کا،حرف مان برای اثبات  ما،ھا را می توان با صدای بلند گفت چرا که اين

دشت پاسارگاد و پارسه و دل و سینه ی خصوص در ه  در سراسر ايران پخش اند و بداريم که

می توانیم نشان  اين ھاست که ک به کمما.  ساله داشته اند7000دشت بالغی حضوری 

حقوق بشری ناب آب خورده سرچشمه ھای  فرھنگ ما از  درخت کھندھیم که ريشه ھای

. ما نیست» شرقی بودن«شاخ و برگی بی قواره پیدا کرده گناه از اين درخت اگر  و اکنون اند

کاستن از قوت ھا و از بین بردن شواھد تاريخی اثبات کننده ی اين ادعا آيا برای  ـ در مقابل ـو

 وجود دارد؟ھا  راھی جز نابودی اين سرچشمه ، ما»مدارک«

 که از الواح دوران نکات پس از آن ھمه ، چرا:اين پرسش رھايم نمی کند که

و مقدار زيادی از آن ھا ھم در سال ھای (خوانده شده  ھخامنشی در دانشگاه شیکاگو 

  باستان شناسيک خانمآن را  که  ـاب يک کتفقط) رسیدگذشته بی سر و صدا به ايران 

ه تعداد قدم ھای  در حالی ک؛ نمی شود نشده و و تحلیل منتشرچیز ديگری  ـنوشتهآلمانی 

دور ـ اگر  و وريا، تعداد سخنرانی ھای ناپلئون قیمت تک تک جواھرات ملکه ويکتآبراھام لینکلن،

ن سرداران ريز و درشت دوران  اخم و خنده ھای ھمه ی  سزارھای روم، رنگ چشما ـتر برويم

در ھر و شھرھای جھان باستان را می شود باستان و جای پای اسب اسکندر در کوچه ھا 

چه برسد به مسايل مھمی مثل روابط اجتماعی،  ابخانه ای در شرق و غرب پیدا کرد؛کت

 تا اکنون اری گرفته از دوران ماقبل برده د ـ از ابتدا تا کنون؛مسايل حقوقی، مسايل اقتصادی

     . سرمايه داری

نیم  کافی است.  خاموش و گويای تمدن بزرگ ايرانند گواه ھایالواح ھخامنشی

سوشیال سکیورتی، ( امنیت اجتماعی ھمچونی  بینیم که مسايلتا ی به آنھا بیافکنیمنگاھ

ھم اکنون به آن می نازند و آرزوی مردمان کشورھايي ھمان چیزی که در کشورھای غربی 

می شده است، آنگاه خواھیم  و اجرا وجود داشته از دير باز در سرزمین ما ) ما استمثل

  .مان می ربايند  کجاست و چرا ھرآنچه را ھم که داريم از کفازدانست که درماندگی ما 

اگر تنگه بالغی را به آب نبنديم می توانیم نشانه : نکته ای از اين واضح تر نیست

می . پیدا کنیمه خصوص قوانین کار را،  در سه ھزاره پیش، عی، بھايي از زندگی اجتما

در  ( رایکش و شراب  ريزی و آھن سازی سفال ھای اين ھمه کارگاهتوانیم درک کنیم که

ه ھمه ب آن ھا کرده اند؛اداره نمی  آسمانیبا انوار )  آمدهبدست کنون تا ھمین حدی که

 به خصوص در که، داشته  خالقیاعی و اين بشر زندگی اجتمشده اند بشر اداره می دست

 خاص و يا قوانین و امکانات انسانی يا بايد به صورت برده داری اداره می شده، ،ارتباط با کار

 بزرگترين باستانشناس ، ريچارد فرای، پروفسورھمین چند روز پیش.  داشته است را میخود
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ونی از فرھنگ انسان گرا و  تلويزي ی در يک برنامه، غیر ايرانی دنیا یو ايرانشناس زنده

؛ يعنی  را می ستود دوران و بی رنگ بودن مفھوم برده داری در آن می گفتايرانخردمند 

  . است دنیای غرب تازه پس از دوران رنسانس به آن رسیده زنده ای کهن فرھنگھما

  يعنی

 ھای ما اگر بخواھیم بگويیم که زنغربی ھا نداريم، اگر بخواھیم بگويیم که فرقی با  -

  از ناشیآنچه پیش آمده کشورھای شما با مرد برابر باشند و ھم حق دارند مثل زن ھای

 نبوده که فرودست باشیم؛، و اين فرھنگ ما  است ما نبودهت ھایعاد

حاضريم ثابت کنیم که ما ريشه ھای برابری را در فرھنگ : اگر بخواھیم بگويیم که -

   را پیش ببريم؛لی ھم زندگی خويشم و بزرگتر و و می توانیم بدون حاکومان داريم خود

  ...ايمما آزادی مذھب را قرن ھا قبل از شما تجربه کرده بگويیم که بخواھیم اگر  -

 را محکم کنیم، فرھنگی که نزديکی  فرھنگ ايرانی مانباخودمان پیوند  بايد که آنگاه

ھمین فرھنگی است که به نظورم م( دارد پیشرفته ی امروز بشر   انکارناپذيری با فرھنگھای

  .) حقوق بشرش می بالدبه  بودننام غربی

، با ھمه ی پولی  کشورمان اما وقتی سازمان میراث فرھنگی؛بخواھیم می توانیماگر 

  برای جدی نه تنھا در خارج  از ايران ھیچ تالشی،که از بیت المال مردم در اختیار دارد

 ي که ھر روزه به حراج می گذارند،ت و گنجینه ھاي آن ھمه اطالعا يا حتی حفظشناساندن

در داخل ھم ھر چه را که ريشه ای مھم با خود بلکه  و می فروشند نمی کند، می بخشند

ويران می کند، يا به آب می بندد، ما چه پاسخی به نظريه پرداز غربی پست ای دارد به بھانه 

 اين که در سراسر جھانر می کنم فکمن  .مدرن داريم که از نسبیت فرھنگی سخن می گويد

 باشد که ھدفش به جای حفظ و  سرزمینی میراث فرھنگی سازمان حفظ و حراست ازتنھا

 .فرھنگی، ملی و بشری مردمان به ويران کردن آن ھا مشغول استمیراث از  گاھدارین

چه کسانی می خواھند يا نفع شان است که ما : نه، اين پرسش رھايم نمی کند که

 چه کسانی می خواھند تنھايي و انزوای بومی خود بمانیم؟ره ی جھان نپیونديم و در به پیک

 باشیم و تمدن واقعی ما در توحشی ساخته شده گم 300ما تصويری ھمیشگی از فیلم 

 شود؟

تابش  غمگیندر اين تاريکی و با اين ھمه  ...اماد ن رھايم نمی کن ھااين پرسش

 می دانم اکنون به روشنی می بینم و.  کندو امید می سرشار از شادی  را جانمخورشیدی

  يک شوکھمچون ی که آفريده، با ھمه ی دردھاي، بالغی و سد سیوندکه ماجرای تنگ

 و تکان دادهدر سراسر جھان،  ما را ان خصوص جوانعظیم، بخش وسیعی از جامعه ی ما، و به

  . استبیدار کرده

  که  است ھمان ھايي از مسخن

  فرھنگ ايرانی و ھويت خويش می پرسند،  از اکنون-
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 می خواھند به  ـنه از سر گذشته گرايي که از سر امروزی بودنـ  که  ھمان ھا-

  خويش بپیوندند،  ی پدران و مادران واقعیفرھنگ جاندار و زنده

ی از تاريخ ايران را شخصی ترين وبالگ ھای خود، نشانه ھاي حتی در  ھمان ھا که،-

  ته اند؛به نمايش گذاش

 نمی خواھند در انزوا باشند،  که  ھمان ھا-

 اما اھل قانع بودن و زندگی ،ھمان ھا که نه میل به خشونت دارند و نه میل به جنگ -

  .باشند  ناب از ابريشم پیله ھا اين حتی اگر؛ نیستندنیزبومی ی کردن در پیله ھای بسته 

 ؛نیز بگويم شماصدای م از ه افتاز ھمه ی صداھا گ  خجسته کهتابشبگذاريد در اين 

 نشسته ايد، و در ای از جھاندر گوشه شما است که زيباترين صدا از آن بله . از زيباترين صدا

می دفتر جھان ثبت ملی و بشری ايرانزمین را در و فرھنگ تاريخ از تصوير  صدھا ھر ثانیه ای

  طرفشکه ھا به اين طرف و آن که روزگاری با چاپارھا و اسب ھا و درتاريخ و فرھنگی. کنید

تکه و شد،  ، تکه ای از آن گمرفت از آن به غارت  و در سر ھر گذری تکه یفرستاده می شد

  ... درخشانی از آن فرو افتاد و شکستی

 می در پنجره ھای روشن خود  و  را به ھم می چسبانیداکنون شکسته ھا شماو 

 . ددھیشان  به جھان نشاتا دنشانی

حتی اگر آب از سر تنگ بالغی ھم بگذرد،  ديگر باوری مسلم است که ايناکنون، 

 و ديگر گم د نشستنصدای شما زنده و درخشان خواھآن است در در ھمه ی آن چه که 

 .  تاريخ ما نشسته است ی چون نیلوفری جاويدان که بر سینه ـد شدننخواھ

خواھد مکرر تا ابد شما و در صدای شما پنجره ھای نیلوفر تاريخ ما، تنگ بالغی، در 

 . چه مدعیان بخواھند و چه نخواھند؛بود
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