
 خطاب بھ مردمان جھان، سازمان  ملل، یونسکو،پاسارگاد  کمیتھ نجات نامھ 

 سیون بین المللی حقوق بشررا و فد

 برای جلوگیری از یک فاجعھ ی ملی و بشری

 
 خانم ھا، آقایان

نزدیک بھ دو سال است کھ ھزاران ھزار نفر از عالقمندان بھ گنجینھ ھای ملی و بشری در سراسر 

 از سوی شما دراز کرده اند تا از ویرانی بخش عظیمی از آثار باستانی ایرانزمین، کھ جھان دست کمک بھ

 .گنجینھ ھای یگانھ جھان محسوب می شوند، جلوگیری کنند

در این بخش در معرض خطر، مناطق گوناگونی ھمچون تنگھ بالغی، دشت پاسارگاد  و آرامگاه 

بنا بر آن چھ کاوشگران، زمین  . ، قرار دارند»وق بشر حق یاعالم کننده ی نخستین اعالمیھ«، کورش بزرگ

شناسان، زیست شناسان، باستان شناسان و تاریخ شناسان گفتھ اند و در خود ایران ھم منتشر شده است، 

 نھ تنھا ھمھ ی آثاری را کھ در تنگھ بالغی و دشت پاسارگاد قرار دارند نابود خواھد کرد  آبگیری سد سیوند

 .و کشاورزی منطقھ را نیز بھ نابودی خواھد کشاندبلکھ محیط زیست 

 

 کھ وظیفھ اش حفظ و ، با موافقت سازمان میراث فرھنگی ایرانرت نیروی ایراناکنون وزا

نگاھداری از آثار ملی و بشری ایرانزمین است، می خواھد این منطقھ را در آب غرق کند و نمونھ ھای 

ھمین طور محیط زیست منطقھ ی بزرگی از فارس را از بین بزرگ و  اررشمندی از تاریخ تمدن بشری، و 

 .ببرد

 

کمیتھ بین المللی نجات پاسارگاد بار دیگر از وجدان ھای متمدن و عالقمند شما می خواھد کھ ھر 

تالشی را کھ در توان بشری شماست در این مورد بھ کار گیرید و از این فاجعھ ملی و بشری جلوگیری 

 .نمایید

 

 ترامبا مھر و اح
 2006پانزدھم نوامبر 

 کمیتھ بین المللی نجات دشت پاسارگاد

/com.savepasargad.www://http 

 
 شده است مربوط بھ این پرونده بھمراه این نامھ بھ سازمان ھای نامبرده در باال فرستاده  برخی از اسناد و مطالب

 .رای دیدن مطالبی در ارتباط با خطرات جدی آبگیری سد سیوند بھ سایت نجات پاسارگاد مراجعھ کنیدشما می توانید ب
 

 

 

 



A letter to the People of the World, United Nations, UNESCO and 

International Federation for Human Rights 

 

Ladies and Gentlemen, 

It is almost two years that thousands of people interested in the historical and cultural 

heritages of human kind have pleaded for your help to save a large part of 

archeologically unique sites of Iran, recognized as a part of human heritage, from 

complete destruction by the flooding of a Dam called Sivand. 

 

These threatened areas are comprised of Bolaghi Gorge, Pasargad Plains and the 

Mausoleum of Cyrus the Great, the author of the first Human rights charter. 

According to reports prepared by excavators, geologists, environmentalists, 

archeologists and historians, all published inside Iran, flooding the Sivand Dam will 

not only destroy all the historical treasures of this area but it will also jeopardize the 

environment and agriculture of a vast region in Iran's Fars province. 

 

Now, the Ministry of Energy in Iran, with the consent of Organization for Historical 

Heritage of that country, the very establishment that is to preserve such treasures, 

intends to flood this area regardless of all the above grave consequences. 

 

The International Committee to Save Pasargad, addresses your civilized and loving 

consciousness to do whatever you humanely can to prevent this cultural and human 

disaster from happening. 

 

With Love and Regards 

November 15, 2006 

The International Committee to Save Pasargad   

http://www.savepasargad.com/ 

http://www.savepasargad.com/european_languages.htm 

 

All these documents will be sent to the UN and UNESCO as attachments to this letter 
 

 

http://www.savepasargad.com/
http://www.savepasargad.com/european_languages.htm

