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  ميراث فرهنگي ايران 

  كارنامه اسفنديار رحيم مشائي و 

  عبداهللا شهبازي

  

  

  

  
  

هـا را در پيرامـون دولـت     تـرين جنجـال   رفتار او در چهار سال اخير بيش. اي عجيب است اسفنديار رحيم مشايي پديده
گذاشتم ولي بعدها كـه تكـرار و    او مي» لوحي ساده«گونه رفتارها را به حساب  در آغاز، اين. نژاد برانگيخته آقاي احمدي

در ميـان  . بيـنم  مـي » خطرنـاك «كـه  » عجيـب «اينك، رحـيم مشـائي را نـه    . تر تأمل كنم تكرار شد دريافتم كه بايد بيش
  : مورد بيش از همه برايم پرسش برانگيز بوده است دوزاي او در چهار سال گذشته،  عملكردهاي جنجالي و تنش

  زه دانشگاه شيكاگوماجراي الواح ايراني در مو -1

هـاي   دولت«عليه به طرح دعوي » قربانيان عمليات تروريستي«اقدام كنگره آمريكا قانوني تصويب كرد كه  1992در سال 
هفـت دولـت، از جملـه ايـران، بـه      . كرد و دريافت غرامت از ايشان را تسهيل ميدر محاكم آمريكايي » حامي تروريسم

، )اورشليم( المقدس يهودا، واقع در شهر بيت بمبي در بازار بن 1997سپتامبر  4در  .عنوان حاميان تروريسم معرفي شدند
. به حماس نسـبت داده شـد  انتحاري گذاري  اين بمب. نفر انجاميدها  دهنفر و مجروح شدن چهار منفجر شد كه به قتل 

ه اين بهانه كه گويا ايران به حمـاس  قربانيان اين حادثه، اعم از مجروحين يا وراث مقتولين، عليه ايران شكايت كردند ب
در اين زمان، كتاب مهم دكتر محمدقلي مجد درباره تاريخچه تاراج آثار باستاني ايران در دوران رضا شاه . كند كمك مي

در وبگاه خـود آن را معرفـي    1382و در نيمه اول سال ) 2003انتشارات دانشگاهي آمريكا، (به زبان انگليسي منتشر شد 
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به فارسي ترجمـه و منتشـر شـده     آمريكا و غارت ميراث فرهنگي ايران: تاراج بزرگاكنون با عنوان  اين كتاب هم 1.كردم
   2.است

كـه آثـار    ،انتشار كتاب دكتر مجد نگراني شديدي در مقامات دانشگاه شـيكاگو و سـاير نهادهـاي فرهنگـي آمريكـا     
باستاني ايران را يا از سارقين خريداري كرده يا طبق معاهدات رسمي با حكومت وقـت ايـران بـه امانـت گرفتـه ولـي       

گذشت بيش از نيم قرن پس نداده بودند، ايجاد كرد زيرا اسناد مندرج در ايـن كتـاب آنـان را در معـرض اتهـام      رغم  به
، دانشـگاه  1383ارديبهشـت  / 2004در نتيجـه، در آوريـل   . داد ر مـي قـرا » سرقت ميراث فرهنگـي «و » خيانت در امانت«

در ايـن زمـان دولـت    . پـس داد شيكاگو، در اقدامي نمايشي، تنها سيصد لوح گلي از هزاران قطعه اموال اماني ايران را 
قـت  مسـئولين و . را به دسـت داشـت   سازمان ميراث فرهنگير سر كار بود و سيد محمد بهشتي رياست آقاي خاتمي ب

، از سـوي دانشـگاه شـيكاگو    »عجيـب «كلي با ماوقع و علل اين اقدام غيرمترقبه، و براي آنـان   سازمان ميراث فرهنگي به
آنان براي آشنايي با جزئيـات و اسـناد و   . شدند» بسيار سپاسگزار«آمريكائيان » نيت حسن«بيگانه بودند و به اين دليل از 

 -علمـي محافـل  تأثير آن بر و  تاراج بزرگنه حتي از انتشار كتاب و گرفتند  تماسپيگيري حقوق ايران نه با دكتر مجد 
  : آميز نوشتم در يادداشتي اعتراض 1383ارديبهشت  15در  .فرهنگي آمريكا مطلع بودند

  
-1333هاي  اين پرسش را مطرح نكرد كه چرا دانشگاه شيكاگو طي سال... خبرگزاري ميراث فرهنگي«

ترين سطوح بود، باقيمانده الواح را به ايران بازنگردانيد و چرا اكنون  آمريكا در عالي ، كه روابط ايران و1357
كه گفتيم، آخرين بار كه بخشي از الواح فوق به ايران بازپس داده شد در سال  چنان(دار شد؟  ناگاه امانت به

اياالت متحده آمريكا،  ها از انتشار كتاب دكتر محمدقلي مجد، پژوهشگر ايراني مقيم ماه .)بود. ش 1330
گذرد ولي  شناسي دانشگاه شيكاگو مي وسيله مؤسسه شرق به غارت آثار باستاني ايران در دوره رضا شاه درباره

تحقيق دكتر مجد، كه بر . تاكنون انتشار كتاب فوق در سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي بازتاب نداشته است
هاي سفارتخانه اياالت متحده آمريكا در تهران، صورت  ه گزارشويژ مبناي اسناد علني شده دولت آمريكا و به

جمشيد،  ويژه مجموعه تخت آثار باستاني و ميراث فرهنگي ايران، به 1930هاي  دهد كه در سال گرفته نشان مي
شناسي دانشگاه  ها مؤسسه شرق در معرض غارتي بزرگ از سوي برخي نهادهاي آمريكايي، و در رأس آن

گونه  افراد يا محافلي كه وظيفه الپوشاني اين ...ل سودجوي آمريكايي و ايراني آنان بوده استشيكاگو، و عما
ها يا سكوت بود و يا نقدهاي  واكنش آن. هاي فرهنگي را به عهده دارند، انتشار اين كتاب را برنتافتند غارت

قبال انتشار كتاب دكتر مجد  اينگونه محافل در خصمانه  سكوت يا واكنش.. .خصمانه عليه محقق ايراني فوق
طبيعي بود ولي تصور نگارنده و ساير عالقمندان به تحقيقات دكتر مجد اين بود كه كتاب فوق در محافل 

حتي . فرهنگي ايران بازتاب گسترده خواهد يافت و توجه مديران سازمان ميراث فرهنگي را جلب خواهد كرد
اد علني شده دولت آمريكا دعوي براي استرداد هزاران قطعه نفيس رفت كه سازمان فوق با اتكا بر اسن تصور مي

هاي  ها و جمعيت شود آغاز كند؛ و يا حداقل انجمن نظيري را كه در موزه دانشگاه شيكاگو نگهداري مي و كم

                                                      

در تاريخنگـاري   بـايكوت  -اسناد علني شده دولت آمريكا، تاريخ پهلوي و البي سانسـور «، گفتگوي عبداهللا شهبازي با محمدقلي مجد . 1
پروفسور پوپ «؛ وبالگ عبداهللا شهبازي، 200 -181، صص 1382، بهار 25، شماره تاريخ معاصر ايران ، فصلنامه تخصصي»معاصر ايران

  .2003سپتامبر  3/ 1382شهريور  12، »آثار باستاني ايرانو غارت 

http://www.shahbazi.org/pages/majd3.htm 

http://www.shahbazi.org/pages/Pope.htm 

مؤسسـه مطالعـات و   : اميري، تهـران . ، ترجمه مصطفي اميري، گآمريكا و غارت ميراث فرهنگي ايران: اج بزرگتارمحمدقلي مجد،  . 2
 .1388هاي سياسي،  پژوهش

http://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewPublishedBook&PublishedBookID=103&SP=Farsi  

او براي نخستين بار اسناد ارزشـمند آرشـيو مّلـي    . دكتر محمدقلي مجد، محقق ايراني ساكن واشنگتن، مورخي نامدار و برجسته است
تاكنون دو . را از ميان برد اسناد انگليسي» انحصار«را در زمينه ايران كشف كرد و در كتب خود معرفي نمود و بدينسان ) نارا(آمريكا 

هـاي سياسـي،    مؤسسه مطالعات و پـژوهش : ، ترجمه محمد كريمي، تهران1919-1917قحطي بزرگ محمدقلي مجد، (كتاب دكتر مجد 
تاراج كتاب . به فارسي ترجمه شده و ساير آثار او در دست ترجمه است) آمريكا و غارت ميراث فرهنگي ايران: تاراج بزرگو ) 1387

ظـاهر   هايي بـه  دهد كه چگونه چهره اين كتاب نشان مي. براي عالقمندان به ميراث فرهنگي و آثار باستاني بسيار روشنگر است بزرگ
  .و پروفسور پوپ آمريكايي، ساليان مديد در كار قاچاق آثار باستاني ايران بودند) ذكاءالملك(فرهيخته، چون محمدعلي فروغي 
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اين سكوت چنان سنگين بود كه . ولي متأسفانه چنين نشد. فرهنگي را در جهان از اين غارت بزرگ مطلع سازد
   .رسد سازمان ميراث فرهنگي حتي از انتشار كتاب دكتر مجد نيز مطلع نشده است ظر مين به

آنان، . شناسي دانشگاه شيكاگو را نگران كرد در مقابل، انتشار كتاب دكتر مجد مقامات كنوني مؤسسه شرق
كر افتادند كه بخش و در نتيجه به ف. كردند كه به زودي با جنجال و رسوايي مواجه خواهند شد طبعاً، تصور مي

گ بسيار ناچيزي از غارت خود را به ايران مسترد دارند و با ايجاد ارتباطات دوستانه مانع از اين رسوايي بزر
داري امين ظاهر شد و بذل و  شناسي دانشگاه شيكاگو در كسوت امانت چنين بود كه مؤسسه شرق. شوند

حادثه فوق را با اين تيتر  گاردين بيهوده نيست كه روزنامه .را غافلگير كردبخشش ناگهاني آنان مقامات ايراني 
  3».دانشمندان آمريكايي با استرداد الواح باستاني ايران را فريفته خود كردند« :منعكس كرد

  
  

  
  
تفاوتي دولت  دكتر محمدقلي مجد، با ارسال ايميلي به من، حيرت خود را از بي 2005 فوريه 7/ 1383بهمن  19ر د

  : نمودهاي آمريكا بيان  ايران در قبال سرنوشت آثار باستاني اماني در موزه
  

، در واكنش به انتشار كتاب من، دانشگاه شيكاگو با هياهو و تبليغ زياد اعالم كرد كه 2004در آوريل ... «
تان مطلبي در اين  شما در سايت. لي دوره عيالمي را كه از ايران امانت گرفته مسترد خواهد نمودلوح گ 300

 ها آن. در نتيجه اين سروصدا، وكالي شاكيان با مسئله آثار باستاني و كتاب من آشنا شدند. باره نوشتيد
به كتاب من است و تمامي  ها نآ ءاتكا. كوشيدند حكمي از دادگاه بگيرند تا الواح فوق به ايران منتقل نشود

نسيلوانيا، موزه هنرهاي زيباي بوستن، موزه پدانشگاه : كنند هايي را كه در كتابم ذكر شده دنبال مي موزه
، ها موزهاين است كه بسياري از آثار باستاني موجود در اين  ها آناستدالل . متروپوليتن نيويورك، و غيره

كوشيدند قضات را راضي كنند  مي ها آنبه حق متعلق به ايران است؛ و  كه در كتاب من ذكر شده، گونه همان
به دنبال الواح دانشگاه شيكاگو هستند زيرا در مسئله  به خصوص ها آن. شان بدهند كه اين آثار را به موكالن

تيار موزه اين آثار در مالكيت ايران است كه به طور اماني در اخ: اختالفي وجود ندارد ها آنمالكيت ايران بر 
   .دانشگاه شيكاگو قرار گرفته

كوشند از كتاب من و اسناد مندرج در آن  دردناك و غيرقابل درك است زماني كه ديگران مي العاده فوق
                                                      

 .1383ارديبهشت  15، »دانشگاه شيكاگو سيصد كتيبه گلي دوره هخامنشي را به ايران پس داد؟چرا «وبالگ عبداهللا شهبازي،  . 3

http://www.shahbazi.org/pages/Chicago.htm  
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مالك واقعي، دولت ايران، كر و الل ولي استفاده كنند براي تصاحب اين آثار كه قابل محاسبه با پول نيست؛ 
با من تماس گرفته بود تا . من با يكي از وكالي اين پرونده صحبت مفصلي داشتم. ساكت است كامالً ،است

خوشحال كه دولت ايران به دنبال  العاده فوقزده شد و  پس از خواندن كتابم حيرت. درباره كتابم بحث كند
  » ...هستندان هاي ديگر نيز از اين امر حير خيلي :من به او گفتم. بازگردانيدن اين آثار نيست

 

سـازمان  رؤساي تفاوتي  و دكتر محمدقلي مجد و ساير آشنايان با ماجرا، از بي من نيز، چون وكالي شاكيان اسرائيلي
از ارديبهشـت  (حسين مرعشـي  سيد و ) 1383تا ارديبهشت  1376از خرداد (ميراث فرهنگي ايران، سيد محمد بهشتي 

، در قبـال سرنوشـت آثـار باسـتاني     )تاكنون 1384 شهريوراز (و سرانجام اسفنديار رحيم مشائي ) 1384شهريور تا  1383
پيشـينه كهـن تمـدني    هـاي داراي   دولتمقارن با زماني است كه اين . زده بودم اماني يا مسروقه ايران در آمريكا شگفت

هاي اياالت  هاي آمريكايي اموال مسروقه را از موزه ادگاهاز طريق دريافت حكم از دمشابه با ايران، يونان و ايتاليا و مصر، 
، زماني كه اسفنديار رحيم مشايي رياسـت  2006ژوئيه  11/ 1385تير  20در . گردانيدند متحده به كشورهاي خود باز مي

  : سازمان ميراث فرهنگي را به دست داشت، نوشتم
  

هاي آمريكايي و  از اسالم ايران، كه برخي موزههاي پيش و پس  كه هزاران قطعه از آثار دوران در حالي«
طور غيرقانوني يا در  ، در دوره سلطنت رضا شاه، به1941 -1931هاي  ها در سال شناسان كارگزار آن باستان

اند، از نظر مالكيت در وضعي مبهم قرار گرفته  از ايران خارج كرده» امانت«چارچوب قرارداد و ظاهراً به عنوان 
هاي اسرائيلي واقع شده، دولت يونان موفق شد دو قطعه بسيار نفيس از آثار باستاني خود را  كانون و مورد تهديد

   .ها پس بگيرد از آمريكايي

آنجلس وارد آورد تا دو قطعه آثار باستاني يونان  اخيراً، دولت يونان فشارهاي شديدي را بر موزه پل گتي لس
اين دو قطعه بسيار ارزشمند توسط . د را به اين كشور بازگرداندهاي پنجم و ششم پيش از ميال متعلق به سده

سرانجام، . طور غيرقانوني از يونان خارج شده و به موزه پل گتي فروخته شده بود چيان آثار باستاني به قاچاق
مايكل براند، مدير موزه پل گتي، به يونان سفر كرد و در مذاكره با گيورگاس ولگاراكيس، وزير فرهنگ 

  .ان، استرداد قطعات به سرقت رفته فوق را پذيرفتيون

هاي مصر، ايتاليا  هاي آمريكايي از سوي دولت دهند كه موزه و ساير منابع آمريكايي خبر مي نيويورك تايمز
 2006در ماه فوريه . اند و يونان در زير فشارهاي شديد قضايي براي استرداد آثار باستاني مسروقه قرار گرفته

طور اماني در اين موزه نگهداري  ليتن نيز مجبور شد بيست قطعه از آثار باستاني ايتاليا را، كه بهموزه متروپو
دولت ايتاليا موزه پل گتي را نيز به قاچاق آثار باستاني متهم كرده و در . شد، به كشور فوق بازگرداند مي

  .وني اشياء باستاني، در جريان استدادگاهي در رم شكايت عليه مقامات موزه پل گتي، به جرم معامله غيرقان

طور  ، به)جمشيد تخت(ويژه اشياء به دست آمده در پرسپوليس  اكنون هزاران قطعه از آثار باستاني ايران، به هم
چيان  اين آثار يا توسط قاچاق. شود هاي شيكاگو، متروپوليتن، بوستن و غيره نگهداري مي غيرقانوني در موزه

به » امانت«هاي فوق فروخته شده و يا به عنوان  ار باستاني، مانند پوپ و هرتسفلد، به موزهايراني و غير ايراني آث
هزار  37آثار باستاني ايران در آمريكا منحصر به دو هزار لوحه گلي بازمانده از بيش از . آمريكا انتقال يافته است

هاي مصر و ايتاليا و  كه به دولت اين وظيفه عاجل دولت ايران است. تجمشيد نيس لوح به دست آمده در تخت
اي  المللي كارزار گسترده يونان تأسي كند و از طريق محاكم ايراني و آمريكايي و مجامع حقوقي و فرهنگي بين

اسناد كافي براي اثبات ) نارا(در مراكز اسناد ايران و آرشيو مّلي آمريكا . درا براي استرداد آثار فوق آغاز نماي
، نوشته دكتر محمدقلي غارت بزرگ آمريكايي آثار باستاني ايران است و پژوهش مستند دعاوي ايران موجود

بسيار مايه . تواند دستمايه آغاز اين كارزار بزرگ ملّي قرار گيرد ، مي)2003انتشارات دانشگاهي آمريكا، (مجد 
هاي گلي  ادره لوحههاي غارتگر اسرائيلي، براي مص اكنون ديويد استراچمن، وكيل كانون تأسف است كه هم

كند ولي مقامات ايراني از ارزش و اهميت اسناد مندرج در  دوره هخامنشي در محكمه به اين كتاب استناد مي
  4».دان كتاب فوق غافل

  
نژاد در قبال سرنوشت آثار باسـتاني مسـروقه    هاي خاتمي و سپس احمدي تفاوتي مقامات مسئول ايران در دولت بي

، در اوج اقتدار استعمار بريتانيـا، هيئـت   1863در سال . ختاندا وشت سيستان در دوران قاجاريه ميايران مرا به ياد سرن
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انگليسي به رياست ژنرال سر فردريك جان گلداسـميد، از خانـدان زرسـاالر يهـودي گلداسـميد و خويشـاوند نزديـك        
هـاي   بود، به دو بخش متعلق به دولـت خاندان روچيلد، سرزمين سيستان را، كه تا آن زمان تحت حاكميت مطلق ايران 

 7376كيلومتر مربع، به افغانستان داده شد و بخش كمتـر،   10772بخش عمده، مشتمل بر . ايران و افغانستان تقسيم كرد
هاي تقسـيم   ها از تصرف زمين زده بود، تا مدت حيرت» بخشي حاتم«دولت افغانستان، كه از اين . كيلومتر مربع، به ايران

آن را  1870رر ايران خودداري كرد تا سرانجام، به دليل بي تفاوتي دولت ايران، به خود جرئت داد و در دهـه  شده به ض
   5.تصاحب نمود

رفت دولت جديد بـه ايـن    اميد مي. نژاد كار خود را آغاز كرد دولت آقاي احمدي 2005اوت  3/ 1384مرداد  12در 
در اين زمـان، تـالش وكـالي    . حقوق ايران را اعاده نمايدداشته و كارشناسانه قاطع و و فعال مسئله مهم ملّي رويكردي 

شاكيان اسرائيلي براي مصادره آثار باستاني ايران اوج گرفت و به دليل عدم تالش سازمان ميـراث فرهنگـي در محـاكم    
 500ميليـون و   423  م پرداخـت حكـ  6بالنشه منينگ،خانم يك قاضي فدرال آمريكا،  1385تير / 2006آمريكا، در ژوئن 

الـواح ايرانـي   بازار بن يهودا را صادر كرد و دستور داد براي تـأمين ايـن مبلـغ    گذاري  هزار دالر غرامت به قربانيان بمب
تمـامي تـوان وبگـاه خـود را در جهـت       2006ژوئـن   29/ 1385تيـر   8از . موزه دانشگاه شيكاگو فروخته شودموجود در 

  : نوشتم. ثار باستاني اماني در موزه شيكاگو به كار گرفتمپيشگيري از مصادره آ
 

  ميراث ملي ايران در موزه شيكاگو در آستانه مصادره است«

  هاي گلي دوران هخامنشي را نجات دهيد لوحه

  .كنند اي منتشر مي كننده ويژه مطبوعات شيكاگو، اخبار بسيار نگران مطبوعات آمريكايي، به
اي به قلم حسن علي، خبر  ، روزنامه دانشجويان دانشگاه شيكاگو در مقالهو مارونشيكاگ  2006ژانويه  13در 

در اسرائيل، كه گويا توسط حماس انجام شد، به  1997گذاري انتحاري سال  داد كه وراث حادثه بمب
حامي اند كه ايران  ها مدعي آن. اند هاي آمريكا شكايت كرده و تقاضاي دريافت غرامت از ايران كرده دادگاه

اند كه در ازاي بخشي از غرامت فوق الواح گلي دوران  شاكيان تقاضا كرده. گذاري بوده است اين بمب
  .شود، به آنان داده شود شناسي دانشگاه شيكاگو نگهداري مي هخامنشي، كه در موزه شرق

يك وكيل دعاوي اي به قلم ران گراسمن، خبر داد كه  ، در مقالهشيكاگو تريبون  روزنامه 2006مارس  13در 
نام ديويد استراچمن عليه دانشگاه شيكاگو شكايت كرده و خواستار دريافت گنجينه آثار  اهل رودآيلند به

استراچمن عليه دانشگاه هاروارد، . باستاني ايران به عنوان غرامت بازماندگان حادثه تروريستي فوق شده است
ر ديترويت، و موزه هنرهاي زيباي بوستن نيز شكايت كرده ، انستيتوي هن)شيكاگو(دانشگاه ميشيگان، موزه فيلد 

  .شود در اين مؤسسات آثار باستاني امانتي متعلق به ايران نگهداري مي. است
ميليون دالر غرامت محكوم كرده  71اين شاكيان اسرائيلي قبالً در يك دادگاه آمريكايي ايران را به پرداخت 

  .اند بر گنجينه آثار باستاني ايران دست نهاده بودند و اكنون براي دريافت غرامت خود
 Fieldاي به قلم اندريو هرمن، خبر داد كه موزه فيلد  ، در مقالهشيكاگو تريبون روزنامه 2006ژوئن  27در 

Museum ما اين اشيا «كلي منكر مالكيت ايران بر الواح هخامنشي شده و مدعي است كه  در پاسخ به دادگاه به
  ».ايم خريداري كردهطور علني  را به

اي به قلم ران گراسمن، اعالم كرد كه قاضي  ، در مقالهشيكاگو تريبون روزنامه 2006ژوئن  28و سرانجام، در 
  .اين خبر به شدت نگران كننده است. دادگاه مربوطه اليحه وكيل دانشگاه شيكاگو را رد كرده است

فرد  اسرائيل، قرار گرفته، بخشي از كشفيات منحصربهها، و در واقع دولت  اي كه مورد طمع اسرائيلي مجموعه
وزير وقت، و داللي پسرش،  جمشيد است كه با همدستي ذكاءالملك فروغي، نخست دوران رضا شاه در تخت

اين ماجرا را دكتر . محسن فروغي، از طريق پروفسور پوپ و زنش، دكتر فيليس آكرمن، به آمريكا انتقال يافت
غارت بزرگ آثار   در كتابش، 2003آور و پركار ايراني مقيم واشنگتن، در سال محمدقلي مجد، مورخ نو

من  .بندي خارج شده دولت آمريكا فاش كرد ، بر اساس اسناد از طبقه1941-1925ستاني ايران توسط آمريكا با

                                                      

تـاريخ  ، فصـلنامه تخصصـي   »هاي نفوذ اسـتعمار  سيستان و نخستين گام: هاي سوخته استراتژي سرزمين«رضا رئيس طوسي، : بنگريد به . 5
 . 72، ص 1376، سال اول، شماره دوم، تابستان معاصر ايران

6.  Blanche M. Manning 



اگو را به انتشار كتاب دكتر مجد مقامات دانشگاه شيك
آنان نگران بودند كه ايران اسناد مربوطه متعلق به دوره رضا شاه را يافته و بر اساس آن نسبت 
در پي اين وحشت، دانشگاه شيكاگو سيصد 
امات مسئول ايراني، كه نه كتاب دكتر مجد را خوانده 
پرده بازگردانيدن بخش ناچيزي از الواح دوره هخامنشي مطلع بودند، اقدام فوق را به حساب 

مسئوالن ايراني چنان پرت و بيگانه با . 
دانشمندان آمريكايي با استرداد الواح باستاني ايران را فريفته خود 

رغم  اينجاست كه به تراژدي .من در يادداشتي عملكرد سازمان ميراث فرهنگي را نقد كردم
  .اهميت كتاب دكتر مجد و اسناد مندرج در آن اثر فوق تاكنون در ايران انتشار نيافته است

متأسفانه، در طول سه سال اخير نه تنها هيچ اقدامي از سوي ايران براي بازگردانيدن آثار باستاني اماني در 
از گنجينه موجود در ايران نيز به بهانه 

سود ايران در دست است، ديگر حفظ گنجينه 
شكايت فوق آن كنند از طريق  خواهند و تالش مي

گيري گنجينه دوره هخامنشي از  تر به اقدامات الزم براي بازپس
كه اين آثار به اسرائيل منتقل شوند، اقدام كند و عليه 

اق آثار باستاني، اقامه مالكيت اين اشيا هستند، به اتهام معامله غيرقانوني و قاچ
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انتشار كتاب دكتر مجد مقامات دانشگاه شيك  .در همان زمان در اين وبگاه كتاب فوق را معرفي كردم
آنان نگران بودند كه ايران اسناد مربوطه متعلق به دوره رضا شاه را يافته و بر اساس آن نسبت . وحشت انداخت

در پي اين وحشت، دانشگاه شيكاگو سيصد . ها هزار لوح گلي دوران هخامنشي اقدام كند به بازگردانيدن ده
امات مسئول ايراني، كه نه كتاب دكتر مجد را خوانده مق. لوح گلي را به سازمان ميراث فرهنگي ايران پس داد

پرده بازگردانيدن بخش ناچيزي از الواح دوره هخامنشي مطلع بودند، اقدام فوق را به حساب  و نه از علل پس
. نيك انديشي مقامات دانشگاه شيكاگو گذاشتند و سپاسگزار نيز شدند

دانشمندان آمريكايي با استرداد الواح باستاني ايران را فريفته خود «  :نوشت گاردين كه روزنامه

من در يادداشتي عملكرد سازمان ميراث فرهنگي را نقد كردم در همان زمان
اهميت كتاب دكتر مجد و اسناد مندرج در آن اثر فوق تاكنون در ايران انتشار نيافته است

متأسفانه، در طول سه سال اخير نه تنها هيچ اقدامي از سوي ايران براي بازگردانيدن آثار باستاني اماني در 
از گنجينه موجود در ايران نيز به بهانه موزه شيكاگو صورت نگرفت بلكه در يك اقدام وحشتناك بخشي 

  .نمايش در لندن به خارج انتقال يافت
سود ايران در دست است، ديگر حفظ گنجينه  هاي صهيونيستي، به دليل قراردادها و اسناد معتبري كه به

خواهند و تالش مي هاي آمريكايي نمي جمشيد را در موزه به سرقت رفته از تخت
  .را به اسرائيل انتقال دهند

تر به اقدامات الزم براي بازپس ضرور است كه دولت ايران هر چه سريع
كه اين آثار به اسرائيل منتقل شوند، اقدام كند و عليه  هاي آمريكا، پيش از اين موزه شيكاگو و ساير موزه

مالكيت اين اشيا هستند، به اتهام معامله غيرقانوني و قاچهايي كه مدعي خريد و 
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در همان زمان در اين وبگاه كتاب فوق را معرفي كردم
وحشت انداخت

به بازگردانيدن ده
لوح گلي را به سازمان ميراث فرهنگي ايران پس داد

و نه از علل پس
نيك انديشي مقامات دانشگاه شيكاگو گذاشتند و سپاسگزار نيز شدند

كه روزنامه ماجرا بودند
   ».كردند

در همان زمان
اهميت كتاب دكتر مجد و اسناد مندرج در آن اثر فوق تاكنون در ايران انتشار نيافته است

متأسفانه، در طول سه سال اخير نه تنها هيچ اقدامي از سوي ايران براي بازگردانيدن آثار باستاني اماني در 
موزه شيكاگو صورت نگرفت بلكه در يك اقدام وحشتناك بخشي 

نمايش در لندن به خارج انتقال يافت
هاي صهيونيستي، به دليل قراردادها و اسناد معتبري كه به كانون

به سرقت رفته از تخت
را به اسرائيل انتقال دهند

ضرور است كه دولت ايران هر چه سريع
موزه شيكاگو و ساير موزه

هايي كه مدعي خريد و  موزه
   7».دعوي كند
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اي  برنامـه ويـژه  ) 1385تير  26دوشنبه (شبكه دوم  8:30برنامه پربيننده اخبار . يادداشت فوق سرآغاز موجي بزرگ بود
اي انتقـاد شـديد خـود را از     در اين برنامه طي مصـاحبه . موزه شيكاگو پخش كرددرباره سرنوشت آثار باستاني ايران در 

هـايي   آبادي، دادستان كل كشور، طي نامـه  ي نجفاهللا در در همين روز آيت. عملكرد سازمان ميراث فرهنگي بيان كردم
ـ «به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دسـتور داد   ه اعـاده مواريـث تمـدن    زمين

  8».ايراني به وطن فراهم شود
از سوي ايـران پيگيـر مـاجراي اسـترداد      9كورمك نام مايكل مك اعالم شد كه يك وكيل آمريكايي به 1385تير  29در 

اسفنديار رحيم مشائي اعالم كرد كه بـا پرداخـت يكصـد     2006نوامبر  7/ 1385آبان  16شنبه  و سه 10.الواح ايراني است
  11.ر يورو وكيلي استخدام كرده تا مسئله استرداد الواح موزه شيكاگو به ايران را پيگيري كندهزا

و ، الواح موزه دانشـگاه شـيكاگو  سئله مپيگيري به بهانه و كانادا، اسفنديار رحيم مشائي به آمريكا مفصل ر سفرغم  به
هيچ تحول مثبتي در جهت كند كه  روشن ميها  گزارشآخرين  ،كالن به وكالي آمريكاييحتماً هاي  الوكاله پرداخت حق

 12.اثبات حقوق ايران رخ نداده؛ الواح ايران در موزه دانشگاه شـيكاگو همچنـان توقيـف اسـت و سرنوشـت آن نـامعلوم      
ما به دنبال بازگرداندن الواح گلي و اثبات اين نكته در دادگـاه شـيكاگو هسـتيم    «: گفت 1388ارديبهشت  22در مشائي 

  ! يعني، تاكنون هيچ تالش مؤثر صورت نگرفته است 13».تكه خروج اين الواح به داليل تجاري نبوده اس
او در دوران چهار ساله رياسـت بـر سـازمان ميـراث     . نيستمحدود  به اين ماجرااسفنديار رحيم مشائي عملكرد ضعيف 

نبـوده و،  و بريتانيا و فرانسـه  هاي آمريكا  در موزهو استرداد آثار باستاني مسروقه موجود فرهنگي به دنبال احقاق حقوق ايران 

هاي آمريكايي يـا   ها، در محاكم آمريكايي حتي يك دعوي، هر چند نافرجام، عليه موزه ها و ايتاليايي ها و مصري يونانيبرخالف 

 . مطرح نكرده است كنند ميو نگهداري كساني كه اشياء مسروقه ايران را خريداري كرده 

  هاي هخامنشي و صفوي به لندن  انتقال گنجينه -2

جسارت وي در حـدي اسـت كـه سـوءظن كسـاني چـون مـرا بـه شـدت          . ار جسور استاسفنديار رحيم مشائي بسي
در خارج در زماني كه خطر توقيف آثار باستاني ايران او در اوج جنجال الواح موزه دانشگاه شيكاگو، يعني . انگيزاند برمي

تيـر   8كـه در يادداشـت    انگيـز دسـت زد   ، به اقدامي حيرتهاي غربي كامالً ملموس و ممكن بود توسط دادگاهاز كشور 
   : نوشتم. توصيف كردم» وحشتناك«آن را  1385
  

متأسفانه، در طول سه سال اخير نه تنها هيچ اقدامي از سوي ايران براي بازگردانيدن آثار باستاني اماني در «
در يك اقدام وحشتناك بخشي از گنجينه موجود در ايران نيز به بهانه موزه شيكاگو صورت نگرفت بلكه 
  14 ».نمايش در لندن به خارج انتقال يافت

  
، زماني كه سيد حسين مرعشي رئيس سازمان ميراث فرهنگـي بـود، دكتـر محمـدقلي     1384 دوشنبه اول ارديبهشت

  : مجد ايميل زير را برايم ارسال كرد
  

را ايران اي ه باستاني هخامنشي در موزه ءخواندم كه قرار است مقدار زيادي از اشيا اطالعاتدر روزنامه ... «
اند يا خائن رسد كه اين آقايان مسئول يا مغز خر خوردهنظر مياينجور به. براي نمايش به موزه لندن بفرستند

تمنا دارم كه . گردندبه هيچ عنوان صالح نيست كه اين اشيا از ايران خارج شوند چون ديگر برنمي. هستند
  » ...كندروشن مي كتاب من خيلي چيزها را .مسئولين را هشيار كنيد

                                                      

8.  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8504260534 

9.  Michael D. McCormick 

10.  http://www.aftabnews.ir/vdcb9fbrh8bwa.html 
11.  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8508160012 

  . 1387مهر  29بنگريد به مصاحبه اميد غنمي، مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري،  . 12
http://www.chn.ir/News/?section=2&id=48374 

13.  http://www.shahr.ir/NewsView.aspx?nid=3836 

14.  http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8504.htm 



8 

 

 

  : اين يادداشت را منتشر كردم 2005ژوئيه  13/ 1384تير  22چهارشنبه، 
 

متن خبر به . دهد اي ارزشمند از آثار باستاني ايران به لندن خبر مي از ارسال محموله امروز كيهان روزنامه«
   :شرح زير است

مسئوالن سازمان ميراث در حالي كه انگلستان در ناامني شديد ناشي از انفجارهاي اخير بسر مي برد، «
اين محموله  .فرهنگي با عجله در حال ارسال مجموعه اي از گرانبهاترين اشياء باستاني كشور به لندن هستند

جسمه، سرستون، ظروف و قطعه از اشياي عتيقه مربوط به دوران هخامنشي مانند م 70كه شامل حدود 
زيورآالت طال مي باشد، همزمان با حضور چند كارشناس انگليسي در موزه ملي ايران، در حال بسته بندي و 

ارسال چنين محموله گرانبها و ارزشمندي با هدف شركت دادن آنها . آماده شدن براي ارسال به لندن است
ي پذيرد كه حدود نيمه شهريور ماه برگزار خواهد در نمايشگاهي در موزه بريتيش ميوزيوم لندن صورت م

نابساماني اوضاع امنيتي در سراسر انگلستان و بويژه شهر لندن نگراني شديد كارشناسان و دوستداران . شد
گفتني است حجم عظيمي از . ميراث فرهنگي را نسبت به سرنوشت اين مجموعه ارزشمند برانگيخته است

در موزه هاي اروپا قرار دارد و تالش هاي حقوقي براي عودت آنها تاكنون به ميراث باستاني فرهنگ ايراني 
نتيجه قابل توجهي منجر نشده، در حالي كه تاكنون هيچ نمايشگاهي از آثار باستاني در داخل كشور برگزار 

  ».يكي از اولين اقدامات آمريكايي ها پس از اشغال عراق، غارت موزه ملي بغداد بود. نشده است

آيا مسئولين امر   آن، به ايران وجود دارد؟» بدل«اين محموله، نه » عين«راستي، چه تضميني براي بازگشت به 

ها پيش به موزه دانشگاه شيكاگو  دانند كه اخيراً مقامات آمريكايي از بازگشت مابقي آثار باستاني ايران، كه سال نمي

مرج   و  مقامات مسئول ايران كسي نيست كه بتواند با اين هرجآيا در ميان  !امانت داده شده بود، ممانعت كردند؟

  »مقابله كند و دليل اين اقدام خطرناك، مشكوك و غيرقابل توجيه را جويا شود؟
  

سازمان ميراث فرهنگـي  رئيس زيرا هنوز حسين مرعشي نيست اسفنديار رحيم مشائي مسئوليتي متوجه زمان تا اين 
هـاي   مـاه همـان  توانست در  مي معهذا، مشائي 15.انجام گرفت 1384شهريور  12در  فوقجابجايي رئيس سازمان . است
تر بر مـاجرايي كـه بـر او     آثار دوره هخامنشي به لندن شود يا با هشياري به نظارت بيشتصدي مانع انتقال مابقي اوليه 

  . چنين نكرد وا .تحميل شده بود بپردازد
هـاي پايـاني دولـت     و در ماه طراحي شده بودتر،  ت مرعشي، و شايد پيشاي كه از زمان رياس رنامهبدينسان، طبق ب

نمايشـگاهي  ) لنـدن (در موزه بريتانيا  2005سپتامبر  9/ 1384شهريور  18خاتمي با تعجيل اجرا شد، در روز جمعه آقاي 
، وزيـر خارجـه   جـك اسـتراو  جمهـور ايـران، و    با حضور رحيم مشائي، معاون رئـيس » امپراتوري فراموش شده«با عنوان 

قطعـه آن از ايـران بـه     80اثر دوره هخامنشي به نمايش گذارده شد كـه   400در اين نمايشگاه . بريتانيا، آغاز به كار كرد
هـاي ايـران و    و در پيرامون آن تبليغات گسترده در رسـانه  ادامه داشت 2006ژانويه  8نمايشگاه تا . لندن انتقال يافته بود

تمـامي  كـه   حـال آن شود  كارنامه مشائي ارزيابي ميدر » شاهكارها«به عنوان يكي از فوق اه نمايشگ. غرب انجام گرفت
  . شده بودطي مراحل آن در زمان رياست مرعشي 

هـاي ايـران در لنـدن در انتظـار سرنوشـتي       دوره هخامنشـي مـوزه  نظير  ان، كه حدود هشتاد قطعه اثر بيدر همان زم
ون سد تنگ بالغي و احتمـال بـه زيـر آب رفـتن آرامگـاه كـورش برانگيختـه شـد؛         نامعلوم بود، جنجالي بزرگ در پيرام

دو  2005سـپتامبر   2 -1/ 1384شـهريور   11 و 10 در. زده كـرد  هياهويي چنـان غيرعقاليـي و نـامربوط كـه مـرا حيـرت      
  : نوشتم. مخواند» هياهوي بسيار براي هيچ«منتشر كردم و اين جنجال را يادداشت 

  
، به دليل اظهارات غيرمسئوالنه و خودنمايانه برخي مسئولين محلي سازمان ميراث فرهنگي، در روزهاي اخير«

، به دليل احداث سد سيوند، در معرض )آرامگاه كورش(شايعاتي در اينترنت پخش شده كه گويا پاسارگاد 
گرديده و به  بدل) جمشيد تخت(» پرسپوليس«به » پاسارگاد«اين شايعه در مواردي تحريف شده؛ . تهديد است

  . آميز يافته است اين ترتيب ابعادي بسيار اغراق
يد  طرح احداث سد سيوند در تنگ بالغي متعلق به پيش از انقالب است و در همان زمان اقداماتي براي خلع

اين اراضي به ورثه مرحوم پرويز خان، رئيس ايل باصري، . از مالكين اراضي دشت بالغي صورت گرفت
                                                      

15.  http://www.president.ir/fa/?ArtID=2340 
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كساني كه با . اكنون از سر گرفته شده است اين طرح هم. تعلق داشت) نعلي خان ضرغاميمحمد خان و حس(
دانند كه اين هياهو مبنايي ندارد و احداث سد در تنگ  جغرافياي منطقه آشنايي ابتدايي دارند به روشني مي

را تهديد ) سارگادپا(برد و هيچگونه خطري آرامگاه كورش  بالغي تنها بخشي از دشت بالغي را به زير آب مي
تواند هيچ ارتباطي با دو بناي مهم تاريخي ديگر ايران، يعني نقش رستم و  روشن است كه اين سد نمي. كند نمي

  ...تر از محل احداث سد فوق قرار دارند ها پائين جمشيد، داشته باشد كه فرسنگ تخت
پيوست و با گروهي از » وندهياهوي سد سي«به گفتار امشب خود  در. سي. بي. بخش فارسي راديو بي

طالبيان، مدير بنياد پژوهشي پارس پاسارگاد كه در محمد حسن آقاي . كارشناسان در اين زمينه مصاحبه كرد
او با توجه به فاصله طوالني محل احداث . پايه نقش داشت، در گفتگوي فوق كوتاه آمد ايجاد اين هياهوي بي

خطر مستقيمي را متوجه اين دو بناي تاريخي ندانست؛ ولي افزود  جمشيد و آرامگاه كورش تختدو بناي سد با 
  16»...كه تغييرات آب و هوايي بر دو بناي فوق تأثير خواهد گذارد

  
نـژاد ارزيـابي    در آن زمان هياهو درباره سد تنگ بالغي را صرفاً يك حركت سياسـي عليـه دولـت نوپـاي احمـدي     

م كه همزماني اين جنجال با انتقـال آثـار دوره هخامنشـي بـه لنـدن       ا هدريافت، پس از تعمق فراوان، هولي امروزكردم،  مي
بـرانگيختن احتمـالي   توجـه و  خواستند هر گونـه   با برانگيختن جنجال آرامگاه كورش ميدر واقع، . ه استتصادفي نبود

  .دالشعاع اين غوغا قرار دهن ا تحتبه انتقال آثار دوره هخامنشي به لندن رنسبت حساسيت منفي 
براي آقاي مشائي بسيار جذاب بود و لذا وي با انتقال آثـار دوره صـفوي بـه    نمايشگاه آثار دوره هخامنشي در لندن 

در مـوزه بريتانيـا   دوره صـفوي  آثار نمايشگاه  1387بهمن  29در . موزه بريتانيا و برگزاري نمايشگاهي مشابه موافقت كرد
قطعه آثار وقفي شاه عباس كبيـر بـراي   ها  دهآثار دوره صفوي، از جمله ترين  براي اين نمايشگاه نفيس 17.گشايش يافت

نسخه كتب نفيس خطي خطاطان شهير دوره صـفوي، از ايـران بـه لنـدن انتقـال      ها  دهالدين اردبيلي و  بقعه شيخ صفي
نوني كه سمت ك در حالييافت حضور  جك استراوعجيب است كه در مراسم گشايش اين نمايشگاه نيز همان  18.يافت

مراسم فوق اسفنديار رحيم مشائي، كه در اين زمان به دليل اظهـارات و   در. به موضوع مربوط نبودوي، وزير دادگستري، 
اي ايـران،  هـ  شايد به منظـور جلـوگيري از بـروز حساسـيت در رسـانه     ش به شدت زير ضربه بود ا عملكردهاي جنجالي
  . شخصاً شركت نكرد

داراي پيشـينه طـوالني و    بريتانيا در زمينه سرقت آثار باستاني و ميراث فرهنگـي جهـان  مالي  -متنفذ سياسيهاي  كانون

خريـد و  اصـلي  عنـوان مركـز    بيهوده نيست كه لندن به. ها با دولت بريتانيا پيوند تنگاتنگ دارند اين كانون. ندا شهرت فراوان

اين سرقت را، كه  انگيز حيرتبزنيد و ابعاد » بريتانياموزه «سري به  .شود فروش آثار عتيقه و ميراث فرهنگي جهان شناخته مي

دوره  فرد منحصربهبپذيرد كه حدود هشتاد قطعه نفيس و  تواند ميكدام عقل سليم . ببينيداز سده هيجدهم ميالدي آغاز شده، 

از گردد؟ به ايران باز و سالمبد ايران به لندن انتقال يا هاي موزهاز دوره صفوي  فرد منحصربهو صدها قطعه نفيس و هخامنشي 

، ارزشـمندترين بخـش آن،   هبه ايران بازگشت چه آنبخشي از بسيار كسان كه با اين حوزه آشنايي دارند،  قطعاًو ديدگاه من، 

ي عالقمند به ميراث تاريخي ايران ها و نهادهاي فرهنگ شخصيت تاسر روضبا توجه به توضيحات فوق، . نه اصلاست » بدل«

داخلي و خارجي اين اشياء را مورد بررسـي   نام خوشو غيردولتي تشكيل دهند و توسط كارشناسان صالح و  طرف بي اي كميته

   .مرتفع شود ها آنو تعويض قرار دهند تا شبهه سرقت 

   شيراز
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16.  http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8407.htm 

17.  http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-2/8711305157125907.htm 

18.  http://www5.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=358905 


