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سرنوشت لوحهای هخامنشی چه شد؟

الواح هخامنشی در انتظار ویزای ایران
در سالهای ابتدایی دهه دوم سده  1300شمسی در کاوشهایی که در
منطقه تخت جمشید صورت گرفت از محل دو اتاق در شمال شرقی تخت
جمشید تعدادی لوح گلی کشف شد که بررسیها نشان میداد این الواح
اسناد بایگانی شده و اتاقها مرکز اسناد و بایگانی آن زمان بودند .این الواح
کشف شده که هرکدام تقریبا به اندازه یک کارت اعتباری  40سانتیمتر
مربعی بودند ،به دوران داریوش اول هخامنشی ( 400تا  500سال قبل از
میالد مسیح) تعلق داشتند و اسناد بیش از پنجاه سال فعالیت حکومتی (از
 ۵۰۹پیش از میالد تا  ۴۵۷پیش از میالد) را در خود گرد آورده بودند .پس
از کشف این الواح به دست دو باستانشناس غربی دست سرنوشت مسیر
دیگری را برای این الواح گِلی که پس از حمله اسکندر در آتش پخته شدند
رقم زد .این الواح در سال  ۱۹۳۴به درخواست دانشگاه به صورت امانی از
ایران خارج و به این موسسه داده شد تا مطالعات بیشتری بر روی آنها صورت
گیرد .به گفته عبدالمجید ارفعی ،پژوهشگر و متخصص زبانهای باستانی
اکدی و ایالمی ،ایالمشناس این الواح گلی هخامنشی با موافقت دولت ایران
برای بررسی در سال  1314در  2535جعب ه مقوایی و داخل پارافین مایع ،پس
از شمارهبندی کامل در  50صندوق قرار گرفتند و از راه بوشهر و از طریق دریا
به آمریکا فرستاده شدند .اما موسسه شرقشناسی شیکاگو بعد از سه سال
این الواح را به ایران باز نگرداند .دلیل اول این بود که رمزگشایی از این الواح
در مدت سه سال امکانپذیر نبود .ضمن آنکه در آن سالها جنگ جهانی
دوم شروع شده بود و آمریکا نیز سهمی از این جنگ داشت .از سوی دیگر
موسسه شرقشناسی شیکاگو در نامهای از مسئوالن ایرانی خواست به منظور
تحقیق و پژوهش هرچه بیشتر درخصوص این الواح ،این اموال ارزشمند
فرهنگی مدت زمان بیشتری در اختیار موسسه قرار گیرد که این درخواست
مورد موافقت مسئوالن ایرانی قرار گرفت.
آغاز بازگردانی الواح و به جریان افتادن پرونده یک ترور
با پایان مطالعات چند ساله بر روی این الواح روند بازگشت آنها به ایران کلید
خورد .در سالهای  2003و  2004میالدی کنگرههایی با محوریت پیوندهای
باستانی و فرهنگی میان کشورهای مختلف برگزار و موافقتهایی درخصوص
بازگرداندن این الواح صورت گرفت و اولین بست ه  300تایی در سال  1383به ایران
بازگردانده شدند .قرار بر این بود که باقی مانده این الواح نیز در بستههایی 300
تایی به ایران وارد شوند اما به جریان افتادن یک پرونده قضایی در دادگاههای
ی یهودی
آمریکا روند بازگشت الواح به خاک ایران متوقف کرد .شکایت  9شاک 
در آمریکا درخصوص غرامت کشته شدن تعدادی از اعضای خانواد ه خود در
یک حادثه بمبگذاری در آمریکا از ایران سبب متوقف شدن ارسال این الواح
به ایران و درنهایت سبب صدور رای حراج الواح و پرداخت غرامت به این 9
شاکی شد .اگرچه بعد از رای این دادگاه در آمریکا تالشها برای بازگرداندن
الواح از سوی ایران صورت گرفت و حتی وکیل بومی نیز انتخاب شد اما این
الواح به ایران بازنگشتند .با روی کار آمدن دولت حسن روحانی اما امیدها
برای بازگشت این الواح به وطن زیر لوای دیپلماسی کارآمد محمدجواد ظریف
قوت گرفت و امید آن بود که این  11هزار لوح تاریخی نیز همچون شیردال
(ریتون بدن شیر و سر عقاب با بالهای نگشوده و سه جام در سه طرف) که
به همراه رئیس جمهوری و محمدعلی نجفی ،رئیس وقت میراث فرهنگی به

گروه ایرانشهر« :چوب حراج به  11هزار لوح تاریخی ایران در آمریکا»؛ این خبری بود که تیر ماه سال  96تیتر یک بسیاری از خبرگزاریها و رسانهها نه تنها در
ایران بلکه در جهان شد .الواحی تاریخی که به بایگانیهای اداری یا خزانهداری داریوش اول هخامنش در تخت جمشید تعلق داشت و طی حفاریهای قانونی
موسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو در دهه  ،۱۹۳۰طی دو مرحله کاوش یافت شد و  ۸۳سال پیش از ایران به آمریکا رفت تا مطالعات بر روی آنها ادامه یابد.
حاال پس از فراز و نشیبهای بسیار این الواح برای ورود به وطن از جمله مشکالت بیمهای به دنبال باال گرفتن مناقشات آمریکا با ایران ،خبر میرسد که «قرار است
بخشی از الواح هخامنشی بعد از ارسال ویزای کارمند شیکاگو به آمریکا ،به ایران بازگردانده شود ».چندی پیش معاون میراث فرهنگی سازمان میراث اعالم کرده
بود که «اوفک» مجوز  ۱۷۸۰لوح هخامنشی را داده تا به ایران مسترد شود .با این اعالم ،عالوه بر اعتراض رسمی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،
وکالی سازمان و وزارت امور خارجه نیز پیگیر علت صدور این مجوز با این تعداد اثر شدند .با این حال حاال خبر از استرداد بخش اول این الواح منتشر شده است.

قرار است
بخش اول الواح
هخامنشیبعد
از ارسال ویزای
کارمندشیکاگو
به آمریکا ،به
ایران بازگردانده
شود
ایران بازگشت ،پا به ایران بگذارند اما این آرزو محقق نشد و چند سال بعد
برخی شبکههای خارجی از حراج این الواح خبر دادند .محمدحسن طالبیان،
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس از نشر این
خبر و بازتابش در رسانههای ایران بیان کرد که تنها پس از اعالم رای دادگاه
بعد از برگزاری ِ دادگاه در ماه اکتبر همان سال میتوان درباره سرنوشت آنها و
اقداماتی که ایران برای بازگشت این الواح میتواند انجام دهد ،اظهارنظر کرد.
رای دادگاه به برائت الواح
سرانجام دادگاه استیناف حوزه هفتم ایاالت متحده آمریکا در  ۱۹جوالی

 ۲۹( 2017تیرماه  )96برگزار شد و طی آن آثار تاریخی و الواح هخامنشی از
فروش جهت پرداخت غرامت معاف شدند .با این حال اما رای نهایی به دیوان
عالی آمریکا واگذار شد و این دیوان نیز در  ۲۱فوریه  2( 2018اسفند  )96در
جلسه استیناف پرونده الواح هخامنشی با رای هشت به صفر قضات دیوان
عالی به نفع ایران ،حکم مصادره و فروش الواح هخامنشی لغو کرد.
شمارش معکوس برای بازگشتن الواح
با صدور رای قطعی دیوان عالی آمریکا مبنی بر رد مصادره الواح هخامنشی،
شمارش معکوس نهادهای مسئول برای بازگرداندن این الواح به ایران آغاز

آ گهی
نظــر باينكــه شــركت بــرق منطقــه اي فــارس درصــدد احــداث
خطــوط انتقــال نیــروي بــرق  63كیلوولــت قائمیــه بــه بوشــیگان
واقــع دربخــش قائمیــه در شهرســتان كازرون اســتان فــارس مــي
باشــد ،لــذا بمنظــور اطــاع صاحبــان اراضــي و امــاك واقــع در
مســیر و حريــم خــط آتــي االحــداث فــوق الذكــر كــه بــر روي
نقشــه ترســیمي پیوســت مشــخص گرديــده اســت طبــق مقــررات
جهــت اطــاع عمــوم آگهــي مــي نمايــد و حريــم خــط مذكــور
بديــن شــرح اعــام مــي گــردد.
حريــم خــط فــوق الذكــر بمیــزان  8متــر از تصويــر قائــم ســیم
هــاي كنــاري در طرفیــن آن بــر روي زمیــن مــي باشــد و اقــدام
بــه هرگونــه عملیــات ســاختماني و ايجــاد تاسیســات مســكوني،
دامــداري  ،بــاغ ،درختــكاري و انبــارداري تاهــر ارتفــاع در آن
ممنــوع و ايجــاد زراعــت فصلــي و ســطحي و راهســازي ،كارهــاي
كشــاورزي ،شــبكه آبیــاري و نظايــر آن مشــروط بــر اينكــه ســبب
ورود خســارت بــه تاسیســات خــط نگــردد ،بامانــع اســت .در
ايــن خصــوص بمنظــور جلوگیــري از بــروز خطــرات جانــي و ورود
خســارت مالــي بايــد اصــول حفاظتــي رعايــت شــود و در مــورد
حفــر چــاه و قنــات و راهســازي قب ـ ً
ا از شــركت بــرق منطقــه اي
فــارس اجــازه كتبــي اخــذ گــردد.
چنانچــه ســازمانها ،شــركتها ،موسســات ،ادارات ،ارگانهــا ،نهادهــا و
ســاير اشــخاص اعــم از حقیقــي يــا حقوقــي در مســیر خــط مــورد
نظــر طرحهايــي جهــت اجــراء دارنــد حداكثــر تــا بیســت روز پــس
از درج آگهــي بمنظــور اقدامــات الزم بــه آدرس شــیراز ،خیابــان
زنــد ،نبــش خیابــان فلســطین ،شــركت بــرق منطقــه اي فــارس
مراجعــه نماينــد.
بديهــي اســت پــس از انقضــاء مهلــت اعــام شــده ،عملیــات
احــداث خــط فــوق الذكــر شــروع مــي گــردد و هیچگونــه اعتراضي
پذيرفتــه نخواهــد شــد.
شناسه آگهی 511165 :
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معاون طرح و توسعه  -شركت برق منطقه اي فارس

شد .در آن زمان ابراهیم شقاقی ،مدیرکل حقوقی سازمان میراثفرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری از پیگیری اداره کل حقوقی برای انتقال آثار به
ایران و مذاکره با مرکز خدمات حقوق بینالملل و دفتر الهه خبر داد .البته او
اعالم کرد که این کار به زمان نیاز دارد.
خروج آمریکا از برجام و بخت بد الواح ایرانی
اما با گذشت  3ماه از آخرین باری که میراث فرهنگی وعده بازگشت الواح به
ایران را داده بود ،مانع دیگری بر سر راه قرار گرفت« .خروج آمریکا از برجام»
در خردادماه  97سبب نگرانی بسیاری از میراثدوستان شد .نگرانیای که
البته ابراهیم شقاقی آن را برطرف کرد و گفت« :نقض برجام هیچ دخالتی در
برگشت الواح هخامنشی به ایران ندارد ».موضوعی که رئیس میراث فرهنگی
نیز آن را تایید کرد و گفت« :آمریکا  ۴۰سال است این وضعیت را ایجاد کرده
و میراث فرهنگی راه خود را میرود».
در حالی که آخرین اظهارات مسئوالن میراث فرهنگی در خرداد ماه سال 97
حکایت از پیگیری برای دریافت مجوزی از خزانهداری آمریکا به منظور حمل
آثار به ایران داشت؛ طالبیان ،معاون میراث فرهنگی سازمان میراث «دفتر
کنترل داراییهای خارجی آمریکا» را آخرین سد ورود لوحهای هخامنشی
به ایران عنوان کرده بود .معاون میراث فرهنگی سازمان میراث در آن زمان
گفت« :با توجه به شرایط موجود ،بیمههای آمریکا این الواح را در بازگشت به
ایران بیمه نمیکنند ».با این حال اما او گفته همانطور که توانستیم راهکاری
برای بازگشت سردیس سرباز هخامنشی به ایران پیدا کنیم ،راههایی نیز برای
بازگشت سریعتر الواح هخامنشی به ایران خواهیم یافت.
گرچه هنوز به نظر میرسد مشکل بیمه حمل و نقل و بیمه خود آثار حل
نشده و تنها «سد اوفک» از سر راه بازگشت این لوحها برداشته شده ،سخن
از استرداد بخشی از الواح به گوش میرسد .اکنون ابراهیم شقاقی ،مدیرکل
حقوقی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری به ایسنا گفته است :بحث ما این
بود که دانشگاه شیکاگو همه الواح را یکجا تحویل بدهد ،اما آنها از همان
ابتدا قصد داشتند الواح را قسمت به قسمت تحویل دهند ،شاید برداشتها
از صحبتهای معاون میراثفرهنگی اشتباه بوده است .وی با تاکید بر اینکه
نهایتا آنچه اکنون اتفاق افتاده ،این است که باید یک بخش از الواح را همراه
با یکی از کارمندان شیکاگو بفرستند ،بیان میکند :در حال هماهنگی مباحث
مربوط به ویزا با وزارت امورخارجه هستیم تا این اتفاق رخ دهد ،در نامهای به
وزارت امور خارجه ،اعالم کردیم که آن طرف (دانشگاه شیکاگو و فرد همراه با
الواح) آماده است ویزا باید برای او فرستاده شود تا الواح به ایران بیاید بنابراین
زمانی که ویزا آماده و به مقصد فرستاده شود ،بخش نخست الواح به ایران
مسترد میشود .طالبیان در آن نشست خبری اعالم کرده بود «به گفته
دکتر عبدالمجید ارفعی ۱۲،تا  ۱۳هزار لوح کامل و قطعات کوچک از الواح
براساس رأی دادگاه عالی آمریکا باید به کشور برگردانده شوند ،اما اکنون اگر
اعتراضهای اولیه جواب ندهد ،میراث فرهنگی شکایتهای قانونی خود را تا
آخرین لحظه انجام خواهد داد .به طرف آمریکایی اعالم کردهایم تا درصورتی
که ارسال الواح هخامنشی از ابتدا و براساس نامهای از سوی دانشگاه شیکاگو
به صورت مجموعهای باید به ایران انجام میشد ،آن نامه را در اختیار ما قرار
دهند».

معاون گردشگری خبر داد

آغاز برنامهریزی برای مشارکت در اکسپو  ۲۰۲۰دبی
معاون گردشگری از آغاز برنامهریزی و تشکیل ستاد
داخلی اکسپو  ۲۰۲۰دبی برای مشارکت بخشهای
میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،گردشگری و
سرمایهگذاری کشور خبر داد.
به گزارش روابطعمومی معاونت گردشگری
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،ولی تیموری در نخستین جلسه
برنامهریزی و هماهنگی رویداد جهانی اکسپو ۲۰۲۰
که در محل این معاونت گردشگری تشکیل شد ،گفت :با
توجه به اهمیت برگزاری رویداد بینالمللی اکسپو در سال ۲۰۲۰در کشور
امارات و با توجه به مصوبه هیئت دولت درخصوص مشارکت باشکوه
جمهوری اسالمی ایران در این رویداد و همچنین عضویت سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در کمیته فرهنگی و هنری ستاد ملی
این رویداد جهانی ،بنا به دستور ریاست سازمان ،بسیج تمام ظرفیتهای
موجود برای مشارکت حداکثری سازمان به عهده معاونت گردشگری و به تبع
آن دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سپرده شده است .او افزود :پیرو این
وظیفه ،برنامهریزی برای تشکیل «ستاد داخلی اکسپو  ۲۰۲۰سازمان میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری» در محل معاونت گردشگری انجام
شده است تا پیرو آن با حضور نمایندگان دائمی معاونتهای تخصصی
ع دستی ،گردشگری و
سازمان ،شامل حوزههای میراث فرهنگی ،صنای 
سرمایهگذاری ،بخش خصوصی هر سه حوزه ،سمنها ،ذینفعان و نیز
ادارات کل استانها در تقویم جلسات منظم و دائمی ،مشارکت حداکثری
سازمان در این رویداد مهم رقم زده شود .تیموری با اشاره به اینکه اکسپو به
عنوان یک رویداد مهم اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،محلی برای معرفی
ظرفیتها و دستاوردهای هر سه حوزه تخصصی سازمان به شمار میآید،
ادامه داد :تخمین بازدید  ۲۵میلیون نفر از اکسپو  ۲۰۲۰و نیز قرار گرفتن
محل برگزاری این رویداد در کشوری اسالمی با فاصله مسافتی کوتاه از
ایران ،جملگی فرصتی ممتاز و ویژه برای حضور و بهرهبرداری حداکثری از
ع دستی و گردشگری
ش روی سازمان میراث فرهنگی ،صنای 
این مهم ،پی 
گشوده است .معاون گردشگری در تشریح اهمیت اکسپو و تالش برای
بهرهمندی از این امکان ،اظهار کرد :این رویداد مهم بینالمللی پس از
مسابقات جام جهانی فوتبال و المپیک ،سومین رویداد مهم جهان است،
به گونهای که اکسپوها را المپیک فرهنگ ملل نامیدهاند .همچنین تاکنون
 ۶۰اکسپو در  ۲۴شهر برگزار شده که آخرین آن در سال  ۲۰۱۵در میالن
ایتالیا بوده است .تیموری افزود :با وجود اینکه تاریخ برگزاری اکسپو ۲۹
مهرماه  ۱۳۹۹تا  ۲۱فرودینماه  ۱۴۰۰است و به ظاهر زمان زیادی باقی مانده
اما نیاز است با طراحی تقویم جلسات ستاد داخلی اکسپو سازمان ،حضور
فعال و دائمی نمایندگان آن ،برنامهریزی دقیق ،ارائه طرح و برنامه و تامین
اعتبارات مورد نیاز در این فاصله زمانی ،فرصت موجود غنیمت شمرده شود.
تیموری در ادامه با تاکید بر الزام هماهنگی تم برنامههای قابل ارائه از سوی
سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری با شعار اکسپو ،۲۰۲۰
اظهار کرد :شعار اصلی اکسپو در این دوره «پیوند ذهنها و خلق آینده»
است و شعار فرعی آن «فرصتها ،تحرک و پایداری» به شمار میآید که
ش روی ستاد
نیاز است مفهوم این عبارات ،پیوست تمام برنامهریزیهای پی 
داخلی سازمان قرار گیرد .معاون گردشگری همچنین با اشاره به اهمیت امر
بازاریابی و تبلیغات گردشگری در این رویداد مهم گفت :بالغ بر  ۱۹۰کشور و
سازمان بینالمللی اعالم آمادگی کردهاند در اکسپو  ۲۰۲۰دبی که یکی از سه
رویداد بزرگ جهان است ،حضور داشته باشند که این امر فرصت مغتنمی
را برای معرفی ظرفیتها و بازاریابی حوزه گردشگری فراهم خواهد آورد.

