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آرشیو دو شنبھ ٢٢ آذر ١٣٩۵، شماره ٢١۵٠٩
شھرستان ھا

٧

یادداشت خبرنگار

تخریب آثار تاریخی بھ چھ قیمتی؟!

محمدعلی تمدن

تخریب کنندگان آثار تاریخی شھر سرخس نھ تنھا باید محاکمھ شوند بلکھ باید این آثار برای نسل فعلی و آینده در آثار ملی ثبت و نگھداری
شود.

در خبرھا خواندیم کھ برخی مسئوالن سرخسی چندین سال قبل یخدان قدیمی، حمام قدیمی، برج و باروھا، دروازه بخارا، آسیاب بادی، برج
ننھ علی را تخریب کردند و ھنوز پس از سال ھا نھ تنھا این پدیده آسیب شناسی نشده بلکھ بازسازی انبار قدیمی غلھ، کشف یک خانھ قدیمی

در بافت قدیم شھر سرخس ھم بھ فراموشی سپرده شده است.

اگر ھر یک از این آثار می بود و مرمت می شد، بیشتر از چاه نفت و گاز ارزش داشت و اکنون ھم ھمتی نیست زیرا تپھ ھای تاریخی
کندکلی و سنگر و... کھ تپھ دیدبانی بوده است و بھ بھانھ ساخت خانھ و احداث کانال تخریب می شود و آب از آب تکان نمی خورد.

پیشینھ تاریخی شھرستان مرزی سرخس با کشف آثاری در روستای بغبغو در حاشیھ رودخانھ کشف رود و وجود حضور انسان در این
نقطھ بھ ٨٠٠ ھزار سال پیش برمی گردد.

با مروری بر گذشتھ تاریخی شھرستان سرخس می توان آثار گران سنگی از دوران ماقبل از تاریخ پیشدادیان و کیانیان و از مادھا تا
ھخامنشیان و پس از آنھا تا پارت ھا و ساسانیان و حتی پس از اسالم یافت.

برخی از آثار دوران گذشتھ چنانچھ موفقیت آنھا اعالم شود نھ تنھا بھ مکان گردشگری تبدیل نخواھد شده بلکھ باعث ھجوم قاچاقچیان بھ آن
مکان ھا شد و ضربات جبران ناپذیری بھ تاریخ و تمدن ایران وارد خواھد شد و عدم اعالم آن تنھا برای حفظ این آثار است.

تا ھمین چند سال پیش رباط شرف، گاش گوسفندان اھالی روستاھای اطراف بود و آجرھایش را تخریب می کردند و برای ساختن گاش
گوسفندان و یا خانھ ھای روستاییان بھ یغما می بردند.

پیشنھاد می شود اکیپی از کارشناسان میراث فرھنگی بھ محلھ ھا و روستاھای اطراف رباط شرف و رباط ماھی و طاق دوبرار و حتی
محلھ عباس آباد و روستاھای اطراف لقمان بابا اعزام شوند تا با چشم خود ببینند کھ چگونھ مصالح بناھای تاریخی در آن روستاھا سر از

دیوارھای خانھ ھای روستاییان درآورده است.

متاسفانھ مسئوالن سرخسی، سلیقھ ای و خودسرانھ بھ جای دیوار و محصور کردن مکان ھایی تاریخی شبانھ اقدام بھ تخریب بناھای تاریخی
داخل شھر سرخس کردند. اکنون برخی نھ تنھا در مورد این فاجعھ سکوت کرده اند بلکھ بھ دنبال حذف حافظھ تاریخی مردم اند و دست

ھایی پشت پرده تالش می کنند تا کسی این قضیھ مھم را پی گیری نکند.
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مشخص کردن محدوده این اماکن تاریخی و نصب تابلو در آن مکان کمترین کاری است کھ توسط شھرداری و میراث فرھنگی باید صورت
بگیرد.

سوال مھمی کھ ھم فرمانداری، ھم بخشداری ھا، شھرداری، شورای شھر و میراث فرھنگی باید بھ آن پاسخ دھند این است کھ چرا پس از
سال ھا تخریب این آثار، تاکنون شورای میراث فرھنگی در سرخس تشکیل نشده تا بررسی کند چھ کسی دستور تخریب این آثار را داده

است و چھ کسی آنھا را تخریب کرده است.

تعجب آور است کھ ایران با آن ھمھ تاریخ و تمدن شگرف و عظیم و درخشان اکنون دانستھ و ندانستھ در این چند سال اخیر بھ دنبال تخریب
ھویت و تاریخ خود بوده ایم و ھنوز ھم حاضر نیستیم بر داشتھ ھایمان ببالیم و تاریخ سرزمین مان را ارج نھیم.

آثار تاریخی در ھر کجای مملکت کھ باشد مانند چاه ھای نفت و گاز تمام نشدنی است و با جذب گردشگر خارجی و حتی داخلی می تواند
سال ھای سال برای مردم این مناطق درآمد و کار و اشتغال؛ حاصل کند.
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