میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در سالی که گذشت

عکس :ایرنا

ایران ،کشف دوباره گردشگران خارجی
زهرا کشوری
روزنامهنگار

میــراث فرهنگی ســال  ۹۶را بــا خبر خوبی بــه پایان
میبرد؛ بازگشــتن الوح گلی هخامنشــی به کشــور.
این مجموعه آخرین مجموعهای اســت که پس از
ســالها دعاوی حقوقی به ایران باز میگردد .الواح
گلی دهه  ۴۰به دانشــگاه شــیکاگو امانت داده شــد.
روزهای اول اســفند بود که دیوان عالــی امریکا رأی
داد کــه نمیتواننــد برای گرفتــن غرامــت از ایران،
الواح گلی هخامنشــی را از دانشگاه شیکاگو بگیرند
و حراج کنند.
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بهگفتهمونسانوکالی9نفرازاتباعایاالتمتحدهامریکابا
واردکردناتهامواهیحمایتایرانازتروریسموتأمینسالح
بــرایحمــاسدرجریانیکبمبگــذاریدرســال،1997در
یکیازدادگاههایایالتشیکاگوطرحدعویکردندودرغیاب
ایران بهعنــوان طرف دعوی موفق بــه اخذ حکم محکومیت
ایــرانبهپرداخــتمقادیرکالنــیغرامتبهشــاکیانپرونده
شدند که بهمنظور اجرای این حکم،وکالی شاکیان پرونده در
پــیتوقیفوصدورحکمحراجامــوالفرهنگیتاریخیکهدر
موزهها و مؤسســات امریکایی از جمله مؤسسه شرقشناسی
شــیکاگونگهداریمیشدندبرآمدندتامبلغحاصلازحراج
اشــیایتاریخــیبهآنــانتحویــلدادهشــود.بهگفتــهمعاون
رئیــس جمهــوری اســامی بهمحــض ایــن اتفاق ،ســازمان
میراثفرهنگــیبــارایزنــیبــاوزارتخارجهودفتــرخدمات
حقوقی ریاســت جمهوری پس از جلســات متعدد با شورای
عالیامنیتملینسبتبهاستخداموکیلبومیبرایپیگیری
ایــنپروندهاقدامکرد .وکیلمنتخبایراندردادگاهشــیکاگو
نیــزالیحــهمخالفتایــرانباتوقیفالــواحرادرحــدودقانون
مصونیتهــای حکومتهای خارجــی ایاالتمتحده امریکا
مصوب 1976میالدی نزد دادگاه مربوطه در شــیکاگو تنظیم
کردورســماًایرانواردروندقضاییبازگشــتالواحایرانیشد.
اومیگوید«:وکالیمانسبتبهرأیدادگاهدیوانعالیامریکا
درخواســتتجدیدنظرکردنــدوباتالشهــایصورتگرفته
خوشبختانهقضاتدیوانعالیامریکابهعنوانباالتریننهاد
قانونیاینکشوراعالمکردندکهقربانیانحمالتتروریستی
نمیتواننــدبرایگرفتــنغرامــتازدولتایــران،کتیبههای
هخامنشیراازدانشگاهشیکاگومصادرهوحراجکنند».دولت

روحانــیپرونــدهموفقیدربرگرداندناشــیاوآثــارتاریخیبه
کشوردارد.پیشازاینسهمحمولهاشیایخوروین۱۰۸،شیء
ازامریکاو ۳۰شــیءازایتالیابهایرانبازگشت« ۷۳.گلمهره»
ساســانی چهارمین محموله تاریخی بود که از امریکا به ایران
بازگشتتااســتردادهایتاریخینقطهروشنیدردیپلماسی
دولتروحانیباشد.
وزارتخانهایبهناممیراث
وزارتخانه شــدن ســازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی
وگردشگریکشــورمطالبهجدیدینیست.مجلسیهابویژه
بــارویکارآمــدندولــتاحمدینــژاد،تنهــاراهخارجشــدن
میــراثفرهنگــیازبازیهایسیاســیراوزارتخانهشــدنآن
دانستند .بسیاری از آن به حیاط خلوت دولتها یاد میکنند.
اینســازماندرزمــاناحمدینژادبیــشاز ۱۳جابهجاییدر
خود دیــد .در دولــت روحانی هم چهــار بار مدیر عــوض کرد.
پروانه سلحشوری نماینده مجلس بیشــترین تحرک را برای
بردن فوریت تبدیل سازمان میراث فرهنگی به صحن علنی
مجلسداشت؛فوریتیکهرأیآورد.
مونســان میگویــد« :وزارت گردشــگری پیشــنهاد برخی
نماینــدگان مجلس اســت و معتقدم برخی گمــان میکنند
باوزارتخانهشــدن،گردشــگریکشــوررونقپیــدامیکندولی
دولــتچنیــناعتقادینــداردوتصــوردولتایناســتکهبا
ایجاداینوزارتخانهدولتبزرگترمیشودومشکالتشبیشتر
ومتعاقباًپیگیریامورازطریقوزارتخانهنیزسختترخواهد
شــدولیباوجوداینماطبققانونوتصمیمقانونگذارعمل

تخت جمشید مقصد اول بسیاری از گردشگران
خارجی و ایرانی است .حضور گردشگران بویژه در
تعطیالت نوروز این سایت  ۲۵۰۰ساله را به یکی از
پربازدیدکنندهترین آثار میراث جهانی تبدیل
کرده است .موج جدید گردشگران با ورود روحانی
به پاستور و فرجام برجام وارد کشور شدند.
اصفهان در فروردین و اردیبهشت امسال دو بار
رکورد  ۴۰ساله حضور گردشگر در پایتخت صفویها
را شکست

میکنیــم».ایــنطــرحمخالــفوموافقــانبســیاریدارد.در
مجموع ،دولتها روی خوشــی به وزارتخانه شــدن ســازمان
نشانندادهاندامامجلسیهاوبخشخصوصیاعتقاددارند
تنهاوزارتخانهایشدنمیتوانداینسازمانراازانتخابهای
سیاسیجداکند.
اقتصادمقاومتیدرتاریخ
ایجادشــغلازطریقصنایعدستیوگردشگری،سازمان
میراثفرهنگیرابهمقولهاقتصادمقاومتیبرد.بهگفتهزهرا
احمدیپوررئیسســابقمیراثفرهنگــی،اقتصادمقاومتی
تدوینبستههایحمایتازکارگاههایتولیدیصنایعدستی
وفــروشواجــرایآنوایجــادظرفیتهــایجدیــدهتلینگ
رادراولویــتپروژههــایســال ۹۶ســازمانمیــراثفرهنگــی
نشــاند.اینمصوبهازسوی«اسحاقجهانگیری»معاوناول
رئیس جمهوری و رئیس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در راســتای اجرای منویــات رهبر معظم انقالب در ســالی که
«اقتصادمقاومتی:تولید-اشتغال»نامگذاریشدهاست،با
عنوان«بستههایرونقتولیدواشتغال»ابالغشد.
ســازمانمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتیوگردشــگری
بهعنــوانمجریاینپروژههاموظفشــدضمنتهیهبرنامه
عملیاتــی،منابــعمالــیالزمرابــرایاجــرایهــریــکازآنها
تأمینکندوهرماهگزارشــیازعملکردشرابهســتاداجرایی
ارائهدهد.زهرااحمدیپور،ســعیدشــیرکوند،معاونســابق
ســرمایهگذاریایــنســازمانرامأمــورپیگیــریایــنتکالیف
کــرد .در حال حاضر نــه احمدیپــور در عمارت آزادی اســت
ونهشــیرکوند،کــهرویمدیریتاقتصادیاوحســابویژهای
باز میشــد .ایجاد ۱۴۰هزار فرصت شــغلی برنامــهای بود که
ســلطانی فر پیش از احمدیپور دنبال میکرد .بانک مرکزی
درجلســاتیکــهباحضــور«اســحاقجهانگیری»برگزارشــد
مکلف شــده اســت تا تســهیالت مورد نیــاز این طــرح را تهیه
کند .برآوردهای ســازمان میــراث فرهنگی نشــان از ایجاد۷۰
هزارشــغلدرحوزه«گردشگری»دارد؛عددیکهعلیاصغر
مونســانهمرویآنتأکیدمیکند.همینحســابوکتابها
ایجــاد ۷۲هــزارشــغلرادرحــوزهصنایــعدســتیپیشبینی
کرده است« .پروانه سلحشوری» عضو فراکسیون گردشگری
اعتقادداردکهدرحوزهصنایعدستیبیشازهرنتیجهایزنان
بهعنــواناصلیترینفعاالنحوزهصنایعدســتیمنتفعمی
شــوند«.اســحاقجهانگیری»ایجاد ۱۴۰هزارشغلرا طیدو
سالارزیابیمیکند.جهانگیریحجمتسهیالتدرنظرگرفته
شــدهبرایتحققطرحدرمقایســهبابخشهایکشــاورزیو
صنایعرابســیاراندکمیداندومیگوید«:باتوجهبهپیگیری
کمیتهســهجانبهمیــراث فرهنگــی،بانکمرکزیوســازمان
میراثفرهنگی،ابعادمختلفاینطرحقابلاجراست».

