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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

جوانی که خود را بالگر سفر، مدرس 
و مشاور گردشگری معرفی کرده اخیرا با 
انتشار عکس هایی از سفرش به منطقه 
باستانی »تاسوکی« در استان سیستان 
و بلوچســتان، واکنش دوســتداران و 
فعاالن گردشگری و میراث فرهنگی را 
برانگیخته است. رفتار این شخص یک 
مصداق از کلیت رفتار اشتباه مردم در 
مقام گردشگر و بعضا فعاالن گردشگری 
است. اما حساسیت ماجرای تاسوکی 
به آن جــا برمی گردد که ایــن جوان با 
ورود به یک محوطــه تاریخِی مطالعه 
و کاوش نشده، اســکلت ها، سفال ها و 
برخی لوازم تاریخی را از زمین خارج و 
جابه جا کرده تا هیجان بیشــتری را به 
دنبال کنندگانش انتقال دهد و بعد هم 
از آن ها خواسته با انتشار عکس هایش، 
کمــک کنند تــا فالوئر بیشــتری در 

اینستاگرام جذب کند.
این درحالی اســت که برداشــتن، 
جابه جا کــردن و حتی لمــِس آثار و 
اشیای تاریخی، اقدامی غیرقانونی بوده 
و حتما در کاوش هــا و مطالعات بعدی 

باستان شناسی اختالل ایجاد می کند.
حضور در فضای مجازی در شرایط 
امروزی ساده ترین راه برای گذران وقت 
شده است. برخی افراد با عناوین مختلف 
راه را برای باال بردن تعداد دنبال کنندگان 
خود در فضای مجازی هموار می کنند. 
در این میان یکــی از راه ها برای این کار 
سر زدن به بناها و محوطه های تاریخی 
و انتشار تصاویری از آن هاست، به همین 
دلیل هم با استفاده از نام های مختلف که 
بیشتر برگرفته از واژه های حرفه ای در 
حوزه  گردشگری است، خود را معرفی 
می کنند و تاکنون نیز در این مسیر موفق 

بوده اند.
جدیدترین نمونه اش هم سروصدای 
به راه افتاده از ســوی شخصی است که 
خود را تورلیدر معرفی کرده و با انتشار 
تصاویری در صفحه شــخصی خود در 
اینســتاگرام و در حالی که سر خود را 
بین چند اسکلت گذاشته و با شیطنت 
می خندند، این طور نوشته است: »االن 
دیگه وقتشــه پیج منو استوری کنید 
و بذارید رفقاتونــم از این همه چیزای 
باحال ببینن و لذت ببــرن«. او در ادامه 
هم تصاویر دیگری از برخورد خود با آثار 
قرارگرفته در این منطقه از سیستان و 
بلوچستان با همراهی راهنمای محلی 
به منطقه باستانی و باارزش تاسوکی، 

رود بیابان و گردی کالت منتشر کرد.
به دنبال انتشار تصاویر این شخص 
که در صفحه شخصی اینستاگرامش 
خود را راهنمای گردشــگری معرفی 

کرده و با حضور در محوطه ای طبیعی 
و بکر، برخی آثار تاریخــی روی زمین 
پراکنده شــده مانند اســکلت ها را به 
دست گرفته و با حرکت هایی نابهنجار 
با آن ها عکس گرفته و منتشــر کرده 
بود، اعتراض های مختلفــی نه تنها از 
سوی باستان شناسان و فعاالن میراثی 
منتشر شد که راهنمایان گردشگری نیز 
اعتراض های زیادی نسبت به این رفتار از 
خود بروز دادند تا جایی که در کمتر از ۲۴ 
ساعت آن شخص با حذف پست خود، از 

این رفتار معذرت خواهی می کند.
او در دومین پســت خود می گوید: 
»من آمده بودم به عنوان یک بالگِر سفر 
که بگویم سیستان و بلوچستان چقدر 
امن است، حالش خوب است، تا بعد از 
دوران کرونا بیایید و همه جذابیت ها را 
ببینید، یک سوءبرداشت پیش آمد. ما 
وارد منطقه ای شــدیم که آثار تاریخی 
داشت، من هیجان زده شده بودم، بر اثر 
فرســایش باد، یک تکه باد زده و قبرها 
باز شــده بود، جمجمه آدم روی زمین 
بود و یکســری ســفال که همه جای 
مناطق تاریخی سیستان و بلوچستان 
هست. این ها من را آن قدر هیجان زده 
کرد برداشــتم یک عکــس گرفتم و 
سرجای خود گذاشتم، از صمیم قلبم 
معذرت خواهی می کنم از کسانی که فکر 

می کنند ما آمده ایم برداریم و ببریم.«
هرچند آن شخص از این رفتار خود 
معذرت خواهی کرد، ولی انتشــار این 
تصاویر کافی بود تا باستان شناســان و 
عالقه مندان به تاریخ ایران؛ نسبت به این 
رفتار اعتراض کرده و درخواست برخورد 

با آن شخص را داشته باشند.
واکنش ها؛ آغاز ماجرا

ویدا نخستین کسی بود که با انتشار 
تصاویر آن شــخص در فضای مجازی 

نسبت به این رفتار اعتراض کرد.
او در پســت اینســتاگرامی خود 
شــکایتش را خطاب به معاون میراث 
فرهنگی استان سیستان و بلوچستان 
این طور نوشــت: »در تاریــخ ۱۵ آذر 
۱۳۹۹، فردی به نام س. ت با همراهی 
راهنمای محلی م.ن به منطقه باستانی 
و باارزش تاسوکی، رود بیابان و گردی 
کالت به بازدید توریستی می روند. آقای 
ت که فردی سرشناس در اینستاگرام 
اســت از طرفرارانش می خواهد: »االن 
وقتشه پیج منو اســتوری کنید بذارید 
رفقاتونم از این همه چیزای باحال ببینند 
و لذت ببرند« با او همراه شوند و شروع به 

تخریب محوطه می کند.
در حالی که ما می دانیم هنوز هیچ 
کاوش علمی و مطالعه باستان شناسی 
روی ایــن داده های بــاارزش صورت 
نگرفته، ایشان »قسمت های سالم تر« 
یک گور باارزش را جدا کرده تا عکسی 
برای استوری اش بگیرد. در ادامه او یک 

شیء را که حدس می زند دسته آسیاب 
اســت برمی دارد و تکه هایــش را کنار 
هم چیده و با هشتگ پازل و سرگرمی 

منتشر می کند.
او چند گور دیگر هم تخریب کرده و 
سفال ها، گیره سر فلزی، خشت و...را از 
سویی به سوی دیگر می برد. راهنمای 
محلی نه تنها تذکــری نمی دهد بلکه 
او را همراهــی می کنــد: »بریم یه کم 
اسکلت بازی شب بیاد به خوابتون دلم 

خنک شه«.
حال ســوال این جاست که تخریب 
محوطه های باستانی، عدم حفاظت از 
میراث فرهنگی و بها دادن به گردشگری 
مخرب تا کی ادامه دارد؟ مگر ما شاهد 
نبودیم که چگونه گردشگری ناپایدار 
به جزیره هرمز آســیب زد و ســاکنان 
اصلی جزیــره را مجبور بــه کوچ کرد 
چرا که قادر نبودند با اســکان بی رویه 
توریســت ها، اجاره منزل خودشان را 
دیگر بدهند؟ مگر مــا ندیدیم چگونه 
گردشگری آسیب زننده مردمان محلی 
روســتای ابیانه را آزرده خاطر کرد و به 
جای گردشگرپذیر، با همه مهربانی شان 
تا حدی گردشگرســتیز شــده اند و از 
گردشگر پیوسته طلب پول می کنند و 
بس؟ این نوع از گردشگری چه جاذبه ای 

می تواند داشته باشد و چه پایداری؟
آیا ما تجربه گردشــگری یک روزه 
و تورهای شــاد و جشــن رنــگ را در 
طبیعت شمال ایران ندیدیم که چگونه 
گوسفندها را َگر و آب ها را آلوده و زمین ها 
را سمی و کشاورزان را آزرده کرد؟ آیا من 
به عنوان یک عالقه مند، اجازه این را دارم 
که پاسخی از شما بخواهم که چرا میراث 
فرهنگی و ملی ما، جنگل های قدیمی 
ما، فرهنگ دیرین ما، این طور توســط 
افراد ناآگاه که به خــود عنوان مدرس، 
کارشناس و مشاور را می دهند، به یغما 

می رود.«
اعتراض ویدا واکنش معاون میراث 
فرهنگی سیستان و بلوچســتان را به 

دنبال داشت.
مشکل اصلی، نادانی نسبت به 

ثروت های ملی است
ناصر چگینــی، باستان شــناس 
پیشکسوت، نیز در اعتراض به این رفتار 
نوشت: »جای تاسف است که با بقایای 
بدن انسانی و با مدارک میراث فرهنگی 
این کشــور چنین رفتاری شده است. 
آن  هم برای سرگرمی عده ای در فضای 
مجازی. امری که به صورت های مختلف 
در جای جای کشور اتفاق می افتد و کسی 
پاسخگو نیســت. اتفاقی که اساسش 
نادانی نسبت به ثروت های ملی است و 
مهمتر بی تفاوتی فزاینده ای که در بین 
ما نسبت به ارتکاب این جرایم و خطاها 
جاری است. کاش مجری این خطا خود 
در پیجش از اقدام نابخردانه ای که انجام 

داده پوزش می خواست}که خواست{. 
کاش مادران و پدران ما آگاه تر بودند و 
فرزندانشــان به احترام از گذشته خود 
یاد می کردند. کاش نسل مسئول امروز 
به تمامی ثروت های ملــی آگاه تر بود و 
راه های حفاظت از آن ها را می دانســت 
و کاش مردم ما قــدر میراث فرهنگی و 
تاریخی خود را می دانســتند و آن ها را 
به بهایی گذرا و انــدک نمی فروختند. 

راستی با چنین افرادی چه باید کرد؟
 اراده کنیم تعقل 

در جامعه حاکم شود
عباس مقدم، باستان شناس محوطه 
چگاســفلی و رئیس سابق پژوهشکده 
باستان شناسی، اعتراض خود را با انتشار 
تصویر آن شــخص این طور نشان داده 
است: »سوزاندن جنگل ها، آلوده سازی 
آب ها، مزاحمت های بی پایان در کوچه 
و خیابان و مترو و ... و حاال ویران کردن 
گورها. این رفتارهای پلید زمانی اصالح 
می شه که اراده کنیم تا تعقل در جامعه 
حاکم بشــه. وقتی مســئوالن ارشد 
گردشگری دست به دامان چنین افرادی 
می شوند »تا باعث ترویج گردشگری« 
بشــوند! وای به حال ما. وای به حال ما 
که تصمیم گیران ما به جــای تعقل و 
بهره گیری از دانشمندان و تربیت شدگان 
عالم و دلســوخته، دست طلب به روی 
ناکســان دراز می کنند. به قول صائب 
تبریزی »دست طلب چو می کنی پیش 
کسان دراز/پل بســته ای که بگذری از 

آرزوی خویش«

شکوه از نالیدرهای گردشگری
مصطفی ده پهلوان، رئیس موسسه 
باستان شناسی دانشگاه تهران و استاد 
دانشگاه تهران، نیز نسبت به این اقدام 
در استوری صفحه شــخصی خود در 
اینستاگرام این طور اعتراض کرده است: 
»خدایا دیگه بریدیم از این همه نادانی و 
.... نادانی تا کجا؟ مقصر کیه؟ گردشگران 
و نالیدرهای گردشگری، ادارات ناکارآمد 
میراث فرهنگی شهرستان ها، این ها که 

دیگه ربطی به مردم فقیر نداره«.
چگونه تیشه به ریشه  تاریخ و 

فرهنگ بزنیم؟!
حمیدرضا حســینی - پژوهشگر 
تهران قدیم - نیز با انتشار یکی از تصاویر 
وی نوشــته است: »ایشــون مدرس و 
راهنمای گردشگری هستند؛ عناوین 
درسی شــون: چگونه گردشگری را به 
لجن بکشیم؟ چگونه آبروی تورلیدرها 
را ببریم؟ چگونه تیشه به ریشه  تاریخ و 

فرهنگ بزنیم؟«
»نگران نباشید، حتما برخورد 
می شه. ممنون از توجهتون«

اعتراض های مطرح شــده توسط 
فعاالِن میراثی را مسئوِل صفحه ای که نام 
و تصویر علی اصغر مونسان، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، را 
بر خود دارد، دید و در پاسخ به یکی از این 
اعتراض ها نوشت: »نگران نباشید، حتما 

برخورد می شه. ممنون از توجهتون«.
روابــط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی 
استان سیستان و بلوچســتان نیز در 
بیانیه ای تاکید کــرد: »ضمن تقدیر و 
تشکر از همه فرهنگ دوستان و فعاالن 
فرهنگی به خصوص جامعه باســتانی 
کشــور که در اتفاق پیش آمده، از سر 

دلسوزی و تعهد مســئوالنه نظرات و 
انتقادات خود را بیان کرده اند؛ این اداره 
کل با بررســی های میدانی و برگزاری 
جلسه شورای معاونان و نشست دیگری 
با حضور مدیــر کل، معاونان مربوطه، 
حراســت، فرماندهی یگان حفاظت 
و شــخص س .ت ، پــس از ارائه تذکر 
کتبی و شــفاهی به نام برده و بررسی 
جمیع نظرات کارشناسی موارد زیر را 

تایید کرد:
- منطقه و ســایتی که مورد بازدید 
قرار گرفته اســت، یک منطقه بیابانی 
به همراه تپه های ماســه عظیم و فاقد 
سکونت های معاصر است و وسعت آن 
به دوهزار هکتار می رســد و بر اساس 
گزارش های رسیده و بازدیدهای میدانی 
صورت گرفته، برای این اداره کل محرز 
شــد که هیچ گونه حفاری در این پهنه 
انجام نشده است و آثار موجود در فیلم 
و عکس های انتشاریافته، در دسته آثار و 
شواهد فرهنگی سطحی قرار می گیرند. 
همچنین الزام به ذکر است که تیپولوژی 
اقلیمی منطقه، حرکت شن های روان 
و تپه های ماســه ای، در مــواردی یک 
محوطه را در ایــن منطقه از نظر پنهان 
می کند و در مواردی نیز منجر به هویدا 

شدن یک محوطه جدید می شود.
- منطقه مذکور و بقایای فرهنگی 
موجود در فهرست آثار شناسایی شده 
اســت، اما در فهرســت آثار ملی ثبت 

نشده است.
- منطقه مــورد بازدیــد، در جوار 
مرز ایران و افغانســتان واقع شده است 
و هرگونــه تردد در ایــن منطقه باید با 
هماهنگی نیروهای انتظامی و مرزبانی 
انجام  شود که نام برده هم این فرآیند را از 
طریق یکی از بومیان منطقه طی کرده و 

این هماهنگی ها به انجام رسیده است.
در پایان موکدا تاکید می شــود این 
اداره کل ضمن تقبیح و محکوم کردن این 
حرکت خودسرانه، پیگیری امور قضایی 
را برای خود محفوظ دانســته و اعالم 
می دارد با هر فرد یا افرادی که بخواهند 
از طریق فضای مجازی به حریم میراث 
فرهنگی آسیب و لطمه بزنند به شدت و 

برابر قانون برخورد خواهد کرد.«
همچنین فرمانــده یگان حفاظت 
وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در روز سه شنبه اعالم 
کرد:  اقدامات اخیر یک بالگر گردشگری 
در سیســتان و بلوچســتان، غیرقابل 
چشم پوشی اســت و به همین دلیل او 
دســتگیر و به مراجع قضایی معرفی 

شده است.
روی دیگر سکه

گرچه کار این گردشگر خالف قوانین 
کشــور و همچنین تمــام آموزه های 
گردشگری اســت اما آیا صرفا محکوم 
کردن این شخص و تعیین مجازات برای 

وی کافیست؟! 

سوال مهم مطرح این است که چه 
کسی یا کســانی و با چه اهدافی به این 
جوان مجوزهای امنیتــی ورود به این 

منطقه را داده بودند؟
در منطقه ای کــه بــه تایید خود 
مســئوالن میراث فرهنگی اســتان 
سیستان و بلوچستان منطقه ای حساس 
و مرزی است، و در شــرایطی که هنوز 
بررسی و کاوش های باستان شناسی در 
آنجا صورت نگرفته اســت، حضور یک 
بالگر و اینفلوئنسر ســفر برای معرفی 
آن چه ضــرورت و ســودی می تواند 
داشته باشد وقتی ســایر افراد جامعه و 
گردشــگران اجازه ورود به این منطقه 

را ندارند؟!
آیا دستگیری و مجازات این فرد تمام 
مشــکالت میراث فرهنگی و تاریخی 

کشور را حل می کند؟!
در همین هفته که شــاهد اخبار و 
حواشی این اتفاق بودیم مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
یزد از ویران شدن قلعه تاریخی فیروزآباد 
ابرکوه در بارندگی هــای اخیر خبر داد 
و در سوی دیگر فرشید مصدقی، عضو 
هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی 
پژوهشگاه اعالم کرد: »محوطه باستانی 
هفت هزارساله مافین آباد در اسالمشهر 
با وجود ثبت در فهرســت آثــار ملی، 
بررســی ها و کندوکاوهــای علمی، 
بازدیدهای کارشناسی و اعالم متناوب 
ضوابط حفاظتی، در معــرض نابودی 

کامل قرار گرفته است.«
در خبرها می بینیم که اعالم شــده 
است بودجه ســاالنه نگهداری از تخت 

جمشید تنها پنج میلیون تومان است!
واقعیت این است که میراث فرهنگی 
و گردشگری کشــور نیاز به بازبینی و 
طرح و اجرای برنامه و اختصاص بودجه 
در تمامــی بخش ها اعــم از آموزش، و 
حفاظت و نظارت دارد و با مجازات کردن 
سلطان ها مشــکلی حل نخواهد شد و 
کاری پیش نخواهد رفت و تنها سرپوشی 
خواهد بود برای اینکه گفته شود اقدامی 

صورت گرفته است....

نگاهی به ماجرای پرونده س. ت بالگر سفر و حاشیه ساز این روزها

شاهد مثالی بر حقوق متروکه میراث فرهنگی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 حذف راهنمایان گردشگری 
از الیحه بودجه ۱۴۰۰

رئیس کانون راهنمایان گردشــگری کشور از 
اختصاص ندادن بودجه ای برای پوشــش بیمه ای 
راهنمایان گردشگری خبر می دهد و می گوید: در 
حالی راهنمایان از فهرست پوشش بیمه ای برای 
تخصیص بودجه حذف شده  اند که اخیراً وعده  تحقق 

این مهم از سوی دولت داده شده بود.
سیدمحسن حاجی ســعید با گالیه از حمایت 
نشدن راهنمایان گردشگری توسط سازمان برنامه و 
بودجه، می گوید: اختصاص ندادن ردیف بودجه ای 
بــرای راهنمایان گردشــگری کم لطفی دولت به 
راهنمایان سراسر کشور در بدترین شرایط شغلی 

و در اوج دوران کرونا است.
وی با تکرار این جمله که »ما راهنمایان حمایت 
دلگرم کننده ای نداریم«، تصریح می کند: در حالی 
راهنمایان از فهرست پوشش بیمه ای برای تخصیص 
بودجه حذف شده  اند که اخیرا وعده  تحقق این مهم 

از سوی دولت داده شده بود.
رئیس کانون راهنمایان گردشــگری کشور با 
بیان این که گردشــگری ابزاری بــرای نامزدهای 
ریاست جمهوری در ادوار مختلف شده ولی وقتی 
اصلی ترین خواسته های اهالی صنعت گردشگری 

مطرح می شود، با بی اعتنایی از آن عبور می کنند.

این مســئول الزمه توسعه صنعت گردشگری 
را اصالح سیاست های خارجی کشــور می داند و 
می گوید: گسترش گردشگری در کشور ما نیاز به 
اقدام خاصی از سوی دولت ندارد چراکه ایران به اندازه 
کافی فرهنگ مهمان نوازی و جاذبه های گردشگری 
را داشته و مردم دنیا مشتاق سفر به آن هستند و تنها 
کافی است اعتمادسازی و مراوده مسالمت آمیز با 

دنیا برقرار شود.
وی با بیان این که در اذهان بســیاری از مردم 
دنیا ایران مقصد مورد اعتمادی نیست، می گوید: 
متاسفانه تبلغیات سوء زیادی واقعیت کشور ایران را 
در دنیا کم رنگ کرده و جز با کمپین سازی، تبلیغات 
و نشــان دادن واقعیت ها نمی توان این وضعیت را 

بهبود بخشید.
حاجی ســعید بــه بودجــه انــدک تبلیغات 
گردشــگری ایران اشــاره و تصریــح می کند: در 
کشورهایی اسالمی و مشــابه ایران مانند مالزی 
ســاالنه حدود ۱۵۰ میلیون دالر صرف تبلیغات 

گردشگری می شود.
وی با بیان این که افزایش ۱۰ درصدی بودجه 
وزارت گردشــگری ایران در سال جاری جوابگوی 
نیازهای این صنعت نیست، می گوید: اکنون وضعیت 
گردشگری در تمام دنیا مشابه است و همه به واسطه 
بحران در نقطه شروع یک مســابقه هستیم اما در 
کشور ما هیچ برنامه ای در این رابطه وجود ندارد و 
پیشنهادهای وزارت گردشــگری برای راه اندازی 
گردشــگری با رعایت پروتکل ها نیز در ستاد ملی 

کرونا بالتکلیف مانده است.
این مســئول با تاکید بر این که پوشــش بیمه 
راهنمایــان در الیحــه بودجه ۱۴۰۰ بــا وجود 
پیگیری های زیاد، مورد اهتمام قرار نگرفته است، 
می گوید: متاسفانه خروج راهنمایان گردشگری از 
صنعت، مسئله ای بسیار اساسی است که در نبود 
حمایت های بیمه ای به عنوان اصلی ترین خواسته 
این قشر ادامه خواهد داشت و هیچ امیدی نیز برای 

حفظ سفرای فرهنگی کشورمان وجود ندارد.
شفاف نبودن مصارف افزایش نرخ عوارض 

خروج از کشور
حاجی ســعید به مشــکالت دیگری در حوزه 
گردشگری نیز اشــاره می کند و می گوید: یکی از 
اقداماتی که به بهانه کمک به صنعت گردشگری در 
سه سال گذشته انجام شــده، افزایش نرخ عوارض 

خروج از کشور است.
وی اضافه می کند: مسئله اینجاست که این درآمد 
با وجود هدف کمک به توسعه گردشگری، به مصارف 
این صنعت نرسیده و گویا دولت از این روش ها صرفا 
برای جبران کمبودهای خود اقدام کرده و توسعه 

گردشگری مدنظر نبوده است.

خبر

در منطقه ای که به تایید 
خود مسئوالن میراث 

فرهنگی استان سیستان 
و بلوچستان منطقه ای 

حساس و مرزی است، و در 
شرایطی که هنوز بررسی و 
کاوش های باستان شناسی 

در آنجا صورت نگرفته 
است، حضور یک بالگر 
و اینفلوئنسر سفر برای 

معرفی آن چه ضرورت و 
سودی می تواند داشته 

باشد؟!
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