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در سايت  شد آغاز يزد جعفر امامزاده توسعه جامع طرح اجراي مطلبي با عنوان انتشار

  1389/ خرداد /  31يزد فردا 

  

رساني در پايگاه اطالع  اجراي طرح جامع توسعه امامزاده جعفر انتشار مطلبي با عنوان

  1390/ دي / 18امامزادگان 

  

در  )ع(آغاز عمليات اجرايي طرح جامع توسعه امامزاده جعفرانتشار مطلبي با عنوان 

  1390/ بهمن /  8سايت يزد فردا 
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                      تخريب خانه شفق با قدمت صفوي - 1391مهرماه 

  

  

  تصاوير خانه باارزش قبل از تخريب 
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برگزاري سخنراني دكتر محمدرضا اوليا در دانشگاه شهيد بهشتي پيرامون طرح توسعه 

  21/2/1392امامزاده جعفر و طرح تفضيلي يزد در 

  

  

امضاي دانشجويان پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران در نامه اي اعتراضي خطاب به 

  1392/ارديبهشت /29استاندار

  

نشگاه بهشتي در نامه اي اعتراضي خطاب به امضاي دانشجويان دانشكده معماري دا

  1392/ارديبهشت/30استاندار 
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، واحد مركزي خبر صداو نگراني از تخريب قسمتي از بافت تاريخي يزد... گزارش مكتوب

  سيما

http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=1947132 

  اجتماعي/ واحد مركزي خبر/ يزد 

  نگراني از تخريب قسمتي از بافت تاريخي يزد... گزارش مكتوب

ح مستلزم طرح جامع توسعه حريم امام زاده جعفر يزد كه در بافت تاريخي يزد واقع است موجب نگراني دوستداران ميراث فرهنگي شده چرا كه اين طر

  .تخريب منازل و بافت تاريخي پيرامون امام زاده است

    .منطقه وسيعي شامل تعداد زيادي از خانه هاي تاريخي در محدوده بين امامزاده و خيابان قيام قرار دارد كه محل اجراي اين طرح است 

و در صورت تغيير در قسمتي از آن، كل اين بافت در معرض خطر به گفته كارشناسان اين بافت تاريخي ارزشمند تنها بافت تاريخي زنده در كشوراست 

محله اطراف امامزاده جعفر يزد از همان ابتداي ساخت اين امامزاده در قرن پنجم شكل : پويا پژوهشگر ميراث فرهنگي گفت .نابودي قرار خواهد گرفت

اين منطقه شامل تعداد زيادي از خانه هاي تاريخي . ر ارزشمند استساله و بسيا 1000اين بافت تاريخي يك بافت حداقل : وي افزود .است گرفته

لرد تازيان و : پويا با اشاره به اين كه تعدادي از قنات هاي يزد از اين محل مي گذرد افزود .ارزشمند است كه داراي بادگير ، جوي و پاياب هستند

يكي از : وي با بيان اين كه اين بافت در فهرست آثار ملي ثبت شده افزود  .ودكاروانسراي مشير از ديگر بناهاي ارزشمند اين بافت به شمار مي ر

  .خصوصيت هاي بارز اين بافت تاريخي ارزشمند بعد مذهبي آن است كه خانه ها گرداگرد امامزاده شكل گرفته اند 

عرض خطر نابودي قرار مي گيرد چرا كه اجزاي اين بافت در صورت تخريب قسمتي از اين بافت تاريخي ،كل اين اثر با ارزش تاريخي در م: پويا افزود 

با تخريب و يا تغييركاربري بخشي از آن، اين بافت تاريخي از لحاظ فرهنگي ، تاريخي ، مذهبي و معماري بافت  .همانند دانه هاي زنجير به هم متصلند

  .الت معنوي و مذهبي آن هم تحت تاثير قرار خواهد گرفتتاريخي از هم گسسته مي شود ، پيوستگي ساختار معماري آن به هم مي خورد و ح

يكي از مضرات اين طرح اين است كه مردمي كه در اين منطقه زندگي مي كنند توان : فاطمي عضو هيات مديره انجمن خشت خام يزد هم گفت 

وي با اشاره به اين كه اين بافت تاريخي .ا اين هزينه پيدا كردزندگي در نقاط ديگر راندارند چون خانه ها قيمت پاييني دارند و نمي توانند در شهر جايي ب

  .اين منطقه قلب بافت تاريخي يزد است: زيبا داراي ساباطهاي زيادي است ، گفت 

يكي : رد دليل را براي اين گفته اش ذكر ك 2وي  .در صورت ادامه اين طرح ، بزرگترين فاجعه ميراث فرهنگي براي يزد رخ خواهد داد: فاطمي افزود 

 اين كه تعداد خانه هايي كه بايد تخريب شود زياد است و شروع تخريب از سوي اداره اوقاف مجوزي است براي تخريب ديگر خانه هاي اين محله

ريب آن پويايي توسط افراد سودجو ، ديگر اين كه اين بافت محل سكونت كساني است كه محدوده بازار خان و ميدان خان را زنده نگه داشته اند و با تخ

  .بازار خان و ميدان خان از دست مي رود و كاربري مسكوني آن تحت تاثير قرار خواهد گرفت

  .مي توان گفت اين بافت تاريخي تنها بافت تاريخي زنده در كشور است : فاطمي افزود 

  .ون شكل سنتي خود را حفظ كرده استسال گذشته تاكن 100پويايي ، تحرك و زيست به صورت سازنده در اين بافت وجود دارد كه از 

تصويب شده و اين طرح در مرحله تملك  5طرح توسعه امامزاده جعفر يزد در كميسيون ماده : تربتي معاونت بهره وري اقتصادي موقوفات يزد گفت 

  .اراضي اطراف و بخشي از تملك ها هم صورت گرفته است 

  .توسعه صحن امامزاده ، دارالقرآن، مهمانسرا و مدرسه حفظ قرآن هم طراحي شده استاين طرح طرح جامعي است كه عالوه بر : وي افزود 

خانه هاي قديمي تخريب نمي شوند و فقط مقاوم سازي و نوسازي مي شوند و تغيير كاربري داده مي : وي در خصوص تخريب خانه هاي قديمي گفت 

  .شوند 

طرح توسعه امامزاده جعفر يزد در مرحله تصويب اوليه است و قرار شده : يخي استان يزد گفت رضايي مدير كل ميراث فرهنگي و دبير شوراي بافت تار

  .ار گيرددر شوراي بافت تاريخي مطالعه و در صورت تصويب ، بناهاي تاريخي اين محدوده به عنوان مركز فرهنگي و كتابخانه تملك و مورد استفاده قر

در محدوده بين امامزاده و مسجد مالاسماعيل اجرا شود ولي به دليل وجود خانه هاي تاريخي زيادي كه در  پيش از اين قرار بود اين طرح: وي افزود 

  .اين محدوده است ، اين طرح مورد بازنگري قرار گرفت و به محدوده بين امام زاده و خيابان قيام تغيير پيدا كرد
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در روزنامه بهار آمد در صدا به يزد تاريخي بافت تخريب زنگچاپ مطلبي با عنوان 

  1392/خرداد/1چهارشنبه 

  

  

ها و اماكن زيارتي به صدا درآمده است؛ در حالي  هاي غيركارشناسي از جمله توسعه حريم امامزاده هاي تاريخي ايران با اجراي طرح زنگ تخريب بافت

هاي حرم تا حرم در قم و شيراز و طرح توسعه حرم  طرح هاي تاريخي در قم، شيراز و مشهد در نتيجه اجراي زمان زيادي از تخريب بافت كه مدت

ها روي انتخابات  جمهوري يازدهم و در شرايطي كه هوش و حواس مردم و رسانه رضا نگذشته كه اين روزها با گرم شدن تنور انتخابات رياست امام

هاي غيركارشناسي در بافت تاريخي يزد از  بهار، در ادامه مداخله به گزارش. اش افتاده است بار قرعه فال به نام يزد و بافت تاريخي متمركز شده، اين

هكتار از بافت تاريخي، تخريب بخشي از محله پشت باغ، ساخت كتابخانه مركزي در مجاورت بلوار بسيج، توسعه بيمارستان شهيد  80جمله كاهش 

در . از همين جنس در محله امامزاده جعفر يزد در دست اجراست رهنمون و احداث مجتمع تجاري ستاره در حريم منظري بافت تاريخي، طرحي ديگر

تهيه شده، قرار است حدود چهار هكتار از بافت تاريخي پيراموني در فاصله بين امامزاده و » يزد) ع(طرح توسعه امامزاده جعفر «اين طرح كه با عنوان 

هاي تلخ گذشته مانند محله چهل اختران قم  د تا احتماال براي چندمين بار تجربهخيابان قيام يزد به منظور افزودن صحني بزرگ به امامزاده تخريب شو

اين طرح كه از همان ابتدا با مخالفت و واكنش مردم محلي مواجه شده بود، با عدم توافق مالكان و ساكنان بافت تاريخي درباره وقف و . تكرار شود

   .محلي توسط مسئوالن كشيده شده استفروش، وارد فاز جديدي شده و به تهديد و ارعاب مردم 

اين طرح جامع، با . به يكي از مهندسان مشاور يزد واگذار شد 1388طرح جامع امامزاده جعفر به كارفرمايي اداره اوقاف در سال  قضيه از چه قرار است

ي كه كارفرما نظر ديگري درباره طرح داشت طرح به مشاور ارزش، منجر به ساماندهي بافت پيرامون امامزاده شد، اما از آنجاي هاي با تاكيد بر حفظ دانه

   .واگذار شد -گذرد كه تنها دو سال از زمان تاسيس اين شركت مشاور مي-ديگري 
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شود كه در اثر  اي قوي ايجاد مي شده در طرح بدون هيچ توجهي به كالبد موجود فقط به شيوه تخريب و پاكسازي بافت به صورت هندسه نوسازي انجام

هاي تاريخي را كه  گونه اقدامات تخريبي در بافت اين. ارزش مربوط به دوره قاجار و پهلوي از بين خواهد رفت هاي با توجهي تعداد زيادي از دانه ين بيا

قايسه كرد كه با ايجاد خان در دوره پهلوي م توان با اقدامات زمان رضا شود، مي اي مي هاي قوي به صورت كامال مستبدانه منجر به فضاهاي باز با هندسه

   .هاي تاريخي را تغيير داد كشي، ساختار بافت خيابان

به گزارش ميداني بهار، در راستاي . هايي با اين مقياس رضايت و مشاركت مردمي از اهميت بسزايي برخوردار است واضح و مبرهن است كه در طرح

د در محدوده طرح، جلسات متعددي بين مسئوالن استانداري، سازمان اوقاف و امور اجراي طرح جامع امامزاده جعفر به منظور تمليك واحدهاي موجو

هاي خود را وقف امامزاده  هاي با بافت تاريخي برگزار شده و در اين جلسات از ساكنان و مالكان اين محدوده خواسته شده كه خانه خيريه و مردم محله

تا  200ها به مبلغ متري  پس از مخالفت مردم پيشنهاد خريد واحد. مخالفت مردم محلي مواجه شد اين پيشنهاد از همان ابتداي طرح با واكنش و. كنند

اينجاست كه درنهايت مسئوالن به فشار و تهديد مردم روي آوردند و با ترساندن . هزار تومان مطرح شده كه مجددا با مخالفت مالكان مواجه شد 400

به گزارش بهار، اين در حالي است كه مردم محل با تاكيد كه مجاورت . كنند قرار داده و مجبور به توافق ميها را تحت فشار  مردم محله مورد نظر آن

اند، ابراز ناراحتي  اي كه با آن خاطرات زيادي داشته جايي از محله دانند و از جابه شان با آستان مقدس امامزاده را ارزش سكونتگاه خود مي محل زندگي

ها فاصله دارد، يكي ديگر از عوامل نارضايتي  ها و اصل آن م توانايي مردم در ساخت يك واحد مسكوني جديد در جايي كه از ريشههمچنين عد. كنند مي

جمعه، شوراي شهر و شهرداري يزد به نارضايتي مردم و تخريب بافت  توجهي دولت، استانداري، فرمانداري، امام در حال حاضر با توجه به بي. مردم است

مانده  ها براي دست كشيدن از امالك، تنها راهي كه براي مردم محله امامزاده براي رهايي از طرح توسعه امامزاده باقي ي و تهديد و ارعاب آنتاريخ

   .ها محافظت خواهد كرد ها معتقدند امامزاده جعفر از آن توسل به خود امامزاده است و آن

هكتار از بافت تاريخي  80وسط سازمان ميراث فرهنگي كه در آن طرح جامع امامزاده هم لحاظ شده و در پايان، با توجه به تصويب طرح تفضيلي يزد ت

هاي  رسد سازمان ميراث فرهنگي كه بايد حامي بافت تخريب خواهد شد، به نظر مي -در اثر تعريض معابر -كاهش يافته و بخش زيادي از بافت 

اند و بهترين بستر  هاي تاريخي دست كشيده نابراين در زماني كه مسئوالن از حمايت از بافتب. تاريخي باشد خود متولي نابودي آن شده است

كنند، حفظ بافت تاريخي يزد، حمايت  هاي خود مي پروازي ارزش را مصلوب بلند محابا كالبد با اند و بي هاي تاريخي ديده نمايي خود را در عرصه قدرت

هاي آينده تجربه اشتباه يزد هم مانند ساير  شك در سال طلبد و اگر چنين نشود بي جويان و خود مردم را مينظران، كارشناسان، دانش استادان، صاحب

  .ثمر خواهد بود ها خواهد شد و آن زمان خواندن روضه بافت تاريخي و به سوگ نشستن بي هاي دانشجويي و همايش شهرها سوژه مقاله

   :ده جعفربرخي ايرادهاي اجراي طرح توسعه صحن امامزا

نمايي حاكمان وقت بوده و تكرار آن به هر نحو در نظام اسالمي  هاي ناموفق داخلي و خارجي گذشته، كه ناشي از قدرت عدم توجه به تجربه -1

  .جايز نيست

ن دست بافت هايي از اي اجراي طرح. آيد و در فهرست موقت ثبت جهاني قرار گرفته است شهر يزد دومين شهر تاريخي جهان به حساب مي -2

   .تاريخي را از ثبت شدن در فهرست ميراث جهاني دور خواهد ساخت

قانون مجازات اسالمي درباره تخريب اموال  558براساس ماده . به ثبت ملي رسيده است 15000به شماره  1384بافت تاريخي يزد در سال  -3

تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي  -هاي فرهنگي ها و مجموعه محوطههركسي به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، «فرهنگي،  - تاريخي

مستقال نيز واجد   ايران به ثبت رسيده است يا تزيينات، ملحقات، تاسيسات، اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور كه 

 «.شود سال محكوم مي 10بر جبران خسارات وارده، به حبس از يك الي  وارد آورد، عالوه  تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي -حيثيت فرهنگي

اي است كه مردم يزد  هاي تاريخي دليل انتخاب چنين عنواني به واسطه وجود محله. استان يزد سال گذشته به عنوان حسينيه ايران معرفي شد -4

هاي تاريخي يزد به معني از بين بردن هويت  گردند؛ تخريب محله د بازميهاي اصيل خو يابند و در مراسم عزاداري به محله هويت خود را با آن مي

  .مردم است

با اجراي اين طرح، چهار هكتار از بافت تاريخي با ارزش و ساختار منسجم محله امامزاده جعفر يزد كه بخشي از شهر ايراني اسالمي است  -5

  .تخريب خواهد شد

مال فشار و تهديد مردم كه رفتارهايي به غايت غيرديني است براي ايجاد كالبدي ديني بسيار ناپسند عدم توجه به اصل مشاركت مردمي و اع -6

  .است
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هايي با اين مقياس كه منجر به چنين  هاي تاريخي در مداخله نظران، كارشناسان و متخصصان بافت كارگيري نظرات صاحب عدم استفاده و به -7

  .ور از شأن نظام اسالمي استشود د اي مي هاي غيركارشناسانه طرح

ها و مفاهيم اجتماعي  هاي ديني و عدم پرداختن به جنبه تعبير اشتباه از مفهوم توسعه به صورت بزرگ شدن كالبد با دستمايه قرار دادن ارزش -8

  .مشكالت فراواني را براي شهر و مردم ايجاد خواهد كرد

  

انتشار خبر، تالش دانشجويان براي جلوگيري از تبديل بافت تاريخي يزد به پاركينگ، 

 ، خبرگزاري ايسنا 1392خرداد  29چهارشنبه 

١ - http://isna.ir/fa/news/92032917967 

نفر از  260ي طرح تبديل چهار هكتار از بافت تاريخي يزد به پاركينگ و فضاي سبز،  پس از تهيه

ي هنر و معماري دانشگاه شهيد بهشتي،  ي معماري، شهرسازي و مرمت دانشكده يان رشتهدانشجو

 .اي خطاب به استاندار يزد، از او خواستند تا از اجراي اين طرح جلوگيري كند اصفهان و يزد در نامه

 -اندار يزد است -زاده  ، در اين نامه خطاب به فالح)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي كالبدي بناي امامزاده جعفر يزد تحت عنوان  ي گسترش محدوده كه برنامه با عنايت به اين: آمده است

بدون توجه به اصول شهرسازي و معماري بافت تاريخي » يزد) ع(طرح جامع آستان مقدس امامزاده جعفر«

، الزم به تذكر است از آنجا كه اين برنامه  ي با ارزش از بين خواهد رفتتهيه شده و در صورت اجراي طرح، بيش از چهار هكتار از بافت تاريخ

از اجراي طرح يادشده   تر داراي ايراداتي به شرح زير است، ضرورت دارد حضرتعالي با درايت خويش دستورات الزم را براي جلوگيري هرچه سريع

 .صادر كنيد

هاي فني و عاليق مذهبي و ملي باشند در قالب هيأت علمي راهبردي در موضوع مداخله  ايياستفاده از نظرات گروه كارشناسي خبره، كه واجد توان

 .هاي مناسب و كارشناسانه مفيد واقع شود گيري تواند در تصميم هاي تاريخي و راهنمايي و هدايت ايشان مي در بافت

هاي تاريخي و اسالمي نشان از  يج سوء ناشي از تخريب محدودههايي از اين دست و نتا قم و شيراز در اجراي طرح  هاي مشهد، ي شهر تجربه -1

چنيني چه جايگاه عقلي و  هاي ناموفق اين بنابراين تكرار پروژه. هاي تاريخي دارد ضابطه و كالن مقياس در بافت هاي بي اشتباه بودن چنين مداخله

 شرعي دارد؟

هايي جايگاه بين المللي  ترديد اين چنين طرح شود و بي يخي جهان محسوب ميهاي تار ترين بافت ي تاريخي شهر يزد يكي از مهم محدوده -2

 .دار خواهد كرد يزد را خدشه

و تخريب سازمان اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ) طهماسب ميرچخماق و شاه(ي بزرگ يزد  حركت حكومت رضاخاني در تخريب دو حسينيه -3

هاي بومي ساكن و استقرار تفكر سوداگري زمين، در اين  جايي جمعيت واهد شد كه باعث جابهبازار يزد در اين پروژه با شكل جديدي تكرار خ

 .محدوده خواهد شد

ي تخريب اموال  قانون مجازات اسالمي درباره 558ي  براساس ماده. به ثبت ملي رسيد 15000ي  به شماره 1384بافت تاريخي يزد در سال  -4

هاي فرهنگي، تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي به  ها و مجموعه ، محوطه ، اماكن ا قسمتي از ابنيههر كس به تمام ي»  فرهنگي -تاريخي 

يا تزيينات، ملحقات، تأسيسات، اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور كه مستقال نيز واجد حيثيت ... ثبت رسيده است 

ي  اين امر زمينه. »شود سال محكوم مي 10، به حبس از يك تا  خرابي وارد آورد، عالوه بر جبران خسارت واردهفرهنگي، تاريخي يا مذهبي باشد، 

 .پيگيري حقوقي موضوع را در آينده فراهم خواهد آورد

ي امامزاده  يل محلهاجراي اين طرح بيرون راندن اجباري ساكنان اص. »حرمت مومن از حرمت كعبه باالتر است«: فرمايند مي) ع(امام صادق -5

شك اعمال فشار بر مردم براي تمليك واحدهاي مسكوني به اسم امامزاده مقدس شهر  بي. جعفر و تغيير در بافت اجتماعي اين منطقه را درپي دارد

 .كه در صورت ناراضي بودن مردم و اجرا شدن طرح، مكان غصبي تلقي خواهد شد ضمن آن. يزد صحيح نخواهد بود
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بزرگ شدن . ي امامزاده به استان اهدا شد ي اجراي طرح توسعه هكتار از زمين براي تأمين مالي برنامه 10وم استاني هيأت دولت در سفر د -6

 .كند شهر يزد و مشكالت ناشي از آن براي اجراي طرح توسعه امامزاده را هيچ متخصصي تأييد نمي

. ي تاريخي نيستيم، بافت تاريخي امانتي در دست ما براي انتقال به آيندگان استها اين نكته را بايد خاطرنشان كرد كه ما مالكان بافت -7

 .كفايتي آيندگان از ما است تدبيري امروز ما تعبير بي بي

 انتهاي پيام

  

/ 29تجمع اعتراض آميز مردم و متخصصين در مقابل سازمان ميراث فرهنگي و فرمانداري 

  1392/ خرداد

   ر

دانشجويان دانشگاه بهشتي و تهران به استانداري و فرمانداري  ابالغ نامه اعتراض آميز

  1392/ خرداد /  28

  

  1392/ خرداد /  29لغو جلسه شوراي بافت 
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خطاب به مهندس نوروزي رياست شوراي بافت و  توسط مردم و متخصصين ايمضا نامه ا

/ 29صصين نماينده استاندار مبني بر تشكيل جلسه براي استماع نظرات مردم و متخ

  1392/خرداد

  

امضا نامه توسط مردم و متخصصين خطاب به فرمانداري مبني بر توقف اجراي طرح پيش 

  1392/ خرداد/ 29از تصويب نهايي 

  

در خبرگزاري  ها جلوي سازمان ميراث فرهنگي و فرمانداري تجمع يزدي انتشار خبر 

   1392/خرداد/ 29ميراث فرهنگي 

ت تاريخي يزد، تعدادي از ساكنان در اعتراض به اجراي ناگهاني طرح توسعه امامزاده جعفر در باف ـ گروه ميراث فرهنگي ـخبرگزاري ميراث فرهنگي 

مهمترين دليل اين تجمع را،  chn جمعي از معترضان در گفت و گو با. اين شهر كهن جلوي سازمان ميراث فرهنگي يزد و فرمانداري تجمع كردند

   .دهاي مربوطه عنوان كردندها و نها ها بدون تصويب نهايي اين طرح از سوي ارگان عه امامزاده جعفر به تملك خانهاقدام مجريان طرح توس
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  .هايشان را بفروشند ها مايل نيستند كه خانه ها اين طرح در حال اجرا است و بسياري از آن گويند كه بدون رضايت آن ساكنان بافت تاريخي يزد مي

   
شود؛ بافتي كه در فهرست آثار ملي ايران جاي دارد و بسياري از اين  گويند كه اين طرح در بافت تاريخي يزد اجرا مي يراث فرهنگي هم ميدوستداران م

  .هاي بافت تاريخي ايران است ها برابر با از بين بردن مهمترين بخش تخريب اين خانه. ها متعلق به دوران قاجار هستند خانه

   

 

 شدند) ع(خواستار تجديد نظر مسئوالن در اجراي طرح توسعه امامزاده جعفر ها  يزدي

   

و از   اين تجمع تنها جلوي سازمان ميراث فرهنگي نبوده«: گويد مي chn سامان كارگر، معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي يزد در اين باره به

در اين تجمع اما مردم درخواست خود را با . است رخ داده اين سازمان هم اين اتفاق مقابل آنجاييكه سازمان ميراث فرهنگي در كنار فرمانداري است،

  ».سازمان ميراث فرهنگي و فرمانداري در جريان گذاشتند

   
امناي امامزاده جعفر كارفرماي اين طرف هيات . به گفته او، اين طرح كامال مورد پذيرش ميراث فرهنگي نبوده كه كارفرما اقدام به اجراي آن كرده است

  .و اداره اوقاف و اجرا كننده آن شهرداري بوده است) ع(

   

 

 خواهند كه بافت تاريخي يزد حفظ شود مردم و دانشجويان مي
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  .نداردكند كه اين طرح پيش از تصويب شوراي بافت، اجرا شده است و سازمان ميراث فرهنگي يزد نقشي در اين زمينه  او بار ديگر تاكيد مي

القاعده اين مسئله ربطي به  كساني كه در اين تجمع بودند، رضايت به فروش ملك خود نداشتند و علي«: كارگر همچنين درباره معترضان مي گويد 

  .سازمان ميراث فرهنگي ندارد

درخواست اين افراد مربوط به «: گويد او در پاسخ به اين سوال كه سازمان ميراث فرهنگي چه تدابيري براي كمك به معترضان انديشيده است، مي 

تحت فشار شان براي فروش  ها را به استانداري ارجاع داديم كه مبادا مردم به رغم ميل باطني و خود استانداري است و ما آن ماده پنج راه و شهرسازي 

  ».قرار بگيرند

كارفرماي آن راه و . و ضوابط مشخصي دارد به گفته معاون حفظ و احياي سازمان، طرح جامع حفاظت از بافت قديم در سال گذشته به تصويب رسيده 

يي اين طرح پيش از اجرا. ستتعيين شده، كامال منطبق بر آن ني) ع(ضوابطي كه در طرح توسعه امامزاده جعفر  . شهرسازي و مجري آن شهرداري است

  .شدن بايد در كمسيون ديگري تصويب شد

طرح تبديل چهار هكتار از بافت   پس از تهيه": اي را صادر كردند پيشتر هم تعدادي از دانشجويان معماري و شهرسازي خطاب به استاندار يزد، بيانيه 

هنر و معماري دانشگاه شهيد بهشتي،   ي معماري، شهرسازي و مرمت دانشكده نفر از دانشجويان رشته 260تاريخي يزد به پاركينگ و فضاي سبز، 

  ".اي خطاب به استاندار يزد، از او خواستند تا از اجراي اين طرح جلوگيري كند اصفهان و يزد در نامه

 

 شود؟ هاي مسئوالن محقق مي تجمع كنندگان سرانجام در فرمانداري پاي ميز مذاكره نشستند، آيا وعده

   
كالبدي بناي امامزاده جعفر يزد تحت عنوان   ي گسترش محدوده كه برنامه با عنايت به اين: آمده است -استاندار يزد  -زاده  در اين نامه خطاب به فالح

طرح، بيش از  بدون توجه به اصول شهرسازي و معماري بافت تاريخي تهيه شده و در صورت اجراي» يزد) ع(طرح جامع آستان مقدس امامزاده جعفر«

، الزم به تذكر است از آنجا كه اين برنامه داراي ايراداتي به شرح زير است، ضرورت دارد  چهار هكتار از بافت تاريخي با ارزش از بين خواهد رفت

  .از اجراي طرح يادشده صادر كنيد  تر حضرتعالي با درايت خويش دستورات الزم را براي جلوگيري هرچه سريع

و تخريب سازمان اجتماعي، فرهنگي ) طهماسب ميرچخماق و شاه(بزرگ يزد   حركت حكومت رضاخاني در تخريب دو حسينيه«: بيانيه آمده استدر اين 

هاي بومي ساكن و استقرار تفكر سوداگري زمين، در اين  جايي جمعيت و اقتصادي بازار يزد در اين پروژه با شكل جديدي تكرار خواهد شد كه باعث جابه

  ».محدوده خواهد شد
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  1392/ تير /4جلسه شوراي بافت سه شنبه 

  

در خبرگزاري  دانند بافت تاريخي درآمدزا است مردم يزد ميانتشار مطلبي با عنوان 

  1391/ تير /  4ايسنا 

  

  1392/ تير /5 چهارشنبهيك خانه ديگر  تخريب

خانه ديگر در يزد را  3 بلدوزرها جانها كارساز نشد  تجمع يزديانتشار مطلبي با عنوان 

  1391/ تير /  5در خبرگزاري ميراث فرهنگي چهارشنبه  گرفتند

خانه تاريخي ديگر درشهر  3تخريب بافت تاريخي يزد ادامه دارد و بلدوزرها طي ديروز و امروز جان  -گروه ميراث فرهنگي -خبرگزاري ميراث فرهنگي

ها كه از مسئوالن ميراث فرهنگي و فرمانداري وعده گرفته بودند، طرح  آن. ها را به همراه داشت يزدي اين اتفاق اعتراض بسياري از. كهن يزد را گرفتند

 .هاي اين بافت تاريخي هستند اكنون شاهد فرو ريختن بسياري از بخش. در بافت تاريخي يزد متوقف و دوباره بررسي شوند) ع(توسعه امامزاده جعفر 

اهالي ساكن بافت تاريخي باز هم به همراه جمعي از دانشجويان «: گويد مي CHN ها به ث فرهنگي يزد درباره اين تخريب، دوستدار ميرا»نژاد امير ترقي 

  «.ها ايستادند و خواستار متوقف شدند اين طرح شدند هنر و معماري در برابر اين تخريب

بافت تاريخي يزد و دانشجويان معماري و مرمت و فعاالن ميراث فرهنگي  خرداد، تعدادي از ساكنان 29 شود كه  اين اعتراض در حالي دوباره تكرار مي

اقدام معترضان دليل اصلي اين تجمع را . ، جلوي سازمان ميراث فرهنگي و فرمانداري تجمع كردند)ع (در اعتراض به طرح توسعه امامزاده جعفر 

  .يش از تصويب اين طرح عنوان كردندهاي تاريخي بدون رضايت مالكان پ مجريان طرح به تخريب ناگهاني خانه

با اين وجود، . شوراي بافت تاريخي است كه در آن بتوان اين موضوع را رد كرد  هاي تاريخي جلسه اكنون تنها اميد مالكان خانه«: گويد نژاد مي رقيت

يا برخي بناهاي تاريخي ديگر در يزد كه » بعثت«يدان ها نگران هستند كه مبادا مانند تخريب م داران ميراث فرهنگي در استان يزد و ديگر استان دوست

  .صورت شبانه و ناگهاني با لودر ويران شود و ديگر كاري نتوان انجام داد شبانه تخريب شدند، اين چهار هكتار نيز به

طرح تبديل چهار هكتار از بافت   تهيه پس از": اي را صادر كردند پيشتر هم تعدادي از دانشجويان معماري و شهرسازي خطاب به استاندار يزد، بيانيه

هنر و معماري دانشگاه شهيد بهشتي،   ي معماري، شهرسازي و مرمت دانشكده نفر از دانشجويان رشته 260تاريخي يزد به پاركينگ و فضاي سبز، 

 ".اي خطاب به استاندار يزد، از او خواستند تا از اجراي اين طرح جلوگيري كند اصفهان و يزد در نامه

با اين . استان يزد از سرزمينهاي كهن و تاريخي ايران زمين است. جهان بعد از شهر ونيز ايتالياست يزد اولين شهر خشتي و دومين شهر تاريخي بزرگ 

ندار يزد هم به نظر از سوي ديگر استاندار و فرما. ها انجام ندادند دي براي ممانعت از اين تخريبوجود مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي تا كنون اقدام ج

  .تاريخي شهرشان ندارند  ترين بخش مي رسد چندان بهايي براي با ارزش
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 ، رجانيوز،! تيتري كه متن آن حذف شد – تيتر بافت تاريخي يزد، زير تيغ بولدوزها 

  1391/ تير /  5چهارشنبه 

  

  

  

  1392/ تير /6 پنج شنبه! دو خانه پهلوي و صفوي  تخريب

  

  خانه خادم
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در  تخريب بزرگترين بافت خشتي جهان در آخرين ماه دولت دهمانتشار مطلبي با عنوان 

  1391/ تير /  6خبرگزاري ميراث فرهنگي چهارشنبه 

 ھای خانه. است زلزله و جنگ روزھا یادآور بحران خبرگزاری ميراث فرھنگی ـ گروه ميراث فرھنگی ـ محدوده امامزاده جعفر یزد این

ھایمان را  گویند خانه گوش شنوایی صدای کسانی را که می  بزرگترین بافت خشتی و تاریخی جھان یک به یک خراب شده و ھيچ

به محدوده و قبرستان امامزاده جعفر  ھایشان گویند که زمين ریزند و اھالی می فرو می ھا یک به یک  خانه. شنود خراب نکنيد نمی

گوید مخالفت است اما پشت ھمه این اتفاقات  ميراث فرھنگی می. کند داده و شھرداری اجرا میاستانداری فرمان . پيوندد می

 .کند مصوبه ھيات دولت قد علم می

   

ھا با موبایل گرفته  این عکس. ھای چند روز گذشته است که ھمچنان ادامه دارد ھای پيش رو بخشی از تخریب عکس CHNبه گزارش 

  .ب را ندارندشده به ھمين علت کيفيت مناس
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   1391/ تير /  6چهارشنبه  نامه به دكتر عارف،  

 جناب آقاي دكتر عارف

با كمال تأسف طعم بي تدبيري هاي مسووالن دولت   شمسي 1392اينك همزمان با جشن هاي پيروزي حماسه سياسي بيست و چهارم خرداد ماه 

متأسفانه با فشارهاي مسوولين استان عمليات . يزد تلخ كرده است  دلسوزان و عالقه مندان ميراث و بافت تاريخيدهم در استان يزد كام بسياري از 

تراضات تخريب بيش از چهارهكتار از بافت تاريخي در راستاي طرح موسوم به توسعه امامزاده جعفر يزد در روزهاي پيش و پس از انتخابات عليرغم اع

در دو روز گذشته با  4/4/92اين موضوع عليرغم مخالفت اعضاي شوراي بافت در جلسه مورخه . ط قانوني سرعت گرفته استمردمي و عدم رعايت ضواب

از جنابعالي به عنوان يك يزدي عالقه مند به فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي استدعا دارد . جديت تداوم يافته كه خبر آن در رسانه ها منعكس شده است

مردم و امضاكنندگان ذيل را به گوش مسووالن امر رسانده و در درخواست توقف تخريب تا زمان بازنگري طرح بر اساس كليه فرياد دادخواهي اين 

  .با مردم همراه شويد  موازين قانوني
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خطاب به استاندار  توقف تخريب بافت تاريخي نامه مسئوالن ارشد سابق استان يزد در مورد

  1392/ تير /  8شنبه 

 محترم استان يزداستاندار 

 جناب آقاي فالح زاده

همواره به عنوان يكي از دغدغه هاي متوليان امامزاده و شهر ) ع(احتراماً چنانكه مستحضريد در سالهاي گذشته موضوع توسعه مجموعه امامزاده جعفر

اما در چند ماهه اخير روند تصميم گيري ها . ه استبوده و از طريق گروه هاي كارشناسي متعدد اين موضوع مورد مطالعه و بخشي از آن نيز تحقق يافت

 .در مورد توسعه امامزاده مسير ديگري را نشان مي دهد كه جاي دارد نسبت به آن تأمل بيشتري صورت گيرد

بي تفاوتي از طرف مسئولين در اين راستا اقدامات انجام شده در روزهاي اخير در مورد تخريب بناهاي اطراف امامزاده توسط متوليان امامزاده و حمايت و 

اين  و دستگاه هاي ذيربط ، موجب نگراني هاي شديدي در جامعه معماري شده و در اين مدت به اشكال مختلف اعتراض هاي خود را بيان نموده اند و

از جلسه شوراي بافت قديم استان  اما تخريب چند بناي ديگر ، آن هم پس. انتظار وجود داشت كه مسئولين ، شنونده و پاسخگوي اين اعتراضات باشند

  .كه جهت هماهنگي موضوع تشكيل گرديده بود، نشان دهنده خروج روند كار از مسير هاي كاشناسي و قانوني موضوع مي باشد 4/4/92مورخ 

الح از هر گونه تخريب بناهاي لذا از جنابعالي انتظار دارد دستور فرمائيد تا بررسي كارشناسانه موضوع و تصويب نهايي طرح معماري در مراجع ذيص

  .اطراف امامزاده جلوگيري بعمل آيد

  :رونوشت

  آيت اهللا ناصري نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد

 آقاي جوكار نماينده محترم مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسالمي

 معاون محترم عمراني استانداري يزد

 رياست محترم شوراي شهر يزد

 محترم يزدشهردار 

 مهندس رضايي مدير كل محترم ميراث فرهنگي

 آقاي سيفي فرماندار محترم يزد

  

 :امضاء كنندگان

 نماينده سابق مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسالمي و معاون اسبق عمراني استانداري     علي اكبر اولياء

 علمي دانشگاه يزد رياست سابق ميراث فرهنگي يزد و عضو هيأت      دكتر محمد رضا اولياء

 عضو هيأت علمي دانشگاه هنر اصفهان      دكتر رضا ايوبي

 معاون سابق ميراث فرهنگي يزد      محمد رضا كارگر

 استاندار اسبق يزد      سيد حميد كالنتري

 استاندار اسبق يزد     غالمعلي سفيد

 د،معاون اسبق عمراني استانداري و رئيس سابق ميراث فرهنگي يزدرياست سابق دانشكده معماري، عضو هيأت علمي دانشگاه يز     كاظم ماندگاري

  محمدرضا نقصان محمدي؛ رياست دانشكده معماري و عضو هيأت علمي

  

  

توسط  توقف تخريب بافت تاريخي مسئوالن ارشد سابق استان يزد در موردپاسخ به نامه 

  1392/ تير /  8شنبه   - در وبسايت طلوع يزد – محمد مومنيفردي به نام 

http://tolueyazd.com/13304  
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نويسان  درپي انتشار نامه تعدادي از مسئوالن سابق استان يزد به استاندار يزد و بازتاب ها ي پيرامون آن مطلبي توسط محمد مومني يكي از وبالك

 .يزدي در نقد نامه مورد اشاره منتشر شده است

 حضرات محترمعاليجنابان ،اساتيد و 

  با سالم و ادب

وبازتاب گسترده آن در رسانه هاي ضد انقالب اسالمي نكاتي را به حضورتان ) ع(پيرو نامه اعتراض آميز شما در رابطه با طرح توسعه امامزاده جعفر

نگاههاي خاص  يكردي چند بعدي وبدونصرف كارشناسانه و با رو  تقديم مي دارد اميد است مديران سابق وكنوني با رعايت اخالق اسالمي ودر فضايي

تفاهم و پرهيز از هر گونه حاشيه سازي سياسي ، مسائل مورد دغدغه وكالن استان را پيگيري نموده ودر يك فضاي صميمانه وبرادرانه با همدلي به 

  :مشترك برسند

» مكانت«عجالتا آن كه در مكاتب توحيدي، بحث . اساسا نگاه به ميراث تاريخي در الگوي اسالمي ايراني تفكر با مكاتب ديگر تفاوتي ماهوي دارد-1

 سال هم كه باشد؛ به خودي خود 1000به اين معنا كه در نگرش اسالمي هيچگاه عامل گذر زمان؛ ولو . آن ترجيح و اصالت دارد» قدمت«مكان بر 

و استفاده ) باني(محور كليدي يعني بنيانگذار 2مالك ارزشمند دانستن مستحدثات و اماكن دربرگيرنده آنها نبوده و ارزش اصلي يك مكان با تكيه بر 

ر در مباني ذكر نمونه هاي تاكيد بر اين ام(تعيين مي گردد) هم به لحاظ شخصيت حقيقي و هم به لحاظ اعمال و وقايع مستحدثه در آن مكان(كنندگان

  ).ديني؛ بويژه قول و فعل معصومين عليهم السالم، فرصتي ديگر را مي طلبد

، »فرهنگي«سازمان ميراث  عنوان اطالقي به نهادي كه در ساختار حاكميتي نظام اسالمي مامور اصلي پاسداري از اين مواريث مي باشد همانا -2

بر » فرهنگ«؛ كه خود حاكي از اولويت داشتن مفهوم !، گردشگري و صنايع دستي»تاريخي«گردشگري و صنايع دستي است؛ نه سازمان ميراث 

  .ان است وروشن است كه اين رويكرد؛ دقيقا از همان نگرش مبنايي نشأت گرفته استدر رويكرد اين سازم» تاريخ«

تاريخي كشورمان پذيرش اين نكته چندان  در مبحث ميراث…و » قدمت«، »تاريخ«با نظر به ارجحيت اصل فرهنگ اسالمي بر مفاهيمي همچون -3

همچون مساجد، تكايا، بقاع متبركه، امامزادگان واجب التعظيم و مواردي از اين دست در دشوار نخواهد بود كه حفظ، احيا و تقويت جنبه ميزباني ابنيه اي 

اصل . يتهاي تمامي دستگاه هاي متولي و مرتبط هستندبطن و متن زندگي مردم و تسهيل حضور پررنگ مومنين در اين اماكن فرهنگي در رأس مامور

  .ميراث فرهنگي ما در حوزه ابنيه تاريخي همين ابنيه اند و اصالت با حفظ و ارتقاي آنهاست

اده در مثال مي فرمايند امام جماعت يك مسجد يا هيئت امناي يك امامز(اينگونه اماكن است» كاركرد«مفهوم ارتقا، در اصل خود ناظر بر تقويت -4

؛ لكن اصحاب فن، خود، به خوبي واقفند كه ارتقاي سطح و عمق كاركرد اين اماكن )كاركرد آن نقش بسزايي دارند؛ كه در جاي خود صحيح است

يخي هم مراحل چنانچه در ادوار مختلف تار. متبركه از يك جهت؛ نه تنها با توسعه كالبدي آنها منافاتي ندارد بلكه اين دوامر، الزم و ملزوم يكديگرند

يعني در . دقيقا با همين رويكرد انجام شد) مسجد مال اسماعيل(به عنوان مثال؛ طرح توسعه مصلي يزد. متعددي از توسعه كالبدي را تجربه كرده اند

ر طرح توسعه امامزاده ؛ توسعه كالبدي مسجد هم امري اجتناب ناپذير بوده است ولذا همين رويكرد د»جمعه و جماعات«مسير ارتقاي كاركرد فرهنگي 

  .نيز قابليت تحليل دارد) ع(جعفر

يب اگرچه روند تعريف محدوده هايي با عنوان بافتهاي تاريخي و مطالعات انجام شده و ميزان تطبيق آنها با مباني فوق از يك سو و همچنين ضر-5

وجود در ه مآينده نگري اين مطالعات؛ بويژه با توجه به اقتضائات اجتماعي و فرهنگي و نيازهاي عمومي شهروندان و اولويت بندي اهميت و كاركرد ابني

محدوده اين بافتها هم قابل احترام و هم قابل تامل و تحقيق است؛ لكن آنچه كه بايد به طور جد مورد پرسش قرار گيرد آن است كه آيا اصل تعريف 

يم هيچكدام از هايي معين به عنوان بافت تاريخي، امري موفق در طول ساليان گذشته بوده است يا خير؟ دليل اين پرسش آن است كه همه ما مي دان

يعني در حقيقت، چند يا چندين بناي تاريخي در ! درصدي نميتوان تاريخي دانست؛ چه رسد به فرهنگي 100محدوده هاي مورد نظر را به طور خالص و 

تغييرات خودسرانه ساكنين در اين كمااين كه ! البه الي انبوهي از ابنيه غير ارزشمند قرار گرفته اند كه پاسداري از آنها نه ضرورت دارد و نه امكان عملي

  !ابنيه جلوي چشم همگان است

كه شامل يك يا آيا بهتر نبود از همان ابتدا لقمه را به اندازه دهانمان برميداشتيم و به جاي تعريف بافت تاريخي با اين گستردگي، واحدهاي معيني را -6

عريف مي كرديم و تكليفمان را با خودمان روشنتر مي كرديم تا امروز مجبور نباشيم چند ابنيه واقعا ارزشمند بودند به عنوان محدوده هاي تاريخي ت

  !اينقدر محكم بر طبل توخالي انسجام بافت تاريخي بكوبيم و مدام از زنده بودن اين كالبد تكه تكه شده در كالبد و كاركرد دم بزنيم؟

نيده اند بهتر است دامنه شنيدن را كمي توسعه دهند تا شايد بدين واسطه اصوات عزيزاني كه ادعا دارند صداي نارضايتي چند مالك محترم را ش-7

چگونه است؟ آيا  …، گودال مصلي و )ع(براستي وضعيت كنوني محله امامزاده جعفر! اعتراض آميز انبوه مردم شريف ساكن اين محالت را هم بشنوند

يا ساكنين فعلي اين مناطق، تماما از شهروندان ري تمايل به زندگي در اين بافتها را دارند؟ آمردم اين شهر، در حالت طبيعي و نه از روي استيصال و ناچا
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د مخروبه ايراني اند؟ آيا اين محله ها در زمره محله هاي كامال امن شهر دسته بندي مي شوند؟ آيا اين محالت به لحاظ نظافت و پاكيزگي و عدم وجو

آيا به لحاظ مناسبت جهت اعمال منافي عفت و تردد اوباش و اراذل قابل ترديد هستند؟ اگر اينچنين است هاي غير بهداشتي نمره بااليي دارند؟ 

كه حداكثر حضورشان در اين محالت به اندازه تردد با اتوموبيل شخصي و اقامت در اتاقهاي كار و مواقعي (كداميك از داعيه داران حمايت از اين بافتها

حاضر بوده و هستند كه در همين ) هست؛ آن هم در روز؛ نه در شبها؛ كه شبهاي بافت تاريخي، خود دفتري مجزا دارد هم قدم زدن در بافت بوده و

  و چندسالي را در حال و هواي اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آنها سپري نمايند؟“ مسكن بگزينند”مناطق 

يم كارشناسان بر اجراي آن پروژه به هيچ وجه، دال بر نفي يا رفع معايب آن بديهي است كه در هر پروژه اي محاسن و معايبي وجود دارد كه تصم-8

به عنوان مثال؛ در . نخواهد بود؛ بلكه حاكي از آن است كه محاسن كار بر معايب آن چيرگي داشته و البته بايد در جهت رفع يا كاهش معايب هم كوشيد

ي از معايب دانست بلكه موارد بسياري وجود دارند كه اگر آنها را در نظر بگيريم اجراي چنين مورد پروژه پارك كوهستان، نه تنها نمي توان آن را خال

به عنوان مثال، اين منطقه از نظر خاك و عواملي كه براي اجرا، حفظ و توسعه فضاي . پروژه اي در چنين مكاني به هيچ وجه، توجيه پذير نخواهد بود

جيه فني ندارد؛ لكن چون يك ضرورت اجتماعي بوده و به هيچ عنوان، تو) …ش و منحني حركت خورشيد و جهت وزش باد، جهت تاب(سبز مورد نيازند

نيز ) ع(در پروژه امامزاده جعفر. محاسن متعددي داشته است در دستور كار قرار گرفته و در حال حاضر هم از كاركرد اجتماعي مثبتي برخوردار است

  .بافت تاريخي همجوار كه داد مردم را درآورده و امانشان را بريده است ارجحيت داردمحاسن طرح توسعه بر مضرات وضع فعلي 

سال از تصويب و قرار گرفتن آن در مراحل اجرايي گذشته  2جزو مصوبات دولت در يزد بوده است و دست كم ) ع(طرح توسعه حرم امامزاده جعفر-9

فقيه و امام جمعه محترم يزد و موافقت كامل همه دستگاه ها و با حضور مجرب ترين  تمامي مراحل كار هم با هماهنگي كامل نماينده ولي. است

حال سوال اين است كه مطرح شدن و پررنگي خاص اين مطلب در شرايط كنوني و در اواخر اين . كارشناسان امر و مشاوران طرح انجام پذيرفته است

و اگر نداشته؛ چرا بايد اين مطالب، ابتدا از يكي از ! امر، پشت صحنه اي هم داشته يا خير؟ دولت؛ در اين فضاي جديد چه رويكردي داشته است؟ آيا اين

د با نظام سايتهاي فيلترشده جريان سبز سردر آورده و سپس، پيش از آن كه در سايتهاي داخلي قابل دسترسي باشد در البه الي سايتهاي بيگانه و معان

  وخوراك تبليغاتي آنان را فراهم آورد؟! دست به دست شود؟» بهار«و » باالترين«، »اه كارگرر«، »بي بي سي فارسي«اسالمي؛ ازجمله 

فيق و در پايان از اين كه مصدع اوقات شريف شما عاليجنابان و خوانندگان گرانقدر اين يادداشت شدم عذر خواهي مي نمايم وبراي همگان آرزوي تو

  بهروزي وعاقبت بخيري دارم

  د ،سرآمد وپيشتاز در همه عرصه هابه اميد يزدي آبا

  

يزد اطراف امامزاده جعفر  يخيبافت تار يبدر خصوص تخر يرانا يكوموسا ياظهار نگران

  1392/ تير /  8شنبه 

http://www.iranicomos.org/?p=1728  
شوراي ) 1392تير  8(تاريخي به منظور توسعه فضاي امامزاده جعفر در جلسه امروز بعد از ظهر اطالعات واصله از شهر يزد در خصوص تخريب بافت 

موسسه ايكوموس ايران به عنوان حامي امر حفاظت از ميراث . اجرايي ايكوموس ايران مورد بررسي قرار گرفت كه موجب نگراني شديد اعضا گرديد

خالت در بافتهاي تاريخي از جمله بافت تاريخي يزد را عملي غير مناسب تلقي كرده و از مسئولين فرهنگي ملموس، هرگونه اقدام عجوالنه در خصوص د

رعايت  محترم ذيربط انتظار دارد با مشورت و هماهنگي با ارگانهاي مسئول، اين اقدام را به نحوي مديريت نمايند كه مصلحت آن شهر به جميع جهات

 .نمايد را براي هر نوع مساعدت كارشناسي در اين زمينه اعالم مياين موسسه آمادگي كامل خود . شده باشد

 هيئت مديره ايكوموس ايران

  

  

  

تير /  8شنبه  آفتاب يزدروزنامه  درباره طرح توسعه امامزاده و تخريب ها،انتشار مطلبي با 

 /1392  
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صنعت  در سرمقاله روزنامه جهان ها با يزد نكردند كاري كه مغولانتشار مطلبي با عنوان 

  1392/ تير /  8شنبه 

  

شهر يزد و نوع رفتاري كه با هويت تاريخي و شهري آن  -محيط طباطبايي   سيداحمد

دهنده نوع نگاه مديريت كشور  تواند بيانگر و نشان ه اخير صورت گرفته، ميطي چند ده

 . به ميراث فرهنگي و منابع آن باشد

. در ساليان اخير مورد توجه بوده است يزد از دو بعد ميراث مادي و ميراث غيرملموس،

المللي تعزيه برگزار شد مكاني كه براي  وقتي كه همايش بين 70چنانچه در اواخر دهه 

  . برپايي آن برگزيده شد، شهر يزد و حسينيه تاريخي محله فهادان بود

ن و وساز، ايجاد اتوبا زماني كه توسعه به معني تغييرات روبنايي، ساخت 70در اوايل دهه 

هاي مهمي از ميراث تاريخي  ها مورد توجه بود و به اين ترتيب بخش درون شهر... 

شهرهاي عمده كشور مورد صدمه و تخريب قرار گرفت، دقيقا نوع نگاه مديريت وقت به 

طي زماني بسيار كوتاه، بزرگراه بسيج به . داد ميراث تاريخي و فرهنگي را نشان مي

اي از اين  هاي عمده ن بافت تاريخي يزد عبور و بخشصورت يك محور ارتباطي از ميا

ز شهر باستاني را تخريب كرد و وضعيت اجتماعي و ساحت زندگي مردمان را در اين محدوده تاريخي دستخوش تحوالتي گردانيد كه با سرعتي بيش ا

  . قبل منجر به رفتن اهالي قديمي فهادان و ورود مهاجران جديد و تخريب مداوم آن شد

هاي تمدني قرون هشتم و نهم هجري در  ترين حوزه در حمله مغول با درايت حكومت آل مظفر از هجمه مغوالن در امان ماند و به يكي از مهم يزد

ر توسعه مسجد جامع كبير يزد و بسياري آثار تاريخي به جا مانده بيانگر آن دوران خطير تاريخي ايرانند اما به يكباره محله فهادان د. ايران تبديل شد

ترين شهر خشتي  شهري كه مهم. ناپذيري ديد و ارزش مادي خانه و زمين در آن محله همچنان راه سقوط را طي كرد صدمات جبران 70شهري دهه 

  . ايران و از معدود شهرهايي است كه بافت كلي آن در فهرست ميراث ملي ثبت شده، شايسته اين رفتار نبود

با اتمام پروژه آبرساني از . ه در مديريت كشور نسبت به حوزه ميراث فرهنگي شاهد تحوالت مثبت در شهر يزد هستيمبا تغيير نگا 70در اواخر دهه 

رود به شهر يزد كه يك پروژه ملي بود، مديريت وقت استان، احياي بافت تاريخي اين شهر را پروژه ملي قرار داد و با همكاري سازمان  سرچشمه زاينده

ميراث فرهنگي با خريد چند . ورت يك الگوي كامال قابل اعتنا در تمام كشور، در رفتار با آثار و هويت تاريخي جامه عمل پوشيدميراث فرهنگي به ص

پشتيباني مديريت استان و همكاري ميراث . اش جلب كرد خانه تاريخي و مرمت و تبديل آنها به اقامتگاه، توجه جامعه اقتصادي يزد را به بافت تاريخي

هزار تومان  300هزار به  30ي و جلب نگاه صحيح اقتصادي جامعه يزد به اين حوزه سبب شد طي زماني كوتاه قيمت زمين در اين بافت از متري فرهنگ

ت انجمن دوستداران فهادان تشكيل شد تا توجه مردماني را كه تعلق خاطر به اين شهر و باف. هاي خشتي ديگر خراب نشود ترقي كند و در نتيجه خانه

خصوصي مرمت  ها خانه و ساختمان در بافت تاريخي توسط بخش جالب است كه طي يك دهه بعد ده. مذهبي آن داشتند، مجددا به اين مكان جلب كند

. بوددهنده يك حركت قوي در دل جامعه  برداري نرسيده است اما اين نشان و احيا شد و هنوز آن چند خانه اوليه كه ميراث مرمت كرده بود، به بهره

ترين  فراموش نكنيم كه مهم. متاسفانه در روزهاي اخير شاهد انتشار خبر تخريب در بافت تاريخي يزد به بهانه توسعه محدوده امامزاده جعفر هستيم

هاي  دهد و اين ميراث شيعي را در تنها حكومت شيعي جهان در شهرسازي و عمران و آبادي سرزمين ميراث فرهنگي ما را ميراث تشيع شكل مي

شايسته نيست كه در ظل يك حكومت شيعي ميراث تاريخي شيعه و فرهنگ اسالمي ايراني به خصوص در بستر شهري كه يادگار . مان شاهديم تاريخي

 . اين حوزه از معنويت و ميراث تاريخي كشور است، به بهانه توسعه صحن يك مكان مقدس چنين آسيبي ببيند

كنيم، آيندگان نيز عملكرد اين دوره را نقد خواهند كرد كه اتفاقا به انتقادي تاريخي  ره پيشين مديريتي را نقد ميفراموش نكنيم كه همچنان كه ما دو

ها در اين مورد مداخله كنند و مانع از تخريب و نابودي ميراث تاريخي و فرهنگي ايران شيعي در شهر  شايسته است كه همه گروه. تبديل خواهد شد

  .تاريخي يزد باشند
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بولدوزرها با : شود يزد از حافظه ميراث فرهنگي جهان پاك ميانتشار مطلبي با عنوان 

  1392/ تير /  8شنبه  در روزنامه جهان صنعت جنگند بادگيرها مي

  
در برده بود، ها تا حدودي جان سالم به  شيراز، اصفهان، جهرم، قشم، بوشهر و حاال بلدوزرها به جان تنها شهري كه از دست تخريب -گروه فرهنگ

هاي  گويي قرار است رد پاهايي بيشتر از آنچه در سال. دارد دولت دهم يك ماه مانده به پايان عمرش دست از ويراني ميراث فرهنگي برنمي. اند افتاده

آنچنان كه در . برد ستفاده را ميهايش بيشترين ا ها آنقدر مهم و حياتي هستند كه از آخرين فرصت گذشته از خود به جاي گذاشته بردارد و گويي اين گام

  . ترين بافت خشتي جهان در بافت تاريخي شهر يزد برده است آخرين اقدام دست به ويراني بزرگ

عه از اواخر خردادماه اخبار حوزه ميراث فرهنگي همه در بهت و اضطراب طرح تخريب عظيمي در بافت تاريخي شهر يزد فرو رفت با عنوان طرح توس

ماه تعدادي از ساكنان بافت تاريخي يزد و دانشجويان معماري و مرمت و فعاالن ميراث فرهنگي در اعتراض به طرح توسعه  خرداد 29روز . جعفرامامزاده 

ني معترضان دليل اصلي اين تجمع را اقدام مجريان طرح به تخريب ناگها .، مقابل سازمان ميراث فرهنگي و فرمانداري تجمع كردند)ع(امامزاده جعفر

اي به فرمانداري  دانشگاهيان معترض چند روز پيش از اين تجمع نيز نامه. هاي تاريخي بدون رضايت مالكان پيش از تصويب اين طرح عنوان كردند خانه

اجتماعي،  و تخريب سازمان) طهماسب اميرچخماق و شاه(بزرگ يزد   حركت حكومت رضاخاني در تخريب دو حسينيه«: يزد نوشته و در آن آورده بودند

هاي بومي ساكن و استقرار تفكر سوداگري  جايي جمعيت فرهنگي و اقتصادي بازار يزد در اين پروژه با شكل جديدي تكرار خواهد شد كه باعث جابه

يب بزرگ به بيني تخر سرانجام مطابق معمول مسووالن، پيش هاي بي يك هفته بعد از اين تجمع اعتراضي و وعده» .زمين در اين محدوده خواهد شد

اين در حالي بود كه يك روز . هاي تاريخي، دوستداران ميراث فرهنگي و اهالي يزد را شوكه كرد حقيقت پيوست و روز پنجم تيرماه تخريب دوباره خانه

اور گزينشي، پيش از آن در جلسه شوراي بافت، رييس سازمان نظام مهندسي و اعضاي هيات علمي دانشكده هنر و معماري با تاييد صالحيت مش

م كرده مخالفت شديد خود را با اصل طرح اعالم كرده بودند و در همين حال نيز معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي در مورد اين مساله اعال

ي آن شهرداري شهرسازي و مجر و كارفرماي آن راه. طرح جامع حفاظت از بافت قديم در سال گذشته به تصويب رسيده و ضوابط مشخصي دارد: بود

  . است

اين طرح پيش از اجرايي شدن در كميسيون ديگري تصويب شده . تعيين شده، كامال منطبق بر آن نيست) ع(ضوابطي كه در طرح توسعه امامزاده جعفر

 . است

شهر بادگيرها و . تاريخي استترين بافت خشتي جهان آمده تخريب پنج خانه  عنوان بزرگ آخرين خبري كه درباره روند ويراني بافت تاريخي يزد به

ها در بافت تاريخي هر  براساس قانون تخريب. رود تا از حافظه ميراث فرهنگي جهان پاك شود ها مي مسووليتي ها و بي ها به همت بولدوزر دوچرخه

تخريب در بافت تاريخي غيرقانوني  شهري بايد در شوراي تامين سازمان ميراث فرهنگي بررسي شود و مادامي كه به تاييد اين شورا نرسيده هرگونه

ترين بافت خشتي  اما آيا پاسخگويي بعد از تخريب بخشي از قلب بزرگ. اند بايد پاسخگو باشند قانوني همراه شده است و همه نهادهايي كه در اين بي

  كند؟ دردي را درمان مي جهان
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بناهاي يزد  ز تكنيمي ا :مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد«: انتشار مطالب 

شنبه  ، خبرگزاري ايسنا،توسعه امامزاده جعفر مصوبه هيأت دولت را دارد/اند بدون ارزش

  1392/ تير /  8

tp://isna.ir/fa/news/92040804389ht  

در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد  1384اسفندماه  14، بافت تاريخي يزد )ايسنا(به گزارش خبرنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران 

و مجازات براي مجرمان  1309ماه  ر ملي مصوب آبانهاي يك تا ده قانون حفاظت از آثا و به اين ترتيب، قوانين مربوط به حفظ آثار تاريخي مانند ماده

به استان يزد سفر كرد،  1387با اين وجود، وقتي هيأت دولت در سال . مجازات اسالمي شامل حال آن شده است 558ي  تخريب آثار تاريخي مانند ماده

 ت تاريخي يزد داده شدي امامزاده جعفر در باف ي مجموعه ي توسعه طرحي را به تصويب رساند كه براساس اجازه

داران آثار تاريخي و اساتيد دانشگاه و همچنين تجمع  ي امامزاده جعفر، دوست ي مجموعه هاي تاريخي واقع در محدوده با مخالفت برخي مالكان خانه

به اين ترتيب، . ح دوباره بررسي شودي شوراي بافت تاريخ يزد اين طر ها در مقابل اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد، قرار شد در جلسه برخي از آن

ها توجه نكردند و پنجم و ششم تيرماه چهار  البته مسووالن شهري به توافق. چهارم تيرماه با حضور اعضاي شوراي بافت تاريخي اين جلسه تشكيل شد

 .كار متوقف شدي اهالي محل و فعاالن ميراث فرهنگي،  خانه در بافت تاريخي يزد تخريب شدند؛ اما با تجمع دوباره

 ي خوبي است ايده بناها در بافت يزد  حفظ تك

ي شوراي بافت تاريخي يزد كه چند روز پيش برگزار  ي جلسه مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد درباره

ي ده ي امامزاده و سامان ي طرح توسعه شوراي بافت تاريخي براي بررسي مصوبه: شد، به خبرنگار ايسنا توضيح داد

ي اين بناي مذهبي كه در دور دوم سفرهاي استاني توسط هيأت دولت به تصويب رسيد، چهارم تيرماه  محوطه

 .اي را تشكيل داد و طرح مشاور در حد فاز صفر به حاضران شورا ارائه شد جلسه

هاي بافت  ها و ارزش ي خود را براساس ويژگي ي اين شورا تالش كرد، ابتدا مباني نظري مداخله مشاور در نخستين جلسه: بهرام رضايي ادامه داد

گفته و شرايط اقليمي دست پيدا كند و از سوي  هاي پيش كه در طرح اجرايي به الگوي متناسب با ارزش  طوري تاريخي، اجتماعي و كالبدي ارائه كند، به

 .فت تاريخي وارد كندتر، به با بنا و در مقياس بزرگ ترين آسيب و تخريب كالبدي را در مقياس تك ديگر، كم

اين اتفاق : هاي تاريخي با جديت به آن پرداخته شود، گفت ي مداخالت بافت او اين ايده را درست دانست و با تأكيد بر لزوم تحقق آن كه بايد در نحوه

ي سه ساعته به  ميت آن، بيشتر وقت جلسهبنابراين با توجه به اه. ريزي آن بسيار اهميت دارد شود و عمل و طرح ي مهمي از مطالعات را شامل مي مرحله

 .اين موضوع اختصاص يافت و مباحث بسيار تخصصي بين اعضا مطرح شد

 اند بناهاي بافت يزد بدون ارزش نيمي از تك

ي ديگر در  نهطهماسب متعلق به گذشته است و در روزهاي اخير، بخشي از دو خا ي ميدان شاه ي قديمي در محدوده او كه معتقد است تخريب دو خانه

هايي كه از طرف افراد براي اين  بيشتر نگراني: بناهاي با ارزش نيستند، ادامه داد ها جزو تك كدام از آن اند كه هيچ ي طرح توسعه تخريب شده محدوده

ي طرح  ناصر معماري بافت محدودهي ع ها از فرآيند طرح اطالع دقيقي ندارند و نگران هستند كه همه بافت تاريخي وجود دارد، به اين دليل است كه آن

 .تخريب شود

بناها واجد ارزش  پيوند و تك ي عناصرهم هاي تاريخي به معناي اين نيست كه همه ثبت بافت: وي اظهار كرد

ي معاصر و  بناها در اين محدوده متعلق به دروه معماري يا تاريخي باشند، چون حدود نيمي از تك

هاي گذشته مخالفت كرده و حتا  ها در سال اث فرهنگي با ساختن آنوسازهاي جديدي هستند كه مير ساخت

هاي تاريخي شهري و روستايي در دنيا كه حتي در  اين موضوع در بافت. بحث را به محاكم قضايي كشيده است

 .اند نيز وجود دارد فهرست ميراث جهاني ثبت شده

هكتار از شهر يزد را شامل  919يخي يزد را كه ي بافت تار وسازها در محدوده رضايي از جمله داليل اين ساخت

ي  شود، فرسودگي، خالي شدن فضاها از زندگي و تغيير نظام اجتماعي، رشد روزافزون شهرنشيني، توسعه مي

ي تلقي مردم دانست كه دستخوش  محور، تغيير نگرش مردم و باورها و شيوه گر و سواره شهرسازي مداخله

 .تغييرات كالبدي شده است
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بافت تاريخي و حفاظت از آن از اين نظر نيازمند حفاظت است كه كليتي از شهر را در دوران : تأكيد كردوي 

به عبارت ديگر، وقتي به بافت تاريخي . دهد ي واحد نشان مي صورت يك پيكره مختلف تاريخي و حيات بشري به

كوه وحدت و يگانگي در گرو اشكال شود و ش خوبي احساس مي كنيم، محو شدن اجزا در كل به شهر يزد نگاه مي

است كه مورد نقد و   اين موضوعي. دهد پيوندي آن را شكل مي متناسب و هماهنگ در وسعت بافت است كه هم

ها  هاي تاريخي بايد به مجموعه توجه كنيم نه به ساختمان ما در بافت. نظران و معماران است بررسي جدي صاحب

 .ها در جايگاه و در مقياس خود اهميت دارند هرچند آن. صورت منفرد و اجزا به

ي شوراي بافت تاريخي قرار شد، نخست مشاور روي طرح كار كند و در جلسات كارشناسي زير نظر شوراي يادشده، طرح بررسي  در جلسه  :او بيان كرد

اي بافت، اگر تخريب بناي فاقد ارزش معماري محرز بنابراين تا آن زمان، تخريب هر بنايي بايد متوقف شود و براساس طرح معماري مصوب شور. شود

شده و نارضايتي برخي  هاي انجام به همين دليل، با توجه به هماهنگي. شود شد، با رضايت مالك و تملك ملك مورد نظر، نسبت به تخريب آن اقدام مي

ي مورد  در واقع، اكنون هر تخريبي در محدوده. ها را متوقف كنند ايم تخريب اهالي، مالكان و حاميان ميراث فرهنگي، از استانداري و شهرداري خواسته

 .هاي اوليه و مذاكرات اخير است نفع مردود و مغاير با توافق نظران و افراد ذي مطالعه و طراحي تا تصويب نهايي طرح و گرفتن نظر صاحب

 ي امامزاده جعفر تهيه شده بود تر براي توسعه طرحي كوچك 86سال 

براساس يك طرح  1386ي اوقاف و متوليان امامزاده جعفر يزد در سال  كه اداره ي ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد با اشاره به اين مدير اداره

، تا كنون فقط دو خانه: خانه را در اين منطقه از مالكان خريدند، گفت 15تر براي امامزاده تهيه و تصويب شده بود، حدود  توسعه كه در مقياسي كوچك

 .دليل فشاري كه هيأت امناي امامزاده به شهرداري وارد كرد، تخريب شده است به

ها، نخست قرار  خوشبختانه با متوقف شدن تخريب. شود ي علمي به تبعات اجتماعي و كالبدي منجر مي پشتوانه هرگونه اقدام عجوالنه و بي: او تأكيد كرد

 .طرح شود و در نهايت، نسبت به آغاز عمليات اجرايي اقدام شوداست فاز يك معماري طرح توسعه تهيه و با مردم م

 ي امامزاده جعفر در فاز صفر است طرح توسعه

طرح معماري هنوز : ي صفر و كارشناسي است، گفت ي امامزاده جعفر و چهار هكتار بافت تاريخي در مرحله كه هنوز طرح توسعه وي با اشاره به اين

ي ميراث فرهنگي يزد، معاونت عمراني استانداري يزد مصمم است عالوه بر جلساتي كه تا كنون برگزار شده، جلسات  رهتصويب نشده و با درخواست ادا

 .تر بررسي شود شكل دقيق يي استان يزد برگزار كند تا اين طرح به ي علمي و حرفه ها و جامعه نفع متعددي را با ذي

بنابراين ما بايد بر . اقليمي متناسب نياز دارند -فضاهاي مذهبي مدرن با الگوهاي معماري اسالمي شوراي شهر معتقد است كه مردم به : وي اظهار كرد

 .گيري از اصول معماري كه بايد در اين توسعه مورد توجه قرار گيرند، تأكيد كنيم نيازهاي روز جامعه با بهره

آيد، بهتر از آن چيزي باشد كه از دست  دست مي كه آنچه در اين طرح به ي تالش ما و اعضاي شوراي بافت تاريخي اين است همه: رضايي ادامه داد

شده در بافت تاريخي يزد و بخصوص اين  رنگ اي باشد كه روح اجتماعي، معنوي و فرهنگي كم گونه ي اين طرح بايد به در واقع، برگ برنده. رود مي

هاي  ها، تهديدها و ظرفيت ها، فرصت روژه اهميت دارد و از سوي ديگر، بررسي ويژگيبنابراين از يك سو، مباني نظري اين پ. سازي شود محله، باززنده

 .كشد ماه طول مي كم شش  البته فرآيند مطالعه و طراحي، دست. ، بافت اطراف و فضاي كالبدي امامزاده كه در حال مطالعه است بناها

شده در قالب  اين طرح با تأكيد بر تحقق مباني بيان: ان يزد تصويب شده است، گفتاست 5ي  كه كليات طرح توسعه در كميسيون ماده وي با يادآوري اين

 .شود چنيني اجرايي نمي هاي اين صورت، مانند بسياري از طرح  در غير اين. طرح معماري بايد تهيه و تصويب شود

 ها است نه اجرا سازمان ميراث فرهنگي در مقام بيان ارزش

است، چرا براي   ها متولي بافت تاريخي در هر استاني ي ميراث فرهنگي و گردشگري در استان كه اداره با توجه به ايناو در پاسخ به اين پرسش كه 

ي ميراث فرهنگي در كشور است كه  سازمان ميراث فرهنگي فقط سازمان حاكميتي در حوزه: جلوگيري از تخريب آثار قدرت اجرايي كافي ندارد؟ گفت

تواند اظهار نظر كند و بايد موافقت نهايي خود را اعالم كند؛ اما اين  باره مي اش در اين ي سازمان مركزي قانون اساسنامه 3ي  ادهاز م 11به استناد بند 

م تاريخي است نه در مقام اجرا، به همين دليل، باالترين مقا -هاي فرهنگي  موضوع را نبايد از ذهن دور نگه داشت كه اين سازمان در مقام بيان ارزش

ها آگاهي داشته باشند و نظرات ميراث فرهنگي را  ها و قابليت اجرايي استان، استاندار و متولي اصلي و قانوني شهر، شهردار است كه بايد نسبت به ارزش

 .ي تحقق آن را فراهم كنند ها لحاظ و زمينه در طرح

ي جوانب، نيازها، ضرورت  ريزي استان به همه هاي ذيل آن و رييس شوراي برنامه ها و كميسيون ي كارگروه عنوان رييس همه استاندار به: وي اظهار كرد

م را انجام گيرد، اقدام الز كند، تصميم مناسب مي ي شرايط، بر ضرورت اجراي طرحي تأكيد مي و تهديدها در استان اشراف دارد و با توجه به همه
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ايم و بر ضرورت  عنوان يك مدير استاني انجام داده و مسائل الزم را اعالم كرده ي خود را به بنابراين ما وظيفه. پذيرد دهد و مسووليت تحقق آن را مي مي

 .ايم و داريم هاي كالبدي و فرهنگي تأكيد داشته حفظ ارزش

ايم و اتفاقا بر ضرورت وجود طرح جامع مبتني بر فرآيند علمي و معمارانه با هدف  انكار نكرده ي امامزاده جعفر را ما لزوم توسعه: رضايي ادامه داد

ي اطراف اين بناي مذهبي كه اهميت خاصي در استان دارد، تأكيد داريم؛ ولي مشكل اصلي اين است كه برخي اعضاي كميسيون  دهي محدوده سامان

شده را تخريب كنند كه خوشبختانه با  دهي امامزاده، عجله كردند تا واحدهاي تملك و سامان قبل از تصويب نهايي طرح جامع توسعه 5ي  ماده

اي فاخر،  درستي و شايستگي انجام شود و مجموعه آل، عمليات اجرايي به شده، اين اقدامات فعال متوقف شده است تا در شرايط ايده هاي انجام رايزني

 .ايجاد شودماندگار و در شأن امامزاده و مردم يزد 

 ي امامزاده جعفر در سفرهاي استاني هيأت دولت تصويب شد ي توسعه مصوبه

و در دور دوم سفرهاي استاني به  1387دهي امامزاده جعفر يزد در سال  ي سامان كه مصوبه او با تأكيد بر اين

د سازمان راه و در آن زمان، اين مصوبه مورد تأييد هيأت دولت قرار گرفت و قرار ش: تصويب رسيد، گفت

. صورت معوض بدهد تا بناها و اراضي واقع در طرح تملك شوند هكتار زمين به شهرداري به 10شهرسازي 

 .ي مالي قوي دارد و منابع مالي آن تأمين شده است اين طرح پشتوانه. بنابراين كار واگذاري زمين انجام شد

شود كه چگونه بايد به نيازهاي  ن پرسش مطرح ميهكتار بافت تاريخي دارد، حال اي 919يزد : وي بيان كرد

هاي  سازي بافت ي مردم در بافت تاريخي شهر پاسخ داد؟ بايد به اين نكته توجه كرد كه براي باززنده روزمره

اگر بخواهيم كالبد . هاي زندگي از نظر مادي و معنوي توجه الزم را داشت تاريخي بايد به مردم، نيازها و ضرورت

دنبال احياي نظام اجتماعي و فرهنگي در آن باشيم و منزلت  اريخي شهر را حفظ كنيم، نخست بايد بههاي ت بافت

 .هاي خود است اجتماعي را دوباره ارتقا دهيم كه البته كاري كيفي با دشواري

يي توانسته است به  ي حرفه اضر متأسفانه نه جامعهدر حال ح: توان با رويكرد موزه نگاه كرد، اظهار كرد ي تاريخي نمي كه به شهر زنده رضايي با بيان اين

 .ها و نهادهاي حاكميتي و عمومي حل اين موضوع بپردازد و نه دستگاه

وآمد داشته باشد، فرزندش در همان  عنوان شهروند زندگي كند، رفت كند كه در آن به بافت تاريخي و مشكالت آن را كسي درك مي: وي تأكيد كرد

پردازي كند و از  كه صرفا نظريه تواند جايگاه اجتماعي خود را با شرايط اجتماعي و كالبدي بافت تطبيق دهد و دوام آورد، نه اينمحله تحصيل كند و ب

ي اي اساس دنبال چاره بنابراين بايد به. ترين جايگاه را دارد ي شهروند بومي ساكن در بافت، كم هايي صحبت كند كه اساسا در جريان زندگي روزمره ارزش

 .بود

توسعه بايد با مشاركت و حمايت مردم باشد و نيازهاي واقعي مردم را با : اند، گفت هاي مذهبي در طول تاريخ توسعه پيدا كرده كه مكان او با اشاره به اين

 .حفظ فضاهاي ارزشمند برآورده كند

هاي تاريخي، امر حفاظت، مرمت و احياي بناها و  مداخله در بافت در فرآيند: ي ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد در پايان تأكيد كرد مدير اداره

دهي بازآفريني فضاها و احيا را شامل  سازي، سامان توسعه فقط تخريب و نوسازي نيست، بلكه به. عنوان توسعه تلقي شود فضاهاي شهري بايد به

هاي تاريخي از جمعيت  مرور بافت مردم را در حد خود برآورده كنيم، وگرنه بهو شهرسازي، مسائل و نيازهاي   بنابراين ما بايد به زبان معماري. شود مي

 .ها است مهاجرت مردم به خارج از بافت تاريخي، همان تغيير نظم اجتماعي و فرهنگي، زوال و در نهايت، تخريب تدريجي بافت. شوند خالي مي

 انتهاي پيام
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، سايت سرو  –ز بافت تاريخي يزد نگيريد پيوستگي و زندگي را اانتشار مطلبي با عنوان 

  1392/ تير /  8شنبه 

http://www.sarv.co/content/1142  

سعه ي مجموعه امامزاده جعفر از زماني آغاز شد كه تعدادي توجه عموم مردم به تخريب بافت قديم يزد براي تو: عاطفه ابراهيمي - روه گزارش سرو گ

جمع از اساتيد و دانشجويان معماري، فعاالن ميراث فرهنگي و ساكنان اين بافت به منظور اعتراض به تخريب بافت تاريخي جلوي فرمانداري يزد ت

 .كردند

ار از بافت تاريخي ثبت شده ي يزد براي توسعه ي امامزاده جعفر يعني هكت 4آن زمان رسانه ها با پوشش خبري اين تجمع، هشدار دادند كه تخريب 

 .اما انگار اين فرياد به گوش كسي نرسيد زيرا تنها چند روز پس از اين اعتراض، سر و كله ي بولدوزرها پيدا شد! فاجعه

گمان مانند ده ها مصوبه ي كارشناسي نشده ي ديگر مصوبه اي كه بي . مي گويند اين طرح جامع، مصوبه ي هيئت دولت در سفر استاني به يزد است

 .به تصويب رسيده و حاال در حال اجراست

مي گويند قرار است همه ي اين . تخريب بعضي از خانه ها در اين بافت آغاز شده است: يك از ساكنان محله ي امامزاده در گفتگو با سرو مي گويد

او ادامه مي دهد . زيرا امامزاده حتي عيد نوروز و شب هاي قدر هم كامال پر نيست! بعيد مي دانم بافت تاريخي به صحن امامزاده ملحق شود اما من

به امامزاده اضافه ! فكر مي كنم بافت تاريخي اطراف امامزاده به منظور ايجاد قبرستان با قبرهاي ميليوني. همين االن هم امامزاده گنجايش زيادي دارد

 .خواهد شد

البته به محله ي امامزاده كه بافت تاريخي يزد است رسيدگي نمي شده مثال حمام حاج عبدالحسين و خانه هاي بزرگ اين : مي دهداين شهروند ادامه 

معتادان محله كه با بازسازي و مرمت مي توانند به هتل سنتي و يا محلي براي استفاده ي گردشگران تبديل شوند، رها شده و حاال مركزي براي تجمع 

 .است

بعضي از ريش سفيدان محل نيز در گفتگو با . به نظرم مي خواهند امامزاده و محل برگزاري نماز جمعه را يكي كنند: از كسبه ي محل مي گويد يكي

فته ي آن در مقابل تعدادي از ساكنان محل نيز از تخريب خانه هايي كه به گ. بسياري از اهالي براي فروختن خانه هايشان تهديد شده اند: سرو گفته اند

 .ها محل تجمع معتادان و فساد بوده راضي هستند

كليات طرح جامع ساماندهي امامزاده جعفر در زمان سفر دوم آقاي : مهدي صادق احمدي دانشجوي دكتراي مرمت نيز در گفتگو با سرو مي گويد

اما مسئوالن و كارفرمايان . بخشي از بافت تاريخي انجام شودطرح جامع ساماندهي امامزاده جعفر قرار بود در . احمدي نژاد به يزد مصوب شده است

هنر سراي معماري يزد كه اولين مشاور اين پروژه بوده اين موضوع را نمي پذيرد و سرانجام مشاور ديگري طراحي . ي بيشتر هستند خواستار توسعه

 .توسعه ي امامزاده جعفر را با شرايط جديد پذيرفت

در شوراي بافت رئيس سازمان ميراث فرهنگي . له اصلي اين طرح اين است كه ضوابط طرح جامع اوليه رعايت نشده استمسئ: صادق احمدي مي گويد

به هر حال بايد دو مسئله را در نظر داشت يكي اينكه شهرداي در اين زمينه بد عمل كرده . و گردشگري نيز به اين موضوع اشاره و اعتراض مي كند

همچنين مسئله ي تخريب حسينيه هايي همچون كرماني ها و حلوايي هاست كه هم . ا با تهديد ساكنانش خريداري شده استاست و بسياري از خانه ه

 .وقف است و هم متوليان آن نمي خواهند حسينيه جزئي از امامزاده شود

آيت اللهي رئيس نظام مهندسي استان و سه شنبه گذشته جلسه شوراي بافت استانداري تشكيل شده و دكتر : مهدي صادق احمدي ادامه مي دهد

. شوراي شهر نظر متخصصان را نمي پذيرد نمايندهدر هيمن جلسه . اعضاي هيئت علمي حاضر در جلسه مخالفت خود با اين طرح را اعالم كرده اند

 .چهارشنبه و پنج شنبه اعتراضاتي از سوي دانشجويان انجام مي گيرد و موضوع رسانه اي مي شود

تعدادي از مديران سابق استان به استاندار نامه اي نوشته و خواستار بررسي : خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته در اين زمينه مي گويدوي در 

همچنين با توجه به حضور آقاي عارف در . نفر از دانشجويان معماري نيز طي نامه اي اعتراض خود به اين طرح را اعالم كرده اند 260. موضوع شدند

 .د نامه اي به ايشان نوشته شده و خواستار بررسي اين ماجرا شده ايميز

مه ي وي معتقد است كسي با طرح اصلي مخالفاتي ندارد و شايد الزم نباشد طرح اوليه منتفي شود بلكه ما خواستار رعايت ضوابط هستيم و اينكه ه

 .جوانب پروژه در نظر گرفته شود
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يزد بزرگترين بافت تاريخي پيوسته و زنده را دارد و همين پيوستگي و : هاي تاريخي شهر يزد اشاره مي كند و مي گويد دكتر صادق احمدي به بافت

بافت تاريخي يزد يك ميراث . در صورت از بين رفتن اين پيوستگي بافت تاريخي يزد ثبت جهاني نخواهد شد. جريان داشتن زندگي در آن اهميت دارد

با اين حال اميدواريم طرح . ما براي متوقف كردن اين طرح در صورت لزوم دست به دامان نهاد هاي بين المللي خواهيم شد. تملي و حتي جهاني اس

  .متوقف شده و اين ماجرا ختم به خير شود

   
  

، بافت تاريخي يزد در دو راهي يك انتخاب؛ تخريب يا احيا: انتشار مطلبي با عنوان  

  1392/ ر تي/  8شنبه  - خبرگزاري مهر

اين روزها دستخوش تغيير و تحوالتي است كه اين تغييرات به مذاق ) ع(بخشي از بافت تاريخي يزد در حوالي امامزاده جعفر : خبرگزاري مهر - يزد 

تاريخي ندارد و در  دوستداران ميراث فرهنگي خوش نيامده و اعتراضاتي را به دنبال داشته اما مسئوالن مي گويند كه تخريبها ربطي به بافت ارزشمند

 .گيرند و اجراي اين طرح سبب احياي بافت تاريخي مي شود هاي فرسوده در طرح توسعه امامزاده قرار مي اين بين خانه
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هايي كه فاقد ارزش تاريخي بود و بيشتر بافت فرسوده  هكتار وسعت داشت، با حذف بخش 700به گزارش خبرنگار مهر، بافت تاريخي يزد كه بيش از 

هكتار نيز تعداد زيادي خانه هاي قديمي فاقد ارزش تاريخي  519هكتار رسيد اما بسياري از مسئوالن معتقدند كه در همين  519محسوب مي شد، به 

 .قرار دارد كه تهديدي براي بافت تاريخي ارزشمند به شمار مي روند

د، به مرحله اجرا درآمد و به زعم مسئوالن شهرداري، همان خانه هايي كه فرسوده يزد كه مصوبه دولت نيز بو) ع(در اين بين، طرح توسعه امامزاده جعفر 

 .و فاقد ارزش تاريخي بودند، تخريب شدند

 .اين خرابي ها، حرف و حديث هاي بسياري در شهر ايجاد كرد و رسانه ها نيز طي هفته گذشته، واكنش هاي مختلفي به اين امر نشان دادند

دوستداران ميراث فرهنگي در اين زمينه مبني بر اين بوده كه خانه هاي تاريخي در حال تخريب هستند اما شهردار يزد در اين زمينه گرچه صحبت هاي 

 .هيچ خانه داراي ارزش تاريخي اعم از ثبت شده و ثبت نشده در فهرست آثار ملي در اين طرح تخريب نخواهد شد: به خبرنگار مهر گفت

من به مردم اطمينان مي دهم كه حتي يك اثر تاريخي ارزشمند نيز در اين بافت تخريب : در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت محمدرضا عظيمي زاده

ررسي نشود و در اين راستا يك تيم از دوستداران ميراث فرهنگي، اداره كل ميراث فرهنگي و هر مرجعي كه مورد قبول رسانه ها و مردم است، به ب

 .تي اگر يك خانه تاريخي ارزشمند تخريب شد، ما پاسخگو خواهيم بودبپردازند و ح

 

  اغلب خانه هاي تخريب شده در اين بخش، فاقد ارزش تاريخي و فرسوده است

احيا مي  بافت تاريخي يزد اكنون به يك سكونتگاه غيررسمي براي اتباع بيگانه تبديل شده و معتقديم با اين اقدام، بافت ارزشمند تاريخي: وي افزود

 .شود

يزد يك امامزاده واجب التعظيم است كه در بافت تاريخي قرار گرفته و با توجه به مركزيت اين منطقه و ) ع(امامزاده جعفر : عظيمي زاده عنوان كرد

 .، اجراي طرح توسعه ضروري بود...هاي فضايي، پاركينگ و  شلوغي آن و محدوديت 

طرح قرار گرفته، آجري، فرسوده و فاقد ارزش تاريخي است كه با رضايت خود مردم از آنها خريداري شده و هر اغلب خانه هايي كه در اين : وي افزود

 .خانه اي كه صاحب آن رضايت نداشته، بر سر جاي خود باقي مانده است و شهرداري به زور اقدام به تخريب نكرده است

سر جاي خود باقي مي مانند و به جاي خانه هاي تخريب شده فرسوده نيز، فضايي متناسب با خانه هاي ارزشمند تاريخي نيز بر : عظيمي زاده تاكيد كرد

 .كالبد و بدنه تاريخي احداث مي شود

 .ما معتقديم با اين اقدام، بافت تاريخي مديريت شده و از تخريب خانه هاي ارزشمند نيز به نحوي جلوگيري شده است: وي گفت

مردم و دوستداران ميراث فرهنگي قول داده هيچ بناي ارزشمندي در اين بافت تخريب نشود، به نظر مي رسد اين اقدام  از آنجا كه شهردار يزد به همه

 .به شرط گفته شده، بتواند گامي در راستاي احياي بافت تاريخي باشد

دارند به نحوي كه در مواجهه با شهرداري، نرمش به البته برخي مسئوالن از جمله مسئوالن ميراث فرهنگي نيز در اين زمينه سياست يك بوم و دو هوا 

ث فرهنگي خرج داده و تسليم مصوبه دولت مي شوند اما در مواجهه با خبرنگاران و مردم، به تهييج آنها مي پردازند و اقدام شهرداري را تخريب ميرا

 .مطرح مي كنند

 .قابل توجهي براي بافت تاريخي يزد كند اين در حالي است كه ميراث فرهنگي خود تاكنون نتوانسته هيچ اقدام

ك ثابت در حالي كه بافت تاريخي يزد هر روز شاهد فرو ريختن يك بناي تاريخي و ارزشمند بود و بسياري از خانه هاي تاريخي نظير خانه تاريخي مل

 .ر مي رسد بايد در راستاي احياي بافت تاريخي قدم برداشتكه ثبت تاريخي نيز شده است، از درون ويرانه هستند و تنها نمايي از آنها باقي مانده، به نظ

شتي حذف خانه هاي فرسوده از بافت تاريخي و ساخت و سازهاي متناسب با بافت تاريخي مي تواند گامي موثر در احياي بافت تاريخي نخستين شهر خ

  نيره شفيعي پور: گزارش -                .جهان باشد
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يزد مسير ثبت جهاني بافت ) ع(رح توسعه امام زاده جعفر طانتشار مطلبي با عنوان 

  1392/ تير /  9يكشنبه  ، رجانيوز،كند مي هموارتاريخي يزد را 

امزاده شهردار يزد در مصاحبه تلفني با خبرنگار طلوع يزد ضمن رد شايعات رسانه هاي بيگانه و برخي از رسانه هاي داخلي در خصوص نحوه توسعه ام

 .انتقادات غير كارشناسي شده و بي انصافانه آن ها پاسخ دادبه ) ع(جعفر

در مورد احداث   به گزارش طلوع يزد، مهندس عظيمي زاده در اين مصاحبه تلفني ضمن رد جو سازي هاي اخير توسط رسانه هاي بيگانه و داخلي 

تعظيم در مركز آن قرار دارد بافت اطراف آن را متناسب با نياز آن در هر شهري كه امامزاده واجب ال: گفت ) ع(قبرستان در طرح توسعه امام زاده جعفر

سال قبل خود را دارد، بنا براين نياز امروز آستان مقدس براي رفاه حال زائران صحن 100 منطقه تملك مي كنند اما امامزاده جعفر يزد همان شرايط

  .ف امامزاده نا همگون و نامتناسب با آن مكان مقدس استدر شرايط فعلي بافت اطرا  بزرگ و پاركينگ مناسب است كه متاسفانه 

خود اين افراد . افرادي كه اين مسائل را مطرح مي كنند، با اين طرح مشكل دارند و نمي خواهند مجموعه امامزاده رشد و توسعه پيدا كند: وي افزود 

ي متناسب داشته باشد و محكوم به اين است كه مردم اين مناطق را ترك ولي آيا بافت تاريخي نبايد كاربر. اغلب دربخشهاي جديد يزد زندگي مي كنند

 .كنند و اتباع بيگانه جايگزين آنها شوند

 .آقاياني كه اعتراض دارند بيايند و گفتگو كنيم و اگر بحث منتهي شد به اينكه آن ها درست مي گويند نتيجه را خواهيم پذيرفت: وي ادامه داد 

شديد از كساني كه طرح را بدون بررسي كارشناسانه ي دقيق تخريب مي كنند اين نوع برخورد را بيرحمانه و براي زير سئوال بردن شهردار يزد با انتقاد  

آيا طرح هايي كه بعضي از آقايان مانند علي اكبر اولياء در زمان مسئوليتشان اجرا مي كردند نظير بازسازي سيگار  : مديران فعلي دانست و ادامه داد

 .ه استشي هاي اطراف ميرچخماق و تحويل دادن آن به سيگار فروش ها و اضافه كردن يال هاي كنار اميرچخماق با كار كارشناسي بودفرو

تمام بناهايي كه اداره ميراث فرهنگي ارزشمند معرفي كرده است در اين طرح حفظ : او با تاكيد بر حفظ بناهاي با ارزش در اين طرح خاطرنشان ساخت 

 .د و به آن ها كاربري مناسب داده مي شودمي شو

كه درخور شان  …وي افزود در اين طرح كاربري هاي متناسب با كاربري محوري مذهبي تعريف شده است مانند كتابخانه، مركز درماني ، زائر سرا و 

سب با ت مي گيرد از نظر نما، منظر و ارتفاع متناامامزاده است و هيچ لطمه اي هم به بافت تاريخي نمي زند و تمام ساخت و سازهايي كه در آن صور

 .بافت تاريخي خواهد بود، به عالوه اينكه اجراي اين طرح روح را در كالبد مرده ي بافت تاريخي يزد مي دمد

را نشنوم كه آب را روي روزي نيست كه من بعنوان شهردار خبر تخريب خانه اي در بافت تاريخي : وي با انتقاد از روند فعلي حفظ بافت تاريخي گفت 

آيا اين گونه نگهداري بافت تاريخي بهتر است يا اينكه ما با برنامه، بينش و طرح كارشناسي بافت تاريخي را . پشت بام آن گرفته اند تا خانه خراب شود

 احيا كنيم؟

دانست و در مورد تملك خانه هاي اين طرح هم بوده است  5وي همچنين اين طرح را هماهنگ با طرح تفصيلي شهر كه مرجع هر دو كميسيون ماده 

 .تمام بناهاي اين طرح بايد با رضايت مالكين تملك شود و حتي يك مورد هم بدون رضايت مالك در اختيار گرفته نشده است: افزود

مي بازديد كنند و مخروبه هاي آن را ببينند وي در انتها با بيان اينكه اگر كارشناسان از محله هايي مانند شيخداد، فهادان و محله هاي ديگر بافت قدي 

اما اگر ببينند كه ما براي احيا و باز سازي بافت تاريخي با برنامه كار مي كنيم مسير ثبت جهاني . از ثبت جهاني بافت تاريخي يزد صرف نظر مي كنند

 .بافت تاريخي هم هموارتر مي شود
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 در سايت همشهري آنالين تاريخي يزد تخريب شدندهاي بافت  خانهانتشار مطلبي با عنوان 

  1392/ تير /  9يكشنبه  )2تيتر (و روزنامه همان روز

 انجمن ميراث فرهنگي، گردشگري و محيط زيست در بافت تاريخي يزد 120يك روز پس از تجمع 

 هاي بافت تاريخي يزد تخريب شدند خانه

  :باريكانيمحمد  -گروه شهري -ايران ميراث - فرهنگ و تاريخ

انجمن ميراث فرهنگي، گردشگري و  120خانه در يزد، درست يك روز پس از تجمع  3

زيست در بافت تاريخي اين شهر با هدف ثبت جهاني بافت تاريخي يزد و جلوگيري از  محيط

 .هاي بيشتر در اين بافت ارزشمند تاريخي، به بهانه طرح توسعه با لودر تخريب شدند تخريب

زيست كشور كه به دعوت وزارت  انجمن ميراث فرهنگي، گردشگري و محيط 120نمايندگان  

هاي جوانان كل كشور به يزد رفته بودند  ورزش و جوانان براي حضور در دوره توانمندسازي سمن

اين دوره كه در . اين شهر شدندبا راهپيمايي در بافت تاريخي يزد خواستار توجه جدي مسئوالن شهري و مديران ارشد اين شهر به بافت و آثار تاريخي 

تصاص روزهاي چهارم تا ششم تيرماه در يزد برگزار شد در نخستين روز به برگزاري مراسم افتتاحيه اين دوره و گردش در اماكن ديدني شهر يزد اخ

انجمن ميراث فرهنگي، گردشگري و  120براساس آنچه اعضاي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي به روزنامه همشهري اعالم كردند، نمايندگان . داشت

منظور جلوگيري  زيست كشور به ديدار از بافت تاريخي يزد اقدام كردند و با راهپيمايي و تجمع در اين بافت خواستار تذكر به مسئوالن شهر يزد به محيط

شهر آغاز و به راهپيمايي در بافت تاريخي اين شهر ها كه از اميرچخماق و مسجد جامع اين  در بازديد انجمن. از تخريب اين بافت تاريخي كشور شدند

 .منتهي شد عالوه بر تذكر نسبت به تخريب بافت تاريخي اين شهر درخواست ثبت جهاني بافت تاريخي يزد نيز مطرح شد

 تصميم با مقامات ارشد

ن شهر يزد خوش نيامده كه يك روز مذاق مسئوالزيست چندان به  فرهنگي و گردشگري و محيط هاي ميراث گويا اين راهپيمايي و درخواست انجمن

شود يكي از آنها حسينيه بوده  اين سه خانه تاريخي كه گفته مي. خانه در بافت تاريخي شهر يزد با لودر تخريب شد 3هايي از  پس از اين تجمع بخش

اند كه چندهكتار از بافت تاريخي يزد به  ي اعالم كردهدوستداران ميراث فرهنگ. است در بافت تاريخي يزد در محله امامزاده جعفر تخريب شده است

انجمن ميراث  30هاي بافت تاريخي شهر يزد  شنيدن خبر تخريب خانه. بهانه توسعه محوطه امامزاده جعفر در اين بافت تاريخي در خطر تخريب است

هاي تخريب شده  دام مسئوالن شهر يزد و با تجمع در محل خانهفرهنگي و گردشگري را بار ديگر به بافت تاريخي يزد كشاند تا با اعتراض به اين اق

آنها همچنين در مذاكره با مديركل ميراث فرهنگي يزد اعتراض خود را به . هاي تاريخي در كشور اعالم كنند اعتراض خود را به تداوم روند تخريب بافت

نيست » اي كاره«گويند وي گفته است كه در اين موضوع ديگر  فرهنگي يزد مي كنندگان با رئيس ميراث اين اقدام اعالم كردند و براساس آنچه مذاكره

 .و تصميم با مقامات ارشد استاني است

هاست ولي كاري از دست او ساخته نيست و موضوع به طرح توسعه امامزاده در  مديركل ميراث فرهنگي يزد همچنين گفته است كه مخالف تخريب

هاي محلي و استاني و ساكنان بافت  خبرهاي رسيده به روزنامه همشهري همچنين از تجمع خبرنگاران و انجمن .شود بافت تاريخي يزد مربوط مي

هاي واقع در بافت تاريخي يزد كه در حريم طرح  شود حتي ساكنان خانه گفته مي. تاريخي يزد در برابر فرمانداري و ميراث فرهنگي يزد حكايت دارد

همزمان در تهران آتوسا مومني كه ديروز از . هاي خود و ترك كردن بافت تاريخي اين شهر نيستند حاضر به فروش خانهتوسعه امامزاده سكونت دارند 

 .هاي واقع در بافت تاريخي يزد مطلع شود كيف تخريب خانه و رود تا از كم كامبوج به تهران رسيده است در تماس همشهري گفت كه به يزد مي

 تخريب هويت ملي

متأسفانه در خارج از كشور جايي ديگر از اين كشور را مطرح : هاي تاريخي در كشور گفت وگو با همشهري با انتقاد از تخريب بافت ي در گفتآتوسا مومن

تا ببينم روم  امروز به يزد مي: وي افزود. ها بايد شاهد اتفاقات ناخوشايند باشيم دليل ناهماهنگي برخي دستگاه كه در داخل كشور به كنيم در حالي مي

هاي تاريخي قانوني نيست و شكستن  آتوسا مومني با تأكيد بر اينكه تخريب بافت. مشكل از كجاست و بايد چگونه مانع از تخريب اين بافت تاريخي شد

كشور است و بايد ديد ناديده گرفتن قوانين موجود مخالف همه هويت ملي : خواهد، گفت هاي تاريخي ابهت و اقتدار نمي حريم و قانون ديگران در بافت

زد كه به عنوان كارشناس ميراث فرهنگي با روزنامه فرهنگي ي در همين حال بهنام رضايي مديركل ميراث. اند چه كساني در اين ماجرا دخالت داشته

سفرهاي استاني دولت وزارت  در دور دوم: هاي بافت تاريخي يزد را با طرح توسعه امامزاده مرتبط دانست و گفت وگو كرد، تخريب خانه همشهري گفت
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هاي اطراف  هكتار زمين در حاشيه شهر را به طرح توسعه امامزاده اختصاص داد تا درآمد ناشي از فروش آن صرف خريد خانه 10راه و شهرسازي 

 .امامزاده شود

عنوان مقام ارشد درخصوص اجراي  ر نهايت استاندار بهدهد و د وي با اشاره به اينكه اداره ميراث فرهنگي پيشنهادهاي خود را به مقامات ارشد استاني مي

گفته شد كه بايد درخصوص  5اداره ميراث فرهنگي مخالف اين ميزان از توسعه امامزاده جعفر بود ولي در كميسيون ماده : گيرد، گفت ها تصميم مي طرح

گي ايرادات فني، معماري و شهرسازي دارد و هنوز در مرحله مطالعه اين طرح درنظر ميراث فرهن: رضايي افزود. توسعه فضاي امامزاده آينده نگري شود

اين : وي اعالم كرد. ها در بافت تاريخي يزد كرده است است و طرح معماري آن نيز آماده نيست ولي هيأت امناي امامزاده با عجله اقدام به تخريب خانه

خانه فاقد ارزش تاريخي  2هايي از  گويد كه تنها بخش رضايي ولي مي. كنيم اين را تأييد مي نظر ابعاد و اندازه توسعه داراي ايراداتي است و ما هم طرح به

هاي انجام شده، قرار شده است تا زمان آماده شدن طرح معماري هيچ تخريبي در بافت تاريخي يزد  اند كه با رايزني در بافت تاريخي يزد تخريب شده

كند الزم است  هزار نفر در آن زندگي مي 300شهري كه حدود : هكتار اعالم كرد و گفت 919خي يزد را بهنام رضايي وسعت بافت تاري. صورت نگيرد

 .براي زنده ماندن و نگهداري كالبد بافت تاريخي اين شهر ساكنان اين بافت را حفظ كرد

  

  

به  نامه يكي از اهالي محل - ! آباد شد، يزد را خراب نكنابركوه انتشار مطلبي با عنوان 

  1392تير  9يكشنبه  يزدي نيوز خبرآنالين و  سايت .ميرزا علي آيت اللهيقلم 

http://yazdinews.ir/SC.php?type=component_sections&id=12&t2=DT&sid=414  
http://www.khabaronline.ir/detail/301240/weblog/ayatollahi  

هرچند ممكن است اطراف آن حتي آب و به دنبال آن زمينهاي . دند و الحمدهللا ابركوه آباد شدنمي دانم چه شد كه استاندار يزد را از ابركوه انتخاب كر

  .اين را تاريخ بعدا به قضاوت خواهد نشست و هدف نگارنده نيز پرداختن به اين موضوع نخواهد بود. زراعي را از دست داده باشند

شهري به عظمت تاريخ كه بزرگي فيزيكي اين شهر به آثار و بافت سنتي و خشتي اين . در اين نوشته آنچه مهم است تاكيد بر ويژگي تاريخي يزد است

چيزي كه عالوه بر خصلتهاي مردم صبور و سخت كوش و مومن دارالعباده توانسته اهميت اين شهر را در جهان مطرح ساخته و بي شك . شهر است

  .اينك شهر يزد از مفاخر ايران است

فرهنگ بيگانه باشند بهانه هاي الزم براي توجيه تصميمات غيرفرهنگي خود را پيدا ميكنند و توجيهاتي را مطرح خواهند وقتي مسئولين يك شهر با 

  .ساخت

كاري كه دل دلسوزان يزدي و مردم . هم اينك مسئولين محترم به بهانه توسعه امامزاده جعفر، قصد تخريب بافت سنتي اطراف اين امام زاده را دارند

  .شهر را به درد آورده استغيرتمند 

سال از سنش را در منطقه جنوبي اين امامزاده زندگي كرده است صريحا  18نگارنده به عنوان فردي از نوادگان اين امامزاده بزرگوار و كسي كه الاقل 

نياز زوار بوده و خواهد بود و نيازي  تاكيد مي كنم كه مراجعين زنده زيارت اين امام زاده از نظر آماري در حدي هستند كه فضاي موجود پاسخگوي

مراجعين  نيست كه به بهانه گسترش صحنها يا پاركينگ براي امامزاده، بافت سنتي را از بين ببريم مگر اين كه به دنبال گسترش صحن ها براي ازدياد

  .از اموات باشيم

ستري جديدتر به بهانه بزرگ شدن روشنايي نصب شد و هنوز نمي دانم سال قبل بود كه شنيدم لوستر عتيقه امام زاده شبانه تعويض شد و لو 50شايد 

شوم كسي در اين ميان سودجويي هم داشت يا خير؟ لوستر عتيقه به كجا رفت و به چه قيمتي به فروش رسيد؟اين را به اين دليل نوشتم كه يادآور 

ام زاده منافع ديگري هم داشته باشند همان گونه كه سابقه مشابهي ممكن است در پشت كوه قاف اشخاصي باشند كه از تعريض و توسعه صحنهاي ام

  :و سوال اين است كه. در مورد لوستر امامزاده نقل مي شود

  آيا توسعه صحنها با فروش قبور جديد منابع جديدي ايجاد خواهد كرد؟ چه نيازي به منابع جديد وجود دارد؟

  نفع امامزاده است يا فروشندگان و كسبه بلوار امامزاده؟ آيا اگر بنا بر ايجاد پاركينگ باشد اين امر به

ز به آنچه مسلم است تصميم به تخريب بافت اطراف امامزاده داراي منطق محكمي نيست و آقاي استاندار هم در روزهاي پاياني مسئوليتش بهتراست ا

  .جاي ماندن بدنامي از مديريتش منصرف شود و كار را به دولت بعدي بسپارد
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وقتي رسانه :يزد به مخالفان طرح توسعه)ع(مسئول فرهنگي امامزاده جعفر اسخار پانتش

/  9در سايت يزدرسا  .هاي بيگانه درجبهه مخالف طرح قرار مي گيرد تكليف مشخص است

  1391/ تير 

) ع(يزد در خصوص موضع گيري برخي از شبكه هاي بيگانه در مقابل طرح توسعه حرم مطهر امامزاده جعفر ) ع(مسئول فرهنگي آستان امامزاده جعفر 

ملت رو شده و دشمني آن ها با  اين شبكه ها و سايت هايي كه امروز به ظاهر دلسوز بناي تاريخي هستند سال هاست كه دستشان براي: يزد گفت

 .مردم و انقالب بر كسي پوشيده نيست و وقتي در جبهه مخالف اين طرح قرار مي گيرد تكليف توسعه اين طرح مشخص مي شود

يزد و ادعاي ) ع(در خصوص طرح توسعه حرم مطهر امامزاده جعفر  ايزد رس ريزد در مصاحبه با خبرنگا )ع(مسئول فرهنگي آستان امامزاده جعفر  

در مناسبت : با اشاره به برخي از مشكالت مربوط به كمبود فضاي مناسب براي زائران اين امامزاده اظهار داشت تخريب بافت تاريخي يزد در اين طرح

افيكي مواجه است و حتي با وجود يك فضا محدود براي پاركينك ترهاي مختلف و حتي در شب هاي جمعه امامزاده با كمبود فضا و و معضالت 

 .خودروها باز با توجه به شلوغي بازار اطراف امامزاده پاسخگوي اين معضل نيستم

زائر براي يكي از مشكالتي كه به طور مكرر با آن روبرو هستيم، ازدحام جمعيت پس از اتمام نماز مغرب و عشاء است كه شايد يك : حسن برجيان افزود

د خروج خودرو خود از پاركينگ امامزاده يك ساعت معطل شود و هركسي كه وارد مجموعه امامزاده شود نياز به فضاي بيشتر را به خوبي حس خواه

 .كرد

فضا براي  باتوجه به اينكه مسجد اعظم شب هاي جمعه براي اقامه نمازوصل به حرم مطهر مي شود حتي: گفت) ع(مسئول فرهنگي امامزاده جعفر

هر امامزاده جعفر را نمازگزاران نيز كم است و امامزاده نه تنها پناه مردم دارالعباده است بلكه حتي بيماراني كه براي معالجه به يزد سفر مي كنند، حرم مط

 .ن امكان استپناهي براي خود دانسته و دائم فضايي را براي استقرار مسافران درخواست مي كنند كه امامزاده تاكنون فاقد اي

 هيج بناي تاريخي تخريب نمي شود/ توسعه امامزاده جعفر مطالعه شده و داراي مجوز است

در پاي طرح امضاي مسئوليني همچون مديركل : حسن برجيان با بيان اينكه طرح توسعه امامزاده جعفر مطالعه شده و داراي مجوز است خاطرنشان كرد

ردشگري نقش بسته به طوري كه نه تنها هيچ بناي تاريخي بلكه آن دسته از بناهايي كه به ثبت ميراث سازمان مياث فرهنگي، صنايع دستي و گ

 .نرسيده نيز تخريب نشده است

 قرار مي گيرد تكليف مشخص است توسعه امامزاده وقتي رسانه هاي بيگانه با هياهو در جبهه مخالف طرح

اين شبكه ها و سايت هايي كه امروز به ظاهر دلسوز بناي تاريخي : در اين باره اظهار داشتوي در خصوص موضع گيري برخي از شبكه هاي بيگانه 

مي هستند سال هاست كه دستشان براي ملت رو شده و دشمني آن ها با مردم و انقالب بر كسي پوشيده نيست و وقتي در جبهه مخالف اين طرح قرار 

 .بلكه نشان دهنده دشمني بيش از پيش اين رسانه هااستگيرد نه تنها تكليف توسعه اين طرح مشخص مي شود 

 !جنجال سياسي براي طرحي كه خود تأييد كرده اند)/ع(موافقت مرحوم صدوقي با توسعه امامزاده جعفر

مدير آستان   و بنده، مدير طرح: برجيان با تاييد اينكه مرحوم محمد علي صدوق امام جمعه يزد با اين طرح موافق صد در صد بوده است تصريح كرد

امامزاده جعفر به خدمت حجت االسالم صدوقي شرف ياب شديم و وي عالوه بر موافقت با اين طرح پيشنهاد كمك و مساعدت را داد به طوري كه 

ي كفاف داد و و ، اما نه عمر»عمر من كفاف نمي دهد كه شاهد پياده شدن اين طرح باشم و شايد نوه هاي ما از اجراي اين طرح استفاده كنند«: گفت

 .نه موقعيت طرح اجازه داد كه ايشان كمكي بكند اما قول مساعدت را داده بود

خانه : يزد در رابطه با نامه نگاري هاي انجام شده به استاندار توسط برخي از چهره هاي سياسي اذعان داشت) ع(مسئول فرهنگي آستان امامزاده جعفر  

اين طرح بود ؛ اما مطالبات امامزاده در اين طرح كامل اجرا نشده بود و مشاوران تغيير  و آن است از مشاورين عضهنر معماري يزد كه مهندس اولياء نيز

 .كردند

ميراث تمدن گذشته براي همه ارزشمند است اما چيزي كه برخي ها دست روي آن گذاشتند و : وي با اشاره به اينكه ما شيعه ايراني هستيم گفت

اختند ،مربوط به زمان پهلوي دوم است و همه ساكنين با رضايت كامل بناها را فرخته اند و حتي برخي از مالكين اين بناها با مبلغ جنجال سياسي راه اند

  .بيش از كارشناسي زمين خود را فروخته اند

  اسي جلوه دادن اين طرح هستندعده اي درصدد سي/ اظهارات برخي از سايت ها در خصوص ايجاد قبرستان در طرح توسعه امامزاده بي اساس است
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اين طرح نقشه و طراحي خاص خود را : برجيان در خصوص اظهارات برخي از سايت ها در مورد طرح به عنوان ايجاد قبرستان يا سوء استفاده مالي افزود

كتابخانه، پاركينگ، مراكز رفاهي و تفريحي و  دارا و هيچ كجا در اين طراحي آرامگاه و قبرستان ديده نشده است و از تمامي فضاها به عنوان مهمان سرا

  .سرويس بهداشتي استفاده خواهد شد

هكتار آن مربوط به پاركينگ مسقف است و انصافا وجود  2نزديك به : هكتار عنوان كرد و گفت 4اين مسئول كل مساحت طرح توسعه امامزاده جعفر را 

  .مردم يزد روشن و واضح است اين پاركينگ براي رفاه 

تاكنون در دست اقدام 85اين طرح از سال : سن برجيان در پايان در خصوص سياسي جلوه دادن اين طرح توسط برخي از سايت ها خاطر نشان كردح

ن به است و سؤال اينجاست كه چرا تا به امروز توسعه طرح مربوط به دولت و افراد خاصي سياسي نبوده و فقط در مدت زمان اخير برچسب سياسي بود

  .اين حاشيه ها و تخريب ها جاي سؤال براي مردم خواهد داشت! ن طرح مي زنند؟اي

  

سايت . تاكيد بر حراست از بافت:  در نشست خبري حجه االسالم محمد صدوقي مطرح شد

  1391/ تير /   10يزدان نيوز 

http://www.yazdannews.com/06/6243  
 هرگونه اقدام در بافت تاريخي بايد با حفظ و حراست از بافت سنتي باشد

اين طرح در زمان شهيد : زاده جعفر يزد و فروش آرامگاه در طرح توسعه گفت اماموي همچنين در واكنش به تخريب بافت سنتي مركز شهر براي توسعه 

شناسان امر پاسخ  محراب و مرحوم صدوقي هم مطرح بود ولي اينكه اكنون چه اقدامي در دست اجراست و آيا اقدام صحيحي است؟ يا خير؟ را بايد كار

 .دهند

  .ايد با حفظ و حراست از بافت سنتي باشدهرگونه اقدام در بافت تاريخي ب: صدوقي تاكيد كرد

 

، داند مدير ميراث فرهنگي يزد، فرق بافت و تك بنا را نمي:انتشار مصاحبه اي با عنوان  

 1392تيرماه  10دوشنبه 

105362&Serv=3&SGr=22http://chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=  

دهند كه تا امروز نزديك  دوستداران ميراث فرهنگي خبر مي. هاي را دچار بحران كرده است اجراي مصوبه هيات دولت طي چند روز گذشته زندگي يزدي

. بناهاي با ارزش نبوده استگويد تنها دو خانه خراب شده كه هيچ كدام جزو تك  اما رييس سازمان ميراث فرهنگي مي. خانه تخريب شده است 10

رسد، رييس كنوني  به نظر مي. گويد كه قانون در اين زمينه كامال مشخص است رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي از اين گفته متعجب شده و مي

 .داند ميراث معناي بافت و تك بنا را نمي

بولدورزها به بافت تاريخي يزد به بهانه توسعه امامزاده جعفر و با اتكا به اين روزها حمله ناگهاني  -گروه ميراث فرهنگي -خبرگزاري ميراث فرهنگي

 .ها سازمان ميراث فرهنگي يزد است كه به دادشان برسد تنها اميد يزدي. ها حرام كرده مصوبه هيات دولت، خواب را بر يزدي

طهماسب متعلق به گذشته  ي ميدان شاه قديمي در محدوده  و خانهتخريب د«: ها گفته است رييس سازمان ميراث فرهنگي يزد اما در مصاحبه با رسانه

بيشتر . بناهاي با ارزش نيستند ها جزو تك كدام از آن اند كه هيچ ي طرح توسعه تخريب شده ديگر در محدوده  است و در روزهاي اخير، بخشي از دو خانه

  ها از فرآيند طرح اطالع دقيقي ندارند و نگران هستند كه همه ه اين دليل است كه آنهايي كه از طرف افراد براي اين بافت تاريخي وجود دارد، ب نگراني

  ».طرح تخريب شود  عناصر معماري بافت محدوده

، رييس "محمدرضا حسيني"چراكه . رسد كه رييس سازمان ميراث فرهنگي خود چندان اطالعات دقيقي از قوانين ميراث فرهنگي ندارند به نظر مي 

اگر رييس سازمان ميراث . قوانين در زمينه بافت تاريخي كامال مشخص و دقيق است«: گويد مي  CHNان ميراث فرهنگي در گفت و گو با سابق سازم

  ».گذارد ه نميفرهنگي آشنا به اين قوانين باشند، هرگز حفظ بافت تاريخي و تك بناي باارزش را در يك كف
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قوانين ثبت ملي هم  هكتار از بافت تاريخي يزد در فهرست آثار ملي ثبت شده است؛ 920آن عمل كرد؛  گويد بايد بر اساس به گفته او هرچه قانون مي

   . دلبخواه نيست؛ قوانين جاري كشور بايد اجرا شود كامال مشخص بوده و اين مسئله

معابر، پارك . شود و كدام حفظ نشود ايد حفظ گويد كه بافت تاريخي ملك پدري نيست كه بر اساس آن به دلبخواه بگوييم، كدام تك بنا ب حسيني مي

ارزشگذاري آن در دست رييس سازمان ميراث فرهنگي نيست، بلكه اين . ها بازارهاي قديمي همه جزو بافت تاريخي محسوب مي شود ها، خانه

شده و بافت داراي ارزش ثبت ملي شده  اين امر كارشناساني انجام 84مي كنند و در سال كارشناسان ميراث فرهنگي هستند كه اين بافت را مشخص 

  .است

اكنون بايد گذاشت دولت . ها براي دولت بعدي دردسرساز مي شود اين خرابي. خراب كردن با لودر و بولدوزر كاري ندارد« :كند حسيني همچنين تاكيد مي

  ».بعدي مستقر شود و بعد در مورد توسعه تصميم گرفت

بناها واجد ارزش معماري يا تاريخي  پيوند و تك عناصرهم  هاي تاريخي به معناي اين نيست كه همه بافت ثبت«: بهرام رضايي همچنين گفته است

ها در  وسازهاي جديدي هستند كه ميراث فرهنگي با ساختن آن بناها در اين محدوده متعلق به دوره معاصر و ساخت باشند، چون حدود نيمي از تك

هاي تاريخي شهري و روستايي در دنيا كه حتي در  اين موضوع در بافت. حث را به محاكم قضايي كشيده استهاي گذشته مخالفت كرده و حتي ب سال

  ».اند نيز وجود دارد فهرست ميراث جهاني ثبت شده

تاريخي ندارد و يا هاي ثبت ملي بافت  دهد كه يا او اطالعي از ويژگي به گفته كارشناسان اين گفته رئيس فعلي سازمان ميراث فرهنگي يزد نشان مي 

هاي با ارزش و  بناها و خانه اي شهري از تك بافت تاريخي مجموعه. هاي اخير در شهر يزد شانه خالي كند كه قصد دارد از زير بار مسئوليت تخريب اين

و تخريب هر بخشي از آن به  است هاي دسترسي شهري را در گذشته و بر اساس نياز مردمان يك اقليم پديد آورده ارزش است كه معابر و شيوه  كم

  كرد؟ هاي اينچنيني در بافت تاريخي انجام مي شود، بايد چه كسي را متهم اكنون بايد پرسيد، وقتي تخريب .معناي تخريب اثر است

  

اي به استاندار يزد؛ خبرنگاران يزد خواستار توقف توسعه  طي نامهانتشار مطلبي با عنوان 

  1392/ تير /  10در سايت خبرگزاري ايلنا دوشنبه  شدند» ع«زاده جعفر  امام

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=85904  

 :متن كامل از ايلنا

 .شدند» ع«زاده جعفر  تار توقف توسعه امامزاده استاندار يزد، خواس اي خطاب به سردار محمدرضا فالح جمعي از خبرنگاران استان يزد با صدور نامه: يلنا

 :اين شرح است به گزارش ايلنا از يزد، متن اين نامه به

  زاده جناب آقاي فالح

  استاندار محترم يزد

  با سالم و ادب

. و عبادات شما را داريمايام مبارك شعبانيه و همچنين فرا رسيدن ماه پر فيض و مبارك رمضان را تبريك گفته از خداوند متعال آرزوي قبولي طاعات 

شك از كيفيت و كميت  بي. در ميانه بافت تاريخي شهر يزد در حال اجراست) ع(همانگونه كه مستحضريد طرحي با عنوان توسعه حريم امامزاده جعفر 

 .ايد اين طرح به خوبي آگاه هستيد چراكه خود از مدافعان اين طرح بوده و تالش وافري براي اجراي آن داشته

شناسي نشده و گويا  رسد اين طرح به خوبي كار به نظر مي. هاي ايجاد شده در اين خصوص بود دليل نوشتن اين نامه به حضور شما شده نگراني آنچه

شناسان، مديران، فعاالن حوزه گردشگري و از همه  ديدگاه مجريان طرح و ايده پردازان نخستين در شكل گيري آن ارجحيت يافته به طوري كه كار

تر مردم ساكن بافت تاريخي با كليات طرح و نحوه اجراي آن به اين شكل موافق نيستند كه هر يك به شكلي ديدگاه خود را به اطالع شما  همم

 .اند رسانده

هي از آن كشد كه بخش قابل توج شك مستحضريد كه شهر تاريخي يزد با پيشينه هزار ساله خود كوله باري از تمدن، فرهنگ و اخالق را يدك مي بي

ها و حتي حريم  هاي دين مبين اسالم در شكل گيري اين محالت، خانه كافي است صرفاً از نحوه تجلي آموزه. در معماري خشتي آن بروز كرده است

 .خصوصي مورد تاكيد اسالم در اين معماري سراغ بگيرد تا به وضوح اين تاثير را به بينيد
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ترين راهكارهاي ترويج  با نام مقدس جمهوري اسالمي ايران در عرصه جهاني است و يكي از بهترين و مؤثراينك كه اين تمدن در آستانه جهاني شدن 

 .كند دين مبين اسالم و گفتمان انقالب اسالمي در جامعه جهاني است متأسفانه اجراي اين طرح در اين روند خلل بزرگي ايجاد مي

ماحصل آن شكل گيري فرهنگي به نام دارالعباده و دارالمومنين است در روحيات گردشگران اين مطمئن هستيم شما از تاثير گيراي معماري خشتي كه 

 آيا رواست تيغ تيز تخريب بر تارك محكم اين ارثيه تمدن اسالمي وارد شود؟. بافت باخبر هستيد

  !جناب آقاي استاندار

شناسان خبره و  ضمن دستور براي متوقف كردن اين طرح، جوياي نظرات كار كنيم اي استان از شما درخواست مي به عنوان جمع كوچكي از جامعه رسانه

هاي  ها، عالوه بر تأمين نظرات سازمان تر مردم اين منطقه شويد و مطمئن هستيم اجراي درست و صحيح اين گونه طرح صاحب نظر و از همه مهم

  .نبه مردم را در پيشبرد آن به همراه داردهاي پيرامون آن نيز را مرتفع كرده و حتي حمايت همه جا دخيل، نگراني

 .اميد است نظر مثبت شما موجب شادماني مردم گردد

  :امضا كنندگان

مديرمسئول (محمدرضا حائري ) سرپرست خبرگزاري فارس استان يزد(مهدي جليليان ) روزنامه نگار(نژاد  امير ترقي) روزنامه پيمان يزد(مسعود اركان 

عاليه )عكاس و خبرنگار(مسعود ساكي )سرپرست روزنامه اعتماد در استان يزد(زاده  مهدي زمان)خبرنگار(زاده  معصومه زارع) هفته نامه نداي عاشورا

زهره صباغيان )روزنامه نگار(شادي شفيعي )سرپرست خبرگزاري مهر استان يزد(نيره شفيعي )روزنامه نگار(زهرا شاه شوازي )خبرنگار(سلطاني 

سرپرست روزنامه جام جم در استان (عباس ماندگاري )مدير مسئول ماهنامه پيك خاتم(محمدعلي طالبي )خبرنگار ايلنا(ضيايي سيد محمد )خبرنگار(

 )مديرمسئول ماهنامه گردشگري يزد(امير رضا وزيري )يزد

  

خبرگزاري ايسنا  كنيم يرا خراب نم يتبا روح معنو يبناها:  مصاحبه ريس شوراي شهر يزد

  1392/ ير ت/  10دو شنبه 

na.ir/fa/news/92041005866/http://is  

 .كنيم مان را كه روح معنويت دارند تخريب نمي ما ميراث گذشتگان: رييس شوراي شهر يزد تأكيد كرد

ي امامزاده جعفر طرحي است  توسعه: ، اظهار كرد)ايسنا(وگو با خبرنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران  حميدرضا مطهريان در گفت

اند، ولي بناهاي تاريخي داراي ارزش  هاي مسكن و شهرسازي و ميراث فرهنگي آن را مصوب كرده توسط مراجع قانوني مصوب شده است و سازمانكه 

 .شوند وجه تخريب نمي به هيچ

تأكيد شد كه بناهاي داراي ارزش  در اين جلسه: باره برگزار شد، ادامه داد اي كه روز گذشته با حضور اعضاي شوراي شهر در اين او با اشاره به جلسه

هاي قديمي داراي روح معنويت هستند،  مان را نبايد تخريب كنيم، خانه ما نيز به اين موضوع معتقد هستيم كه ميراث گذشتگان. تاريخي تخريب نشوند

  بنابراين اين بناها روح. گذاشته است» يااهللا«صداي ها را با  ها كاري كرده، هر خشت خام اين خانه چون هر كارگر يا معمار و استادكاري كه در اين خانه

 .شدت مخالف هستيم معنويت دارند و ما نيز با تخريب اماكن تاريخي داراي ارزش به

براي  :سال بوده است، گفت 50ها كمتر از  اند كه قدمت آن ي تاريخي تخريب شده خانه در اين محدوده 10كه تا كنون كمتر از  مطهريان با اشاره به اين

 .كند وجه بناهاي تاريخي را خراب نمي شوراي شهر به هيچ. ها هستيم توسعه، گاهي ناچار به انجام برخي تخريب

نوع رييس شوراي شهر يزد در پاسخ به اين پرسش كه سازمان ميراث فرهنگي اعالم كرده كه تخريب هر بنايي قبل از تصويب طرح پيمانكار پروژه مم

 .شوند اطالعي ندارم؛ ولي قطعا قبل از هر تخريب، بناها بررسي مي: شود؟ اظهار كرد را مياست، آيا اين تصميم اج
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سايت يزدي  . هستيم بافت تاريخي يزد  ناچار به تخريب : مصاحبه ريس شوراي شهر يزد

  1392/ تير /  10دو شنبه  نيوز

http://yazdinews.ir/SC.php?type=component_sections&id=1&t2=DT&sid=4691  
  .ها هستيم رييس شوراي شهر يزد براي توجيه تخريب بافت تاريخي يزد گفته براي توسعه، گاهي ناچار به انجام برخي تخريب

توقف تخريب بافت تاريخي يزد در محدوده امامزاده جعفر هستند،حجه  به گزارش يزدي نيوز،در حالي كه اكثر كارشناسان خواهان

 .ها هستيم براي توسعه، گاهي ناچار به انجام برخي تخريب:االسالم مطهريان مي گويد

ي امامزاده جعفر  توسعه: ، اظهار كرد)ايسنا(وگو با خبرنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران  وي در گفت

هاي مسكن و شهرسازي و ميراث فرهنگي آن را مصوب  ست كه توسط مراجع قانوني مصوب شده است و سازمانطرحي ا

 .اند كرده

در اين جلسه تأكيد شد كه بناهاي داراي ارزش : باره برگزار شد، ادامه داد اي كه روز گذشته با حضور اعضاي شوراي شهر در اين او با اشاره به جلسه

 .مان را نبايد تخريب كنيم ما نيز به اين موضوع معتقد هستيم كه ميراث گذشتگان .تاريخي تخريب نشوند

براي : سال بوده است، گفت 50ها كمتر از  اند كه قدمت آن ي تاريخي تخريب شده خانه در اين محدوده 10كه تا كنون كمتر از  مطهريان با اشاره به اين

 .يمها هست توسعه، گاهي ناچار به انجام برخي تخريب

نوع رييس شوراي شهر يزد در پاسخ به اين پرسش كه سازمان ميراث فرهنگي اعالم كرده كه تخريب هر بنايي قبل از تصويب طرح پيمانكار پروژه مم

 .شوند اطالعي ندارم؛ ولي قطعا قبل از هر تخريب، بناها بررسي مي: شود؟ اظهار كرد است، آيا اين تصميم اجرا مي

  

و معترضين حضور مردم توجه به  بوعاتي مسووالن با رسانه ها بدون برگزاري كنفرانس مط

  1392/ تير /  11سه شنبه  - حامي بافت 

  

مردم و با اصرار  شهردار و معاون فرماندار از محله و خانه صفوي تخريب شدهبازديد 

از  اين رويداد  و جلسه  پوشش متفاوت رسانه هاي دولتي و مستقلو  معترضين حامي بافت

 1392/ تير /  11سه شنبه  - فرانسكن

  

 يزد سرو ت ايس  - 1

http://www.sarv.co/content/1171/ 

: طفه ابراهيميعا –روه گزارش گ

داستان طرح جامع امامزاده و 

تخريب بافت تاريخي، قصه ي پر 

اين . آب چشم اين روزهاي ماست

روزها بيش از هر چيز ديگري نام 

امامزاده را شنيده ايم و بافتي 

تاريخي كه مي تواند ثبت جهاني 
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به هر حال آنچه مسلم است طرحي كه مي خواهد اجرا شود با . صحبت بر سر ثابت نبودن ميزان گسترش اين طرح و درصد ارزشمندي بافت است. شود

  .ده و پيوسته ي يزد را تهديد مي كندطرح اوليه متفاوت است و بافت تاريخي زن

راض تير ماه عده اي از دوستداران ميراث اين سرزمين در صحن امامزاده جعفر جمع شده اند تا به تخريب بافت تاريخي يزد اعت 11  بعد از ظهر گرم

خبرنگاراني هم كه به . دادي از خبرنگاران بسته بودمسئوالن استان نيز پشت درهاي بسته به خبرنگاران پاسخ دادند درهايي كه به روي مردم و تع. كنند

  .جلسه راه يافته بودند از عدم پاسخگويي درست و منطقي مسئوالن خبر دادند

پسري كه خودش را يك شهروند معرفي مي كند در گفتگو با سرو مي گويد از . به ميان اعتراض كنندگان رفتم تا ببينم خواسته ي آن ها دقيقا چيست

بافت . ما به تخريب بافت تاريخي يزد به بهانه ي توسعه ي امامزاده جعفر معترض هستيم: ه و نگران بافت تاريخي يزد است او ادامه مي دهدشيراز آمد

  .تاريخي منتهي به امامزاده مثل يك جعبه ميوه مي ماند كه اگر يكي از خانه ها تخريب شود به كل خانه ها مي رسد

امامزاده نيستيم ولي مي خواهيم بگوييم اينجا ثبت موقت است و به زودي ثبت جهاني خواهد شد پس بايد با تدبير  ما مخالف گسترش: او مي گويد

  . عمل كرد

من خيلي اميدوارم و معتقدم اگر خبرگزاري ها ما را حمايت كنند و اگر : او در پاسخ به اين سوال كه چقدر به توقف اين طرح اميدوار هستيد گفت

 .مه داشته باشد به نتيجه خواهيم رسيداعتراضات ادا

خانه كه بسياري از آن ها هم  50بر اساس طرحي كه در حال اجراست حدود : يكي ديگر از اعتراض كنندگان كه با دوستانش به امامزاده آمده مي گويد

در طرح اوليه . ي ما توقف كامل طرح استمسئوالن مي گويند همه چيز طبق قانون پيش مي رود اما خواسته . با كيفيت هستند تخريب خواهد شد

  .تخريبي وجود نداشته ولي االن اين طرح گسترش يافته است

در جلسه اي كه در شهرداري و پشت درهاي بسته انجام شده : هكتاري اين طرح خبر مي دهد و در گفتگو با سرو مي گويد 55يك مطلع از گسترش 

را به سمت مسجد مال اسماعيل ببرد كه موافقت نشده اما واقعيت اين است كه در طرح مشاور قبلي اين اعالم شد كه مشاور قبلي كار مي خواسته طرح 

  .پروژه، هيچ خانه ي ارزشمندي تخريب نمي شد

ب شروع در جلسه ي شوراي بافت، شهردار يزد اعالم مي كند كه طرح جامع هيچ تخريبي نخواهد داشت اما از فرداي روز جلسه تخري: او ادامه مي دهد

آنچه به تصويب هيئت دولت رسيده يك : او در پاسخ به اينكه آيا تخريب در طرحي كه توسط هيئت دولت تصويب شده بوده يا نه مي گويد. شده

كوچه ي پشت امامزاده حفظ مي شده و تالش مي شد تا  "طريق الرضا"در طرح اوليه . اسكيس اوليه بوده كه مقرر شده روي آن بررسي دقيق شود

خانه ي مربوط به دوارن قاجار و صفويه  5تمام بناهاي تاريخي، آب انبارها، مساجد و حسينيه ها، خانه هاي ارزشمند حفظ شود اما در طرح جديد دستكم 

  .وجود دارد

در هيچ : امامزاده جعفر گفت نماينده ي اوقاف پس از خروج از جلسه در پاسخ به خبرنگاران در خصوص ايجاد آرامگاه در. اعتراض ها همچنان ادامه دارد

  .كجاي اين طرح چنين موردي وجود ندارد

سال است در يك خانه ي قديمي در اين محل  50پيرزن هستيم كه  4آقا ما : در همين زمان پيرزني آرام به طرف نماينده ي اوقاف مي آيد و مي گويد

  !چه كار بايد بكنيم؟زندگي مي كنيم حاال به ما گفته اند قرار است خانه را تخريب كنند 

زاده را نماينده ي اوقاف با گفتن اينكه هدف اين طرح استفاده از ظرفيت امامزاده براي احياي بافت بوده است و بدون پاسخ به آن پيرزن صحن امام

  .ترك مي كند

امامزاده مي رود در اين زمان نيز تعدادي از ساكنان معترضان هنوز در صحن امامزاده جعفر هستند كه شهردار براي بازديد به بافت تاريخي منتهي به 

  .نارضايتي خود از تخريب خانه هايي كه به گفته ي آن ها ميراث آبا و اجداديشان هست اعالم مي كنند

  .شهردار يزد در ميان خبرنگاران و معترضان از توقف طرح تا روشن شدن وضعيت بناهاي تاريخي تخريب شده خبر مي دهد

به هر حال من دستور . اينجا ثبت تاريخي نشده ولي مي پذيريم كه خانه هاي با ارزشي است: ادامه مي دهد عظيمي زاده

من به اين ميزان با ارزش بودن اين منطقه را نمي . توقف كامل طرح را به مجري طرح و ناحيه ي تاريخي شهرداري داده ام

به هر حال االن طرح تا زماني كه متخصصان و متوليان نظر دهند . گزارشاتي شد كه اين بافت ارزش تاريخي ندارد. دانستم

اگر به اين نتيجه رسيديم كه خانه هاي موجود در اين طرح ارزش تاريخي دارد، اين طرح اجرا نخواهد . متوقف خواهند ماند

   . شد

شخص يا اشخاصي كه به آنان توهين شده : رده مي گويدشهردار در پاسخ به اينكه مدير اجرايي طرح اهالي محل را براي فروش خانه هايشان تهديد ك

  .مي توانند شكايت كند
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ه ديواري شهردار هنوز دارد از بافت تاريخي ديدن مي كند و معترضان به تخريب اين بافت پا به پاي او مي روند تا از توقف طرح مطمئن شوند و من ب

ه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب مي اين محدود: نگاه مي كنم كه پالك نقش بسته رويش مي گويد

  .شود
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  يزد رسا - 2

http://www.yazdrasa.ir/news/89190 /  
 :فرماندار يزد در نشست طرح تبيين طرح جامع امام زاده جعفر يزد

 !باب خانه ي مخروبه  4جنجال رسانه هاي بيگانه به خاطر تخريب 

جنجال : فرماندار يزد با اشاره به انعكاس خبر طرح توسعه امامزاده جعفر يزد در رسانه هاي داخلي و خارجي گفت

باب خانه ي مخروبه اي است كه با مهر تاييد ميراث فرهنگي و  4يگانه به خاطر سازي هاي رسانه اي شبكه هاي ب

 .شهرداري يزد تخريب شده اند، بنابراين هدف ديگري از سوي رسانه هاي بيگانه در اين طرح دنبال مي شود

سيفي فرماندار يزد در نشست طرح تبيين طرح جامع امام زاده جعفر كه در اين امام زاده با حضور اصحاب .. زا، عصر امروز عزييزد رسا به گزارش خبرنگار

متأسفانه در هفته : رسانه استان يزد برگزار شد با گراميداشت سالگردشهادت سومين شهيد محراب و ارتحال ملكوتي امام جمعه فقيد يزد اظهار داشت

ح توسعه ي امام زاده جعفر يزد در سايت هاي داخلي و متأسفانه حتي دررسانه هاي بيگانه بوديم كه به بهانه ي دلسوزي گذشته شاهد بازتاب منفي طر

 .براي حفظ بافت تاريخي يزد به انعكاس اين خبر پرداختند

دنيا يزد را با بافت تاريخي به عنوان اولين شهر خشتي جهان و دومين شهر : دارالعباده و دارالعلم معروف است گفت  به اينكه يزد به  سيفي با اشاره

ه تاريخي دنيا مي شناسد كه اين نشان از اهميت يزد است كه توانسته در يك شرايط سخت محيطي و كمبود آب فضايي را در دل كوير ايجاد كند ك

 .ت كندرا در اين شهر راحزندگي 

 بافتي منسجم، زنده و پويا زمينه ساز جذب توريست است

زماني اين بافت : وي به اهميت بافت تاريخي و استفاده اي كه استان يزد از اين پتانسيل جهت جذب توريست در استان مي تواند بكند پرداخت و افزود

افتي منسجم، زنده و پويا باشد و اگر بافت را به عنوان موزه بدانيم خود به تاريخي مي تواند ميزبان توريست ها از كشورهاي مختلف باشد كه داراي ب

 .خود بافت تخريب خواهد شد

برخي از بافت هاي تاريخي استان در حال تخريب است و در بسياري از سكنه   :در تشريح وضعيت برخي از بافت هاي تارخي استان يزد گفت  سيفي

 .ناهنجاري هايي در اين بافت شده اند  استان هستند كه باعثمهاجرين غير بومي بافت هاي تاريخي 

بايد با سرمايه گذاري در بافت هاي تاريخي از طريق تبديل خانه هاي قديمي به : فرماندار يزد در خصوص راهكار هاي حفظ ميراث فرهنگي گفت

از خروج جمعيت در اين   يش ارزش امالك اين مناطق شويم تافروشگاه ها و هتل ها يك مقدار تحرك را به بافت تاريخي بازگردانيم و باعث افزا

 .مناطق جلوگيري كنيم

بافت تاريخي پويا و متحرك به منظور جذب توريست نيازمند همكاري همه دستگاه هاي اجرايي است كه البته همه مسئولين استان يزد : وي ادامه داد

 .چنين ديدگاهي دارند

ميليارد تومان از اين بودجه  10ميليارد تومان به بافت تاريخي يزد اختصاص داده شد كه 20ر احمدي نژاد به استان يزد در دور دوم سف: فرماندار يزد گفت

 .سال اين بودجه به استان يزد اختصاص داده شود 5در اليحه سال گذشته پيش بيني شد و قرار شده طي 

 . وريست فاراهم شود مي بايست جايگزيني براي صنعت نفت فراهم كنيماگر بخواهيم بيكاري رخت بندد و زمينه جذب ت: سيفي تصيح كرد

امام زاده جعفر يزد مي : وي با اشاره به اينكه توسعه نبايد كالبد و فضاي آن بنا را از بين ببرد به گونه اي كه هويت تاريخي خود را از دست بدهدگفت

 .طرح نبايد از بين برود  تاريخي خانه هاي اطراف اينبايست توسعه پيدا كند اما حريم اطراف امام زاده و نماد 

 .به امضاء رسانده است  را  استانداري اين طرح امام زاده 5امام زاده بايد سنبل ارزش ديني و بافت تاريخي باشد و كميسيون : وي گفت

 ! ريب دارندخانه اي است كه مجوز ميراث فرهنگي براي تخ4جنجال سازي رسانه هاي بيگانه به خاطر تخريب 

ما فكر مي : گفت“ من و تو“ و“ بي بي سي”يزد در رسانه هاي بيگانه از جمله ) ع(فرماندار يزد با اشاره به انعكاس خبر طرح توسعه امام زاده جعفر

 .كرديم خانه هاي زيادي در اين طرح تخريب شده است كه فرياد رسانه هاي بيگانه را در آورده است

جنجال سازي هاي رسانه : جنجال سازي هاي رسانه اي شبكه هاي بيگانه در راستاي حفاظت ازبافت تاريخي يزد نيست، ادامه دادوي با اشاره به اينكه 

باب خانه ي مخروبه اي است كه با مهر تاييد ميراث فرهنگي و شهرداري يزد تخريب شده اند، بنابراين هدف  4اي اخير داخلي و خارجي به خاطر 

 .نه هاي بيگانه در اين طرح دنبال مي شودديگري از سوي رسا
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 با دستان خودمان منجر به مرگ بافت تارخي نشويم

بعضي از رسانه هاي داخلي به خاطر : سيفي با بيان اين نكته كه نبايد با دستان خودمان كاري را انجام دهيم كه منجر به مرگ بافت تارخي شويم افزود

ه اند اين بحث را مطرح كرده اند كه جاي سپاس دارد اما نبايد كاري انجام دهيم كه مانع احياي بافت عالقه اي كه به بحث ميراث فرهنگي داشت

و براي اين تاريخي شويم زيرا در بحث بافت تاريخي نبايد افراط و تفريط كرد بنابراين نبايد بگذاريم عده اي بيرون از اين كشور به ما فشار آورند 

 .مجموعه و استان تصميم بگيرند

 انتقاد فرماندار يزد از عدم اطالع رساني ها مسئولين اين طرح

اگر از ابتدا اهداف اين طرح اطالع رساني مي شد و مردم در جريان توسعه اين طرح قرار مي : وي با انتقاد از مسئولين ذي صالح در اين طرح گفت

 .گرفتند اين جنجال سازي هاي رسانه اي و مشكالت به وجود نمي آمد

  

 فارس نيوز - 3
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يزد به قبرستان تبديل ) ع(هيچ فضايي در طرح توسعه امامزاده جعفر  :مديركل اوقاف و امور خيريه استان يزد

  شود نمي

، هيچ جايي براي قبر و قبرستان )ع(در طرح توسعه امامزاده جعفر : خيريه استان يزد گفتمديركل اوقاف و امور 

  .اي براي اجراي چنين طرحي نداريم ديده نشده و برنامه

وسعه االسالم غالمرضا عادل صبح امروز در جلسه تبيين طرح ت از يزد، حجت خبرگزاري فارس به گزارش

هاي آنها براي طرح توسعه امامزاده خريداري و تخريب شده است را تحريك  اي مردم را به ويژه افرادي كه خانه عده: يزد اظهار داشت) ع(امامزاده جعفر 

تبديل به قبرستان در اين  رسد، اما مردم بدانند هيچ فضايي براي هاي باال به فروش مي هاي آنان به قبور يك متري تبديل و با قيمت اند كه خانه كرده

  .طرح در نظر گرفته نشده است

هاي داغدار و  هاي عمراني، مشكالت برگزاري مراسم توسط خانواده فروش قبر در امامزاده مشكالت بسياري نظير مسائل شرعي، اجراي طرح: وي افزود

 .اجرايي شود) ع(را به دنبال دارد به همين دليل قرار نيست چنين طرحي در امامزاده جعفر ... 

كنيم زيرا محل برگزاري نمازجمعه،  شده كه اين شايعه را نيز رد مي شايعاتي نيز در مورد تبديل اين فضا به مصالي نمازجمعه طرح: عادل عنوان كرد

رسد و  هكتار مي 5.5سعه به ست و با طرح توهكتار ا 1.2مسجد مال اسماعيل اكنون مساحتي بيش از پنج هكتار دارد در حالي كه فضاي امامزاده اكنون 

 .فضايي براي مصلي نخواهد داشت

گونه شائبه سياسي و حزبي در آنجا مطرح  اقبال مردم به حضور در امامزادگان زياد است زيرا هيچ: وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد

 .نيست و دارالشفاء و مامن مردم است

هاي متنوعي براي تحقق اين امر  برنامه  هاي فرهنگي تبديل شود، بري در مورد اينكه بقاع متبركه بايد به مكانبا توجه به فرمايش ره: عادل تصريح كرد

هاي بسياري اجرا شده كه مورد استقبال مردم نيز قرار گرفته است اما اين  نيز به دليل مركزيت آن برنامه) ع(در امامزاده اجرا شده و در امامزاده جعفر 

 .التعظيم مشكالتي را نيز از نظر فضايي دارد كه وسعت كار را محدود كرده استامامزاده واجب 

داريم كه براي رفع اين مشكل بايد طرح توسعه اجرايي شود كه اجراي آن به تنهايي مقدور نيست ... مشكالتي از نظر فضا، پاركينگ و : وي عنوان كرد

 .ايم نتيجه رسيدهو براي اجراي اين طرح، با مسئوالن و با خرد جمعي به 

 .پالك ثبتي تاكنون تخريب شده است 22آغاز شد و  88از سال ) ع(ها در طرح توسعه امامزاده جعفر  نخستين تخريب: عادل يادآور شد

را رفع كند، براي تهيه يك طرح شهري كه بتواند معضالت شهر : مدير اجرايي بنياد توسعه و عمران موقوفات استان يزد نيز در اين جلسه اظهار داشت

 .بايد طرح تهيه و منابع مالي آن تامين شود

شروع به كار  88اين طرح از چند سال پيش آغاز شده و براي ايجاد يك مركز فرهنگي مذهبي در مركز شهر، از سال : محمدعلي آزادي عنوان كرد

 .ايم كرده
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هكتار زمين كه از اعتبارات دولتي براي تملك  10ماده پنج رسيد و به تصويب مراجع قانوني و كميسيون  89اين طرح اوايل سال : وي تصريح كرد

 .اراضي و اجراي طرح استفاده شد، جذب شد

نيز در نظر گرفته شده و فضايي مطلوب براي زائران ايجاد خواهد شد ضمن اينكه ... در اين طرح، مهمانسرا، بازارچه صنايع دستي و : آزادي عنوان كرد

 .شود بافت تاريخي احداث مي فضايي متناسب با كالبد

هاي فرسوده و فاقد ارزش تاريخي در بافت تاريخي اين  در يزد، تخريب بخشي از خانه) ع(به گزارش فارس، الزمه اجراي طرح توسعه امامزاده جعفر 

  مردم، سعي در توقف اين طرح دارنداي با تحريك  هاي خود را با رضايت كامل واگذار كردند، اكنون عده منطقه بود اما به رغم اينكه مردم خانه

  

  افزايش ارزش ملك راهكار احياي بافت تاريخي يزد است :فرماندار يزد

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920412000244  

يزد را احيا كنيم بايد به افزايش ارزش ملك در اين بافت كمك اگر بخواهيم بافت تاريخي : فرماندار يزد گفت

  .اي با حفظ فضاهاي ارزشمند تاريخي يكي از اين راهكارهاست هاي توسعه كنيم كه اجراي طرح

يزد با ) ع(جعفر  از يزد، عزيزاهللا سيفي در جلسه تبيين طرح توسعه امامزاده خبرگزاري فارس به گزارش

هاي مختلف  در رسانه) ع(حضور مسئوالن و خبرنگاران با اشاره به اينكه طرح توسعه امامزاده جعفر 

دنيا، يزد را با : هاي خارجي نيز بازتاب داشته است، اظهار داشت هاي بسياري داشته و حتي در رسانه بازتاب

  .المللي اخبار اين بافت شده است بين شناسند و اين ارزش تاريخي سبب برد اش مي بافت تاريخي

هاي بسياري از  شود و ساالنه توريست هاي فرانسه تدريس مي هاي خاص، در دانشگاه مندي از ويژگي اكنون معماري يزد به خاطر بهره: وي افزود

 .كنند كشورهاي خارجي از بافت تاريخي يزد بازديد مي

بينيم، پس از چندي  گونه كه اين روزها مي پويا باشد و متولي خاص داشته باشد در غير اين صورت همان بافت تاريخي يزد بايد زنده و: سيفي تاكيد كرد

 .شود تخريب مي

گاه جمعيت غيربومي و اتباع بيگانه و مركز سرقت و فساد است، بيان  هاي سكونت وي با اظهار تاسف از اينكه بافت تاريخي يزد اكنون در بسياري بخش

 .اي در احياي بافت تاريخي موفق باشيم هاي قديمي به رستوران و هتل توانستيم تا اندازه جمعيت بومي در بافت تاريخي با تبديل خانهبراي حفظ : كرد

ها پاي كار بيايند و همكاري كنند در غير اين صورت احياي بافت به طور كامل  براي احياي بافت تاريخي بايد همه دستگاه: فرماندار يزد تصريح كرد

 .انجام نخواهد شد

ميليارد تومان براي  10ميليارد تومان براي بافت تاريخي در سفر دوم رياست جمهوري مصوب شد و در اليحه بودجه سال گذشته،  20: سيفي يادآور شد

 .احياي بافت تاريخي در نظر گرفته شد كه اين اقدام موجب رونق اين بافت شد

هاي  اينكه توسعه امري طبيعي است و بسياري از بناهاي تاريخي يزد از جمله مسجد جامع نيز در زمانوي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 

اما اين توسعه نبايد منجر به از بين رفتن بافت تاريخي شود بلكه بايد جاذب گردشگر نيز باشد مانند هتل داد كه : اند، تاكيد كرد مختلف توسعه پيدا كرده

 .اكنون به مكاني مدرن، كارآمد جاذب مسافران و گردشگران تبديل شده استدر گذشته گاراژ بود اما 

نيز همين نكات مدنظر ) ع(توسعه بايد به نحوي انجام شود كه هويت بافت تاريخي را از بين نبرد و در طرح توسعه امامزاده جعفر : سيفي خاطرنشان كرد

 .قرار گرفته است

ها نگران بافت تاريخي هستند، مسئوالن  ديني و ارزش بافت تاريخي باشد و به طور قطع همانگونه كه رسانه امامزاده بايد سنبل ارزش: وي تصريح كرد

 .نيز به اين امر توجه دارند و هيچ فضاي ارزشمند تاريخي تخريب نخواهد شد

انداري يزد به تصويب رسيده و حفظ بناهاي اين طرح توسط كميسيون ماده پنج است: يزد عنوان كرد) ع(سيفي با تشريح طرح توسعه امامزاده جعفر 

 .ارزشمند تاريخي در آن مورد تاكيد قرار گرفته است

ها طي نامه ميراث فرهنگي به خاطر  يكي از خانه: اي تاكنون فقط چهار خانه تخريب شده است، خاطرنشان كرد وي با اشاره به اينكه در اين طرح توسعه

 .فضا براي پاركينگ مناسب تشخيص داده شده است ويراني ساختمان آن تخريب شده كه اين
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اين خانه به مخروبه تبديل شده بود و هيچكس در : سيفي يكي ديگر از منازل تخريب شده در اين طرح را منزل شخصي به نام شفق اعالم كرد و افزود

 .يب آن را صادر كردآن سكونت نداشت و به خاطر از دست دادن هويت تاريخي اين خانه، ميراث فرهنگي اجازه تخر

هاي تاريخي به مراكز  اگر بخواهيم بافت تاريخي را احيا كنيم، بايد كاري كنيم تا ارزش ملك در بافت تاريخي باال برود و تبديل خانه: وي تصريح كرد

در اين بافت را نيز به دنبال  هاي صنايع دستي، ضمن حفظ ارزش بافت تاريخي و كمك به احياي آن، رونق ملك هاي سنتي و بازارچه اقامتي و هتل

 .خواهد داشت

هاي الزم انجام شده اما  هماهنگي... با شوراي بافت تاريخي، دانشگاهيان و ) ع(براي اجراي طرح توسعه امامزاده جعفر : فرماندار يزد اظهار داشت

 .هاي بافت حفظ شود ارزشهمگان تاكيد دارند كه بايد مراقب بود اين طرح منجر به بهم ريختن بافت تاريخي نشود و 

اي نوشته و درخواست كمك مالي براي اجراي  به معاون ميراث فرهنگي در مورد توسعه حريم امامزاده نامه 90وي با اشاره به اينكه استاندار يزد در سال 

 .بنابراين ميراث فرهنگي تهران نيز به طور كامل در جريان قرار دارد: اين طرح كرده است، گفت

هاي فرسوده و فاقد ارزش تاريخي در بافت تاريخي اين  در يزد، تخريب بخشي از خانه) ع(فارس، الزمه اجراي طرح توسعه امامزاده جعفر  به گزارش

 .اي با تحريك مردم، سعي در توقف اين طرح دارند هاي خود را با رضايت كامل واگذار كردند، اكنون عده منطقه بود اما به رغم اينكه مردم خانه

  ظ/40و/2464/تهاي پيامان

  

  هيچ بناي تاريخي در طرح توسعه امامزاده جعفر تخريب نخواهد شد :شهردار يزد

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920412000387  

دهيم كه هيچ بناي  ن و همه دوستداران ميراث فرهنگي مياين اطمينان را به مردم، مسئوال: شهردار يزد گفت

  .تخريب نخواهد شد) ع(اي در طرح توسعه امامزاده جعفر  تاريخي ثبت شده

با ) ع(زاده در جلسه تبيين طرح توسعه امامزاده جعفر  از يزد، محمدرضا عظيمي خبرگزاري فارس به گزارش

: شود، اظهار داشت اينكه بافت تاريخي يزد با ويژگي وجود و جريان حيات و زندگي در جهان شناخته ميبيان 

  .وجود دارد... ها مسجد، بازار، حسينيه، كوچه و  در بافت تاريخي بايد يك زنجيره از زندگي وجود داشته باشد همانطور كه در برخي محله

ايم و  چ امكاناتي براي زندگي وجود ندارد به همين دليل با خالي از سكنه شدن بافت تاريخي يزد مواجه شدهاما در برخي نقاط اين بافت، هي: وي افزود

 .اين دقيقا متناقض با ويژگي بافت تاريخي يزد است

اغنه تبديل شده و در بسياري بافت تاريخي يزد اكنون در بهترين حالت به محل سكونت افراد غيربومي و اتباع بيگانه به ويژه اف: زاده ادامه داد عظيمي

 .ها، فضاهاي ارزشمند به مخروبه تبديل شده است موارد به دليل خالي از سكنه بودن خانه

هاي جذبي در بافت تاريخي، مداخله در بافت تاريخي و ساخت و  فرو ريختن ديوارها بر اثر بارندگي، فروكش كردن چاه: شهردار يزد خاطرنشان كرد

 .از جمله مواردي است كه در مورد بافت تاريخي يزد به وفور مشاهده شده است.... ا بافت، رد شدن بلوار از وسط بافت تاريخي و سازهايي ناهماهنگ ب

رساني به داخل بافت تاريخي  ميليارد تومان براي خدمات5ساالنه : اند، افزود وي همچنين با بيان اينكه بافت تاريخي و فرسوده با يكديگر تلفيق شده

 .هاي باريك بسيار پرزحمت و پرهزينه است آوري زباله در كوچه كنيم زيرا جمع نه ميهزي

 .اين مسئله را اصال نبايد تخريب نام نهاد بلكه احيا و مرمت بافت تاريخي است: تاكيد كرد) ع(زاده با اشاره به اجراي طرح توسعه امامزاده جعفر  عظيمي

مشاور هنرسراي معماري، آقاي محسن اوليا واگذار شد تا در بخش طراحي آن كار كند و در آن همه چيز اين طرح پس از تصويب به : وي تصريح كرد

 .مدنظر قرار گرفت و همه چيز متناسب با نظر كارشناسان ميراث فرهنگي و معماري سنتي و اصيل يزد است... حتي رنگ، طرح، ارتفاع و 

يب شده و اعتقاد داريم بايد كارشناسي بيشتري انجام شود و ميراث فرهنگي نيز اگر در مورد بنايي اكنون محدوده طرح تصو: شهردار يزد خاطرنشان كرد

 .در محدوده طرح، تعلل كرده و آن را به ثبت نرسانده است، اعالم كند

اي در طرح توسعه  تاريخي ثبت شده دهيم كه هيچ بناي اين اطمينان را به مردم، مسئوالن و همه دوستداران ميراث فرهنگي مي: زاده تاكيد كرد عظيمي

 .تخريب نخواهد شد) ع(امامزاده جعفر 

  1004ظ/30و/2464/انتهاي پيام
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 http://www.mehrnews.com/detail/News/2089086خبرگزاری مھر-٤

  .پاي قبرستان در ميان نيست/ شود افت تاريخي تخريب نميب) ع(توضيح مسئوالن در مورد توسعه امامزاده جعفر

يزد كه با هدف گسترش فضا و احياي بافت تاريخي انجام شد، تخريب چند خانه فرسوده ) ع(با اجراي طرح توسعه امامزاده جعفر : خبرگزاري مهر -يزد 

همگان نسبت به ويراني بافت تاريخي يزد ابراز نگراني كردند اما هاي خارجي داشت و  هاي مختلف حتي رسانه بسياري در رسانه  و ويرانه، انعكاس

 .شود بلكه شاهد احياي آن نيز خواهيم بود مسئوالن يزد همواره تاكيد دارند كه در اجراي اين طرح، نه تنها بافت تاريخي تخريب نمي

ت تاريخي قرار دارد، با تصويب مراجع قانوني و كميسيون ماده پنج يزد كه در مركز شهر در باف) ع(به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه امامزاده جعفر 

و گرفتن مصوبه دولت و اعتبارات دولتي، الزم االجرا شد اما روند آن به كندي پيش رفت تا اينكه كار از چندي پيش به صورت جدي دنبال  89در سال 

 .كشد، سبب واكنش هاي شديد برخي رسانه ها شد ريخي را يدك ميشده اما تخريب چند خانه ويرانه و مخروبه كه تنها نامي از بناي تا

صورت نگرفته بلكه ويراني اصلي اين بناها، در زمان اوج بي توجهي هاي ) ع(تخريب اين خانه ها اكنون و در زمان ا جراي طرح توسعه امامزاده جعفر 

  .ميراث فرهنگي به بناهاي تاريخي صورت گرفته است

وستداران ميراث فرهنگي از يك سو و شائبه و شايعه پراكني هاي عده اي ديگر با هدف خاص از سوي ديگر سبب شده تا مردم نگراني رسانه ها و د

  .منطقه نيز نسبت به اين موضوع تهييج و تحريك شوند بي آنكه اصل ماجرا، آني باشد كه مردم از آن سخن مي گويند

  شد شايعاتي كه در ميان مردم براي تحريك آنها مطرح

مطرح مي ... عده اي از مردم با اجتماعات پي در پي خود مقابل ميراث فرهنگي، شهرداري، امامزاده و 

كنند كه حاضر نيستيم خانه هاي خود را در مقابل رقمي اندك بفروشيم اما در عوض خانه هاي وسيع ما 

  .ميليون تومان به فروش برود 30به قبرستان تبديل شود و هر قبر يك متري 

اين سخنان در حالي از سوي عده اي از مردم مطرح مي شود كه مديركل اوقاف و امور خيريه استان يزد 

  .به طور كلي اين موضوع را رد كرده است

با ) ع(مديركل اوقاف و امور خيريه استان يزد در جلسه اي كه با عنوان تبيين طرح توسعه امامزاده جعفر 

هيچ فضايي در طرح توسعه امامزاده : ا امر برگزار شد، اظهار داشتحضور خبرنگاران و مسئوالن مرتبط ب

  .شود يزد به قبرستان تبديل نمي) ع(جعفر 

فروش قبر در امامزاده مشكالت بسياري نظير مسائل شرعي، اجراي : حجت االسالم غالمرضا عادل افزود

را به دنبال دارد به همين دليل  ...هاي داغدار و  هاي عمراني، مشكالت برگزاري مراسم توسط خانواده طرح

اجرايي شود و اين شايعه اي است كه از سوي برخي افراد با ) ع(قرار نيست چنين طرحي در امامزاده جعفر 

  .اهداف خاص در ميان مردم پراكنده شده است

مين زيرساختها وجود دارد و با توجه به اينكه براي تحقق فرمايش رهبري در مورد تبديل بقاع متبركه به قطب هاي فرهنگي نياز به تا: وي بيان كرد

  .به دليل قرار گرفتن در مركز شهر مورد استقبال مردم است، با كمبود شديد فضا به ويژه پاركينگ مواجه هستيم) ع(امامزاده جعفر 

  احياي بافت تاريخي مدنظر طرح توسعه

يكي از اهداف اجراي طرح توسعه، احياي بافت تاريخي است، توسعه فضاهايي  ضمن اينكه احياي بافت تاريخي را مدنظر داريم و: عادل تصريح كرد

  .نظير پاركينگ را نيز مدنظر داريم

خانه تخريب شده كه هيچكدام از اين خانه ها ارزش تاريخي نداشته اند بلكه فرسوده بوده و قدمت  24براي اجراي اين طرح ها تاكنون : وي يادآور شد

  .ساله داشته اند 30

ه اجراي ي از ايده هاي فرماندار يزد اين است كه اگر بخواهيم بافت تاريخي يزد را احيا كنيم بايد به افزايش ارزش ملك در اين بافت كمك كنيم كيك

  .اي با حفظ فضاهاي ارزشمند تاريخي يكي از اين راهكارهاست هاي توسعه طرح

متاسفانه اين بافت ارزشمند در بسياري نقاط تبديل به : جهان مي شناسد، خاطرنشان كردوي با بيان اينكه دنيا يزد را به عنوان نخستين شهر خشتي 

هاي قديمي به  سكونتگاه جمعيت غيربومي و اتباع بيگانه و مركز سرقت و فساد شده است اما الزم است براي حفظ جمعيت بومي در بافت تاريخي، خانه

داري آنها توجيه اقتصادي داشته باشد و هم به رونق بافت كمك كند و بتواند جذب كننده توريست رستوران و هتل تبديل شود تا از اين طريق هم نگه

  .ها باشد؛ همان اتفاقي كه اكنون در برخي مناطق بافت گسترده تاريخي يزد رخ داده است
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همكاري ها پاي كار بيايند و  براي احياي بافت تاريخي بايد همه دستگاه: فرماندار يزد تصريح كرد

  .كنند در غير اين صورت احياي بافت به طور كامل انجام نخواهد شد

ميليارد تومان براي بافت تاريخي در سفر دوم رياست جمهوري مصوب شد و  20: سيفي يادآور شد

ميليارد تومان براي احياي بافت تاريخي در نظر گرفته شد كه  10در اليحه بودجه سال گذشته، 

  .اين بافت شد اين اقدام موجب رونق

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه توسعه امري طبيعي طبيعي است و بسياري از 

اما اين توسعه نبايد منجر به از بين رفتن بافت تاريخي : اند، تاكيد كرد هاي مختلف توسعه پيدا كرده بناهاي تاريخي يزد از جمله مسجد جامع نيز در زمان

گردشگر نيز باشد مانند هتل داد كه در گذشته گاراژ بود اما اكنون به مكاني مدرن، كارآمد جاذب مسافران و گردشگران تبديل شده  شود بلكه بايد جاذب

  .است

  هويت بافت تاريخي خدشه دار نمي شود

نيز همين نكات مدنظر ) ع(امامزاده جعفر توسعه بايد به نحوي انجام شود كه هويت بافت تاريخي را از بين نبرد و در طرح توسعه : سيفي خاطرنشان كرد

  .قرار گرفته است

ها نگران بافت تاريخي هستند، مسئوالن  امامزاده بايد سنبل ارزش ديني و ارزش بافت تاريخي باشد و به طور قطع همانگونه كه رسانه: وي تصريح كرد

  .نيز به اين امر توجه دارند و هيچ فضاي ارزشمند تاريخي تخريب نخواهد شد

اين شهردار يزد هم گرچه در گزارشي كه پيش از اين توسط خبرگزاري مهر تهيه شده بود، بر عدم تخريب فضاهاي تاريخي تاكيد كرده بود، اما در 

  .جلسه باز هم بر تاكيدات خود تاكيد كرد

بومي و افاغنه ساكن آن باشند، نمي خواهيم خانه نمي خواهيم بافت تاريخي يزد خالي از سكنه باشد يا افراد غير: محمدرضا عظيمي زاده اظهار داشت

  .هاي تاريخي به خرابه تبديل شوند بلكه مي خواهيم بافت تاريخي باعث امنيت و زنده بودن آن شود

  احياي بافت تاريخي را نبايد تخريب نام نهاد

شوند و بسياري موارد ديگر كه بافت  بر اثر بارندگي تخريب مي ريزد، ديوارها هاي جذبي فرو مي اكنون به طور دائم گزارش داريم كه چاه: وي تاكيد كرد

  .تاريخي را به تدريج رو به نابودي مي برد

  .متاسفانه اكنون بافت تاريخي با بافت فرسوده تلفيق شده و هر اقدامي در آنها سبب واكنش عده اي مي شود: عظيمي زاده عنوان كرد

خانه هاي فرسوده را نبايد تخريب بافت تاريخي نام نهاد بلكه بايد واقع بين بود و اين اقدامات را احياي  طرح توسعه و تخريب: شهردار يزد تاكيد كرد

  .بافت تاريخي خواند

دهه همه مسئوالن استان بر اين مسئله كه بافت تاريخي تخريب نمي شود تاكيد دارند و به نظر مي رسد كه خانه هاي تاريخي كه با بي توجهي در 

انه ، مخروبه و به تلي از خاك تبديل شده اند، نمي توانند براي بافت تاريخي ارزشمند باشند بلكه بايد كمك كرد تا اين بافت احيا شود تا خهاي گذشته

  .هاي محدود تاريخي و داراي ارزش نيز در طرح هاي توسعه اي، احيا شوند

ايتاليا، داراي افتخار در اين زمينه است، اكنون به همتي بلند و همدلي نيازمند شهر يزد كه اكنون بزرگترين شهر خشتي جهان است و بعد از ونيز در 

  .است تا دوباره هويتي كه به سمت مخدوش شدن مي رود را احيا كند

  نيره شفيعي پور: گزارش

  

 .اند شان تهديد شده برخي مالكان براي فروش خانه تاريخي:  يكي از ساكنينمصاحبه با 

  1392/ تير /  11سه شنبه  ناسسايت خبرگزاري اي

http://isna.ir/fa/news/92041106512  

ي امامزاده جعفر يزد احتمال تخريب آن وجود دارد،  هاي تاريخي قرارگرفته در بخشي از بافت تاريخي يزد كه براساس طرح توسعه مالك يكي از خانه

 .شان را بفروشند هاي اند تا خانه ها را تهديد كرده آمده و آني برخي مالكان در اين منطقه  افرادي به خانه: گفت
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ي امامزاده جعفر يزد  متوليان آستانه: ، اظهار كرد)ايسنا(وگو با خبرنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران  محمد پيمانچي در گفت علي

هاي تاريخي را  اند تعدادي از خانه رسد اعضاي هيأت امناي امامزاده جعفر تصميم گرفته نظر مي به. اند براي تخريب اين بافت تاريخي آمادگي پيدا كرده

 .هاي باالتر بخرند ها را با قيمت ي قاجار تعلق دارند، تخريب كنند، چون حتي حاضر هستند اين خانه ها به دوره كه برخي از آن

كه چه كسي اين  اين: بافت تاريخي كه احتمال تخريب آن نيز وجود دارد، ادامه داددر اين » ها كرماني«ي  ساله 700ي  وي با اشاره به وجود حسينيه

اين در حالي است . گسترش دهند) ع(ي حرم امام رضا  خواهند وسعت اين امامزاده را به اندازه ها را گرفته است، جاي بحث دارد؛ ولي متوليان مي تصميم

 .ها ناراضي هستند تخريبهاي واقع در اين بافت، از اين  كه مالكان خانه

هاي مردم  شود؛ ولي افرادي به خانه اي در اين بافت خراب نمي دليل نارضايتي مالكان، هيچ خانه فرمانداري به ما اطمينان داده است كه به: او اظهار كرد

 .ي خود را بفروشند ها خانه خواهند آن آيند و مي مي

خوانند، در امامزاده نيز  مردم در اين بافت تاريخي نماز مي: شود، افزود ها در يزد مي فروش شدن دندان زمينكه اين اقدامات باعث تيز  وي با تأكيد بر اين

، خواندن بعد از گسترش و اجرايي شدن طرح متوليانش، قرار است مردم دعا و نماز بخوانند؛ ولي اگر اين پروژه همچنان بدون رضايت مالكان اجرا شود

 .زاده درست نيستهيچ نمازي در اين امام

 

مردم يزد خواستار صدور دستور توقف تخريب بافت  اي به رهبر معظم انقالب؛ نامهانتشار 

  1392/ تير /  11در سايت خبرگزاري ايلنا سه شنبه  تاريخي شدند

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=86314  
اين شهر، جمعي از مردم يزد خواستار صدور » ع«زاده جعفر  هاي بافت تاريخي شهر يزد به منظور اجراي طرح توسعه امام پي آغاز تخريب خانهدر : ايلنا

 .توسط رهبر انقالب شدند» دستور توقف تخريب بافت تاريخي«

ها در بافت تاريخي شدند و بر توقف اين  ايشان به بحث تخريب خانهاي به رهبر انقالب خواستار ورود  به گزارش ايلنا از يزد، مردم يزد با صدور نامه

 .تاكيد كردند» تاريخي«تخريب 

 :متن اين نامه بدين شرح است

  »دام مجدالعالي«اي  خامنه... پيشگاه مقام معظم رهبري حضرت آيت ا

زاده و اهالي محله حسينيه علي كرماني، نارضايتي و  امام و حسينيه عاشوراي» ع«زاده جعفر  امضاء كنندگان اين طومار همگي از اهالي محله امام

ها مخصوصا از تخريب  در اين محله. داريم و تخريب خانه و كاشانه و سرپناه خود اعالم مي» ع«زاده جعفر  اعتراض خود را در مورد طرح توسعه امام

ها و شيفته پير و جوان بوده كه در اين  ه در اين مكان روضه خوانياماكن مذهبي كه با داشتن سابقه و قدمت زياد مانند حسينيه عاشورا كه هميش

مشغول حسينيه وعاظ و روحانيون اين مرز و بوم مردم را ارشاد و همه ساله در اين حسينيه جمع شده و هياتي سنگين در اين مكان تعليم و جوانان 

 .شوند عزاداري مي

سال سابقه است كه آن هم در ايام فاطميه مراسم روضه خواني و  500با قدمت بيش از » ع«همچنين حسينيه علي كرماني، حسينيه سيدالشهداء 

هاي متبركه بوسيله  هاي فوق الذكر خود و فرزندان خود را در اين مكان هاي مذهبي در محل شود و هميشه جوانان و شخصيت عزاداري در آن برگزار مي

گيرند و  و مسائل ديني و شرعي خود و فرزندان نتيجه صحيح و از بيانات سروران گرامي درس مي واعظان و روحانيون در مورد و موضوع دين و ديانت

زاده جعفر  هاي واهي از جمله طرح توسعه امام هايشان كه به بهانه از مصائب اهل حاجت گرفته و در ضمن همه اهالي محل از پير و جوان از تخريب خانه

 .اعتراض كامل دارند» ع«

طلبيم  با خون دل و با مشكالت فراوان و عمدتا با كسب پروانه شهرداري ساخته شده و اينجانبان از حضورتان استدعاي كمك و استمداد مي ها اين خانه

 .تا از تخريب خانه و كاشانه و محله ما جلوگيري شود و موجب سرگرداني اهالي در شهر نشود

ام معظم رهبري برسد و به داد همه اهالي محل برسند؛ چراكه سزاوار نيست مسئولين مردم را اميدواريم اين نامه و طومار مورد قبول و به رويت مق

 .سرگردان و خانه به دوش كنند
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http://isna.ir/fa/news/92041207385 

 .درنگ بولدزرها را از آنجا خارج كنيد براي احترام به روح معنويت بافت تاريخي يزد، بي  :دكتر حسن كريميان گفت

بسيار نگران كننده است وقتي : زود، اف)ايسنا(وگو با خبرنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري داشنجويان ايران  اين مدرس دانشگاه تهران در گفت

هاي  خواهند بخشي از خانه خوانيم يكي از مقامات محلي يزد در توجيه اقدامات اخير در بافت تاريخي شهر يزد، با تعبيري لطيف، آورده است كه مي مي

معنويت تك بناها را با چه مالكي اندازه مي  بايد از اين مسئوالن محترم پرسيد كه روح. هستند، تخريب نكنند "روح معنويت"قديمي را كه داراي 

 گيريد؟

معتقد هستيد كه معمار ) به درستي(اگر شما . درنگ بولدزرها را از آنجا خارج كنيد احترام به روح معنويت بافت تاريخي يزد نياز دارد كه بي: وي تاكيد كرد

دريد؟ اگر زماني  هاي پوالدين بولدزر آنها را از هم مي هاي سهمگين و تيغه نعره؟، چرا با "گذاشته است» يااهللا«ها را با صداي  هرخشت خام اين خانه"

هاي كهن و شهرهاي تاريخي تصميم گرفتند كه واحدي را تعمير يا مداخالتي در بافت انجام دهند، بايد با نيروي انساني اين كار  متخصصان بافت

 .يت آن استصورت گيرد، چون حضور بولدوزر در آن بافت، تعرض به معنو

 حفظ تك بنا در بافت يزد، حفظ يك كلمه از يك كتاب*

"تحول شهر در ايران"المللي  وي كه يكي از سخنرانان كنفرانس بين  (Urban Change in Iran)  و با  2012است، كه هشتم و نهم نوامبر

توان به  هاي كهن در شهرهاي تاريخي را مي بافت در اين نشست مطرح شد كه حذف: حضور متخصصان شهرهاي ايراني در لندن برگزار شد، گفت

 .ي تخريب حافظه و هويت آنها به شمار آورد مثابه

اند كه حذف حتا يك نقطه از آن متون،  هاي تاريخي را مانند اسنادي مكتوب و متوني نگارش يافته دانسته متخصصان، بسياري از بافت: او اظهار كرد

 .مشكل مواجه كندتواند خوانش و فهم آنها را با  مي

گويند كه برخي واحدهاي باارزش بافت تاريخي  مسئوالن مي: هايي كه در روزهاي گذشته در بافت تاريخي يزد رخ داده است، گفت وي با اشاره به اتفاق

دادي كلمه را نگه دارد و بقيه كنيم، اين عمل مانند آن است كه كسي از وسط يك سند مكتوب تاريخي، تنها تع داريم و بقيه را حذف مي يزد را نگه مي

بديهي است كه در اين صورت بناهاي تخريب نشده به همان . را حذف كند) نقطه، كاما، حروف ربطي و غيره را كه از نظر او بي ارزش هستند (كلمات 

 .روح و غير قابل فهم خواهند بود كه كلمات باقي مانده در دل يك سند، مخدوش هستند اندازه بي

اين مانند آن . بخواند " بدون ارزش"بناهاي شهر يزد را  واقعا باور كردني نيست كه يكي از مسئوالن استان يزد نيمي ازتك: دانشگاه ادامه داداين مدرس 

 .است كه به گمان كسي، نيمي از كلمات يك سند تاريخي ارزشمند بدون ارزش و قابل حذف تلقي شوند

 ؟!»بافت تاريخي«به جاي » بافت فرسوده»*

نيز مانند نگيني ارزشمند است كه با دستان گهربار ساكنان خداجوي آن ) ع(كه بايد دقت داشت كه مرقد مطهر امامزاده جعفر  او با بيان اين نكته 

ل و تصرف به اين ترتيب روشن است كه هر گونه دخ: دارالمومنين ساخته شده و در ميان ساير بناها و مظاهر فرهنگي شهر رشد كرده است، اظهار كرد

 .تواند آن معنويت، سادگي و بي پيرايگي را نيز مخدوش كند هاي پيراموني مي بي رويه در بافت

ها  اين اشتباه: هاي كهن كه ممكن است به داليلي در اين روزها سرعت بيشتري پيدا كند، نيز توضيح داد يابي اينگونه اقدامات در بافت كريميان در ريشه

حتي در صورت استعمال عبارت نخست نيز بايد . گيرد سرچشمه مي "بافت تاريخي"به جاي  "بافت فرسوده "ارت نامفهوم از انتخاب و استعمال عب

 .كند شوند؛ بلكه ارزش افزوده براي آنها ايجاد مي توجه كرد كه اين فرسودگي موجب كاهش اعتبار فضاهاي تاريخي شهرهاي كهن نمي

 گويند ها مي كنوانسيون*

ي  المللي كه مجلس ايران هم الحاق به آنها را پذيرفته است و تجربيات علمي متخصصان، نه تنها همه هاي بين با اتكا به كنوانسيون: او تاكيد كرد

 .نيز بايد بدون دخل و تصرف بر جاي خود حفظ شوند تا هويت بافت لطمه نبيند "هاي ارتباطي شبكه"و  "معابر"هاي تاريخي، بلكه  اجزاي بافت

 پيامانتهاي 
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  1392/ تير /  12چهار شنبه  برگزاري جلسه  شهردار با نمايندگان حاميان بافت

 

شهردار يزد دستور توقف اجراي طرح  جلسه با نمايندگان حاميان بافتدر: انتشار خبر 

 1392/ تير /  12چهار شنبه  خبرگزاري ايلنا -  را صادر كرد» ع«توسعه امام زاده جعفر 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=86669  

  .را صادر كرد» ع«شهردار يزد در ديدار با حاميان ميراث فرهنگي، دستور توقف اجراي طرح توسعه امام زاده جعفر : ايلنا

: اين جلسه كه صبح امروز در دفتر شهردار برگزار شد، با بيان اين مطلب به ايلنا گفتبه گزارش ايلنا از يزد، يكي از حاميان ميراث فرهنگي حاضر در 

هاي صورت گرفته در محله  با دعوت حاميان ميراث فرهنگي از تخريب» ع«آقاي شهردار روز گذشته پس از كنفرانس مطبوعاتي در امام زاده جعفر 

  .بازديد كرد

شنبه تخريب شده بود، بازديد كرد و با ارزش بودن  5خانه اي در نزديكي حسينيه كرماني را كه در روز  آقاي عظيمي زاده: مهدي صادق احمدي افزود

  .اين خانه را تاييد كرد

شهردار محترم پس از اين بازديد قول داد تا اجراي طرح توسعه متوقف شود و در صورت فشار بر وي براي ادامه طرح، حاضر به استعفا از : وي افزود

  .است شهرداري

اين جلسه صبح امروز در دفتر : اين فعال ميراث فرهنگي با اشاره به دعوت شهردار براي برگزاري جلسه اي با نمايندگان حاميان ميراث فرهنگي گفت

  .آقاي عظيمي زاده برگزار شد و وي دستور توقف اجراي طرح را صادر كرد

خواسته تا اجراي آن را بپذيرد گفت شهرداري با اصرار مسئولين و  شهرداري در ابتدا نمي آقاي شهردار در اين جلسه با بيان اينكه: صادق احمدي گفت

  .با هماهنگي با ميراث انجام شد» پالك به پالك«ها  هاي معوض مسئوليت را پذيرفت كه البته تخريب باتوجه به واگذاري زمين

وه هاي كارشناسي از جمله شوراي بافت، طرح متوقف شود چراكه در اجراي آقاي عظيمي زاده قول داد تا زمان بازنگري طرح توسط گر: وي افزود

  .هاي اينچنيني نبايد عجله كرد طرح

  .آقاي شهردار همچنين در اين ديدار توصيه مسئوالن براي تسريع در اجراي طرح را تاييد كرد: اين استاد دانشگاه تصريح كرد

ر ابتداي طرح بر اين تاكيد داشتم تخريب پس از تملك كامل صورت بگيرد ولي مسئولين استان آقاي شهردار در اين جلسه گفت د: صادق احمدي گفت

  .بر تخريب همزمان با تملك تاكيد كردند» جلسه اي«در 

لسه گفتني است آقايان حميد رضا بيگ زاده، مهدي صادق احمدي، محمدرضا قدكيان و هادي رضوي به نمايندگي از حاميان ميراث فرهنگي در اين ج

نمايندگان ميراث  .ها تشكر كردند حضور داشتند و از شهردار محترم براي برخورد مناسب و پذيرش درخواست حاميان ميراث فرهنگي در بازديد از تخريب

  .فرهنگي همچنين ابراز اميدواري كردند تا طرح توسعه امام زاده با نظرات كارشناسي متخصصين امر، مورد بازنگري كلي قرار گيرد

  .يوقي مسئول اجراي پروژه شهرداري در اين طرح وعده داد تا براي فروش ملك و تملك توسط شهرداري، كسي تحت فشار قرار نگيردع

  

  

 7:30 ساعت فرهنگ راديو اقليم هفت برنامه در يزد بافت موضوع تخريب خبري پوشش
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  1392/ تير /  12چهار شنبه  ايران ،مطلب در  صفحه ميراث روزنامه  4درج 
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عدم  تاكيد شد؛شهردار اي به  طي نامهنفر از اهالي محل با عنوان  70پوشش خبري نامه  

 خبرگزاري ايلنا »يتملك منازل خود توسط شهردار«رضايت مردم بافت تاريخي يزد از 

 1392/ تير /  12چهار شنبه 

 http://ilna.ir/news/news.cfm?id=86658  

به  .تاكيد كردند» تملك منازل خود توسط شهرداري«به شهردار يزد، بر عدم رضايت نسبت به اي خطاب  مردم بافت تاريخي يزد با صدور نامه: ايلنا

 :زاده آمده است گزارش ايلنا از يزد، در اين نامه خطاب به محمد رضا عظيمي

در خصوص طرح توسعه اين » ع«زاده جعفر  احتراما نظر به برگزاري كنفرانس مطبوعاتي نمايندگان نهادهاي دولتي و اصحاب رسانه در محل امام

ها و فشارهاي  شود اهالي محله، خواهان توقف تخريب به اين وسيله تاكيد مي. زاده، با توجه به اينكه به نظريات و اعتراض اهالي توجهي نشده است امام

است با توجه به تهديدهاي لفظي ماموران ضمنا خواهشمند  .نمايند ها هستند و عدم تمايل خود را به واگذاري ملك خود اعالم مي واگذاري و فروش آن

 .موضوع توسط آن مقام محترم پيگيري شود... اجراي طرح درخصوص قطعي آب، برق و

  

 - در مورد طرح توسعه امامزاده جعفريزدس جمهور منتخب يبه ري سرگشاده انتشار نامه

  1392تير  13پنج شنبه يزد فردا 

http://www.yazdfarda.com/news/1392/04/73353.html  
تشكري سخنگوي ستادمركزي دكتر روحاني در يزد با نگاشتن نامه اي سرگشاده به رييس جمهور منتخب خواستار توقف و بررسي كارشناسي :يزدفردا 

 .اين طرح شد

اداره كل    به عنوان اوالد امامزاده از يك طرف و از طرف ديگر فردي كه سابقه مديريت بخشي از:تشكري در نامه خود آورده است  ش يزدفردابه گزار

 گي اشنايي دارم ،اعالم مي نمايمسال از نزديك با عملكرد و قوانين حوزه ميراث فرهن 6-5قبل از ادغام و به عنوان معاون و مشاور مدير كل طي 

 .اجراي اين پروژه به اين نحو نه به نفع استانه امامزاده ونه به نفع بافت تاريخي شهر يزد كه بافت درجه يك ثبتيست، نخواهد بود

 :متن كامل نامه مورد اشاره كه نسخه اي از آن در اختيار يزدفردا قرار گرفته به شرح زير است

همانگونه كه مستحضريد در چند /سالم عليكم/رييس منتخب جمهور اسالمي ايران/وحانيحضرت حجه االسالم والمسلمين دكتر حسن ر/بسمه تعالي

در صدر اخباررسانه هاي داخلي ) يزد(يزد و تخريب بخشي از بافت تاريخي اين شهر )ع(امامزاده جعفر روز اخير مباحثي پيرامون توسعه آستانه مقدسه

  .وحتي خارجي قرار گرفت

خرداد استفاده نموده و به جاي ايجاد  24ستاد انتخاباتي حضرتعالي در استان يزد از فضاي بازومناسب پيامد حماسه  خوشحالم كه به عنوان سخنگوي

سياسي،از حضرتعالي با عنايت به داليل ذيل وبه نيابت از جمع كثيري از مردم درخواست مداخله وصدور دستور توقف اجراي پروژه  هرگونه جار وجنجال

  .، را داشته باشمتا بررسي دقيق تر 

اداره كل قبل از ادغام و  جناب اقاي دكتر روحاني اينجانب به عنوان اوالد امامزاده از يك طرف و ازطرف ديگر فردي كه سابقه مديريت بخشي از ) الف

الم مي نمايم اجراي اين پروژه به فرهنگي اشنايي دارم ،اع سال از نزديك با عملكرد و قوانين حوزه ميراث 6-5معاون و مشاور مدير كل طي  به عنوان

  نخواهد بود،استانه امام زاده ونه به نفع بافت تاريخي شهر يزد كه بافت درجه يك ثبتيست اين نحو نه به نفع

 بوده كه مدير كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان نيز در ان حضور 5صدور مجوز اجراي تخريب بر اساس راي كميسيون ماده ) *ب

نيز داشته اند ولي ظاهرا به داليل نامشخص از بدنه كارشناسي اداره كل ميراث هيچ بررسي بر روي اين طرح صورت نگرفته است و مدير كل محترم 

  .يستنتمايلي به مداخله نداشته اند و به لحاظ قانوني راي كميسيون توسط ديوان عدالت اداري قابل شكستن است كه فرصت كافي براي پيگيري ميسر 

ممكن است همه قريب به هشتاد منزل مسكوني كه قرار است در اين طرح تخريب شوند ارزش تاريخي و ثبتي نداشته باشند ولي اين طرح ميتواند )* ج

ند، طرحي شكافي در بافت فشرده تاريخي شهر يزد باشد كه جبران ناشدني است و بايد با دقت بيشتري اين طرح بررسي و پس از شناسايي منازل ارزشم

  .كه خللي در بافت ايجاد ننمايد اجرا گردد
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ژه رياست محترم جمهور منتخب به استحضار مي رساند در سالهاي قبل هيات امناء وقت امامزاده بدون تخريب بافت تاريخي پيرامون امامزاده پرو)* د

در پي داشته است از جمله ساخت مسجد اعظم، كتابخانه،موزه و  هايي اجرا نمودند كه علي رغم داشتن دستاوردهاي فرهنگي،مرمت بافت تاريخي را نيز

  .دباز سازي مجموعه تاريخي كاروانسراي مشيرالممالك ، كه اين نشان ميدهد پروژه هاي توسعه اي و فرهنگي ميتواند بدون آثار مخرب اجرا گرد

توليت موقوفات امامزاده را عهده دار هستند اعالم مينمايم كه در حال  اينجانب به نيابت از دكتر سيد محمد امامزاده يزدي كه عضو هيات امناء و)* و

طح از حاضر استانه امامزاده به لحاظ مالي استطاعت تعمير بقعه و باز سازي گل دسته را ندارد و به هيچ وجه امكان اجراي ساخت و ساز در اين س

تها به عنوان مخروبه باقي مي ماند و صرفا تنها نياز توسعه اي استانه امامزاده تعريض مساحت زمين در اينده امكان پذير نبوده و بافت تخريب شده تا مد

لذا هر اقدامي كه باعث نارضايتي مردم يا *.كوچه هاي اطراف است وطرح حاضر بار مالي سنگيني به اين مجموعه مذهبي تاريخي اعمال مينمايد

 .*مي باشد و آمادگي هر اقدامي در همراهي با مردم و كارشناسان در اين مورد وجود داردتخريب ميراث فرهنگي گردد مورد پذيرش توليت آستانه ن

ا اين در حال حاضر تنها اعتبار پيش بيني شده براي اين طرح زمينهاي جايگزين براي ازاد سازي منازل واقع در اين طرح است و پس از آن تا مدته) *ي

  .خواهد ماندطرح بدون اعتبار و متولي جهت تكميل پروژه 

ان را در  لذا با عنايت به موارد مذكور و با توجه به نظر اكثر كارشناسان ومديران صاحب نظر در اين حوزه كه اين طرح را فاقدبررسي كامل و اجراي

ستان و اصرار برخي تعارض با قوانين ساخت و ساز در بافت هاي تاريخي مي دانند واز طرف ديگر عدم پاسخگويي مدير كل محترم ميراث فرهنگي ا

تور توقف مسولين استان به اجراي سريع اين طرح باعث شد به خود اجازه دهم در قالب نامه اي سر گشاده ، از حضرتعالي استمداد جسته تا با صدور دس

  /.اجراي اين پروژه فرصتي براي بازنگري كارشناسانه طرح ،ايجاد نماييم

  

ي تخريب ميراث فرهنگي،   م معظم رهبري دربارهني با تيتر استفتاء مقايمصاحبه سيد حس 

 14/4/92خبرگزاي ايسنا، جمعه 

http://isna.ir/fa/news/92041408122  

نقش اين اداره و شركت مخابرات يزد در حفاظت از ميراث فرهنگي و بافت : مدير سابق اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد معتقد است

 .تاريخي اين استان در يك حد بوده است

ي تخريب بافت تاريخي يزد به  درباره) ايسنا(برنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران گو با خ و سيدمحمدرضا سيدحسيني در گفت

، با تأكيد بر خالف بودن تخريب بافت تاريخي يزد كه در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده »)ع(طرح جامع آستان مقدس امامزاده جعفر«ي  بهانه

فقط كار قبرفروشي انجام شده است؛ اميدوارم با اجرايي شدن اين پروژه در اين امامزاده، قبرفروشي ) ع(زاده جعفر تا كنون كه در صحن امام: است، گفت

 .هاي آن رخ ندهد در صحن

ر حدي باشد كه ها بايد د در بحث ديگر جايگاه امامزاده: ي افراد به آن توجه دارند و افزود او حفظ شأن و مقام امامزاده را يكي از مباحثي دانست كه همه

ها را به ميادين  ها تخريب كنيم و خيابان اين كه دائما به نام امامزاده. ما آشنا شوند) ع(ها با روش و محيط زندگي امامان معصوم  مردم در فضاي امامزاده

اند، در واقع با اين كار ميان ائمه  مردم بودهزيست و بين  ها ساده توانيم نشان دهيم كه امامزاده اصلي شهرهايمان برسانيم درست نيست، در اين حالت نمي

 .اندازيم و مردم فاصله مي

در چند سال گذشته، كاري كه با ميراث فرهنگي صورت : رييس سازمان ميراث فرهنگي استان يزد بود، ادامه داد 85تا اوايل  83وي كه از شهريور 

هاي بعدي از اين افراد  كنند بايد به تاريخ جواب دهند، قطعا دولت اين كارها را مي كساني كه. ها در زمان حمله به ايران انجام ندادند گرفت، مغول

 .كنند بازخواست مي

چندان دور بايد به همه جواب دهيد كه بر   ي نه در گذشته. سيدحسيني همچنين به مسؤوالن و متوليان كنوني شهر يزد توصيه كرد؛ اين كارها را نكنيد

 ها را انجام داديد؟ ين تخريبچه اساسي و با چه مجوزي ا

ايشان در آن زمان اعالم كردند : ي تخريب ميراث فرهنگي، صورت گرفته است، گفت وي با اشاره به استفتائي كه در گذشته از مقام معظم رهبري درباره

 .كردند اي كاش اكنون نيز متوليان اين قضيه به اين استفتاء گوش مي. كه تخريب ميراث فرهنگي اصال جايز نيست
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 1392تير 15شنبه پيوند، روزنامه قانون، بافت تاريخي يزد به تاريخ مي

هاي اين بخش را كه ديرينگي  اندازي قرار گرفته و با وجود مخالفت ميراث فرهنگي يزد همچنان خانه چندي است كه بافت تاريخي شهر يزد مورد دست

نخست اجراي اين پروژه به . هاي مذهبي است تصميم استانداري براي گسترش يكي از مكاناين ويراني در پي . كنند بسيار دارد، خريده و خراب مي

را خراب يكي از مهندسان مشاور باسابقه يزد واگذار شد كه براي اجراي آن به خواست استانداري يزد، ناچار بودند بخش زيادي از بافت تاريخي يزد 

از اين . يي كه ديرينگي دارند و بخشي از آن ميراث ملي و نشان تاريخي بودن اين شهر هستند، نرفتها گروه مشاور يادشده زيربار ويراني خانه. كنند

. واهد شدروي كار به مشاور ديگري سپرده شد كه براساس طرح اوليه تهيه شده از سوي اين مشاور، نزديك به چهار هكتار از بافت تاريخي يزد ويران خ

هايي از بافت تاريخي آغاز  ها و ويران كردن بخش نشدن نهايي اين طرح، از هم اكنون اجراي آن با خريد خانه اين در حالي است كه با وجود تصويب

در پي اين تصميم گروهي از خبرنگاران و فعاالن ميراث فرهنگي در اعتراض به اين طرح مسئوالن، در جلوي اداره كل سازمان ميراث . شده است

هاي ويران شده در پيرامون  يكي از كارشناسان ميراث فرهنگي، ديرينگي بيشتر خانه  و به گفته» امرداد«به گزارش . فرهنگي استان يزد گردهم آمدند

بر اين اساس، ميراث فرهنگي اجراي طرح توسعه اين امامزاده را با شرط . نظير هستند گردد و از نظر طرح و معماري بي اين امامزاده به دوران قاجار برمي

هاي محدوده بافت تاريخي اكنون آغاز شده و هيچ نقشه و طرحي هم  سازي خانه مند تاييد كرده، اما شوربختانه كار ويران مدون و ضابطهوجود يك طرح 

 ي و ادارهبراي اين كار در اختيار ميراث فرهنگي قرارنگرفته است، البته سازمان ميراث فرهنگي هم مراتب اعتراض خود را از طريق نامه به استاندار

  .اوقاف يزد اعالم كرده اما تاكنون هيچ جوابي دريافت نكرده است

 

سايه ارواح بر بافت تاريخي يزد، : برنامه پيك بامدادي راديو ايران با تيتر بريش خشپو

  92تيرماه  16مصاحبه با مدير ميراث يزد، يكشنبه 

  

  

 ، راديو پيام،پخش بخشهايي از صداي فيلم مخالفت مردم  محلي در مورد توسعه امامزاده

  صبح 11، ساعت 92تيرماه  16يكشنبه 

  

  

 1392تير 61شنبه يكپيوند، قدس آنالين ، بافت تاريخي يزد به تاريخ مي تخريب يا توسعه؛

  

بافت تاريخي شهر يزد از  -سميه شرف ديني  -كاظم صادقپور -يزد/ گروه ميهن 

كرده و زندگي در آن جريان جمله بافتهايي است كه هنوز نشاط و پويايي خود را حفظ 

 .دارد

هاي پيچ در پيچ و داالنهاي تنگ و باريكش، يزد و بادگيرهايي  يزد و كوچه پس كوچه

  .كند كه هواي گرم تابستان را به هواي خنك تبديل مي

يزد و هزاران يادگار به جاي مانده در دل تاريخ كه همه اينها به نوعي شناسنامه اين 

وند، حال اگر اين يادگاران تاريخ را از سيماي شهر پاك ش ي محسوب مي شهر كوير

  .كنيم ديگر شهري به نام يزد نداريم كه به آن بباليم
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هكتار از بافت تاريخي يزد در فهرست آثار ملي ثبت شده، اما حاال قرار است براساس يك  920هكتار و پس از آن  800هاي گذشته، نخست  سال

اما اين اقدام با مخالفتهاي مردمي مواجه شده و با وجود تخريب . اي واقع در آن تخريب شود با هدف توسعه امامزاده مصوبه، چهار هكتار از اين بافت

  .ها به ادعاي مسؤوالن ميراث فرهنگي استان يزد، براي بررسي بيشتر متوقف شده است چند خانه در محدوده امامزاده جعفر، ادامه تخريب

  .اند الن شهري براي داشتن شهري آباد و زيبا راهي جز تخريب بافت تاريخي دومين شهر خشت خام دنيا نيافتهو حال چند صباحي است كه مسؤو

بايد از اين مسؤوالن پرسيد كه آيا بافت تاريخي كه داراي . كنند جالبتر از آن اينكه بسياري از اين مسؤوالن بافت تاريخي را بافت فرسوده عنوان مي

  به مراقبت نياز ندارد و براي زيباتر شدن چهره شهر، اين بافت بايد قرباني سياستهاي اين افراد شود؟ ارزش و هويت معنوي است

تغيير و تحوالتي اتفاق افتاده است كه دوستداران ميراث فرهنگي را نگران كرده و اعتراضاتي را به دنبال داشته ) ع(اين روزها در حوالي امامزاده جعفر

هاي فرسوده در طرح توسعه امامزاده قرار دارند و اجراي اين طرح سبب  ند كه تخريبها ربطي به بافت تاريخي ندارد و فقط خانهگوي است اما مسؤوالن مي

 .شود احياي بافت تاريخي مي

  تخريب بدون مجوز ميراث

هايي صورت  تاريخي براي توسعه اين بنا تخريببا توجه به قرار گرفتن اين امامزاده در دل بافت : گويد معاون سازمان ميراث فرهنگي در اين باره مي

  .اند ايم و هيچ مجوزي از سوي ميراث براي تخريب نداشته گرفته كه بشدت با آن مخالفت كرده

گونه متوليان اين امر قبل از هر : باشند، افزود سامان كارگر با بيان اينكه در اين مصوبه كه يك طرح شهري است چند سازمان و نهاد دولتي سهيم مي

  .كردند رساندند و بعد از موافقت ميراث اقدام به تخريب مي را به تصويب مي 2و  1بايست كليات فاز  اقدامي مي

  .ها متوقف شده است در چند روز گذشته تخريب: وي با بيان اينكه ميراث مخالف اين تخريبها بوده افزود

تشخيص : گويد ي تخريب شده فاقد ارزش تاريخي است اما معاون ميراث فرهنگي ميها اند كه خانه بعضي از مسؤوالن اوقاف و شهرداري مدعي شده

تواند متولي اين تشخيص  باشد و شهرداري و يا اداره اوقاف نمي باشد تنها برعهده ميراث مي اينكه يك بنايي تاريخي است و داراي ارزش تاريخي مي

  .باشند

  گويد شهردار چيز ديگري مي

يزد با بيان اينكه بافت تاريخي يزد جريان حيات و زندگي در جهان ) ع(هردار يزد در جلسه تبيين طرح توسعه امامزاده جعفرزاده ش محمدرضا عظيمي

ايم و اين دقيقاً  در برخي نقاط اين بافت، هيچ امكاناتي براي زندگي وجود ندارد به همين دليل با خالي شدن از سكنه مواجه شده: گويد شناخته شده، مي

  .ض با ويژگي بافت تاريخي يزد استمتناق

تلفيق  زاده با بيان اينكه بافت تاريخي يزد اكنون در بهترين حالت به محل سكونت افراد غيربومي و اتباع بيگانه به ويژه افاغنه تبديل شده از عظيمي

آوري  كنيم زيرا جمع به داخل بافت تاريخي هزينه ميميليارد تومان براي خدمات رساني  5ساالنه : افزايد گويد و مي بافت تاريخي و فرسوده سخن مي

  .هاي باريك بسيار پرزحمت و پرهزينه است زباله در كوچه

اين مسأله تخريب نيست بلكه احيا و مرمت بافت تاريخي بوده كه پس از تصويب به : تأكيد كرد) ع(وي با اشاره به اجراي طرح توسعه امامزاده جعفر

همه چيز متناسب با نظر كارشناسان ميراث فرهنگي و معماري ... گذار شده است و در آن همه چيز حتي رنگ، طرح، ارتفاع ومشاور هنرسراي معماري، وا

  .سنتي و اصيل يزد است

بافت  براي احياي بافت تاريخي يزد ارزش ملك را در اين: گويد سيفي فرماندار يزد نيز كه روزگاري خود متولي اول سازمان ميراث فرهنگي بوده مي

  .اي با حفظ فضاهاي ارزشمند تاريخي يكي از اين راهكارهاست هاي توسعه افزايش دهيم كه اجراي طرح

هاي بسياري از  شود و ساالنه توريست هاي فرانسه تدريس مي هاي خاص، در دانشگاه مندي از ويژگي معماري يزد به خاطر بهره: افزايد سيفي مي

  .كنند بازديد مي كشورهاي خارجي از بافت تاريخي يزد

  هاي قديمي به رستوران و هتل تبديل خانه

اي در احياي بافت  هاي قديمي به رستوران و هتل توانستيم تا اندازه وي با اشاره به اينكه براي حفظ جمعيت بومي در بافت تاريخي با تبديل خانه

ر سفر دوم رياست جمهوري مصوب شد و در اليحه بودجه سال گذشته نيز ميليارد تومان براي بافت تاريخي د 20: كند تاريخي موفق باشيم، تصريح مي

  .ميليارد تومان براي احياي بافت تاريخي در نظر گرفته شد كه موجب رونق اين بافت شده است 10

چهار خانه تخريب شده است، اي تاكنون فقط  وي با اشاره به اينكه امامزاده بايد سنبل ارزش ديني و ارزش بافت تاريخي باشد و در اين طرح توسعه

ها با نامه ميراث فرهنگي به خاطر ويراني ساختمان آن تخريب شده و منزل ديگر متعلق به شخصي به نام شفق بوده كه به  يكي از خانه: خاطرنشان كرد

  .خاطر از دست دادن هويت تاريخي اين خانه، ميراث فرهنگي اجازه تخريب آن را صادر كرد
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اي نوشته و درخواست كمك مالي براي اجراي  به معاون ميراث فرهنگي در مورد توسعه حريم امامزاده نامه 90نكه استاندار يزد در سال وي با اشاره به اي

  .بنابراين ميراث فرهنگي تهران نيز به طور كامل در جريان قرار دارد: گويد اين طرح كرده است، مي

  شايعه يا واقعيت

هيچ : هاي همجوار امامزاده و تبديل آن به قبرستان توسط سازمان اوقاف گفت تان يزد نيز درباره شايعه خريد خانهمديركل اوقاف و امور خيريه اس

  .اي براي اجراي چنين طرحي نداريم شود و برنامه يزد به قبرستان تبديل نمي) ع(فضايي در طرح توسعه امامزاده جعفر

هاي آنها براي طرح توسعه امامزاده خريداري و تخريب شده  اي مردم را به ويژه افرادي كه خانه دهع: افزايد حجت االسالم غالمرضا عادل در ادامه مي

رسد، اما مردم بدانند هيچ فضايي براي تبديل به  هاي باال به فروش مي هاي آن به قبور يك متري تبديل و با قيمت اند كه خانه است تحريك كرده

  .قبرستان در اين طرح نيست

محل برگزاري نماز جمعه، مسجد مال اسماعيل : گويد كند و مي تي را كه در مورد تبديل اين فضا به مصالي نماز جمعه طرح شده نيز رد ميعادل شايعا

رسد و فضايي براي  هكتار مي 5/5هكتار است و با طرح توسعه به  2/1باشد و مساحتي بيش از پنج هكتار دارد در حالي كه فضاي امامزاده اكنون  مي

  .صلي نخواهد داشتم

د يك مركز محمدعلي آزادي مدير اجرايي بنياد توسعه و عمران موقوفات استان يزد نيز با بيان اينكه اين طرح از چند سال پيش آغاز شده و براي ايجا

اجع قانوني و كميسيون ماده به تصويب مر 89اين طرح اوايل سال : كند ايم، تصريح مي شروع به كار كرده 88فرهنگي مذهبي در مركز شهر، از سال 

  .هكتار زمين كه از اعتبارات دولتي براي تملك اراضي و اجراي طرح استفاده شد، جذب شد 10پنج رسيد و 

نيز در نظر گرفته شده و فضايي مطلوب براي زائران ايجاد خواهد شد ضمن اينكه ... در اين طرح مهمانسرا، بازارچه صنايع دستي و: افزايد آزادي مي

  شود فضايي متناسب با كالبد بافت تاريخي احداث مي

تواند در جذب گردشگر مذهبي باعث رونق صنعت  در بافت تاريخي يزد و توسعه اصولي آن مي) ع(به هر حال قرار گرفتن بارگاه امامزاده جعفر

  .شود يا خير يزد، بافت تاريخي حفظ مي) ع(مامزاده جعفرگردشگري استان شود، حال بايد منتظر ماند و ديد به بهانه اصالح و ساماندهي محوطه اطراف ا

رسد  هاي تاريخي يزد و ثبت شده در فهرست آثار ملي، از درون ويرانه هستند و تنها نمايي از آنها باقي مانده، به نظر مي از سوي ديگر بسياري از خانه

  .هاي مثبتي برداشت براي احياي بافت تاريخي بايد قدم

تواند گامي مؤثر در احياي بافت تاريخي نخستين شهر خشتي  سوده از بافت تاريخي و ساخت و سازهاي متناسب با بافت تاريخي ميهاي فر حذف خانه

باشد با مسؤوالن طرح توسعه اين امامزاده به توافق  با اين حال بايد ديد كه آيا ميراث فرهنگي كه متولي حفظ اين آثار ارزشمند تاريخي مي.جهان باشد

  رسند يا نه؟ ي مينهاي

    /قدس آنالين   /انتهاي خبر

  

  

 35پخش تيتر خبري قدمت خانه هاي تخريب شده بيش از 

  92تيرماه  16يكشنبه  سال نيست، همشهري يزد،
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يزد خواهد )ع(شهرداري با قاطعيت تا پايان طرح توسعه امامزاده جعفر: مصاحبه شهردار

 92تيرماه  16، يزد رسا ، يكشنبه ايستاد

 

w.yazdrasa.ir/newshttp://ww 

با همكاري ميراث فرهنگي استان، پالك هايي كه ارزش تاريخي دارند : شهردار يزد با بيان اينكه شهرداري با قاطعيت تا پايان طرح خواهد ايستاد گفت

آن ها به عنوان بخش هاي  بررسي و شناسايي شده و با برنامه ريزي مناسب، بدون تخريب و با كمترين تغييرات در طرح جاي خواهد گرفت كه از

 .مختلف مانند دارالشفاء و زائر سرا، استفاده مي شود

توقف طرح تخريب بافت ”در خصوص اظهار برخي از سايت هاي استاني و رسانه هاي خبري بيگانه در مورد  يزد رسا شهردار يزد در مصاحبه با خبرنگار

دو مقوله تملك و آزاد سازي و مقوله تخريب ) ع(در طرح توسعه امامزاده جعفر: اظهار داشت)ع(براي توسعه امامزاده جعفر“ اريخي يزدت

اما در رابطه با مقوله تملك، هر مالكي كه عالقه مند باشد، مي تواند در توافقي  فقط تخريب متوقف شده استوجود دارد كه 

  .جزو توسعه اين طرح قرار دهد اما تخريب آن پس از بررسي و شناسايي قدمت و ارزش تاريخي آن ها انجام خواهد گرفتبا شهرداري، ملك خود را 



59 

 

  بناهاي تاريخي با كمترين تغييرات در طرح جاي خواهند گرفت

ه با همكاري ميراث فرهنگي استان، در حال حاضر كار تملكات طرح توسعه امامزاده جعفر يزد در دست انجام است ك: محمد رضا عظيمي زاده افزود

فت كه پالك هايي كه ارزش تاريخي دارند بررسي و شناسايي شده و با برنامه ريزي مناسب، بدون تخريب و با كمترين تغييرات در طرح جاي خواهد گر

  .از آن ها به عنوان بخش هاي مختلف مانند دارالشفاء و زائر سرا، استفاده مي شود

اين پروژه وابسته به همكاري : تمام اين طرح با اشاره به اينكه اين گونه طرح ها از سه سال تا پنج سال تعريف مي شوند گفتوي در خصوص زمان ا

  .سيدمردم دارالعباده است چراكه اگر آن ها در تملك و تخريب با شهرداري همكاري داشته باشند به طور مسلم اين طرح زود تر به پايان خواهد ر

  ار يزد كذب استاستعفاي شهرد

هيچ گاه : از سوي برخي از سايت ها خاطر نشان كرد) ع(عظيمي زاده با تكذيب خبر استعفاي خود در حمايت از بافت تاريخي براي توسعه امامزاده جعفر

رت تخريب بافت تاريخي اين موضوع ازجانب بنده صادر نشده چراكه تاكنون هيچ بناي تاريخي تخريب نشده است و فقط از بنده سوال شده كه در صو

اين شايعات ساخته و پرداخته همان افرادي است كه تجمعات و . استعفا خواهم داد؟ و بنده با قاطعيت جواب منفي دادم و هرگز اين چنين نيست

  .اعتراضات ساختگي را سازماندهي مي كنند 

  گاليه مندي شهردار يزد از ساير دستگاه هاي مرتبط در اين طرح

اين طرح نه تنها همراهي شهرداري بلكه همكاري دستگاه هاي : با بيان اينكه شهرداري با قاطعيت تا پايان طرح خواهد ايستاد تصريح كردشهردار يزد 

كسي ند؟ چرا ديگر را مي طلبد و گاليه اي كه مي توان كرد اين است چرا افرادي كه دست اندركار و پيگير اين پروژه بودند امروز سراغي از آن نمي گير

اين دستگاه از طريق استانداري پيگير بود و طرح را مصوب مي كرد؛ اما امروز جاي خالي آن ها ! نمي رود با معاون عمراني استاندار مصاحبه كند؟

  .نخواهد بود محسوس است به طوري كه ديگر از اين طرح دفاع هم نمي كند و اگر قرار باشد شهرداري به تنها وارد اين طرح شود به طور مسلم اجرايي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ......و داستان ادامه دارد

  


