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 ناصرصبحی
انتشار یک کلیپ در اینستاگرام بود که نام مدرسه
باستانیپاریزی را بر سر زبانها انداخت .مدرسهای با قدمت
 103ساله که بزرگان زیادی را به خود دیده اما بدون شک
مشهورترینشانمرحوماستاددکترمحمدابراهیمباستانیپاریزی
است که نام این مدرسه نیزبه اسم ایشان مزین شده است.
چهره مشهوردیگری که در این مدرسه تحصیل کرده ،شهید
اهللدادی است .کلیپ منتشر شده حاوی فیلم و روایتی از
وضعیت این مدرسه بود که خبر ازناامنی سقف و دیوارهای
ساختمان قدیمی ،نبود امکانات و کالسهای کوچک  2در
 3میداد.
بازدیدبیسرانجام
صبح روز یکشنبه به دعوت علیاصغر داوری؛
نایبرییس شورای شهر پاریز برای دیدن مدرسه به این شهر
میرویم .فضا و نمای مدرسه زیباست .درسمت راست ،زمینی
پر ازدرختانی است با برگهای زرد و نارنجی اما این زمین بین
 2تا  3مترپایینتر ازسطح کوچه است و میتواند خطرساز
باشد .داوری میگوید شهرداری طی توافقی با اوقاف ،قراراست
برای این بخش تدابیری بیندیشد .خود مدرسه نیزپایینتر از
سطح کوچه است .انتهایمدرسهبهیکرودخانهخشکشده
میرسد .برای ورود به مدرسه باید ازچند پله سنگی پایین بروی.
سمت چپ ،ساختمان قدیمی مدرسه وجود دارد با  3اتاق و
سقفهایچوبی.روبهروودرارتفاعیپایینتر،ساختمانجدید
مدرسه شامل کالسها و نمازخانه واقع شده .کلمه جدید
برای این ساختمان درقیاس با ساختمان قدیمی است وگرنه
ساختمان جدید ،بیش از 30سال قدمت دارد.
پشت این ساختمان و درارتفاعی پایینتر ،یک حیات
وجود دارد که به عنوان زمین والیبال استفاده میشود و بازدر
ارتفاعی پایینتر ،حیاط دیگری که وظیفه زمین فوتبال را اجرا
میکند .اولین اتاق سمت چپ ،محل اداری مدرسه است که
چند پله رو به باال میخورد .مدیرمدرسه خانم خراسانی است.
با روی گشاده احوالپرسی میکند و وقتی میگوییم خبرنگارو
عکاس نشریه پاسارگاد هستیم و برای تهیه گزارش آمدهایم ،با
خوشروییعذرخواهیمیکندومیگوید اجازه گرفتنفیلمو
عکسنداریممگربامجوزحراست آموزشوپرورشسیرجان.
بههمیندلیلنیزحاضربهمصاحبهنیست.
از مدیر مدرسه خواهش میکنم اجازه دهد از تلفن
مدرسه برای هماهنگی استفاده کنم که میپذیرد .وارد اتاق
میشوم .اتاق نسبتا بزرگ است و زور بخاری به گرم کردنش
نمیرسد .به گفته نایبرییس شورا ،سرما یکی ازچند مشکل
دانشآموزان این مدرسه است .آب و هوای پاریزدرزمستان به
معنایواقعیکلمهسرداستوتکبخاریهایموجوددردفتر
مدیرو به خصوص کالسها جوابگو نیست .داوری میگوید
حتیدرراهروی کالسهانیزبخاریوجودنداردو اینمسئلهبه
خصوص درایام باران و برف دردسرسازاست.
سقف اتاق مدیر ،مطابق کلیپ پخش شده از چوب
است .در بخشهایی این سقف با ریزش مواجه شده است.

داوری میگوید سالی دو بارروی سقف خاک ریخته میشود اما
این خاکها باید برداشته و تعویض گردد .وزن سقف زیاد شده
و احتمال خطروجود دارد.
داوری به دری که درمنتهاالیه چپ دفترواقع شده اشاره
میکند و میگوید« :به دلیل شیب موجود ،وقتی باران میآید
آب ازاین بخش سرازیرمیشود توی دفتر .چند روزپیش برای
بازدید آمدم .باران آمده بود توی دفترو آب اینجا را گرفته بود».
رویدیوارمدرسهتعدادرسمیدانشآموزان 98نفرذکر
شده است.داوریمیگوید«:امکانات اینجاشایسته اینتعداد
دانشآموزنیست و بسیارکم است .به طورمثال نبود یخچال.
به گفته داوری دراین مدرسه دانشآموزانی وجود دارند که نیاز
به تزریق انسولین دارند اما درمدرسه یک یخچال هم وجود
ندارد که دانشآموز بتواند هنگام ورود به مدرسه انسولین را
آنجا بگذارد تا درساعت مقرراستفاده کند ».البته درکلیپ و
زمان بازدید ما ،دو یخچال دربخش بیرونی ساختمان قدیمی
وجودداشت اماخرابونیازمندتعمیربودند.
شوپرورش
به سراغ تلفن میروم .روابط عمومی آموز 
مرابهحراست ارجاعمیدهد اماباوجودتماسچندباره،موفق
بهصحبتو گرفتنمجوزنمیشوم.
مدیرمدرسه نیزمیگوید به دستور آموزش و پرورش
مجاز نیست اجازه بازدید از کالسها یا اتاقها را بدهد .تنها
موفق میشویم دقایقی در حیاط قدم بزنیم .سمت چپ
اتاقهای اداری یک فضای سبزاست که البته رها شده وگرنه با
رنگ زرد و نارنجی درختان متعددش میتوانست بسیارجذاب
باشد .در گوشه این فضا ،یک درخت بلند خشکشده وجود
دارد .داوری میگوید عمردرخت بیش از 67سال و طول آن
بیش از 30متراست اما حاال خشک شده و با توجه به بادهای
شدید پاییزی و زمستانی پاریزامکان افتادن درخت روی حیاط
مدرسه یا روی خانه مردم و وارد شدن خسارت وجود دارد .به
گفتهداوریتنهاراه استفاده ازجرثقیل است کهبرای این کارنیاز
است بخشهایی ازحیا ط انتهای مدرسه مهیای ورود جرثقیل
شوند اما امکانشمهیانشده است.
مشکالتمدرسهاززباننایبرییسشورا
ادامه گفتوگوی ما و داوری بیرون ازمدرسه درجریان
است.عکاسنشریه ازرویتیرچراغبرقچندعکس ازوضعیت
پشتباممدرسهکهمیگویندخطرسازاست،میگیرد.بهگفته
داوری بخشهایی ازچوب سقف خوراک موریانهها شده و این
روند ادامه دارد که همین نکته موجب افزایش خطرسقوط
سقف است .دیوار بیرونی مدرسه چند پنجره دارد که پنجره
آخربا پارچه پوشانده شده است .این پنجره روبه راهروی بسیار
کوچکی است که تنها یک نفرمیتواند از آن عبورکند .داوری
با اشاره به کلیپ منتشرشده میگوید مدتی یکی از اتاقهای
این راهرو تبدیل به آغل گوسفندان شده بود .البته ماجرا
عمدی نبوده است .گویا یکی ازچوپانان ازایام تعطیلی مدرسه
سوءاستفاده و مدتی از این اتاق به عنوان آغل گوسفندان
استفاده کرده اما قبل ازخبردارشدن مسئوالن ،بارو بندیل را
جمع کرده و رفته و هیچکس هم نمیداند که چه کسی بوده و
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حاال تنها نشانههای به جا مانده این ماجرا را لو میدهند.
مطابقگفتههاینایبرییسشورامشکالتبهدوبخش
تقسیممیشوند.مشکالتمختصبهمدرسهباستانیپاریزیو
شوپرورش .دربخش
مشکالت کلی مربوط به عملکرد آموز 
اول جز موارد ذکر شده؛ نبود وسایل ضدعفونی با توجه
به بحث کرونا ،نبود دستگاه ضدعفونی ،نبود یخچال برای
بیماران انسولینی ،سقف و دیوارهای در حال تخریب ،خرابی
دستگاه کپی و پرینتر ،کمبود فضای آموزشی ،نبود نور کافی
در کالسها ،تقسیم شدن یکی از کالسهای مدرسه با دیوار
فیبری نازک ،نبود وسایل گرمایشی کافی ،وسایل فرسوده از
جملهمیزونیمکتهاو کمبودنیروی آموزشی است.مسایلی
که با وجود توانایی آموزشی معلمان دراین مدرسه و حتی کل
پاریز ،موجب مهاجرت دانشآموزان به مدارس دیگر و حتی
سرچشمه شده است .اتفاقی که گاه منجر به مهاجرت کل
خانواده ازاین شهرمیشود .همچنین بنا به گفته ایشان مقرر
بوده این مدرسه با مشارکت مس سرچشمه تبدیل به موزه
مرحومباستانیپاریزیشود.فضایخاص اینمدرسهبادرختان
و اتاقهای قدیمی ،حیاطهای پلهای و سایرچشماندازهایش
براییکمحیطفرهنگیبسیارمناسببهنظرمیرسد امامس
سرچشمه هیچ اقدام خاصی برای راهاندازی موزه انجام نداده

است.
شایانذکراستتالشمابرایگفتوگوباروابطعمومی
مسسرچشمهبهجایینرسید.
مشکالتعمومی
بخش دوم مشکالت که عمومی محسوب میشوند،
یه گفته داوری شامل موارد زیر است :نبود نمایندگی
شوپرورش با وجود دارا بودن  8مدرسه ،وجود حدود 70
آموز 
مدرسه دربخشها و حضورنزدیک به  700تا  800دانشآموز
است .به گفته وی ،نبود نمایندگی موجب شده تا معلمان و
مدیران ناچار باشند برای کارهای اداری ،مدرسه را رها کرده و
یک روزمرخصی بگیرند تا به طورمثال بابت یک امضا خود را
بهسیرجانبرسانند.درنزدیکیمدرسهمرحومپاریزیدومدرسه
دیگروجود دارد .باقرالعلوم که ابتدا به دانشگاه و سپس به
اشخاصی اجاره داده شده و دیگرمدرسه نیست و یک مدرسه با
دیوارتقریبا ویران شده ،درب خراب ،اتاقهای بدون درو پنجره و
حیاط پرازنخالههای ساختمانی .این ویرانه نام «عدالت» را یدک
شوپرورش نام رسمی این
میکشد .البته به گفته رییس آموز 
مدرسه قدس است .مکانی که روزی آزمایشگاه بوده و حاال با
تخریب آن،دیگرپاریزبرایدانشآموزان آزمایشگاهندارد.
داوری میگوید« :مقرر شده بود در 15مهرماه به بعد

شوپرورشجهتبررسیمشکالتمدارس
رییسمحترمآموز 
پاریزبه خصوص مدرسه باستانی به پاریزبیاید اما نیامده است.
ایشان حتی حاضرنیست پاسخ تماسهای بنده یا رییس شورا
رابدهد».داوریمیگوید«:ماهمموردبیمهری گلگهرهستیم
و هم مس سرچشمه .البته درسالهای گذشته و بابت کرونا،
کمکهای خوبی شد اما جز آن هیچ کمکی از سوی این دو
مجتمع بزرگ به پاریز نمیشود .هر شهری  4مسئله اساسی
دارد که شامل ،آموزش ،بهداشت ،مسکن و اشتغال هستند.
متاسفانه ما با وجود این دو مجتمع بزرگ شاهد مشکالت
فراوانیهستیم».
 هدفماحفظمدارسبرای آیندهپاریزاست
پس از بازدید از مدرسه مرحوم پاریزی به سراغ رییس
شوپرورش سیرجان میرویم .اکبر محیاپور با وجود
آموز 
حضور در جلسه ،ضمن ارایه توضیحات اولیه ،میپذیرد تا
پاسخگوی سوالهای ما باشد .او در پاسخ به این سوال که
آیا ادعاهای مطرح شده در کلیپ مربوط به مدرسه باستانی
پاریزی را تایید میکنید ،گفت :بخشی را بله و بخشی را خیر .از
نظرما ساختمان قدیمی مدرسه ارزش تاریخی و فرهنگی دارد.
آموزش و پرورش به این دلیل تا حد امکان این ساختمان
را حفظ کرده است اما از آن به عنوان کالس درس استفاده

نمیشود .ساختمان دیگری در مدرسه وجود دارد که برای
شوپرورش طرحی دارد که
کالسها استفاده میشود .آموز 
جدیدا کلید زده شده ،به نام مدارس ماندگار .مدارسی که ارزش
تاریخیوفرهنگیداشتهباشندیا افرادبرجستهای ازآنمدارس
برخاستهباشند،بهعنوانمدارسماندگارشناختهمیشوند.ازما
لیست مدارس ماندگاررا خواستند و ما اسم این مدرسه را در
لیستقراردادیم .انشاهللبابرنامهیموجود ،اینمدرسهشامل
طرح مذکورمیشود .با توجه به اینکه مطابق قوانین اداره کل
نوسازی مدارس ،تعمیرو انجام هزینه صرفا درساختمانهایی
انجام میشود که دانشآموزدرآن باشد ،ما حاضربه همکاری
باشهرداریها،شوراها،معینهایاقتصادی،خیرینو...هستیم
تا با توجه به ارزش تاریخی این مدرسه و با عنایت به عدم
شوپرورشنسبتبهاحیایچنینساختمانهایی
تواناییآموز 
که هزینههای زیادی را میطلبد ،مشکالت مرتفع شوند .ما
خواهشمیکنیمسازمانهاونهادهابهکمکمابیایندتاچنین
آثاری حفظ شوند .ضمن آنکه ازمیراث فرهنگی تقاضا داریم
ساختمان را ازلحاظ ارزش تاریخی بررسی کنند زیرا درصورت
ثبتدرمیراثطبیعتا اعتبارویژهایبه آ نتعلقمیگیرد.
اکبرمحیاپوردرمورد امکان ریزش سقف و دیوارها در
اینمدرسهگفت:ببینیدامکانبازسازیاینساختمانبامصالح
جدید نیست .احیای این ساختمان باید با نظرکارشنان میراث
فرهنگیودرچارچوبمقرراتایشانباشد.سازهساختمانباید
حفظشود.بهطورمثالمانمیتوانیمپشتبامرا ایزوگام کنیم.
اینگونه نیست که ساختمان قرار باشد فرو بریزد ولی نیاز به
حمایتوتوجهبیشترو احیاداردتابهعنوانیکمرکزفرهنگی
فعال و پویا استفاده شده و ازفرسایش آن جلوگیری شود.
او با بیان اینکه مس سرچشمه زمانی وعده داده بود این
مدرسه را به موزه باستانی پاریزی تبدیل کند ،گفت :صحبت
مقدماتی دراین رابطه با ما انجام شد ،نظرخواستند و ما اعالم
موافقت کامل کردیم .البتهمسئوالنشرکتمس اینحرفرا
به ما نزدند ،بلکه افرادی با واسطه به ما مراجعه کردند و گفتند
مادرحالرایزنیبامسهستیمتاچنین اتفاقیبیفتد،نظرشما
چیست؟ما گفتیم استقبالمیکنیم .ازنظربنده اینفضایک
اثرتاریخی است و نیازبه حفظ دارد تا به عنوان یک موزه یا یک
مرکزفرهنگی از آن استفاده شود ولی درحال حاضر اعتبارات
شوپرورش و تعداد زیاد امالک ما ،اجازه هزینه زیادی را در
آموز 
اینساختمانهابهمانمیدهد.
محیاپور در مورد متراژ کالسها نیز گفت :اینکه
میگویند کالسها دونیم در دو متر بوده است را نمیتوانم
دقیق جواب دهم چون متراژ آنجا را ندارم اما به علت کمبود
کالس ،فضای نمازخانه را نصف کردند و ازنیمی دیگربه عنوان
کالس استفاده شد .چون شخصا بررسی نکردم نه میتوانم
تایید کنمونهتکذیب.
اودرپاسخبه گالیهنایبرییسشورایپاریزکه گفتهبود
قراربوده آقای محیاپوریک جلسه درپاریزبرگزارکنند اما نه تنها
برگزارنشده که جواب تماسهای شورا را هم نمیدهد ،گفت:
درمهرماه ازما دعوت کردند و من به ایشان گفتم درمهرماه،

نه به پاریز که به هیچ منطقه دیگری نیزنمیتوانم بیایم .زیرا
شهریورومهرپیککاریماست؛درگیرسازماندهی،رفعنواقص،
نقل و انتقاالت و مسایل مختلف دیگرهستیم .گفتیم دراین
بازه امکان آمدن ما نیست اما ازاین پس هرزمانی برنامهریزی
کنند ،با کمال افتخارمیرویم .کما اینکه درسالهای گذشته
رفتهایم.
او درادامه گفت :سیستم کاری نمایندگیها تغییرکرد
است .نه فقط پاریز که در هیچ جای دیگری نمایندگی دیگر
وجود ندارد .نمایندگی مربوط به چند سال پیش بود .با وجود
اتوماسیون اداری مدارس ،دیگر نیازی به وجود نمایندگی در
مناطق یا آمدن مدیران به سیرجان وجود ندارد .درحال حاضر
مدارس نامههای ما را ازطریق کارتابل دریافت کرده و ازهمین
طریق نیزنامه میفرستند .عالوه برآن ما راهبرآموزشی داریم و
دیگرنیازیبهنمایندگیوجودندارد.حتیجلساتمانیزآنالین
برگزارمیشود.
شوپرورش در مورد درختان خشک شده
رییس آموز 
هم گفت :متاسفانه امکان بردن جرثقیل وجود ندارد .امکان
دیگری نیزتاکنون برای بریدن درخت تاکنون پیدا نکردیم .زیرا
ممکن است روی مدرسه یا منزل مردم بیفتد .گویا افرادی
هستند کهمیتوانند ازدرختباالرفتهوتکهتکهدرختراقطع
کنندامامتاسفانهتاکنوننتوانستهایمچنینفردیراپیداکنیم.
وگرنه جاهای دیگری چنین مشکالتی وجود داشته که با بردن
جرثقیلوباالبرمشکلراحل کردهایم.
محیاپور در جواب این سوال که شما در توضیحات
پیش از مصاحبه گفتید اگر مدرسهای مورد نیاز آموزش و
پرورشنباشد،تخریبمیشود،تاکیدکرد:اگرساختمانیمورد
نیازنباشد ،طبق قانون کشوری که برای کلیه نهادها ،سازمانها
و ادارات دولتی از جمله آموزشوپرورش وجود دارد ،موظف
هستند آن امالکراطبققانونبهفروشبرسانند.مثالمدارس
باقرالعلوم و عدالت(قدس) اصال دانشآموزندارند .طبق قانون
باید این مدارس به فروش برسند .اما پیشبینی ما در مورد
شهرپاریز ،مهاجرت معکوس و افزایش جمعیت شهراست.
ما بنا داریم به هرشکل ممکن این ساختمانها را حفظ کنیم
تا اگر آمار دانشآموزان پاریز باال رفت ،بتوانیم از این فضاها
استفاده کنیم .ما برای حفظ این ساختمانها تصمیم گرفتیم
آنها را اجاره بدهیم .براین اساس در مورد یکی از مدارس با
موسسهمعراج اندیشهبهتوافقرسیدیمکهتبدیلبهیکمرکز
فرهنگیشود.
شایان ذکراست پاسارگاد طی تماس با نبیاهلل حیدری؛
رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان درمورد قابلیت تاریخی
انگاشتن اینمدرسهسوالپرسید کهویبا اشارهبهلزومبازدید
میدانیوبررسیهای کارشناسانه اعالم کرد«:درهفتهجاری این
مسئله بررسی شده و نتیجه ازطریق رسانه شما به اطالععموم
خواهدرسید».
به نظرمیرسد با توجه به وعده رییس میراث و ازسویی
شوپرورشبرایهمکاری،روزنههایی
اعالم آمادگیرییس آموز 
ازامید برای حفظ این مدرسه 103ساله ایجاد شود.

