
KULTURNÍ DĚDICTVÍ ÍRÁNU V OHROŽENÍ 

Světový archeologický kongres vyjadřuje svůj zásadní odpor vůči 
možnému agresivnímu vojenskému zásahu (včetně leteckých útoků) 

vedeného proti Íránu vládou Spojených států amerických.  

“Takový zásah by mohl mít katastrofální následky pro miliony lidí a vážně 
by ohrozil kulturní dědictví Íránu a obecně i celého Středního východu,” 

řekla profesorka Claire Smith, presidentka Světového archeologického 
kongresu.  

“Válka v Iráku byla neštěstím pro kulturní dědictví tohoto regionu. Svět si 
nemůže dovolit opakovat takové omyly. ” 

“Světový archeologický kongres zásadně odmítá válku v Iráku, rovněž 

jako jakoukoliv válku v Íránu,” řekla profesorka Smith. 

“Válka ničí jak životy tak i kulturní dědictví. Jakékoliv neshody s Íránem 

(tak jako s jakoukoliv jinou zemí) by měly být řešeny mírovými a 
diplomatickými prostředky.” 

“O problému, zda by archeologové měli zprostředkovat armádě poradu a 

expertízu ve věci archeologického a kulturního dědictví, byla vedena velká 
debata,” řekla profesorka Smith. 

“Někteří členové zastávají pevný názor, že odmítnutí spolupráce 
s armádou archeology a dalšími specialisty by vyslalo poselství, že válka 

s Íránem je striktně odmítána profesionály působícími v oboru kulturního 
dědictví,” prohlásila profesorka Smith. „Existuje názor, že poskytnutí 

konsultace a expertízy armádě v průběhu plánování války proti Íránu by 
nabídlo kulturní věrohodnost a uznání vojenského zásahu.”  

“Jiní členové zastávají opačný názor, že je jejich odpovědností jako 
odborníků v oblasti kulturního dědictví, minimalizovat škody na kulturním 

dědictví, kdekoli v místě konfliktu, neboť kulturní dědictví může být 
významným stavebním článkem v mírovém procesu,” řekla profesorka 

Smith. 

Rezoluce prosazující, aby archeologové nebo odborníci z oblasti 
památkové péče nespolupracovali s armádou v plánování ochrany 

kulturního dědictví, byla schválena plenárním zasedáním WAC-6 kongresu 
a postoupena k řešení kongresovému shromáždění národních 

reprezentantů, radě a výkonné komisi, ale nebyla potvrzena jako formální 

prohlášení stanoviska organizace jako celku. 

“Tato diskuse zdůraznila jak silné obavy sdílí členové WAC v otázce 
vojenského zásahu proti Íránu” řekla profesorka Smith. 



Od roku 2003 se Světový archeologický kongres systematicky věnoval 

otázce odpovědnosti archeologů v době války se zvláštním zaměřením na 
etické aspekty spolupráce s armádou. 

Aby tyto problémy mohly být hodnoceny v globální perspektivě uspořádá 
Světový archeologický kongres svůj interkongres s tématem 

“Archeologové, etika a ozbrojený konflikt”, který by se měl uskutečnit 
v roce 2010 v Haagu.  


