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 گزارش فعاليت جامعه ايرانيان در آلمان درباره

 اقدام برای به رسميت شناخته شدن آرامگاه بزرگ علوی به عنوان آرامگاه مشاهير

 

( از 1997-1904مصادف با نوزدهمين سالی است که پروفسور بزرگ علوی ) 2016فوريه 

يست سال، زمان ، پس از گذشت بميان ما رفته است. بر اساس قوانين جاری در شهر برلين

تواند برای  رسد و اين آرامگاه میآرامگاه او واقع در خيابان کلمبيادام به پايان می نگهداری

مقاصد و کاربردهای ديگر مورد استفاده قرار گيرد. از اين رو جامعه ايرانيان در آلمان از دولت 

قابل توجه و ايالتی برلين درخواست نموده که آرامگاه علوی، که در حيات خود خدمات 

اعالم و از آن حفاظت و  "آرامگاه مشاهير"ارزشمندی به شهر برلين کرده است، به عنوان 

نگهداری شود. همزمان با اين نامه از سوی جامعه ايرانيان در آلمان، درخواست مشابهی برای 

نصب يک لوح يادبود بر ورودی منزل مسکونی پروفسور علوی در برلين به کميسيون تاريخ 

 لين تدوين شده است. بر

بزرگ علوی از سوی عضو ی درخواست آرامگاه مشاهير برای  ، پس از ارائه ايده2014در سال 

 .Drجامعه ايرانيان در آلمان، خانم دکتر آسيا اسبقی و همسر ايشان دکتر هاوسيگ )

Haussig و (، يک گروه کار متشکل از آقايان دکتر مسعود حسينی پور، عضو جامعه ايرانيان

پژوهشگر امور تاريخی و آقايان آرش برومند و احمد احقری به نمايندگی از هيات مديره جامعه 

نگار و متخصص در بيوگرافی خانواده علوی،  ايرانيان و با حضور آقای دکتر حميد احمدی، تاريخ

ها و  تشکيل شد. اين گروه در طی دو سال فعاليت خود از طريق تماس با افراد، شخصيت

آوری و تهيه اسناد و مدارکی درباره  به آرشيو و مراکز علمی و دانشگاهی موفق به جمع مراجعه

ها در پرونده درخواست  ها و خدمات بزرگ علوی به جامعه آلمان گرديد که ماحصل آن فعاليت

گيری  به دفتر دولتی ايالت برلين و کميسيون تاريخ شهر برلين جهت اعالم نظر و تصميم

 تحويل داده شد. 
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اند، نيز با  ها و نهادهايی که با بزرگ علوی رابطه و آشنايی داشته همراه با اين پرونده شخصيت

عنوان  های خود از درخواست جامعه ايرانيان در آلمان برای شناسايی آرامگاه علوی به نامه

ن اند. پشتيبانا آرامگاه مشاهير و نصب لوح يادبود بر سر در منزل مسکونی او پشتيبانی کرده

 درخواست عبارتند از:

دانشگاه هومبولت برلين با امضای رييس دانشگاه پروفسور يان هندريک اولبرتس  .1

(Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz.) 

 شناسی دانشگاه آزاد برلين موسسه ايران .2

 های خاورميانه و نزديک دانشگاه ماربورگ شناسی در مرکز پژوهش موسسه ايران .3

 شناس (، دانشمند ايرانProf. Dr. Manfred Lorenzپروفسور مانفرد لورنتس ) .4

 شناس (، ايرانKurt Scharf) کورت شارف .5

(، مسئول پيشين پروژه تبادالت فرهنگی يونسکو در Manfred Grüterمانفرد گروتر ) .6

 (Königin-Luise-Stiftungبنياد کونيگين لوييزه )

 کانون نويسندگان ايرانی در تبعيد .7

مان اميدوار است که مقامات شهر برلين با تصميم مثبت خود گامی ديگر جامعه ايرانيان در آل  

 های بشری بردارند. های فرهنگی و انسانی و ارزش در راستای ارج گذاری ميراث

 هيات مديره جامعه ايرانيان در آلمان

 

 های جامعه ايرانيان برای آرامگاه مشاهير علوی در سايت راديو زمانه: گزارش از فعاليت

https://www.tribunezamaneh.com/archives/92581 
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