
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
مي        از آن به که کشور به دشمن دھميھمه سر به سر تن به کشتن دھ  

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
  حميد محوی: برگردان از 

  ٢٠١٥ فبروری ٢٨

   

  :عراق 

  دمجسمه ھای دوران پيش از اسالم را تخريب کردن یجھاد طلبان دولت اسالم

  

بر اساس ويدئوئی که خود جھاد طلبان دولت اسالمی در انترنت منتشر کردند، جھاد طلبان مجسمه و آثار باستانی  

  .مرتبط به دوران پيش از اسالم را در موزۀ موصل در شمال عراق تخريب کردند

  ولينک ويدئ

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=F0wsuhmyPwA 

ۀ در صحن. ی فعاالن امارات اسالمی در حال انداختن مجسمه ھا از روی ستون به ضرب پوتک ھستندئلم پنج دقيقه ف

تخريب در شھرک باستانی موصل صورت گرفته . ديگری برای تخريب گاو بالدار آشوری از مته استفاده کرده اند

  .ل جھاد طلبان استواست که از تابستان گذشته تحت کنتر

مسلمانان مؤمن، اين مصنوعاتی که پشت سر من قرار دارد « :  جھاد طلبان مسلمان در مقابل دوربين گفت زايکی 

بت ھای مردم دوران گذشته بوده که به جای خدا اين مجسمه ھا را می پرستيدند، آشوری ھا، اکدی ھا و اقوام ديگر 

  .»غمبر بت ھا را از مکه بين برد و به خاک سپردپي. خدايانی داشتند، خدای باران برای کشاورزی، خدای جنگ

   

  دمجسمه ھائی که به چند قرن پيش از ميالد مسيح تعلق داشتن
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به گفتۀ کارشناسان، قطعاتی که به دست مسلمانان افراطی در حال تخريب می بينيم قطعات اصلی، باز سازی شده و 

 پارت ھا تا چند قرن پيش از ميالد مسيح قدمت تاريخی بسياری از آنھا مربوط به دوران آشوری ھا،. يا کپی ھستند

  .دارد

 تھاجم امارات چندين دھکدۀ آشوری در. آشوری ھای عراق يک اقليت مسيحی ھستند که در منطقه زندگی می کنند

از آغاز .  نفر از آشوری ھا به اسارت درآمدند٢٢٠به تصرف در آمد و دست کم ) داعش(اسالمی در سوريه 

  . سال را سوزاندند٧٠٠٠ جلد کتاب دست نويس به قدمت ٢٠٠٠ھاد طلبان حدود ، جروریبف

   

  منبع

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/02/26/etat-islamique-

sculptures_n_6762612.html?utm_hp_ref=maghreb 

   

  :مترجم  پی نوشت

ً برای ايرانيان تداعی کنند .  نخستين حمالت دين اسالم به ايران استۀ بی گمان تصاوير تأسف بار امروز خصوصا

. ختران تجاوز کردندسر بريدند و به زنان و د) واقع درفارس کنونی(ياکان ايرانی را تنھا در استخر  از ن٤٠٠٠٠

برخی از مسلمانان ايرانی که مراجعه به تاريخ و نقد دين را برای اعتقاداتشان خطرناک می بينند، اينگونه وقايع 

 و تجاوز به زنان و دختران ايرانی را   نياکان ايرانی٤٠٠٠٠تاريخی را دروغ تلقی می کنند و حتی بريدن سر 

  .نسوزانده استکه سپاه اسالم کتاب . انکار می کنند

آنھائی که می خواھند بدانند در آغاز اسالم چه گذشته است، بھتر است تاريخ تحوالت جھان اسالم در منطقۀ 

خاورميانۀ معاصر و حتی در دوران جھانی سازی به رويداد ھای اسالمی در سر تا سر جھان چشم بدوزند، زيرا 

 ء مو به مو دستورات اسالمی را به اجرا،تصرفی در آنو اين جريان بر آن است که اسالم اصيل را بی ھيچ دخل 

  .گذارد، و واالترين الگوی آنھا نيز طبيعتاً و بر اساس ايدئولوژی بازگشت به اسالم ناب، پيغمبر اسالم است

 البته آنچه دراين مقاله به آن اشاره نشده، اين است که اين جھاد طلبان پياده نظام ناتو ھستند و تا ھمين ديروز مردم

فرانسه آنھا را انقالبی و آزادی خواه تلقی می کردند و دولت فرانسه نيز برای آنھا مستشار نظامی و اسلحه می 

  .فرستاد و کشورھای ناتو ھنوز ھم به کمک ھايشان برای اين تروريست ھا ادامه می دھند

 شکل مناسب از چنگ اسالم رھا بی گمان روزی ايرانی ھا خودشان را به. ايرانی ھا خاصه بايد خيلی ھوشيار باشند

خواھند کرد، ولی فعالً ايرانی ھا شيعه و متأسفانه به دليل حاکميت دين اسالم در ايران مسلمان ھستند و بايد بدانند که 

پاداش ) سريع الحساب( مسيحی نزد هللا ٧٠ بريدن سر يک ايرانی معادل بريدن سر ،در تفکر اين مسلمانان اصيل

  .دارد

ران ھدف بعدی امارات اسالمی باشد، بلکه ايران از آغاز جنگ در سوريه در بازی بزرگ امپرياليستی نه اين که اي

ايرانی ھا چه . و استعماری شرکت داشت، چه بخواھد و چه نخواھد با امارات اسالمی بايد دست و پنجه نرم کند

  . و سنی شده اند ون وارد جنگ شيعهبخواھند و چه نخواھند دقيقاً مطابق برنامۀ اولترا ليبراليسم آنگلوساکس

عه وھابی ھا را گرچه مسلمانان شي( جمھوری اسالمی نه تنھا به اين علت که مانند امارات اسالمی، اسالمی است 

ولی ھرگز پرچم سياه رنگ القاعده را به دليل نوشته ھايش به آتش نخواھند کشيد، مضافاً بر اين ) مسلمان نمی دانند

 دست ھمين وھابی ھاست، آنھا ھستند که کليد دار کعبه ھستند و بيش از ھشتصد ھزار ايرانی در که نگھبانی کعبه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ژی اسالمی، يعنی يستراتبلکه به دليل  . سال تنھا با اجازۀ آنھا و زير نظر آنھا می توانند دور کعبه راه پيمائی کنند

ژی يستراتيچ جنگی پيروز نخواھد شد، و تمام ژی حسينی، ايران در ھيستراتشھادت و از ھمه مشکل برانگيز تر با 

طبيعت الءنيروھای نظامی ايران به فرماندھی يک مقام مذھبی عالی مقام که ھمه بايد فدای او شوند به اھداف ماورا

نيروھای نظامی ايران، در واقع لشکر امام زمان ھستند و نه نظاميانی که . و غير مادی و موھومی موکول شده است

ژی حسينی در ناخودآگاه ايرانيان حک شده و در ساخت و سازھا نفوذ کرده و به يسترات. ران دفاع کنندبايد از اي

تا وقتی که ايرانيان بيدار شوند و پی ببرند که چنين اعتقاداتی تا چه . حالت نمادينه درآمده و عملکرد حسينی دارد

تا وقتی که پی ببرند تا چه اندازه ساخت و سازھايشان ندازد، و زندگی جمعی آنھا را به مخاطره بياندازه می تواند 

  .تحت تأثير چنين اعتقاداتی منحرف شده و پاسخ گوی نياز ھای واقعی نيست

در مورد تخريب آثار باستانی توسط مسلمانان، ايرانی ھا نبايد فراموش کنند که چنين تمايالتی در خود ايران نيز 

 که توسط دستگاه دين اسالم از مردم ربوده شد، و استعمار و استثمار ٥٧وجود دارد، گويا که در آغاز انقالب 

اسالمی با استعمار و استثمار امپرياليستی با تکيه به حاجی بازاری ھا و بورژوازی کمپرادور دوباره برقرار گرديد، 

انه با مداخلۀ برخی گويا که گروه ھائی راه افتاده بودند که بروند تا تخت جمشيد را از بين ببرند، ولی خوشبخت

جو  و حال اين که اين داستان تا چه اندازه واقعيت داشته باشد، بايد کمی جست.  اين فاجعه گرفته می شودمقامات جلو

  .کنيم

با اين وجود فکر می کنم که ھنوز اين تمايل برای تخريب آثار باستانی که در اينجا با شکل مذھبی و ايدئولوژيک و 

 ھستيم، جای تأمل بيشتری داشته باشد، زيرا تا حدودی با زنده کردن تاريخ اسالم اوليه و روه سازمان يافتۀ آن روب

فراموش » رسالۀ خداناباوری«می کنم که ميشل اونفره در کتاب  و فکر نظر می رسده بازگشت به منشأ در تضاد ب

آثاری که در موزه ھا نگھداری زيرا اين  کلکسيون تضادھای مذھبی ياد کند،  کرده است که از اين تضاد نيز در 

می شود، اين خدايان و بت ھا ديگر آن عملکرد مذھبی خود را از دست داده اند و حتی اقوام و تمدن ھائی که به آنھا 

زيرا اين آثار . در نتيجه شکستن چنين اشيائی به ھيچ عنوان به مفھوم شکستن بت نيست. باور داشتند از بين رفته اند

روشن است . ريخی مشخصی و در رابطه با گروه اجتماعی مشخصی مفھوم بت مقدس داشته استتنھا در مقطع تا

چنين آثاری می تواند رابطۀ ما را با گذشته حفظ کند و نشانه ھا و پرونده ھائی را تشکيل می دھد که با کار بست  که 

  .شيوه ھای باستان شناسانه می تواند ما را از گذشته بشريت آگاه سازد

قع اين مسلمانان و دستگاه دين اسالم با شکستن چنين آثاری نظريۀ خودشان را برای بازگشت به گذشته و منشأ در وا

نظر می رسد که دين ه اين گونه ب. زيرا دست کم يکی از ابزارکارھای درک گذشته را از بين برده اند. نفی می کنند

تسلط خودشان، بايد ھر چه  عاصر برای تضمين و تثبيت اسالم نيز مانند اياالت متحده و امپرياليست ھا در دوران م

ھست را تخريب کنند، و تمام نشانه ھای حضور انسان و ھر گونه تفکر ديگری را در آن سرزمينی که ھدف گرفته 

  .اند به نابودی بکشانند

  سپاري/گاھنامۀ ھنر و مبارزه/حميد محوی 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٥ روریب ف٢٧

 


