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برگردان و پی نوشت از :حميد محوی
 ٠٨مارچ ٢٠١۵

امارات اسالمی )داعش(
با بولدوزر آثار باستانی دوران نمرود را تخريب کرد

چند روز پس از انتشار ويدئوئی که شکستن مجسمه ھای دوران پيشا اسالمی بی بديل در شمال عراق را نشان می
داد امارات اسالمی روز پنجشنبه تخريب آثار باستانی آشوری دوران نمرود را نيز ،در شمال عراق ،با بولدوزر و
برمۀ برقی آغاز کرد .اين گزارش توسط وزات جھان گردی تأئيد شد.
وزير جھان گردی و آثار باستانی در صفحۀ فيس بوک خود اعالم کرد که  » :امارات اسالمی با بولدوزر به شھرک
تاريخی نمرود حمله کرده است« يکی از مقامات حفظ آثار باستانی نيز اين خبر را تأئيد کرد.
کاميون ھائی را برای ربودن برخی قطعات باستانی آماده کرده بودند .يکی از مقامات به شکل ناشناس اعالم کرد که
تا کنون از وسعت تخريب ھای صورت گرفته بی اطالع ھستيم.
نمرود شھری است که در  ١٢قرن پيش از ميالد مسيح بناشده و در ساحل رود دجله واقع شده است .جھاد طلبان بر
اين باور ھستند که مجسمه ھا و مقبره ھا موجب گسترش بت پرستی می شود .اين نظريه البته خيلی حاشيه ئی بوده
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و از سوی مقامات مذھبی سنتی مردود اعالم شده است ،اشيائی که در دوران پيامبر اسالم بت پرستی تلقی می شد،
امروز به ميراث فرھنگی تعلق دارد.
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/03/06/ruines-nimrouddestructiondaech_n_6813666.html?utm_hp_ref=algeria
پی نوشت مترجم:

بی گمان ھميشه در ھر موردی که به امور اسالمی مرتبط می باشد ،يک عده موافق و يک عدۀ ديگر مخالف و يک
عدۀ ديگر تبصره ھا ی ديگری را نيز به موافقان و مخالفان اضافه می کنند .به ھمين علت نيز ھست که در اديان و
در مورد حاضر ،در دين اسالم فرقه ھای مختلفی به وجود آمده است .فرقه ھای مختلف را نيز می توانيم حاصل
يکی از خصوصيات برجسته و در عين حال ناشناخته و يا بھتر است بگوئيم عنصر واپس زدۀ خود کتاب آسمانی
نزد مسلمانان بدانيم ،زيرا سوره ھا و آيت ھا می توانند ضد و نقيض باشند )ناسخ و منسوخ باشند( و ھر فردی می
تواند برای منافع و سليقۀ خودش قطعه ای را جدا کند و با تکيه به آن حرفش را به اثبات رساند .چھار تا آيت دورتر
يک نفر ديگر قطعۀ ديگری را جدا می کند و به نتيجۀ ديگری می رسد.
امارات اسالمی يکی از نمايندگان فرقۀ وھابی بوده و بازگشت به منشأ اسالم و سنت پيامبر را تبليغ می کند .چرا که
پيامبر اسالم به بت شکنی شھرت خاصی دارد .گرچه اشيای باقی مانده از ھزار سال پيش از اسالم ديگر دارای آن
مفاھيمی نيست که در گذشته ھای بسيار دور برای مردم آن دوران داشته ،با اين وجود تعبير دقيق قرآن )؟( و
ضرورت به اجراء گذاشتن سنت پيامبر اسالم ،عمالً می بينيم که به شکل غير تاريخی )غير علمی( به شکستن آثار
باستانی انجاميده است.
در ايران خود ما نيز در آغاز انقالب  ٥٧موارد مشابھی ديده شده است و گروه ھائی می خواستند تخت جمشيد را
ويران کنند که با مداخلۀ برخی مقامات جلو اين فاجعه گرفته می شود.
با اين وجود در پشت ھمين اعتقادات و ھمين اعمال ظاھراً مذھبی که در ذھنيت بشر امروز و جامعۀ بين الملل به
عنوان بزھکاری و تخريب رايگان آثار باستانی تلقی می شود ،کاميون ھائی را می بينيم که برای ربودن آثار
باستانی آماده شده اند و بی گمان خريدارانی در سر تا سر جھان گويا از پيش به مقاطعه کاران امارات اسالمی
سفارش ھائی داده اند و شايد ھم که بخشی از بھای شیء مورد نظرشان را نيز از پيش پرداخت کرده باشند !
با تمام تالش ھائی که گويا از سوی جامعۀ بين الملل برای مبارزه عليه تروريسم و امارات اسالمی در رسانه ھا
تبليغ می شود ،منابع خبری ديگری از تداوم ارسال کمک ھای نظامی از سوی اياالت متحده به ھمين امارات
اسالمی خبر می دھند .امريکا ھمچنان با چتر برای داعش اسلحه پياده می کند.
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ربودن آثار باستانی موضوع تازه ای نيست ،وقتی امريکا عراق را اشغال کرد ،تمام آثار باستانی موجود در موزه
ھای بغداد را با چندين ھواپيماھای باربری غول پيکر تخليه کرد و به امريکا منتقل نمود .بخشی ھم طعمۀ راھزنان
شد که به شکل مقاطعه کاری اشيای کامالً مشخصی را برای خريداران کامالً مشخصی در کوران ھرج و مرج
اوليه از موزه ھای عراق به سرقت بردند.
اروپائی ھا وقتی امريکا ،سرزمين جديد ،سرزمين موعود را کشف کردند ،با آثار فرھنگی بوميان امريکا رفتار
مشابھی داشتند .غول صنعتی از ديدگاه تاريخی بسيار فقير است ،و احساس کمبود می کند .از سوی ديگر برای
تسلط بر مناطقی که ھدف گرفته است ،به بيابان برھوت و شھرھای ارواح نيازمند است ،پا به ھر کجا که می گذارد
بايد تخريب کند ) »تخريب سازنده«( و به جای آن فرھنگ امريکائی را مسلط سازد .در مورد تخريب آثار باستانی
در مناطق نفوذی اياالت متحده ،می توانيم بگوئيم که از سياست تسلط جويانۀ اين کشور منشأ می گيرد ،به اين معنا
که از ديدگاه امپراتوری امريکا تاريخ اساسا ً با کشف امريکا شروع می شود ،و تمام آثار گذشته بايد به نفع فرھنگ
امريکائی از بين برود.
تخريب آثار گذشته و سوزاندن کتابخانه ھا ھميشه در طول تاريخ يکی از سناريوھای دائمی در جنگ ھا بوده است.
پيروزمندان سعی می کردند عالئم و نشانه ھای گذشته را از بين ببرند و عالئم و نشانه ھای خودشان را جايگزين
کنند .در جائی می خواندم که رضا شاه کبير دائما ً کاخ ھای دوران قاجار را تخريب می کرده است .و در مقابل
اعتراض خانوادۀ خودش ،پاسخ داده بوده که بھتر است از بين برود تا مردم اين ساختمان ھا و کاخ ھا را نبينند و
افسوس دوران شکوه و جالل گذشته را نخورند .نه از روی اتفاق ،ولی به دليل خاصی اين ملت بزرگ و متمدن
ھميشه عاشق و شيفتۀ و مسحور رھبران بی سواد و بی شعور بوده اند.
تخريب آثار ھنری و باستانی می تواند در اشکال متنوعی صورت گيرد .به عنوان مثال شاھنامۀ فردوسی .با وجود
تمام تبليغات پيرامون اين اثر حماسی و اھميتی که اين کتاب برای فرھنگ و زبان فارسی دارد ،می بينيم که اين اثر
به نوعی خاص مورد تخريب قرار گرفته است .و نه تنھا به دليل حجم فزيکی کتاب که در ابعاد بزرگ برای
»راحتی خوانندگان !« منتشر می شود ) به ھمين گونه قرآن به زبان فارسی به قطر  ١٠سانتی متر ،عرض  ١٨و
طول  ٢٤سانتی متر با چھار کيلوگرم وزن ،باز ھم برای راحتی خوانندگان( ،گاھی کتاب ھا را نيز منبت کاری می
کنند و طول و عرض و قطر و وزن نجومی پيدا می کند ...موضوع اصلی اين است که انسان معاصر بايد به نحوی
خاص با آثار گذشته رابطه برقرار کند ،و اين رابطه نيز از طريق دستگاه ھای آموزشی امکان پذير می گردد.
حاکميت ايدئولوژی اسالمی ،فرھنگ و زبان و دين عرب در ايران طی  ١٤٠٠سال به انضمام جمھوری اسالمی
مطمئنا ً نمی توانست دستگاه ھای آموزشی را در خدمت چنين رابطه ای به کار ببرد .عالوه بر اين طی دوران
جھانی سازی و ليبراليسم و اولتراليبراليسم آنگلوساکسون ،حتی در کشورھای پيشرفته و خاصه در ايران کنونی که
ما شاھد وحشی ترين نوع سرمايه داری ھستيم ،امر آموزش بيش از پيش به امری طبقاتی و خصوصی تبديل شده
است .البته ،با اين حساب که به صرف محدود ساختن رابطه با ميراث فرھنگی )در گسترده ترين مفاھيم( به يک
قشر از ما بھتران ،نخبه ،برگزيده ھر چه ھست به انحراف کشيده می شود .رابطه با دانش و آگاھی ) بخوانيم ميراث
فرھنگی( در مقطع تاريخی مشخصی وقتی بر اساس رشد نيروھای مولد به شکل عادالنه و دموکراتيک به مفھوم
واقعی کلمه ،يعنی به مفھوم سوسياليستی امکان پذير گردد ،می تواند به شکوفائی برسد و پاسخگوی نيازھای
فرھنگی و اجتماعی عمومی افراد و جامعه باشد .به عبارت ديگر تخريب آثار باستانی توسط امارات اسالمی يکی
از جلوه گاه ھای درشت نمائی شدۀ )بخوانيد کاريکاتوری( نظام طبقاتی و سرمايه داری جھانی است .به ھمين گونه
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تروريسم نيز يکی از جلوه گاه ھای نظام طبقاتی خواھدبود .از ديدگاه »ما« ساخت و ساز جامعۀ طبقاتی شنيع ترين
نوع تروريسم و تخريب بشريت است .برای درک روشن تر چگونگی تروريسم طبقاتی ،مقالۀ لوسين سو را پيشنھاد
می کنم :
لوسين سو  :رشد آزاد فردی و حقوق بشر از ديدگاه مارکس
])کوتاه سخن برای آنھائی که دوست دارند موضوع به شکل مختصر و مفيد گفته شود  :موضوع تروريسم طبقاتی
اين است که انسان ديگر در رابطه با طبيعت به دنيا نمی آيد و زندگی نمی کند ،انسان در فرھنگ و تمدن به دنيا می
آيد و زندگی می کند ،در واقع در رابطه با ميراث فرھنگی است که به انسانيت انسانی امروز دست می يابد .وقتی
امکان دسترسی به ميراث فرھنگی را نداشته باشد به شکل ساده می توانيم بگوئيم که از انسانيت امروز باز می ماند.
به ھمين علت نيز ھست که ما می گوئيم »نظام سرمايه دار دشمن نوع بشر است« زيرا با انحصاری سازی و
خصوصی سازی علم و دانش و غيره...بخش عظيمی از جامعۀ بشری را از بشريت محروم ساخته است .به ھمين
علت نيز ھست که ما نظام سرمايه داری را بھيمی می دانيم .از سوی ديگر به اين نتيجه می رسيم بشريت محروم
در مبارزه عليه اين نظام بھيمی )تروريسم طبقاتی( است که به بشريت امروز و واالگرائی دست می يابد .در اين
صورت مبارزه عليه تروريسم يعنی مبارزه عليه نظام سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی — در اشکال صحيح...
([
رقابت در بازار آزاد جھانی ،امتيازات طبقاتی و ايدئولوژی حاکم در ابعاد روزمره می تواند به اين شکل مسخره و
سفيھانه جلوه کند که به عنوان مثال در فرانسه ،دانشجويان برخی برگ ھای مھم کتاب ھای درسی کتابخانۀ دانشگاه
را پاره می کنند تا ھم شاگردان خود را از آن محروم کنند .طبقه ای که به عنوان طبقۀ حاکم تشکيل می شود در تمام
ابعادش به ھمين شکل عمل می کند .طبقۀ حاکم در عين حال بايد پوليس و دستگاه ھای حقوقی و قوانين عريض و
طويل داشته باشد که ھم از اموالشان دفاع کند و ھم مانع آن بخش محروم جامعه شود که خيال شورش به ذھنشان
خطور نکند .و در ابعاد گسترده تر و جھانی ،ھمين طبقۀ حاکم است که خودش شورش به پا می کند ،شھرھا و
کشورھا را به ويرانی می کشاند و کنترول آن را ھم خود ھمين طبقه به عھده می گيرد .زيرا يک روز بايد دوباره
ساخته شود و شرکت ھای تجاری نيز آماده اند تا يک بار ديگر منابع و ثروت ھای آنان را به تاراج ببرند.

مقاالت مشابه در گاھنامۀ ھنر و مبارزه
عراق  :جھاد طلبان دولت اسالمی مجسمه ھای دوران پيش از اسالم را تخريب کردند
جھان اسالم متحد نظام سرمايه داری
گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٦مارچ ٢٠١٥

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

