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امارات اسالمی آثار باستانی شھر دو ھزار ساله را تخريب کرد

شھر باستانی ھترا  Hatraدر فاصلۀ  ٢٩٠کيلومتری شمال بغداد و  ١٥٠کيلومتری جنوب غرب موصل در استان
نينوا واقع شده و متعلق به سومين و دومين قرن پيش از ميالد مسيح می باشد) .ويکيپديا » :شھر ھترا دارای
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معماری خاصی است که می توان عناصر سه نوع تمدن ايرانی ،يونانی و رمی را در آن ديد .ھترا يکی از معدود
آثار به جامانده از دوران اشکانی است .سر ستون ھا و سنتوری سونانی به جای مانده در اين بنا می تواند نشانۀ
صلح ايران و يونان و تأثير پذيری اشکانيان از فرھنگ يونانی باشد(«.

گروه جھاد طلبان امارات اسالمی )داعش( صبح شنبه آثار يادمانده در ھترا ،شھر قديمی  ٢٠٠٠ساله را در شمال
عراق تخريب کردند .اين گزارش توسط العربيه به نقل از مبارزان و رسانه ھای کردستانی منتشر شد.
العربيه به نقل از سعيد موموزينی  Saïd Mumuziniسخنگوی شاخۀ حزب دموکرات کردستان در استان نينوا گفته
است که  » :مبارزان امارات اسالمی برای با خاک يکسان کردن ھترا از بولدوزر استفاده کرده اند«
امارات اسالمی منطقه ای را که ھترا در آن واقع شده از جون  ٢٠١٤در تصرف خود دارند .جھاد طلبان پيش از
اين آثار و اموال فرھنگی ديگری را نيز تخريب کرده اند ،از جمله کتاب خانۀ مرکزی موصل ،مجسمه ھای دوران
پيشا اسالم و يادمان شھر قديمی آشوری دوران نمرود واقع در جنوب موصل.
ھترا يا ھترای شمس )باغ خورشيد( يکی از شھرھای قديمی ميان رودان بوده که در سومين و دومين قرن پيش از
ميالد در دوران سلوکيان بنا شده است .در نخستين قرن پس از ميالد مسيح ،ھترا مرکز سلسلۀ تقريبا ً مستقلی بود که
زير نفوذ امپراتوری پارت به سر می برد و به مرکز مذھبی تبديل شده و در عين حال يکی از پايگاه ھای پارت ھا
در روياروئی با روميھا بود .اين شھر در سومين قرن پس از ميالد توسط پارس ھا تخريب شد.
لينک منبع
http://fr.sputniknews.com/international/20150307/1015077262.html#ixzz3TjlOwUGt
پی نوشت مترجم:
در گزارش اسپوتنيک با توضيحات و اطالعات ديگری در مورد تخريب آثار باستانی توسط مسلمانان وھابی آشنا
می شويم ،و بر اين اساس می توانيم به تحليل ھای خودمان در پی نوشت ھای ديگر پيرامون ھمين موضع گسترش
بيشتری ببخشيم.
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پيش از اين گفتيم که تخريب آثار باستانی توسط اين فرقه از مسلمانان وھابی گر چه ظاھراً وجھۀ اعتقادی داشته
)بت شکنی به عنوان الگوی رفتار و سنت پيامبر اسالم ( ولی در خفا به فروش آثار باستانی نيز اشتغال دارند و می
توانستيم حدس بزنيم که خريداران بايد از ميلياردرھا ،و يا دست کم ميليونرھای سراسر جھان باشند که غالبا ً غربی
ھستند .مشتريان پولدار غربی يا شرقی برای ما تفاوتی نخواھد داشت ،ولی در ھر صورت اين گونه قاچاق عتيقه
جات بايد از فيلتر ناتو يا ميانجيگران ترکيه و قطری و عربستانی و اسرائيلی بگذرد ،يعنی ھمان کشورھائی که اين
گروه ھا را راه اندازی کرده اند.
از سوی ديگر اگر امارات اسالمی از جون  ٢٠١٤اين منطقه را در تصرف خود داشته ،چرا در مارچ  ٢٠١٥به
تخريب اين آثار باستانی مبادرت کرده است؟ و آيا در گذشته ھای دورتر وھابی ھا فرصت به اجراء گذاشتن اين
قانون اسالمی را نداشته اند ؟ آيا در مورد انتخاب تاريخ تصميم گيری برای تخريب آثار باستانی شباھتی بين تخريب
مجسمۀ بودا در افغانستان و تخريب شھر ھترا وجود ندارد؟
بی گمان ،يک بعد از اين واقعه به تبليغات اسالمی برای جلب توجه افکار عمومی جھان مرتبط می باشد .ولی عالوه
بر اين ،نکتۀ تازه ای که بايد مطرح کنيم ،مرتبط است به ھويت تاريخی اين شھر قديمی .چنين ھويتی است که بايد
توجه ما را روی کشف معنای آن در رابطه با رويدادھای اخير متمرکز سازد .امارات اسالمی در وضعيتی دست
به چنين تخريبی می زند که بيش از ھر زمان ديگری احساس خطر کرده و زير ضربات ارتش عراق و سپاه
پاسداران ايران قرار گرفته است.
در اينجا کشف می کنيم که آثار باستانی تخريب شده ،از آثار باستانی ايران ) +يونانی و رومی( بوده است .تخريب
آثار باستانی ايران می تواند در عين حال پاسخی باشد برای مقابله با حضور نظامی ايران ،و به عبارت ديگر
باززائی گسترش اسالم در دوران اوليه را تداعی می کند که در عين حال با از ميان بردن زبان و حافظۀ تاريخی
مردم ايران و به طور کلی مردم فالت ايران آغاز شد  :با سوزاندن کتابخانه ھا ،شھرھا و بريدن سر مردان و تجاوز
به زنان و به بردگی کشيدن آنھا.
در تحليل ھايمان در عين حال نتيجه گرفتيم که تخريب و ربودن آثار باستانی شباھت زيادی به طرح امريکا برای
گسترش نفوذ و سيطرۀ امپراتوری خود بر تمام جھان دارد .و سپس اين روند را با ماھيت طبقاتی نظام سرمايه
داری و سياست خصوصی سازی آموزش و دانش و آگاھی تالقی و نشان داديم که چنين روندی ھر چه ھست را
)ميراث فرھنگی در گسترده ترين مفاھيم آن را( به انحراف می کشاند ،و نتيجه گرفتيم که تروريسم فرھنگی و
تخريب آثار باستانی جزئی از سرشت درون بودی ھمين نظام )سرمايه داری( است.
در پی نوشت ھای گذشته نشان داديم که تخريب آثار باستانی می تواند اشکال متنوعی داشته باشد ،و بی گمان
انحصاری سازی و خصوصی سازی فرھنگ ،دانش و آگاھی مانع گسترش شناخت در سطح توده ھا بوده و
سرانجام تمام شناخت را به پرتگاه می کشاند.
نمی دانم تا پيش از اين رويداد تأسف بار برای ھترا چند نفر ايرانی حتی نام ھترا را شنيده بودند و از وجود اين
بخش از آثار باستانی ايرانی آگاھی داشته اند ؟ من از آن تعداد اندک با سوادھائی که در رشته ھای باستان شناسی و
معماری و احتماالً ھنرھای زيبا تحصيل کرده اند حرف نمی زنم .من از توده ھا — افرادی مثل خود نويسندۀ اين
سطور— حرف می زنم .در حالی که ھمۀ اين توده ھا نجف و کربال را می شناسند ،و حتی ويدئوئی را ديدم که در
آن يکی از قبرستان ھای اطراف نجف و يا کربال را نشان می داد و اھالی منطقه نام يکی از خيابان ھای اين
قبرستان را » ايران « يا » ايرانی « ناميده بودند و به تدريج اين نامگذاری حالت رسمی به خود گرفته بود .علت اين
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نامگذاری از اين رو بود که بيشتر قبرھای آن قبرستان را ايرانی ھا خريده و يا پيش خريد کرده بودند .و اين موج
اموات ايرانی در نجف و کربال ھمچنان ادامه دارد .اين است آرزومندی ايرانيان  :که در نجف و کربال به خاک
سپرده شوند .ولی تقريبا ً با اطمينان می توانيم بگوئيم که از ھترا چيزی به گوششان نخورده است و خيلی بيشتر ھيچ
کس حتی از وجود مجسمۀ بودا پيش از آن که توسط بن الدن منفجر شود چيزی نشنيده بود .دست کم بن الدن و
طالب ھا موجب شدند که افغان ھا پی ببرند که در کشورشان شیء مھمی وجود دارد که اين ھمه جھانيان را به
ھيجان واداشته است .اجازه دھيد به نکتۀ ديگری نيز اشاره کنم  :وقتی برخی محافل ايرانی برای ترميم مجسمۀ بودا
در افغانستان داوطلب شدند ،اصول گرايان مذھبی مانند آقای دکتر حسن عباسی به اصطالح ستراتيژيست امام
زمانی اين پيشنھاد را به تمسخر گرفت »که اينھا می خواھند بروند مجسمۀ بودا را ترميم کنند !«.
من فکر می کنم که ايرانی ھای شيعه مذھب و رفقای سنی آنھا از قرن ھا پيش ھترا را از بين برده بوده اند .بی دليل
نيست که برای خبرگزاری فارس چنين رويدادی در مورد تخريب آثار باستانی در عراق سزاوار يک گزارش کوتاه
ھم نبوده است.
معرفی آثار باستانی به عنوان بخشی از آموزش عمومی و به عنوان فعاليتی ستراتيژيک در زمينۀ ضرورت حافظۀ
تاريخی به عھدۀ دستگاه آموزشی کشورھا می باشد .اخيراً در جست و جوھای انترنتی می خواندم که در ايران بيش
از  ٨٠٠ھزار نفر به حج عمره می روند .ولی بايد بپرسيم که از اين ھمه زائر در قرن بيست يکم و بيستم چند نفر
به ديدن يادمانده ھای ھترا قدم رنجه کرده است ؟ شيعيان دست کم دو روز و شب »تاسوعا و آشورا« را در مرگ
 ٧٢تن عزاداری می کنند .عزاداری با سينه زنی ،زنجير زنی ،قمه زنی ،گل مالی کردن سر و صورت و گاھی گل
مالی انتگرال...ولی برای  ٤٠٠٠٠سر بريدۀ نياکان خودشان )که تنھا يک رقمش  ٤٠٠٠٠سر بريده در استخر بوده
است( زير تيغ اسالم نه تنھا قطره اشکی نريخته اند ،بلکه فاجعه و رعب و وحشت از تھاجم اسالم به ايران به اندازه
ای مصيبت بار و آخر زمانی و وخيم بوده است که گوئی در اثر جراحت شوک آور برای ھميشه ذھنيت تاريخی
ايرانيان اين نوع کشتارھای جمعی وحشيانه را به ناخودآگاه واپس زده است ،به شکلی که حتی آن را انکار می کنند
و امروز چنين وقايع تاريخی را دروغ ھائی می پندارند که گوئی حاصل کار پژوھش گران و استادان باستان شناس
روسی و غربی بوده که دشمن اسالم ھستند و از روی دشمنی با اسالم نوشته اند .در حالی که الگوی باز سازی شدۀ
اسالم ناب را در اندازۀ طبيعی در شامات می بينيم :

مقاالت مشابه در گاھنامۀ ھنر و مبارزه
امارات اسالمی )داعش( با بولدوزر آثار باستانی دوران نمرود را تخريب کرد ٦ .مارچ ٢٠١٥
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عراق  :جھاد طلبان دولت اسالمی مجسمه ھای دوران پيش از اسالم را تخريب کردند
جھان اسالم متحد نظام سرمايه داری
آيا از اين پس ايرانيان بايد دين اسالم را در کشورشان به عنوان دين ممنوعه اعالم کنند ؟
فاجعه در فاجعۀ حکم اعدام ريحانه جباری روز  ٣آبان  ١٣٩٣يا آغاز فروپاشی اسالم در ايران
فاجعۀ ملّی ايران اسيد پاشی به صورت زنان در ايران تمديد حملۀ دين اسالم متحد اجتناب ناپذير نظام سرمايه
پھپاد رعد  ٨٥کاميکاز الکترونيک از تخيل تا واقعيت از مذھب تا قانون علمی فروپاشی تفکر اسالمی در ايران
گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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