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برگردان و پی نوشت از :حميد محوی
 ١٣مارچ ٢٠١٥

دولت اسالمی در بازار ھنر
از آغاز سال ،جھاد طلبان غارت ميراث فرھنگی را در عراق و ليبيا افزايش داده اند.

نوبت تو ھم خواھد رسيد ،زن !
آخرين ويدئوئی که روز پنجشنبه توسط داعش منتشر شد ،غارت موزۀ موصل را نشان می داد .بر اساس تصاوير
می بينيم که جھاد طلبان با بولدوزر آثار باستانی نمرود ،شھر باستانی  ٨قرن پيش از ميالد مسيح را تخريب می
کنند.
لينک منبع
http://fr.sputniknews.com/caricatures/20150310/1015105077.html#ixzz3U6YLjcbq
پی نوشت مترجم:
می بينيم که خصوصی سازی فرھنگ و ھنر و علم در جوامع سرمايه داری و طبقاتی در چه اشکالی به تخريب
ميراث فرھنگی بشريت می انجامد .از سوی ديگر فکر می کنم که امريکائی ھا )کالن سرمايه داران جھان غرب( با
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وجود تمام جناياتی که در جنگ ھای اخير مرتکب شده اند ،خدمت بزرگی در حق ملت ھائی که در چنگال دستگاه
مخوف دين اسالم اسير ھستند ،انجام داده اند .اگر در گذشته تنھا ھاليوود تاريخ را به وسيلۀ صنعت سينما باز سازی
می کرد ،اين بار »امپرياليسم« باز سازی تاريخ ،باز سازی تاريخ آغاز اسالم را در ابعاد طبيعی )چيزی نزديک به
تله رآليتی( باز سازی کرد .در واقع نخستين جنگ ھای پارتيزانی پيامبر اسالم با راھزنی و چپاول ھمراه بود که
متعاقبا ً پايه و اساس اقتصاد اسالم اوليه را تشکيل می داد .پيش از آن که با ايجاد ترور دائمی و تھديد به آتش جھنم و
فشار قبر از ملت بيچاره برای سھم خليفه و امام و مسجد سيستم مالياتی وضع کنند.
و ناگفته نگذاريم که چنين بازاری ھمان بازاری است که ميان فرھنگی ايران را طی رياست جمھوری خاتمی تأمين
مالی می کرد .يعنی ھمان بازاری که ما آن را ناتوی فرھنگی می ناميم .و اين بازار ھنر ھمان بازاری است که تمام
ميان فرھنگی ايران را با ھمکاری پوزيسيون و اپوزيسيون مديريت می کند .در ھر صورت پوزيسيون و
اپوزيسيون در زمينۀ ايدئولوژيک نقاط مشترک و منافع مشترکی دارند و ھر دو در حذف فاعل شناسنده تخريب علم
و ھنر در اتحاد و تبانی آگاھانه و ناآگاھانه به سر می برند.
ما با امکانات بسيار ناچيز برای دفاع از فرھنگ و ھنر مبارزه می کنيم ،و با اطمينان کامل می دانيم که سرانجام
قانون پيشگام و توليدات واالگرايانه ھميشه پيروز است.
حميد محوی

مقاالت مشابه در گاھنامۀ ھنر و مبارزه
امارات اسالمی )داعش( با بولدوزر آثار باستانی دوران نمرود را تخريب کرد ٦ .مارس ٢٠١٥
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 فاجعه 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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