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  حميد محوی: برگردان و پی نوشت از

  ٢٠١۵ مارچ ٢۵
  

  ايران و بازسازی آثار باستانی در عراق و سوريه

  
يونسکو کمک رسانی به عراق و سوريه را برای بازسازی آثار باستانی که به ميراث فرھنکی و تاريخی کشورھا 

  . به ايران واگذار کرد،تعلق دارد

جمھوری اسالمی ر اين موضوعی بود که سخنگوی سازمان حفظ ميراث فرھنگی، صنايع دستی و سياحت گردی د

  :ی پرو ربه روزنامه نگار ما ايوان زاخاروف اعالم کرده است ئايران، حميد ضيا

يونسکو کار امداد رسانی به عراق و سوريه را برای بازسازی شھرھای باستانی و آثار فرھنگی تاريخی که طی جنگ 
از ديدگاه تاريخی به عراق و سوريه نزديک برای ايران به عنوان کشوری که . خسارت ديده اند را به ايران واگذار کرد

می باشد افتخار بزرگی است که در اين مأموريت برای حفظ آثار ھنری تاريخ گذشته شرکت داشته باشد و به 
در  ما در آينده . ما پيش از اين در اين مورد با ھمکارانمان در بغداد و دمشق تماس گرفته ايم. ھمسايگانش ياری رساند

  .مشترکی عمليات بازسازی را آغازخواھيم کردچھارچوب طرح 

 وقتی جھاد طلبان امارات اسالمی مسلح به پوتک مجسمه ھا و نقش برجسته ھا و ديگر آثار چرويدادھای آغاز مار

ھنری بسيار گرانبھای موزۀ آثار قديمی موصل در شمال عراق را در ھم می شکستند، چھار نفر از اھالی منطقه را نيز 

ايران نسبت به اين رويدادھا . در اين عمليات بزھکارانه سرپيچی کرده بودند  اين افراد از ھمکاری با آنھا کشتند زيرا

تی اگر طی ھزاران ح. ھمان گونه که می دانيم، ايران يکی از نخستين زادگاه ھای تمدن در جھان است.  نبودءبی اعتنا

را از ريشه ھای تاريخی  ميرانی را ويران کردند تا اين مرد اسال فاتحان کتاب ھای دست نوشته را سوزاندند و شھرھای

آثار .  ھزار سال تاريخ، ايران توانست بيشتر آثار تاريخی خود را حفظ کند٨و فرھنگی خود محروم سازند، طی 
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ستند که تنھا شھرک ھای ماقبل تاريخ نيست، بلکه فرازھای تاريخ زنده ای ھ باقيمانده مانند مسجد، مناره و کاخ و يا 

  .امروز می توانيم از آنھا بياموزيم

ژيک امنيتی يايران با درک ريشه ھای تاريخی ديگر ملت ھا و دولت ھا، حفظ ميراث فرھنگی را به عنوان سپر سترات

. بر اين اساس در خاک جمھوری اسالمی ايران بايد از حفظ و بازسازی يادمانده ھای فرھنگ ارمنی ياد کنيم. می بيند

سه مجموعه صومعه سرای ارمنی در سرزمين ايران در فھرست يونسکو به عنوان ميراث فرھنگی جھان به ثبت ًاخيرا 

  .و دزور دزور) يھودا(رسيده است، استفان مقدس، تادئوس مقدس 

حميد . ًدر نتيجه کامالمنطقی است که ايران آمادگی خود را برای پناه دادن به آثار فرھنگی و ھنری عراق اعالم کند

جمھوری اسالمی ايران برای ھمکاران عراقی فھرستی از پيشنھادات گوناگون تدارک ديده است و :  پرور گفت ئیضيا

  :منتظر پاسخ آنھا ھستيم 

طور کلی، می توانم بگويم که با توجه به ه ولی ب. در حال حاضر از سوی مقامات عراقی پاسخی دريافت نکرده ايم« 

 کشورھای ما، در سازمان حفظ ميراث فرھنگی جمھوری اسالمی ايران، ترديدی در پيوندھای تاريخی و فرھنگی بين

  ».پذيرش اين ھمکاری ھا از سوی عراق نداريم

 و به ھمين گونه حفظ  تھران روی مناسبات حسن ھمجواری تأکيد دارد. ًپاسخ مقامات عراقی احتماال مثبت خواھد بود

  .رھنگی ايران می داندميراث فرھنگی عراق را جزئی از حفظ ميراث ف

   

  :لينک منبع 

http://fr.sputniknews.com/analyse/20150323/1015287046.html#ixzz3VD3sCzwU  

   

  :پی نوشت حميد محوی 

 برای بازسازی و حفظ آثار فرھنگی و ھنری تاريخ گذشته در عراق و سوريه به جای بسی خوشوقتی است که ايرانی ھا

ًچنين رويدادی معموال به اين مفھوم خواھد بود که جريان ھائی که در آغاز . شکل رسمی و بين المللی فعال می شوند

 وادار به عقب نشينی ۀ پھلوی در ايران می خواستند تخت جمشيد را ويران کنند، در جمھوری اسالمیلفروپاشی سلس

  ).به انضمام خلخالی ( ت تخريبی آيت هللا مصباح يزدی بوده است أگويا که يکی از سردمداران ھي). ؟(شده اند 

 و تخت جمشيد از  با اين وجود، اگر حضور ايرانيان آگاه و مداخلۀ آنھا مانع اين فاجعۀ بزرگ برای ايران و جھان شد

 مسلک در امان ماند، ولی مانع از حضور ھمين عوامل مخرب در پست ھای عالی داعش گزند حملۀ اسالم گرايان 

  .رتبۀ مذھبی و کشوری در ايران نشد

حملۀ اخير جھان اسالم و مسلمانان به آثار باستانی در عراق نشان داد که جريان ھا و نيروھای ديگری نيز وجود دارند 

  . ھستندکه خواھان جلوگيری از تخريب رايگان ميراث فرھنگی

روشن است که در ساخت و سازھای اجتماعی، عناصری خاص موجب ازخودبيگانگی انسان ھا می شود، و مذھب و 

با اين وجود . اعتقادات خرافی نيز می تواند به عنوان يکی از اين عناصر از خودبيگانه ساز مورد بررسی قرار گيرد

نمونۀ کنونی يعنی يورش وھابيت به عنوان يکی . گری نھفته استمی دانيم که پشت تمام اين اديان و اعتقادات منافع دي

از فرقه ھای موجود در دين اسالم که آثار ھنری و باستانی را ھدف گرفته است، در پشت پرده به معامالت ديگری 

ديگر سالح ھای ًبرای فروش آثار باستانی در بازار بين المللی ھنر اشتغال دارد تا متعاقبا از درآمدھای آن در بازارھای 

  .مدرن خريداری کند و يا به حساب ھای شخصی رھبران و قاچاقچيان اسالمگرا سپرده شود
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 و در دوران ما که با جھانی شدن جھان سرمايه  از سوی ديگر می دانيم که رويدادھا ھميشه بار معانی تاريخی دارد

نضمام امر آموزش و شناخت رقم خورده است، ربودن آثار فرھنگی وتاريخی و داری و خصوصی شدن ھمه چيز به ا

به اين معنا که عده ای از : فروش آن در بازارھای ھنری به نوعی با خصوصی سازی ھای رايج گره خورده است 

 خود می صاحب امتيازان و قدرتمندان مالی اين آثار را به بھای تخريب بخشی از آثار به شکل خصوصی در اختيار

  . و بر اين اساس است که با محروم ساختن عموم وارثان معاصر و آينده تمام ميراث فرھنگی را از بين می برند گيرند

ھمين تمايل . تخريب آثار گذشته ھمواره يکی از سناريوھای فاتحان بوده است، تا حافظۀ تاريخی ملت ھا را از بين ببرند

ست که به از خودبيگانگی نزد انسان ھائی که قربانی اين تخريبگری ھستند دامن فاتحانه برای تخريب حافظۀ تاريخی ا

  .می زند

ًحملۀ خوشبختانه ناکام به تخت جمشيد برای ما ايرانی ھا در رابطه با دولت جمھوری اسالمی ايران بايد عميقا معنی دار 

اشکالی که بر جا مانده اند نجات پيدا کرده اند، يادمانده ھا در . باشد، ما بايد مفھوم عميق چنين رويدادی را کشف کنيم

با اين حافظه به عنوان ميراث فرھنگی و تاريخی مرتبط می باشد، ) ھر فرد( ما ۀولی آنچه که به حافظۀ تاريخی و رابط

نه تنھا نجات پيدا نکرده بلکه حضور و اعتبار ھمان جريان مخرب و از خودبيگانه ساز در ساخت و ساز دولت 

  . اسالمی به تخريب حافظۀ تاريخی و از خودبيگانه ساز اشتغال داشته استجمھوری

نيز بھتر  طوری که اقدامات رسمی جمھوری اسالمی ايران را برای ترميم خسارات وارد آمده به ميراث فرھنگی را ه ب

 می پندارند، در واقع انباشته است جزء جدائی ناپذير تمايالت اسالم فاتح بدانيم، زيرا کتابی را که مسلمانان فرستادۀ خدا

از تناقض بوده و سنت نقل قول از قرآن به ھر فرد يا جريانی اجازه می دھد که براساس منافع خود بخشی را منزوی 

  .ساخته و به اعتبار آن دست به شنيع ترين جنايات بزند

ًواھند بود، مضافا بر اين که آنچه در به عبارت ديگر تا زمانی که اين ايدئولوژی حاکم است، آثار باستانی در امان نخ

آموزش، و نه . ندپيوند تنکاتنگ با اين آثار مطرح می باشد، مؤسسات پژوھشی و دستگاه ھای آموزشی و رسانه ھا ھست

  .د از مردم، بلکه برای ھمه و ھمه و ھمه جزء جدائی ناپذير ميراث فرھنگی استصتنھا برای يک در

  . می توانيم داعش را در جمھوری اسالمی شناسائی کنيمً احتماالدر گسترش و بررسی ھمين موضوع 

  خصوصی سازی آموزش) ١

بخوانيد شبه (تبليغ فرھنگ و دين عرب، اسالم به عنوان تنھا پايۀ اعتقادی و ايدئولوژيک و قانونی و شناخت ) ٢

  .با اسيد پاشی.  به زور و تروريسمءو تمام اين موارد با اتکا) شناخت

ا که تاريخ ايران بر اساس اين جمھوری اسالمی ايران به تاريخ اسالم و آن ھم تاريخ اسالم به روايت به اين معن

طوری که کشتار ه ًيعنی موردی که عمال به تحريف تاريخ و حقيقت دامن می زند، ب. مسلمانان خبره محدود می شود

ی است که در استخر سر بريدند و به زنان و  مرد ايران٤٠٠٠٠تنھا يک رقم، . ايرانيان را در استخر نفی می کنند

  .دختران به نام خدا و برای رضای خدا تجاوز کردند، و انسان ھا را به نام خدا به بردگی کشيدند

ھيچ چيزی به اندازۀ قرآن برای ايرانی ھا از خودبيگانه ساز تر و خردگريزتر نبوده و نيست، زيرا به زبان عربی 

ھمان اصوات بی معنی در ذھنشان جانشان را فدا می کنند، و از اين ديدگاه است که نسبت به آشنائی ندارند، ولی برای 

  .عرب ھا در وضعيت نامساعد تری به سر می برند

تخريب حافظه تنھا به زبان خالصه نمی شود، بلکه ايدئولوژی فاتح بر آن است که زمان را نيز در زندگی روزمره بر 

ًدر يوتوب تقريبا در تمام ويدئوھائی که من در رابطه با سخنرانی ھا و گردھمآئی . ھی کنداساس نشانه ھای خود سازماند

جو کرده ام، سخنران و گوينده، پس از سالم و دعاھای رايج،  و ی جستئی بزرگ و کوچک دانشگاھی و رسانه ھا

به وقت نماز نزديک می «: سخنرانی خودش را با يادآوری فاصلۀ زمانی با نماز ظھر يا غروب شروع کرده است 
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اعالم . و اين يادآوری به شکلی مطرح می شود که گوئی از اين پس به تشريفات رسمی و اجباری تعلق دارد» شويم

وقت نماز در عين حال به شکلی خاص در ھمان آغاز محتوای سخنرانی را به حاشيه می کشاند و از ھمان آغاز جلسه 

  .را تعطيل می کند

...  

    

  به در گاھنامۀ ھنر و مبارزهمقاالت مشا

   

  دولت اسالمی در بازار ھنر

  ٢٠١٥ چ مار٦. با بولدوزر آثار باستانی دوران نمرود را تخريب کرد) داعش(امارات اسالمی 

   جھاد طلبان دولت اسالمی مجسمه ھای دوران پيش از اسالم را تخريب کردند: عراق 

  جھان اسالم متحد نظام سرمايه داری 

  آيا از اين پس ايرانيان بايد دين اسالم را در کشورشان به عنوان دين ممنوعه اعالم کنند ؟ 

   يا آغاز فروپاشی اسالم در ايران١٣٩٣ آبان ٣فاجعه در فاجعه حکم اعدام ريحانه جباری روز  

  ام سرمايهّفاجعۀ ملی ايران اسيد پاشی به صورت زنان در ايران تمديد حملۀ دين اسالم متحد اجتناب ناپذير نظ 

  ن کاميکاز الکترونيک از تخيل تا واقعيت از مذھب تا قانون علمی فروپاشی تفکر اسالمی در ايرا٨٥پھپاد رعد 

   

 

 


