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 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۵ مارچ ٢٣
  

   امپرياليسم و صھيونيسمۀداعش دست دراز شد
   در تخريب دستآوردھای تمدن بشريت

  ه است و غارتگر ميراث فرھنگی و تاريخی خلقھای منطق
  

 گذشته ما شاھد صحنه ھای تکان دھنده از تخريب آثار باستانی و نابودی ميراث فرھنگی بشريت در شھرھای ۀدر ھفت

مزدوران داعش با . نينوا، نيمرود و ھترا در عراق کنونی که يادمانده ھای دوران کلده، بابل، آسور و سومر است بوديم

 مجسمه ھا افتاده بودند تا آنھا را به نام اعتقادات دينی و تحت عنوان  سنتی به جانِابزار برقی مدرن و غير برقی

    .دستورات و قواعد اسالمی منھدم سازند

جناح داعش .  کثيف را ما در بدو تسلط بر قدرت توسط آخوندھا در انقالب ايران، در کشورمان شاھد بوديمۀاين وظيف

باح يزدی و مريدانش در پی آن بودند که تخت جمشيد را مصهللا  حقانی و آيت ۀدر حکومت اسالمی به رھبری مدرس

تخريب کنند، پاسارگاد را از بين ببرند و بر روی نقش رستم و آثار باستانی بيستون اليه ای از بتون بکشند تا به زعم 

فته و به  از ميان رھويت ملی ايرانياناز ميان برود و تاريخ ايران در قبل از اسالم نابود شده و " بت پرستی"خود 

اين . بماند" جاودانی" آنھا ۀ تا ھمه چيز باب طبع آخوندھای داعشی در ايران گردد و سلط، بنشيندھويت اسالمیجايش 

ی در حکومت در تالشند که ئالبته ھنوز ھم داعشی ھا.  استعماری با مقاومت مستمر مردم ايران درھم شکسته شدۀدسيس

از ميان ببرند و به جايش مقابر امامان و امامزاده ھا ... سی و آريو برزين ومجسمه ھای مشاھير ايران زمين نظير فردو

  . آثار عتيقه اند، بنا کنند،و آقازاده ھا که ھنوز نساخته

مين مالی أدر قبل از نابودی اين آثار فرھنگی بشری در عراق مطبوعات غربی از اين حقيقت پرده بر می داشتند که ت

ِوش آثار باستانی و سرقت آنھا از موزه ھا و يا در مخروبه ھای تاريخی مورد تحقيق ارتش مزدوران داعش توسط فر ِِ
به اين مفھوم که آنھا اين آثار باستانی و ميراث فرھنگی بشريت را از طريق مرز . باستان شناسان صورت می گيرد

وريسم و نابودی انسانھا در منطقه و  منتقل کرده به پول تبديل نموده و اين مبالغ را خرج ترامريکاترکيه به اروپا و 

غرب " متمدن"خريداران اين آثار نيز سرمايه داران و موزه ھای .  در خاورميانه می کنندامريکاتسلط امپرياليسم 

  .ھمان ھائی که برای نابودی اين آثار اشک تمساح می ريزند. ھستند

می نويسد که ارتش داعش که بھترين سالحھای  ٢٠١۴بر و اکت٢٠ ۀ در شمارالمان چاپ کلنراشتات آنسايگه ۀنشري

؟؟ تھيه می کند، بھای آنھا را از طريق فروش آثار باستانی در بازارھای جھان به کف می !!مدرن را در بازارھای سياه

 يکی از موفقترين قاچاقچيان آثار عتيقه و آثار تاريخی و ھنری در Michel van Rijnآقای ميشل وان ريجن. آورد
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بسياری از جمع گردآورندگان آثار عتيقه به صورت غير داوطلبانه از داعش : "قرن گذشته، اعتراف می کندجھان در 

معامله با کاالھای عتيقه بسيار پربرکت . " استالمانمرکز نقل و انتقال و خريد و فروش اين آثار در ". حمايت می کنند

  ".     سود دارددالر ميليارد ٧ ھر ساله  حدس می زند که اين تجارت غير قانونیFBIاست و اف بی آی 

دولت : "می نويسد" پايان زمان در دجله "ۀ تحت عنوان مقال٢٠١۵ چ ماه مار٧/٨خ َرؤ  مزود دويچه سايتونگ ۀنشري

سخن "  فرھنگیۀتصفي"يونسکو از . اسالمی از آثار فرھنگھای ديگران نفرت دارد، ولی از غارت آنھا بھره می جويد

 ضد اين هعلی ال سيستانی در نماز جمعه مردم را به مبارزه بهللا رين روحانی شيعه در عراق آيت مھمت. می گويد

  " سازمان تروريستی فرا خواند که نه انسانھا و نه سنگھا از دستشان در امان ھستند

نقض روشن  بر اساس امريکا در زمان تجاوز امپرياليسم ٠۴/٠۴/٢٠٠٣ به تاريخ المان در زود دويچه سايتونگ ۀنشري

حقوق ملل به عراق نوشت که يکی از اھداف جانبی اين تجاوز غارت موزه ھای آثار باستانی و عتيقه جات عراق و 

نگرانی بيشتر از فعاليت گروھی : "در اين روزنامه می آيد.  بوده استامريکاانتقال آن به بازارھای جھان و از جمله 

ی مدافع، دانشمندان و مديران موزه ھا ناشی می شود که از يکسال ئی، وکالامريکاشصت نفره شامل عتيقه فروشان 

 Americanئی برای سياست فرھنگی امريکاتحت نام شورای ) توفان- توجه کنيد يکسال قبل از تجاوز به عراق(قبل

Council on Culturalعلم "ۀھدف آنھا آنطور که مجل.  تشکيل شده است " Science بيان کرده است، تالش برای

 و تسھيل قوانين صدور آثار امريکال و عراق پس از جنگ در زمان استقرار حکومت تحت کنترۀتسھيل قوانين آثار عتيق

کوتاه کنيم ھدف، غارت : " فوق که زبان امپرياليستھا را خوب می فھمد اضافه می کندۀنشري." عتيقه از آن کشور است

ئی امريکاکه بمب افکنھای  ئی ھاست آنھم بعد از آنامريکا توسط )نييبين النحرين، مساپوتان(قانونی تمدن ميانرودان

در اين تجاوز ". ئی سودھای سرشار از باز سازی عراق به چنگ آوردندامريکاکشور را ويران کردند و شرکتھای 

  .بيرحمانه بسياری از آثار تمدن بشری نابود شدند

 به کشور عراق امريکاز اين غارتگری در زمان تجاوز  سال پس ا١٢ ملی بغداد ۀمطبوعات عراقی خبر دادند که موز

 قطعه ۴٣٠٠ تاريخی از اين موزه به غارت رفته است که از اين تعداد ۀ ھزار قطع١۵شود   شد و گفته میئیبازگشا

ھا به فروش   ديگری ھستند که در بازارھا و عتيقه فروشیۀ ھزار قطع١٠بازگردانده شده است و مقامات عراق به دنبال 

ھای باستان شناسی جھان   يکی از بزرگترين مجموعهامريکا بغداد قبل از غارتگری امپرياليسم ۀموز. شود ذاشته میگ

روشن است که اين حجم عظيم از آثار باستانی و دستآوردھای ھنری بشريت نمی توانسته بدون تمايل و ھمکاری . بود

  . حمل و نقل شودامريکاوپا و امپرياليستھا در جيب بغل آفتابه دزدھا به بازارھای ار

را در » ھای فرھنگی عراق گنجينه« ھزاران قطعه از امريکا: "ھمشھری آنالين از قول يک باستان شناس عراقی نوشت

  .زمان جنگ اين کشور به سرقت برده است

:  راشاتودی گفتۀشناس و معمار عراقی در مصاحبه با شبک ی، باستان، احسان فتحپرس تی وی به گزارش شبکه

   ». ملی عراق ناپديد شده استۀ بزرگ و کوچک تاريخی از موزۀ ھزار قطع٣۵نزديک به «

توان برای   اسناد زيادی را که به لحاظ تاريخی از اھميت زيادی برخوردارند و نمیامريکا«وی در ادامه تصريح کرد 

   ».ن کرد از عراق خارج کرده استييلی تعھا ارزش ما آن

ھر آن چيزی که در بانک مرکزی و ديگر ... ھای زيادی به سرقت رفتند سکه«: شناس عراقی افزود اين باستان

  . ».شوند ن در آرشيوھا نگھداری میفرستاده شدند و اکنو امريکا ھای عراقی بود بدون ھيچ سندی به بانک

 اين امپرياليستھا، داعش ھای مدرن و غارتگر ھستند که نماد توحش و دشمنی با تمدن و فرھنگ مليتھا می باشند و ھيچ

آنھا بودند و ھستند که آثار باستانی و ميراث فرھنگی مليتھا را دزديده و در موزه . نيآورده اند" اسالم"کدام از آنھا نيز 
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 مترو پوليتن در نيويورک به ۀ پرگامون در برلين و در موزۀ بريتيش در بريتانيا، و موزۀی لوور در فرانسه، موزھا

  .نمايش می گذارند

 چ، در ماه مار)يونيسف(سازمان ملل مونير بوچناکی، معاون مدير کل فرھنگ در سازمان آموزشی، علمی و فرھنگی

 ۀ ھنرھای زيبای بغداد در زمان حملۀ اثر نقاشی مدرن و مجسمه از موز١۵٠٠ای اعالم کرد بيش از  با صدور بيانيه

  .اند و اشغال اين کشور به سرقت رفته عراق به امريکا

  .» فرھنگی واقعی استۀھا يک فاجع اين سرقت«: ده است بوچناکی آمۀدر بياني

  

  رويدادھای مظنون

 نفر از ٧٠٠وزير ترکيه،  بر اساس اعالم رسمی نخست. يکی از رويدادھای مظنون تجاوز ارتش ترکيه به سوريه است

مليات  فروند تانک برای ع٣٩ نظامی از جمله  دستگاه خودرو١٠٠ ارتش ترکيه با استفاده از ۀنيروھای ويژ

اين عمليات بدون ھيچ درگيری نظامی به اتمام .  سليمان شاه وارد خاک سوريه شدندۀسازی نيروھای محافظ مقبر خارج

 حضور اين ارتش عظيم در سوريه .ای که جزئيات آن اعالم نشده است، کشته شد رسيده و تنھا يک سرباز بر اثر حادثه

به احتمال قوی دولت ترکيه از اين طريق نيازھای . نگيز است خودش شک برا،برای حمل يک جنازه از اين کشور

    . تسليحاتی و تدارکاتی ارتش داعش را برآورده کرده است

 کيلومتری مرز ترکيه در داخل خاک سوريه قرار ۴٠ سليمان شاه در ساحل رود فرات، در شمال سوريه و ۀاين مقبر

 سوريه که ۀ ترکيه در جنگ جھانی اول در منطقۀ شکست و تجزياين مقبره در زمان امپراتوری عثمانی قبل از. دارد

که اين مکان در خاک سوريه قرار دارد، اما بر اساس  رغم اين به.  قرار داشته است،بخشی از خاک عثمانی بوده

در اختيار ترکيه قرار گرفت و ) توفان- و نه ھر منطقه ای در داخل خاک سوريه (مذکور ۀ، منطق)١٩٢٣(قرارداد لوزان

رک ُ تِ سليمان شاهۀِمطابق منطق داعش بايد مقبر. نفر از نيروھای نظامی ترک در اين منطقه حضور دارند ۴٠ھمواره 

تجاوز و تخريب اين  موصل و تخريب آثار و ابنيه تاريخی در سوريه و عراق مورد ۀنيز ھمزمان با غارت  موز

نظر می آيد که تجاوز نيروھای ترکيه و ه ولی آنھا از اين امر خودداری کردند و چنين ب. جھادگرايان  قرار می گرفت

 سليمان شاه به نزديکی مرز ترکيه و اشغال غير قانونی بخشی از خاک سوريه که در مغايرت کامل با ۀانتقال مقبر

 موصل و تخريب ابنيه و آثار باستانی در سوريه و عراق ۀاھنگی کامل با غارت موزقرارداد لوزان قرار داشته در ھم

 سليمان ۀداعش دولت ترکيه را در جريان اھداف شوم خود قرار داده است تا خطری متوجه مقبر. صورت گرفته است

قاچاق : "وی اظھار داشت. باشد العربيه می ۀمورد دوم گفتار اثيل النجيفی، استاندار نينوا در مصاحبه با شبک. شاه نشود

مين مالی گروھک تکفيری داعش است و اقدام اعضای اين گروه به تخريب آثار أآثار تاريخی يکی از مھم ترين منابع ت

 اين پرسش مطرح می شود ًطبيعتا". باستانی منطقی نيست؛ زيرا آنھا به خوبی از ارزش مالی اين آثار آگاھی دارند

مين می کرده است چگونه به فکر تخريب اين آثار أاز اين طريق نيازھای مالی خويش را تگروه داعش که تا کنون 

فرھنگی افتاده، اھدافش را با دولت ترکيه ھماھنگ ساخته و يک ويدئو نيز در مورد اين تخريبات تھيه و پخش کرده 

  .؟است

 ملی در بغداد ۀ موصل به موزۀخی از موز، بسياری از آثار تاري٢٠٠٣پيش از سال :" النجيفی در اين زمينه گفته است

  .منتقل شد

بيشتر آثار تاريخی که در ..   . موصل، مجسمه ھای ساخته شده از گچ قرار داده شدۀبه جای آثار تاريخی موجود در موز

فقط دو اثر .  منتشر شده از طرف داعش تخريب می شود، در واقع مجسمه ھای گچی است و اصل نيستئینوار ويدئو

کسانی که به نخستين ويدئوی پخش شده توجه کردند، شاھد ". .خی واقعی اين موزه در اين تصوير تخريب می شودتاري
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بودند که حداقل در درون يکی از اين مجسمه ھای گچی در زمان تخريب ميله ھای آھنی ظاھر می شوند که برای 

ه ھزار سال پيش نمی توانستند از ميله ھای آھنی طبيعی است که در س.  مجسمه از آنھا استفاده شده استۀنگھداری بدن

ِيک اين ويدئو نگاه کنند تا مجسمه ۀ خوانندگان می توانند به دقيق. برای ثبات و استحکام مجسمه ھای گچی استفاده کنند
ه  مھم سانسور شدۀدر بسياری از ويدئوھای ديگر اين صحن. ای را که با ميله ھای آھنی مستحکم شده مالحظه نمايند

  ).http://youtu.be/1io8lCM3OVc.(است

نظر می رسد که جھاديستھای داعشی قبل از تخريب آثار ه ب. به اين جھت سخنان النجيفی اغراق آميز به نظر نمی رسد

عتيقه و ميراث فرھنگی با ھماھنگی با قاچاقچيان بين المللی ھر آنچه را که الزم بوده به فروش رسانده و ھر آنچه که 

 ديگر مقدور نبوده است متالشی کرده اند تا تمام رد و آثار دزديھا و غارت آثار ارزشمند و گرانبھای تمدن فروششان

بشری از بين برود و امپرياليستھا با خيال راحت بتوانند اين آثار را به خارج از عراق و سوريه با ھمدستی دولت ترکيه 

 زۀغارت مو.  که به تقلبی بودن آنھا پی برده اند متالشی کرده اندآنھا از روی خشم بخشی از اين آثار را. منتقل کنند

فقط با اين تفسير است که می توان اين . موصل بيشتر به صورت  تبليغاتی و پرده پوشی غارتگری تجلی می کند

  .تناقضات را توضيح منطقی داد

  

  اسالم و نابودی ميراث فرھنگی

 امپراتوری ايران بسياری از آثار فرھنگی و تاريخی ايرانيان را از بين پس از حمله به" قوم تازی"گفته می شود که 

که در حين جنگ و نه تنھا جنگ ميان ايران و اعراب آثار فرھنگی متالشی شوند امر جديدی نيست و تنھا نيز  اين. برد

 و ھجوم قبايل ترک آسيای در تجاوز مغوالن. به جنگ مسلمانان با ساير اديان و يا با ساير ملتھا نيز محدود نمی شود

مسيحيان بسياری از آثار تاريخی بشری را در جنگھای صليبی تخريب کردند و به . ميانه به ايران وضع بھتر از آن نبود

ھمين امروز امپرياليستھا به راھزنی و غارت آثار ھنری، باستانی، . يونانيان تخت جمشيد را آتش زدند. آتش کشيدند

ً ولی اگر واقعا. حت ستم اشغال دارند و ما شمه ای از اين غارتگری را در باال ذکر کرديمتاريخی و ملی ممالک ت

رو می شويم و معلوم نيست چگونه می ه تبليغات اسالم ستيزان درست باشد، آنوقت ما با مشکل غير قابل توضيحی روب

ش از اسالم در اورشليم و يا ممالک  اين ھمه آثار تاريخی و ميراث فرھنگی بشريت را از ھزاران سال پيیتوان بقا

مورد تصرف مسلمانان تا به امروز توضيح داد؟ چگونه می شود توضيح داد که از صدر اسالم تا کنون، از زمان محمد 

که در ايران، عراق، شام و ... پيامبر مسلمانان و خالفت خلفای راشدين و بعد از آنھا، از زمان بنی اميه و بنی عباس و

فريقا تا اندلس در اسپانيا حکومت می کردند و به اين ممالک تاريخی افلسطين و اورشليم در مصر و شمال سوريه، در 

تسلط داشتند، تمام ميراث فرھنگی اين مردم از تخت جمشيد گرفته تا بيستون، پاسارگاد، نقش رستم، تمدن آسوری ھا، 

باقی ... عنه و اھرام ثالثه، بقايای تمدن کارتاژھا وسومری ھا، بابلی ھا، آثار حمورابی و گيلگمش، مجسمه ھای فرا

 اسکندريه دست نخورده باقی ماند و جنوب اسپانيا به ۀکتابخان. مانده و مورد تخريب ارتش اسالم قرار نگرفته است

ا با اندلس تمدن آسيای ميانه و يونان و ايران و ميانرودان ر. مرکز ھمکاری تمدن اسالمی، يھودی و مسيحی بدل گرديد

 و اين مسيحيان بودند که  ھم پيوند داد و در ھم آميخت و به شکوفائی فرھنگ بشری ميدان داده تمدن مصر و اسپانيا ب

يک دوران پر بار تاريخی تمدن بشريت و شکوفائی دانش و ھنر پايان ه با قتل عام مسلمانان و يھوديان در اين منطقه ب

  . دادند

که نقش سازندگی داشت و نه تخريب در )) غرناطه(کاخ الحمرا در شھر گرانادا(ثيرات معماری اسالمی راأھنوز ت

کريای رازی، جابربن حيان، خوارزمی، زچرا مسلمانان در آن دوران ابن سينای دانشمند، . اسپانيا به وضوح می بينيم

   عمل نياوردند؟حکيم عمر خيام نيشابوری را به طناب دار نبستند و از تدريس و يا تحصيل آنھا ممانعت به
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اسالم ستيزان امروزی که تاريخ بشری را مجرد و غير طبقاتی و بر اساس منافع روز صھيونيستھا و امپرياليستھا 

توضيح می دھند، به توحش داعش برای تخريب فرھنگ مردم خاور ميانه و وحشی جلوه دادن آنھا در افکار عمومی 

 امپرياليستھا وتوجيه توسعه طلبی ھای آنھا را برای غارت منابع طبيعی مردم جھان نياز دارند تا راه تجاوز و آدمکشی

آنھا از اسالم وھابی سخن می گويند، ولی . ندباين مناطق باز کنند و داليل توجيھی برای اين وحشيگری امپرياليستی بيا

 ساالنه به جيب دالريليارھا دور آن طواف می کنند و مه ھمين وھابی ھا نيز حاضر نيستند سنگ سياه کعبه را که مردم ب

در .  نابود سازند،را برای ھمه می نويسند  آنۀ آل سعود می ريزد بر اساس اعتقادات ادعائی خويش که نسخۀخانواد

 ثروتی سخن می رانيم که از درآمد نفت عربستان سعودی به مراتب بيشتر است و به عاملی دالراينجا ما از ميلياردھا 

  .ھا و تھديد و تحديد حقوق دولتھا بدل شده استاساسی برای اسارت ملت

 اسالم ستيزی در امروز و اين نمايشات سازمان يافته و صحنه سازيھای مشمئز کننده به کارگردانی امپرياليسم و 

اسالم ستيزی .  توجيه نژادپرستی و تحقير ملتھا و اقليتھای مسلمان در ممالک غير مسلمان استۀصھيونيسم وسيل

داعش و القاعده و الزرقاوی و . دست صھيونيسم برای اشغال فلسطين و تاراندن و نسل کشی فلسطينيھاستابزاری در 

مبارزات خلقھا و و انحراف ابزاری در دست دشمنان بشريت برای توجيه سلطه گری و اختناق و سرکوب ... البغدادی و

را شناخت و مبارزه با دين به عنوان مظھر جھالت بايد اين سياست . سازمانھای مترقی ضد امپرياليستی در جھان ھستند

.  طبقاتی به پيش بردۀ ضد امپرياليستی، ضد صھيونيستی، با مضمون سياسی و در متن مبارزۀبشريت را بر متن مبارز

امپرياليسم می خواھد با کشيدن عالمت تساوی .  مزدور امپرياليستھا و در خدمت آنھا گام می گذاردۀداعش دست پرورد

اين . ن اسالم و داعش به اھداف شوم ديگری دست پيدا کند که اسارت مردم خاور ميانه در بطن آن نھفته استميا

.  آثار تمدن و فرھنگ و ميراث و دستآوردھای تاريخی بشريت اندۀامپرياليستھا ھستند که غارتگر اصلی و نابودگر ھم

 ھيچ. ين سوخته بھترين گواه ماھيت اين داعشيان مدرن استمی و باقی گذاردن زموجنگھای امپرياليستی و بمبارانھای ات

گاه در تاريخ تجاوزات به ايران، مردم ميھن ما چنين زجر و فجايعی را که از جانب دخالتھای امپرياليستھا اعمال می 

  . شود نديده بودند

  )توفان(حزب کارايران

  فروردين ھزار وسيصد ونود وچھار خورشيدی
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