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 محوی حميد
  ٢٠١۵ جوالی ٠١

  

  ايران جامعۀ طبقاتی بازتاب ايرانی انترنت
 

 دو يکی آزمايش از پس یفارس زبان به اسپينوزا اثر» اخالق« کتاب دانلود جوی و جست در : تجربه يک از گزارش

 کردم پيدا پی در پی لينک چندين در را کتاب اين اف دی پی دانلود تبليغاتی، صفحۀ چند با مواجھه و کتاب ويژۀ سايت

 جوھای و جست در و کرد، می تبليغ »کمپيوتر و انترنت از درآمد کسب« برای شده باز صفحۀ کتاب، جایه ب ولی

 با که اند کرده مشاھده موردی کاربران اگر که کرد می پيشنھاد حسين امام پرچم با که شد باز کوچکی پنجرۀ ديگر

 بدون کليک دو با من را کتاب ھمين فرانسوی نسخۀ که حالی در ...دھند اطالع باشد، می تضاد در اسالمی موازين

 با فرانسه در فرھنگ و آموزش که بگيريم نتيجه نبايد البته .کردم دانلود انترنت در ميليونی درآمد بدون و صليب و پرچم

 .ھا نسبيت محاسبۀ برای باشد شاخصی تواند می ما برای واقعه اين بلکه کند، نمی پيدا تالقی تجارت و سياست جھان

 نقد برای مھمی مرجع اسپينوزا که چون کرده برخورد مانع به بار اين يا و باشد مورد تنھا مورد اين کنم نمی تصور

 کم دست و ھدايت و رھبری به دو ھر و — شده پنتاگونيزه يا شده اسالميزه و زبان فارسی نتانتر در بوده مذھب

 در ما که زنم می حدس ولی گرفته، قرار مھری بی مورد — متحده اياالت امپراتوری يا جھانی امپرياليسم فنی مديريت

 چيزی ھر که ھستيم، ليبراليزه - نتاگونيزهپ -اسالميزه کمپرادور بورژوازی فرھنگ افتادن جا شاھد زبان فارسی انترنت

 در بيمارناک تمايلی بخوانيد( ماتريکسی شکل به را انترنت امر غايت در و گيرد، می خودش منافع خدمت در ًفورا را

 .دھند تطبيق آن با را خودشان بايد ھمه که کند می سازماندھی )مجازی فضای در اجتماعی کالن سطح

 ابزارھای در عمومی منافع گردد، نمی مطرح محاسبات در ًاساسا يا و شود می گرفته يدهند که چيزی آن اينجا در

 غرب در انترنت که نيست معنا اين به گيری نتيجه اين که کنم اشاره بايد دوباره نيز مورد اين در  .است نو ارتباطاتی

 با اردوئی فارسی بخش فرانسه المللی بين راديو در اين از پيش سال چندين .کند می حرکت عمومی منافع راستای در

 اسالمی جمھوری که گويا زيرا بود، افتاده راه ايرانی سينماگر يک از دفاع برای فرانسوی رتبۀ عالی مقامات حضور

 کافی تنھا ما برای امروز...بود انداخته تأخير به کن فستيوال به را او رفتن يا و بود بريده را او فلم از متر چند ايران

 شود می گذاشته نمايش به شده تخريب شکل به ھا فلم تمامً تقريبا کنيم، مراجعه يوتوب به فلم تماشای برای که بود ھدخوا

 ھای آگھی خاطره ب بار بيست کم دست که آن بی را خورده کرم فلم ھمين بتوانيم ما که نيست ممکن اين بر عالوه و

  .ببينيم ،نشود قطع تبليغاتی

 می ولی .نيست ساخته منۀ عھد از پرسش اين به قطعی پاسخ ؟ کنيم مقابله وضعيت اين با توانيم می چگونه که اين حال

 بر ايران در اسالم دين امپراتوری و داری سرمايه نظام در که بالئی و نو رسانۀ اين مکانيزم با آشنائی با ءابتدا توانيم

  .کنيم شروع قربانی گوسپند نوانع به خودمان نقش به و اند کرده پياده کمپيوتری انقالب سر
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 مبارزه و ھنر گاھنامۀ
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