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  ٢٠١۵ اگست ٠۶
  

  »ايران تخريب ضروری«به ارتباط کتاب 
جم امپرياليستی غرب با کتاب ژئوپليتيسين فرانسوی ژان ميشل ورنوشه پيش از اين در بالگفا در دوران پيشا تشديد تھا

ً ارشاد سرمايه داری اسالمی و طبيعتا در تبانی ضمنی با اپوزيسيون ھای پنتاگونی ايران در خارج از کشور به  تبانی

بر اساس ضرورت ھای زمانه و ضرورت ھای سيال و ...عنوان برجسته ترين بخش از بورژوازی وابسته و معامله گر

ارسی زبان و حذف گاھنامۀ ھنر و مبارزه به عنوان يک نشريۀ مستقل در بالگفا، کتاب به رسانه ھای ف... ثابت سرمايه

طی بخش ھای مختلف منتشر شده بود، با اين وجود دوستان ما نيز در انترنت و سايت » ايران، تخريب ضروری« 

 اھداف تجاری به گروگان البته برخی سايت ھای تبليغاتی  نيز آن را برای. ھايشان آن را قابل دسترسی ساخته بودند

مريکا که به يک جريان ا اولترا ليبرال آنگلوساکسون در اروپا و –با الھام از جھان تبليغات تجاری ليبرال (گرفته اند 

ًطوری که عمال در ممنوعيت از لذت ھنری ھمپای  سه ه تروريستی تمام عيار در عرصۀ فرھنگی و ھنری تبديل شده ب

به عنوان مثال، در يوتوب حتی برخی . مان مظھر بھيميت تاريخ بشريت ھمپا شده است مسيحی و مسل،دين يھودی

قطعات موسيقی با تبليغات تجاری قطع شده اند و در نتيجه می بينيم که ليبراليسم، سرمايه داری جھانی و نظام حاکم بر 

اين کتاب را در . بگذريم)... ندجامعۀ طبقاتی در سطح جھانی جريان ضد ھنری و ضد لذت ھنری را به اوج رسانده ا

و تنوين گذاری برای دو سه کلمه و تغييرات مختصری در » و«اينجا با تصحيحات بسيار مختصر در سطح حذف يک 

پی نوشت ھای التين و درج آنھا در داخل متن، برای يادآوری و تحليلی که امروز شايد ھنوز بتواند به عنوان ابزاری 

  . و برای آنھائی که اين کتاب را ھنوز نخوانده اند ارسال می دارم— توافق وين —ا برای درک وسيعتر رويدادھ

 چه د، بی آنکه بدانم تاسنظر می ره البته برای ارسال مجدد اين کتاب يک دليل ديگر نيز داشتم، که کمی شخصی ب

ًاکنشی کامال حسی در رابطه با دو روز پيش در و...له ای عمومی مورد توجه قرار گيردأاندازه می تواند به عنوان مس

آن ھم در معامله با کشور فرانسه ...گزارش سايت ايلنا در مورد تآتر شھر و سفارش تجھيزاتی مانند صندلی و غيره 

 به نفع — در دانشکدۀ تآتر ً اتفاقا—زندگی ام را برای تحصيل يعنی کشور ميزبان من که در عين حال تنھا فرصت 

و اپوزيسيون ) يعنی مجاھدين خلق ضد ايرانی( روريست ھائی که در خدمت پنتاگون ھستند حقوق بشر پنتاگونی و ت

زيکی چينی و با اعمال خشونت فبا توطئه ...ھای پنتاگون وطنی که نام ابتذال را در فرھنگ واژگان متحول ساخته اند  

مله با ھمان کشوری که برای مزدوران و اين معاملۀ ميان فرھنگی با فرانسه يعنی معا. و روانی و تحقير تخريب کرد

مسلح در سوريه برای تخريب سوريه و کشتار مردم سوريه و آواره کردن ميليون ھا نفر از جمعيت اين کشور به بھانۀ 

مستشار و مأمور اطالعاتی و داوطلب تروريست از شھرھا و حومه ھای شھرھای »  بشار ديکتاتور«مبارزه عليه 

 رئيس جمھور اين کشور يک آدمکش را با ٢٠١٢ خيلی چيزی ھای ديگر فرستاد و در سال اروپا و  تفنگ فاماس و
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دوستان « سر بريده در پرونده اش به عنوان انقالبی و آزادی خواه دموکراسی طلب در کنار خودش طی گردھمآئی ١۵٠

فکر ه می و واليت فقيه بو حاال به ھمکاری مدير جديد تآتر شھر و وزارت ارشاد اسال... به صحنه آورد »  سوريه

در نتيجه يک پيغام سزاگويانه نوشتم و از طريق پست الکترونيک ھميشگی ... نشيمنگاه تماشاچيان ايرانی افتاده اند 

وضعيت خوبی برای نوشتن نيستم ولی ًاز اين کار پشيمان نيستم و گر چه فعال در . برای خوانندگان گاھنامه ام فرستادم

به شکل ما بعدی ) و نه ناسزا گوئی(ًدر آيندۀ نزديک حتما مطلبی در اين رابطه تھيه خواھم کرد ولی اين سزا گوئی من 

  :يک قطعه از ھمين کتاب ژان ميشل ورنوشه را برای من تداعی کرد، که به عبارت زير است  

ه ايران برای پيوستن به آن به شکل مصرانه ای دعوت شده است، قواعد بازی آن ک» نظم نوين بين المللی«بنابراين، «

قواعد ھمواره جھت گيری يکسانی دارد، و عبارت . ًکامال از پيش توسط اياالت متحده تعريف شده و ھدايت می شود

و گ جھانی گرا، است از متوقف ساختن دفاع، از جمله دفاع طبيعی و فرھنگی ملت ھا برای ھضم آنھا در ديگ بزر

به مفھومی که در تکيه کالم قديمی فرانسوی شنيده می شود، يعنی پس از » عصبانی کردن آنھا«چنين امری پس از 

بی حس کردن و از زندگی تھی ساختن آنھا، و باز ھم يعنی پس از خنثی سازی آنھا از ديدگاه جسمی و روحی و 

  )١۴ص (».روانی

گ ھای نگھبان وطنی که در خدمت  امپرياليست ھا از جمله در سايت رنگين کمان به عنوان مثال، در سطح پاريس، س

 و سرنوشت تھديد و جنگ روانی عليه يک ملت به هقلم رنجه می فرمايند، ھرگز نمی گويند و نمی پرسند تکليف و نتيج

می تھديد ئبه بمباران اتی بيش از ده سال ايران را ط سال چه می شود؟ ١٠ ميليون ايرانی طی بيش از ٨٠وسعت حدود 

ًمضافا . می انجامد و خواھد انجاميد...چنين وضعيتی برای تک تک ايرانيان به کجا انجاميده ] روان تنی[نتايج . کردند

ھنوز به اين گونه تھديدات خاتمه نداده است و از سوی ديگر دستکاه دين اسالم و » توافق وين«بر اين که ھياھوھای 

ژی دفاعی ايران را نيز معامله يران و طبقۀ بورژوازی کمپرادور برای نجات نظام خود، ستراتجمھوری اسالمی در اي

  .کرده اند

می که کسب دانش و تکنولوژی آن را برای ايران بی مورد تلقی می واين رنگين کمان نويس ھای صلح طلب و ضد ات

به که مريکای جنوبی امردم مکزيک و ...نستان، سوريه، عراق و افغااکنند  از خودشان نمی پرسند که آيا مردم ليبي

بی آن که سراغ ...گروگان باند ھای امپرياليستی مواد مخدر در آمده اند و نه کمتر از مردم سوريه قربانی می دھند

 آيا اين مردم جنگ طلب بوده اند؟ و آيا...فريقا و چپاول منابع آنھا توسط کشورھای امپرياليستی غرب  برويمارويدادھای 

 — تازه وقتی که صلح طلبان با بمباران مردم موافق نبودند و تازه وقتی که واکنشکی نشان دادند —صلح طلبی 

با بمب نوترونی که تی يری ميسان آن را بمب (می يمن و و سوريه و بمباران اتابمباران مردم افغانستان، عراق، ليبي(

توسط ) ا می کشد و زير بناھا را دست نخورده حفظ می کندامپرياليستی در بھترين شکل آن می نامد زيرا آدمھا ر

ی مانع اين ھمه ئآيا صلح طلبی اين صلح طلبان حرفه ) ...  ستاد فرماندھی نيروی متحد عربهاسرائيل در جايگاه فرماند

زی برای چي: البته در افغانستان به مشکل عجيبی برخورد کرده بودند . جنايت و کشتار آدمھا و ويرانی در جھان شد

  .بمباران و تخريب پيدا نمی کردند

ی ئولی انحراف رنگين کمان نويس ھا و رسانه ھای آتالنتيست در سر تا سر جھان دست کم مبلغ  يک دروغ رسانه 

ی ايران و برنامۀ نظامی ھسته ئلۀ ھسته أًله واقعا مسأبه شکلی تلقی می کنند که گوئی مسديگر نيز ھستند، اينان ھمچنان 

ی اش صلح ئبوده و ايران با برنامۀ ھسته » جامعۀ جھانی«ان که در واقع وجود خارجی نداشته موجب نگرانی ی ايرئ

  .خطر انداخته استه جھانی را ب
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٢٠١۵ت گس ا۵ -  گاھنامۀ ھنر ومبارزه  


