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 توقف و سرکوب نيروھای مولد، و صدا و سيمای پند و اندرزھای ھنری مقام معظم از روی صندلی ھای اتوماتيک و

  ماتريکس نوروتيک در جايگاه قانون ھمه شمول

 نيروھای مولد  و استقالل ايران را .۶ًمستقيما» ی ايران ئھسته « ر نشان داده ام که موضوع من بارھا در جاھای ديگ

ھدف گرفته است، و در رابطه با اين مکان نمادينه، يعنی تآتر شھر تھران، می بينيم که چگونه امپرياليست ھا با ھم 

به اھداف خودشان دست يافته اند و نخستين نشانه ھای تھاجم ) دستگاه دين ساالر+ بورژوازی کمپرادور (يمانان داخلی پ

صندلی ثابت و اتوماتيک وتجھيزات [امپرياليستی به نيروی کار و رشد نيروھای مولد ايران را پيرامون موضوع 

ی جھانی شده و ليبرال از يک سو و ضرورت ھا اری جھانيضرورت ھای سرمايه د: ر به عبارت ديگ. می بينيم] ديگر

  .و منافع ملی و طبقۀ مولد ايران از سوی ديگر

 ايران که امروز — عليه — ايران و جمھوری اسالمی — عليه —چنين انتخابی از سوی دستگاه امپراتوری اسالمی 

ًبورژوازی کمپرادور و مشخصا +  روحانيت طبقۀ(ًمستقيما و به روشنی از منافع خواص ايران و جھان دفاع می کند 

 يتی  حاصل ضعف و بيماری و رواناز ديدگاه من، چنين وضع. و با منافع امپرياليست ھا نيز کنار آمده است) ليبرال

ھائی بيمار » ماتريکس«ديدگاه ھائی که در واقع به مثابه . ًپريشی و از خودبيگانگی بوده که الزاما ايدئولوژيک است

  . ميل می شود و ھمه بايد از آن تبعيت کنندگونه تح

فرد روان پريش می تواند برای ھمسايه و عابران خيابان خطرناک نباشد و با . فرد بيمار بايد خودش را معالجه کند

ولی وقتی می خواھد قالب ھای نوروتيک خودش را به عنوان قانون ھمگانی به ھمه ...اختالالت خودش زندگی کند

  .رو می سازده ابزار چنين کاری را نيز در اختيار می گيرد، در اين صورت ھمه را با مشکل روبتحميل کند، و 

به » مھدی شفيعی « به اين ترتيب با نام . در پی گزارش ايلنا، می خواستم بدانم مدير اين تآتر کيست و چه می گويد

و مصاحبه ای برگزار کرده بود که من به خبرگزارس فارس با ا. آشنا شدم» مدير کل ادارۀ ھنرھای نمايشی«عنوان 

  ).١( اشاره خواھم داشتمصاحبهيکی دو نکته از اين 

کيد داشتند و أثير گذاری تئاتر تأرھبری ھمانند گذشته بار ديگر بر ت... مقام معظم رھبری درمورد ھنرھای نمايشی  «

 در نظر داشته باشيم که تئاتر در ذات خودش ...داردمبحث تئاتر دينی تعاريف مختلفی ...  را عنوان کردندئیالبته انتقادھا

نه بنده و نه شما ھم نگاه .. .ًيک رسانه معرفتی و دينی بوده است و قاعدتا نبايد در اين حوزه نگاه ديگری داشته باشيم
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ين تيزبين تئاتر مقام معظم رھبری خود از منتقد... تئاتر بايد نگاه انتقادی داشته باشد. کنيم انتقادی تئاتر را نفی نمی

  )١(» ھستند

در اينجا ماتريکس اسالمی را در وضعيت بيمارناکی می بينيم و اين بيماری را می توانيم در تناقضات آن تشخيص 

در مقطع کارشناسی ارشد ) ؟(» التحصيل کارگردانی تئاتر فارغ«در اين مصاحبه مدير کل ادارۀ ھنرھای نمايشی . دھيم

  : می گويد 

تآتر بايد نگاه «و بعد می گويد » ًقاعدتا نبايد در اين حوزه نگاه ديگری داشته باشيم«وقتی می گويد روشن است که 

رو می شويم، از يک سو ه در اين صورت با تناقض بزرگی روب» ...و مقام معظم رھبری ... انتقادی داشته باشد

چون که ھنر نمايش ريشۀ مذھبی «ی گيرد که و عالوه بر اين نتيجه م» نبايد نگاه ديگری داشته باشيم«محدوديت به 

 و باز ھم عالوه بر اين ھمگان را دعوت می کند که از راھکارھای مقام  پس حاال ھم بايد مذھبی باقی بماند» داشته

در اين صورت معلوم نيست سرنوشت خالقيت ھنری و تجربۀ آزادی و نقد به چه ...معظم تبعيت و فرمانبرداری کنند

  ار می شود ؟روزگاری گرفت

در اينجا بی گمان توقف اجباری از نوع ماتريکس دينی در کار ھنری را مشاھده می کنيم که از سوی ديگر با توقف 

ًنظر می رسد، و عالوه بر اين مستقيما درپيوند تنگاتنگ با بنيادھای ه نيروی ھای مولد ايران ھمآھنگ و متجانس ب

ناتيو ايران در خارج از کشور قرار می گيرد که ھر دو در حذف فاعل ايدئولوژيک طبقاتی جريان به اصطالح آلتر

و سپس تحميل شاخص اقتدار سياسی و )  که در تحليل مفھوم سينمای ايران در عرصۀ بين المللی ديديم چنان(شناسنده 

ھه نه تنھا از ن اثر ھنری اشتراک مساعی می يابند، امروز بيش از ھر روز ديگری در گذشته، ھر دو جبييمالی در تع

ًمضافا بر اين که جمھوری . ديدگاه  ايدئولوژيک حتی از ديدگاه اقتصادی نيز بيش از پيش به يکديگر نزديک می شوند

اسالمی اموال سلطنت طلبان را نيز در گذشته به آنھا بازگرداند، يعنی ثروتی که عالوه بر خروج تمام ثروت بادآورده 

 و باز ھم يعنی ھمان موضوعی که  ست آورده بودند به آنھا در خارج از کشورمنتقل شدده ای  که در شرايط ناعادالنه ب

ًمدافعان حقوق بشر دائما در راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی به عنوان نقض حقوق بشر و نقض قانون و حق 

 عمومی و ثروت بخوانيد حق مالکيت خصوصی بر اموال(مالکيت خصوصی عليه جمھوری اسالمی مطرح می کردند 

 ١۴يعنی سريال رويدادھا و مسائلی که از خيلی سال ھا پيش به جريان افتاده بود تا در ).  به تاراج رفتۀ ملت ايران

جای اتحاد با ملت ايران برای مقابله با ه  ب—  انجاميد ۵+١ی ايران  به گروه ئ در وين به تسليم ھسته ٢٠١۵ جوالی

با .  و اسرائيل که طی بيش از ده سال آشکارا عليه مردم ايران به کار بردندامريکا تھديد جنگ اتمی از سوی اروپا و

ولی پس از تسليم شدن ايران، و شروط مرتبط به . می ايران ھنوز ھم ادامه داردوامر که تھديد بمباران اتاين آگاھی به 

رماندھی ستاد فرماندھی اسرائيل بيخ محدوديت فرھنگ و امکانات دفاعی ايران، چه روی داد ؟ دفاع مشترک عرب به ف

البته مشکل اساسی و بنيادی فرھنگ دفاعی ايران، . ی نوترونی به کار بستئگوش ايران و عليه شيعيان يمن بمب ھسته 

 سال حاکميت ايدئولوژی ١۴٠٠اين محدوديت ھائی نيست که در توافقات وين مطرح شده، بلکه به تشکل طبقاتی و 

 و حضور مأموران آن که از حوزه ھای دينی فارغ التحصيل شده اند و با توشه ای از اسالمی و دين ساالری

خردگريزی در بنيادھای غير اخالقی و ضد بشری دربنيادھای دين اسالم و دين شتربان عرب در تمام نھاھای کشور از 

سالمی سرمايه داری باز می ژی ايران ايو خالصه مشکل اساسی به سترات... جمله در نيروھای نظامی نفوذ کرده اند

ی ئخاطر بمباران ھسته ه نه ب( شکست خورد جاپانژی دست کم در ياين سترات. ژی شھادتيسترات: گردد يعنی 

 و انسجام جامعه را ه که ادامستراتيژیاين ).   قربانيان بمباران ھای کالسيک خيلی بيشتر بودند–ھيروشيما و ناکازاکی 

در . به ھمين سادگی. نظر نمی رسده  به تکنولوژی ھای کشتار جمعی در دوران ما کارا ببه شھادت تکيه داده با توجه

بمب ھای ضد ماده آماده خواھد بود تا با تخريب بسيار باالتر از بمب ھای ھسته )  سال آينده شايد٣٠حدود ( نزديک ۀآيند
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مچنان به دين ساالری به عنوان مھمترين متحد ولی شھادت می تواند ھ. ی، بی آن که راديو آکتيو باشد به کار برده شودئ

  .نظام سرمايه داری و تبعيض طبقاتی تداوم ببخشد

 تا وقتی که منابع طبيعی از سوی قدرت ھای بزرگ به تاراج می رود و بخشی از آن نيز برای ساخت — اين وضعيت 

» آقا زاده ھا« سال و حساب بانکی مسجد و حسنيه و حسينيه و نوحه خوان و حج عمره در سطح صد ھا ھزار زائر در

.  می تواند ادامه يابد—يعنی بورژوازی کمپرادور، و البته خريد صندلی اتوماتيک و دستگاه نورپردازی صرف شود 

 تنھا يک — از شھادت به صفر قربانی — امنيتی ايران ستراتيژیبا پافشاری بايد يادآوری کنم که ضرورت تحول در 

ًه تمام زمينه ھای فعاليت اجتماعی گسترش می يابد، و خصوصا برای جلوگيری از سوانح به موضوع نظامی نيست و ب

ًطور کلی و عمومی و پيشگيری از مرگ کارگران در محل کار که غالبا به دليل فقدان اقدامات حفاظتی و امنيتی روی 

قربانی با ورود رباتيک به نيروھای  صفرستراتيژیالبته فرآيند گذار به . می دھد ضرورت اجتناب ناپذيری خواھد شد

نظامی آغاز شده ولی ھمواره ما با حضور دين ساالری و در کنار آنھا و با آنھا بورژوازی کمپرادور ھمواره بيم توقف 

  — تجويد و ترتيل — ھای آھنگين تّ انحراف عقلی، اما به ضرب آي—اين روند و يا منحرف ساختن آن وجود دارد 

  . مقدس است که با ھر چيزی که رنگ و بوئی از زندگی داردمسحور کنندۀ کتاب

) حتی اگر خصوصی بوده باشد(ولی پيش از اين که اين قطعه را به پايان ببرم، بايد به موضوع خروج ثروت ملی ايران 

لۀ اصلی أ مسايد بايد کمی تأمل کنيم، زيرا تاراج و تقسيم ناعداالنۀ ثروت شألۀروی مس. بازگردم که در باال مطرح کردم

به خروج ثروت بادآورده از کشور نيست، بلکه موضوع پيامد اين و يا آن رويداد در رابطه با رشد نيروھای مولد ايران 

موضوع .  اصلی کار ايرانيان است که در چنين روندی خسارت ديده و متوقف شده استۀمسأل. و استقالل ايران است

. گری مانع کار ايرانيان و رشد نيروھای مولد در اين کشور بوده و ھستشھادت نيز به ھمين ترتيب ولی به شکل دي

لم ھای ھاليوودی با تمام ذير ھر سه دين يکتا پرست است و فالبته شھادت به عنوان نوعی از خرد گريزی جزء جدائی ناپ

ته از شھادت و از خود ًھائی که دائما به زبان بازيگران جاری می سازد، انباش» جزوس کرايس«ھا و تمام » مای گاد«

حرف می زدند، فرمول » ھزينۀ کم«ولی من در ھمان دوران سبز که از .  برای آرمان و اھداف واال می باشدریگذ

: ًخاصی را مطرح کردم که طبيعتا کمتر شنيده شد و يا نخواستند بشنوند و کار مھمتری در پيش داشتند و آن ھم اين بود 

رفت و ترقی و آزادی را به ضمانت جان آدميزاد تکيه داد، بدانيد که در پشت پرده يک ھر وقت فردی و يا جريانی پيش

   .کالھبرداری عظيم در کاراست

  

  و نفرت از ھنر »نفرت از علم«

استخراج کرديم، در ...  با مھدی شفيعی مدير کلمصاحبه ای«در اينجا يک بار ديگر به سراغ قطعه ای می رويم که از 

  :را در زير يادآور می شوم اينجا دوباره آن 

کيد داشتند و أثير گذاری تئاتر تأرھبری ھمانند گذشته بار ديگر بر ت... مقام معظم رھبری درمورد ھنرھای نمايشی  «

 در نظر داشته باشيم که تئاتر در ذات خودش ...مبحث تئاتر دينی تعاريف مختلفی دارد...  را عنوان کردندئیالبته انتقادھا

نه بنده و نه شما ھم نگاه .. . نبايد در اين حوزه نگاه ديگری داشته باشيمًةعرفتی و دينی بوده است و قاعد مۀيک رسان

مقام معظم رھبری خود از منتقدين تيزبين تئاتر ... تئاتر بايد نگاه انتقادی داشته باشد. کنيم انتقادی تئاتر را نفی نمی

  )١(» ھستند

در صورتی که » ...مقام معظم منقد تيزبين تآتر«و » ...بايد نگاه ديگری داشته باشيم نًةقاعد«و » تآتردينی«اين موضوع 

آن را کمی بسط دھيم برای خوانندگان بسيار جالب خواھد بود زيرا ھمه را به يک تجربۀ عينی روزمره دررابطه با 

ميشل نوشتۀ » دائی شناسیبی خ«برای توضيح اين موضوع  به کتاب . جھان و فضای فکری مسلمانان مراجعه می دھد
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نوشته است » نفرت از علم«  مراجعه می کنيم که حاوی قطعۀ روشنگر و جالبی ھست، او در بخشی زير عنوان اونفره

 :  

 اين قاعدۀ کلی برای کتاب ھای آسمانی به عنوان تنھا کتاب و عادت ناميمونی که خيال می کنند ھمه چيز در اين يک «

ً در بحث با يکی از دوستان مسلمان، من به کشف گاليله اشاره کردم و او فورآ ًاخيرا: ترجم م(کتاب آمده و گفته شده 

به کنار گذاشتن مراجعه و يا ياری گرفتن از کتاب ) اعالم کرد که کشف گاليله تازگی نداشته و پيش از او در قرآن آمده

يکتا پرستی خارج از . عه به کتاب ھای علمی مانند مراج— بی آن که بی خدا باشد —ھای غير مذھبی انجاميده است 

البته، . کاربرد ھای درونی مرتبط به امور مذھبی، به کارھا و پژوھش ھای خردگرای دانشمندان چندان تمايلی ندارد

 جھت مکه با هاسالم اختر شناسی، جبر، رياضيات، ھندسه و نورشناسی را ارج بسيار می گذارد، ولی برای محاسب

 تقويم مذھبی، مشخص کردن ساعات نماز و دعا، جغرافيا را نيز ارج می گذارد ولی برای تسھيل جھت ستارگان، تھيۀ

يابی کعبه برای مؤمنين در سر تا سر جھان، از علم پزشکی نيز استقبال می کند ولی برای اجتناب از نجاستی که رابطه 

 زبان، فلسفه و حقوق توجه مبسوطی  نشان می دھد با هللا را متوقف و يا مخدوش می سازد، و باز ھم البته به دستور

در نتيجه می بينيم که ابزارسازی علم توسط مذھب به شکل خانگی و . ولی تنھا برای بھتر تفسير کردن قرآن و احاديث

ًدر سرزمين ھای اسالمی اگر علمی نيز رواج دارد صرفا به گسترش امور دينی . دين ساالرانه کاربرد می يابد

از قرنھا پيش تا امروز فرھنگ اسالمی و مسلمان ھيچ اختراعی را به ثبت نرسانده و ھيچ کشف . ی يابداختصاص م

  )ترجمه از من است(» .قابل توجھی در زمينۀ علم الئيک نداشته است

 نداشتيم، ولی ميشل اونفرهالبته موضوع به اندازه ای شناخته شده و رايج است که ما نياز مبرمی برای مراجعه به 

مراجعه به يک نويسنده و فيلسوف معاصر غربی از اين جھت بود که بدانيم اين موضوع تا چه اندازه در سطح جھانی 

از غنای ميشل اونفره می تواند شھرت داشته و با مسائل فلسفی گره خورده باشد، عالوه بر اين فکر می کنم دقت نظر 

زيرا در مقابل مسلمانانی که از قرآن و حديث . ی رايج پا فراتر می نھد خاصی برخوردار است و اندکی از بحث ھا

ًمثال می آورند و مدعی می شوند که تا چه اندازه اسالم به علم و دانش دعوت کرده است، غالبا پاسخ مناسبی پيدا نمی 

:  در فرمول او مطرح می کنم راتی چنديي عمق اين انحراف را نشان می دھد که من آن را با تغميشل اونفرهولی ... کنيم

دين مانند نظام سرمايه داری از علم پشتيبانی می کند، به علم می پردازد ولی تا جائی که برای منافعش ضرورت داشته 

به ھمين علت و وجود چنين انحرافی در رابطه با علم می باشد، که يک بار ديگر . باشد ولی فراتر از آن را نمی پذيرد

حتی در اروپا که به قول . يه داری حتی در پيشرفته ترين مناطق جھان با نقد خصومت می ورزنددين و نظام سرما

، نقد به بنيادھای فرھنگی اروپا تعلق داشته و موتور پيشرفت اروپا بود، با دوران جھانی سازی بی ژوليا کريستوا

  .اعتبار و متوقف می شود و عملکرد پويای خود را از دست می دھد

 ھيچ جای شگفتی نيست که اسالم به تآتر توجه نشان دھد و آيت هللا اعظم  پاپ دوم شيعيان منتقد تيزبين تآتر در نتيجه

تھديد می کرد، آيت هللا اعظم با ) میوات(  ايران را به جنگ امريکابا ھمين تيز بينی بود که چند وقت پيش وقتی . باشد

آوری کرد که نوحه خوانی از اھميت ويژه ای برخوردار است و بايد نوحه خوان ھا گردھمآئی تشکيل داد و به آنھا ياد

هللا بيچاره به مرگ مؤمنين جوان در ميدان نبرد نفت و گازی که بايد بين . روی وجھۀ آموزشی آن بيشتر تکيه کنند

 توده ھای صد امپرياليست ھا و سرمايه داران و سرمايه خواران داخلی و خارجی تقسيم شود نيازمند است، تا حج عمرۀ

ولی جای تأسف است که اين تيزبينی در جھان اسالم برای تشخيص ھر .  هللا مورد پذيرش هللا باشدءھا ھزاری انشا

 ھمان گونه که —ًچيزی که رنگ و بوئی از زندگی دارد به کار می رود تا آن را فورا از مادۀ جاندار تھی سازند 

 و صندلی ھای اتوماتيک گوشۀ ناچيزی از اين روند خردگريزانه  ی کنندنيروھای مولد ايران را از پيشرفت محروم م

  . است
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تا زيارت آستان قدس رضوی در سطح صدھا ھزار مسافر مؤمن در » حج عمره«مثل » تآتر دينی«حال بايد بپرسيم که 

ياليست ھا تا ده ھا ک به تھديدات امپرستراتيژي مسجد که قرار است به کمک سپاه پاسداران در پاسخ ٧٠٠٠٠سال و با 

اين ھمه پول و انرژی و امکانات و وقت تا وقت تمام نمازھا از کدام منبع  و کدام ...  ھزار مسجد ديگر افزايش يابد

قطار پنج ... لمانی و يا چينیاامکانات مادی و فنی برای انجام فرايض دينی استفاده می شود ؟ لوکوموتيو فرانسوی يا 

تا خريد قبر در نجف و کربال برای خوش شانس ... وئينگ و ارباس غربی تا مکه و مدينه ب... ستاره تا حضرت رضا

ترين ھای بازار آزاد جھانی که اين روزھا با دمبشان گردو می شکنند، تا جائی که عراقی ھا يکی از خيابان ھای 

ولی از سوی . »خيابان ايران«يا » خيابان ايرانی ھا« : قبرستان بزرگ نجف را به نام ايرانی ھا نامگذاری کرده اند 

 معصوم به گور سپرده شوند، پس از فدا کردن زندگی ١۴ديگر در سايت ھای مذھبی به يک القباھائی که بايد دور از 

 يا ٣٠ خانه تا رۀشان، فدا شدن زندگی شان، و از دست دادن تنھا زندگی واقعی شان در فقر و در دلھره از افزايش اجا

ولی ھوشمندی . نويد می دھند که خداوند مؤمنين گمنام را دوست دارد... از تحمل تمام محروميت ھا درصد، و پس ۴٠

مردم ايران در اين ضرب المثل بسيار ھوشمندانه نيز ھست که حاکی از خردگرائی و مبارزۀ اين ملت عليه دين 

  .نسيهکشيدۀ نقد به از حلوای : زيک اسالم است چاقچی متافتروريست، ضد بشری و قا

  

  ميان فرھنگی ايران و فرانسه

 صندلی اتوماتيک و تجھيزات نورپردازی و —وزارت ارشاد اسالمی در طرح عمرانی خود و با خريدی که انجام داده 

 ھنوز به محتوای کاری که انجام داده آگاه نيست و نمی داند —...صحنۀ اتوماتيک و در آينده شايد بازيگران اتوماتيک 

ايران » تسليم نامۀ«ً خصوصا در دوران جو گير و به قول رايج —نين خريدی از فرانسه برای تآتر شھر که ھمراه با چ

ً کار ديگری نيز با آن انجام داده  و مستقيما وارد عرصۀ ميان فرھنگی شده و تمام مفاھيم و محتوای اين ميان —در وين 

خود جذب کرده ه مستقيم اپوزيسيون ھای پنتاگونی را بفرھنگی با پرچم مسلط ناتوی فرھنگی و صد البته با مشارکت 

از ميان فرھنگی ايران و جھان و ايران و .  و شايد ھم به اين کار آگاه باشد و تنھا می خواھد ما را گول بزند است

 زير طور کلی بگوئيم کهه  ايران و غرب، می توانيم ب فرانسه چه می دانيم ؟ با يک نگاه کلی به وضعيت ميان فرھنگی

به ...  جھانی سازی، اتحاد ثروت عليه فقر و ناتوی فرھنگی - ليبرالی- پرچم امپرياليست ھا و طرح ھای نئو استعماری

ھيچ جريان پيشگام و اصيل فرھنگی  ھنری در اين وادی پا نگرفته و در تمام آثاری که به عنوان فرھنگ . سر می برد

شده، ھمانند خود جمھوری اسالمی و دستگاه دين اسالم در ايران، خارج از ايرانيان عرضه » تبعيد«و ھنر آلترناتيو در 

آخرين ابزار کار خشونت البته شايد توطئۀ . ھد داشتمحافل قدرت و اربابان سرمايه،  تاب نقد را نداشته و ندارد و نخوا

  .سکوت باشد

 نه تنھا به دليل استفاده از دانشگاه ھا در فرانسه، و اگر موضوع را به ميان فرھنگی ايران و فرانسه منحصر کنيم، 

برای سازماندھی کردن گروه ھای تروريستی ضد ايرانی مانند مجاھين خلق، و پشتيبانی از پژوھش ھای آن دسته از 

ايرانی ھائی که به ھر بھانه و دليلی وارد ميدان بھره برداری از نيروی انسانی توسط کشورھای امپرياليستی شدند و در 

تحت . ًاھداف آنھا برای صرفا جاسوسی در امور ايران و تنظيم سياست ھای استعماری و مخرب فعاليت کردندراستای 

پوشش جريان آلترناتيو در مقابله با رژيم سرمايه داری و دين ساالر ايران، پشتيبانی از به اصطالح ھنرمندانی که در 

تا جنبش تب آلود ... ً تماما از ناتوی فرھنگی الھام می گرفتواقع آثاری را عرضه کردند که تنھا شبيه آثار ھنری بود و

سبز که پس از خسارات انسانی بسيار، ده ھا کشته و زخمی تا مشھورترين قربانی صحنۀ نمايش انقالب پنتاگونی سبز، 

که آن را به . ..برای تداوم انقالب رنگی امپرياليستی» جنبش سبز«ندا آقاسلطان به عنوان ترفندی جنايتکارانه از سوی 

البته در مورد ندا آقاسلطان اپوزيسيون ھای ايرانی نيز ھرگز تحمل نکردند که موضوع . جمھوری اسالمی نسبت دادند
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و . حتی به شکل فرضيه. جز آن چه با سياست ھايشان ھمآھنگی داشت مطرح گردده مرگ او به شکلی ديگری ب

 آقاسلطان بود که اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی را که ناگھان در ًمشخصا نفی ھمين رويکرد انتقادی به راز مرگ ندا

  .صحنۀ بين المللی سبز شده بودند، در قتل ندا مظنون جلوه می دھد

ًدر ھمان دوران انقالب رنگی، دولت فرانسه خصوصا با سوء استفاده از مراودات و مناسبات فرھنگی و دانشگاھی و 

 به ايران، ثابت کردند که ارزشی برای مناسبات فرھنگی و دانشگاھی قائل رايسکلوتيد  يکشان هارسال جاسوس درج

نيستند، و از تبديل دانشگاه و محافل پژوھشی و ميان فرھنگی به جاسوس خانه و پايگاه تروريسم بين المللی بيمی به 

) ؟( يا شريک آدمکش در آن دوران مناسبات ميان فرھنگی به شکل معاوضۀ جاسوس و آدمکش و. خود راه نمی دھند

  .بين دو دولت خاتمه يافت

عالوه بر اين غرب امپرياليستی با تاريخی سنگين از استعمار و جنايات و نيرنگ ھای ضروری برای اعمال تسلط و 

 در تمام مکان ھا به شکل حفظ تسلط ھمواره در پيوند با طبقۀ بورژوازی کمپرادور بوده، و اين پيوند طبقاتی

ً و طبيعتا می توانيم نتيجه بگيريم که با وجود تمام فن آوری ھای نيکوی  حضور داشته و دارد»  رتزيک قدميکروف«

و يا صحنۀ تآتر اولترا مدرن که در مملکت خودشان ھمواره به کام » اتوماتيک«فرانسوی ھا در زمينۀ صندلی 

حروم ايران و رشد و بالندگی فردی و بورژوازی فرانسه به گردش آمده، در ايران نيز به کام فرزندان توده ھای م

  .اجتماعی آنھا نخواھد گشت

خود جلب کند نقاط اتصال ميان فرھنگی ايران و فرانسه و شناسائی ھويت آن ه آنچه در اين وادی می تواند توجه ما را ب

ده است طبقاتی با مارک بورژوازی کمپرادور که به تشکل نوعی آريستوکراسی فرھنگی و ليبرال انجامي: است 

ًچنين واقعيتی در وضعيت محدود و خنثی باقی نمی ماند و الزاما و حتما ). بخوانيد تروريسم فرھنگی يا ناتوی فرھنگی( ً

رو نگردد ه خفقان آميز، سرکوب گر و ضد دموکراتيک بوده و ھست و تا زمانی که با مقاومت و مداخلۀ انسانی روب

ًستوکراسی را نيز کمابيش از طريق يوتوب  می شناسيم که جملگی اتفاقا چھره ھای شاخص اين آري. ادامه خواھد يافت

و ليبراليسم يعنی ھمان ايدئولوژی که بنيانگذارانش برده داری را ضروری می . آرمان اتوپيائی شان ليبراليسم است

  .  اختيار ما بگذاردً احتماال می تواند اطالعات گسترده ای را در اين زمينه دردومينيکو لوسوردوکتاب ... دانستند

ما در تحليل آثاری که به عنوان ميان فرھنگی ايران در غرب و در فرانسه به عنوان آثار ھنری به ما تحميل کردند به 

اين نتيجه رسيديم که روی دوم سکۀ دين ساالری بوده و ھر دو جبھه در حذف فاعل شناسنده و دموکراسی و عدالت 

و سرانجام نتيجه . تنگاتنگ بوده و از ديدگاه ايدئولوژيک يار غمخوار يکديگر ھستنداجتماعی و خرد گريزی در اتحاد 

اين جريان ضد فرھنگی، ضد ھنری و . گرفتيم که ھردو جبھه ضد فرھنگی بوده و خالف منافع عمومی حرکت می کنند

ر زمان ديگری جان تازه ای  بيش از ھچای-وينضد مردمی امروز با توجه به توافقات وين و تسليم نامه يا وخيم نامۀ 

هللا و کلی يا علی و يا ءگرفته و با ھمين تروريسم طبقاتی با پشتيبانی ناتوی فرھنگی و با پشتيبانی خواست خدا و انشا

. زھرا و يا مسيح يا ھر کوفت و  زھر مار ليبراليستی به راه افتاده و در نتيجه نيروھای پيشگام ايران بايد ھوشيار باشند

ًکار نقد صرفا در محافل محدود امکان پذير خواھد بود و نبايد انتظار چندانی داشته باشيم، جمھوری اسالمی و بی گمان 

ًدستگاه دين اسالم با اختناقی که ايجاد کرده نه تنھا موجب قطع رابطۀ ما با توده ھا شده بلکه عمال دست و بال 

اليسم جھانی در اختيارشان قرار داده باز می گذارد تا در توده ھای اپوزيسيون ھای پنتاگونی را با تمام امکاناتی که امپري

 تنھا نشريه ای نبوده که دچار خسارت و ً گاھنامۀ ھنر و مبارزه که مطمئناتجربۀ بالگفا و تخريب. جوان ايران نفوذ کنند

د که امپرياليست ھا در برچيدگی گرديده، به انضمام حمالت دائمی انترنتی برای ھک کردن برخی پرونده ھا، نشان دا

تنھا آنھائی . با اين وجود کار نقد بايد ادامه يابد. امر اختناق ھمکار دستگاه دين اسالم و جمھوری اسالمی در ايران ھستند

. که در مبارزۀ طبقاتی شرکت دارند می توانند به نتيجۀ کار خودشان اميدوار باشند ولی پيروزی مطلق وجود ندارد
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آنچه بيش از ھمه . ر دھدييران از ديدگاه من نسبت به گذشته مواضعش را بايد در رابطه با مذھب تغجنبش کمونيستی اي

اين بار انحصار نقد دين را بايد از دست . اھميت دارد تالش برای  آزاد سازی نقد دين و متن قرآن در ايران است

  .اپوزيسيون ھای پنتاگونی خارج ساخت

يستم که چنين نقدی مانع پيامدھای گشوده شدن بازار ايران به روی سوداگران محلی و من به ھيچ عنوان در اين توھم ن

اتی پيش از ھمه مستلزم نقد و شناخت محيط پيرامون است، مبارزۀ طبقاتی در عين خارجی خواھد شد، بلکه مبارزۀ طبق

موضوع ازخودبيگانگی . ام جامعهحال مبارزه ای است برای رھائی پيامدھای ازخودبيگانی برای فرد فرد ما و برای تم

 و در نتيجه مبارزۀ قاطعانه عليه  خاصه در بطن جامعۀ دين ساالر و دين زدۀ ما از وضعيت مرکزی برخوردار است

 سالۀ خردگريز و از خودبيگانه ساز آن در مرکز توجه ما در بطن مبارزۀ طبقاتی ١۴٠٠دين در ايران و افشای پيکرۀ 

 از ھمه بايد آگاه باشيم که ھيچ يک از ما از پيامدھای تسلط ايدئولوژی دينی در عرصۀ ضمير  و پيش بايد قرار بگيرد

 نيستيم و بايد به اين مخزن ناخودآگاه دسترسی پيدا کنيم، تا در آينده دچار مشکل الئيسيته وناخودآگاھمان در امان نبوده 

زخيان جھان يک بار ديگر آمده ايم تا جھان را از چنگ ما دو. رار مکررات دامن نزنيمک و به ت از نوع غربی آن نشويم

  .خدايان دروغين و جانشينانش آزاد سازيم

  

  مدير کل اداره ھنرھای نمايشی » مھدی شفيعی« با مصاحبه  )١

press/gorycate/com.24namayesh.www://http   

  

 

 


