
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  حميد محوی

 ٢٠١۴ سپتمبر ١٣

 »  رنگين کمان«کامنت رفوزه شده در محفل 
 )الغای رنگين کمان=  يکی از رنگ ھا –رنگين کمان (

 )٧-١=  ٠: برای نظريۀ منطق در رياضيات (

در اينجا می خواھم اندکی پيرامون اين موضوع سياه ... در سايت رنگين کمان نوشته بودم ولی منتشر نشد» کامنتی«

جنبش «مشخصاً در دوران » انقالبھای رنگی و نرم پنتاگونی«می دانيد که اين سايت در دوران يکی از . مشق بنويسم

ن اين است که با خواندن سرمقاله ای که توسط مدير سايت رنگين کوتاه سخ. بود که در فضای سايبری سبز شد» سبز

منتشر شده بود، نتوانستم واکنش نشان ندھم، » سونامی ارتجاع در خاورميانه  «ن آقای فرھنگ قاسمی تحت عنوان کما

از اين . د اين سايت نبوده و منتشر نش—یئحرفه —و يا احتماالً گردانندگان پس چيزی نوشتم که گويا خوش آيند او 

واقعه دست کم می توانيم نتيجه بگيريم که رنگين کمانی در کار نيست، زيرا ھر گونه نقدی که بتواند اولترا ليبراليسم 

آنگلوساکسون را زير عالمت سؤال ببرد و دست ھای توطئه چينش را در خاورميانه آشکار سازد، فوراً از سوی 

بحث و ( و يا در اشکال گوناگون مورد حمالت گوناگون قرار می گيرد پنتاگونی حذف می شود-اپوزيسيون ھای ايرانی

کار ببرند که به جعبۀ ه  ترجيح می دھند جنگ افزار سکوت را بغالباً اين اپوزيسيون ھاجدلی نيز در کار نيست زيرا 

 کنند که تا کجا می دانيد که قدرت را بر اساس درجۀ تحمل ضربات محاسبه می. ژيک قدرت ھا تعلق دارديسترات رابزا

و از اين نتيجه گيری شتاب زده نيز می توانيم به ). و تا کی می تواند ضربات را تحمل کند بی آن که واکنشی نشان دھد

که طبيعتاً و علناً شھامت بيان » اپوزيسيون ھا « نتيجۀ ديگری برسيم و آن ھم اين است که در تخيالت ايدئولوژيک اين 

ابانشان را ندارند، از نقد وضعيت فعلی ايران و جھان گرفته تا طرح سرنگونی جمھوری اھداف اصلی خودشان و ارب

 بخوانيد –يعنی مجموعه ای از عوامل پنتاگون (اسالمی بايد زير پرچم رنگين و ننگين کمان نئو استعماری آنھا 

ر نتيجه ايرانی ھا بايد خيلی د. صورت بگيرد) بورژوازی کمپرادور که بخشی از حاکميت ايران را نيز در بر می گيرد

 .فتند که در دام نيرنگ اين مزدوران نيھوشيار باشند

   : رفوزه شده ام را داخل کروشه تقديم می دارم» کامنت «در اينجا 

آقای فرھنگ قاسمی يکی از اشتباھات شما اين است که تصور می کنيد که گويا واقعاً در سوريه قيام مردمی عليه [

در صورتی که طرح حمله به سوريه از سال ھا پيش . اشته که بعداً به انحراف کشيده شده استبشار اسد وجود د

در واقع پياده نظام ناتو بوده و ) مسلح( و تمام به اصطالح اپوزيسيون ھای  توسط پنتاگون تدارک ديده شده بود

 شکل جامع به اين موضوع متأسفانه در اينجا فرصت نيست که به. ھستند و زير پرچم ھای مختلفی می جنگند

 اگر چه گزارشات متعددی در اين زمينه از سايت ھای آلترناتيو غربی و روزنامه نگاران غربی که در خارج  بپردازم

مورد داعش يا امارات اسالمی اشتباه ديگر شما در . از طيف رسانه ھای حاکم بوده اند به زبان فارسی ترجمه کرده ام
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صورت گرفته است، که اينھا نيز با سالح و سرمايه و آموزش از سوی بريتانيا و فرانسه و قطر و عربستان و ترکيه 

امارات اسالمی در عراق و شام حتی . و واشينگتن سر می برند و با وجود تمام تبليغات ظاھری، پياده نظام ناتو ھستند

تعلق » خاورميانۀ نوين«ئی ناتو قرار می گيرد، پياده نظام ناتو بوده و به طرح واشينگتن برای وقتی مورد تھاجم ھوا

  .]دارد، متأسفانه تحليل شما فاقد ارزش علمی است زيرا با واقعيت تطبيق نمی کند

وجود تمام که با  در سايت رنگين کمان کم نيست، » سونامی ارتجاع در خاورميانه«البته اين نوع تحليل ھا مانند 

حرف می » ديکتاتور«اطالعات دقيقی که ما در مورد سوريه در اختيار داريم، حتی امروز از قيام مردم سوريه عليه 

حرف می زد، تماماً و قوياً از بازنمائی ھای » ديکتاتور« عليه ازند، مثل ديروز که از انقالب دموکراتيک مردم ليبي

اين نوع تحليل ھا ھمانطور که در باال اشاره کردم در سايت رنگين کمان و به . رسانه ھای مدافع ناتو الھام می گيرد

آقايان فرھنگ قاسمی ھا و . طور کلی در طيف ھای گوناگون اپوزيسيون ھای پنتاگونی امر استثنائی و يا منزوی نيست

  .مبارزه کرده اند» تاتورھا ديک«  ھمواره دوش به دوش القاعده و ناتو عليه ارنگين کمان ھا از دوران جنگ عليه ليبي

در اينجا ضروری می بينم تا بگويم که متأسفانه ھمانطور که می دانيم به دليل اختناقی که بر ايران سايه انداخته، 

 و مردم نيز از روی نا اميدی و ناآگاھی  اپوزيسيون ھای پنتاگونی گويا که در ايران به شکل گسترده جا باز کرده اند

به شکلی است که عمالً خود   و اوضاع رسانه ھا در ايران  ايت ھا و رسانه ھا مراجعه می کنندبه اين نوع س...

در تبانی با ھمين رسانه ھای پنتاگونی   جمھوری اسالمی به دليل فقدان فضای باز سياسی و اجتماعی، خواھی نخواھی 

ذھبی با اپوزيسيون ھای پنتاگونی بسيار متعدد و البته نقاط پيوند و پيوست طبقۀ حاکم ايران و ارتجاع م. قرار می گيرد

چه بسا که خود جمھوری اسالمی در آغاز به طيف اپوزيسيون . در مناطق بنيادی زندگی اجتماعی قابل بررسی می باشد

 شرکت دارد، مستقيماً » خاور ميانۀ نوين«ھای پنتاگونی تعلق داشته است و امروز نيز خواھی نخواھی در طرح و نقشۀ 

خود ايران است که به دليل دعاوی ) اين بار به اجبار و در اشکال تحميلی(ا که يکی ديگر از پياده نظام ھای ناتو زير

شيعه گری، يک پای جنگ تجزيه خواھانۀ اياالت متحده در منطقه می باشد و جنگ شيعه و سنی در فھرست بازی ھای 

  .راليسم آنگلو ساکسون به ثبت رسيده استببزرگ اولترا لي

بيشتر به ارتکاب به عمل خشونت بار در که جای نقد خردمندانه، ه متأسفانه بين ايرانيان احساسات ضد مذھبی خام، ب

و نمی دانيم ) نظر می رسده در ھر صورت در فضای سايبری چنين ب( زبان منحصر می شود، حضور پر رنگی دارد 

من به دوستان و دست . ی و اجتماعی پيشگام راه خواھد گشوداين احساسات از کی و چگونه در جامعۀ ايرانی به نقد علم

اندرکاران رسانه ھای پيشگام و ھمگان ھشدار می دھم که توجه بيشتری نسبت به اين موضوع داشته باشند چرا که 

نند از  پنتاگونی خيلی به سادگی با امکانات وسيعی که در اختيار دارند به شگل گسترده می توا اپوزيسيون ھای مزدور و

  .اين احساسات خام سوء استفاده کنند
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