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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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  حميد محوی

  ٢٠١٢ اپريل ٢١

                         

  ليسم و اختناق پيروز خواھند شدخلق ھای جھان عليه امپريا                                                   یئانرژی ھسته 

  خالقيت ھنری

  مبارزۀ طبقاتی 

  در جبھه ای مشترک

  عليه امپرياليسم جھانی و آلترناتيوھای آن

  

نخستين موضوع مفھوم تھديدات اياالت متحده و کشورھای ھم پيمان با او در ناتو عليه ايران است که طی سال ھا، 

  .شته است تا به امروز ادامه دا٢٠٠٣دست کم از سال 

 به   متأسفانه در رسانه ھای حاکم غالباً -ی در ايران ئ در رابطه با موضوع توليد انرژی ھسته –مفھوم اين تھديدات 

روشن است که رسانه ھای حاکم در عرصۀ بين المللی، به . عمد و يا از روی ناآگاھی به دقت مطرح نشده است

به آن پرداخته و می گويد که اين رسانه ھا کاری نداشته اند به داليل تبليغاتی، و به شکلی که ميشل شوسودوسکی 

به شکلی که بتوانند جنايتکاری ھای امپرياليسم را در اذھان جھانی به » واژگونه جلوه دادن حوادث جھان«جز 

م و ھمين امر نيز خود به تنھائی گواه بر يکی از تناقضات عميق نظا. جلوه دھند» مداخلۀ بشر دوستانه«عنوان 
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 محصوالت چھار انقالب صنعتی در تاريخ –سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی است که از پيشرفته ترين ابزارھا 

  . برای دروغ پردازی و تحريف واقعيات استفاده می کنند–بشريت 

عالوه بر اين، دست کم يک نکتۀ ديگر نيز ھست که درک مفھوم اين تھديدات را مخدوش ساخته و آن ھم بی 

که نويسنده تمام آنھا را به (ميشل شوسودوسکی طی مقاالت متعدد، . ز ستراتژی نوين اياالت متحده استاطالعی ا

  ). ٢و ١(، اين موضوع را توضيح داده است )فارسی ترجمه کرده و در دسترس عمومی می باشد

ی داشته باشد يا ئه از ديدگاه ستراتژی نوين اياالت متحده، تفاوتی نخواھد داشت که ايران طرح ساخت سالح ھست

به . له به قابليت فنی و دانش علمی ايران مرتبط می باشدأتژی نوين اياالت متحده، مساز ديدگاه سترا. نداشته باشد

ميزان رشد نيروھای : عبارت ديگر از ديدگاه ستراتژی نوين اياالت متحده، موضوع به اين شکل مطرح می گردد

ی ئبه ساخت سالح ھسته (...) ه اندازه می تواند طی مدت زمان مشخصی مولد در ايران در چه حدی است و تا چ

  .نائل آيد

در نتيجه می بينيم که آن چه دراصل، بن مايۀ اصلی نگرانی ھای غرب امپرياليستی را در رابطه با ايران تشکيل 

د، که در صورتی که اين نيروھای مولد در ايران نبايد به سطحی برسن. می دھد، ميزان رشد نيروھای مولد ھستند

  .بخواھند، طی زمان مشخصی، قادر به ساخت سالح اتمی باشند

در رسانه ھای غربی غالبا می شنويم که ايران را متھم می کنند و مدعی می شوند که ايران با ساخت بمب اتمی می 

ديل کردن مکانی به معبد و فعل سانکتوآريزه را به کار می برند به معنای تب[ تبديل کند » معبد«خواھد ايران را به 

تأکيد ما روی کاربرد چنين فعلی، بيشتر از ). ٣](حالت تقدس ايجاد کردن و باز ھم به معنای محافظت کردن است

را برای اعمال سياست ھای خودش بی » بمب اتمی ايران«اين جھت است که نشان دھيم که غرب امپرياليستی 

فرھنگ استعماری و تجاوز به کشورھا و تاراج اموال . خواھد بودمانع » بمب اتمی ايران«. مناسبت می بيند

ی و ئسرزمين ھا و کشتار مردم بی گناه در اذھان عمومی مردم کشورھای غربی از طريق دستگاه ھای رسانه 

در نتيجه اگر به دقت مطالب رسانه ھای امپرياليستی و غربی را . آموزشی در تمام سطوح کامال جا افتاده است

 باشد که بتواند در برابر طرح ه کنيم، به اين نتيجه می رسيم که دست آخر، ايران حق ندارد دارای آن قدرتیمطالع

ايران بايد بی دفاع . کند» سانکتوآريزه«برنامه ريزی کرده اند، از خودش دفاع کند و کشورش را » آنھا«ی که ئھا

  .ھر کار دلمان خواست انجام دھيم» ما«باشد که 

دست کم در رسانه ھای فرانسوی بايد برای ما اھميت خاصی داشته باشد، چرا که به راحتی و » وآريزهسانکت«فعل 

 –ی به چشم انداز عمومی پاسخ می گويد ئه کار برده می شود، و در واقع گوبا سخاوتمندی تمام و بی ھيچ کتمانی ب

ضوع به ما نشان می دھد که فرھنگ ھمين مو...نشود» سانکتوآريزه«ھمه خواھان ھمين امر ھستند که ايران 

ی که امپرياليسم جمعی را تشکيل می دھد، تا چه اندازه گسترده بوده و رواج ئا چه اندازه ھا نزد ملت ھااستعماری ت

  .دارد

ی که برای دفاع ملی به ايران تحميل ئياست ھای نظامی ايران و ھزينه ھاو به ھمين علت نيز ھست که انتقاد به س

واره مورد اعتراض اپوزيسيون ھای ايرانی بوده، و ھر پيشرفتی در اين زمينه برای اين نوع شده است، ھم

اپوزيسيون ھا ناگوار به نظر می رسد، و چنين اقدامات امنيت ملّی را به عنوان سياست جنگ طلبانه تلقی کرده اند، 

يعنی گفتمانی کامال متناقض . جلوه دھندو از سوی ديگر سعی می کنند پيشرفت ھای امنيتی را تنزل داده و بی تأثير 

  .که يک بار ديگر گواه بر بی اعتباری آنان است
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  .مستقيما به موضوع استقالل ايران گره می خورد» بمب اتمی تخيلی و يا واقعی ايران«لۀ أدر نتيجه، مس

ريم که درد بی ی محدود سازيم و بپذيئله را تنھا به موضوع ھسته أ در صورتی که صورت مس– اين حساب با

  دو سنجه برای امپرياليسم جھانی -ی تخيلی و يا واقعی ايران است ئدرمان امپرياليسم جھانی موضوع سالح ھسته 

طول زمان برای دست يابی به فن آوری ) ٢. ميزان رشد نيروھای مولد) ١به سرکردگی اياالت متحده مطرح است 

  .  قادر به آن ھستند- به شکل احتمالی –ايران ی که اين نيروھای مولد در ئو ساخت سالح ھسته 

به ھمين علت، بين مطالبی که در مورد احتمال حمله به ايران و تعيين اھداف برای بمباران مطرح شده بود، دانشگاه 

ولی توجه داشته باشيم که نگاه غرب امپرياليستی مشخصا روی چه . ھا نيز جزء اھداف نظامی معرفی شده بودند

  .نيروھای مولد: تمرکز پيدا کرده است منطقه ای 

  

  مدافع حقوق بشر و خدمتگذار اھداف امپرياليستی سنجه ای روشن برای شناخت ھويت اپوزيسيون ھای ايرانی

  اپوزيسيون نابارور

  

اين استراتژی نوين، ھمان سنجه ای را مطرح می سازد که به ما اجازه می دھد تا ھويت اصلی اپوزيسيون ھای 

موضوع بسيار روشن است و نيازی به نوشتن .  را تشخيص دھيم-  که در بورس امپرياليستی شرکت دارند -ايرانی 

رمان نيست که تمام پشتيبانی ھای غرب امپرياليستی از به اصطالح آلترناتيوھای ايرانی صرف پشتيبانی از گروه 

  .اشته باشند  با رشد نيروھای مولد در ايران خصومت د–ھا و يا افرادی می شود که 

به ھمين علت در تخيالت بخش مھمی از آلترناتيوھای ايرانی، کسب قدرت در شرايط تخريب زيربناھای کشور و 

به عبارت ديگر چنين شرطی را پذيرفته و عالوه بر اين دائما برای مقامات . روی اجساد ميليونی امکان پذير است

  .و ايران را بمباران کنيدعالی اياالت متحده نامه نگاری می کنند که برويد 

  بھترين آلترناتيو برای امپرياليسم - و موضوعی که بايد بيش از ھمه مورد توجه ما قرار گيرد –به عبارت ديگر 

به .  در ايران، آلترناتيوی است که با توليد و رشد نيروھای مولد خصومت بنيادی داشته باشد–مريکا ا –جھانی 

 بارھا در نوشته ھای پراکنده، اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور را، به شکل ھمين علت نيز بود که نويسنده

  . متناقضی، بارزترين نمايندۀ طبقۀ حاکم ايران، يعنی بورژوازی وابسته و معامله گر ارزيابی کرده است

ولد و سازندگی و اصوال نظام سرمايه داری، و بورژوازی به عنوان طبقۀ حاکم، مانع بزرگی برای رشد نيروھای م

ی به نيازھای مبرم ئاين علت که ھدف از توليد پاسخ گوچرا؟ خيلی ساده، به . خوشبختی و سعادت نوع بشر می باشد
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و بورژوازی البته شايد بين بورژوازی توليد کننده ...(جوامع نيست، بلکه ھدف سود بيشتر برای سرمايه داران است

  ) گرفتيمی را در نظر میئمالی باز ھم تفاوت ھا

ولی بورژوازی وابسته و معامله گر از مضمحل ترين نوع جانورانی است که نظام سرمايه داری در دوران استعمار 

بورژوازی . و تقسيمات جھان و استعمار نوين و تقسيم دوبارۀ جھان که امروز شاھد آن ھستيم، به وجود آورده است

ار، خالقيت، پژوھش علمی، عقل و خرد خصومتی آشتی ناپذير وابسته و معامله گر، به شکل بنيادی با توليد، ک

 در عرصۀ بين المللی به ھمين علت نيز ھست که آلترناتيوھای ايرانی در غرب، و اصوال ميان فرھنگی ايران. دارد

  . ی سقوط آزاد می کنندئدر سيرقھقرا

سطح دانشگاه ھا در طيف ايرانيان به ھمين علت نيز ھست که تمام توليدات ھنری، فرھنگی، اجتماعی و حتی در 

  .خارج از کشور در غرب امپرياليستی که ظاھرا نقش آلترناتيو را به عھده دارند، قالبی و ساختگی از آب در می آيد

نشان می دھد ( »ميان فرھنگی ايران«نويسندۀ اين نوشته در بررسی تعدادی از آثار ميان فرھنگی ايران در وبالگ 

 پراکنده، در زنجيره ای از سنجه ھا، خصوصيات، مجموعۀ ھمآھنگ و  از آثار ظاھراً که چگونه مجموعه ای

  .يکپارچه ای را تشکيل می دھد، که آن را ناتوی فرھنگی و ھنری ناميديم

مريکا و خصومت آن با رشد نيروھای مولد در ايران، و در نتيجه اتحاد آن با ا جديددر اين جا نويسنده از ستراتژی 

در طيف اپوزيسيون ضد فرھنگی ] ميان فرھنگی ايران[ر مولد در طيف اپوزيسيون نتيجه می گيرد که نيروھای غي

  . و دشمن ھنر و خالقيت ھنری است

  .البته اين يک نگرش کلی بوده، ولی اين نظريۀ کلی در تحليل جزئيات و در رابطه با آثار مشخص نيز پاسخ می دھد

تيو با دالرھای امپرياليستی ھميشه نمونه ھای ظاھرا قابل عرضه برای نمايش در اختيار دارد، ولی آن ويترين آلترنا

 اساس کار کردی تبعيض آميز بوده و در روند تحولی  هچه اين ويترين را سرپا نگھداشته سامانه ای اختناق آميز و ب

  . خود بايد ھمين سامانه را کارگزاری کند– و احتمالی -

ی از خالقيت ئ عکس، رسانه ھا دائما نمونه ھاهن علت نيز ھست که حرفی از آموزش ھنری نيست، ولی ببه ھمي

ھای نابغه آسا، و کشفيات غير قابل منتظره ، کودک شش يا ھفت سالۀ نابغه که پيکاسو را در جيبش می گذارد، 

. رين ھا در روی پنج قاره تبديل می شودمرجان ساتراپی فيلم ساز از آب در می آيد و آذر نفيسی نيز به پر فروش ت

ی با ئز دارد که وجه مشخصۀ آنھا ناآشناراھان منتقدی نيه ھا و کشفيات شگفت انگيز نيز ھمو اين کاروان نابغ

گفتمان و مسائل و مشکالت ھنری و فرھنگی بوده، و سرنوشت خالقيت در جامعه نيز اگر دورا دور و از فاصلۀ 

 کيلومتری چيزی از آن به گوششان رسيده باشد، در ھر صورت جزء مسائل فوری آنھا ھزار و چھار صد و ھشتاد

و عالوه بر اين يک مورد ديگر نيز معرف چنين منتقدين ھنری و فرھنگی نيز می باشد و آن ھم . به حساب نمی آيد

و . ر گرم و شلوغ است شان پيدا می شود، يعنی وقتی که بازاۀاين است که تنھا در خصوص جايزه بگير ھا سر و کل

تنھا تکيه گاه و تنھا گفتمان اين نوع منتقدان محافل و گفتمان قدرت است، و ھمين ويژگی ھمان خصوصيتی است که 

 عليه خالقيت ھنری و فرھنگی و در نھايت – دوش به دوش –اپوزيسيون و پوزيسيون را در پيوند و اتحاد تنگاتنگ 

  ...دھدتوليد به مفھوم گستردۀ آن نشان می 

ی بی بديلی را از خود نشان ئص اپوزيسيون ھای ايرانی واقع گرابا اين وجود به شکل استثنائی در يک مورد خا

  .آنھا در جبھۀ قدرت موضع گرفته اند: داده اند 
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طرح .  صحنۀ بين المللی حوادثی روی داده که تا حدودی  سر و صداھا رو به خاموشی رفته استولی اخيرا در

دچار اختالل شده و شايد ھم که پروندۀ » راه تھران از دمشق می گذرد«تی در سوريه با شعار معروف امپرياليس

  ). ؟(خاورميانه مختومه اعالم شده باشد 

ی که می توانيم مطرح کنيم، اين است که با توجه به شکست طرح براندازی جمھوری اسالمی ئيکی از پرسش ھا

   ايرانی به چه سرنوشتی دچار خواھند شد؟ توسط امپرياليست ھا، اپوزيسيون ھای

کارزار بين المللی برای رسيدگی به کشتار «، »دادگاه دھۀ خونين«اخيرا ايميلی دريافت کردم که تحت عنوان 

، البته نامی از گروه ھا و سازمان ھای اپوزيسيون برده نشده بود »زندانيان سياسی در زندان ھای جمھوری اسالمی

عی از اعضای خانواده ھای جان سپردگان دھۀ شصت و جان به دربردگان از کشتار زندانيان جم« به استثناء –

سازمان ملل متحد، سازمان عفو بين الملل و «که ھنوز ابھام آميز و نامشخص به نظر می رسد، ولی نام » سياسی

  : و يک تيم بين المللی حقوقی » حقوق بشر

شناس ترين و مجرب ترين حقوقدانان بين المللی و ايرانی؛ پرفسور جان يک تيم بين المللی حقوقی، متشکل از سر« 

کوپر، پروفسور ريچارد فالک، سير جفری نايس، پروفسور اريک ديويد، پرفسور پيام آخوان، دکتر نانسی 

، اين ) در اثر سکته قلبی در گذشت٢٠١١ جوالی(ھورماشيا، دکتر ھدايت متين دفتری و پروفسور کادر اسمال

ه مردمی را سازماندھی کرده و با دعوت از شخصيت ھای حقوقی و غيرحقوقی و قضات سرشناس جھانی دادگا

ھمراه با يک تيم دادستانی متشکل از ھشت حقوقدان ايرانی و غيرايرانی به سرپرستی پرفسور پيام اخوان و سير 

  ».جفری نايس، آن را برگزار می کنند

، تيترھای »پرفسور پيام آخوان، دکتر ھدايت متين دفتری«آنھا ديده می شود نام دو پرفسور و دکتر ايرانی نيز بين 

نويسنده در اعتبار علمی و دانشگاھی نام . دانشگاھی تا حدودی خيلی زيادی اطمينان بخش و معتبر به نظر می رسد

اھی ايرانيان به برده ھا ھيچ اظھار نظر خاصی ندارد، ولی ما بايد قويا نسبت به مدارک تحصيلی و مشاغل دانشگ

تا اطالع ثانوی تنھا کارھای علمی افراد ھست که می تواند . مريکا و کانادا ترديد داشته باشيماطور کلی در اروپا و 

يم تمام، ئمتأسفانه اگر نگو.  آن زمينه استالبته داوری دربارۀ کارھای علمی مستلزم آگاھی در. برای ما مطرح باشد

 بخش بسيار مھمی از کارھای دانشگاھی در غرب مشخصا و دقيقا با مسائل سياسی يم کهئدست کم می توانيم بگو

ارتباط داشته و در چشم انداز انتظارات کشورھای ذينفع امپرياليستی انجام گرفته که غالبا بورس پژوھشی آن را نيز 

 خارج از کشور به چنين دانشگاھيانی در عين حال برای رسانه ھای اپوزيسيون در. خودشان پرداخت کرده اند

 .له به خدمت گرفته می شوندأاه و يا تحليل گر اين و يا آن مسعنوان منبع آگ

به موضوع اصلی خودمان باز می گرديم، در مورد اپوزيسيون ھا، و با توجه به نمونه ای که در باال مطرح کرديم، 

ۀ اپوزيسيون ھا صرفا تبليغاتی روشن است که از اين پس، با حذف طرح براندازی، حتی به شکل موقتی، وظيف

اياالت متحده و اروپا از اين تبليغات برای فشار روی ايران و به ھمين نسبت چين و روسيه و کشورھای . خواھد بود

در واقع از خودشان دفاع می ( که از ايران دفاع می کنند ) فريقای جنوبیااتحاديۀ چين، روسيه، ھند، برزيل و (پنج

در نتيجه . رناتيو نوين برای مقابله با پيش روی ھای خونبار و مخرب ناتو، استفاده خواھد کردبه عنوان آلت) کنند

ھدف بشر دوستانه و يا به صرف پشتيبانی از کمونيست ھای ايران انجام نمی گيرد، اگر » دادگاه دھۀ خونين«

 ميليون نفر را به قتل نمی ۵نگرانی شان حفظ جان کمونيست ھا بود، جنگ سرد راه نمی انداختند و در ويتنام 

  .کودکان دی اکسين: رساندند با نتايج بسيار ھولناک در بمباران ھای شيميائی مانند 
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عالوه بر اين طرح ھای تروريستی عليه ايران را نيز بايد به اين مجموعۀ تبليغاتی و رسانه ای اضافه کنيم، که 

چنين حرکاتی در عين حال نشان می دھد که . می گيردی و مسلح در ايران انجام ئتوسط اپوزيسيون ھای حرفه 

) ی از عھدۀ آنھا ساخته استی که چنين کارھائئاحتماال، يعنی گروه ھا(يون ھا، امپرياليست ھا به دستياری اپوزيس

در پی تحريک ايران ... ی که استان کردستان را می خواھند از ايران جدا کنند، و يا مجاھدين خلق، و غيرهئکردھا

به عبارت ديگر اعمال تروريستی در ايران گواه بر اين امر است که امپرياليست ھا طرح جنگ عليه ايران . تندھس

طرح .  در ھر صورت از سياست تروريستی برای اعمال فشار روی ايران استفاده می کنند–را رھا نکرده اند 

  . ستاروی ميز پنتاگون تجزيۀ ايران نيز مثل تمام گزينش ھای ديگر برای گسترش امپراتوری، 

ولی طرح ملت ايران را نيز نبايد فراموش کنيم که آنھا نيز تمام گزينش ھای ممکن برای دفاع از کشورشان را روی 

  . ميز يا زير ميز گذاشته اند

ی و ئپرياليستی از يک سو، و اقتدارگراچنين وضعيتی برای اپوزيسيون ھا به عنوان خدمتکار سياست ھای ام

ی کار نقد پيشگام و اپوزيسيون به مفھوم واقعی کلمه را به تعطيلی ئھبی در ايران از سوی ديگر، گوذحکومت م

سياه [واداشته، خصوصا از اين جھت که ھر گونه انتقادی عليه رژيم حاکم در ايران، و يا ھر گونه نقد اجتماعی در 

نتيجه اين است که، خصومت .  می شودتبليغات امپرياليستی برای اھداف خاص امپرياليستی بلعيده] چالکان

 در جامۀ اپوزيسيون آلترناتيو و انقالبی –امپرياليسم جھانی و متحدان آنھا و طبقۀ بورژوازی معامله گر و وابسته 

، در تمام عرصه ھا و در تمام مراحل حضور دارد و تأثير مخرب خود را در رابطه با نيروھای »رژيم چنج«برای 

در اين جا ما به مشکالت نقد اجتماعی اشاره کرديم که به نوعی خاص در پيوند با رشد . ردمولد بر جای می گذا

 ايرانی که در جبھۀ ناتو و قدرت ھای امپرياليستی موضع یاپوزيسيون ھا. نيروھای مولد قابل بررسی می باشد

 را منحرف و يا متوقف –اعی  نقد اجتم–گرفته اند، در واقع نقش سوزن بان ريلی را به عھده دارند که لکوموتيو 

  .می سازند

به ھمين علت افشای دائمی اپوزيسيون ھای ايرانی در غرب امپرياليستی جزء الينفک  مبارزۀ طبقاتی برای 

  . پيشگامان ايران است

  

  :پی نوشت 
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