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  »چرا در سايت شما ھيچ مطلبی دربارۀ جمھوری اسالمی نيست؟«

  

 و در بخش نظريات مقالۀ منتشر ٢٠١٣ چ مار٢۴ه تاريخ يکی از خوانندگان سايت گاھنامۀ ھنر و مبارزه در بالگفا ب

، به شکل »دوست مردم اياالت متحده، دشمن برتری جوئی و بی عدالتی واشينگتن: ھوگو چاوز «شده تحت عنوان 

، »چرا در سايت شما ھيچ مطلبی دربارۀ جمھوری اسالمی نيست؟«خصوصی ولی به طور مشخص پرسيده است که 

می تواند برای برخی از دوستان ديگر نيز مطرح شده باشد، به ھمين علت توضيحات مختصری را  اين پرسش احتماالً 

  .ضروری می دانم

طرح گاھنامۀ ھنر و . نخستين موضوعی که در رابطه با گاھنامۀ ھنر و مبارزه بايد دانست، طرح يا پروژۀ آن است

 در غرب، يعنی سايت ھا و مقاالت روزنامه نگاران مبارزه عبارت است از منعکس ساختن محتوای سايت ھای آلترناتيو

به عنوان . و منتقدان غربی که در خارج از محافل حاکم در رسانه ھای غرب به تحليل مسائل بين المللی می پردازند

مثال ميشل کولن روزنامه نگار مستقل بلژيکی که مبارزه عليه دروغ در رسانه يکی از مضامين دائمی و ثابت نوشته ھا 

موضوع دروغ رسانه البته از ديدگاه ما می تواند شاخ و برگ ھای بسيار زيادی داشته باشد، به . و سايت او بوده است

ويژه از ديدگاه روانشناختی و پيامدھای آن برای سالمت روانی توده ھای عظيم که در اينجا از بررسی چنين مسائلی تا 

  . اطالع ثانوی قطع نظر می کنيم

البته [وجود ندارد » ھيچ مطلبی دربارۀ جمھوری اسالمی«يم که در گاھنامۀ ھنر و مبارزه ئمی توانيم بگوبا اين وجود ن

در اين مورد بايد يادآوری کنم که يکی از ].  مسائل مرتبط به ايرانيمئشايد بھتر باشد بگو» جمھوری اسالمی«جای ه ب

 به تحليل که مستقيماً ) ٣و ٢و ١(الت ميشل شوسودوسکی بود منتشر شد مقاهنخستين مقاالتی که در گاھنامۀ ھنر و مبارز

و مقاالت ديگری که از ذکر فھرست آن در اين جا قطع نظر . يکی از مھمترين مسائل بين المللی ايران اختصاص دارد

اسالمی جمھوری «دربارۀ ايران و يا » ھيچ مطلبی«يم که در گاھنامۀ ھنر و مبارزه ئدر نتيجه نمی توانيم بگو. می کنم

  .منتشر نشده است» ايران

با اين وجود می توانيم طرح و محتوای گاھنامه را زير عالمت سؤال ببريم که چرا نسبت به مسائل ايران و يا 

توضيح . بی اعتنا بوده است؟ ولی از ديدگاه من چنين موضوعی تنھا يک امری ظاھری بيش نيست» جمھوری اسالمی«

  :می دھم 

 پيش از آن -بطه با تحليل ھای مدافعان حقوق بشر ايرانی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، از سال ھا پيش در را

 به عنوان اسب تروآی پنتاگون - ا در دوران جنگ عليه ليبي-که تمام سازمان حقوق بشر به ويژه در سازمان ملل متحد 
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را بی اعتبار می سازد، تمرکز اکيد روی  می ديدم که آنچه بيش از ھمه تحليل ھای آنھا -معرف خاص و عام گردد 

به ھمين علت بود که . ھمين انتقاد را به اپوزيسيون ھای ايرانی نيز وارد می دانستم. ايران است» جمھوری اسالمی«

 تمام وقت به کار ترجمۀ مقاالت منتشر شده در سايت ھای آلترناتيو و انتشار آنھا پرداختم تا اين کاستی ھای من تقريباً 

  .می در رسانه ھای انترنتی فارسی زبان را جبران کنمعمو

 و بدون ھيچ استثنائی در خدمت بعد ھا بيش از پيش برايم ثابت شد که اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور تماماً 

 -  تماماً  -  ايرانی نزد اپوزيسيون ھای.  انتقاد پذيرامپرياليسم جھانی بوده و نه قادر به فرموله کردن نقد ھستند و نه طبيعتاً 

 با چيزی به نام انتقاد و يا فعاليت سالم سياسی و اجتماعی از خودبيگانه بوده، و به عبارت دقيقتر برنامه ريزی و اساساً 

به ھمين علت نيز ھر گونه بحث و انتقادی در رابطه با آنھا بی تأثير . شده اند و برای ھدف مشخصی فعاليت می کنند

 پی حقيقت مسائل نيستند، در پی سازندگی نيز نمی باشند و تنھا کارشان خدمت به اھداف خواھد بود چرا که در

به عبارت ديگر، چنين . جنايتکارانۀ محور شرارت و رذالت و بھيميت يعنی خدمت به اياالت متحده و اروپا می باشد

يبراليسم آنگلو ساکسون منشأ می گيرد اولترا ل» سياست توپخانۀ« از تحليل ھائی از سوی چنين دارودسته ھائی مستقيماً 

ميشل ورنوشه منتقد - نوشتۀ ژان» ايران، تخريب ضروری«برای درک عميق اين موضوع خوانندگان را به کتاب ( ...

  )فرانسوی مراجعه می دھم که به زودی در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر خواھد شد

ت به ھم پيوسته می بينم، ايران به عنوان جزئی از يک کليت به بر اين اساس از ديدگاه من که جھان را به شکل يک کلي

اسخگوئی به چنين نيازی برای درک يک کليت بوده پھم پيوسته در جھان مطرح بود و ھست، و به ھمين علت برای 

مۀ ھنر و است که به ترجمۀ گزارشات سايت ھای آلترناتيو اقدام کردم و به تشکل چيزی نائل آمدم که امروز به نام گاھنا

با يادآوری اين نکته که گاھنامۀ ھنر و مبارزه يکی از اجزاء سايت اصلی من می باشد که به شکل . مبارزه می شناسيد

ه  ب–در فھرست پيوندھا اين وبالگھا را می بينيد (وبالگھای متعدد در بالگفا ايجاد کرده ام و آنھا را به ھم پيوند زده ام

  ...)جز چند پيوند

تعبير می شود؟ » ھيچ«چرا چنين مقاالتی که به شکل مستقيم و يا غير مستقيم به مسائل ايران مرتبط می باشد به ولی 

در طيف اپوزيسيون ھا می توانيم بخوانيم، اگر » دربارۀ جمھوری اسالمی«علت اين است که امروز ھر آنچه به عنوان 

 از سياست توپخانۀ اولتراليبراليسم آنگلو ساکسون اشد، مستقيماً چه رنگ و تنھا رنگ و نيرنگ ميھن دوستانه نيز داشته ب

حرف می زنند تا کار » جمھوری اسالمی ايران«از . منشأ می گيرد و ھدفش تخريب ايران به عنوان دولت ملت است

وری اسالمی تخريب ايران را ساده تر جلوه دھند و به عنوان مثال نمی گويند بمباران ايران ولی می گويند بمباران جمھ

برای اينکه نگويند براندازی حاکميت ايران » براندازی جمھوری اسالمی ايران«و يا بمباران سپاه پاسداران، می گويند 

تمام اين گفتمان به اصطالح انتقادی در تمام سطوح و در تمام برگھای اپوزيسيون ھای ايرانی به ھدف . و تجزيۀ ايران

با آگاھی به اين .  برای مقابله با چنين وضعيتی ايجاد شدگاھنامۀ ھنر و مبارزه اساساً . تخريب ايران ساماندھی شده است

 مبارزه عليه مزدوران امپرياليسم جھانی و دشمنان ايران در عرصۀ فرھنگی آغاز شد و من در ءامر که برای من ابتدا

که به عنوان اثر ھنری عرضه کرده يعنی آنچه (تحليل فرآورده ھای ھنری و فرھنگی اپوزيسيون ھای خائن و مزدور 

 با ، به شکل بنيادی نشان دادم که اين جريان ھا تا چه اندازه به ناتوی فرھنگی وابسته ھستند که در عين حال کامالً )بودند

نويسنده ھائی مانند رضا قاسمی، آذر نفيسی، گلی ترقی، . تمام خصوصيات بورژوزای کمپرادور نيز تطبيق می کند

که به شکل پاره وقتی روی صحنۀ رسانه ھا بازی کرده ) تماماً (، ھنر در تبعيد )تماماً (پی، يا سينمای ايران مرجان ساترا

اند، و تقريبا تمام فعاليت ھای دانشگاھی و به اصطالح علمی در زمينۀ علوم انسانی و کتابھای منتشر شده با بودجه ھای 

 به بررسی جمھوری اسالمی يا مذھب شيعه و ات آن کامالً  در غرب که موضوع،خاتمی و يا اياالت متحده و غرب

می توانيم خاصه از طيف ليبرال افرادی را نام ببريم مانند رامين جھانبگلو، عطا (مسائلی از اين قبيل اختصاص داشته 
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ای در واقع محتو. به ناتوی فرھنگی تعلق دارند...) ،)روانکاو(، حسن مکارمی)روانکاو(ھودشتيان، کرامت موللی

  .قابل بررسی می باشد) ۴(» ميان فرھنگی ايران«گاھنامۀ ھنر و مبارزه در پيوند مستقيم با محتوای وبالگ 

به ھدف پاسخگوئی به نيازھا و » جمھوری اسالمی ايرانی«بايد توجه داشته باشيم که تمام اين جريان ھای ضد 

 اندازی شده است، و نه به ھدف پيشرفت و تعالی ضروريات بازار آزاد جھانی و اولتراليبراليسم آنگلوساکسون راه

.  روشنفکرانه و عالمانه، شکستن در و پنجره ھای ايران را ھدف گرفته اندجامعۀ ايرانی، و در پشت تمام گفتمان ظاھراً 

-يم که از فردای جمھوری اسالمی ايران تا امروز شاھد پيدايش نوعی انقالبيگری مصنوعیئدر مجموع می توانيم بگو

من اگر . نتاگونی و روشنفکر نمائی کالھبردارانه بين ايرانيان ھستيم که به ستون پنجم استعمار نوين تبديل شده استپ

بتوانم انتقادی عليه جمھوری اسالمی ايران فرموله کنم ھمين امر ھست که اختناق مذھبی و حاکميت بورژوازی وابسته 

طوری که در برخی مواد خود جمھوری ه ب. ار در ايران می باشدو معامله گر روی دوم ھمين سکۀ ستون پنجم استعم

اسالمی را می توانيم به عنوان ناتوی فرھنگی، ناتوی اسالمی در ايران بدانيم، به عنوان مثال حاکميت زبان انگليسی در 

 ۀ و تحول يابنددانشگاه ھای ايران، که در دراز مدت به تخريب ايران خواھد انجاميد زيرا بنيادی ترين عنصر متشکل

در حال حاضر دانشگاه ھای ايران با پول ملت ايران در حال ايجاد . يعنی ذخيرۀ فرھنگی: اجتماعی را از بين می برد 

  . انباشت فرھنگی برای آنگلوساکسون ھا ھستند

 تمام اين مسائل با اين وجود می توانيم در رابطه با. اميدوارم که تا حدودی به پرسش مطروحه در باال پاسخ گفته باشم

 با ھوش و -يک پرسش جالب و معنی دار ديگری نيز مطرح کنيم و آن ھم اين است که چرا غرب امپرياليستی 

 با آگاھی به بی اعتباری اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور، و با آگاھی به ارتجاعی و ابتذال آميز - سياستمدار 

د؟ و چرا از آنھا به عنوان آلترناتيو در صحنۀ رسانه ای بازشناسی به عمل می بودن اين جريان ھا از آنھا حمايت می کن

  آورد؟ 

  ) بخش٨در (ايران : در آستانۀ سومين جنگ جھانی، ھدف )١
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  )دو بخش(ی طرح ريزی کرده است؟ ئھلوکاست ھسته برای  آيا واشينگتن) ٢
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  )در دو بخش(جنگ اتمی عليه ايران )٣
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  ميان فرھنگی ايران)۴
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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