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 Political سياسی

  
  حميد محوی: نويسنده

  ٢٠١٥ می ٠٣

  ميان فرھنگی ايران و جھان

٢   
  پدافند فرھنگی پرولتاريای ايران

  عليه

  )١] (اپوزيسيون کوماند ايران گيت[جو .آی.جی

G.I.Joe.Irangate Opposition Command  

  ستاد کوماندوئی اپوزيسيون ھای ايرانی: جو .آی.جی

     عطا ھودشتيان: نام کد : جو .آی.جی

  

  :به ادامۀ گذشته

در . برای ھمان و ھمين مقاله دعوت می کنم خوانندگان را به خواندن تمام مقالۀ باال و پی نوشت گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

ً مشخصا خودش را به عنوان اپوزيسيون معرفی می کند، نمی توانيم او را به دور از اين نتيجه وقتی آقای ھودشتيان

 و نمی توانيم تصور نکنيم که جی آی جوھای  طرح فرھنگی کانادا برای گسترش رابطه با مردم ايران تصور نکنيم

ت ارباب سخن فرمانبرداری  از راھکارھا و نظريانايران گيت اپوزيسيون کوماند در اجرای نقش و مأموريت خودشا

  .نکرده باشند

موضوع يا موضوعات مرکزی ما در رابطه با ميان فرھنگی ايران و جھان که در گذشته در تحليل آثار ميان فرھنگی 

ر نکرده، ولی اين بار نگاھمان را از فضای ھنری به فضای دانشگاھی متوجه می کنيم، و می خواھيم ييمطرح کرديم تغ

) بدون مرز(را در گفتارھای يکی از اھالی دانشگاه ھای غرب ...يمی مانند آزادی، دموکراسی، تمدن،مثل ھميشه مفاھ

 که به طور مشخص در جای جای گفتارھايش تمدن غرب —در فراسوی سه چھارساعت سخنرانی ويدئوئی در يوتوب 

  .آزمون واقعيت بگذاريم مورد بررسی قرار دھيم و به —را با ليبراليسم به شکل مترادف به کار می برد 

مانند عطا ھودشتيان ھا و کارچاق کن ھای ديگری ) جی آی جوھای ايران گيت اپوزيسيون کوماند[بايد نشان دھيم که 

که در خيابان کومرس پاريس به نوعی سرمايه گذاران ايرانی را جذب بازارھای غرب می کنند و در عين حال دانشجو 

بی تأثير در سرنوشت خيل کانديداھای ديگر در دانشگاه ھای غرب !) شگفتا(تند و استاد و پژوھشگر علمی نيز ھس

ًنبوده، و چنين واقعيات ناشناخته و ناگفته ای ھست که گفتار ظاھرا روشنفکرانه و آزادی خواھانه و حقوق بشری و 

چنان که خواھيم ( ھائی چنين ريزش . ًخصوصا در رابطه با مفھوم آزادی فردی را در گفتار آنان دچار ريزش می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ًبه ھيچ عنوان حاصل يک يا چند اشتباه عادی در عرضۀ مطالب و رويدادھا و تحليل آنھا نيست، بلکه کامال حساب ) ديد

شده و مطابق با سياست ھای کشورھای ميزبان غرب بوده و در عين حال در ھمآھنگی با ايدئولوژی و منافع طبقۀ 

ما بايد نقاط مفصلی اين پيوند . گاه دين اسالم و جمھوری اسالمی ايران می باشدبورژوازی کمپرادور ايران و دست

استعماری و استثماری را رھگيری کنيم و نشان دھيم که مدارک صادر شده از دانشگاه ھائی مانند سوربن به ھيچ 

ازی به نمايش گذاشته عنوان ضامن اعتبار محصوالت آن نيست و افرادی که مدرک دکتراھا و جوايزشان را در قاب مج

اند آن ھم در کشوری مثل فرانسه که يکی از مراکز تروريسم بين المللی و القاعده می باشد به ھيچ عنوان نمی تواند 

  .برای ما اطمينان بخش باشد

  . اصل سخنرانی عطا ھودشتيان می رويم حال با اين مقدمۀ طوالنی ولی ضروری به سراغ

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjdH7a7KSM  

  ٢٠١٤مبر  سپت٢٢] اناير[ و خاورميانه  رشد اسالم داعشی در غرب« عطا ھودشتيان 

اولين نکته ای که به شکل برجسته برای ما می تواند مطرح باشد اين است که تحليل ھودشتيان از داعش در چھارچوب 

مطرح می شود، و آقای دکتر تمام نسخه اش را در ھمان عنوان سخنرانی می پيچد، و عالوه » ايران و غرب«احث مب

يعنی نظريه ای که گرچه ممکن است ...را در ايدۀ صدور انقالب از سوی خمينی تعريف می کند» ايدۀ داعش«بر اين 

ی که ايشان از نظريه پردازان ليبرال به نقل می آورد و نظر رسد، مثل بسياری از نظريات ديگره ًظاھرا متقاعد کننده ب

پيوند زدن داعش به جمھوری اسالمی البته يکی از شگردھای . مطرح می کند، با واقعيت امور فاصلۀ نجومی دارد

بسيار رايج در طيف اپوزيسيون ھای ايرانی می باشد، خود رسانه ھای غربی نيز در برخی موارد سعی کرده اند اين دو 

ًی که مشخصا ئجز يک توطئۀ تبليغاتی، دروغ رسانه ه البته چنين برداشتی چيزی نيست ب. را مشابه يکديگر معرفی کنند

برای خارج از کشور و مردم اروپا کاربرد خواھد داشت تا دولت ھايشان به راحتی بتوانند زير پرچم دروغين به 

  .جناياتشان ادامه دھند

 حرف آخر را در مورد نظريات دکتر صادره از سوربن، جی آی جو عطا  خيلی سريعدر ھمين آغاز سخن اجازه دھيد 

 دقيقه برای بررسی موضوع ٤٩ھودشتيان بنويسم و بعد به جزئيات خواھم پرداخت، دست کم دو ويدئو ھر کدام حدود 

 در تحليل ايشان جز بازگوئی محتوای رسانه ھای حاکم آتالنتيست، تنھا نوآوری و مدرنيتهبه داعش، چيزی نيست 

  .مرتبط دانستن ظھور پديدۀ داعش به انقالب اسالمی و نظريۀ صدور انقالب از سوی خمينی است

در اينجا نيازی به توضيح جامع رويدادھای معاصر نمی بينم، زيرا در گاھنامۀ ھنر و مبارزه صدھا مقاله از سايت ھای 

، سوريه و رويدادھای مرتب به ظھور داعش موجود اتان، ليبيدر رابطه با جنگ افعانس) و نه آتالنتيست(آلترناتيو 

: نوآم چامسکی «  بخش مختصری از مقالۀ اسپوتنيک تحت عنوان  تنھا ھست، با اين وجود من در اينجا می خواھم 

  ) :٢٠١٥ بروری ف١٨(را يادآور شوم » ه در خاورميانامريکادولت اسالمی محصول سياست 

 منتشر شد که يکی از بھترين تحليل Graham Fullerچند روز پيش مصاحبۀ مأمور پيشين سازمان سيا، گراھام فالر «

امروز » المی در عراق و شام را ايجاد کرد امارات اسۀاياالت متحد« عنوان مصاحبه . گران امور خاور ميانه است

ًاين بار منبع اين نظريه کامال .  در مورد خاورميانه را مطرح کرده است ظريه ھای رايج توطئهيکی از بھترين ن

نوآم .  منشأ می گيردامريکاًمتفاوت است و به نوآم چامسکی تعلق دارد، يعنی مستقيما از قلب جامعۀ روشنفکری 

 پيش از آن که آن را تأمين مالی کند به ًچامسکی مشخصا می گويد که اين نظريه به اين مفھوم نيست که اياالت متحده

 به ھمکاری انگلستان متن و امريکااو اين موضوع را به اين شکل توضيح می دھد که اياالت متحدۀ . وجود آورده است

 با تسخير جنايت کارانۀ بسيار وخيم عراق به وجود ٢٠٠٣شرايط ضروری برای گسترش اين جريان را در سال 

  ».آورد
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ان تصور نمی کنم که دکتر عطا ھودشتيان با ابعاد ژئوپوليتيک و طرح امپرياليست ھا در خاورميانه من به ھيچ عنو

ًبيگانه باشد، اتفاقا شايد خيلی بھتر از من از روندی که در خاورميانه راه اندازی شده به موضوع داعش آگاه باشد، ولی 

خاطر ه تی که از آن برخوردار است، و به ھمين گونه بخاطر منافع شخصی و امتيازاه مثل تمام تکنوکرات ھای ديگر ب

و بلند پروازی ) ترميم چھرۀ نارسيس مجروح(منافعی که بيشتر به برخی از تمايالت بيمارناک روانی مرتبط می باشد 

در ھر صورت چنين افرادی به . حساب شده حرف می زند. ھای انحرافی، با استفاده از ماشين حسابش حرف می زند

نه، عطا . يمارگونه ای با احساس گناه بيگانه ھستند و به ھمين علت می توانند دروغ بگويند و نقش بازی کنندشکل ب

ًھودشتيان نه آدم بی سوادی است و نه بی شعور و نه کامال تھی از خالقيت در تحليل مسائل و نه بی اطالع از روند 

جی آی جو ايران کيت اپوزيسيون «وری که در شبکه ھای ًرويدادھا، اتفاقا چنين افرادی به دليل پشتيبانی و حض

يا وصلشان می کنند، و    Branchéًدارند، دائما از نشريات مطلع می شوند و به قول فرانسوی ھا وصل ھستند» کوماند

 بر ، کتاب ھائی را که ما ممکن است در ده سال آينده)به قول خودمان در باغ ھستند(بروز شده و خاصه آال مد ھستند 

 و به اين  ًحسب اتفاق کشف کنيم، چنين افرادی به محض چاپ پرونده، آن را فورا در جعبۀ پستی شان دريافت می کنند

  .ترتيب و ترکيب است که به منبع آگاه و ارباب نظر تبديل می شوند

 و در ءين انحرافی ابتدابرای چن. ولی متأسفانه از تمام اين امکانات برای منحرف ساختن افکار عمومی استفاده می کنند

با اين وجود نوعی انحراف ھست . اصل آدم بايد خودش تمايالت انحرافی داشته باشد تا بتواند ديگران را نيز منحرف کند

از خودبيگانگی طبقاتی به اين معنا است که وضعيت طبقاتی موجب می شود که فرد . که آن را از خودبيگانگی می نامند

ر شکل يافته و بر اساس منافع مادی ببيند و آرزومندی ھايش را نيز براساس ھمين جايگاه ييتغجھان واقع را به شکل 

نه تنھا آزادی ديگران را به مخاطره می اندازد ) آزادی فردی(مشکلی که پيش می آيد اين است که اين منافع . فرموله کند

که البته در گفتارھای امثال ھودشتيان و ...ی فردیبه نام آزاد...بلکه کار به کشتارھای جمعی و تخريب کشورھا می کشد

  .ايدئولوژی که او مدافع آن می باشد، آزادی فردی ھميشه به معنای آزادی يک طبقه است

برخی بيماران روانی از ھوش بسيار باالئی ... به ھيچ عنوان نبايد تصور کنيم که چنين افرادی بی اطالع ھستند 

 دانشگاھی از اين نوع افراد بسيار ھستند، زيرا تمايل اين بيمارھا تادانگستری و اسبرخوردارند، در طيف وکالی داد

برای تسلط بر اين و يا آن زمينه، تسلط بر کتاب قانون، نه از روی دلبستگی به حقيقت و يا کار اجتماعی به مفھوم مثبت 

 دقيق قانون نزد اين افراد برای آن است که کلمه و اجرای قانون بلکه نيل به تسلط به قانون و حتی پافشاری روی اجرای

  .بھتر بتوانند آن را در راستای اھداف نازل و ارضای خواست ھا و منافعشان منحرف کنند

 کشور برای ٤٠وقتی از ائتالف » ]ايران[ و خاورميانه   رشد اسالم داعشی در غرب«عطا ھودشتيان در ويدئوی 

مبارزه عليه داعش حرف می زند، به گونه ای اين رويداد را مطرح می کند که گوئی اين گروه از جھاد طلبان ناگھان 

للی اين گروه را از بين ببرند، در غرب را غافلگير کرده است، و حاال بر آن شده اند تا در چھارچوب اتحاديه ای بين الم

والنه ای را مطرح می کند و ؤفتد، پرسش روشنفکرانه و مس پيش را بگيرد تا نظريه اش پس نيکه دست ضمن برای آن

  » ايدئولوژی يا تفکر داعش را از بين ببرد؟دآيا مداخلۀ نظامی می توان« : می پرسد 

گول ھم از رويکردھا و ديدگاه ھای رسانه ھای حاکم غربی ران يک ويالبته در سر تا سر اين سخنرانی ھا، عطا ھودشتي

ًو آتالنتيست عدول نمی کند، و تقريبا از جايگاه يک روزنامه نگار غربی آتالنتيست، يعنی ھمانھائی که به روسپی ھای 

 اپوزی گيت  و اگر اين جی ای جوھای ايرانی رسانه ھا شھرت دارند، از غرب به دوردست ھای داعشی می پردازد

له و أداعش به عنوان مسحرف می زنند، يعنی از وقتی که » مسائل و مشکالت داعش«کوماند، شھامت می کنند و از 

مشکل از سوی آنھا مطرح شده، به اين علت بوده است که چنين اجازه ای را دريافت کرده اند، و به اين علت بوده است 

 ای اعتراف کرده اند، بی ألهلت ھای حاکم در غرب خودشان به چنين مسکه رسانه ھای آتالنتيست حاکم در غرب و دو
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شش ماه پس از نخستين نا . وليت تمام سياست ھای تروريستی و ليبراليستی خودشان را به عھده بگيرندؤًآن که واقعا مس

ز که ھنوز است ھنو... افسر اطالعاتی فرانسه به اسارت نيروھای ارتش عرب سوريه درآمدند١٩آرامی ھای سوريه، 

وليت اين گروه نظامی و اطالعاتی را به عھده نگرفته و اين واقعه در ھيچ نشريۀ رسمی مطرح نشده ؤدولت فرانسه مس

با اين وجود به ھمين شکلی که در گفتار عطا ھودشيان می بينيم، منشأ داعش بايد از ايران سر دربياورد يعنی  . است

در نتيجه می بينيم که به ھمان شکلی . نتيست نيز شھامت مطرح کردن آن را ندارندموردی که حتی روزنامه نگاران آتال

که القاعده و داعش به عنوان يکی از شبکه ھای آن کاری را برای امپرياليست ھا انجام می دھد که خود ناتو به داليل 

ون کوماند نيز نظرياتی را مطرح ژيک از انجام آن امتناع می کند، جی ای جوھای ايرانی گيت اپوزيسييسياسی و سترات

چون که دروغ خيلی شاخداری . می کنند که جی آی جو ھای روسپی در رسانه ھای آتالنتيست شھامت گفتن آن را ندارند

  .است و به اين سادگی ھا نمی توانند با آن افکار عمومی را متقاعد سازند

نگاه می » لهأمس«کتر توجه داشته باشيم که از زاويۀ فردی به  ديد يا ديدگاه و يا رويکرد آقای دۀدر نتيجه بايد به زاوي

ًرو شده، و نه از زاويۀ ديد آنھائی که واقعا از ه کند که به جامعۀ غرب تعلق داشته و حاال با مشکلی به نام داعش روب

دی که می تواند برای خاطر تھديه نزديک با داعش سروکار داشته اند، بی خانمان شده اند و يا سرشان بريده شده، و نه ب

ه بلکه مشکل داعش را در رابطه با جوامع غرب مطرح می کند، نگرانی او ب. جوامع ھمجوار مثل ايران داشته باشد

زيرا از اواسط سال گذشته رسانه ھای غربی انباشته از ھمين موضوع . خاطر نتايج چنين وضعيتی برای غرب است

جز يک روخوانی آبکی از ده ھا ھزار مقاله و ويدئو دربارۀ ه ی نيست بًاست و سخنرانی عطا ھودشتيان واقعا چيز

مشکالتی که داعش برای جوامع غربی ايجاد کرده، و در اين جا نيز باز ھم جی ای جوھای روسپی کوشيده اند تا غرب 

  .و ناتو و سرويس ھای اطالعاتی غرب را از زير ضرب بيرون بکشند

 می کوشد تا – البته بسيار رايج در رسانه ھای غربی – چرخش و پيچش ماھرانه به ھمين علت عطا ھودشتيان با يک

ريشۀ تمايالت جوانان برای پيوستن به داعش را در کاستی ھای فرھنگی و يا بازنمائی ھای خشونت آميز، بازی ھای 

البته . جو کند و ت خشونت آميز و تفريحات و سرگرمی ھای الکترونيک با مضامين خشونت آميز و غيره جسکمپيوتری

 بازی   دارد برخی روانشناسان به اين نتيجه رسيده اند که نبايد از اينگونه بازی ھای خشونت آميز مدافعان خود را نيز

) کاتارسيس(ھای ترسيد زيرا تمايالت خشونت آميز نزد افراد را ھدايت و خنثی می سازد، و عملکرد پااليش روانی 

  .دارد

 داشته باشيم که وقتی ھودشتيان اين موضوعات را مطرح می کند چه کار می کند؟ کاری که در ھر صورت بايد توجه

شناختی کردن و يا روانشناختی ديدن پيدايش جريان تجمع جھاد گرايان اسالمی در ناو در اين بحث انجام می دھد، روا

نيز برای جنگ در سوريه به داعش البته اشتباه ديگر او در اين نکته است که جريان سرباز گيری را . سوريه است

  .منحصر می سازد

در ھر صورت تحليل ھودشتيان حتی وقتی که به مسائل و مشکالت جوانان عرب نسل دوم در کشورھای غربی می 

ی کارآزموده در ئپردازد، در سطح ھمان رسانه ھای آتالنتيست باقی می ماند، زيرا بی آن که جی آی جوھای رسانه 

اگر . ًندازند که الزاما داعشی نيز نيستند امکان پذير نمی بودند تا افرادی چند را به دام بيی در کار باششبکه ھای اجتماع

روانشناسان کارآزمودۀ سازمان سيا نمی بودند گسيل تروريست ھای مبتدی امکان پذير نمی شد، اگر سرويس ھای 

و ) ؟(رگز نمی توانستند به ترکيه بروند تا پس از مدتی اطالعاتی ناتو و ھم پيمانانش در کار نمی بودند چنين افرادی ھ

يعنی ھمان .  روانۀ سوريه شوندامريکايميائی ساخت کپس استفاده روزمره از خوراکی ھای آميخته به روان گردان ھای 

ه اين موضوعی که نوآم چامسکی نيز به درستی به آن اشاره کرده است يعنی بدون مداخلۀ اياالت متحده چنين جريانی ب

موضوع مسائل و مشکالت جوانان عرب و مسلمان نسل دوم اروپا نيز مانند مسائل و مشکالت . شکل رشد نمی کرد
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و قومی موجود در منطقۀ خاورميانه و حتی در روسيه و چين است، مسائل ) شيعه و سنی ( مربوط به اختالفات مذھبی 

ا وجود دارد، ولی امپرياليست ھا از دير باز و به مدد جی و مشکالت، شکاف ھای اجتماعی و قومی و مذھبی در ھمه ج

آموخته است که چگونه می تواند در راستای طرح ھا و منافعش در اين شکاف ...آی جوھای جامعه شناس و مردم شناس

  .ندازدالب رنگی و يا اردوی جنگی راه بيھا نفوذ کرده و آنھا را مين گذاری کند و انق

برای مبارزه عليه داعش نيز به انحراف می » مبارزه عليه تروريسم«قعۀ مرتبط به اتحاديۀ سخنران ما در گزارش وا

در حالی . رود، يعنی ھمان تعبير شسته رفته و حاضر و آماده ولی مسخره آميز رسانه ھای آتالنتيست را مطرح می کند

زير عالمت سؤال می برد، در واقع غرب که پرونده ھا و گزارشات متعددی وجود دارد که بمباران ھای اين ائتالف را 

  .گاه کمک ھايش را برای داعش قطع نکرده است ھيچ

ًدر نتيجه می بينيم که گزارش يک ساعت و نيمۀ آقای دکتر که احتماال با بودجه ھای کانادا و ناتو تأمين شده است تا چه 

  .ارداندزه از واقعيت امور و رويدادھای مرتبط به ظھور پديدۀ داعش فاصله د

   

  ) :ويکيپديا(جو .آی.مختصری دربارۀ جی) ١

  
G.I. Joe  

 در يک سری عروسک مفصل دار از جنس پالستيک با مضمون نظامی G.I.Joeجو . آی.  شخصيت جی١٩٦٤سال 

جو شروع شد و .آی.خط توليد اسباب بازی با جی. روانۀ بازار اسباب بازی شد) Hasbro )1سط شرکت ھازبرا تو

جو نام يک شخصيت خاص نيست .آی.نام جی. سپس دوسال بعد ھازبرا اعضای تمام شاخه ھای نظامی را ضميمه کرد

  .بلکه مارک يک سری اسباب بازی است

 و کتاب Mortal Kombat و Street Fighterش يافت از جمله استريت فايتر جو گستر.آی.از اين تاريخ، مارک جی

  . منتشر شدIDW Publishingو در   Devil’s Due Publishing در انتشارات ٢٠٠١ از سال BDھای مصور 

انگليسی، (پرسوناژ تخيلی است که به چندين زبان   Conrad S.Hauserنام مستعار کنراد ھازر   Duke   دوک

داک مربی يک مدرسۀ نظامی است ولی بی حوصلگی او را به سوی گروه خبرۀ . تسلط کامل دارد) لمانیاسه و فران

 بنيانگذاری کرده است و مأموريت ھای ١٩٦٠جو ھدايت می کند که توسط جان اف کندی آن را در سال ھای .آی.جی

 Cobraستی است که توسط فرماندھی کبرا سازمان کبرا يک گروه تروري. ويژه ای را برای کاخ سفيد انجام می دھد

Commandفرماندھی کبرا که بيشتر به نام کبرا شناخته شده است، سازمانی است که جھان تخيلی .  مديريت می شود

  .جی آی جو را تشکيل می دھد
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 Henryل ھسنفيلد نری و ھيال برادران ھ توسط١٩٢٣ئی متخصص در اسباب بازی و بازی که در سال امريکاشرکت  

and Helal Hassenfeldدر شھر پراويدنس در ايالت رودآيلند ايجاد شد  .Hasbro مخفف Hassenfeld Brother 

 به ساخت ابزارھای ديگری در زمينۀ ١٩٤٠ متخصص ابزار آالت مدرسه بود، ھازبرا از سال ھای ءابتدا. است 

 با عروسک مفصل ١٩٦٤ را می آفريند و در سال Patate پرسوناژ پتت ١٩٥٢ال در س. پزشکی و پرستاری پرداخت

دست ه ھازبرا با موفقيت ھای تجاری که ب. جو به شرکت بسيار مھم در بازار اسباب بازی تبديل می شود.آی.دار جی

 Action ساخت عروسک ھای مفصلی را با اکشن جو ١٩٧٥در سال .  وارد بورس می شود١٩٧١می آورد، در سال 

Joe متوقف می شود و سپس با اکشن من ١٩٨١ ادامه می دھد، با اين وجود اين محصول در سال Action Man و 

C.O.P.S ‘N’ Crooksدرآمد اين شرکت ١٩٧٩در سال .  و تعداد ديگری از عروسک ھای مفصل دار ادامه می دھد 

  . عبور می کنددالر ميليون ١٠٠از مرز 

 


