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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١۵ جوالی ٢۵

  :فھرست 

  . ١صفحۀ 

   .گاھنامۀ ھنر و مبارزه به شکل قطعی در بالگفا بسته شد) ١: سرمقاله 

  »گو دربارۀ مارکس و استعمار و گفت: نقد معاصر «) ٢             

  ۵صفحۀ 

  )٢٠١۵ جوالی ٢۴اسپوتنيک (انگلستان بايد برای گذشتۀ استعماری خود غرامت بپردازد :  ھند پارلمان

  ٩صفحۀ 

  گو دربارۀ مارکس و استعمار و گفت: نقد معاصر 

  

  

  

  : سر مقاله 

  کل قطعی در بالگفا بسته شدگاھنامۀ ھنر و مبارزه به ش) ١

به اطالع خوانندگان دائمی گاھنامۀ ھنر و مبارزه می رسانم که به عنوان مدير و نويسندۀ اين نشريۀ انترنتی وبالگ 

جز وبالگ ه البته ب. گاھنامۀ ھنر و مبارزه به انضمام تمام وبالگ ھای موضوعی ديگر در بالگفا را حذف کردم

با توجه به مشکالت فنی بالگفا و نتايج اسفناک و غير قابل قبول . » در جنگ ھای معاصرکاربرد اورانيوم ضعيف شده«

. آن در دوران پسا بازگشائی و به اصطالح پسا رفع مشکل، به حذف کامل آنچه از وبالگھايم باقی مانده بود اقدام کردم

اشد، دو وبالگ موضوعی، يکی برای کتاب با يادآوری اين نکته که چند سال پيش از اين بی آن که مشکل فنی در کار ب

استعمار در آسيا نوشتۀ کارل مارکس و فردريش انگلس، و وبالگ ديگری که به ترجمۀ ماترياليسم تاريخی و ماترياليسم 

 می خواستم به تدريج تمام —)  صفحه٣٠حدود (ص داده بودم ۀ لوسين سو فيلسوف فرانسوی اختصاديالکتيک نوشت

ابله با تروريسم با اين وجود برای مق.  توسط خود بالگفا به دليل مجھولی حذف شد—نتشر کنم کتاب را ترجمه و م

ی اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی و افشای مدافعان حقوق بشر که کشورھای آتالنتيست را از ئفرھنگی و رسانه 

موکراتيک و ضد فرھنگی و ضد انتقادات حقوق بشری معاف می دانستند و می دانند، و برای افشای ماھيت غير د
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آزادی و در نتيجه ضد ھنری ميان فرھنگی ايران و جھان و افشای سياست ھای امپرياليستی در جھان از طريق نقد و 

جيمز پتراس، نوآم چامسکی، سمير (بررسی و به ھمين گونه ترجمۀ مقاالت منتشر شده در رسانه ھای آلترناتيو غربی 

يکو لوسوردو، مانليو دينوچی، ميشل شوسودوسکی، پی ير ھيالر، ميشل کولن، ژان ميشل امين، تی يری ميسان، دومين

ورنوشه، فيدل کاسترو، روزنامۀ حزب کمونيست کانادا، و بسياری ديگر از نويسندگان و روزنامه نگاران آزاد و سايت 

ی گاھنامۀ ھنر و مبارزه بوده اند ھائی که خارج از سيطرۀ پيمان آتالنتيک شمالی فعال ھستند جزء گزينش ھای من برا

به نشر چنين مطالبی در رسانه ھا نياز مبرمی احساس می کردم، به ھمين علت با وجود کار شکنی ھای بالگفا و با ...) 

 مقاالت منتشر ۀجو در آرشيو موضوعی وبالگ و در نتيجه عدم امکام دسترسی به مجموع و وجود نبود امکان جست

البته مجبور بودم از سايت ھای ايرانی نيز اجتناب کنم زيرا به عنوان ايرانی ميھن . باقی ماندمشده، در اين وب گاه 

  .دوست انحرافاتی در آنھا می ديدم که برايم قابل تحمل نبود

ده ً با اين وجود دو سايت افغان ھميشه يار و ياور گاھنامۀ ھنر و مبارزه بودند و دائما کارھايم را سخاوتمندانه منتشر کر

 ھمين اپوزيسيون ھای  پنتاگونی بوده اند که به يمن اختناق دستگاه ًل ھا، سرانجام دريافتم که اتفاقاطی تمام اين سا. اند

به شکل گسترده در اذھان عمومی نفوذ کرده اند و جنبش که يکی ) ؟(دين اسالم و سرمايه گذاری ھای داخلی و خارجی 

البته ھمکاری ھای دستگاه دين . می توانيم گوشه ای از اين نفوذ گسترده تلقی کنيماز انقالب ھای رنگی پنتاگونی بود را 

ًاسالم که از آغاز تا امروز ضد بشری و در نتيجه ضد ايرانی بوده به ھمين يک مورد خالصه نمی شود، بلکه اخيرا 

که پھلوی چی ھا حتی پيش از طی يک مبادلۀ اطالعاتی در پست الکترونيک، پی بردم که عالوه بر تمام ثروت ھنگفتی 

جمھوری اسالمی ايران مال و اموال مصادره شدۀ آنان را نيز ) ؟(ًفروپاشی رژيم سلطنتی از ايران خارج کردند، اخيرا 

ًبه آنھا بازگردانده، يعنی ثروت ھائی که در شرايط استعماری و نابرابر در مناسبات نابرابر و غالبا بزھکارانۀ رايج در 

ًرای يک عده فراھم آمده به صاحبانشان باز گردانده، مضافا بر اين که اين ثروت ھا الزاما از کشور عصر پھلوی ب ً

  .خارج می شود که پيامد آن تضعيف قدرت اقتصادی برای تمام کشور است

 و  البته ربودن ثروت ملی توسط خواص و بر باد دادن آنھا در کشورھای خارجی در جمھوری اسالمی بسيار رايج بوده

ژ امام زمانی يما اطالعات دقيقی از آن نمی توانيم داشته باشيم ولی بھترين اطالعات را افرادی مثل حسن عباسی سترات

در اختيار دارند که ھمت عالی گاھی گداری در سخنرانی ھايشان چيزھائی را به زبان می آورند، و حتی می توانيم 

زيرا خيلی .  با ھمکاری و رضايت خود دولت ايران ممکن شده استنتيجه بگيريم که پول ھای توقيف شدۀ ايران نيز

  ...ساده، با آگاھی کامل از امکان توقيف اموال ايران می توانستند توليدات نفتی ايران را نفروشند

اگر به موضوع اصلی باز گردم، می توانم بگويم که در نتيجه، ادامۀ کار تحت چنين شرايطی را در بالگفا به ھيچ 

ن قابل قبول نمی دانستم و نمی دانم، سر نخ بايد جائی در کانادا يعنی کشوری که سرمايه گذاری ھائی برای ايرانيان عنوا

صورت داده و ھمانجائی که افرادی مثل عطا ھودشيان ھا در مورد مزايا و محاسن ليبراليسم در يوتوب سخنرانی می 

ھمه چيز به «يست اين سرمايه است که تصميم می گيرد و به قول يکی از دوستان کمون... کنند و درس می دھند

ًبی گمان احتماال نقص فنی برای يک وبگاه رايگان، که حتی پيش از بروز » ...ضرورت ھای سرمايه باز می گردد

جوی کاربران در  و نقص اساسی در سطح سخت افزاری، نقايص ديگری نيز داشته که از جمله موجب محدوديت جست

  ...ه ھای منتشر شده می شد  نوشتۀمجموع

ًواقعيت احتماال اين است .  ھمين نقايص فنی کوچک و بزرگ يکی از نتايج طبيعی وضعيت عمومی برای ايران است

ًنتيجه عمال کدام است؟ فقط مصباح يزدی ھا و يا . نتيجه را بايد ديد...که رسانه ھا تحت نظارت و محدوديت قرار گيرند

  ... مثل فرھنگ قاسمی ھا و عطا ھودشتيان ھااپوزيسيون ھای پنتاگونی
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 حذف گاھنامۀ ھنر و مبارزه که در زمان حياتش در بالگفا به اندازۀ کافی از انزوا برخوردار بود و وبالگ ھای 

 مقاله و حتی کتاب نوشته و يا ٩۵٠ سال کار شبانه روزی و بيش از ٨ًگر يعنی تخريب تقريبا بيش از موضوعی دي

ترجمه شده که برخی از آنھا پرونده ھای بی بديلی دربارۀ رويدادھای معاصر را تشکيل می دھند، يعنی حضور قطبی 

  ...در آنسوی قطب اپوزيسيون ھای پنتاگونی

 پاريس روی داده –ی می کنم و چنين محدوديتی برای کارنوشتاری و انتشار آنھا در فرانسه  البته من در فرانسه زندگ

و اين وضعيت جغرافيائی برای گاھنامۀ ھنر و مبارزه بايد معنی خاصی داشته باشد که تنھا به اختناق حاکم در . است

رھنگ قاسمی ھا، عطا ھودشتيان ھا، مجاھدين خلق ھا، رضا پھلوی ھا، رضا قاسمی ھا، ف: ايران قابل تقليل نيست 

رامين جھان بگلو ھا، کيا رستمی ھا، مخملباف ھا، پستانھای گلشيفته ھا و شوخ طبعی ھای مرجان ساتراپی ھا و رمان 

لوليتا در تھران از آثار آذر نفيسی ھا، گلی ترقی ھا، بھرام مشيری ھا با گوشه کنايه ھای ضد کمونيستی و تبليغ برای 

ئی به عنوان نجات بخش بشريت، شيخ يوسف بنی طرف ھا سلطان خجالتی عربستان اھواز در انگلستان، کاامريسيستم 

، تروريست »ًاصال اقتصاد چه ربطی به شما داره، مگه شما اقتصاد دان ھستيد؟«مصباح يزدی ھا که به مردم می گويد 

يحی ھا، مسلمانان، يھودی ھا حتی، مجلۀ تايمز، ھا، تجزيه طلبان، خود مختاری خواھان، فدرال طلب ھا، بھائی ھا، مس

و فھرست طوالنی خواھد بود ولی نه به ابعاد توده ھائی که گاھنامۀ ... شيخ االسالم لنگرودی، تيمور لنگ و شيپور منگ

  . اينھا ھيچ مشکلی برای انتشار کارھايشان را ندارند... ھنر و مبارزه از جنس آنھاست 

ت ھای نوشتاری ام را در ادامۀ ھمان سياستی می بينم که پژوھش دانشگاھی ام را در چنين سرنوشتی برای فعالي

 در فرانسه ٢٠١٢اين ھمان سياستی است که در سال . دانشگاه فرانسوی با اعمال خشونت و توطئه چينی تخريب کرد

وان نجات بخش و را بريده به عننفر  ١۵٠گردھمآئی تشکيل می دھد و فردی را که سر » دوستان سوريه«برای 

ھمانگونه که پس از اخراج . دموکرات و مخالف بشار اسد ديکتاتور در کنار فرانسوآ ھوالند در پوديوم می نشاند

مجاھدين خلق را دانشجو معرفی کرد گويا که يک عده   فرانسه،خشونت بار دانشجويان واقعی ايرانی از دانشگاه ھا

ق بشر و سلطنت طلبان در دانشگاه ھای فرانسه بودند و می بايستی از مزاحم مجاھدين خلق و جلسات  مدافعان حقو

  ...طريق دستگاه دولتی نيز حذف می شدند

...  حاال روزنامه نگاران راديو بين المللی فرانسه بخش فارسی می توانند بگويند اين نوع مسائل به ما مربوط نمی شود 

ی ايرانی در جبھۀ ناتوی فرھنگی و دم و دستگاه ھای پنتاگونی اين نوع خشونت ھای رايج و تروريستی اپوزيسيون ھا

ليبرالی خارج از کشوری و سياست ھای امپرياليستی و به ھمين گونه بھيميت دين ضد بشری اسالم و نتايج چرخ زدن 

ه چيزھائی نيستند که ب... به دور يک شھاب آسمانی و تصور اين که از آسمان پيغامی برای بشريت رسيده است

با آگاھی به . فراموشی سپرده شوند، البته بايد از آنھا عبور کنيم تا مبارزه برای آينده ای روشنتر و انسانی تر ادامه يابد

 و زير چرخ دنده ھای اين — يا نه به تمامی و حتی شايد اندکی—اين واقعيت ساده که بسياری توان عبور را نمی يابند 

ًانی تلف می شوند، يا مستقيما در انفجار بمب ھای نوترونی عادی و رايج در جنگ سيستم سوداگر و بيمار از ديدگاه رو

  ...ھای معاصر به خاموشی می گرايند و يا به انحراف می روند

می تاکتيک و نسل برانداز را به عنوان مداخلۀ بشر دوستانه معرفی می کند و و اين ھمان سياستی است که بمب ھای ات

ًته ما ايرانی ھا خاصه آدم ھای خطرناکی ھستيم، خودمان برای خودمان خطرناک ھستيم، ما اساسا الب. شما باور می کنيد

ًدر جامعۀ  بسيار خطرناکی مثل جامعۀ ايرانی زندگی می کنيم يعنی جامعه ای که مطلقا با خالقيت و آفرينش ھا و آزادی 

ات طبقۀ بورژوازی کمپرادور ايران به عالوه يعنی تمام خصوصي. خصومت آشتی ناپذيری دارد... ھای فردی و توليد

و ھوشيار باشيم زيرا ليبرال ھا نيز از . تمام ترکش ھای مھلک قرن ھا حاکميت ضد بشری دستگاه دين موھومی اسالم

که بدانند که  آزادی فردی حرف می زنند، بد بختانه افراد بی اطالع و جوان ھای خام خيلی زود در دام می افتند، بی آن
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به ھمين علت . ور ليبرال ھا آزادی برای ھمه نيست، بلکه آزادی از ديدگاه آنھا تنھا برای يک طبقۀ خاص استمنظ

ھمه در برابر قانون مساوی «ًتبليغات چی ھائی مثل عطا ھودشيان صراحتا در يکی از ويدئوھايش در يوتوب می گويد 

ليون که ده ھا ميليون نفر بازی می کنند، ولی تنھا يک نفر ًيعنی تقريبا مثل بازی يورو مي. »ھستند ولی نه در اقتصاد

گرچه در ھمين بازی ھم ھمه مساوی نيستند، برخی با سرمايۀ بيشتری بازی می کنند و شانس بردنشان . برنده می شود

  .خيلی بيشتر است

 به اين امر که  در نظام  شما وقتی خانه ای از آن خودتان نداريد، از مھمترين آزادی ھا محروم می شويد، با آگاھی

در سيستم دموکراسی گزينشی يا نيابتی در . ًسرمايه داری تقريبا از ده نفر تنھا يک نفر می تواند صاحب خانه باشد

  . د رأی بياورد که از ثروتمندترين ھا تشکيل شدهصانتخابات در بھترين حالت ليبراليسم می تواند ده در

طرفدار حذف بيمه ھای ) با ھزار پشتک و وارو(روانکاوان ناگھان به شکل متناقضیًدر فرانسه تقريبا تمام پزشکان و 

بخشی از داروھا و معالجات پوشش اجتماعی ندارد، به ساکنان . درمانی می شوند، ھمه دست راستی از آب در می آيند

 مافيائی ھا ھر دو در تضعيف در نتيجه بی دليل نيست که ليبرال ھا و. خانه ھای اجتماعی به چشم تحقير نگاه می کنند

با اين وجود يک عده با لباس مرتب و . ديگر ھم پيمان می شوند يا خواھی و نخواھی ھم پيمان ھستند دولت با يک

کراوات و با زبانی چرب و نرم بشقاب خالی شما را به شکلی می خواھند تعريف کنند که گوئی نه تنھا بشقاب شما خالی 

انيد غذايتان را خورده ايد و حتی يخچال شما پر است از غذاھای گوناگون، و حساب بانکی شما نيست، بلکه بی آن که بد

ر دھيد، تفکرتان را يي يا يورو در آن بريزيد، تنھا ھمين مانده که شما ديدگاھتان را تغدالرھم آزاد است که ميليون ھا 

 اسالم است که فقر و ثروت را از تجليات اين نگرش ھمان نگرش امام خمينی يعنی ھمان نگرش دين. اصالح کنيد

ر ييخواست خدا می داند، و فقر و حتی بی آبی را نيز با ارتکاب به گناه تعريف می کند، يعنی ھمان موضوع تغ

و بايد دانست که ھمين دار و ...ر ديدگاهييتغ: ز از ھمين نظريات الھام می گيرندروانکاوھا و روانشناسان ني...ديدگاه

  . دارندژيکي نيروھای انتظامی و سرکوب مناسبات بسيار نزديک و ستراتدسته ھا با

 


