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  حميد محوی

  ٢٠١۶ فبروری ٠٧
  

  "دوستدار آرامش" نزد "ايستا فرھنگ"
 انقالب به منتھی رويدادھای آميز جنون شيفتگی در" عنوان تحت "اعظمی اوالد نيکروز "از ای مقاله طی ًاخيرا

 ھای اپوزيسيون جرگۀ به من که آنجائی از البته .است کرده مراجعه دوستدار آرامش به که ديدم "٥٧ بھمن ٢٢ اسالمی

 جزء بود، شده منتشر نويسنده اين آثار که پيش ھا سال باشم نمی آگاه منابع جزء نتيجه در و نيستم کشور از خارج

 بخش فرانسه المللی بين راديو از عنوانی ھر به فردی بينم می وقتی صورت ھر در و نبودم دوستدار آرامش خوانندگان

 .نکنم باور که ،شود می ايجاد من در ناپذيری شکست مقاومت شود، می معرفی فارسی

 طوره ب .دادم رضايت" نيکروز" نوشتۀ تشويق به دوستدار آرامش ھای حرف شنيدن و ديدن به يوتوب در امروز

 مقصر ايران در را اسالم دين و مذھب که انديشه توقف يا "ايستا فرھنگ" و دوستدار آرامش ۀنظري مورد در مختصر

 توقف موجب که عواملی خالصه و پيشرفت بازدارندۀ عوامل بررسی در اگر ما ولی .بينم نمی مشکلی ھيچ داند، می

 طرفدارانش و دوستدار آرامش اشتباه ولی .ايم شده اشتباه دچار بدانيم مقصر را مذھب تنھا است شده ايران در زندگی

 تسلط درجۀ و مولد نيروھای رشد سطح به سو يک از فراطبيعه اعتقادات و مذھب خود پيدايش که، است نکته اين در

 وجھۀ که معنا اين به است، برآمده وضعيتی چنين از و است، داشته بستگی طبقاتی ھای ضرورت و طبيعت بر انسان

 .دارد تاريخی

 دين ايدئولوژی سالۀ ١٤٠٠ حاکميت به ايران در و دين حاکميت به تنھا و تنھا شود می انديشه توقف موجب هک عواملی

 با انديشه .ستا و بوده واقعيتی چنين با تنگاتنگ پيوند در طبقاتی جامعۀ و داری سرمايه نظام زيرا منحصرنيست اسالم

 در وقتی يا و شويد، می گرفتار فرانسه مثل حتی کشورھائی ساالری ديوان چنبرۀ در شما که وقتی انديشه خالی، شکم

 تنھا ليسیوپ جامعۀ نام به چيزی که بريد می پی وقتی و يابيد نمی "انديشيدن" برای خصوصی فضائی روزمره زندگی

 در نه – کنيم فکر روزمره زندگی به بايد  .شويد می روه روب انديشيدن مشکل با اندک اندک نبوده، روزنامه مقالۀ يک

 چهً عمال که ببينيم و بازگرديم روزمره به بايد  .غرب جوامع متن در بلکه ايران ۀزد فالکت يعنی زده اسالم جامعۀ متن

 می شما از را مبالغی نکنيد، لوکنتر فرانسه در را تان بانکی حساب اگر  .شود می ما فکری تمرکز عدم موجب عواملی

 در باشد، جمع موضوع اين روی شما حواس نگاد چھار بايد . بگيريد پس باز بسيار ھای دوندگی از پس بايد که گيرند

 ممکن صندوق تا کاالھا قفسۀ از گذاری قيمت سيستم که چون نگذارند کاله سرتان که باشيد مواظب بايد کيتمار سوپر

 می کار شکلی چه به ما روان يا و عصبی سيستم يا مغز که بدانيم بايد و باشيم داشته توجه و ...باشد داشته تفاوت است
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 روزمره لوکنتر در که اجباری دليل به نتيجه در ندارد، وجود مرکزيتی انسان مغز در تصورات تمام خالف  .کند

 با و دارد مذھبی ريشۀ ًقويا آنھا از برخی ًاتفاقا که داری سرمايه نظام در رايج ھای کالھبرداری با مقابله ًمثال داريم،

 خوب، و بد بين انتخاب در ما که اين و اعمال بودن اختياری در ًمثال( گيرد می صورت مذھبی اعتقاد و نآرما به تکيه

 برايمان مشکلی يا و شويم می روه روب مشکلی با ساالری ديوان چنبرۀ در وقتی يا و ،)ھستيم آزاد گران و ارزان

 خودکار واکنشھای به حتی و دارد وامی خود به دتم دراز برای را ما تمرکز و انرژی موردی ھر در کنند، می اختراع

 قابل که ندارد وجود مرکزيتی انسان مغز در که چون ھستيم، درگير آن با ھميشه برای شايد و جا ھمه در ...آيد می در

 توقف محور روی سنگين، صنايع از يکی عنوان به و سينما کنندۀ توليد بزرگترين ھاليوود .باشد کردنی جدا و تفکيک

 .گردد می انديشه

 و انحصارات و طبقاتی جامعۀ دليل به که است مند نياز خاصی امکانات و ضروريات به که است فعاليتی ھم انديشيدن

 که کنيم فکر ھا رسانه به توانيم می .شود توقف دچار تواند می ھستيم آن قربانیً حتما يا وً احتماال ما که ھائی توطئه تمام

 در کالنی ھای بودجه چه با و مدرن ھيپر و سوپر امکانات چه با و چگونه امپرياليستی رھایکشو داری، سرمايه نظام

 به باشد داشته عام مقبوليت که شکلی به را شان بشری ضد ھای طرح تا ھستند عمومی افکار برای خواندن الالئی پی

 .گذارندء اجرا

 و انسانی ھای فعاليت تمام زيرا است خردگريز نيز یدار سرمايه نظام که نکنيم فراموش ولی گريزی، خرد يعنی مذھب

 راکفلر از  .باشد بيشتر سود و سود موجب سرمايه صاحبان برای که داند می دار معنی صورتی در را زندگی حتی

 گفته پاسخ کند؟ برآورده را ھايش آرزومندی تمام تا است نيازمند پول مقدار چه به فرد يک شما ديدگاه از بودند پرسيده

 ..."بيشتر کمی يک ھميشه" : بود

  محوی حميد

 

 

 

 

 

 

 


