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 Political  سياسی

  
  حميد محوی: نويسنده

 ٢٠١۶ جوالی ١٩
  

  ناتوی فرھنگی و رژيم اسالمی در ايران جبھۀ متحد سرمايه و ثروت عليه فقر
  )نرنگين کما(در باب اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی 

  ننگين کمان يا القاعدۀ ايرانی در لباس دموکراتيک الئيک
  
  جغرافيای سياسی/و حذف گاھنامۀ ھنر و مبارزه» گروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه «

 محتوای وبالگ محفوظ است و تنھا اين وبالگ به دستور کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مسدود شده است

  .يری شده استاز نمايش عمومی آن جلوگ

 .را مطالعه کنيد راھنمای پيگيری جھت رفع فيلتر وبالگھای مسدود شده توسط کارگروهجھت اطالعات بيشتر بخش 

]COM.BLOGFA[   

  

  

  نوشتۀ حميد محوی

  : فھرست 

  پيشگفتار : ١خش ب

  یئاميدھای برباد رفته در انقالب رايانه  : ٢بخش 

  سرنوشت ناکام گاھنامۀ ھنر ومبارزه در بالگفا : ٣بخش 

و مالکيت خصوصی  و ساخت و سازھای جامعۀ طبقاتی» گروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه«پيوندھای  : ۴بخش 

   و سرکوب طبقاتیتبعيض) کپی رايت... (برتوليدات فکری، ھنری، ادبی
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  رنگين کمان ناقض حقوق بشر به بھانۀ آزادی بيان : ۵بخش 

  )يا اخوان المسلمين(لی اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی با القاعده، سلفی مسلکان و وھابی ھا صنقطۀ مف : ۶ بخش 

  ليبراليسم و انحالل کشورھای مستقل

  )ھنر تعبير(» ھر منوتيک«دگاه دروغ و بی اعتباری جامعۀ رنگين کمان از دي : ٧ بخش 

   

  :پيشگفتار

مبارزۀ طبقاتی يکی از بھترين مدارس برای درک جھان پيرامون و شناخت بيشتر از مواضع و چگونگی ايدئولوژی و 

کارکرد و اھداف دشمن طبقاتی برای تثبيت وضعيت موجود، و به سخن ديگر شناخت بيشتر از موانع برای دستيابی به 

  .  ابزار تمدن ساز استآزادی و کار و

 فيلتر شدن يا به بيان ديگر توقيف گاھنامۀ ھنر و ءبرای مطالبی که در چند بخش برای اين نوشته در نظر گرفته ام، ابتدا

که بايد يکی از ساخت و ساز ھای » روه تعيين مصاديق محتوای مجرمانهگ«جغرافيای سياسی در بالگفا توسط /مبارزه

ل مديران وبالگھای ايرانی باشد، و سپس اعتراض به سايت رنگين کمان به مديريت وای کنتروزارت ارشاد اسالمی بر

، يعنی دو موضوعی که در پيوند )حميد محوی(فرھنگ قاسمی  به دليل انتشار مطالب توھين آميز به شخص من 

و ) برده داری(يه داری ديالکتيک با يکديگر مورد بررسی قرار گرفته است تا نشان دھم که پوزيسيون اسالمی سرما

  . اپوزيسيون پنتاگونی به پيکرۀ يگانه ای تعلق داشته و دارند

اعتراض به سايت رنگين کمان، که در گام نخست عالوه بر وجھۀ شخصی آن يعنی انتشار مطاللب توھين آميز به يک 

 من را مأمور اطالعاتی چند سال پيش از اين نيز يک نفر. فرد خاص ممکن است از روی سھو بی اھميت جلوه کند

 رژيم معرفی کرده بود، انترنت انباشته است از اين نوع اتھامات و گزارشات پوچ و مطالب توھين آميز و ناحق و ھيچ

و قانونی و ... ًکس ھم نمی تواند جلوی آن را بگيرد، احتماال شايد به اين علت که آزادی بيان دارای تعابير مختلفی ست

در نتيجه طرح اين موضوع به يگانه وجه . اع واقعی و حقيقی از حقوق انسانھا وجود ندارددستگاھی نيز برای دف

برای ما می تواند بھانه و فرصتی باشد تا يک بار ديگر به ماھيت اصلی شخصی آن محدود نمی شود بلکه، در واقع، 

ی تقسيم سخاوتمندانۀ آزادی و اين دار و دسته ھای اپوزيسيون رنگين کمانی پنتاگونی و دعاوی دروغين آنھا برا

دموکراسی و حقوق بشر پی ببريم، و بيش از پيش مبارزه عليه دستگاه تروريست و ضد بشری و خرد گريز دين 

اسالم و نظام سرمايه داری در ايران را با مبارزه عليه اين گروه ھای اپوزيسيون مزدور خائن و پنتاگونی در فضای 

  .   داخل و خارج ھمراه کنيماجتماعی و فرھنگی ايرانيان در

بی «و شايد » عادی«ًتالش نوشتۀ حاضر بر آن است تا نشان دھد که چگونه می توانيم فراسوی اين دو رويداد ظاھرا 

ِدر سرنوشت و حيات جمعی، به پيوندھای ايدئولوژيک و ساختاری و طبقاتی پوزيسيون اسالمی سرمايه داری » اھميت
 و چگونه می توانيم پوزيسيون اسالمی سرمايه  خوانی آنان در سرکوب شھروندان پی ببريمو اپوزيسيون پنتاگونی و ھم

به مثابه عناصری ھمگون و نيروھائی ھمسو مشاھده کنيم که ) »رنگين کمان«(داری را به اتفاق اپوزيسيون پنتاگونی 

  .ی توده ھا می کوشندًدر تشکل نيروئی عظيم تر شرکت داشته و طبيعتا  در سرکوب و از خودبيگانه ساز

در اين پيشگفتار، و تعيين موضوع مرکزی و مرکز ثقل نقد حاضر که آن را در چند بخش منتشر خواھم کرد، با چنين 

خرده  نيروھای [ و تعريف و ھر چه بيشتر روشن کردن مفھوم اين  ھدفی و برای نمايش چشم انداز کلی اين نوشته

نيروی عظيم سرکوب گر و ازخودبيگانه ساز، از نوشته ھای لوسين سو فيلسوف  عناصر تشکيل دھندۀ ۀ، به مثاب]ھمسو

  :لينک متن استفاده شده را در زير يادآور می شوم : ماترياليست فرانسوی استفاده کرده ام 
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http://jean-leveque.fr/question-du-communisme.htm 

از ( Aliénation et émancipation سزاوار است که از کتاب  »ازخودبيگانگی«عالوه بر اين برای موضوع (

و می توانم .  نيز ياد کنمLa dispute, 2012در انتشارات Lucien Sève به قلم لوسين سو ) خودبيگانگی و رھائی

ژی رھائی در ين گونه شرايط از خودبيگانه زدائی و ستراتبگويم که موضوع از خود بيگانگی، شرايط رشد و به ھمي

لقوه و خالقيت در بطن جنگھای طبقاتی عليه زامبی ھای نظام سرمايه داری ازادی سازی نيروھای بآشرايط اختناق و 

سرکوبگر ) غير بزرگ(نيروی عظيم مستقل .) : از جمله طرحھای پژوھشی برای گاھنامۀ ھنر و مبارزه بوده و ھست

  :ازخودبيگانه ساز و 

دروغ رسانه ھای امپرياليستی پا به پای اختناق از ھر نوع از جمله اختناق و ) در عصر حاضر(اگر بپذيريم که 

تروريسم دينی که در اسالم ايرانی تا تھديد به مرگ در مورد مسلمان فطری و ملی از دين برگشته به پيکرۀ  پديدۀ 

در ساخت و ساز نظم و نظام سرمايه داری و جامعۀ ) در دوران معاصر ما(انسانھا تعلق داشته و  نزد ازخودبيگانگی

 قدرتھای اجتماعی، توان جمعی ۀمجموع: به اين معنا که : ديگر رابطۀ ديالکتيک دارند  طبقاتی شرکت داشته و با يک

ًی اجتماعی، مجموعا به شکل مستقل و جداگانه يا نيروھای مولد در توليد، شناخت و ذخيرۀ فرھنگی، مبادالت، سازماندھ

 ۀی مستقلی تبديل شده و به تشکل نيروی ھيوالئی می انجامد، اين ھيوال به مثاباز فرد آدمی و جامعه به نيروخيلی فراتر 

يان به ب. شان می انجامد خود آنان را سرکوب کرده و به سلب آزاديھای) بيگانه با فرد و جامعه(پديده و عامل خارجی 

 . ديگر انسانھا از خودبيگانه می شوند زيرا در بند آن چيزی گرفتار می آيند که حاصل کار خودشان بوده

پيامدھای مخرب و از خودبيگانه ساز چنين نيروئی در زندگی فردی و اجتماعی بسيار متعدد است، و جلوه گاه ھای اين 

 و در زندگی روزمره و کل محيط زيست  يت بودهقدرت نيز گرچه ماھيت و منشأ مشترکی دارد ولی فاقد مرکز

  .عمل می کند] ريزه قدرت[اجتماعی و فردی ما و در ھر گوشه و کنار ھستی ما، با حفظ کليت ھيوالئی خود، به شکل 

سرمايه و قوانين بازار، دولت و منطق قدرت، صحنۀ بين المللی و جنگھای محتوم، :  کدام است نيروی مستقل

ولی «  لوسين سو فيلسوف ماترياليست فرانسوی در عين حال اين پرسش اساسی را مطرح می کند که .ايدئولوژی حاکم

چنين امری به شکل طبيعی :  و در پاسخ می گويد »چرا اين قدرتھا نزد انسانھا موجب از خودبيگانگی می شود؟

ی و تکراری تکيه داشته و در  بستگی دارد، کار انسانھا به روندی دائمتاريخیصورت نمی گيرد بلکه به وضعيت 

با اين توضيح که انسان تنھا حيوانی است که می تواند چيز ھائی (اشکال توليدی انباشت شده و عينيت اجتماعی می يابد 

 و به اين  بسازد که در گذر زمان بر جا می ماند و به ذخيرۀ مادی و فرھنگی تبديل شده و محيط زيست را تغيير می دھد

ِحال خود و فارغ از تاريخ زندگی نمی کند، بلکه انسان امروز در ه ِ ديگر در طبيعت باز و رھا شده بمعنا که بشريت
ی از گذشته باقی مانده، با ميراث مادی و معنوی ذخيره شده به دنيا می ئبطن فرھنگ و تمدن و مجموعه ای از ساخته ھا

ظريات تا امروز ادامه يافته و نکتۀ مھم اين است که اين ، اين روند از نخستين ابزارھا و نشانه ھای فن آوری و ن)آيد

  .مجموعه از ذخيرۀ تاريخی و انباشت توليدات با ذھنيت فردی رابطۀ ديالکتيک دارد

سه روند در با مراجعه به بررسی ھای لوسين سو، می توانيم بگوئيم که اين مجموعۀ پيچيده در طول قرنھا حاصل 

  .بوده استشکاف اجتماعی 

تقسيم کار يعنی در عين ). آنتی دورينگ(» به ھمين گونه انقسام انسان « ، که انگلس در اين باره می گويد سيم کار تق)١

  .حال جزئی سازی قابليت آموختن و فن آموزی

. که بخش مھمی از ثروتھای مادی و فرھنگی را از دسترس توده ھا و افراد به دور می سازد تقسيم طبقات اجتماعی )٢

وقتی برتولت . را توجيه می کند» نظام سرمايه دار دشمن نوع بشر « ِ امر به  درستی شعار بسيار مشھور و ھمين(
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برشت ايدئولوژی و فرھنگ طبقۀ حاکم را فرھنگ ابتذال می نامد، ابتذال نام برده به ھمين انحصاری سازی و 

 ايجاد تحول بنيادی نيست ھمانگونه که خصوصی سازی ثروت و فرھنگ باز می گردد که در روند تداوم خود قادر به

نمی تواند اثر ھنری اصيل به وجود بياورد، زيرا اثر ھنری اصيل قانوگذار پيشگام و تجربۀ رھائی ست و نمی تواند در 

سرکوب توده ھا شرکت داشته باشد، و نمی تواند ھستی خود را به حذف سيستماتيک توده ھا از جھان فرھنگ و ھنر 

  ).مشروط سازد

) يا شکاف مرحله ( انقسام مرحلهو در اين مرحله از تاريخ در دوران حاضر برای ما، چيزی که می توانيم آن را) ٣

ی عظيم تر و مستقل که خود نيروھای مولد را ئبه اين معنا که قابليت و نيروی عينيت يافتۀ انسان  در نيرو: بناميم 

ندگاری و توقف  در چھار چوب ساخت و سامان اجتماعی عھد سرکوب می کند، وارد دورانی می شود که به دليل ما

 و به ھمين علت نه ھمکاريھای عمومی می تواند تحول يابد و نه فرديت کامل و  ًقديم، تسلط بر آن  مطلقا ممکن نيست

  .يکپارچه ای می تواند وجود داشته باشد

يت بخشيدن به نيروی انسانی و مولد در دورانی ما امروز اوج از خودبيگانگی را زندگی می کنيم، اين وضعيت با عين

  .که بشريت يک پارچه وجود ندارد و با خود و از خود بيگانه شده در تضاد قرار می گيرد

در نتيجه، مفھوم از خودبيگانگی به مثابه مقولۀ انسان شناسی تاريخی قابل بررسی می باشد که استثمار اقتصادی را بايد 

ًصلی در بين ابعاد ديگر تعبير کنيم  که بی گمان به دليل اولويت چنين امری، الزاما از اھميت به مثابه يکی از ابعاد ا

  ...زندگينامه، وابستگی و فرمانبرداری سياسی، توھم ايدئولوژيک) انقسام(پراکندگی : مثل : کمتری برخوردار نيستند 

کشتار جمعی نيز برای افزايش بھره است، نظريۀ ًاگر سرمايه داری مشخصا به غايت مثله کردن زندگی انسانھا و اين 

گسترش اصيل و آزاد افراد، « کمونيسم عليه اين تمايل تاريخی اقامۀ دعوا می کند، يعنی وادی نظريه و مبارزه ای که 

چنين امری به معنای عبور تاريخی فرد به مفھوم واقعی )  : ٤٤٥ص . لمانیاايدئولوژی (» جمله ای تو خالی نيست

 و بر اساس کتاب سرمايه، يعنی فرد آدمی گسترش يافته در تمام جھات و دوباره تشکل يافته زيرا از ھر گونه از کلمه،

  .خودبيگانگی که تا کنون انسان را به بند کشيده آزاد شده است

ريخی  پشت سر گذاشتن ھر گونه از خودبيگانگی تای برایمفھوم از خودبيگانگی، تعريف کمونيسم را به مثابه روند

 و در قالب نيروئی    داشته ممکن می سازد، يعنی روندی که به شکل متضادی در گسترش نوع بشر تا اينجا شرکت

  .   مستقل و مخرب بشريت را از زندگی متعالی محروم کرده است

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١۶ جوالی ١٨پاريس، 

 

 

 
 


