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  حميد محوی

 ٢٠١۶ جوالی ٢٣
 

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

  کمان يا القاعدۀ ايرانی در لباس دموکراتيک الئيکننگين 
٢   

  

  

جغرافيای سياسی با مداخلۀ گروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه از /به مناسبت توقيف وبالگ گاھنامۀ ھنر و مبارزه

ل وزارت ارشاد اسالمی، در تبانی و تالقی با توطئه ھای گوناگون در جبھۀ عوامل استعماری وشبکه ھای کنتر

جامعۀ رنگين کمان، از جمله عليه نويسندگان و منتقدان فرھنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار : پرياليستی، در اينجا ام

زيک در ايران با سابقۀ سرمايه داری اسالمی قاچاقچی متافمی خواستم نشان دھم که رژيم ديکتاتوری . گرفته است

به يک پيکرۀ مستقل ) مثل جامعۀ رنگين کمان(رانی پنتاگونی تروريسم اسالمی  و پيکرۀ اپوزيسيون ھای ايسال  ١۴٠٠

  .  تعلق دارند واحد سرکوبگر و از خودبيگانه ساز

و حاکميت تروريسم  تمدن ستيز دستگاه دين اسالم /شناخت مکانيزم و روابط مفصلی پوزيسيون سرمايه داری ارتجاعی

ريسم اسالمی که حاصل سياستھای امپرياليستی بوده و و اپوزيسيون ھای به مراتب ارتجاعی تر و خطرناکتر از ترو

 بخش به ٧ھستند برای پيشگامان ايران و مبارزان اجتماعی ضرورت اجتناب ناپذيری خواھد داشت، نوشتۀ حاضر در 

  .شکل پالتفرمی برای گسترش و نقد مطالب گوناگون در پيوند يا چنين موضوعی منتشر می شود
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  ٧/٢بخش 

  یئه در انقالب رايانه اميدھای برباد رفت

ی خيلی زود به خاموشی گرائيد ئچراغ اميد و شور و شوق ما برای پيشرفت در عرصۀ رسانه ھای نو و انقالب رايانه 

و بيش از پيش به جعبۀ ابزار جنگی، تروريسم، توطئه چينی مانند انقالبھای رنگی در پيوند با دروغ رسانه ھای قدرت 

 خله در کشورھای مستقل و به ھمين گونه  تخريب زندگی خصوصی، حقوق انسانھا درھای حاکم برای تخريب و مدا

آزادی بيان و استفاده از رسانه ھای نو تا تخريب آثار فرھنگی و ھنری به ھدف تسخير وقت آزاد برای گسترش بازار 

مايه و در نتيجه  ابزارکار سلطۀ ايدئولوژيک سرۀ و به سخن ديگر تصاحب قدرتمدارانۀ زبان به مثاب مصرفی

تاجگذاری ايدئولوژيھای خردگريز و ھمين گونه تسخير ساختارھای آموزشی به ھمراه خصوصی سازی در تمام زمينه 

،  و )که به شکل رايگان ولی محدود در طبيعت وجود دارد(ھا مانند آموزش و اطالعات، بھداشت، معادن و مواد اوليه 

در سطح گسترده به ) بخوانيد دموکراتور(برای حفظ نظام سرمايه خالصه خصوصی سازی زندگی، سرکوب عمومی 

 . کار بسته شد

لوسين سو، پديده ای را که ما در اينجا اميد برباد رفته ناميديم، در دورانی که اوج از خودبيگانی را زندگی می کنيم، به 

، به ويژه در اشکال مالی در زمينۀ نسبت داده است که ھمانا پيدايش گستردۀ سرمايۀ خصوصی» پديدۀ بنيادی نوينی «

. وسيع خدمات کاالئی و غير کاالئی که در کشورھای توسعه يافته بخش مھمی از فعاليتھای اقتصادی را تشکيل می دھد

بھداشت، : گسترش سرمايه ھای مالی به فعاليتھای حياتی و جائی که قابليتھای فنی در باالترين سطوح قرار دارد 

، و به ھمين گونه زمينه ھای )وقت آزاد(زيکی و ورزشی، تفريحی و تعطيالت عات، فعاليتھای فاطالآموزش، پژوھش، 

  .فرھنگی و ارتباطاتی که تحت تأثير حاکميت مالی به انحراف کشيده شده است

 مالی و سرمايه گذاری ھای خصوصی در فعاليتھای خدماتی، به نکتۀ بسيار ۀفليسوف فرانسوی در نقطۀ مفصلی سرماي

وقتی اين نوع خدمات زير چتر سرمايۀ مالی خصوصی قرار می گيرد نتايج :  ھم و اساسی اشاره می کند و می گويد م

زيرا اين فعاليتھای خدماتی آنھائی ھستند که تأثير مفيدشان در اشياء عينيت نمی يابد : بسيار عظيمی به بار می آورد 

گذارد و نکتۀ بسيار مھم ديگر اين است که محتوای اينگونه فعاليتھا ًبلکه مستقيما روی فرد آدمی و انسانھا تأثير می 

  .و تأثير نھائی و فرجام آنھا تحت تأثير سرمايه تغيير می کند و مفھوم آن را نيز تغيير می دھد

 در نتيجه، شاھراه اطالعاتی و آزادی بی مرزی که وعده داده شده بود، خيلی زود به زير پای تجارت جھانی سقوط کرد

. جای ضرورت زندگی در تارنمای خود درھم پيچيده و ابزار ھوشمند، ھوشمندانه ما را به نام ضرورت سود سرمايه ب

به بيان ديگر ھمانگونه که لوسين سو توضيح داده است، مفھوم شاھراه اطالعاتی و آزادی بی مرز به شکل خزنده در 

  . تغيير کرد،ی بلعد تا به سود سرمايه تبديل کند چيزی را مهھيوالئی که ھم» غير بزرگ « چرخ دنده ھای 

و خاصه با وجود قوانين کپی رايت و حقوق نويسنده و ناشر و مالکيت خصوصی اثر ادبی و امثال اينھا به قول شوپن 

که می توانيم آن را از جمله به کار ترجمه نيز گسترش » منع بازتوليد ادبی« سال پيش از اين، در باب ٢٠٠ھاور در 

نويسندگان و «. شوپن ھاور(» سرانجام بھانۀ حق نويسنده و ناشر به ويرانی ادبيات می انجامد«: يم، نوشته است دھ

ًالعادۀ آن، عمال می بينيم که نظام حاکم  ی و امکانات فوقئدر دوران ما با وجود انقالب رايانه ). ١٨١٩. »شيوۀ نگارش

 اين امکانات را يک روز به نام قانون و يک روز ديگر به نام امنيت سرمايه و ايدئولوژی طبقاتی و منافع طبقاتی ھمۀ

با کليد داری » دستور کار گروه تعيين مصاديق«عمومی، و يا اگر بخواھيم اصطالح ايرانی را به کار ببريم به نام 

ديگری نيز می تواند وجود داشته باشد، خيلی ساده مثل فقدان پول کافی داليل جانبی ... وزارت ارشاد اسالمی در ايران

که برای )   کيندل–کاغذی يا مجازی (برای خريد کامپيوتر و برنامه ھای مرتبط به نرم افزاری، و حتا خريد کتاب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

نظر می ه ند، ناممکن ببودجه ھای شکننده که از بودجه ھای اسالمی و پنتاگونی نمی توانند و يا نمی خواھند استفاده کن

و وقتی از صحنۀ ... رسد، ھر يک از اين امور می تواند ما را ھم زمان از آزادی دسترسی به اين امکانات محروم کند

ًبه کارھا و پرونده ھا و سايت ھای خصوصا » انترنت«کارزار ويروس و آنتی ويروس عبور کنيم، در خساراتی که 

 و ھمين خدمات رايگان و خصوصی بودن برخی سايتھا را بھانه قرار  خگو نيستکس پاس رايگان وارد می کند ، ھيچ

مثل خود نظام سرمايه . نظر می رسده ًظاھرا نيز صحيح ب. می دھند تا تخريب و يا حذف و يا تعطيلی آن را توجيه کنند

انترنت و . گاه کم نمی آورد حسابداری اشتباه نمی کند و نظام حاکم در دفاع از خودش ھيچ... داری و تبعيض طبقاتی 

 و ھميشه، در  ی صنعتی به آنان تعلق داردئی، و تمام انقالبھای، تمام انقالب رايانه ئی و رسانه تمام زيربناھای ارتباط

ًنبود تشکالت اجتماعی جامعه گرا که از منافع واقعا عمومی دفاع کند، ھميشه يک فرد را می بينيم در مقابل يک غول 

ه بيش از پيش دسترسی ناپذير و غير مادی  بنظر می رسد، وبه ھمين علت دروغ رسانه ھائی مانند عظيم صنعتی ک

البته .  می پردازندآزادی دسترسی به رسانه ھا حرف می زنند و کمتر به ضرورت آزادی بيانبيشتر از » حقوق بشر«

 امپرياليسم جھانی چشم طمع به آنھا در وادی کشورھای جھان سوم و يا سرزمينھائی که» حقوق بشر«چگونگی و نقش 

ًدوخته، مثل ايران، به شکلی است که صرفا به نقض حقوق بشر در اين و يا آن کشور می پردازند، يعنی در حيطه ای 

به اين معنا که برای مثال،  وضعيت کودکان دی اکسين در ويتنام، کامبوج و الئوس، و کودکان اورانيوم (ًکامال محدود 

و بی گمان با پيش زمينه ھای )  سر تا سر گيتی به آقای الھيجی و شيرين عبادی ارتباطی پيدا نمی کندضعيف شده در

» بشر دوستانه « سياسی و توطئه آميز و توطئه آلود برای نفوذ و دخالت در امور داخلی کشورھای مستقل به فعاليتھای 

 . با حقوق مکفی ادامه می دھند

در عين حال به نقض حقوق بشر در اتحاديۀ اروپا و يا اياالت متحده، در صورتی که به مدافعان حقوق بشر جھان سومی 

وقوع بپيوندد، و يا عملکرد تجاوزکارانه و چپاولگرانۀ اين کشورھا در جھان سوم کاری ندارند و بررسی وضعيت 

برای درک بيشتر . ی شودحقوق بشر در اين بخش از جغرافيای جھان به منطقۀ فعاليت مدافعان حقوق بشر مربوط نم

اسب تروآی اين واقعيت، بد نيست يادآور شويم که در ادبيات جغرافيای سياسی و در رسانه ھای آلترناتيو حقوق بشر را 

 نيز ناميده اند که به روشنی ماھيت اين ترفند و يا تبليغ سياسی را آشکار می کند، در واقع می توانيم نتيجه پنتاگون

 بھانه برای ۀًدست و پا شکسته ای که می توانست تا حدودی قابل دفاع باشد، عمال به مثاب» ق بشرحقو«بگيريم که ھمين

ارتکاب به جنگھای تجاوز کارانه و جنايات جنگی به کار برده می شود که از تبعات ھمان غول عظيم از خودبيگانه 

ًبه ھمين علت من غالبا در نوشته ھايم . کنندبه ما تزريق می » مداخلۀ بشر دوستانه  «ِساز نامرئی ست، ولی به نام 

ًيعنی موردی که غالبا به داليل روشنی در تخيالت و . مدافعان حقوق بشر را به مثابه گروه تروريستی تعريف کرده ام

ادبيات سياسی اجتماعی فرھنگی عموم ايرانيان، و خاصه طيف ايرانيان خارج از کشور که تا حدود گسترده ای با 

 و به دليل ھمان اختناق حاکم و سيطرۀ ايدئولوژی طبقاتی و در گسترۀ   امپرياليستی و طبقاتی در تبانی ھستندسياستھای

  .نفوذ فرھنگ ناتو در توده ھا، به سختی قابل درک است

 ًمطمئنا آنانی که با کار نويسندگی آشنائی و به شکل روزمره با آن سر و کاردارند بھتر از توريست ھای ادبی که در

حقوق نويسنده و ناشر و مالکيت . سواحل جھان نوشتاری پرسه می زنند اين واقعيت را از نزديک لمس می کنند

بيان ًفقط می تواند به انحصاری و خصوصی سازی ادبيات و نھايتا تخريب ادبيات و آزادی ... خصوصی بر ادبيات و

ز خيلی سالھا پيش در جعبۀ ابزار جنگی سلطه جويان و ی و رسانه ھای نو ائکه سامانه ھای رايانه  طوریه نجامد، ببي

ژيست ھای ياز اين پس بسياری از تحليل گران جغرافيای سياسی و سياست شناسان و سترات: سرمايه داران جای گرفت 
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... نظامی و نويسندگانی که در سايت ھای آلترناتيو مثل شبکۀ ولتر، مرکز مطالعات جھانی سازی، انوستيگ آکسيون،

  .اند تمام عياری شناسائی کرده] ابزار جنگی [ۀ نويسند به اين موضوع پرداخته و انترنت را به مثابمی

 در گذشت زمان و با ھمۀ سرمايه ھای عظيمی که به آن دروغ رسانه ھابا وجود اين، تمام اين ابزارھای ھوشمند و 

قوق مکفی برای صاحب کاران قدرت و اختصاص می دھند و با وجود لشگر روزنامه نگاران رسمی که به ازای ح

از ديرباز پيشگامان کشف . ثروت در تحريف حقيقت می کوشند، در مقابل انسان ھوشمند مثل پر کاه ريزش می کند

بھترينھائی که نظام سرمايه داری توليد می کند عليه خودش به کار خواھد « کردند و اين فرمول را به ما آموختند که 

  .»رفت 

خودی خود صورت نمی گيرد، فيلسوف فرانسوی ما لوسين سو در تحليلھايش در عين حال ه چنين ادعائی بولی حقانيت 

 پيشگام و دوران پيدايش  انسانھای آزاد و از خودبيگانه زدائی شده ًتمدن واقعامی گويد، فروپاشی عھد قديم و عبور به 

 و به دخالت انسانی نيازمند  دبخودی خود تحقق نمی ياه ث فرھنگی و توانائی ھای انسانی خود ھستند، باکه صاحب مير

  . است

  

  ٢٠١۶ جوالی ٢١/ گاھنامۀ ھنر و مبارزه/حميد محوی

 

 

  

 

 

 
 


