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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Piolitical  سياسی

  
 حميد محوی

  ٢٠١٦ جوالی ٢٦
 

  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

  ٧/٣بخش 

  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

  .ری شده استاز نمايش عمومی آن جلوگي

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

]COM.BLOGFA[  

  

پس از چند ماه (...) گذشته بايد متحمل پيامدھای خسارت سخت افزاری بالگفا می شد گاھنامۀ ھنر و مبارزه در سال 

 مقاله را ١٠٠٠انتظار و تعطيلی وبسايت و وبالگ، پس از رفع مشکل فنی در بالگفا، با صرف وقت بسيار بيش از 

. در وبالگفا منتشر کردم»  سیجغرافيای سيا/گاھنامۀ ھنر و مبارزه«دوباره با تقسيمبنديھای جديد، اينبار زير عنوان 

  :رو شدم ه ھی زير روبگ در مراجعه به وبالگم با آ٢٠١۶ جوالی ١١ولی روز 

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

  .از نمايش عمومی آن جلوگيری شده است

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

]COM.BLOGFA[   
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  گاھنامۀ ھنر ومبارزه در بالگفا» ناکام«سرنوشت 

  
] جغرافيای سياسی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه[می خواھم توضيح مختصری دربارۀ وبالگ پيش از طرح ھر موضوعی 

 اثر مارکس و انگلس که آن را برای نخستين بار ]استعمار در آسيا[اين وبالگ در ادامۀ طبيعی ترجمۀ کتاب : بنويسم 

ن کتاب را در قطعات کوتاه  ًکامال از روی چاپ مسکو از زبان فرانسه به فارسی ترجمه و در گذشته ھای دورتر ھمي

متأسفانه در آن روزگار اين کتاب نيزبه ھمين بھانه ھا از بالگفا حذف . در يک وبالگ مستقل در بالگفا منتشر کرده بودم

حال بايد بدانيم به چه علتی دستگاه دين اسالم و طبقۀ حاکم  در ايران، وزارت ارشاد اسالمی آثار و مدارک تاريخی . شد

  ريخ استعمار در آسيا را جرم می پندارد و آن را مخل نظم عمومی و مغاير با اعتقادات اسالمی تلقی می کند؟ دربارۀ  تا

پنتاگونی در ايران را منتشر می کرد » انقالب مخملی« نيز که کتابھای نويسندگان متعلق به طرح توطئۀ   نیانتشارات

 که چاپ مسکو گزيده ای از مقاالت را منتشر کرده، و گوئی چون(به بھانۀ نياز کتاب به ويرايش، و کامل نبودن آن 

از !) انتشارات نی خواھان  ھمۀ مقاالت اين دوره از فعاليتھای روزنامه نگارانۀ کارل مارکس و فردريش انگلس است

قعيت البته در ترجمه و ويرايش يک کتاب ھميشه می شود چيزی گفت، ولی وا. امتناع کرد» استعمار در آسيا«انتشار 

اين است که انتشارات نی ترجمه ھائی خاصه در زمينۀ روانکاوی منتشر کرده بود که  مترجم آن ھيچ آشنائی تخصصی 

با روانکاوی نداشت و ترجمه ای بود که فقط به ترجمۀ مباحث روانکاوی شباھت داشت و فقط می توانست مبتديان خيلی 

  . مبتدی را شگفت زده و گمراه  کند

 نوشتۀ لوسين سو فيلسوف »مقدمه ای بر فلسفۀ مارکسيست«انه وبالگی نبود که در بالگفا حذف شد بلکه  واين کتاب يگ

ماترياليست فرانسوی نيز که به شکل تدريجی ترجمۀ آن را در يک وبالگ مستقل در بالگفا منتشر می کردم، بی آن که 

ه پس از انتشار نخستين بخش از کارھای ترجمۀ بدانم چرا و به چه علتی چند سال پيش از اين و حدود يکی دو ھفت

  . ناپديد شد)  صفحه١٠٠حدود (مرتبط به اين کتاب 

 به سايت ھای آلترناتيو غربی، جائی بود برای منعکس کردن ءبا اتکا] جغرافيای سياسی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه[

 از ديدگاه من، ابزاری بود و ھست گزارشات و تحليل ھای منتشر شده دربارۀ رويدادھای معاصر، و عالوه بر اين

ه برای مقابله با دروغ رسانه ھای اپوزيسيون ھای پنتاگونی که مقابله با آنھا بخشی از فعاليت ھای داوطلبانۀ من را ب

 اين موضع گيری که روی اولويت مبارزه عليه اپوزيسيون .خود اختصاص می دھد، و من به اين کار ادامه خواھم داد

و افشای طرح ھای امپرياليستی تکيه داشت در حدی بود که برخی گاھنامۀ ھنر و مبارزه و مدير آن را به ھای پنتاگونی 

  . ھمکاری با رژيم متھم می کردند

ًولی اين موضع گيری با حفظ ضرورت مبارزۀ دائمی عليه اپوزيسيون ھای پنتاگونی، روی موضوع مشخصا امنيت 

مريکا و ا تسليم شدن ايران به تروريسم بين المللی به رھبری اياالت متحدۀ ملی  از دوران رياست جمھوری روحانی و

  . اتحاديۀ اروپا با خيل شاھزادگان ميلياردر عربستان و قطر و جز اينھا تحول يافت
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اثر » گراديوا فانتزی پمپئی«عالوه بر اين چندين وبالگ ديگر که به ترجمۀ برخی کتابھا اختصاص داشت و حتی رمان 

م يانسن، را خودم به دليل کشف تازه در رابطه با منشور برن و کپی رايت به حالت تعليق درآوردم و برخی ديگر ويلھل

  . ميان فرھنگی ايران ھنوز فعال است ولی تا کی؟ نمی دانم/مثل گاھنامۀ ھنر و مبارزه

ری روحانی و کم رنگ می توانستم حدس بزنم چه جرمی مرتکب شده ام، چون که سرانجام از دوران رياست جمھو

شدن تھديدات نظامی امپرياليستی عليه ايران، فرصت را برای يک سری از انتقادات اساسی سزاوار دانسته بودم، 

ژی يخاصه ضرورت پايان بخشيدن به سيطرۀ فرھنگ اسالمی و برچيدن بساط دين اسالم از ايران و افشای سترات

 يکی از عوامل بازدارندۀ ۀ سر جامعه و فرھنگ شھادت طلب به مثاب در ارتش ايران و سپس در سر تاءشھادت ابتدا

رايج در طيف اپوزيسيون ھای دموکراتيک الئيک ليبرال » براندازی جمھوری اسالمی ايران« که با رويکرد (پيشرفت 

رشی که ممکن ًاين اپوزيسيون ھا  غالبا از آخوند خوب و آخوند بد حرف می زنند يعنی نگ. پنتاگونی خيلی فاصله دارد

جوی  و باز گردند و به دور باطل جست» طالئی اسالم«است  نتيجۀ منفی به بار بياورد، و برخی بخواھند به دوران 

ست زيرا ممکن است به دليل تشابھات بسيار با اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون ابپردازند، خطرناک نيز »  اسالم اصيل«

جای موضع گيری انتقادی و ه در عين حال آنانی که ب. نجامدعده بي تشکل داعش و القابه پياده نظام ناتو تبديل شود و به 

نقد دين و عبور قطعی از آن،  سعی می کنند دين را به عرصۀ خصوصی تعبير کنند، با چنين نگرشی در واقع 

 فقط در عرصۀ ًموضعگيری خدشه ناپذير دين را واپس می زنند، زيرا دين خودش را خصوصی نمی داند، و احتماال

ست که با خصوصی سازی ھمآھنگی دارد، به ھمان شکلی که در گذشته با برده داری توافق ااقتصادی و امور قدسی 

گرچه اينگونه مسائل خصوصی در دين  نيز تعبير غير خصوصی دارد زيرا حتی يک . داشت و گويا که ھنوز ھم دارد

  .ين قدرت جاذبۀ زمين نيست که برگ را به زمين فرود می آوردبرگ بدون مداخلۀ هللا از شاخه جدا نمی شود و ا

برای من . ورد زبانشان است» براندازی رژيم« با اپوزيسيون ھای پنتاگونی باز می گرديم که شعار هبه موضوع فاصل

دازی نظام ًجز تجاوز و توطئۀ  امپرياليستی ندارد، بلکه مشخصا برانه براندازی جمھوری اسالمی ايرانی ھيچ معنائی ب

 يکی از عناصر بازدارندۀ پيشرفت و گسترش ۀسرمايه داری و حاکميت دستگاه تروريست و خردگريز دين اسالم به مثاب

  .  ستاانسانی به ھدف ايجاد جامعۀ سوسياليستی مد نظر 

سالم و طبقۀ توانست بھانه ساز چنين واکنشی از سوی دستگاه دين ا تعدادی از مقاالتی که به روشنی نوشته بودم می

 وبالگ مسدود »راھنمای پيگيری جھت رفع فيلتر«سرمايه دار در ايران باشد، ولی حدس و گمان کافی نبود، پس به 

می »  کد ملی« شده ام مراجعه کردم، متأسفانه برای درک پرسشنامه ھای فارسی مشکل داشتم، در ھر صورت بايد 

ًرشاد اسالمی پيدا کنم؟ اساسا من چه ارتباطی با ارشاد اسالمی می برای وزارت ا» کد ملی«حاال از کجا ... داشتم، 

. چنين رويکردی در مورد من ممکن نيست. توانستم داشته باشم؟ که ارشاد به من بگويد چه بايد بنويسم و چه نبايد بنويسم

رون آورد ولی می تواند با اين وجود طی پيغامی پيشنھاد کردم که وزارت ارشاد اسالمی بايد وبالگ من را ازتوقيف بي

ولی حتا نمی دانم پيغام من به دست کسی . من پذيرای برای ھر گونه انتقادی خواھم بود. انتقادات خودش را مطرح کند

ولی تا جائی که می توانم بدانم، . رسيده يا نه؟ ولی تا اينجا ھيچ خبری از علت اصلی بستن اين وبالگ مطرح نکرده اند

 و ممنوعيت به   که در واقع فقط فيلتر نشده بلکه از دسترس مدير وبالگ نيز خارج کرده اندواقعيت عينی اين است

مرزھای رسمی ايران منحصر نيست، بلکه دسترسی به اين وبالگ برای کاربر احتمالی در فرانسه و يا در کشور 

  . ديگری نيز نا ممکن شده است
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. جای نويسنده و مدير وبالگ تصميم گرفته استه جای ھمه و به ب برای ھمه و گروه کار تعيين مصاديقبه بيان ديگر، 

ھمان گونه که طی قرنھا ملت ايران را با ھمين شيوه ھا و روشھای . به سخن ديگر وبالگ من را به گروگان گرفته اند

  .  شدند، بس است سال پيش ارشاد١۴٠٠نياکان ايرانی ما را در . قدرتمدارانه و نظامی و خشونتبار به گروگان گرفته اند

مردم استخر را مجرم شناسائی کرد و به نام ارشاد » گروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه « سال پيش نيز ١۴٠٠در 

 و به ضمانت دروغ شاخداری به نام کتاب آسمانی محمد،  و برای راھزنی و تجاوز به مال و ناموس مردم، و  اسالمی

 از ۴٠٠٠٠ در يک فقره از راھزنی مسلحانه و کشتار جمعی به نام هللا اتحاد و گسترش قدرت اشراف عرب ، فقط 

 و بازماندگان اين حملۀ وحشيانۀ زير تيغ راھزنان و  نياکان ايرانی ما را سر بريدند و به زنان و کودکان تجاوز کردند

 و ھمانگونه که هللا به داعشيان زمانه به بردگی محکوم شدند، و ھر چه بود و نبود به نام محبوب ترين بت عرب، هللا

ًولی برای عوامفريبی، و چون که اين دين اساسا به . آنان قول داده بود ذبح و تجاوز اسالمی کردند و به غارت بردند

ًشکل بنيادی عوامفريب و رياکار است، رھبران مذھبی دائما از کودکی به ما می آموزند که ايرانيھا با آغوش باز از 

د و ما تنھا بعدھا در صورتی که شانس داشته باشيم و اھل مطالعه باشيم کشف می کنيم که در استخر اسالم استقبال کردن

  .ھرگز کتابی به نام قرآن ننوشته بوده است) ص(و يا اين که محمد . چه گذشته است

تا امروز ادامه فاجعۀ استخر يک نمونه از سوء پيشينۀ ارشاد اسالمی ست که در تاريخ ايران و جھان به ثبت رسيده و 

 تا حدود زيادی می تواند ما را از آن مصيبتی که بر مردم ايران در روزگاران هصحنه ھای جنگ کنونی در سوري. يافته

ًزيرا از آن تاريخ تا امروز اين اقوام عرب و خصوصا فرھنگ عرب و اسالمی و تشکالت قومی .  مطلع کند،قديم رفته

 شعار جھاد طلبان سلفی  و وھابی ۀن تحول نيافته و دست نخورده باقی مانده و خاص و ذبح اسالمی نزد آنا یئو قبيله 

بی گمان اين پيش زمينۀ تاريخی و اجتماعی و دينی خاصه . بازگشت به دين ناب محمدی و تعبير تحت الفظی قرآن است

 دوش برد ضد ھوائی و اکتھایرو ) با مخلوط کپتاگون(رھای نفتی و گازی و به ھمينگونه مواد مخدر البا پشتيبانی د

. ًراکتھای ضد تانک قويا مورد بھره برداری کشورھای امپرياليستی در راستای منافع نامشروعشان قرار گرفته است

روشن است که طبقۀ روحانيت و به ھمين گونه طبقۀ حاکم و صاحب امتياز در جھان اسالم، از ھر مذھب و شاخ و 

 اسالم، ۀدر حالی که در دوران اولي. رای بر پا کردن جنگھای مذھبی ھمراه شده اندبرگی با طرح ھای اياالت متحده ب

به ھمين علت نيز بود که حتا پيش از سوزاندن ھر کتاب و . فتندد که مسلمانان به جاين يکديگر بيقرار بر اين نبو

 اسالم نخستين کتابی را ۀرھبران اولي. کتابخانه ای، نخستين کتابی را که ھنوز کتاب نبود به آتش سپردند ھمانا  قرآن بود

که سوزاندند، قرآن بود تا کتاب يگانه و منسجی را گردآورند و بر اين اساس از کشت و کشتار مسلمانان به دست 

نتيجه اين که . ولی آن که نور علی نور را نازل کرده بود از پديدۀ تفسير و تعبير بی اطالع بود. خودشان جلوگيری کنند

ا کتاب يگانه و منسجم نيز مانع بروز اختالفات بين قبايل عرب و ديگر جوامعی نشد که به ضرب شمشير و ًعمال حت

تاريخ معاصر گواه بر چنين واقعيتی است، ولی نه به ھمان مفھوم و . تروريسم اسالمی از عربھا مسلمانتر شده بودند

  . داليلی که در گذشته وجود داشت

  .وتکنولوژيک و الکترونيک در راستای منافع سرمايه عمل می کندنتھای رباتيک، نامروز ھيوالئی نامرئی با دس

ژيست ھای اسرائيلی برای تجزيۀ خاورميانه که يکی از راھکارھايش يمريکائی ھا با مشاورت ستراتا در واقع طرح 

ًشکل کامال موفقيت آميزی ی بوده و چنان که می بينيم در اين زمينه تا کنون به ئتحريک جنگ مذھبی و قومی و قبيله 

 چند تا می کردندخاصه به اين علت که پيش زمنيۀ چنين جنگی وجود داشت، تنھا می بايستی بھانه سازی . عمل کرده اند

روحانيت با اين حساب انگيزه ھای واقعی جنگ را با سوء استفاده و . مھره را ويژۀ اجرای چنين طرحی آماده کنند
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ُ مذھبی آميخته به سحر سکر آور سرودھای مذھبی و نوحه خوانی با مضامين بسيار تحريک احساسات و اعتقادات ِ
  . کودکانه به شکل انکار ناپذيری تحريف می کنند

، و يا »تيپ فاطميون و سپاه پاسداران در حلب«امروز، تنھا کافی ست به يوتوب مراجعه کنيم و ويدئوھای مربوط به 

 با طرح   بشنويم تا به عمق کالھبرداری مذھبی و ھمکاری روحانيت اسالمیرا ببينيم و» مدافع حرم حضرت زينب«

امپرياليستی، و با واپس زدن انگيزه ھای اصلی جنگ و چگونگی تحريف افکار عمومی مسلمانان جوان ايران و 

 فرستاده به زمين دشمن» شھادت«ژی يافغانستان پی ببريم، که با تجھيزات و آموزش بسيار مختصر و بر اساس سترات

يعنی (می شوند تا در جنگ در مناطق شھری و با تاکتيکھائی که مبتکر اصلی آن خيلی پيش از اينھا اسرائيليھا بودند 

پنھان شدن در خانه ھا و ساختمانھا و عبور و مرور و ديدبانی از طريق ايجاد تونل با تخريب بخشی از ديوار ساختمانھا  

حالی که نه از جنگ مدرن چيزی می دانند و نه از داليل جنگ و جغرافيای سياسی و در . بکشند و کشته شوند) و منازل

در مقابل آنھا نيز رفقای وھابی در رؤيای خالفت اسالمی به . تمام فکر و ذکرشان حرم حضرت زينب است. انرژی

گلوی اسيرانشان به جا پشتيبانی ناتو نماز و دعا را در دود کپتاگون و مخلوط ھای ديگر به ضرب چاقوی رامبو روی 

. ًو ھر دو طرف منازعه نيز تقريبا از سالح يگانه ای استفاده می کنند تا مبادا يکی بر ديگری پيروز شود. می آورند

  .ھای صلح حضور ندارندمذاکره و » جامعۀ بين الملل«کدامشان در گردھمآئی ھای بين المللی و  ولی ھيچ

ستگاه ھای مذھبی شيعه و سنی و ده ھا مذھب و تمايل محمدی ديگر، با اين حساب در نتيجه، بايد توجه کنيم که چگونه د

که در ھيچ يک از اين جنگھا جھان مسيحيت و يھوديت در وضعيت خنثی نيست و ھر سه دين برای کسب پيش نمازی و 

کنار و در گوشه ھدايت بشريت در آخر زمان پس از رويداد بزرگ، بخوانيد قتل عام بزرگ مقدس در کار ھستند، و 

و تمام اين موارد در عين ھرج و ...  و در سوی ديگر يھودی و سنی  شاھد اتحاديه ھائی ھستيم، جھان مسيحيت و شيعه

جھانی يھودی و سنی متحدند زيرا ھر دو بی مرزند و . مرج داليل خاص خودش را دارد، و ھمه چيز حساب شده است

 اند، ايران شيعه ناسيوناليست متحدان خود را دارد حتی در اياالت متحده، در در نتيجه طرفدار ليبرليسم افسار گسيخته

جبھۀ ناسيوناليستھا ولی ليبراليسم آنگلوساکسون را بر نمی تابد، در عين حال و به اعتراف يھوديان اسرائيل، ايران 

توطئۀ دينی در پيوند . ل را بر نمی تابدبھترين کشور جھان اسالم برای يھوديان است ولی يگانه کشوری است که اسرائي

با نظام سرمايه داری جنگ استعماری و خشونت نظام سرمايه داری را تغيير شکل می دھد و مفھوم آن را تحريف می 

به دفاع از حرم حضرت زينب تقليل » جنگ گاز و لوله ھای انتقال گاز طبيعی«کند، و به روشنی می بينيم که چگونه 

  .  سال بوده است١۴٠٠ھمان ايدئولوژی که موجب سرکوب و عقب ماندگی ھزاران ميليون انسان طی می يابد، يعنی 

ًمطمئنا شرکتھای چند مليتی و ميلياردرھائی که در دوران پسا جنگ، و وقتی که با يکديگر به توافق رسيدند، از منابع 

ليل خصوصی سازی منابع طبيعی ايران که در عظيم زير زمينی اين منطقه بھره برداری خواھند کرد، و از جمله به د

و از جمله به بھانۀ تحريم و توقيف اموال و (شود  سطح گسترده درآمدھايش در نھايت به بانکھای غربی سرازير می

زيرا نفت را با علم به اين که پولش . دارائی ھا که تا حدود بسياری با توافق خود جمھوری اسالمی ايران انجام می گيرد

را که تنھا در شھادت می توانستند نامی و » شھيدان«،  سھم اين )جز مواردی نادره ی دھند می فروشد البته برا نم

کس نمی تواند سھم آنان را بپردازد، زيرا از خسارت وارد آمده از نوع  ھيچ. نشانی داشته باشند، فراموش خواھند کرد

با قديسين » مردان بزرگ«ب چاقو و تھديد تضمين کند که اين  و طبقۀ روحانی فقط می تواند به ضر جبران ناپذير است

 و ناباوران را نيز از دم تيغ می  ًآنان می دانند، مطمئن ھستند که جھان باال واقعا وجود دارد. محشور خواھند شد

محکوم . نندگذرانند و يا به چوب اعدام می سپارند تا ھر چه بيشتر به توھم و افسانه ھا و دروغ ھای خودشان باور ک

گوئی . زيک را از اعتبار برخوردار کنندلکردھايش ھمين است که قاچاق متافکردن افراد به محارب با خدا يکی از عم
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ًباورھای دينی ھمچون ضحاک ماردوش دائما به مغز جوانان، بھترينھايشان و سرشارترينھايشان از زندگی نيازمند 

ضاعف زيرا تنھا فرصت زندگی عينی را به خاموشی و روزه داری و سرانجام دين يعنی مرگ زندگی، مرگ م. است

  .محکوم می کند

بی گمان خرابه ھای سوريه برای جوانان مسلمان شيعه و يا سنی افغان، ايرانی و يا پاکستانی و يا جوانان نسل دوم و 

دۀ کشورھای عربی می سوم مھاجران عرب حومه ھای پاريس و بروکسل يا دھکده ھا و شھرھای کسل بار و عقب افتا

تواند جذبه ھای مادی و معنوی گوناگونی داشته باشد، در جھانی که آنان را تحقير می کنند، محکومتيشان به بيکاری و 

يا کارھای نازل، محروميتھايشان از تمام چراغھای نئون تبليغاتی جھان صنعت و مصرف زير چشمانشان روشن می 

 و چاقوی رامبو، به ويژه وقتی که کپتاگون ھمراه با حشيش ناب مراکشی و ۴٧کند، در چنين شرايطی با تفنگ آکا 

هللا «مخلوط ھای ديگری که در آزمايشگاه ھای سازمان سيا تھيه شده، می توانند به شکل بازگشت ناپذيری به ضمانت 

نت و تخريب تبديل به سلطان خشو... » بالک واتر«ی از ئ ويژۀ حرفه قطعاتو فرماندھی ناتو، به ھمراھی » اکبر

 ھای کتاب آسمانی شان که قرنھاست در اثر تکرار و تسليم و ممنوعيت انديشۀ انتقادی به تشوند، و در تکرار آي

 و اگر شانس تحصيل در  اقيانوسی راکد و تھی از معنی، با ترک زمين واقعی، انباشته  از اعتقاد به جھان باال تبديل شده

شان نشده، اينبار می توانند در ويرانه ھای حلب يا حمص  يبصی در جھان پائينی نئ مراکز دانشگاھی و آموزش حرفه

در صحراھای بی آب و علف سوريه و عراق احساس بودن کنند و با اعتقاد به جھان باالئی، جھان پائينی را تا می توانند 

ًمکانات ناچيزی و به بھای جانشان ظاھرا تخريب کنند و کافران را از دم تيغ بگذرانند و حتی کشوری مثل فرانسه را با ا

ولی از تار توطئه ای که آنان را در ھم پيچيده و از حضور ھيوالی از خودبيگانه ساز بی اطالع . به زانو درآوردند

  .ھستند

بين فاشيسم و اسالم ) ٢٠٠۶بر واکت(» رسالۀ خدا ناباوری« نويسندۀ فرانسوی در کتاب  Michel Onfrayميشل اونفره 

ايساتی را جايز دانسته که می تواند برای اين فراز وجوه ديگری از توطئه ھائی که انسانھا را در دام خود گرفتار مق

  :سازد روشنگر باشد، او در مقايسۀ اين دو مکتب می گويد  می

در قطب . تندعالوه بر اين، از سوی ديگر، فاشيسم و اسالم در منطق راز و رمز مدارشان با يکديگر در اتحاد ھس... « 

مخالف خرد در تاريخ و زنجيرۀ منطقی علت و معلول يا ھر ديالکتيک سازنده، آيت هللا  مبلغ و مشوق منطق و قانون 

ھر فرديتی بايد در کليتی که به آن . جامعه فرد را به شھادت و قربانی و فداکاری فرامی خواند. خردگريز ايستاده است

يعنی شرکت :  در فراسوی  فداکاری ھويت نوين ذوب شده ای را دريافت می کند به شکلی که فرد. تعلق دارد حل شود

در اين فراشدی که فرديت به نفع پيکرۀ راز و رمز . در پيکرۀ راز و رمز مدار جامعه، يعنی در اتحاديه، و يعنی خدا

  ». می ناميمۀ پايان خردنظرييعنی نظريه ای که ما آن را . دار مفقود می شود، به تقدس دروغين انسان می انجامد

 يگانه شيوۀ بيانی، نشان ھويت و وجود فرد در جامعه تلقی شود، وقتی که  ۀبه عبارت ديگر از وقتی که شھادت به مثاب

در نظام ذوب می شود و به کليتی مستقل از خود او ملحق می شود، در واقع ما با پاشنۀ آشيل و يکی از داليل بارز عقب 

در چنين جوامعی فاعل شناسنده نمی . رو می شويم که زير سلطۀ دين از خودبيگانه شده انده بماندگی کشورھائی رو

ًتواند وجود داشته باشد، و اساسا شناخت نمی تواند وجود داشته باشد، و به ھمين علت روشنفکر و متفکر در چنين 

مثل امروز در ايران ) طالبی نوشته ام اين نوشته دربارۀ اين موضوع م۶در بخش (جوامعی از اعتبار برخوردار نيست 

ل گرفته تا شبه وکه دستگاه مذھبی در تمام مؤسسات و ساختارھای اجتماعی نفوذ کرده و ھمۀ فعاليت ھا را زير کنتر

البته بايد يادآور شويم که داليل خصومت و ناسازگاری دين با خرد و ھوشياری نزد انسانھا متعدد . علم خود را حاکم کند

کند، در  ی از ديدگاه من يکی از مھمترين داليل و در عين حال ھمان دليلی که حتا وجود خدا را نيز نفی میاست، ول
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مؤمنان ھمان کسانی ھستند که چون ياد خدا به ميان آيد : قرآن خدا را موجب ترس دل ھا شمرده است «:  اينجاست 

البته اين فراز در کتاب اين ). ۴۴شتۀ اکبر گنجی صفحۀ برگرفته از قرآن محمدی نو(» )٢انفال، (دلھايشان ترسان شود 

نويسندۀ برجسته در نقد دين به بررسی موضوعی ديگری می پردازد، و من استفاده از آن را برای موضوع ديگری نيز 

ز ًاحساس ترس و وحشت معموال قدرت ادراک انسان را مخدوش می کند، در نتيجه می توانيم بگوئيم که ا. جايز می دانم

ديدگاه قرآن، مؤمن فردی است که خاصه وقتی به خدا می انديشد و يا به ياد خدا می افتد قدرت تشخيصش مخدوش می 

در نتيجه با توجه به چنين پيامدی . شود و از کار انديشه و محاسبه و نقد و سرانجام آموزش و خالقيت باز می ايستد

دا نمی تواند آفريده ممتازش را از مھمترين امکان درک و آگاھی برای دستگاه عصبی و روانی انسان در ھنگام ترس، خ

  .ًمحروم سازد، چنين تناقضی کامال رنگ زمينی و انسانی دارد

  :در ادامه ميشل اونفره می گويد 

. در تماميت جھان پيرامون است» من«در جامعه مسلتزم حل ) Panthéismeيا ھمه چيز خدائی (اين منطق پانتئيسم «

ھم از اين روی . را به حالت ذوب در پيکرۀ سياسی اراده می کند و به شھادت قانونيت می بخشد» من«ئيستی منطق پانت

به فرد اجازه می دھد تا در فرديت و ذھنيت خود بميرد ولی نه به عنوان فردی که ھست، بلکه به عنوان عامل تحقق 

االئی ارتقاء می دھد، زيرا از ماھيت ابدی، غير تحولی تازه که وجود او را در جامعۀ راز و رمزمدار به درجۀ و

نظريۀ در اينجا با . به ھمين علت در جامعۀ مسلمان سنت کاميکاز رواج دارد. تاريخی و فراتاريخی برخوردار است

  . سروکار پيدا می کنيمفرجام شناسی، پايان جھان يا آخر زمان و دنيای پس از مرگ

خدا تاريخ را . ی، ھمانند فاشيسم، روی منطق بسيار شديد اخالقی بنا شده استبر اساس ھمين امر، دين ساالری اسالم

ھر فردی در . ً در می آيد و نشان ھای او دائما در ھمه جا حضور داردءھدايت می کند، طرح او در واقعيت به اجرا

 نفرت از بدن، لذت يعنی: ذھنيت شخصی خود از فرامين هللا که خواستار خلوص اخالقی ايمان است تبعيت می کند 

 فرصتی برای تجلی معنويات به سوی بارگاه ۀاجرای نظام و فرمان اخالقی به مثاب. جنسی آزاد، آرزومندی ھا و غيره

يعنی فراشدی که آيت هللا تحقق آن را واجب دانسته و  ھوا و ھوس ھا را محکوم می . اسرار آميز الھی ھدايت می شود

  .  را بايد به فھرست نظريات اضافه کنيم مطلوب روزه دارینظريۀ کمالدر اينجا نيز . داند

ھيچ فردی نبايد از فراخوان شانه خالی کند، از ھمين رو . سرانجام، فاشيسم و اسالميسم مستلزم منطق سربازگيری است

ريات، قفل کاری در مؤسسات، نش. تمام چرخ دنده ھای ماشين دولتی را برای پاسخگوئی به چنين امری بسيج می کنند

صالحيت در زمينۀ چنين فعاليت ھائی به وجه ثانوی (...) ارتش، روزنامه نگاری، آموزش و پرورش، دستگاه قضائی 

وجه اوليه ای که در اولويت قرارمی گيرد کدام است؟ ايمان، شور و احساس اقيانوسی در وادی  دين، . موکول می گردد

  .رو می شويمه  روبريۀ نظامی سازی جامعهنظدر اينجا با . خدشه ناپذيری در موازين مذھبی

يعنی توده ھا توسط يک : تمام عناصری که در فاشيسم وجود دارد در پندار و کردار دولت اسالمی نيز وجود دارد 

رھبر برجستۀ فرھمند، فناتيک، اسطوره، خردگريز، راز و رمزمداری که به مرتبۀ موتور تاريخ ارتقاء يافته، سخن 

وق است، تمايل برای الغای جھان قديم و بسيج عمومی برای ايجاد جھان جديد، انسان جديد، ارزش رھبر قانون و حق

ھای جديد، جنگ کشورگشايانه به عنوان نشان سالمت ملت، تنفر از عصر روشنائی، خردورزی، مارکسيسم، علم، 

 ايجاد جامعۀ بسته، حل فرد مادی گرائی، کتاب، از بين بردن ھر گونه فاصله بين زندگی خصوصی و فضای عمومی،

از » رسالۀ خدا ناباوری«ترجمۀ فرازھا از (» .در جامعه، تحقق بخشيدن به خويشتن خويش تنھا در انتخاب راه شھادت

  )من است
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طور کلی، اديان يکتاپرست در طول تاريخ ه ب. نظر می رسده در نتيجه، مقايسۀ امروز و گذشته در اسالم توجيه پذير ب

 دفتر کوماندوئی و تروريسم و تھديد و اعمال زور، بدون ھيزم آتش، شالق، کشتار دليل برھان ديگری ًاساسا بدون

تھديد به مرگ و تازيانه، به ھمين شکل يک ... دليل و برھان متکی به شناخت نه، ولی شمشير و زور بازو. نداشته اند

ايران نيز يکی از ھمين سرزمينھای . ن گرفتندملت و حتا ملتھا را طی قرنھا در سرزمينھای مفتوحۀ اسالم گروگا

 عامل به وجود آوردن چنين کمپيوترولی ما ايرانی ھا و آدمھای قرن ننوتکنولوژی و رباتيک و . مفتوحۀ اسالم است

وليت عبور از آن بر ؤوضعيتی در تاريخ کشورمان نبوده ايم، ولی در صورتی که به چنين نتيجه ای رسيده باشيم،  مس

  ...با وجود اين عبور از اين رکود تاريخی، به ابزارھای خاص و مؤثر خود نيازمند است. ستعھدۀ ما

نظر می رسد، خاصه وقتی که ه خواھان تحول و پيشرفت ھستند بسيار نااميد کننده بکه بی گمان، وضعيت برای آنانی 

ليسی، ممنوعيت و ونسور، جامعۀ پتمھيدات دستگاه حاکم و دستگاه مذھبی برای بسته نگھداشتن جامعۀ ايرانی، سا

ًو جھان، عمال زمينه را برای نفوذ استعمار امپرياليستی آماده می سازد، » استعمار در آسيا « ممنوعيت کسب اطالع از 

خواھند بود که » ضد انقالب « قول اھالی پوزيسيون ه زيرا عوامل امپرياليستی، يعنی اپوزيسيون ھای پنتاگونی و يا ب

پيشگامان آگاه و متعھد و مبارزان اجتماعی، با امکانات گسترده ای که امپرياليستھا و يا حتا صاحبان پس از حذف 

در اختيارشان می گذارد در توده ھا نفوذ می کنند تا در تداوم نظم قديم خدشه » انقالبی « ِسرمايه و قدرت در خود ايران 

در ھمين اختناق » ضد انقالب « و » انقالب « لوژيک و طبقاتی به بيان ديگر نقطۀ مفصلی، اتحاد ايدئو. ای وارد نشود

  . سرمايه داری و اسالمی حاکم در ايران خودش را نشان می دھد

ساالمگرا است، تا اينجا تجربۀ ھمکاری با جريان اجنبش کمونيستی ايران در ھر سطحی که بوده و در ھر سطحی که 

 به دليل تمايالت ضد امپرياليستی و با توجه به تھديداتی که متوجه در ايران را پشت سر گذاشته است، اين ھمکاری

جنبش کمونيستی ايران بايد بداند که از اين پس مبارزه عليه . ولی ديگر نيست. ًايران بود از ديدگاه من کامال موجه بود

ايران در اختيار گرفته، با توجه به قدرت عظيمی که مذھب در . دين جزء جدائی ناپذير مبارزۀ طبقاتی در ايران است

به اين بھانه که کارگران ايرانی مسلمان ھستند، نمی توانيم با دستگاه دين . ًتعريف آن با مقولۀ روبنا واقعا کم می آورد

در ايران مبارزه عليه نظام سرمايه داری و تجاوزات امپرياليستی، و برای ايجاد تحول ما به . اسالم سازش داشته باشيم

با پادوئی برای دروغ رسانه ھا و اھداف و » ضد انقالب « با شبه علم و » انقالب « ند ھستيم در حالی که شناخت نيازم

طرح ھای  اربابانشان برای ايران، ھيچ يک از دو جبھه پاسخگوی نيازھا برای گسترش شناخت و تسلط بر ساختارھای 

آلترناتيو ما در جبھۀ .  شبه علم بايد مقابله کنيمما در ھر دو صورت با. اجتماعی در راستای منافع اجتماعی نيست

  .شناخت و علم وتسلط بر طبيعت و ھم زمان تسلط بر طبيعت انسان است

در باب ضرورت مبازره عليه دستگاه دين اسالم در ايران، نکتۀ مھمی وجود دارد و من برای طرح اين نکتۀ مھم در 

يکی از مسائل مھمی که او در کتاب رسالۀ خدا ناباوری مطرح : دم  باز می گر» ميشل اونفره « اينجا به ھمان کتاب 

می کند اين است که دين در ناخودآگاه ما نفوذ کرده، دين در تمدن و ساختارھای اجتماعی نفوذ کرده و عمل می کند و ما 

وارد مراحل حساستر و به ھمين علت با مطرح شدن ناخود آگاه مبارزۀ ما عليه دين . ناخودآگاھانه متأثر از آن ھستيم

ًاين ناخودآگاه البته تا حدودی با موضوع از خودبيگانگی تالقی پيدا می کند ولی مقولۀ کامال يگانه ای . دقيقتری می شود

گرچه علی دشتی و اکبر گنجی نيز تا حدودی و حتا به شکل بارزتری اين موضوع را مطرح ... ( را تشکيل نمی دھند

  ) به مثابه واژگان روانکاوی قابل شناسائی تر است» ناخودآگاه « ونفره کرده اند، ولی در کتاب ا

يعنی . جغرافيای سياسی مرتکب جرم شده ام/می خواستم بدانم در کجای نوشته ھای وبالگ گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 وبالگ طی يک موضوعی که ھمانھائی که اين وبالگ را در واقع توقيف کرده اند می دانند و می توانستند برای مدير
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ًالبته می دانيم، يک موضوع کامال روشن است، وزارت ارشاد رسالت ارشادی برای خودش قائل . پيغام توضيح بدھند

است و اين ارشاد و آموزش دو سويه و شکل ديالکتيک ندارد، بلکه يک سويه و اقتدار گرايانه  بوده و عالوه بر اين از 

 وادی دين واقع شده و دين يعنی حقايق ابدی و ازلی که اينھا را نيز فقط وزارت يعنی در( آنجائی که اسالمی نيز ھست 

ًو طبيعتا ) ًارشاد می داند چون که احتماال تعطيالت پايان ھفته را در عالم باال می گذرانند و از ھمه چيز مطلع ھستند

و ايدئولوژی اديان ابراھيمی تاب نقد چون که اگر دستگاه . تاب نقد و بحث و جدل دربارۀ اصول و فروع دين را ندارد

 و يکی از پشتيبانان مھم اديان ترس  پشتيبانان بسياری نيز دارند. داشتند، خيلی پيش از اينھا از ھم فرومی پاشيدند را می

است، ترس طبيعی انسانھا از مرگ و در نتيجه ترس از زندگی و موانعی که جامعۀ طبقاتی و نظام خرد گريز و از خود 

  .انه ساز سرمايه داری برای ما ايجاد کرده استبيگ

جغرافيای سياسی /ولی مبارزه برای گاھنامۀ ھنر و مبارزه. به ھمين علت چنين ممنوعيتی نيازی به توضيح نداشته است

  . ادامه دارد

  

  ٢٠١۶ والیج ٢۴/ گاھنامۀ ھنر و مبارزه/حميد محوی

  

 

 

  

 

 

 
 


