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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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 Political  سياسی

  
  حميد محوی

 ٢٠١۶ جوالی ٢٧
  

  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 

  ٧/۴بخش

  
و مالکيت خصوصی برتوليدات  و ساخت و سازھای جامعۀ طبقاتی» گروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه«پيوندھای 

  )کپی رايت... (فکری، ھنری، ادبی

  تبعيض و سرکوب طبقاتی

دسترسی به رسانه ھای جمعی و نقض بسياری از حقوق جانبی به ھيچ وجه نمی خواھم از نقض آزادی بيان و آزادی در 

ول آن بوده است، يعنی ؤديگر در رابطه با ھمين امور نتيجه بگيرم که ديکتاتوری سرمايه داری مذھبی در ايران مس

يم و يا ًرويکرد و يا موضوعی که ما در بازی زبانی و ادبيات تبليغاتی رنگين کمان ھای ايرانی پنتاگونی دائما می شنو

 اين نقض آزادی بيان و دسترسی به رسانه ھا و نقض حق ،می خوانيم، بلکه بايد بتوانيم خاصه در زندگی روزمره

آرامش خيال حتا برای يک ساعت در کشوری مثل فرانسه را در جايگاه امری جھانشمول در جامعۀ سرمايه داری و 

: ديالکتيک (منديم زاخت، اطالعات، و ديالکتيک نيابرای درک تشخيص چنين اموری به شن. طبقاتی تشخيص دھيم

خاصه از اين جھت ضروری و اجتناب ناپذير است زيرا بايد تمام رويدادھا و پديده ھای را در تالقی با يکديگر قرار 

 ).  دھيم

وختن و در زندگی روزمره، می توانيم از ھمۀ عوامل مختل کنندۀ تمرکز فکری و موانع احتمالی برای انديشيدن، آم

چگونه اعتقادات و موازين دينی در آميزش و تبانی با قدرت : طرح کلی پرسش اين است . خالقيت فھرستی تھيه کنيم
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حاکم به ساخت و سازھای اجتماعی شکل و مفھوم می دھد و با تمايالت خردگرا، شناخت عينی، آزادی وخالقيت  در 

در جامعۀ ايرانی خاصه پيوندھای دين و . اری  سرکوب می کندسطح توده ھا در تضاد قرار می گيرد، و به شکل ساخت

 ديکتاتوری مطلق خود را به ًظاھرا) دست کم(دوران ما دستگاه دينی حکومت خيلی پر رنگتر است تا جائی که در 

، لمنامه ھای استفن کينگ مقايسه کنيميت خودمان را می توانيم کمی با فوضع. تثبيت کند» علی نور انور « ضمانت 

می برای مثال، در زندگی روزمره و عادی ناگھان اتفاق شگفتی روی می دھد و ھمه چيز و گاھی تمام جھان به ھم 

دی و رويدادھای اسفناک سعی کنيم يبايد تاب بياوريم و با عبور از تراژ) آخر زمانی(ريزد و سپس در شرايط بحرانی 

کينگ نمی توانيم چيزی دربارۀ واقعيت تحوالت، يعنی نظم و بی البته از استفن . وضعيت را به حالت عادی بازگردانيم

عالوه بر اين تالش نويسنده ھمواره برای بازگشت به وضعيت اوليه است و نه چيزی فراتر . نظمی عينی چيزی بدانيم

  .از آن

 و نمی  ی می کنيمديھا و رويدادھای اسفناک را به شکل روزمره بی آن که بدانيم زندگي با اين حساب که ما اين تراژ

. دانيم تا چه اندازه نيروھا و امکانات ما در معرض نابودی قرار دارد، نمی دانيم تا چه اندازه زندگی را از دست داده ايم

حتا در صورتی که قابل تبديل به آگاھی انسانھا . چرا که ساخت و سازھای تمدن کنونی روی محور زندگی نمی چرخد

  . ندارد نباشد پشيزی ارزش ھمبرگر

 چتر سانسور خود را در انترنت باز می کند تا به "وزارت ارشاد اسالمی"اگر رژيم حاکم با ابزارکارھائی مانند

يا گروگان گيری عمومی و محکوميت جامعه به فضائی بسته را ) بخوانيد نظم اسالمی طبقاتی(اصطالح نظم عمومی 

ده و ناشر و حتا مترجم نيز به سھم خود می تواند، در صورت تضمين کند، در فرانسه قانون کپی رايت و حقوق نويسن

نبود امکانات مالی، در تالقی با فعاليت ھای فرھنگی و ميان فرھنگی خارج از دايرۀ نفوذ قدرتھای حاکم عمل کند به 

  ). البته ممنوعيتھای ناننوشته خيلی بيشتر و گسترده تر از اين است (مانع و ممنوعيت ناننوشته تبديل شود 

نزد کاربران چشم انداز گول زننده و توھم آميزی را به نمايش ) در داخل و خارج(ی ايران ئفضای فرھنگی و رسانه 

ًمی گذارد، و غالبا تصور می کنيم که گوئی زبان فارسی مشمول قوانين کپی رايت نمی شود، خاصه در مورد ترجمۀ 

  .آثار خارجی

نوشتۀ ميشل اونفره، در » رسالۀ خدا ناباور شناسی «يا» رسالۀ خداناباوری «ن مراحل آماده سازی ترجمۀ کتابدر آخري

مکاتبه با نويسندۀ اين اثر سرانجام پی بردم که حتا کار ترجمۀ فارسی بدون کسب اجازه از صاحب اثر و بی آن که 

خاطی در نظر گرفته  آورده باشيم، مجاز نيست و مجازاتھای سنگينی نيز منتظر فرد یجاه برا حقوق مؤلف و ناشر 

 يورو ۵٠٠، انتشارات گراسه برای من مبلغ »رسالۀ خداناباوری«برای انتشار رايگان ترجمۀ فارسی کتاب . شده است

تعيين کرد، البته اين مبلغ را بايد به شکل جداگانه از مبلغی که بايد برای کسب شمارۀ شابک و به ھمين گونه خود کپی 

 روزه ھم برای من ۶٠يعنی بودجه ای که حتی با روزه داری و اعتصاب غذای . يمرايت اختصاص می دادم حساب کن

در نتيجه نه فقط اين کتاب بلکه تمام کتابھائی را که به رايگان و با تصميم شخصی ترجمه کرده بودم، بايد . ممکن نبود

ی ايران به حالت ئنرژی ھسته از دور خارج می کردم و به حافظۀ خاموش الکترونيک می سپردم، و مثل مراکز توليد ا

وقت بسياری را نيز برای تماس با سايتھا برای حذف اين نوع کارھا صرف کردم، گرچه ھميشه . تعليق درمی آوردم

 نظم طبقاتی خودش را برقرار کرده، جمھوری ،نتيجه می گيريم، که در شرق و غرب عالم نظام حاکم. موفق نبودم

 ولی در عمل می بينيم که ھر دو ؛ر کدام با دليل و برھانھای خدا پسند و قانون پسنداسالمی ايران و جمھوری فرانسه ھ

 و يا جويندۀ کار نيک فرھنگی، اجتماعی، سياسی که در هدست کم در يک مورد خاص يعنی به حذف فاعل شناسند

  . کرده اند و نظم طبقاتی خودشان را تضمين خارج از محدوده ھای قدرت حاکم فعال بوده نائل آمده اند
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البته حذف گاھنامۀ ھنر و مبارزه و حميد محوی اين يک فرد منفرد و تافتۀ جدا بافته نيست بلکه نمونه ای است از خيل 

  .عظيم توده ھای محروم و سرکوب شده

در حالی که اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی يا آريستوکراسی ميان فرھنگی و ھنری ايران يا اھالی ناتوی فرھنگی 

  .رو نيستنده رای کارھائی که انجام می دھند با چنين مشکالتی روبب

با يک حساب سرانگشتی اگر به چشم انداز ميان فرھنگی ايران و فرانسه دقت کنيم، می بينيم که ھمۀ نمايندگان و 

و فرصتھای دموکراسی برگزيدگان ايرانی به طبقۀ مرفه و حاکم ايران تعلق داشته و دارند، و ھمۀ آنان نيز به مثابه بھانه 

پشت ويترين دموکراسی به نمايش گذاشته شده اند تا به زبان بی زبانی به بقيه بگونيد که شماھا آدم نبوديد و در بھترين 

شرايط جايگاه سياھی لشکر به شما اختصاص دارد که به موقع به شما اطالع خواھند داد که پشت چه کسی بايد نماز 

برای براندازی در خيابانھای پايتخت ھای غربی راھپيمائی کنيد، چه چيزی را می توانيد بخوانيد و يا پشت چه کسی 

يعنی ھمان نظرياتی که در آثار برخی . بخوانيد و لذت ببريد و چه چيزی و چه کسی را بايد به سکوت محکوم کنيد

و برای تاجگذاری بر سر اين ھنر و ادبيات ابتذال، ھمين   نويسندگان ايرانی که به زبان فرانسه ترجمه شده می بينيم 

اين . کتابھا را برای ھم وطنان کشور ميزبان در سر تا سر کتابخانه ھای کشورشان در دسترس عموم قرار می دھند

. گونه بذل توجھات نيز ھمواره تب آلود است و خيلی زود به اوج می رسد و خيلی زودتر نيز به خاموشی می گرايد

  .  و رژيم حاکم در فرانسه با کدام بخش از جامعۀ ايران سازگاراستهين وضعيتی در عين حال نشان می دھد که طبقچن

وقتی برتولت برشت اين طبقۀ حاکم را طبقۀ ابتذال می نامد و فرھنگ و ھنری را ھم که اين گروه ممتاز اجتماعی توليد 

ًنحصاری و خصوصی سازی چنين فعاليتھا و نھايتا انحصاری و می کنند، ابتذال آميز تلقی می کند، به ھمين علت ا

ًخصوصی سازی کليت زندگی انسانھا ست که الزاما با سرکوب و انواع و اقسام اعمال خشونت، تبعيض و تحريم توده 

ل ھا  و در وضعيتھای افراطی با تخريب کشورھا و کشتار ميليونھا انسان ھمراه می شود، تا مالکيت خصوصی بر وسائ

 و  ه رايگان ولی به حجم محدود و تمام شدنی در طبيعت موجود استبتوليد و حتا خصوصی سازی منابع طبيعی که 

  . برتری و امتيازات طبقاتی و در پی آن برتری نژادی و حتا جنسی را تضمين کنند

سينمای :  که برای مثال اين ھمه اپوزيسيون ھای ايرانی از چادر برای زنان حرف زدند، ولی ھرگز نخواستند ببينند

ھاليوود پا به پای تبليغ خزنده و استتار شده با ترفندھای نمايشی برای تزريق نژاد پرستی و برتری نژادی و تحقير 

  . ًفتی و غالبا ھيستريک از زنان عرضه کرده استمان چھره ای معيوب و دست و پا چلنژادھا و ملت ھا ھم ز

برابر برای زنان به طبقاتی بودن جامعه  و از  استثمار انسان از انسان منشأ می گيرد بی گمان يکی از داليل نبود حقوق 

ولی چنين واقعيتی در عين حال در اعتقادات مذھبی نيز ريشه دارد و در کتابھای آسمانی به قلم پروردگار نوشته شده 

ست بداند و از ميوۀ درخت دانش طعام به چه جرمی؟ حوا می خوا...است، زن منشأ شر است، زيرا حوا آدم را فريب داد

گرفت و آدم را نيز برای خوردن آن تشويق کرد، که اگر چنين اتفاقی روی نمی داد آدم ھمان احمقی که بود باقی 

 و می بينيم که در تمام  آری، دانستن ھمان چيزی ست که اديان بھيمی يھودی و مسيحی و مسلمان بر نمی تابند. ماند می

تگاه حکومتی چگونه يکی به ديگری تکيه می دھد تا توده ھای عظيم را در راستای منافع نامشروعشان امور دين و دس

  .ارشاد کنند

ِفيلتر شدن گاھنامۀ ھنر و مبارزه، ھم زمان بود با نگارش مقاله ای برای افشای خشونت رنگين کمان اپوزيسيون ھای 
ھرج و مرج خشونت آميز، ھم زبان و ھم زمان با اعتصابھای ايرانی پنتاگونی، پاريسی، عالوه بر اين مجموعه، از 

گوناگون تمام کارگرھائی که از وضعيت معيشتی خود در ايران شکايت داشتند، به عنوان کارگر فرھنگی بی مزد و بی 

 فرانسه که برای فراخواستھايم  دست به اعتصاب غذا بزنم، يادآوری می کنم که با تمام خشونتھائی که دستگاه اداری آن
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 بيکار خيلی دراز مدت از فقيرترين اقشار ١٠٠٠٠٠در مورد افرادی مثل من به کار برده، و با اين حساب که جزء 

به اين معنا که از اين گروه اجتماعی فقير تر در فرانسه وجود ندارد و من در اين گروه جای می (جامعۀ فرانسه ھستم 

ًاخيرا به بھانه ھای مختلف و غالبا) گيرم  پوچ و ساختگی از حقوق حداقل بخشی از اين گروه کاسته اند، اطالع دقيقی از ً

 يورو از آنچه حقوق حداقل می نامند از حقوق من کم ١٠٠ابعاد اصلی اين رويداد ندارم، ولی  در اين کارزار حدود 

م که حقوق حداقل يک نفر حتا شنيد... يعنی مبلغی که زندگی روزمره را بيش از پيش با مشکل مواجه می سازد. کردند

موضوع خشونت اداری فرانسه در مورد . را به اين دليل که پولش را به شکل مناسبی خرج نکرده بوده، قطع کرده اند

 تفکرات ۀروانی نزد افراد بيکار و يا حتا کارمندان شاغل زائيد» فنون بی ثبات سازی«بيکاران و حداقلی ھا، کاربست 

اين مسائل از سوی افرادی که برای ھمين سيستم کار می کنند، ھر چند که تعدادشان قليل است،  ھذيان آميز نبوده، بلکه 

از تعداد افرادی که دست بخود کشی زده اند بی .ولی صادقانه از مشکالت خودشان و مشکالت بيکاری حرف می زنند

  .  استاطالع ھستيم ولی برخی مددکاران اجتماعی اعتراف کرده اند که تعدادشان زياد

لھا و تھديدھای دائمی موجب بی ثباتی ومشکل تنھا بی پولی نيست، بلکه گازانبر اداری با نامه پراکنی ھای دائمی و کنتر

دائمی و تھديد دائمی زندگی روزمره می شود، تحت چنين شرايطی موضوع آزادی انديشه و آزادی بيان و آزادی 

روی موضوع مورد بررسی و مطالعه، دسترسی به اطالعات و خريد دسترسی به رسانه ھا و خيال راحت برای تمرکز 

ًکتابھای ضروری حتا، قويا می تواند خيلی دعاوی دموکراسی غربی را نيز زير سؤال ببرد، در حالی که امروز 

در (کارشناسان، حتا در رسانه ھای رسمی از حقوق حداقل برای ھمه حرف می زنند، زيرا نظام اقتصادی و جھان کار 

ً از کارمندان و کارگران و مردم اجبارا در بيکاری به ۴٠%به شکلی ست که ھمواره دست کم ) لمان و اروپاافرانسه و 

 بيکار چه بايد ۴٠%پرسش اين است که با اين . در حالی که ھيچ انسانی بيکار به مفھوم واقعی کلمه نيست. سر می برند

به گفتۀ . يان فرھنکی ايران و فرانسه بسيار متنوع و گسترده استکرد؟ کارھای من در زمينۀ ترجمه و فعال سازی م

  . ی به مثابه يک کتاب محسوب می شودئ صفحه ٢٠يکی از ناشران ايرانی در خارج از کشور، برای ايشان يک متن 

، بی آن  صفحه استخراج کرد٢٠جغرافيای سياسی، می توان ده ھا کتاب خيلی فراتر از /از درون گاھنامۀ ھنر و مبارزه

که وبالگھای ديگر را به حساب بياورم، البته با تکيه به مقاالت منتشر شده که جايگاه و ارزش اطالعاتی و تحليلی 

خاص خود را دارد، به ويژه در وضعيتی که رسانه ھای اپوزيسيون ايرانی پنتاگونی از جمله راديو بين المللی فرانسه 

ار داشته اند و با حقوق مکفی برای کارمندانشان در تحريف رويدادھای معاصر بخش فارسی با تمام امکاناتی که در اختي

  . و گسترش فرھنگ و ايدئولوژی ابتذال کوشيده اند

 کتاب است، با وجود اين، و با وجود کار شبانه روزی دائمی به شکل ١٠و تعداد کتابھای ترجمه شده نيز فراتر از 

ه دليل حاکميت ناتوی فرھنگی و ايل و قبيلۀ اپوزيسيون ھای پنتاگونی و از يک سو ب. متناقضی بيکار تلقی می شوم

سياست کشور ميزبان در حمايت و پشتيبانی از تروريسم و شرکت فعال در طرح ھای مرتبط به براندازی کشورھای 

 از جمھوری مستقل برای تصاحب منابع و بازار آن، و از سوی ديگر البته روشن است که در زمينۀ فعاليتھای فرھنگی

پيش از اين ھا برای انتشار ترجمۀ برخی . جز نوحه خوانی و مدح امام زمان انتظاری نمی توانيم داشته باشيمه اسالمی ب

ولی به نتيجه نرسيد، در حالی که به اصطالح » استعمار در آسيا  «کتابھا در ايران اقدام کرده بودم، از جمله 

اتو و اھل ناتوی فرھنگی برای انتشار کارھايشان نه در حکومت اسالمی و نه روشنفکران ايرانی مقيم سرزمين ھای ن

  . در غرب امپرياليستی ھيچ مشکلی نداشته و ندارند
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