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 ٢٠١۶ جوالی ٢٩
  

  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 
  ٧/۵بخش 

  
  رنگين کمان ناقض حقوق بشر به بھانۀ آزادی بيان

به ياد می آورم کامنتی را  که سايت رنگين کمان به مديريت  : در باب سنت دموکراتيک در سايت جامعۀ رنگين کمان

آنانی که وقت . نکه نظريات ايشان را بی اعتبار دانسته بودمآقای فرھنک قاسمی از من نپذيرفتند و منتشر نکردند، چو

  "  رنگين کمان"کامنت رفوزه شده در محفل : بيشتری دارند می توانند کامنت رفوزه شده را در اينجا بخوانند 

 ھای گستردۀ ميشل شوسودوسکی ن نيز با مراجعه به تحليلوالبته اين نمونه تنھا مورد رفوزه شده نبود، پيش از آ

ًی ايران، در بھترين حالت، کامال ئسمی دربارۀ مسائل ھسته نشان داده بودم که نظريات آقای فرھنگ قا) ٢٠١٠مبر سپت(

کمانشان از که ايشان و جامعۀ رنگين .  اشتباه و در بدترين حالت آگاھانه منطبق است بر تبليغات رسانه ھای آتالنتيست

شند يانه چيزی را مجاھدين خلق دفاع کنند يا نه، اين سازمان تروريستی مزدور پنتاگون را در رنگين کمانشان پذيرفته با

ی عليه ايران تغيير نمی دھد، حال بايد ببينيم که ما با اين توطئۀ تجاوزکارانه ھمراه ھستيم و يا می ئدر توطئۀ ھسته 

البته چنين رويکرد جانب دارانه ای از سياستھای تجاوزکارانۀ امپرياليسم جھانی در سايت  کنيم؟ ءخواھيم آن را افشا

کيد از توطئه ھای امپرياليستی را می توانيم در مقاالتی که از أاينگونه جانبداری ھای . جامعۀ رنگين کمان دائمی ست

  . م و سوريه منتشر می کردند با دقت و روشنی بيشتری ببينيادوران جنگ ليبي
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 می شناسيم، ھويت سياسی اصلی اين رنگين کمانھای ايرانی پنتاگونی " بھار عرب "در واقع از تاريخ وقوع آنچه به نام 

ِکه تا کنون پشت پردۀ استتار موضع گيری انتقادی عليه جمھوری اسالمی پنھان شده بود بيش از پيش از پرده بيرون  ِ
ھمين علت علی رغم استقبال مدير اين سايت از کارھايم،  که در پی آن تعدادی  به ه شدافتاد و نقاب از چھرۀ شان برداشت

از نوشته ھا و ترجمه ھای من در آغاز راه اندازی اين سايت منتشر شد، ولی خيلی زود از انتشار کارھايم در اين سايت 

ی ايرانی، رمان حجيمی از آب در و سايتھا) ی و از ھفت دولت آزادئداوطلب غير حرفه (بته داستان من ال. امتناع کردم

. ژيستھای جوان يا پيک نتيستراتيلی سايتھا حذف شدم، مثل باشگاه از خيلی سايتھا بيرون آمدم و از خ... خواھد آمد 

در صورتی که . ی می کنمئندگان تصور کنند که من کار حرفه اين توضيحات را ضروری دانستم زيرا ممکن است خوان

  .جز يکی دو مورد مختصر از فارسی به فرانسهه ی را نداشته ام، بئاست بگويم شانس کار حرفه ا بھتر چنين نيست، ي

زير عنوان ) يعنی به من(   مقاله يا کامنتی کشف کردم، سراپا ناسزا به حميد محوی ٢٠١۶ جوالی ٩ًولی اخيرا روز 

  برای نخستين بار بود که بر حسب اتفاق اين قطعه Guest User به قلم  "پای چالق و و دوندگی دست بريده و چمدان"

به ياد کامنتھای رفوزه شدۀ خودم در اين سايت افتادم، و نتيجه . ًرا کشف کردم، يعنی  تقريبا دو سال پس از انتشار آن

بی ھيچ مانعی و با !  تخاب انتشاراتی خاصی وجود داشته باشدًگرفتم که در اين سايت رنگين کمان حتما بايد سياست يا ان

ً، اينبار کامنتی را که حتما از ديدگاه مدير و گردانندگان سايت "نامعقول" قديمی در حذف نظريات "دقت نظر "ھمان 

اند که چيزی نظر می رسيده منتشر کرده اند، يعنی نوشته ای را منتشر کرده ه خيلی پر محتوا و معقول و قابل قبول ب

خاطر سياست دموکراتيکش که در ه جز سراپا فحاشی به شخص من و تعريف و تمجيد از سايت رنگين کمان به نيست ب

به سخن ديگر سايت رنگين کمان . نظر می رسده ًواقع عمال با توجه به انتشار چنين متن ناسزاگويانه ای، تناقض آميز ب

  ای برجستهتادان ھای درخشان حقوق بشری مثل عبدالکريم الھيجی و اسبه مديريت آقای فرھنگ قاسمی، و با چھره

مثل جالل ايجادی، و متفکر برجسته رضا پرچی زاده و مأمور سازمان سيا جواد الجوردی، و خالصه بخش کوچکی 

  .يا ناتوی فرھنگی...امريکا اعضای ارکستر سمفونيک ستون پنجم امپرياليسم از

   
  گ قاسمی، رضا پرچی زاده، جواد ايجادی، جواد الجوردی، عبدالکريم الھيجیفرھن: از راست به چپ 

نوشته يا نقدی را که مخالف نظريات سياسی و اجتماعی و فرھنگی ايشان باشد نمی پذيرند، ولی پذيرای ناسزا گوئی به 

   .که ايشان و ياران ايشان را دموکرات ارزيابی کرده باشند شھروندان می شوند، به شرط اين

در تاريخ ايران و خاصه از دوران فروپاشی مملکت فارس، خيل خيانت کاران و مزدوران روس و انگليس و سپس در 

چنين اضمحاللی امروز در . نمی توانيم بگوئيم چنين واقعيتی وجود نداشته است. ئی شناخته شده استامريکادوران شاه 

يت ايدئولوژی اسالمی که معرفت شناسی آن در سطح شتربانان ايران با توجه به تداوم رسوبات استعمار زدگی و حاکم

نظر می رسد که به اين زوديھا از مملکت ما ه  سال پيش نزد مردمان بيابان نشين کويرھای عربستان است، بعيد ب١۴٠٠

  . ستً و عينا می بينيم که اين مزدوران ھنوز وجود دارند و چھره ھايشان نيز شبيه آدميزاد ا رخت بربسته باشد

 احتمالی که جامعۀ ايران  نقش مخربی درسير تحولکه به شکل بنيادی مضمحل  و) پنتاگونی(اين آلترناتيو سازی تقلبی 

 و در عين حال شکافی مضاعفی در جامعۀ ما به وجود آورده است که بی شباھت به  به آن نيازمند است بازی می کند
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شگردھای امپرياليستھا برای تجاوز به کشورھا و مردمانی که در ھر صورت . ّآماده سازی جنگ سری داخلی نيست

جنگ داخلی، نتيجه گيری به دور از ذھن نيست، فقط کافی ست به گروه . ًھدف گرفته اند در ھمه جا تقريبا يکسان است

می نديشيم که از سوی شتر سواران عرب و يا واشنگتن و پاريس پشتيبانی ايران بي) ضد(ريستی مجاھدين خلق ترو

  .شوند، و يا گروه ھای اوباش استقالل طلب که ھمگی در ھمين رنگين کمان شرکت دارند

 عوامفريبی و اختناق از ھر دو سوی پوزيسيون واپوزيسيون خيانتکار و وابسته به امپرياليسم جھانی وقتی روی حيات 

در . نجامدی محروم و گول خورده بيی توده ھااجتماعی سنگينی کند ممکن است به واکنش ھای پيشبينی ناپذيری از سو

ھر صورت در رابطه با اپوزيسيون ھای پنتاگونی يا جامعۀ رنگين کمان ما ھمچنان با يک تجاوز و توطئۀ امپرياليستی 

چنين موضوعی نيز . و چنين امری بی پاسخ نمی ماند، خود اين نوشته شاھدی ست عينی بر ھمين مدعا. سرو کار داريم

گو با برخی از اين  و  من نبوده، بلکه در ھمان کوران توطئۀ سبز در گفت"ھرمنوتيک شخصی"ات و تنھا زائيدۀ تخلي

افرادی  که به ھمين رنگين کمانھا تعلق داشتند، از خودشان شنيده ام و سرانجام اعتراف کرده اند که امپرياليستھا را به 

  . جمھوری اسالمی ترجيح می دھند

ن با چنين رويکردی در انتخاب و تشکيل آلترناتيو از آغاز از جايگاه  فاعل شناسنده، فعال می بينيم که جامعۀ رنگين کما

 کند که  عليه ینگوو مبارز اجتماعی يعنی جريانی که می بايستی شناخت علمی را جايگزين شبه علم و توطئه ھای گونا

.  ھيچ گوشه ای از جھان قديم مخالفتی ندارندبه سخن ديگر مخالفانی که در واقع با.  می دھدءبشريت رواج دارد، استعفا

و باز ھم به سخن ديگر، ھيچ تفاوت ماھوی بين اين اپوزيسيون وابسته به امپرياليسم و مسلمانی که که از يک آيت هللا 

 وليت و سرنوشت تمام آرزوھا را به دست غير سپرده اند و تبديل شده اند بهؤتقليد می کند وجود ندارد زيرا ھر دو مس

در نتيجه عوامل و . نديشد، و نه حرف بزند و نه حرکت کندخودی خود بيه عروسک خيمه شب بازی که نه می تواند ب

  .عناصر اختناق و از خودبيگانه ساز از ھر دو سو آشکارا در کارند

ی نازلی می  با آگاھی به اين امر که نخستين قربانيان چنين وضعيتی خود ھمين افرادی ھستند که خودشان را به بھا

با اين . فروشند و به مزدور امپرياليستھا تبديل می شوند، با چنين کاری در واقع خودشان را از آدم بودن محروم می کنند

گونه ای ست که برخی از ساواکی ه وضع ب. حساب بين جامعۀ رنگين کمان و انجمن دژخيمان راه زيادی باقی نمی ماند

ی خوانند، مثل بھروز ثابتی، گرچه افشاگريھای او در مورد غالمحسين ساعدی  م"ابو عطا"ھای دوران پھلوی نيز 

دست کم برای من که سالھاست سعی می کنم برخی آثار ادبی معاصر ايرانی خاصه در جبھۀ اپوزيسيون را که به غلط 

به احتمال ندامت نزد برتولت برشت نيز در نوشته ھايش .  کنم، بسيار مفيد بودءبه مثابه اثر ھنری شھرت يافته افشا

ولی دژخيمان و به ھمين گونه اپوزيسيون . دژخيمان اشاراتی دارد و چنين احتمالی را مشروط به شرايط خاصی می داند

ھای رنگين کمانی پنتاگونی وقتی از حرفۀ خود دست می کشند که ببينند اربابشان از قدرت ساقط شده و حقوق مکفی 

يعنی حادثه ای که برای رژيم پھلوی روی داد و برخی افشاگريھا از جبھۀ سرنگون شده . آنان نيز به مخاطره افتاده است

بی .  و حادثه ای که ممکن است در تحوالت معاصر و چند قطبی شدن جھان برای امپرياليستھا روی دھد ممکن شد

  .نجامدآميزی بين توده ھا بيًگمان چنين وضعيتی حتما بايد به نتيجۀ تنش 

 در جبھۀ به اصطالح " دموکراتيک و الئيک"خصلت ديکتاتوری و اختناق بزک کرده پشت دعاوی  تأکيد روی 

آلترناتيو است ولی ھنوز با تکيه به قدرت عاريتی سر پا ايستاده اند، يعنی ھمان قدرت عاريتی که نزد آنان موجب از 

ولی در .  بقيه کمی مشکلتر خواھد بودخودبيگانگی مضاعفی می گردد و در نتيجه عبورشان به مرحلۀ آگاھی نسبت به

وضعيت قدرت واقعی نه فقط به دليل وابستگی به امپرياليسم واز خودبيگانگی مضاعف و بيمارناک بلکه به دليل 

خصلت طبقاتی و نابارورشان، دارای اين قابليت پتانسيل ھستند که روی استبداد پھلوی و حکومت ديکتاتوری اسالمی 
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از ھر فرصتی استفاده کرده ام تا به پيشگامان ايران در مورد اولويت مبارزه عليه اين   سالھا پيشمن از. را سفيد کنند

 و اگر بدھماپوزيسيون ھای پنتاگونی در مصاف با بحران تمدنی و فرھنگی و اجتماعی و اقتصادی در کشورمان ھشدار 

روی ضرورت مبارزه و افشای اين اوباشھا موضعگيری ام نسبت به گذشته در رابطه با رژيم اسالمی تغيير کرده، 

ً و چنان که از ھم اکنون می توانيم مشاھده کنيم، و ببينيم که عمال انتشار حتا يک کتاب  ھمچنات ثابت قدم باقی مانده ام

 رسالۀ "ِدست کم، تجربۀ عينی در مورد ترجمۀ فارسی کتاب (خارج از تصميم قدرتھای امپرياليستی ممکن نيست 

يد می کند و اين کتاب تنھا گواه عينی مبنی بر حضور اختناق در غرب ئ در فرانسه اين واقعيت را تأ"ری خداناباو

در حالی که تبليغ برای دموکراسی و ). البته چنين ممنوعيت و محدوديتی بر اساس قانون نانوشته ای عمل می کند. نيست

  .کند و آزادی گوشھا را کر میحقوق بشر در اروپای پيشرفته و مدرن و سرشار از دموکراسی 

 سايت جامعۀ رنگين کمان را "ارزشمند"برای آنانی که بيشتر کنجکاو ھستند و وقت بيشتری برای مطالعۀ مطالب 

  . آميز مورد نظر را در زير قيد می کنمءدارند، در اينجا لينک متن استھزا

http://rangin-kaman.net/1393/06/26/14673/ 

در واقع من نويسندۀ اين قطعه را نمی شناسم، در ھر صورت در صفحۀ سايت نام نويسندۀ متن را نيافتم که معرف 

من را سزاوار دانسته است، ه ًنويسنده باشد ولی ظاھرا او من را می شناسد و نمی دانم چرا اين ھمه بی مھری نسبت ب

 بين من و استاد نقل می کند واقعيت ندارد و اختراع شخصی خود صحبت داستانی که در خطوط آخر از در ھر صورت

کس ديگری نمی تواند  در ھر صورت نه من و نه ھيچ. برای بقيۀ مطالب نيازی به توضيح بيشتر نمی بينم. نويسنده است

در حالی که بين آزادی ... ه را منتشر کرده استولی رنگين کمان بی ھيچ مانعی اين قطع. مانع فانتسمھای ديگران شود

در مورد تحليل روانشناسانۀ نويسنده نيز حرفی برای . بيان و آزادی نقد و فحاشی و مسخرگی توھين آميز تفاوتی ھست

 ًاگر در اين زمينه مشکلی داشته باشم احتماال به روانشناس و روانکاو و روانپزشک مراجعه خواھم کرد،... گفتن ندارم

گرچه مبارزۀ طبقاتی را يکی از بھترين روان درمانيھا می دانم، (...) البته نه روانپزشکھائی مثل غالمحسين ساعدی 

جز ھمان ه شناسم، چيزی نيستند ب ولی من  امثال رنگين کمانھا را می. ًخصوصا به اين علت که به پول احتياج ندارد

جز تکرار حرفھای رسانه ھای امپرياليستی ه د بن نيز برای گفتن ندار پنتاگونی، در نتيجه حرفی"انقالب رنگی"رنگھای 

ه ب. ًو اگر چنين مطالبی را منتشر می کنند، حتما شأن خاصی برای آن قائل بوده اند). بخوانيد دروغ رسانه ھای ناتو(

 بيان، بنيادی است سايت رنگين کمان، بنياد آزادی انديشه و ": طوری که در مانيفست سايت رنگين کمان می بينيم 
بنيانگذاران بنياد،  .دارد عدالت طلبی مردم ايران گام بر می مستقل که در راستای يک قرن جنبش آزادی خواھی و

  "دانند می استقالل و رشد جامعه ايرانیۀ آزادی، دمکراسی و الئيسيته را ستون ھای سه گان

 .نظر می رسده د بصد بلکه ھزار درصد در صنه دروغ ًيعنی مشتی دروغ، خصوصا در کشوری مثل فرانسه ابعاد اين 

راحتی تشخيص دھد که اين متن منتشرشده در سايت رنگين کمان نقد است يا فحاشی به ھر خوانندۀ بی طرفی می تواند ب

، گوئی يک نفر حقيقت و نقد بارزی نوشته و رنگين کمان نيز در مقام شھروند )در اينجا حميد محوی(يک فرد خاص 

 چشم انداز آينده ای بھتر، مدافع حقوق بشر و آزادی بيان، وظيفۀ شھروندی خود دانسته  ۀل و دموکرات و به مثابوؤمس

که نقش ميانجی را بين نقد و يا کامنت  بارز و جامعۀ فرھنگی به عھده بگيرد که ھمگان از اسکيزوفرنی حميد محوی 

چه کشف بزرگی؟ حاال بايد ببينيم که ). عجيب الخلقه(لوراليسم کسب اطالع کنند، توشه ای برای دنيا و آخرت جمعی و پ

 با فرد اسکيزوفرن و بيمار روانی چه رفتاری دارند؟ سطح "...بنيانگذاران بنياد آزادی، دموکراسی و الئيسته"اين 

ً مطمئنا وقتی ...شناختی که از انسان و جھان باطنی او دارند در چه حدی واقع شده؟ از چه روشھائی استفاده می کنند

ً معرفی می کنند، کامال روشن است که به چه چوبی خودشان را " روانپزشک برجسته "غالمحسين ساعدی را به جای 
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در جھان قديم، کليسائی ھا اسکيزوفرن ھا را به بھانۀ جن زدگی و يا ابليس زدگی يا جادوگری در ھيزم به . گرم می کنند

ًيک الئيک گويا فعال به تمسخر گرفتن فرد اسکيزوفرن و افشای رسمی و عمومی رنگين کمان دموکرات. آتش می کشيدند

  . بيمار و بيماريھايش رأی داده است

ًرنگين کمان به مديريت آقای فرھنگ قاسمی اگر به دموکراسی و آزادی دلبستگی دارند، مطمئنا نمی توانند چنين امر 

 فردی که شھامت معرفی خودش را ھم ندارد، و با نشر فحاشی به بشر دوستانه و پيشگامی را با انتشار پرت و پالھای

 طرفدار ۀولی اشتباه رنگين کمان ھا اينجاست که در اين تالش برای نمايش خودشان به مثاب. شھروندان به انجام رساند

چون که اجازه داده اند . به خطا رفته اند و سقوط کرده انددموکراسی، به دليل شاخص ھای خودشان برای حقوق بشر، 

) به ناحق(اگر حميد محوی . تا مطالب بی ارزش و انباشته از توھين به شھروند ديگری در رسانه ھايشان منتشر شود

بی اعتبار شود، مشکل رنگين کمان برای تحقق آزادی بيان، دموکراسی، مشکل بيکاری و فقر و جنگ و شالق زدن 

به چه درد رنگين کمان می خورد؟ حميد محوی چه !  شدءکارگران ايرانی حل می شود؟ حميد محوی، اسکيزوفرن  افشا

ًکاره ھست؟ چه کار کرده، چه غلطی کرده که سزاوار اين ھمه ناسزا بوده؟  پس حميد محوی حتما بايد کاری کرده باشد 

حاال بايد بررسی شود .  تا رنگين کمانشان را با آن رنگين تر کنندکه رنگين کمان را به انتشار چنين مطالبی تشويق کرده

ًکه حميد محوی، اين اسکيزوفرن چه غلطی کرده، بی گمان از اين بخش حتما صرفنظر خواھند کرد، زيرا برای چنين 

مان کافی جای نقد جدی برای جامعۀ رنگين که کاری نيازی نمی بينند، ھمين گزارشات ناسزاگويانه و تمسخر آميز ب

ِولی من اطمينان دارم که ھمۀ ايرانيھا به شکلی که رنگين کمان ھا ... خواھد بود و در شأن چنين رنگين کمانی نيست
  .تصور کرده اند گيج و منگ نيستند

سايت جامعۀ رنگين کمان، به شکلی که خودشان را با اين نام معرفی می کنند، در کوران جنبش سبز  به مديرت فرھنگ 

و جنبش سبز نيز يعنی يکی از رنگھای آن پديده ای است که در ادبيات جغرافيای سياسی به نام .  راه اندازی شدقاسمی

م چرا که جبھۀ بين  نمی" انقالب رنگی "در اينجا نيازی به توضيح بيشتری دربارۀ .  می شناسيم"انقالب رنگی  "

و مطالب متعددی در اين زمينه در سايتھای . ارۀ آن نوشته اندگران آزاد و مستقل به اندازۀ کافی دربآلترناتيو و تحليل

ًپيشگام فارسی زبان منتشر شده و در کتاب ژان ميشل ورنوشه نيز دربارۀ اين موضوع در فرازھای کامال روشنی اين 

 نوشتۀ " ايران، تخريب ضروری"متأسفانه ترجمۀ کتاب (پديده را توضيح می دھد و نيازی به تکرار مطالب نمی بينم 

با اين حساب گويا که اسکيزوفرنھا تعدادشان خيلی ). ورنوشه، ھم اکنون به دليل کپی رايت از دسترس خارج است

  . زيادتر می شود

ول تمام خسارات جانی و مالی برآمده از آن ؤ مسۀنيز ھست که بايد دست کم از ديدگاه من به مثابجنبش سبز و ھمين 

ًخصوصا قتل ندا .  آقاسلطان بايد در جايگاه متھم رديف اول باز شناسی شودخاصه در مورد قتل ندادانست، و 

آقاسلطان به دست جنبش سبز و نه جمھوری اسالمی ايران، يعنی ھمان فرضيه ای که اپوزيسيون ھای رنگين کمانی 

ه نيز نخواستند حاضر به قبول آن نشدند، و اين نظريه را با سکوتشان واپس زدند، و آن را حتا به مثابه يک فرضي

يعنی موضوعی که دست کم . بپذيرند، و ھمين امر ھست که اتھام جنبش سبز در اين ترور تبليغاتی را پر رنگتر می کند

تحليلی که در ده بخش دربارۀ قتل ندا آقا سلطان نوشته .  را ثابت می کند" عدم خشونت "اعتباری نظريۀ  ًو عمال بی

جغرافيای سياسی منتشر شده بود ولی بار عام نيافت، و امروز نيز گروه کار تعيين /بودم، در گاھنامۀ ھنر و مبارزه

.  توقيف کرده است"چه کسانی ندا آقا سلطان را کشتند؟" بخش دربارۀ تحليل ١٠مصاديق مجرمانه اين وبالگ را با آن 

الم در ايران که کارگران معدن  دين اس"دوران طالئی"و يک بار ديگر می بينيم که چگونه پوزيسيون اسالمی، دستگاه 

و .  و اپوزيسيون پنتاگونی در رويکردھا و کارکردھايشان با يکديگر در ھمآھنگی به سر می برند طال را شالق می زند
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باز ھم يک بار ديگر می بينيم که چگونه ارزش ھای پنتاگونی و اسالمی ذوب در نظام از خودبيگانه ساز می شوند و 

  .ئی و يگانه مصاديقشان را به جھانيان تحميل می کنندھمچون ھيوالئی نامر

  

  نوشتۀ پيام فضلی نژاد" شواليه ھای ناتوی فرھنگی"دربارۀ کتاب 

ی در اينجا بايد از کتابی که خيلی به تازگی کشف کرده ام ياد کنم که  بسياری از تحليل ھايم را روی موضوع ناتو

 نوشتۀ پيام " شواليه ھای ناتوی فرھنگی، يک نما از کودتای مخملی"يد می کند، ئفرھنگی و ميان فرھنگی ايران تأ

ولی خواندن اين . ًفضلی نژاد،  گرچه ظاھرا نويسنده از جبھۀ رژيم پشتيبانی شده و از رژيم اسالمی نيز دفاع می کند،

ًکتاب را حتما پيشنھاد می کنم گرچه شخصا سترات وقتی که دست خواننده ژی نگارش نويسنده را نمی پسندم، برای مثال يً

را می گيرد و به اين سو و آن سو می برد و در مقام نويسنده برای خواننده تصميم می گيرد و حتی واکنشھای او را 

 اينجا برای خواننده، نقطۀ افسوس است و نبض او، با شرم از پوچی ":  می گويد ١۵تعيين می کند، در پيشگفتار صفحۀ 

. نديشدواننده می تواند به شکل ديگری بي، در حالی که خ"ای اسالمی و ايرانی می زندھای فلسفۀ غرب، برای ارزش ھ

له برای ما در جايگاه خوانندۀ أار باشيم ؟ چون که پيش از ھمه مسچرا بايد از پوچی ھای فلسفۀ غرب يا شرق شرمس

گونه نظريات و نظريه ھای در مقابل آثار فلسفی درک نظريات است، می توانيم تاريخ فلسفه را مرور کنيم و ببينيم که چ

چنين رويکردی در تحميل شرم و يا تپيدن و تپاندن نبض ... ديگر موضع گيری می کنند بی آن که شرمسار باشيم يک

ده و در عين حال به تاريخ برای ارزشھای اسالمی، در واقع به موضع ايدئولوژيک و خاصه ايدئولوژی مذھبی نويسن

ۀ زير سم اسبان راھزنان بيابان نشين جنوب خليج فارس و فرھنگ و تفکر و معرفت شناسی سرزمينھای مفتوحگسترش 

  .  سال پيش باز می گردد١۴٠٠تاريخی ھمين بيابان نشينان در 

گسترش دين اسالم ھمواره بر اساس زور و تھديد و . يکی از سرزمين ھائی که در کام تازيان سقوط کرد ايران بود

ن ديگر با فشارگروه ھای کوماندوئی و تروريسم تحقق يافته و ممکن شده است، و امروز نيز در نيروی نظامی و به بيا

بازگشت به دين ناب شتربان عرب چيزی در اين خصوصيت آدمکش و تروريست آن تحول نيافته و به ھمين علت نمی 

عالوه . خصی خودش را داشته باشدخواھند به خواننده اجازه دھند که در مقابل اطالعاتی که دريافت می کند واکنش ش

. اين دو يکی نيستند. بر اين فلسفه ھای غربی، پوچ يا ھر چيز ديگری، از زمين تا آسمان با ناتوی فرھنگی فاصله دارد

ً که ھر روشنفکری حتما غرب زده و "روشنفکر"ولی چرا اين ھمه بی مھری نسبت به فلسفۀ غرب و بی اعتبار دانستن 

  لو خائن و عامل ناتوی فرھنگی معرفی می شود؟ مثل رامين جھانبگ

در ھر صورت می بينيم که اصطالح روشنفکر در سرتا سر پيشگفتار نويسنده به شکل مترادف برای کودتاچی 

بی گمان می توانيم عليه ناتوی فرھنگی مبارزه کنيم، زيرا اين جريان .  به کار رفته است"ماسون زده" و "مخملی"

ھنک اروپائی ست و نه حتا فرھنگ آنگلوساکسون، بلکه توطئه ای استعماری ست که برای گسترش تجاوزکارانه نه فر

ًتسلط اياالت متحده در جھان به کار بسته می شود و در نتيجه کامال انحرافی ست و حتا اگر از ذخاير فرھنگی غرب 

 جريان ھمراه می شوند نامشان روشنفکر در نتيجه افرادی که با اين. الھام بگيرد در اشکال معيوب و تحريف شده است

نيست، و بيشتر شبيه ديوان ساالرانی ھستند که قابليتھا و فن آوريھايشان را در خدمت قدرتھا و برای اھداف سياسی و 

ًاجتماعی و امثال اينھا قرار می دھند و احتماال حتا می توانند از ديدگاه طبقاتی و ايدئولوژيک با ھمين جريان انحرافی 

  . وافق باشندم

که واقعيت داشته باشد  می توانيم افرادی را به جاسوسی، خيانت به ميھن و يا ھمکاری با صھيونيسم متھم و چنان

جامعۀ "محکوم کنيم، ولی اين که چنين اموری را در کل به جامعۀ روشنفکری نسبت دھيم و مدعی شويم که 
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 گوئی روشنفکران جامعه و طبقۀ خاصی را تشکيل می -ه است  وابست"روشنفکری ايران به اردوگاه جھانی صھيونيسم 

پس چگونه می توانيم اين خصومت آشکار و رايگان عليه روشنفکران را درک .  با منطق عقلی توجيه پذير نيست- دھند

ل، به کنيم؟ چرا پيام فضلی نژاد در مبارزه و افشای ناتوی فرھنگی و توطئۀ انقالب رنگی و به ھمين بھانه در عين حا

 اين ھمه پافشاری می کند؟  آيا به اين دليل "جامعۀ روشنفکری ايران"صحرای کربال می زند، و روی بی اعتبار کردن 

ًاست که روشنفکر فورا در مقابل گروه روحانيت قرار می گيرد، در حالی که در جمھوری اسالمی تنھا روحانيت است 

در اختيار اين گروه يا طبقه قرار گرفته تا شبه علم خودشان را در تمام ًکه حق منبر دارد؟ و عرصۀ علوم انسانی کامال 

  مؤسسات و ساختارھای کشور جايگزين علم کنند؟ 

  
آيا تزريق شبه علم اسالمی در ساختارھای کشور در حالی که ما برای رفع مشکالت اجتماعی به شناخت واقعی نيازمند 

گ با ناتوی فرھنگی نيست؟ آيا تزريق شبه علم به تمام مؤسسات و ھستيم، آيا چنين رويکردی در راستا و ھماھن

ی عليه ايران واقع نشده که ھدفش تخريب نيروھای مولد و استقالل ئاعی ايران در راستای توطئۀ ھسته ساختارھای اجتم

جتماعی ست، و پيشرفت ايران بود؟ و به اين علت که ناتوی فرھنگی نيز نوعی شبه فرھنگ، شبه شناخت و شبه جنبش ا

در " و يا "در دين اجبار وجود ندارد"و ھر دو شبه علم مذھبی و شبه انقالب ناتوئی به قدرت و خالف ظاھر، و دعاوی 

ً  مشخصا و دقيقا به اعمال خشونت و راھکارھای " منع خشونت " و " جنگ نرم "، يعنی "جنگ فشنگ وجود ندارد ً

  .  تکيه دارد-  در جبھۀ ناتو–ی ئه تروريستی و سخت افزار و جنگ افزار حتا ھست

طور کلی اديان ه چرا روشنفکر بايد در رژيم جمھوری اسالمی اين ھمه مورد تحقير قرار بگيرد؟ علت اين است که ب

يکتاپرست، اديان ابراھيمی، يھودی، مسيحی و مسلمان، اين سه تفنگدار ھر سه دشمن قسم ياد کردۀ فلسفه، علم و انديشه 

ع دشمن زندگی اند و با موکول کردن زندگی به جھان باال، در نفی زندگی واقعی می کوشند به ھمين علت در واق. ھستند

نمونه ھای فجيع اين خصومت ديرينه و بنيادی در تاريخ بسيار متعدد . برای نظام سرمايه داری و طبقاتی کاربرد دارند

  .  کنماست، ولی در اينجا نمی توانم متن حاضر را بيش از اين سنگين

در خواندن کتابی که توصيه کردم نکتۀ ديگری که بھتر است بدانيم، اين است که نويسنده، پيام فضلی نژاد به دليل 

ًموضع گيری ايدئولوژيک و مذھبی از وجوه واقعا مخرب ناتوی فرھنگی حرف نمی زند بلکه نگرانی اش از آغاز در 

 می کند ءتمايالت ليبراليستی نزد ناتوچی ھا را افشا.  می کندکفۀ ترازوی قدرت حاکم و ارزش ھای اسالمی سنگينی

گونه ای جلوه می دھد که گوئی جمھوری اسالمی ايران ليبرال نيست، با سرمايه داری در روزگار ما رابطه ای ه ولی ب

انی در ندارد، معادن طبيعی که به شکل رايگان در فضای طبيعت ايران ھمچون ميراثی طبيعی به ھمۀ ايران و اير

ًگذشته و حال و آينده تعلق دارد خصوصی سازی نشده، و حتی بھداشت که اگر کارمندان آن ظاھرا افراد مستقلی ھستند 

ولی محصول جامعۀ ايران بوده اند، يک پزشک، يک متخصص در ھر زمينه ای پيش از ھمه محصول ھمۀ جامعه 

با اين وجود در جمھوری اسالمی ايران .  تربيت کرده استاست و جامعه بوده که او را برای پاسخگوئی به نياز خاصی

رو نشده ه آنھائی که در عمرشان با ناتوی فرھنگی روب. خصوصی را جايز دانسته استبھداشت و  دستگاه دين اسالم  

ئی می فرمايد اند می توانند واليت فقيه را نگاه کنند و سورۀ بقره  را بخوانند،  يعنی وقتی که هللا به زبان عربی چيز ھا
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در . که مفھومش اين است که به گناھکاران بيشتر پول می دھد که بيشتر گناه کنند تا در آن دنيا بيشتر مجازاتشان کند

واقع در رسانه ھا می بينيم که پوزيسيون اسالمی سرمايه داری طبقاتی و اپوزيسيون پنتاگونی ليبرال و طبقاتی ھر دو 

يعنی فقط به اين علت که انقالب . ر استفاده می کنند تا حقانيت خودشان را ثابت کنندديگ از ضعف ھا و کاستی ھای يک

ًسبز به کلکسيون انقالبھای رنگی پنتاگون تعلق داشته و توطئۀ امپرياليستی بوده، بايد نتيجه بگيريم که پس حتما حق با 

ر دو به پيکرۀ يگانه ای تعلق داشته باشند که چه بسا که ھ. البته چنين نتيجه گيری از واقعه اشتباه است... علی بوده

شواليه ھای ناتوی "با وجود اين کتاب . عملکردشان تداوم بخشيدن به نظم سرکوبگر و از خود بيگانه ساز است

 خاصه برای افرادی مثل من می تواند جذبه ھای خاصی داشته باشد، زيرا در انزوای پاريس و در فضای "فرھنگی

يسی و جاسوس بازيھائی که اپوزيسيون ھای پنتاگونی و گروه تروريستی مجاھدين خلق و سلطنت لواختناق آميز و پ

ًطلبان ايجاد کرده اند و در عين حال طبيعتا از سوی پنتاگون و دولت فرانسه و احتماال پدرخواندگان تروريسم جھاد طلب  ً

می برای فعاليتھای اجتماعی و فرھنگی باقی نگذاشته ًبين المللی نيز پشتيبانی می شوند، و تقريبا ھيچ فضای آزاد و سال

  . حتا دانشگاه ھا از اين بازی ھای سياسی در امان نبوده است. اند

 در سرزمينی که مريم رجوی نمايندۀ سياسی مردم ايران معرفی می شود و فرح پھلوی حامی فعاليتھای فرھنگی و 

 در کن جايزه می گيرد، انتظار چندانی نمی توانيم برای امور ھنری و گلی ترقی نيز رمان نويس و سينمای ايران ھم

  . اجتماعی و فرھنگی و ميان فرھنگی خاصه در پيوند با ايرانيان مقيم اين نوع کشورھای غربی  داشته باشيم

 ست، و اطالعات گرانبھائی کهاناتوی فرھنگی ھمواره يکی از موضوعات مرکزی برای گاھنامۀ ھنر و مبارزه بوده و 

پيام فضلی نژاد دربارۀ شواليه ھای ناتوی فرھنگی در اختيار ما می گذارد ھرگز نمی توانستيم در فرانسه از سوی 

و . دست آوريم، زيرا اين جامعۀ رنگين کمانی با چنين مقوالتی بيگانه استه اپوزيسيون ھای دموکراتيک و الئيک ب

ه با وجود حمالت متعدد تروريستی در پاريس و نيس که در جای شگفتی و پرسشھای بسيار است که چگونه دولت فرانس

دھا شھروند فرانسوی انجاميد، ھنوز از اين گروه ھا پشتيبانی می کند، خاصه از اين جھت که صمجموع به قربانی شدن 

يس نيز  در پار"اپوزيسيون سوريه"سازمان مجاھدين خلق با تروريستھای فعال در سوريه ھمکاری داشته و با نمايندگان 

 با نمايندگان تروريستھائی که در سوريه عليه دولت سوريه می ٢٠١۶ جنوری ٢٨در تماس ھستند و در تظاھرات 

جنگند و در فرانسه نيز مردم را به رگبار می بندند و يا با کاميون زير می گيرند، با دعای خير آنان راه پيمائی می کنند؟ 

 نفر ٨٠ اعالم کرده است که رانندۀ کاميون سفيد که موجب مرگ بيش  از گرچه  برنادرد کازنوو وزير کشور فرانسه(

ًواقعا نمی دانيم چنين واقعياتی را چگونه بايد درک کنيم؟ با ... ) با تروريستھای داعش ارتباطی نداشته است ... شده 

تروريسم اسالمی در عين حال  اين جھاد طلبان ۀھم... آگاھی به اين امر که القاعده، داعش، جبھۀ النصره، احرارالشام

  .  ناتو نيز ناميده و تشخيص داده شده اند" پياده نظام "در زمينۀ جغرافيای سياسی 

ًآنچه در مورد ناتو بايد يادآوری کنيم، اين است که اين سازمان نظامی اساسا برای جلوگيری از به قدرت رسيدن 

 ويژگی تاريخی ناتو می توانيم نتيجه بگيريم که دست کم يکی کمونيستھای اروپائی در اروپای غربی ايجاد شد، از اين

از کارکردھای ناتو نسخۀ فرھنگی و اجتماعی، يا ناتوی فرھنگی نيز به ھمين خصوصيت ضد کمونيستی و ضد 

به بيان ديگر می بينيم که يک بار ديگر ناتوی . ضد فرھنگی و ضد ھنری و ضد بشری باز می گردد...اجتماعی

خاصه به اين علت که به دروغ رسانه تکيه . ن در خصومتشان با خرد انسانی  ضلع مشترکی پيدا می کنندفرھنگی و دي

زيک اشتغال دارد و حقانيت خود را نيز به ضرب و شرط چاقو ثابت می گونه که دين به حرفۀ  قاچاق متافدارد، ھمان 

  . د فرھنگ سروکار داريمدر نتيجه ما در ھر دو مورد با ض. توده ھا را فريب می دھند. کند
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