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  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 
  ٧/۶بخش 

  
ليبراليسم و  )يا اخوان المسلمين(نقطۀ مفصلی اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی با القاعده، سلفی مسلکان و وھابی ھا 

  انحالل کشورھای مستقل

طور کلی اخوان المسلمين در ه  سلفی و بپيش از ھمه آنچه اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی را با تروريستھای وھابی و

 طرفداری ھر دو جبھه از ليبراليسم و از نوع افراطی آن است و به ھمين علت نيز ھست که مقبول  پيوند قرار می دھد

چنان که می دانيم اين جريان . ئی و به سخن ديگر اولتراليبراليسم آنگلوساکسون واقع می شوندامريکانئومحافظه کاران 

يعنی موضوعی که در عين حال وجه تمايز اھل سنت عرب جھاد طلب .  داری با استقالل کشورھا سازگار نيستسرمايه

و ) شيعۀ ايرانی(در مقابل دفاع از مرز مشخص ) جھاد طلبی اھل سنت(بی مرزی . و انتحاری و شيعۀ ايرانی نيز ھست

جد و يا تجمعات اھل سنت و ديگران حمله کنند و دست به ما در ھيچ کجا نمی بينم که شيعيان به مسا. ناسيوناليسم ايرانی

گرچه خود جمھوری اسالمی نيز در خصوص نظام اقتصادی چندان از چنين جريانی به دور .  عمل انتحاری بزنند

نيست و شايد نظام سرمايه داری جھانی ھنوز متحدی معتبرتر، قوی تر و وفادارتر از خود اين رژيم اسالمگرا برای 

با اين وجود رگۀ ناسيوناليسم شيعۀ ايرانی و استقالل طلبی شايد ھمان . ز نظام سرمايه داری در ايران نيافته استدفاع ا

مشکل . موضوع مورد اختالف بين ايران و طرحھای امپرياليستی برای تجزيۀ ايران و خيلی کشورھای ديگر باشد
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سالم در ايران در برابر خواستھای نامشروع امپرياليستھا غرب حتا با تسليم شدن حاکميت سرمايه داری و دستگاه دين ا

. حل شدنی نيست، بلکه پتانسيل ايران برای پيشرفت و در نتيجه قدرت گرفتن ايران است که برای آنان تحمل ناپذير است

ريه ، عراق و سوادر ليبي: ثبات سازی ھمچنان در ھمه جا در شرف تکوين است  در نتيجه طرح تجزيۀ کشورھا و بی

لقب داد خالصه نمی » محور شرارت  «اين موضوع تنھا به کشورھائی که بوش آنھا را ) پس از تجزيۀ يوگوسالوی(

ً استانداردھای نظامی خودش عمال ساخت و تعيينشود، و نه حتی به روسيه و چين، بلکه برای مثال اياالت متحده با 

م پيمانان خودش  را به تعطيلی کشانده و يا روندی است که در سازھای کشورھای سازندۀ اسلحه در پيمان ناتو، يعنی ھ

  .تسلط بر ھمۀ جھان: ھدف يکی ست . شرف تکوين است

 يک بی ثبات سازی کشورھای هول شمارؤ عالوه بر اين می توانيم اياالت متحده و طرح ھای امپرياليستی اش را مس

انی به بھانۀ ھمين اعمال تروريستی، از آنجائی که کشتار مردم زيرا امپرياليسم جھ. اروپائی با حمالت تروريستی بدانيم

عراق يا سوريه و افغانستان و يمن و امثال اينھا کافی نبوده، در نتيجه عمليات تروريستی در خاک فرانسه مثل گيالس 

 باشد که روی کيک خامه ای برای طرح ھای امپرياليستی می تواند بھانه ساز مداخالت نظامی در کشورھای مستقلی

خودشان به ھدف سرنگونی رژيم حاکم و به قدرت رساندن اخوان المسلمين به وسيلۀ ھمين تروريستھا تخريب کرده 

در سوريه » مبارزان آزادی و دموکراسی«خود دولت فرانسه از نخستين کشورھائی بود که برای به اصطالح ... اند

 مستشار اطالعاتی ١٩گ تروريستی، پروندۀ دستگيری  ماه پس از آغاز بحران و جن۶(مستشار نظامی فرستاد 

نيروھای ويژۀ فرانسه که به دام ارتش عرب سوريه افتاده بودند در شبکۀ ولتر منتشر شد، البته اين گزارش ھرگز در 

 به ًفرانسه به شکل رسمی به اطالع عموم نرسيد و دولت فرانسه اين واقعه را سانسور کرد و بعدا مدعی شد که اين افراد

ولی از چندی پيش به شکلی که برخی تحليل گران مثل تی يری ميسان ). انتخاب شخصی خودشان به سوريه رفته بودند

تروريسم اسالمی «ل اوضاع از دستشان خارج شده،  در حالی که ھنوز از پشتيبانی وگزارش داده اند گويا که کنتر

که به سھم خودشان بھای تروريسم دولتی خودشان را در رو دست نکشيده اند، و اين مردم فرانسه ھستند » ميانه

مردم فرانسه و اروپا ھنوز پی نبرده اند که در واقع قربانی سياستھای تروريستی دولت . سرزمين ھای ديگر می پردازند

ز از بی گمان، طبقۀ حاکم خيانتکار فرانسه ني. خودشان ھستند، ولی متھم رديف اول را اسالمگرايان داعشی می دانند

ی ه امردم فرانسه از ترس تروريستھای جھاد طلب ھيچ چار. اين وضعيت برای ثبات خود بھره برداری خواھد کرد

 با سلب آزادی ھای فردی و اجتماعی خودشان از آنان در ءجز اين که به دامن بورژوازی پناھنده شوند که ابتداه ندارند ب

  .  ھا دفاع کند" بربر"برابر 

بانی امپرياليسم جھانی از اپوزيسيون ھای خائن و مزدور، و دمکراتيک والئيک، سوسيال دموکرات و طور کلی پشتيه ب

  .حقوق بشری ايران را بايد در چھارچوب اين ساز و کارھای تجاوزکارانه و جنايتکارانه تلقی کنيم

دوستان و کمونيستھای ايرانی، در نتيجه، خالف ظاھر، يکی از داليل ناسازگاری اپوزيسيون ھای رنگين کمانی با ميھن 

اپوزيسيون ھای پنتاگونی علی رغم ھمۀ ظاھر سازيھای ميھن دوستانه . در انتخاب اين دو شاخص قابل درک می شود

ًنمی توانند کامال طرفدار ايرانی مستقل باشند، زيرا نه تنھا به دليل پشتيبانی از گروه تروريستی و ضد ايرانی مجاھدين 

ومۀ پاريس يکی از قرارگاه ھای آنان است، بلکه به دليل جذب تجزيه طلبان نيز با تمايالت ميھن که ح» ايران«خلق 

استقالل را در چھارچوب کسب استقالل برای برخی استانھای ايران . دوستی و استقالل  طلبی برای ايران ناسازگارند

ی تجزيۀ ايران به کشورھای کوچکتر، يعنی ًمی دانند، يعنی قطع عضو کردن ايران، که طبيعتا چشم اندازی است برا

با جنگھا و اختالفات دائمی ھمراه » نداز، حکومت کناختالف بي«قديمی و مشھور ژی يًموردی که الزاما بر اساس سترات

 رقيب ۀخواھد بود که نه فقط راه نفوذ و سيطرۀ امپرياليسم جھانی را باز می گذارد بلکه سير تحولی ايران را به مثاب
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 و يکی از نمايندگان اين طرح استعماری و جنايتکارانه در سايت رنگين کمان جواد  الی به تأخير می اندازداحتم

الجوردی است که تصوير او را در باال بين چھره ھای درخشان اپوزيسيون ايرانی پنتاگونی می بيند، اين شخص البته 

دراتيو، که در واقع نام ديگری است برای قطع عضو کردن طرفدار ايجاد چيزی است به نام فدراسيون ايران يا ايران ف

از شادروان روح هللا عباسی افسر قديمی توپخانه و نخستين پرسونل رادار در ناو پلنگ در ارتش ايران . از ايران

 که خود) ًچون که او تمام اين جماعتھا و خصوصا شخصيتھای وابسته به رژيم گذشته را از نزديک می شناخت(شنيدم، 

  .»سازمان سيا حقوق می گيرد«جواد الجوردی به او اعتراف کرده بود که از 

 به سخن ديگر، چنين افرادی در دانشگاه ھا و خارج از آن در طيف اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی با تمايالت مختلف 

نظر می رسد که بيشتر ه بلکه بًو رنگھای ظاھرا گوناگون، از ديدگاه و يا اعتقاد شخصی از رنگھايشان دفاع نمی کنند، 

داوطلب کسب امتياز فرصتھائی ھستند که قدرتھای امپرياليستی برای پيشبرد اھدافشان ضروری و مناسب می بينند و آن 

در غير اين صورت ھيچ مناسبتی ندارد که يک نفر به تنھائی نمايندۀ يک . سپرند را به آزمون داوطلبان خدمتگذار می

چرا که نه؟ گرچه تمام اين افراد با محافل و جريان ھای ھم سو نقاط اتصالی متعددی ( ی بشود جريان سياسی انفراد

و بی آن که خاستگاه مردمی داشته باشد و يا نياز مبرمی را توجيه کند و در عين حال مدير تآتر در تبعيد نيز می ) دارند

نمی داند برتولت برشت را با ت دو نقطه می نويسند شود در حالی که شايد يک نمايشنامه ھم در عمرش نخوانده باشد و 

البته روشن است که اجرای چنين طرحھای تجزيه طلبانه ای در ايران برای امپرياليستھا و .  يا با ط دسته دار

و به ھمين علت امپرياليستھا در ايجاد . اپوزيسيون ھای رنگين کمان پنتاگونی خيلی مشکل و حتا نا اميد کننده خواھد بود

پشتيبانی از اپوزيسيون ھای ايرانی وابسته فقط از آنھا به عنوان نيروی فشار و ابزار سياسی و خاصه برای سرکوب 

در واقع ھمانگونه که تحليل گر فرانسوی تی يری ميسان در مقالۀ . نيروھای پيشگام ايران می توانند استفاده کنند

دربارۀ علت وجودی و منشأ پيمان ناتو توضيح ) ر شبکۀ ولتر د٢٠١۶ جنوری ١١(» غروب ناتو «اخيراش زير عنوان 

  :می دھد 

 نگران و ١٩۴٩در حالی که برگزيدگان اروپائی از به قدرت رسيدن کمونيستھا در فردای جنگ دوم جھانی در سال « 

رت در پيش از ھمه ھدف اين بود که از موضع قد. اياالت متحده موضع گرفتند» چتر«دست پاچه شده بودند، زير 

  » .ِشوروی ھا را از پشتيبانی کمونيستھای غربی باز دارندوضعيتی قرار بگيرند که بتوانند 

  : کمی دورتر تی يری ميسان اضافه می کند . در نتيجه ھدف اصلی از ايجاد ناتو جلوگيری از کمونيستھای غربی بود

 اند که طبقۀ ثروتمند و حاکم خودشان بوده که با وجود ادبيات تاريخ حجيمی که وجود دارد، غربيھا ھنوز پی نبرده« 

اين . ناتو را عليه خودشان بر پا کرده است، و امروز نيز اياالت متحده آن را عليه برگزيدگان آنان به کار می برد

 که به تازگی وارد ناتو شده اند اندکی متفاوت است زيرا ترس و بيم رھبران پولندموضوع برای کشورھای بالتيک و 

  ». به سر می بردهی از کمونيستھا در نخستين مرحلکنون

 سودای –اقتصاد سياسی مسلحانه «نويسندۀ کمونيست ايرانی رضا خسروی توطئۀ ضد کمونيستی را در کتاب 

  : به دوران پيشا ناتوئی نسبت داده است و می گويد » امريکاجھانساالری امپرياليسم 

از ترس بروز يک انقالب مشابه در جھان سرمايه داری بود که ... وراز ترس نفوذ بلشويسم در ميان خلق ھای خا« 

انگليس و فرانسه و ! دولت ھای امپرياليستی غالب و مغلوب در دوران صلح مسلح. جنگ اول جھانی نيمه کاره رھا شد

دی در پيش ژی واحيی شمالی با ھم کنار آمدند، ستراتامريکا، اروپای غربی و المانامپرياليسم + ی شمالی امريکا

. در ھم کوبيدن ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا در اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی را در دستور کار گذاشتند. گرفتند
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و اما تا  ًدوشيدن طبقۀ مولد و مترقی در سرزمين پايگاه، چاپيدن خلق ھا در مناطق دور و نزديگ، اصال متوقف نشد

  ).۶٨و ۶٧ص (» .ی حضرات در سطح ملی و بين المللی قرار گرفتاطالع ثانوی تحت الشعاع کمونيسم ستيز

در اين نکته ھيچ جای ابھامی ...در نتيجه وقتی از ناتوی فرھنگی حرف می زنيم، يا از اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی

 جلوگيری ھنگ باشند و جای شگفتی ندارد که نخستين مشغوليت و عملکردشاناوجود ندارد که با چنين سازو کاری ھم

  .از ايجاد اپوزيسيون ھای واقعی و پيشگام و مدافع منافع واقعی مردم يعنی از جمله کمونيستھا باشد

با آگاھی به اين امر که کاربست چنين ترفندی که ما آن را به نام ناتوی فرھنگی می شناسيم و يا اپوزيسيون ھای مزدور 

 تاريخی بس دراز مدتی دارد، اين موضوع را يکی ديگر از خائن از سوی بورژوازی و نظام سرمايه داری پيشينۀ

 در جنبش انقالبی دسيسۀ سوسيال دموکراتھا« فعاالن جنبش کمونيستی ايران در پاريس، احمد بخرد طبع در مقالۀ 

  : به روشنی توضيح داده است، او می گويد ) ٢٠١۵مبر  دس٢۵(» کارگری

 و ايجاد اولين انترناسيونال، تمام دول سرمايه ١٨۴٨ارش مانيفست در سال ھمۀ انقالبيون آگاھی دارند که از زمان نگ«

داری عليه اين جنبش بسيج شدند و چون آغاز ھستۀ اصلی مقاومت در اروپا بود، مارکس و انگلس در مانيفست 

رای تاراندن اين ًھمۀ نيروھای اروپای کھنه، متحدا ب. شبح کمونيسم: شبحی در اروپا می چرخد « : يادآوری می نمايند 

از آن زمان ھمواره نظام » المانپاپ و تزار، مترنيخ و گيزو، راديکالھای فرانسه و پليس : شبح به جھاد برخاسته اند 

 در ءاز ھمان ابتدا) يعنی بورژوازی(او . سرمايه داری به کمونيسم و بطريق اولی به جنبش کارگری تھاجم می آورد

له با ابزارھای مادی و واسطه ھای أاين مسکجراه کشاندن، نفوذ در درون آنست و ه می يابد که بھترين روش جھت ب

  » ...او موفق می شود که در درون اتحاديه ھا و سنديکاھا نفوذ کند. ايدئولوژيک ميسر می گردد

ی ديگر م اسامی آشنائی را در کنار يک» چاکران سينه چاک دموکراسی بورژوازی« کمی دورتر برای اين هنويسند

، و ضد افراطی گری مذھبی و در »اصالح طلب«، »بورژوازی ملی«، »ملی مذھبی«، »دموکراتيک الئيک«: چيند 

، و تحليلی که تا حدود زيادی با نظريات مطروحه در اين نوشته ھمخوانی دقيق دارد در خطوط »مترقی و ملی«نھايت 

کارگران انقالبی، صفوف مستقل خويش را از نيروھای رنگارنگ ولی کمونيست ھا و « : بعدی مشخص می شود 

 » ... جدا می سازند– بخوان رنگين کمان –بورژوازی 

  : لينک نقل قول (

https://docs.google.com/document/d/195AIjchez0sGgrlqkMLW5kiZAKKPxr6Qd6iItsZ-

EHw/edit( 

 دين اسالم، جمھوری اسالمی ايران به مثابه روبنای نظام سرمايه داری در ايران با هاتحاد ايدئولوژيک دستگا

قابل بررسی ) ضد کمونيستی(اتوی فرھنگی نيز روی ھمين نکته طور کلی نه اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی و ب

پيش از اين در بحث ميان فرھنگی ايران به دقت در بررسی آثار فرھنگی و ھنری جبھۀ ناتوی فرھنگی به . بودخواھد 

له ای که ما بايد بدان توجه داشته باشيم، ضديت اين جريانھا با مارکسيسم يا کمونيسم أمس. ام ھمين موضوع پرداخته

تذال آنھا را از ديدگاه فرھنگی و اجتماعی تشخيص دھيم و کشف  بايد بتوانيم انحرافی بودن و ناباروری و اب نيست، بلکه

شناخت و . کشف اين انحرافات نيز به شناخت عمومی و از جمله آگاھی از رويدادھای جھان معاصر بستگی دارد. کنيم

  .ًآگاھی که دائما در تھديد محدوديت ھا و دروغ رسانه ھا قرار دارد

به عنوان مثال برويم و از اين چھره . کلی به شناخت ما از انسان بستگی داردطور ه  عالوه بر اين کشف انحرافات ب

 و از جمله جامعۀ امريکاھای برجستۀ رنگين کمان مثل رضا پرچی زاده که به يکی از ستاره ھای العربيه و صدای 

قوی به شما پاسخ خواھد يميائی به کار برده؟ او به احتمال کچه کسی در سوريه بمب : رنگين کمان تبديل شده بپرسيم 
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. ، آن ھم در دورانی که حتی واشنگتن با چنين شھامتی به اين شکل از اين واقعه حرف نمی زند»بشار اسد«: گفت 

افرادی مثل رضا پرچی زاده که گاھی ھوش و ذکاوت خاصی از خودشان نشان می دھند و يا اطالعات بسيار دقيقی از 

در بررسی چنين . يميائی در سوريه کدام بوده استک ندانند که اصل واقعۀ بمب جزئيات رويدادھا دارند، ممکن نيست

اموری است که می توانيم به انحرافی بودن فرد يا جريانی پی ببريم، و نتيجه بگيريم که سرنگونی رژيم اسالمی در 

م، شبه روزنامه نگار و شبه دست پرچی زاده ھا به نياز جامعۀ ايران برای پيشرفت و تحول و گذار از شبه عله ايران ب

فعال اجتماعی به دوران خردگرائی و پيشرفت و عدالت اجتماعی و شوراھای علمی کارگران و کار بست تمام انقالبھای 

  .فاقد اعتبار است...صنعتی و علمی برای سعادت فردی و اجتماعی و صلح پايدار بين ملتھا

و در تحليل . ه در زمينۀ ھنری و ادبی بر جا گذاشته اند مشاھده کنيمانحرافات را در عين حال می توانيم در رد پائی ک

نھائی پی خواھيم برد که قادر به ايجاد آلترناتيو فرھنگی و ھنری، يا نقد اجتماعی اصيل و واالگرايانه نبوده و نيستند، در 

 نه اثر ھنری می توانند به به ھمين علت. ھر صورت نقد اجتماعی و ھنری و فرھنگی در پيوند تنگاتنگ با يکديگرند

).  ميان فرھنگی ايران/مراجعه شود به گاھنامۀ ھنر ومبارزه(وجود بياورند و نه قادر به تشخيص و نقد اثر ھستند 

 می تعيينًطبيعتا وقتی فردی بر اساس سفارش صاحب کار می نويسد و يا رويکرد جانبدارانه ای را از پيش برای اثرش 

ئی در ذھنش موج می زند، بايد امريکای فرھنگی ست، وقتی از نخبگان دفاع می کند و رؤيای کند که ھمانا طرح ناتو

 و شانس بسيار کمی برای خلق اثر ھنری و کسب مقام پدر فرھنگی خواھد  از خير توده ھای عظيم غير نخبه بگذرد

اثر ھنری شباھتھای نابی با انقالب ھنر درس آزادی ست و جايگاه آفرينش مفاھيم تازه و واالگرايانه است و ھر . داشت

  .دارد و نمی تواند بر اساس سرکوب و اختناق و تنگ نظری عمل کند

ًپشتيبانی امپرياليستھا از رنگين کمان ايرانی را دقيقا بايد در يک فصل مشترک با تحريمھا و رويدادھای مرزی ايران 

برای جمھوری اسالمی ايران و دستگاه دين اسالم و چنين وضعيتی در عين حال، و به معنائی خاص . در نظر بگيريم

ی و مقدماتی نه ئطبقۀ سرمايه دار کار چاق کن و وابسته ھديۀ بسيار خوبی ست، زيرا از يکسو در جنگ ھای حاشيه 

 ستون فقرات اديان ابراھيمی برای تداوم بخشيدن به دين استفاده می کند، بلکه در ۀ به مثابءتنھا از  بازار شھدا

زيسيون ھای رنگين کمانی نيروئی را می بيند که می تواند جلو جنبش کمونيستی ايرانی و جيرانھای پيشگام را سد اپو

بخوانيد اتحاد سرمايه (کند و يا در ھر صورت نقش بازدارنده و مخربی را در راستای حفظ منافع بورژوازی ايران 

پوزيسيون ھای پنتاگونی نه تنھا ليبرال و طرفدار نظام به سخن ديگر، ا. به عھده بگيرد) عليه فقر در سطح جھانی

آخوند «سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی ھستند بلکه اين مزيت بيشتر را نسبت به کمونيستھا دارند که دست کم طرفدار 

ر ھا و نوارھای لوس آنجلسی از آغاز به اصطالح انقالب اسالمی د تيسکبه ھمين علت . نيز ھستند» خوب و آخوند بد

و جای شگفتی ندارد که . ايران رواج داشته  و امروز نيز جمھوری اسالمی پذيرای محصوالت ناتوی فرھنگی ست

 و قھرمان گفت( ھمين ناتوی فرھنگی از درون ساخت وسازھای خود جمھوری اسالمی و رئيس جمھور آن خاتمی 

ئی بعيد نيست امريکا برای خريد بوئينگ کرهمذاروشن است که چنين وضعيتی با آغاز . سر بر می آورد) گوی تمدن ھا

در نزديکی به ناتوی فرھنگی، تير و کمان رنگين و ننگين را از دست رقبايش بربايد و ديگر نيازی به اپوزيسيون 

 از بدقوليھای روسھا شکوه ٣٠٠گرچه گويا که مقامات ايرانی غمگين شده اند، و مثل دورانی که برای اس . سازی نباشد

 با لغو فروش ھواپيما خالف برجام امريکا« ئی ھا شکايت می کنند، زيرا امريکامی کردند، امروز از بدقولی و شکايت 

 و  ئی ندارندامريکادر حالی که مردم ايرانی نياز مبرمی به بوئينگ ). ١۵/٠٧/٢٠١۶.اسپوتنيک(» عمل کرده است 

  . م در ايران با کدام طبقه در تبانی می باشدھمين داستان بوئينگ به روشنی نشان می دھد که دستگاه دين اسال
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شايد در اينجا توضيح بيشتری دربارۀ ناتوی فرھنگی ضروری باشد، زيرا مفھوم ناتوی فرھنگی از ديدگاه ما در اينجا 

يعنی ناتوی فرھنگی به مفھوم جريانی که ارزشھای اسالمی را : ًکامال بر نظريات امثال پيام فضلی نژاد منطبق نيست 

ًاز ديدگاه ما در اينجا، اتفاقا ناتوی فرھنگی ارزشھای اسالمی را ھدف نمی گيرد و آثار به اصطالح . دف می گيردھ

در جھان سياست و جغرافيای سياسی از . فرھنگی و ھنری رنگين کمانی انباشته از نظريۀ آخوند خوب و آخوند بد است

ًی از ديگاه جامعه گرايانه و واقعا دموکراتيک  ناتوی ول. تروريست افراطی و تروريست ميانه رو حرف می زنند

فرھنگی يعنی در عين حال ھمان فرھنگ طبقۀ حاکم که ھمه چيز از جمله فعاليتھای فرھنگی و ھنری و سياسی و 

اقتصادی و اجتماعی را در اشکال انحصاری و خصوصی آن تصور می کند، نابغه دوست، نخبه پرور، معجزه باور و 

 در عين حال يعنی ابزاری برای گسترش ايدئولوژی تبعيض طبقاتی و در نھايت يعنی ايدئولوژی قانون جايزه باور

  . جنگل در راستای ھژمونی اياالت متحده به مثابه مدافع نظام سرمايه داری

و ھنری در حالی که از ديدگاه دموکراسی واقعی، تا جائی که من درک کرده ام و طرفدار آن ھستم، حتا شاھکار ادبی 

اگر به بھانه ای برای آموزش عمومی و تشويق ھمگانی برای خلق آثار ھنری و مدرسۀ رايگان برای ھمگان تبديل 

  .نشود، شیء بی ارزشی باقی می ماند و فقط برای بزک کردن ويترين ھای طبقه و فرھنگ ابتذال مناسب خواھد بود

قط به جمعی از مزدوران پنتاگون و صاحبان امتيازان خالصه  و ف در نتيجه رنگين کمان ھای پنتاگونی منزوی نيستند

نمی شوند، بلکه به يک طبقۀ اجتماعی تمام عيار تعلق دارند، يعنی ھمان طبقه ای که در ھمه جا ميھنشان در چمدان و 

جلو ًحساب بانکی شان جای می گيرد و قابل حمل است، توده ھای نسبتا ثروتمند مھاجر ايرانی و خيل آنھائی که 

القاعدۀ « که جايزه گرفته از طرفداران ھمين » خوش اقبالی«لم ايرانی شھرھای بزرگ اروپائی برای ديدن فسينماھای 

البته ھمۀ اين ايرانی ھای خارج از کشور پولدار و سرمايه دار نيستند، ولی ايدئولوژی طبقاتی . ھستند» رنگين کمانی 

ئی نيز گويا  مثل زامبی ھا می خواھد به زندگی باز گردد، البته امريکامستقل از حساب بانکی عمل می کند و رؤيای 

عالوه بر اين، طبقۀ القاعدۀ ايرانی . اينبار به شکل ھيوالئی که بايد کشورھا و ملت ھا را در بازارھای خود ببلعد

در ايران ديديم  تا درون خود رژيم نفوذ کرده و چنان که طی انقالب رنگی ) دموکراتيک و الئيک و سلطنت طلب(

. ئی سبز شرکت داشتند و تصور می کردند که کار جمھوری اسالمی تمام شدهامريکاتعدادی آخوند نيز در آن بلوای 

نظر نمی رسد، ولی نگرانی بيشتر از جانب ه جمھوری اسالمی نيز از بابت اين نوع اپوزيسيون ھا چندان نگران ب

ھای پنتاگونی در سطح گسترده با برگ ضد جمھوری اسالمی بازی می کنند عالوه بر اين اپوزيسيون ...  کمونيستھاست

و به اين ترتيب جذبۀ پر قدرتی ايجاد می کنند، گرچه اشتباه چشمی، دروغ و توطئه ای بيش نيست، در ھر صورت، در 

 تفاوت اصول دين نظام سرمايه داری، جامعۀ طبقاتی، خشونت طبقاتی، سياست سرکوب و حذف فاعل شناسنده ھيچ

ولی متأسفانه چنين پرسشھا و  بحث ھائی رايج نيست و طرفداری ندارد، ولی . ماھوی با خود جمھوری اسالمی ندارند

  .بازارش گرم است» براندازی « عکس هب

 جيمًبرای خاتمۀ اين بخش، بايد به پيوندھای مجاھدين خلق ايران با تروريستھائی که در سوريه و اخيرا در فرانسه و بل

گر چه من در پاريس زندگی می کنم ولی ھميشه بر حسب اتفاق و در فواصل زمانی چند ماھه .  اشاره کنم،ال شده اندفع

در واقع (و حتی چند ساله پی می برم که اين سازمان تروريستی ضد ايرانی که يکی از رنگھای رنگين کمان ايرانی 

ات داشته و يا با حضور مقامات فرانسوی و اروپائی و پنتاگونی را تشکيل می دھد، در پاريس تظاھر) ضد ايرانی

اين سازمان عليه رئيس جمھور روحانی در .  گردھمآئی تشکيل داده است... ئی و شاھزاده ھای سعودی و قطریامريکا

 تظاھراتی در پاريس به راه انداخت، بی گمان با پشتيبانی ديپلماتيک و مالی پنتاگون و عربستان ٢٠١۶ جنوری ٢٨

(...)  پاريس در آن شرکت داشتند و يا پيغام ھمبستگی فرستادند ٢ و ١و دست کم شھرداران منطقۀ ... دی و ناتوسعو
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 نويسندۀ سوری Michel Kiloولی يکی از شخصيتھائی که در اين تظاھرات  با آنان اعالم ھمبستگی کرده ميشل کيلو 

جوی من در  و جست(  معرفی شده» ن اپوزيسيون سوريه والؤيکی از مس«خالفان بشار اسد است که به نام از جبھۀ م

در واقع دولت فرانسه به مثابه يکی ). آمازون برای کشف کتابھای ميشل کيلو به نتيجه نرسيد و نمی دانيم چه نوشته است

شد، فکر تمديد و تجديد حکومت استعماری خود می باه از خدمتکاران مطيع اياالت متحده که در عين حال در سوريه ب

برای ايجاد توھم و جلب رضايت مردم فرانسه و مقبول جلوه دادن پشتيبانی از گروه ھای تروريست و جھاد طلبان در 

سوريه، تعدادی از مخالفان امثال  ميشل کيلو را در جلوی صحنه نشان می دھد، در واقع ميشل کيلو ھا با سرنگون 

ستند و حتا به عنوان نمايندۀ مخالفان سوری معرفی می شوند سازی و در نتيجه جنگ تروريستی عليه سوريه موافق ھ

ًولی در واقع ھيچ نسبتی با مخالفان واقعی و جھاد طلبان ندارند ولی عمال با گروه ھای تروريستی در سوريه در تبانی 

ند و در دست کم اين است که در اذھان عمومی مردم اروپا چھرۀ مقبولی از تروريستھا عرضه می کن(ناگفته ھستند 

و خاصه با مداخلۀ (...) ر کرد، يي وضعيت جنگ در سوريه تغ٢٠١۴دروغ رسانه ھا شرکت فعال دارند ، ولی از سال 

روسيه و سپس حمالت تروريستی داعش به شھرھای اروپائی، کشورھائی مثل فرانسه که از آغاز در سوريه حضور 

ه بر اين گزارشات متعددی وجود دارد که از ھمکاری عالو. در وضعيت تناقض آميزی قرار گرفتند(...) داشتند 

با وجود اين می . خبر داده اند) نيد پياده نظام ناتوبخوا(تروريست جھاد طلب ايران و گروه ھای ) ضد(مجاھدين خلق 

ائی که بينيم که دولت فرانسه نه تنھا از سازمانی پشتيبانی می کند که با تروريستھا در تبانی بوده و ھست، يعنی ھمانھ

بندند بلکه در پيوند با قدرتھای تروريستی ديگر، اين طاعون مخرب و مرگبار  مردم فرانسه را نيز به رگبار مسلسل می

را به نام اپوزيسيون آزاديخواه و دموکراتيک و نمايندۀ مردم به پا خاستۀ ايران عليه رژيم اسالمی حاکم در ايران معرفی 

خاطر پشتيبانی از سازمان ه يچ يک از اين رنگين کمانھا عليه اين قدرت ھای بزھکار بتا کنون، ھ. و پشتيبانی می کنند

  . مجاھدين خلق اعالم جرم  و يا اعتراض نکرده است

  ٢٠١۶ جوالی ٢٨پاريس، /گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  

  

  

 
 


