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 Political  سياسی

  
  حميد محوی

 ٢٠١۶ جوالی ٣١
  

  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 
  ٧/٧بخش 

  
  پسا مدرن» ھر منوتيک«دروغ و بی اعتباری رنگين کمان از ديدگاه 

رنگ و وارنگ از ھمه رنگ در شھر فرنگ، با وجود اين، در جامعۀ رنگين کمان، دست کم يکی از رنگھا را بين آنھا 

که در فصل گذشته نيز به اين موضوع  چنان(ًعنی ھمان رنگی که اساسا نمی بينيم  و آن ھم رنگ کمونيستھاست، ي

با اندکی دقت می بينيم که رنگين کمانی نيز در کار نيست، بلکه بيشتر . برای حذف آن تشکيل شده اند)  اشاراتی داشتيم

ھی می زنند، به تبانی چند نفر يا چند گروه يکدست خالصه می شود که صاحب کار مشخصی دارند، حرفھای مشاب

  ًگزارشات و تعبيراتشان از رويدادھای جھان نيزکامال منطبق است بر آنچه در روزنامه ھای آتالنتيست منعکس می کنند

 .و در نتيجه حامل ھمۀ تناقضاتی ھستند که سياستھای امپرياليستی می تواند به عرصۀ بين المللی منتقل کند

برای تعريف حقوق بشر در » اسب تروای واشنگتن«ترناتيو اصطالح ياسی در جبھۀ آلاگر در ادبيات جغرافيای س

سياستھای تجاوزکارانه و جنايتکارانۀ امپرياليستھا و اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون از اعتبار خاصی برخوردار باشد، 

دگی اش با چنين رنگ و وارنگ از ھمه رنگ در رنگين کمان ايرانی را نيز می توانيم از جمله به دليل ھمان رنگ پري

  .اصطالحی تعريف کنيم
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حال بايد بپرسيم که چرا از ديدن کمونيستھا رنگشان می پرد و مثل زامبی ھا می خواھند با پراکندن ويروس واشنگتن 

شھر را قبضه کنند؟ شايد علت اين است که کمونيستھا تنھا راه باقيمانده برای خروج از نظام سرمايه داری و ساخت و 

  .عۀ طبقاتی را مطرح می کنندسازھای جام

ًرنگ و وارنگ از ھمه رنگ، در عين حال يعنی فقدان درک روشن و يکدست از وضعيت کنونی، و يعنی ظاھرا 

ُمنوکرومی(در مورد جامعۀ رنگين کمان ايرانی  (کثرت ذھنيت فردی و گروھی  در ) وابسته به امپرياليسم جھانی) ُ

شقاب خالی و يا تعيين مالکيت و سرنوشت منابع زير زمينی که به شکل رايگان تالقی با مسائل و مشکالت عينی مثل ب

ولی محدود در طبيعت موجود است، يا مثل موضع گيری در مقابل تھديدھای نظامی عليه ايران، که گرچه با مداخلۀ 

افع ملی ايرانيان برخی نظامی عليه ايران اعالم مخالفت می کنند، ولی در رنگ و وارنگی اين جريان مزدور خائن به من

 موضع دفاعی و يا اعتراضی اتخاذ ،گاه در مقابل تھديدات  و در ھر صورت ھيچ مداخلۀ نظامی را نيز جايز می دانستند

کردند که چرا تسليم  ی نيز تا وقتی که جمھوری اسالمی مقاومت می کرد، اعتراض میئدر مورد بحران ھسته . نکردند

ی ندارد، و وقتی جمھوری اسالمی برای نجات دين اسالم و ئان نيازی به انرژی ھسته نمی شود و می گفتند که اير

حکومت اسالمی و سرمايه داری به تروريسم بين المللی به رھبری اياالت متحده تسليم شد، اعتراض کردند که چرا 

ی خالصه نمی ئ به بحران ھسته ً و چنان که بعدا ديديم و ھنوز ھم می بينيم، بحران ايران به ھيچ وجه تسليم شده است

 و نه فقط قدرت کنونی ايران،  ايران به خيلی داليل مزاحم قدرت ھای امپرياليستی در منطقه است. شود و ادامه دارد

 و حتا خساراتی که  بلکه ايران به مثابه پتانسيلی که برای کسب پيشرفت و قدرت می تواند داشته باشد، قابل تحمل نيست

الم و حکومت اسالمی و بورژوازی محلی به اين کشور وارد می سازد و نقش بازدارندۀ شبه علم و دستگاه دين اس

 و امپرياليستھا طرح ھای  نظر نمی رسده خردگريزی در دستگاه ھای اجتماعی و از جمله خصوصی سازی ھا کافی ب

ا دوش دستگاه دين اسالم و بورژوازی  و در نتيجه رنگين کمانھا نيز دوش قديمی شان را گام به گام به پيش می برند

  . محلی ھمچنان به پيکرۀ اين طرح استعماری و ويرانگر تعلق دارند

ً و گاھی عمال رنگ يگانه ای جدا می شود و به جلو  ھمان گونه که در باال اشاره کردم رنگين کمانی در کار نيست

علی رغم »  انقالب سبز«در دوران . ی دھدصحنه می آيد، ولی خميرمايۀ اصلی و دست نخوردۀ خودش را نشان م

مخملی بودنش چندان ھم خالی از خشونت نبود، پيشنھاد طالئی مير حسين موسوی چنين بود که سرمايه دارھا بايد لطف 

  . نشست و برخاست کنندءبيشتری از خودشان نشان دھند و با کارگرھا و فقرا

قط برای خواندن متون مقدس و ادبی بلکه به مثابه روشی علمی و نه ف) ھرمنوتيک(ست که ھنر تعبير ادر چنين اموری 

مؤثر برای علوم و امور انسانی در تمايالت پست مدرنيته و رنگين کمانی به ھرج و مرج دچار می شود و با بر جا 

  .گذاشتن فاجعه، ماھيت توطئه آميزش را لو می دھد

گرچه يک رنگ بيشتر نيست،  و آن ھم رنگ  (ين کمان حقيقت آن است، رنگ» چيزھا«مالک ما برای تعبير و درک 

در واقع  به ) بورژوازی ست که مثل زامبی ھا به زندگی بازگشته تا به شکل سيری ناپذيری انسانھا را بدرد و ببلعد

 رسالۀ امام  نظريه از بنياد بی اعتبار است زيرا اگر بخواھيم به چنين رنگين کمانی باور داشته باشيم، بايد بپذريم کهۀمثاب

اثر اکبر گنجی يکی است، مسلمانی که برای نظام برده داری شأن قدسی قائل است زيرا » قرآن محمدی«خمينی و کتاب 

گوآرا بنشينند و قھوه بنوشند و ه پيغمرشان نيز برده دار بوده و چنين نظمی را به رسميت می شناخته می توانند با چ

ًکه مشخصا به ) و نه فقط او(ا دارد که آثار غالمحسين ساعدی ھمان ارزشی رسيگار دود کنند، که شاھنامۀ فردوسی 

دليل حاکميت ارزش ھای اسالمی و بورژوازی و در نتيجه فقدان شناخت علمی و ھنری و نقد ادبی، و خاصه با 

و ! که تمام ديدگاه ھا معتبرند. يافته يکسان است اثر ھنری شھرت ۀبه مثاب... ِخصوصی سازی ديرينۀ دستگاه آموزشی
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حاال اگر يک نفر، يا يک جريان سياسی اجتماعی آمد و . دموکراسی يعنی به رسميت شناختن تمام نظريات و تمايالت

و گفت ما برده داری را جايز می دانيم، و يا نمی خواھيم به تو اجازه دھيم که نوشته ھايت را منتشر کنی و می خواھيم ت

ی زنده بگور کنيم، چه بايد ئو يا فرد و جريان ديگری را با حذف از تمام فضاھای آموزشی، فرھنگی، اجتماعی، رسانه 

 نظريه معتبر باشد، به ويژه وقتی که در صحنۀ اجتماعی به نيرنگ يک ۀکرد؟ در نتيجه رنگين کمان نمی تواند به مثاب

  .به ميدان می آيد) رنگ سبز(رنگ 

ھنر تعبير و )  ٢٠٠۶(» ھرمنوتيک«يعنی  استاد دانشگاه مونترآل در کتابی به ھمين نام Jean Grondinژان گروندن 

درک يا ھرمنوتيک را در جائی که با تنوع عقيدتی و پست مدرنيتۀ رنگين کمانی در تالقی قرار می گيرد، به شکل 

ين فضای فکری و فرھنگی، يعنی در جائی که يکی از مفاھيم ھرمنوتيک تعي« :  گويد بارزی تعريف کرده است، او می

ِجھان شموليت سيطرۀ تعبير را نيچه . حقيقتی وجود ندارد زيرا ھمه چيزی به تعبير و تفسير و برداشت بستگی می يابد
  ». »واقعيتی وجود ندارد، تنھا تعبيرات وجود دارند« به شکل بارزی توضيح داده است 

سادگی می توانند دروغھايشان را به شکلی ھای آتالنتيست و قدرتھای حاکم بنه ست که رسااو شايد به ھمين علت نيز 

به سخن ديگر تعبير واقعيت بر اساس تغيير و تحريف . تنظيم کنند که گوئی واقعيت ھمين بوده است که آنھا می گويند

 يا بحث اسکيزوفرنی در موضوع... (ِبازنمائی واقعيت از طريق زبان برای دفاع از منافع شرکتھای چند مليتی غرب

اينجاست که بايد بيش از پيش مورد توجه ھمگان قرار گيرد، زيرا اگر اسکيزوفرنی و يا ھر نوع بيماری روانی ديگری 

ًرا به اختالل بين فرد و واقعيت و درک جھانی پيرامون تقليل دھيم و تعريف کنيم، می بينيم که نظام حاکم دائما با دروغ 

 مخدوش کردن رابطۀ بين فرد و جامعه و واقعيت و در نتيجه گسترش اختالل روانی در سطح توده رسانه ھايش در حال

ولی چنين نظريه ای در قطب مخالف ھرمنوتيک اصيل واقع شده، زيرا ھر منوتيک به ). ھا در سر تا سر جھان است

قت کدام است؟ ھرمنوتيک کالسيک بر يعنی بايد بپرسيم که حقي. نظريۀ حقيقت در زمينۀ تعبير استمعنای ھنر تعبير، 

در اصول ) بخوانيد رنگين کمان نظريات و تمايالت(آن بود تا قواعدی را پيشنھاد کند تا با نظريات شخصی و اختياری 

در (» .ھرمنوتيکی که به اختيار و نسبيت گرائی محکوم شود، مغلطه آميز ترين ھا را به بار می آورد. تعبير مبارزه کند

  ).ژان گرودن، دراينجا ترجمه از من است » ھرمنوتيک«پيشگفتار 

خود دچار ورشکستگی عميقی به سر » پدر خواندگی « در مفھوم  و دعاوی » رنگين کمان « تا اينجا ما نشان داديم که 

  .می برد

  

  : گيری  نتيجه

حاصل کار خود انسانھا طی قرون و  بخش، می توانيم نتيجه بگيريم که ما در دامن ھيوالئی به دنيا آمده ايم که ٧از اين 

اين ھيوالی از خودبيگانه ساز به شکل ساختاری . اعصار بوده و در تخريب زندگی ما به شکل روزمره شرکت دارد

وضعيتھائی چند در اشکال جزئی حتا در زندگی روزمره، در صورتی که ھوشيار باشيم، می تواند ما را . عمل می کند

وضعيتھای بر ساخته از نظام سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی، دارای ساختاری ثابت و . يت کندبه شناسائی اين ھيوال ھدا

دائمی بوده و از قانون اينرسی سيستميک پی روی می کنند، يعنی ھمان ساز و کارھائی که مرزھا و نظم طبقاتی را مين 

ريم که بخش عظيمی از جامعۀ بشری طعمۀ اين می توانيم نتيجه بگي. که مبادا تحولی به وقوع بپيوندد. گذاری کرده است

و » مقدس«غول عظيم است، غولی که می تواند بر حسب نيازھايش شھرھا و کشورھا را تخريب کند و به نام قانونی 

حتا داليل و . ميليونھا انسان را از زندگی محروم سازد و زن و کودک و پير و جوان را به قتل برساند» بشردوستانه«

 حاشيۀ رويدادھای تروريستی در پاريس و نيس وجود دارد که برخی تحليل گران را واداشته تا بورژوازی براھينی در
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در ھر صورت بورژوازی از اين رويدادھای تراژيک به نفع خودش بھره برداری . را متھم درجه اول معرفی کنند

  .خواھد کرد

مان در جھان آگاھی بيابيم و بدانيم که آگاھی به تنھائی کافی می توانيم نتيجه بگيريم که بايد بيش از پيش از جايگاه خود

 در چشم  نيست، و بايد به شکل جمعی و متشکل به مصاف اين ھيوالی از خود بيگانه ساز و مخرب برويم، بی گمان

  .انداز طرحی نو متکی به شناخت علمی، عادالنه و برای انسانھای رھائی يافته از نظام از خودبيگانه زا

ًزمينۀ جزئی تری اگر بخواھيم نتيجه گيری کنيم، در سطح روزمره، عمال می بينيم که در غرب دموکراتيک و آزاد در 

نيز حتا ترجمه و انتشار کتاب می تواند به مانع برخورد کند، يعنی کاری که برای ما فارسی زبانانی که در فضای 

با وجود اين، رنگين کمانھا و . ی ميان فرھنگی به حساب بيايد فعاليتۀجغرافيائی غرب زندگی می کنيم می تواند به مثاب

ويترين رنگ و وارنگ آنان يکی از نقش ھائی که به عھده دارند ھمين است تا نشان دھند که در غرب آزادی و 

در حالی که ھيوالی از خودبيگانه زا در ھمه جا حضور دارد، و ديکتاتوری مذھبی که به . دموکراسی وجود دارد

 سال پيش بيابانھای عربستان محصور شده و گزارشات چند روزنامۀ آلترناتيو را بر ١۴٠٠فت شناسی شتربانان معر

نمی تابد تنھا نيست، زيرا در غرب نيز  به ھمين داليل خيلی به راحتی می توانند افراد را با امکاناتی که در اختيار 

تماعی، فرھنگی، اقتصادی محکوم شده اند، تداوم مبارزه يکی از ولی برای آنانی که به مرگ اج. دارند  زنده بگور کنند

  ...حل باقيمانده استھای راه 
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