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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 اگست ١۵

 فقر عليه ثروت و سرمايه متحد جبھۀ ايران در اسالمی رژيم و فرھنگی ناتوی

 )کمان رنگين( پنتاگونی ايرانی ھای اپوزيسيون باب در

 الئيک دموکراتيک لباس در ايرانی القاعدۀ يا انکم ننگين

 »مجرمانه محتوای مصاديق تعيين گروه«

  

 ٢٠١٦اگست  محوی حميد .تبليغاتی ھای بنگاه به مسحانه حملۀ از امتناع : تبليغاتی ھای برگه با کوالژ
  

 اف دی پی نسخۀ برای درآمد پيش

 از مجرمانه محتوای مصاديق تعيين گروه دستور به سياسی یجغرافيا/مبارزه و ھنر گاھنامۀ وبالگ توقيف مناسبت به

 /استعماری عوامل جبھۀ در گوناگون ھای توطئه با تالقی و تبانی در اسالمی، ارشاد وزارت لوکنتر ھای شبکه

 ردمو اجتماعی و فرھنگی منتقدان و نويسندگان عليه ھايشان کنش جمله از کمان، رنگين جامعۀ : اينجا در امپرياليستی،
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 ايران در زيکمتاف قاچاقچی اسالمی داری سرمايه ديکتاتوری رژيم که دھم نشان خواستم می  .است گرفته قرار بررسی

 پيکرۀ يک به )کمان رنگين جامعۀ مثل( پنتاگونی ايرانی ھای اپوزيسيون پيکرۀ و اسالمی تروريسم سال ١٤٠٠ سابقۀ با

  .دارند تعلق ساز خودبيگانه از و سرکوبگر واحد مستقل

 اسالم دين دستگاه ستيز تمدن تروريسم حاکميت و/ارتجاعی داری سرمايه پوزيسيون مفصلی روابط و مکانيزم شناخت

 و بوده امپرياليستی سياستھای حاصل که اسالمی تروريسم از خطرناکتر و تر ارتجاعی مراتب به ھای اپوزيسيون و

 به بخش ٧ در حاضر نوشتۀ داشت، خواھد ناپذيری اجتناب ورتضر اجتماعی مبارزان و ايران پيشگامان برای ھستند

 وبسايت در پی در پی ھای تاريخ در موضوعی چنين اب پيوند در گوناگون مطالب نقد و گسترش برای پالتفرمی شکل

 که انیدوست برای را آن اف دی پی نسخۀ اينجا در  .شد منتشر ھفته مجلۀ و مشعل ،"آزاد افغانستان- آزاد افغانستان"ھای

 حال در که آنجائی از مبارزه و ھنر گاھنامۀ که امر اين به توجه با .کنم می ارسال اند نداشته مراجعه سايتھا اين به

 طريق از که بود خواھد اين بر کوشش است، شده حذف ايرانی ھای رسانه از و باشد می مستقل وبسايت فاقد حاضر

 ادامه را گاھنامه اين طرح اجرای اسالمی، تروريسم با مقابله برای وئیکوماند شکل به پس اين از و نامبرده سايتھای

  .دھم

 قربانيان يادمان مبارزه و ھنر گاھنامۀ .است نشده متوقف گاه ھيچ ايران در اسالم دين دستگاه عليه ايرانيان مبارزات

 و استعماری ضد مبارزات تمام مثل ام نياکان دليرانۀ مقاومت تا باشد گويد، می تسليت ايرانيان ھمۀ به را استخر شھر

 به متحده اياالت نظام پياده جايگاه در اسالم تيغ طعمۀ امروز که سوريه مردم جمله از و جھان مردم امپرياليستی ضد

  .کنند دريافت شايسته و برازنده پاسخی بشر نوع و ايران دشمنان و  نماند باقی ھوده بی ھستند تاريخی راھزنان قامت

 من ديدگاه از که کنم می يادآوری نيستند، موافق دين با رابطه در من جديد رويکرد با که ايرانی کمونيستھای از برخی به

 اگر حتا کند، یئرويارو مذاھب و دين با بايدً الزاما ايران در سوسياليستیً واقعا جامعۀ ايجاد راستای در طبقاتی مبارزۀ

 تحمل تنشان روی را محمد آل و محمد شالق که ھمانھائی يعنی( ندبفرست صلوات تظاھراتشان در ايرانی کارگران

 که حالی در .»خوانند قرآن که قوم آن از بگريزد ديو« بگويند طعنه به و باشند مسلمان اگر حتا ديگر بيان به و )کردند

 است اين ايرانی سلمانھایم اين مشکل  .کنم می تشويق قرآن خواندن به را ايرانيانً قويا که ھستم ديوھائی نوع آن از من

 از که کروپ مانفرد پروفسور سطح در حتا نه و پيشداوری و تسليم سر از نه قرآن خواندن و  نيستند خوان قرآن که

  است داده قرار بررسی مورد را قرآن زبانشناسی ديدگاه

 )Yw0IsX_SiKd=v?watch/com.youtube.www://https (.   

 پژوھشگران و تاداناس به توانيم می فقط ما که است حدی در ايران فرھنگی جامعۀ ماندگی عقب و ابتذال و اختناق

 می پيشنھاد حضار به که ...کنند معرفی ما به را ما فرھنگی ھای گنجينه که باشيم اميدوار کروپ مانفرد مانند خارجی

 محمدی قرآن کتاب ًاحتماال باال لينک در( سخنرانی اين تاريخ در .بخوانند را دشتی علی نوشتۀ »سال ٢٣« کتاب کند

 .)است بوده نکرده کشف ھنوز را گنجی اکبر نوشتۀ

 کنند می مکان نقل جديد خانۀ به وقتی عروسی، عزاداری، مجالس در کنند، می استفاده گرفتن استخاره برای قرآن از

 ولی...بوسند، می دوباره را شده بوسيده ھزار سد کتاب و شوند می رد زيرش از برند، می قرآن و ينهئآ ھمه از پيش

 می چی کی ببينند انتقادی فکر و باز ديد با کنند سعی و بخوانند و کنند باز را مقدس کتاب اين الی که آيد می پيش کمتر

 تکليف تا بود خواھد کافی بقره سورۀ ھمان رائتی،ق چنين برای .است کدام ما امروز زندگی در آن عينی پيامد و گويد

 دريافته سرزمين اين فرھيختگان که شکلی به را سوره اين کشورمان مردم که داريم نياز ما .شود يکسره ايران در اسالم

  .بخوانند اند
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 به .است اسالم دين دستگاه سوی از مرگ به تھديد ھمانا شود، می قرآن خواندن مانع ھمه از بيش آنچه کنم می فکر من

 عربی زبان به ھم آن خوانند می ثوابش برای را قرآن .گيرند می دسته ب را قرآن ترس به آميخته احترام با که معنا اين

 .نيست قبول و نيست بلد فارسی خدا که چون کنند می مزه مزه عربی زبان به را قرآن .ندارند کاری ھم آن معانی به و

 عجم نزد را مضاعفی خودبيگانگی ازو دارد، رواج خزنده و نرم اشکال در ھمچنان عرب گفرھن حاکميت که اين يعنی

 مجبوريم فارسی فرھنگ و زبان حفظ برای امروز حتا ايران، به اعراب تھاجم سالھای نخستين مثل ما و .زند می دامن

 و ترس سايۀ ھمه از پيش بلکه گيرد، نمی ھدف را برگشتگان دين از تنھا تھديدی چنين .فتيمبي در اسالم دين دستگاه با

  .کند می پرتاب مؤمنين جامعۀ روی را وحشت

 مدعای صدق بر دليل يک حتی کنند، می تلقی خدا سخن را قرآن آنانکه« دربارۀ »محمدی قرآن« کتاب در گنجی اکبر

 از يکی من ديدگاه از ولی پردازد می استنادھايشان از مورد ٨ به )اف دی پی نسخۀ ٦٨ ص( «اند نکرده اقامه خود

 البته ديگر جاھای در اينجا، در( را اند کرده اقامه خود مدعای صدق برای مفسرين و مؤمنين از گروه اين که داليلی

 و سانسور و اختناق و خشونت اعمال و تھديد و زور به يعنی نھائی ژیيسترات ھم آن و است، کرده فراموش )است گفته

 .)کنند فيلتر ھم را خودشان که مانده باقی ھمين « : بود نوشته و بود گذاشته پيغام اسپوتنيک در نفر يک( ...کردن فيلتر

 مفھوم که نقد تخطۀ و در ِبستن با اند، کرده فيلتر ھم را خودشان اند، کرده ھم را کاری چنين ًاتفاقا که کنم می فکر من

 .ندارد قرآن قرائت ممنوعيت جزه ب ديگری

 پاپ ھای بيانيه و ھاليوود سينمای خوانند، نمی را اناجيل ھم مسيحيان .ھستند مردم ترساندن حال در ًدائما اديان اين

 نمی ھنوز ولی ھستيم خداناباور مسلمان نوعی به نيز ما ًاحتماال خدا، بی و ايمان بی مسيحيان حتا ست، کافی برايشان

 در آنجا برويم بايد اند، کرده نفوذ ما ناخودآگاه در زيکمتاف قاچاق با تاريخی راھزنان اين که چون ،)اندازه؟ چه تا( دانيم

 که است اين ناخودآگاه موضوع .داريم پيش در که است ديگری سخت بسيار نبرد جبھۀ يک اين و زده واپس ھای اليه

 يک بايد ًحتما فرد اين که بدانيد کند، می توھين مقدسات و پيغمبر و خدا به نفر يک که ديديد وقت ھر مثال، برای

 و شده، محصور عربستان بيابان وسط ھای واحه ھمان به اسالم دين دستگاه شناسی معرفت ولی ...باشد آتشه دو مسلمان

 نمی و  ندارد اختيار در را انسانی مسائل اينگونه عقلی درک ابزار و کربالست صحرای و خيبر جنگ گرفتار ھنوز

 آتالنتيست ھای رسانه نگاران روزنامه مثلً دقيقا کند، استفاده شود می وطمرب انسان شناخت به ابزارھائی چنين از تواند

 و است بيگانه نيز شناسی معرفت با دين .شد خواھند بيکار کار از برسانند، مردم اطالع به را حقيقت بخواھند اگر که

 و  ملی امنيت برای خاصه .است خطرناک علت ھمين به .کند نمی خورد ھم تره نيز عينی شناخت و تحول ھيچ برای

 بورژوازی کنار در را اسالمی ايدئولوژی و گرفت صورت ملی امنيت موضوع ھمين رویً مشخصا من رويکرد تغيير

 ملی امنيت به ايران خطرناک منطقۀ در خصوصه ب سوسياليستی جامعۀ ايجاد برای ما .کردم شناسائی ولؤمس ايران

 ولی کند، تضمين را ملی امنيت حدودی تا تواند می اسالمی جمھوری که ديمبو توھم اين در اين از پيش .ھستيم نيازمند

 نخواھی خواھی شرکت اين بر عالوه و ايران مرزھای روی ايران سنگين تلفات و سو يک از یئ ھسته ھایمذاکره 

 و اسلحه ريدخ برای روسيه از پياپی ھای التماس امپرياليستی، اھداف برای مريکاا ساخت مذھبی ھای جنگ در ايران

 طبقاتی شکاف .(...) عربستان مانند کشورھائی با رقابت برای بلکه امپرياليستی تھديدات و مريکاا با مقابله برای نه آنھم

 صنايع از يک ھيچ که کنيم می کشف ديگر سوی از ولی فضائی باشگاه عضو پوشالی، دعاوی ايران، در عميق بسيار

 اين شود، می وارد خارج از ھنوز قطعات از بخشی ھم ھميشه و وارداتی ھھادستگا ھمۀ نيست، ايران ساخت ايران

 گندم داس با ھنوز کار گندم ايرانی دھقان و...گيرد می بر در نيز را قوچان سازی دوچرخه صنعتی مجتمع حتا موضوع

 ايران در ما که حالی در .گردد می باز ١٩٢٠ سال بهً تقريبا تراکتور اختراع که کنم می يادآوری .کند می درو را ھايش
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 تمام عمومی مالکيت به بايد ھست که سطحی ھر در صنعت اين .)...مونتاژ سطح در( داريم سازی تراکتور صنعت

 در .باشد داشته نبايد قيمت تراکتور .)گندم( شود می مربوط ايران ملی امنيت به ًکامال لهأمس زيرا درآيد ايرانی دھقانان

 بوئينگ با ما که ...دارد ژيکيسترات ارزش ٩٠ تی تانک گردان يک معادل گندم مزرعۀ يک از مربع متر يک که حالی

 .شود فيلتر نيز مبارزه و ھنر گاھنامۀ و کند؟ درو را گندمش داس با ايرانی دھقان و برويم عمره حج به مريکائیا  ٧٤٧

 مقدسات به توھين منع ديالکتيک رابطۀ بابدر« موقتی عنوان با دارم تھيه دست در ديگری مقالۀ بخش، ٧ اين دامنۀ در

 .کرد خواھم منتشر آينده در که »مرگ رانش شکوفائی و تمدن بازدارندۀ عامل مثابه به نقد، منع و

 

 ٢٠١٦ اگست ١٤

 

 


