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«روابط ایران و آمریکابهبودی »باب  در  

یدگاه جیمز متیساز د  

و   

ایران پرولتاریای فرهنگی از دیدگاه پدافند   

 

تغییر نظام در ایران شرط برقراری »زیرا عنوان  ، سایت اسپوتنیک گزارشی2017ژوئیۀ  11در بامداد روز 
د وزیر دفاع ایاالت متحده در دولت دونال جیمز متیس »به نقل از ایسنا منتشر کرد :  «ابطه ایران و آمریکا

ر د بود و هرگونه تغییید گفت: بهبود روابط میان ایران و آمریکا بسیار دشوار خواهدر ادعاهایی جد ترامپ
او در ادامه گفت: وقتی  ی ندارد.که این کشور دموکراسی واقع ایران بسیار دشوار است چرا موضع برابر

وزیر  ست.رو شده ا به ها روترین مشکلفرماندهی مرکزی ارتش آمریکا را برعهده داشته، ایران با بزرگ
 فتند که ایران یک مشکل بزرگ است.آویو تا مصر به من گدفاع آمریکا افزود: همه مقامات خاورمیانه از تل

تر نیز رکس تیلرسون وزیر پیش زننده ثبات در منطقه دانست. رهمترین عامل برا بزرگ او همچنین ایران
یه ایران، خواستار تغییر نظام در ایران شده های ایاالت متحده علامور خارجه آمریکا به تبعیت از سیاست

 «بود.

بحث دربارۀ دموکراسی و ارزیابی این و یا آن کشور در این زمینه که تا چه اندازه دموکراتیک هست یا 

نیست، مطمئناً نمی تواند در این کامنت بگنجد. ولی در مورد آمریکا، اخیراً در یک ویدئو دربارۀ جنگ ویتنام، 



چگونه ممکن است کشوری متمدن )یعنی ایاالت متحده( بتواند تا این اندازه دست  : گفتمفسر جنگی می 

به اعمال جنایتکارانه بزند؟ در روزگار ما نیز در مورد سوریه کامالً روشن است که تروریسم حاصل سیاستهای 

 ایاالت متحده می فرادست مدارانه ایاالت متحده در جهان است که تمام کرۀ زمین را ارث پدر نسل برانداز

 .داند

، متأسفانه این روابط که در ادامۀ روابط استعماری ایران و «روابط میان ایران و آمریکا»مشخصاً دربارۀ 

انگلیس واقع شده هیچگاه به نفع مردم ایران نبوده. مردم ایران چگونه می توانند به کشوری اعتماد کنند 

خود آمریکا باز می گذار و ده ها هزار و حتا سدها هزار  که دست مافیاهای بانکی را برای چپاول مردم

(؟ برخی 2008خانوادۀ آمریکائی، زن و شوهر و چند تا بچه را آوازۀ خیابانهای آمریکا می کند )طی بحران 

از این مردمی که قربانی توطئۀ بانکهای آمریکائی شدند از سربازان قدیمی نیروی دریائی آمریکا بودند که 

( برای کشورشان جنگیده بودند و جانشان را برای این کشور بخطر انداخته بودند، و می توانستند سالها )مثالً

هیچگاه به کشورشان باز نگردند...آمریکا سر این نوع شهروندانش را کاله گذاشت، خانه هایش را دزدید و 

 کالهبرداری اعتراف کردند واز کار بی کارشان کرد، تا جائی که برخی از مقامات خود دولت آمریکا به این 

به مردم توصیه می کردند که خانه هایشان را ترک نکنند! ولی چگونه ؟ وقتی پلیس با تمام قدرت به نفع 

بانکهای کالهبردار مداخله می کند...؟ در نتیجه ما با دموکراسی از نوع آمریکائی آشنا هستیم. این موضوع 

امعۀ ایران منافعی در بر دارد و حتا برای خود دستگاه دین اسالم مناسبات با آمریکا البته برای بخشی از ج

و نظام سرمایه در ایران، ...که اخیراً نیز گوشه ای از این واقعیت را در قراداد بین شرکتهای هواپیمائی ایران 

شود ن میلیارد. ولی تا وقتی که دموکراسی واقعی در خود آمریکا برقرار 22و بوئینگ دیدیم با حجم بیش از 

و سیاستهای امپریالیستی و جنگ طلبانه، تخریب کشورها، کشتار مردم جهان بدست عمو سام متوقف 

همانگونه که در باال اشاره  .نشود، مردم ایران هیچ نفعی در مناسباتشان با آمریکا و حتا اروپا نخواهند داشت

 رگ و کوچکی را در این معامالتبز کردم، برای طبقات حاکم و مرفه، کارچاق کن، دالل که سرمایه های

نمی توانیم به کشور و یا رژیمی  «ایران پرولتاریای»ما  .تصاحب می کنند، این مناسبات ضروری ست

اعتماد داشته باشیم که دشمن نیروهای مولد و استقالل ایران است. نمی توانیم به کشوری اعتماد کنیم 

چه )؟( بر پا می کند، زن و ب« شیوۀ زندگی غربی»اع از دف ه نامدر جنگهائی که بکه به نام خسارت جانبی 

ه قتل ب دائماً و پیر و جوان و خصوصاً چوپانان خرد سال افغان را با مدرنترین و هوشمند ترین سالح هایش

می رساند. تناقض بزرگ تمدن عرب نیز در همینجاست، برای قتل چوپانان و کودکان افغان باید از سالح 

در هر صورت تغییر نظام، و  ...جنون قدرت کند. سالحهای هوشمند در خدمتاستفاده های اولترا مدرن 

به عقب نشینی وادار کردن دستگاه دین اسالم، که براستی یکی از موانع پیشرفت جامعۀ ایرانی ست، و یا 

ند. ستجلوگیری از نظام سرمایه داری در ایران برای چپاول ثروتهای ملی...همۀ اینها یک موضوع داخلی ه

و اتفاقاً ما در این زمینه به هیچ وجه نباید روی آمریکا و اروپا حساب کنیم، از آمریکا و اروپا فقط می توانیم 



انتظار داشته باشیم که داعش را به در خانه های ما بفرستد...تغییر رژیم یک موضوع داخلی ست و باز هم 

پرداخته شده اند یکی از موانع تغییر و تحول متأسفانه اپوزیسیون های ایرانی که توسط غرب ساخته و 

ع به نف یایران تغییر وتحول و به ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا شخصاً قول می دهم که اگر در .هستند

دموکراسی و آزادی تحقق پذیر گردد، با ایرانی های خیلی بیشتر مشکل پیدا خواهند کرد، زیرا آزادی 

بین المللی، و کشتار مردم و چپاول مردم آفریقا یا کشتار دهقانان افغان  خواهان ایرانی تحمل جنایتکاران

که منتظر تغییر رژیم در  ندآزادیخواه و قانونمدار جهاناین ایرانیان آزادیخواه و مردم  .را نخواهند داشت

 .کشورهای اروپائی و آمریکا هستند
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اده !فوق العاده ! فوق الع  

میلیارد دالر  31جمهوری اسالمی ایران تا بیش از   

 تروریستها را تأمین مالی کرده است ؟

 به قراردادهای شرکتهای هواپیمائی ایران با بوئینگ و ارباس 

 بگوئیم نه !

 

 
  



 

دو گزارش دربارۀ معامالت شرکتهای  2017ژوئن  10و  2017مه  2سایت اسپوتنیک در 
و شرکت هواپیمائی آسمان با هواپیما سازی بوئینگ منتشر کرده است. ابتدا شما را به هواپیمائی ایران ار 

خواندن این دو گزارش دعوت می کنم. سپس در این نوشته، مطالب این دو مقاله به ویژه در تالقی با 
 قفاجعۀ ملی در حملۀ تروریستی مشترک ایاالت متحدۀ آمریکا، عربستان )داعش( و سازمان مجاهدین خل

ضد ایران علیه ملت ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. جمالتی را که ما در متن گزارشات 
اسپوتنیک  به شکل پر رنگ نمایش داده ایم، مراکز توجهات ما خواهند بود. حجم معامالت ایران با بوئینگ، 

تر ئینگ و به همین گونه ارباس بیشپیامدهای اجتماعی آن. از دیدگاه این نوشته، قراردادهای امضا شده با بو
به پشتیبانی مالی از تروریستها شباهت دارد. بی گمان چنین تعبیری از حقیقت به دور نیست، زیرا و نشان 

، آقای علی خامنه ای نیز داعش را محصول ایاالت «[اسالمی»به آن نشان که حتا رهبر عالی مقام ]ایرانِ 
رمیانه تعبیر کرده است. و به اندازۀ کافی می دانیم که نیروهای ویژۀ متحده برای بی ثبات سازی منطقۀ خاو

کشورهای عضو ناتو تا چه اندازه در آموزش نظامی، تأمین مالی و تجهیز اسالمگرایان، با پشتیبانی وسیع 
 دیپلماتیک و رسانه های همگانی در اروپا و آمریکا، دخالت داشته اند.

 : 2017مه  2گزارش 

فروند هواپیما به ایران ایر پیشرفت هایی داشته و  ۸۰ر زمینه فروش شرکت بوئینگ د
نخستین فروند آن در سال آینده به ایران تحویل داده می شود و این نخستین صادرات هواپیما 

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، دنیس  .از آمریکا به ایران پس از انقالب اسالمی خواهد بود

بوئینگ روز دوشنبه در نشست عمومی ساالنه این شرکت هواپیماسازی به خبرنگاران مویلنبرگ، مدیرعامل 
ای مهم است که در هر مرحله از فرآیند فروش با دولت همکاری نزدیکی اطالع داد که این موضوع به اندازه

 داریم.
داد جداگانه دیگر و یک قرارمیلیارد دالری بوئینگ با ایران ایر  ۱۶.۶بر اساس خبرهای بلومبرگ، قرارداد 

کشد. با شرکت هواپیمایی آسمان، شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به چالش می
ای در قبال ایران خواهد داشت و از سوی دیگر، قول وی از یک سو وعده داده بود رویکرد سخت گیرانه

بخش تولید، تقویت کند. ایرباس که رقیب  لیحمایت از هزاران موقعیت شغداده بود صادرات آمریکا را با 
میلیارد دالر، تحویل هواپیما به ایران را آغاز کرده است.  ۱۹اروپایی بوئینگ است، تحت قراردادی به ارزش 

  ،های بین المللیای و برچیده شده تحریمقراردادهای فروش هواپیما به ایران پس از امضای توافق هسته
 کند.ی را بر آشفته میئیران همچنان محافظه کاران آمریکافروش هواپیما به ا دورنمای امکان پذیر شد.

  



 

های این گروه مدعی هستند هواپیماهای مسافربری برای اهداف نظامی یا حمایت از گروه 
تروریستی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. مجلس آمریکا سال گذشته به بلوکه کردن فاینانس فروش 

ران رای داد و مارکو روبیو، سناتور آمریکایی و پیتر روسکام، نماینده مجلس آمریکا که هر دو هواپیما به ای
 ۷۷۷قرارداد فروش هواپیما به ایران ایر، فروش مدل  جمهوریخواه هستند، خواستار مداخله ترامپ شده اند.

وارد  ۲۰۲۰در سال  هستند که ۷۷۷بخشد. مشتریان بوئینگ منتظر مدل ارتقا یافته بوئینگ را رونق می
دارد که بزرگترین هواپیمای دو موتوره این  ۷۷۷سفارش برای نسل کنونی  ۱۲۴شود. بوئینگ بازار می

را  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸فروندی که ایران ایر سفارش داده است، ادامه تولید این مدل در سال  ۱۵شرکت است. 
ار فت مجوز هستیم. این شرکت سرگرم کمویلنبرگ گفت: ما در حال گذراندن فرآیند دریا کند.تضمین می

مدیرعامل بوئینگ خاطرنشان کرد: اگر هواپیماهایی که از سوی ایران ایر  فاینانس است. روی ساختار 
درصد از تولید بوئینگ در دو سال  ۹۰سفارش داده شده است، به فهرست سفارشها اضافه شود، فروش 

 دهد.اخراج احتمالی کارگران را کاهش می ریسک کاهش تولید وآینده قطعی است و این موضوع 

https://ir.sputniknews.com/iran/201705022459627/ 

 

 

 : 2017ژوئن  10گزارش 

ت بین دو شرک 737فروند هواپیمای بویینگ  60شرکت بویینگ و آسمان ایر، تفاهم نامه خرید 

 ا حضور وزیر تعاون کارب امروز به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایلنا، . آسمان ایر و بویینگ را به امضا رسید
و رفاه اجتماعی ایران در نشست خود با مقامات رسمی شرکت های بوئینگ و آسمان، قرارداد نهایی خرید 

 2022رداد، این هواپیماها از سال بر اساس این قرا .فروند از سوی ایران از شرکت بوئینگ امضا شد 60

 737 بوئینگ فروند 10 تا 5 همان سال اول،  در به تدریج به شرکت هواپیمایی آسمان تحویل شود و 
 130یک هواپیمای مسافری  737شایان ذکر است، هواپیمای بوئینگ .تحویل شرکت آسمان خواهد شد

  .پرواز کندکیلومتر  4500نفره است. این هواپیما می تواند بیش از 

https://ir.sputniknews.com/world/201706102579429/ 

  

https://ir.sputniknews.com/iran/201705022459627/
https://ir.sputniknews.com/world/201706102579429/


 بررسی و تحلیل :

شرکتهای هواپیمائی ایران ار و آسمان با شرکت هواپیما حجم مجموع دو قرارداد :  1

دالر برای  100000000یران ار( و از قرار  تقریباً دالر )با ا 16600000000سازی بوئینگ 

میلیون دالر می  600میلیارد و  22مسافر، حاصل جمع هردو به  130با  737هر فروند بوئینگ 

میلیارد دیگر به مبلغ باال  19رسد. حال اگر قرارداد خرید ارباس از اروپا را نیز حساب کنید، باید 

حاصل جمع خریدهای ایران از کشورهای ناتو )پشتیبانان  اضافه کنیم. اگر حسابم درست باشد،

میلیون دالر افزایش می یابد. بی گمان به  600میلیارد و  31اصلی داعش و اسالمگرایان( به 

این حجم از معامالت بازرگانی باید مخارج جانبی دیگری را نیز اضافه کنیم که متأسفانه محاسبۀ 

 ی ما خارج است.این بخش از مخارج از دایرۀ اطالعات

 

بنظر می رسد که این معامالت در زمینۀ خرید تولیدات گنجشک به جای قناری : :  2

ه رفع به مثاب« اسالمی»بوئینگ از سوی ایران را باید به زبان آنگلوساکسونها و مقامات ایران 

می  تد رااین داد و س« چماق و هویج»تحریم از ایران یا بخشی از آن درک کنیم، و گوئی به زبان 

بایستی به مثابه هویج برای ایران تلقی کنیم. در حالی که با توجه به اولویتهای اجتماعی ایران این 

حجم معامله برای تسریع و تشویق مسافرتهای هوائی، چیزی نیست بجز خار شمردن ملت ایران. 

ان مرفه و راهیسرعت یعنی قدرت و ثروت، در نتیجه این معامالت برای خرید هواپیما تنها طبقۀ 

حج عمره را می تواند خشنود کند، آن هم طبقۀ مرفهی که نه تنها چیزی تولید نمی کند بلکه فقط 

با بی اعتنائی به اکثریت فقیر ایران، وارث نفت و گاز خامی ست که به رایگان و به مقدار محدود 

 ولیدات کشورهای سازندۀدر طبیعت وجود دارد، و تنها کاری که انجام می دهد این است که کاربر ت

غربی و حداکثر اگر مسئولیت و فن آوری مکانیک در سطح عوض کردن چرخهای هواپیما را به 

عهده بگیرد، جای امیدواری خواهد داشت. در حالی که خطوط راه آهن ایران، برای مثال خط آهن 

و اغلب خطوط سنندج هنوز پس از هزار و یک سال نوری به فرجام خود نرسیده  -همدان-تهران

راه آهن ایران نیز تک خطی ست و یکی از تصادفات اخیر راه آهن نیز بی ارتباط با این موضوع 

میلیارد دالر این امکان وجود می داشت که در راه آهن ایران برای کاربران بیشتر و با  31نبود. با 

رش راستای گست سرعت کمتر و به نفع انسجام بیشتر کشور، و به همین گونه، برای مثال، در

زیربناهای ایران در پیوند با کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای، بی هیچ وابستگی 

 تکنولوژیک به ایاالت متحده یا اروپا، در زمینۀ ترابری راهبردی انقالب کنند. 

 



میلیارد دالر یعنی دست کم  31میلیارد دالر یعنی خیلی چیزها برای ایرانیان.  31

میلیارد دالر باز  31خانوادۀ شهری و روستائی ایران.  120000اجتماعی برای  خانۀ 120000

اف  72یا  74هم یعنی تقریباً دو برابر قیمت ستون فقرات نوین ارتش نیروی هوائی اسرائیل با 

از  50سوخوی تی  300میلیارد دالر، بیش از  31. ارتش نیروی هوائی ایران می توانست با 35

ساعته ناتو را که خلیج فارس و افغانستان را به شکل  48فوراً با یک فرصت روسیه خریداری و 

غیر قانونی و جنایتکارانه با همکاری داعش و طالبان و القاعده اشغال کرده اند، اخراج کند... البته 

شاید برای مقابله با غول صنعتی  50سوخوی تی  300شاید اندکی اغراق آمیز بنظر رسد زیرا 

 میلیارد دالر را در همین راستا تأویل کنیم. 31ی کم بیاورد، ولی تقریباً می توانیم آمریکا اندک

 

موقعیت شغلی »مه می بینیم، نگرانی آمریکائی ها از بابت  2همان گونه که در گزارش 

است و چنین معامالتی از جمله با ایران که البته قابل مقایسه با خریدهای عربستان « در بخش تولید

یست، می تواند اقتصاد آمریکا را تسکین ببخشد. با یادآوری این موضوع که گویا پیش از سعودی ن

این بازرگانان ایرانی اتومبیل سازی کرایسلر را نیز از ورشکستگی نجات داده اند. در حالی که برخی 

کیلو  لید یککه تو دهقانان ایرانی گندمهایشان را هنوز با داس درو می کنند. با آگاهی به این امر

گرم گندم گاهی می تواند معادل یک اسکادران هواپیمای جنگی ارزش استراتژیک داشته باشد. 

روشن است که دستگاه دین اسالم از آغاز تا امروز برای دهقانان ایرانی خداورندگاری بد سگال 

اسیم که می شنبوده و فقط از آنها مالیاتهای سنگین اسالمی گرفته است، و بورژوازی ایران را هم 

چه جانوران و مارمولکهای پول پرست و کالهبرداری هستند )البته غالباً به شکل قانونی و خدا 

میلیون کارتن خواب که تا پیش از  5یا  4پسندانه(. البته خیلی خوب است که آمریکائی ها با 

ای گردباد صاحب خانه بودند )...( به عالوه بی خانمان شده ه 2008کالهبرداری بانکی سال 

کاترینا، از بیکاری نجات پیدا کنند، ولی در خود ایران ده ها لشگر میلیونیِ تحصیل کرده و یا 

دیپلمۀ بیکار وجود دارد که فقط می توانند نه در راه خدا بلکه در راه اهلل و برای انسجام جامعۀ 

در سالخ خانه های  اسالمی و ایران اسالمی و منافع بورژوازی ملی و بین المللی و چند ملیتی

جهان صنعتِ مرگ، زیر آتش سالح های بنجل شرقی و غربی بمیرند. کالهبرداری اسالمی و 

میلیارد دالر  31آنگلوساکسون اینجاست. پرسش این است که سهم نیروهای مولد ایران از این 

یم تا ه باشکدام است ؟ در هر صورت باید حتماً مسلمان باشیم و به خدا و پیغمبرانش ایمان داشت

 باور کنیم که شرکت بوئینگ نگران نیروهای مولد ایران نیز بوده است.

 : جمهوری اسالمی و دستگاه دین اسالم ایران  3



 تروریستها را تأمین مالی می کند     
آیا ایرانیان می توانند بپذیرند که این حجم عظیم از سرمایه هایشان به تأمین مالی 

که به ایران حمله کرده اند و هموطنانشان را به رایگان به قتل  تروریستهائی اختصاص یابد

اند ؟ آیا با توجه به چنین رویداد خونباری که به دست دین اسالم با همکاری امپریالیسم   رسانده

در ایران رویداد، آیا ایرانیان می توانند بپذیرند که این آدمکشها با  2017ژوئن  7آمریکا روز 

 ان از ورشکستگی نجات یابند ؟سرمایه های قربانی

در اینجا از طرح مسائل جزئی که همه می دانیم، مثل همزمانی سفر رئیس جمهور ایاالت 

متحده دونالد ترامپ به عربستان و قراردار فروش اسلحه در سطح سد ها میلیارد دالر بین آمریکا 

ارکت سازمان مجاهدین خلق و آل سعود، و تهدیدهای عربستان علیه ایران و یا جزئیاتی مانند مش

در حملۀ تروریستی به ملت ایران که دائماً در حومۀ پاریس با مقامات عالی رتبۀ آمریکائی و اروپائی 

گردهمآئی تشکیل می دهند و از سوی پنتاگون و ریاض تأمین مالی می شوند... در این نوشته 

ژوئن  7ی تازگی ندارد، و به صرفنظر می کنیم. ولی باید یادآوری کنیم که این حملۀ تروریست

سرباز و مرزبان ایرانی  3000محدود نمی شود. روی خطوط مرزی ایران ساالنه بیش از  2017

بدست همین تروریستها کشته می شوند. با آگاهی به این امر که می توانیم استراتژی ایدئولوژیک 

ور رقابل قبول برای یک کشدین ساالر اسالمی در ایران را مقصر اصلی در این تلفات عظیم و غی

متمدن بدانیم، زیرا این مرزبانان از جان گذشته با مقدماتی ترین و ناچیز ترین امکانات به مأموریت 

های روزمره برای کنترل و دیدبانی مرزهای ایران گسیل می شوند، و این کارگران ایرانی تنها 

ه می دهند. و ما باید خشنود باشیم ک تلفات« ایران اسالمی»نیستند که برای منافع سرمایه داران 

رویم،  به حج عمره می 737شهید داده ایم، از امام رضا)ع( مالیات نمی گیریم و با ارباس و بوئینگ 

برای مجازات توهین به مقدسات و مقامات مذهبی و کشوری ضامن اجرائی داریم ولی در میدان 

عتراض به وضعیت معیشتی شان شالق عمومی شهرهای ایران زمین کارگران ایرانی را برای ا

زنیم. ولی پسر حاج آقا بهشتی زاده با اتومبیل کرایسلر پشت راه بندان های طوالنی سیگار را  می

با دود گازوئیل می بلعد. می گویند مخلوط ترفند پرومته بوده است! ولی دوران این خدایان به سر 

دست داده اند. داستان واقعه کامالً روشن است،  آمده و ترفندهایشان نیز  دیگر کارائی گذشته را از

ده ها مقاله و کتاب در مورد مداخالت امپریالیسم آمریکا و شگردهای این کشور نوشته و منتشر 

کرده ایم، میشل شوسودوسکی، ژان میشل ورنوشه، تی یری میسان، میشل کولن، فرانسوآ ژره، 

ۀ این واقعیت نوشته اند که ایاالت متحده مخترع آندره شامی و بسیاری دیگر از تحلیل گران دربار

 طالبان و القاعده و داعش بوده است. 



تقریباً کمتر از یک هفته پیش از حملۀ تروریستی به ایران، اسپوتنیک گزارشی دربارۀ 

مشاهدات مقامات نظامی روسیه در افغانستان منتشر کرده بود : مقامات روسی تعدادی هواپیمای 

را رهگیری کرده بودند که در حال پرتاب محموله هائی در منطقۀ تحت کنترل  بی نام و نشان

داعش بوده اند. این موضوع را به نیروهای ناتو در افغانستان اطالع می دهند، ولی آمریکائی ها از 

وجود چنین هواپیماهائی اظهار بی اطالعی می کنند. البته برای نخستین بار نیست که ناتو به 

 ت متحده برای جهاد طلبان با چتر اسلحه و مهمات پرتاب می کند.رهبری ایاال

در واقع به اعتبار تحلیلگرانی که در باال نامشان را یادآور شدم، حمالت تروریستی به ایران، 

آشوب روی مرزهای ایران، قتل متخصصین ایرانی )در تخریب و تسخیر کشور عراق، اولین کاری 

متخصص علمی درجۀ یک عراق را به قتل رساندند(،  500ش از که انجام دادند این بود که بی

تحریم و تهدیدها، تا تهدید به کشتار جمعی ایرانیان با بمب هسته ای، تخریب زیربناها با استفاده 

از بمبهای اتمی تاکتیک، تخریب دانشگاه های معتبر تا کودکستان و شیرخوارگاه، به گلوله بستن 

سلطان که احتماالً در پاریس طرح ریزی شده بود، همۀ این تاکتیکهای مردم عادی تا قتل ندا آقا 

جنایتکارانه به مقدمات طرح جنگ ایاالت متحده و ناتو علیه ایران تعلق دارد. در اینجا توضیح 

بینم، ولی باید بپرسیم که با این حساب چگونه ممکن است که شرکتهای  بیشتری را ضروری نمی

میلیارد دالر با یک شرکت هواپیماسازی آمریکائی  31هائی به حجم بیش از هواپیمائی ایران قرارداد

 رسانند ؟  و اروپائی به امضا می

شما می توانید در چشم انداز چنین تهدیداتی، این حجم از مبادالت بازرگانی ایران با 

حدود  اخیر برای خرید اسلحه از روسیه مقایسه کنید که  تروریستهای غربی را با حجم معامالت

میلیارد دالر بوده است. این موضوع وقتی اهمیت خود را به ما نشان می دهد که می بینیم  8

مرزبانان ایرانی تا حدود قابل توجهی از یکسو قربانی نبود امکانات و از سوی دیگر قربانی استراتژی 

 بی اعتبار و ایدئولوژیک می شوند )یعنی استراتژی قربانی انسانی و شهادت(. 

این وضعیت اسفبار وخامت خود را وقتی بیش از همه آشکار می کند که می بینیم، در 

راستای همان استراتژی غلط و تمدن ستیز، و به بهای تضعیف امنیت واقعاً ملی، نیروهای 

از هزینۀ ساخت ده ها هزار مسجد جدید را به عهده  %25استراتژیک نظامی مثل سپاه پاسداران 

مسجد موجود در ایران  70000ه با آمارگیری های جدید، پی برده بودند که گرفته است )چون ک

 به نیازهای عمومی مردم پاسخ نمی گوید و باید مساجد بیشتری بسازند(.

 

 



 سوء استفادۀ رسانه های دستگاه دین اسالم از حملۀ تروریستی به ایران
( WNFCL6bbs-https://www.youtube.com/watch?v=Gدر یک ویدئوی منتشر شده در یوتوب )

گویندۀ گزارش از عملیات اطالعاتی نیروهای امنیتی ایران برای کشف و دستگیری گروه های 

یاد می کند. الزم به یادآوری « همکاری خانواده های عالقمند به ایران اسالمی»تروریستی، از 

ر کلی در رسانه های وابسته به دستگاه دین اسالم در ایران پافشاری شگرفتی وجود ست که بطو

دارد که فضای گفتمان خودشان را با نمادها، زبان و فرهنگ اسالمی تزئین کنند و به کار بستن 

 یکی از این واژگان ایدئولوژیک است.« ایرانِ اسالمی»

اد وحشت در یک نقطۀ محدود با بازتاب در حالی که معموالً هدف از عملیات تروریستی ایج

 ایران»در ابعاد همه گیر است، ولی رسانه های جمهوری اسالمی ایران، سعی دارند آن را به حساب 

بگذارند. در حالی که مردم جان خودشان را در خطر می بینند، و چیزی که بخطر افتاده « اسالمی

« سالمیایران ا»نیز امنیت عمومی باید به بهای جان مردم است، با وجود این می بینیم که در اینجا 

کنار زده شود. به بیان دیگر، در اینجا نیز می بینیم که دستگاه دین اسالم حتا در بحران تروریستی، 

بر آن است تا احساسات و واکنش مردم را مثل هر مورد دیگری، با تازیانه و قدرت زبان به بند 

کند، هدایت کند، و به این معنا که مردم برای نگرانی از ماتریکس اسالمی بکشد، تعیین تکلیف 

با مأموران همکاری کرده اند و نه برای حفاظت از جان خودشان که مطمئناً از « ایران اسالمی»

 دیدگاه ایدئولوژی اسالمی در مقایسه با اسالم فاقد ارزش است.

ز دارد، و آن هم این معنای دیگری نی« همکاری خانواده های عالقمند به ایران اسالمی»

نیستند با مأموران امنیتی همکاری نکرده « ایران اسالمی»است که خانواده هائی که عالقمند به 

عالقمند نیستند حتماً با تروریستها همکاری می « ایران اسالمی»اند، و این خانواده هائی که به 

 کنند.

  

https://www.youtube.com/watch?v=G-WNFCL6bbs


دای ، ژان لوک مالنشون کاندیخیلی با دقت و با حوصله باید بررسی این موضوع بپردزایم

، تروتسکیست، یکی از موضوعات قابل تأملی که 2017ناکام جبهۀ چپ ریاست جمهوری سال 

ر این مردم هستند که نظم را برقرا« »پلیس اصلی مردم هستند»مطرح کرده، این واقعیت است که 

ست ی پردازند ؟ روشن ادر نتیجه باید از خودمان بپرسیم که چرا مردم به چنین کاری م«. می کنند

که مردم فقط در نظم و رعایت قانون خردمندانه و امنیت است که می توانند به زندگی روزمرۀ 

خودشان ادامه دهند. ولی می بینیم که دستگاه های تبلیغاتی اسالم در ایران، موضوع امنیت عمومی 

 تنزل می دهد.« ایران اسالمی»را به 

ین اسالم در عصر حاضر را باید با نخستین روزهای حملۀ این تمایل رسانه های دستگاه د

ارتش اسالم به ایران مقایسه و آن را با خواندن تاریخ اسالم در ایران به شکل ترکیبی درک کنیم. 

به این معنا که ایران حتماً باید زیر سلطۀ اسالم باشد، و بی اسالم، بی ایران. بر اساس تصمیم یک 

رامین و خواست الهی مطلع هستند، یگانه شکل و ترکیب ممکن برای عده مسلمان مؤمن که از ف

ست و هر گونه قیام از نوع قیام بابک تا امروز سرکوب « ایران اسالمی»ایران در ابعاد ابدی ازلی 

خواهد شد. مردم ایران باید حتماً به دین اسالم بگروند و یا اینکه سرشان بریده خواهد شد. در 

اسپوتنیک سایت روسی بخش فارسی، گزارشی از یک بیانیه های داعش  حملۀ تروریستی اخیر،

منتشر کرده بود : داعشی ها ایرانیان را به اسالم خودشان دعوت کرده بودند، و تهدید کرده اند که 

در غیر این صورت کافران را از بین خواهند برد. اسالم اولیه نیز دقیقاً به همین شکل وارد ایران 

دیدگاه عقیدتی بین اسالم داعش و اسالم نزد جمهوری اسالمی تفاوت چندانی  شد. در واقع از

وجود ندارد، زیرا بر اساس قانون اساسی ایران، مسلمان فطری و ملی هر دو در صورتی که از دین 

برگردند، حکم ارتداد شامل حالشان خواهد شد. یعنی مسلمانی که از دین برگردد حکمش مرگ 

 است. 

ایران به هدف غارت و تسلط بر ایران صورت گرفت. من فکر می کنم که  حملۀ اسالم به

این غارت اولیه را باید در مفهوم گسترده تری درک کنیم. یعنی حتا به مفهوم غارت یک رویداد. 

، می بینیم که دستگاه تبلیغاتی 2017ژوئن  7در حملۀ تروریستی ایاالت متحده به ایران در روز 

اً این رویداد را به صرف نمادینه بودن اهدافی که پیاده نظام ناتو مشخص کرده اسالم در ایران، فور

و واکنش مردم ایران را نیز به شکل واکنش فرمایشی به حساب « ایران اسالمی»بود، به نام 

خودش به ثبت رساند، این حرکت دقیقاً مترادف غارت است. زیرا می توانیم یک رویداد را نیز غارت 

ی که این حملۀ تروریستی اگر به هر کجای دیگر ایران اصابت می کرد، برای مردم کنیم. در حال

 تفاوتی نداشت. 



در هر دو صورت مردم خودشان را در خطر می دیدند. ولی خودخواهی، یکه تازی و ظلم اسالم 

ی اهمکاری خانواده ه»علیه مردم ایران در همینجا آشکار می شود که سخنگویانش اعالم می کنند که 

و نه همکاری مردم ایران یا خانواده های عالقمند به امنیت عمومی در ایران. « عالقمند به ایران اسالمی

نند اظهار نگرانی می ک« ایران اسالمی»به تأویل حاکمیت اسالم در ایران، تنها همکاری کسانی که برای 

مقدار خودشان، بقیه تروریست  قابل ذکر است، همکاری مردم برای ایران اسالمی ست و نه برای جان بی

،  با هزار منت و خواهش و تمنا در مقابل بی میلی فروشنده )جانی البغدادی 737هستند. تشنه لبان بوئینگ 

میلیارد دالر سرمایۀ این مملکت را برده اند گذاشته اند کف دست تروریستها، ولی  31پنتاگونی(، بیش از 

می  معرفی« ایران اسالمی»و هزار تهدید قانونی با حکم ارتداد همکار  خانواده های ایرانی را با ترفند زبان

حمله شده ! ولی مردم ایران که نگران امنیت خودشان هستند... پس اینها « ایران اسالمی»کنند. گوئی به 

همکاران تروریستها هستند؟ یک مسلمون اینجا به من که اهل دوزخ زمینی ام جواب بدهد، اینجا کی 

روریستهاست ؟ آنانی که نگران امنیتشان هستند و یا آنانی که از ذوق هویج بوئینگ افتاده اند طرفدار ت

روی پای آمریکائی ها و به تروریست ها باج می دهند که سریعتر بروند به حج عمره که همین تروریستها 

رمز و راز سرّ خلقت  اداره اش می کنند و به آنها اجازه می دهند که هفت بار دور کعبه طواف بدهند و در

بیاندیشند و پی ببرند که ایران باید اسالمی باشد ؟ همینطوری سر چهل هزار نفر را در استخر بریدند... چه 

 آغوش بازی برای اسالم ! تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد.

 
 

 2017ژوئن  13حمید محوی/پاریس/

 

 

 

 

 

 

 



 گاهنامۀ هنر و مبارزه

2017ژوئن  17  

 

یاالت متحده به ایران تا دو سال دیگر ؟حملۀ اتمی ا  
 

 

برای نخستین بار نیست که نشریات و مقامات رسانه ای و سیاسی جهان غرب امپریالیستی ایران 

 را به حملۀ اتمی تهدید می کنند. 

شش روز پس از حملۀ تروریستی به مردم ایران توسط پیاده نظام ناتو، سایت  2017ژوئن  13روز 

دونالد ترامپ طی دو سال آینده روی ایران بمب اتم »یک مقاله ای منتشر کرد زیر عنوان انترنتی اسپوتن

« دنتایندیپن»و به نقل از « ایران از نظر اقتصادی، نظامی و سیاسی در منگنه قرار دارد» ، «خواهد انداخت

فقط چند  یاندازد،اگر دونالد ترامپ بمب اتمی روی ایران ب»روزنامۀ صبح بریتانیائی چاپ لندن نوشت که 

همسایۀ ایران ممکن است مژه بر هم بزنند و خیلی ها در سکوت برای او دست خواهند زد. ایران دوستی 

نظریات ترامپ در زمینۀ تسلیحات هسته ای بیش از هر چیز »به باور نویسندۀ مقاله در ایندپندنت : «. ندارد.

تسلیحات هسته ای چه فایده ای دارد اگر »شود :  ، و جملۀ ترامپ را یادآور می«باعث نگرانی ام می شود

 «از آن استفاده نشود؟ دستان کوچک هم می توانند تکمۀ بزگ قرمز را فشار بدهد



مردم در غرب، گاهی اوقات فراموش می کنند که ایران با وجود  »سپس اسپوتنیک می گوید : 
 )پارس( است. انزجار« آریایی»آنکه یک کشور اسالمی ست، اما کشور عربی نیست. ایران یک کشور

فارس ها به قبل از اسالم می رسد. اعراب مصر ستمگری های شاهان ایران باستان را به یاد دارند -اعراب

ده از سالح اگر ترامپ در صدد استفا .است شده اضافه آن به نیز سنی-شیعه -دینی بندی تقسیم  که اینک
یران برآید، چه زمانی اینکار را انجام خواهد داد؟ بستگی به هسته ای برای از بین بردن امکانات هسته ای ا

 «.تا دو سال دیگر بمب اتمی ترامپ بر سر ایران خواهد افتادشرایط دارد. به نظرخبرنگار ایندپندنت، 

گمانه زنی نویسندۀ مقاله در ایندیپندنت دربارۀ واکنش همسایگان ایران و مردم جهان در صورتی 
ه ایران دست به حمۀ اتمی بزند، به ضمانت دروغ رسانه های غربی و شستشوی که ایاالت متحده علی

مغزی ملتهای غربی و فرادستیِ ایدئولوژی و سنت استعمار، امپریالیسم، نژاد پرستی و طبقاتی از دیر باز بین 
توده های کشورهای استعمارگر و امپریالیستی با تحریف دائمی رویدادهای جهان و خاصه به ضمانت 

یاست سیاه نمائی کشورهای مسلمان و یا کشورهائی که به دلیل منابع طبیعی شان هدف کمپانی های س
غربی و کشورهای امپریالیستی قرار می گیرند... می تواند تا حدود زیادی صحیح باشد. دست کم اذهان 

دنپندنت نویسندۀ اینعمومی غرب، و طبیعتاً افکار عمومی کشورهای عربی برای بمباران اتمی ایران، به قول 
 «.مژه بر هم نخواهند زد»

 

با سرندزه سر از ب ن یبارزان جنبش یقاویت کایرون ج ا یی   1956-1971وقتی ارتش استعیارگر فرانسه طی جنگ استقالل 

  ه فکر یی کننانجام یی  هن ،  قدقاً یثل ایروز ک« کار یفد  »کر  از  د گاه یر م فرانسه متیاً فکر یی کر ن  که نظایدانشان 
نظایدانشان  ر آفردقا دا  ر خاوریدانه و افغانستان  ر مال یبارزه علده تروردسم هستن  تا آنها  ر ایندت و آسادش زن گی کنن . 

« ستیتورد»بی گیان ایروز کشورها  به اصطالح یتی ن و پدشرفتۀ غربی شهایت انتشار ادن گونه عکسها  دا گار  از سفرها  
 ن ارن . به آفردقا را 



 

ولی هیدن کشورها  یتی ن هیدن جنادات را به شکل ندابتی  ر  ویدن  هۀ قرن بدست و دکم  ر لدبی، عراق و سورده یرتکب 
 ش ن . بی آنکه افغانستان را بمساب بداوردم که به یلک خصوصی آیردکا و اروپا تب دل ش ه.  

 

 

 http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=107109 .2013آوریل  15آرشیو المنار 

است که مردم فرانسه مثل مردم آمریکا و انگلیس و جز اینها به تبعیت از رهبرانشان می « ارتش آزاد سوریه»این تصویر یکی از مبارزان 
تند؟ با این ملتهای خطرناک نیس خواستند بجای بشار اسد بنشانند تا برایشان گوشت بریان کبابی کند. آیا چنین ملتهائی برای جامعۀ بشری

روزنامه نگارانی  «.مژه بر هم نخواهند زد»نازیست و نئو نازیست و فاشیست چه باید کرد ؟ طبیعی ست که این ملتها برای قتل عام اتمی ایران 
ی می نجات بخش بشریت معرف که از این دژخیمان و بیماران روانی در رسانه های غربی پشتیبانی می کردند و این جانوران وحشی را فرشتۀ

کردند، پس از کشتار صدها جوان فرانسوی در پاریس بدست دوستان دولت نژاد پرست و امپریالیست فرانسه، این روزنامه نگاران هنوز به 
 فعالیت حرفه ای خود ادامه می دهند و هیچ نشریه ای به دلیل تبلیغ برای جنایت علیه بشریت توقیف و محاکمه نشده است.

 



را سالها  300طی بحران هسته ای ایران، دیدیم که حتا روسیه موشکهای دفاع ضد هوائی اس 
با نقض قرارداد به ایران تحویل نداد، گرچه این سالح صرفاً به دفاع هوائی اختصاص دارد. و فقط اخیراً، 

تا سالها کاربرد  300یعنی در وضعیتی که تقریباً از دور خارج شده آن را به ایران تحویل داد. البته اس 
خواهد داشت و مؤثر نیز خواهد بود، ولی همیشه باید پرسید در مقابل کدام تهدید ؟ تهدیدهای جدیدتر و 

را ساخت و  400را ارتقا دهد و اس  300مسابقۀ تسلیحاتی بین ابر قدرتها موجب شد که روسیه اس 
می دانیم که کل داستان تحریم و بحران ، و این روند ادامه دارد. در حالی که امروز همه 500سپس اس 

اتمی چیز بیشتری بجز یک بهانه و توطئه برای تضمین فرادستی ایاالت متحده در جهان نبوده و نیست. 
 سال به تأخیر انداخت.  7را حدود  300ولی روسیه با آگاهی به چنین توطئه ای ارسال اس 

ی در خارج ایران -ن خائن و مزدور پنتاگونیتا کنون، فراسوی همۀ نشریات و تحلیل گران اپوزیسیو
از کشور، در تحلیل های متعدد نشان دادیم که موضوع اصلی نگرانی کشورهای امپرپالیستی به رهبری 

ایران نیست، بلکۀ بازۀ زمانی ست که ایران احتماالً می تواند به امکان « بمب اتمی»ایاالت متحدۀ آمریکا 
صرفاً یک « بمب اتمی ایران»( نائل بیاید، و سرانجام نتیجه گرفتیم که و توانائی ساخت بمب اتمی )فرضی

 و رشد نیروهای مولدبهانه است، و هدف اصلی که در مگسک کشورهای امپریالیستی دیده می شود :  
است. و احتماالً برای رفع نگرانی از این بابت بوده که دستگاه دین اسالم  تمامیت ارضی ایرانو استقالل 

میلیارد دالر سرمایه های ایران را برای خرید هواپیماهای بوئینگ و ارباس  31وازی ایران بیش از و بورژ
 اختصاص داده است. 

امتناع کرده اند، و اگر چنین گذشتی از خرید  400پرسشها متعدند، اگر مقامات ایرانی از خرید اس 

رویکردی  رتش ایران بوده )که البته چنیناین سالح دفاعی پیشرفته تر به دلیل تمایالت استقالل طلبانۀ ا

از دیدگاه من کامالً موجه است( چگونه ممکن است بتوانیم وابستگی ایران به اروپا و آمریکا را در زمینۀ 

هواپیماهای مسافر بری بپذیریم ؟ و آن هم به بهای وارد آوردن ضربه به روند رشد نیروهای مولد ایران. با 

مت علیه رشد نیروهای مولد و شناخت از عملکردهای حاکمیت دین ساالر از آگاهی به این امر که خصو

آغاز تا امروز بوده، با این حساب که جلوگیری از آن به ضروریات فرادستی های استعمار و امپریالیسم جهانی 

 نیز تبدیل شده است.

ژه از ان، به ویتهدیدات اتمی، مثل حاکمیت دین ساالر، در حالی که بسیج رشد نیروهای مولد ایر

دیدگاه فرهنگی برای پاسخگوئی به تهدیدات، تروریسم و هر گونه مشکل اجتماعی دیگری از اهمیت انکار 

ناپذیری برخوردار است. زیرا این نیروهای مولد هستند که می توانند احتماالً پاسخ تهدیدات را تدارک ببینند، 

 و یا پاسخگوی مشکالت متعدد اجتماعی باشند.



ه به تهدیدات آشکار اتمی از سوی دشمنان ایران، به باور من، نخستین و مهمترین تحولی با توج

که سیر تحولی نیروهای مولد را باید هدایت کند و بدان تحقق ببخشند، تحول در استراتژی دین اسالم در 

غیبی  مدد ایران است. به این معنا که هر چه زودتر باید فرهنگ صفر قربانی انسانی جایگزین شهادت و

شود. با گزارشات پراکنده ای که من در انترنت بخواندن آنها نائل آمده ام، خوشبختانه با وجود حاکمیت 

ایدئولوژی اسالمی،  این روند برای جلوگیری از قربانی انسانی در ایران شروع شده است. به سخن دیگر 

دهد و یا اجباراً به آن تن داده است  بهترین کارهائی که جمهور اسالمی و دستگاه دین اسالم انجام می

 علیه خودش و به نفع ارتقاء فرهنگی ملت ایران به کار بسته خواهد. 

در اینجا اندکی از موضوع مرکزی خارج می شوم، یعنی گمانه زنی ایندپندنت دربارۀ  حملۀ اتمی 

تی ست برای سئلۀ امپریالیسیک م« تغییر رژیم»به ایران تا دو سال دیگر، و توجه داشته باشیم که اصطالح 

جایگزین کردن یک رژیم وابسته بجای رژیم مستقل. و به این دلیل که گویا دستگاه دین اسالم در ایران 

پاسخ  «جامعۀ بین الملل»به اندازۀ کافی برای رشد نیروهای مولد مخرب نبوده و به اندازۀ کافی به نیازهای 

ر این راستا کند، د« رژیم تغییر»لش شده است، و در نتیجه باید نگفته و کفر ورزیده و حکم ارتداد شامل حا

و به این علت که احتماالً با سالحهای کالسیک نمی توانند نیروهای دفاعی ایران را به سادگی متقاعد 

احتماالً می تواند برای دستیابی به اهدافش راه کار اتمی را برگزیند و ایران ممکن « جامعۀ بین الملل»کنند، 

ت قطع نسل شود. در نتیجه برای ما ایرانیان که خواهان استقالل و پیشرفت کشورمان هستیم، چنین اس

تغییر رژیمی به هیچ عنوان نمی تواند قابل قبول باشد، بلکه هدف ما تغییر اساسی و بنیادی فرهنگی و 

 اجتماعی و تحول در مناسبات تولیدی ست. 

ناتو در خاورمیانه پرسه می زند ما امنیت و آسایش  تا وقتی که یک قایق موتوری کشورهای عضو

 نخواهیم داشت و دائماً باید با تهدیدات تروریستی و اتمی مقابله کنیم. 

توانند نشان دهند که در مقابل  در این بزنگاه های تاریخی ست که نیروهای پیشگام ایران می

با حملۀ اتمی مقابله کنند. ما دو سال وقت چنین تهدیدی از عهدۀ چه کاری بر می آیند. چگونه می خواهند 

 داریم. شمارۀ معکوس شروع شده است. 

 حمید محوی

 2017ژوئن  17پاریس، 

 

 



 ویار اتمی رئیس جمهور

 نوشتۀ ا.م. شیری

 

 ارسال توسط گاهنامۀ هنر و مبارزه

 پیشگفتار :

 2009، سال 1388آبان  25در  «ویار اتمی رئیس جمهور»زیر عنوان  مقالۀ حاضر به قلم رفیق ا.م.شیری
سال پیش از این نوشته شده و نشان می دهد که نظریات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دربارۀ  8 یعنی تقریباً

. او این مقاله را در پاسخ به مقالۀ استفاده از سالح هسته ای در ادامۀ نظریات رئیس جمهور پیشین واقع شده است 
( 2017ژوئن  17حمید محوی  -هنر و مبارزه)گاهنامۀ « حملۀ اتمی ایاالت متحده علیه ایران تا دو سال دیگر»

 . ه استفرستاد

من متعجب از آنم که واقعیتهائی را که برخی از »ا.م. شیری در گفتگو دربارۀ احتمال حملۀ اتمی به ایران گفت : 
یست، من چما تحلیلگران امروز می بینیم، دولتها و اپوزیسیون آنها ده سال بعد هم نمی بینند. راز این کور ذهنی آنها 

 ، پرسش بسیار هوشمندانه ای که می تواند موضوع تأمالت آیندۀ ما باشد.«نمی دانم.

که  «به قراردادهای شرکتهای هواپیمائی ایران با بوئینگ و ارباس بگوئیم نه»در اینجا باید یادآور شوم که مقالۀ 
جمهوری »عنوان اصلی مقاله چنین است :  )البتهنیز منتشر شددر مجلۀ هفته و سایت افغانستان آزاد، و سایت مشعل 

میلیارد دالر تروریستها را تأمین مالی کرده است. به قراردادهای شرکتهای هواپیمائی  31اسالمی ایران تا بیش از 

 این مقاله را در پیوست با یک پیغام الکترونیکی به شرکتهای هواپیمائی!«( ...  ایران با بو ئینگ و ارباس بگوئیم نه
 حملۀ تروریستی وارسال کرده ام.  درخواست باطل نمودن قراردادهای خرید هواپیماهای ارباس و بوئینگبرای  ایران

تداوم تهدیدات اتمی علیه ملت ایران، مدارک و دالیل قانونی برای توجیه نقض قرارداد و رفع مسئولیت از ایران در 
 قبال خسارت ناشی از نقض قراردادها خواهد بود. 

همواره ملت ایران و  تروریسمبه این امر که تا روزی که نیروهای ناتو از خاورمیانه خارج نشده اند،  با آگاهی
عالوه بر داعش و طالبان و القاعده و اخوان المسلمین و خالصه  ، وخواهد داد مردم این منطقه از جهان را هدف قرار
ی م باالتر از تهدید با سالح هسته ایو تمدن ستیزی  کدام تهدید تروریستی جهان اسالم متحد نظام سرمایه داری

متر  500 بیش ازسنگرهای زیر زمینی در عمق  در که ؟ که پیش از همه و پیش از نظامیانیتواند وجود داشته باشد 
غیر نظامیان را هدف گرفته و تهدید می کند. جای بسی  ترین خسارات را تحمل خواهند کرد،کمو پناه گرفته اند 

ست که مدافعان حقوق بشر هیچ وقت احساس آرامش و امنیت مردم بی دفاع در مقابل تهدید اتمی کشورهای  شگفتی
با این حساب که اخیراً عربستان سعودی در سال گذشته . جزء حقوق بشر بحساب نیاورده اندمسلح به سالح اتمی را 

شورهای تکبر ک ای تاکتیک علیه یمن به کار برد.معذورم( بمب هسته  در اینجا آن وقوع )اخیراً، از قید تاریخ دقیق
 امپریالیستی و آنگلوساکسون قابل تحمل نیست، از یکسو سد ها میلیارد دالر به شترسواران خرماخور عربستان اسلحه



جنگد نیست با کی می خواهد بهم معلوم  ند در حالی کهمی فروش در وضعیت وابسته به مستشاران کشورهای سازنده
؟ به شترسواران سالح اتمی می دهند، برای پیاده نظامشان  ام تهدید خودش را تا این اندازه مسلح می کندو علیه کد
برای کارهای تروریستی اسلحه می فرستند، در حالی که مدعی مبارزه علیه تروریسم هستند. و از « داعش»از جمله 

مریکا، تا تبدیل شود به پایگاه نظامی آ جدا می کنند ایران ازبا کالهبرداری و توافق رژیم پهلوی سوی دیگر بحرین را 
کیلومتر هنوز کوتاه بُرد است( که فاقد تکنولوژی برتر می باشد را  2000و بُرد موشکهای کوتاه بُرد )از دیدگاه من 

دم ایران مربه مثابه بهانه جرم تلقی کرده و به تحریمهایشان ادامه می دهند، و دائماً « بمب اتمی ایران»پس از بهانۀ 
  را با بمب هسته ای تهدید می کنند.

میلیارد دالر با امپریالیستها  31در چنین چشم اندازی چگونه ممکن است که شرکتهای هواپیمائی ایران تا بیش از 
ا باید باور آی که تروریستهای اصلی هستند معامله کند، و حمل و نقل مسافربری ایران را به داعشی ها وابسته کند؟

کنیم که ارباس و بوئینگ بی تقصیرند و با تروریستهای داعش ارتباطی نداشته اند  و به آنها خدمتی نکرده اند؟ پس 
باشند که می خواهند حتماً به وسیلۀ  بچه شیر خوره های ایرانی تقصیر کار هستند که باید قربانی بمب اتمی

ن فرو بریزند ؟ شرکتهای هواپیمائی ایران باید پاسخگوی این مسائل هواپیماهای ساخت بوئینگ روی سر ملت ایرا
و مشکالت باشند و ما برای آگاهی عمومی مردم ایران یک لحظه بی کار نخواهیم نشست. این قراردادها خیانت به 

 ایران و همکاری با تروریسم بین المللی ست و از دیدگاه ما نمی تواند معتبر باشد.

ه شرکتهای ب و ضد بشری ضد ایرانی که علیه این قراردادهای ننگین کم این امکان وجود دارد برای ایرانیان دست
هواپیمائی ایران هشدار بدهند که دچار چه اشتباه بزرگی شده اند، و در صورتی که دلیل و برهانهای ما را موجه 

یرانی اعالن کنند. من اعتراض دانند، مخالفت خودشان را به هر طریقی به شکل فردی و گروهی به مقامات ا می
 خودم را به آدرسهای زیر فرستاده ام که آدرس سایتهای شرکتهای هواپیمائی ایران است.

 

info@respina24.com 

 

Pr@iranair.com 

, 

Complains@iranair.com 

, 

Herasat@iaa.ir 
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 ویار اتمی رئیس جمهور

 ا. م. شیری

 (2009نوامبر  16 -1388آبان  25)

بگزارش تلویزیون خبری بی. بی. سی. فارسی انگلیس، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در جریان 
ــ سازمان « آپک»کشور عضو  ۲۱سفر هشت روزه آسیائی خود، که برای شرکت در اجالس سران 

همکاری اقتصادی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام ــ به سنگاپور نیز سفر کرده است، در این 
آمریکا آماده است برای تأمین امنیت این منطقه آسیا، از قدرت بازدارندگی اتمی خود »شور گفت: ک

 آمریکا از تسلیحات اتمی ایران و»وی، همچنین این موضوع را مورد تأکید قرار داد که، «. استفاده کند
 (.۲۰۰۹نوامبر  ۱۴« )کره شمالی نمی ترسد

ه رئیس جمهور آمریکا، حاکی از وفاداری اوباما به این این اظهارات بسیار خطرناک و خیره سران
سنت دیرین کاخ سفید است که همه جنگهای استعماری ایاالت متحده آمریکا را دموکراتها آغاز کرده 

 بین اند، جمهوریخواهان ادامه داده اند و دوباره دموکراتها به پایان برده اند. کاخ سفید که متناوباً
گرفته  ۱۹۴۸اهان دست بدست می شود، از جنگهای شبه جزیره کره در سال دموکراتها و جمهوریخو

پاره کردن این کشور آغاز کرد و امروز از  -تا جنگهای دو دهه اخیر که از حمله به یوگسالوی و تکه
افغانستان و عراق تا پاکستان، یمن و عربستان سعودی ادامه دارد، همیشه به این سنت تجاوزکارانه 

 است. پایبند بوده

نا گفته نماند که احتماال بخاطر همین بی مباالتی خطرناک رئیس جمهور آمریکا بود که کانال 
تلویزیونی فوق الذکر و همچنین خبرگزاریهای معتبر جهانی اصال روی این بخش از گفته های اوباما 

تحلیلگران  شناسان وتوقف نکردند و همین فرمایشات اوباما در سنگاپور، نه تنها از سوی تقریبا همه کار
مسائل بین المللی، ناشنیده گرفته شد، حتی، از طرف همه آنهائی که، به بهانه مبارزه برای دموکراسی، 
کلمه امپریالیسم را از ادبیات سیاسی خارج کرده اند نیز، مورد توجه قرار نگرفت. این دسته توجه ندارند 

پریالیسم، چیزی جز بازی با کلمات و عبارات نمی که، مبارزه برای دموکراسی، جدای از مبارزه با ام
 تواند باشد.

در پایانه هفته سوم ماه اول سال جاری بعنوان چهل و چهارمین « تغییر»باراک اوباما که با شعار 
رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد و در کاخ سفید مستقر شد، طبیعی بود که توان انجام تغییرات 



خارجی آمریکا را ندارد. زیرا، هر گونه تغییر در سیاست آمریکا بمفهوم تغییر در مثبت، بویژه در سیاست 
ماهیت امپریالیستی این کشور است و چنین تغییری هم با تعویض ساکنان کاخ سفید و یا تغییر روش 
شخصیتها امکان پذیر نیست. فراموش کردن این موضوع که در شرایط سلطه امپریالیسم بر جهان، 

فتن آتش جنگها هیچوقت منتـفی نیست، اشتباه بسیار بزرگ و خطرناک آن گروه از خطر گر گر
کرده  اوباما دلخوش« تغییر»سیاستمداران و تحلیلگران مترقی بحساب می آید که به وعده ها و شعار 

و بدون توجه به سرشت طبقاتی امپریالیسم، ماهیت آن را با تغییر لحن درسخنان، رفتارها و روشهای 
ی امپریالیسم ارتجاع تها، قابل تغییر می دانند. این دسته از سیاسیون، بدون اینکه ماهیت مطلقاًشخصی

را مورد توجه قرار دهند، کارگزاران این نظام غیرانسانی را به نیک و بد، به مهربان و خشن تقسیم می 
سند. دیدگاه نطقی می رکنند و بر اساس این دید غیرعلمی، به نتایج بغایت ارتجاعی، غیرعقالنی و غیرم

سیاسی این جماعت، با اصل نظام سرمایه داری، بویژه، با مرحله امپریالیستی آن مخالفتی ندارد. آنها با 
پشتیبانی می کنند. این دوستان برای اینکه توهمات و  “خوبان”تقسیم سرمایه داران به خوب و بد، از 

اقعیات می بندند و بر گوشهایشان پنبه می ساخته های ذهنی شان فرو نریزد، چشمان خود را بر و

     چپانند تا، زحمت بازنگری به مواضع و نظرات خود را به خود ندهند.

وی چیزی نبود جز « تغییر»دوره ده ماهه ریاست جمهوری باراک اوباما گواه آن است که، شعار 
، از افغانستان تا پاکستان گسترش یافت و موضوع جنگ، از “جنگ آمریکا با تروریسم”این که، میدان 

به جنگ بین شیعه و سنی در شبه جزیره عربستان و یمن تبدیل شد. غیر از این  “بنیادگرائی اسالمی”
یاست در س« چنگال کابوسهای وحشتناک»هیچگونه چشم انداز خالصی از  ، فعالً“تغییر محسوس”دو 

 آمریکا مشاهده نمی شود.

ما شدن، از هیچ و پوچ، دیو و هیوال ساختن و خود را به وحشتزدگی زدن، همیشه مهمترین خوابن
شیوه و بهانه آمریکا برای لشکرکشی و مستعمره سازی کشورها بوده است. زیرا، تاراج ثروتهای 
مستعمرات، منبع اصلی تمام قدرت نظامی و اقتصادی آمریکاست و این کشور علی الظاهر بسیار 

ــ بدون چاپ و صدور اسکناس بی  ــ بدون مکیدن شیره جان مردم دیگر کشورها و ثانیاًاوالً قدرتمند،
پشتوانه که تمام فجایع اقتصادی و گرسنگی مردم جهان از آن است، حتی یک سال، توان سرپا ایستادن 

بخود سال پیش، مرتب از هراس شبح کمونیسم  ۲۰را نخواهد داشت. سیاستگزاران امپریالیسم که تا 
ئی ، بفکر تشکیل خاورمیانه بزرگ افتادند و برای رها«شبح»می پیچیدند، بعد از یکسره کردن کار این 

، خاورمیانه را بخون کشیدند و امروز هم خیال “بنیادگرائی اسالمی”و  “تروریسم اسالمی”از کابوس 
دکان چنین اینکه، تنظیم کنندارند امنیت آسیا را باتکاء توان بازدارندگی اتمی خود تأمین کنند. عجیب 

می امریکا باید به نیروی تسلیحات ات ، یا معنی امنیتی را که احتماالً“تغییر”بیانات رئیس جمهور طرفدار 
تأمین شود، نمی فهمند و یا خود را به نفهمی می زنند! و از آن عجیب تر اینکه، این بار کابوس 

وجود آن در دست نیست و کره شمالی که بر کسی تسلیحات اتمی ایران، که هنوز هیچ نشانه ای از 



برای امتیازگیری از باج خواهان بین المللی، بلوف  کالهک هسته ای دارد و یا صرفاً روشن نیست اصالً
می زند، خواب بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی ــ اتمی جهان را بر آشفته است. نکته بسیار ظریف 

افغانستان  به “تروریسم”و شایسته توجه این است که، بزرگترین قدرت جهان، یک روز برای مقابله با 
ی کند، روز دیگر برای نابود کردن تسلیحات کشتار جمعی موهوم، تاراج شده و گرسنه لشکر کشی م

عراق را تحت اشغال خود در می آورد و بدیگر روز، روستائیان گرسنه پاکستان را هدف حمالت هوائی 
قرار می دهد، در عربستان و یمن، جنگ شیعه و سنی براه می اندازد و امروز مثل اینکه، بار دیگر ویار 

 هم به هوس استفاده از تسلیحات اتمی در آسیا افتاده است. اتمی دارد و باز

اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد امکان استفاده از قدرت بازدارندگی تسلیحات اتمی این 
ایاالت متحده آمریکا که بعنوان اولین کشور منطقه آسیا، نشان می دهد:  “تأمین امنیت”کشور برای 

، سالح اتمی را ۱۹۴۵رهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن در ماه اوت سال با بمباران اتمی شه در تاریخ
خواهد  «استادی»آموخته است و نه از هیچ « گذشت روزگار»برعلیه بشر بکار برده است، نه درسی از 

صاحبان امروزی  “هدف مقدس”چرا که، تاراج ثروتهای مردم جهان به هر وسیله ای، تنها  آموخت.
خپوستان است. از نظر کارگزاران امپریالیسم آمریکا، مهمترین مسئله، رسیدن به اتازونی، سرزمین سر

همین هدف است، حتی اگر به قیمت جان صدها میلیون انسان، آلوده و خالی از سکنه ساختن بخش 
اعظم کره زمین هم تمام شود. تا اینجا، مسئله روشن است. اما، در میانه این میدان، وظیفه نیروهای 

ست، صلح طلب و عدالتخواه چیست؟ بنظر می رسد که فقط با تکیه بر خرد جمعی، می توان انساندو
 پاسخ دقیق این سؤال را داد!

 ۱٣۸۸آبان  ۲۵
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 مالکیت خصوصی بر واالگرائی و گسترش تروریسم

 باتالق کپی رایت

اندین ساالر در ایررژیم جبهۀ مشترک نظام سرمایه داری جهانی و   

 علیه 

 گسترش شناخت، آزادی بیان و دسترسی به رسانه ها

 مشکالت جهان کتاب، انحصارات طبقاتی

 موانع ترجمه به مثابه فعالیت میان فرهنگی

)تأمالتی در باب مالکیت خصوصی بر آثار علمی و هنری(   

 

 نوشتۀ حمید محوی

 

به مفهوم عادی کلمه محدود نیست. « نظریۀ اقتصادی»موضوع اساسی که مارکس مطرح کرده است، به یکتا »
عالوه بر ترسیم ساختار و گسترش تشکل اجتماعی مشخص از طریق مناسبات تولیدی... او اسکلت را با خون  و گوشت 

جتماعی در این کتاب کل تشکل ا« اقتصاد دان آلمانی»ملبس کرد. موفقیت فوق العادۀ کتاب سرمایه از این جهت است که 
 « ه مثابه موجودی زنده در پیوند با واقعیات زندگی روزمره  بر خوانندگان آشکار ساخت.سرمایه داری را ب

( 1)لنین( )  
 

موضوع این نوشته مسائل و مشکالتی ست که برای ما ایرانیان با کار نویسندگی، ترجمه، پژوهش، 
مرتبط  سائل و مشکالتآزادی بیان و آزادی دسترسی به رسانه ها در تالقی قرار می گیرد و به بیان دیگر م

به عواملی ست که در کار فرهنگی ما ایرانیان در هر کجائی که باشیم دخالت دارد و تعیین کننده بنظر 
ه ما در اینجا روی کار ترجمتوجه رسد. شاید تفکیک داخل و خارج کشور ضرورتی نداشته باشد، ولی  می



وادی فعالیتهای فرهنگی و میان فرهنگی،  در رابطۀ مفصلی با قوانین کپی رایت، حق مؤلف و ناشر در
سرنوشت خالقیت و واالگرائی تمرکز یافته است. در بررسی این موضوع می خواهم به شکل جزئی نشان 

سالۀ اسالمی  1400دهم که نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکا چگونه و تا چه اندازه  پا به پای خالفت 
مقدماتی ترین آزادیها به نفع منافع خصوصی و سیاستهای تروریستی  پرچم اختناق و سرکوب خود را با نقض

و جنگ افروزانه به اهتزاز درآورده اند. در حالی که رسانه های حاکم در غرب خالف این موضوع را نشان 
می دهند و بگونه ای در اذهان عمومی تزریق کرده اند که گوئی ما در غرب در آزادی به سر می بریم. در 

این نوشته برای آنانی که در منطقۀ جغرافیائی آمریکا و اروپا زندگی می کنند، و هنوز نه چندان بر نتیجه، 
حسب اتفاق در این توهم به سر می برند که گوئی از فاجعۀ اختناق و ظلم و ستم دستگاه دین کالهبردار 

ده و در غرب آزاد و ساله و نظام ضد بشری و ارتجاعی سرمایه داری در ایران به دور بو 1400اسالم 
 خردگرای دموکراتیک امان گرفته اند، می تواند به مثابه هشدار و بیدار باش تلقی شود.

در اینجا اگر بخواهم ادعا کنم که چشم انداز جامعی عرضه و یا حقیقت امر را در قامت کلی آن 
برخی مسائل به همکاریهای بیان کرده ام از احتیاط و دور اندیشی به دور خواهد بود، در هر صورت بررسی 

جمعی و چهار چوب های نهادینه نیازمند است که شامل حال این نوشته نیست. و عالوه بر این، به این 
علت که مسائل انسانی همیشه یک کلیت به هم تنیده و مثل هر پدیدۀ مادی دیگری در حال تحول است، 

وضوعی همواره با یک کلیت پیچیده روبرو مثل شناخت خود ما، به همین علت در انتخاب و بررسی هر م
 هستیم، از این رو بهتر آن است که  به این نوشته با چشم اغماض بنگرید.

 خوان نخست : خرید کتاب

اگر به رابطۀ خودمان با جهان کتاب بیاندیشیم، روشن است که می توانیم به فروشگاه های کتاب 
ودمان را با اهداف متنوعی که می توانیم داشته باشیم حقیقی و مجازی سر بزنیم، کتابهای مورد عالقۀ خ

خریداری کنیم، با نویسنده ها و ناشران و کار هر یک آشنا شویم. خرید کتاب شاید کار چندان مشکلی 
نباشد، بجز در مواقعی که فیلمان یاد هندوستان می کند و می خواهیم به کار پژوهشی جدی تری بپردازیم 

ری مطالعه کنیم، و یا احتماالً خیلی ساده به دلیل کنجکاوی برای دانستن این و و برای اهداف گسترده ت
آن، در این روند احتماالً پی می بریم که به بودجۀ کمابیش قابل توجهی نیاز داریم، در این صورت وقتی از 

کی ندیدگاه مالی وضعیت شکننده ای داشته باشیم، خود بخود دست از کار می کشیم زیرا در حساب با
معجزه ای برای فقرا روی نمی دهد، بلکه کامالً بر عکس اگر دائماً مواظب نباشیم نظام سرمایه داری 

مبالغی از حسابمان برداشت کند. در هر صورت به قول ضرب المثل فرانسوی « اشتباهاً»ممکن است 
ه ی شود، آنانی کدر واقع اختالف طبقاتی از همینجاها شروع م«. گوسفند، پشمت را همیشه می چینند»

می توانند به راحتی کتاب بخرند و آنانی که نمی توانند به راحتی و همیشه و به موقع کتابهای مورد نیازشان 
را تهیه کنند )کتاب را می توانیم تا افزار کارهای نویسندگی گسترش دهیم(، به سخن دیگر این وضعیت 



پر  رک آن نیز بسیار ساده است، تنها باید ننگیک عنصر ثابت و ساختاری)ترجمۀ اینرسی سیستمیک( و د
حرفی را خریدار می شدم تا به این نکتۀ ساده اشاره کنم. عناصر جامعۀ طبقاتی به مثابه عناصر تاریخی 

 Marteau des »غالباً در حالت رکود به سر می برند. همانگونه که برخی از ما نمی توانیم 

sorcières » «(یکی از کتابهای اجتناب ناپذیر برای شکارچی « جادوئیچکش »یا « چکش جادوگران
جادوگران و ارواح خبیثه، از کتابهای پر فروش در آغاز صنعت چاپ پس از تورات و انجیل ( را خریداری 

یورو بفروش گذاشته اند تا دریابیم که  169کنیم که در حال حاضر دست دوم آن را در آمازون به بهای 
وران انکیزیسیون از وسائل شکنجه برای تشویق بومیان آمریکای جنوبی برای چگونه جهان مسیحیت در د

ا که علت در دوران م« حکم ارتداد»گرویدن صادقانه به مسیحیت استفاده می کرده است. یعنی تقریباً مثل 
وجودی آن برای انسجام جامعۀ اسالمی در ایران به تصویب دستگاه دین و دولت اسالمی در ایران رسیده، 

سال پیش با پیروزی دین جدید راهزنان عرب به هدف چپاول مردمان جهان که با  1400که البته از 
کشتار و ظلم و ستم وصف ناپذیری همراه بوده و تا امروز در دومین دهۀ قرن بیست و یکم میالدی رواج 

 ابراهیمی برایدر ادیان « آموزشی»داشته است. روشن است که با چنین روشها و ابزارهای تبلیغاتی و 
به هر « ادقانهص»ترویج دین و راهنمائی بشریت در راستای تحقق زندگی متعالی می توانستند هر کسی را 

در اینجا خیلی مناسبت خواهد داشت، زیرا می بینیم که در « میکرو فیزیک قدرت»بحث دینی بگروانند. 
کل کامالً رادار گریز حضورش را اعالن این نیاز روزمره و جزئی )یعنی خرید کتاب( نیز قدرت حاکم به ش

می کند و کارکرد دارد. با آگاهی به امر که نیازمندی ما به کتاب صرفاً یک موضوع اقتصادی نمی تواند 
باشد، و این امر که فردی مایل به خواندن کتاب می شود، بستگی به خیلی عوامل تاریخی اجتماعی دیگر 

 ، زیست محیط اجتماعی، و وضعیت ذهنیت فردی در جامعه )...(دارد : نظام آموزشی، ایدئولوژی حاکم

 

 خوان دوم : وقت آزاد و رفاه برای خواندن کتاب 

وقتی از پل خرید کتاب عبور می کنیم، مشکل دیگری مطرح می شود، در نوشته ها و ویدئوهائی 
بیان در ایران، بر جامانده که دربارۀ محمد جعفر پوینده، از جمله جانباختگان جهان کتاب، ترجمه و آزادی 

می بینیم که او فراخواستهای خاصی را مطرح می کند که ظاهراً با آزادی بیان ارتباطی ندارد، ولی در واقع 
از همان کلیتی حرف می زند که در باال مطرح کردم. او برای ارتقاء کارهایش و احتماالً فروش ترجمه 

کارگران و مردم نیاز دارد، در حالی که وقتی دستگاه دین اسالم هایش به وقت آزاد و رفاه در زندگی روزمرۀ 
با پنجۀ دست، مترجم ایرانی محمد جعفر پوینده را خفه می کرد، به گفتۀ گزارشات منتشر شده، سه ماه 
اجاره خانه اش به تعویق افتاده بود. گوئی با خفه کردن و حذف جسمانی و سپس آثار این مترجم فقیر که 

ک آروز برای اعتالی فرهنگ کشورش کار می کرد، گره کار دستگاه دین و دولت و بازار حاکم با هزار و ی
نفر زیادی بود و حاال « یک»دمیده شده است. « ایران اسالمی»از هم گشوده و نفس تازه ای در انسجام 



ار به هفت بمی تواند با خیال راحت تا ابد « ایران اسالمی»دیگر کلکش کنده شده و از این پس کاروان 
این هفت بار طواف مقدس تأمل کند و پنج بار در شبانه روز « اسرار»دور کعبه طواف کند و در حکمت و 

بخواند بی آن که مجبور باشد بفهمد چه چیزی را زمزمه می کنند. روشن « مریخی ها»نماز را به زبان 
ه صی نزد مؤمنین ندارد، به آینیازی به درک شخ« حکم ارتداد»است که زبان شمشیر و قدرت به ضمانت 

رای فرهنگ ب های ماکارنکو برای امور تربیتی و یا به شکوه شکایتهای مترجم پر مدعا برای ضروریات
می گوید نیز نیازی ندارد. بی دلیل نیست که « آگاهی طبقاتی از زبان لوکاچ»و یا وقتی که از همگان 

ر جامعۀ ایرانی مظنون و تهی از شأن وجودی تلقی این همه د« روشن رایان»یا « روشنفکر»مفهوم کلمۀ 
می شود. امروز به شکل تحقیر آمیزی با روشنفکران رفتار می کنند. روشن است که از دیرباز طبقۀ روحانیت 
)و نه تنها روحانیت اسالمی( هر وقت احساس می کرد که فردی یا جریانی جایگاه آنان را به مخاطره می 

ز ابتکارات ا« حکم ارتداد»یابیم که  ادند. اگر به تاریخ مراجعه کنیم سرانجام در میاندازد واکنش نشان می د
دوقرن »جمهوری اسالمی ایران و یا آیت اهلل های ایرانی نبوده است. در اینجا یادآوری فرازی ازکتاب 

( به دقت این موضوع 259نسخۀ پی دی اف، صفحۀ  1336عبدلحسین زرین کوب )چاپ دوم « سکوت
 وضیح می دهد : را ت

در عهد نوشیروان قراینی در دست هست که حکایت از آشنائی ایران با فلسفۀ یونانی دارد، پیش »
از این نیز با هند و یونان ارتباط فکری در کار بود. بسیاری از کتابهای دینی و علمی از هندی و یونانی به 

ر عقاید کهن بود در زیر بار اندیشه های زبان پهلوی در آمده بود...سادگی و روشنی شگفت انگیزی که د
ه که . زندقتازه درهم می شکست. توجه به تأویل عقاید و عالقه و به تأویل در اساطیر فزونی می یافت

از همین میل به تأویل بر می خاست. مانی و مزدک نیز عقایدی  موبدان به شدت با آن مبارزه می کردند
 «ین رو داغ زندقه بر آن نهادند.که آورده بودند رنگ تأویل داشت و از

در اینجا اگر روی ترجمه و یا داد و ستد فکری بین مناطق مختلف اندکی پافشاری کنیم، می توانیم 
ببینیم « مهدی از آغاز اسالم تا امروز»در کتاب  James Darmesteterبا مراجعه به جیمز دارمستتر 

انید محمد چگونه برای اختراع دینش عمل کرد. می د»که خود دین اسالم حاصل چنین وضعیتی بوده : 
هنگام ظهور او، در عربستان در کنار پاگانیسم ملی، سه دین خارجی وجود داشت : یهودی، مسیحی و دین 
زرتشت، یعنی دینی که پیش از حملۀ مسلمانان در پارس رواج داشت و در عربستان، از راه داد و ستد 

سرزمین های ایران تعلق داشت. محمد تالش فوق العاده ای برای  بازرگانی و در جنوب، در یمن که به
اصلیت دینش بخرج نداد. او این نظریات جزمی را از یهودیان و مسیحیان به عاریت گرفت، اساطیرش را 

 «از یهودیان و مسیحیان و پارسها به عاریت گرفت. هیچ دینی به این کم خرجی تشکل نیافته است
(œuvres de James Darmesteter  1137فرمات کیندل.) 



بنظر می رسد که ادیان به محض این که فرصت مناسبی برای ظهور می یابند، از تاریخ رویگردان 

شوند، و به نفی منابع الهامات اولیه پرداخته و به نوعی خود محوری روی می آورند که متعاقباً به عنصر  می
چ تبدیل می شود. از همین رو می بینیم که هی اینرسی سیستمیک ضروری برای تضمین ادامۀ حیاتشان

اختراع و کشفی در جهان مسلمانان را شگفت زده نمی کند، زیرا همۀ موارد در قرآن آمده و پیشبینی شده 
است. با این حساب که اول باید چیزی کشف و یا اختراع شود تا متعاقباً مسلمانان سر منشأ اصلی آن را در 

ند. و شاید به همین علت نیز بوده است که مسلمانان در سراسر تاریخ اسالم کتاب آسمانی شان پیدا کن
نیازی به کشف و اختراع چیزی نداشته اند. البته ایرانیان در این زمینه سرآمد همۀ مسلمانان جهانند، زیرا 

 ه اند. تاین دسته از مسلمانان به دلیل فارسی زبان بودنشان حتا نیازی به خواندن کتاب آسمانی شان نداش

 »در این چشم انداز تاریخی ست که وضعیت افرادی مثل محمد جعفر پوینده را در جامعه ای مثل 
درک می کنیم. چگونه ممکن است ملتی که یکتا کتاب آسمانی معتبر از دیدگاه مسلمانان « ایران اسالمی

ند ن مجاز باشند آن را می پرسترا بی آن که از محتوای آن مطلع باشند، و بی آنکه برای انتقاد یا خواندن آ
 «تاریخ و آگاهی طبقاتی»و شاهرگ گردنشان را بخاطر آن فدا می کنند، چگونه ممکن است که خواستار 

نوشتۀ یک ملحد بیگانه باشند که محمد جعفر پوینده آن را بفارسی ترجمه کرده است ؟ من بخوبی حال و 
ای در چنین وضعیتی به کار ترجمه و فعالیت اجتماعی در روز او را درک می کنم که با چه انرژی و انگیزه 

چهار چوب کانون نویسندگان ادامه می داده است. نویسنده در توهمی شکوهمند و واالگرایانه، می پندارد 
که گوئی پس از تکمیل این کتاب جهانی تازه درهایش را بروی جهان قدیم خواهد گشود، ولی دیری نمی 

ۀ کتاب دیگری را آغاز می کند، یگانه رویدادی که به این روند در جهان ادبیات پاید که نگارش یا ترجم
پایان می بخشد، مرگ نویسنده است. متأسفانه جهانی تازه با چشم اندازه های روشنتر برای امروز یا فردا 

زئی با به شکل ج« میکرو فیزیک قدرت»و یا حتا برای بهار آینده نخواهد بود... بنابراین می بینیم که 
پیامدهای همه شمول و کلی نه فقط به شکل دست شخص حقیقی و به ضمانت دستگاه شخص حقوقی 
و قدسی، دستی برآمده از اعماق تاریخ روی گلوی نویسنده بلکه روی گلوی زندگی روزمرۀ او و بقیۀ جامعه 

لکیت و قوانین ما نیز قویاً فشار آورده و عمل می کند. به همین علت است که تبانی بین دستگاه دین
خصوصی بر تولیدات فکری و فرهنگی در سطح بین المللی )در واقع ملت سرمایه داری( با وجود همۀ 
تفاوتها و اختالفات خیلی به روشنی و خود بخودی با یکدیگر همآهنگ می شوند تا جامعۀ ایران بسته باقی 

ی ذهان عمومی و ماتریکس تثبیت شدۀ اسالما« روشن رایانه»و « روشنفکرانه»، «بیگانه » بماند و نظریات 
 را مخدوش نکند. « حکم ارتداد»به ضمانت 

توجه داشته باشیم که پشت این رویاروئی بین دین رسمی و حاکم و موج تأویل ها در عهد عتیق 
 .مثل امروز، منافع طبقاتی، امتیازات اجتماعی، اعتبار عقیدتی ...جملگی یک پیکرۀ یگانه را تشکیل می دهد

به همین علت است که اگر سقف خانۀ محمد جعفر پوینده روی سرش خراب می شود و یا سه ماه اجاره 
خانه اش به تأخیر می افتد، در مقابل می بینیم که دفاتر آیت اهلل ها در اشکال بین المللی به اندازه ای پر 



 ان اعالم کنند که داستانشوند به طرفدارانش رونق است که زیر فشار درخواست تعبیر خواب مجبور می
خواب قبول نمی کنند، با این وصف می توانیم حدس بزنیم که مخالفت دستگاه دین اسالم با فروید به چه 
موضوعی باز می گردد. کشیشهای مسیحی که خودشان به نوعی مبتکر روانکاوی و حتا روانکاوی و اعتراف 

زرنگتر از آخوندها خودشان وارد پیکرۀ حرفه ای  جمعی )اعتراف در محضر عمومی با صواب بیشتر( هستند،

گاه ولی بنظر می رسد که دست روانکاوی شدند، و ننگ و بد نامی ضد فرویدیستی را از خودشان دور کردند.
دین اسالم در ایران و رهبران مذهبی بطور کلی علیه علوم انسانی موضع گرفته اند و در پی گسترش  

 نسخۀ اسالمی آن هستند.

 

 سوم : انتشار کتاب خوان

با وجود این، موضوع کتاب وقتی عمق بیشتری پیدا می کند که فردی بخواهد کتابی بنویسد و یا 
ترجمه و سپس منتشر کند. به این معنا که از جایگاه مصرف کننده به جایگاه تولید کنندۀ فرهنگی ارتقاء 

امری رایج و ضروری بوده و هست و یابد، یعنی روندی که از دیدگاه ادبیات )علمی و هنری( همیشه 
بنیادهای تمدن در راستای واالگرائی و پیشرفت نیز از جمله به همین دو عمل اصلی بستگی دارد. به قطع 
یقین می توانیم درجۀ تمدن و آزادی بیان هر جامعه ای را با وضعیت انتشار کتاب و تشویق خواندن و 

ن نکته که روند گسترش فرهنگی و شناخت در عرصۀ نوشتن در سطح عمومی بسنجیم. با یادآوری ای
عمومی اساساً به دیالکتیک خواندن و نوشتن و ابزارآالت و مؤسساتی بستگی دارد که مسئولیت گسترش 
آن را به عهده دارند. ولی در دوران ماقبل تاریخی که ما در آن به سر می بریم، می بینیم که دیالکتیک 

با سرنوشت آگاهی، خالقیتها و کار پتانسیل انسانها یا متوقف می شود و مصرف و تولید در نقطۀ مفصلی 
یا اینکه در قالب یک سویه تبلور می یابد، به این معنا که به دالیل غالباً اقتصادی و سیاسی برای منافع 

مر ا خصوصی و ایدئولوژیهای ارتجاعی و طبقاتی )...( انسانها به انفعال محکوم می شوند. با آگاهی به این
که در وادی ادیان یکتا پرست و خاصه دین اسالم فعالیتهای واالگرایانه را در اشکال شهادت آمیز و شهادت 
پرور تلقی می کنند، یعنی همان موضوعی که خاصه در این سالهای گذشته به اخبار روزمرۀ ما تبدیل شده 

انتحاری و شهادت طلبانه صورت گرفته شنویم که در سوریه و عراق و دیگر نقاط جهان عملیات  و دائماً می
و عده ای مردم بی گناه را با خود به کام مرگ کشیده است. خطر بزرگ دین برای تمدن بشری باید برای 
ما در همین یک مورد قابل درک باشد. شهادت به مثابه یگانه شکل باز شناسی فرد مؤمن، گزینش مرگ 

ارکان مهم و بنیادی برای ثبات و تداوم حیات جامعۀ  اختیاری برای زیستن، یعنی تناقضی که یکی از
مذهبی را تشکیل می دهد، در حالی که واالگرائی و فعالیت ها و تمایالت تمدن ساز را به امور قدسی 
محدود می کند، نتیجه ای که ببار می آورد همین است که عیناً می بینیم : حتا یک کشور مسلمان پیشرفته 

 وجود ندارد.



مرکزی خودمان در این فراز باز می گردیم، بی گمان در نظام سوسیالیستی )اگر مردم به موضوع 
جهان و کشورها چنین شانسی را بدست آورند( با توجه به امکانات نوین همۀ کتابها در بهترین فرمتها حتا 

موم قرار با امکان کپی برداری از فرازهای آن، پژوهشهای دانشگاهی و علمی را به رایگان در اختیار ع
خواهد داد، در هر صورت چنین امری به تخیالت سوسیالیستی من تعلق دارد. در اینجا باید یک بار دیگر 

به چنین هدفی به اندازه « ارتکاب»ساله مخترع آر اس اس در انترنت یاد کنیم که با  26از آرون سوارتز 
توه آمد که فرار سفید را به ماندگاری ای زیر ضرب آزار و اذیت روانی دستگاه قضائی ایاالت متحده به س

در سرزمین وامپیرهای سرمایه دار را ترجیح داد و دست بخودکشی زد که متأسفانه موفقیت آمیز نیز بود. 
 یاد او را گرامی داریم )مقالۀ مربوط به این واقعه را در پایان این متن ضمیمه کرده ام(.

شار کتاب با مشکالتی روبرو شدم که در من در تجربۀ شخصی خودم در زمینۀ ترجمه و انت
جستجوهای بعدی پی بردم که این مشکالت چندان هم منحصر بفرد نیست و عمومیت دارد، از جمله این 
مشکالت، محدودیتهائی ست که قوانین کپی رایت برای دیالکتیک خواندن و نوشتن ایجاد کرده است. 

مربوط  «میراث فرهنگی»ما ساکنان کرۀ زمین از  یعنی در بخشی که به گسترش آثار یا سهم هر یک از
می شود. این موضوع وقتی روشن خواهد شد که ما برای آثار علمی و هنری، و فعالیتهای واالگرایانه نزد 
انسانها جایگاهی فراتر از مرزهای ملی، قومی و قبیله ای قائل باشیم، بی آنکه خاستگاه آن را نفی کنیم. 

ل و اثر فعالیت واالگرایانه است. از همین رو مبارزه برای آزادی بیان، آموزش اتکاء ما روی نفس تمای
عمومی ... می تواند به مبارزه یا فعالیتی بین المللی و نهادینه تلقی شود. چنانکه می دانیم یونسکو برخی 

بدون )آثار را زیر پوشش حفاظت بین المللی اعالن کرده است، از دیدگاه من که یک کمونیست ایرانی 
حزب( هستم همۀ فعالیتهای واالگراینۀ نزد نوع بشر باید زیر پوشش حمایت ملی و بین المللی درآید. بی 

در سطح  «در چهار چوب مبارزه علیه تروریسم» آنکه خواسته باشیم به آن رنگ سیاسی بزنیم و بگوئیم 
 ت غرب و کشورهای سرمایه داریاز سوی کشورهای امپریالیس« مبارزه ای»بین المللی، زیرا غالباً چنین 

 جهان سومی و خاصه کشورهای دین ساالر مثل ایران بر عکس هدف اعالم شده عمل می کند. 

 2017مه  31برای اثبات چنین تناقضی در گفتمان امپریالیستها، می توانیم به سایت اسپوتنیک در 
بر  حاکی از پرواز هواپیماهای ناشناساشاره کنیم که به نقل از مقامات روسی گزارشی منتشر کرده بود که 

فراز مناطق زیر کنترل داعش و طالبانی ها در افغانستان بود، این پرنده های بی نام و نشان برای 
تروریستهای داعش محموله هائی را پرتاب کرده اند. در حالی که نیروهای ناتو که از سالها پیش در 

اری که در اختیار دارند، از وجود چنین هواپیماهائی اظهار بی افغانستان مستقر هستند، با همۀ امکانات راد
اطالعی کرده اند. در اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که یکی از دو جبهه دروغ می گوید. بی گمان طرح 
چنین موضوعی در رابطه با موضوع مرکزی ما در این نوشته چندان بی مورد و دور نیست، زیرا بسیاری از 

عی و بهداشتی در زمینۀ بهدشت روانی حتا در رسانه های حاکم غرب، برای مقابله با تروریسم فعاالن اجتما
دائماً به کاستی های فرهنگی و اجتماعی اشاره دارند، گوئی فعالیتهای فرهنگی، هنر و ادبی ابزارکار جدی 



ای بزرگ اروپا برای مقابله با موج تروریسم و جذب برخی جوانان محروم می باشد که در حاشیۀ شهره
 زندگی می کنند.

با بررسی و ژرف نگری در روزمره و جزئیات رویدادهاست که پی می بریم که برای مثال تروریسم، 
شهادت طلبی و اسالمگرائی که عین جنایت علیه بشریت است تا چه اندازه با پیکرۀ جامعۀ سرمایه داری و 

از گسترش فرهنگی و فعالیت های تمدن س تبعیض طبقاتی و محدودیتهائی که مالکیت خصوصی برای
 ایجاد می کند در هم تنیده شده است. 

یک عده تعجب می کنند که ما چگونه عملیات انتحاری شهادت طلبانه و تروریسم را با جامعۀ 

ن صورت دانیم. در ای سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و یا قوانین کپی رایت مرتبط می
ه این نوشته برای چنین افرادی که به روش و تفکر ترکیبی و دیالکتیک عادت ندارند بی فائده باید بگویم ک

 خواهد بود و برای آنها باید متن دیگری بنویسم.

در نتیجه، تالش من در این نوشته افشای وضعیت اختناق آمیز در زمینۀ فعالیتهای فرهنگی و از 
جه اجتماعی سازی واقع شده است)از جمله آزادی بیان و جمله کار نوشتاری و ترجمه می باشد که در و

آزادی دسترسی به رسانه ها(، و متعاقباً با مسائل ظاهراً خیلی جدی تری مثل تروریسم و دین و سرمایه 
 ساالری گره می خورد.

از  «مبارزه علیه تروریسم»این موضوع بطور مشخص و به ویژه در متن کشورهای غربی در متن 
اتژیکی برخوردار است و گواه این مدعا نیز حضور پر رنگ روانکاوان در این سه چهار سال اخیر اهمیت استر

در رسانه هاست که طی تحلیل های گسترده، مثل ژولیا کریستوا در فرانسه، بحث واالگرائی و گسترش 
سخه سفانه نآزادی بیان و آفرینش هنری و ادبی را در رویاروئی علیه تروریسم مطرح می کنند. ولی متأ

هائی که این دکترها برای روانپریشی عرضه می کنند غالباً با واقعیت امور تطبیق نمی کند. )البته شاید من 
نظریات خانم کریستوا را خوب درک نکرده ام، ولی در سخنرانی های او شنیدم که او تقریباً مسلمانان را 

)؟؟؟( این نظریات از « ...( اعتراف نکرده اندقتل پدر »کند، قابل عالج نیستند.. چون که به  جواب می
دیدگاه من قابل تردیدند، خاصه وقتی می بینیم که نه فقط برای نقد گوش شنوائی در ساخت و سازهای 

نقد به مثابه »نظام سرمایه داری و طبقاتی وجود ندارد بلکه به سخن دیگر و حتا به گفتۀ خود ژولیا کریستوا 
البته با یکی دو درجۀ ناچیز تخفیف برای « کارکردش را از دست داده است عامل محرک فرهنگ اروپائی

برخی از آنان و از جمله برای خود ژولیا کریستوا، باید بگویم که بطور کلی برای روانکاوها مشکلی به نام 
 ، و یا دولت سرمایه داری و مالکیت«خیلی چیزها»وجود طبقات و مشکالت اجتماعی و پیامدهای آن برای 

خصوصی بر وسایل تولید به مثابه منشأ تروریسم و راهزنی قانونی و خیلی چیزهای دیگر وجود خارجی 
که با مصادرۀ سدها هزار خانۀ از شهروندان آمریکائی آغاز شد و سپس به  2008ندارد )مثل بحران سال 

ع و کاستی های تمام عرصه های دیگر در سراسر جهان گسترش یافت(. از دیدگاه این روانکاوان موان



اجتماعی حرف رایگان تلقی می شود. یکی از همین روانکاوها صادقانه ولی بی آن که از مواضع اصلی اش 

کرد که به این نتیجه رسیده است که گوئی در کشتی تیتانیک به سر می برد،  فاصله بگیرد، اعتراف می
ش می دهد و به روانکاوی او کشتی در حال غرق شدن است ولی او همچنان به مراجعه کننده اش گو

ادامه می دهد، در حالی که خارج از کابینۀ او گوئی جهان مثل کشتی تیتانیک در حال غرق شدن است. 
 بگذریم! 

تالش من در این نوشته، افشای اختناقی نیز هست که شاید به شکل خاصی ما ایرانیان خارج از 
ز ما هنوز در این توهم به سر می بریم که در اروپا و کشور را بی آن که بدانیم هدف گرفته است. بسیاری ا

در منطقۀ جغرافیای آزادی زندگی می کنیم و از آزادی بیان و آزادی دسترسی به رسانه ها برخورداریم. در 
نتیجه در این نوشته می خواهم تا حدودی، به نسبت و در محدودۀ یافته هایم، در راستای توهم زدائی در 

 گامهائی برداریم. این زمینه با هم 

با وجود این، نوشتۀ حاضر برای خود نویسنده، دست کم روی یک موضوع جای تأسف دارد، زیرا 
به ترسیم یک وضعیت اختناق آمی ز و نقض آزادی بیان و دسترسی به رسانه ها، و اعالن حاکمیت فاشیسم 

ده کرده ام و دریچه ای به روی آینبر همۀ جهان )یعنی نظام سرمایه داری به مثابه تروریست اصلی( بسنده 
نگشوده ام. ولی می توانم بگویم که وضعیت اختناق آمیز برای من موجب توقف کار خواندن و نوشتن و 
ترجمه نبوده، و مثل فردی که در گوشۀ زندان و در نبود سازش اجتماعی، یا اجتماعی سازی که باید در 

ش می نویسد و پرونده هایش را در طاقچه ردیف می کند وادی واالگرائی به حساب آورده شود، برای خود
تا روز آزادی فرا رسد. تنها دریچۀ باقی مانده همین است : از زیستن در چهرۀ دژخیم و میله های عبور 
ناپذیر تا رؤیای آزادی. نوعی زندگینامه از یک رویداد جراحت بار که احتماالً می تواند در بازگوئی و بازنمائی 

 مطلوب به روزنه ای در تاریکی و گشایشی به روی آینده ای بهتر بیانجامد.واقعیت نا

 

 

 

  داستان واقعه :

تا امروز برای کسب مجوز انتشار کتابهائی که از زبان فرانسه به فارسی  2016دقیقاً از تاریخ فوریۀ 
ران خ مانده و یا اینکه مدیخانۀ انتشاراتی فرستادم، که یا بی پاس 10ترجمه کرده ام ده ها نامه برای بیش از 

این خانه های انتشاراتی که غالباً از دیدگاه حقوقی مالک کتابها هستند، خیلی کوتاه و مختصر با انتشار 
ترجمۀ فارسی مخالفت کرده اند. در نتیجه یکی از پرسشها و ابهاماتی که در این نوشته مد نظر ما خواهد 



چنانکه خواهیم دید این مخالفتها فراتر از یک مورد شخصی بود، بررسی چرائی این مخالفتهاست، زیرا 
منحصر بفرد یا منفرد و منزوی بنظر می رسد. و از هم اکنون می توانیم بپرسیم که آیا مخالفت با درخواست 
مجوز حقوقی از سوی ناشران غربی برای ترجمه و انتشار آثارشان به زبان فارسی صرفاً یک موضوع 

ینکه دلیل دیگری داشته، و پیامدهای آن از دیدگاه فرهنگی به ویژه در وادی میان اقتصادی بوده و یا ا
فرهنگی و بین المللی کدام است ؟ برخی از این خانه های انتشاراتی نیز مثل انتشارات سوسیال که به حزب 

ه سخن ب کمونیست فرانسه تعلق دارد، تصمیم نهائی را به تصمیم بخش امور خارجی خودشان واگذار نمود و
دیگر پاسخشان را به آینده موکول کردند، ولی با گذشت زمان می توانم نتیجه بگیرم که این درخواست نیز  

 نتیجه خواهد ماند.  بی

(، ) در بخش دیدگاه ها در /http://panevis.ir« )پانویس » اخیراً در یک سایت ایرانی به نام 
ارجی یک نفر نوشته بود که ناشران خ«( برای ترجمه کتاب، ابتدا از ناشر اجازه بگیرید»زیر عنوان  مقاله ای

به خود مترجم اجازه نمی دهند، به این معنا که فقط به شخص حقوقی و نه حقیقی اجازۀ ترجمه و انتشار 

عنی نشر تازگی کشف کردم، ی دهند. در این گزاره البته باید تردید کنیم، زیرا بر اساس نمونه ای که به می
آسان در آمریکا که گویا انحصار انتشار کتاب در سایت آمازون را در اختیار دارد، کتاب ترجمه نمی پذیرد 
زیرا ناشران غربی به این خانۀ انتشاراتی نیز اجازۀ  انتشار ترجمۀ کتابهایشان را به زبان فارسی  نداده اند. 

نی مثل نشر آسان برای انتشار کتاب در پالتفرم آمازون، دست کم می از سوی دیگر، با وجود میانجیگرا
توانیم نتیجه بگیریم که بین وضعیت نویسنده یا مترجم ایرانی و خارجی تبعیض هائی وجود دارد. برای 
مثال، اگر وضعیت ناشران مستقل اروپائی، یعنی نویسنده هائی که به شکل مستقل از ناشران به نشر آثار 

ی پردازند، مد نظر قرار دهیم، می بینیم که چنین امکانی برای نویسندۀ ایرانی وجود ندارد. از خودشان م
سوی دیگر با تفکیک شخص حقوقی و حقیقی، می بینیم که نویسندگان و مترجمانی که در وضعیت 

ند، به رشکنندۀ اقتصادی به سر می برند، و یا در کشورهای اروپائی مثل فرانسه از حقوق حداقل برخوردا
، حتا اگر «ناشر مستقل»محض اینکه، برای مثال، برای خودشان وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد کنند، مثالً 

یک یورو درآمد داشته باشند از مزایای حقوق اجتماعی محروم خواهند ماند و از فهرست بی کاران حذف 

برند  فقر اقتصادی به سر میخواهند شد. یعنی وضعیت حقوقی که به هیچ عنوان با وضعیت آنانی که در 
 سازگار نیست.

با قطع نظر از موضوع فرد حقوقی و حقیقی، که ناشران اروپائی در صورتی که بخواهند می توانند 
رعایت آن را ندیده بگیرند، آنچه برای من جای شگفتی و تأمل دارد، این است که به چه دلیلی این خانه 

مخالفت می کنند، زیرا نه فقط برای آنان مستلزم هیچ هزینه ای های انتشاراتی با انتشار ترجمۀ فارسی 
نیست، بلکه فروش احتمالی آثار ترجمه شده به فارسی، برای مثال، در قالب کتاب الکترونیک در پالتفرمهائی 

توانست تا حدودی به انتظارات اقتصادی آنان پاسخ بگوید. هر چند که شاید آمازون جای  مانند آمازون می
ی برای انتشار کتابهای فارسی نباشد، دست کم به این علت که زیر کنترل مالیاتی ایاالت متحدۀ مناسب

http://panevis.ir/


آمریکا قرار دارد و آمریکا را به ضامن فعالیت فرهنگی فارسی زبانان تبدیل می کند. و گرچه ایرانی ها 
ور از های داخل کش چندان کتاب خوان یا خریدار کتاب نیستند، و به ویژه وقتی پی می بریم که ایرانی

خرید در سایت آمازون محرومند، و عالوه بر این برخی کتابها در ایران ممنوع است و فقط ایرانیان خارج از 
کشور می توانند این نوع کتابها را خریداری کنند. و با آگاهی به این امر که انتشار کتاب الکترونیک برای 

 ی در بر نخواهد داشت. خانه های انتشاراتی هیچ خسارت و یا هزینه ا

در واقع شاید اهمیت خاصی نداشته باشد که این خانه های انتشاراتی چه دالیلی برای جلوگیری 
از ترجمۀ کتابهایشان به زبان فارسی مطرح می کنند، بلکه نکتۀ مهم ایجاست که می بینیم حاصل این 

وند و یه داری دین ساالر در ایران در پیروند قوانین بین المللی کپی رایت با سیاست رژیم اختناقگر سرما
اتحاد تنگاتنگ قرار می گیرد : بسته نگهداشتن جامعۀ ایران و سپس جلوگیری از کسب اطالع عمومی از 
جهان خارج که احتماالً می تواند برای انسجام جامعۀ اسالمی خطرناک باشد و موجب سستی ایمان نزد 

 مؤمنین شود. 

م یعنی جلوگیری از ارتباط جامعۀ ایران با جهان خارج، و البته بجز برای جلوگیری از ترجمه و باز ه
بازرگانان و طبقۀ حاکم ایران که همواره با غرب استعمارگر و سرمایه دار در تبانی بوده اند که امروز در 

 هدوران حکومت جمهوری اسالمی در ایران بخشی از این مناسبات مخرب در واگذاری امتیاز و دریافت رشو
 (. 2تبلور یافته است )

و چه بسا یکی از دالیلی که حکومت سرمایه داری و دین ساالر ایران منشور برن و کپی رایت را 
امضا نکرده ) می گویند برخی مفاد آن را پذیرفته...؟( همین امر باشد که از نشر آثار خارجی به شکل آزاد 

اروپائی با ایرانیان ساکن اروپا که خارج از محافل  جلوگیری کنند و به همین علت در فقدان اتحاد ناشران
قدرت اسالمی و اپوزیسیون های پنتاگونی هستند، کار ترجمه برای ایرانی ها متوقف می شود. در واقع 
نتیجۀ به رسمیت نشناختن کپی رایت برای کار ترجمه بر عکس آن چیزی بنظر می رسد که تصور می 

ار ترجمه و یا آزادی بیان... نمی انجامد، و دست کم به مانعی برای کنیم، به این معنا که به گسترش ک
مترجمانی تبدیل می شود که در منطقۀ جغرافیائی غرب به سر می برند، و بیش از همه نیز برای چنین 
کاری مستعد و آمادگی دارند. عالوه بر این خود کشورهای امپریالیستی نیز برنامه ها و اهداف خاص 

ند، و باز شناسی فعالیتهای فرهنگی ایرانیان ناخوانده می تواند در دراز مدت طرح های آنان خودشان را دار
را برای اپوزیسیون سازی تحت تأثیر قرار دهد. به این فهرست از دالیل می توانیم به شاخص های دیگری 

اقتصادی  ر تولیدی وتوانیم بگوئیم که از دیدگاه آنان کار ترجمه، یک کا نیز اشاره کنیم، برای مثال، می
ست و موجب خواهد شد که تعدادی از این ایرانی هائی که در کشورهای اروپائی زندگی می کنند و از 
حقوق اجتماعی برخوردارند، از جهنم حقوق اجتماعی نجات یابند و تعدادی از این ایرانیانِ ناخوانده به شکل 

ند و در طرح های سیاسی کشورهای میزبان مستقل قادر به فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باش



)اعضای ناتو( اختالل ایجاد کنند. با آگاهی به این امر که در کشورهای اروپائی برای اشغال فرصتهای حرفه 
ای حق تقدم با بیکاران خود این کشورهاست. مضافاً بر اینکه نوعی دسته بندی حرفه ای و تبعیض حرفه 

رهای اروپائی وجود دارد، برای مثال سالها پیش در دورانی که هنوز ادارۀ ای ناگفته ولی رایج در بطن کشو
کاریابی در فرانسه به بیکاران و خصوصاً بیکاران جوان دوره های آموزشی رایگان اعطا می کرد، دوره های 
حرفه ای مرتبط به کامپیوتر و جهان رایانه ای به خارجی ها تعلق نمی گرفت. چنین واقعیاتی بی گمان 
یادآور دوران نازیها ست که استفاده از وسایل نقلیۀ موتریزه و حتا دوچرخه را برای برخی گروه های قومی 
و مذهبی ممنوع اعالن کرده بودند، این موضوع می تواند شاخص بسیار حساسی برای اندازه گیری وضعیت 

الب رایانه ای، محروم با جهانی شدن جهان و گسترش انق 80حقوق بشر در غرب باشد زیرا در سالهای 
در آلمان نیست.  1940ماندن از چنین آموزشهائی بی شباهت به محروم ماندن از وسائیل نقلیه در سال 

 تعمیرکاران شیروانی های پاریس تقریباً بی هیچ استثنائی ازنمونه های تقسیم بندی حرفه ای بسیارند، 
قتصادی نیز می تواند در فهرست ما جای در هر صورت موضوع حرفه و عامل ااهالی لهستان هستند. 

خودش را داشته باشد.  با آگاهی به این امر که سیاست حاکم غرب امپریالیستی روی محور منع تولید برای 
باقی جهان می گردد، در نتیجه بنظر می رسد که در قالبهای جغرافیای سیاسی ما ایرانی ها قربانی یک 

البته من در اینجا بطور مشخص، کامالً از واقعیت واقعی، مرتبط به  وضعیت تاریخی جغرافیائی نیز هستیم.
دالیل منع صدور مجوز از سوی ناشران غربی برای مترجمان داوطلب فارسی زبان حرف نمی زنم، بلکه با 
اتکا به شناختی که از زیست محیط اجتماعی ام در فرانسه دارم، در بازنمائی تخیلی چنین واقعیتی کوشیده 

نی شیوه ای که شاید بتوانیم آن را روش ترکیبی بنامیم. ولی مانعی وجود ندارد که این تخیالت به ام، یع
درجات مختلف با واقعیت عینی نسبتهائی داشته باشد. در هر صورت ترجمه به مثابه کار حرفه ای، اجتماعی، 

 امبرده می تواندسیاسی، میان فرهنگی و یا طرح شخصی برای سیاستهای حاکم در همۀ زمینه های ن
 اهمیت خاصی داشته باشد و قدرتهای حاکم به سادگی حاضر نیستند کنترل خودشان را از دست بدهند.

 

 کشف یک مانع فنی خیلی ساده

ه رساله دربارۀ س»بین همۀ کتابهائی که تا کنون ترجمه کرده ام دست کم یک کتاب  با عنوان
وجود دارد که به دلیل قدمت تاریخی و ناشناس بودن نویسندۀ آن از پوشش « شیاد. موسی، مسیح، محمد

اً به این صوصکپی رایت خارج شده، با وجود این انتشار آن می تواند برای مترجم مخاطراتی داشته باشد. خ
علت که سایت آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی انتشار این کتاب را جداً منع کرده اند زیرا ممکن است که 
موجب اختالل در ایمان مؤمنین شود. در حالی که می توانیم تأویل دیگری از این کتاب داشته باشیم و 

نین و یا توهم زدائی و طرح پرسشهای بگوئیم که می تواند به همان اندازه موجب تقویت ایمان نزد مؤم
جدی دربارۀ واقعیت دین باشد. در اینجا باید یادآوری کنم که ایشان همان مقام معظمی هستند که برای 



باً به که متعاقشاهین نجفی بخاطر یک شوخی بی مزه در یکی از ده ها ترانه و ویدئوی افتضاح آمیزش 
فتوای مرگ صادر کردند. یعنی حکمی که نسبت به خطا  دشکل اغراق آمیزی توهین به مقدسات تلقی ش

و کارهای هر چند افتضاح آمیز این خواننده خیلی اغراق آمیز بنظر می رسد. ولی سرانجام تصمیم گرفتم با 
احتماالً خطر فتوای احتمالی را دور سازم،  و این یکتا « سه شیاد»نوشتن یک مقدمۀ شایسته برای کتاب 

محدودیتهای کپی رایت را برای انتقام از همۀ مخالفتهای خانه های انتشاراتی و در عین کتاب آزاد شده از 
حال کسب تجربۀ عینی در زمینۀ انتشار در قالب کتاب الکترونیک در پالتفرم آمازون منتشر کنم. در روند 

کل پروندۀ شتهیۀ کتاب الکترونیک با مشکل فنی تازه ای روبرو شدم، زیرا جلد کتاب را می بایستی به 
 موجود مثل« مودولهای»برای پالتفرم آمازون تهیه می کردم و به زودی دریافتم که  tifیا  jpgتصویری

PhotoFiltre7  ،در نتیجه روند کار تدارکاتی و ارسال پروندۀ الکترونیک به الفبای فارسی را نمی پذیرد

بایستی نام کتاب را روی  ون که میبرای ترجمۀ فارسی متوقف شد. چ مرحلۀ تهیۀ جلد کتابآمازون در 
 نیز راهنمائی در این زمینه« نشر آسان»جلد می نوشتم و با مودولهای موجود چنین کاری ممکن نبود، و 

: در حال حاضر یک ناشر مستقل فرانسوی، انگلیسی... با استفاده از  منتشر نکرده است. نتیجه
PhotoFiltre7 کالت را در مرحلۀ آماده سازی کتاب حل کند، با اندکی تالش می تواند اینگونه مش

 ولی ناشر مستقل یا نویسندۀ ایرانی باید با قبول هزینه های ناممکن به نشر آسان مراجعه کند. 

 

 نتایج جستجوهای بعدی

در جستجوهای بعدی برای انتشار کتاب الکترونیک به زبان فارسی در آمازون، بجای راهنمائی و 
کتاب، خانۀ انتشاراتی نشر آسان را کشف کردم. تا همینجا مشاهدۀ عینی نشان  کشف چگونگی فنی انتشار

داد که ظاهراً  نویسنده ها و ناشران مستقل فارسی زبان از امکاناتی که برای همکاران اروپائی شان  می
ر هر کتاب اوجود دارد فعالً محروم هستند و عمالً باید از خانۀ انتشاراتی نشر آسان عبور کنند که برای انتش

یورو مطالبه  1027دالر یعنی  1230صفحه ای )بی آن بگوید صفحه شامل چند کلمه است( تقریباً  150
می کند که تقریباً معادل کمی بیش از دو ماه حقوق حداقل برای بیکاران دراز مدت در اروپاست. در نتیجه 

صفحۀ استاندار  450ل آن بیش از که ترجمۀ جدید و کام« متون : استعمار در آسیا»هزینۀ کتابی مثل 
درآمد یا »کلمه برای هر صفحه از دیدگاه من( هزینه را افزایش خواهد داد. عالوه بر این :  250است )

حق تالیف نویسنده از فروش هر نسخه عبارت است از قیمت تعیین شده برای فروش توسط خود شخص 

صفحه ای است( و سهم فروشنده  150اب دالر برای یک کت 2.5منهای هزینه چاپ هر نسخه )حدود 

از  نویسندهدالر قیمت فروش هر جلد سهم  10پشت جلد(. بدین ترتیب با فرض تعیین  قیمت  40%)

( خواهد بود که البته قیمت کتاب های عمومی در کشورهای %35دالر )یعنی  3.5فروش آن کتاب 



مالیات به دولت  %35ر آسان(. البته در این )برگرفته از ایمیل نش« دالر می باشد. 19-16خارجی معموال 
 ایاالت متحده و سپس مالیات به کشوری که نویسنده در آن به سر می برد حساب نشده است.

در نتیجه نویسنده و یا مترجم باید معادل شخصیت داستانی، جکسون کورتیس نویسندۀ گمنام 

صفحه ای را بپردازد.  100نتشار یک کتاب فروش داشته باشد تا ابتدا هزینۀ ا 2012آمریکائی در فلیم 
و به این علت که جمعیت ایران یک چهارم جمعیت آمریکاست، و جمعیت کتاب خوان ایران هم اگر یک 
بیستم جمعیت کتاب خوان آمریکا باشد، بازگشت سرمایۀ اولیه ممکن نخواهد بود. در حالی که فروش کتابی 

« المیاس»ارج از کشور می تواند ممکن باشد و فروش آن در ایران فقط در خ« رساله دربارۀ سه شیاد»مانند 
 تصور ناپذیر است.

باید بگویم که موضوع کتاب از دیدگاه حقوقی، اقتصادی... از وقتی برای من مطرح شد که پی 
بردم که ناشران غربی برای ترجمۀ آثاری که مالکیت آن هستند، حق ناشر و مؤلف مطالبه می کنند، و 

رایگان کارهای ترجمه به هیچ وجه نه از دیدگاه حقوقی و نه از دیدگاه اقتصادی ممکن نیست و یک انتشار 
جرم تمام عیار به حساب می آید و فرد خاطی حتا اگر اینکار را به رایگان انجام داده باشد مجازات خواهد 

د که نظام یت پی خواهید برشد : جریمۀ مالی بسیار سنگین و محکومیت به زندان. در مطالعۀ قوانین کپی را
سرمایه داری و طبقات حاکم چگونه از جایگاه خود دفاع می کنند. بی علت نیست که نظام سرمایه داری 
غرب ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا برای فرادستی های خود بر جهان روش تروریستی و جنگ های اعالن 

د طلب انتخاب کرده اند، و به تفسیر قرآن و اسالم نشده را بدون پرچم ملی در اتحاد با جهان اسالمِ جها
توجه نشان می دهند. زیرا تروریسم و جنایت علیه بشریت در بنیاد اصل مالکیت خصوصی بر « معتدل»

وسایل تولید حک شده است، و ازدیدگاه سرمایه داری ارزش اضافی تنها ابزار ادارۀ جهان است که امروز از 
ر اینجا، فعالیت فرهنگی، ادبی در ضلع اجتماعی سازی آن نیز از این قاعده و تروریسم استفاده می کند. د

قانون نظام سرمایه داری معاف نیست. و از دیدگاه قدرتهای حاکم اتفاقاً فعالیتهای تمدن ساز و واالگرایانه 
یبانی از تروریسم تنباید از چنگ کنترلشان بگریزد، زیرا در تضاد با سیاست ایاالت متحده، اتحادیۀ اروپا در پش

و ایجاد جنگ های فرسایشی در آفریقا و آسیا و آمریکای جنوبی قرار می گیرد. فعالیت فرهنگی در سطح 
توده ها بی گمان مانع بزرگی برای تروریسم و ایدئولوژی طبقاتی به مثابه منشور مالکیت خصوصی بر 

میز، با در مقابل این وضعیت اختناق آ« دادیکپی رایت البغ»وسایل تولید است. در نتیجه مدافعان قدرتمند 
اد جهان دود استتار ایج« دموکراتیک»به اهتزاز درآوردن پرچم فرهنگ ابتذال پشت ویترین پایتخت های 

 می کنند. 

در توضیحات نشر آسان می بینیم که نویسندۀ ایرانی که در ایران زندگی می کند حتماً باید در اروپا 
بانکی داشته باشد و نمی تواند مستقیماً در ایران حق تألیف خود را دریافت کند. در یا آمریکا شمارۀ حساب 

نتیجه نویسندۀ ایرانی نمی تواند درآمدهایش را به ایران منتقل کند و یا اینکه چنین کاری به سختی ولی 



ن ایرانی ساکن ابا شعبده بازی امکان پذیر است، یعنی قوانینی که احتماالً در بهترین حالت برای نویسندگ
اروپا و آمریکا که توانائی پرداخت دستمزد ناشر ایرانی را داشته باشد می تواند قابل استفاده باشد. باید اضافه 

دالر است، و نوشته هائی  150کنم که دستمزد چاپ کتاب الکترونیک فارسی )فرمات کیندل( به تنهائی 

 ایجاد نمی کند.صفحه دارند در این هزینه تغییری  150که کمتر از 

روشن است که با توجه به نبود پالتفرم برای فروش کتابهای الکترونیک و کتاب کاغذی مشابه 
گروه تعیین »آمازون برای ایرانیان در ایران، و اختناق حاکم و دستگاهی به نام وزارت ارشاد اسالمی و 

ان ه، کامالً طبیعی ست که نویسندگکه امروز به ابزارکار رباتیک نیز مجهز شد«  مصادیق محتوای مجرمانه
ایرانی به سوی پالتفرمهائی مانند آمازون جلب شوند، و حتا می بینیم که ناشران ایرانی نیز با اهداف دیگری 
به سوی این پالتفرم آمده اند و از هم اکنون می توانیم کتاب قرآن )اثر خدا و نه هنوز اثر بندۀ خدا( و آثار 

داری کنیم. یعنی وضعیتی که فعالیتهای فرهنگی و نوشتاری ایرانیان را می تواند خمینی را از آمازون خری
به تدریج و تا حد گسترده ای زیر پوشش کنگرۀ آمریکا و فروشگاه انترنتی آمازون قرار دهد. و چنین 
وضعیتی برای فعالیتهای فرهنگی کشوری مانند ایران چیزی بجز ورشکستگی فرهنگی نیست. حاال اینکه 

میلیارد و  72را ترجمه کرده باشد )...( با « رسالۀ سه شیاد » وزف بزوس بنیانگذار آمازون، بی آنکه ج»

 ، مسئلۀ ثانوی ست.«میلیون دالر در ردیف سوم میلیاردرهای جهان قرار گرفته 800

در تماس با نشر آسان پی بردم که این خانۀ انتشاراتی کتاب ترجمه ای که به کسب حق انتشار از 
اشر اصلی نیاز داشته باشد را نمی پذیرد زیرا در تالشهایش برای کسب مجوز از خانه های انتشاراتی ن

اروپائی و آمریکائی موفق نبوده... در نتیجه پی بردم که من تنها نیستم و مترجمین دیگری نیز با همین 
ده، و بهتر یکا نیز کار ساز نبودر آمر« نشر آسان»مشکل روبرو بوده اند، و حتا میانجیگری بنگاه انتشاراتی 

است که این بنگاه انتشاراتی در انتخاب نام تجدید نظر کند، زیرا عالوه بر مشکل مالی برای نویسندگان، 
ر نیز حل شدنی بنظر نمی رسد، و د« به سختی»و نه حتا « آسانی»مشکالت دیگری نیز وجود دارد که به 

نتشار آثار به زبان فارسی در پالتفرمهای بین المللی اندکی نتیجه مسائل و مشکالت مربوط به ترجمه و ا

 کردیم فراتر می رود. از آنچه در آغاز تصور می

 12ژوئیه : یکی از رویدادهائی که پس از نگارش این مقاله در  11 ،فصلنامۀاین در  اضافه شده]
برای ترجمه و انتشار یکی از کتابهایشان بود  PUFژوئن قابل ذکر است، توافق انتشار دانشگاهی فرانسه 

 به همین علت مجدداً با نشر آسان تماس گرفتم ولیکه بتوانم یک ناشر پیدا کنم.  ولی تنها به این شرط
نبود و من را نزد یک ناشر آمریکائی فرستاد، ولی من نمی  نیز این ناشر قادر به قبول چنین پیشنهادی

گرفتم  با یک ناشر ایرانی در ایران نیز تماس مریکائی کار من را منتشر کند.توانستم بپذیرم که یک ناشر آ
ی سی ب که در یک ویدئوی بینیز پیش از این با یک ناشر ایرانی در آلمان  ولی پاسخی دریافت نکردم.

  تماس گرفته بودم، ولی او پاسخ داده بود که کارشان کساد است و سفارش دریافت نمی کنند. دیده بودم



ه باید خواننده ها هستند کاینجا یک مشکل اساسی وجود دارد. من فکر می کنم که این  کوتاه سخن اینکه
چون که من منزوی تر از آن هستم که بتوانم دربارۀ واقعیت چنین اموری داوری  در این مورد فکر کنند

نشر ».مثل خود م..کلی نداریم و نمی بینیالبته برخی ممکن است بگویند این مشکل توست و ما مش .کنم
 «.[آسان

 

 نویسندگی و زندگی روزمره

با وجود این در اینجا باید به یک موضوع دیگر نیز اشاره کنم و آن هم این است که به تجربه و در 
اصله می بردم که بین وضعیت آنان و نویسندگان ایرانی فتماس مستقیم با برخی نویسندگان فرانسوی پی 

« ریرسالۀ خداناباو»ای وجود دارد. خیلی ساده می توانم بگویم که از روزی که با میشل اونفره نویسندۀ 
برای ادای ادب و کسب اجازۀ انتشار ترجمۀ کتابش تماس گرفتم، به هر سوئی که می گردم به مانع 

 است.« پول»نامش مشخصی برخورد می کنم که 

در هر صورت، می دانیم که ما در ایران، برای مثال نویسنده ای در ابعاد استفن کینگ آمریکائی 
نداریم، چون که زیر بناها شبکه های ضروری برای به وجود آمدن چنین پدیده هائی را نداریم که با فروش 

اردر و برای سریالهای تلویزیونی، اگر میلیمیلیونها جلد کتاب در سراسر جهان، به عالوه فیلمنامه و سناری
نباشد حتماً ثروتش از مرز سدها میلیون دالر عبور می کند... سفرهای تبلیغاتی را نیز که ناشرانش به او 
پیشنهاد می کنند خیلی با اکراه می پذیرد و بیشتر ترجیح می دهد وقت آزادش را با خانواده اش بگذراند. 

می آفریند، ولی کار و تولیدات انسانی نیز انسان خالق را می آفریند. واقعیت  انسان کار می کند و چیزی
خیلی ساده است، خارج از این وضعیت تاریخی برای تولیدات انسانی، نه معجزه ای روی می دهد و نه نابغه 

ی اای ظهور می کند )بجز برای ایدئولوژی بورژوائی، طبقاتی، تروریستی( اگر چنین زیربناها، شبکه ه
ارتباطاتی، تفریحات تکنولوژیک مثل سینما و تلویزیون و تأمین مالی نویسنده )که با نگارش مقاله و داستان 
کوتاه در نشریات محلی در آمریکا شروع شد( وجود نمی داشت، استفن کینگ نیز با این همه کتاب داستان 

ش، می بینیم که چنین نویسنده ای در وجود نمی داشت.  در نتیجه با قطع نظر از داوری هنری دربارۀ آثار
ایران وجود ندارد و تا اطالع ثانوی نیز نمی تواند وجود داشته باشد. ولی اگر بخواهیم به شکل فروتنانه تری 
به این موضوع بپردازیم، برای مثال آثار پژوهشی نزد اساتید دانشگاهی و مراکز پژوهشی، و یا نویسندگان 

حمایت رسانه ها نیز برخوردارند مثل میشل اونفرۀ فرانسوی، یا نویسنده های متوسط کمابیش مشهور که از 
گم نام، می بینیم که در کشورهای اروپائی این نوع نویسندگان بر اساس قرارداد با خانه های انتشاراتی کار 

ماالً بر اساس تمی کنند، به این معنا که خانۀ انتشاراتی کار پژوهشگر و یا نویسنده را خریداری می کند، و اح
قرارداد بخشی از فروش را نیز به نویسنده می پردازد. این ساز و کار برای انتشار کتاب فارسی در ایران و 
یا در خارج از ایران، عمالً به شکل دیگری انجام می گیرد، و با توجه به نمونۀ نشر آسان، می بینیم که 



، یعنی د، بلکه باید هزینۀ انتشار آن را نیز به عهده بگیردنویسنده نه فقط باید بنویسد و اثری به وجود بیاور
روندی که بسیاری از داوطلبان را از اجتماعی سازی کارهایشان محروم می کند. در نتیجه با توجه به 
وضعیت کتاب خوانهای فارسی زبان، احتمال اینکه فروش کتاب بتواند در حد هزینه هائی باشد که ناشران 

یلی کم است، خاصه ایرانیان خارج از کشور که صرفاً در اشکال تب آلود به سوی آثار کنند خ مطالبه می

د امپریالیستی مور« معتبر»روند و آن هم فقط در صورتی که از سوی قدرتهای حاکم و  منتشر شده می
ی، انتشار ا تأیید و پشتیبانی قرار گرفته باشد. در حالی که با توجه به پیشرفتهای فنی نوین و انقالب رایانه

ه سیاست و به محض اینک« افتاد مشکلها»کتاب می توانست به سادگی ایجاد وبالگ در بالگفا باشد، ولی 
ها « انیمنمی تو»ها، « نمی شود»بازار و پول به میدان می آید کار فرهنگی نیز تقریباً تعطیل می شود، و 

از انتشار این و آن جداً »ز اضافه کنیم چون که ها را نی« نباید»)...( شروع می شود )در مورد ایرانی باید 
ازی نیز وجود دارد(، یعنی ساخت و س« تنبیه می کنیم، دست و پا و قلم می شکنیم»و « باید خودکاری کرد

که به هیچ وجه با ساخت و ساز جهان فرهنگ و هنر و شناخت نسبتی ندارد، و به زبانی حرف می زند و 
قطب مخالف زبان و مسائل نویسنده است. و تا جائی پیش می رود که حتا  مسائلی را مطرح می کند که در

 مالکیت خود کتاب را نیز  از نویسنده سلب می کند.

از این وضعیت می توانیم نتیجه بگیریم که انتشار کتاب همواره در انحصار طبقۀ حاکم و قدرت 
ت رد. نظام حاکم برای تضمین انحصاراهای حاضر در صحنۀ است، و به گزینشهای ایدئولوژیک آنان تعلق دا

خود دست کم از موانع حقوقی، مالی، اطالعاتی بهره می برد، و البته روشن است که دستگاه ها و مؤسسات 
-آموزشی از خانواده تا دانشگاه و مراکز پژوهشی به مرزهای طبیعی قدرتهای حاکم با بینش و نظم طبقاتی

ی م دانش و شناخت نخستین گام واقعاً بشر دوستانه به سوی دموکراسفاشیستی تعلق دارد. در حالی که تقسی
 و تمدن پیشگام است. و همین گام هست که با مزرعۀ مین روبرو شده است.  

نه اینکه در غرب رسانه ها کامالً در انحصار قدرتهای حاکم باشد، ولی تفاوت تقریباً بین چند درسد 
تا  4ود انحصارات طبقاتی و ایدئولوژیک، نظام سرمایه داری به ناچیز دموکراسی ست. یعنی در غرب با وج

گوید، و این بخش ناچیز را نیز رعایت می کند، نه از این رو که به آزادی  درسد آزادی بیان پاسخ می 6
بیان و عدالت اجتماعی و امثال اینها اعتقاد یا دلبستگی داشته باشد بلکه به این علت که به مثابه سوپاپ 

ن به آن نیازمند است، و از سوی دیگر همیشه می تواند با تکیه به این درسد ناچیز ادعا کند که اطمینا
دموکراسی و عدالت اجتماعی و آزادی بیان و جز اینها را رعایت کرده است. یعنی در سد ناچیزی که برای 

ربِ کامالً بر عکس به ض مثال، نظام سرمایه داری و دستگاه دین اسالم در ایران به آن نیازی نمی بیند، و
دالر نفتی و گازی و منابع طبیعی، استثمار کارگران و به ضرب سد در سد ایجاد وحشت مقدس، حکم ارتداد 

ارتجاعی، در حال حاضر هشتاد میلیون انسان را عمالً و خواهی و « ماتریکس»و تزریق ایدئولوژی و 

 م که از دیدگاه تاریخی، روشهائی که دین اسالماست. ناگفته نگذاری نخواهی به گروگان خود تبدیل کرده
جامعۀ اسالمی )همیشه بر اساس « نظم»در اعمال زور و تهدید به مرگ برای گسترش مسلمانان و حفظ 



شبه شناخت به نفع طبقۀ حاکم ظالم و قداره بند( به کار می بندد چندان بی بدیل نیست. مسیحیان در 
ستفاده می کردند تا گرویدن صادقانۀ سرخپوستان و بومیان را به دین آمریکای جنوبی از ابزارهای شکنجه ا

مسیحی تسهیل کنند. با دیدن ابزارهای دوران انکیزیسیون که در موزه های کلومبیا به نمایش گذاشته 

دمی بگرواند. هر آ« صادقانه»تواند به هر دینی  شده، پی می بریم که این ابزارهای شکنجه هر آدمی را می
ود مسیحی خواهد شد، همانگونه که خطر حکم ارتداد برای مسلمانان فطری از دین برگشته، انسجام خیلی ز

 جامعۀ اسالمی را تضمین می کند.

 

 

 

 پاسخ انتشارات گالیمار و ضرورت ترجمه از زبان اصلی

 در اینجا باید از پاسخی که خانم جودیت اوریول مدیر انتشارات گالیمار در پاسخ به درخواست من
به روشنی درک نمی کنم که چرا یک ناشر ایرانی می خواهد متن »فرستاده است یاد کنم، او نوشته است : 

فروید و ویلهلم یانسن )گرادیوا فانتزی پمپئی...( را که ابتدا به زبان آلمانی منتشر شده و بعد به زبان فرانسه 
زبان دریافتی این متن ها بهتر است ترجمه شده، از زبان فرانسه ترجمه کند. برای تضمین کیفیت در 

 «مستقیماٌ از زبان آلمانی به فارسی ترجمه شود.

 

البته پاسخ گالیمار خیلی حکیمانه بنظر می رسد، ولی در حالت کلی برای کار ادبی و ترجمه هیچ 

ریق ط تواند وجود داشته باشد. و در پاسخ به او نوشتم که آشنائی من با مبحث روانکاوی از محدودیتی نمی
زبان فرانسه صورت گرفته، و از سوی دیگر می توانیم به مترجم فرانسوی کامالً اعتماد داشته باشیم زیرا 
ژان بلمن نوئل متخصص روانکاوی کاربردی ست. و مترجمی نیست که مثل سیاح بی تجربه ای به 

روی ترجمۀ فرانسۀ انجام سرزمین ناشناخته ای راه یافته باشد. عالوه بر همۀ اینها کار ترجمه گرچه از 
گرفته می تواند جایگاه خودش را داشته باشد. آنهائی که این ترجمه را قبول ندارند و آن را بی اعتبار می 
دانند، می توانند به متون دیگری مراجعه کنند و یا با انتقادات خودشان مترجم را راهنمائی کنند، که کدام 

 .جمله و یا مفهوم به غلط ترجمه شده است

و باز هم عالوه بر همۀ اینها، در ایران کمتر پیش می آید که کارهای ترجمه در چهارچوب آکادمیک 
انجام گرفته باشد، و در مورد روانکاوی می دانیم که در حال حاضر هیچ مؤسسه و یا انجمن روانکاوی وجود 

به عهده بگیرد، و ترجمه از زبان ندارد که بتواند پدرخواندگی ترجمۀ ادبیات روانکاوی را از زبانهای خارجی 
اصلی نیز به هیج عنوان ضامن اعتبار ترجمه نیست، زیرا مترجم حتماً  باید با مبحث روانکاوی آشنائی 



ه بار نوشتۀ مایکل پین، به ترجمۀ فاجع« لکان، دریدا، کریستوا»داشته باشد. در غیر این صورت به کتاب 
ر می رسد که مترجم حتا فهمیده باشد چه چیزی را ترجمه می پیام یزدانجو تبدیل می شود که بعید بنظ

 کند. 

نویسندگی و ترجمه در ایران، خارج از محافل قدرت بیشتر به نوعی مبارزۀ اجتماعی شباهت دارد 
و مترجمین بر اساس سلیقه و انتخاب خودشان کتابی را ترجمه می کنند، به ویژه در عصر ما که به ویژه از 

قاچاقچی و رشوه خوار ساالر با تمام امکاناتش در حال -سرمایه-ایرانی، رژیم دین ترس کمونیستهای
اسالمیزه کردن همه چیز و طبیعتاً عربیزه کردن زبان فارسی و پرچم ایران است و گرادیوا نیز حتماً آخرین 

رمان  «گرادیوا، فانتزی پمپئی»موضوعی ست که هرگز به آن فکر نخواهند کرد. در نتیجه برای آنکه 
نوشتۀ فروید از آلمانی به فارسی ترجمه « هذیان و خواب در گرادیوا اثر ویلهلم یانسن»ویلهلم یانسن و 

شود، باید مترجم داوطلبی وجود داشته باشد که به رایگان چنین کاری را به عهده بگیرد، ولی این مترجم 
 این رمان و تحلیل فروید از زبانهنوز خودش را معرفی نکرده، ولی برعکس، به شکل شگفت آوری ترجمۀ 

سال پیش،  و  60فرانسه به فارسی تا کنون دو مترجم داشته است، اولی زنده یاد محمود نوائی در بیش از 
دومین مترجم این کتابها نیز در عصر حاضر  خود من هستم. با این حساب که ترجمۀ محمود نوائی حدود 

سال پیش از این است( و  20شده بوده )این گزارش به قدمت سال از کتابخانۀ دانشگاه تهران خارج ن 40
سال تنها فردی که به شکل نیابتی  40کسی آن را برای خواندن درخواست نکرده بوده است. یعنی پس از 

این کتاب را از کتابخانۀ دانشگاه تهران درخواست کرد، من بودم. البته ترجمۀ نوائی نیز بی آن که مجوز 
ق کپی رایت را بجا آورده باشد، یا شمارۀ ثبت داشته باشد منتشر شده. امیدوارم کپی رایت داشته باشد و حقو

البغدادی از سوی دفتر حقوق بشر در سازمان ملل متحد اهلل العظما در نیویورک برای این کتاب و فتوکپی 
 ضروری تشخیصآن به سراغ ما نیاید، چون که این قوانین ابهاماتی دارد که در صورتی که بخواهند و 

دهند می توانند به راحتی مردم را به شکل پنهان و آشکار اذیت و آزار کنند، زیرا ناتو به مثابه یکی از 
مجموعه نیروهای حافظ صلح مالکیت خصوصی بر کار و زندگی در سطح جهانی برای اینجور کارها سرشان 

 درد می کند، و امثال ما واقعاً وزنه ای نیستیم.

  شاخصی که جودیت اوریول از انتشارات گالیمار برای مردود دانستن درخواست من با وجود این،
به زبان دیپلماتیک مطرح کرده بود، موجب شد که با کنجکاوی بیشتری به مالقات کارهای ترجمه بروم. 
 از جمله به ترجمه های زنده یاد محمد جعفر پوینده مراجعه کردم که یکی از میلیون ها قربانی وارثان

 سال است.  1400حاکمیت اسالم در ایران به تاراج رفته طی 

سال تهاجم اسالم به ایران براستی از اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار است،  1400یادآوری 
زیرا فرزندانی که در دوران جمهوری اسالمی در ایران به دنیا آمده اند به دلیل تبلیغات دستگاه دین اسالم 

ی برند که گوئی در دوران پهلوی اسالم بر باد رفته بوده و جمهوری اسالمی آن را در این توهم به سر م



زنده کرده است...   او تا پیش از اینکه به دست دین اسالم خفه شود همۀ کتابهائی را که در زندگی کوتاهش 
ک لکتیتاریخ و آگاهی طبقاتی. پژوهشی در دیا»ترجمه کرد، از زبان فرانسه ترجمه کرده بود. کتاب 

اثر جرج لوکاچ یکی از همین کتابهاست و از ترجمۀ فرانسه به فارسی ترجمه کرده است. و « مارکسیستی
این مسئله برای ایرانیان مشکلی به وجود نیاورده است. البته در اینجا باید موضوع کپی رایت را نیز یادآور 

عیت را دانلود کنیم، می بینیم که وضشویم، در پی دی افی که به شکل رایگان در انترنت می توانیم آن 
لیۀ حقوق ک»این کتاب نیز در رابطه با کپی رایت چندان روشن نیست، گرچه در صفحات اول نوشته شده 

 وشن نیست.ر« کلیۀ حقوق محفوظ است»ولی هیچ نشانی از کپی رایت نمی بینیم، و معنای « محفوظ است

ن های ایرانی در خارج از کشور که ساالنه برای از سوی دیگر با توجه به همۀ تبلیغات اپوزیسیو
قتلهای زنجیره ای دستۀ سینه زنی براه می اندازند، با اندکی جستجو دربارۀ سرنوشت ترجمه های این 
مترجم ناکام پی می بریم که آثار ترجمۀ او هنوز منتشر نشده و تا امروز ناشران به هر دلیلی از انتشار 

. در خارج از کشور نیز هیچ تالش خاصی برای عرضۀ کارهای این مترجم جان کارهای او امتناع کرده اند
باخته صورت نگرفته و همین امر یک بار دیگر نشان می دهد که برای اپوزیسیون های ایرانی پنتاگونی 
افشای حرکات دستگاه دین ساالر در ایران صرفاً جنبۀ تبلیغاتی دارد، در غیر این صورت برای کارهای 

 پشیزی ارزش قائل نیستند، و فقط به قربانی نیازمندند تا دستگاه تبلیغاتی شان را به نفع سیاستهای فرهنگی
استعماری و استثماری علیه ایران تغذیه کنند، و از این منظر مانند اغلب امور دیگر از دیدگاه ایدئولوژیک با 

محمد جعفر پوینده، برای او اجاره خانه رژیم حاکم تفاوت ماهوی ندارند. گرچه انتشار ترجمه های زنده یاد 
نخواهد شد، حاال دیگر به درد او نمی خورد، ولی می توانست برای بازماندگان نشانۀ ادامۀ مبارزه برای 

 زندگی باشد، که در حال حاضر چنین نشانی در دورد دستها نزد این قوم آواره و سرگشته دیده نمی شود.

 هنر و»از متن ترجمۀ فرانسه به فارسی ترجمه شده، کتاب نمونۀ دیگری از کارهای ترجمه که 
اثر پلخانف است که آقای منوچهر هزارخانی آن را ترجمه کرده. ولی اوالً مترجم تنها « زندگی اجتماعی

نیمی از همۀ کتاب را ترجمه کرده، در ثانی از کتاب اصلی هیچ نشانی دیده نمی شود، و ما صرفاً به دلیل 
ی که در متن با الفبای التین و به زبان فرانسه نوشته شده می توانیم حدس بزنیم که حضور برخی کلمات

از متن فرانسه به فارسی ترجمه شده، ولی نشانی از ناشر کتاب فرانسه در متن « هنر و زندگی اجتماعی»
 ترجمۀ فارسی نمی بینیم. 

 Editionsارات سوسیال در اینجا برای اطالع عمومی باید یادآور شوم که این کتاب را انتش

Sociales  در پاریس منتشر کرده و مانند تمام کتابهای دیگر در این خانۀ انتشاراتی حق  1949به تاریخ
ترجمه و باز تولید و انتشار آن زیر پوشش کپی رایت است. جستجوی من دربارۀ این کتاب به این علت بود 

ارات سوسیال برای کسب حق انتشار ترجمۀ فارسی که قصد داشتم آن را ترجمه کنم، و منتظر پاسخ انتش
به کشف این ترجمه در وضعیتی که در باال اشاره کردم نائل آمدم.   برای کتابها دیگر بودم. به همین علت



عالوه بر این، عمالً می بینیم که کار ترجمه نمی تواند فقط به کار ترجمه منحصر باشد، و قوانین و تشریفاتی 
پی رایت که خوب و یا بد، مترقی و یا ارتجاعی... ملزم به رعایت آن هستیم و یا اینکه وجود دارد، مثل ک

در رفع مشکالت آن بکوشیم، ولی چنین امری مثل خیلی های دیگر به مسائل و مشکالت آقای هزار خانی 
 تعلق نداشته است. 

 ه و مناسبات میاندر هر صورت، فعالیتهای فرهنگی و آفرینش هنری و ادبی و از جمله کار ترجم
فرهنگی باید قانونمند باشد. ولی در اینجا عمالً می بینیم که نه فقط قوانین موجود مثل کپی رایت موجب 
توقف کار فرهنگی و میان فرهنگی شده بلکه قدرتهای حاکم بیش از پیش سیاست تروریسم فرهنگی را 

مشکلی  737لترا مدرن ارباس و بوئینگ در پیش گرفته اند، و البته برای خرید و فروش هواپیماهای او
وجود نداشته است. حج عمره به راحتی برگزار خواهد شد و حاجیان خوشبخت خواهند شد و به بهشت 
خواهند رفت و خوشبختانه از حال و روز ما دوزخیان بی اطالعند. معامالت پر سود شرکت توتال و شیرینی 

 خوشبختی برگزیدگان و خبرگان را فراهم می کند.  خوران نیز به هول و قوت الهی موجبات سعادت 

قدرت حاکم در ایران با اسالمیزه کردن زندگی و سپس اسالمیزه کردن علوم انسانی )تحریف 
شناخت به نفع شبه شناخت( و انباشتن وقت آزاد با مراسم دینی به ضرب اعمال زور و تهدید به مرگ و به 

گ جامعۀ جوان ایرانی، و در نتیجه با گروگان گیری ملت ایران...  تعلیق درآوردن حل مسائل و مشکالت بزر
نفره  2000و قدرتهای امپریالیستی نیز برای حفظ منافع یک عده ناچیز از میلیاردرها، شبیه یک جمعیت 

در جهان، با اتخاذ سیاست تروریستی و طرح های جنایتکارانه فقط در پی گسترش آن چیزی هستند که در 
ادی آن را ناتوی فرهنگی یا تروریسم فرهنگی می نامیم. که در هر دو صورت باید بدانیم که ادبیات انتق

 همواره با ایدئولوژی و فرهنگ طبقاتیِ طبقۀ حاکم روبرو هستیم.

مشاهدۀ واقعیت عینی خیلی ساده است، اینجا تعدادی کتاب از زبانهای خارجی به فارسی ترجمه 
ت. این وضعیت به هر دلیلی به توقف کار ترجمه و فعالیتهای فرهنگی شده ولی اجازۀ انتشار نداشته اس

انجامیده که یکی از اسبابهای کار پژوهشی ست )و خیلی چیزهای دیگر(، ولی از سوی دیگر می بینیم که 
نوشتۀ  «بر فراز موج نوین کمونیسم»محافل قدرت انحصارات خودشان را بر پا می کنند. نمونۀ اخیر، کتاب 

 1200یر حسن پور است که در آمازون منتشر شده می تواند قابل توجه ما باشد. ایشان احتماالً دکتر ام
دالر ضروری برای هزینۀ انتشار چنین کتابی را در اختیار داشته اند. هر که بامش بیش برفش بیشتر، چشم 

کلی سئله و مشحسود کور.  ولی مسئله فقط به دالرهای ضروری برای انتشار کتاب خالصه نمی شود. م
که ما با آن روبرو هستیم روشهای امپریالیستها و ناتوی فرهنگی ست که در همه جا به یکسان عمل می 

 کند. 

 



طی جنگ لیبی و به همین گونه طی جنگ کنونی در سوریه، یک ویترین برای افکار عمومی غرب 
ورت ص« دیکتاتور»علیه عی بوده و واق و مردم جهان ایجاد کردند تا نشان دهند که در این کشورها مبارزه

دختر سفیر سابق سوریه در فرانسه،  Bessma Kodmani قضمانی او افرادی مثل خانم بسم  گرفته،
که از کودکی در مدرسۀ مسیحی فرانسیسکن فرانسه در دمشق تحصیل کرده، از خانواده های پر نفوذ در 

وریه چه در س مدافعان آن ه جنبش دموکراتیک وزندگی سیاسی سوریه را به صحنه آوردند تا نشان دهند ک
در کنتراست  اهراًظ هستند )جمع دوستان سوریه به ابتکار فرانسه(، یعنی تعدادی از شخصیتهائی که کسانی

 هائی هستند که ما در گزارشات ویدئوئی و القاعدهها  خیلی چشمگیر با مزدوران مسلح و داعشی ها و النصره
این نوع فعاالنی که با قاشق نقره ای در  ، ووتهایشان را از راه دور تماشا کنیمدر یوتوب می توانیم شقا

که « کدموکراتی» هیچ نسبت عینی با تروریستها ندارند، و جهاد طلبان دهانشان به دنیا آمده اند، البته
راهزنی اروپائی ها و آمریکائی ها هنوز هم آنها را ستایش می کنند و امیدهای بسیاری را در چهارچوب 

. و هیچکس نیز بسما قضامی را با رنگ این افراد را ندیده اندهرگز  جهانی به آنها گره زده اند... داعش ها
 کالشنیکوف یا فاماس در حمص یا حلب ندیده است.

 

 
 گفتگوی رادیو بین المللی فرانسه با بسما قضمانی

 

مثل زبان مادریشان صحبت سوری که زبان فرانسه را « شورشگران دموکراسی خواه»نوع این 

، پژوهشگر و استاد روابط بین المللی در آزادیخواه ، منبع آگاه،متفکر ، و حتماًظاهراً روشنفکر کنند، می
 یبرا استتار پردۀ بجز …دانشگاههای پاریس، فعال اجتماعی و با یک خروار پست و مقام دانشگاهی

ر برای تفسیر و تعبی ها و   رسانه عرصۀ در هانیج داری سرمایه جنایتکارانۀ و تجاوزکارانه سیاستهای
بازی  دیگری نقش هیچ« سرنگونی بشار اسد»تحریف آمیز چگونگی جنگ در سوریه و توجیه خواست 



نمی کنند، و احتماالً به آخرین رؤیاهای فرانسه برای کسب قیومیت مجدد سوریه در قرنهای گذشته تعلق 
یدگاه نمادینه برای فرانسه معنای خاصی باید داشته باشد زیرا مادر او دارند. ولی به ویژه بسما قضمانی از د

یکی از رهبران سیاسی دوران پسا استعماری  Jamil Mardam beyخواهر زادۀ جمال مردام بی 
رؤیائی  یعنیفرانسه در سوریه است، و گوئی امروز دوباره و اینبار به خدمت استعمار بازگردانده شده است. 

که در صورتی که در آینده برای جنگ در سوریه دادگاه بین المللی عادالنه ای تشکیل شود،  بر باد رفته
جرائم جنایتکارانۀ فرانسه در سوریه مثل آفریقا بسیار سنگین خواهد بود. ولی چنین دادگاهی که رسمیت 

ان باید سربلند از ربین المللی داشته باشد تقریباً هرگز تشکیل نخواهد شد و بنظر می رسد که این جنایتکا
میدان بیرون بیایند و حتا جمهوری اسالمی ایران هدایای خوبی برای آنان در نظر گرفت که یکی از آنها 

میلیون جوان  40است، احتماالً برای بجا آوردن حج عمره به کوری چشم  737خرید ارباس و یا بوئینگ 
نیز  ایرانی ایاپوزیسیونه با رابطه در یستی غربمکارانۀ کشورهای امپریال سیاست رشید بیکار ایرانی. این

باید مورد توجه ما باشد. البته باید گفت به یمن اختناق دستگاه دین اسالم در ایران، زیرا اگر در کشور ما 
اندک آزادی وجود می داشت، و اگر فرد  ایرانی حتا اندکی آدم بحساب می آمد، غرب امپریالیستی هرگز 

 و روپاا های دانشگاه که این جانوران را بجای اپوزیسیون ایرانی راه اندازی کند. بفکرش خطور نمی کرد 
وک که با دریافت بودجه های مشکصه در غرب آتالنتیست انباشته از دکترهائی ست خال و کانادا، و آمریکا

ستی امپریالی طرح های پنتاگونی و احتماالً البی های ایرانی )سوری و جز اینها( مدافع سرمایه داری غرب، 
ها و یار گیری و تقسیم کار بین امپریالیستها و اپوزیسیون .می کنندبا فانتسمهای خودشان مخلوط دائماً را 

همیشه همان گونه که در مورد بسما قضمانی دیدیم، از بین طبقات حاکم است. از همین رو می توانیم 
 به سرمایه گذاریهای دراز« هان سومج»نتیجه بگیریم که حضور مدارس مسیحی فرانسوی در کشورهای 

ر با آگاهی به این ام با اهداف مشکوک تعلق دارد.« میان فرهنگی»مدت طرحهای استعماری و فعالیتهای 
که سابقۀ مناسبات ایرانیان و از جمله مردمانی که در منطقۀ سوریۀ باستان می زیسته اند با جهان و 

های دور باز می گردد )برای این موضوع مراجعه شود به ایدئولوژی مسیحی بسیار قدیمی و به گذشته 
 اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب(. « دو قرن سکوت»کتاب 

با نگاهی به فهرست مطالب کتاب دکتر امیر حسن این موضوع یارگیری در بزنگاه های تاریخی را 
آزادی »:  درا گرم می کننبا چه چوبی خودشان ایشان به روشنی در می یابیم که و ، پی گیری می کنیم پور

« یام آملق» بزرگداشت  که جزئی از ترکیبات ساالد چهار فصل رسانه های ایرانی پنتاگونی ست، «زنان
تالشی بود برای ایجاد هرج و مرج در داخل  باز می گردد و ایران ودوران جنگ عراق  به از دیدگاه من که

 100و کل قیام فراتر از  تشکیل می دادند یردستاننیز گروه های جدائی طلب ک را درسد اعضای آن 60 )
گروهی از آنان کشته و پس از هزیمت نهائی یا تیرباران شدند و یا االن در وضعیت پناهندگی در نفر نبود، 

و تا بزرگداشت طرح آشکار تجزیۀ ایران که از جمله طرحهای کشورهای اروپائی به سر می برند(، 
حزب » ربدرقه آست در نتیجه باید هوشیار باشیم تاده در خاورمیانه است. امپریالیستی فعال ایاالت متح



وجود خارجی ندارد و ترفندی ست برای  عمالًزند، چنین حزبی نما را گول در این کتاب « کمونیست ایران
و بی اعتبار کردن کمونیستهای ایرانی. زیرا در این ساعت،  جذب بی خبران برای طرح های امپریالیستی

ی مستقیماً به طرح ها« ملیتهای ایران»ونه طرفداری از تجزیۀ ایران و یا فدرالیسم و به میان آوردن هر گ
  پنتاگون و سازمان سیا وصل می شود.

و  دمی بینیم که نخستین ساکنان کتاب فروشی آمازون به زبان فارسی چه کسانی هستن در نتیجه
رسالۀ امام خمینی را هم می توانیم در آمازون خریداری چه چیز هائی منتشر می کنند. البته کتاب قرآن و 

 کنیم.

در وضعیت کنونی، کشف می کنیم که مشکالت مربوط به انتشار کتاب، کار نویسندگی یا ترجمه، 
خالقیت هنری، آموزش و پژوهش، آزادی بیان... واقعاً نمی تواند به شکلی که اپوزیسیون های ایرانی از 

 اق حاکم در ایران خالصه شود. آن حرف می زنند به اختن

باید مدتها با موانع، مسائل و مشکالت کار فرهنگی و به تبع آن با مسائل و مشکالت میان فرهنگی 
ایران و جهان دست و پنجه نرم کنیم تا به عمق آنها پی ببریم و سپس احتماالً برای مقابله با کاستی های 

ی احتمال اینکه وضعیت به حالت رکود باقی بماند و بی هیچ موجود  اقدام کنیم. می گویم اقدام کنیم، ول
تحولی تا فروپاشی احتمالی نظام سرمایه داری ادامه یابد. با آگاهی به این امر که در دورانی که قدرتهای 
حاضر در صحنۀ جهانی از همۀ امکانات و فن آوریهای نوین برای تحریف واقعیات و هدایت افکار عمومی 

اف سلطه جویانه، منافع نظام سرمایه داری  که چیزی بجز جنایت علیه بشریت نیست سوء در راستای اهد
استفاده می کنند، دستیابی به حقیقت و درک ساخت و سازهائی که ما را از کار باز می دارد به سختی ممکن 

 خواهد بود. و راه حل البته می تواند منتظر بماند.

 

  ل تولید و میراث فرهنگی در سطح بین المللیتمدن و الغای مالکیت خصوصی بر وسای

در اینجا باید یادآوری کنیم که بحث دربارۀ وسایل تولید و جایگاه آن در جامعه یک موضوع بسته 
نمی تواند باشد، بلکه درک ما وقتی می تواند تعمیق یابد که آن را در متن تمدن بررسی کنیم و به زمینه 

 ائیواالگرعی و از جمله آثار هنری گسترش دهیم یعنی در آنجاهائی که های آموزشی و سپس آثار از هر نو
با تکیه به شناخت و دست آوردهای تمدن بشری در هر دوره ممکن شده است. بی گمان بازشناسی 
واالگرائی و تعیین سرنوشت  خالقیت علمی، فنی و هنری نزد افراد به رشد نیروهای مولد و شناخت عمومی 

وامع بستگی دارد،  در برخی جوامع مثل ایران شناخت و خالقیت به بهانه های انحرافی و درجۀ فرهنگی ج
و متناقض سرکوب می شود و حتا با توجه به قوانین دین اسالم در عصر حاضر، شناخت و خالقیت و هر 
چیز دیگری مثل نفس کشیدن، در صورتی که اگر به ارتقاء و گسترش دین، فرهنگ، زبان و شناخت 



سال پیش در مکه و مدینه، و بین راه مکه و مدینه تکوین  1400ی که نقطۀ آغاز و پایان آن در اسالم
یافته )...( و برای ابد و ازل و برای همۀ جهان بشریت تثبیت شده نیانجامد،  در غایت امر محکومیت مرگ 

دی که از مسیر مکه به همراه خواهد داشت. من این موضوع را خیلی سریع بیان کردم. کوتاه سخن : افرا
و مدینه خارج می شوند، منحرف بوده و جامعۀ اسالمی را منحرف می کنند، پس ضروری ست تا از زندگی 
محروم شوند تا جامعۀ اسالمی بتواند مثل عروسک کوک کرده به وظایف دینی و عبادت خدا به مثابه 

سوی دیگر مرگ در قطب دیگری نیز  مهمترین و اصلی ترین فعالیت انسان روی کرۀ زمین ادامه دهند. از
به « شهادت»ضرورت خواهد داشت، زیرا انسجام جامعۀ اسالمی به مرگ داوطلبانۀ اعضای خود، یعنی 

« شهادت»برای تداوم حیات خود، نیازمند است. با آگاهی به این امر که « واالگرائی»مثابه یگانه شکل از 
نیست بلکه آن را تحریف می کند، و نتیجۀ چنین انحرافی به در زبان غیر دینی به مفهوم واالگرائی واقعی 

توقف اندیشه، تمدن و بطور خالصه توقف انسانیت به مفهوم واقعی کلمه می انجامد. یعنی موضوعی که 
ما در حال حاضر به شکل روزمره با آن روبرو هستیم، داعشی ها هر آن می توانند سر راه ما سبز شوند و 

اری بزنند. با وجود این محکوم به نابودی هستند، و تا وقتی که در راستای منافع دست به عملیات انتح
امپریالیستها ضروری باشند دوام خواهند آورد. ولی چنانکه تاریخ نشان داده است ادیان در مقابل تاریخ تاب 

جود دارد نه ای وآستا»مقاوت ندارند و از بین خواهند رفت. زیرا به گفتۀ استاد تاریخ هنر ماکسیم کولومب 
( نمونۀ آن را می 3« )که مرز نوع بشر و یا فرد آدمی را تعیین می کند، که فراتر از آن انسان وجود ندارد

یا مرده های دوباره به زندگی بازگشته ببینیم، یعنی همان « زامبی»توانیم در شخصیت یا موجود تخیلی 
ست شبیه انسان که در عین حال نماد نگرانی های مرزی که فراتر از آن انسان وجود ندارد، و فقط چیزی 

انسان مدرن امروز را بازنمائی می کند. مسائل و مشکالت نویسندگان و مترجمان واقعاً در قلب چنین 
کارزاری واقع شده است. در نتیجه ما از هر سو به محاصرۀ مرگباری محکوم شده ایم. همین وضعیت، 

فیای سیاسی نیز رقم می زند، زیرا نفوذ در جامعه ای اسالمی و در سرنوشت ما ایرانیان را در متن جغرا
نتیجه بر اساس تجربۀ عینی حتماً عقب افتاده و فاقد فرهنگ پیشگام برای امپریالیستها و نظام سرمایه 
داری ساده تر خواهد بود. به همین علت در مناسبات میان فرهنگی ایران و جهان، می بینیم که این 

ر یک سویه است. غرب امپریالیستی دربارۀ ایران در راستای اهدافش به اطالعات نیازمند مناسبات بیشت
است و این اطالعات را نیز اساتید به خدمت گرفته شده و دانشجویان علوم انسانی که از بورس های 

حمود مپنتاگونی )یا خصوصی( بهره مندند برایشان تهیه می کنند : کی و کجا رفسنجانی عطسه کرده و یا 
احمدی نژاد دربارۀ این و آن چه فکر می کند و امثال اینها. ولی وقتی  کار به انتقال آثار غربی به جامعۀ 
ایرانی برخورد می کند، نه فقط از بورس خبر نیست بلکه می بینیم که خانه های انتشاراتی غرب گوئی در 

ر، و حق مالکیت خصوصی بر این یا آن اثیک همآیش عمومی و یکپارچه با اتکا به کپی رایت و استناد به 
هزار و یک دلیل محکمه پسند دیگر مانع داوطلبانی می شوندکه صرفاً با انگیزه های واالگرایانه و فرهنگی 
به ترجمۀ آثار غربی تمایل نشان می دهند. البته این وضعیت یک سویه همیشه هم منفی نبوده، زیرا برخی 

ار نویسندگان معتبر ایرانی اتفاقاً در غرب و با استفاده از کتابخانه های از برجسته ترین و مشهورترین آث



الهادی اثر عبد« تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق»غربی نوشته شده، مثل کتاب 
 حائری. به موضوع خودمان باز می گردیم.

توجه به تبلیغات حقوق بشری با وجود کپی رایت و همآیش عمومی ناشران غربی که معموالً و با 
و یا جامعۀ مدنی، در شرایطی که حاکمیت دین ساالر در ایران همه چیزی را به اسالم درآمیخته است، 

بایستی مشوق داوطلبان فعالیتهای فرهنگی مثل کار ترجمه باشند، ولی با شگفتی می بینیم که مشخصاً  می
و در راستای بسته نگهداشتن جامعۀ ایران، و از سوی  در راستای تمایالت وزارت ارشاد اسالمی در ایران

دیگر به نفع اپوزیسیون دست پرودۀ امپریالیسم جهانی در همآهنگی با طرح های سلطه جویانه و جنایتکارانه 

کنند. در نتیجه فعالیتهای فرهنگی و میان فرهنگی صرفاً به انحصار قدرتهای حاکم و طرح  حرکت می
 د.  های آنان واگذار می شو

مخالفت ناشران غربی با ترجمۀ فارسی آثاری که مالکیت آن را در اختیار دارند،  و در نتیجه 
جلوگیری از فعالیت مترجمین آزادی که در خارج از محافل قدرت به سر می برند، در عین حال با سیاست 

ه زبان ترجمۀ آثارشان ب خارجی کشورهای امپریالیستی در هماهنگی قرار می گیرد. زیرا اگر ناشران غربی با
فارسی موافقت می کردند، پیامد چنین رویکردی به طرح موضوعات دیگری و به میدان آمدن انواع دیگری 
از ایرانیان می انجامید که به رسمیت شناختن آنان و گسترش فعالیتهایشان می توانست طرح و ترکیب و 

ن تحت تأثیر قرار دهد، و خیلی زود با دکوراسیوگفتمان اپوزیسیون های قابل قبول غرب امپریالیستی را 
که از سوی قدرتهای امپریالیستی برای اهداف تجازو کارانه تدارک دیده « میان فرهنگی ایران»ویترین 

 شده در تضاد آشکار قرار گیرد. 

چنین وضعیتی برای حاکمیت دین ساالر در ایران برای اسالمیزه کردن علوم انسانی تا متبرک 
 و ارباس یک سعادت اجباری بنظر می رسد.  737ئینگ کردن بو

تا همینجا می توانیم نشان دهیم که اختناق و نقض آزادی بیان، آزادی دسترسی به رسانه ها، 
آموزش و مناسبات و مبادالت سالم میان فرهنگی، کامالً خالف تبلیغات اپوزیسیون های ایرانی پنتاگونی، 

نیست، بلکه شواهدی در دست داریم که می گوید محافل قدرت در خاص حاکمیت دین ساالر در ایران 
اروپا و غرب امپریالیستی نیز شریک همین جرائم ضد بشری هستند. آنانی که اعتبار خود را با گرفتن عکس 
یادگاری با سناتور جهاد طلب و داعشی آمریکائی آقای مک کین گره زده اند، و یا آنانی که مثل علی میر 

ر گذشته ای نه چندان دور دائماً برای مقامات آمریکائی نامه های فدایت شوم می نوشتند و فطروس که د
برای بمباران ایران هدفهای استراتژیک پیشنهاد می کردند، بی گمان با نوشته های فرانسوا اگزاویه ورشاو 

یان از آشنائی با ه ایرانبیگانه اند. به بیان دیگر، این سیاست امپریالیستی و اختناق آمیز موجب شده است ک
بخش پیشگام و آنچه از بشریت به مفهوم عمیق و واالگرایانۀ کلمه در غرب باقی مانده بی اطالع بمانند. 
اساتید و دانشجویان و پژوهشگران ایرانی در دانشگاه های اروپائی نیز بجای آشنائی با این بخش از جامعۀ 



ین غرب پیشگام و ضد امپریالیستی و ایران، دربارۀ غربی و به عهده گرفتن نقش میانجی فرهنگی ب

ر کنند و می نویسند، و البته نه د رفسنجانی و احمدی نژاد و رویکردهای این و یا آن آیت اهلل تحقیق می
راستای نقد دین و اهداف اجتماعی، بلکه برای ایفای نقش پادو برای طرحهای امپریالیستی علیه کشور 

ی به همان اندازه تمدن ستیز است که اسالم، حتا می توانیم مدعی شویم که خودشان. غرب امپریالیست
غرب امپریالیستی از جمهوری اسالمی ایران نیز تمدن ستیزتر است زیرا با ارتجاعی ترین بخش از جهان 
اسالم هم پیمان شده و حتا پس از حمالت تروریستی به پاریس و شهرهای دیگر در فرانسه، دست از 

« اکشانبازیهای خطرن»امپریالیستی و به قول رئیس جمهور روسیه والدیمیر پوتین دست از سیاستهای 
برنداشتند. زیرا چنین رویدادهای فجیع و وصف ناپذیری از دیدگاه سرمایه داران و شرکتهای چند ملیتی از 

یه نایت علاولویت خاصی برخوردار نیست، و همچنان با ابزارهای تروریستی، رشوه دهی و ارتکاب به ج
بشریت و به پا کردن آتش جنگ روی تمام کرۀ زمین و ماه و خورشید دست گذاشته اند، و تنها به این 

 شرط که برای نظم نوین جهان سودآور باشد.

 

 مسائل زیبائی شناسانه

این وضعیت را می توانیم با طرح پرسشهائی چند روشنتر کنیم. برای مثال،دربارۀ حق مؤلف و ناشر، 

نیم بپرسیم مالک این و یا آن اثر که غالباً از مالکیت خود نویسنده نیز خارج شده، در حالت کلی و توا می
خارج از مبحث کپی رایت، تا کجا می تواند حقانیت داشته باشد و یا بر اساس کدام اصل و قاعده باید حق 

یم مترجمان احتمالی تصمداشته باشد که برای آیندۀ و سرنوشت اثر و سیر تحولی آن نزد خوانندگان و 
 بگیرد ؟ 

واقعاً به چه دلیل خردمندانه ای انتشارات گالیمار با ترجمۀ فارسی این و یا آن کتاب می تواند 
مخالف باشد و با استناد به قوانین کپی رایت جلوی چنین فعالیتهائی را بگیرد ؟ آیا چنین قوانینی که از آثار 

ی کند، به تخریب مجسمۀ بودا به دست طالبانی ها شباهت ندارد در وضعیت گسترش یابندۀ آن جلوگیری م
 ؟ 

ازتولید، دست مزد و ممنوعیت ب»بر این باور است که « نویسندگان و شیوۀ بیان»شوپنهاور در کتاب 
و با تفکیک انواع نویسندگان می گوید که تنها نویسنده ای که « در غایت امر به ویرانی ادبیات می انجامد

موضوع می نویسد و پیش از نوشتن دربارۀ موضوعش اندیشیده است شایستگی خوانده شدن  برای بررسی
وضعیت اسفناک ادبیات معاصر در آلمان و در خارج، از ...افتخار و سود در یک پاکت جای نمی گیرد»دارد، 

 ...«تجارت کتاب منشأ می گیرد



نه های انتشاراتی درک کنیم که فقط بی گمان انتقادات شوپنهاور را باید دربارۀ نویسنده ها و خا
برای سود و کسب درآمد کار می کنند، ولی من فکر می کنم که مانعی وجود ندارد تا نویسندگان و کارگران 
فرهنگی از میوۀ کار خود بهره مند شوند. یکی از وظایف دولت سوسیالیستی پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی 

فرهنگی برای همگان است. به این معنا که اثر ادبی )علمی و  و علمی و قابل دسترسی ساختن میراث
هنری( خصوصی نمی تواند وجود داشته باشد، هر اثری به محض اینکه به جامعه عرضه می شود، از 
وضعیت خصوصی خارج می شود، و با حفظ اصلیت هنرمند یا دانش پژوه و باز شناسی فردی، بخشی از 

ف کنندگانی باز می گردد که به سهم خود آزادانه به تولید کنندۀ اثری سرنوشت اثر به خوانندگان و مصر
 تازه تبدیل می شوند.

ساخت و ساز جبهۀ مشترک امپریالیسم جهانی، کپی رایت، اپوزیسیون ایرانی پنتاگونی و حاکمیت 
نترل کسرمایه داری دین ساالر ایرانی علیه آزادی بیان، علم، شناخت، بسته نگهداشتن جامعۀ ایران و 

مناسبات بین المللی و داد و ستد بین المللی در تمام سطوح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، وقتی آشکار 
می شود که ما با دقت بیشتر واقعیات اجتماعی و از جمله مناسبات بین المللی بین ملتها را در جزئیات آن 

 ثال، یعنی کار ترجمه به مثابه وسیله ایزیر ذره بین مورد بررسی قرار می دهیم. جزئیات در اینجا، برای م
برای انتقال اندیشه و شناخت از یک زبان به زبان دیگر، معرفی یک نویسنده از یک جامعه و فرهنگ به 
جامعه و فرهنگ دیگر، به هدف ارتقاء شناخت و ارتباط با جهان خارج در سطح توده های مردم جهان. کار 

فرهنگی در سطح تمام جهان و به مثابه سنگ بنای فعالیت و  ترجمه، باز هم یعنی بزرگداشت میراث
خالقیت انسانها در حال و آینده و سرانجام یعنی کار تمدن ساز. و چنین فعالیتی ست که ما امروز به 
مشکالت و موانع آن پی می بریم، بی آنکه واقعاً به شناخت جامع همۀ پیج و مهره های آن دست یافته 

 باشیم. 

آنانی که دربارۀ واالگرائی نوشته اند، همۀ آنانی که در هر رگباری که گروهی بی گناه امروز، همۀ 
را از زندگی محروم کرده، پشت میکروفون  در رسانه ها عملکرد استراتژیک فعالیت فرهنگی و تشویق 

رجمه شته ها و تواالگرائی را به مثابه ابزار کار اجتماعی مطرح کرده اند، دست کم باید به این حجم )؟( از نو
های متوقف شده که به رایگان نوشته و یا ترجمه شده نگاهی بیاندازند و تروریستهای اصلی که واالگرائی 

 را در نطفه خفه می کنند شناسائی کنند. 

 

 نتیجه 

با توجه به قوانین کپی رایت، با وجود این همه سایت و رادیو و تلویزیون برای ایرانیان خارج از 
را تشکیل می دهند، و با وجود انبوهی از کتابهای « دیکتاتورها»ه انقالبی و جمع مخالفان کشور که هم



برخی ایرانیان خارج از کشور در کتابخانه های شهرداری شهرهای بزگ اروپائی و کاروانهای تبلیغاتی بین 
انچۀ تمبک و وزوز کم به راه می افتد، و این همه کنسرت و داریه و« سینمای ایران»المللی که غالباً برای 

مؤلفه »سنتی و چهچه بلبلی تا موسیقی رپ آمیخته به شیطان پرستی و خیلی چیزهای دیگر به مثابه 
درجه مثل تب جنبش سبز و امکاناتی  40مدنی، و تبلیغ برای حقوق بشر و آزادی بیان، و تب های « های

ازماندهی کردند و از جمله کاربست که در سراسر جهان غرب در کشورهای عضو ناتو به همین مناسبت س
تاکتیک رایج سازمان های اطالعاتی در جهان سرمایه داری یعنی توطئۀ قتل یا تجاوز و امثال اینها برای 

، ولی از سوی دیگر می بینیم «انقالب»ایجاد هرج و مرج )سازنده(، مثل  قتل ندا آقا سلطان برای تداوم 
عی سازی آن برای برخی ایرانیان در داخل و به ویژه در خارج از که کار ترجمه به هدف انتشار و اجتما

ایران )که باید به قوانین رایج در کشورهای میزبان اروپائی مقید باشند(  به موانع حقوقی و مالی و جز اینها 
برخورد کرده است. یکی از ده ها پرسشی که می توانیم در رویاروئی با چنین مشکلی مطرح کنیم، این 

ه اگر ما ایرانیانی که در منطقۀ جغرافیائی غرب زندگی می کنیم از کار فرهنگی و میان فرهنگی است ک
مثل انتخاب کتاب برای ترجمه باز داشته شویم، آیا نقض حقوق بشر هست یا نیست ؟ آیا چنین وضعیتی 

اق آمیز ت اختنما را از تعیین سرنوشت میان فرهنگی کشورمان با جهان خارج محروم نمی کند ؟ این وضعی
سال زندگی در کشور میزبان حق انتشار حتا یک  40برای ایرانیان از چه زمانی آغاز شده ؟ که پس از 

سال گذشته، برای مثال، چه تعداد کتاب از فرانسه به فارسی و بر  40کتاب را نیز نداشته باشیم ؟ در این 
 عکس ترجمه شده و چگونه؟ 

سیم... ولی حق نداریم هانری لوفِور را ترجمه و منتشر کنیم. حق حق داریم علیه رژیم اسالمی بنوی
داریم برای تجزیۀ ایران و عملیات تروریستی علیه کشور خودمان اقدام کنیم و از حقوق پناهندگی در غرب 
بهره ببریم ولی نمی توانیم الفبای جنگ برتولت برشت را به شکل قانونی منتشر کنیم، می توانیم از حقوق 

 ری برخوردار باشیم ولی نمی توانیم از کاری که می دانیم و می توانیم بهره مند شویم.بی کا

عمالً با توجه به قوانین کپی رایت، می بینیم که دایرۀ فرهنگ طبقاتی به دور خودش بسته می 
 و شود، و فقط دست قدرتمندان و عامالن آنان را برای اهداف سلطه جویانه شان باز می گذارد، و تالشها

تمایالت طبیعی آفرینشگرانه که در هر انسانی وجود دارد، در تالش برای تحقق بخشیدن به چنین تمایل 
طبیعی و ضروری، با عبور از تمام مشکالت و محدودیتهای طبقاتی، در آستانۀ آجتماعی سازی آن به مانع 

اری و اصل مالکیت خصوصی برخورد می کند. ما این مانع را در حالت کلی جزئی از جوهر نظام سرمایه د
بر وسایل تولید می دانیم که امروز بیش از هر دوران دیگری برای تداوم حیات خود به روشهای تروریستی 

 و ایجاد جنگهای فرسایشی متوسل می شود. 

به پایان این مقاله رسیده ام ولی باید دوباره در مورد کاستیهای این نوشته اظهار تأسف خودم را 
زیرا راه حل فوری برای عبور از این سد و معبرها عرضه نکرده ام، بجز فراخواستی که به تغییر اعالن کنم، 



و تحول در کپی رایت اشاره دارد، گرچه راه حل و عبور از این مشکل به عهدۀ من تنها نیست. با وجود این 
د غرب تردید ایجاد کرده امیدوارم با این نوشته در برخی توهمات در اذهان عمومی دربارۀ فضای باز و آزا

باشم، و به همین گونه تالقی دادن کپی رایت با برخی ضروریات و نیازهای فرهنگی در تالقی با سرنوشت 
آثار هنری و علمی و خود فعالیت هنری و علمی در سطح توده ها در عرصۀ مصرف و تولیدات فرهنگی، 

ن شناسنده و داوطلبان جهان فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی در ابعاد ملی و بین المللی، جایگاه فاعال
شناخت... ما تمایالت واالگرایانه و تحقق و تجسم آن را در آثار انسانها در سر تا سر گیتی، در هر کجا که 
چنین کاری تحقق یابد، باید از آن خودمان بدانیم و از آن دفاع کنیم. کار ترجمه و ایجاد تشکیالتی برای 

ت یافته های بشری و خالقیتهایشان بخشی از این کار ضروری و تمدن ساز است. دریافت این بخش از دس
درغیر این صورت، منافع خصوصی و انحصاری یعنی جنگ و ویرانی و توقف اندیشه، در حالی که تمدن 
بشری همواره در داد و ستد و مبادالت قادر به پیشرفت بوده است. در نتیجه این مانع نیز متعلق به ماست 

اید بتوانیم از آن عبور کنیم، چگونه ؟ هنوز نمی دانیم. ولی دست کم در اینجا پی برده ایم که چنین و ب
 مانعی وجود دارد، و ما برآنیم که بیش از پیش باید آن را به روز آورده و آشکار کنیم.

 

  2017مه  30حمید محوی/پاریس/

 

 پا ورقی :

1- Lenine : Ce que sont les amis du peuple 

 لنین : دوستان مردم چه کسانی هستند و چگونه علیه سوسیال دموکراسی مبارزه می کنند.

http://ciml.250x.com/archive/lenin/french/lenin_1894_ce_que_sont_les_amis_du_peuple_french.pdf 

ا با راحتماالً جای آن دارد تا مناسبات و تبانی کنونی طبقۀ حاکم ایران با غرب امپریالیستی  -2
با خلفای اسالمی و یا تبانی برمکیان در   تبانی سرکردگان قیامهای ایرانیان حتا قیام امثال ابو مسلم خراسانی

دستگاه خالفت اسالمی اعراب و حکمفرمائی آنان بر موالی و ایرانیان مقایسه کنیم. نقطۀ مشترک این طبقۀ 
قابت با بیگانگان در پی منافع و آمال و آرزوهای حاکم وابسته در گذشته و اکنون این است که در خدمت و ر

شخصی و طبقاتی خودشان بودند و هستند، و رهائی ایرانیان از چنگ دستگاه دین اسالم و تعالی استقالل کشور 
آخرین مسئله ای بود که هرگز به فکر شان خطور نمی کرد. آنچه را که در این زمینه دکتر عبدالحسین زرین 

درین »نوشته است براستی تا چه اندازه به تاریخ معاصر ایران شباهت دارد : « قرن سکوتدو »کوب در کتاب 
میان دهقانان و بزرگ زادگان ایران بی آن که عالقۀ خود را به گذشتۀ ایران فراموش کنند نقشه های خویش را 

عالقه می داشتند « یرانمردم ا»و « ایرانی»بیش از « تاریخ ایران»و « ایران»دنبال می کردند. اینان که به 
گذشته خویش را می دیدند اما مردم ایران که بارها قربانی بلهوسی های آن ها « احیاء مجد و عظمت»بازخواب 



گشته بودند طبعاً چندان مورد التفات آن ها واقع نمی شدند. برامکه که به بزرگواری و جوانمردی مشهور گشتند 
)دو قرن سکوت، چاپ « ون رنج و کوشش رعایای ایرانی خویش بودند...ثروت بی کران افسانه آمیز خود را مدی

 (. 187دوم، نسخۀ پی دی اف ص 

3-Maxime Coulombe. Petite philosophie de zombie. PUF 2012. P 
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 کوماندوی جنبش رهائی بخش انترنت 

ید؟بدست دژخیمان دولت سایه در ایاالت متحدۀ آمریکا به قتل رس  

 اطالعات و شناخت در بند دژخیمان حافظ نظام سرمایه داری 

 )پدر نسل برانداز و بنیانگذار آمریکا یکی از بهترین فرزندانش را نیز به قتل رساند!(

 

 آزادی انترنت و اصالحات حقوق نویسنده : 

نون آرون سوارتزظمرگ م  



 نوشتۀ استفان الندمن

Stephen Lendman 

 

2013ژانویه  21مرکز مطالعات جهانی سازی،   

 ترجمه توسط حمید محوی
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droits-dauteur-la-mort-suspicieuse-daaron-schwartz/5319867 

 

مرگ  قانونی نیویورک یپزشک، و «یک فعال انترنت خودکشی کرد» : وال استریت ژورنال نوشت
 «.او خود را در آپارتمانش در بروکلین به دار آویخت: »به اطالع عموم رساند پیغامی مختصر  او را با

چرا فردی با این  و آن هم این است که .وجود داردتردیدهائی  در حقانیت چنین گزارشاتی ولی
ی ؟ او یکبه زندگی اش خاتمه دهد باید به این شکل، همه خالقیت و شور و شوق برای عرضۀ کارهایش

، و با آرزومندیهای بود« آن الین»نسل انترنت بود. او مدافع آزادی  فعاالن از بهترین و هوشمندترین
اطالعات باید آزاد باشد، » او می گفت : .کار می کردبشردوستانه در جستجوی جهانی باز و آزاد و بهتر 

در  را ریطرفداران بسیاشگام بود که و همین باور و آرزومندی بالنده و پی ، او بر این باور بود«دسترسی آزاد
 .به خود جلب کرده بودسراسر جهان 

چنین  و ادامه یابد. ستیبای می که را بازنمائی می کردوقتی هنوز زنده بود، نماد مبارزه ای حیاتی 
رویدادی در عین حال موجب شهید به ثبت می رساند، ولی چنین جایگاه بی گمان، مرگ او را در  رویدادی

 ماند.بزنده  می بایستیکه  شدی از چهره های کلیدی یک حذف

http://www.mondialisation.ca/author/stephen-lendman
http://www.mondialisation.ca/la-liberte-de-linternet-et-la-reforme-des-droits-dauteur-la-mort-suspicieuse-daaron-schwartz/5319867
http://www.mondialisation.ca/la-liberte-de-linternet-et-la-reforme-des-droits-dauteur-la-mort-suspicieuse-daaron-schwartz/5319867


ساله، در آپارتمانش  26، «آر اس اس»یک فعال انترنت، آفرینندۀ »نیویورک تایمز نوشت : 
 .(2013ژانویه  11) «خودکشی کرد

دفاع می کرد و خواهان « آن الین»از آزادی  آرونبود.  ، او یک قهرمان مردمیانترنت فضایدر 
 ویسنده بود. او از سایت های آزاد و باز پشتیبانی می کرد. او قهرمان یک آرمان حیاتی بوداصالح حقوق ن

 کار می کرد. آرمانیبی وقفه برای چنین  و

تزلزل ناپذیر در انگیزه اش »( از او چنین یاد کرده است 1بنیانگذار انترنت آرشیو بریوستر کاهل)
 «.ن ها از نسل انترنت استبرای ایجاد جهانی بهتر و بازتر. او بین بهتری

حاال که آرون نیست چه کسی جایگزین او خواهد شد؟ او می گفت قفل زدن به عرصۀ عمومی 
 گناه است. او برای پیشگیری از این موضوع بی وقفه کار می کرد.

بود که آرون را بازداشت کردند. در این دوران، او در حال بارگذاری مقاالت قدیمی  2011ژوئیۀ 
)مبادالت مخفی و غیر قانونی( متهم « هکینگ»ی بود. آرون را به نقض قوانین فدرال در مورد دانشگاه

می دانستند در حالی که ماساچوست انستیتوی تکنولوژی )ام آی تی( برای او حسابی باز کرده بود و به 
 انضمام دعوتنامه برای انجام همان کاری که نقض قوانین فدرال تعبیر کرده بودند.

، سایت اطالعاتی «ردیت»ان فردی بود که آر اس اس را گسترش داده بود و از بنیانگذاران او هم
 انترنت برای شبکۀ اجتماعی نیز بود.

او چند هفته پیش از قرار مالقاتش با دادگاه درگذشت. او را هدف گرفته بودند، زیرا این فرد کاری 
 د و در پی هیچ نفع مادی نبود.  را انجام می داد که باید انجام می گرفت. او نمی دزدی

( 2او تقسیم کننده بود. فعال بودن او تنها در فراسوی کلمات قابل درک است. بنیاد مرز الکترونیک)
از آزادی در انترنت دفاع می کند، آزادی بیان، زندگی خصوصی، نوآوری و حقوق مصرف کنندگان، و قهرمان 

 طه با حقوق جهان رایانه ای است.انترنت عمومی در هر مبارزۀ انتقادی در راب

. از او «خداحافظ آرون سوارتز، فعال و هاکر شگفت انگیز»ژانویه، بنیاد مرز الکترونیک با تیتر  12
 یاد می کند که تراژدی نا بهنگام به زندگی او پایان داد.« دوستی عزیز و همکار»به عنوان 

و اعضای خانوادۀ او منتظر پاسخ هستند ولی پرسش های اساسی هنوز بی پاسخ مانده و طرفداران 
گرچه قاضیان را مسئول چنین واقعه ای می دانند. در بیانیه ای که آنها پس از مرگ آرون منتشر کردند، 

 گفتند که :



مرگ آرون تنها به سادگی یک تراژدی شخصی نیست. بلکه محصول یک نظام قضائی تبهکار »
 ه از قدرت است. تصمیمات کارمندان رسمی دفتر قضائی ماساچوست،پوسیده و انباشته از تهدید و سوء استفاد

 «و ماساچوست انستیتو تکنولوژی موجب مرگ او شده است.

آرون سوارتز اگر نه بیش از هر فرد دیگری تالش کرد تا انترنت را به چیزی که هست تبدیل کند، 
ر انترنتی و علیه قوانین سرکوبگیعنی ساز و کاری مشارکتی برای شناخت آزاد و محرک. او برای چنین 

 حاکم بر انترنت مبارزه کرد.

برای بدست آوردن »( حاصل تالش های او بود، خود او در این مورد می گفت: 3«)دماندپروگرس»
 «تحوالت سیاسی پیشگام برای مردم عادی کار می کنم، با سازماندهی البی مردمی

الحات دولت را در اولویت قرار می داد. آرون آزادی های مدنی، حقوق مدنی و اص« دماندپروگرس»
تشکیل می داد، او یک وکیل مدافع انترنت برای منافع  -آن الین  –برای عدالت اردوهائی را به شکل 

 عمومی بود و با هر سیاستی که می خواست به چنین منافعی خسارت وارد سازد مبارزه می کند.

را بسیج می کرد. طرح های دیگر مرتبط است به  «آن الین»اردوی او بیش از یک میلیون فعال 
 web.py, tor2web, The Open Library et le  ، وRSS خصوصیات آر اس اس

Chrome Port of HTTPS Everywhere. 

( 5«)ردیت»( را راه اندازی کرد. او از بنیانگذاران 4«)تیو کومونآکر»یا « کرییتیو کامنز»او طرح 
بسیار  حرف د. برای گفتنررا مطرح می ک« سیاسی و طنزآمیز»موضوعات  ( آرون سوارتز6بود. بالگ)

 داشت و شایستۀ آن بود که شنیده شود.

ها ، و میلیونرا مورد بهره برداری قرار داد، او شبکۀ ماساچوست انستیتو تکنولوژی 2011سال 
)سامانۀ آرشیو آن الین برای « جی اس تی او آر»را بارگذاری کرد. او از پایگاه داده های  ها مقالۀ روزنامه

گاه )پروتکل انترنت( دست« ای پی»مقامات مدعی شدند که او  انتشارات دانشگاهی و علمی( استفاده کرد.
رایانۀ قابل حمل خودش را به انضمام آدرس مکینتوش خود را تغییر داد، و نتیجه گرفتند که هدف او تحریف 

دانشگاهی و علمی متعلق به ماساچوست انستیتو تکنولوژی  موانع سامانۀ آرشیو آن الین برای انتشارات
بر اساس قانون رایانه و سوء استفاده متهم شده بود. به دلیل خارج « مراجعۀ بی مجوز»بوده است. او به 

 ساختن تعداد زیادی کتاب از کتابخانه.

یه این اساس علکردند که این شیوۀ کار یک عمل تبهکارانه است و بر  ندادستان های اوباما اعال
ا بانترنت و آزادی بیان شدند. آنها  یآزادی در انترنت اعالم جنگ کردند و خواهان از بین بردن بی طرف

جایگزین کردن قوانین فاشیستی و با غصب قدرت، اصول و قوانین و ارزشهای دموکراتیک را  تالش برای



 دت قائل شدناولوی یعنی برای مسائلی .دکردنزیر پا گذاشته و بر این اساس قدرت دولت پلیسی را تقویت 
 که هیچ جامعۀ مدنی نمی تواند و نباید با آن مدارا کند.

( 7همتا )به تلفظ انگلیسی : پیر تو پیر()-به-آنها می گویند که آرون می خواسته در شبکۀ همتا
که  را پرونده هائی اطالعاتی را منتشر کند. ولی او هرگز به چنین کاری دست نزد. هیچ اهمیتی ندارد، زیرا

 .نددانستمی گردانده است. با این وجود مقامات فدرال او را متهم ازاو حفاظت می کرده بی هیچ خسارتی ب

ار کرد، او در مقابل دادگاه بخش بوستن حاضر شد و ض، قاضی ماساچوست او را اح2011ژوئیۀ 
 زاد شد.آدالر  100000به عنوان بی گناه تمام اتهامات را مردود دانست. سپس به ضمانت 

سال زندان و جریمه ای معادل یک میلیون دالر را تحمل  35اگر محکوم می شد، می بایستی 
 ار ها و روزنامه های آدکامیک منتشر می شود . او می خواست مقاالت علمی که توسط دانشگاهمی کرد

عرصۀ عمومی و اجتماعی می  و چنین موردی را در تعلق دهدبی هیچ مانعی آزادانه در دسترس عموم قرار 
دانست. آرون سوارتز می خواست همه به این آرشیوها دسترسی پیدا کنند و چنین امری را از جمله حقوق 

 همگانی می دانست.

او می خواست پایگاه داده های عظیمی بوجود بیاید. چنین کاری را نیز انجام داده بود، ولی متهم 
تحریک آمیز بود، به گفتۀ روزنامۀ بنیاد مرز الکترونیک : هدفش  هایش نشد، پس چرا حاال؟ اگر چه روش

آزادسازی ادبیات علمی بود که بودجۀ آن از منابع ملّی و دولتی تأمین می گردد و در واقع مردم هستند که 
امکان چنین پژوهش هائی را فراهم می آورند و طبیعی خواهد بود که از نتایج سرمایه گذاریهای خودشان 

 لع شوند، ولی عمال چنین نیست، آرون برای آزاد سازی چنین آثاری مبارزه می کرد.نیز مط

بنیاد مرز الکترونیک آن را به عنوان موضوعی معرفی می کند که همه باید از آن دفاع کنند. آرون 
 یاز دیدگاه سیاسی فعال بود. او برای افکاری که عادالنه وصحیح می پنداشت مبارزه می کرد و طرفداران

 در سراسر جهان داشت.

بنیاد مرز الکترونیک دربارۀ او می گوید : در جهان واقعی، می بایستی با بدترین اتهامات بی اهمیت 
 های خصوصی راه پیمائی می کنند. روی مکان اًرویاروئی کند، در همان حدی که در تظاهرات عمومی بعض

. او می بایستی با حبس طوالنی مدت آن الین به چنین کاری دست زدن این موضوع را تغییر داد
رویاروئی کند. بنیاد مرز الکترونیک سالها علیه این نوع بی عدالتی مبارزه کرده است. فعال سیاسی و 

عادالنۀ او برای اصالحات قوانین تبهکارانه  ۀدانشگاهی لورانس لسیگ در مرگ آرون اعالم کرد که مبارز
 افراد خبیث در زنگ تفریح هستند، ... و سخت گیر -ه بیهودگی ب – در جهان رایانه ای بود. قضات خیلی



 بنیاد مرز الکترونیک در سوگواری او چنین نوشت :

هتر ساختن جهانی ب ،تو یفقدان دوستی مانند تو برای ما بسیار دشوار خواهد بود. ب تحمل آرون،»
 «.ندبسیاری بر این باور و نیز سخت تر خواهد بود

ه و یا به قتل رسیده است؟ موتی نیسانی، استاد قدیمی بیولوژی در دانشگاه یا آرون خودکشی کردآ
 «چه کسی آرون سوارتز را کشته است؟»ایالت وینی پرسیده است : 

 و قطعه ای از باب مارلی به نقل آورده است :

 زی ارستو فه« تا کی پیغمبران ما را خواهند کشت در حالی که ما در فاصلۀ نزدیکی ایستاده ایم؟»
 : یاد کرده است دالیلی که دولت اوباما بر اساس آن خواهان مرگ او بوده

مرگ او پس از کمپین انحرافی و کامال ناموجه حراستی، آزار، ابلیس نمائی و تهدید به وقوع »
 «پیوست.

های قدرتمند دولتی و جهان تجارت از حضور او اظهار ناخشنودی می کردند. سال  شخصیت
بی آی در مورد او تحقیقاتی به عمل آوردند. اتهامی در کار نبود. علی رغم فشارهای ، مأموران اف 2009

، آرون پروندۀ 2009سنگین، او به فعالیت هایش ادامه داد. او مقامات قضائی را به چالش کشید. اکتبر 
دام م اعحک این مورد احتماالً»  : آن الین پست کرد. به باور موتی نیسانی  FBI خودش را در اف بی آی

 «.بی دادگاه او را صادر کرد

)سامانۀ آرشیو آن الین برای انتشارات دانشگاهی و « جی اس تی او آر»دو روز پس از مرگش، 
آرشیو »علمی(، شاکی مفروض شکایتش را پس گرفت. و حتی اتفاق جالبتر این بود که اعالم کردند که 

 «.آزاد است مقاله از روزنامۀ او برای مراجعۀ عمومی 1200بیش از 

او »باید خودکشی او را باور کنیم؟  اًدالیل خیلی خوبی برای شهرت آرون وجود داشت. آیا ما واقع
او را بقتل رسانده است؟ آنها حتی او را « دولت نامرئی»آیا «. جوان بود و بسیاری او را تحسین می کردند

گاهی آاین موارد برای آنهائی که اندکی  به شکل غیر مستقیم و از طریق آزار دائمی بقتل رساندند...تمام
اهیم داد، نشان نخو ی واکنشوضعیت چنیندارند معما بنظر می رسد. تا کی سکوت خواهیم کرد و در مقابل 

های وحشیانه هستند مدارا خواهیم کرد؟ کی می  تا کی ؟ تا کی در مقابل آنهائی که خواهان محکومیت
 خواهیم از منافع خودمان دفاع کنیم؟

 زادی خیلی گرانبهاست و از دست دادن آن را نمی توانیم بپذیریم.آ



Aaron’s Guerrilla Open Access Manifesto 

 جمله های خود او بیش از اینها می گوید.

اطالعات قدرت است، ولی مانند هر قدرتی، برخی می خواهند آن را برای »آرون می گفت : 
 «خودشان نگهدارند

لمی، که طی قرون و اعصار در اشکال متعدد کتاب، مقاله روزنامه منتشر میراث کامل فرهنگی و ع»
 هشده، بیش از پیش به شکل رایانه ای )دیژیتالیزه( منتشر شده و توسط مشتی شرکت خصوصی قفل خورد

 ...«است

آیا می خواهید دربارۀ مشهورترین نتایج علم مقاله بخوانید؟  در این صورت باید مبلغ درشتی برای »
 (8«)بفرستید.« رید السیویر»ۀ انتشاراتی مانند خان

( )یا دسترسی 9)جنبش ورود آزادافرادی هستند که می خواهند تمام این وضعیت را دگرگون کنند. »
آزاد رایگان و فوری( شجاعانه مبارزه کرد تا تضمینی ایجاد کند که دانشمندان و پژوهشگران گواهینامۀ 

د بلکه بر عکس تضمین کنند که کار آنها آن الین، تحت موازین و حقوق نویسندگی خود را امضا نکنن
 «شرایطی منتشر شود که برای همگان قابل دسترسی باشد.

این جریان پرداخت بهای بسیار گرانی را تحمیل می کند. مجبور کردن دانشگاهیان به پرداخت »
های یک کتابخانه  ت کتابپول برای خواندن کارهای همکارانشان؟ عکس برداری کردن از تمام صفحا

 «تنها برای این که کارمندان گوگل بتوانند آن را بخوانند؟

عرضه داشتن مقاالت علمی به دانشگاهیان کشورهای پیشرفته، ولی نه برای فرزندان جنوب کرۀ »
 «و قابل قبول نیست. است خاکی؟ شرم آور

 ی توانیم بکنیم؟ شرکتها حقوقبسیاری از این افراد می گویند، من موافق هستم ولی چه کار م»
طبق قانونی  نویسنده را حفظ می کنند، و برای دسترسی به آثار خیلی پول می گیرند و چنین کاری کامالً

انجام می گیرد، و ما نمی توانیم جلوی آنها را بگیریم.  ولی یک کاری هست که ما می توانیم انجام دهیم، 
 «، می توانیم با آنها مبارزه کنیم.کاری که پیش از این نیز انجام داده ایم

آنهائی که به این منابع دسترسی دارند، شاگردان، کتابفروشان، پژوهشگران علمی، به شما امتیاز »
داده شده است. می توانید از روی میز دانش تا حد اشباع ببلعید در حالی که بقیۀ جهان در بیرون محصور 

 «شده اند.



قع، از دیدگاه اخالقی، شما نمی توانید این امتیاز را تنها برای خودتان ولی شما نیازی ندارید، در وا»
مۀ ید : کله انگهدارید. شما موظف هستید آن را با بقیۀ جهان تقسیم کنید و شما این کار را انجام داد

 «عبورتان را با همکاران مبادله کنید، درخواست های بارگذاری برای دوستان را تکمیل کنید.

ا ه ل، آنهائی که بیرون محصور شده اند دست بسته نایستاده اند. شما وارد داالندر عین حا»

آزاد کرده اید و آن را با  را اید و از سدها عبور کرده اید، اطالعات قفل شده توسط خانۀ انتشاراتی شده
 «دوستانتان تقسیم می کنید.

« تاژپیرا»ین نامش هست دزدی، ولی تمام این حرکات در تاریکی انجام می گیرد، در زیر زمین. ا»
ولی آیا تقسیم یک کوه دانش معادل اخالقی ربودن یک کشتی در دریا و قتل عام خدمۀ آن است. ولی 

بر عکس، وظیفۀ اخالقی است. تنها آنهائی که در اثر ابتذال کورشده  تقسیم کردن غیر اخالقی نیست، کامالً
 «اند اجازه نمی دهند که دوستانشان کپی بگیرند.

شرکتهای بزرگ، البته به دلیل منافعی که بدست می آورند کور شده اند. قوانینی که بر اساس آن »

کنند،  عمل می کنند، و  سهامدارانی که معترض می شوند. و سیاستمداران خریداری شده از آنها حمایت می
گیرند که تصمیم ب بر اساس آن که می توانند می سپارند قوانینی را راه اندازی می کنند و قدرتی را به آنها

 «چه کسی می تواند کپی بگیرد یا نه.

در پیروی کردن از قوانین ناعادالنه هیچ عدالتی وجود ندارد. زمان آن فرارسیده است که به »
، مخالفت خودمان را از این سرقت فرهنگی و میراث همگانی در سنت نافرمانی مدنیروشنائی روز درآییم و 

 «اعالم کنیم.

باید اطالعات را در آنجائی که انباشت شده است در اختیار بگیریم، از آن کپی برداری کنیم و  ما»
سپس با دیگران تقسیم کنیم. ما باید چیزی را در اختیار بگیریم که دیگر در زمینۀ حقوق نویسنده نیست و 

 «آن را به آرشیو اضافه کنیم.

 آن را آن الین بگذاریم. ما باید روزنامه های علمیما باید پایگاه داده های سرّی خریداری کنیم و »
را بارگذاری کنیم و آن را در شبکه های تقسیم پرونده منتشر کنیم. ما باید مانند کوماندو برای ورود آزاد و 

 «انترنت آزاد مبارزه کنیم.

صوصی خ وقتی در جهان امثال ما به اندازۀ کافی فعال شدند، ما می توانیم پیغام نیرومندی برای»
سازان دانش بفرستیم، و آن را به چیزی که به گذشته تعلق دارد تبدیل خواهیم کرد. آیا به ما خواهید 

 «پیوست؟



 این مانیفست آرون سواتزر آیا به اعتقاد شما شباهت به فردی دارد که می خواهد خودکشی کند؟

Stephen Lendman 

Le 15 Janvier 2013 
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بی پایان : هایتخریب دولتها و جنگ ،نئولیبرالیسم ،فاشیسم  

کجاست ؟ دقیقاً فاشیسم پس  

 نوشتۀ میلوس کویچ

Milos Kovic 

2017ژوئن  3  

 مرکز مطالعات جهانی سازی

 منتشر شده است. )بلگراد، صربستان( POLITKA« پولیتیکا»در  2017فوریه  1این مقاله نخستین بار در 

ه در بلگراد، سلفلبخش تاریخ در دانشکدۀ فدکتر در علوم تاریخ و استادیار میلوس کویچ : تاریخشناس صربی، 
گاه در زمینۀ تاریخنگاری ست، انتشارات دانش« دیزرائیلی و مسئلۀ شرق»او نویسندۀ کتاب پر فروش  صربستان است.

ایان قرن هجدهم تا آغاز قرن بیستم(، تاریخ نظریات . زمینه های پژوهشی او مناسبات بین المللی )پ2011آکسفورد، 
 .می باشد سیاسی )از پایان قرن هجدهم تا آغاز قرن بیستم(

 

اه پست طی مکاتبه ای از ر مترجم : این مقاله زیر پوشش کپی رایت بوده، ولی میشل شوسودوسکی سالها پیش
ورت، در غیر این ص ترجمه و منتشر کنم. بفارسی سازی رابه من اجازه داد که مقاالت مرکز مطالعات جهانی الکترونیک 

افرمانی ن راهکار حزاب تک نفرۀ کمونیستهای ایرانی بامبارزۀ طبقاتی در چهار چوب ا این ترجمه و انتشار آن را به مثابه
ویچ. پافشاری کبا تمام احترامات شایسته به نویسندۀ این مقاله استاد میلوس . تلقی کنید و اعتراض به کپی رایت مدنی

روی موضوع کپی رایت را ضروری دانستم زیرا بنظر می رسد که تا کنون چندان توجهی به پیامدهای آن در زمینۀ فرهنگی 
ر د ایرانی ها به ایکس دلیلما خصوصاً همانگونه که پیش از این طی مقاله ای توضیح دادم، و و اجتماعی نداشته ایم. 

گونگی به دلیل فقدان تسلط روی چ و نیز آگاه نیستیم پیامدهای آنبه  و متأسفانه ی به سر می بریموضعیت نا مساعد
 .زنیم واپس می قوانین و قواعد بازی منوپلی بین المللی این واقعیت نامطلوب را طبیعتاً 
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تجاوز به کشورهای همسایه، جنگهای پایان ناپذیر، تخریب دولتها، ایجاد تغییر در مرزها با اعمال 
ترامپ و نایجل فراژ را برای شما تداعی می کند، و یا مخالفان سیاسی آنان، دونالد  آیا این موضوع زور؟

 ، و یا تونی بلر و دیوید کامرون؟خاندانهای کلینتون و بوش

د. به گوش مردم می رس« فاشیست»و « فاشیسم»در کشورهای غربی، بیش از پیش غالباٌ کلمۀ 
اتالق می  «پوپولیستهای دست راستی»و دیگر این کلمات به دونالد ترامپ، خیرت ویلدرس، مارین لوپن 

شود. عالوه بر این استفاده از این کلمات تند به دلیل تمایالت این عامالن سیاسی به ارزشهای ملی توجیه 
کشورهایشان هستند، و به هاجرت در اشکال توده های عظیم به پذیر بنظر می رسد، زیرا خواهان توقف م

 .جی ترسی در بین طرفدارانشانهمین گونه به دلیل افزایش خار

با وجود این، فاشیسم اصطالحی ست که مفهوم آن نمی تواند به سادگی و به سرعت مشخص  
شود. با این همه، برای تمام ایدئولوژی های سیاسی نیز به همین گونه است. برای لیبرالیسم، سوسیالیسم 

 شکل عمومی آن را پذیرفته باشند. به روشنیو محافظه کار تعریف پذیرفته شده ای وجود ندارد که همه به 
جریانهای بسیار متنوعی را در بر می گیرد، مثل فاشیستهای ایتالیا، « فاشیسم»می دانیم که اصطالح 

اوستاشی ها )شورشیان جدائی طلب کروآسی، ضد یهود، فاشیست و ضد یوگوسالو(. با نازیهای آلمانی یا 
 ا مخدوش کند و مانع درک اهمیت این پدیدۀ تاریخی شود.وجود این، همۀ اینها نباید ذهن ما ر

http://www.politika.rs/scc/clanak/373152/Pogledi/Gde-je-u-stvari-fasizam
http://www.mondialisation.ca/author/milos-kovic
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تجربۀ تاریخی ست که بیش از هر ساده نگاری سیاسی یا توضیح نظریه پرداختی می تواند در این 
کار به ما یاری رساند. یک خصوصیت کلیدی در فاشیسم وجود دارد که عمداً یا سهواً در هیاهوی عمومی 

باً بفراموشی سپرده می شود. گرچه فاشیستها را به دلیل حرکات تجاوزکارانه علیه ترامپ یا مارین لوپن غال
علیه کشورهای مستقل دیگر، جنگهای بی پایان، تخریب دولتها و ایجاد تغییرات مرزی با اعمال خشونت 

همسایگانشان دست به اعمال خشونت آمیز زدند، جنگهای  آوریم. لوئی چهاردهم و ناپلئون علیه به یاد می
د، دولتهائی را تخریب کردند و به تغییرات مرزی مبادرت ورزیدند. با وجود این، تجاوز دائمی به راه انداختن

هیتلر با کشتار جمعی توده ها همراه بود، یهودی ها، کولی ها و صربها. فاشیسم را به این شکل در اروپای 
 مرکزی، شرقی و جنوب شرقی به یاد می آوریم.

شورهای همسایه، جنگهای بی پایان، تخریب دولتها، تغییرات مرزی با اعمال اعمال خشونت علیه ک
دونالد ترامپ و نایجل فراژ را برای شما تداعی می کند، و یا مخالفان سیاسی  خشونت؟ آیا این موضوع

، تانآیا باید تخریب یوگوسالوی، افغانس آنان، خاندانهای کلینتون و بوش، و یا تونی بلر و دیوید کامرون؟
 عراق، لیبی، سوریه، محاصرۀ روسیه، چین و ایران را یادآوری کنیم ؟ 

ترامپ، بر عکس، بر اساس بیانیه های انتشار یافته، از دیپلماسی سنتی منافع و گفتگوهای بین 
در  Westphalieدولتهای حاکم دفاع می کند، که به شکل گسترده شباهت نزدیکی به صلح وستفالی 

ت  که س« ارزشهائی»که در قطب مخالف جنگهای صلیبی پایان ناپذیر و به نام  دارد، چیزی 1648سال 
 نشان در جبهۀ لیبرالها پی گیری می شود.ادائماً از سوی مخالف

 با انگیزه های قومی هدف گرفته شده بودند. این جمعیت های تمام عیار کهتخریب توده ای 
)بنیانگذار اوستاشی ها، شورشیان  Pavelicجریانها به آن اهدافی دست یافتند که برای هیتلر و پاولیچ 

ملی گرای کروآسی( کمال مطلوبِ دست نیافتنی بنظر می رسید : مردم صربی کروآسی و بخشهای بوسنی 
لبته، با یاری همکاران را کشتند و اخراج کردند. همۀ این وقایع، ا Metohijaهرزگوین، کزوو و متوهیجا 

محلی صورت گرفت، دقیقا مشابه وضعیتی که برای مسیحیان عراق و سوریه روی داد. نباید هیستری ضد 
صرب در رسانه ها را فراموش کنیم که اجازه داد تا جنایات بی محاکمه و گسترده علیه توده های صرب  

 .که اروپای نازی علیه یهودیان انجام دادند صورت بگیرد. این عملیات فقط با آن کاری قابل مقایسه است

امپراتوری »استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک، در کتاب  Mark Mazowerمارک مازوور 
نوشته است که هیتلر و نازیها برای جنایاتی که در اروپای شرقی مرتکب شدند از تجربه های « هیتلر

استعمارگرانۀ دولتهای لیبرال، بریتانیا و ایاالت متحده الهام گرفته بودند. آنها به سادگی با اروپائی ها همان 
کردند که استعمارگران لیبرال در آفریقا و آسیا انجام دادند. هیتلر تیز بینی و بی رحمی بریتانیائی کاری را 

ها در هند، و به همین گونه خشونت نژاد پرستانۀ آمریکائی ها علیه سیاه پوستان و سرخپوستان را ستایش 



وسیه نقش هند را در اتحادیۀ که در آینده، کشورهای اسالو، به ویژه ر می کرد. او به روشنی اعالم کرد
به عهده خواهد داشت. طی تصرف ژرمنیک در سرزمین های اسالو در اروپای شرقی، هیتلر  اروپای آلمانی

، در دتعلق داشتن« افرادی که به نژاد و مدنیت برتری»از تجربۀ ایاالت متحده الهام گرفت. بخش هائی از 
 یکدیگر ذوب شدند و سرزمین بومیان را غارت کردند. دریای هندی، به تدریج به یکدیگر پیوستند، در

به گفتۀ مازوور، تالشهای امپراتوری لیبرال که هدفش واداشتن کشورهای استعمار شده به انطباق 
 اپذیر درتخریب ن نژاد پرستی وجه دیگری ازبا مدرنیزاسیون و الگوی فرهنگی آنان بود، چیزی نبود بجز 

گونه گوبلز اروپا را به پیرامون آلمان فراخواندند تا از ارزشهای نژادی و فرهنگی و به همین هیتلر،  عهد قدیم.
ظت و دفاع کنند. با چنین حرکتی، به روشنی اعالن کردند که هدف اصلی از اتحادیۀ اروپا شان حفاخود

د نحفاظت در رویاروئی علیه روسیه و حرکت به سوی روسیه است. گفتمان دفاع علیه اتحاد شوروی در رو
، یعنی به گفتۀ مازوور، وقتی که طرفداران قدیمی هیتلر در پس از جنگ برای متحد کردن اروپا مفید بود

 ه بخش مهمیروسی کردنِ تهدید طی رفراندم بریکسیت در بریتانیا،  مقامات باال سر سختانه کار می کردند.
اردوی طرفداران اتحادیۀ اروپا بود ، و به همین گونه در اردوی پشتیبانی از هیالری کلینتون طی انتخابات  از

 ریاست جمهوری در ایاالت متحده.

برخی خواهند گفت که، با این همه، لیبرالهای ناتو دنیا را نه به نام نژاد بلکه به نام حقوق بشر فتح 

جمهوری  روی آمریکائی و بریتانیائی  rock & rollرا با راک اند رول کنند. با وجود این، بمبهایشان  می
موضوع  این ،صرب بوسنی، صربستان، عراق، لیبی و سوریه پرتاب کردند، و نه با رزم آهنگ آلمانی. در واقع

 یونها قربانی تسلی بخش خواهد بود !برای میل

 

  لینک متن اصلی :

http://www.mondialisation.ca/facisme-neoliberalisme-demantelement-des-etats-et-guerres-sans-

fin-ou-est-en-fait-le-fascisme/5593274 
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http://www.mondialisation.ca/facisme-neoliberalisme-demantelement-des-etats-et-guerres-sans-fin-ou-est-en-fait-le-fascisme/5593274
http://www.mondialisation.ca/facisme-neoliberalisme-demantelement-des-etats-et-guerres-sans-fin-ou-est-en-fait-le-fascisme/5593274


نوشتۀ تی یری « سپتامبر تا دولاند ترامپ 11از  ،زیر چشمان ما»ناسبت انتشار کتاب به م

 میسان، ما دربارۀ گزارشات موجود در این کتاب  یک سری مقاله منتشر خواهیم کرد.

و جدل پیرامون موضوع انتخابات ریاست در ادامۀ گفتگو با ژان لوک ملانشون طی بحث 

  .در سوریه آغاز می کنیمواقعی لافارژ و هولسیم  سرگذشتجمهوری در فرانسه، ما با 

2017مارس  23|شبکۀ ولتر|دمشق)سوریه(  

 

 

 

بالغی م»اعتراف کرد که شبکۀ مستقر در سوریه  ، شرکت لافارژ و هولسیم2017مارس  2

توافق با  راهی برای کارمندان شرکت( پرداخت کرده است تاافراد خارجی )خارج از  به

تحریم به سر می بردند جستجو کنند. هدف این بود  وضعیت گروه های مسلحی که در

 (.1« )که امنیت عبور مرور کارمندان و تدارکات از کارخانه و به کارخانه را تضمین کنند

 دو موضوع مورد باز پرسی قرار گرفته است. روی از هم اکنون، شرکت مصالح ساختمانی

به هدف  2001)مستقر در پاریس که در سال  SHERPAنخستین موضوع به ابتکار انجمن 

 ECCHRحمایت و دفاع از مردمانی بنیانگذاری شد که قربانی جنایات اقتصادی هستند( و 

(European Centre for Constitutional and Human Rights ی برای مرکز اروپائ

، در حالی که دومین موضوع از سوی وزارت 2016نوامبر  15قانونگذاری و حقوق بشر( در 

واکنش هر دو مربوط بود به افشاگری روزنامۀ لوموند که  اقتصاد فرانسه مطرح گردید.

لاف خ: لافارژ  گزارش روزنامۀ لوموند قع گزارشی تحریف شده بود. بر اساسالبته در وا

 ل متحد به حساب داعش پول پرداخت کرده است.منشور سازمان مل

)نامۀ محرمانه  Intelligence Onlineمارس در  2باید یادآوری کنیم که مقالاتی که در 

به دست روزنامه نگاری  ،ژوئن 22در خود روزنامۀ لوموند در  متعلق به روزنامۀ لوموند( و

 Dorothy Myriamمیریم کلو ، به نام دوروتی روزنامهاین  جمع روزنامه نگاران خارج از

Kellou این زن جوان در دانشگاه جرجتان ه بودنوشته شد .Georgetown  که به دلیل



، و کارمند مطبوعاتی در سفارتخانۀ تحصیل کرده ایش با سازمان سیا شهرت داردپیونده

 فرانسه در اورشلیم بوده است.

شده،  تأیید  ،Jacob Waerness ، Risikosjef i Syraجاکوب ویرنس  این مقاله ها در کتاب

و همین کارمند قدیمی وضعیت وخیم امنیتی کارمندان لافارژ را در سوریه ترسیم کرده 

است. نویسنده پس از انتشار کتابش همکاری خود را با شرکت مصالح ساختمانی ادامه 

 می دهد.

 

سیم لافارژ و هول افشاگری روزنامۀ لوموند با صحنه پردازی ساختگی در تبانی با شرکت

به شکلی تنظیم شده بود تا نگاه افکار عمومی و قضات را روی مسائل جزئی جلب کند 

ولی حقیقت وخامت اوضاع را  : باید تصمیم می گرفتیم که به داعش باج بدهیم یا نه.

 در سطح دیگری نشان می داد.

 تدارک جنگ علیه سوریه

بیلدربرگ را در شانتیلی )در ایالات متحدۀ ، ناتو  گردهمآئی سالانۀ گروه 2008در ژوئن 

آمریکا( سازماندهی کرد که در کوران آن هیلاری کلینتون و بارک اوباما به شرکت کنندگان 

 پیوستند.

قضمانی )سخنگوی آیندۀ اتحاد ملی سوریه( و والکر  سمهشرکت کنندۀ حاضر ب 120بین 

در سازمان ملل  Jeffrey Feltman)دستیار آیندۀ جفری فیلتمن  Volker Perthesبرتس 

این افراد طی بحث دربارۀ تداوم سیاست خارجی ایالات متحده  (.سوریه امور برای متحد

گروه برادران مسلمان )به زبان عربی اخوان  معرف اهمیت  مداخلاتی داشتند تا

رب جهان ع« دموکراتیزاسیون»و روی نقشی که این گروه می تواند در  باشند المسلمین(

 بازی کند پا فشاری کنند.



 Manuel Valls)دبیر اّول کاخ الیزه(، مانوئل والس  Jean-Pierre Jouyetژان پییر ژوییه 

نری )کارفرمای لافارژ( کنار ها Bertrand Collombمب )نخست وزیر آینده( و برتراند کول

)مدیر عامل شرکت کوهلبرگ کراویس رابرتس، بازرگان  Henry R.Kravis کراویس

 آمریکائی و همآهنگ کنندۀ آیندۀ امور مالی داعش(.

 لافارژ در سوریه

لافارژ پیشگام در زمینۀ سیمان سازی در سطح جهانی ست. ناتو ساخت سنگرهای زیر 

 زمینی برای جهاد طلبان در سوریه و به همین گونه در بخش سنی مذهب عراق را به

در ازای آن، لافارژ مدیریت سامانه هایش را در این دو کشور  شرکت لافارژ سفارش داد.

طی دو  (.به اتحادیۀ ناتو واگذار کرد، به ویژه کارخانۀ جلبیه ) در مرز ترکیه در شمال حلب

سال، شرکت چند ملیتی برای استحکامات عظیم زیر زمینی مصالح ساختمانی تدارک 

 اجازه داد تا علیه ارتش عرب سوریه بجنگند.دید و به جهاد طلبان 

آمریکائی مدیریت می شود که کارخانه  Eric Olsenاز این پس توسط اریک اولسن  لافارژ

)میلیاردرهای مصری( و فیراس طلاس )معامله گر سوری( را به  های برادران ساویریس

که فرانسه در آرزوی رساندن  طلاس ق کرد. فیراس طلاس پسر ژنرال منافشرکت ملح

او در عین حال برادر ناهد طلاس عجه بیوۀ  او به ریاست جمهوری آیندۀ در سوریه بود.

اکرم عجه تاجر اسلحه تبعۀ عربستان سعودی است که با روزنامه نگار فرانز اولیویه ژیبرت 

Franz-Olivier Giesbert .کار می کند 

ویژۀ فرانسوی به نیک بختی دوستی بین برتراند کولمب مناسبات بین لافارژ و نیروهای 

)که به ریاست افتحاری شرکت چند میلتی مفتخر شد( و ژنرال بنوآ پوگا )فرماندۀ مرکز 

 ( با سهولت بیشتری ممکن گردید.فرماندهی در ریاست جمهوری سرکوزی و هولاند

 دروغ روزنامۀ لوموند

برای افشای پرداخت  زمان الوصلضد سوری  در نخستین وهله، روزنامۀ آن لاین مزدوران

منتشر کرد. در وهلۀ دّوم، روزنامۀ  ایمیل هائی راپول از سوی لافارژ به حساب داعش 

لوموند مقاله های خودش و پرونده های زمان الوصل را از سایت انترنتی خودش حذف 

 کرد )با وجود این مطالب حذف شده در سایت ما موجود است(.

روزنامۀ لوموند، شرکت چند ملیتی برای گرداندن کارخانه برای خودش نفت تهیه به گفتۀ 

تأمین می شود  می کرده. ولی چنین امری ناممکن است زیرا سوخت کارخانه با ذغال

که آن را نیز ترکیه تحویل می دهد. بی آن که به دروغی به این بزرگی توجه کنند، روزنامۀ 

« مناطق شورشی»میلیون تن سیمان برای  3ژ سالانه لوموند اعتراف می کند که لافار 

 تولید می کرده است.



در نتیجه، در کوران این جنگ دهشتناک، شهروندان در این مناطق قادر به ساخت هیچ 

 ساختمانی نبوده اند.

 

 

بازان داعش در کارخانۀ لافارژ و هولسیم در جلبیه ) سوریه(سر  

 

 

 

 ساخت سنگرهای جهاد طلبان

میلیون تن سیمان برای  6یعنی  بیش از دو سال، در طول در سال میلیون تن سیمان 3

را داخل گیومه نوشتم زیرا این مبارزان « شورشیان»تولید شده است. واژۀ « شورشیان»

 .ندآمده ا سوریه همۀ نواحی جهان اسلام و حتا اروپا بهاز اهالی سوریه نیستند، بلکه از 

برای ساخت خط زیگفرید  1916-1917ی که رایش آلمان در سال این حجم از سیمان با حجم

، از جمله فرانسه، جنگ سنگر را همان ، ناتو2012به کار برد مقایسه پذیر است. از ژوئیۀ 

ت مدیری»در کتابش به نام  )نظریه پرداز جهاد طلب( ابو مصعبکه مطابق استراتژی 

 ترسیم کرده است. 2004در سال  («اداره التوحش»)به زبان عربی « بربری

بی گمان، می توانیم تصور کنیم بسیج چه تعداد مهندس نظامی ناتو از جمله مهندیس 

 ضروری بوده اند. سوی برای ساخت این مجموعه سنگرهافران

 ن و سازمان سیاوتلافارژ، کلین



، لافارژ در جریان دادگاهی شدنش به دلیل آلودن محیط زیست 1980سالهای  در کوران

آلاباما، وکیل مدافع شهیر او هیلاری داین رادام کلینتون موفق شد جریمۀ اعلام شده در 

 میلیون دلار تنزل داد. 1،8توسط آژانس حفاظت از محیط زیست را فقط به 

در دوران ریاست جمهوری جرج بوش، لافارژ با حمل غیر قانونی جنگ افزار به عراق برای 

داد، زیرا این جنگ افزارها بعداً وقتی که عراق کویت سازمان سیا خدمات ارزنده ای انجام 

را تسخیر کرد و سپس اتحادیۀ بین المللی برای آزادی آن اقدام نمود، باید در اختیار 

 شورشیان قرار می گرفت.

در همان دوران، هیلاری داین رادام کلینتون به مقام مدیر شرکت چند ملیتی ارتقا یافت، 

ریاست جمهوری این مقام را ترک کرد. بیل کلینتون رئیس  و پس از گزینش همسرش برای

جریمه ای که همسرش نتوانسته بود شرکت لافارژ را از آن مبرا  جمهور ایالات متحده

 100000ادامه می یابد زیرا شرکت  آنان دلار کاهش داد. مناسبات خوب 600000کند، به 

بود و مدیر کل آن اریک اولسن  پرداخت کرده 2015دلار به حساب بنیاد کلینتون در سال 

 به خود راه نداده بود. دینیز برای عکس یادگاری با هیلاری کلینتون تردی

 مداخلۀ نظامی روسیه

سنگرهایشان از ارتش عرب سوریه هیچ باکی نداشتند و بی هیچ مشکلی  جهاد طلبان در

ت ، دولال کشور به دو بخش تقسیم شدستادگی می کردند. طی دو سیدر مواضع خود ا

 و در نتیجه زمین بازی آنان را رها کرد. اولویت قائل شدحفاظت از مردم برای سوریه 

دست به عملیات نظامی زد، مأموریتش  وقتی روسیه به درخواست دولت سوریه

تخریب سنگرهای زیر زمینی جهاد طلبان با بمب های سنگر کوب بود. عملیات 

(، 2016ژانویه  6تا نوئل اورتدکس ) 2015سپتامبر بایستی سه ماه بطول بیانجامد، از  می

ود بولی وسعت ساخته های لافارژ و هولسیم بیش از آن چیزی بود که تخمین زده شده 

 ماه نیاز داشت. 6به  و ارتش روسیه برای تخریب سنگرهای زیر زمینی

 نتیجه

و به امی ناتشرکت فراملیتی لافارژ و هولسیم مأموریتشان را برای مهندسی نظ وقتی

 هحادیۀ ناتو سپردند. کارخانۀ جلبیپایان رساندند، کارخانۀ خودشان را بستند و آن را به ات

د که تبدیل ش ای ویژۀ ایالات متحده، فرانسه، نروژ و انگلستانبه مرکز فرماندهی نیروه

 شمال سوریه را به شکل غیر قانونی در تصرف خود گرفته بودند.

زنامۀ لوموند پراکنده بود، موضوع داستان غم انگیز شرکت خلاف دود استتاری که رو

برای نجات جان کارمندانش مجبور شده بود با جهاد طلبان  گوئی ساختمانی نبود که



گفتگو کند. مسئولیت لافارژ و هولسیم، نقش مرکزی آنان در عملیات نظامی گسترده 

ها به بهای جان سد نونتا ک جنگی سّری که بر پا کردن برای تخریب سوریه است، یعنی

 هزار انسان انجامیده است.

Thierry Meyssan  

 

 [1] « Communiqué de Lafarge-Holcim sur ses activités en Syrie », Réseau Voltaire, 2 mars 2017. 
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 حمله به سوریه از ایتالیا

 هنر جنگ

 نوشتۀ مانلیو دینوچی

2017آوریل  11|روم )ایتالیا(|شبکۀ ولتر  

 

 

پس از حملۀ موشکی ایاالت متحده علیه سوریه، وزیر امور خارجه آلفانو اعالم کرد که ایتالیا نگران 

 است. « امنیت و ثبات منطقۀ مدیترانه»

که به  USS Rossو یو اس اس راس  USS Porterاس اس پورتر  ایاالت متحده، یو دو ناو جنگی

استان  رپایگاه اصلی شان در گائتا د ند به ششمین ناوگان تعلق دارند،پایگاه شعیرات در سوریه حمله کرد

رماندهی مرکز فو  یاالت متحدۀ آمریکا در اروپاالتیوم است. ناوگان ششم وابستۀ فرماندهی نیروی دریائی ا

ۀ رئیس جمهور ترامپ را به اجرا کاپودیچینو واقع شده است. فرماندهی که از ناپل فرمان حمل-ناپلآن در 

به نیز است که هم زمان فرماندهی نیروی مشترک ناتو را  Michelle Howard، ناخدا میچل هوارد گذاشت

 اه های ایاالت متحدهعملیات جنگی از پایگ عهده دارد که مرکز فرماندهی آن در الگو پاتریا )ناپل( است.



ات ماهواره ای برای ارتباط در سیسیل پشتیبانی شده بود : پایگاه هوا دریای سیگونال و ایستگاه نیشمی

(The Mobile User Objective System در دریا، از ساخت و سازهای پایگاه آگوستا یعنی جائی که ناوگان ششم )

ان را تأمین  می کنند، از جمله موشکهای کروز تاماهاک، و به همینگونه ناوگان ناتو سوختگیری و مهماتش

 و همان موشکهائی که علیه سوریه به کار برده شد.

 

 

USS Porter, à droite ci=dessous, le USS Ross 

 

با موشکهای  Aegisیو اس اس پورتر و یو اس اس راس مجهز به سکوهای پرتاب عمودی اگیس 

مستقر هستند و یکی دیگر که در  در رومانی Deveseluپایگاه زمینی دوسلو رهگیر، که در عین حال در 

ه ایاالت است ک« سپر ضد موشکی»لهستان در دست ساخت می باشد. این سامانه ها بخشی از به اصطالح 

متحده علیه روسیه در اروپا مستقر کرده است. ولی سکوهای پرتاب اگیس بر اساس پرونده های سازندۀ 

می توانند برای هر مأموریتی از موشکهای کروز تاماهاک استفاده کنند.  Lockheed Martinمارتین آن الکهید 

ناو موشک انداز مجهز به سامانه های اگیس در  4تاماهاک می تواند به کالهک اتمی نیز مجهز شود. 

سیاه، در  ک و دریایپایگاه روتا در اسپانیا در اقیانوس اطلس به نوبت زیر فرماندهی ناپل در دریای بالتی
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پیش از حمله به سوریه،  یو اس اس پورتر در تمرینهای  مناطق مجاور به روسیه مأموریت انجام می دهند.

 دریای سیاه شرکت کرده بود.

آینده تعبیر کرد که باید در« حرکت نظامی را در تناسب مهلت و شیوۀ کنش»وزیر امور خارجه آلفانو 

 برای ارتکاب به استفاده از سالح شیمیائی توسط اسد به کار برده شود.به مثابه عامل بازدارنده 

 

گردهمآئی ویژه برای راه اندازی روند سیاسی »را در  7او امروز در لوکا به شکل ضمنی کشورهای 

فراخواند که  وزرای امور خارجۀ کشورهای عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، قطر، ترکیه و « سوریه

در آن شرکت خواهند داشت : یعنی همان کشورهائی که در چهارجوب شبکۀ بین المللی سازمان  اردن نیز

مرور گروه های  و راه عبور و یافته توسط سازمان سیا، میلیاردها دالر جنگ افزار، پایگاه آموزش نظامی

 له کنند.را تأمین کرده اند تا از درون به سوریه حم«( داعش)»تروریست به انضمام دولت اسالمی 

ست در حال شک «دوستان سوریه» دقیقاً در وهله ای که این عملیات با مشارکت ایتالیا از طریق 

ت لبه جنگ در حال شکل گیری بود، دو خوردن بود، و در دورانی که  روند گفتگو برای پایان بخشیدن

نگ ادی کودک با کاربست جبه کشتار شهروندان و از جمله تعد از پشتیبانی روسیه سوریه با برخورداری

 افزار شیمیائی متهم شد.

( عکس 1پرونده های بسیاری توسط میشل شوسودوسکی در سایت مرکز مطالعات جهانی سازی )

از راه میانجیگرها و مقاطعه کاران  2012این تعبیر را نشان می هد، و در واقع این پنتاگون بوده که از سال 

ریه سالح شیمیائی و آموزش های ضروری را منتقل کرده اند. به تروریست ها در سو سالح شیمیائی

http://www.mondialisation.ca/wp-content/uploads/2017/04/Base-a%C3%A9rienne-de-Chayrat.png


استفاده کردند و این واقعیت تاریخی را هیئت تجسسی  2013تروریستها از این سالح های در سال 

 تأیید کرده است. Carla Del Ponte  یسازمان ملل متحد به مدیریت کارال دل پونت

 

و آنانی  «روند سیاسی علیه سوریه را راه اندازی کند» تا  دالیل و مدارکی که ایتالیا ندیده می گیرد

را که بیش از همه در تخریب دولت سوریه از درون شرکت داشته اند فرا می خواند. در این مدت، ناخدا 

 میچل هوارد پس از فرماندهی حملۀ موشکی از مرکز فرماندهی ناپل، عملیات به چنین تعریف می کند : 

«.قدرت مدارانه در سراسر جهانو توانائی ما در حرکت نمونه ای از قدرت »  

 

 لینک متن اصلی :

http://www.voltairenet.org/article195938.html 

 

 ترجمۀ حمید محوی

 

 پی نوشت مترجم :

، ابتدا موضوع دروغ رسانه یعنی در این تحلیل دو نکته از دیدگاه من حائز اهمیت است

یعنی همان موضوعی که هیچگاه در نشریات و تبلیغات ریف رویدادها در رسانه ها، تح

و مدافعان حقوق بشر که در مجموع جریان لیبرال مدافع  اپوزیسیون های ایرانی پنتاگونی

منافع امپریالیست ها را در وادی ایران تشکیل می دهند جائی نداشته و کاملاً بر عکس 

اگر خلاف چنین واقعیتی می بود، می بایستی  است. به شکل دود استتار عمل کرده

ک و مهد آزادی را زیر یغرب پیشرفته، دموکرات یعنی الگوی کمال مطلوب خودشان را،

 .سؤال می بردند

در واقع یک موضوع فنی و یکی از جنگ افزارهائی ست که امپریالیستها  دومین نکته،

در سوریه به کار بردند ولی در هیچ یک از هزاران عکس و ویدئوئی که طی سالها از 

ر زییز همین سنگرهای ر نجنگ در سوریه منتشر شده دیده نمی شود، و این جنگ افزا

به مقولۀ دفاع غیر عامل تعلق دارد ولی از آن به این ساخت و سازها گرچه  زمینی ست.
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عملیات تهاجمی و تخریبی استفاده کرده اند، و اساساً این سنگرها را مثابه پایگاه برای 

سلاح تهاجمی تلقی کنیم، زیرا به دست نیروهای خارجی در خاک کشوری به مثابه  باید

 .و مداخله در آن ساخته بودند تخریبمستقل برای 

 اشاره کنیم و آن نیز علاوه بر این دو موضوع، می توانیم دست کم به یک موضوع دیگر

هم نوع بمب هائی ست که روسیه برای تخریب این سنگرها به کاربرده. در پاسخ به این 

 رپرسش من اطلاع مشخصی از نوع بمبهای روسیه ندارم، ولی می دانیم که بمبهای سنگ

کوب همه از نوع اورانیوم ضعیف شده هستند، یعنی از همان انواع بمبهای اورانیوم 

ضعیف شده ای که ایالات متحده در عراق به کار برد. آلودگی محیط زیست به اورانیوم 

 دمی توان سوریه )...(های شیمیائی در جنگ  و به همینگونه کاربرد سلاح ضعیف شده

در آینده می توانیم در انتظار به دنیا آمدن کودکان هیولائی  ابدی باشد. گسترش یاینده و 

آنانی که این سنگرها ) یا بانکرها( را  در منطقه باشیم.و گسترش انواع و اقسام بیماریها 

با ورود  ساختند، می دانستند که ممکن است روزی هدف مخالفانشان قرار گیرد. می

م ضعیف شده( می توانی)اورانیوم  کاملاً طبیعی و پیشبینی شدۀ بمبهای سنگر کوب

 ه است؟بودناز همان آغاز یک جنگ اتمی  جنگ در سوریه آیا که بپرسیم

 

 محویحمید 

 2017مارس  23پاریس، 

 

 

 گاهنامۀ هنر و مبارزه

2017مه  19  

 جنگ در سوریه ادامه دارد

 ایاالت متحده یک بار دیگر نیروهای سوریه را بمباران کرد



 

گزارش داد که دیروز یک ستون زرهی ارتش دولت سوریه توسط نیروی  2017مه  19سایت انترنتی اسپوتنیک 

 بمباران شد.هوائی اتحادیۀ بین المللی به رهبری ایاالت متحده 

حملۀ جدید اتحادیۀ بین المللی به رهبری ایاالت »وزیر امور خارجۀ روسیه سرگئی الوروف اعالن کرد که »

متحده به ارتش سوریه روشنگر خواست واشنگتن برای هدایت مجدد گروه تروریستی النصره به جنگ علیه دولت قانونی 

 «سوریه است.

طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی در حاشیۀ گردهمآئی هیئت وزرا در شورای وزیر امور خارجۀ روسیه سرگئی الوروف 

ا محملۀ ایاالت متحده علیه نیروهای دولتی سوریه غیرقانونی و نقض حاکمیت ملی سوریه است. »اروپا اعالن کرد که 

های که واقعاً علیه تروریستنگران هستیم زیرا می بینیم نظریه ای که روی ضرورت اتحاد همۀ نیروهائی تأکید داشت 

النصره در منطقه مبارزه می کنند، در حال ناپدید شدن است. و می بینیم که ایاالت متحده می خواهد مخالفان داعش و 

رژیم و برخی افراط گرایان را دوباره علیه دولت قانونی سوریه سازماندهی کند، از جمله گروه النصره. ایاالت متحده حمله 

با این استدالل توجیه کرد که نیروهای دولتی سوریه اپوزیسیونهائی را که با نیروهای نظامی آمریکا در اتحادیۀ به سوریه را 

نند. در هر صورت و به هر دلیلی که فرماندهی آمریکا بین المللی به رهبری ایاالت متحده همکاری می کنند تهدید می ک

 «و نقض حاکمیت ملی سوریه است. برای چنین حمله ای تصمیم گرفته باشد، غیر قانونی

  



 

نیروی هوائی اتحادیۀ بین المللی به رهبری ایاالت متحده یک ستون  2017مه  18روز پنجشنبه اسپوتنیک : ]

زرهی از هواداران بشار اسد را در منطقۀ ات تنف در نزدیکی مرز عراق و اردن مورد حمله قرار دادند. این کاروان از دیدگاه 

 نیروهای اتحادیه تهدید به حساب می آمد.پنتاگون برای 

 به گزارش یکی از نمایندگان اتحادیۀ آمریکائی، ستون زرهی متشکل از خودروهای زرهی، توپخانه بوده است.

این گروه نظامی به اخطارهائی که به هدف جلوگیری از نزدیک شدن آن به نیروهای اتحادیه فرستاده شده بود پاسخ 

 [نگفته بودند.

که در این کارزار می تواند برای ما مطرح شود این است که پس استقرار این همه سامانه های پدافند پرسشی 

موشک  59به الشعیرات از  (2017آوریل  7) در سوریه به چه کار آمده است. در حملۀ پیشین 400و اس  300اس 

ی در دست نیست. برخی تحلیل موشک دیگر خبر 36موشک به هدف اصابت کرده بود و از  23کروز تاماهاک فقط 

گران گفته بودند که احتماالً موشکهای ایرانی و یا روسی و سوری آنها را از بین برده اند. ولی هیچ یک از طرفها این 

ر اتحادیۀ بین المللی با وجود غی د این، بنظر می رسد که هواپیماها و نیروهایحدس و گمان را تأیید نکرده است. با وجو

همین امر نشان می دهد  تا امروز از مصونیت خاصی برخوردارند. 2011قانونی بودن حرکاتشان از آغاز جنگ در سال 

مسخره ای بیش نبوده و ایاالت متحده و  دیپلماتیک که همۀ گردهمآئی های ژنو یک و دو سه و جز اینها کارناوال

اخوان ) وپائی همچنان در پشتیبانی از تروریستهای متشکل در گروه های مختلف اسالمگراکشورهای امپریالیست ار

اولیۀ خودشان فاصله نگرفته اند : ایجاد جنگ، تخریب کشورها،  پافشاری می کنند و یک میلیمتر از اهداف المسلمین(

نئو  خودبیگانه، از یروهای نظامی و ملتهای، و پناه گرفتن پشت نبا آلترناتیو های جعلی کشتار مردم، تسلط بر منابع جهان

ی به ویژۀ در پناه امنیتی که نیروی هسته ا( و قطعاً ضد بشری خدا پرست )سه دین شیاد و جنایتکارو  نژاد پرستنازی، 

برای آنان به وجود آورده. و این همه برای حفظ نظم قدیمی و نوین طبقاتی و منافع سرمایه داری به مثابه یگانه شیوۀ 

 سالحهایو سالح های کشتار جمعی از انواع دیگر و حتا با ، در صورتی که آتش اتمیبا چنین چشم اندازی ادارۀ جهان.

همۀ جهان را به نفع چند صد هزار نفر یا چند میلیون نفر با کشتار جمعی چند میلیارد نفر در  و یا  هاآرپ کتریولوژیکبا

  توانیم تصور کنیم ؟ می ر و ممکنیندۀ بهتبرای جهان بشریت  آی آیا هم نکوبد،

 
: حمید محوی و نوشتۀ  ترجمه و تنظیم  

 
 متن اصلی در اسپوتنیک :

https://fr.sputniknews.com/international/201705191031450456-lavrov-intention-us-coalition-

frappe/ 
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