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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 Bahador Zabihiyan - بھادور ذبيحيان:يسندهنو
  حميد محوی:رگردان ازب

 ٢٠١٤ جون ٢٦
 

 از اپوزيسيون ھای ايرانی ايجاد کرده استای اتاوا شبکۀ گسترده 
  ٢٠١٤ جون ١٦مرکز مطالعات جھانی سازی، 

 

  

صدھا « گزارش داده است که اتاوا اعالم کرد که موفق به ايجاد شبکه ای متشکل از Le Devoir» لو دووآر«ايت س

اين طرح چند رسانه ای توسط .  ميليون کاربر انترنت در ايران ارتباط برقرار کرده است٤،٥شده و با » مبارز ايرانی

 . تأمين مالی شده است ٢٠١٣يران در سال وزارت امور خارجه در چھارچوب انتخابات رياست جمھوری ا

اين رويکرد . »ديپلماسی مستقيم « : از يک سال پيش کانادا بر آن است تا رويکرد تازه ای را با ايران در پيش بگيرد 

 سفارت ايران را ٢٠١٢ديپلماتيک مستقيم می تواند تناقض آميز جلوه کند و يا موجب شگفتی ما باشد، زيرا اتاوا سال 

 مستقيم با مقامات ايرانی نيست، مذاکرۀولی ھدف ديپلمات ھای کانادائی . و ديپلمات ھای ايرانی را اخراج کردبست 

  ).١(بلکه خواھان ارتباط با مردم اين کشور ھستند 

بر اساس قانون حق دسترسی به اطالعات اعالم کرد که در بطن بخشی از وزارت امور خارجه که » لو دووآر«سايت 

، يک »مديره«با ايران به عھدۀ يک » ديپلماسی مستقيم«وليت ؤ مسدگی به امور خاورميانه است، مشخصاً مأمور رسي

  .واگذار شده است» مأمور«و يک » معاون مديره«
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، کانادا ايجاد يک سايت انترنتی به زبان انگليسی و ٢٠١٣کمی پيش از انتخابات رياست جمھوری در ايران، سال 

 راه اندازی و تأمين Munk School of Global Affairs de l’Université de Torontoفارسی را به ھمکاری 

، بر اساس گمانه زنی وزارت امور خارجۀ » جھانی دربارۀ آيندۀ ايران مذاکرۀ« اين طرح، تحت عنوان . مالی کرد

 سکوھای رايانشی مختلف تا سايت انترنتی و.  کاربر انترنتی در ايران را ممکن ساخته است٤٥٠٠٠٠٠کانادا ارتباط با 

.  پيشبينی کرده استدالر ٣٣٠٠٠٠٠ برای وزارت امور خارجۀ کانادا خرج برداشته است و تا دالر ٣٢٠٠٠٠٠کنون 

 سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرده است که اتاوا در صورتی Jean-Bruno Villeneuveبرونو ويلنو  -ژان

  .ين بودجه را منتفی نمی داندکه بودجه اش اجازه دھد، امکان تمديد ا

  

  موضوعات حساس در فھرست

 مذاکره بود که بتواند امکان کمپيوتریبرای ايجاد سکوی ] دانشگاه تورنتو[پشتيبانی از تالش ھای «ھدف از اين طرح 

 رسيدۀ ءامضابر اساس توافق به . و ايرانيان ايران را فراھم سازد) تبعيديان(بين مبارزان ايرانی پراکنده شده در جھان 

 ٢٠١٣ جون در مراحل پيشين و پسين انتخابات  ھا می بايستیمذاکره وزارت امور خارجۀ کانادا در سال گذشته، اين 

 در موضوعات مطروحه غالباً . در ايران ، پيرامون مسائل و مشکالت سياست ھای برجسته و جاری صورت گيرد

نظام آموزشی که در حال «و » اقتصاد ورشکسته « ، »وق فردیسوء استفاده از حق«، »بزھکاری گسترده « رابطه با 

د رسيده ئييک کپی از اين فھرست را که از پيش توسط وزارتخانه به تأ» لو دووآر«سايت ...» فروپاشی به سر می برد

  .دست آورده استه  ب  ،بوده

 انتخابات رياست جمھوری در در چھارچوب اين طرح، چندين فعال ايرانی در خارج از کشور در تورنتو طی دوران

ايرانيانی که در . ی خود را متمايز ساختئولی به ويژه به دليل وجھۀ چند رسانه . ايران جلسات سخنرانی برگزار کردند

ايران به سر می بردند، می توانستند در بحث ھائی که روی موضوعات حساس جريان داشت از طريق سکوی 

 باقی  ، چنين ساخت سازی از ديدگاه تئوری به آنھا اجازه می داد که ناشناس وب محافظت شده شرکت کنندکمپيوتری

اجازه می  به ايرانيان در عين حال گمپيوتریطرح شبکۀ  ). ٢( تحت نظارت است بمانند، زيرا انترنت در ايران کامالً 

 ١٤فکاری معنی داری روز سرانجام، ھيچ خال. نون را روز انتخابات روی نقشه، رديابی کنندظداد که موارد تقلبات م

 درصد از شرکت کل رأی ٧٢ درصد، از ٥٠ شناسائی نشد، و حسن روحانی در نخستين دور انتخابات با ٢٠١٣ حون

  .دھندگان انتخاب شد

 جوندر گزارشی به تاريخ . اتاوا معتقد است که اين ابتکار عمل موجب ايجاد يک شبکه از اپوزيسيون ھای ايرانی شد

ما يک شبکه از « : فرستاده شده بود، نوشته شده  John Bairdوزير امورخارجۀ وقت جان بيرد  که برای ٢٠١٣

  .»صدھا فعال ايرانی در جھان را گسترش داديم 

 توضيح ،مبنی بر قانون حق دسترسی به اطالعات يک کپی از آن را اختيار دارد» لو دووآر«که سايت » سّری«پروندۀ 

تعداد اين ايرانيان بيش از . وا امکان ارتباط با ايرانيان مقيم کانادا را فراھم ساختمی دھد که اين طرح برای اتا

کانادا ارتباط برقرار ما با شبکه ای از صدھا فعال ايرانی و انجمن ھای آنھا در « .  نفر اعالم شده است١٢١٠٠٠

  .»کرديم

ر می ظنه  بتوانند کسب اطالع کنند، ولی ب بين ايرانی ھا بود کهمذاکره برای  کمپويتریھدف اين طرح ايجاد سکوی

در اين گزارش که . رسد که اتاوا در پی دستيابی به اھداف سياسی در زمينۀ مناسبات خارجی کانادا نيز می باشد

 با ايران مذاکرهحفظ وضعيت مناسب برای  « ألۀ ابھام آميز و يا سانسور شده، مسکرده، قوياً » دئيتأ«وزارتخانه آن را 
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اتاوا می گويد که ايران بزرگترين تھديد . » نظر کند عقطی ئاين کشور متقاعد شود که بايد از برنامۀ ھسته است که 

  .برای صلح جھانی است

   

  ؟» ديپلماسی مستقيم «گسترش 

ابتکار عمل از اين پس آماده و . دانشگاه تورنتو و وزارتخانه بر اين باور ھستند که طرح با موفقيت انجام شده است

، ابزار کاری است که بروز سازی آن می تواند نشان دھد که آيا او به وعده ھايش »کنتر روحانی«تنھا . شن استرو

 در دانشگاه  Munk School of Global Affairs رئيس ارتباطات Sean Willettشين وايلت . عمل می کند يا نه

  .فت کندتورنتو تالش می کند تا دوباره از وزارت امور خارجه بودجه دريا

پروندۀ وزارت امور خارجۀ کانادا که سايت لو دووآر بدست آورده نشان می دھد که ديپلمات ھا از طريق اين شبکه 

کانادا بايد مناسباتش را با ايرانيان « : چنان که در اين گزارش می توانيم بخوانيم . خواھان گفتگو با ايرانيان ھستند

  .»گسترش دھد 

 تحت  ا بر آن است که از ھمين شيوه برای ارتباط با کشورھای ديگر ی که اطالعات در آنوزارت امور خارجۀ کاناد

 طی يک نامه ای بی آن که توضيح Jean-Bruno Villeneuve برونو دوويلنو  -ژان. ل می باشد، استفاده کندوکنتر

 برای مقابله با اختناق حاکم، به با گسترش ديپلماسی مستقيم، کانادا می تواند« روشنی مطرح کند يادآور شده است که 

  )٣. (»شھروندان اين کشورھا ياری رساند 

Bahador Zabihiyan  

 متن اصلی آدرس الکترونيک 

5387224/iraniens-dopposants-reseau-vaste-un-ecre-a-ottawa/ca.mondialisation.www://http 

  

 : يادداشت مترجم

 مطالب روزنامۀ حزب ٢٠١٠ چ مار٤ از تاريخ ايجاد وبالگ گاھنامۀ ھنر و مبارزه از سال ھا پيش يعنی مشخصاً )١

الزم به . استکمونيست کانادا جزء نخستين مقاالت منتشر شده و ھمواره يکی از منابع دائمی در اين گاھنامه بوده 

يادآوری نيست که گاھنامۀ ھنر و مبارزه ھيچ نسبتی با محافل قدرت و تجارت نداشته و اميد است که اين توضيح 

تنھا جای تأسف . مختصر برای روشن ساختن اذھان خوانندگان ما در مورد ھويت گاھنامۀ ھنر و مبارزه کافی بوده باشد

 که در دست آوردھای دموکراتيک آن، ھمواره بايد به وجه نسبی آن دلخوش یکمپيوتراست که می بينيم با وجود انقالب 

باشيم، می بينيم که ھمواره سرمايه گذاری ھای قدرت ھای بزرگ است که می تواند در روند ارتباطات در سطح توده 

رای ارتباط با ھای ميليونی مؤثر واقع شود، و کارھای فرھنگی و اجتماعی قطع نظر از کيفيت آن، شانس محدودی ب

ی وزارت امور خارجۀ دالربه ھمين شکلی که در گزارش حاضر می بينيم، سرمايه گذاری چند ميليون . توده ھا را دارد

 کاربر ايرانی در ٤٥٠٠٠٠٠کانادا به انضمام تمام فن آوری ھای موجود موجب شده است که ظرف مدت کوتاھی با 

در صورتی که تعداد کليک ھای انجام گرفته روی گاھنامۀ ھنر و ). کليک ھابا قطع نظر از تعداد (ايران رابطه بگيرند 

 بوده ٤٩٦٧٢ تنھا ٢٠١٤ جون ٢٥ تا اين ساعت از بعد از ظھر  ٢٠١٠ چ مار٤مبارزه از تاريخ ايجاد اين وبالگ در 

نتشار و يا تصحيح  کليک آن مرتبط است به تنظيمات و ارساالت خود مدير وبالگ برای ا٩٠٠٠  و تقريباً که احتماالً 

 در مجموع  و تمام وبالگ ھای ديگر که به کارگاه من در گاھنامۀ ھنر و مبارزه مرتبط می باشد، تقريباً  مقاالت جديد

يعنی در مجموع معادل يک سوم کليک ھای انجام شده برای ديدن پستان چپ گلشيفته . ھمين تعداد را نشان می دھد

 کار – فاعل اجتماعی – ھمواره سرمايه است که بر ذھنيت آگاه و فاعل شناسنده در نتيجه می بينيم که. ظرف يک روز
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.  تسلط دارد، و اذھان عمومی نيز خواسته يا ناخواسته متحد و ھمکار ھمين قدرت ھا و سرمايه ھا ھستند- اجتماعی 

يت ميشل شوسودوسکی ھمين معادله برای سايت ھای آلترناتيو مثل ھمين سايت مرکز مطالعات جھانی سازی به مدير

 .در غرب برقرار می باشد

گاھنامۀ ھنر و مبارزۀ و تالش ھای وزارت امور خارجۀ کانادا برای  عالوه بر اين بايد به معادلۀ نابرابر بين تالش ھای 

ت ايجاد شبکۀ اجتماعی در جھان مجازی توجه داشته باشيم، و ببينيم که تا چه اندازه اين وضعيت با اختناق و محدودي

ھائی که نظام جمھوری اسالمی و دستگاه مذھبی در ايران در رابطه با آلترناتيوھای حاشيه نشين و يا به حاشيه رانده 

 و تا چه اندازه حکومت اسالم در ايران از يک سو و حکومت جمھوری  شدۀ ايرانی، ھمخوانی و ھم پيمانی دارد

ر برای سرکوب آلترناتيو ھای پيشگام ايران در پيوند تنگاتنگ  بورژوازی کمپرادور ايران از سوی ديگ–اسالمی ايران 

تالنتيک شمالی در کشور استعمار زدۀ ما ايران بوده او اتحاد با سرمايه ھای جھانی و مداخالت کشورھای عضو پيمان 

 رساندن به خبردر واقع داعيۀ وزارت امور خارجۀ کانادا برای . به نتيجۀ اختناق داخلی بايد توجه نشان دھيم. است

ايرانيان در شرايط اختناق، اسطوره ای بيش نيست، زيرا کشورھای سرمايه داری مانند کانادا با بورژوازی کمپرادور 

  ...ايران ھم پيمان ھستند، يعنی يکی از ھمان عوامل اختناق و سرکوب و بی عدالتی و

ل دولت و انترنت محافظت شده و تحت کنترريکاامبه شکلی نوشته شده که گوئی در غرب، در اروپا يا کانادا و يا  )٢

 زندگی خصوصی و حريم خصوصی يک اسطوره ، اساساً روشن است که در غرب خصوصاً . نيست و مردم آزاد ھستند

  .من پيشبينی می کنم که در سال ھای آينده بايد منتظر فاجعۀ عظيم ضد بشری در غرب باشيم. است

مثل اعمال » قدرت نرم«ازی انقالب رنگی و به عبارت ديگر در تاکتيک اعمال به اين معنا که کانادا در راه اند )٣

  .در کنار ديگر کشورھای امپرياليستی موضعگيری کرده است» قدرت سخت«

  :تبصرۀ مھم 

رسانه ھای آلترناتيو منتشر می   -  حتی – يک سال بعد در رسانه ھا نکتۀ حائز اھميت اين است که چنين گزارشی تقريباً 

 موضوع پشتيبای مالی و فنی امپرياليست ھا از اپوزيسيون ھای ايرانی، و به ھمين گونه در بخش عمليات .شود

با اين وجود چنين گزارشاتی می تواند برای ما در مبارزۀ طبقاتی مدارک ارزشمندی . تروريستی در ايران، تازگی ندارد

ت حاکم أ جھانی که کمابيش به روشنی با ھين امپرياليسمعالوه بر اين توجه داشته باشيم که اين سگ ھای نگھبا. باشد

گاه نه در موارد گذشته و در موارد اخيرتر به مناسباتشان با قدرت  متحد شده اند، يعنی پيکرۀ اپوزيسيون پنتاگونی ھيچ

سيون ھای پنتاگونی البته اتحاد ايدئولوژيک اپوزي.  الم تا کام چيزی نگفته اند،ھای حاکمی که آنھا را به خدمت گرفته اند

گاه برای ما در گاھنامۀ ھنر و مبارزه امر شگفت آوری نبوده و نيست، زيرا ما در تحليل  و جمھوری اسالمی ھيچ

فرآورده ھای فرھنگی و ھنری اين گله سگ ھای نگھبان امپرياليسم جھانی و نظام طبقاتی، بارھا نشان داده ايم که در 

ديگر متحد ھستند،  ه علتی ھر دو جبھه در سرکوب فرھنگ و ھنر و خالقيت با يککجا و چگونه و به چه شکلی و به چ

  .و ھر دو روی يک سکه را تشکيل می دھند

اين نکته چنين . تصحيح کنم) نما(عالوه بر اين من بايد روی يک نکته تحليل ھايم را در رابطه با اپوزيسيون ايرانی 

ه اين اپوزيسيون ھا را تأمين مالی می کند، ولی با توجه به گزارشات است که تصور می کردم که تنھا پنتاگون است ک

  . بورژوازی کمپرادور است–خود جمھوری اسالمی  جديد می بينيم که يک پای ماجرا 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤  جون٢٥

  :يادداشت
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نھای مقيم کانادا و ساير مھاجران و تا جائی که از مطالعۀ اين گزارش افشاء گرانه و مقايسۀ آن با شرايط زندگانی افغا

أت می توان ادعا ر به ج؛ بر می آيد، که در پيوند با دولت کانادا به وجود آورده اند»اتحاديه گونه«نھاد ھای به اصطالح 

ين امری، يعنی از درون مردمان تازه مھاجر، نيروئی را با خصلت ضديت با کشور اولی پرورش دادن، ننمود که چ

  .صر به اجتماع ايرانيان نمانده، سايرين را نيز در بر می گيردمحدود و منح

برجسته تر از کشورھای ديگر باشد، چه به خصوص اين مناسبت می تواند در پيوند با اجتماع افغانھای مقيم کانادا، 

 نفوذ استعمار ، برای بقایآنجا کشور اشغالگر در ۴۴شرايط جنگی در افغانستان و نقش دولت کانادا، به مثابۀ يکی از 

  . چنان روابطی در کميت و کيفيت باالتری در آنجا به وجود آمده باشديستدر افغانستان ضرورتاً می با

 AA-AAادارۀ پورتال


