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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  حميد محوی: نويسنده

  ٢٠١٥ می ٠٢

  ميان فرھنگی ايران و جھان

١   
  پدافند فرھنگی پرولتاريای ايران

  عليه

  )١] (اپوزيسيون کوماند ايران گيت[جو .آی.جی

G.I.Joe.Irangate Opposition Command  

  ستاد کوماندوئی اپوزيسيون ھای ايرانی: جو .آی.جی

     عطا ھودشتيان: نام کد : جو .آی.جی

  
  ٢٠٠٩ جنوریعطا ھودشتيان در حال سخنرانی دربارۀ روشنفکر دينی در دانشگاه کونکورديا در مونترآل 

  

  پيشگفتار

 ايران اختصاص داده بودم، به در اين نوشته بر آن ھستم تا در ادامۀ تحليل ھائی که در گذشته به موضوع ميان فرھنگی

منتشر » پديدۀ داعشی در ايران و جھان«بررسی گفتارھا و تحليل ھای دکتر عطا ھودشيان که در يوتوب تحت عنوان 

 مطالبی که تا کنون در رابطه با ميان فرھنگی ايران در پيوند با مسائل و مشکالت ۀدر مورد مجموع. شده، بپردازم

دموکراتيزاسيون ) مبارزه برای(سرنوشت خالقيت، مفھوم و چگونگی اثر ھنری و ضرورت فلسفۀ ھنر يا نقد ھنری، 

فرھنگ و ھنر نوشته ام، اين بار کمی متفاوت خواھد بود، زيرا اگر تا اينجا مسائل و مشکالت تنھا مرتبط به جھان ھنر 
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از فضای ھنری به فضای سياسی و به سينما و جھان ادبيات و رمان محدود می شد، اين بار تالش ما برای تحليل، ... 

   .به منتقدان سياسی و اجتماعی منتقل می شود» ھنرمندان«جای 

  
G.I.Joe : The Rise of Cobra  

Cobra command  

  )١] (اپوزيسيون کوماند ايران گيت[جو .آی.جی

خصی خود من است برای ناميدن دستگاه اپوزيسيون ايرانی پنتاگونی از اختراعات ش] ايران گيت اپوزيسيون کوماند[ 

جو کبرا در سناريوھای .ای. ، جی)١(در داخل و خارج، ھمان گونه که در توضحيات مرتبط به جی ای جو خوانده ايد 

ام کروز، يک لم ھای ھاليوودی با بازيگران درجه يکی مانند تميشن و يا کتاب ھای مصور و حتی فتخيلی در اشکال ايني

گروه تروريستی و کوماندوئی است که مأموريت ھای خطرناک، و حتی باالتر از خطر و ناممکن را برای کاخ سفيد 

با اين وجود، اين . اسباب بازی ھای پالستيکی که بايد گفت جزء گرانترين ھای بازار اسباب بازی است. انجام می دھد

نيز داشته باشد، مانند آکادمی بالک واتر و نيروھای ويژۀ نيروی دريائی اسباب بازی ھا می تواند معادل ھای واقعی 

  . و غيره٦اياالت متحده، مأموران سازمان سيا يا ام آی 

  
جو با شرکت تام کروز، رئيس ضد جاسوسی سازمان سيا در صحنه ای که تام کروز در بيمارستان .آی.لم جیدر ف

سازمان خيلی برای شما . د شما را به زودی به محل امنی منتقل کنيم، برای امنيت شماباي« : بستری شده، می گويد که 

در نتيجه می بينيم که نه تنھا نظام سرمايه داری برای عروسک ھای پالستيکی اش قيمت . »...سرمايه گذاری کرده

ھای تخيلی نيز سرمايه گذاری ن می کند، بلکه برای معادل ھای واقعی اين شخصيت ييباالئی در بازار اسباب بازی تع

  .ھای ھنگفتی را اختصاص می دھد
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ًدر مقاالتی که تا کنون پيرامون موضوع ميان فرھنگی ايران نوشته ام، غالبا از آريستوکراسی فرھنگی و ھنری ايران 

 -گيت -ايرانياد کرده ام، يعنی گروھی معادل جی آی جو ھای کبرا کوماند، ولی در نسخۀ ايرانی که من آن را 

ت ھنرمند، نويسنده، فيلسوف، منتقد أ می نامم برای اجرای طرح ھای کاخ سفيد اين بار در ھيکوماند-اپوزيسيون

جی آی جوھای تخيلی را در عين حال . می شوند... وارد صحنۀ رسانه ھا و انجمن ھا...اجتماعی، روزنامه نگار

ريستوکراسی ميان فرھنگی ايران ا يکی از خصوصيات اين  ضا و دست بر قًن مرز نيز ناميده اند که اتفاقاسربازان بدو

ًجی آی جو ھای ايرانی که غالبا ساکنان اصلی دانشگاه ھا و انجمن ھای ايرانی ھستند، عبور از مرزھا . نيز ھست

ر جی آی جو ھودشتيان نيز به اعتبار يکی از ويدئوھای منتشر شده د... برايشان کار بسيار عادی و روزمره ای است

ًيوتوب دائما بين فرانسه و کانادا در رفت و آمد است و در نتيجه نمونه ای بين نمونه ھای ديگر خواھد بود که نظريۀ بی 

جھانی [پل ويريليو نويسندۀ فرانسوی به نحوی خاص . کندد می ئيمرز بودن اين سربازان خبره و گران قيمت را تأ

تعريف می کند، و از سوی ديگر سرعت را مترادف قدرت و ] تسرع[را با پديدۀ ] قدرت[و در عين حال ] سازی

ويريليو می گويد که اين سرعت و خشونت يک محيط خاصی را تشکيل می دھد که ساکنان خاصی . می داند] خشونت[

  .خشونت يک طبقۀ اجتماعی را تشکيل می دھد که بايد آن را کشف کنيم/سرعت...نيز دارد

قتی که فردی را پشت تريبون می بينيم که سخنرانی می کند، و يا وقتی که يکی از ھمين ی، مثل وئبازنمائی ھای رسانه 

جی آی جوھا را می بينيم که در حال انجام عمليات باالتر از خطر است، فراموش می کنيم که پشت تمام اين تريبون ھا 

  .صی را پی گيری می کندو عمليات يک دستگاه عظيم صنعتی نظامی مالی و ايدئولوژيک ايستاده و طرح مشخ

در جھان سينما و تبليغات، بخشی از گزارشات و بازنمائی ھا به پشت صحنه اختصاص دارد، و يا نويسنده ھائی مانند 

که تا ) از سوپرمن تا سوپر انسان(اومبرتو اکو را داريم که مکانيسم قھرمان سازی را مورد بررسی قرار می دھند 

وانندگان اين نوع ادبيات انتقادی اسطوره زدائی، ابھام زدائی، تخيل زدائی را امکان پذير ًحدودی احتماال دست کم نزد خ

 دجز مواره  کنند، بءجو ھا بيايند و خودشان را افشا.آی. ولی در جھان واقعيت به ندرت پيش می آيد که جی. می سازد

ه اين نياز ھست که جی آی جوھا مورد ولی ھميش. »اعترافات يک جنايتکار اقتصادی«نادری مانند جان پرکينز در 

  .بررسی قرار گيرند

  :پيش از اين در مقدمه برای نقد سه خدمتکار اثر گلی ترقی نوشته بودم 

به عبارت ديگر آن چه آلترناتيوھای به اصطالح اپوزيسيون را بی اعتبار می سازد، کارت ھويت آنھا در ورود به « 

شواھد ابطال .  و سرانجام جھان دموکراتيک است که باطل شده به نظر می رسدمرز دوران علمی و مدرنيته و الئيسيته

ًکارت ھويت آنان را غالبا در گرد ھم آئی ھا و صفحاتی که به فرھنگ و ھنر و به گفتمان آنان در اين زمينه اختصاص 

ت فرھنگی و ھنری شان  در خود محصوال ولی پيش از ھمه ابطال چنين آلترناتيوھائی را می توانيم. دارد می يابيم

  )نوشتۀ گلی ترقی» سه خدمتکار«دربارۀ : ميان فرھنگی ايران (» .جو کنيم و جست

 در اينجا ما در بررسی گفتار ھودشتيان در مورد داعش با اثر ھنری سروکار نداريم، بلکه با تحليل يک دکتر عطا

رو ھستيم که در عين حال به ما اجازه می دھد تا نبض ه ھودشتيان در مورد يکی از رويدادھای جھان معاصر روب

 را بگيريم و ببينيم تا چه اندازه از سالمت و نيک انديشی جی آی جو ايران گيت اپوزيسيون کومانديا » اپوزيسيون«

  .برخوردار بوده، و تا چه اندازه آن است که می نمايد

  :ر ادامۀ مقدمۀ ياد شده در مورد سه خدمتکار می خوانيم د

ًدر اين فضای اروپائی ظاھرا اميد بخش و مشوق فرھنگ و ھنر و آزادی فردی برای خشنودی ليبرال ھا، گوئی ھمه «

بع آگاه و ن، و منااتعلق دارند، منتقد) کمپرادور(ًچيز از پيش برای و بين ھنرمندانی که غالبا به طبقۀ بورژوای ايرانی 

خود می توانند ) بخوانيد تروريزه(مؤسسات رسمی آماده و تقسيم می شود، و مصرف کنندگان تنھا از موقعيت غير فعال 
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ّيعنی موضوعی که غالبا به ما اجازه می دھد تا آن را روی دوم سکۀ حکومت مذھبی . به تحسين محصوالت بپردازند ً

ًمضافا . و حذف فاعل شناسندۀ اجتماعی و ھنری و فرھنگی حرکت می کننددر ايران بدانيم، زيرا ھر دو در جھت نفی 

مابين فرھنگی در -براين اساس فضای فرھنگی. ًبر اين که آثار انتخاب شده غالبا حاوی مضمون طبقاتی واحدی است

 مشخصی ًعين حال بازيگران اجتماعی و فرھنگی و ھنری خاص خودش را توليد می کند که بی گمان به طبقۀ کامال

عنوان آريستوکراسی فرھنگی و ھنری ايران در فضای دربارۀ نقش اين گروھی که شايد بتوانيم آن را به . تعلق دارند

م و با نظريه ای که می ئي بناميم، علی رغم درجۀ علمی و ھنری، ھر چه باشد، بايد از اين توھم بيرون بيامابين فرھنگی

ًاين نظريه عمال درست از . خداحافظی کنيم» د که زمينه را برای بقيه آماده کنندپيش از ھمه بايد چند نفری باشن« گويد 

اين گروه يعنی آريستوکراسی فرھنگی و . اين گروه ھيچ عملکرد مثبتی در رابطه با منافع عمومی ندارد. آب در نمی آيد

ر طوه ب اين شرايط . اند تشکل يافته  ھنری عھده دار وظيفۀ خاصی ھستند، و تحت شرايطی که خاص ايران است

 سومی با منابع طبيعی سرشار و موقعيت جغرافيائی خاص و خاصه ارزشمند خالصه عبارت است از کشوری جھان

پايگاه طبقاتی اين آريستوکراسی فرھنگی و اجتماعی ھمانا طبقۀ بورژوازی کمپرادور ... برای منافع امپرياليست ھا

 در طرح ھای استعماری و نفوذی و يا در طرح انقالب ھای رنگی با نظر می رسد کهه ًاست و کامال طبيعی ب

ًامپرياليسم جھانی به رھبری اياالت متحده ھمکاری کند زيرا که اين طبقه اساسا مباشر منافع امپرياليستھا در کشور 

 جوھر اصلی اين ساز و کارھا تا عرصۀ فرھنگی و ھنری گسترش می يابد، يعنی جائی که ايدئولوژی. خودشان ھستند

و مولد از خود ) »دموکراتور«به قول ژان ميشل ورنوشه (ًاين شرايط الزاما خفقان آور مستبد  . خود را بيان می کند

  )نوشتۀ گلی ترقی» سه خدمتکار«دربارۀ : ميان فرھنگی ايران (» .بيگانگی است

 ھم اين است که مقدمه و برای گسترش ھمين مقدمه ضروری می دانم که به يک نکتۀ ديگر نيز اشاره کنم، و آنبا اين 

چرا من چنين موضوعی را انتخاب کردم، چرا عطا ھودشتيان ؟ در واقع انتخاب موضوع حاصل يک اتفاق بود و در 

 — بگوئيم حضور داعش در منطقۀ خاورميانه —عين حال به روز بودن موضوع مطروحه و اھميت آن برای ايران 

مطرح باشد، کشف مجدد ھويت، » پديدۀ داعش «  در تعريف تحليل عطا ھودشتيان  در فراسوی  ولی آنچه می تواند

اپوزيسيون ھای ايرانی از يک سو و نفوذ آنھا در ايران از سوی ديگر است که از ديدگاه من با  موضع و ايدئولوژی 

ًمضافا بر اين که به دليل حضور اين . ھمکاری دستگاه دين اسالم و جمھوری اسالمی ايران امکان پذير می گردد

در پيوند با طرح ھای   — از ديدگاه من و چنان که خواھيم ديد —دانشگاھی در غرب /فرھنگی/ ريستوکراسی ايرانیآ

ًامپرياليستی و استعماری و ليبرالی و مشخصا اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون متشکل شده، بی آن که فراموش کنيم که در 

، ليبراليسم در ھر صورت در زمينۀ اقتصادی بسيار پر رنگ بطن خود جمھوری اسالمی ايران و دستگاه دين اسالم

ديگر ھمخوانی ھای پر رنگی دارند مانند برده  است، و در بسياری موارد ديگر بنياد ھای دين اسالم و ليبراليسم با يک

 ما نشان ًيعنی موضوعی که دست کم دعاوی آزادی فردی در مکتب ليبراليسم را کامال بی اعتبار می سازد و به(داری 

 –می دھد که آزادی فردی از ديدگاه ليبراليسم تنھا آزادی يک طبقۀ خاص است يعنی ھمان طبقۀ سرمايه دار و بورژوا 

-Dominico Losurdo. Contre در اين مورد مراجعه شود به نقد تاريخ ليبراليسم نوشتۀ دومينيکو لوسوردو 

Histoire du Libéralisme .(و دانشگاھيان ايرانی جی آی جوھائی   که در ايران جواناندر نتيجه بی دليل نيست 

آيندۀ درخشانی را با مارک مدرن به ملت : مانند عطا ھودشتيان را متفکر بزرگی تلقی می کنند که به نام اپوزيسيون 

توطئه و تدارک نه تنھا به دليل اختناق حاکم و سانسور و توقف نقد راه را برای نفوذ . استعمار زدۀ ايران عرضه می کند

رنگ  اين علت که دستکاه دين اسالم ھمانقالب ھای رنگی از سوی قدرت ھای حاکم در جھان ھمواره می سازد، بلکه به

به ھمين . و ھم مرام ايدئولوژی ليبراليسم است، دست کم ھر دو ضد کمونيست و ھر دو مدافع نظام برده داری ھستند
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ستی و ضد اجتماعی است که از خارج به داخل نفوذ می کند، و ھمين آقای دکتر دليل می بينيم که اين نظريات ضد کموني

  ھودشتيان در يکی از ويدئوھا 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=shV60bKq6c0   ١٠ دقيقۀ  در

 

که به فرھنگ واژگان و اصطالحات مارکسيستی تعلق دارد را به عنوان جنگ و تمايالت » مبارزۀ طبقاتی«ًمشخصا 

و ھمين . البته اشارات ضد کمونيستی او به ھمين يک مورد خالصه نمی شود. جنگ طلب و خون ريز معرفی می کند

ًناھی از بيان دروغ ھای شاخدار ولی کامال ھدفمند، شتر ديدی جی آی جو عطا ھودشتيان به راحتی و بی ھيچ احساس گ

به عنوان تمدن غرب و به عنوان مکتب آزادی فردی می ) بخوانيد اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون(نديدی، از ليبراليسم 

 انسان را به  چھار کشور را تخريب نکرده و ميليون ھا٢٠٠٣ دست کم از سال  گويد، و گوئی ليبراليسم و بازار آزاد

  نداخته است ؟ا آواره نکرده و خون ريزی راه نيقتل نرسانده و خيلی بيشتر ر

 ميان فرھنگی ايران در غرب ما ھمواره ديده ايم که تا چه اندازه ايدئولوژی اپوزيسيون و پوزيسيون در بررسی آثار

ًد، خصوصا در بحث پيرامون جايگاه دربنيادھايشان و روی اصلی ترين مسائل با يکديگر در انطباق کامل بوده ان

ميان (سينمای ايران در عرصۀ بين المللی به اين نتيجه رسيديم که ھر دو جبھه در حذف فاعل شناسنده می کوشند 

و خواص و ) مابين فرھنگی و حذف فاعل - مللیتأمالتی در باب مفھوم سينمای ايران در عرصۀ بين ال: فرھنگی ايران 

عوام داخلی که ھمين آريستوکراسی با حقوق مکفی و توده ھای مھاجر با ھويت مخدوش را می توانيم معادل و نسخۀ 

ًتلقی کنيم که غالبا از خورده بورژوازی کمپرادور شھری برخاسته و مضمحل ترين بخش » خواص و عوام«ھمان  دوم 

  .در خارج از کشور را تشکيل می دھندجامعۀ ايرانی 

پيش از  مزدور ًيا به شکلی که غالبا من از آنھا ياد می کنم اپوزيسيون خائن ]اپوزيسيون کوماند ايران گيت[جو .آی.جی

محصول خود جامعۀ مضمحل و استعمار زده و اسالم زدۀ ) که ھست(آن که محصول سياست ھای امپرياليستی باشد 

 وجود سياست ھای امپرياليستی، با انقالب ھای رنگی و مداخالت بشر دوستانه از نوع سخت در با اين. ايران است

کشورھائی که مورد عنايت ناتو و القاعده به عنوان پياده نظام اين اتحاديه قرار گرفته اند، دانشگاه ھا و محافل پژوھشی 

 از مراکز تجمع تروريسم بين المللی، از دانشگاه فرانسه به عنوان يکی. و فرھنگی غرب را نيز در امان نگذاشته است

به عنوان مثال برای جا دادن به مجاھدين خلق و . ھايش برای جذب و سازماندھی عوامل برگزيده اش استفاده کرده است

  ...مدافعان به اصطالح حقوق بشر و مدافعان حقوق زن و کودک 

مرجع عينی و مشخص بنويسم، ولی اگر تمام پژوھش ھائی که متأسفانه در اينجا برای من ممکن نيست که با مدرک و 

توسط ايرانی ھا را مورد توجه قرار دھيم پی ) به عنوان مثال فرانسه(در زمينۀ علوم انسانی در دانشگاه ھای فرانسه 

 رنجبر کاظم(خواھيم برد که جملگی مرتبط به طرح ھای اطالعاتی خود کشورھای ميزبان در رابطه با ايران بوده است 

کس دربارۀ انقالب  در ھر صورت غيب گوئی من اين است که ھيچ). مقاالت بسيار جالبی در اين زمينه نوشته است

 عکس سخنرانی ھای رفسنجانی تا اشارۀ چشم و ابروی او هولی ب. تز ننوشته است(...) فرانسه يا ولتر و ژان پل سارتر

نيز از پشتيبانی ... ارۀ رفسنجانی و چادر و شالق و تيرباران و مدرنيته و غالب اين تز ھا درب ًاحتماال آرشيو شده است

  .سياسی و مالی محافل بين المللی برخوردار بوده است

بر اساس يکی از ويدئوھا ] ايران گيت اپوزيسيون کوماند[در مورد جی ای جو عطا ھودشتيان از 

)https://www.youtube.com/watch?v=wcV9bXy-Xkc ( کارنامۀ تحصيلی او را به شکل زير مطرح کرده

سازی، فارغ التحصيل رشتۀ فلسفه از دانشگاه سوربن، دکتر در رشتۀ علوم سياسی، حوزۀ تخصصی جھانی «: اند 

ب نوشته شده و در نتيجه از موضوعاتی يعنی موضوعی که دربارۀ آن ده ھا ھزار کتا(لۀ غرب و شرق أمدرنيته و مس
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از ...) ًالبته اين داوری صرفا يک برداشت شخصی است. نظر نمی رسده است که نوشتن دربارۀ آن کار چندان مشکلی ب

از او در .  ميالدی تا کنون تدريس و پژوھش در دانشگاه ھای فرانسه و کشورھای مختلف بوده از جمله کانادا٩٠سال 

در مدرسۀ عالی مديريت کانادا در مونترآل فعال ...ه زبان ھای فارسی، فرانسه و انگليسی منتشر شدهمورد مدرنيته ب

  »...است

ً ھمانگونه که من در تجربۀ زندگی روزمره مشاھده کرده ام، نام دانشگاه سوربن غالبا احترام برانگيز بوده و ءابتدا

و زرده می گذارند، در ھر صورت در تمام دانشگاه ھا تصور عمومی بر اين است که گوئی در اين دانشگاه تخم د

 و دانشجويان برجسته ای وجود دارند، ولی به طور کلی به ويژه در زمينۀ علوم انسانی تنھا جمھوری اسالمی تاداناس

در نيست که با آن مخالفت می ورزد بلکه در تمام جھان سرمايه داری و غرب علوم انسانی به حاشيه رانده شده، البته 

حضور به . برخی موارد برخی دولت ھا مورد استفادۀ نظامی نيز برای آن پيدا کرده اند و افرادی را به خدمت می گيرند

در چشم ( ايرانی در دانشگاه ھای غرب نيز چندان به دور از اين نظامی سازی علوم انسانی نيست تاداناصطالح اس

دی در دانشگاه ھا می توانند برای امپرياليست ھا کاربرد اطالعاتی ، و بی گمان چنين افرا)انداز مداخالت نرم و سخت

  .داشته باشند

جی آی جوھای ايرانی در عين حال می توانند به شکل جاسوس دو جانبه عمل کنند، و بين محافل ايرانی غرب دوست 

  .نقش ميانجيگر را به عھده بگيرند

اتاوا « در سايت مرکز مطالعات جھانی سازی زير عنوان ٢٠١٤ جون ١٦بھادر ذبيحيان طی مقاله ای که به تاريخ 

  :منتشر شد، نوشت » شبکۀ گسترده ای از اپوزيسيون ھای ايرانی ايجاد کرده است

صدھا مبارز « اتاوا اعالم کرد که موفق به ايجاد شبکه ای متشکل از Le Devoir» لو دووآر«به گزارش سايت « 

ی توسط وزارت ئاين طرح چند رسانه . نترنت در ايران ارتباط برقرار کرده است ميليون کاربر ا٤،٥شده و با » ايرانی

از يک سال پيش .  تأمين مالی شده است ٢٠١٣امور خارجه در چھارچوب انتخابات رياست جمھوری ايران در سال 

ويکرد ديپلماتيک مستقيم اين ر. »ديپلماسی مستقيم « : کانادا بر آن است تا رويکرد تازه ای را با ايران در پيش بگيرد 

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

گوی مستقيم با مقامات ايرانی نيست، بلکه خواھان ارتباط  و ولی ھدف ديپلمات ھای کانادائی گفت. ايرانی را اخراج کرد

بر اساس قانون حق دسترسی به اطالعات اعالم کرد که در بطن » لو دووآر«سايت ). ١(ھستند با مردم اين کشور 

با » ديپلماسی مستقيم«وليت ؤًبخشی از وزارت امور خارجه که مأمور رسيدگی به امور خاورميانه است، مشخصا مس

پيش از انتخابات رياست کمی . واگذار شده است» مأمور«و يک » معاون مدير«، يک »مدير«ايران به عھدۀ يک 

 Munk، کانادا ايجاد يک سايت انترنتی به زبان انگليسی و فارسی را به ھمکاری ٢٠١٣جمھوری در ايران، سال 

School of Global Affairs de l’Université de Torontoاين طرح، تحت عنوان .  راه اندازی و تأمين مالی کرد

 ٤٥٠٠٠٠٠، بر اساس گمانه زنی وزارت امور خارجۀ کانادا ارتباط با  »گوی جھانی دربارۀ آيندۀ ايران و گفت« 

 دالر ٣٢٠٠٠٠٠ مختلف تا کنون کمپيوتریسايت انترنتی و سکوھای . کاربر انترنتی در ايران را ممکن ساخته است

-Jeanيلنو برونو و-ژان.  پيشبينی کرده استدالر ٣٣٠٠٠٠٠برای وزارت امور خارجۀ کانادا خرج برداشته است و تا 

Bruno Villeneuve ،سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرده است که اتاوا در صورتی که بودجه اش اجازه دھد 

برای ايجاد ] دانشگاه تورنتو[پشتيبانی از تالش ھای «ھدف از اين طرح . امکان تمديد اين بودجه را منتفی نمی داند

و ايرانيان ايران ) تبعيديان(بين مبارزان ايرانی پراکنده شده در جھان گو  و  بود که بتواند امکان گفتکمپيوتریسکوی 

  )اتاوا شبکۀ گسترده ای از اپوزيسيون ھای ايرانی ايجاد کرده است(» .را فراھم سازد
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