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 در ١٩۴٧مبر  سپت۶فيای سياسی شناس فرانسوی مه نگار تجسسی و  جغرانويسنده، منتقد، روزناميشل ورنوشه _ژان

در » ايران، تخريب ضروری«کتاب حاضر، . خوانندگان زيادی دارد» بلگوسفر«او در . پاريس در محلۀ بلويل به دنيا آمد

ز سانچز به سال را به ھمکاری ايليچ رامير» اسالم انقالبی«ورنوشه پيش از اين کتاب .  نوشته شده است٢٠١٢بھار 

در مورد زندگينامۀ او می توانيم يادآوری کنيم که او نوۀ لئون گوستاو ورنوشه يکی از اعضای .  منتشر کرد٢٠٠٣

 است، پس از چند بار مسافرت به اتحاد جماھير شوروی، خيلی ١٩٢٠مبر  دس٢۵ذار حزب کمونيست فرانسه طی بنيانگ
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ژان ميشل ورنوشه نوۀ دکتر پل کامو، پزشک بی نوايان است . صله گرفتزود پشت صحنه را ديد و از حزب کمونيست فا

  .که در خيابان جمھوری در ليالس فعاليت می کرد

  

  پيشگفتار مترجم

جای معرفی کتاب چنان که در سنت پيشگفتار نويسی وجود دارد، از انگيزه ھای شخصی خودم ه در اينجا بر آن ھستم تا ب

  .بين تازه ھای انتشارات فرانسوی مطالبی بنويسمبرای انتخاب چنين کتابی از 

 می توانيد حدس بزنيد به عنوان تحريک آميز کتاب نخستين انگيزۀ من برای انتخاب چنين کتابی، ھمان گونه که احتماالً 

  . »ايران، تخريب ضروری«: بازمی گردد 

ه موضوع و طرح گاھنامۀ ھنر و مبارزه و با اين وجود انگيزه ھای ديگری نيز برای ترجمۀ اين کتاب وجود داشت که ب

از .  خاصه ميان فرھنگی ايران و فرانسه-وبالگھای ديگر من مرتبط می باشد، به ويژه در رابطه با ميان فرھنگی ايران 

ديدگاه من، اين ميان فرھنگی با ھمکاری اپوزيسيون ھای ايرانی از مدتھا پيش، حتی از دوران رژيم سابق تا امروز در 

ت ابتذال آميزی به سر می برد، و ھيچ آلترناتيو فرانسوی و يا ايرانی نيز در چشم انداز ديده نمی شود که بخواھد وضعي

اين وضعيت نامطلوب را تغيير دھد، و به آب راکدی تبديل شده که طی دھه ھا ھمچنان به حيات بی مايۀ خود ادامه می 

بازار «يا » نظم نوين جھانی«يا » سيستم جھانی«ل ورنوشه در تعريف   ھمان گونه که ژان ميش- دھد، و می توانيم آن را 

در نتيجه، انگيزۀ من در فراسوی چنين فعاليت ھائی . بدانيم» اينرسی سيستميک« از تجليات -مطرح می کند » آزاد جھانی

ای ايرانی در خارج از ايجاد فاصله با گفتار و ترسيم چشم اندازھائی است که از محصوالت آلترناتيو ساز اپوزيسيون ھ

  . کشور بر می آيد، که بی گمان در تبانی و تداوم رسانه ھای  امپريالسم جھانی می باشد

و بايد اضافه کنم که تحت شرايط جھانی حاضر در رابطه با تھديداتی که روی ايران تمرکز يافته، تصور نمی کنم بتوانم 

در برخی موارد که به رنگ سنديکائی و با دعاوی حمايت از منافع تفکيکی بين اپوزيسيون ھای ايرانی قائل شوم، حتی 

 ايملی دريافت کردم که در اين مورد يک مثال تازه شايد موضوع را روشنتر سازد، اخيراً . کارگران نيز آميخته شده باشد

 کرده بود که اين بود و  اعالم» فراخوان سنديکاھای فرانسوی به حمايت از سنديکاليست ھای زندانی در ايران«حاوی 

نخستين . برگزار خواھد شد»  سازمان ملل متحد- مقابل دفتر سازمان جھانی کار– در ژنو ٢٠١٣ جون ١٣«تظاھرات 

پرسشی که در اينجا بايد مطرح کنيم، اين است که چگونه می توانيم به تظاھرات مدافعان حقوق کارگران ايرانی برای 

شته باشيم، در حالی که گوئی دچار حافظۀ گزينشی شده باشند، فراموش می کنند که باور دا» کارگران در بند«آزاد سازی 

مريکا  اعتراض کنند؟ پرسش بعدی به اخاطر قتل کارگران ماھر و متخصص ايرانی توسط سازمان ھای جاسوسی ه ب

ی می کنند و يا در می دانيم که برخی از ايرانيانی که در پاريس زندگ. امور مالی چنين تظاھراتی مربوط می باشد
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 از نظر اقتصادی در شرايطی نيستند  يعنی افرادی که ظاھراً -در اين تظاھرات شرکت خواھند کرد (...) کشورھای ديگر

در نتيجه ھميشه اين پرسش ھست که چنين پشتيبانی ھائی از . که بتوانند مخارج چنين سفرھای لوکسی را متحمل شوند

لی می شود؟ و از سوی ديگر بد نيست به ياد داشته باشيم که يکی از مشخصات چنين کارگران ايرانی از کجا تأمين ما

برای پشتيبانی از کارگران ايرانی در ايران، ھمواره اين توھم را در افکار عمومی دامن می زند که  - در ژنو -تظاھراتی 

ندارند و از تمام » سنديکاليستی«ه حمايت گوئی کارگران اروپائی و خاصه ايرانيانی که در اروپا زندگی می کنند نيازی ب

 می توانيم »ث ژ ت«البته از سنديکای  . حقوق شھروندی در اروپا برخوردار بوده و از ھيچ گونه تبعيضی رنج نمی برند

 -کارگر ايرانی که تحت تأثير آزار روانی در محيط حرفه اش (سپاسگذار باشيم که دست کم خبر خودکشی محمد بھراميان 

را در يکی از مرتجع ترين سايت ھای ايرانيان )  خودش را از عمارت موزه به پائين پرتاب کرد و در گذشت -  لوورموزۀ

حاکم در جبھۀ اپوزيسيون به تحريف ھنر و  - در نتيجه اگر ساز و کار ميان فرھنگی. در فرانسه به آگاھی ما رساند

يون فرھنگ و ھنر در متن ميان فرھنگی ايران و سرکوب ھنر و حذف موضوع آموزش ھنری  و حذف دموکراتيزاس

 دموکراتيک و  متحد با کارگران و ظاھراً جھان می انجامد، در عرصۀ سياسی نيز می بينيم که اين اپوزيسيون ھای ظاھراً 

 بند   می روند که برای آزادی سنديکاليست ھای در- »...شھر جاسوسان سيا« - که از پاريس به ژنو  -آزاديخواه و فداکار 

 در پيوند با سياست سرکوب و تبعيض در خود اروپا عليه کارگران خارجی به ويژه کارگران و -تظاھرات به پا کنند

به . نيز نبايد ما را گول بزند» سازمان ملل متحد«ھمگام می شوند، و حضور ) غالبا جھان سومی(ان غير اروپائی شھروند

لو ايزامبر تحت  -ھاد می کنم که در راه ژنو در ھواپيما و يا قطار کتاب ژاناين ساکنان پاريس که راھی ژنو شده اند پيشن

کدام سازمان . ندازنده باشند و نگاھی به محتوای آن بيرا ھمراه خودشان داشت» سازمان ملل متحد، خشونت انسانی«عنوان 

 مرگ و مير بين کودکان ۵٠٠٠٠٠ملل متحد؟ کجا بود سازمان ملل متحد وقتی در محاصرۀ عراق، تنھا يک رقم آن 

مريکائی ا ١٨سازمان ملل متحد در کدام گوری بود و ھست که نمی بيند ھواپيماھای رافال فرانسوی و اف ...عراقی بود

و . و ھمين برنامه را نيز برای ايران خواب ديده اند.  زن و بچه ھای  افغان را زير بمباران ھايشان به آتش می کشنددائماً 

 سايۀ جنگ اتمی را بر جان و مال و زندگی مردم ايران گسترده اند،  و ھمين افراد  و علناً ست که مستقيماً بيش از ده سال ا

سخاوتمند و آزاديخواه که برای آزادی کارگران در بند، تظاھرات راه می اندازند، از سوی ديگر در سوريه از القاعده و 

 ھورا می کشند، و به ھر گونه نقدی که ماھيت جنايتکارانۀ بازار سلفی مسلکان دفاع می کنند و برای ويران ساختن سوريه

:  اعتراض می کنند  کند، فوراً ءآزاد جھانی و نقش جنايتکارانۀ اياالت متحده و اروپا و شيخ قطری و نظايرشان را افشا

 ھورا کشيدند و ايبي نفر زن و بچه، پير و جوان در ل١۶٠٠٠٠ھمان گونه که برای قتل بيش از .  »بشار ديکتاتور است«

اين اپوزيسيون ھای به . معرفی می کردند» قذافی ديکتاتور« تجاوز امپرياليستی را در نشرياتشان به عنوان انقالب عليه 

 ۀدر راستای سياست رسان» بشار اسد ديکتاتور است« با طرح جملۀ اصطالح کمونيست و چپ افراطی دو آتشه، مشخصاً 

به ھرج و مرج و تخريب و کشتار ) بشار ديکتاتور است(زيرا اين جمله . می کننددروغ ھای امپرياليستی حرکت 

توسط انقالبيان پيشگام عليه رژيم ديکتاتوری انجام گرفته و از » مبارزه«امپريالستی رنگ انقالبی می زند، که گوئی 

ديد ميادين گاز در سوريه و  به ويژه در رابطه با کشف ج-سوی ديگر اھداف جغرافيای سياسی، اقتصادی و انرژی را 

فراموشی می سپارند که در واقع موضوع مرکزی تمام ه لوله ھای گاز ايران را که از عراق و سوريه عبور می کند را ب

خوبی به اين مسائل آگاه ھستند ولی به قول معروف ه در واقع اپوزيسيون ھای ايرانی ب. اين سياست جنايتکارانه است

ن اميدوار ھستم که ھم ميھنان ايرانی من در اروپا بيش از پيش به ماھيت ارتجاعی و امپرياليستی م. »مأمور معذور است«

 سنديکای کمونيستھای فرانسه »ث ژ ت« حتی اگر با پرچم حزب کمونيست فرانسه و يا - اپوزيسيون ھای ايرانی پی ببرند 

. ن نيست و ھيچگاه نبايد گول تبليغات آنھا را بخورند وضعيت احزاب کمونيستی اروپا به ھيچ عنوان روش-به ميدان بيايند 
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 ءکس در مقابل مشکالت و ناعدالتی ھا بی اعتنا کس طرفدار زندانی کردن کارگران و يا شکنجۀ افراد نيست، ھيچ ھيچ

وان ولی دشمنان ايران و دشمنان نوع بشر، يعنی بازار آزاد جھانی، ليبراليسم به ھرج و مرج، و به جنگ به عن. نيست

بھترين نوع ھرج و مرج نيازمند ھستند، و تمام فعاليت ھای اپوزيسيون ھای ايرانی در  غرب در ھمين راستا حرکت می 

چنين وضعيتی مطمئنا برای آنھائی که خواھان فعاليت اجتماعی و مبارزۀ طبقاتی ھستند، کار را دو چندان مشکل می . کند

از سوی ديگر حضور امپرياليسم به عنوان فرمان ھدايت . امپرياليستی شوندراحتی می توانند جذب توطئۀ ه سازد زيرا ب

ی شدن تظاھرات در ژنو يا در واشينگتن و در ھر جای ديگری، موجب شده است که کليت ئکنندۀ اپوزيسيون ھا، و حرفه 

مبارزۀ اجتماعی و بودجه ی شدن ئاپوزيسيون به انحراف کشيده شود، چون که اعتبار مبارزان اجتماعی، با توجه به حرفه 

ھای پنتاگون، از اين پس به آرمان انقالبی و سطح آگاھی و معلومات علمی و مبارز اجتماعی به عنوان پزوھشگر بستگی 

فرمان باشند، فرامين را تکرار کند و در زمان و مکان ه ی گوش بئنداشته، و ھمين کافی خواھد بود که داوطلبان حرفه 

  .ھم رسانندمشخص شده ای حضور به 

 ھمانگونه که برتولت – فرھنگ طبقۀ حاکم به شکل بنيادی  به عنوانفرھنگ بورژوازیچنان که می دانيم به طور کلی 

در اينجا نمی دانم آيا ضرورتی نزد خوانندۀ احتمالی در اينجا برای توضيح (است » فرھنگ ابتذال « -  برشت نيز می گويد

طبقه ای که در دوران استعمار در کشورھای تحت سلطه (بورژوازی کمپرادور ر مورد ولی د) اين ابتذال وجود دارد يا نه

 که -  در ھر صورت از ديدگاه من - و بايد دانست . به عنوان طبقۀ حاکم ايران اين ابتذال به حد اکثر می رسد) به وجود آمد

 در قدرت ی مايه می باشد حتی اگر ظاھراً  متناقضی بارزترين نمايندۀ اين طبقۀ باپوزيسيون ھای ايرانی به شکل کامالً 

تعلق دارند، جملگی ويروس » اھل بلوا« تمام جريان ھائی که در حال حاضر به اصطالح به  به ھمين علت تقريباً -نباشند 

يم که با ھر ئمی توانيم بگو] ابتذال حداکثر[در مورد خصوصيات اين طبقۀ . ھای اين طبقۀ مبتذل را باخود حمل می کنند

نه کار و خالقيت و توليد خصومت آشتی ناپذيری دارد، و تجليات خفقان آور چنين فرھنگی را ما به ر وشنی با اندک گو

، امروز با تمايالت فرھنگ ابتذالاين . آگاھی می توانيم در تمام عرصه ھای زندگی روزمره مشاھده و تجربه کنيم

می نامندکه امروز به شکل ناتوی فرھنگی ھژمونيک و سيستميک نظام جھانی نام ديگری نيز پيدا کرده است، و آن را 

فعاليت » ايران، تخريب ضروری«خطرناکی حتی در قالب و يا پوشش محافل کارگری و يا دفاع از اين و آن در راستای 

اين ابتذال » مخالف سياسی«ی شدن عنوان ئن گونه که در باال مطرح کردم، حرفه عالوه بر اين ھما. و حرکت می کند

  .حداکثر را  به ويژه در طيف ايرانيان خارج از کشور به شکل باز ھم نااميدکننده تری به سير قھقرائی محکوم کرده است

ناتوی  -ی سازی و اولترا ليبراليسم ميان فرھنگی طبقات مبتذل در دوران جھان[تالش من ھمواره در بطن مبارزه و افشای 

که نزد اپوزيسيون ھای مزدور و خائن بازشناسی کرده ام، روی ضرورت ايجاد ميان فرھنگی ديگری تکيه ] فرھنگی

... داشته و ھمواره بر آن بوده ام تا نشان دھم که ميان فرھنگی ديگری نيز خارج از محافل قدرت و بودجه ھای ميليونی

ر نتيجه ترجمۀ چنين نوشته ھائی مانند ژان ميشل ورنوشه که به شکل رايگان، مثل تمام کتابھای ديگری د. ممکن می باشد

که ترجمه کرده ام را می توانيم در چشم انداز مقابله با نظام جھانی و جريان ھای اپوزيسيون ھای ايرانی ھمگام با نظم 

  . نوين جھانی تعبير کنيم

ی کنم زيرا به اعتقاد من با وجود انترنت دوران کتابفروشی به شکل سنتی به پايان رسيده روی رايگان بودن کتاب تأکيد م[

 و تمام کتابھای موجود در کتابخانه ھا و کتابخانه ھای مجازی بايد از طريق انترنت و به شکل -  و يا بايد به پايان رسد-

شگران در اشکال ديگری حقوق خودشان را رايگان در اختيار ھمگان قرار گيرد، و نويسندگان و مترجمان و پژوھ

  .دريافت کنند
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در اين مورد الزم به يادآوری می دانم که در راه مبارزه برای آزادی انترنت و آزادی دسترسی به ميراث فرھنگی برای  [

ون آر) ؟(»خودکشی« واکنش دادگاه اياالت متحده و فشار مراجع قانونی منجر به ٢٠١٣عموم، چگونه در اوايل سال 

  )]. ١(سواتزر شد

در غير اين صورت انقالب انترنتی مانند تمام تحوالت فنی و پيشرفتھای ديگر در چنگال جھان تجارت به ميراث طبقاتی 

يعنی اتفاقی که به تدريج و به شکل خزنده در . تبديل خواھد شد و تنھا درسطح يک دستگاه تبليغاتی تنزل خواھد يافت

جعاتمان به منابع يوتوب تجربه کنيم و ببينيم که تا چه اررا به سادگی می توانيد در موضوع اين م. شرف تکوين است

نه تنھا به اين دليل که انترنت به . اندازه پرونده ھای سمعی و بصری موجود به گروگان تبليغات تجارتی درآمده است

فرد آنھا بيش از پيش از طريق رسانه ھا سامانه ھای امنيتی و حراستی ضميمه شده، بلکه به اين علت که توده ھا، فرد 

به تابلوھای تبليغاتی برای جامعۀ ...) راديو، تلويزيون، سينما، انترنت، و حتی تلفن شخصی و جعبۀ پست معمولی(

اصطالحی که از تلفيق دموکراسی و ديکتاتوری (را » دموکراتور«در نتيجه ما می توانيم مفھوم . مصرفی تبديل شده اند

در ) اژگان علوم انسانی رايج شده و ژان ميشل ورنوشه ھوشمندانه و سخاوتمندانه از آن استفاده می کنددر فرھنگ و

تحميل اين ھمه تصوير و ادبيات صوتی مبتذل تبليغاتی و تجارتی به افراد، تلف . زندگی روزمره به سادگی تجربه کنيم

» دموکراتور «ی، اگر نامش ديکتاتوری نيست، اگر نامش کردن اين ھمه وقت، و به گروگان گرفتن اين ھمه منبع اطالعات

  نيست، پس نامش چيست؟ 

 روشن می سازد، و - نظام سرمايه داری - تأمالت ژان ميشل ورنوشه بسياری از مسائل را در رابطه با نظم نوين جھانی 

تخريب «که می خواھند بدانند چرا برای ھمگان آموزنده خواھد بود،  با اين وجود از ديدگاه من برای خوانندگان کنجکاوی 

  .شدار را برای خواندن اين نوشته ضروری می دانمودست کم دو ھ» ايران يک ضرورت جھانی است

، برای پيشگيری از برخی واکنش ھای شتاب زده به ويژه نزد رفقای کمونيست خصوصا مدافعان ستالين مانند رفيق ءابتدا

مونيسم و ساختمان سوسياليستی آينده را به شکل بی برو برگردی به جوزف ابراھيم شيری که از ھم اکنون سرنوشت ک

ستالين گره زده اند، بايد بگويم که نويسندۀ ما در اينجا ژان ميشل ورنوشه ضد کمونيست است، و من نيز برای نخستين بار 

 می توانيم -قادھای او می بينيم با اين وجود با کمی دقت به نوع انت. است که يک نويسندۀ ضد کمونيست را ترجمه می کنم

به عنوان مثال وقتی از .  که انتقادات او خيلی به راحتی می توانست توسط يک فرد کمونيست مطرح شود- نتيجه بگيريم 

البته مقايسۀ نظريۀ مارکسيستی و نئو ليبراليسم توسط ژان ميشل . تمرکز قدرت در دست يک عدۀ معدود حرف می زند

از ديدگاه من . نظر می رسد و فکر می کنم که خود او نيز به اين موضوع آگاه استه می اغراق آميز ب کورنوشه احتماالً 

 به کمونيستھا اجازه می دھد که به بھترين شکلی که می توانند در روياروئی با انتقادات مطرح چنين مقايسه ای احتماالً 

 موجود در دوران شوروی به ھيچ ه نظام کمونيستی واقعاً از ديدگاه من حمالت او ب. شده خودشان را به آزمون بگذارند

 زيرا او در اين نوشته - آفتاب آمد دليل آفتاب-عنوان به تبليغات ضد کمونيستی رايج در جبھۀ امپرياليستھا شباھتی ندارد 

د از انتقادات وارده  می کند و ھمان گونه که در باال اشاره کردم کمونيست ھا می تواننءنظام سرمايه داری جھانی را افشا

  .برای تدارک برنامۀ آيندۀ آغاز ساختمان سوسياليستی خودشان بھترين بھره برداری ھا را  انجام دھند

 اين متن مطرح کنم، نوع نگاه او به مسائل ۀشدار برای خوانندونکتۀ ديگری که در تحليل ورنوشه می توانم  به عنوان ھ

به عبارت .  روند امور و نظم جھانی را خارج از سيطرۀ انسان معرفی می کنداست که يک نگاه ساختارگرا می باشد، و

دست گرفته اند و از منافع ه  می کند، و اگر چه از گروه اندکی حرف می زند که قدرت را بءديگر اگر چه سيستم را افشا

ن جای مبارزۀ طبقاتی و و عالوه بر اي. خاصی دفاع می کنند، ولی شخصيت اصلی را خود سيستم می داند و نه طبقه

  . نظر می رسده مقاومت ملت ھا و جايگاه خود انسان به عنوان تصميم گيرندۀ اصلی نيز خالی ب
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با اين وجود نگاه ساختارگرائی که ورنوشه در اين نوشته تدارک ديده است، می تواند تا حدودی بخشی از واقعيت را نشان 

که با برچسب ساختارگرا، نظريه و با )  به نفع ما به عنوان پژوھشگر  نيستناعادالنه است و(دھد، و فکر می کنم نبايد 

  .آن کتاب ورنوشه را کنار بگذاريم

نوشته ھای ژان ميشل ورنوشه جغرافيای سياسی شناس، خيلی از مطالب رايج در جبھۀ به اصطالح اپوزيسيون ايران در 

 در نشريات می خوانيم را از دريچۀ ديگری به ما نشان می خارج از کشور و  طيف ليبرال و گزارشات روزمره ای که ما

و آرزوی من اين است که تمام خوانندگان پس از خواندن اين کتاب ابزار تازه ای برای تحليل مسائل در اختيار داشته . دھد

ورنوشه نشان . شدبه عنوان مثال موضوع اختالفات قومی و ملی يکی از مباحث دائمی می با. باشند و تفاوت ھا را ببينند

می دھد که تا چه اندازه دولت ھای  مستقل که در و پنجره ھايشان را به روی  بازار آزاد جھانی باز نکنند می توانند مورد 

و حتی اگر در و پنجره ھايشان را نيز باز کنند، تغييری نمی کند زيرا که در ھر صورت نياز . تھاجم و تھديد قرار گيرند

 ممکن است که کشورھا را به کام ديو -  برای تسلط بر منابع -  و مرج و جنگ و ويرانی و آدمکشی نظام جھانی به ھرج

 از يک تمايل واحد الھام می گيرد که ژان ميشل ورنوشه در بارۀ تماماً   بکشاند،- اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون -ويرانگر 

 در ۶۴ص (»بازارھای آزاد عليه ھر  گونه مانع قانونیدرنده خوئی خونسردانۀ عامالن اقتصادی و « :  آن می نويسد 

با اين حساب می بينيم که به عنوان مثال، ورود برخی نامزدھای رياست جمھوری ).  در ترجمۀ فارسی٣٩متن اصلی و 

ه در ايران که گوئی می توانند سرمنشأ تحول خاصی در وضعيت تھديداتی باشند که روی ايران سنگينی می کند، با توجه ب

سرشت نظام جھانی، باور به آنھا اندکی ساده لوحانه خواھد بود که به عنوان مثال ايرانی ھا با ترميم مديريت و يا با تغيير 

تنھا موضوعی که ھيچ ترديدی در آن وجود ندارد، بر اساس نظريات . سياست در اين و يا آن زمينه رفع تھديد کنند

 اتفاق افتاد و يا ادر حال حاضر جنگ چريکی و سّری نظير آنچه در ليبي(ظامی ورنوشه، اين است که استفاده از نيروی ن

برای تخريب و ايجاد ھرج و مرج جھت تضمين تداوم حيات بازار آزاد جھانی و ) آنچه در سوريه در شرف تکوين است

  . نظر می رسده نظام نوين جھانی ضروری بوده و يک امر رايج ب

 چشم انداز ديگری را از دريچۀ ديگری برای ما باز کند و نشان دھد که ھرگز و يا تقريبا در نتيجه اين کتاب می تواند،

به ويژه از اين جھت که اپوزيسيون .  پوزيسيون ايرانی نمی توانيم بيابيمانی و يا حتھرگز در گفتار اپوزيسيون ھای ايرا

ز توجه خود قرار می دھند، و يا بھتر بگويم، تمام ھای ايرانی مانند روانکاوھا که ھمواره فرد را جدا از جامعه در مرک

ناسازگاری ھا و اختالالت را متوجه فرد و گذشتۀ او می دانند، و از ديدگاه آنھا نظام اجتماعی ھيچ عيب و ايرادی ندارد 

نيز بر اين  اپوزيسيون ھا -وليت می کنند ؤو از نظام طبقاتی و پيامدھای روانی چنين وضعيتی برای افراد رفع مس_ ... 

اساس رويکرد مشابھی نسبت به جمھوری اسالمی ايران دارند، که ايران مقصر است، جنگ طلب است و نمی تواند 

تطبيق بدھد و اين آنھا ھستند که می توانند به ضروريات جھان  -  دموکراتيک - خودش را با قوانين متعالی جھانی و غربی 

محدود، مردود اعالم  يجه ھر موضوعی خارج از اين بينش دوگانه و کامال ًدر نت. مدرن و پيشرفتۀ امروز پاسخ بگويند

 بايد از اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور بپرسيم که آيا ما از حق می شود و وضعيت به شکلی است که رسماً 

 ما نيز حق داريم حقيقت را متھم شويم؟ آيا... بی آن که به ھمکاری با رژيم شکنجه گر- نشريۀ آزاد برخوردار ھستيم يا نه

  در مورد جھان پيرامونمان بدانيم؟

تحليل ژان ميشل ورنوشه، تا حدود خيلی زيادی می تواند توھمات ما افرادی که تحت تأثير گفتار اپوزيسيون ھای ايرانی و 

  .رسانه ھای امپرياليستی ھستيم را به شکل قابل مالحظه ای متحول سازد
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 به ياری دوستانی اين کتاب در آينده احتماالً .  شکل قطعات کوتاه به تدريج منتشر خواھد شدبه» ايران، تخريب ضروری«

 قرار خواھد انمنده که امکان فنی انتشاراتی در انترنت دارند در يک پروندۀ مستقل به شکل رايگان در اختيار عالق

  .گرفت

  

  :پی نوشت 

نوشتۀ استفان الندمن. ن آرون سوارتزنوظمرگ م:  و اصالحات حقوق نويسنده آزادی انترنت )١  

ھمين پورتالمنتشر شده در. ٢٠١٣ جنوری ٢٨  
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