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 ی ایران ساخت فرانسهپرندهبشقاب

اگر هر نظام توتالیتر نظامی دیکتاتوری است، هر دیکتاتوری توتالیتر نیست. توتالیتاریسم، به قول هانا « 
و خواهد اتوتال بر انسان است، و همین که او را به انقیاد خود درآور�د، می تام و یابی�آرنت، خواستار سلطه

بناشده که فقط اهل  Weltanschauungبینی توتالیتاریسم بر یک جهان وبن تغییر دهد.را از بیخ
 های رژیمگیریاش از اختیارِ تفسیرِ آن برخوردارند، و از دل چنین تبیینی از جهان است که جهتبیت

ان دهد. رایش سوم بر نازیسم بنیانسان را ورز می یمایهگیرند و برحسب آن نظام توتالیتر خمیرمه میسرچش
ه انقالب اسالمی ایران بر اسالمیسم: در پایان قرن بیستم توتالیتاریسم بیافت، استالینیسم بر مارکسیسم، و 

هایی بسیار رایج در دوران باستان، بازخیزیِ پدیده  ی دیگر نیز مجهز شد، بنیادگرایی� دینی،یک شعبه
 »ساله).در عصر کالسیک (تفتیش عقاید، جنگ سی سپس در قرون وسطا و 

، سال انتشار  Éric Faye، ی اریک فاینوشته» بدترین چیز هایدر آزمایشگاه« به نقل از کتابی با عنوان  
١٩٩٣. 

ای، در مقیاس تاریخی، از سوی آگاهی و قهوههای سرخ و  توتالیتاریسماگر استیالی تحریفاتِ رمزآلود
 هباما  شکسته  شد،وار ، نسبتاً زود افشا و درهمرادیکال و حساس، هرچند اقلیت لحاظ انسانیبه وجدانِ

سالح ها را خلعمستولی است و آگاهی بر مشاعرکه توتالیتاریسم اسالمی همچنان حکم شواهد باید گفت 
 کند.می

اخیر، ایران همزمان آزمایشگاه� هیوالی خوفناکِ فاشیسم� دینی و شگرفایی� فراگذشتن از ی در طول چند دهه
 آن از طریق انقالبِ زندگی� روزمره بوده است.

کارشان تنها » هراسیاسالم«و » گرایی� اسالمیچپ«کنندگان در بحثِ دروغین و نمایشی میان شرکت
 ست.ا» شیطان بزرگ«و » محور شرارت«از ستیزه میان  بازتولید همان تحریف رمزآلودی است که برخاسته

ی نهایی، قلب آشوبهفراگذشتن از دین، که تا دلبا عنوان  نوشته٢٠٢٢متنی به تاریخ سپتامبر  گم رائول ونه

این  ،سوزانندهاشان را میبه زنان ایرانی� که حجاب ی اهداییه همراه باو  ،قلب بوده است(دل) این جهانِ بی

  کرده است: ی آننیز سرلوحه را ١Charles d’Avrayاره از شارل د�وره چهارپ

 شهرها بسازیخواهی آرمانمی
 ها را هیوالوارهویران کن نخست 
 ها راها کاتدرالها پادگانحکومت

  اند و پوچیکه برای ما یکسره مهمل

 مختصری کنم که در ادامه خواهد آمد: درآمد تحلیلاز این متن را پیش ایتکه ی خودنوبهدوست دارم به
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بخشد که همواره همچون پوشش� معنوی پرستان یک نوگرایی جعلی میگرایی به جنبش انجیلاین کهن«
های آمریکای شمالی به کار رفته است ــ کیست که به یاد نیاورد که میسیونرهای مذهبی امپریالیسم� دولت

 دادند؟ویروس آبله هدیه میکا به آنان پتوهایی آغشته به ی آمریکن کردنِ بومیان قارهبرای ریشه

اطاعت،  کیش� در ،دینی شان در پاکهمسانی دهند کهو ستیز را تشکیل می ی در دعوازوج ایران و آمریکا
شان، در وحدت و رغم میلها را ، بهرحمانه رحیم، آندر ریاکاری، در صیادخویی� متکی به خدایی بی

 دهد.وصلت قرار می

چیرگی� اقتصادی از نوع زراعی است که منابع نفتی را اسالم، چه شیعه و چه سنی، بقای خود را مدیون 
اش با تفاوتِ بزرگ داند.شان میهمچون فَورانهمچون محصوالت زمین و سوداگری در بازار بورس را 

 کهسوزانند، حال آنهاشان را، که نشان ازخودبیگانگی است، میآمریکا این است که در ایران زنان حجاب
 نند.کخوانند و روزهای یکشنبه به کلیسا خدمت میمی» دعای شُکر«شمار بسیاری از زنان آمریکایی هنوز 

تواند در مند بداند، ماهیتاً نمیماچوگرای آمریکا هر چقدر هم که خود را قدرت و طلبانهسیاستِ سیادت
 »اند.خواهی را در جایگاه جنگی چریکی نشاندهای مقاومت کند که زیستنهای زنانِ سرتافتهبرابر ضربه

 

 

ها به ترجمه و زبانام. بیش از چهار دهه است که برای فارسیهایی از فرانسوی به فارسیمتن من مترجم�*
خشی که از بدم� زندگی اند.شده نبودهتر در زبان فارسی شناختهپردازم که پیشمعرفی آثار و نویسندگانی می

همان جادویی است که جوردانو  گرِ  پژواک حیاتی�شده، بیانمیام خواه نصیبهای رهاییخواندن این متن
های )، و شارل فوریه با کششViniculumیابنده و پیوند (دهنده، پیوندبرونو آن را با کلماتِ پیوند

 اند.وار بیان کردهشیفته

اما این میل و خواست من همواره با دیوارهایی برخورد کرده که نظام دینی ـ فاشیستی در ایران و وزارتِ 
جا برخاسته ضرورتِ آموختن� هنرِ انتظار و ابداع هزار و یک ترفند از این اند.اش برافراشتهارشادِ اسالمی

ها وجوی آزادیها به سوی خوانندگانی که خسته از ستم و خفقان همواره در جستبرای پخش این متن
 اند.بوده

الر سه روز پس از بازداشتِ سابه دست پلیس گشتِ ارشادِ دین ٢٠٢٢قتل مهسا (ژینا) امینی در سپتامبر  *
و نیز » دختران طاهره«ی های تلنبارشدهخشم که باروتِ، آتشی بود »بدحجابی«او در تهران به جرم 

 شان را کشیده است.جباریتِ اسالمیستی ر�سسال  ۴٣ور ساخت که را شعلهای جامعه

های الجزایری یا اسالمیستهای سنی� آن، طالبان و داعش، ی شیعی� دولت اسالمی زهدانِ نسخهنسخه
 .ندحجابی ک�شتدر شهر مفتاح، دخترِ جوان، کاتیا بنغانا را به جرم بی ١٩٩۴است که در سال 
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، با از ، زنان و مردانِ سرتافته دوشادوش� هم»جمهوری اسالمی«برای نخستین بار در تاریخ� مرگبارِ 
به مصافِ ساز و برگِ هیوالیی�  زن زندگی آزادیسرگرفتن� شعار معروف زنانِ کردِ در ترکیه و روژاوا یعنی 

، های قومیی ویژگیطور خودجوش به سرتاسر کشور گسترش یافته و همهاند. خیزش بهرفته سرکوب
زنان حجابِ اجباری از سر برداشته و با رقص و  ای، نسلی یا جنسیتی را پشت سر گذاشته است.منطقه

 افکنند.آتش می سرود در ستایش زندگی و آزادی آن را در

و به رو ی اعتراضی رگرانهساالر و تاجرمسلکِ در ایران با جنبش� شورشاین نخستین بار نیست که رژیم دین
حفظ� نظام جز با ترس و ترور  در آن ژیم دچار بحرانِ ثباتی بوده کهر اش این شود. در سراسر عمرِ ننگینمی

 ممکن نبوده است.

ای هتر شده است. توالی� شورشها شتاب گرفته و رادیکالبعد، سیکل خیزشبه  ١٣٨٨اما از جنبش سبز 
شده، با درهم شکسته تر، که با قساوتی هر بار شدید١٣٩٨و  ١٣٩۶های خصوص در سالمتوالی، به

ازپیش براندازانه بیان شده است: پایان دادن به بیش هایی توأم بوده که در مطالباتِتر شدنِ آگاهیرادیکال
 ساالر.ام� دیننظ

 ١٣۵٧، مبارزاتی که از ابتدای استقرارِ رژیم اسالمیستی در  است بارزاتیی مبا در نظر گرفتن این سابقه
عدم برآمده از  ایخیزشی که نه فقط پدیده توان دامنه و معنای خیزش جاری را درک کرد،که میآغاز شد، 

طور رادیکال از ویژه و بهحس�انی� روزمره ، بهعی و مخالفتِ سال مقاومتِ اجتما ۴٣نیست بلکه فرجام 
ساالری اسالمی در زیرا با استقرارِ دین انی جامعه است.سازیِ دنیای حسی و حس�سوی زنان، علیه اسالمی

مدرن (رژیم سلطنتی) با یک  سیاسی�لباس و الزاماتِ اجتماعی ـدر ایران، یک دیکتاتوری با  ١٣۵٧
ئولوژیک، با رژیمی از ترس و ترورِ سرکوبگرانه جایگزین شد که با مقاصدِ توتالیتری و دیکتاتوریِ ایده

 یک انسان«در صددِ ساختن  ئولوژیکیمعیارهای ایده یش برپایها»دشمنان«خواهانه و با تعیین تمامیت
 بود.» نوین اسالمی

هایی که تر شود، از میان متنو موقعیتِ موضوعی که در پی خواهد آمد روشناما برای آن که زمینه  *
تر چیز سهمگینهای واقعی هیچبرای آزادی «گم است: کنم. اولی از رائول ونهام دو تکه نقل میترجمه کرده

کتاب  از» ( دهد.ها و واکنش� مرگباری که این عمل اشاعه میهای واهی نیست، مگر الغای آناز آزادی
ها سرانجام روزی این سئوال هم ساده و آیا غربی« دومین تکه متن از مارسل مورو: ). الملل نوع بشربین

اند چه رابطه و هایی که تنزل ِزن را نهادینه کردهبا رژیم: که هم وحشتناکِ الزامی را از خود خواهند پرسید
پس، همچنان به پذیرایی از  پایان است.بی هاناپذیرفتنی [...] تمکین� ما بهتوان داشت؟رفتاری می

دهیم و در صورت لزوم، به مدت شان، ادامه میستیزهای در قدرت، با تشریفات الزم به افتخارِ مقامزن
و  حرص تقدیم یمان، هزار و یکمین شببرگزاری مراسم یک سرگرمی، و با همراهی� نخبگانِ سرای پولکی

 از آن کنیم که انگار آن آپارتایدِ هیوالواری که من[...] پس، همچنان طوری رفتار می کنیم.شان میشهوت
ایم که ردهاز بین ب زیبا را در وجودمان ی درونی�انگیزه کنم حتا آن. من فکر میوجود نداردگویم می
ی خطرات، با هتوانست ما را وادارد تا چنان که باید به زنانی کمک کنیم که، با به جان خریدن هممی
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ادی داشتن زی شورند. البد این توقع�کنند میها بر زنان تحمیل میشان و موقعیتی که اینشهامت علیه اربابان
یز . و نمتورم بوده استگرایی همیشه خواهانه در این واقعبرابری مان است، هر چند رگِ لفاظی�گراییاز واقع

ها در برافراشتن� بیرقِ ترین آدمزدهها، که جزو شتابتوقع� زیادی داشتن است از برخی فمینیست
شان عاطفی غلیانِ قالبی،» انقالبیون«مثل بسیاری از هایی که همان شان در هر فرصتی هستند.جنسیت
چه کار کنم، دستِ خودم نیست: هر بار که کنجکاوانه به  است. شان گزینشیتفاوتیطلبانه، و بیفرصت

دهم که این جامعه هایم را تابع� جایگاهی قرار مینگرم، پیش از هر چیز واکنشرفتارهای یک جامعه می
 از وعناولین  شده بر زن، در طول اعصار،برای زن قائل است.[...] براستی بر این باروم که موقعیتِ تحمیل

 .»هاستنژادپرستی

های هدایتی که در ی کوکبکار من در ترجمه اساساً از فرانسوی به فارسی بوده است. دل شیفته *
ام دوست داشته ام،خواهی در زبان فرانسوی یافتهی شاعرانه ـ لیبرتریِ رهاییاختران یا منظومههم
و کمبودهای ناشی از تاریخ� ها ها قسمت کنم و از این طریق در ترمیم� خسرانزبانبا فارسی را هایمنشانراه

 ام سهمی ایفا کنم.اندیشی در سرزمین زادگاهاستبداد و تاریک درازِ
ای جدید از فالن رباعی ی ترجمهام، نه برای عرضهوقتی هم که به ترجمه از فارسی به فرانسوی رو آورده

عیتِ زیسته ، واق»ن� واقعیتی متترجمه«خیام یا هر متن کالسیک فارسی دیگری، بلکه بیشتر، به قول نیچه 
گام ویژه از هندر ایران، بوده است. همان واقعیتی که در فرانسه اغلب چنان بد بازنمایی و ترجمه شده که، به

ی ناشناخته) ( شیء پرنده OVNI، همچون یک ٢٠٢٢در سپتامبر  زن زندگی آزادیفورانِ انقالبِ اجتماعی� 
 رسد.به نظر می در آسمان فرانسه یک بشقاب پرنده

 :پرندهنگاهی تبارشناختی به این بشقاب
ی صفوی در آغاز قرن شانزدهم امامی� افراطی توسط سلسلهاز زمان تشکیل� یک دولتِ شیعی دوازده 

 آورند.ی مکتبی به قصدِ کسبِ قدرتِ انحصاری رو میبه تدوین یک پروژه میالدی، برخی از مراجع شیعی
نی ی دیپردازد. خمینی این نظریهمی» والیت فقیه«ی مال احمد نراقی به تدوین� نظریهدر اوایل قرن نوزدهم، 

مستقرشده پس از سقوط پادشاهی »ِ جمهوری اسالمی«بخشد و آن را به بنیانِ گیرد، استحکام میمیرا 
 کند.تبدیل می ١٩٧٩پهلوی در سال 

تاریخی شاهان در ایران، در سرکوبِ خونین� دستگاه قدرتمند روحانیتِ شیعه، به عنوان متحد و رقیبِ 
. همان کننده داشتباور در قرن نوزدهم، یعنی جنبش بابیان، نقشی تعیینگرانه و هزارهآخرین جنبش� اصالح
 سید.به قتل ر طرزی فجیعبه اش بود و با فتوای مراجع� شیعیالعین� شاعر، از فعاالنجنبشی که طاهره قرة

 ، این اهداییه را نوشته است:٢٠٠۵در سال » روحیجنبش� آزاده«اش اپ کتاب معروفگم در بازچرائول ونه
 یای انسانی که در آن خوشبختی� هر فرد با خوشبختبه زنان و مردانی که، با تالش برای برقراری جامعه« 

 گردد. تا زمین از چنگ طاعون دینی رها کنندمی مبارزه و همچنان همگان همبسته باشد، مبارزه کردند
، در مالء عام حجاب از سر برداشت، اعالم کرد که ١٨۴٨العین، که به سال به یادِ شاعرِ ایرانی، طاهره قرة

ی زنان کشورش و زنان سراسر جهان را به آزادساختن� خود از و همه کنددیگر هرگز آن را سرش نمی
 »جباریت مردانه فراخواند.
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های غربی را واداشت تا به ایجادِ چنان تغییری در قدرت ١٩٧٧ـ٧٩قیام مردمی علیه رژیم پادشاهی در 
رافیای جغرأس� دولت بیاندیشند که بتواند پتانسیل� جنبشی را که از لحاظ اجتماعی براندازانه و از لحاظ 

، چهار قدرت آمریکا، بریتانیا، ١٩٧٨در کنفرانس گوادلوپ در ژانویه شکنانه بود متوقف کند. ثبات سیاسی
ی بحران سیاسی ایران، وضعیت کامبوج، خشونت در آفریقای جنوبی، نفوذِ در باره«و آلمان غربی فرانسه 

یکی از  کنند.وگو میاتحاد جماهیر شوروی در خلیج فارس، کودتا در افغانستان و وضعیت در ترکیه، گفت
ود. پهلوی انجامیده بی شده بحران سیاسی در ایران بود که به قیام علیه سلسلهترین مسائل� مطرحاصلی

 های یادشده به این نتیجه رسیدند که هیچ امکانی برای نجات جایگاه� محمدرضا پهلویچهار رهبر دولت
ی کشور باقی بماند، ممکن است جنگ داخلی به عنوان شاه� ایران وجود ندارد، و اگر او در مقام سرکرده

ی خمینی (که مواضع او به عنوان گزینه ».مدی اتحاد جماهیر شوروی بیانجاوخامت یابد و به مداخله
شده بود)، همچنین رسمیت شناختهشده و بهمخالف سرسختِ کمونیسم و نیروهای چپ شناخته

دادن به طلب و روحانیت شیعه به منظور اطمینانگریِ فرماندهی ارتش آمریکا میان ارتشیان سلطنتمیانجی
گیری طی همین کنفرانس تصمیم برای گذارِ قدرت، شاهنشاهیطرفی� ارتش ی بیدستگاه روحانیت در باره

 شد.

اش نه فقط تنها ساالریسال گذشته، خمینی و طرح� دین ۴۴زدایی� رایج طی برخالف تبلیغات و اطالع
در  ١٣۵٧برآمده از خیزش » ای سنتی و مذهبیجامعه«از سوی » طور طبیعیبه«انداز ممکن نبود که چشم

 سیاسی بود.ی مالحظاتِ جغرافیاییمال� برساختهاطرحی ک ایران باشد، بلکه

ر اش یکسره د»والیت فقیه«ی و باز برخالف همین پروپاگاندا، آگاهی انتقادی در برابر خمینی و پروژه
های ایران غایب نبود، حتا پیش از رسیدن خمینی به قدرت. جریانی، هر چند در اقلیت، با دیدگاه

جتماعی ا مخاطراتِ  نسبت به» وحدتِ ملی� ضدامپریالیستی« غیراستالینی ( و بنابراین منتقد و مخالفِ 
ویژه ین هشدار داده بود، و بهبا اخوان المسلم ئولوژیک آننیستی و پیوندهای ایدهی خمیپروژه

های حقوقی زنان در دوران سلطنتِ پهلوی ی خمینی در قبال پیشرفتستیزانهشدت زنهای بهگیریموضع
 کرده بود. گوشزدرا 

ابعادِ را در  ی ایرانی� ساختِ فرانسهپرندهبشقابررفته در ساختِ کاتوان عوامل به، میهابا این یادآوری
ها ئولوژیکِ آن خالصه کرد. سالایده گرایی، فعالیت سیاسی�گرایی، البی، معاملهئولوژیکایده روشنفکریِ

 Xavier Verschaveو اگزاوایه ورشاو  Joseph Ki-Zerboوگویی با ژوزف کی زربو پیش در گفت
ی اش را ابداع کرده است، که ایران جلوهشدههای کاربستِ جهانیشیوه افریکفرانسکه روش�  ٢مبه آنان گفت

های عقل و مصلحتِ دولتی، معامالتی، کاربست جا نگاهی اجمالی بهدر این ی آن است.اغلب ناشناخته
ی ا سلطهبدر فرانسه اندازیم که طی نیم قرن گذشته ئولوژیکی میای، دانشگاهی، انتلکتوئلی، ایدهرسانه
 یران در این کشور سیطره داشته است.ی اهای واقعیت جامعهاش بر بازنماییکنندهوقلبجعل

ی خمینی هشدار دهند، کوشیدند نسبت به خطرِ پروژهدر همان هنگامی که برخی از ایرانیان می الف)
از رهبرِ کبیرِ  رساندند تاه نوفل لو شاتو میخود را ب ها یا روشنفکران فرانسوی، مانند سارتر و فوکوانتلکتوئل
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چرا که از چندی پیش از آن نیز سارتر و سیمون دوبوار عمیقاً مجذوبِ یک  ساالریِ آتی حمایت کنند.دین
اش نقشی عمده در تدوین� حکومتِ روشنفکرِ شیعی� ایرانی، علی شریعتی شده بودند ( کسی که نظریات

د دینی بوقرار من دین و مذهبی ندارم، اما اگر « جا که سارتر گفته بود: ا بداندینی در ایران داشته است)، ت
 ».کردمانتخاب کنم، دین� شریعتی را انتخاب می

ایران، تا به امروز نیز در اینتلیجنسیای » معنوی، روحانی«کردنِ انقالبِ بر رمزآلودرویکردِ فوکویی مبتنی
 انقالبجا که کتاب کند. تا بدانانسه و جاهای دیگر بیداد میمدرن در فرچپِ موسوم به افراطی و پست

وین آندرسن، که بررسی انتقادیِ ی ژانت آفاری و که، نوشتهگراییهای اسالمایران: جنسیت و فریبندگی
 رویکرد فوکویی است، هنوز به فرانسوی ترجمه نشده است!

کند که شامل� فروش� ، فرانسه با ایرانِ شاهنشاهی یک پیمانِ همکاریِ اتمی امضاء می١٩٧۴در سال « ب)
ایران وامی یک میلیارد دالری به  سازی اورانیوم است.ای، و قرارداد غنیها و تجهیزاتِ هستهنیروگاه

واقع  Eurodifم اورودیف سازی اورانیوی غنیی کارخانهدرصد در سرمایه ٢۵دهد و تا سقف فرانسه می
شده  را از اورانیوم غنیدرصد  ١٠طبق این قرارداد ایران  شود.سهیم می  Tricastinدر نیروگاه تریکاستَن 

ای در این های هستههرسد بخش مربوط به فروش نیروگاخمینی که به قدرت می واهد کرد.خدریافت 
 شود.دارد و خواستار دریافتِ اورانیوم مینگه می کند اما بخش مربوط به اورودیف راقرارداد را فسخ می

 حکومت دادنِ وامی کهپذیرد و از پسعنوان سهامدارِ شرکتِ اورودیف را نمیپاریس حق� طرفِ ایرانی به
 ١٩٩١ی این نزاع حقوقی معروف به اورودیف تا سال پرونده زند.شاه به فرانسه داده بود سر باز می

شود که بر اساس آن، فرانسه سرانجام یک توافق قطعی میان طرفین دعوا یافته میماند تا همچنان باز می
اش دست ی اورانیومریزد تا ایران هم از مطالبهمیلیارد دالر به حساب دولت جمهوری اسالمی می ۶،١

ل تاما در همان سال، شاپور بختیار که، در فرانسه پناهنده شده، به دست سه نفر در پاریس به قبردارد.
 »ی حکومت ایران است.کند که فرستادهها در دادگاه اعتراف میرسد. یکی از آنمی

. یابدفاشیستی� ایران همچنان و فراسوی هرگونه پروای اخالقی ادامه میاما معامالتِ تجاری با رژیم دینی

های به رژیممان را فقط تجاری اگر روابط«  MEDEFئولوژی سازمان کارفرمایان فرانسه بنابر ایده
» شویمدموکراتیک محدود کنیم که ورشکست می

)https://www.youtube.com/watch?v=21Pd2O0VHBA 

رسمیت شناخته شد، هیچ ابایی بهبه داعش� س�نی بی Lafargeهای شرکت فرانسوی چند سال پیش کمک
تسلیحات در اختیارِ  Chedditeو در این روزهای مرگبار سرکوب در ایران، شرکت فرانسوی ـ ایتالیایی 

 گذارد:داعش� شیعی در ایران می
-trouvees-francaises-douilles-https://www.politis.fr/articles/2022/10/des

44978/-iran-en 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21Pd2O0VHBA
https://www.politis.fr/articles/2022/10/des-douilles-francaises-trouvees-en-iran-44978/
https://www.politis.fr/articles/2022/10/des-douilles-francaises-trouvees-en-iran-44978/
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، که در این )DSTیا » ریاستِ نظارت بر کشور« (موسوم به  ی ضدجاسوسی فرانسهپ) رئیس سابق اداره
های وسیع� جمهوری اسالمی ایران علیه مخالفان سیاسی� در های تروریستی شبکهدر جریان فعالیت منصب

ای زدایی پیچیدهماشین� تبلیغاتی ایران عملیاتِ اطالع: « نوشته بود ٢٠٠٩تر در سال است، پیشتبعید بوده 
 مورد در [...] نظر برسند. ای بهگمان اتفاقی و لحظهبرد که ممکن است برای اذهان خوشرا به پیش می

 ها یا حتاها، اختالفاند و تفاوتکردن ایران و فرانسهخواهان نزدیک بسا صادقانهمدارانی که چهسیاست
توان درایت را از سوءنیت متمایز آسانی نمی، بهزدایندمیبزرگ میان دو کشور را  هایستیز و ضدیت

که ریاستِ گروه� سناتوریِ فرانسه ـ ایران را برعهده دارد،  برای مثال، سناتور آتم�ری مونتسکیو، .ساخت
 ٩کوشد تا به مواضع� رسمی� حکومتِ ایران ارزش و اعتبار ببخشد. وی در گذارد و میبسیار از خود مایه می

ایی گراند. ایران بهترین متحد ما علیه اسالمگرایی دو چیز متفاوتنویسد: " ایران و اسالممی ٢٠٠٩ژانویه 
ایران  ١٩٨٠های زنند که گویا در سالی غلط را دامن می: " خبرنگاران این عقیدهاست"، و در جایی دیگر

 »در تروریسم نقشی ایفا کرده است."
های دیگر فرانسوی که دست اندر کار معامالتِ تجاری با ایران نویسنده سپس با معرفی� اسامی شخصیت

ر از این نظر نیز بسیار جالب است که وزیر سابق اموی� ایران ـ فرانسه ترکیبِ گروه� دوست« نویسد: هستند، می
خارجه، هروه شارِت، و بهترین کارشناس� سوسیالیستِ امور دفاعی، ژان میشل بوشور�ن، رئیس پیشین� 

 توان از روالن دوما، دومینیک ویلپ�ن، روبرگیرد. از میان دیگر دوستان وفادارِ ایران میگروه، را در برمی
 بائر؛ و خانم سناتور ناتالی گووله نام برد.

های زدایی و نیز در استراتژیهای وسیعی در کارزارهای اطالعگذاریساالر سرمایهرژیم دین [...]
ها به راه انداخته ودستگاه مجهزی برای اجرای آنسازی علیه نیروهای مخالف انجام داده و دماهریمن
ی ساواک است، این مجموعه را ساالرانهی دینمنیت کشور) که نسخهوِواک (وزارت اطالعات و ا است.

ی سپاه امور خارجه، ارشاد اسالمی و سامانه هایخانه، وزراتاسالمی فرهنگ و اطالعاتازمان به کمکِ س
اش در مجموع فراتر از کارایی� خودِ وواک ی شبکه، که کاراییکند.[...] مجموعهمدیریت میپاسداران 
کند، ، عضوگیری میانداعطا کردهای از صالحیت به خود که خودشان هاله» گرانیپژوهش«میان  است، از

در  دهند کهاین ایده را رواج می خواه، که یعنی کسانی مثل برنارد هورکاد، آزاده کیان ـ تیبو، و فریبا عادل
 »دل دم و دستگاه دینی بحث و گفتگویی� واقعی وجود دارد.

ها و باید در همین مقوله، برای مثال نام یک شخصیتِ مافیایی دیگر را نیز افزود، احسان نراقی، که نوشته
شناسی در ی معروف ایرانهای دراز و تا به امروز، یک ۇدِت یا چهرههایش از او، طی سالرانیسخن

ه ای باطالعات آموزندهپیموده  راهی که احسان نراقی« ای در فرانسه ساخته است. محافل فرهنگی و رسانه
دهد: در مقام عضو حزب توده [ حزب کمونیست طرفدار شوروری و متحدِ مجذوبِ رژیم ما می

دستگیر و  ۵٧پس از انقالب  کند.های حکومت شاه، به ساواک خدمت میاسالمیست] در نخستین سال
گوییم تغییر حرفه، زیرا ار دیگر ،نمیگیرد. یک بشود و در معرض خطر اعدام� عنقریب قرار میزندانی می

ید به که ترداش، بی آندهد. برای اثبات حسن نیتعاجزتر از آن است که چنین کند، بلکه تغییر جهت می
ی زندانیانی که در برابر شکنجه کند و برایاش شرکت میدادنِ روانی� رفقای سابقدل راه دهد در شکنجه
یی انداختن� مخالفان سیاسیکند و کارشناس به دامبرگزار می اجباری هایکالس کنندجسمانی مقاومت می



٨ 
 

مخالفانِ دیگرِ رژیم، مانند سلمان رشدی، نیز به  شناسد.[...] در مقابل�ها را از نزدیک میشود که آنمی
طور که : " هماننویسد، چنین می١٩٨۴مه�  ۵کیهان، ی ی او، در روزنامهکند و در بارههمین سان رفتار می

هایم اعالم کردم، از شنیدنِ خبر صدورِ این فتوا بسیار مشعوف شدم، زیرا در کتاب سلمان در سایر نوشته
خصوص غرورِ ها و بهاحترامی به مسلمانان دیدم. من همیشه از تکبرِ غربیرشدی اهانت و بی

 ٣ام."شان آگاهی داشتهروشنفکری
توان از ابتدا گفت که شکنجه چیز بدی است" ( داند: "نمییه میتوجقابل» صد در صد «اعمال شکنجه را  او

هزار تیر خالص" ( لقب  ). وقتی "پاسدارِ ١٩٩٩نوامبر  ١٢مصاحبه با کانال تلویزیونی� صدای آمریکا، 
  رسد، نراقی با چنین کلماتی به اوها) به ریاست جمهوری میاش در تیرباراننژاد به خاطر نقشاحمدی

گرایانه و سنتِ ملی نژاد از میان مردم برخاسته است. او قادر استکند: " آقای احمدیمی ادای احترام
 ».بیامیزد... تجدد اسالمی را به

کند. او با استفاده ، منصوب می١٩٩٩تا  ١٩٨۶یم اسالمیست نراقی را به عنوان مشاور یونسکو، از سال رژ
کند. اسلحه از سوی کشورهای اروپایی به ایران مداخله میاش در تسهیل انعقادِ قراردادهای فروش از مقام

ای فرانسه به ی آکادمیک و رسانهی ایرانی در صحنهشناس� برجستهعنوان یک جامعهحال بهاما در عین
 کنند!، مصاحبه میشناسانی مانند بوردیوشود، و با او، گاه در کنار جامعهرسمیت شناخته می

ها یِ علنی� آنهاست، و سردستهال�هشناسان در فرانسه که در خدمتِ آیتایرانی شاهکار عملیاتی� شبکه
خواه، را به عنوان اقدامی برنارد هورکاد است، این بود که بازداشتِ یکی از اعضای این شبکه، فریبا عادل

ـ ایرانی » پژوهشگر برجسته«که این حال آن اندیش و مخالف رژیم جا زد!ی خالفعلیه یک چهره
ه اش بها در فرانسه طی سی سال اخیر، کسی که پرترهی رسانهی همیشه در صحنهفرانسوی، این ستاره

اش گاه جانبداریی حمایت فرانسه از حقوق بشر و آزادی بر سردرِ شهرداری پاریس آویخته شده، هیچنشانه
 های اوکافی است به حرف رده بود.نژاد را پنهان نکی احمدیاش با دار و دستهاز رژیم اسالمی و پیوندهای

ای های پیش از آخرین سفرش به ایران گوش کرد، همان سفری که او در بندِ بازیی رسانهدر یک مصاحبه
 های اطالعاتی� گوناگون گیر افتاد.بار) میان سرویسرقابتی (و گاه قساوت

tps://www.youtube.com/watch?v=oiUZ_AQXAXsht 

توان در این مطلب ی نفوذ و تأثیرِ این شبکه بر افکار عمومی در فرانسه را میی دیگری از نحوهنمونه
 ):بازی در استراسبورگایرانیافشاگرانه دید (با عنوان 

liran/-simple-aller-https://www.alterpresse68.info/2017/04/05/facon 

 شناس دیگر:و باز در همین رابطه، در مورد یک سلبریتی ایران
https://www.youtube.com/watch?v=jwd0lExmYfQ 

باید به یاد داشته باشیم که خبرنگار اعزامی و معنو�نِ رادیو فرانس در ایران طی سالیان دراز،  و سرانجام،
شده از صد و سیما یا مطبوعات رژیم را به چیزی جز اخبار پخش های خودکسی است که در گزارش

 رساند.اطالع فرانسویان نمی

https://www.youtube.com/watch?v=oiUZ_AQXAXs
https://www.alterpresse68.info/2017/04/05/facon-aller-simple-liran/
https://www.youtube.com/watch?v=jwd0lExmYfQ
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ها در ایران، با لیه امواج سرکوب و اعدام، تظاهرات ایرانیان در فرانسه ع١٩٨٠های از همان سال  ت)

ها، مواجه شد، زیرا این CGTو سندیکای  PCFحمالت خشن از سوی طرفداران حزب کمونیست فرانسه 
کردند و مخالفان درست مثل حزب برادرشان در ایران، یعنی حزب توده، از رژیم اسالمی حمایت می

 دانستند!می» یسمخوار امپریالجیره«سیاسی این رژیم را دشمن و 
های ریانج باعث شده مدرن است کهکند، نوعی ذهنیتِ پستحال که استالینیسم دیگر مثل سابق بیداد نمی

هایی که و هوشمندی حس�انی� انسان» آزرم عادی«خصوص چپِ افراطی نسبت به جمله و شاید بهچپ، از 
 شوند.کنند، نابینا و ناحس�اس شان مبارزه میدر زندگی انضمامی

 به را هایی در رابطه با وضعیت جاری منتشر کرد، و این عباراتچندی پیش متن Lundi Matinسایت 
 ها نوشت:ای بر آنعنوان مقدمه

قالبی و ضدان ١٩٧٩برای فهمیدن اهمیت و داوهای خیزش کنونی در ایران، الزم است "انقالب ایرانی" «
فت از توان گشده، حتا میاریخ این انقالب خیلی بد شناختهکه در پی داشت را بررسی کنیم. اما در غرب ت

بس خارج از اصول و قواعد چپِ آن زمان بوده، عامدانه فهمیده نشده است. با این حال، چند نفر 
آمیز علیه پیشرفت و سیر ای که در آن خیزش عوامل خشونتِ توحشکوشیدند به عقاید حاضر و آماده

فوکو و  به میشل دیدند قناعت نکنند. بدیهی است که ماافتاده میمی عقبقهقرایی به سوی توتالیتاریس
کنیم، یعنی همان جمع� گمنامی که انقالب ایران را نقطه فکر می» های شورشکتابخانه« همچنین به کارهای

اند، شدهدیگر نایاب جا که این مؤلفان دیگر نیستند و آثارشان حاال از آن هاشان قرار دادند.پژوهش عزیمتِ
را که به قلم آدرِبا سولنمان » ١٩٧٩نوامبر  ۴ژانویه تا  ٩از « ی بخش طوالنی از متن� استادانه جا یکدر این

Adreba Solneman کننده باشد، اما این اش ظاهراً اذیتشاید واژگانهرچند  هیم.است بازنشر می
 »ضدروایت مستند و درخشان است.

مان از رویکردِ فوکویی را با خواندن متنی که در شود که شناختمی» توصیه شدیداً«سپس در پانویسی به ما 
 تر کنیم.در رابطه این موضوع منتشر شده، عمیق ٢٠١۵

ه ب جاکنیم. اما در اینخوانیم و حتا به فارسی ترجمه میهای منتشرشده در این سایت را میما گهگاه متن
گذرد چه بگویند، ما را چه در این لحظه در ایران میی آندانند در بارهرسد که نویسندگان چون نمینظر می
ریان ، این ج»شناسانِ مدرنغایت«آرای فوکو و اند. بدترین دهند که خیلی بد پیر شدههایی ارجاع میبه متن

 گرا.شریعتی نوـ قدیم ـ پسا سیتواسیونیستی با چاشنی� تشیع� انقالبی�

 چپ وجود دارد که آنان را از درکی روشن از نهمه مبارزامعنا و سردرگمی نزد اینهمه خلطچرا این
کند از شان میناتوانو  داردبازمی اشرتِ فاشیستی� آن و عفریتِ عواقبساالریِ اسالمیستی، قددین

چه ملهم از آن communالِ زندگی� مشترک در ابداع اشک سابقهبی که با توانیبا زنان و مردانی  همبستگی
 ستیزند ؟نامید، علیه این رژیم میمی common decency» آزرم معمولی«جورج اورول 

 .٢٠٢٢بهروز صفدری، نوامبر 
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،  که صدها متن و ترانه در افشا و نقدِ ١٨٧٨ـ١٩۶٠شاعر، ترانه سرا، آوازخوان آنارشیستِ فرانسوی، .  ١
 گری، و ستایش� آرمانِ لیبرتری نوشته است.دین و دولت، زندان و نظامی

ـ ٢٠٠۶)؛ اگزاوایه ورشاو، (١٩٢٢ـ ٢٠٠۶شناس بورکینایی ( اهل بورکینا فاسو، . کی زربو، تاریخ ٢
گری نواستعماری اش در مورد نفوذ و سلطههای افشاگرانهپژوهش تصادشناس فرانسوی کهاق) ١٩۴۵

 France – Afriqueی آفریقا، با ابداع� مفهوم جدیدی معروف و ماندگار شد. او اسم� ترکیبی سه در قارهفران
 ( در فرهنگ کوچه به معنی پول) fricی در تداعی آوایی با کلمه،  Francafirque به (فرانسه ـ آفریقا) را

ه با موسوم به فرانسه ـ  آفریقا در واقع رابطه فرانس دیپلوماتیک ی روابطو نشان داد که پشتِ پرده تبدیل کرد
مداران فرانسوی، از جمله چند رئیس ی آفریقا نهفته است. شمار بسیاری از سیاستپول و منابع قاره

به مفهومی رایج به معنی » آفریقاپولفرانسه«ی دند. امروزه کلمههای او افشا ش، با پژوهشجمهور
 رود.سودجویی مافیایی در دم و دستگاه دولتی فرانسه در رابطه با آفریقا به کار می

در این  ١٩٨۴(تاریخ جا از روی متن فرانسویِ منابع یادشده است. ها در اینی فارسی نقل قول. ترجمه ٣
 در این کتاب: ، پس از صدور فتوا باشد) ١٩٨٩اید ارجاع اشتباه است و ب

Yves Bonet, Vevak au service des Ayatollahs, Timée-Editions, 2009 

                                                


