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  حميد محوی: برگردان و پيشگفتار از

 ٢٠١۴ دسمبر ١٢

  

  :نفت به ازای کاال

  را آغاز می کنند٢٠١٤روسيه و ايران برنامۀ سال 
  

 : پيشگفتار 

خوانندگان را به شنيدن حرفھای يکی از نظريه » نفت به ازای کاال « ی روسيه در مورد در اينجا پيش از گزارش صدا

در اين ويدئو آقای دکتر حسن عباسی دليل اصلی خشک شدن . پردازان ايدئولوژی اسالمی در ايران دعوت می کنم

ل آن را نيز يافته و مطرح کرده  راه ح،يافته و عالوه بر اين روخانه و درياچه ھا و خالصه مشکل بی آبی در ايران را 

 .است

بايد ) خواص( به باور او ارتکاب به گناه نزد ايرانيان به چنين مشکلی دامن زده است و حاال افراد با ايمان و آخوندھا 

  ... دعا بخوانند تا مگر خداوند از مجازات انسان ھای گناھکار چشم پوشی کند بروند در صحراھا نماز و

  :به نقل از ھلوسيوس می گويد ) ١٩٣٩(» در فلسفۀ عصر روشنائی و تفکر مدرن«اً در ژرژ پوليتزر مشخص

اگر منافع کشيش ھا با منافع ملی ھم خوانی پيدا می کرد، مذاھب می توانستند مؤيدی باشند برای تمام قوانين «

در تباين با منافع عموم زيرا منافع پيکرۀ مذھب در ھمه جا . ولی چنين فرضيه ای مردود است. خردمندانه و بشری

دولت کليسائی از يھوديان تا پاپ ھمواره در ھر کجا که سيطرۀ خودشان را پھن کرده اند مردم را به . مردم بوده است

  )به ترجمۀ من ( ».سير قھقرائی سوق داده و آنان را به زوال کشانده اند

ت دستگاه دين اسالم و جمھوری اسالمی در ايران چنين تعبيری در مورد قدرت کليسا در اروپا، در مورد تاريخ و قدر

ا بايد مورد توجه ما قرار بگيرد، راه حلی است که تنھا به جآنچه بيش از ھمه در اين. نظر می رسده نيز کامالً صحيح ب

ل وؤو پدرخواندگان دستگاه دين اسالم بستگی پيدا می کند و در اين فرآيند خبری از شھروند مس» خواص«پا در ميانی 

مضافاً بر اين که حتی وقتی موضوع مراجعه به علم نيز مطرح می شود گويا که . و خالق و مراکز پژوھشی نيست

 ھا مراجعه کنند که آنھا شايد بتوانند دليل بی آبی ايران را جاپانیايرانی ھا بايد به خارجی ھا و در اين مورد خاص به 

با تمام اين حرفھا، حسن . نظر می رسده  نظريه پرداز اسالمی بی مورد بالبته چنين مراجعاتی نيز از ديدگاه. پيدا کنند

البته نبايد فراموش کنيم که چنين نظريه ای در مورد وضعيت . »ما با علم مشکلی نداريم « عباسی مدعی می شود که 

به عنوان مثال : د بود آب در کشور ما، به آب محدود نخواھد شد و به قطع يقين برای تمام موارد ديگر نيز معتبر خواھ
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و يا حتی معصيت ( فردی که در بی کاری به سر می برد می تواند بی کاری اش را به معصيت ھای خودش نسبت دھد 

 ديگری که در رابطه با ولی پرسش. ھمين شيوه تعبير شوداختالفات و امتيازات طبقاتی نيز می تواند به ). ھای ھمسايه

طرح کنيم اين است که معصيت ھا و گناھان معموالً به امور شخصی مربوط می شود اين نظريۀ اسالمی می توانيم م

پس ما بايد نتيجه بگيريم که خشم خداوند از معصيت و گناه . ولی بی آبی و خشکسالی امری عمومی و ھمه شمول است

البته اگر با . می تواند تعبير شودر توقيف شده نيز به ھمين گونه ال ميليارد د١٠٠. ھمسايه می تواند دامن گير ما نيز بشود

تمام رياضت کشی ھا باز ھم آرزويمان برآورده نشد، حسن عباسی ھا خواھند گفت که خداوند در آن دنيا پاداشش را به 

مسائل بی شماری پيرامون چرخش ھا و پيچش ھای اين نظريه در رابطه با واقعيات عينی و زندگی . شما خواھد داد

اجتماعی می توانيم مطرح کنيم، چرا که به عنوان مثال ارتکاب به گناه در جھان امروز نيازمند پول است و غالباً 

 نيز مثل آب ءپاکدامنی و بد گذرانی ھای بی پول ھا و فقرا. پولدارھا می توانند خالف آئين و دين خوش گذرانی کنند

 و ما می بينيم که حضرت حق نيز در دادگاه الھی  لم می شودريخته ای است که نذر حضرت حق صلل هللا و آلھی وص

اين موضوع را خود خدا ( و نه تنھا به پولدارھا بيشتر پول می دھد که بيشتر معصيت کنند  چندان عادالنه رفتار نمی کند

، بلکه ) گناه کنندشخصاً و مشخصاً در قرآن صراحتاً گفته است که من به آنھا بيشتر پول و نعمت می دھم تا آنھا بيشتر

  . را نيز به جرم گناھان پولدارھا مجازات می کندءفقرا

نتيجه گيری اين است که ايرانيان نيازمند اسالم زدائی بسيار عظيمی در کشورشان ھستند و متأسفانه با توجه به آرايش 

د، ولی گاز طبيعی ايران مطرح  سال ديگر به اتمام رس٤٠نيروھا در سطح بين المللی، اگر چه نفت حداکثر می تواند تا 

جای ه خواھد بود که بايد تا آخرين متر مکعبش به پولدارھا تعلق بگيرد که آنھا بيشتر مرتکب گناه شوند و مردم ايران ب

خاطر ه يعنی دقيقاً ھمين ساز و کاری که از طريق تحريم ھا عليه مردم ايران راه انداخته اند، يعنی ب. آنھا مجازات شود

  . مرتکب نشده اندجرمی که

   :تبصره 

البته در گفتار حسن عباسی يک مورد استثنائی وجود دارد که می تواند به شکل مثبتی مطرح باشد و آن وقتی است که 

  .رباخواری در ايران را زير عالمت سؤال می برد

  .البته تمرکز من تنھا روی نظريۀ ايشان در مورد مشکل آب در ايرانی بود

   اصلی خشک شدن سدھای کشور، باال بودن معصيت استدليل: حسن عباسی

BBwfGjU8Cnl=v?watch/com.youtube.www://https  

  ٢٠١٤ دسامبر ١١/ پاريس/ حميد محوی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 

  

 : نفت به ازای کاال

  را آغاز می کنند٢٠١٤روسيه و ايران برنامۀ سال 
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 صدای روسيه/ ريانووستی–مبر  دس٥مسکو، 

روسيه و ايران برنامۀ : روز پنجشنبه اعالم کرد  Alexeï Oulioukaïevوزير گسترش اقتصاد آلکسی اوليوکی يف 

 . آغاز می کنند، ديده شده بودک تدار٢٠١٤نفت به ازای کاال را که در سال 

وزير گسترش اقتصادی پيش از اين اعالم . »اجرای اين برنامه می تواند در ھمين امسال آغاز شود«: او اضافه کرد که 

از سوی ديگر، وزير انرژی روسيه . فت غالت و کاال به ايران صادر کندکرده بود که روسيه می خواھد به ازای ن

زاو ا  آغاز شود، ريانووستی به نقل ٢٠١٤ ترديد دارد که صادرات در سال Alexandre Novakالکساندر نوواک 

  »ی کنيمبه باور من، صادرات صورت نخواھد گرفت، ما تنھا پرونده ھای پذيرفته شده را تکميل م«: يادآور می شود 

 و يران گفتکاالھا و خدمات برای ابه گفتۀ آقای نوواک روسيه در حال حاضر با شرکت ھای ايرانی برای تھيۀ فھرست 

  .محصوالت عبارتند از غالت و ساخت مراکز برق و تجھيزات. گو می کنند

  :  منبع

 

http://french.ruvr.ru/news/2014_12_05/Petrole-contre-marchandises-Russie-et-Iran-

lanceront-le-programme-en-2014-1327/ 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤ر مبدس ١١

 

  


