
 

 

اد مدی  ش ا خ  رپ   پا
  

مسئله ای را که ماکسيم ردونسون طرح کرده و احمدی نژاد آنرا بنام خود منظور و آنرا بارها مورد پرسش استيضاحی 
قرارداده از نظر ماکسيم رودنسون يک سئوال تا حدودی بالجواب منطبق با حکمت و منطق است زيرا که، رودنسون 

از طرفداران مکتب ماترياليسم ديالکتيک بوده است و اعتقادی به اديان و کتب » اسرائيل و اعراب«نويسنده کتاب 
وابسته به آن يعنی تورات و قرآن و انجيل نداشته است، لذا پاسخ به پرسش استيضاحی او نمی تواند به استناد قرآن و 

خته شده باشد و نيز حکمت عقلی است که می تواند تورات باشد بلکه بايد از منطق و انصاف و عدالت و امثال آنها سا
پاسخ آن پرسش را پوشش بدهد از اين بابت است که پرسش رودنسون با جوابی که از منطق و حکمت عقالنی 

  . برخوردار باشد، روبرو نمی شود و دشوار است فتح آن سئوال

ل ردونسون نه تنها دزدی تاليف است، بی اطالعی اما احمدی نژاد که معتقد به اسالم و قرآن است سوء استفاده از سئوا
  . از قرآن را هم گواهی می دهد و چرا گفتن به کار خدا است که شرک است

، آنچه را که تورات در باره بخشيدن اراضی فلسطين به اسرائيلی ها تصريح کرده دقيقا ١٣٧قرآن در سوره اعراف، آيه 
ف هستند صاحب مشرق و مغرب زمينی کرديم که بدان برگشت که مستعضعما اين قوم را «: تاييد نموده و نوشته است

  » داده بوديم، تحقق يافت

= بحر احمر (اراضی که تورات از قول يهوه به اسرائيلی ها در زمان نبوت ابراهيم بخشيده محدود است از دريای احمر 
تا بحر فلسطين و از صحرای سينا تا نهر فرات است که يهوه برای هميشه به ابراهيم و پيروان دين او ) ای سرخدري

نکته قابل توجه اين است که اين اراضی که يهوه به اسرائيلی ها بخشطده خال از سکنه نبوده است و . بخشيده است
ن ها در آن زندگی ميکرده اند خود تورات اسامی اقوام و مانند اراضی فلسطين امروزی صاحبان و مالکانی داشته که قر

راه حل انتخابی تورات و يهوه چنين نبوده است که آن اراضی . قبيله هائی که ساکن آن اراضی بوده اند ذکر کرده است
خابی خريداری شود ويا سرزمين ديگری را يهوه به ساکنان آن اراضی بدهد بلکه کشتار ساکنين آن اراضی راح حل انت

جميع مردان و احشام ساکنين  نفری ١٢٠٠٠يهوه بوده است که با شقاوت بی ماننده بدستور موسی با کمک يک جمعيت 
سفر اعداد (مشروح . را کشتند و زنان را به اسارت گرفتند که موسی اسارت زنان را نپذيرفت و حکم کشتن آنها را داد

  ) ١٨١-١-٢١باب 

ی ها در مقابل اسرائيلی ها دارد و همان جناياتی که اسرائيلی ها در اراضی اشغالی يعنی درست همين وضعی که فلسطين
  .دارند

  سوال احمدی نژاد متوجه کيست؟ 

 ٢٠٠٠است که چرا اراضی مردم بی پناه فلسطين را در ) اهللا(قاعدتا، می توان گفت که سئوال احمدی نژاد، متوجه يهوه 
است؟ ولی نظر به اينکه احمدی نژاد مسلمان و معتقد به حقانيت قرآن واراده و حاکميت  سال قبل به اسرائيلی ها بخشيده

  . خداوند است، اساسا حق نه تنها طرح بلکه خيال چنين پرسش و شک در اصالت کار خدا را ندارد

  



 

 

اد مدی  د ا د  دو  ان    وز
د که دونلر از وزاری کابينه احمدی نژاد دست به سرقت هم امروز که اين تحرير کامل می شود نشريه نيجر نيوز خبردا

وزای «براساس گزارشی که با عنوان . آثار ادبی ديگران زده و آنها با بنام خودشان به مجالت و نشريات داده  اند
به چاپ رسيده از کامران دانشجو وحميد بهبهانی، به ترتيب وزير علوم و آموزش » ايرانی در جنجال سرقت علمی

ير راه و ترابری در کابينه احمدی نژاد نام برده و نوشته است که تاکنون سه مجله علمی مقاالت آنها را از فهرست ووز
  . مقاالت خودشان حذف کرده اند

حميد بهبهانی استاد راهنمای محمود احمدی نژاد در اتمام رساله دکترای او در رشته ترافيک » نيجر نيوز«به نوشته 
  . بوده است

  . ست دزدی که به شاگردش دکترا می دهدجالب ا

  

  )پيشتر نوشته زير به اينترنت آمده بود(

  

ف ر  اد و  مدی    !ا
  

ن طريق برای خود آاستحضار داريد که موضوعی که احمدی نژاد بارها به آن تکيه و به اصطالح از
اگر آلمان ها هالوکاست را بوجود آورده اند، «: کسب اعتبار در طرح سئوال کرده اين است که می گويد
د که آنجا دولت وکشور تشکيل دهند و چرا بايد چرا نبايد از خاک آلمان و يا فرانسه به اسرائيلی ها دا

  » .سرزمين فلسطينی ها به اسرائيلی ها داده شود

مهرماه سال جاری هم الری کينگ اليو، گزارشگر و مفسر معروف سی ان ان وقتی  ۶روز يکشنبه 
پاسخ  ووال را مطرح کرد و الری کينگ اليمسئله هالوکاست را مطرح کرد، احمدی نژاد متقابال همان سئ

   ١.کننده  ای نداشت عروشن و قان

                                                            
اد، سی ان ان که بارها احمدی نژاد و خاتمی و رفسنجانی را مورد گفتگو قرار داده ترتيباتی شايع است به کمک يکی از خبرنگاران ايرانی نژ -  ١

از قرار گفتگو ها و پاسخ . داده شده بود تا در مقابل پولی که رژيم اسالمی به سی ان ان ويا اختصاصا به الری کينگ می دهد از او مصاحبه کند
  ک-ح. ها از پيش آماده سازی شده بودند



 

 

عـــد   و اما 
کسانيکه سئوال و ايراد احمدی نژاد را بابت هالوکاست می شنوند احساس می کنند که سئوال با موردی 
است که جواب آن چندان آسان نيست و الجرم آنرا به حساب تيز هوشی و احاطه احمدی نژاد به مسئله 

و از اين طريق، بطور طبيعی برای احمدی نژاد ايجاد اعتبار و شخصيت  اسرائيل و اعراب می گذارند
می شود، آن افراد نمی توانند باور کنند که طرح چنين مسئله ای از جانب احمدی نژاد، فکر و استنباط او 

ماکسيم «توضيح اينکه يک خارجی بنام . نبوده و حاصل يک سرقت فکر و انديشه و تاليف است
» اسرائيل و اعراب«سال قبل کتابی نوشت زيرعنوان  ۵٠يعنی حدود  ١٣٣۶ال در س ٢ »رودنسون

در کتابخانه ملی ايران به ثبت  ١٩١٨کتاب مزبور بوسيله ابراهيم دانائی به فارسی ترجمه و به شماره 
  . رسيد

و زير تعلق همين سئوال  ومطلبی را که احمدی نژاد به حساب » ماکسيم رودنسون«در آن کتاب 
وم همانگ پيش کشيده و مورد هت خودش مطرح کرده، آن مولف کتاب آنرا در عبارت و مفوبرداش

  . سئوال قرار داده است

  : به اينجا آورده می شود ٢٧۶برای هرگونه رفع  سوء تفاهم عين مطلب کتاب از صفحه 

ولی به دليل شکنجه هايی که يهوديها در اروپا ديده اند، نمی توان گناهی مشترک، از «
عربها کامال حق . عی که با آلمان ها نسبت داده می شود، برگرده عرب ها سوار کردنو

دارند معتقد باشند که اگر اروپاييها، مسئوليتی در قبال يهوديان حس می کنند، بايد خود 
تصميم بگيرند و منطقه ای در اختيار آنان بگذارند، نه اينکه کشور های عرب را مجبور 

اری از سخنگويان عرب اعالم داشته اند يبس. اک خود چشم بپوشندکنند که از بخشی از خ
که حاضرند در سطحی بين المللی، به يهوديان شکنجه ديده کمک کنند؛ البته در صورتی 
که چنين اقدام بين المللی بعمل آيد، آنها حاضرند، به نسبتی عادالنه و منطقی، کمک الزم 

  ».توان مخالفتی کردرا بعمل آورند، با ديد عربها، هرگز نمی 

                                                            

٢ - Maxime Rodinson  ،)٢۶  پسر يک لباس فروش . بود مسوسياليس متمايل به يک تاريخ نگار مارکسيست فرانسوی با افکار) ٢٠٠۴مه  ٢٣ – ١٩١۵ژانويه
به داليل اخالقی  ١٩٣٧ رودنسون در سال . او نگارنده کتابی است در باره زندگانی محمد.  در آشويتس از بين رفته بودند مادر و پدرش لهستانی که  هردو -روسی 

 ١٩۵٨تا اينکه در سال  ندتر ها که  حزب کومونيست فرانسه به سوی افکار استالينی متمايل شد از حزب دوری می ک لی پسبه حزب کومونيست فرانسه پيوست و
همين شخص محبوبيت ديگری پيدا می کند .  ی هاوقتی نامش پر آوازه می شود که کتابی می نويسد انتقادی در باره استقرار اسرائيل. حزب اورا اخراج می کند

احمدی نژاد مثل هميشه از يک بخش از انديشه اين .  را بکار می بندد (le fascisme islamique)فاشيسم اسالمی «برای اولين بار واژه  ١٩٧٩هنگاميکه در سال 
  ک -ح. می در نظر همان شخصی که افکارش دزديده می شود يک فاشيست استمرد بدون اشاره به نام ماکسيم رودنسون استفاده می کند در حاليکه رژيم اسال

  



 

 

احمدی نژاد، اگر اظهاراتش را متکی به کتاب مزبور می ساخت، اعتراضی نبود و می توانست يک  
نظريه تحقيقی مستند به حساب آيد ولی آنرا بدون ذکر ماخذ به حساب و نام و برداشت خودش می گذارد، 

  : ی در رابطه با موضوع نگاه کنيمبه اين نظريه فلسف. يک دزدی و سوء استفاده از تاليف ديگران است

  »)قا آنی(اگر صواب بود ورخطا معذور است      حکايتی که کس از قول ديگران گويد «

بدان که اگر نوشته ديگران را فکر و انديشه خودت ارايه دادی، قدر نوشته و افتخار ودانائی نويسنده 
  . رق که توهستی در امان نخواهی بوداصلی را دزديده ای و اگر مسئوليتی آن نوشته بوجود آورد، سا

الری کينگ اليو، در مصاحبه با احمدی نژاد، با افشای موضوع، موضع احمدی نژاد را در «جا داشت 
سرقت آثار فکری و تاليف ديگران آشکار می ساخت و به اين نمايش دزدانه او پايان می داد خاصه که 

  . حفوظ بوده استحقوق نويسنده نيز م» اعراب و اسرائيل«در کتاب 

و لبخندی که همراه آن داشته از » ماکسيم رودنسون«احمدی نژاد بارها با عنوان کردن اين فکروبرداشت 
ايه داده است و خود را پيروز دربحث شناخته است، درست رخود موقعيت يک شخصيت فکور را ا

يابد و فخر هم  همانند آنست که کسی لباس ديگری را بدزدد و بجای آن شخص در مجلسی حضور
  . بفروشد

معموال کسی که مالی را سرقت می کند ويا آثارادبی و فکری ديگری را ميربايد در مصرف آن خيلی 
 راحتياط ميکند چرا که از رسوائی آن بيم دارد، سارق بايد خيلی جسور و بی حيثيت و نادان باشد که آثا

شهامتی در تلويزيون و مجامع سياسی و خارجی که ميليون متعلق به ديگران را که دزدی است با چنان 
  . ها بيننده دارد مطرح کند نه يکبار بلکه بارها

  از او بی آبروتر در جهان نيست    کسی کو هزل و سرقت ساخت پيشه 

وع و ه با  ه ای  را   حا
وق مدرن وجامعه اخالقی است که اولی يعنی حق) هموضوع( آنچه عرض شد مربوط به حقوق مدرن

سرقت تاليفات و اختراعات را ممنوع و جرم می داند و دومی يعنی جامعه اخالقی تعرض به حق و مال 
  .می شمارد قديگری را بهر نحوی از انحاء خالف اخال

ولی حقوق اسالمی تعرض و سوء استفاده و سرقت آثار ادبی و هنری و تاليفاتی را نه جرم می داند و نه 
حق تقليد مصون از تعرض نيست و سوء استفاده از حقوق » کپی رايت«ل يدل خالف اخالق به همين

  . هم سرقت محسوب نمی شود نديگرا

از آنجا که احمدی نژاد، در سازمان ملل سخنرانی کرده وباالری کينگ اليو، مصاحبه داشته و هردوی 
و از طرفی مصاحبه و اين مقامها يعنی هم سازمان ملل و هم سی ان ان، متکی به حقوق مدرن هستند 



 

 

سخنرانی درکشور ومحلی بوقوع پيوسته که حقوق مدرن مبنای روابط اجتماعی آن کشور ها و مردم آنها 
است، لذا سوء استفاده احمدی نژاد از تاليفات ديگران نمی تواند مشمول حقوق اسالمی بشود و در چهار 

  . چوب حقوق مدرن هم سرقت و جرم است

تار  ه اعمال و  انرا اد با م ا مدی    ا
ولی اين قاعده حقوقی در جوامع سياسی رنگ ديگری . آثار هرجرمی متوجه شخص مجرم است الغير

ور نماينده ملت آن کشور است و اصل اين است که ملت شاز آنجا که رئيس جمهوری ک. پيدا می کند
است جمهوری خود برگزيده است، شخص با آبرو، درستکار، پايبند به موازين اخالقی و انسانی را به ري

نيکو و چه بد وزيان بار متوجه مردم آن کشور هم وازآنجا که تصميمات رئيس جمهوری چه درست و
خواهد بود، لذا سرقت تاليفات ديگران و بطور کلی هرنوع عمل ويا گفتار نا شايست، اثرش محدود به 

چنانکه در . ريک تبهکاری معرفی می کندخود رئيس جمهور نخواهد بود و جامعه را ملوث و بدنام و ش
  . نمانده است راثر اعمال نا شايست و خالف انسانيت جمهوری اسالمی ملت ايران از اثرات آن بدو

  کانها شرافت ايران زدند به باد    چشم بهی مدار از اين قوم بد سگال 

  

  

  حقوق دان –امير فيض 


