
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١۴ مارچ ١۶
  

 از کرونبرگ تا اشتون، غوغا بر سر چيست؟
از ستار بھشتی راه افتاده و قيل و قالی که در خصوص مالقات کاترين اشتون با يک فعال حقوق بشر و مادر زنده ياد 

من در اين مجال خواھم . مل استأی جديد در ميان جناح ھای حکومتی انجاميده از چند منظر قابل تاقرار به منازعه 

 .کوشيد به اجمال نکاتی را مطرح کنم

. وپا به ايران آمدارۀ  پارلمانی از اتحاديھيأتيک ) ٢٠١٣(مبر سال گذشته است در اواسط ماه سپت چنان که دانسته .يکم

ۀ س کميتئياروپا، در واقع رۀ  پارلمانی اتحاديھيأتس ئيخانم کرونبرگ ر.  با خانم تاريا کرونبرگ بودھيأترياست آن 

 ھمراه دراين سفر با مقامات ارشد ايران از جمله علی الريجانی ھيأتايشان و . روابط با ايران در پارلمان اروپا ھستند

باز می ) مبر دس١٣(پناھی ع مناقشه بر انگيز به ديدار کرونبرگ با نسرين ستوده و جعفر مالقات کردند اما موضو

مشھور ساخاروف را نيز به خانم ستوده ۀ ايشان  دراين ديدار ضمن تبادل نظر پيرامون حقوق بشر در ايران جايز .گردد

  . کردندءو آقای پناھی اھدا

البته خالف پندار خام  .به ايران انجام شد" ئیسوسياليست ھای اروپا" آن سفر و آن ديدار جنجالی به دنبال سفر .دوم

  ھرگز چپ نبوده اند که حاال با اوالند و فابيوس ئیاروپا" سوسياليست ھای"سوسيال دموکرات ھای وطنی بايد گفت که 

ارشد ۀ يک نمايندبه ھر حال ھدف و رابطه ميان آن دو سفر دراظھار نظر . و زاپاترو و پاپاندرو راست شده باشند

روابط ۀ س کميتئيعضو کميسيون امنيت ملی مجلس و ر(کاظم جاللی . مجلس شورای اسالمی به وضوح پيداست

ئی که ما در پارلمان اروپا داريم اين به دليل خال: "به خبرگزاری ھا گفت ) پارلمان اروپا و مجلس شورای اسالمی

مھم ديگری ھم اشاره ۀ جاللی در ادامه به نکت."  اپوزيسيون شده استپارلمان جوالنگاه سازمان منافقين، ضد انقالب و

با موافقت محمد جواد الريجانی مشاور بين }  با ستوده و پناھی استئی اروپاھيأتمنظور مالقات { اين ديدار:" می کند

  ."ه صورت گرفته استئيقضاۀ س قوئيالملل ر

shtml.eu_sakharov_sotoudeh_panahi_51l_2013/12/131222/iran/persian/uk.co.bbc.www://http  

 در کشور به راه افتاد و رسانه ھا و افراد محافظه کار يک دم و ئی پارلمانی اروپا گرد و خاک ھاھيأتبعد ازخروج 

آنان به روی .شعار دادند" عرف ديپلوماتيک"دم زدند و از شکستن " کاپيتوالسيون"گفتند و از " ا استقالالو"ھمصدا 

ھمين آقای محمد جواد الريجانی با نيک براون درمورد دولت آينده به ٧۶انتخابات خرداد ۀ مبارک نياوردند که در آستان

م ابه تدريج اما ھمه چيز آر... نيست ولی" منافع ملی" آن مغايراين معامالت پنھانی و مفاد نامعلوم. مذاکره نشسته بود

روز در مقابل سفارت اتريش آن روز کفن پوشانی که دي. اده شدخوراکی بود که ھوشمندانه به خورد افکار عمومی د. شد

و " ضای بازف"خرسند از " اپوزيسيون"گريبان می دريدند سفارت يونان را نيافتند و ھمزمان اصالح طلبان دولتی و 
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آه رضايتی کشيدند وھمه با ھم برای تماشای دربی پايتخت جيب "  خرداد٢۴پيام "از شنيده شدن " دموکراسی اعتدالی"

  .ھای شان را پر از تخمه آفتابگردان کردند

  و روسری مشکِی نيم بند وئیدر تھران ھيچ کس موھای خرما.  کم و بيش پنج ماه از آن مالقات ھا گذشته است.سوم

اين ھا که سھل است حتا ساخاروف و جايزه اش ھم از ياد افکار . مرواريد خانم کرونبرگ را به ياد نمی آوردۀ گوشوار

ۀ غم نان و پرت شدن در سبد کاال و انجماد دستمزدھا به امثال ساخاروف و واتسالو ھاول و جايز. عمومی رفته است

عرف " از قرار يک بار ديگر حريم حرمت. می دھدمجال مانوور ن) ضد کمونيزم روسی(= حقوق بشری شان

با اين تفاوت که اين بار فقط . تکرار کميک  يک سناريو. اين بار در سفارت اتريش. به خطر افتاده است" ديپلوماتيک

س ارشد او يعنی خانم اشتون نشسته است و به جای ئيبه جای خانم کرونبرگ  ر. ر کرده استييھويت حقيقی افراد تغ

با اين تفاوت که چون طرف اصلی .  ھمان ھا ھستندمعترضان ھم تقريباً ! ھمين! ستوده معاون او خانم محمدیخانم 

سای دو ؤبين المللی برخوردار است به تناسِب وزن او مقامات باالتری در حد رۀ  در اروپا و جامعئیماجرا از مقام باال

و ) آيت هللا الريجانی"(کشور در و پيکر دارد" تعابيری از قبيل اين بار ھم با. ه و مقننه وارد صحنه شده اندئيقضاۀ قو

 حمله شده  و وزرای خارجه و اطالعات مورد عتاب قرار ئیبه طرف اروپا) دکتر علی الريجانی" مالقات دزدانه"

  .له استأاما اين ھا صورت مس. گرفته اند

دھی اپوزيسيون ھای دست سياسی و سازمانی ھای  ھرقدر که به زيرآبئی ترديدی نيست که مقامات ارشد اروپا.چھارم

عرف "راستی و تمھيدات انقالب ھای رنگی در کشورھای استبدادی مانند اکراين و گرجستان و مشابه آشنا باشند با 

نيز آن قدر آشنا ھستند که برای مالقات با چند فعال حقوق بشر منافع کالن اقتصادی و سياسی خود را به " ديپلوماتيک

 ايران به سراغ موشک ئیھسته ۀ ما بارھا گفته و نوشته ايم که طرف غربی در صورت مھار پروژ.ه نيندازندمخاطر

کيد کرده ايم أھمچنين ت. ھای سپاه و حقوق بشر و سياست خارجی ايران در عراق و سوريه و لبنان و غيره خواھد رفت

به . سياسی ميان ايران و غرب امکان پذير خواھد بودۀ د تنھا در متن يک توافق گسترئیکه ھر گونه توافق پايدار ھسته 

ی بنا بر يک چ مار٨خاروفی و له به سادگی اين است که مالقات ھای مناقشه انگيز حقوق بشری و ساأاين ترتيب مس

سفارت خانه ھای يونان و . توافق از پيش طراحی شده صورت بسته است و برخی جنجال ھا فقط مصرف داخلی دارد

وقتی که . جلسه گذاشت و جايزه رد و بدل کرد" مخالفان"تيمی نيست که بتوان در آن جا با ۀ ير زمين يک خاناتريش ز

اتريش جا خوش کرده بسيار طبيعی و بديھی است که کليه ۀ يک مقام بلند پايه آن ھم در حد کاترين اشتون در سفارت خان

با وجود دولتی با ثبات که تمام فعل و . قامات امنيتی باشدل مومناسبت ھا و رفت و آمدھای آن جا و اطراف تحت کنتر

مديران ارشد ۀ چنين تصوری که مالقات ھای مورد نظر خارج از اراد ل خود دارد،وانفعاالت جامعه را تحت کنتر

  .سياسی امنيتی شکل بسته باشد زيادی ساده لوحی است

  ."نسرين ستوده را روحانی آزاد کرد: " به نقل از کرونبرگ گفته شد.پنجم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920928000011 

چرا اما اگر به راستی چنين است جا دارد اصالح طلبان به اين پرسش جواب دھند که . ممکن است. شايد. نمی دانم

قادر به جلوگيری از " آزادی رسانه"روحانی در موارد متعدد نقض حقوق بشر سکوت می کند و با وجود ژست دفاع از 

 ءاو ھميشه از تفکيک  و استقالل قواۀ بسته شدن رسانه ھای خودی نيز نيست؟ اصالح طلبان مدافع روحانی برای تبرئ

 خاموش ھستند تا به  از اين دست معموالً ئید و در برابر تناقض ھا سخن می گوين- که حامل واقعياتی ست-برترۀ و اراد

نگفته پيداست که سوسياليست ھای چپ از آزادی تک تک زندانيان سياسی بی توجه به خط و . امتيازات روحانی بيفزايند

کنونی تحقق ھر به نظر می رسد در شرايط . له اما کمی فراتر از اين مواضع سياسی استأمس. ربط آنان دفاع می کنند

 و حقوق بشری بدون طرح و پی گيری اين مطالبات از سوی ئیميزان حقوق شھروندی حتا با معيارھای حداقلی بورژوا
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 ۵٧نه دولت حسن روحانی در موقعيت  متزلزل دولت ھای . يک جنبش اجتماعی فراگير و سراسری ممکن نخواھد بود

 طرف ھای غربی نيز تحقق بخشی از منافع سياسی اقتصادی خود حتا اگر. ١٩٧٨است و نه غربيان در وضعيت کارتر

له اين است که شاه زمانی به آزادی زندانيان سياسی روی أمس. له اين نيستأرا به نھال حقوق بشر پيوند بزنند باز ھم مس

. ل کارگران بودوخيابان در اشغال مردم و کارخانه در کنتر. کرد که قطار انقالب ريل ھای ھرگونه رفرم را شکسته بود

  .بسيار خوب از اين بند به بند مھم تر بحث پل می زنم

محافظه کار به شکل حذف مادر زنده ۀ  تصوير ديدار حقوق بشری اشتون در سفارت اتريش از سوی يک روزنام.ششم

مسائل ايران ديدار با فتنه گران دخالت در : "تحليلی با اين تيتر نشسته بود باالی اين تصوير،. ياد ستار بھشتی منتشر شد

 در توضيح حذف تصوير گوھر عشقی از اين نکته سخن گفت که ستار به شکل اتفاقی مرده و در جوان بعداً ." است

  :بنگريد به تصاوير و توضيح روزنامه) نقل به مضمون( .نيست" اصحاب فتنه"رديف 

http://khabaronline.ir/detail/343854/culture/media 

می " فتنه" اما گير کار فقط در اين نيست که محافظه کاران چه  جريانات و کسانی را اصحاب. له استأاين صورت مس

 و گان جنبش سبزاصالح طلبان و بازماندۀ به داير" فتنه"  محافظه کاران خوب می دانند تا زمانی که. دانند يا نمی دانند

انقالب ھای ۀ محافظه کاران به راحتی می توانند زير چتر توطئ. ل استو قابل کنتر،گان موج بنفش مربوط می شودتشن

اما و مھم اين اما است با مادر . مخملی، بند و بساط کانون ھای وابسته به شيرين عبادی و تيم و طبقه اش را تخته کنند

  .رکه فرستاده است نمی شود با اين ابزارھا به تقابل برخاست که او را به وسط معیاستار بھشتی و طبقه 

  !م را مستدل کنم ناگزير کمی به گذشته باز می گردممن برای اين که بحث

  "موج سوم بحران، بی کار سازی"  تحت عنوانیاما، در متن مقاله ) ١٣٨٨مھر(در اوج خيزش سبز

htm.mojesewom_gharagozolo/maghale/com.ofros.www://http  

احمد توکلی " الف" ضمن تحليل و تعليل سطوح داخلی و بين المللی بحران اقتصادی و تبعات آن به گزارشی از سايت

 ۀعصار. بر تارک خود داشت!"اعتراض يقه آبی ھا جای موج سبز را می گيرد؟" گزارشی تفسيری که تيتر. تکيه کرديم

نقل به ."(موج سبز فروکش خواھد کرد اما وای اگر يقه آبی ھا وارد شوند" آن گزارش ھشدار گونه از اين قرار بود که 

ينه ممکن است دست به ئمنظور از يقه آبی ھا کارگران بودند که زير آوار فالکت ناشی از بحران ھر آ) مضمون

  .....تعرضی گسترده بزنند

30384/news/fa/mco.fararu://http  

سايت الف با اعتراض خود از روی نعش ۀ  می آيد که به تعبير نويسندیاگوھر عشقی از متن طبقه ! ه اين استألبله مس

در کار " فتنه" اين جا ديگر صحبتی از....سبز و بنفش و سياه عبور خواھد کرد و دخل سرمايه را در خواھد آورد

  .ھمان طور که ستار حذف شد! ودبه ھمين سبب نيز او حذف می ش. نيست

 گوھرعشقی استقالل کشور به مخاطره افتاده ۀمالقات اشتون با خانم محمدی و مادر رنجديدۀ  می گويند درنتيج.ھفتم

به گمانم در اين جا صحبت از استقالل سياسی است وگرنه دولتی که بدون واردات !  استیاادعای حکيمانه .  است

" نعمات جھان استکباری"گی به  به دليل ھمين وابستدو ماھه تلو تلو می خورد و اساساً کاالھای ريز و درشت يکی 

و کيست . جھانی استۀ است که زير پای خانم اشتون فرش قرمز پھن کرده است، در ھر شکل تابع سياست ھای سرماي

با  .کش است و زحمترگررفاه و آزادی مردم کا  وعزت سياسی کشورھا و دولت ھا در گروءکه نداند ھرگونه اعتال

 نمی توان -است" تدبير و اعتدال" که فی الجمله آخرين تدبير ضد کارگری دولت – ھزار تومانی کارگران ۶٠٠دستمزد 

در عصر امپرياليسم و در روزگار جھانی سازی ھای نئوليبرالی اگر بتوان از استقالل سياسی . از استقالل سخن گفت
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مشغول ارتقای کمی و کيفی قطر کيف خود   که مرز اين استقالل را درھم می شکند،سخن گفت الجرم بايد پذيرفت آن

  ..... منظورم از قطر کيف ھمان صفرھای دوازده رقمی به باالی حساب بانکی است. است

  

  بعد از تحرير

 عمان اساً اس.  برای دعوت از سرمايه نيستئیعمان خالف داووس جا .روحانی متعاقب مالقات با اشتون به عمان رفت

 که حيات سياسی خود -  اشئیمريکاانقش عمان و سلطان پرو . کار زيادی به پول و بانک و فروش نفت و مشابه ندارد

ھيچ کس اين رسالت سلطان قابوس را . داللی ميان ايران و غرب استۀ  نقشی در حد و انداز-را مديون شاه ايران است

  ! ما سوريه ھم نيستايران البته اکراين نيست ا .انکار نمی کند

 

 


