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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١۴ نومبر ٢٣

  دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوائی
  سه جانبه گرائی. ٢

  

  در آمد

  به احترام سمير امين

نماد يک کميسيون به غايت ضددموکراتيک .  آشناستیا برای فعاالن جنبش کارگری پديده ئیترم سياسی سه جانبه گرا

داقل دستمزد . در وزارت کار ابی و تصويب ح ه ارزي ا ب به طور معمول اواخر ھر سال اين کميسيون تشکيل می شود ت

ارگران  .کارگران بپردازد تثمار می جوشد و از نظر ک اين ديگی است که برای حفظ منافع سرمايه و دفاع از سود و اس

د . آزاد و سوسياليست مصوبات آن نيز يکسره در خدمت اردوی سرمايه داران استآگاه و گان کميسيونی متشکل از نماين

د. دولت و کارفرما و کارگران د ۀنماين ارگران از درون شوراھای ارتجاعی اسالمی و خان ۀخودخوان رون  ۀک ارگر بي ک

رين شرايط و می آيد  و حتا اگر به فرض محال بپذيريم که اين نماي نده از سوی کارگران نيز برخاسته باشد بازھم در بھت

ا .در متن يک کميسيون سه جانبه تسليم منافع سرمايه داران خواھد شد سيون ھ ين کمي تن ئیبه اين ترتيب در چن  سخن گف

د سه به عبارت ديگ. از اصل دموکراتيک انتخابات به عنوان راھکاری برای حل منازعه از بيخ و بن مھمل است ر رون

سترھای راديکال آن أ به ما نشان می دھد که تمکين به رئیجانبه گرا ه ب ی اکثريت تنھا زمانی به سود فرودستان است ک

ه گرائياز پا وم سه جانب ه يک مفھ ین زمينه سازی شده باشد و ب اتی ئ ه دموکراسی انتخاب د ک شان می دھ دون – ن ا ب  حت

ست -تقلب ا ني ر دموکراتيک در ھر پارادايمی به نفع م د از اساس غي بيه ،و اکثريت داشتن در يک رون زی است ش  چي

ر چه دواھم بگويم که انتخابات اگر چناندر واقع می خ. اکثريت داشتن خاتمی و احمدی نژاد و روحانی ر يک شرايط براب

ای ٩٨ چه ھمزمان با درھم شکستن تمام نظم گذشته نباشد در بھترين شرايط می شود ھماننباشد اگر چنان ه آق  درصدی ک

ه جمھوری اسالمی ر ه ب سانی ک ی أصادق قطب زاده تا مدت ھا برای زدن زيرآب دو درصد به کار می بست و برای ک

ه در تلنداده بود د ثاني د چن ر اساس اکثريت و ند مھلتی در ح د و اسمش را می گذاشت دموکراسی ب ل می ش ون قائ ويزي

آرای . شمالی و آذربايجان ديده شده استريای وات عراق و مصر و سوريه و کشکل ديگر آن نيز در انتخاب. یأميزان ر

ه٩٠باالی  ادتون ھست ک ا ي انی می  !. درصدی صدام حسين و مبارک و کيم ھا و علی اف ھ ه زم ن است ک ا اي بحث م

ه  از دموکراتيک داد ک شرايط انتخاب توان به انتخاب آقايان بنی صدر و  راشد الغنوشی والسيسی و اسد و روحانی امتي

ضا ۀشدن شان در وھل ر انحالل ارتش و نظام ق ی ب ر مبتن اعی فراگي بش اجتم د يک جن  و کل نظم و ئینخست از برآين

ادگرای . روکراسی گذشته فراھم شده باشددولت و ب ای بني مصادره به مطلوب دست آوردھای بھار عربی توسط جريان ھ

ونس (اسالمی  د فاکت ا حشرات ارتش آزاد و القاعده در ليبيو عروج) مصر(و ارتش ) اخوان ت يش از چن  و عراق ب
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  .تاريخی معتبر است

ه گرا دی سه جانب شه ھای شکل بن ه ري ردازم ب ه می پ ی الجمل ا ف م سخن خواھم گفت ام از ھ یدر اين مورد ب  و نقش ئ

شان خواھم داد ۀگان طبقنخب ارادايم ن ن پ انی را در اي شاپيش الزم می  .بورژوازی جھ ه پي رام خود را ب م مراتب احت دان

  . رفيق عزيزمان سمير امين دوست داشتنی اعالم و اين سلسله مقاالت را به او تقديم کنم

  

  جانبه  ون سه يسي در كمیمرگ دموكراس

کلوب ديگری ) می کارتريجدولت  (١٩٧٧ نوریجرم خشک نشده بود که در ھنوز امضای مبانی نظری گزارش کلوب

اين . خواھی در کشورھای تحت سلطه را به انحصار خود درآورد ھای گفتمان دموکراسیا تمام عرصهوارد صحنه شد ت

 شکل ئی مشھور شد، از اعضا»گان برای مديريت جھانريزی نخبيون سه جانبه و برنامهکميس«کلوب که با عنوان 

 تغييراقتصادی برخوردار بودند و برای رم از وزن سياسی   چندين برابر ياران کلوبئیبسته بود که ھر کدام به تنھا

-اگر چه در تمام حوزه” کميسيون“. ھای اساسی و ساختاری را در دستور کار خود قرار داده بودندبنيادی جھان برنامه

- بردی آن جھت  را طراحی کرده بود، اما محور اصلی ھدف راهیا ويژهۀنامھای سياسی، اقتصادی و فرھنگی اساس

 روابط تغيير یسيون در ماجرايثيرگذار کمأگاه تگيری وزن و جایبرای اندازه. خواھی بود ن دموکراسیدھی به گفتما

 آن به اجمال ئیامريکاھای چند تن از اعضای مشھور  وليتؤالملل فقط کافی است به نام و عنوان و بخشی از مسبين

  : اشاره شود

  جورج بوش)George Bush( ،سياسی. ٧٧- ٧٨ 

س ئي، استاديار دانشگاه رايس، مدير سرويس مرکزی اطالعات ضدجاسوسی، ر]ی وقت اياالت متحدهس جمھورئير[

خواه، سفير در بريتانيا و از عوامل اصلی مھار  ملی حزب جمھوریۀس کميتئيدفتر ارتباطات اياالت متحده در پکن، ر

  ......و سرکوب انقالب کوبا و طراح عمليات قتل چه گوارا

 نسکیگنيو برژييزب) Zbignew Brzezinski( .نظام جھانی نو" ۀ امنيتی و از طراحان پروژ- دانشگاھی)" توضيح

 ) خوانده شده" نظم نوين جھانی"فوق در ادبيات ژورناليستی و حتا سياسی ايران به غلط  ۀاين که پروژ

 تثبيت مزد و قيمت، شورای س جمھوری در امور امنيت ملی، شورایئيدستيار ر). ٧٣- ٧۶مدير کميسيون سه جانبه، (

گونی ر پژوھشی دانشگاه کلمبيا در راه دگۀسسؤ صلح و جنگ، مدير مۀ پژوھش درباری بين المللۀسسؤمنابع انرژی، م

  ....المللیبين

 جيمی کارتر) Jimmy Carter( ،٧۶ -گانی رزبا. ٧٣  

 ۀريزی و آبادانی ناحيس کميسيون برنامهيئ، فرماندار جورجيا، سناتور ايالتی، ر]س جمھوری وقت اياالت متحدهئير[

  ....ھا، کشاورز و انباردار بادام زمينی  جلگهۀس شرکت توسعئيمرکزی جورجيای غربی؛ ر

 وارن کريستوفر) Warren Christopher( ،٧۶-حقوقی. ٧٣  

  .معاون وزير امور خارجه؛ شريک اوملوفی اندميرس، معاون دادستان عمومی

 سينجرھنری کی) Henry Kissinger(دانشگاھی ،  

 و ژيکيستراتالمللی بانک چيس مانھاتان، استاد دانشگاه جورج تاون، مشاور مرکزی مطالعات  مشورتی بينۀس کميتئير

س جمھوری در امور ئييار ر آسپن، وزير وقت امور خارجه، دستسسۀؤالمللی دانشگاه جورج تاون، مقام ارشد مبين

  .ھا، استاد سياسی دانشگاه ھارواردھا، و خلع سالح سالحلوامنيت ملی، آژانس کنتر

 جوزف کرافت ) Joseph Kraft(گانی ھمیھا، رسانه  

  . گان ھارپرس، نيويورک تايمزگان متحد واشنگتن پست، شيکاگوسان تايمز، ھيات نويسنداز نويسند
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 ديويد راکفلر) David Rockefeller( بانکداری ،  

س بنياد برادران ئيی شمالی، رامريکاس چيس مانھاتان بانک ئيمالی کميسيون سه جانبه؛ ر شئیامريکاس بخش ئير

  .    دانشگاه راکفلرئی اجراۀس کميتئيس ائتالف بازرگانان نيويورک، رئيراکفلر، ر

 سايروس ونس) Syrus Vance(حقوقی ،  

 ويتنام؛ ۀ مذاکرات صلح پاريس دربار شورای روابط خارجی، عضو مديرۀتأس ھيئيوزير وقت امور خارجه؛ نايب ر

  وزير ارتش 

 گاسپار دبليو واين برگر) Gaspar W. Weinberger(بازرگانی ،  

س جمھوری، مدير دفتر مديريت و بودجه، ئيوزير وقت دفاع اياالت متحده، وزير بھداشت، آموزش و رفاه، مشاور ر

  .س و مشاور کل شرکت بشتلئينايب ر

 نويليام دبليو اسکرانتو) William W. Scranton( سياسی ،  

س ئيس جمھوری، رئي مشورتی ضدجاسوسی، مشاور رۀس کميتئي، ر٨٠ ۀس کميسيون دستور کار ملی برای دھئير

س نورث ايست نشنال، بانک آف پنسيلوانيا، نماينده در ملل ئيھا و خلع سالح، رل سالحوکميسيون عمومی مشورتی کنتر

  .متحد

 وينستون لرد) Winston Lord(وصی صخھای ، سازمان  

  . ت شورای امنيت ملیأ وزارت امور خارجه، عضو ھيیاسيريزی سس شورای روابط خارجی، مدير برنامهئير

 نيسول چايک) Sol Chaikin(کار ۀ، اتحادي   

  .امريکا کارگری ۀس اتحاديئي زنان کارگر پوشاک، نايب رۀس اتحاديئير

 فيليپ کالدول) Philip Caldwell( بازرگانی ،  

  .س شرکت فورد موتورئير

درآمده بودند تا به تعبير ” گانريزی نخبکميسيون سه جانبه و برنامه“تراز چنين افرادی که از اروپا به عضويت ھم

دانان، داران، حقوقمداران، بازرگانان، بانکسياست.  طرح و برنامه بريزند کم نبودند”برای مديريت جھان“خودشان 

نمارک، فرانسه، د، لجيمبھای کار از کشورھای  ھای خصوصی، مطبوعات و اتحاديهگان سازمانان دانشگاه، نماينداستاد

 حقوق و پردازان  لمان در کنار گروھی از نظريهاال، اسپانيا، گ، پرترویالند، لوکزامبورک، بريتانيا، ناايرلند، ايتاليا، ھ

ھای ی، اقتصاد سياسی در کميسيون جمع شده بودند تا تکليف جنبشالملل، علوم سياسی، جامعه شناسروابط بين

يف، چند نفر از مقامات و به جز اين ط.  روشن کنند–نيافته  به ويژه در کشورھای توسعه–خواه را  دموکراسی

  :از جمله. داند آن مشاوره میی به اعضای اصل– کميسيون نبودند ی که عضو رسم–ی شمالی امريکاگان نويسند

 لئيجرمی آزرا) Jeremy Azrael( ، 

بررسی عمومی روابط شرق ـ “ کتاب ۀ اسالوی دانشگاه شيکاگو، نويسندۀ مطالعات ناحيۀس کميتئياستاد علوم سياسی، ر

 .”غرب

 جيهکارل ای بی ) Carl E Beigic( ، 

 .” جديد در بازار جھانی کاالسازیوجوی ھم در جست“ کتاب ۀنويسند. ھاو .دی. پژوھشی سیسسۀؤ مئیمدير اجرا

 فرد برگشتنیس ) C Fred Bergesten(، 

...  بروکينگر، عضو ناظر شورای روابط خارجی و سسۀؤاقتصادی، عضو ارشد م در امور یدار ار خزانهي دست

 .”المللیاصالح نھادھای بين“:  کتابۀنويسند

 کمپلجان سی) John C. Campbell( ، 
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:  دو کتابۀت مطالعات شورای روابط خارجی، مشاور وزارت امور خارجه، نويسندعضو ارشد پژوھشی مديري

 .”المللیژی اقدام بينيسترات: انرژی“، ”کرد سه جانبهانرژی، ضرورتی برای روی“

 ويليام ديه بولد)  William Diebold(، 

 .”المللی بينسياست صنعتی و اقتصاد“ کتاب ۀ عضو ارشد پژوھشی شورای روابط خارجی، نويسند

 آلبرت فيشلو) Albert Fishlow( ، 

تجارت در کارخانه با “ كتاب ۀنويسند.  دانشگاه ايبلئیالمللی و ناحيهاستاد اقتصاد و مدير مشورتی مطالعات بين

 .  ”تقويت مشارکت شمال ـ جنوب: کشورھای روبه رشد

 ھاليکال آن ) Ann L.Hollick( ، 

رژيمی “:  کتابۀاقيانوسی دانشگاه جانز ھاپکينس و عضو شورای روابط خارجی، نويسند سياست ۀ پروئیمدير اجرا

 .”ھاجديد برای اقيانوسی

 ھانتينگتون. ساموئل پی) Samuel P. Hantington( ، 

و  ملی در شورای امنيت ملی، بنيانگذار ۀ ھاروارد، از اعضای اصلی ھماھنگ کنندالمللی دانشگاهمدير مرکز امور بين

ريزی سياسی وزارت  مطالعات جنگ و صلح دانشگاه کلمبيا، مشاور برنامهسسۀؤ مۀر پيوستيسردبير فارن پالسی، مد

گزارشی : بحران دموکراسی“:  کتابۀالمللی، مشاور دفتر وزير دفاع، نويسند بينۀامور خارجه، مشاور آژانس توسع

 ....” ھابرخورد تمدن“و ” سه جانبهھا به کميسيون  قابليت حکومت دموکراسیۀدربار

اند و برای  بوده” کميسيون“توان ياد کرد که عضو غيررسمی، البته به جز اين چند نفر، از افراد ديگری نيز می

ريچارد ؛ جورج سی لوج؛ جانسون. امداگالس “اند، مانند جھان آينده برنامه ريخته و دام نھاده سرنوشت دموکراسی در

 از ديگران سامويل ھانتينگتوناما نانوشته پيداست که از ميان جمع نام برده، ...  و ”ی سيسکوج جوزف؛ نلسون

مربوط ” ھابرخورد تمدن“بنياد  بیۀ به شبه نظري– به ويژه در ايران -  شھرت او ۀاگرچه بخش عمد. مشھورتر است

 ۀ او درباریھا یبخشيده است، نظريه پرداز یا  اھميت ويژهھانتينگتونگاه سياسی  که به جای چه شود، اما آنمی

اد يرد كه به يگ ی به خود می موج بلندیھا زمان هين نظري اۀدامن. است” ون سه جانبهيسيكم” و حضور در یدموكراس

ھا   دموكراتیخواھان و بعض یكا، گفتمان حاكم بر جمھوريمرا ۀاالت متحدي ایاست خارجي سی اصلۀم، آموزيداشته باش

 در نگتونيھانت ليسامو كه یبا وجود. رفته استير پذيثأ تنگتونيھانت یھا شهي از اندئیكايمراكاران  غالب نومحافظهو 

 شكل ١٩٩٣ كرده است اما تمام اعتبار او در تابستان أفي ایثرؤنقش م” ون سه جانبهيسيكم “یھا زه برون دادهيتئور

 معروف ۀ ھاروارد و در متن مقال  در دانشگاهolinك يژيسترات  مطالعاتسسۀؤس مئيقام ر كه او از میزمان. بست

 ۀنديالملل در جھان آ ني مناسبات و روابط بتبيين زد و به یاسي و سیخي تارئیگو شيك پيدست به ” ھا برخورد تمدن“

ورك يوي، ن)ھمان سال (١۶ ۀشمار” ن افرزيفار “ۀي نشری تابستانۀن مقاله كه در شماريا.  پرداختیسم روسيكمونبدون 

  . كرد یت مي مشخص حكاۀد از چند مقوليمز به چاپ رسيتا

 بر ئی، چه بال  شدن جھانین نكته كه در صورت چند قطبيد بر ايكأكا با تيمراژه ي غرب به وۀندي دلھره نسبت به آ.الف

   i.كا در مناطق تحت سلطه خواھد آمديمراك يتي و ژئوپلیسر منافع اقتصاد

ك مترسك ي ی  به مثابهیسم روسيونيزي رویافتن جنگ سرد، تالشيان ي؛ پایر شوروي اتحاد جماھیوط و فروپاشسق. ب

  .سرخرمن

كا يمرا ی اقتصادیاسيت و منافع سيادگرا و به خطر افتادن موقعي بنیھا  و جنبشیاسيمند اسالم س  سر برآوردن قدرت.پ

  . ھا ن جنبشير فشار اياش ز ئی مانان منطقهيپ و ھم

ن بلوك ي و خطر اتحاد ا] یوسيتمدن كنفوس[ن و ھند يژه چيا، به وي شرق آسی كشورھای نظامیش قدرت اقتصادي افزا.ت
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  .كايمرااالت متحده يه منافع اي عل]یتمدن ارتدوكس[ ه يبا جھان اسالم و احتمال ائتالف با روس

 ۀنصرت و به خصوص داعش منطق ۀن مانند جبھدر حال حاضر که القاعده و گرايش ھای منشعب از آ: مھم ۀدرافزود

خاورميانه را به خاک و خون کشيده اند بيش از ھر زمان ديگری ارزيابی ھای ھانتيگنتون و برژينسکی در خصوص 

چھار بند پيش گفته مھم جلوه می کندبا وجود قدرت اقتصادی چين و عروج روسيه دور جديدی از چند قطبی شدن 

کراين و سوريه و عراق نماد بارز اين وجنگ در ا. امپرياليستی کليد خورده است ۀ ھای تازجھان و تقسيم بندی

 در یاجنبش ھای بنيادگرا که برای تضعيف کمونيسم روسی طراحی و عملياتی شده بودند به مسير تازه . واقعيت است

 ھمچون گروگانی امريکا اقتصاد ٢٠٠٨بعد از بحران . بارزه طلبيده اندم را به امريکاغلتيده و منافع اقتصادی سياسی 

به اين . حياتی دارد ۀکراين جنبوبرای زدن روسيه و متعاقب آن چين پيروزی در ا. به اسارت چينی ھا در آمده است

 ھا و ئیامريکاکما اين که .  زدن القاعده و داعش نيستامريکا نظامی –اعتبار اولويت اصلی سيايت خارجی 

ويژه دولت حريم کردستان نمی توانستند از پيش روی داعش به سمت غرب و شمال عراق متحدانشان در عراق و به 

  ......  بی خبر باشند

ند يه فرايعل” ون سه جانبهيسيكم“ت خود در ي عضوی طنگتونيھانت كه ینھادات شين مباحث در كنار پي باری طرح ا

 نازل در حد یا  چھرهی از ویدار هيمنتقدان سرما روبه توسعه مطرح كرده بود سبب شد یون در كشورھايزاسيدموكرات

 یپلماسي دۀكرد تجاوركاران ه عملي توجیمقدار برا ی بیپرداز هي و حداكثر نظریتي ـ امنی اطالعاتیمور نظامأك مي

 ی و فرھنگیتي ھویھا  گسلۀدياالصل ضمن نقد ا ی مصریگرا پرداز چپ هي نظرنيراميسم. م كننديكا ترسيمرا

  : متھم كرد C.I.A دری و جاسوسی اطالعاتیھا تيمورأ او را به ارتباط با موننگتيھانت

ان دستگاه يك ميوند ارگاني پC.I.Aی با دستگاه جاسوسنگتونيھانت ۀپردازان تي ھویھا یتر از ارتباط تئور اما مھم“

كه به عنوان  ش از آنيھا پ  سالوننگتيھانت. ردي قرار گید مورد بررسيبا ید است كه مي جدیكار  او با محافظهیگشياند

 در برابر ئیكايمراكاران  دگاه محافظهي از دیالدي م۶٠ ۀھا مطرح باشد، در ھمان دھ پرداز برخورد تمدن هينظر

 یاو در مورد افزون. كرده است یتر دفاع م شي بی دموكراسۀني آنان در زمیھا  نو و درخواستی اجتماعیھا جنبش

 در سال نگتونيھانت. داده است یھشدار م” ئیگرا مساوات “یآمدھا و خطرھا  یز پي و نیادي زی و دموكراسیدموكراس

 ی بر برابریكا مبنيمرا ۶٠ ۀ دھیھا  جنبشیھا مطرح كرد كه درخواست” ون سه جانبهيسيكم“ ضمن گزارش ١٩٧۵

ك يك را تحري دموكراتیساز  برجسته كند وی اداره ناشدنیتواند جامعه را دچار وضع یتر م شي بئیجو تر و مشاركت شيب

 یھا د شدن جامعه توسط گسلي از تھدیتي و ھو ی تمدنیھا  گسلۀيش از طرح نظريھا پ  سالنگتونيھانت. دينما

 روز یھا  از درخواستی ناشئیكايمراد يكاران جد  از محافظهیاريگفته كه به زعم او و بس ی سخن میا انهيگرا یبرابر

 در ھمان نگتونيھانت.  بوده استی واقعیتر و برابر شي بی دموكراسۀني در زمی در جوامع غربدي جدیھا افزون جنبش

 ی دموكراسیريپذ  اداره ۀلأ، مسی دموكراسۀديده بود كه قدرت ايجه رسين نتيون سه جانبه به ايسيگزارش مربوط به كم

  )H.Sklar, 1980,P.55( ”. آورده است شيرا پ

 ی او و كسانی ھراسیدموكراسارتباط با  یر بي اخیھا  را در سالنگتونيھانت ی تمدنیھا یپرداز تيوتوان ھ ین نميبنابرا

 ئیھا  ھشدار داده و از بحران ارزش” تازهیخواھ یبرابر“ یآمدھا ی پۀ دربار۶٠ ۀ كه ھمان دھiiدانست،ل بل يدانچون 

ون سه يسيكم “١٩٧۴ كه در گزارش سال ی ھراسین گونه دموكراسيا.  دشمن استیاند كه محصول فرھنگ گفته سخن 

شه ي ریستيبراليكارانه و نئول سره محافظه كيكرد  یدر روان شده است ي بiii”كيجانبه آشكارا با اصطالح اختالل دموكرات

ان يسان آن را ب كيك و نئوليبراليسم به يسم كالسيبراليپردازان ل هيزانه كه نظري مشاركت گریكرد یرو. دارد

ھا و زنان  تيش روز افزون اقلي در آن گزارش با اشاره به گرانگتونيھانت) ١٣٨۶.صفحات مختلف. قراگوزلو.(اند كرده

دارد كه  ی اظھار میاسي سیل نھادھاو كنتریافزون آنان برا  روز ئیجو به انتقاد از تمركز قدرت و ثروت و مشاركت
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ز برھم زده و يانگ  غمیا را به گونه” یار و دموكراس؛ اقتدیدولت و آزاد“ان يق و مطلوب ميھا توازن دق شين گرايا

 و نئوليبراليسم كه در یكار  محافظهۀديگوھر ا.  كرده استی و دموكراسی سخت به جانب آزادیآونگ را دچار انحراف

  : ن استيان شده چنيب” كي اختالل دموكراتی و نمودھای دموكراسۀگسترش دامن“ چون یگزارش مذكور با عبارات

در .  استی و گروھی و نبود تعھد انفرادیطرف یازمند بي معمول نیا ك به گونهي دموكراتیاسيك نظام سيثر ؤات ميلعم«

 فعال در ۀت بود كه به گوني از جمعی درصد مشخصی دارا– چه كوچك و چه بزرگ –ك ي دموكراتۀگذشته ھر جامع

ز بود كه ي نیك است اما عامليردموكراتيك حالت غي یاتھا به طور ذ ن حد در مورد گروهيا. كردند یاست شركت نميس

ر ين عوامل غي ای ذاتۀتر به گون یتر و اصول به عبارت ساده. كرد یثر رسالت خود مؤ می را قادر به اجرایدموكراس

  )Ibid, pp. 113-114 (»! ....كند ی رسالت خود می را قادر به اجرایك است كه دموكراسيدموكرات

  : پرسد یم اسكالر یھالك است كه يردموكراتي غیھا یپرداز هي نظرني ھمیبر مبنا

  )٩٣: ، ص١٣۶٩؛ اسكالر(» ك توطئه است؟يون سه جانبه يسيا كميآ«

  : دھد یو ادامه م

 ۀي سرمائی اجرای شوراتيون كميسيكم. ون سه جانبه را به راه انداختنديسي، كمینسكيبرژ و راكفلر ١٩٧٣ل يدر اوا«

ك يدئولوژيانداز ا توان چشم یون سه جانبه را ميسي كمیدورنماھا“.  اشاره كردچارد فالكيركه  ھمان.  استی فراملیمال

 ی اقتصادیھا ع ھدفي را مطئی  منطقهیھا استيكوشد س یم”  دانست كهیتي شركت چند ملی فراملینيب  جھانۀان كنندينما

      )         نيشيپ( iv». گرداندئی رمنطقهيغ

  

 C.I.A     پردازان  هيت نظري به روایدموكراسبحران 

  !لوکوموتيو مصرف و سود

داد اما ھواداران  یون را شكل ميسي كمی اعضایھا ن مباحث و دغدغهيتر  از مھمیكي” یبحران دموكراس“  كهیبا وجود

 یاقتصاد یھا تاسيسه يدانستند كه عل ی میند حوادثيون را برآيسي ظھور كمئیكايمرا یسم افراطيوناليسرسخت ناس

 ئی، از جدایسم اقتصاديونالي ناسۀ تازیزي بازخۀ بر آموزیشد متك ی كه گفته میاستيس.  شده بودی طراحكسونيچارد نير

 – ی فراملیھا  و شركتگذاران هي سرما-  یالملل نيگران ب یكرد و باز یت مي حمایصنعت یدار هي سرمایان كشورھايانداختن م

 را یدار هير اقتصاد و سرماي پذئیجا  جابهی درونیگ و وابستبارزه می طلبيدمر تجارت آزاد را به  د  منافع ھنگفتیدارا

ن فراشد پول ساز ي آن آمد و شد كند و به تبع ای آزادانه در ھر كجایتوانست به صورت ی كه پول م–در سراسر جھان 

ون سه جانبه را توطئه يسي كمیريگ  فقط شكلن مبنا نهي بر اكسونين چارديرھواخواھان . انداخت ی به خطر م–باشد 

كان دموكرات ي وشرئی اروپایھا ھا و تراست د منافع كارتليند تحديز برآيت را ني واترگیكه حتا ماجرا دانستند بل یم

ان ي با جری فراملۀيم سرمايا مستقينظر از ارتباط معنادار   صرفدنيجف فربه قول . كردند یشان قلمداد م ئیكايمرا

چارد ير یا نه، وقتي دخالت داشتند كسونين ی، خواه در بركناریالملل نيگذاران ب هيسرما“:  است گفته شودیت، كافيوتراگ

 نامشخص ی گرچه اندك جرالد فوردحكومت. دندي كشی خارج شد،  نفس راحت دار و تلوتلو خوران از صحنه  تبكسونين

 ی و قطعئیان نھاي پافورددنت ي به مقام معاونت پرز١٩٧۴ت گس ا١٩ در راكفلر نلسونتر بود و انتصاب  اما معقول

شد كه حزب  ی احساس میعيبه طور وس.... د بود ي جدئیگرا تيد حماي و تھدكسونين پرتالطم ضربت یھا سال

 ۀمع ھ مدافی علنیا  كه به گونه- یون حزبيدر كنوانسگان ي رونالد ریروزيژه با احتمال پيبه و. خواه مرده است یجمھور

ون در به يسي وجود داشتند كه كمیادي زیھا  نشانه-ان بردارند يده بودند از مي كوشی فراملیھا ستيالي بود كه امپرئیزھايچ

ون سه جانبه گرد آمده بودند تا منافع يسي در كمی پنجاه بانك معتبر جھانv”. دست داشتكارتر یميجب يدن عجيقدرت رس

 به خطر افتاده بود كسونين یسم افراطينال بر ناسيوی متكیھا استيان سيشد، در جر یفته م كه گ- را  ” یالسم فرامليامپر“
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 یليننتال ايكانت“؛ ”و فكچرز ھانووريمان“؛ ”س مانھاتانيچ“، ”شنيكا كور پوريمرا “ ئیكايمرا یھا بانك.  كنندءاي اح-

ت يونال دوكرويسه ناسيكا(از فرانسه  ئیھا در كنار بانك... و ” كاگويفرست ش“؛ ”مورگان اندكو. پ.ج“، ”زينو

 یگر با تمام اعتبار ماليو چند بانك د) آف مونترال(، كانادا )س بانكيباركل(ا يتاني، بر)وي كانگیچيا یدا (اپانج؛ )كولياگر

 یون سه جانبه در آمده بودند تا مھندسيسيت كمي خود به عضوۀريت مدأي ھی از اعضایكيا ير يو حضور مد

 كه -سه جانبه خواھان  . ت كنندي و ھدایسم را طراحيكسونيبعد از سقوط ن”  ت جھانيري مدیگان برا نخبیزير برنامه“

 ی اجتماعیھا ستند كه در آن ارزشينگر ی می كاذب فراملۀ به دور–ز بودند ي شدن نی جھانۀزان آموزير یك منظر پياز 

” ويمصرف لوكوموت“ آنان ۀديبه عق. ل شوندي تبدی جھانیھا  برخاسته از مناطق سه جانبه به ارزشیاسي و سیاقتصاد

س ئير(، كموريب یلات ينظر) دينام یم” یدار هيافزار سرما“كه با افتخار خود را (س ي فارۀ مجل١٩۶٨در . سود است

آن  كه در ی با نگاه به روزكموريب. را منعكس كرد” جھان واحد ـ مصرف ھمگون“دادن به  در مورد شكل ) سكويناب

تس ي ریھا ینيريان، با ھمان ولع در حال ملچ ملوچ كردن شيناوين و اسكاندي التیكايمراان، ساكنان ئيكايمرااعراب و “

   vi.شود ی می شركتیايؤغرق در ر” زدند  یت مسواك ميشان را با كلگ یھا ا دندانيدند ينوش یشتر كوكاكوال ميباشند كه پ

 ئی رونما” دونالد بخورند ا مكي مردم دنۀھم“ با پرچم لوھان  مك ی جھانۀ دھكدۀي بعدھا در نظری اقتصادتراتيژیسن يا

 از  ژهي ویاست، فرھنگ و به طور اعم نوعيمك دونالد س. ن نبودي زمۀ مشترك ساكنان كریدونالد فقط نماد غذا مك .شد

 ھنر یعني – یابيبازار“. ج شوديد تروي جدیھا یابير بازاريكرد كه قرار بود از مس ی میگنديز نماي را نیدموكراس

ش از آن ي بیزي چیابيك اعتبار بازاريبه . د گسترش مصرف استي كل–د ي جدیازھاينش ني مكرر و آفرینيگز یجا

كنند  ی میھا نه فقط محصوالت را آگھ شركت. است ی اجتماعتغييرت يريمد ابزار یگر ی مانند نظامیابيبازار. است

االت ي ای مصرفی كه در مصرف انبوه به طور عمده برابر الگوئیھا وهيش. دھند یج ميز تروي را نیگ زندیھا وهيكه ش بل

ن يرترين كاالھا در فقيتر حد و حصر ارزان ید دارند كه مصرف پر ولع و بي امیزان شركتير برنامه. شه دارنديمتحده ر

ل ي تحمل استثمار تحمی شود برایمرھم) یودآورت سيثبات و قابل (ی شركتۀ درآمد با خدمت به ھدف دوگانیھا سطح

ھا،  یآگھ. ر باشديپذ تواند امكان ی نمی جھانئی ستم ارتباطات تودهيك سيوجود  ی بیك بازار جھانيجاد يا. شده در محل كار

ر يون نفر از مردم سراسر جھان را زيلي از راه ماھواره صدھا می آموزشیھا  ھا و برنامه ی، سرگرمی خبریھا شبكه

 مناطق ۀي بقید و پرورده و سپس به سويجانبه تول  سهیھا ھا و ھنجارھا در منطقه قهيكاالھا، سل. دھند یپوشش قرار م

  :سدينو ی مینسكيبرژ. شوند یان داده ميجھان جر

 اني می و اقتصادیـ علم یك و آموزشي تكنولوژیكار  ھمۀطيمك كردن به گسترش ح با كی جھانی اطالعاتۀشبك«

انداز   عصر پسی جھات به سویشوند و از برخ یرفته كه وارد عصر پس از صنعت م شيار پي بسی صنعتیكشورھا

  ) نيشيپ (vii».اند در حال ساخته شدن است  روانهیمل

 نيتر نانهيب  در خوشیتي چند ملیھا  شركتیت سودآوري و خدمت به ثبات و قابلیابي از مصرف و بازارین دركيچن

برخورد  “ۀي نظریرا به سو”  آمرانهۀتوسع“ت گذار از گفتمان يده است كه در نھاي انجامیمي به پارادا خودیمند صورت

ن موضوع اشاره كرده ي به انگتونيھانت ليسامو یتيگاه امن ید بر جايكأ با تنيرامي سم.زه كرده استيتئور” ھا تمدن

 :است

 را – C.I.Aژه ي به و–كا يمرا یاسي سیھا یژيستراتد يبا ی است كه میاو كارمند. ستيفكر ن ك روشني نگتونيھانت«

 یھا در كشورھا یكتاتوريت از ديبود تا به حما” توسعه“تر بر  شيد بيكأ او در گذشته تیھا  درنوشتهviii.ترجمه كند

 ت بحران از راهيري مدیھا ت بخش او در خدمت روشي مشروعیھا امروز نوشته. ده شوديت بخشيافته مشروعين توسعه

دان يل مي جز تحمیزيچنان كه گفته شد سخن از چ. است” ی فرھنگیھا یناسازگار “ۀيھا بر پا یري درگیبند قطب

ك ينزد”  آمرانهۀتوس“ و ”  تجددی تئور  “یپرداز هينظر. ستيان ني غرب است در میروزي پۀن كنندي كه تضمیا مبارزه
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پارادوكس  “ۀينظر) ١٩٩٧بر واكت(در كنفرانس قبرس ” ون سه جانبهيسيكم“ن گزارش يبه سه دھه پس از تدو

:  گفته بودنگتونيھانت.  است”كياغتشاش دموكرات“ یعنين او يشي تز پۀبست قاً ھميكند كه دق یرا مطرح م” یدموكراس

ن ي در ایگسترش دموكراس. ستيدار غرب ن ك دولت موافق و طرفي الزاماً یك دولت انتخابي یرغربي غۀدر جامع“

 انتخابات یھا  روشیب با معرفين ترتيبد. نامم ی می باشد كه من آن را پارادوكس دموكراسیزيحالت ممكن است چ

مداران در  استيس. شود ی فراھم می ضدغربیھا  احزاب و جنبشی به قدرت برایابي ، دستی در جوامع غربیج غربيرا

 ھستند ین شعار كه چه اندازه غربيشوند و با ا ینمروز ي در انتخابات پی و عادیعي طبۀن به گویرغربيجوامع غ

 و ی، مشترك، مذھبی قومیھا  خواستی بر مبنایأغ ريوجو و تبل باً از جستي آنان تقر]برند یش نميغات خود را به پيتبل[

  ix».ار دورنديز بسي نیمل

ن ياز ا.  استنگتونيھانتكار  افیتي امنیھا شهي رۀ دربارنيراميسم یھا د صحت قضاوتيؤ قبرس به وضوح میران سخن

) ئیكايمرا (ی غرب چه اندازه “یارھاي را با معی دموكراسیاسينظران علوم س  از صاحبیكيشود كه  یتر نم روشن

 به ئیكايمرا یھا براليكاران و نئول  نومحافظهیر تطور فكري سیلفه در بررسؤن ميا.  كندیريگ اندازه” مطابقت دارد

 یبند ان شكلي و در جركسونينكه بعد از سقوط ” كي و اختالل دموكراتیبحران دموكراس “ۀينظر. د استيشدت ھو

در ) ١٩٩٧( سال بعد ٢٣كه ” یپارادوكس دموكراس “ۀي مطرح شد و نظر١٩٧۴به سال ” ون سه جانبهيسيكم“

 یھا  سازمانیاز سو” یدموكراس“ است كه تحت عنوان ی مشتركۀ نسخۀ سكید، دو رويه گرديكنفرانس قبرس ارا

  . شود یز ميافته تجوين  توسعهی كشورھای برانگتونيھانت ھمچون یاالت متحده و افرادي ایتيامن

پردازان وابسته به  هي، نظر)تي واترگیھا بعد از ماجرا دن دموكراتي به قدرت رسیش ابتدايكم و ب (٨٠ ۀدر اواسط دھ

”  استی قابل حكومتیدموكراس.  محدودیدموكراس: ی غربیراست دموكيريمد “ۀديد بر ايكأ جھان با تیدار هيسرما

 ی غربی؛ اروپای شمالیكايمرا جوامع یت دموكراسيريق مديآنان مصمم بودند از طر. ون سه جانبه شدنديسيوارد كم

 كامل به مانيآنان با ا. تر متناسب كنند تنگ  تنگای جھانیدار هي سرمایازھاي را با ناپانج و ]مان ورشويش از سقوط پيپ[

كا يمراان ين ميد و در اي به بحران خواھد رس٩٠ و ٨٠ ۀ در حال انحطاط است و در دھی كه اقتصاد شوروینيب شين پيا

 یدان خواھند بود و پس از فروپاشيروز ميپ) یسم روسيونيزيرو(سم ي با كمونیك و اقتصاديدئولوژيو غرب در رقابت ا

 غرب صف ی و صنعتی امكانات اقتصادۀيه و تعبي در تھ–مان ورشو يپ ی از جمله اعضا– كشورھا ۀھا ھم روس

 ۀندي آی برایان در حالئيكايمرا.  وارد شدندیت بحران دموكراسيري مدی برایزير  برنامهی خواھند بست، به عرصه

ل و يمسار يھا به شدت درگ دند كه خود در ھمان سالي كشی م  آن در بلوك شرق نقشهیھا  و مھار بحرانیدموكراس

  .  بودندی از بحران دموكراسیعوارض ناش

 ۀده و گسترديانه و درھم تنيجو  با اعتراض رزم– و سراسر غرب –االت متحده يگان حاكم ا نخب٧٠ و ۶٠ ۀ دھیط“

 ی جنسمارانيكا، بيمراان ئيايكا؛ آسيمراان ئيكيان، مكزيران، دانشجوياھان، زنان، فقيان، سيكارگران، بوم( مردم ۀعام

است ي سئیرا  ساختار موزون ھم]تناميو[جنبش ضد جنگ . اند  بودهتقابل در )ستيط زيدارن حفاظت از مح و طرف

ستم يك سيجاد ي ایفشار برا. گردد، تكان داد یم االت متحده بري ای آن به دوران جنگ سرد و برترۀخارجه را كه سابق

افته و خودجوش، ياعتراض، آرام و با خشونت، سازمان . اال گرفت بی و اجتماعی اقتصادیاسيك سيمنصفانه و دموكرات

 بزرگ را در یھا شھرھا  موج شورش. صدھا ھزار نفر در واشنگتن تظاھرات كردند. كوتاه مدت و دراز مدت بود

و  یمعترضان زخم. ار ددمنشانه بودي بس] حاكمیدار هيسرما[ حاكم ۀواكنش طبق. ھا بسته شدند برگرفت و دانشگاه

.  كشته شدندتيجاكسون است و تيكنت است یراندازياه در تيد و سيان سفيدانشجو. دنديرھبران به قتل رس.  شدندیزندان

 ی ضدجاسوسۀ، برنام)F.B.I(كا يمرات يسازمان امن. تيان جوامع اقليژه در ميبه و. كرد س ھمه جا با خشونت عمليلوپ

 ءكو؛  چپ نو؛ جنبش ضد جنگ و جنبش زنان به اجراي پورتورخواه ئین رھاكا، مبارزايمراان ياھان، بوميه سيخود را عل
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ه يرا عل” مكانوس“ات ي خود به نام عملی مخفۀانيجو ات مبارزهي عملC.I.Aاالت متحده يدر داخل و خارج از ا. گذاشت

ون يسي در ھمان حال كمx. به راه انداخت–اند   ضد جنگ دخالت داشتهیھا تيرفت در فعال ی كه گمان م– ئیكايمرااتباع 

  ت حكومتي قابلۀگزارش دربار: یبحران دموكراس“. ش را به صورت كتاب منتشر كرد مطالعات١٩٧۵سه جانبه در 

 سه جانبه ۀدو نسخ“. كند ین خالصه مين كتاب را چني ای اصلۀي، ماینوام چامسك. ”ون سه جانبهيسيھا به كم  یدموكراس

ت يري مدی برائیكايمرا ی صوریخواھان مدافع دموكراس  سه جانبهxi”.، نهیدموكراس. مت، بلهحكوت ي بحران، قابلیبرا

  . دنديش كشينه را پي چند گزیبحران دموكراس

  

   ھا ان حكومت و رسانهيتوازن م 

ھا   كه رسانهین بود در دورانيا)  استمرار حكومتی برایت دموكراسيتر شدن قابل شيب(خواھان  قصد سه جانبه

 ئیھا  گام  و حكومت ان اصحاب رسانهيت مي تقوی مردم ھستند، برایھا و فكرھا  به دلیابي ن ابزار دستيترثرؤم

 گزارش پنتاگون یتنام وافشاي اخبار مربوط به جنگ ویھا ، بخش شبكهنگتونيھانتز گزارش ين سبب نيبه ھم. بردارند

 یھا  درس گرفتن از تجربهی برانگتونيھانت. كرد ی مزدود، نكوھش ی را م كه اعتماد مردم به حكومت را به خاطر آن

شتر به جانب بشر ي از خبرنگاران بیاريبس“ن است ي درس ا.برد ی به كار متيوالتركرونك را از ی عبارت٧٠ و۶٠ۀدھ

” ھا رسانهان حكومت و ي توازن میبازگردان“ اقدام به ۀن در پھنيبنابرا. ”سساتؤاند تا به جانب اقتدار و م لي متمایدوست

 حسب ظاھر و به -ون يسي كمین حال اعضايدرع. كردند یه مي را توصیدتري شدیون خود سانسوريسي كمیاعضا

ط و ي، مگر در شرایخواھند، بدون منع قبل یچاپ آن چه م “ی معتقد بودند حق مطبوعات برا–اعتبار مفاد گزارش 

ت ي قابلۀد كنندي قدرت مخالف تھدۀھا به مثاب واھان به رسانهخ سه جانبه. د باشدئيأد مورد تيبا” یرعاديار غياوضاع بس

  . ستندينگر یك ميحكومت دموكرات

  

  فكران منتقد مھار روشن

 و ئیگرا  خود را از فساد، مادهیبيزار«ك يفكران كالسجا كه روشن از آن” ت حكومتيگزارش قابل “ۀم كننديبه نظر تنظ

د يدارند، با یاعالم م» ی انحصاریدار هيك از سرمايت حكومت دموكراتين از تبعز تنفرشاي و نی دموكراسئیكارا عدم

 یھا وهيل به شيفكران متماروشن“ف ي طیدار هيفكران مخالف سرمان گروه از روشني اتخاذ شود كه در مقابل ایديتمھ

  . شود تر  یادتر و قويز” كيك و بروكراتيتكنوكرات

  

   ید آموزش عاليتحد

 ارزش در ۀدكننديستم تولين عامل سيتر  مھم]دانشگاه، استاد، دانشجو[ یآموزش عال“ جا كه  خواھان از آن  جانبه سهۀديبه عق

ب ين ترتيبه ا” .ردي حكومت قرار گیازھاي محدود شود و حداكثر در خدمت رفع نید، مانند دموكراسيجامعه است، با

 ید توقعات شغليد كوشي سوق داد و بائی ھا به آموزش حرفه د از دانشكدهينوجوانان را با” كند یه ميون توصيسيكم

  . تر برآورد شود نئي پایلي درجات تحصیدارا” مازادان“

  

  كنترل ساختار كار 

كار   یھا یون با طرح دو رشته از دشواريسيكم.  حساس استیدار هي سرمایت حكومت دموكراسي قابلینقش كار برا

 ی ھا هي اتحادۀروابط خصم “ۀ در مقولینيب و واقع”   حرفهیمحتوا“ و ” یگذار هياساختار در حال كار سرم” تحت عنوان 

 ی كارگریھا هي خود را به آن نوع اتحادۀ كرد و عالقیرا طراح” ت دو جانبهيرضا “ۀوي شیمھندس” رتي و مدیكارگر
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  . ، نشان داد.اند ون قرار گرفتهيسيشان در خدمت اھداف كم كه توسط رھبران

  

  الملل ني و اقتصاد بیاست صنعتيس

است ين مزد ممكن است سيتر  كار سر به راه با كمیروي فراھم كردن نین نكته كه دو متقاضيون بدون اشاره به ايسيكم

 و ی رشد اقتصادیثر براؤ میزير برنامه“ از عناصر یكيتوانست  ی كه میاستي س.زه كرديرا تئور” یمزد مل“

از به تمركز ين“ در گزارش .  بوده باشد ھا و حكومت  شركتۀنديزان نماير ان و برنامهتوسط اقتصاددان” یاجتماع

ص دھد بخش يد تشخي استوار بایاست صنعتيك سي“د قرار گرفت و گفته شد يكأان حكومت ـ صنعت مورد تيم” یارياخت

 اقتصاد را ی ساختارتغييرمك كند و  كت صنعتيتواند به تقو ی میاست عموميس....  مقدم اقتصاد است ۀگذار تكان هيسرما

ا ي كند یدھد خوددار ی صنعت را كاھش مئیاي كه پوی  و اجتماعیتواند از اقدامات اقتصاد یاست مين سيا. ديل نمايتسھ

  ”.رون اندازديخواه آن را ب عناصر نا دل

  

  )از سنندج تا کوبانی( بعد از تحرير

 و دموکراتيسم آن -  آخرين بار در ونزوئال به عروج دولت مادورو انجاميدمستقل از انتخابات کم و بيش دموکراتيکی که

 واقعيت اين است که انتخابات دموکراتيک به - د شدئيأی التين نيز تامريکاحتا از سوی نھادھای امپرياليستی دشمن 

شايد و به يک مفھوم . يا تبديل شده استؤتدريج و به ويژه متعاقب فروپاشی شوروی و شکل بندی نئوليبراليسم به يک ر

 جريان دارد که آن نيز از سوی کل ئین در حال حاضر در کانتون کوبائي و از پائیراديکال ترين شکل دموکراسی توده 

 برای مدتی کوتاه در ئی از اين دموکراسی توده یاشکل ديگر و مانسته . قامت ارتجاع مورد تعرض قرار گرفته است

با توجه به .  تار و مار شد-جريان ملی مذھبی  ۀ اين افتخار جاودان- ھای وطنی" چه"سنندج ريشه دواند که به ھمت 

گی دموکراسی راديکال و مستقيم و ست به کار شوند و در مورد مانستمحدوديت ھای امثال اين قلم بد نيست دوستانی د

می در اين دو ربيات حاکميت مرد و تج٩٣ِز ئي و کوبانی پا۵٩ ]ثور[ و اردی بھشت۵٨ حاکم بر سنندِج تابستان ئیتوده 

روز ناسيوناليست ھای دولت موقت دموکراسی انقالبی سنندج را به اتھام تجزيه طلبی لت و پار دي. شھر سخن بگويند

 و ھايک و پوپرروز ھمزبان با دي .کردند و امروز دموکراسی کوبانی به شکل ديگری مورد تعرض قرار گرفته است

نی به ھمسان سازی ئيستالين را يک کاسه کردند و امروز با بيان نادموکراسی؛ ھيتلر و در دفاع از گنداب ليبرال 

و امروز ورژن " شورا پورا ماليده" و " چکمه ھا از پا در نياوريد"روز گفتند دي. ن و ابوبکر بغدادی پرداختنداوجاال

و دريغا که انسان سنندج و . از می کنندھای مشابه ھمان جريان ھا با يک رجعت يکی دو ھزار ساله ھمان حکايت را س

در اين مورد مشخص و در .  نيست، خونين و شکسته نيز ھستئیکوبانی فقط تنھا نيست و فقط در اقليت مطلق مديا

 .دی تکرار شده استي ھگل ھر دوبار به صورت تراژتبيينخالف  تاريخ ئی و توده ئیبستر تاريِخ دموکراسی شورا

 سنندج را از روی دست خاطرات غنی بلوريان کپی کرده و زحمت کشان کرد را بر صندلی کسانی تاريخ دموکراسی

البد ھمين امروز تاليان ھمان کسان مشغول تحرير خاطراتی ھستند که مردم کوبانی را به . اتھام خشونت طلبی نشانده اند

و توپ محکوم و مذمت می کنند و از اتھام خشونت عليه داعش و استفاده از سالح گرم و مسلسل سبک در برابر تانک 

اين که کوبانی به روش غير خشونت زای ھمزيستی مسالمت آميز به استقبال برادران داعشی ايشان نرفته است گله مند 

اروپا  ۀکه يک جا برای خوش رقصی در برابر اتحادي" دموکراتيسم ناب"به راستی چه بايد کرد با اين ھمه . ھستند

به شکار " تماميت ارضی"و " حريت"و" مذھب"و " مليت"ن می کشد و جای ديگر برای دفاع از ئيپالنين را  ۀمجسم

  ...انسان می رود

  .....ادامه دارد ھنوز
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