عقلی دفاع آقای افشاری از
تلنگری به سايت روزآنالين ،نقدی به ساختار
ِ

"دخالت

بشر دوستانه"

آقای افشاری به تازگی مقاله ای در سايت روزآنالين منتشر کرده اند با عنوان »دخالت بشر دوستانه و تحوالت ليبی « که
به نظر بنده در ادامه ی روند انتشار ديدگاه ھای خاصی از زبان فعاالن دانشجويی سابق در سايت مذکور است .يکی از
خطرناک ترين مواضع درباره ی ايران در حال حاضر حمايت از حمله خارجی است که به لطف فضای بسته سياسی و ياس
و نااميدی فعاالن سياسی از تحوالت بعد از انتخابات رياست جمھوری ،در حال حاضر به شدت واگيردار است .در اين
نوشته سعی کرده ام نه به مخالفت با گزينه حمله ی نظامی به ايران که به نقد ساختارھای عقلی مواضع ليبرالھای ايرانی
که مقاله آقای افشاری بھترين نمونه مکتوب آن است بپردازم.
***
اجتماعی شان است که آگاھيشان را مشخص می
آگاھی انسانھا نيست که وجودشان را تعيين می کند ،بلکه وجود
"اين
ِ
ِ
کند "...کارل مارکس
زندگی اجتماعی آقای افشاری و بنده سازنده افکار و انديشه ھای ما دو نفر است .دو زندگی اجتماعی متفاوت که تعيينات
و ويژگی ھای زمانی و مکانی آن حتی امکان"بحث از موضع برابر" را نيز به ما نمی دھد .آقای افشاری شما در خارج از
ايران به سر می برد و تحت حکومت جمھوری اسالمی ايران زندگی نمی کنيد اما بنده در ايران زندگی می کنم و زير تيغ
قوانين رسمی و غير رسمی حکومت جمھوری اسالمی زندگی می کنم .من مجبور ھستم در ھنگام نوشتن ھر کلمه ای به
شدت مراقب تبعات بعدی آن باشم و با پايان يافتن ھر جمله ای به دقت آن را سبک و سنگين کنم تا بتوانم مانند سه ماه
گذشته که در بيرون از زندان بوده ام مدت بيشتری در کنار خانواده ام باشم و در حل مشکالت زندگی سخت اين روزھای
ايران به آنان کمک کنم.
مطلب باال به اين علت ننوشتم تا خارج از کشور بودن شما را به دستاويزی برای کوبيدن شما تبديل کنم .نه! اين ضعف من
به عنوان يک فعال سياسی در ايران است که به دليل شرايط مادی حاضر فعال قادر به تکرار حکم زندان دوباره نيستم و
مجبور ھستم مانند انسان ھای بزدل سکوت کنم .من تمرکز خودم را تماما به رفع اين نقطه ضعف معطوف کرده ام .اما
گردانندگان سايت روزآنالين ،جنابعالی ،بقيه مديران رسانه ھا و فعاالن سياسی خارج از کشور در نظر داشته باشند اگر
بسياری از مطالب آنھا از مطالب پيش پا افتاده ای مانند "چرا چپھا از گوشی ايفون استفاده می کنند" تا مطالب جدی که
قدرت طرح بحث دارند ،بی پاسخ می ماند اين نيست که انديشه توانمند تری در مقابل مطالب طرح شده وجود ندارد .در
سايت ھا اينترنتی و رسانه ھای فارسی زبان جای يک قشر "به کلی" خالی است _ .بله! فعاالن سياسی و اجتماعی
"داخل" ايران .وزن نوشته ھای درج شده بر روی سايتھای اينترنتی به طور فاحشی کاھش يافته و در سايه توليد مداوم
نوشته ھای بی مخاطب و بی منتقد در اين سايتھا شاھد ضعف تفسير ھا ،تخيلی شدن تحليل ھا ،بی خط و ربط شدن اخبار
و کاھش سطح بحثھا به درگيری ھای شخصی و ترويج ادبيات برچسب زنی و متلک اندازی در گفتار سياسی ھستيم.
***

فيلتر ھای ذھنی و امر کلی:

جناب آقای افشاری اين تيتر مقاله ی شما است " :دخالت بشر دوستانه و تحوالت ليبی" .تقريبا ھمه ی ما در جريان اليه
ھای بيرونی تحوالت ليبی ھستيم .مبارزه ی مسلحانه مردم ليبی با رژيم قذافی که با کشته شدن  ٤٠الی  ٤٥ھزار نفر از
مردم ليبی )طبق منابع آماری بنده و  ١٦ھزار نفر طبق منابع آماری شما( در اين مبارزه مسلحانه عاقبت رژيم قذافی از
ھم متالشی شد .در اين ميان دخالت نظامی ناتو به رھبری آمريکا و بمباران مواضع قدافی که کشته شدن غير نظاميان را
به ھمراه داشت نيز به عنوان يک نيروی مادی در کنار نيروی مادی مردم مسلح ليبی قرار داشت.
متاسفانه يا خوشبختانه و جدای از اينکه شما چنين چيزی را بپذيريد يا نپذيريد نام "علی افشاری" تداعی کنند نام "دفتر
تحکيم وحدت" و "قشر ليبرال جنبش دانشجويی" است .اين را می پذيرم که کسی دوران دانشجويی وی به پايان می رسد
در صورت استمرار فعاليت سياسی ديگر به عنوان يک "فعال سياسی" دسته بندی می شود نه به صورت يک "فعال
دانشجويی"  .اما می پذيرم و اميد دارم شما نيز درک کنيد "زبان" و "تاريخ" قدرتی در "نظم دھی" به داده ھای جھان
بيرون از انسان در ذھن دارند که مقابله با آن کاری ناشدنی و ناممکن است و حداقل به صورت يک امر "ناخودآگا ِه"
مستمر در برابر يک امر "خودآگاه" ناپيوسته از قدرت و تاثيرگذاری باالتری برخوردار است.
مدتی است در بين فعاالن سابق دانشجويی که با برچسب "تحکيمی" يا "ليبرال" طبقه بندی می شوند "عده ای" پيدا
شده اند که "دقيقا" با شروع تحوالت ليبی و دخالت نظامی ناتو به يکباره بحث قديمی "دخالت خارجی" _که مدتی بود از
ادبيات سياسی و مواضع جنبش دانشجويی حذف شده بود _ را دوباره زنده کرده و به آن دامن زده اند .اين عده عموما از
فعالين شبکه ھای اجتماعی يا افراد "نزديک" به سايت ھای اينترنتی يا شبکه ھای ماھواره ای يا "بعضا" ھمکاران اين
رسانه ھا ھستند.
متاسفانه بدين دليل که اکثر بحثھا )در ھر دو سوی موافق و مخالف( در فضای ترور شخصيت،کل کل ھای دانشجويی،
دعواھای شخصی يا درگيری ھای سابق دانشگاھی انجام می گيرد چندان قابل اعتنا نيستند و ارزش صرف وقت را ندارند
اما به ھر حال اين بحثھا ناشی از ھر چه که باشند توانايی"فضا سازی" دارند .آن ھم در دورانی که پس از بسته شدن
بيشتر فضای سياسی و اجتماعی در "داخل" کشور _بعد از اعتراضات مردمی پس از انتخابات رياست جمھوری _ زمينه
ی مساعدی برای رش ِد تزھای قارچ گونه با ھر جرقه ای وجود دارد .به قول لنين " :به دنبال شکست ھا ،سر و کله
سردرگمی ھا و سرگيجه ھای ايدئولوژيکی پيدا می شود )جدای از اينکه نيروھای غالب پس از ھر شکست( فقط به اشغال
مواضع قدرت سياسی اکتفا نمی کنند ،بلکه در شعور مغلوبين رخنه و نفوذ می کنند تا حاکميت خود را پايدار سازند .اگر
قرار بر اين باشد که مبارزه تداوم يابد ،چاره ای جز مبارزه بر ضد سرخوردگی ھا ،دلسردی ھا ،کناره گيری ھا و
خودھمرنگ سازی ھا وجود ندارد".
فعاالن سياسی ايران نه بايد تحث تاثير سرکوب ھای خونين مردم بحرين ،يمن و سوريه توسط ديکتاتوری ھای حاکم بر
اين کشور ھا دلسرد و مايوس شوند و از پيگيری حقوق انسانی خود در برابر نيروی مادی مقابل انصراف دھند و نه بايد
تحث تاثير فروپاشی رژيم قذافی که در رسانه ھای جھانی سعی بر آن است که ناشی از عملرد "ناتو" جلوه داده شود و نه
"مبارزه ی مردم اين کشور" چنان در اثر فضای سرد سياست و سياست ورزی منقلب شوند که علنا و ملتمسانه آرزوی
"دخالت خارجی در ايران" را فرياد بکشند.
***

تالش برای فرار از ايدئولوژی:
آقای افشاری وقتی می بينم که در مقاله ی خود نوشته ايد که:

" برخی وجود استاندارد ھای دو گانه و سوابق سوء غرب را مطرح می کنند و صالحيت آنھا را برای ارتکاب عمل بشر
دوستانه زير سئوال می برند .در اين خصوص حق با منتقدان است .کارنامه غرب در اين خصوص کارنامه مثبتی نيست
ولی سرتاسر منفی ھم نيست بلکه خاکستری است".
يا وقتی می بينيم که در جای ديگری از مقاله خود نوشته ايد که:
" در اين ميان پايان دادن به استاندارد ھای دو گانه و تبعيض آميز در عرصه جھانی نقشی کليدی دارد .جامعه جھانی
در برابر دولت سرکوبگر بحرين نيز می بايست رويکرد مشابھی را اتخاذ می کرد .مستبدان بايد دريابند دوران استفاده از
خشونت فراگير و گسترده بر عليه مردم معترضی که سالحی جز فرياد و فشردن پای خود بر سنگفرش خيابان ھا ندارند،
بسر آمده است".
يا وقتی اين جمله د رمقاله شما وجود دارد که:
" اينکه غرب نيز منافعی دارد و بر اساس اقتضاءات آن حرکت می کند حقيقت غير غابل خدشه ای است".
جھانی "پايان
ظم
اين قضاوت اوليه از نوشته ی شما برداشت می شود که فارغ از علقه ھای مذھبی گونه به يک ن ِ
ِ
تاريخی" نوشته شده است .ھمچنين استفاده شما از "منابع آماری" مورد تاييد خودتان و عرضه ی آنھا به عنوان پايه
ھای استدالل در نگارش اين مقاله اين اطمينان را به خواننده می دھد که با مطلبی کم ارزش _ از اين دست که برای تحليل
"نظام ماشينی توليد" در نظريات مارکس ،ريش تراش مورد تحقيق قرار گيرد ،يا برای دفاع از سيستم اقتصادی سرمايه
داری به جای ھزاران صفحه مبانی نظری موجود ،اينکه در ھند يک کودک برنده جايزه يک ميليون دالری بليط بخت
آزمايی شده است مورد استناد واقع شود _ .روبه رو نيست.
من وقتی می بينم در شبکه ماھواره ای صدای آمريکا که منعکس کننده نظرات منافع دولت آمريکا است اخبار ،تحليل ھا و
مطالب درباره ی موضوعاتی مانند "دخالت خارجی در ايران"" ،اعتراضات مردم آمريکا و اروپا به سيستم اقتصادی
فعلی" و موضوعات ديگر را بی طرفانه تر و وسيع تر از مواضع "ليبرال ھای ايران" پوشش می دھند از اينکه "ليبرال
ھای ايران" کاتوليک تر از پاپ شده اند و "متعصبانه تر" از "نئوکانھای آمريکا" از "بانکھا" و "موسسات مالی"
آمريکا در برابر مردم معترض آمريکا دفاع می کنند ،ھم خنده ام می گيرد و ھم به شدت متاسف می شوم که موضوع
ايران برای يک ليبرال ايرانی در چه اولويتی قرار گرفته است؟ مگر پرونده فعاليت ھای سياسی _با پيچيدن نسخه "
دخالت بشر دوستانه" _ برای اين فعاالن سياسی بسته شده است که حال فقط به مقوله زمان می انديشند و در حالت انتظار
قرار گرفته اند؟
من حقيقتا از تعويض شدن تيمھا در سايتھای ايرانی دقيقا مطلع نيستم و فقط می دانم ھر از گاھی يک سايت و بودجه آن
از طرف يک فرد ،يا موسسه ،يا يک حزب ،يا يک دولت به گروھی از ايرانيان تحويل داده می شود تا در آن فعاليت کنند.
من نمی دانم سايت روزآنالين يک سايت شخصی است يا مصداق سايتھای فوق الذکر است اما به راستی من نمی دانم چه
باليی بر سر سايت روزآنالين آمده است .در گذشته نمی شد به اين راحتی از کنار اين سايت گذشت و بسياری از فعاالن
سياسی مطالب آنرا مورد توجه قرار می دادند .متاسفانه مدتی است اين سايت پر شده است از مطالب سطحی فعاالن سابق
دانشجويی که بيشتر حامل درگيری ھای درون دانشکده ای سابق است تا حامل مطالب سياسی روز يا مباحث فکری.

نقص نوشته ام را می پذيرم:

آقای افشاری در اينجا می توانند شکايت داشته باشند که مطالب ديگرانی که در باال توصيف شدند و مديريت مطالب در
سايت روزآنالين چه ارتباطی به ايشان دارند؟ _ ضمن حق دادن به ايشان برای بيان چنين اعتراضی توجه شما را به اين
نکته جلب می کنم خواسته يا ناخواسته آقای افشاری به عنوان ليدر جبھه بازسازی شده "حمله نيروھای خارجی " )با
پالک جديد دخالت بشر دوستانه( توسط سايت روزآنالين در نظر گرفته خواھند شد .و دليل اين تلقی ھم انتشار مقاله مذکور
در زمانی خاص و در ادامه انتشار مطالب اينچنينی در سايت روزآنالين است که نظر مخاطبان خاص را روی به اين امکان
جلب می کند .بنده اعتراف می کنم که جای خالی داليل من برای اين ادعا در اين نوشته مشھود است اما برای آنکه "در
شرايط فعلی" جدا از گشايش ھر بحثی که يک سر آن به داخل ايران و به فعاالن سياسی داخل ايران برسد به عنوان يک
"پيش فرض امنيتی" خودداری می کنم ترجيح می دھم اين "نقص" را در نوشته ی خود بپيذيرم اما بيش از اين وارد اين
بحث نشوم.
***

پرچمھا:
اين بخشھای ابتدايی اين مقاله ی آقای افشاری نوشته اند که " :دخالت نظامی ناتو به ھمراه متحدين آسيايی و آفريقايی
اش آخرين تجربه اعمال مفھوم " دخالت بشر دوستانه " بود که بر اساس مصوبه  ١٩٧٠شورای امنيت سازمان ملل رخ
داد ".
يکی از ھنرمندانه ترين و ھوشمنانه ترين شيوه ھای طرح يک ادعای قديمی است .آن بخش از فعاال سياسی ليبرال ايران
که موافق تحريم و حمله ی خارجی )دخالت بشر دوستانه( ھستند معموال در توجيه حمله ی نظامی به ديگر کشور ھا از
طرف آمريکا سعی بسياری برای کم رنگ کردن نقش آمريکا در به راه اندختن جنگھا می کنند و سعی می کنند با "تئوری
پرچمھا" ،مسئله "کميت" نيروھای نظامی و "فرماندھی" نيروھای نظامی مھاجم را از نظر دور کنند.
از آقای افشاری سوال می کنم :
 :١دقيقا ترکيب اين "متحدين آسيايی و آفريقايی" ناتو از نظر کمی و کيفی چگونه بوده است؟ اين "متحدين آسيايی و
آفريقايی" دقيقا چه کشورھايی ھستند و ھر کدام چه نقشی در حمله به ليبی داشته اند؟ مقدار تجھيرات و نيروھای انسانی
که ھر يک از اين کشورھا وارد جنگ با ليبی کرده اند چه مقدار بوده است؟
 :٢شما خود نوشته ايد که طبق مصوبه  ١٩٧٠شورای امنيت مجازات منطقه ممنوعه پرواز را عليه حکومت قدافی
تصويب کرد .اما توجه نمی کنند که ايجاد منطقه ی پرواز ممنوع دقيقا اجرای منطقه پرواز ممنوع است نه ھيچ چيز ديگر!
از چه زمانی تا به حال برای جلوگيری از پرواز ھواپيماھا در "آسمانی" که پرواز ممنوع اعالم شده است دست به
"بمباران ھای زمينی" " ،کشتار سپرھای انسانی غير مربوط بھپدافند ھوايی" و "انھدام زير ساختمھای اقتصادی و
رفاھی" می زنند؟
)اگر اين بمباران معطوف به فرودگاه ھا و آشيانه ھواپيماھا بود ميشد از کنار آن گذشت اما بمبارانھای ناتو اھدافی به جز
فرودگاه ھای ليبی بود .بماند که قانون پرواز ممنوع دقيقا معطوف به ممنوعيت پرواز ھواپيما در يک حريم مشخص
ھوايی است و حتی ربطی به فرودگاه ھا و تجھيزات ھوايی روی زمين ندارد(.

 :٣دقيقا طبق کدام مصوبه شورای امنيت و با استناد به چه قانونی در سازمان ملل ،بازوی اجرايی مصوبات سازمان ملل
"ناتو" يا "دولت آمريکا" است؟

نوشته ايد که " :نقطه شروع دخالت نظامی در ليبی به خاطر خشونت نفرت انگيز قذافی بود که با تجيزات سنگين نظامی
به مقابله با مردم بی پناه معترض پرداخت .وی جنگ را به مردم ليبی تحميل کرد و با خودخواھی حاضر به انتقال قدرت
نشد .پسر وی سيف االسالم در جلوی دروبين ھای تلوزيونی به صراحت اعالم کرد که اگر شده نصف مردم ليبی را می
کشيم اما اجازه نمی دھيم حکومت تغيير پيدا کند ".خوب اين منطق يعنی من زور دارم پس حمله می کنم.
آمريکا و ناتو ھم بدون اجازه ی سازمان ملل قانون را ھر طور که مايل ھستند اجرا می کند دليل آن ھم فقط اين است که
قدرت انجان دادن آنرا دارد .
ق خانواده قذافی و آمريکا چه تفاوتی با ھم دارند؟
 :٤اين دو منط ِ
 :٥ھمين چند روز پيش جمعيت جھان به  ٧ميليار نفر رسيد .ھر بحرانی مانند بحران آب ،غذا ،منازعات اقتصادی،
دنيای تا بن دندان
کشمکش ھای مرزی و صدھا بحران ديگر که يکی از آنھا ھم يک جنگ جھانی ديگر است می تواند اين
ِ
مسلح شده را به يک کشتارگاه تبديل کند .آمريکا در شرايط "صلح" ھم به مصوبات سازمان ملل پايند نيست )مثال بارز
آن تھديد به ندادن بدھی خود به يونسکو به اين دليل که جھان بر خالف ميل آمريکا به عضويت فلسطين در يونسکو رای
داده است (.چه نيرويی قرار است اين کشور را در شرايط "جنگ" مھار کند؟ آمريکا کشوری است که سابقه استفاده از
بمب ھسته ای عليه بشر را دارد و اتفاقا تنھا کشوری در طول تاريخ است که اين کار را انجام داده است.
***

انحراف که از چه؟
آقای افشاری در بخش ديگری از مقاله خود نوشته ايد که " :ارزيابی عملکرد نيروھای انتظامی خارجی و تطبيق آن با
موازين دخالت بشر دوستانه محتاج بررسی تفصيلی است و به مالحظه عوامل مختلفی نياز دارد .ابتدا بايد توجه کرد در
ھر نوع عمل و اجرای برنامه انحراف نيز وجود دارد .نفس انحراف دليلی بر وجود بر بطالن و ناکامی يک برنامه نمی
شود .بلکه ميزان و درجه انحراف است که تعيين کننده است .عملکرد غرب در ليبی دارای انحراف بود و از محدوده
مصوبه سازمان ملل نيز در محدوده ھايی تخطی کرد .اما ادعای نگارنده اين است که کليت عملکرد آن در مجموع در قالب
دخالت بشر دوستانه می گنجد .در ادامه سعی می شود ادله و داليل الزم برای اثبات اين ادعا شرح داده شود".

 :١اينکه آقای افشاری نوشته اند که " :نفس انحراف دليلی بر وجود ،بر بطالن و ناکامی يک برنامه نمی شود .بلکه
ميزان و درجه انحراف است که تعيين کننده است ".دقيقا از نظر ايشان "انحراف" از برنامه يعنی چه؟ آقای افشاری از
چند درجه تا چند درجه زاويه گرفتن از برنامه اصلی را انحراف می نامند؟
 :٢بايد سوال کرد که دقيقا کدام برنامه مد نظر شماست؟ به عبارت بھتر برنامه چه کسی مد نظر شماست آقای افشاری؛
"سازمان ملل" يا "ناتو"؟
بر طبق مصوبه سازمان ملل عملکرد ناتو به داليل ذکر شده در بند قبلی از چھارچوب "انحراف" خارج شده و به عملکرد
دلبخواھی اين سازمان تبديل شد .بر طبق برنامه ی ناتو عملکرد نظامی اين سازمان نه تنھا ھيچگونه انحرافی از برنامه
طرح شده نداشت که به نظر من "عملکرد " آن صد در صد مطابق "برنامه " انجام شد.

***

تاريخ از جائی که به نفع ما است شروع نمی شود:
آقای افشاری در بند ديگری نوشته ايد " :دخالت بشر دوستانه به صورت غير رسمی از حمايت گروھی از مردم انگليس
از مبارزات آزادی بخش و استقالل طلبانه مردم يونان بر عليه امپراطوری عثمانی آغاز شد و بعد ھا در القاء برده داری
از سوی دولت وقت انگلستان و درگيری نظامی اين دولت با قاچاقچيان برده وارد مرحله باالتری گشت و دھه ھا بعد به
صورت يک ترم در روابط بين الملل در آمد".
در انتھای مقاله خود نيز چنين مطلبی را درج کرده ايد " :اما برای تصميم گيری در خصوص اعمال دخالت بشر دوستانه
محاسبات مربوط به آينده جايگاھی ندارد .بمانند صحنه ای که يک فرد با فرد ديگر درگير شده است و بيم آن می رود که
در اين درگيری جان فرد زير ضربه به خطر بيفتد يا بين زن و شوھری دعوای فيريکی رخ داده باشد .در اين حالت دخالت
برای نجات فرد مشروط به اين نمی گردد تا محاسبه ای انجام شود و ھزينه وفايده دخالت در ترازوی سنجش قرار گيرد.
نجات فرد مستلزم دخالت فوری است".

آقای افشاری تاريخ را نمی توان از نقطه ای که مورد تاييد ما يا برای تامين منافع ما مفيد است آغاز کرد يا بالعکس آنرا
متوقف کرد.
به نظر می رسد شما تاريخ را از نقطه ی آغازين تالشھا انسانھا و انديشه ھای مترقی برای الغای مناسبات برده داری
شروع کرده ايد .بعد يک برش در تاريخ ايجاد کرده و به نقطه ی آغاز فعاليت ھای بين المللی بريتانيا تحت پوشش "الغای
برده داری" جھش کرده و سپس اين دو تکه را به يکديگر وصل کرده ايد!
انسانھا و انديشه ھای مترقی برای الغای قانون و فرھنگ برده داری در شرايط زمانی و مکانی وقت )برپا بودن نظام برده
داری( با چه نيروی روبه رو و درگير بودند؟ _ به نظر من پاسخ اين است" :حکومتھا".
به نظر می رسد جناب افشاری يا تاريخ برده داری را مطالعه نکرده اند يا برای دادن رنگ بوی انسانی به حکومتھای
بخشی قوانين الغای برده داری ،آن را از نقطه ای که مورد
درگير در پروسه "دخالت بشر دوستانه" ،از طريق ارزش
ِ
نظرشان بوده است مطالعه کرده اند.
برده داری:
بين سالھای  ١٥٠٠تا  ١٨٠٠ميالدی در حدود  ١٥ميليون سياھپوست آفريقايی به قاره آمريکا انتقال يافتند تجار برده
آنھا را از غرب آفريقا می خريدند .بيشتر اين بردگان به ھنگام جنگ و يا شبيخونھايی که برای شکار آنان صورت می
گرفت ،به اسارت در می آمدند .وحشت اصلی بردگان آفريقايی ،در راه آمريکا در ھنگام عبور از گذرگاه ميانی مسافرت بر
روی اقيانوس اطلس شروع می شد .بسته به جھت وزش باد عبور از اقيانوس ممکن بود تا شش ھفته به طول بينجامد
صدھا برده در يک فضای کوچک و در شرايط بسيار بدی جای داده می شدند در چنين فضايی ھوا ،غذا و آب بسيار کمی
وجود داشت معموالً برده ھا را با زنجير بھم می بستند تا قادر به فرار يا پريدن به دريا نباشند تقريبآ ً از ھر  ٥برده يک نفر
در مسير گذرگاه ميانی می مرد ،يعنی در مجموع سه ميليون انسان در طبقه ی زيرين کشتی ھا در غل و زنجير مردند.
برده داری در آمريکا:
در آمريکا نيز الغای قانون برده داری نه به داليل انسانی که به اين دليل بود که اياالت شمال آمريکا به دليل موقعيت خاص

جغرافيايی خود ھرگز نتوانستد مزارع بزرگ و وسيع جنوب را بوجود آورد .در حاليکه ثروت در اياالت جنوبی حاصل
ميليونھا ھکتار زمين کشاورزی بود که در آنھا صدھا ھزار برده سياھپوست در بدترين شرايط انسانی به کشت توتون و
پنبه مشغول بودند .شمالیھای صنعت گر و تاجر ،سياھپوستان را افرادی دست و پا گير و زائد تلقی میکردند .از آنجا که
حرکت سريع تمدن غرب ،برتری جامعه صنعتی بر جامعه کشاورزی را در سالھای نخستين قرن  ١٩به اثبات رسانده بود،
اختالف ميان شمال صنعتی با جنوب کشاورزی سرانجام با يک جنگ خونين چھار ساله حل و فصل شد.
دولت فدرال برای حل معضل برده داری ،اصالحيه سيزدھم قانون اساسی اياالت متحده آمريکا را در سال  ١٨۶۵به
تصويب رساند .براساس اين اصالحيه »بردگی و کار اجباری جز به عنوان مجازات جرمی که شخص ،طبق مقررات به آن
محکوم شده باشد ،در اياالت متحده يا ھر مکان ديگری در حوزه قضايی آنھا« ممنوع شد .اين قانون سه سال بعد با
اعطای حق شھروندی به کليه اتباع اياالت متحده آمريکا فارغ از نژاد و رنگ پوست بر اساس اصالحيه چھاردم قانون
اساسی ،تکميل شد .اما تا يک قرن بعد ،ميليونھا سياھپوست آمريکايی در فقر و تنگدستی گرفتار بودند .بسياری از
کارفرمايان در جنوب عالقهای نداشتند که سياھان را به کار بگمارند .وضعيت تحصيلی و آموزشی سياھان نيز در شرايط
اسفناکی قرار داشت .تا زمان الغای برده داری ،سواد خواندن و نوشتن برای بردهھا جرم غير قابل بخششی بود .بعد از
الغای برده داری نيز سياھپوستان فقير قادر نبودند که کودکان خود را در مدارس ثبت نام نمايند .آن دسته از کودکان سياه
که از شانس بيشتری برخوردار بودند ،مجبور بودند در مدارسی جدا از سفيد پوستان تحصيل کنند .سياھان در حالی با اين
مشکالت دست به گريبان بودند که گروھی از نژادپرستان متعصب سفيد پوست با تشکيل جوخهھای مرگ به نام
"کوکالکس کالن" سياھان را ھدف حمالت خود قرار میدادند .اين افراد به بردگان سابق حمله میکردند ،اموال ناچيزشان
را غارت میکردند و به شکل دلخراشی آنان را به قتل میرساندند .شيوه شکنجه سياھپوستان نيز به شکل »لينچ کردن«
انسانی متعصبين سفيد پوست با بیتفاوتی
بود که آنان را قطعه قطعه و يا زنده زنده میسوزاندند .اين اقدامات ضد
ِ
حکومت فدرال ،پليس و دستگاه قضايی ھمراه بود.

الغای برداری در انگليس يا آغاز ديپلماسی کشتيھای توپدار:
نکته بعد اينکه نقطه ای را ھم که آقای افشاری روی آن دست گذاشته اند تا تاريخ را از آنجا شروع کنند تامين کننده
نظرات و منافع آقای افشاری نيست .زمانی انگلستان خود تجارت برده را رھبری می کرد و دولتمردان انگليسی بخش
بزرگی از ثروت خود را از تجارت برده و کار برده -گان کسب کرده بودند .بسياری از انسان ھای سياه پوست در طول
مسير حمل با کشتی در اثر گرسنگی ،تشنگی ،خفگی و جراحات و زخمھای شکنجه در ھمان کشتی می مردند و به دريا
افکنده می شدند .کشور انگلستان مانند ھر حکومت برده دار ديگری در تاريخ فعايت برده داری خود شکنجه ھای غير
انسانی بردگان را در تاريخ ثبت کرده است .حاال بماند در تاريخی که آقای افشاری روايت می کنند دولت انگلستان بعد از
"حمايت گروھی از مردم انگليس از مبارزات آزادی بخش و استقالل طلبانه مردم يونان بر عليه امپراطوری عثمانی" به
ناگاه )بعدھا(" ،دولت وقت انگلستان درگيری نظامی با قاچاقچيان برده " را شروع می کند و مفھوم "دخالت بشر
دوستانه" در جھان زائيده می شود!
از آقای افشاری با آن سابقه ی طوالنی فعاليت سياسی انتظار می رود تصوير روشن تر ،تفکيک شده تر و دقيق تری از
تاريخ داشته باشند و در نوشته ای که سعی دارد عبارت "دخالت بشر دوستانه" را وارد فضای سياسی روز ايران کند
کمی زحمت کشيده و تاريخ و استدالل محکمتری ارائه دھند .صحبت بر سر درگيری گروه ھای دانشجويی يا تحليل نامه ی
آقای ايکس به آقای ايگرگ و غيره نيست .صحبت بر سر مشروعيت بخشی به حمله ی نظامی به ايران )دخالت بشر
دوستانه( است .صحبت بر سر سر انھدام زير ساختھای اقتصادی و کشته شدن انسانھای ساکن ايران زير بمب ھای
ناتو)آمريکا( و حمالت کور نيرويی مقابل ناتو در ايران است.

ضمن اينکه آقای افشاری بھتر است در رجوع دوباره به تاريخ سری ھم به تاريخ کشور خود و مخصوصا نامه ی " امير
کبير" خطاب به دولت فخيمه بريتانيا ھم رجوع کنند .چيزی که آقای افشاری در "درگيری نظامی دولت وقت انگليس با
قاچاقچيان برده" خالصه می کنند در تاريخ به دخالت نظامی انگليس در "آسيا" و در "خليج فارس" به بھانه "الغای
برده داری" ھم کشيده شده است .از اين سياست با عنوان "ديپلماسی کشتی ھای توپدار انگليسی" ياد می کنند .صابون
تھديد آن بر تن ايران نيز خورده است .جناب امير کبير در نامه ی خود به دولت بريتانيا ضمن دفاع از تالش برای الغای
برده داری در جھان با طعنه به دولت بريتانيا يادآوری می کنند" :اما الغای ھر شکلی از برده داری در ايران توسط خود
ما انجام می شود نه کشتی ھای توپدار شما" و اظھار اميدواری ميکند خود انگليسی ھا ھم به الغای برده داری پايبند
باشند!"
نکته بعدی اينکه ھمانطور که آقای افشاری می دانند موضوع حمله نظامی يک کشور به کشور ديگر و اشغال آن با
دعوای يک زن و شوھر تفاوتی از "عطارد تا سحر" دارد .اشغال نظامی کشور افغانستان توسط دولت آمريکا کجا و
دعوای يک زن و شوھر کجا؟ کمک نظامی روزانه  ٣٦ميليون دالری به ارتش اسرائيل برای دفاع از خود در برابر سنگ
ھای مردم فلسطين کجا و دعوای زن و شوھر کجا؟ از آن طرف ماجرا ھم می گويم :حمله ی قذافی با ھوايپما به مردم
خودش کجاو دعوای زن و شوھر کجا؟ سرکوب مردم بی دفاع بحرين توسط رژيم آل سعود با چراغ سبز آمريکا )سکوت
در برابر جنايت و سپس حمايت گرم کلينتون از ھمتای بحرينی خود( کجا و دعوای زن و شوھر کجا؟
آقای افشاری دو تز در تاييد حمله ی خارجی )دخالت بشر دوستانه( در نوشته ی خود مطرح کرده اند:
يک ":برای تصميم گيری در خصوص اعمال دخالت بشر دوستانه محاسبات مربوط به آينده جايگاھی ندارد"
دو" :در اين حالت دخالت برای نجات فرد مشروط به اين نمی گردد تا محاسبه ای انجام شود و ھزينه وفايده دخالت در
ترازوی سنجش قرار گيرد .نجات فرد مستلزم دخالت فوری است".

متاسفانه آقای علی افشاری به رغم انتظارات از ايشان به دستکاری سھوی يا عمدی تاريخ پراخته اند و ضمن عدم ارائه
ادله قوی يا منطقی و قابل پذيرش در دفاع از "دخالت بشر دوستانه" ،سريعا و با عجله ای در طی يک مقاله کوتاه
ضمن شانه خالی کردن از دفاع عقالنی از خو ِد موضوع مورد بحث )دخالت بشر دوستانه( ،به بيان تزھای عملی برای اين
دخالت بشر دوستانه جھش کرده اند.
در بيان اين دو تز که مربوط به روابط بين المللی و ما بين انسانھا و دولتھا و قدرتھا مادی جھانی است و در طی ھر
"دخالت بشر دوستانه" زندگی و آينده چند ده ميليون نفر را تحت تاثير قرار می گيرد ،باز ھم آقای افشاری به "يک
حالت" استناد کرده اند و مبنای عقلی بحث خود را بر يک"حالت" استوار کرده اند .که اين "حالت" در نوشته ی ايشان،
"دعوای فيزيکی يک زن و شوھر است"!
)به شرافتم سوگند می خورم که شوخی نمی کنم و اين عين عبارت آقای افشاری در مقاله است :بمانند صحنه ای که يک
فرد با فرد ديگر درگير شده است و بيم آن می رود که در اين درگيری جان فرد زير ضربه به خطر بيفتد "يا بين زن و
شوھری دعوای فيريکی رخ داده باشد" .در اين حالت دخالت برای نجات فرد مشروط به اين نمی گردد تا محاسبه ای
انجام شود و ھزينه وفايده دخالت در ترازوی سنجش قرار گيرد .نجات فرد مستلزم دخالت فوری است ...در اين حالت
دخالت برای نجات فرد مشروط به اين نمی گردد تا محاسبه ای انجام شود و ھزينه وفايده دخالت در ترازوی سنجش قرار
گيرد .نجات فرد مستلزم دخالت فوری است(.

منطق تعميم روابط و مسائل "دعوای زن و شوھر " به "سرنوشت ميليون ھا انسان"
جای خالی استدالل عقلی و ضعف
ِ
و "جنگ" و غيره ،ضعف جدی ساختار مقاله ی آقای افشاری در تببين ت ِز "دخالت بشر دوستانه" و دو ت ِز صادره ی
متعاقب آن است.
***

ايدئولوژی:
آقای افشاری در جای ديگری از مقاله خود نوشته اند" :چپ ھا در قالب مفھوم امپرياليسم معتقدند دخالت بشر دوستانه
دستکش مخملی بر دستان چدنی نظام استثمارگر سرمايه داری است که می خواھد منافع انحصاری خودش را بسط دھد.
مدافعان مکتب واقعگرايی نيز دخالت دادن آرمان ھا و ارزش ھا در ميدان روابط خارجی را مضر تشخيص می دھند و
معتقدند د رچارچوب بده بستان ھای متعارف سياسی بھتر می توان به اھداف انسانی نزديک شد .در کنار اين دو دسته
برخی از روشنفکرانی نيز ھستند که که از پی تعلق و شيفتگی به باور ھای ايدئولوژيک خود و قرار دادن يکسری احکام
جزمی ،غير انعطاف پذير و شی گشته چون مزمت ھميشگی و مطلق برخورد نظامی و يا حمايت نيروی خارجی و يا پيوند
زدن تام دموکراسی به مشی کامال مسالمت آميز و صرفا متکی به نيرو ھای داخلی از در مخالفت در می آيند .آنھا نيز
توجھی به واقعيت ھا و مستندات ندارند و برخورد شان در چارجوب دستگاه فکری و سياسی شان صورت می گيرد".
اينجا ھم رگه ھايی از يک بحث قديمی دوباره زنده شده است .وقتی آقای افشاری می نويسند " :آنھا نيز توجھی به
واقعيت ھا و مستندات ندارند و برخورد شان در چارچوب دستگاه فکری و سياسی شان صورت می گيرد"؛ بايد به
سواالتی جواب بدھند.
:١فکر کردن در "چارچوب دستگاه فکری" چيز بدی است يا مشکلی دارد؟!؟ بر خالف منطق است يا بر خالف عقل؟ آيا
آقای افشاری در جايی خارج از "چارچوب دستگاه فکری" خود ،فکر می کنند؟؟؟
من فکر می کنم که ھمه ی انسانھا در " چارچوب دستگاه فکری " خود فکر می کنند .ھر انسانی با دستگاه فکری ،با
دستگاه منطقی خود به تحليل مسائل می پردازد .مدتی است ُمد شده است که ليبرالھای ايرانی مدام در نکوھش و مذمت
داشتن دستگاه فکری و سياسی و فلسفی و غيره شعارھايی می دھند .در نوشته ی فعاالن دانشجويی سابق به خصوص
ِ
آن دسته که مطالبشان مورد پسند سايت روزآنالين است ھم ما و ھم ديگرانی که به دنبال "چرايی" و "چيستی" اين ادعا
ھستند فقط با مطالبی شامل "دلبستگی ھای شخصی" مواجه می شويم اما از آقای افشاری توقع می رود بر خالف اين
افراد در ،رد " چارچوب سياسی مشخص" " ،دستگاه فکری" و غيره استدالل و منطقی عرضه کنند.
در اين شکی نيست که "زمان" )در معنای تاثر
جميع جھات موثر از قبيل تاريخ و فيلترھای ذھنی و امور کلی مانند زبان
ِ
و اجتماع و غيره( تغييراتی در دستگاه ھای منطقی و فکری انسانھا ايجاد می کنند و گاه مانند مکاتب فلسفی نوظھوری
که مکتب فلسفی قبل از خود را زير و رو می کنند  ،دچار تغيير در بنيان ھا می شوند .اما به ھرحال اين دستگاه فکری
برای ھر انسانی _فرای رسايی و نارسايی_ و تغيرات مداوم موجود است .اين بيشتر به يک ُمد شبيه است تا يک نظريه
عقلی.
 :٢بنده البته سواد اندکی در فلسفه دارم اما خيلی مايل ھستم آقای افشاری اين "مکتب واقع گرايی" مورد اشاره ی خود
را برای مخاطبان توضيح دھند .منظور جناب افشاری از " مکتب واقعگرايی" کدام مکتب است؟ بزرگان فکری اين مکتب
چه کسانی ھستند؟ تاريخ فکری آن چگونه است؟ از کجا يا با انديشه ھای چه کسی آغاز شده است و توسط چه کسانی به
پختگی رسيده است؟ اسم اين مکتب )مکتب واقعگرايی ( با تقسم بندی ای که جناب افشاری کرده اند اصوال حاوی
"تناقض" است.

الزم به توضيح است که "واقع گرايی" معادلی برای رئاليسم است و يک مکتب نيست بلکه يک مفھوم است .از نظر
رئاليست ھا "حقيقت" ھمان چيزی است که در جھان برابر ماست .رئاليسم در برابر "ايده آليسم" قرار دارد .و البته با
پيچيدگی اين مفاھيم در طول تاريخ انديشه اين تقابل تحت تاثير "جنس" و "جايگاه" حقيقت قرار گرفته است.
دستگاه فلسفی افالطون را اوج "ايده آليسم" می دانند در صورتی که افالطون نيز با پرسش از "جايگاه حقيقت" يک
واقعگراست! _ بله تعجب نکنيد دنيای مثل در ذھن افالطون نيست بيرون از افالطون است )اما کجاست؟( .افالطون و
ارسطو ھر دو به حقيقت در بيرون از ذھن اعتقاد داشتند اما افالطون در باال ،و ارسو در پائين! بحث ھای "ھستی
شناسی" و "شناخت شناسی" و "بحثھای مربوط به منشا مقوالت" ھمه ی مفاھيم متقدمين از جمله "واقع گرايی" و
"ايده آليسم" را تحت تاثير خود قرار داده است.
آليسم رئاليستی است.
دستگاه فلسفی افالطون يک ايده
ِ
رئاليسم ايده آليستی است.
دستگاه فلسفی ارسطو يک
ِ
گرای ايده آليست بود.
کانت يک تجربه
ِ
بارکلی يک ايده آليست تجربه گرا بود.
ارسطو ،ماترياليست ھا ،تجربه گرايان انگليسی ،فيزيکاليست ھا ،پوزيتيويست ھای منطقی و  ...ھمه "واقعگرا" ھستند.
استفاده اينچنينی آقای افشاری از عنوان "واقع گرايی" در فضای انديشه و فلسفه بيتشر به عنوان يک فحش دوران
اسکوالستيک شبيه است تا يک نظر منطقی يا يک نظر عقلی.

 :٣معنای کلمه " ايدئولوژی" از نظر آقای افشاری چيست؟ آقای افشاری اين مفھوم را در چه معنايی به کار می برند و با
چه استدالل عقلی رد می کنند؟ بعيد می دانم با پناه بردن به ھر تعريفی آقای افشاری بتواند ثابت کند که خود تحت تاثير
ايدئولوژی سخن نمی گويند .اين بعيد دانستن را ھم شما بگذاريد به حساب پرھيز از مطلق گرايی وگرنه تا کنون تمام
ليبرالھای وطنی از زير بار تعريف ايدئولوژی فرار کرده اند و يا اگر تعريف يا اشاره ای ھم به اين مفھوم کرده اند از
سواالتی که با ھمان تعاريف در برابر خودشان قرار گرفته است گريزان بوده اند .واقعا اين "ايدئولوژی" از نظر شما
چيست؟

در دنباله جمالت باال آقای افشاری می نويسند که ":در خصوص ليبی نيز اين نيرو ھا در سطح بين المللی و داخلی
رويکردی منفی در پيش گرفتند .البته برخی از آنھا قبل از حمله ناتو نيز غرب را سرزنش می کردند که چرا در خصوص
جنايت ھای قذافی سکوت پيشه کرده است".

اين تقسيم بندی جديدی نيست که "من يک طرف و ھر کس ھم طرف من نيست در طرف ديگر است" .اما اينکه آقای
افشاری ھمه ی مخالفان و منتقدان نظرات خود را از "کمونيست و چپ و واقع گرا و روشنفکر و  ...و کال ھر کس که
مخالف راھکار حمله خارجی )مداخله بشر دوستانه ی( ايشان است را ) و حتی کسانی که با عملکرد ناتو مخالف بوده اند
که چرا ناتو زودتر دخالت نکرده است  ،يعنی کسانی که با تئوری مداخله بشر دوستانه آقای افشاری موافق ھستند اما به
ريز جزئيات عملکرد ناتو انتقاد دارند را ھم (،ھمه را با ھم با ھم در يک طرف قرار داده ،و در يک جمله حکم کلی صدر
کرده اند که" :رويکردی منفی در پيش گرفتند".
 :١آيا استدالل ھمه ی اين گروه ھا يکسان بوده است؟
 :٢آيا آقای افشاری اشاره ای به داليل ھر يک از اين گروه ھا برای مخالفت با دخالت خارجی کرده اند؟

 :٣آيا آقای افشاری داليل عقلی و منطقی برای "منفی" قضاوت شدن تمام داليل ديگران _آن ھم به صورت يکجا_ بيان
کرده اند؟
ممکن است جواب آقای افشاری به سه سوال اخير اين باشد" :بله جواب داده ام .داليل من در مقاله است" .ولی يک مقاله
به عنوان کل ،متشکل از مدعيات مندرج در آن به صورت جزء است .در جزئيات نشانی از چنين استدالالت عقلی و منطقی
به عنوان اجزای سازنده يک کل موجود نيست .وقتی اجزا از داليل عقلی و منطقی خالی است چگونه کل که ساخته شده از
اين اجزا است )تاکيد می کنم با "ھر نتيجه ای" در پايان( می تواند حاوی چنين حلقه ھای مفقودی باشد؟

***

معلولھای با علت مجھول:
در ادامه ی مقاله آقای افشاری نوشته اند که" :برخورد نظامی غرب معلول خيزش انقالبی مردم ليبی و خشونت عريان و
خونريزی ھای قساوت آميز قذافی بود".
 :١آيا حمله نظامی آمريکا به "يوگوسالوی""،افغانستان" و "عراق" ھم "معلول" خيزش انقالبی مردم اين کشورھا
بوده است؟

 :٢در طرح اين پرسش فارغ از آنچه در اين کشورھا روی داد نظر معطوف به "رابطه علی" بيان شده از طرف آقای
افشاری است .آيا ھميشه حمله ھای نظامی آمريکا و ناتو به کشورھا و اشغال اين کشور ھا "معلول" خيزش انقالبی مردم
اشغال
اين کشور ھاست؟ يا فقط در ليبی معلول خيزش انقالبی مردم ليبی بوده است؟ اگر چنين است حمله ی نظامی و
ِ
)=دخالت بشر دوستانه در( افغانستان يا عراق "معلول" چه چيزی بوده است؟

 :٣حمله نکردن آمريکا و ناتو )مداخله بشر دوستانه نکردن آنھا( در بحرين "معلول" چه چيزی بود؟ در بحرين که
نيروھای نظامی آمريکا در خاک خود بحرين پايگاه نظامی داشته و به راحتی چشم به ھم زدنی تونايی دخالت نظامی
)دخالت بشر دوستانه( داشتند.

 :٤توجه بيشتر آمريکا به دخالت بشر دوستانه بعدی در سوريه به جای يمن يا بحرين که مدتھاست از سرکوب وحشيانه
آنھا توسط دولتھای مورد حمايت آمريکا می گذرد "معلول" چه چيزی چيست؟
البته آقای افشاری در جايی از مقاله خود رفتارھای دوگانه غرب )بازتاب اين رابطه علی که ھمه چيز در آن معلول است
و علت مجھول است( را پذيرفته است و می نويسد " :برخی وجود استاندارد ھای دو گانه و سوابق سوء غرب را مطرح
می کنند و صالحيت آنھا را برای ارتکاب عمل بشر دوستانه زير سئوال می برند .در اين خصوص حق با منتقدان است.
کارنامه غرب در اين خصوص کارنامه مثبتی نيست ولی سرتاسر منفی ھم نيست بلکه خاکستری است ".اما آقای افشاری
به حکم ايدئولوژی ليبرالی خود )ايدئولوژی در معنای اولين تعريف از تعاريف سه گانه مارکس از مفھوم ايدئولوژی که
در کتاب ايدئولوژی آلمانی بيان شده است  ،يعنی به معنای آگاھی دروغين ،کاذب و باژگونه ی واقعيت را به جای واقعيت
پنداشتن و معرفی کرد( قادر به ديدن و پذيرش اين نکته ی ظريف نيست که "اين حالت خاکستری" ،يا آنچه که آنرا

"رفتارھای دوگانه غرب" می نامند يا "علت گمشده ی معلول ھای بی علت" که در سوالھای بنده مطرح شده است چيزی
نيست جز "منافع حافظان نظم جھانی موجود" .اين حالت خاکستری و "غير صفر و يکی" ترسيم شده ،دقيقا ناشی از
منافع آمريکا و قدرتھای اروپايی درگير در حمالت نظامی با پرچم "دخالت بشر دوستانه" است که اتفاقا به صورت "صفر
و يکی" و کامال "سياه و سفيد" عمل می کند .عملی يا تامين کننده منافع عمل کننده است يا تامين کننده منافع عمل کننده
نيست .مسئله خيلی روشن است .و البته يادمان نرود اين "منافع" می تواند "کسب منافع جديد""،دفاع از منافع جاری"،
"شناسايی و حذف تھديد ھای احتمالی" که متوجه نظام جھانی فعلی است و ناظمان آن "قدرتھای" حاکم بر اين نظم
ھستند و مسائل اينچنينی را شامل می شود.
يکی" آمريکا و قدرتھای اروپايی سوال زير است:
مصداق مشخص و تاريخی اين نظام "صفر و
ِ
 :٥چرا اصوال در ھيچ دوره ای از تاريخ کشتار مردم فلسطين به دست ارتش اسرائيل ھيچ دولتی در آمريکا و اروپا حتی
به "دخالت بشر دوستانه" نيانديشيده است؟ )اين امر "معلول" چيست؟( و چرا ھر بار "دخالت بشر دوستانه" به نفع
اسرائيل )قدرت قوی تر و برتر درگيری( در قالب ھليکوبترھای آپاچی ،بمب ھای خوشه ای ،زيردريايی نظامی ،ميليونھا
دالر کمک نظامی در روز  ،وتوی مداوم تمام قطعنامه ھای جھانی در سازمان ملل و غيره صورت گرفته است؟
ظاھر اين "دخالت بشر دوستانه" بوقی است که از ھر سر آن می تواند در آن دميد و تعداد دميده شدن در سر گشاد بوق
ھم توسط آمريکا و ناتو کم نبوده است.

***

ش کالسيک:
امپرياليسم و فح ِ
آقای افشاری در قسمت ديگری از مقاله خود نوشته اند " :وظيفه جامعه جھانی بود تا ماشين نظامی و اھريمنی قذافی را
در ھم بشکند .مردم ليبی خود آغاز گر انقالب شان بودند و ھرچقدر نسبت به آنھا انتقاد وجود داشته باشد نمی توان آنھا
را وابسته خواند .بھره گيری از حمايت مشروع خارجی وابستگی نمی اورد و اين اتھامات ويا ياغی ناميدن آنھا برخاسته
از ھمان ذھنيتی است که در اول انقالب ھر ديدگاه مخالف چپ در سياست خارجی را به وابستگی متھم می نمود و در عين
حال شباھت آن به گفتمان حاکميت و بخصوص سيد علی خامنه ای نيز قابل کتمان نيست .گفتمان کالسيک امپرياليسم با
تاکيد بر الويت وحدت ضد امپرياليستی و سمت گيری در قطب مقابل غرب در عرصه جھانی نه تنھا در کنار رفتن
دموکراسی نقش موثری داشت بلکه با تعريف خصومت با جھان غرب در مشروعيت بخشی به تثبيت و تداوم انگاره ستيزه
چويی در سياست خارجی نيز موثر بوده است .در اصل تفاوت اصولی بين اين ديدگاه با نگرش سيد علی  ...در سياست
خارجی تھاجمی و خصومت محور وجود ندارد .حال با اين توضيحات بسراغ نقد استدالل ھايی می رويم که برخورد نظامی
در ليبی را خارج از دخالت بشر دوستانه می دانند".

آقای علی افشاری با وجود تمام سعی و تالشی که کرده اند تا اسير پيش فرضھا نشوند و با ادبياتی غير از "ادبيات جنگ
سرد ليبرالھای وطنی"مقاله را به پيش ببرند .بنده ادعا می کنم تالش آقای افشاری تالش ناموفقی ھم نبوده است و ايشان
در ھمه ی قسمتھای مقاله به جز اين قسمت توانسته اند از "تعصب""،اين ھمانی پيش فرضھای ايدئولوژيک با بديھيات
منطق " حذف ھمه ی نقد ھا از طريق چسباندن ناقد به استالين و کره شمالی و "...فاصله
"" ،توھين" و نيزاستفاده از
ِ
ی قبال قبولی بگيرند .آقای افشاری در نوشته خود بيشتر به دنبال اثبات مواضع خود بوده اند تا نفی نظريات مخالف گرچه
در اين رويه اثباتی به شدت از روش حذف يک به يک تفسيرھای بديل استفاده کرده اند و برای وزن دادن به محورھای

اصلی مقاله خود زحمت چندانی نکشيده اند و آنھا را بصورت احکام کلی صادر و سپس رھا شده در مقابل مخاطب قرار
داده اند.
اما در رابطه با اين قسمت از مقاله آقای افشاری نيز سواالتی مطرح است که يک به يک بيان می کنم.
 :١اين مطلب که مردم ليبی وابسته به خارجی ھا معرفی شده اند از طرف چه کسی يا چه گروھی مطرح شده است؟
مخاطب اين نقد آقای افشاری چه کسی يا چه کسانی است؟
واقعا جواب اين سوال از مطالعه نوشته ی آقای افشاری به دست نمی آيد .حداقل جواب قطعی و مطمئنی به دست نمی آيد.
آقای افشاری در جمالت بعدی از "چپھا"" ،معتقدان گفتمان کالسيک امپرياليسم" و "آقای خامنه ای" نام می برند اما به
واقع مشخص نيست طرف حساب ادعا اول چه کسی است؟ واقعا برای من ھم جالب است بدانم چه کسی به خود جرات داده
است که مردم ليبی را که وارد مبارزه مسلحانه با يکی از ديوانه ترين رژيم ھای ديکتاتوری شده اند را وابسته بخواند.
نبردی که مردم ليبی در آن بين  ٤٠تا  ٤٥ھزار کشته در راه درھم شکستن ديکتاتوری دادند.
من حتی از اين مطالب بعضی رسانه ھای آلمانی مطلع ھستم که تعدادی از مخالفان قدافی در قالب توافق شورای خود
خوانده ی انتقالی با دولت آلمان ،قبل از جدی شدن اعتراضات مخفيانه از طرف سرويس ھای امنيتی آلمان آموزش ھای
ويژه نظامی ديده اند و در نبردھای ليبی نقش ايفا کرده اند اما حتی اين موضوع ھم نمی تواند به مردم مبارز ليبی انگ
وابستگی بزند.

 :٢آقای افشاری چه چيزی را "حمايت مشروع" و چه چيزی را "حمايت نامشروع" می خوانند؟ آيا منبعی که به اعمال
قدرت نظامی مبادرت می کند در تعيين اين مشروع بودن يا نبودن تاثيری دارد؟ آيا وقتی کشور روسيه با پرچم حمايت از
اوستيای جنوبی و آبخازيا و ...به گرجستان حمله کرد و برای بقيه ھمسايگان اش خط و نشان می کشد اين ھم "حمايت
مشروع خارجی" است؟ يا فقط وقتی که کشور آمريکا به کشوری حمله ی نظامی می کند پای "حمايت مشروع خارجی"
در ميان است؟ يا اصوال ھر کس در اين دنيا زور-اش به کشور يا گروه ديگری برسد می تواند "حمايت مشروع خارجی"
انجام دھد؟ مثال وقتی کشور عربستان سعودی برای سرکوب مردم معترض بحرين به حکومت اين کشور کمک می کند اين
مصداق استفاده ديکتاتوری آل خليفه از "حمايت مشروع خارجی" است ؟ چرا فقط وقتی ايران به گروه حزب ﷲ يا حماس
کمک می کند اين "حمايت نامشروع خارجی" است و وقتی آمريکا از تروريسم دولتی اسرائيل دفاع ھمه جانبه می کند اين
"حمايت مشروع خارجی" است؟
اين سواالت پياپی را مطرح کردم که دقيقا مشخص شود که اين "حمايت مشروع خارجی" دقيقا چه چيزی است و خط و
مرزھايش تا کجاست و مصاديق اش در طول تاريخ چه اتفاقاتی بوده است .بعد از تئوری "دخالت بشر دوستانه که آقای
افشاری آنرا با يک تاريخ دستکاری شده عنوان کردند و نير دو تز صادر شده برای عمل به تئوری "دخالت بشر
تاريخ اين "حمايت مشروع خارجی" برای ما صحبت کنند.
دوستانه" از ايشان تقاضا دارم با دقت بيشتری در رابطه با
ِ

سوال سوم :اين ھمانی رفتار چپھا در اول انقالب با صحبت ھای آقای ايکس ،يا اين ھمانی رفتارھای چپھای اول انقالب با
رفتار مخالفان حمله ناتو به ليبی به چه دليلی است؟ اصال اينکه چپھای اول انقالب به ھر کس که از حمايت خارجی دم می
زد می گفتند وابسته ،چه ربطی دارد به اينکه عده ای از مخالفان حمله خارجی به ليبی ،شوای انتقالی ليبی را متھم به
وابستگی به خارجيان می کنند؟ اين چه منطقی است که ھر کس معتقد باشد يک گروه سياسی در کشوری وابسته به
کشوری خارجی است چون چپھای اول انقالب ھم اين را می گفته اند پس ادعايشان نادرست است؟!؟

بنده قبال عرض کردم که با اين تز وابستگی معرتضان ليبی مخالف ھستم .پس من با معتقدان اين نظريه مخالف ھستم .اما
بايد استدالل آنانرا شنيد و منطق گفته ی آنانرا به چالش کشيد و نقض کرد .من با اينکه شما نسبت به چپھای اول انقالب
چه نظری داريد اصال کاری ندارم.من با روشی که شما برای رد نظر مخالفان خود به کار برده ايد به شدت مشکل دارم.
اينکه" :بھره گيری از حمايت مشروع خارجی وابستگی نمی آورد و اين اتھامات و يا ياغی ناميدن آنھا برخاسته از ھمان
ذھنيتی است که در اول انقالب ھر ديدگاه مخالف چپ در سياست خارجی را به وابستگی متھم می نمود" درنتيجه رد و
باطل است) .خوب به چه دليل؟!؟(
ت "کالسيک" را
سوال چھارم :يکی ديگر از رويه ھای ليبرالھای ايرانی که تبديل به ُمد روز شده است اين است که صف ِ
پسوند مفاھيم قرار می دھند و از اين ترکيب با کارکرد "فحش سياسی" استفاده می کنند .اين ترکيب "گفتمان کالسيک
امپرياليسم" در جمله ی شما به چه معنی است؟ آيا ممکن است برای ما "گفتمان غير کالسيک امپرياليسم" را ھم توضيح
دھيد که متوجه شويم مدل غير کالسيک امپرياليسم چه شکلی است؟
به آثاری که گذشت زمان تاثيری بر آنھا ندارد ندارد کالسيک گفته می شود .اين مفھوم بيشتر در ھنر مورد استفاده قرار
می گيرد چون زيبائی ھايی وجود دارند که در ھمه اعصار قسمتی از تعريف زيبايی ھستند .اما در انديشه نيز از اين صفت
استفاده می شود .نوشته ھای افالطون ،ارسطو ،ايپيکوريان،دکارت ،اسپينوزا ،ھيوم ،کانت ،ھگل ،مارکس ،نيچه ...،به
ب تاريخ انديشيدن انسان ھستند.حاال اينکه چطور می شود از
عنوان آثار کالسيک فلسفه شناخته می شوند .اينھا مکتو ِ
ترکيب کلمه ی "کالسيک" با يک مفھوم ،تبديل به "فحش سياسی" شود واقعا من از فھميدن آن عاجز ھستم .اين ترکيب
به نوعی استفاده می شود که گويی اين از بديھيات است که "غير کالسيک" به "کالسيک" ارجحيت يا برتری دارد.
رفتار بسياری از چپھای اول انقالب ضلعی از "تفکر اردوگاھی" در ايران است که ضلع ديگر اش "رفتار ليبرالھای
امروز ايران است .جنبش چپ در ايران يکبار با خون خود-اش بھای تفکر اردوگاھی خود را پرداخت کرد و حاال متاسفانه
ليبرالھای ايران چند سالی است که به جد تصميم گرفته اند مجددا آزموده ای را بيازمايند .بھشت خيالی ساختن از شوروی
يا بھشت خيالی ساختن از آمريکا تنھا متوقف شدن در تاريخ است .اين تنھا نفی تکامل ،و آلوده شدن به تعصب است.
آمريکا ،روسيه ،چين ،آلمان ،انگليس ،فرانسه و ...ھمه به دنبال منافع خود ھستند .آمريکا به ھمين دليل در مخالفت با
تمام جھان ،قطعنامه ھای بين المللی و مصوبات سازمان ملل را به نفع ماشين کشتار اسرائيل وتو می کند ،روسيه و چين
ھم برای منافع خود پنھانی به رژيم ھای ديکتاتوری کمک می کنند .آمريکا تا مدتی قبل از در مصالحه با قذافی در آمده
بود و سپس به او خيانت کرد ،روسيه و چين ھم مدتی از د ِر ھمکاری با ديکتاتورھا در می آيند و بعد از دوشيدن آنھا به
آنھا خيانت می کنند .آمريکا برای پيشبرد منافع خود تحريم می کند و اتحاديه اروپا ھم برای منافع خود با تحريم ھا زير و
رو می کشد و الس می زند .در نظام سرمايه داری ھر اراده ای معطوف به کسب سود بيشتر يا دفاع از سود خود وارد
عمل می شود .انسانيست امری است که از طرف "ملتھا" به "دولت ھا" تحميل می شود .يعنی امری حاصل از فشار
"نظم داده شدگان" به "ناظمان" که معموال به مدد ابزارھا ايجاد نظم )مثال رسانه ھای( مصادره و به اسم دولتھا ثبت می
شود و در پايان به صورت يک نقاب انسانی ظاھری بر روی منطق سود محور زيرين قرار می گيرد.
***

آفتاب پرست:
يکی از بزرگترين مشکالت سياست و سياست ورزی در ايران اين است که بسياری از نيروھای سياسی خط و خطوط ثابتی
ندارند .با ھر نسيمی جنجالی آفريده می شود و نظريات در نه در طی يک روند تکاملی که يک شبه تغيير می کنند.
دوستان سابق من و آقای افشاری در جنبش دانشجويی که اين سالھا به عنوان فعال سياسی شناخته می شوند يک روز بر
"تحريم" پا فشاری می کنند و روز ديگر بيانيه می دھند که "غلط کرديم تحريم کرديم" .سياست ھنر انجام مانورھای غير

ممکن از طريق کسب قدرت حداکثری با منسجم ترين مبانی نظری است .يک حزب سياسی زمانی در انتخاباتی شرکت می
کند و زمانی شرکت نمی کند .عمل سياسی يک حزب برآمده از تحليل مشخص از شرايط زمانی و مکانی است .اما اين
معلق زدن ھای دلقک وارانه بين "تحريم کنيد " تا "غلط کرديم تحريم کرديم" ظرف مدت چھار سال و دوباره رفتن روی
موضع "تحريم کنيد ،غلط کرديم شرکت کرديم" ظرف مدت دو سال نشان از سرگيجه ھای شديد نيروھای سياسی است.
اين سرگيجه در بين بسياری از نيروھای سياسی چپ و راست ،مذھبی و غير مذھبی ،حکومتی و غير حکومتی ديده می
شود .اين سرگيجه ناشی از عدم شناخت و عدم شناخت ناشی از نبود آگاھی است .ما از سوال کنندگان فراری ھستيم ،ما از
جواب دادن فراری ھستيم ،ما در يک جامعه نه سنتی-نه مدرن که ھنوز مفاھيم و ساختارھای مدرن کامال در آن پياده نشده
است  ١٥٠جلد کتاب درباره ی مفاھيم پست مدرن ترجمه و تاليف می کنيم،ما در سياست زود جوش می آوريم و زود ھم
کف حاصل از جوش زدنمان فرو می نشيند .ما در انديشه و در سياست خدا-شاه می سازيم و آنرا می پرستيم و اين
پرستش را جايگزين عقل و انديشيدن می کنيم و بعد از مدتی بر ضد خدا-شاه می شوريم و آنرا به لجن می کشيم و خدا-
شاه ديگری جايگزين آن می کنيم .ھنوز مدتی نگذشته دوباره خدا-شاه جديد را دور می اندازيم و دوباره به سراغ خدا-شاه
قبلی می رويم .اين فرھنگ منجی باور و انتظار محور تا مغز استخوان ھمه ی فعالين سياسی ھم تاثير گذاشته است .حزب
توده ايران در زمان خوداش منسجم ترين حزب خاورميانه است اما با وجود آن ھمه کادر سازی و کار تئوريک و ايجاد
ساختارھا و نيرومند شدن به جای بازيگر بودن در نقاط عطف تاريخ ايران ،منفعل و تماشاچی باقی می ماند چرا؟ _ به اين
دليل که سياست ھای اتکالی ،فرھنگ بخش بزرگی از سياسيون ايران را شامل می شود .تکيه کردن و اميد داشتن به يک
نيروی سوم ،به يک عامل بيرونی .و حاال دوباره تکرار تاريخ در فضای مساعد سرخوردگی پس از انتخابات رياست
جمھوری در ايران .اين تفکر که:
"باز می گويند فردايی دگر
بگذرد شايد کسی پيدا شود
کاوه ای پيدا نخواھد شد ،اميد
کاشکی اسکندری پيدا شود ".
ت نما ِز
باران بمب و موشکھای ناتو شده اند و نيروھای سياسی ايران
به اينجا می رسد که حاال ليبرالھای ايران امام جماع ِ
ِ
به خصوص فعاالن دانشجوی سالھای نه چندان دور ،يک به يک پشت سر آنھا در حال قامت بستن ھستند .ابتدا ِمن و ِمن
کنان و سپس به مدد اظھار نظر آقای افشاری به صورت علنی و با افتخار شبکه ھای اجتماعی پر شده است از "دعای
بمباران" .دقيقا به مشابه بسياری از فعاالن زنان متعلق به طبقه متوسط ايران که به مدد چند مقاله خلق الساعه در رد
فمينستھای" فمنيستھای معاصر ايران به يکباره دغدغه زنان و حق زن و برابری زن و
گفتمان امپريالسمی توسط "کھنه
ِ
مرد و ھمه چيز يادشان رفت و در شبکه ھای اجتماعی به دعای بمباران مشغول اند.
آقای افشاری من با اين قمست از مقاله شما که نوشته ايد" :تصور اينکه می توان به صورت گل و بلبل و با روشن کردن
شمع يک ديکتاتور قسی الفلب را پايين کشيد ،امری تخيلی ،موھوم و رمانتيک است ".کامال موافق ھستم .اما ما بالخره
نفھميديم که با راھپيمايی سکوت ،روزه سکوت ،ﷲ اکبر گفتن روی پشت بام ،اتو به برق زدن در ساعات پيک مصرف،
شعار نويسی روی اسکناس ،شرکت نکردن در سرشماری نفوس و مسکن)اين يکی تازه ی تازه است( و  ...می شود بر
يک نيروی مادی عظيم چيره شد يا نه؟
فضای سياسی قشنگی است .به مدد تکنولوژی ھر کسی امکان حرف زدن پيدا کرده است .اين به خودی خود بد نيست .اما
اينکه اينترنت و شبکه ھای اجتماعی باعث شده است که "ھمه فقط حرف بزنند" ،و ھر کسی با ھر اسمی حرف بزند يا
ھر کس با چند اسم حرف بزند و  ...نتيجه ای جز اين به بار نمی آورد "دعای بمباران" ذکر شب زنده داری ھای شبانه
فيس بوکی فعالين سياسی شود.

ليبرالھای ايران يک روز ھمپای اصالح طلبان و روشنفکران ايران شعار "پرھيز از خشونت می دھند" و روز ديگر با
دفاع از حمله ی نظامی خارجی )مداخله بشر دوستانه( از برھنه ترين شکل خشونت که "جنگ" است حمايت می کنند و
آنرا "حمايت مشروع" تلقی می کنند .اين چه منطقی است که مثل پرده کرکره ھر زمان که بخواھند باال می رود و ھر
زمان که بخواھند پائين می آيد؟ ليبرالھای ايران يک روز با شعار "جامعه مدنی" سلطنت طلبھا که طرفداران ھميشگی
حمله آمريکا ھستند را می زدند و روز ديگر شيادانی که در پوستين دروغين رھبری جنبش دانشجويی با شعار دفاع از
حمله ی خارجی دربين نئوکانھای آمريکايی به کاسبی مشغول اند را رد می کردند .امروز خودشان به اين نتيجه رسيده اند
که "حمله ی نظامی ،نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر"!
بدين منوال و با اين حرکت ھای بی نظم و اعوجاجی سياسيون ايران من عمر ساختارھای فعلی نظام حاکم را حتی از عمر
آقای جنتی ھم بيتشر ارزيابی می کنم .نقد فقط متوجه ليبرالھای ايران نيست شامل بسياری از افراد و گروه ھا است .فردی
يا گروھی چندين سال در روزنامه ھا انديشه ھای دکتر شريعتی يا سروش را ترويج می کند بعد از انتخابات به زندان می
رود و بيرون می آيد کاغذ نشريه اش از "کاغذ روزنامه" به "ورق گالسه" تغيير می کند و از "شريعتی جاھل" و
"سروش نادان" مقاله می نويسند .گروه ھای دوم خردادی خودشان ھم سرگيجه گرفته اند و برای انتخابات مجلس
خودشان برای خودشان شرط می گذارند و خودشان به شروط پيشنھادی خودشان جواب می دھند .چپھای خارج ايران ھم
تا قبل از انتخابات به آقای موسوی فحش می دادند و بعد از انتخابات تمام قد از موسوی حمايت می کردند .چپھای داخل
کشور ھم اکثرا يا "تحريمی منفعل بودند" يا بيانيه صادر می کردند که "کروبی نماينده ليبرالھای ايران و موسوی نمانيد
طبقه کارگر ايران است و بايد به موسوی رای داد"  .که انصافا من نمی دانم تحث تاثير چه داروی روانگردانی می شود
اين حرفھا را بيان کرد يا اين تغيير مواضع  ١٨٠درجه ای ناگھانی را در بيست و چھار ساعت توجيه کرد .يک زمانی ھمه
جنبش سبزی می شوند و زمان ديگر ھمه با جنبش سبز خط بندی می کنند.
بسياری از نيروھا ی سياسی ايران سياليت و انجام مانورھای با پشتوانه تئوری مشخص را با آفتاب پرست بودن اشتباه
گرفته اند.
****

اقتصاد حاصل ضرب دو عدد نيست:
آقای افشاری در يکی از بخشھای انتھايی مقاله خود به بحث اقتصادی وارد شده اند و نوشته اند ":طبق آمار موسسه
ھای معتبر بين المللی مثل آژانس جھانی انرژی ،صندو ق بين المللی پول و سيا آی ای ميزان صادرات نفت ليبی بين ١٫٣
تا  ١٫٥مليون بشکه در روز است .کل ذخاير اثبات شده نفت اين کشور در حدود  ٤٧ميليارد بشکه است .اگر قيمت ھر
بشکه نفت را صد دالر در نظر بگيريم .ارزش کل منابع نفتی اين کشور  ٤٫٧تريليارد دالر می شود .اين رقم کمتر از ١/٣
توليد ناخالص داخلی آمريکا و اتحاديه اروپا است .بنابراين ميزان نفت صادراتی ليبی در قياس با اندازه ھای اقتصاد غرب
در حدی نيست که ھزينه ھای دخالت نظامی آنھا و سيطره انحصاری طوالنی مدت بر اقتصاد اين کشور را توجيه سازد".

اقتصاد يک علم است و وقتی به حوزه اقتصادی بين کشورھا و مناسبات اقتصادی بين المللی وارد می شويم اين علم وارد
پيچيدگی ھا و خوزه ھای بسيار تخصصی خود می شود .من برای آنکه به آقای افشاری نشان دھم که اظھار نظر درباره ی
اقتصاد به اين راحتی ھا که فکر می کنند نيست و تقليل مناسبات اقتصادی جھانی به فرآيند خريد و فروش از مغازه تفاوتھا
زيادی دارد دو تکه ی ديگر از مقاله خود آقای افشاری را خاطر نشان می کنم :

افشاری" :آمار واردات ليبی در سال  ٢٠٠٩بشرح زير است :ايتاليا  ١٧٫٦درصد ،چين  ١٠٫٣درصد ،ترکيه  ٩٫٣درصد،
المان  ٨٫١درصد ،کره جنوبی  ٦٫٤درصد ،فرانسه  ٥٫٣درصد ،مصر  ٥٫١درصد و تونس  ٤٫٩درصد"
افشاری" :مشتريان نفت ليبی در دوران قذافی بر اساس آمار سال  ٢٠٠٩عبارت بودند از :ايتاليا  ٣٧درصد ،آلمان ١٠٫٤
درصد ،فرانسه  ٨٫٤درصد ،چين  ٨٫٣درصد ،اسپانيا  ٧٫٩درصد و امريکا  ٥٫٢درصد".
جناب آقای افشاری اوال وقتی صحبت از منافع مطرح می شود اين منافع صرفا اين نيست که مقداری پول جايی باشد و ما
برويم لشگر کشی و آنرا برداريم برای خودمان .گاه منافع "حفظ نظم موجود است" ،گاه منافع "ايجاد مکانيزم ھای
واکنش سريع است" ،گاه منافع "کسب قدرت رقابت است"  ،گاه منافع "ايجاد انحصار است"" ،گاه منافع ايجاد دروازه
ورود به يک منطقه بسته است" و گاه صدھا چيز ديگر.
بعد ھم اينکه اين رسم ديگری در بين ليبرالھای ايرانی است و اين ھم از ُمدھای روز است مبنی بر اينکه کال "عامل نفت"
را کنار بگذاريد" ،آمريکا خود-اش نيروگاه ھسته ای دارد نفت الزم ندارد"" ،کل نفت فالن کشور اينقدر قيمت داشته و
اين فقط اينقدر درصد از بودجه ی يک سال آمريکا است" و غيره .دو حالت دارد يا ليبرال ھای ايران خودشان می دانند
مجھول "دخالت بشر دوستانه" است يا واقعا به
اين آسمان و ريسمان بافتن ھا صرفا تالشی برای حذف معادله نفت از
ِ
چيزی که بيان می کنند اعتقاد دارند .که حالت دوم را فاجعه ی فقدان آگاھی در بين تحصيل کردگان ايرانی می نامم.

علم ،تکنولوژی ،موثر بودن در تجارت جھانی ھمه و ھمه در قوی تر شدن قدرت تاثير گذاری يک کشور در جھان نقش
دارد اما عاملی وجود دارد که فقدان آن بر روی ھمه ی اين مسائل تاثير می گذارد و آن مسئله "انرژی" است .نفت يک
ماده دارای انرژی باال و کامال خاص است که به دليل اينکه پايه سوخت عمومی در دنيای کنونی است گاھا معادل خود
انرژی در اقتصاد سياسی مطرح می شود .انرژی ھمان عاملی است که در صورت بزرگ شدن ماشين نظامی يا توليدی به
نقطه ضعف آن تبديل می شود .انرژی ھمان عاملی است که به ژاپن قبل از زلزله _ که به مدد تکنولوژی پيشرفته خود
دومين اقتصادی جھان بود _ اجازه نداد ھيچ گاه به عنوان يک قدرت جھانی مطرح شده يا وارد مناسبات اليه ھای بااليی
نظم جھانی شود .انرژی ھمان پاشنه آشيل اقتصاد اول جھان است که او را مجبور ميکند که ھزينه ھای سرسام آوری را
صرف زير ساختھای الزم جھت ذخيره  ١٠٣روزه ی نفت خام کند و بعدا با حساس تر شدن موضوع "انرژی" با ھزينه
ھای مجدد اين ذخاير را به  ٢٠٠و بعد  ٣٠٠روز افزايش دھد.
ب حجم ذخائر نفت به واحد بشکه در قيمت ھر بشکه
آقای افشاری نمی دادند که اھميت "انرژی" در عدد حاصل از ضر ِ
نفت نيست .موضوع انرژی بسيار پيچيده تر از چيزی است که آقای افشاری و بسياری ديگر از ليبرال ھای ايرانی فکر می
کنند .نيروگاه ھسته ای گلدان شمعدانی نيست که ھمه جا بشود آنرا گذاشت .ھر کشوری با محدديت ھای طبيعی و فيزيکی،
و جھان در کل با محدوديت ھای روانی در رابطه با توسعه انرژی ھسته ای روبه رو است .در نقاط زلزله خيز ،مناطق
دور از آب )خنک کننده خارجی( ،نقاط با دسترسی دشوار مثل صحراھا و کوھستانھا )واکنش سريع به بحران( ،نقاط
نزديک به اماکن حساس مديريتی و نظامی ،محدوده ی شھرھا و ده ھا و صدھا مورد محدوديت طبيعی و فيزيکی در
تاسيس نيروگاه ھای ھسته ای وجود دارد.
جدای از اين مورد ،مسئله زباله ھای ھسته ای محدوديت ھای جبری شديدتری در اين رابطه به عمل می آورد .فقط سه
درصد زباله ھای ھسته ای از داخل رآکتور بيرون می آيند اما اين مواد به شدت خطرناک و راديواکتيو "به ھيچ وجه"
نبايد به محيط خارج راه يابد .نيمه عمر اين مواد راديو اکتيو "ده ھزار سال" است و اگر به ھر طريقی به دنيای بيرون از
قرنطينه ی خود راه يابد فاجعه ھای شديد زيست محيطی و انسانی به بار می آورد .با تکنولوژی ھای پر ھزينه اين زباله
ھا در نقاط خاص نگھداری می شود که نقاطی ھستند کمياب تر از نقاط مناسب برای تاسيس نيروگاه ھسته ای .يا اينکه
می شود آنھا را با معامله با شورشيان کشور ھای قحطی زده ی آفريقايی مخفيانه در اين کشورھا دفن کرد يا از آنھا در

تھيه بمبھای کثيف )بمبھايی که با استفاده از زباله ھای ھسته ای توليد می شوند( استفاده کرد و آنرا در "دخالت بشر
دوستانه" مورد استفاده قرار داد.
ھيچ انرژی ديگری قدرت رقابت با نفت را ندارد .نفت ماده ی انرژی زای مايع و قابل حمل است که در برابر آلودگی ھای
راديو اکتيو انرژی ھسته ای يک انرژی اولترا پاک محسوب می شود .نفت از يک سو خود يک انرژی است و از سوی
ديگر يک ماده قابل تبديل به مواد بسيار سودند ديگر است .در صنايع پتروشمی قابل تبديل به بنزين ،کود ،پليمرھا و
سموم و ده ھا ماده ی ارزشمند ديگر است .دانشمندان دنيا بيکار نيستند که با سماجت روی خودروھای برقی کار می کنند.
حمل نقل جھان به شدت وابسته به نفت است و اين نقطه ضعف ھر انرژی ديگری است.
من می توانم تا چندين روز از اھميت نفت به عنوان انرژی ارزان ،سھل الوصول ،به نسبه بی خطر و به نسبه بدون
آلودگی و قدرت حمل و تحرک باال ی اين انرژی و نيز به عنوان يک ماده خام قابل تبديل به مواد ارزشمند صحبت کنم .نفت
يکه تا ِز بی رقيب دنيای کنونی است.
ضمن اينکه حساسيت ھای روانی بين المللی درباره ی انرژی ناپاک ھسته ای وجود دارد .قدرتھا و ملتھای جان ھر دو در
ھراس دستيابی تروريست ھا و کشورھای خاص به زباله ھای ھسته ای مورد استفاده در توليد سالح ھسته ای ھستند.
جھان دو مرتبه فاجعه ی استفاده از سالح ھسته ای توسط آمريکا را تجربه کرده است و بعد از ديدن فجايع انسانی آن به
شدت از ھرگونه انفجار ھسته ای ديگر حتی از بحرانھايی مانند انفجار نيروگاه ھسته ای چرنوبيل در ھراس است .تازه
مردم عادی ھنوز نمی دانند بمبھای اتمی که توسط آمريکا در ھيروشيما و ناکازاکی استفاده شد نسبت به بمبھای اتمی با
تکنولوژی روز تنھا اسباب بازی ھای کوچکی ھستند .دنيا به ھيچ عنوان جرات ريسک کردن بيش از حد بر روی نيروی
ھسته ای را ندارد .چنانچه بعد از زلزله ژاپن و نشت مواد راديو اکتيو به دريا و به محصوالت کشاورزی _ در آماده ترين
کشور دنيا در مقابله زلزله _ بسياری از کشورھای اروپايی به فکر کاھش نيروگاه ھای ھسته ای و تعطيلی نيروگاه ھای
اتمی قديمی افتاده اند.

از آقای افشاری بعيد است که اينقدر راحت و بدون تحقيق و تفکر ،در تحليل معلولھای با علت مجھول ،در پروسه "دخالت
بشر دوستانه" توی س ِر عامل نفت بزنند و با عدد حاصل از ضرب دو عدد فکر کنند که توانسته اند به کسانی که "نقش
انرژی" را در حمالت نظامی آمريکا به عراق و ليبی پر رنگ می دانند ايرادی حتی معمولی وارد کنند.
آقای افشاری شما از سياستھای دوگانه غرب انتقاد می کنيد ولی به دليل ايدئولوژی خود قادر نيستيد ببينيد و توجه کنيد
که يکی از عوامل مھم اين رفتارھای دوگانه غرب " موضوع انرژی" است .انرژی يکی از ھمان عوامل شيرينی "دخالت
بشردوستانه" برای نيروھای نظامی مھاجم و ھمان عاملی است که باعث می شود آمريکا و ناتو به جای آنکه به
ديکتاتوری آل سعود و آل خليفه "دخالت بشر دوستانه" کنند از اين ديکتاتورھا در برابر مردم دفاع کنند! و به آنھا ھر
روز اسلحه ھای مدرن تری بفروشند و آنھا را به لوازم و ادوات ضد شورش پيشرفته تر و بيشتر مجھز کنند.
در ضمن آيا شما می دانيد "سود" فقط از نفت به دست نمی آيد؟ در علم اقتصادی که شما به آن باور داريد "واردات" يک
موضوع اقتصادی تلقی نمی شود؟ ايجاد يک پايگاه با ثُبات و دارای مرزھای آبی گسترده و انرژی فراوان ،در ورودی يک
قاره ی بحران زده ی بی ثبات ،در ديدگاه اقتصادی شما جايی ندارد؟ آيا می دانيد در سالھای اخير توجه ھمه ی متخصصان
اين رشته به استخراج اورانيوم در آفريقا جلب شده است.
آقای افشاری ھنوز ھيچ يک از جنگنده ھای آمريکا و ناتو با انرژی خورشيدی يا ھسته ای يا انرژی باد و غيره جايی را
"دخالت بشر دوستانه" نکرده اند .ماشين جنگی امپرياليسم آمريکا فعال به شدت محتاج نفت است.

ب حجم ذخائر نفت به واحد بشکه در قيمت ھر بشکه نفت نيست.
تکرار می کنم که ارزش انرژی در عدد حاصل از ضر ِ
قيمت خود نفت خام ،سرمايه ھای درگير در بخش ھای باال دستی و پائين دستی صنعت نفت ،سرمايه ھای حاصل از تبديل
نفت در صنايع پتروشيمی با ارزش افزوده باال،حمل و نقل جھانی ،نيروی محرک توليد در کشورھا ،بورس بازی ھای
چسبيده به نفت و صنايع نفتی ،و  ...ھمه و ھمه مشوق ھا اقتصادی "يک دخالت بشر دوستانه" ھستند.
آقای افشاری طوری از کشور آمريکا حرف می زنند که انگار راجع به يک فرد حرف می زنند .آقای افشاری طوری
حرف می زنند که انگار کسی ھست که مقاديری زياد پول و سرمايه در اختيار دارد و به او تھمت چشم داشت به سرمايه
کوچکتری را زده اند .افراد ھيئت حاکمه ی آمريکا چه کسانی ھستند و به جز مناسبات حکومتی در چه مسائل ديگری
سرمايه گذاری کرده اند؟ شرکتھای بزرگ نفتی آمريکا متعلق به چه کسانی است؟ ھزينه ھای انتخاباتی در آمريکا با
پشتوانه ھای کدام بخش ھای مالی اين کشور انجام می پذيرد؟
اصال ھمه ی اينھا به کنار طوری از  ٤٫٧تريليارد دالر حرف می زنيد که انگار از پول خرد صحبت می کنيد .نکند آقای
افشاری ھم ماند بسياری ديگر از ليبرال ھای وطنی ما به اين اعتقاد دارند که "سرمايه ھای آمريکا ناشی از تالش خود
دام گاو چرانان آمريکايی يا
آمرکايی ھا يا پدرانشان است" و رقمی که  ٤٫٧تيليارد دالر فقط  ٣/١آن است از محل توليد ِ
پدرانشان به دست آمده است؟ اين عدد نجومی از جمع شدن ھمين  ٤٫٧تريليارد دالر ھا به دست می آيد که از نظر شما
پول خرد است.
توليد سه وجه دارد .سرمايه ،مواد خام و نيروی کار .جنگ قيمتھا ،ناشی از جنگ انحصارات و کاھش ھزينه ھا است.
کاھش ھزينه ھا به کاھش قيمت تمام شده مواد خام يا کاھش ارزش نيروی کار وابسته است .از آنجايی که سرمايه ھای
تراز اول جھانی ھمه در وجه "سرمايه" و در وجه "تکنولوژی" به نسبت پاياپای حرکت می کنند جنگ بر سر دوری و
نزديکی از مبادی توليد مواد خام است ،بحث بر سر دسترسی راحت تر يا ارزان تر به نيروی کار است ،جنگ بر سر
دسترسی به بازارھای مصرف جديد است ،بحث بر سر انتقال روابط توليدی به نزديکی منابع خام و منابع کار است .آقای
افشاری لطفا اينقدر مخاطب خود را دست پائين فرض نکنيد که توقع داشته باشيد با ضرب دو عدد در ھم و يک درصد
گيری رضايت دھد که اقتصاد چنين علم پيش پا افتاده ای است و مناسب اقتصادی در "دخالت بشر دوستانه" ربطی به يک
عدد تريليارد دالری ندارد.
****

و اما مرگ:
آقای افشاری می فرمايند" :طبق گزارش ھای منتشر شده از سوی بالگر ھای ليبيايی ،گروه ھای حقوق بشری ،ناتو،
منابع دولتی و سازمان ھای ناظر مستقل ،اگر حد باال در رنج تخمين ھا در آمار کشته شد گان را در نظر بگيريم ...کال
 ١٦٢٤٤کشته شدن که  ١٠درصد مستقيما توسط ناتو کشته شده اند".
معلوم نيست اين آمار دقيقا از کجا توسط آقای افشاری شده است .آقای افشاری چه کسانی را مستقل و موثق می
دانند؟حداقل بايد معلوم شود آقای افشاری ھر تکه از آمار خود را از کدام يک از اين منابعی که رديف کرده اند برداشته
است .در ضمن آقای افشاری فقط از کشته شده ھا حرف می زنند.
سوال  :تعداد زخمی ھا و معلولين در اين جنگ چقدر بوده است؟
فقط در يک بازه ی زمانی که ھواپيماھای ناتو اشتباھا! مخالفان قذافی را بمباران کردند فرياد شورای انتقالب بلند شد که:
" در حمالت  ١٠ھفته اخير نيروھای ناتو به اين کشور دست کم  ٧١٨غيرنظامی کشته و  ٤ھزار و  ٦٧نفر زخمی شده
اند" ما می دانيم که کسی را برای زدن چسب زخم پس از بمباران به بيمارستان نمی برد .آمار ارائه شده به شدت گزينشی

و دستچين شده است .تعداد معلولين و قطع عضو شدگان و رواج بيماری ھای روانی در اثر اين جنگ در اين آمار حذف
شده است .تعداد زخمی شدگان بمبارانھای ناتو ھم در اين آمار وجود ندارد .يک جای کار کال لنگ می زند اما اشکال ندارد
ما آمار ارئه شده ی آقای افشاری را می پذيريم و با ھمين آمار موضوع را بررسی می کنيم.
جمعيت ليبی  ٦مليون و شش صد ھزار نفر است و جمعيت ايران  ٧٥ميليون نفر است .يعنی اگر ما چشم بسته آمار آقای
يران " دخالت بشر دوستانه" شده را مشابه نسبتھای آخرين مورد "دخالت
افشاری را بپذيريم و نسبت کشته شدگان در ا ِ
بشر دوستانه" فرض کنيم کال  ١٨٤٥٩١نفر کشته می شوند که  ١٨٤٥٩نفر از اين کشته شدگان مستقيما توسط آمريکا
و ناتو کشته خواھند شد .در کل به ازای ھر "ھزار" نفر از مردم ايران  ٢٥نفر کشته خواھند شد.
در صورتی که معلوم نيست آقای افشاری آمار خود را از کجا تھيه کرده اند و آيا اين آمار از طرف خود کشور ھای حمله
کننده به ليبی صادر شده است يا از مناع ديگری و آيا اين آمار فقط آمار ثبت شده ھاست يا آمار کلی است .رسانه ھای از
 ٤٠تا  ٤٥ھزار کشته در ليبی خبر می دھند .به ازای ھر يک درصدی که به آمارھای آقای افشاری افزوده شود با توجه
به رقم  ٧٥٠٠٠٠٠٠جمعيت ايران اعداد محاسباتی بزرگ و بزرگ تر می شوند .آقای افشاری توجه کنيد که اين عددھا
فقط عدد نيستند .اين عددھای تعداد مردم کشته شده در ايران پس از "دخالت بشر دوستانه" آمريکا و ناتو را نشان می
دھند.
آقای افشاری شما می دانيد که وضعيت ايران مانند ليبی نيست .شباھت ھايی وجود دارد ولی حکومت ايران به ھيچ وجه
حکومت ليبی نيست .ھر کس که تاريخ معاصر ايران را بداند از حمام خون به بھانه جنگ می ترسد .خودتان ھم می دانيد
که رقم ١٨٤٥٩١نفر برای کشته شدگان ايران در طی فرآيند حمله نظامی فقط يک شوخی است و فاجعه پرشمار تر از
اين حرفھاست.
سوال :آقای علی افشاری فرض کنيد که ما به آمارھای شما اعتماد می کنيم .شما در چه جايگاھی ھستيد که برای جان
 ١٨٤٥٩١نفر ايرانی تعيين تکليف می کنيد؟؟؟ نه شما که ھر کس ديگر اين جايگاه را ندارد که تشخيص دھد ١٨٤٥٩١
نفر ايرانی طی فرآيند "دخالت بشر دوستانه" بايد بميرند تا حکومت در ايران عوض شود .فرض کنيد قذافی در ليبی اگر
ب
می ماند يک ميليون نفر را می کشت و فالن حکومت اگر بماند يک ميليون نفر را می کشد .کشتن انسانھا ھمپای تخري ِ
منبع محو ِر طبيعت دو عمل غير قابل بخشش و جبران ناپذير ھستند .انسانھا فقط يکبار فرصت زندگی کردن در اين جھان
را دارند و احدی حق ندارد با ھيچ پشتوانه ای اين فرصت را از آنان بستاند .اما شما با کدام منطق و با اخالق برآمده از
کدام دستگاه فلسفی به خود اجازه می دھيد در رابطه با يک کيفيت با سنجش کميت اظھار نظر کنيد؟ کشتن اگر بد است
توسط قذافی بد است توسط آمريکا و ناتو ھم بد است .جدای از اينکه "ھيچ" تضمينی وجود ندارد که  ١٨٤٥٩١نفر
ايرانی غير نظامی کشته شوند و "الزاما" حکومت ايران تغيير کند و يا تغييری بنيادی کنيد.
يادتان باشد در ليبی اولين موضعی که توسط دولت انتقالی اعالم شد اجرای کامل اسالم و لغو قانون تک ھمسری قذافی و
آزادی چند ھمسری مردان بود.
فالن حکومت در فالن دھه از عمر خود بيش از سی ھزار زندانی سياسی را اعدام کرده است .در سه دھه بعدی اين روند
ص ديگر مثل ھمين "دخالت بشر دوستانه" بيش از
کاھش يافته است .بله ممکن است در دھه ای ديگر و يا در شرايط خا ِ
اين تعداد کشته شوند .اما شما از کجا يقين داريد که اين "ممکن" يک امر "حتمی" است؟ ليبرالھای ايران يک روز
معتقدند در فالن دھه از عمر فالن حکومت گفتمان خشونت محور گروه ھای مسلح )بخوانيد زندانی سياسی غير مسلح در
زندان( عامل اعدامھای دسته جمعی بوده است و آن حکومت تقصيری نداشته است .يک روز ديگر می گويند آن حکوت
بايد برود چون اگر باشد بيش از آن دھه آدم می کشد .بالخره آن حکومت آدم ھا را می کشد يا "فقط بعضی از آدمھا را می
کشد و مجاز است که بکشد"؟

در تحليلی شما نه از نيروھای وابسته به حکومت اثری وجود دارد و نه عامل نا امنی ناشی از بمب گذاری و ترور و ...
خبری است .در تحليل شما نشانی از محاسبه انھدام کامل زير ساختھای اقتصادی و اجتماعی و رفاھی وجود ندارد .در
تحليل شما مردم يک کشور بعد از  ٩ھزار مرتبه بمباران ھوايی دچار عوارض روانی اين شوکھا نمی شوند .در تحليل شما
"مفھوم کشور اشغال شده" نامفھوم است .در تحليل شما ھمه چيز وجود دارد اما جای واقعيت به شدت خالی است .به
قول شما و با ادبيات خود شما ايران بعد از آنکه مورد "دخالت بشر دوستانه" ناتو قرار می گيرد بالفاصله و به راحتی
زدن يک کليد برق به حالت اوليه بر می گيردد اما اين بار آزاد و مملو از دموکراسی و بازگشايی سفارت خانه اسرائيل و
آمريکا و خالصه ھمه چيز به صورت گل و بلبل ختم به خير می شود.
آگاھی انسانھا نيست که وجودشان را
در ابتدای اين نقد جمله ای را نوشتم که اکنون دوباره آنرا تکرار می کنم" :اين
ِ
اجتماعی شان است که آگاھيشان را مشخص می کند" ...طبق آخرين آمار شما برای موسسه ای
تعيين می کند ،بلکه وجود
ِ
زير نظر وزارت امور خارجه آمريکا يعنی برای دولت آمريکا کار می کنيد .من ھم که در ايران زندگی می کنم و به لطف
مديريت جھانی و قوانين نانوشته دولت ايران از داشتن کار محروم ھستم .يک استدالل ورای ھمه ی اين زنجيره ی
طوالنی استدالل ھای بنده در مخالفت با "دخالت بشر دوستانه" به ايران وجود دارد .من نمی خواھم يک نفر از  ٢٥نفری
باشم که در ھر  ١٠٠٠نفر از جمعيت ايران قربانی اين جنگ بين آمريکا و ايران می شود.نه دوست دارم خودم بميرم و نه
مادرم و نه خانواده و دوستان و آشنايانم و نه ھيچ ايرانی ديگری .من نمی خواھم به فرض خوش شانس بودن و نمردن
در بمباران يا اعدام شدن به دليل شرايط جنگی  ،در اثر انھدام کامل زير ساختھای شھری و عمرانی و اقتصادی در يک
کشور جنگ زده زندگی کنم يا در اثر گرسنگی و بيماری بميرم .من نمی خواھم ھدف يک گشتی آمريکايی باشم که
سربازان سواره اش به دليل مصرف دراگ من را به عنوان سيبل شرط بندی می بينند .من نمی خواھم مثل يک کودک
افغانی در شرط بندی يک سرجوخه با يک سرباز آمريکايی که با گلوله می ميرم يا با نارنجک بميرم) .دادگاه آنھا ھمين
چند روز پيش برگزار شد( .من نمی خواھم ھيچ کجای ديگری از ايران به يک فلوجه ی ديگر تبديل شود .من نمی خوام به
صورت اتفاقی در ايران اشغال شده بازداشت و به صورت خودسرانه! مورد شکنجه ھای جسمی و جنسی قرار بگيرم .من
نمی خواھم وقتی به بازار می روم تا خريد کنم در يک بمب گذاری کشته شوم .سفسطه نکنيد که مدل دخالت بشر دوستانه
ليبيايی با مدل عراقی و افغانستانی آن فرق دارد .شما به خوبی می دانيد که تاکتيک ھای جنگ در ھر زمينی و در ھر
زمانی مدام تغيير می کند و دولت آمريکا به قسم حضرت عباس شما مبنی بر "انحراف نداشتن" آمريکا و ناتو از
"برنامه" پايبند بماند.
من می خواھم زندگی کنم و اگر ھم قرار باشد برای چيزی بميرم ،ھوشمندانه و از روی اراده ی مختار برای آرمانھايم
می ميرمر و تاکيد می کنم که فقط برای جان حودم تعيين تکليف می کنم نه برای مرگ  ٢٥نفر به ازای ھر  ١٠٠٠نفر
ايرانی!  .من می خواھم بدانم برای چه و برای که می ميرم .نه آمريکا ،نه ناتو ،نه ھر ائتالفی ديگری با ھر تعداد پرچم و
با مجوز ھيچ نھادی حق اعمال زورکی "دخالت بشر دوستانه" به من به عنوان يک ايرانی ساکن ايران را ندارد .بمب ھا
را می خواھد ليزر ھدايت کند می خواھد خود خدا ھدايت کند ،من ريسک  ٢٥در ھزار را برای مردن قبول نمی کنم و شما
ھم لطفا تا وقتی که ريسک مردنتان در حمله ی نظامی آمريکابه ايران _ به دليل اينکه در واشنگتن ھستيد و از ھر طرف
با ايران يک اقيانوس و يکی-دو تا قاره فاصله داريد _ دقيقا برابر صفر است راجع به مرگ بنده و امثال بنده که ساکن
ايران ھستيم اظھار نظر نفرمائيد و ھيزم زير آتش "حمله ی خارجی" نريزيد.
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