پرسش ديگر از مرکز بين المللی اولوف پالمه
چند
ِ
متن سوئدی اين مقاله بتاريخ  ١۶فوريه ــ  ٢٧بھمن  ١٣٩٠ــ به
مسئولين مرکز بين المللی اولوف پالمه فرستاده
آدرس الکترونيکی
ِ
شده است.
اين متن برای روزنامه ھای معتبر سوئد نيز فرستاده شده است.
رھبري ِ
ت مرکز اولوف پالمه به شيوه ای بنيادی رفتار بر اساس روح و معنای دموکراسی
فروپاشی اخالق سياسی
را ناديده گرفته است .اين گرايش ــ در اين روزھا ــ به
ِ
کشيده می شود و غرق شدن در مناسبا ِ
اجتماعی بدترو نارواتر .اين زمينه ی گِل
ت
ِ
پيش رو می َن َھد
زبان سياسی ،معادله ای را
ھنجار
آلود ،ترجمه شده به نشانه ھا و
ِ
ِ
ِ
دربرگيرنده ی دو افراط و گزافه ی کامالً متضاد و ناسازگار.
از يک سو شاھد آن ايم که رھبري ِ
ميزبان کسانی است با سابقه ی
ت مرکز اولوف پالمه
ِ
سياسی ناروشن و غبارآلود؛ و از سوئی ديگر می بينيم که اين رھبری دست به يک
ِ
سلوک اولوف پالمه زده است .اين ُگريز
ريز تام و تمام از ايده آل ھا و ُ
عقب نشينی و ُگ ِ
چه غم انگيز و ناباورانه است .باشد که ساده لوحانه به چشم آيد ،ليک ما ھنوز به
پرنسيپ ھائی که اولوف پالمه بمثابه سياستمدار و اومانيست برای شان مبارزه می
کرد باور داريم :عدال ِ
دموکراسی شفاف چه در حوزه و قلمرو
ت اجتماعی ،صلح و
ِ
اقليمی ــ منطقه ای و چه در عرصه ی بين المللی.
تعفن گسترش يابنده اش ،گزند
ما در دورانی زندگی می کنيم که روند فروپاشی با جبار ّيت و
ِ
سلوکِ بی توجھی نسبت به دموکراسی و بی تفاوتی در مراقبت
و آسيب را در خوی و ُ
مردمی جامعه ،باعث می شود.
از دستآوردھای
ِ
رھبري ِ
ريز خود از پرنسيپ
ت مرکز اولوف پالمه ــ آگاھانه يا ناآگاھانه ــ با عقب نشينی و ُگ ِ
ھای دموکراسی ،به مأمنی مشکوک و تزوير پرور پناه برده که تخم ھای گنديده به
جوجه نشسته اند.
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با اين پيش درآمد انتقاد خود از عملکر ِد مرکز اولوف پالمه در رابطه با "کنفرانس اتحاد
برای دموکراسی در ايران" را که در روزھای  ۴و  ۵فوريه  ٢٠١٢در محلی مخفی در
حومه ی استکھلم برگزار شد ،ادامه می دھيم.
دادن يک کنفرانس درباره ايران ُپش ِ
گام خطای سرنوشت ساز
ترتيب
ِ
ت درھای بسته ،يک ِ
فقدان خرد است ،نه تنھا سو سوی رنگ و جالی آف ِ
است که نه تنھا مانيفس ِ
ت
ت زوال و
ِ
ساده لوحی و حماقت را درخشان تر می کند؛ بلکه نشان دھنده ی اين است که رھبري ِ
ت
مرکز اولوف پالمه در مخمصه ای بی ھُمال گير کرده است.
پيش از "کنفرانس" ،در جريان "کنفرانس" و پس از "کنفرانس" استکھلم ،شنيديم و
خوانديم بسياری اظھار نظرا ِ
فکر
ت متضاد ،بی مسئولييت و آسيمه سر و پريشان
ِ
مسولي ِن مرکز اولوف پالمه و تنی چند از شرکت کننده گان در "کنفرانس" را که
انگيزه و منظور و ھد ِ
پيرامون دموکراسی را به
بودن درھای يک کنفرانس
ف بسته
ِ
ِ
گردن يکدگر می انداختند .اين آ ِ
واژگان زبان سوئدی ،اين لجنزار؛
ب گِل آلود ،يا بنا بر
ِ
ض خود خواھانه و خود
گی گماشته گی و خدمت گذاری به اھداف و اغرا ِ
شيفته ِ
پرستانه ی اين عناصر را به شيوه ای حرفه ای به نمايش گذاشت.
مرکز اولوف پالمه در اين مخمصه ،پرسش ھای معنادار و
افتادن
جالب توجه است که گير
ِ
ِ
پيوسته و چسبيده به ھم را قالب زنی می کند:
١ــ توفير و
زير يک چتر گِرد آوردن ،با شعار خمينی در سال
ِ
تباين اين که ھمه را در ِ
 :١٩٧٩ھَم َه با ھَم ،چيست؟
کردن ايجا ِد شوراھای موقتی به روش و طريقه ی ليبی و يا سوريه
 ٢ــ در ترويج و ياری
ِ
انگشتی داشتن ،به معنای بدست
آوردن کلي ِد ورود به يک کشور و يا اقليمی از آن
ِ
مرکز اولوف پالمه ،درست در
مسئولين
واج
کشور است .انکارھای عصبی و ھاج و
ِ
ِ
ِ
نظر انتقادی ،کسی را گمراه نمی کند.
رابطه با اين رأی و ِ
آوردن کلي ِد يک کشور و يا اقليمی از يک کشور ،در شرايطی که پيش زمينه ھای
بدست
ِ
اوپوزيسيون ايران وجود ندارد ،در کم
ميان
ی يک اتحا ِد تن درست و سالم در
ضرور ِ
ِ
ِ
اخالق سياسی است.
ريزش
ترين برآورد ،نشانه ی فرو
ِ
ِ
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آوردن کلي ِد يک کشور و يا اقليمی از آن کشور،
ی نظامی ،بدست
ی حرفه ا ِ
٣ــ با ترمينولوژ ِ
ِ
يعنی جنگ و تسخير و مداخله ی نظامی.
ب اتحاد تا دھش ِ
شعار مردم فري ِ
ت جنگ ،ماھرانه
گام پيچ در پيچ ،از باال به پائين ،از
ِ
اين سه ِ
بعنوان تنھا راه رھائی از جبار ّي ِ
ت
مطابق آخرين مشاھدات و مطالعات فورموله و
ِ
اسالمی در ايران ،به بازارعرضه می شود.
رھبري ِ
ت مرکز اولوف پالمه و شرکت کنندگان در "کنفرانس" استکھلم ،با يکدگر در
بازاررانی اين دروغ رقابت می کنند.
ِ
ب توجه است که ج ّبار ّي ِ
جال ِ
ی سه سره عمل
ت
اسالمی حاکم بر ايران نيز بنابر يک استراتژ ِ
ِ
می کند:
سر رھبري ِ
١ــ ادعای اين که مردمان ھمه متحداً ُپش ِ
ت کشور ايستاده اند و اوپوزيسيون ــ
ت ِ
چه درون مرزی و چه برون مرزی ــ ھمه خائن اند.
فرھنگی اسالمی که در ايران بکار بسته می شود
٢ــ ادعای اين که ھنجارھای اجتماعی ــ
ِ
ی فرد و جامعه است و رحم ِ
عدال ِ
ت الھی.
ت راستين و آزاد ِ
کار دسيسه و
گی ممتاز" را درک نمی کند و پيوسته در ِ
٣ــ ادعای اين که جھان اين "ويژه ِ
توطئه چينی برعليه ما است ،و بدين جھت ما آماده ی جنگيم.
پيش از اين که ما ادامه دھيم و انتقا ِد خود را از عملکر ِد مرکز اولوف پالمه در رابطه با اين
مخفی " اتحاد برای دموکراسی در ايران" گسترش دھيم ،در نظر داريم از
"کنفرانس"
ِ
شما رھبري ِ
الدولتی آی ِد آ و ھمپالگی ھای تان،
ت مرکز اولوف پالمه و سازمان بين
ِ
کمال فروتنی درخواست کنيم تنھا حتا برای يک بارھم که شده استثناء را رعايت
در
ِ

لی دانش ھای ضابطه و قانون ھای بازی
کنيد و پاسدار باشيد و از واسطه گری و دالّ ِ
ھای دموکراسی ،چشم پوشی کنيد .اين درخواس ِ
ت استثناء از قانون سھمگينانه جدی
َ
َتسخر ،تحقير و کوچک شماری،
دموکراسی شما،
آموزش
است .بدانيد که کالس ھای
ِ
ِ
روز يخ زده ی فوريه در
اھانت و بی ُحرمتی به خلق ايران است .آن ھائی که در آن دو ِ
زمستان
نواز
ھوش و چشم
کالس ھای
آموزشی شما شرکت کردند ،در اين سرمای َم َ
ِ
ِ
ِ
اسکانديناوی ره گم گرده گانی بودند؛ جائی نداشتند و راھی نه ُجسته بودند تا کيسه ی
معده را گرم کنند.
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ب رھبري ِ
گام خطای سرنوشت ساز که از جان ِ
ت مرکز اولوف پالمه با حماقتی نابغه وار
اين ِ
برداشته شد ،چندين ُبن و پی ،ريشه و ژرفا دارد:
ی کھن و آرکائيک است و تخم و ترکه ی
رسوم خود مرکز
رسم و
بينی اروپائی يک بيمار ِ
ِ
ِ
معجون آميزش ،مجامعت و مقارب ِ
ت کيمياگرانه ی قدرت طلبی ،قيمومت و سرپرستی
ِ
گرائی ،استيصال و درمانده گی.
خواران استعمار می
گريبانگير ميراث داران و ميراث
رايج و متداول است که اين بيماری
ِ
ِ
شامل احساس درمانده گی ،عجز و ناتوانی
شود .نشانه ھا و عارضه ھای اين بيماری
ِ
اوج بدترين بحران ھا ،مرد
زمان بحران ھای اقتصادی ــ سياسی .درست در
است در
ِ
ِ
سفيد پوست وسوسه و تحريک می شود تا به ديگران ــ بويژه آن ھائی که رنگِ پوست
ی دموکراسی را آموزش
شان باندازه ی خو ِد وی بياض و مشعشع نيست ـ قواني ِن باز ِ
دھد و بی آن که کسی از وی درخواستی کرده باشد قيافه ی پھلوان پنبه ھای بزن
بھادر را بخود می گيرد تا جھان را سراسر غرقه در عدل و داد و شرف و ناموس و
عفت کند ،و در اين َگشت و گردش در قربانی
کردن عزيزترين چيزی که می شناسد ــ
ِ
ست به خرج نمی دھد.
پول و وقت ــ ِخ ّ
شما ُگشاده دست و دل بوده ايد و سرکيسه را ُ
شل کرده و پنج تا ھشت ميليون کرن سوئد در
راه اين "کنفرانس" ولخرجی کرده ايد .بھتر آن می بود خرد را پيشه کنيد و نقدينه را
در راه آن بکار گيريد که با کمک و مساعد ِ
کارشناس تردست و چا ُبک
ت تنی چند
ِ
گرائی تان ،استيصال ،قدرت طلبی و آن عارضه ی
انگشت؛ قيمومت و سرپرستی
ِ
ناتوانی تان را اندکی "بھبودی" دھيد.
ديرينه و
کھن احساس درمانده گی ،عجز و
ِ
ِ
اين "کنفرانس" شما را بسيار دورتر و فراتر از رنج ھا و عشق ھای مفرط تان پرتاب کرده
است .مغزھای "فراھوشمند" شما بھتر از اين به ھيچ وجه نمی توانسته "بيانديشد" و
محاسبه کند .اين چه غم انگيز است و ھمزمان مضحکه و َتسخر.
با اين "کنفرانس" شما تا پايه و مرتبه ای بسيار بی حد به خلق ايران اھانت کرده ايد.
شما مرتک ِ
ب يک خطای بزرگ شده ايد.
شما بطور جدی از خلق ايران بايد پوزش خواھی کنيد.
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ما شاھد سھميه ی سوئد در "دموکراتيزه" کردن ليبی بوسيله ھواپيما و ناوھای جنگی بوده
کوشش سخت "امنيت" را ِه از
ايم .ما ديده ايم که سربازان سوئد با زحمت و کار و
ِ
دختران افغانی را فراھم می آورند .ما خيلی چيزھا ديده ايم .ما خيلی
خانه تا مدرسه ی
ِ
چيزھا تجربه کرده ايم .ھيچ کس فراموش نمی کند که اسلحه ی ساخ ِ
ت سوئد در جنگِ
طرفين نزاع فروخته می شد .جنگی که به
بيھوده ی ھشت ساله عراق ــ ايران به
ِ
زندگی سه ميليون انسان تمام شد.
قيمت جان و
ِ
شما بسيار کم راجع به ايران می دانيد .شما چيزی از شرايطِ
سياسی ايران سرتان نمی شود.
ِ
شخصييتی مردمانش .نه از
نه از تاريخ ايران چيزی می دانيد و نه از ويژه گی ھای
ِ
درخشان
ادبيات ،نه از شعر ،نه از موسيقی و رقص و نه از مبارزه ی افتخارآميز و
ِ
ارزش خويشتن.
خودآگاھی شان به کرامت و
مردمان ايران چيزی می دانيد و نه از
ِ
ِ
ِ
سر مار،
اوپوزيسيون
اتحا ِد
سياسی ايران از يک سو ،و نشانه گير ِ
ِ
ی ضربه ای کاری بر ِ
ِ
ت ج ّبار ّي ِ
يعنی رھبري ِ
اسالمی حاکم بر ايران از سوی ديگر ،اراده ی خلق ايران است.
ت
ِ
بسياری انسان ھای زحمتکش و درست کار ،از زن و مرد ،پير و جوان برای بدست
آوردن اتحاد و آزادی تالش و کوشش می کنند بی آن که نياز به اين داشته باشند تا
ِ
ب رھبري ِ
تأمين مالی و مأموريت گرفتن از جان ِ
ت مرکز
عامل و آژانسی مخفی ــ با
ِ
الدولتی آی ِد آ و ھمپالگی ھای شان ــ سياھه ای از
اولوف پالمه و سازمان بين
ِ
رھبران آينده برای شان تھيه و طرح ريزی کنند.
نمايندگان سياسی و
اسامی
ِ
ِ
ِ
رھبري ِ
ت مرکز اولوف پالمه می بايد به نکاتی که در زير می آيد دقيقأ توجه کند:
سياسی ايران در خارج از کشور افرادی حضور دارند که که
اوپوزيسيون
الف :در ميان
ِ
ِ
امنيتی وحشتناکِ ج ّبار ّي ِ
اسالمی کنونی را بنا نھاده اند و دست ھای شان
ت
دستگاه
ِ
ِ
آلوده به خون است.
ميھمان شما بودند در "کنفرانس" استکھلم.
اين افراد
ِ
اوپوزيسيون
ب :در ميان
سياسی ايران در خارج از کشور افراد و گروھبندی ھائی حضور
ِ
ِ
دارند که خود را سلطنت طلب معرف می کنند .تح ِ
ت حکومت و اداره ی سلطنت ،خلق
ايران ديکتاتوری و استبدا ِد بی مانندی راتجربه و تحمل کرد .استبدا ِد سلطنت با خيزشی
طلبان برکنار شده خود را
مردمی در  ١٣۵٧سرنگون شد .امروزه اين سلطنت
ِ
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دموکرات معرفی می کنند که بيش از يک مانور ظاھرسازانه نيست و کسی آن را جدی
ت حاکم ّيت و امکانا ِ
نمی گيرد .ھمه گان می دانند اينان قدر ِ
ت ثروت به چنگ آوردن از
انتقام
غنی کشور را از دست داده اند .ھمه گان نيز می دانند که اينان کينه ی
منابع
ِ
ِ
ِ
قدرت و ثرو ِ
ت از دست رفته را در دل و جان می پرورانند .واقعييت اين است که ھر
امکان
احساس سخت ناخوشآيندی می شود بھنگا ِم فقط فکر کردن به
فرد ايرانی دچار
ِ
ِ
رسيدن سلطنت طلبان.
دوباره بقدرت
ِ
ميھمان شما بودند.
چند نفر از اين سلطنت طلبان
ِ
رھبران ورشکسته ی
سياسی ايران در خارج از کشور چند دوجين
اوپوزيسيون
پ :در ميان
ِ
ِ
ِ
اوپورتونيسم ريشه
سياسی دشوار ،کمبو ِد فضيلت،
دليل جو
سابق حضور دارند که به
ِ
ِ
ِ
مشی جديدی پيدا
دار و فقر فکری ــ عليرغم دراختيار داشتن مدارک آکادميک ــ خط
ِ
کاروبار خود را به ھر خريداری عرضه می کنند .تنی چند
کرده اند و خود و خدمات و
ِ
ميھمان شما بودند .تنی چند نيز در آخرين دقايق
از اينان در "کنفرانس" استکھلم
ِ
انصراف ُجستند.
فروش برخی
تجارت و داد و ستد در سوئد غيرقانونی نيست .ا ّما کسانی که به خريد و
ِ
خدما ِ
سخ گو خواھند بود!
ت غيراخالقی می پردازند در
برابر قانون پا ُ
ِ
مخفی شما ــ در تھيه ی سياھه ی شرکت کننده گان ــ
آژانس
ُپر واضح است که عامل و
ِ
ِ
اوپوزيسيون در تبعي ِد ايران
تعدا ِد زيادی از شخصييت ھا و چھره ھای شناخته شده ی
ِ
را درنظر نگرفته و کنار گذاشته است .شخصييت ھا و چھره ھای شناخته شده ای که
زندگی خود صادقانه بخاطر رسيدن به عدال ِ
دموکراسی شفاف
ت اجتماعی و
در سراسر
ِ
ِ
مبارزه کرده اند.
بسی ُپر واضح تر است که يک "کنفرانس" ُپش ِ
ناکامی مفتضحانه بيش
ت درھای بسته يک
ِ
نيست .محکوم کردن ھا و انتقادا ِ
افتضاح "کنفرانس" شما به خودی خود
ت سخت از
ِ
اوپوزيسيون ايرانی در تبعيد؛ آگاھانه ،مصمم و سربلند فقط
نشان دھنده ی اين است که
ِ
به نيروی خود و خلق ايران تکيه دارد و با اراده ی خلل ناپذير ،ج ّبار ّي ِ
اسالمی حاکم
ت
ِ
را سرنگون می کند" .کنفرانس" شما اھدا ِ
ف ديگری در سر می پروراند.
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اين نيز خوب است که بدانيد که بسياری از "رفقای حزبی" شرکت کننده گان در "کنفرانس"
شما نسبت به شرکت رفقای خودشان در "کنفرانس" شما نظر انتقادی دارند .شما می
بايستی واقعأ ــ واضح و روشن ــ بدانيد که آن ھائی که در "کنفرانس" شما شرکت
کرده اند حتا نماينده ی تمامی گروه خود نبوده اند .به اين دو قط ِ
ب متضاد دقت کنيد :با
حرکت از واقعييتی مثبت و سازنده شخصييت ھا و چھره ھای شناخته شده ی
اوپوزيسيون از شرکت در "کنفرانس" شما خودداری می کنند ،از يک سو و از سوئی
ديگر ،با واقعييتی مخرب و دردناک شرکت کننده گان در "کنفرانس" شما نماينده گی
حتا گروه خود را دارا نمی باشند.
اجتماعی بدترو نارواتر ،و واقعيي ِ
فروپاشی اخالق سياسی و غرق شدن در مناسبا ِ
ت مخرب
ت
ِ
ِ
افتضاح "کنفرانس" شما را تأييد و
حق نماينده گی،
در شکل و
ِ
شمايل نماينده گانی فاق ِد ِ
ِ
التحصيالن دانشگاه فراموشی اند .اگر
ميھمانان شما ھمه گی فارغ
تدقيق می کند و
ِ
ِ
اجازه داشته باشيم يک استعاره از توماس ترانسترومر بعاريت بگيريم.
سياسی ايران در خارج از کشور تعدا ِد زيادی سوسياليست،
اوپوزيسيون
پ :در ميان
ِ
ِ
راديکال سوسياليست ،مارکسيست ،کمونيست ،انارشيست و آزاده فکر حضور دارند که
ت سلطنتی مبارزه کرده اند و پيوسته عليه ج ّبار ّي ِ
شکيبائی تام و تمام عليه ج ّبار ّي ِ
ت
با
ِ
اسالمی کنونی نيز مبارزه را ادامه می دھند.
ِ
بمنظور رسيدن به عدال ِ
ت اجتماعی ،صلح و
اسناد تاريخی نشان می دھند که اينان
ِ
دموکراسی شفاف در ايران و منطقه تالش و کوشش می کنند.
ِ
بدون شک اين سوسياليست ھا ،راديکال سوسياليست ھا ،مارکسيست ھا ،کمونيست ھا،
اول مبارزه ای جای داشته اند با ھد ِ
انارشيست ھا و آزاده فکران ھميشه در ص ِ
ف
ف ِ
نظام اجتماعی ای ھمسنگِ کرامت و شايسته گی ھای انسانی.
رسيدن به نظم و
ِ
ھيچ کدام از اين سوسياليست ھا ،راديکال سوسياليست ھا ،مارکسيست ھا ،کمونيست ھا،
نشان
انارشيست ھا و آزاده فکران در "کنفرانس" شما حضور نداشتند ،و اين واقعييت
ِ
افتخار ديگری است برای شان و برای مبارزه شان عليه اوپورتونيسم ،عليه مردم
ِ
ی سياسی.
فريبی و عليه روسپی گر ِ
سلوک را مورد ژرف نگری قرار می دھيم:
در پايان چند ديدگاه و ُ
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 ١ــ ما کامالً آگاھيم که رھبر ّي ِ
شنيدن واژگان سوسياليست،
ت مرکز اولوف پالمه فقط با
ِ
راديکال سوسياليست ،مارکسيست ،کمونيست ،انارشيست و آزاده فکر بال بال می زنند
و لرز و رعشه بر اندامشان می افتد.
 ٢ــ آن انسان ھای سربلندی که برای واقعييت بخشيدن به اين ايده ھا مبارزه می کنند در
ص ِ
نظام امپراطوری سياره ای قرار
عريض جبھه ی جھانی عليه جنگ و نظم و
ف
ِ
ِ
دارند.
 ٣ــ ما کامالً آگاھيم که رھبر ّي ِ
اران
ت مرکز اولوف پالمه درجبھه ی مقابل ،دوش
بدوش ج ّب ِ
ِ
جھان؛ عليه خلق ھا ،عليه ايده ھای عدالت و آزادی قرار دارند و با انحرا ِ
ف ُمھلک
خود شرايطِ دائمی جنگ در جھان را حفظ می کنند.
 ۴ــ ما کامالً آگاھيم که رھبر ّي ِ
ت مرکز اولوف پالمه "واقعگرا" ھستند.
 ۵ــ ما کامالً آگاھيم که ما رؤيا پروريم.
اخالق سياسی واقعييتی غم انگيز و دھشتناک است آنجا که
 ۶ــ ما کامالً آگاھيم که
فروپاشی
ِ
ِ
سلوکِ رھبر ّي ِ
ت مرکز اولوف پالمه در رابطه با واقعييت و ايده ھای
به طرز تفکر و ُ
عدالت خواھانه مربوط می شود .واقعيي ِ
ت ويرانگر کار خود را کرده است؛ عفونت از
سر تا نوکِ پا سرايت کرده است .عليرغم ھمه ی اين ھا ــ يا شايد درست بھمين دليل ــ
اراده کرده اند که در اين نکبت و فالکت انگشتی داشته باشند.
استثنائی دائمی که ھم اکنون در ايران جاری و ساری است مينياتوری از شرايطِ
 ٧ــ شرايطِ
ِ
ت تنھا قدر ِ
دائمی جنگ در جھان است که ھم اکنون زير دست ج ّبار ّي ِ
ت بزرگ جھان
ِ
ت اسالمی از يک سو و ج ّبار ّي ِ
آنتاگونيسم ج ّبار ّي ِ
ت
جاری و ساری است .خلق ايران بين
ِ
امپراطوری برھبری اياالت متحده امريکا از سوی ديگر گير افتاده است.
 ٨ــ در اين نکبت و فالکت ،رھبر ّي ِ
ت مرکز اولوف پالمه ،آستين ھا را باال می زند بی خبر از
کار درودگر نتواند؛ بی خبر از گير افتادن الی درز و
قصه ی کليله و دمنه که بوزينه ِ
در ِد غيرقابل تحملی که بھمراه دارد.
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