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یکند* نهایتا طرف مقابل نوع مقاومت را تعیین م

 پراکسیس 

  محوطه سفارت جمهوری اسلمی در برلین توسییط عییده ای از پناهجویییان۲۰۱۲در روز بیست و هشت نوامبر 
 اعتصابی در برلین و تعدادی از اکتیویست های آلمانی برای دقایقی اشغال شیید و پرچییم جمهییوری اسییلمی بییه
 پایین کشده شد (و با پرچمی که شاخص آنارشیست هاست جایگزین شد) و بییر دیوارهییای سییفارت رنییگ سییبز

 سرکوب های حاکمیت ایران علیه شییهروندانش، بییهتشدید پاشیده شد. انگیزه سیاسی این حرکت، اعتراض به 
 ویژه نسبت به زندانیان سیاسی اعلم شد و معترضین ضمن توجه دادن به اعتصیاب غیذای چهیل روزه نسیرین
 سییتوده و وضییعیت جسییمانی وخیییم او، خواسییتار آزادی زنییدانیان سیاسییی شییدند. فییارغ از اینکییه انگیییزه هییای
 فردی/درونی معترضان از این اقدام چه بوده [که از سوی برخی به تغییر رونیید پرونییده پنییاهجویی آنییان نسییبت

 ] و فیارغ از اییرادات مضیمونی فراخیوان آلمیانی اعلم ایین حرکیت [کیه در تحلییل مشیی)1(داده شده اسیت
 سیاسی بین المللی حکومت ایران رگه هایی آشکار از یکسویگی گفتمان غالب بر رسانه هیای مییین اسییتریم را

 ]، از دید ما در کنار همه انتقادات می توان شکل این حرکت را بر مبنای جایگیاهش در روییه)2(بازتاب می دهد
 های مبارزاتی موجود و نیز اثرات بیرونی اش تحلیل کرد. از این منظییر اییین حرکییت در بطیین خییود خواسییته یییا
 ناخواسته به اشکال نوینی از مبارزه علیه نظام استبدادی و روند سیرکوب حیاکم بیر جیامعه اییران ارجیاع میی
 دهد. بر این اساس به رغم نقدهایی که می توان بر سویه هایی از این اقدام داشت، در ساحت بیرونی بایید بیر

  تاکیید کیرد.)3(مازاد سیاسی این حرکت به واسیطه برجسیته سیاختن اشیکال مغفیول مانیده ای از مقیاومت 
 درست به دلیل همین مازاد بود که پس از انتشار این خییبر، فضیای رسییانه ای مجییازی و شییبکه هییای اجتمییاعی
 فارسی زبان شاهد گمانه زنی های متفاوت در خصوص نحوه مواجهه با این اقدام بوده است. از آنجا که عمده
، آن را مصداقی از کنش خشیونت آمییز  دیدگاههایی که به نفی و محکوم سازی این کنش اعتراضی پرداخته اند

و غیرمتمدنانه (به دور از پایبندی های دموکراتیک) و

  یا اقدامی ماجراجویانه و بی ثمیر قلمیداد کیرده انید، بیه رغیم انتقیاداتی کیه فعیالین پراکسییس بیه یکسیویگی
 مضمون بیانیه آلمانی (متاثر از دیدگاه برخی اکتیویستهای پرو اسراییلی آلمان) دارند، در این متن کوشییده اییم

 ان، از شکل این حرکت در مقابییل دییدگاههای راسیت کیییِش مرعیوب شیدهستاز منظر الزامات مقاومت فرود
گان لیبرال دموکراسی یا ستایشگران هنجارهای سیاسی نئولیبرال دفاع کنیم. 
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هم ارزسازی با مانورهای حکومت های استبدادی اول)

های از فعیالن مقییم خیارج» و «حملیه بیه سیفارت  یکی دانستن «حمله به سفارت ایران در برلین توسیط عید
های از فعالن داخل» از اسیاس اشییتباه اسییت. از آن رو  کییه حملییه بییه سیفارت  انگلستان در تهران توسط عد
یشیود. در  ایران در برلین رفتاریست که به عنوان کنش سیاسیی فرودسیتان علییه نهادهیای سیرکوب انجیام م
ه به سفارت انگلستان در تهران، رفتاریست که از دل نیروی سرکوبگر و نهادهییای وابسییته بییه آن  حالی که حمل

یبخشد. بنابراین یخیزد و در بازی میان دو قدرت غیر مردمی، خود را عینیت م  هم ارزسازی این دو اقییدام برم
چیزی نیست جز در هم آمیختن جایگاههای فرادستان و فرودستان. 

 
دوم) بازتولید اختگی حاکم بر فضای مبارزاتی حاضر

هی جنس قدرت است. یشود. جنس مقاومت، برساخت  مقاومت، برابرنهادی است که در مقابل قدرت تعریف م
ههای درونیِی مقیاومت تحمییل میی هی اعمال قدرت است که چگونگی مقاومت را بیه سیوژ  عمدتا رفتار سامان
ثها بر سر مخالفت با اشغال محوطه سفارت عنوان شده اسییت، عمومیا بیر  کند. درون مایه ی آنچه که در بح
 پایه غیر مدنی بودن و خشونت آمیز قلمداد کردن آن اسیت. ایین اییراد پییش از هیر چییز ناشیی از غلبیه تعیبیر
 انیتزاعی راییج از خشیونت اسیت. امیا اگیر بیرای تعرییف خشیونت، بیه فضیای سیاسیی امیروز مراجعیه کنییم،
یسیازد، دقیقیا روییه غیالب بیر فضیای  درخواهیم یافت که آنچه این حرکت را از خشونت گرایی کیور  میبری م
هشیدن زنیدانیاِن سیاسیی، بیدون وجیود هها و کشت مها، شیکنج  سیاسی امروز ایران است. اعتصاب غذاها، اعیدا
تهای سییازمان یییافته و سیینگینی  کمترین امکان پیگیری مطالبات یاوضعیت این زندانیان، مصادیق عینی خشییون
هی جنس مقاومت هستند. در حییالی  هستند که ضمن نشان دادن وخامت اوضاع سیاسی ایران، خود تعیین کنند
ههای روزهیای شها، شیمارند ههیا و سیتای هها، نام سهیا و دل نوشیت هی سیاسیی، عک  که در فضای امیروز مبیارز
هاند، دامن زدن بییه چنییین مبییارزاتی، یخبری از اوضاع یک زندانی، تبدیل به کنش مقاومتی شد  اعتصاب غذا یا ب
یتوانند فضای جامعه را متوجه امکانات متفاوت مقاومت و مبارزه کنند. تا زمانی که  از این رو لزم است که م

  گسست نکنند، این چرخه باطیل بیه حییات شیوم)4(فعالین سیاسی از اختگی حاکم بر فضای مبارزاتی امروز 
خود ادامه خواهد داد.

ارجاع به آموزه های نخبه گرایانه در سیاست فرادستان  سوم)

ی کننید (بیا یکنند یا آن را از اسیاس نادرسیت قلمیداد م  طیف هایی که این گونه کنش های سیاسی را تحقیر م
 تعابیری از قبیل غیر مدنی و خشونت آمیز بودن آن یا یکی پنداشتن آن با ماجرای سفارت انگلسییتان) خواسییته
هی سیاسی موجود عمل در جبهییه فرادسیتان تعرییف میی کننیید و در  یا ناخواسته جایگاه خود را در فضای مبارز
یایستند. به این دلیل ساده که آنان می خواهند هنجارها، ابزارهیا و زمیین مبیارزه را درسیت در تها م  کنار قدر
 قالب همان ارزش ها، روش ها و میدان هایی تعریف کنند که از سوی فرادستان تثبیت شده است و ترویج می
یدهند که در بحبییوحه بحییران  شود. بنابراین این طیف ها خواسته یا ناخواسته خود را همسو با جریاناتی قرار م
یکننیید بیا جلییب حمیایت دولییت  های سیاسی و اجتماعی یا خیزش های مردمی در کشورهای پیرامونی، تلش م
سهای رنگارنگ، به نیابت مردم آلترناتیوی سیاسی را بر فیراز سیر آنیان شیکل  های مقتدر و با برگزاری کنفران
 دهند؛ به این ترتیب این گونه جریانات «امکان سیاست» را هر چه بیشتر و بیشتر از میان اقشار فرودسییت بییر
یتر از آنچه هسْت می کنند. این ت، قلمرو سیاست را انحصار  می گیرند و با قراردادن خود در موقعیتی فرادس
 رفتارها از آن رو نافی امکان ورود مردم به عرصه سیاست اسیت کیه بیر انگیاره انحصیاری بیودن سیاسیت در

حوزه ابتکارات نخبگان و روش های «مقبول و جا افتاده» در عرف های دیپلماتیک تاکید دارند.

 از آنجا که یکی از اهداف سیاسی اعلم شده ی حرکت اعتراضی اشییغال محییوطه سییفارت، تییوجه دادن افکیار
 عمومی نسبت به اعتصاب غذای نسرین ستوده و وضعیت سلمتی او بوده اسییت، شیاید ذکییر مثیالی در همییین

مورد برای نشان دادن تناقض های سیاست های فرادستان بی مناسبت نباشد:
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 )6( به نسرین ستوده و دولت هلند با انتشار تمبری در تجلیل از او )5(اتحادیه اروپا با اعطای جایزه ساخاروف 
 نمایشی رسمی از دغدغه های بشردوستانه خود بر پا کردند. در سوی دیگر ماجرا اتحادیه اروپا علوه بر تحمیل
 سیاست های ریاضت اقتصادی به اقشیار فرودسیت کشیورهای اروپیایی (بیه وییژه کشیورهای جنیوبی اروپیا) و
 سرکوب گسترده و سیستماتیک اعتراضات آنان، بزرگترین صیادر کننیده تسیلیحات نظیامی در جهیان محسیوب

 ، و همزمان درگیر جنگ/اشغال در افغانستان و تغیذیه جنییگ داخلیی در سییوریه اسییت و در تهیاجم)7(می شود 
 نظامی به لیبی هم نقش فعالی داشته است. دولت هلند در شرایطی همدلی خود را با وضعیت نسرین سییتوده
 اعلم می کند که تنها حدود پانزده هزار پناهجو در آمستردام در وضعیت غیرقانونی (بی حقی مطلق)، عمل بی
 خانمان اند و اغلب آنها پنیاهی جیز خیابیان نمیی یابنید؛ امیا بیی رغیم ایین، دولیت هلنید در روز سیی ام نوامیبر
 اعتراضات مسالمت آمیز پناهجویان و غیرقانونی شده ها را به شدیدترین شکل در پایتخت این کشور سییرکوب

کرده و حدود صد نفر از پناهجویان به جان آمده را راهی زندان های انفرادی کرد.  

یکننیید،  بنابراین کسانی که اشغال محوطه سفارت را از زاویه خشونت آمیز بودن یا غیر مدنی بودن آن نفییی م
 و بر روش های متمدنانه مبارزه و پایبندی های قانونی تاکید می ورزند، با نفی حق تعیین کنندگی مردم و ارجاع
هاند؛ دولت هییایی تهای مقتدر ایستاد  به سیاست ورزی متعارف، خود به خود در جانب سیاست های دوگانه دول
 که   به رغم حضور حداکثری در همه پهنه های سیاسی با مجوز داعیه های دموکراتیک و بشر دوستانه، نییه تنهییا
 دغدغه ای نسبت به بهبود وضعیت فرودستان ندارند، بلکه در بسیاری از حوزه ها خود مسبب زنجیره بی پایییان
هگری در وضعیت کشورهای بحییران زده – از طریییق تحمیییل  فلکت ها هستند. برای مثال این دولت ها با مداخل
م و جنگ علیه ملت هیا - و همزمیان بیا تحکییم پیایه هیای قیدرِت دولیت هیای مسیتبد از طرییق ارتباطیات  تحری
 مسیتحکم سیاسیی و نظیامی و ییا حمیایت از آلترناتیوهیای ارتجیاعی (ماننید نظامییان ییا اسیلم گراییان)، عمل

امکانات و دستاوردهای مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خود را نابود می سازند. 

 چهارم) تکرار انگاره های رسمی درباره قانون مداری 

 حرکت نمادین اشغال محوطه سفارت اگر چه بنا به مناسبات دیپلماتیک کشورها و منافع ارتباطی آنان، اقدامی
 غییر «قیانونی» اسیت، امیا زییر پیا نهیادن آگاهیانه قیوانین، بخشیی از عیرف مبیارزاتی در آلمیان و بسییاری از
 کشورهای غربی ست. چرا که در تاریخچه مبارزات مدنی (نه صورتبندی هییای تحریییف آمیییز آن) نقییض آگاهییانه
 قوانین دولتی (بیه وییژه قیوانین ناعیادلنه) یکیی از ابزارهیای مهیم بیرای اعلم نارضیایتی و حفیظ رادیکالیسیم
 اعتراضات و جنبش های مردمی بوده است. توسل به لزوم قانونمداری در مسیر مبارزه (تحت عنییوان پایبنییدی
 به مبارزات قانونی) یا ناشی از توهم نسبت به ماهیت قانون و دولت اسییت (قییانون بییه مثییابه بازتییاب حقییوقی
 نظم ناعادلنه مستقر و دولت در معنای نهاد مقتدر مادی پشتیبان نظم مستقر برای تضمین منییافع فرادسییتان)
 و یا هدف سیاسی مماشات جویانه ای را جستجو میی کنید کیه در چیارجوب سیاسیت فرادسیتان قابیل تعرییف
 است. از این رو در روند مبارزه علیه نظام هایی که بر بنیاد ستم و بی عدالتی استوارند، و در عین حال تا جای
 ممکن قوانین نوشته شده خود را نیز نقض و تحریف می کنند، قانونمداری نیه تنهیا ارزش و هنجیاری محسیوب
 نمی شود، بلکه در جهت تحمییل محیدودیت بیر بیالقوه گیی هیای مبیارزات مردمیی و انکشیاف رادیکالیسیم در
 روندهای مبارزاتی قرار دارد. با این حال باید خاطر نشان کرد که همه اینها به معنای نفی ضییرورت پراتیییک بییه

خدمت گیری همه امکانات قانونی برای بسط مبارزه نیست.

) در تقیدیس  افراط جریان های سیاسی راستگرای ایرانی (متیاثر از آمیوزه هیای گفتمیان جهیانی نیولیبرالیسیم
 قانونمداری و خشونت پرهیزی به رواج درکی تحریف آمیز و مذهب گونه از این مقوله ها انجامیییده اسییت، کییه
 حتی از سرمشق های تاریخی خود نیز تخطیی میی کنیید و از درک آنهیا بیاز میی مانید. ایین کیوررنگی فکیری و
 سیاسی همانند شیفتگی غیر انتقادی این جریانات نسبت به «لیبرال دموکراسی»، صرفا در نا آگاهی آنها ریشه

ندارد، بلکه با بنیادهای پروژه سیاسی مورد نظر آنان همخوانی دارد. 

 
پنجم) اخلق ریاکارانه در پناه تحریف و تقدیس خشونت پرهیزی

 به همین ترتیب حرکتی نظیر اشغال نمادین محوطه سفارت، بر خلف داعیه هیای متکیی بیر گفتمیان خشیونت
 پرهیزی، تا جایی که به کسی صدمه ای وارد نشود، بیه هییچ رو در عیرف سیاسیی کشیورهای اروپیایی حرکیتی
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 . اما اینکه چنین حرکاتی قویا از سوی گرایش های راست از منظر نسبت(*)خشونت آمیز محسوب نمی شود 
 آن با کنش های خشونت آمیز نفیی میی شیود، امیری در خیور تامیل اسیت. بیاییید فیرض کنییم بیا ییک حرکیت
 اعتراضی مواجهیم که ظاهرا «خشونت» را بر می گزیند. مثل فرض کنیم بار دیگر شاهد خییزش میردم در ییک
 جنبش اعتراضی هستیم و مردم در کشاکش با سرکوب خشن و سیستماتیک حکومت، بار دیگر بییا اییین دوگییانه
 مواجه می شوند که یا به انحصار خشونت از سوی حکومت (و سرکوب بی رحمانه خود) تیین بدهنیید یییا از خییود
 دفاع کنند و در مواقع لزم اشکال مبارزه تعرضی را در پیش بگیرند. در چنین موقعیتی بی تردید گفتمییان شییبه
 لیبرالی که بر طیف های سیاسی متنوع ایرانی حاکم است بار دیگر (همانند تجربییه جنبییش سییبز) همییه تریبییون
 های رسانه ای و کارشناسیان «حرفیه ای» خیود را بسییج خواهید کیرد تیا میردم را از صیرافت دفیاع از خیود و
 حفاظت ار دستاوردهای مبارزاتی شان باز دارد. این رویکرد از آن رو قابل پییش بینیی اسییت کیه تمیامی نحلیه
 های راست به دلیل آنکه قلمرو سیاست را عرصه بازی نخبگان می انگارند («سیاست از بال»)، از قدرت یابی
 مردم و هر آنچه که  خودباوری جمعی و سازمانیابی مسیتقل و تیوان سیاسیی میردم را ارتقیاء دهید وحشیت و

پرهیز دارند.

  اما تا جایی که به عرصه مبارزات مردمی مربوط میی شیود، در برابیر درک انیتزاعی و تحمیلیی گفتمیان هیای
 مسلط درباره خشونت (که با سانتی مانتالیزه کردن مفهوم خشونت، خلع سییلح  مییردم از امکانییات مبییارزاتی

شان را هدف می گیرد)، می توان مفهوم «خشونت انقلبی» را قرار داد.

 دفاع از خشونت انقلبی پیش از هر چیز واکنشی است در برابر آن دسیتگاه گفتمیانی ای کیه در پیس نکیوهش
 اخلقی خشونت، تداوم هر روزه مهیب ترین اشکال خشونت های سازمان یافته «قانونی» و جنایت های نظییام
 مند «بدیهی» را به مثابه واقعیتی چاره ناپذیر توجیه میی کنید و در جهیت تیداوم آنهیا بیه طیور ریاکیارانه ای بیه

اخلق  انتزاعی متوسل می شود.

 در این معنیا دفیاع از خشیونت انقلبیی در وهلیه نخسیت دفیاع از مفهیوم و ضیرورت انقلب اسیت. ظیاهرا در
 شرایطی که گفتمان خشونت پرهیزی، ابطال مفهوم انقلب و به تبع آن زایل ساختن امید مردم به امکان تغییر
 وضعیت را هدف قرار داده است، در واقع دفاع از خشونت انقلبی راهی است ناگزیر بییرای امکییان یییابی بییاور

مردم به قدرت بی پایان شان در جهت تغییر.
 زمانی که «مردم» در جهت تحقق سوژگی شان گام بردارند، بی گمان مضیمون گییم شییده نگرانییی هییای بشییر
 دوستانه را (که همواره دغیدغه جیان و سرنوشیت میردم را دسیتمایه تکیرار خیود میی سیازند)، بسییار بهیتر از

مدعیان کاذب آن مد نظر قرار خواهند داد.

۱۳۹۱/ شانزدهم آذر ماه پراکسیس

پانوشت:

  عنوان مطلب نقل قولی است برگرفته از مصاحبه ای که حمید نوذری (مسوول کانون پناهنییدگان سیاسییی(*)
ایران در برلین) در باب اشغال محوطه سفارت ج. ا. با رادیو دویچه وله انجام داده است:

شهای آنارشیستی در حمله به سفارت ایران در برلین/ دویچه وله  گرای

  در نگاهی انضمامی حتی اگیر کنیش سیاسیی پناهجوییان در اشیغال حییاط سیفارت متیاثر از انگییزه هیای)1(
 شخصی آنان بوده باشد، باز هم نمی توان به سادگی حرکت آنان را از این زاویه محکوم کییرد. پناهجویییانی کییه
 قربانی سیاست های نظام سیاسیی سیرکوبگری هسیتند کیه آنیان را بیه آوارگیی کشیانده اسیت و بیه رغیم آن
 همچنان از سوی دولت «دموکراتیک» میزبان به عنوان پناهنده سیاسی به رسمیت شییناخته نمییی شییوند، علییی
 الصول در جایگاه ستمدیده می توانند همه امکانات خود را بیه کیار گیرنید تیا ضیمن بییان مخیالفت بیا سیاختار
 سیاسی حاکم بر کشور شان، نارضایتی و اعتراض خود نسبت به وضعیت کنونی شان را با زیر پا نهادن آگاهانه
 هنجارهای دیپلماتیک کشور میزبان اعلم کنند. وانگهی از آنجا که همین شیرایط انضیمامی تعلییق/ بیی پنیاهی و
 مشکلت عینی شخصی آنها را به خیابان ها کشانده است، بی تردید همه حرکییت هییای اعتراضییی آنییان در چنیید
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 ماهه اخیر، از جمله مشارکت فعال آنان در مارش اعتراضی پناهجوییان، تلفیییق پیچیییده ایسییت از انگیییزه هیای
 شخصی و دغدغه های سیاسی آنان. بر این اساس واکاوی انتقییادی انگیییزه هییای شخصییی پناهجویییان در کنییش

های سیاسی آنان رویکردی کاهنده و یکسویه است. 

در فرازی از متن فراخوان آلمانی چنین آمده است:    )2(

نالمللیی و ایجیاد یکنید بیا برافروختین مناقشیات بی نطور کیه شیناخته شیده اسیت تلش م  "دولت اییران همیا
نالمللیی را از جناییات سیاسیی درون کشیور و نقیض هیر  مصنوعی دشمنان فرضی در خارج از کشور، توجه بی
یتوان از حمایت نظامی از بشار اسد علیه مقاومت در سییوریه و هی حقوق بشر منحرف کند. برای مثال م  روز

تضمین حمایت نظامی بیست هزار بسیجی از حماس در جریان جنگ اخیر در نوار غزه."

 در  قطعه فوق از حمایت نظامی ج. ا. از گروه حماس یا حمایت سیاسی آن از دولت بشار اسد صییحبت شییده
 بی آنکه از نقش موثر طرف های دیگر ماجرا یعنی اسرائیل و سیاست های امپریالیستی سخنی بییه میییان آییید.
 چنین روایتی از جنایت هایی که در فلسطین و سوریه رخ می دهد، آشکارا در انطباق با تصویر سازی های رایج
 از سوی گفتمان مسلط است که پیامدهای مناسبات جهانی سلطه را در وجود نیروها و دولیت هیای شیرور (ییا
 در مقوله هایی نظیر تروریسم بین المللی و بنیادگرایی اسلمی) فرافکنی و انکار می کند. بنابراین از آنجییا کییه
 وجود این قطعه در این متین و تاکیید یکسیویه آن بیر شیرارت هیای ج.ا. (آن هیم درسیت پیس از اینکیه دولیت
 اسراییل ساکنین نوار غزه را به خیاک و خیون کشیید) بیه لحیاظ منطیق و اخلق سیاسیی قابیل تیوجیه نیسیت،
 گنجاندن این بند در متن فراخوان خواه ناخواه یادآور این واقعیت است که پناهجویان به دلیل حمایت هییایی کییه
 از سوی اکتیویست های آلمانی دریافت می کنند و ارتباط نزدیک با آنان، گاه نسبت به نفوذ دیدگاههای سیاسی

  کییه گرایییش هیای پیروAnti-Deutschبرخیی از اکتیویسیت هیا (مشخصییا تعییداد معیدودی از اکتیویسیت هیای 
 اسراییلی دارند) در بطن حرکت های خود با اغماض برخورد کرده اند/می کنند و به طور غییر میوجهی بیه آنیان

اعتماد می کنند. 

 برای نمونه، در تاریخ فعالیت های «کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در اروپا»، اشغال سفارت) 3(
های حکومت شاهنشاهی در شهرهای مختلف اروپا شکلی از کنش های اعتراضی بوده اسیت. نظییر اشیغال:  

 )،1353)، سییفارت ایییران در هلنیید (1352)، کنسییولگری ایییران در اسییتکهلم (1347سییفارت ایییران در رم (
).1357سفارت ایران در بروکسل (

 همچنین به عنوان یکی از آخرین نمونه های این گونه اعتراضات می توان به اشغال نمادین محوطه سفارت ج.
) اشاره کرد: 2010ا. در شهر لهه هلند (آوریل 

  ایران در هلند چه بود؟     اشغال سفارت     هدف

دو اپیزود در باب اختگی منطق مبارزاتی غالب/ امین حصوری) 4(

جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی اهدا شد/ دویچه وله) 5(

انتشار تمبر هلندی نسرین ستوده / شهرزاد نیوز) 6(

  در مورد بازار گسترده تجارت تسلیحات نظامی و سهم دولییت هیای اروپیایی (بییه وییژه آلمییان، انگلیییس و)7(
فرانسه) در آن اخبار و گزارش های زیادی منتشر شده است. صرفا برای نمونه به این اخبار رجوع کنید:

رونق تجارت اسلحه در سراسر جهان/ دویچه وله

  )  Green Peace Magazine  رونق صادرات اسلحه با وجود بحران/ ترجمه گزارشی از مجله صلح سبز (
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