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البی رژيم جمهوری  . آغاز می کند رهبری ! را با پيام رئيس جمهوری  جديد اياالت متحده  و پاسخ سريع مقام معظم١٣٨٨ايران ، سال 

با اينحال هيچکس به . هم رفت سگرمه هايش دردوباره  با پاسخ خامنه ای ، ت خود نمی گنجيددر پوسالمی که با پيام اوباما از شادی اس
 در ميان کوتوله های سياسی اما کار تا آنجا. واکنش مناسب نشان دهد  و   مفهوم واقعی پيام مذکور را درکو راس آن نتوانست اندازه رژيم 

از " رژيم چنج"سياست  !پايان رسمی از حاکميت جديد در رابطه با معضل ايران که " زبان تازه"از نه فقط  رفته است که بعضا ابلهانه پيش
 بيش از آنکه عقل خودشان قد بدهد چشم بدهان اين و آن مقام بعضا ارشد در دولت آمريکا اينها  البته.سوی اياالت متحده سخن می گويند 
هر . اغ وحش جمهوری اسالمی می کنند در ب!  رژيم را رد کرده و صحبت از تغيير رفتار بحث تغيير! بوده و هستند که هر از گاهی قويا 

ه برعضويت ايران چند که اين ديگر چندان چيز جديدی که مختص دولت اوباما باشد نبوده و مقامات دولت قبلی هم در کنار تاکيد پيوست
هيچگاه  ول نداشته اند که  اياالت متحده بعضيها هم اصال قببگذريم  که  .ين موضوع کذايی تاکيد کرده بودندبارها بر ادرمحور شرارت ، 

  !در ايران بوده است  بدنبال تغيير رژيم 
 

 اين تغيير و سمت و سوی آن در ماهيتآنچه که در آن اما بحث بسيار است ، ! در اين بحثی نيست . با اينهمه امسال چيزی تغيير کرده است 
" جمهوری اسالمی" بودن همزمان رژيم در سالهای اخير بارها بر اين مسئله تاکيد کرده بودم که .است کم بر ايران  حارابطه با آينده رژيم

اين . می دانم " طرح خاورميانه بزرگ" استراتژيک  ، معادل شکست٢٠٠٩را در سال  کاخ سفيد ت و يک رئيس جمهور جديد درحاکميدر 
انه بزرگ   طرح خاورميآری واقعيت اين است که . بحث  در سياست اياالت متحده را توضيح دهدورد متغييرهمان چيزی است که می تواند 

رژيم جمهوری ل سياست تقاببرده اند، نقش راس عوامل گوناگونی که بدان راه شکستی که در .جه شده است موابا يک شکست استراتژيک 
.  به حاکميت وحشی ايران واگذار کرده است اين مقطع  حياتی را دربردنيک آری تنها ابرقدرت موجود . اسالمی قابل چشم پوشی نيست 

در مصاحبه ای  " جان بولتن"بوش يعنیين عناصر جناح بازها در دولت قبلی هارترنص صريح اعتراف يکی از ! اين را فقط من نمی گويم 
 :دقت کنيد . هست با  بی بی سی 

 
 آن شده بود در مصاحبه اختصاصی به بی بی سی فارسی گفت اياالت متحده حکومتتغييريا که بارها خواستار جنگ با ايران جان بولتون "

   " . آمريکا در مسابقه هسته ای بازی را به ايران باخته است
 

  استدولت اوباما برآيند اين شکست استراتژيکجدای از مسائل داخلی اياالت متحده ، تا آنجا که به سياستهای کالن خارجی بر می گردد ، 
را  واگذار کرده  و نه    نبرد  آمريکا تنها يک. ر تصور شود که قضيه تمام شده استبا اينحال بالهت محض است اگ! ديگر و نه هيچ چيز

  .    و محدوده  ديد کوتوله های  رنگارنگ صحنه سياست ما فراتر می رود   قد ديگر از ارتفاع، همان است که  نکته فهم اين.   را جنگ
 

  تعامل  بخشی از  ياتقابل، شکلی از  کرهمذا
 
ا اتخاذ تاکتيک مذاکره ي آ اين معنی که ببينيم هادر کالن تر بررسی کنيم بکدر يک آنرا ابتدا به ساکن ی فهم بهتر روند کنونی بهتر است تا ابر
ی اياالت متحده با يک شکست استراتژيک گفتم که سياست خارج  است يا شکلی از مقابله ؟معامله بخشی از ، "اسالمیجمهوری "رژيم با 

ی  يعن. استراتژی شکست خورده بوده است تضعيف می شود که تدوين کننده اين اين شکست جناحی در ساختار قدرت با. روبرو شده است 
  .کانهاافظه کاران نوين يا بعبارتی  نئو کالن در حاکميت آمريکا ، يعنی محسرمايههارترين بخش نمايندگان اجرايی 

 
شان نه تنها حوضه تحرکات  و کبوترها که اساسا در رابطه با سياستهای کالن عمل می کنند  ودر اياالت متحده جدای از دو جناح بازها

حيطه عمل و توانشان در طول زمان  و  سياسی  وجود دارد که نی می باشد ، عمدتا چهار گرايش سياست  و اقتصاد جهاآمريکا که کل پهنه 
 . تعادل قوای سياسی موجود دچار تغييرات بسياری گرديده است متناسب با

 
، هفتمين رئيس جمهوری آمريکا و بنيانگذار حزب " آندرو جکسون"منتسب به بوده که  " ناسيوناليسيتهای جکسونی"اولين گرايش موسوم به 

گذشته اين گرايش در .معضالت داخلی می باشد ثقل آن تحده را نمايندگی کرده و دمکرات بوده و بيشتر گرايشات ناسيوناليستی در اياالت م
 و انتقال قدرت در جريان کودتای مالی عظيم" سرمايه متمرکز يهود"ه با تثبيت از قدرت بسياری در ساختار سياسی آمريکا برخوردار بود ک

 آنکه نهايتا  پس از پايان جنگ جهانی دوم  ، بتدريج از قدرت آن کاسته می شود  تا ١٩٢٩در جريان بحران "  جهان وطنسرمايه مالی   "به
 مايلدر همان آغاز کنار رفت ، متحزب جمهوريخواه که ز کانديداهای  ا، يکی" ران پاول. "نده می شود اندک اندک بطور کامل به حاشيه را

ريکا درآمده و در فاصله  به عضويت رسمی فراماسونری آم١٨٠٥در سال " آندرو جکسون"الزم به ذکر است که . به اين جريان بود 
 .بوده است " لژ تنسی" ، استاد اعظم ١٨٣٩ و ١٨٢٤ تا ١٨٢٢

 
 که تا پيش از به صحنه آمدن نئوکانها يکی از پايه های اصلی قدرت  کالسيک محافظه کاریجريان يک گرايشات ديگر مطرح عبارتند از 

که اساسا با جان اف کندی بطور جدی وارد  صحنه  هستند  ای انترناسيونالليبراله جريان ديگر . در ساختار سياسی اياالت متحده بوده است 
  محافظه کاران نوين جريان صهيونيستی ـ فاشيستی  ه اند  و در نهايتدر اين ميدان  تثبيت گرديد سياست آمريکا شده  و با کارتر و کلينتون 

آمريکا دست باال را پيدا  در سياست ،" خاندان بوش"جنگ سرد و در قالب ن  اياالت متحده در پايابا پيروزیآغاز کرده  و " ريگانيسم"با که 
 .ند می ک

١ 



حزب  "احزاب حاشيه ای مانند دمکرات و جمهوريخواه گرفته تا  مختلف ازگرايش عمده  در تمامی نهادهای سياسی  و احزاب اين چهار
ه جناح بنديهای درون حزب کافی است که يک قلم ببرای نمونه . يشوند  و غيره نمايندگی م سبزهاو يا  Libertarian Party  "آزاديخواهی

 سياسی به مفهوم فعال حاکم اشاره کنم که نشان می دهد چقدر شرکت سهامی موسوم به حزب دمکرات آمريکا شباهت به يک حزبدمکرات 
. ينی در درون هيئت حاکمه آمريکاستمنافع معرای عمده تشکيل شده که شغل اصليشان البيگری ب کانوناين حزب از پنج  .واقعی کلمه دارد

ای دمکراته کرسی به البی صهيونيستی ٥٧رو ،  کرسی به دمکراتهای مترقی يا پيش٧٦ کرسی دمکراتها در مجلس نمايندگان ، ٢٥٦از 
خود در کاخ سفيد کارکنان به رياست را اوباما از ميان آنها "  اسرائيل امانوئلرام"نزديک است و " نئو کانها"نوين تعلق دارد که بيشتر به 

 کرسی در اختيار ٣٧نهايتا   کرسی به دمکراتهای اسپانيايی  و ٢٤ کرسی متعلق به دمکراتهای سياهپوست ، ٤٢انتخاب کرده است ، 
. می گردند ر تداعی بيشتر با حزب رقيب محافظه کاحزب خودشان تعريف گردند   کار می باشد که بيشتر از آنکه بادمکراتهای محافظه

 باشد که اگر چه تعداد رسميشان در درون کنگره می باند يهودیاصلی البته در دست قدرت . هم ظاهرا تعلق گروهی ندارند  نفر٢٠تعداد 
ای ريت قريب به اتفاق کميته ه، با اينحال رياست اکث) سنا در نفر١٣مجلس نمايندگان و در نفر٣١ (  تن نيست٤٢ميان قانونگزاران بيشتر از 

 و کميته امور منع گسترش ، کميته انرژیی چون کميته امور خارجی ، کميته امور مالی ، کميته امور خاورميانه ، کميته امور اروپا اصل
  .عهده دارند را  بردر سنا .....  کميته های اطالعات ، امنيت ملی ، نيروهای مسلح  و در مجلس نمايندگان  و   جنگ افزارهای هسته ای

  
اين طرح ياد  محور بر سر ايران که من از اين پيشتر از آن به مثابه " طرح خاورميانه بزرگ" نئو کانها در رابطه با پيشبرد ت سنگينشکس

  و راه را برای  هراند اين گرايش فاشيستی را به عقب ، فجار جامعه آمريکا به لحاظ داخلیبه ان  شرايط  رو و به لحاظ خارجیکرده بودم ، 
  متخذه از سوی هيئت حاکمه در آمريکا در تنظيم با قدرتهای ديگر جهانی  و متدهای  و شيوه هاله از تغييرات راديکال  در يک سلس

به ايران نه به ين رابطه عدم تحقق  تهاجم نظامی در هم .موجود ، باز کرده است متعدد داخلی و خارجی معضالت سياسی و اقتصادی 
فراهم نگرديدن الزامات اجرايی ، سياسی  و  در دستور نبودن آن در دوران دولت گذشته بلکه بدليل تصور برخی ساده لوحان از سر

   آمريکای ـ اسرائيلی در سالهای اخير فقطبی بیبه عبارت بهتر خانه نشينی . صورت پذيرفته و بر نئوکانها تحميل گرديده است  لجستيکی آن
 .چ چيز ديگر و فقط از روی بی چادری بوده است  و نه هي

 
سياسی  و تقابل موفق اولی سياست . لفه بود  در ايران حاصل جبری عملکرد دو مؤ"تغيير رژيم"همچنان زنده و فعال عدم تحقق طرح 

 حفظ ضروری مبنایبا ائتالف آمريکايی ـ اسرائيلی  به مثابه ...  عراق و لبنان و فلسطين و افغانستان و در" جمهوری اسالمی"نظامی رژيم 
برقراری ثبات در دوران پسا جمهوری طرح  موفقيت شرط  به مثابه" آلترناتيو مطلوب" موفقيت آمريکا در شکل دادن به خود و ديگری عدم

تا .  هيچ چيز تغيير نکرده است  بر می گردد ،"جهان تک قطبی "در کادر استراتژی  کالنتا آنجا که به اهداف اياالت متحده اما  . اسالمی 
 نکرده و نمی تواند ، هيچ چيز تغيير ق استراتژی فوق الذکر بر می گرددبه مثابه ابزار ضروری تحق" طرح خاورميانه بزرگ" به آنجا که

. است " معضل ايران"ل و فصل قدرتهای جهانی در رابطه با حزحياتی اياالت متحده به  حمايت آنچه که تغيير کرده است ، نيا. هم تغيير کند
 !  به همين سادگی . شکست خورده است " جمهوری اسالمی"روانه تقابل با سياست تک چرا که

 
تنها بخشی از استراتژی مقابله " جمهوری اسالمی"مقوله که آيا تاکتيک مذاکره با نکرده  ، فهم اين بنابراين اگر بپذيريم  که استراتژی تغيير

 نظام درک  رهبر معظم خوداين را البته بهتر از همه. نبايستی که داشته باشد ای معامله ، نياز به هوش چندانی است و نه  ترتيبات اوليه  بر
 . کرده است که هم از نزديک دستی بر آتش دارد  و هم  دوست و دشمن خود و نظام  والئيش را بهتر از همه تشخيص می دهد 

 

     در رابطه با سياست مذاکره    شارالتانيزم آمريکايی
 

او و . او برای اولين بار خود نظام مقدس را با اسم و رسم مخاطب قرار داده است . مت رژيم ايران دراز کرده است اوباما دستش را به س
ما فقط  . مقامات ريز و درشت دولتش در هر فرصتی براين ياوه تاکيد می کنند که به پير و پيغمبر ما خواهان تغيير رژيم ايران نيستيم 

 با ما کاری نداشته در آنجا بگوييدبه نيروهای تحت امرتان . عراق مذاکره کنيم  بياييد دربه رژيم می گويد  .  هان تغيير رفتار آن هستيمخوا
در فلسطين و لبنان استفاده کنيد تا فشار از روی اسرائيل از نفوذتان .  ، شايد که ما بتوانيم به شکلی آبرومندانه از اين باتالق بيرون آييم باشند

.  شود ناارامی در افغانستان گرفته  بشود جلوی گسترشدر افغانستان کار بدون شما پيش نمی رود ، بياييد تا مذاکره کنيم شايد. برداشته شود 
دست برداريد تا تعادلی ) همان سالح اتمی است که البته هم ما می دانيم وهم شما که منظور( حرکت به سمت دستيابی به انرژی هسته ای از
بابا آخر ما  . هر چقدر که بخواهيد مذاکره می کنيم . عوض ما با شما مذاکره می کنيم در . ه برقرار کرده ايم  برهم نخورد که ما در منطقرا

 ! شما به بمب اتم احتياجی نداريد به چه زبانی بگوييم که
 

 ميليون هيتلر درست ششه ايم که حقنه کرد از چپ و راست و کمونيست و کاپيتاليستش سالی است که  نم نمک به همه دنياما يک شصت 
 که  ادعاهم بودهو ما هم درست با استناد به همينرا سوزانده و روانه اتاقهای گاز کرده ) نه يکنفرکمتر ، نه يکنفر بيشتر( يهودی بيگناه 

اال شما آمده ايد و در هيئت يم ، حکنخفه اگر کرده که اما و کسی را هم  هر صدایو برای يک دولت حرامزاده مشروعيت بسازيم توانسته ايم
هولوکاست  چون و چرا  حقانيت داد ، در ....  يک دولتی که ترتيبش را نمی توان براحتی مثل امثال روژه گارودی و پرفسور فليمينگ و 

ه کنيد اوضاع خطرناک   نگا رعايت نکرد ؟ می شود مگر قواعد بازی را  اصال. د بازی ما را لطفا رعايت کنيد قواع!  نکنيد آقا . می کنيد 
 .  فوری است ، جدی است ، واقعی استخطر .اسرائيل منتظر است که افسارش را رها کنيم تا به شما حمله کند . است 

 
اگر ما تا همين حاال هم سر جايمان  نشسته ايم  و به ! رژيم  و مقام معظم رهبريش هم پاسخ می دهد که آقا جان خر خودتان هستيد در مقابل 

 حاضر  ،"رژيم چنج "وشت صدام حسين  دچار نشده ايم  و شما را هم وادار کرده ايم تا علی رغم آن هارت و پورتهای اوليه مبنی بر سرن
 .  در بيرون از مرزهايمان است  ابزارهای قدرتمان   اتفاقا درست بخاطر استفاده بهينه از همينبه نشستن با ما بر سر ميز مذاکره شده ايد ،

  را يکی پس از ديگری در سطح منطقه ای مسائل شما تا ادبيات مودبانه  ما را وادار کنيد خواهيد با لبخند  و دست دراز کردن  و شما می 
 ا  چه می شود ؟ مسائل مپس حل و فصل   است  ولی آخر ،    و مقبولالبته استفاده از ادبيات مودبانه بسيار خوب. حل و فصل کنيم 

 
٢ 



  زير وماشين تبليغاتی هولوکاست و چوب کردن الی چرخ ن و فلسطين و لبنان و تنگه هرمز و سودان و آمريکای التينق و افغانستاعرا
ضروری و حياتی ما  ابزارهای بسيار از قضا!  کذا و کذا عالمت سوال بردن تفسير رسمی از آن  و بمب اتمی  و سپاه قدس  و چه وچه و 

 تغيير رفتار ما هستی و نه حاال اگر تو واقعا دنبال.  مقدس بهر قيمتی است حفظ نظام دنبال می کنند و آنهمهستند که تنها و تنها يک هدف را 
  نا قابل تضمين امنيتیيک  جزئی صد گفتار نيک ، با يک نيم کردار و بجای دولطف کرده .ما ، خوب اينکه کار مشکلی نيستساختار تغيير

. حذف شده است کذايی " محور شر"يران هم  از آن ا  اعالم کنيد که نام  و مثل کره شمالی ما بدهيدبهکه رسميت بين المللی هم داشته باشد 
می نشينيم  و مذاکره می کنيم  و مسائلمان   "معامله" پس از اين آنوقت  . ست که بوفور همراهتان خواهيد  بود بعد از آنهم دعای ما! همين 

   آيا اين چيز زيادی است ؟ ! ه همين سادگی ب.  می کنيم  و فصل را هم با هم حل 
 

خود شما هم که يادتان هست امام راحل فرموده بودند هيچ غلطی نمی توانيد تازه . يچ شکری نمی تواند بخورد ضمنا اسرائيل هم بدون شما ه
کن است آب از لب و لوچه اين به  ممیام کذاي آخر با آن پي .همه گزينه ها روی ميز استحاال شما هی دم به ساعت بگو که . بکنيد 

 قرار شده با ما به  گويادر اپوزيسيون ما راه انداخته باشی کهذا و آن فعال سياسی و حقوق بشری اصطالح تحليلگر و آن سياستمدار کذا و ک
" عيد شما مبارک"  با دی توانيما را که ديگر نم خود  ، ولی سر د و مسائل  فيمابين را به لطف الهی بطور مسالمت آميز حل کنيدتوافق برسي
  .  دشيره بمالي

 

 بحثپايه های تئوريک 
 

می گشت ، چه و روند قضايا بر"  طرح خاورميانه بزرگ"ر رابطه با معضل ايران در کادر  تا آنجا که به مسائل مشخص ددر سالهای اخير
 بازخوانی آنها  و در صورت  که در اينجا با نگاهی دوباره ، بهدر نوشته ها  و چه در مصاحبه هايم  ، بحثهای گوناگونی را باز کرده بودم 

 . بيان تحوالت جديد و تغييرات احتمالی در آنها خواهم پرداخت نياز 
  

به مثابه يک  رژيم سياست تعويض بحث ،روی آن هستم  !  لجوجانه ، بی هيچ اعوجاجی مهمترين بحثی که مطرح کرده بودم  و هنوز هم
 .بود " جمهوری اسالمی "مريکا و رژيمآ بودن تضاد ميان آنتاگونيکپايه ضروری تحقق طرح خاورميانه بزرگ و در اين رابطه 

 
 :  با تعجب می گفت مصاحبه گر  ،مصاحبه ای که سال گذشته داشتم  رابطه با اين لجاجت تئوريک ، در در(  
 
اند و از پارامترهای  ، پارامترها هميشه ثابت ايتانه بينم در تحليل ، می کنم های شما توجه می ها و گفته تهدانيد آقای نيابتی، وقتی به نوش یم"

صحبت از بازگشايی کنسولگری آمريکا در تهران است؛ حجم صادرات آمريکا در هشت ـ نه ماه ببينيد !  شود ها اثری ديده نمی متغيير در آن
صحبت . مذاکرات مستقيم نمايندگان رژيم و بلند پايگان آمريکايی نه تنها عيان شده، بلکه بارها تکرار گرديدهگذشته به ايران چند برابر شده؛ 

، چند برابر شدن صادرات آمريکا به ايران، چشم بستن  ، بازگشايی کنسولگری رژيم در شهر اربيل از بازگشايی نمايندگی آمريکا در تهران
های مورد  هايی از تغييرات در سياست مابين، همگی نشانه طور اعالم رسمی مذاکرات فی ای ايران، همين ی هسته آمريکا بر بخشی از برنامه

 شما هنوز موارد ذکر شده رغمعلي... های امنيتی به رژيم داده شده و  اين احتمال است که شايد به نحوی تضمين از اين زاويه. اشاره است
 !بگذريم که دوست مصاحبه کننده تفاوت نظر را با نظريه ، چندان در نظر ندارد   . "  !!ايد نسبت به نظرتان تجديد نظر نکرده

  
 و انعکاس اين تضاد "طرح خاورميانه بزرگ"و روسيه با امريکا در رابطه با  امريکا از سويی و چين باتضاد اروپا همين رابطه طرح در

را طرح از جانب اروپا  حاکم بر ايران  مسئله مماشات با رژيما به صورتر اين تضادهتظاه نهايتا از سوی ديگر وبر روی معضل ايران 
 .  اشاره می کنم  عينا به نقل از نوشتارهای گذشته  ،بخشی از مطالب  ياد شده، به برای يادآوری  دوباره  و ورود به بحث . کرده بودم 

 
برمی گردد ، مستقل از آنکه چه حزبی در آمريکا برسر " نه بزرگطرح خاورميا"در ايران  تا آنجايی که به "  تعويض رژيم" طرح   ـ١" 

اين . کار بيايد و سکان سياست خارجی اياالت متحده در دست چه کسی باشد ، از روی ميز سياست خارجی آمريکا کنار نخواهد رفت 
 پايدار ميان دولت آمريکا و رژيم حاکم سياست در اصطکاک با عزم جزم رژيم در رها نکردن قدرت به هر قيمت ، زاينده يک آنتاگونيسم

 .برايران خواهد بود که هيچ چيز جز يک درگيری نظامی  راه حل آن نمی باشد 
 
شوق و هيچ مذاکره و معامله ای ازجانب  اياالت متحده ، هيچ بسته م فقط و از اياالت متحده" تضمين امنيتی" زيرسقف گرفتن يک   ــ٢

 . داده نخواهد شد " جمهوری اسالمی"رگز و تحت هيچ شرايطی  به رژيم اين تضمين ، ه. ه نمی تواند باشد  پذيرفتنی  و قابل مذاکررژيم
 
، راه به  يک فاجعه بی مثالی خواهد برد که نمونه عراق در " آلترناتيو مطلوب"ايران ، پيش از حل و فصل  معضل  تهاجم نظامی  به   ــ٣

  " .مقابل آن کاريکاتوری بيش نخواهد بود
 

 ١٣٨٦ اسفند ٢٥ ، م ـ ساقی  :مصاحبه گر ،  گفتگو با بيژن 
 

بد ، که من همواره از آن به عنوان باالترين خواست رژيم ياد کرده ام " تضمين امنيتی" واقعی بودن و محوری بودن مقوله در رابطه با
 چند ماه گذشته مبنی بر طرح خواست رژيم طیی رسمی اخبار رسمی منتشره در اکثريت قريب به اتفاق خبرگزاريها  نمونه ای ازنيست به

 . از سوی روسيه  و پاسخ رسمی اياالت متحده به کشور مذکور در همين رابطه اشاره کنم 
 

  ! بدون شرح
 
  "روسيه خواستار تضمين امنيتی برای ايران شد"
 "تضمين امنيتی به ايران مد نظر آمريکا قرار ندارد"

٣ 



 در مذاکره با ايران بايد پيشنهادهای ٥+١ارجه روسيه، در گفتگو با خبرنگاران گفت که به نظر وی، گروه سرگئی الوروف، وزير خ
، به اين کشور تضمين امنيتی بدهد و اطمينان يابد بحران خاورميانه جای مشخصی در دستور کار مذاکرات خواهد  مشخصی را عرضه کند

شنهاد روسيه مبنی بر دادن تضمين های امنيتی به ايران گفت که چنين پيشنهادی کاخ سفيد آمريکا در واکنش به پي".  ....داشت
 ". در حال حاضر مد نظر قرار ندارد

 ١٣٨٧ ارديبهشت ٢٥ - ٢٠٠٨ مه ١٤چهارشنبه :   بی بی سی  
 

  :و همينطور تالشهای بی حاصل اروپاييها در چند ساله اخير
 
  تضمين امنيتی به ايران تالش می کند اروپا برای ارائه با وجود مخالفت آمريکا " 
 

درحالي آه مقامات آمريكايي گفته اند تهران نبايد انتظار تعهدي از سوي واشنگتن مبني بر عدم حمله به اين آشور را : خبرگزاري فارس
 از سوي ايران در بسته اورانيوم داشته باشد، آشورهاي اروپايي سعي دارند آه ارائه تضمين هاي امنيتي را در ازاي توقف غني سازي

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، مقامات اتحاديه اروپا گفته اند تضمين هاي امنيتي مهم ترين  .مشوق هاي خود بگنجانند
ال اخير به آنها مي گويند تنها آمريكا آه طي پنج س. موضوع مورداختالف بين آنها براي ارائه بسته اي از مشوق هاي معتبر به ايران است

اما واشنگتن تا . دو آشور همسايه ايران ــ افغانستان و عراق ــ حمله نظامي و آنها را اشغال آرده، مي تواند تضمين امنيتي به ايران بدهد
 .بحال از اين امر سرباز زده است

 ٨٥/٠٢/٢٨ خبرگزاری فارس
 

  "نبرد آلترناتيوها"با طرح تئوری  در اين رابطه سالها پيش .بود نظامی و ربط آن به مقوله تهاجم  "مطلوبآلترناتيو" بحث  بحث کليدی بعدی
آلترناتيوی که با شکل گيری آن ، . رانده بودم دست باال پيدا کردن يک آلترناتيو مستقل و ترقيخواه ، سخن و شکل گيری ی ضرورت حيات از

ا می توانست بگيرد و ازسوی م و مقاومت استقالل طلبانه آنرمردآمريکايی از باالی سر" آلترناتيو مطلوب"جلوی دست سازی از يکسو 
 .  را سرعت بخشد يه تهاجم نظامی  و ادامه رژيم جمهوری اسالمی برعلو شکل گيری يک جبهه جهانی همزمانجريان فروپاشی رژيم ديگر

 
دولت عراق    در رابطه  با  براندازی اعتقاد داشت بود که اولی  اين عراق در با عمده  دمکراتها با  جمهوريخواهان در رابطهتفاوت ...... "

 جمهوريخواهان در مورد ايران  اين  مشکل هم  وجود  ندارد  و خود حاال که .  د  و  دومی  نه وب"  اجماع جهانی"المکان دنبال حتی ابايد 
 :تاکيد  می کنم بار ديگر راين  يک بناب.  هم  هستند کنار سياست اجبار،  به  دنبال  اقناع   و اجماع  هم  قاطعانه  در 

 
وجود    کيفی و هيچ  اختالف  اساسیميان  دمکراتها  و جمهوريخواهان ايران برمی گردد ، " تغيير رژيم سياسی"نجايی که به ضرورت تا آ

 . است" آلترناتيو مطلوب "شکل  ايران همچنان  مشکل .  ندارد 
 

  نمی زنند ؟نظامی اقدام بوجود نيامده ، آمريکايی ها دست به" آلترناتيو مطلوب" ی که اين يعنی منظورتان اين است که تا موقعس  ــ  
 

که (  آماده و يک آلترناتيو حاضر  اگرسر آنست کهبر بحث !  که نيست  رژيمببينيد ، مشکل اصال  در افتادن !   بزنندکه نمی توانند ج  ــ  
ع از هم ماناوضاع را بدست گرفته و رژيم کنترل فروپاشی با  نداشته باشد کهوجود )   باشدحداقل حمايتهای توده ای هم برخوردار بودهاز

هم در کوتاهترين زمان ممکن ازازه حيات مدنی شيرمتعاقب آن گردد ، ختارهای سياسی و اجتماعی و کشت و کشتارهای ساگسيخته شدن 
بسا مهمتر از راين بناب. باخت مقابل آن رنگ خواهد در نه عراق نموخواهد شد که مرج  وحشتناکی  حاکم گسيخته  شده  و هرج  و 

  نيست ، مقوله سختی  اساسا  کارآنانروزمره  ی وحوش حاکم  بر آن و تهديدات و پورتهاهارت که  بر خالف " جمهوری اسالمی"براندازی
  استراتژيک منافع،  ردادهای تجاری با رژيم حاکم برايرانيعنی مهمتراز قرا. می کند  ، مسئله فرق دررابطه باايراناما  .می باشد " جانشين"

ی که تسليحاتسلح  ساختن رژيم به برخی از م.  می  کند  را  بازی نقش اصلی"  طرح خاورميانه بزرگ" شکست بادر رابطه   و چينروسيه
" جهانیاجماع " دليلهمين به  .می باشد ن راستا  رژيم مدعی  ساخت آنها در داخل کشور می باشد ، دقيقا درهميخوددر باال اشاره کرديد  و 

با اينحال همانطور که  قبال هم  . چين نخواهد شدکشور و در آخر سر شامل دوشامل اين نزديک نظامی به ايران در آينده رابطه با تهاجم در 
 " .  گرفتياسی ايران را نخواهد سمسئله رژيم  نظامیحل جلوی  گفتم تمامی اينها با هم 

 
    ١٣٨٥  ارديبهشت١٣ ،دومبخش    ـبا بيژن نيابتیتگوی دکتر زری اصفهانی گف

 
 " چشم انداز"مقاله بلند  اهداف استراتژيک آن می شد که درو الزامات عملی و" طرح خاورميانه بزرگ " پايه ای ديگر مربوط به خود بحث 

 .   به قوت خود باقی است بدان پرداخته بودم  و همچنان
 

 مسئله عراق 
 

نبوده است ، دولت بوش را دار برای هيچ ناظر آگاهی ترديد بردر آن" جمهوری اسالمی"که نقش شکست فضاحت بار نئوکانها در عراق 
"  دمکراسی" را از راتژيک و با عقب نشينی از داعيه دمکراسی برای عراق، مرکزثقل استراتژی جديدمجبور می کند که با يک چرخش است

 امنيت نيروهای تصفيه نيروهايی که در دولت عراق برای  در تضاد ميان ضرورتدر اين رويه جديد بديهی بود که . منتقل کند " امنيت"به  
مشروعيت دولت منتخب ، کردهای دمکراسی بورژوايی مبنی بر پايه های اساسی کارآمريکايی خطرناک تشخيص داده می شدند ، با

به همين دليل الزم بود که با ريخته شدن آب پاکی روی ادعاهای دمکراسی خواهی  و احترام به رای مردم ، . يت به تصفيه داده شود ارجه
عوض مسو با خط و خطوط نيروهای ائتالف،درعراق با يک دولت منتصب ولی ه" جمهوری اسالمی"ولت منتخب ولی متمايل به رژيم  د

کسی  که حول ستاين دولت می توان . باشده اش بايستی خلع سالح نيروهای شبه نظامی وابسته به رژيم تهران مهمترين وظيف البته کهشود 
به  . شکل بگيرد" جمهوری اسالمی"نيروهای سنی و شيعه مخالف رژيم و با به بازی گرفتن حزب بعث عراق ، کردها و " اياد عالوی"مثل 

 .  ، اشاره کرده بودم "دولت صفوی"همه تفنگها بسوی  عنوان  و طی مطلبی تحت٨٥اين موضوع در ششم بهمن 
 

٤ 



در . وی شکل گرفت و يک ائتالف سياسی نسبتا قوی ، هر چند ناکافی هم حول عالنيز صورت گرفت در اين رابطه البته تالشهای بسياری 
بجا ، تغيير جهت داده  و تصميم به دور موضع ييرداستان را گرفته است با يک تغنخست وزير منتخب ،  که " نوری المالکی"اين مقطع اما 

ود گرديده  وهم هزينه سياسی خشدن از رژيم حاکم بر ايران  و نزديک شدن به آمريکا گرفته و بدينترتيب هم موفق به حفظ قدرت در دولت 
اين نزديکی تهاجم نظامی نيروهای وابسته به بديهی بود که الزام اوليه  .و امنيتی جابجايی در دولت عراق را برای آمريکاييها کمتر می کند 

يی تر و مهار ناپذيرترش همچون ارتش مهدی و عوامل  و البته آن بخش ضد آمريکابه نظاميان وابسته به رژيم ايراندولت عراق به ش
 . منطقه جنوبی و بويژه بصره  با حمايت ارتش آمريکا بود مستقيم سپاه قدس در

 
، عمال مسئله غير مستقيم متمايل به رژيم مذکور، توسط نيروهای دولت " جمهوری اسالمی"يما وابسته به رژيم با قلع و قمع نيروهای مستق

موقت حل می شود و دولت مالکی برجای می ماند  و آبروی آمريکاييها هم حفظ می شود تا بعدا کسی نگويد که شما ييها هرچند بطورآمريکا
 کليه منافذی که به شکل با اين تغيير پرچم مالکی ،. راه انداختيد  و دولت منتخب را کنار گذاشتيد قرار بود دمکراسی بياوريد ولی کودتا 

وزرای سنی کابينه سته شده و ايران می توانست بيانجامد ، بو خلع يد کامل از رژيم "  اياد عالوی "گيری يک دولت امنيتی با محوريت 
اين تغيير پرچم البته پيش از اين نيز در دولت عراق  بی سابقه نبوده که مهمترين آن مورد . مالکی  دوباره به سر کارهايشان برمی گردند 

می توان از اين تغيير پرچم آموخت و در برخورد سياسی  که کته بسيار مهمین.  جالل طالبانی  و اتحاديه ميهنی کردستان عراق می باشد 
. تفاوت قائل بود   "مجلس اعال"و   "حزب الدعوه "شرايط کنونی می بايست ميان همين است که در با اين نيروها در عراق بکار گرفت 

 و نه "  جالل طالبانی"عبارت ديگر بر خالف ديروز ، نه به . همانطور که برخورد با اتحاديه ميهنی هم ديگر همچون گذشته نمی تواند باشد 
 .، ديگر آدمهای رژيم ايران  نيستند  " نوری المالکی"
 

 ه ايران مسئل
 

مسائل کلی تر بر می گردد ، بر آنچه که در گذشته تا آنجا که به . در نهايت با اشاره ای کوتاه به وضعيت ايران مطلب را به پايان می برم 
، ايران و آمريکادو حاکميت کنونی   آنتاگونيک ارزيابی کردن رابطه ميان  فقط  در رابطه با. ايستاده ام ! لجوجانه  ام ، بازهمدر اينباره گفته

جامعه "ی خوانند ، به مقوله ای همچون نيز م" جامعه جهانی"دنيای کنونی را که به عبارتی ابتدا . واهم به نکته جديدی اشاره کنم می خ
ارتی  به عب. کنيم  و با تمامی  ارگانهای سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، مالی  و نظامی ـ پليسی آن ، تشبيه در يک کشور مشخص" مدنی

 . الب يک کشور تنها در نظر بگيريم جهان را در قاين کل بياييم  در عالم فرض 
 

ره شده است ، هيچ مشخص آنکاد" قانون اساسی" هم در چارچوب يک برای تغيير دادن ساختارهای سياسی و اقتصادی نظام حاکم که معموال
به غير از اين يا بايد نظم موجود را پذيرفت و قواعد بازی در . دارد وجود ن" نظم جديد "  و استقرار يک "نظم موجود"راهی جز نفی  
و اما از آن . فراموش کرد  رفت و تغيير را " تحت نظام"ات ماند و يا بايد دنبال زندگی گردن نهاد  و در آرزوی اصالحچارچوب آن را 

 بالفاصله در مقابل خود حافظان مسلح نظام را می بيند که را به زيرعالمت سوآل برد ،" نظم موجود"طه ای که نيرويی تصميم می گيرد نق
 .  از قضا برای چنين روزی هم تعبيه شده  و تجهيز گرديده اند 

 
آدولف "بزرگترين گناه . نگ جهانی  بود را به زير عالمت سوال بردند که حاصل آن دو ج" نظم موجود"در طول تاريخ معاصر تنها دو تن 

  . بجز اين نبود که نهايتا جانش را بر سرآن گذاشت  هم "استالين"گناه بزرگ !  ، هيچ چيز بجز اين نبود " نظم نوين "از نظر حافظان" هيتلر 
بدون آنکه از موضع . رسيده است   "نظم موجود"و پرتگاه نفی   به احمدی نژاد"  حفظ خود"در روند ضروری " جمهوری اسالمی"رژيم 

 و نظامی آن در ابعاد منطقه ای  و پتانسيلهای بين الملليش کم بها داده  و به توان ايدئولوژيک ، سياسیدشمنی صرف با اين رژيم بخواهم 
که اين عرصه اگر می توانست عرصه  بازی  دو شخصيت اولی  باشد ، اما ميدان بازی سومی خرد شمارم ، اما تصريح بايد کرد دشمن را 

، درست به مانند پذيرش سهم خواهی يک باند مافيايی  از " نظم موجود"در چارچوب " میجمهوری اسال"پذيرش سهم خواهی رزيم . نيست 
و در جوار يک دولت مستقر است  که هم سهم می خواهد و هم خارج از حيطه قانونی عمل  سياسیکيک قدرت در چارچوب يک جغرافيای 

. اه بدانجا می برد که ديگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد پذيرش چنين وضعيت مفروضی ر. به عبارتی دولتی در دولت است . می کند 
ت متحده و دولت اياال" جمهوری اسالمی"آنتاگونيسم ميان رژيم  ! اين وضعيت نه در ابعاد ملی قابل پذيرش هست و نه در ابعاد بين المللی 

 .واند قابل فهمتر باشد ، فراتر از هر عامل ديگری در اين چارچوب می ت" نظم موجود"به مثابه نماينده رسمی 
 

 به اذای قدرت نظامی  برای اين مهم اما ، نياز به محور قدرتمندی است که ما. تغيير داد  و بايد را می توان " نظم موجود"بی هيچ ترديدی 
،  محور چين ، روسيهی چيزی نيست جزقدرتمند در شرايط کنوناين محور. اتيو به ميدان بياورد ، قدرت آلترنو اقتصادی حافظان نظم مذکور

 رژيمی  که با آب هفت دريا  نيز  پاک نخواهد شد  و هيچ  بمبی  و  رهيده از نجاست و نکبت  و جنايتايرانی انقالبی  و. هند  و ايران 
ثبيت را  آرزوی ت"جمهوری اسالمی "رژيم   آری .موشکی  و هيچ سرکوب  و سرمايه ای  او را بر سر قدرت در ايران نگاه نخواهد داشت 

 .بگور خواهد برد 
 
 

  ١٣٨٨بيژن نيابتی ، ششم خرداد 


