
 com.bijanniabati@hotmail                                                            نيابتیبيژن 
      ١٣٨٣ آذر ١٨                                                                                                                            

 نداز  اچشم
 

 . دن باشتی است که شايد بسيار خونين  تحوالايران آبستن
 

رست با برای مقابله د ايجاب می کند که با مسائل  ايران ات سياسی چه  در ابعاد جهانی و چه در رابطه تغييرروند پيچيدگی 
 قانونمنديهای حاکم  با متناسب کنونی  را شناخت  و ه  مرحل ، ويژگی های ايرانتغيير درپروسه  درتحوالت آتی و مداخله جدی 

و انجماد   نگاهی به صحنه سياسی ايران و حضور رنگارنگ کوتوله های سياسی از سويی و ناآگاهی  .راه  گشود  ، آنبر 
از  پس.  می دهد ا قرار  ممقابلدرديگری  از هر زمان سلح  شدن به اين شناخت را بيش مفکری  از سوی ديگر، ضرورت

،   بارها  و بارهاصدا  درآورد ،به را " چهارمجنگ جهانی " آغازشيپورکه   يازدهم سپتامبر فوندامنتاليستیگلوباليستی ـ طرح 
   رژيم سياسی استراتژيکتکليفتعيين ضرورت با رابطه در" جناح  بازها" طرحبر در مصاحبه هايم ،  درنوشته ها  و چه چه

ماندن و يا رفتن  بحث اساسی  نه در  اشاره داشته و تاکيد کرده بودم که "بزرگخاورميانه طرح "چارچوب  درايران 
 :اينکه ستی جريان داشته باشد  و بايبرسر جانشين سياسی آنکه  " اسالمیجمهوری "
 

 .ست " نبردآلترناتيوها"بی ترديد ما نبرد کنونی 
 
 نيز اسالمیرژيم جمهوری ،  بدون  شک  خود ) تعويض رژيم يعنی طرح ( ورده ام ون آتحليل بير يکرون داز آنچه که من بر
گسترده  تالشهای نيز رابطه هميندر .استبيشتربسا من  امثال ومن از" ارتباطاتش"وهم " اطالعاتش"هم رژيمی که .   استآگاه

  اساسی  داشتمحورتنها  يک   انگليسيش ، يمتذيق ارتباطات  رژيم  در لندن  و  ژنو و عراق با و  مذاکرات گذشته سالدويکی 
  تضمينی  که .بود باشند ،  آينده نداشته   دررژيم تعويض  اينکه  آنها  نقشه ای  برای   از آمريکا  مبنی  برتضمين آن  گرفتنو 

  .گرديددر آينده هم  نخواهد گرفتن  آن  نشد  و  هيچگاه  موفق  به 
 

  " تغييرپروسه  "سياسی مداخله گر  درآکتورهای 
 

  پارامتر گردند  را  می توان  به  دو ی  میتماعج ا ونظامی ،ی سياسعوامل ينده  که شامل آتحوالت  در روند تاثيرگذارعوامل 
 .خواهند  داشت " تاثير گذارنده"خشی ديگر نقش بو " تعيين کننده"بخشی از اين عوامل نقش . د   تقسيم  کرخارجی  و  داخلی
 .خارجی  می پردازم عوامل   ابتدا  به

 
 آمريکا اياالت متحده   ــ ١

 
مرتبط    تحوالت یتمامخارجی  را  در   شرم آورعنصرتعيين کننده را که بنگريد ، نقشگذشته ايران ز يکصد سال غم انگيتاريخ 

 !  کرد توان  بوضوح  مشاهدهجای  آن  می ی جا حاکمه را  در نظام های و حتی تغييرات ساختاری  در رژيم  سياسی با تغيير 
 
و  يکماه به مدت مالی  آنان  و  نفره  مردم  تهران درسفارتخانه دولت فخيمه  و  تامين جانیرتجمع  ده هزاسازماندهی ون دب"

  ."پذير نمی بود  امکان١٢٨٥ مرداد ١٤طه  در ماسونی  مشرو! حقق انقالب ت اساسا ،! عدل مظفر بدوراز دسترس گزمه های
  

 )نگارنده از همين  " نگاهی ديگر به  انقالب  مشروطه" مقاله مراجعه شود به(                               
 

نقش  " عنصر خارجی"،  ١٣٢٠در شهريور  نصب پسرش هم  در بردنش  و و آوردن  رضا خان  و ١٢٩٩هم  در کودتای 
ايران سياسی در تحوالت در روند   کننده تعيين مداخله  اين  اوج  ، نقطه١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای  ننگين  .   داشت تعيين کننده

 گر خارجی مداخله به مثابه عاملدن دولت انگلستان ، نقش اصلی را زکه اياالت متحده آمريکا  با کنار بعد است از اين به! است 
 .منطقه ای  ايران ، بر عهده  می گيرد در سياست داخلی  و 

 

طبقاتی ايران نظام باال ، در از ساختاری مهمترين تغييرات يکی از  کهو ملت ،   شاهسفيد! انقالب  موسوم  به" رفرم ارضی"
 قرارگرفتن بورژوازی وضرورتنيازهای سرمايه داری جهانی چارچوب  درهستند که اين دمکراتهای آمريکايیزنيرا  می باشد
حميل تبا  نيزسلطنتیجرقه انقالب ضد  .تحميل می کنند   ـ مالکبورژوا  شاه بهجوامع  وابسته به امپرياليسم در راس  کمپرادور
 انفجارات ناخواسته اجتماعی  درکارتر به مثابه نيرنگ جديد امپرياليسم  در آن مقطع  برای جلوگيری  از   حقوق بشرسياست 
  !    زده  شد ظام  پليد  ستمشاهیصغور ن حدود  وزدن بر گله های تا دندان مسلح  حافظان تحت سلطه ، به  شاه  و زنجير ع جوام

 
 عامل  تعيين کننده سرنوشت ی  ومرکزمثابه هسته   به بزرگطرح خاورميانه  و ضرورت پياده شدن  "جنگ چهارم"با شروع 

می شود  سياسی ايران  وارد معادالت  خارجیعنصر همانديگر يکبار، کادر آندر ايران سياسی رژيم  تغيير الزام وجنگ  اين
  .عهده  می گيرد بر  خارجیلحاظ به را   نقش اول  بازيگری يکا مرآ و
 

  ـ  اتحاديه اروپا ٢
 

 ايفا  جنگ چهارم کادر در متحده  و اياالت  اتحاديه  اروپا له  ايران در تعادل  قوای ميان فصل  مسئحل وعمده ای که  ل نقشبدلي
 بديهی است که  وقتی  . کرده است ايران  مبدل   درمعادله  تغييرزيگران  يکی از باخواه  ناخواه اتحاديه  اروپا  را  به  ، می کند

  سياستهای  در مجموعمی باشند  که  می شود ، منظور در اساس سه  کشور فرانسه ، آلمان و انگلستان   اروپاصحبت از اتحاديه
 .می کنند    تعيين  رااين اتحاديه 

١ 



 چين ـ  جمهوری خلق ٣
 

نگرش در قالب ، فقط  ايران  درتغييرپروسه   دربالقوه  بازيگران از و به عنوان يکی" ابرقدرت آينده" مثابه وارد کردن چين به
اگر هم به همين  دليل .  پذير می باشد  نامکا" چهارمجنگ جهانی " مبتنی برنظريه   کالناستراتژی   يک آينده  در چارچوببه

کسی  کمتر کهگفت می توان  حداقل ،) من  می دانم تا آنجايی که (  استپرداخته نبدان  گونه ای جدی  به  تا کنونهيچکس نگويم
و تثبيت  طرح   که در موفقيت کننده ایتعيين تغيير و تحول گونه استراتژی کالن هر اينکادر در. است اشاره ای کرده  ن آبه 

 در تقابل قرار چهارمهدف نهايی جنگ  به مثابهاستراتژيک چين رمستقيم  با منافع د ، بطو داشته  باشنقش بزرگ خاورميانه
رجاتی   ايران  خواهی نخواهی  ذينفع  بوده  و  می تواند  به  دآتی دردر روند  تحوالت همين اعتبار ، چين هم  به. خواهد داشت 

در سياست ايران دويست سال گذشته  که اين کشور در طول یرغم  نقشدر رابطه با روسيه ، علي .وارد بازی  قلمداد  گردد 
 در يکتنها نيز سطح جهانی و دردارا  نبوده  گذاری  بر روند تحوالت در ايران  را  توان تاثيراساساکنونی داشته ، در شرايط 

 از دسته  آن به  می پردازم .داشت  ل و انفعاالت جهانی را خواهددر فعائتالف با چين و اتحاديه اروپا ست که امکان مداخله 
 عوامل "نايز تلفيقی ا را ايران سياسی آينده .می باشندرا  دارا ايران  در"  تغييرپروسه"در  مداخله  پتانسيلکه     یداخل عوامل
 .می کند  تعيين " عوامل  خارجی" با" داخلی

 

  ايران  مجاهدين خلق ـ ١
 

بدون  حضور . می باشند تحوالت آينده  و تغييردر جريان   داخلی  عامل مداخله گرعمده ترينبی ترديد  مجاهدين ،اعتقاد من به 
 پايدارسياسی  يک ائتالف ی محتمل است و نه بسادگمردم  ايران    سر یباالاز ! مطلوب  آلترناتيو يک  دست سازی  آنان  نه 

اينرا  .ود خواهد  ب  برخوردار ثبات  از" اسالمیجمهوری"رژيم  فروپاشیهمه مهمتر دولت برآمده  از و نه از! امکانپذير است 
 و  ، گفتهنيز داشت کسی تصور سالم  بيرون آمدنشان را کمتر بمباران هواپيماهای امريکايی که در زيرروزي! نمی گويم االن 

  در پوست  گردویمجاهدين از يکسو نشده و دست و بال چيز تعيين تکليف هنوزهيچشرايطی که اين چرا درراستی  .نوشته ام 
از  پيشمی کنم ؟ اما  تحليلاينگونه ،  گير استعراق در "سالحخلع " از سوی ديگر پشت مقوله و   در خارجليست تروريستی

  . می باشند  آتی و انفعاالتمداخله در فعل پتانسيل که دارای ديگریعوامل داخلی به ين قضيه می پردازم ا ورود به
 

  اسالمی جمهوری  ـ  رژيم ٢
 

مهمترين عوامل   ز ا ، يکیخطیابعاد درو چه   ، چه به  صفت فردیاسالمیهوری جمپلنگ گاو تشکيل دهنده رژيم شترعناصر
آنان  نسبت  به  تحوالت  در  راه  و  شکل  تنظيم  نوع  واکنش  اين اعتبار که به .  می روند  به شمار پروسه تغييرگذار در تاثير

 .  دارد تاثير گذارندهنقش  انفعاالت  سياسی  آتی ند فعل  و  در کند  و  تند  کردن  رو"  خارجیعنصر "رابطه شان  با  
 

  سلطنت طلبی  سلطنت  و  ـ ٣
 

 خيانت  رژيم  حاکم يکسو  و شدت  جنايت  و از !   آمريکايی رتباطات او مالی امکانات اختيارداشتنبدليل در   سلطنت ،پارامتر
 مداخله در پروسه پتانسيل است ، از بوجود آورده ايران مردمدرحافظه تاريخی  بد و بدتر راميان مقايسه که زمينه بر ايران 

وسط   ت ايراناشغال تنها درصورتمن  به اعتقادکه  سياسی ،   قدرتتصاحب  جهتاين  پتانسيل  نه در.  است  برخوردارتغيير
ديکاليسم توده ای  رامنحرف کردن   از طريقکننده  جنبش های  اجتماعیکند عامل  اياالت متحده امکانپذير است ، بلکه بصورت

از سويی   ... چراغ  روشن کردن  و !ديگر همبه تبريک گفتن   مردم  به  بوق زدن ،  ماهواره ای در جهت تشويقتبليغاتتوسط 
 . می باشد محاسبه  قابل ،"  مطلوبآلترناتيو"هژمونی در  آنان حضور در جهت  ضرورت   فشار آمريکا و
 

  اجتماعی  ـ  جنبش های٤
 

 "سر"نداشتن به يکديگر و عدم پيوستگی همتر از آن بدليلهای اجتماعی  چه به علت وجود اختناق و سرکوب و چه مرجنبشفاکتو
 در شرايط  فروپاشی  اجنبشه اين حالبا اين .  نمی کند بازی  در فعل و انفعاالت سياسی کنونی شرايط فعلی نقش چندانیدر

قش ، نيروهای سياسی   ن با آن  خواهند شد که متناسبتعيين کننده نقش  ر ازيک، برخوردا" خال قدرت" آمدن بوجود رژيم  و
،  هنيت اجتماعیذ طريق تاثير گذاری بر  ازاين جنبش هابه همين  دليل هم  سوار شدن بر. رد بر خود  را  رو خواهند  آوسوار 

 !می باشد  خارجیصر اعن   وهم داخلیدغدغه اساسی هم عوامل 
 
 
 

 ١٣٨٣  آذر ١٨ ،   اولپايان بخش                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

٢ 



 دوم  بخش ،داز چشم ان
 

 . ايران آبستن تحوال تی است که شايد بسيار خونين باشند
 
 داخلی  و چه  در سطح در ف چندانی  ميان کانونهای  مختلف  مداخله گر، چه   در ايران ،  اختالتغييرضرورت  با   رابطهدر

  ايراندر   تغييرماهيت  حول جدی  است ،  در  اساس  همضمن  بسيار مورد اختالف  که  در .   وجود  ندارد  بين المللی ابعاد 
. بود خواهد آن متاثر از  ميزان  زيادی  به نفع  ذياقتصادی   طرفهای سياسی  و منافع  مشخص که چيزی همانيعنی  . می باشد 

 خود  نمايندگی  ا  در کليتعمده  ردو گرايش   که داخل و خارج ايران شکل می گيرددر  متفاوتجبهه دو  کهرابطه است اين  در
 اين گرايش در . اشدمی ب"  رژيمدرتغيير"سراب بدنبال   ، سوی  اروپا  نمايندگی  می شودکه عمدتا  ازگرايش نخست . می کنند 
 رفرمروسه  کذايی پح  طلبان  داخل  رژيم  گذاشته  و با  تمام قوا  از اصالمنافع  خود تمامی تخم مرغهايش را  درسبد راستای 

کرده  فقط  بخاطر بالهت ذاتی نيست که  اروپا  پاهايش را دريک کفش !  اينهم  دليل دارد . حمايت می کند  اسالمیجمهوری در
 . آن می باشدحيوانات  اهلی کردن  و  اسالمیجمهوریوحش باغ انه  دنبال  رفرميزه کردن  و  مصر

 
 اروپا ايجاب می کند  که با ارائه  بالفصل می باشد ، منافعتعويض رژيم بر آمريکا ، مبتنیبازهایاستراتژی که در شرايطی 

کادرهمين يير درتغ حمايت  همه جانبه از مدعيان عملی بودن و تالش  در جهت جا انداختن آن و" تغيير در رژيم"آلترناتيوکذايی 
 و در اين  رابطه درست مثل د ريگبرا  خارج ازتعويض جلوی  سناريوي" سرنگونیآلترناتيو" قفل سياسیاقدام به کناردر ، نظام

اد جهانی   ابعدرئله را  ابتدا به ساکن مستفهيم  موضوع  بهتر است برای .ود ر بتا  ته خط هم که   استعراق حاضر مورد 
پايان  با  به اين مسئله اشاره  کرده ام  که گذشته ام مقاالت اين طی  پيش از.ويم جزء  بربررسی کرده  و به اصطالح  از کل  به 

 پذيرفت ،  ميالدی  صورت١٩٨٩ در سال  اتحاد جماهير شورویشکست قطعیبا که  سردبه جنگ  موسوم" سومجنگ جهانی "
 .  شکل  گرفت جهانی  سطح  در  کالن استراتژی دو

 
ل فاصله بدلي، عهده  داشت  طی جنگ سرد  برشرق  دردر مقابل بلوک  را غرب که رهبری اردوگاه کسو ابرقدرت آمريکا از ي
  جهان  می ديد  و در موضع  رهبری  و ابر قدرت خود با ديگر قدرتهای موجود در دنيا ، خود را در موقعيت تنهايم نظامی عظ

ر اما ، اروپايی  که  در پروسه جنگ سرد ، در مقابل  ديگ سویاز. بود قدرتهای ديگر  سوی خود ازخواستار برسميت شناختن 
بدليل  را   اياالت متحده  بود ، با بر طرف شدن اين تهديد ، خود  نظامیقدرتمتکی  به  ديد شوروی سابق  تماما نيازمند  و ته

مهمتر  و ژاپن  و  روسيه   همراه  با ارزيابی  کرده  و جهانی امدار در معادالت قدرتسهموقعيت ، در  اقتصاديشموقعيت برتر 
راه  به  شکل گيری  تضاد منافع  واقعی ، در نهايت اين  . می کنند سهم  ادعای" ابر قدرت آينده"همه چين کمونيست  به مثابه  از

 . می برد " بیقطجهان چند "و  "  قطبیجهان تک "کالن دو استراتژی 
 
     .است "  قطبیجهان تک"تحقق امريکا در راستای " بازهای"شده ، استراتژی تعريف نا" چهارمجنگ جهانی "
 

ه مسلح  ب روسيه مانند چين ، فرانسه ، انگلستان وب که بسياری از آنها رقي قدرتهای درآوردنبزانو ه راتنها  دراين استراتژی
به اين . می باشد  آن    بهایتعيين انرژی  و  بازار کنترلمنظور منابع انرژی جهان به ، تصاحب  باشندسالح های اتمی نيز می 

 ای  بگذرد  که چيزی منطقه و کنترل   انرژی منابع  تصاحب از کانال له اول وه    درباال اهداف تحققاست که منطقی ترتيب 
 ــ اقتصادی  و دون آن کل سيستم های  نظامیمی کند  و  با  تامين نرژی قدرتهای  باال  ر  درصد  نيازهای  ا٩٠  تا ٦٠مابين 

 . ذکر به فلج  کامل  دچار  می شونداجتمايی  قدرتهای  فوق ال
 
 . انرژی می باشدبازار کنترل هدفمنابع انرژی با   برتسلط  درراستای آمريکايیبازهای راهکارهمان "خاورميانه بزرگطرح "
 

 تا  مرزهای  چين  و هند شامل می  را ... از قبيل  مصر  و ليبی  و حد فاصل  شاخ  آفريقا ای   ،  تمامی  کشورهطرحاين 
 ! نظر  دارد کردن کليه  سيستمهای استبدادی  باقيمانده  از دوران  جنگ سرد  را  در ! گردد  و دمکراتيزه 

 

   بزرگ طرح خاورميانه 
 

مقاومت  و   گلوباليستها ای را  در برخورد  درست با   آن ، جايگاه  ويژهيکاستراتژ اهداف پيچيده  و شناخت بررسی اين طرح
اين   پيچيدگی .می گشايد منطقه  نيروهای انقالبی مقابل  در  داده  و افقهای  تازه ای  را تشکيل آنان استراتژيک  در مقابل تجاوز

و هم شدنشان بسيار آسانتر است ، هم زمينه خورده انقالب طرح  به حدی است که با  کوچکترين اشتباهی از سوی نيروهای  
روهای نيپيچيده نشدن  چنان انتخاب شده اند که درصورت گلوباليستها شعارهای انتخابی !سختترامکان بسيج نيروييشان بسيار

و کيست   دنسازمی رها " بنياد گرا"را در دامن راديکاليسم   عنصراجتماعیشده وشعارانقالبی و ساده ماندنشان ، بسرعت خلع 
 .می باشدشدن " سالحخلع "ازموثرترو بسا خطرناکتر شدن "شعارخلع "که ايی داشته باشد و نداند  آشن با الفبای سياستکه اندکی

 
 نا خواه  درمعرض چنان گردبادی  قراردارند که می رود تا بسياری ازمناسبات  ما و نيروهای سياسی آن، خواه جامعه اکنون مه

هم  زده  و ، بر" جهانیحکومت واحد "راستای  تثبيت تژيک  تنها ابر قدرت  موجود  و در استراجهت منافع  در  طراز قديم را
.  نهای قبلی استدورااز پيچيده تر اينباراما شرايط  بسی .   نمايد تعريف را از نو  متعارف درسياست بين الملل و نرمهایمفاهيم 

فعلی تنها با ناپالم  و بمبهای اتمی بزرگ وکوچک  " گلوباليسم" قبلی و" امپرياليسم"اينبار  !چراغ  آمده استبا چرا که اينبار دزد 
!  است خلقها آمده ت   به  نجااميد  و روياپر از  با  کوله باری  آنها  مهمتر از .نيامده  است ميدان به  و تجاوزکشتار و جنايت و 

  .آستين در "جامعه مدنی" و داردخورجين  در "دمکراسی ! " يکتاتورها برهانددسم ستوران زير ستم را از تحت خلقهای تا آمده 
 !! کند ه اعادحاکميتدرازغاصبان  را ايرانی و عراقی  و  افغانی  شده  بشرپايمال آمده  تا  حقوق

 
٣ 



  ــ  دمکراسی ١
 

  اصلیميدان در و   "چهارم جهانی جنگ"دت  در پروسه درازم "گلوباليستها" استراتژيکابزار دمکراسی ، پرقدرت ترين  
و اصال  هستند  جدی اعتقاد  من  آمريکاييها  بسياربه  در اين رابطه  !می باشد  " بزرگمنطقه خاورميانه"جريان يافتن آن يعنی 

  که در کارانی؟  تبهاست امکان پذير چنين  چيزی چگونه مطرح  می شود  که در اينجا  بالفاصله اين سوال  ! نمی دهند شعار 
 و يادآوری   می کنند  و  وحشيگری  را با  خود  حمل  يک  تاريخ  ،  جنايت ساله شان  به  اندازه  دويست  سيصدعمر طول 

و نسل کشی  برده داری   و جنگ و  و تجاوزستم تداعی  آگاه ،قرار گرفته ه  بشر سرکوب شده  و مورد تجاوز خاطردر نامشان 
 نور کدامينبا  است ، می چرخيدهديکتاتوری حمايت از نظامهای   جنگ  سرد ، اساسا  حول  دوران درغالبشانبوده  و سياست 

نجات  و لباس بسته" ! غير منتخب"ستوران ديکتاتورهای از زير سم های تحت سلطه جهان خلقکمربه نجاتبه قلبشان تابيده ، که 
فهم    مترتب  بر آن ، آماجهایو  "  چهارم جنگ "ويژگی های   بدون شناخت  درست  واقعيت آنست که؟  برتن  کرده اند دهنده

 !نيست  بسادگی ميسر  استفاده  در اين نبرد پيچيده ،   موردابزارهای
 

توسط  " تمدنهاجنگ "تئوری برهمين اساس هم هست  که  . است فرهنگیعنصر که عنصر نظامی در اين جنگ نه  غالبعنصر
 . گرددطراحی  وعرضه  مي "سپتامبريازده "يش از تيم  بوش ، سالها پپردازنظريه 

 
"  برترفرهنگ"تثبيت  اشاعه  و هدف !  بيشتر نه حاشيه ای  را ايفا  می کنند  و نقش در اين راستا ، تهاجمات نظامی تنها  يک 

ومت جهانی حک"لی و ضرورت بنيادين تشکيل اص يکسان درميان مردم جهان به مثابه ستون" سيستم  ارزشی"و جا انداختن
 نام    تحتجهانپارلمان   در نيويورک ،  پايتخت جهانايجاد   يعنی پله های  پايينتر آن  پله نردبانی است  که آخرينو  "واحد

سيستم  بانکی  واحدی  بنام  نام  ناتو  و تحت  جهانیواحد ارتش نگذاری  بنيا  و  اولجنگ جهانی بدنبال، " متحدملل سازمان "
 تحت  ضاييه واحد  جهانی قوه  قو خالصه" صندوق بين المللی پول"  در کادر  دنياسياست واحد پولی و تمرکز " جهانیبانک "

 . د نمی باش جهانی  ديگر محصول  و دستاورد  دو  جنگ   بين المللی"پليس" و " تريبونال"و "  دادگاه  بين المللی الهه"عنوان 
  جهانینظم نوين :  به اين می گويند 

 
را می توان    novus ordo seclorum التين  جملهبه  زبان!  ی آمريکايی بياندازيد دالريک اسکناس هی به پشت نگا

سال  طرح  ده  سال  و  بيست   " !برگزيده نظم  نوين سکت " به فارسی  دری  می شود!  بوضوح  بر روی آن  تشخيص  داد 
جنگ کويت ، يکی از روزنامه نگاران  به ليج فارس موسومخ مدو جنگ پايان  دراين رابطه در حوالی!نيست اخير  

 :  است پاسخ  او  بدينگونه.   می شود نظم  نوين  جهانی توضيح از وی  خواستار  پدرهوادارجرج بوش 
 

  ! it is quite  simply ,  wath  we  say ,  goes                     !شود بانجام  هر چه ما  بگوييم ، !  چيز ساده ای  است 
 

از آن مهمتر برای جا  کنندالمه مک  واحدیزبان   بايستی  بتوانند به، ابتدا بفهمند را   !جهان اين چيز ساده برای اينکه خلقهای 
 !   است ترهم  واجبشب ان ناز نيز ضروری  می باشد  که "  فرهنگ واحدی"و  " واحدارزشی سيستم " نوين ،نظم  اينافتادن 

 
رهنمود    دراين رابطه اينگونه جهانیواحد پارلمان انتصابی   رياست  سازمان ملل متحد درنقشسابقکل دبير" یغالپطرس "

 !گرديم   دارای آن  فرهنگ همگی   بوجود آوريم  وواحدفرهنگ جهانی  يک  تالش  کنيم ما بايستی همگی   :می دهد 
  

 امکان  که آنگونه!  گردند باز، که اين جوامع پذير است  امکان يطی  فقط  درشرابشریجوامع  واحد به ميانبردن اين فرهنگ 
که  اينجاست . باشد وجود داشته " !  مديای آزاد " يا   بر سسيتم رسانه ای  تسلط، از طريق  جامعه بسته" ارزشیسيستم "تغيير

 بدليل  وجود در آن دوران !ی گيرند مقرارتناقض با اين ضرورت درسرد ،  باقيمانده از دوران جنگ امهای استبدادینظوجود 
پيوستن اجتماعی يا سياسی  و بدنبال يک انقالب  غرببلوک   به متعلقشدن  کشورهای ديد خارج ته  با  مقابله ،" قطب متقابل"

دوران  ترناتيو آلرغم آنکه بهترين اين  نظامهای ديکتاتوری علي. نيازمند حاکميت  نظامهای ديکتاتوری بود  بلوک شرقآنها به
 . همراه  داشتند  به را نيزخاص  خود تهديدات اينحال  بلوک  در جهت کنترل جامعه  بودند  با دو  برای هر جنگ سرد

 
نهايتا سياست جديد تهديد جدی  همين. بود انقالب  مستعد  جوامع بهجوامع تحت سلطه، تبديل  نظامها اينتهديد  بزرگترين

" جانبهکميسيون  سه "  بنام نریفراماسو تشکيالت  د را بدنبال  داشت که  توسط  يک به  خوه وابستکشورهای در امپرياليستها 
،  شيلی  و نهايتا  فيليپين ، ترکيه مثل کشورهاريزه  گرديده  و در برخی  از آن وتئ"  برژينسکی"بنام تحت رهبری يک يهودی 

حت  جوامع  تحدت تضادهای موجود در  و تشد به   با  توجهد کهبوطرح  بر اين   ايناساس  .آمد مرحله  اجرا  در ايران نيزبه
 آتش بهتماما جرقه ای با تنها شده اند که تبديل به بشکه های انفجاری مع جواين  امپرياليسم ، اديکتاتوريهای وابسته بهسلطه 

 به امع  جوکه  روند  تحوالت اينت بايد  سياستهايی را  در پيش گرفگيری ازاين انفجار اجتماعی جلو برای.  شدکشيده خواهند 
 . شودانداخته ) رفرم بخوانيد ( و قابل کنترل منطقی تحوالت مسير به ) بخوانيد انقالب( مرج   از مسيرهرج  و ،تعبيربرژينسکی

 
 به تعارض کشيدهاز حاصل بخارهای  خطرناک که  ند دارنياز " اطمينانی سوپاپ" به  ازهرچيزبيش جوامع اينبدين منظور

 . مصون  کند قابل  تهديد  يک  انقالب اجتماعیمبيرون  جامعه  هدايت  کرده و جامعه را در را به  شدن تضادهای اجتماعی 
 .بود " جانبهکميسيون سه " پروژه  اجرايی محصول  رهنمودهای  واقع  همان  ،  درکارتر سياست  معروف حقوق بشر 

 
! هست  آنها سهم  بيشتر  خواستنآنان  و ن ديکتاتورها  و سرکشيهای گاه  و بيگاه تهديد ديگر نظامهای ديکتاتوری ، متوهم شد

" عناصر فرهنگی" بر ورود  حاکميت ، خود به  خود  راه را ه  بر آن يکدستی  اجباری جامعه بدليل  ماهيت  استبدادیعالو
 !بخشودنی  نيست  "گلوباليسم" ر  قاموس ه  دککفری .  نمی دهد را " جامعه بسته " بيگانه می بندد  و اجازه باز شدن

 
٤ 



      سومجنگ ماتيک  و  پايان  انفورانقالب
 

  معادالتالدی رخ  داد ، تمامی پايانی هزاره  دوم  مي  در سالهای ارتباطات  در پهنهانقالب عظيمی که ووروی ششکست اتحاد 
 تک   منازعيت  بالو حاکم"  جهان دو قطبی"رچيده  شدن  بساط   با باز يکسو . دانی  تاريخ  کرد قديم  را  روانه  زبالهطراز 
عيت  خود را  از دست  خزيدن  آنها  به  قطب  مقابل ، اساسا  موضو  جوامع  تحت  سلطه  و   خروجتهديدقدرتی  برجهان ، ابر

که  خود جايي تا  از دست می دهندتماما خود  را داد  فردی حافظ  منافع امپرياليسم نيز کارکرد  استبداده  و به تبع  آن  نظامهای
 . می گيرندقرار" گلوباليستها "دم ، در تقابل  با  سياستهای کرباال  ذکر  که در داليلیبه اين نظامها 

 
خود  دو پديده  جديد  را  وارد  معادالت  طراز نوين  صورت می گيرد ، همراه  با انقالبی که در پهنه ارتباطات سوی ديگر ، از 
" ماهواره"دو  پديده  که اولی ويژگی اساسی اين   ! اجتماعی  را  زير  و  رو  می کند ه  که قانونمنديهای حاکم  بر تحوالتردک

و   مستقيما را سادگی درنورديده  و تک تک آدمهابه  را سياسی جغرافيای مرزهای که استدارد اين نام  " اينترنت"و دومی 
   . می دهد   مخاطب قراربالواسطه

 
  و  حزبمی شود  براحتی  ،  "بستهجامعه "لی ، بشرط بازشدن نامحدود ماامکانات   دو پديده  و با داشتن با اتکاء به اين

 ارتباطات . کرد تبليغگذاشت  و برايشان   اختيارشان   درامکاناتبرد ، ميان مردم  به آنها را  درست کرد ، چهره و   سازمان
گوششان و چه  حاضر و آماده  در بيخياسيشان  را  چه  با  اتکاء  به قدرت نظامی سرقبای رد  و  را تامين کضروری سياسيشان

خود  را  بر روی  مزدوران  !کامال  دمکراتيک کرد  و نهايتاهم  در يک انتخابات با فشارهای سياسی و تبليغاتی  ازميدان بدر
رای  مشروعيت ود ، از  نامنتخب  موج" بوش  پسر"بدادی بقول که برخالف نظامهای است" حاکميت منتخب مردمی . "آوردکار 

 ضمن  !نمايد هميشه خنثی برای ! ک کامال  دمکراتيرا از راههای   و قرار است که تهديد هرانقالبی بودهبرخوردارمردم نيز 
 نيزبيشتر دو دوره اکثر که حدی سرکشجمهور رئيس از شر يک  ر ، می توان مادام العمديکتاتوری يک اينکه بسيارساده تراز

روانه  خانه احترام  تمام  ،  شده  و او را با راحت )  است نيز پياده شده خود آمريکادر که تاکتيکی ( بماند کار سر بر نتواند 
 را  می بينيد ؟"  گلوباليستی"پيچيدگی   !کرد 

 
 
 

  ١٣٨٣  ديماه ١٨ ،پايان  بخش  دوم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥ 



 سوم  بخش ،چشم انداز 
 

 . ايران آبستن تحوال تی است که شايد بسيار خونين باشند
 

، ن ملل متحد قواني :می گويد  ، طی يک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ١٩٩٢در اول فوريه ) پدر( جرج  بوش 
 .اعتبار بياندازند ملی  را  از می توانند  حقوق 

 
 است  جهانیحکومت واحد  "اساسیقانون "جايگاه ن مصوبه ملل متحد  درقوانيدادن قرارنب وی به مفهوم جااز  مقوله اينطرح 

 آن  با اجرا گذاشته شده و در تناقض بهتصويب  و تهای ملی می بايست در چارچوب آن حکوماساسی ديگر در درون که  قوانين 
پارلمان   جايگاه واقعی خود به مثابه، می تواند  در"قطبیجهان تک " تحقق شرايط متحدی که تنها در ملل  .نشوند قرار گرفته 

حقوق  آن می توان نه تنهااز التی است که با استفاده مقوازهمان " بشرحقوق " ابزار اين رابطه در.باشد کاربرد داشته  ، جهان
 ! داد لی  قرار پشتوانه  سلب حاکميت م را نيزهمان  ملتها که  حمايت اعتبار انداخت  از   راملتها

 

 بشر  ــ  حقوق ٢
 

بشر  نه تنها شامل !  دامنه اين حقوق .  می باشد چهارم در پروسه جنگ " گلوباليستها "دومين سالح  استراتژيک حقوق بشر ، 
ز ای اجتماعی  گوناگون اگروه بنديهمذهبی ، و    قومی سياسی  و اقليتهایگروههای بر به صفت فردی می شود ، بلکه  اضافه

مرحله ای مشخص  با  نيازهای   متناسب  "بشر " اين حمايت  از   بديهی  است  که. می گردد  را  نيز شاملاهمجنس بازهجمله 
 همه جا  و بطوردربودنش  عليرغم  جهانشمولو سياسی جهان ، صورت گرفته  جغرافيایاز مشخصی در نقاط و " گلوباليستها"

فعاليتهای جلوگيری از  حق ،ملی  دولتهای در اين رابطه.   نمی کند نان  را  جريحه دارآ!  ندوستانه يکسان  احساسات  انسا
ا  به عقب  انسانها  يپا گذاشتن حقوقزير   چماقنداشته  و با را نيز  ند اقدام  می کن عليه منافع ملیرا که برافراد و تشکلهايی 

  "غير قانونی" خودداریناگوار حاصل از اين عواقب  نتظار  به ادر صورت مقاومت  بايستیند  و يا می شونشينی  وادار 
در که  بحث من بديهی است   .جرم  می شوند مرتکب  قانونعه با  زيرپا گذاشتن جامدر درون که  افرادی درست  مثل!   بمانند

 هيچ  ماجهای  آنان می گردد  وآلوباليستها  و در جهت منافع  و مقوله ، توسط  گ اين شامل  استفاده  ابزاری  ازساسا اينجا  ا
  تماميت انقالبی  و عميقا انسانی ، شاملبرداشت در يک که "  حقوق بشر" حقانيت اصل جهانشمول وضرورتربطی به 

   .می باشد ، ندارد بشريت تحت ستم  و استثمار 
 

شرايط  کنونی  با  سياسی  در رت و تصاحب قد"  خلق"سر جلب حمايت بر و نبرد "  انقالب"که دهم  که  نشان بحث اين است 
 مردمی که حمايت نه تنها  کسب قدرت سياسی را نا ممکن می سازد  ت و  ساده ماندن  در اين ميدانچه  پيچيدگی هايی  روبروس

طرح   کادرکا  دراستفاده  آمري ابزارهای  مورد کوتاه  بهتنها اشارتی  منظوراينجا در   !می برد عالمت  سوآل را  نيز به زير
 .گذارم وا می "   آماجها ، ابزارها  و جنگ جهانی چهارم"کتاب  به  ابيشتر ر توضيح .  است بزرگخاورميانه 

 

 اليزم  ــ  ليبر٣
 

های ايده آل در کشورو تثبيت آن به مثابه الگوی اقتصادی آزاد بازار  و رقابت سرمايهتضمين آزادی م به مفهويزم ليبرال
اقتصادی ، امکان  اين مدل  .می باشدبزرگ خاورميانه  طرح کادرجناح  بازها  در "  آماجهای"ترين خاورميانه ، يکی از مهم

 امنيت  آورده  وفراهم ! و جامعه جهانی عضدر کشورهای را ا مليتی فرهای غول پيکر و شرکتکنسرن های اری سرمايه گذ
 هيچ  کهاقتصادی  راه  بدانجا می برد اين  مدل در مرز روند  خصوصی  سازی  بی حد  و .  می کند  تضمينسرمايه فراملی را

 يعنی  سيستم  رسانه ای  "ارزشیسيستم " به  ذهنيت  اجتماعی  و دادن ل شکجمله مهمترين  ابزار از " جامعه باز"نهادی  در 
فرهنگ "و آن " حدواسيستم ارزشی " در شکل دادن به آن عنصری که. ماند  نخواهد بدورسرمايه  فرا ملی  دسترس نيز از
 . است برخوردارمبنايی  ن اشاره  کرده  بودم  از يک  نقش بدا قبل  که  در"  واحدی

 

  مدنی  جامعه  ــ ٤
 

جناح  بازها  در پروسه به اصطالح  دمکراتيزه کردن اين  آماجهای ازديگر ،  يکی  "  بزرگخاورميانه" در یمدنجوامع ايجاد 
  حفاظت از حقوق  اصل اتکاء بهبا بتواند " بزرگتربرادر "در آن که است " بازیجامعه "جامعه مدنی همان . است منطقه 

"  چهره ها"پارلمانی ، به دست سازی " دمکراسی " در کادر يکو "بشرحقوق " چارچوبدر  ... .. اقليتهای  قومی  و مذهبی  و
عظيم مالی  و انحصارات  فرامليتی    و با اتکاء به قدرت "راليسمليب"قوانينپناه  در .خود بپردازد لوب  مطو سازمانهایو احزاب 
 جريانات سياسی  را   وهاچهره   نمايد  و از اين طريق آن ارگانهای رسانه ای جامعه و تسلط  بر ذهنيت اجتماعی اقدام به خريد

تصميم گيريهای ه تمامی کشرايطی در  بر سر کار آورد و ازهمه مهمتر مردم  رایمشروعيت طرق دمکراتيک  و براساس از 
صورت  می پذيرد ، کليه تصميم گيريها  و از باال ، غير دمکراتيک کامال و در پشت پرده  و به  شکل  خفا در گلوباليستهاخود 

دراين   ! انجام  پذيرد  باز می بايستی کامال علنی  و اين  جوامع  باز ، مناسبات  موجود  دربحثهای استراتژيک و روابط  و و 
 در استفاده  از مقوالتی از اين دست  می باشد  و نه  ورود  به ماهيت   جناح  بازها  اهداف   روشن کردن،بيشترابطه  قصدم ر
    . است ديگریدر مفهوم  واقعی آن  که  داستان "  جامعه مدنی"کارکردهای و 

 

 نت خشو ـ  نفی ٥
 

 طرح تحوالت منطقه درکادرپروسه تغيير و ياسی شرکت کننده  درسبا نيروهای   راهنما در رابطه اصل نفی خشونت مهمترين
   .تروريسم بمعنی نامنويسی درجبههبطورخودکاروعدم پذيرش آن  استسوی اين نيروها الزامی پذيرش اين اصل از .باشدميفوق 

 

٦ 



برقدرت موجود به مثابه تنها اه ، يا در حيطه  وظايف نيروهای نظامی  سياسی منطقار بردن خشونت در تغيير نظامهایبک
انتظامی  ی نظامی  و نيروهادرست همان  کارکرديکه يعنی  !  توافق با اويا در و بر جهان است يگانه مرجع قانونی حاکم مجری

  در آن  قانون  حاکميتجامعه مدنیفراموش نکنيم  که مهمترين  ويژگی !  دارند عهده بر" مدنیجامعه "و  نهادهای  اجرايی در 
المثل ايران ، ير فی اخسياسی چند سال  بر روی روند تغيير و تحوالت موجودپوشالهای دراينجاست که با کنار رفتن   ! شدمی با

 مسالمت جوی !  قاصدانديروز و شکنجه گران خشونت مدار جالدان  وشدن " ضد خشونت"به حکمت  پی بسادگیهم می توان 
 سازمان م گذاری ناو  حقوقی آن استداللی را که اساسا سياسی  های  هم  پايه برد  وامروز " جامعه مدنی" خردادی  خواهان ٢

 گشا  و" ليست "تاکتيکچراغ  راهنما ،   اين  با  راستی.، شناخت   می کند را  در ليست تروريستی  توجيه  مجاهدين خلق
بر و تاکيد " اسالمی جمهوری"يز رژيم رنگونی قهرآمس به ضرورت  استراتژيک اعتقاد  کادردر" رفراندوم" ايزوالسيون شکن

 ديد ؟ را  بهتر نمی توان   هر قيمتبه  " ارتش آزاديبخش ملی" حراست  از موجوديت  و  تماميت حفظ   و
 

 ما جايگاه  و بر سر مسئله ايرانجهانی  جبهه بنديهای 
 

قدرتهای  جهانی شکل گرفته ، اشاره  استراتژيک عمناف و پيش از اين به دو جبهه جهانی که مستقل از اراده ما  و برمبنای عالئق
ر کليت خود  منافع  را د، بيشترين فوق الذکربا جبهه بنديهای " داخلیعنصر "ميان رابطه ديد که کدام تنظيم  دبايحاال . کردم 

بر نانی که خود را مسلم است  تمامی آ کرد ؟حراست  خواهد   آنان عاليهخواهد  داشت  و از مصالح  بر در ايران  برای مردم
شکل گرفته " رژيمتغيير در "سراب  حول آن جبهه ای که انقالب می بينند ، برایلفه بر روی مؤات سياست ايران محور مختص

،  " جبهه اروپا"ری  کرده  است  يعنی رژيم  سرمايه گذادر درون  و اساسا ازسالها پيش نيز بر روی شعبده بازی اصالحات 
 .  کنند خورد  نمی نيز تره 

 

گرفته ، قرار" جبهه آمريکا" يعنی جهانی ،انقالب  ضد که  بر روی  ميز سياست  خارجی"  تعويض رژيم"طرح  ديگراز سوی 
روی  برمی  جمهوری اسالرژيم آميز قهر  با  استراتژی سرنگونی خواه  نا خواهمی گردد ،  کنونی بر  رژيم نفی تا  آنجا  که به

مرحله  در و رعايت  سلسله مراتب  وحدت  و تضاد  "  قدرت خارجی"با " عنصر داخلی"ظيم  درست  تن!می گيرند هم  قرار 
 از  بجا مانده ويرانه هایم  برآمده  از رژيماهيت  تعيين در ، يعنی اثباتیمرحله عنصر فوق  را  در  ، دست باال  پيدا کردن نفی

 :نبايد  در مقابل  چشم  گذاشت بيشتر را چيز راستا  يک ر اين  د .  خواهد  داشترا الجرم  بدنبال "  جمهوری اسالمی"
 

  هژمونی، " رژيمتعويض "اگر انقالب موفق شود که  در پروسه  . دارد دائمیمنافع ! وستان  و دشمنان دائمی  ندارد ، دايران 
شکست انقالب را برای يک دوران  آن اما ، عکس . ز آن  جبران کردنی است  مصالحه ای  خارج  اايد ،  هرحفظ  نمخود  را 

 . داشت بدنبال خواهد 
 

  مراتب  تضادها بحثی در سلسله 
 

 نقش  مبنايی  برخوردار يک تضاد  اصلی  و به تبع  آن  سلسله مراتب تضادها در پروسه انقالب، همواره  از درست تشخيص 
ه آن اندازه  است  اهميت اين  تشخيص  ب.   از آن  می باشندوابسته  و منتجبوده  و تمامی شکستها و پيروزيها به نحوی از انحاء 

 متعلق نيروهای   و  تنظيم  رابطه  با  مالء  پيرامون  و  ، تاکتيکهاکه اضافه  بر تاثيرات  تعيين کننده آن  بر کليت هر استراتژی
 .    می باشد عث  از آن  بسياری  منب  سازماندهی آنان نيز به ميزانو  نحوهقات  گوناگون  اجتماعی  به  طب

 
مختلف   گروههای ه متناسب  با  آن  نيز  وجود  داشت  کتضاد اصلیاين  در رابطه با تشخيص ب غالدو تلقی در دوران گذشته 

  و ديگری می ديد "سرمايه کار و" اصلی را تضاد ،يک تلقی .  شکل می گرفتند اگون تاکتيکهای  گون  و  با  استراتژیسياسی
  و منطقه ای  نشان  خاصغالب ی  داشت ،  همواره  خود  را  در جهان   و عام جنبه ی  که اصلتضاداين   " .مپرياليسماخلق و"

به عبارت  !   وجود  ندارد  بدون  حل اين  تضاد عمده ، امکان حل  تضاد اصلی.    گفته  می شد عمدهتضاد آن  می داد  که  به 
  شرايط خاص هر کشوری  تشخيص بامتناسب  عمده ای  می گذرند  کهادهای فصل  تضو حل   تضاد اصلی از کانال ديگر حل

عمده   فصل همان تضاد  وی  در هر جامعه ای منوط  به  حلتضادهای  فرع مجموعه   حل هم به همين ترتيب.  داده  می شود 
 !تضاد ها مراتب ط  امروز  و  سلسله حاال  برگرديم  به  شراي.  می باشد 

 

 اصلی اد تض
 

ی سيستم ! می دانم "  فرد و سيستم"را من در سطح  جهانی تضاد ميان   برمی گردد ، تضاد اصلی  عام پهنهتا  آنجايی که  به 
ل خود در اشکاکنونی را در پيچيده ترين ی ، سياسی  و مالی جهان نظامخود ، رهبری  درون  که عليرغم اختالفات مشخص

" دستگاه ارزشی"و "  فرهنگ"لط  و  تثبيت حاکميت تسبدنبال " کنترل بازار"و " کنترل فرد"اساسی ختيار داشته و با دو اهرم ا
ی  طبقاتی  خود ، موضوع   بدرجات، قومی ، عقيدتی  و حتیتعلقات  نژادی   که  جدای از فردی وخود بر جوامع بشری است 

!   او بر پيشانی  دارد رایمشروعيت  خود  را  نيز قسما ، با  است  که  يانه  سيستمی  بی رحمانه  و آماج  تجاوز وحشاستثمار
سيستمی  که  تجسم عينی  آنرا  در شرايط  کنونی  !  کارمقابل  اردوی است و الجرم  در جهانی سرمايهمالک گانه سيستمی که ي
ی ، اقتصادی ، ، جغرافيايی نظامی  مرزهای سياسی ،  تمامعام  ضرورت  برچيده شدن به مفهوم "  گلوباليسم" می توان در

اين   . دنيا ديد آن  بر"  ارزشیدستگاه "چون  و چرای  حاکميت  بی  کالن و سرمايه  آزادحرکتدرمقابل اجتماعی و فرهنگی 
 نیيع. خاص  پياده  کرد يعنی  عام  را  در .    کردخاصبايد آنرا  بنابراين .    است  مجرد اعتبار همينبه .    است عامتضاد ،  

يعنی  بدون .    است عمدهمجسم ، تضادی  را  برگزيد  که  تضادهای  خاص  و ز ميان  سلسله ابايد م هبعد  . کرد  مجسمآنرا  
نيز  تضاد عمده  انتخاب  اين  .هستند ،  وجود  ندارد   فرعیآن   به ل  تضادهای  ديگر که  نسبت فصن  حل  وآن ، امکاحل 

 .می گيرد در دستور  روز قرار گی  تضاد عمده اين  است  که  خواه  نا خواه  ويژ!  صرفا  با  ما  نيست 
 

  ١٣٨٣  ششم بهمن ،  پايان  بخش  سوم



 
   چهارمبخش ،چشم انداز 

  
 . ايران آبستن تحوال تی است که شايد بسيار خونين باشند

  
کرده  معين    خود  را هم دلخواهدشمن وختند  بلکه   افر٢٠٠١ سپتامبر ١١ را  در" چهارمجنگ " آغاز تنها آتشنه گلوباليستها 

  !" بن الدناسامه "  مشخص چهرهبا   اسالمی"فوندامنتاليزم"نيست جز چيز اين دشمن دلخواه هيچ.    نيز داده اندچهره آن و به
رحکايت ديگروزخاندان بوش ، امميان خانواده اش با حکايت پيوندهای مستحکم اقتصادی  که سرمايه ایصاحب ميلياردر 
تنها ر گنيز ديبرعليه اتحاد شوروی سابق را  "القاعده" مالیو تامين شکيل ،  تسليح  سازمان  سيا  در تنقش!  نيست پنهانی

   ! داندینم شيرازی  خواجه حافظ 
 

" اسامه بن الدن"از، محبوبتر و شناخته شده تر  به خون  يانکی ها  در جهان ميان  توده های تشنه در براستی  امروز چه کسی 
"  ماهواره"و" اينترنت"يعنی  انفرماتيک نقالب ادر جهان ، شهرت او را  دارد ؟ نقش  دو پديده مولود" چهره"کدامين  است ؟

 تلويزيون  کارکرد  می باشد ؟  راستی هيچ  به توده های  ضد آمريکايی ــ ضد اسراييلی ، تا کجابه    او چهره شناساندن  در
مستبد ترين دولتهای و وابسته ترين  جع ترين و مرتکه در قلب يکی از !  رسانه مستقلی     فکر کرده ايد ؟  الجزيرهماهواره ای
يعنی آمريکا  نيز بسادگی !  مهد آزادی  اشتغال دارد که  درخود هايیبرنامه نه  آزادا به پخشکهن ،دست ساز استعمار عروسکی

 !  CNN  نه  کرد و چهره خاورميانه وده های تدرميان " زيرهالج" را" بن الدن" !نيستند قابل پخش 
 

رسانه ای    !می باشد ميانه بزرگ  خاورطرح گلوباليستها  درکادر های " ابزار"مهمترين من ادعا می کنم  که الجزيره ، يکی از
  توده های  خاورميانه  را  ماد اعتضد آمريکايی  ـ ضد اسراييلی ،" تبليغات"و " اطالعات"آزادانه با  پخش که  قرار است 

 ......  بگذريم .  گردد  VOX  و يا  CNN , BBC  امکان  نداشت  نثار که هرگز اعتمادی.  متوجه خود  نمايد 
 

، کدامين  !   آزادانتخاباتشوند ، "  جوامع مدنی" به  کشورهای خاورميانه تبديلعالم  فرض ، تمام راستی اگر امروز فقط  در
" فوندامنتاليزم"شيانه وح جنايات را ؟ يا انقالبيون؟  و خواهد  نشاند ؟  بنيادگراها ؟  ليبرال  دمکراتها  بر سرير قدرت را نيروها

 يا  کرده المی  را درخاورميانه ضعيفتر اس" فوندامنتاليزم"ين و عراق ،  و آمريکا  در فلسطبر اسراييليهودی و مسيحی  حاکم 
  بنيادگرايی  در کجاست ؟  سه تفاوت اينقويتر ؟  اصال  

 
گلوباليستها  با ی ارتجاع  فوندامنتاليستی  دشمن در صورتيکه.است ويژگی اين دشمن دلخواه ، ضديت ماهوی آن با انقالب 

ب  انقالکمر به نابودی بنيادگرايی  بيش  از آنکه  توان  ضربه  زدن  به  گلوباليستها  را  داشته  باشد ،.   نيست اساس ماهویاز
که  چرا .  گرديد خواهد  نه  با  گلوباليسم  در منطقه  بازراه  مبارز  اساسا ، بنيادگرايی غلبه بربدون  به اين معنا .است بسته 

 .جاده صاف کن  امپرياليسم  بود ديروز ع  ارتجا همانگونه  که  !فوندامنتاليسم  جاده  صاف کن  گلوباليسم  است 
 

مبارزه  گام  اول  از  کانال   منطقه  خاورميانه   و  بويژه  در ايران  و عراق  در  در  با  گلوباليسم  ،  مبارزهبه همين  اعتبار 
 اين  تضاد  ديگری  نسبت  بههر  .دارد ر قراکه  در دستور  روز است " تضاد عمده ای"اين همان   .با  بنيادگرايی  می گذرد 

"  اصلیتضاد "نه  ورود هدفمند  به بنيادگرايی  حل معضل  بدون .  ما نيست روزامتضاد    به  حساب  می آيد  و فرعی ،تضاد 
 !امکانپذير است  و  نه  حتی  چشم انداز  پيروزی  انقالب 

 

   ايران تهديد اصلی در شرايط  کنونی
 

نداشته  باشد ، مسلما  ا  با  اصلی  و  فرعی  کردن  تضاده  اصلی جامعه  اگر ارزش  و اهميتی  همطراز  تهديد درست تشخيص
سياسی خارج از حاکميت  بخشی از نيروهای  از سوی  اصلیتهديداين   تشخيص  درست عدم.  کم اهميتی  نمی تواند  باشدمقوله 

ا به انشقاق تنهنه نشان داد ، " ل  ـ ارتجاعليبرا"را  در فتنه ضد سلطنتی  مردم ايران  که  خود در ماههای آغازين پس ازانقالب 
 .کرد ارتجاع  مذهبی  را نيز محکم تام  و تمام  حاکميت  تثبيت   خلق  دامن  زد  که  پايه هایصفوفضروری  در رغي
 

تمامی  رده  دين بود  و ارتجاع  تشنه به خون انقالب ، برای تصاحب پ  وحشی زير استبدادجامعه  اصلی ايطی که تهديدشردر 
!  اليسم امپريتوده ، به  جنگ حزب خوشنام تئوری ضد انقالبی با "  تحد ارتجاعجبهه م"قدرت خيز برداشته  بود ، اهرمهای 
  در  وابستهقطع  روابط  و مناسبات  در منطقه و نه حتی از طريق يگاه های آن پاضربه نظامی به طريق از نهم نه آ. می رفت 

کوب انقالبيون ضد سرليبرالی   ضديستی ـامپريال ضدو  به ارث رسيده ، بلکه با توجيه ضربه خورده  سرمايه داری  کادر نظام 
 !مبارزه  ضد امپرياليستی اعدامهای  متعاقب اکت  در  لو دادنها  و شکنجه  و البته  شر آزاديخواه  و صد امپرياليست و

 
در ه جامعکهای که  شاخبلکه به اين دليل ! که ارتجاع  درحاکميت  بود نه به اين دليل .    بود استبدادجامعه   اصلی آنروز تهديد

را  تشکيل می داد و هنوزهم  کل جامعهدستگاه ارزشی استبدادی که همواره  بخشی از  فرهنگ جدای. اين رابطه حساس نبود 
 تهديدمقابل  برعکس ،  شاخکهای جامعه  در  .جامعه  وجود  داشت   حاکميت استبدادی  در درون زمينه  می دهد ، اساسا

عمده  رژيم    ويژگی اين  دليل  که بلکه  به .   مستقل  بود اکميت ارتجاعی  دليل  که  حنه به اين. بود س   بسيار حساوابستگی
سرکوب  نيروی !  د  و نه مستقل از آن می کرعمل  او  رژيم وابستگی اعتبارديکتاتوری شاه  به .   بود وابستگی سرنگون شده ،

بود هم به همين دليل !   آن  در درونرژيم  بود  و نهرکوب  در داخل ،  در بيرون  س اتکاء نقطه.  از  وابستگی  می گرفت را 
ی  تور اختناق  را  زدنبهم مدنش پشت خمينی ،  در چشم  آ شاه  وی  از پشت رژيم قدرقدرتخارجرفتن آن  نقطه اتکاء که  کنار 

 گلوله  رفت ؟به جنگ  !  گر امکان  داشت  که با  گل اين  بود  ماگرغير از. را به صحنه  آورد "  اجتماعیعنصر"پاره  کرد و
 

٨ 



نه از فالن  قدرت  خارجی  که از پايگاه  انگيزه اين سرکوب  را  .است بنا گرديده  سرکوب عريان بر  اسالمیجمهوریحاکميت 
امروز شاخکهای  جامعه  .  ت اس  استبدادرژيم    اين ويژگی هم  به همين دليل.   می گيرد  نياز به بقاءو    نظام مصلحت حفظ 

 به  .دادیهمه چيز می تواند باشد جز استب" جمهوری اسالمی"جانشين رژيم .   است بسيار حساس  استبدادتهديد مقابل  در 
!  در درون  رژيم  را دتای نظامی يک  کو  موفقيت  بازگشت نظام  پادشاهی  را متصور می دانم  و نهنهکه من همين دليل است 

!  ر نمی دانم  ، مگر ادامه  نظام مقدس امکان  ناپذي" نصر خارجی"ا هم بدليل  تعيين کننده بودن ينکه هيچ  گزينه ای  رضمن ا
"  گبزرخاورميانه "شرايط  منطقه  و الزامات  طرح  ايران  و  نيروهای  سياسی  آن  و معهجاهر چه که   .جمهوری اسالمی 

شرايط کنونی می باشد ، اقعی  و بسيار جدی  در تهديد  وکه   تهديد  وابستگیمقابل   در دازه  به همان  انباشند ،!  دی ضداستبدا
 انداخته  بود ، اينک  ونپنجره  بيرن  پيش  رژيم  آمريکايی  شاه را از جامعه ای  که  يک  ربع  قر ! هستند و بی تفاوتمنفعل 

تالش  را  به همين  دليل هم هست  که امروز تمامی  ! ت  می فرستد کارت  دعواز در ، ! جهانخوارآمريکای ان همبرای  ورود 
 باشد  نا محورآنچه  بايد  به عبارت  ديگر .   را  دارد تهديد  وابستگی کرد  که  کمترين ی  متوجه  باال  آمدن  گزينه ای بايست

 .  کنونی استدر شرايط  پيچيده   "ايرانمردم لحت مصعاليترين " هماناين  ! بودن  نه  دمکراتيک  ووابستگی  است 
    

 راه سر بر گزينه های  
 

گزينه  .نيست  متصور  بيشترواقعیسه گزينه  سناريوهای  گوناگون ، از  را  مبنا قرار دهيم ،  جدای "يمرژتعويض "اگر طرح 
  جمهوری  اسالمی  طع  براندازی  رژيماين گزينه اگر چه در کوتاه مدت  و تا مق. وسط آمريکا  است ت ايران نظامیاشغال  اول
نهای  پراکنده قدرت حاصل جود کانوهمراه  خواهد  بود ، با اين حال  وبا  موفقيت  امکان پذير است ،  بسادگی به  نظر منکه 

تمايل   در کنارنابودی رژيم استبداد مذهبی ،  بوجود آمده  پس از خالء  قدرت و    ملوک الطوايفی حاکميت  آخوندیاز بافت
خارجی  و  حساسيت بخش بزرگی از همين جامعه  در مقابل  اشغال مهمتر همه عناصر رژيم و از انتقام  ازجامعه  بهناپذير مهار

 نيروهای  انقالبی  مخالف اشغال  نظامی ،   در شرايط  به  بازی گرفته نشدنمقاومت ملی  در مقابل آن  بويژهشکل گيری  يک 
 .نخواهد  بود نظامی خروج  از آن ديگر  مسلما  بسادگی  اشغال   باتالقی  خواهد  کرد  که و همه  آمريکا  را  واردهمه 

 
آماج  . ای  خواهد  بود  آن  خامنه انیاولين  قربنظام  می باشد  که ی  در درون   خونين  نظامکودتای گزينه  ديگر  وقوع  يک

اين  .  ان  می باشد آننهادن  به تمامی  خواستهای  گردن با  پذيرش وابستگی  کامل  به آمريکا  و ز رژيم  نجات بخشی  اکودتا ، 
اخلی  لحاظ  د بهخونين ،يک جنگ داخلی تن درگرفجدای  از تهديد  بسيار جدی چرا  که .   نداردموفقيت امکان گزينه مطلقا

و مجبور به حکومت با دستکش  که  به باز شدن ضروری فضای سياسی بيانجامد ،  نداشتها  رجامعه در تغييریتوان انجام هيچ 
 مردم   کسته شدن  اتوريته رژيم  در ميان شراه  به موفق و چه ناموفق ،  چه ضمن آنکه نفس خود کودتا ،.  خواهد  بود آهنين 

 .کشاند  بن بست خواهد بهرا کودتا  برده  و  دولت 
 

 . است  داخلیعنصربه با اتکاء  " سالمیاجمهوری "رژيم   سرنگونیمن ،  گزينه  ممکن به  اعتقاد ينه سوم  و تنها  گزينه گز
 آمريکا ، اروپا  نيز برایکمترين هزينه را  را برای مردم ايران  دربر خواهد داشت ، ممکن آنکه باالترين منافع گزينه ضمناين 

و چين  قدرتهای اروپا  برای  ،  کابوسی ايران  در حوزه نفوذ اياالت  متحده قرار گرفتن کامل . د  داشت همراه  خواهبه چين و 
 توسط  اياالت " جهان تک قطبی"ر راستای تثبيت د  استراتژيکبزرگ گام يک  ايران ، رفتنچرا که با از دست .  بود خواهد 

 .خواهد  گرفت در اختيار آمريکا  قرار  ، فوق کنترل قدرتهای تجهدر متحده ، برداشته شده  و اهرم مقتدری 
 

از    "تغيير در رژيم" مرده    اسبسرمايه گذاری  بر رویو "  تعويض  رژيم"فت علنی اروپا   با  طرح مخالبه همين دليل هم  
ين  چانی مبادالت  بازرگتوجه کنيد که حجم  (  با  دولت  ايرانتجاری  چين    قراردادهای  دالری ميليارديکسو  و حجم  يکصد 

 است که تا بيست سال آينده شده قرار به چينکه پس از سفر اخير صدراعظم آلمان ورو است ميليارد ي پنجاه حدودو آلمان چيزی 
 ادامه   جهت  فقط  درآينده  درچينکارکرد   !هست هم فهم  قابل نه تنها قابل انتظار که. )   بيابديکصد ميليارد يورو افزايش به 

 بر مبتنیگيری  احتمالی تصميم   وتوی شورای امنيت ملل متحد  ورونده  ايران  به  پفتن نرآن  مداخله  در تنها  امکان رژيم  و 
 حساب  باز آن آن  چيزی است  که  رژيم  روی   البتهاين.  می باشد جمهوری اسالمیبرخورد  با نظامی  در گذاشتن  گزينه باز
اروپا در برخورد  با  رژيم  حاکم  برايران  برخالف  . ست و اما  در رابطه با اروپا ، اوضاع  اندکی  متفاوت ا . است کرده

.  ديده ای  روبرو می باشندبا  مشکالت عهمکاری  با  نهادهای  بين المللی  بود ، همه  گونه عراق  که  حاضر به  سابق رژيم 
 بر سياست  تاثيرگذاری  نه اروپا  توان می باشد وواقعی کلمه يک رژيم متعارف به مفهوم "  اسالمیجمهوری"يم نه  رژ کهچرا 

 .خارجی  آمريکا  در  رابطه  با  ايران  را  دارد 
 
روسه  يسم   و  پاروپا  را  چه  در  زمينه مسائل اتمی  و  چه  در زمينه  ترورشرط همکاری  با !  بدرستی " جمهوری اسالمی"

ميان  مبنی  بر در  از آمريکا یتضمين مانند  حقوق بشر و غيره ، گرفتن!  کم اهميت تری  مقوالت  صلح  خاورميانه  و  چه  در
را  چ!  نيست که  اساسا  امکان پذير نبوده  و  شرطی . است داده   قرارطرح  و نقشه ای جهت براندازی حکومت ايران نبودن 

واقعيت اروپا  را  وادار خواهد کرد که درآينده سياست اين ! را "  شيرينی"دارند  و نه را  در اختيار " القش"اينان  نه که  
جمهوری   پاخت با بی نتيجه  بودن ساخت  و  که در شرايط منافع  بال واسطه  اروپا  ايجاب  می کند. ديگری را درپيش  گيرد

 روی  گزينه ان احتماليش ،  بر متحد نيروهای نظامی آمريکا  و ايران توسط نظامیاشغال  بودن گزينه  و فاجعه آميز اسالمی
  نظرکه  بی ترديد  ازچيزی . بپردازد "  قوا معادله" شق  در کادر ويت  اينسرمايه گذاری  کرده  و به  تق"  داخلتغيير از "

هرچند هنوز (  است ، به غير از اين نه تحرک سياسی ،  بدور نمانده  می دهند تشخيصتر به مارا ازمنافع  خود  که آنانی
بود   امکان پذير همان  فرانسهبسته بود ،  در نابودی آن فرانسه  کمر بهيکسال  و نيم  پيش از اين  دولت سازمانی که  )  محدود

 .    چندانی  می داشت سياسی  بار  مريم  رجویاروپا از  پارلمان نه  دعوت و 
 

 سياهکل که  سرآغازد  و برای بو" شرف خلق"نماد  که ی سردار و بياد٦٠  بهمن١٩ با گراميداشت و اندازچشم پايان 
  .باشد "  خانه خلق"ی خواهم که  م  برای  ايران  بود  و"  نبرد خلق"

 ١٣٨٣ بهمن  ١٩بيژن نيابتی  ــ  


