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 با عزيزاله پاکنژاد  جدلی

 

 تقابل دو تحليل درنمايش پاريس
 

ه  در  تحليل  اهدابه "  اور"به  واقعه منتشرنموده ، با پرداختن " ديدگاه" تير در ٢٢نژاد طی مقاله ای که  روز       پاک عزيزاله ف نهفت
 که از اين پيشتر نيز با   هرچند.  استت گماردههم آن ای ويژه  فرانسوی به مجاهدين خلق و بازداشت مسئولين    اخير نيروه  تهاجم

مثبت  ارزيابی  ملی می سازد ، عديگران را نيز فراهم نرا که زمينه برخورد علنی کردن آاشنا بوده ام با اينحال     کمابيش  او  تحليل  
ان   "  ايران مقاومتشورای ملی   "ديگر اعضای   باشد که   .  می کنم  ا  بي ه     ار و تحليلهايشان  در خ  نظرات نيز ب ادر شورا ، ب ج ازک

الوگی . بزنند فشان دامن   مخاليک  ديالوگ سالم  با  نيروهای سياسی           ه دي ا  ت ک ردم    نه ده  واقعی آن م ران  برن د  اي ود  خواهن يش  . ب پ
 : او می نويسد .  می پردازمم ، ابتدا به بررسی مقاله عزيز دارازآنکه  تحليل خود ازاين ماجرا را بيان 

 

د   بسيار زود  و  داده ها  کم      رويداد تاريخی  اين   جمع بندی    چه هنوز برای  اگر"  ا از دي ان  است، ام ان  و   اکثريت ايراني ر   مخالف م  ب   رژي
رای     از  اروپا  و  بطور هميشگی  رژيماز  درخواست های  برآوردن  يکی برای : ز يک  طرف  اين  حرکت ا    کشورمان خاص  فرانسه  ب

ردن دود ک تمح ران  صورت مقاوم ت  اي ه گرف افع  ک ک ه  من ردم   البت ب م ادی  آن  از  جي والن  اقتص ران  رب اب   اي ه  حس ده  و ب ده  ش
  آخوندها  که در مقابل  سرنگونی  رژيم خواهان فرانسه با اينکار  نشان  داد  کهديگر    و از طرفمی شود سرازير  فرانسویسرمايداران

ات       !!  نی قهرآميز  آن  در حال زانو زدن است ، نيست   حرکات اجتماعی  برای  سرنگو      ه زعم  خود حي ار  ب ا اينک م  آ و ب دها را  رژي خون
!! )  است ؟پس جرا در رده آخر آمده رسد می اگر اصلی تر به  نظر (  ،  می رسدنظراصلی تر به که !!   سوم و در هدف  می بخشدتداوم  
اشته  شده  بودند، حضور خود ا  کنار گذتقريب آمريکا  اق  بدليل  مخالفت  با  نقشه های اشغال عرجريان که  در  و همچنين  آلمان  فرانسه

ه رخ  آمريکايي  و بيش موثر خود  در اين مورد  را    و نقش کم    رميانه  خاو بعدی   در تحوالت  ا  ب ا  وجود       ا.  کشيدند ه م حتم هداف ديگری ه
  که  اشاره ای  به  اين  اهداف  نمی بيندالبته  عزيز  ضروری(    ....و يا کمتر مطرح  شده اند   کنون  به آنها اشارهای  نشده دارد  که تا

 ! ) نمايد محتمل  ديگر 
 يدات درهمه جا از من است                                                                          تاک

 

.  می باشد  معاملهطرف محتضر در قالب  رژيم  يک نقشعمده کردن  ،  چشم  می زندنگاه  بهعمده ترين نکته ای  که در اولين   
ر       بو پايه اصلی افتراق در تحليل ما نسبت    هسته مرکزی   اين همان    اکم  ب ادالت مشخص سياسی ح تن مع ه اين جريان ، البته درم

ائل     .  بسته می شود   می و دولت فرانسه  دراين تحليل معادله ، اساسا ميان رژيم جمهوری اسال        .  می باشد و جهان   منطقه   ه مس بقي
تانه  فروپاشی  و     يا اين  .  رو  در رو استاين تحليل در درون خود با يک  تناقض آشکار        !    دارند  حاشيه ای  جنبه م  در آس رژي

ده     ر محاصره به  لحاظ  داخلی  د    اال رون ات  ب ی  د     مطالب ين الملل ه  لحاظ  ب وده ای  و  ب ي  ت ه لحاظ     ر يک ايزوالس ون نسبی  و ب
ه        سر    ابرقدرتی به    محاصره  نظامی  منطقه ای  در    ه  قاطعان رد  ک ه   می ب ر آن مصمم  ب الم   باشد  و خالصه  در يک     می  تغيي ک

واضح  و  " دانش سياسی  " هر نوآموز چرا که برای .   استيا  در موضع قدرت که در سراشيب  سقوط  قرار دارد  و      معتقديم    
 !  قدرت  متغير از    استتابعی  همواره  معامالت  سياسی :کنونی  دنيای در   صرفتعادل  قوایعادله  که در ممبرهن است 

 
ين  دولت     آغازين دهه هشتاد  ميالدی ، ازدر سالهای جمهوری اسالمیرژيم معامالت اين چنينی با    انسه و  فرجمله از جانب هم

مقطع ، نه  سياستهای   با اين تفاوت که در آن  . استارها  صورت گرفته نيز بآن  و رهبری  و کادرها ازقضا برسرهمين مقاومت    
ی "جامعه  در ای  به رفتن آن رژيم  داشتند ، نه        عالقه  جهانی   ه نظام الهی        " شرايط  انقالب رد  و ن ه سر می ب ر ب ا ب ی خالف ادع

د سرنگونی  تهد" و بواقع  با  درعمل" سرنگونيشقريب الوقوع  بودن "آنروزها مبنی بر  غيرواقعی   ود  " ي ين    ! مواجه  ب ه هم   و ب
  !بودموضع  قدرت در  آنروزداليل

 
زان   را خود  ت مختلف تاثيرات سوء  اين واقعيت بدرجا  عدم فهم   ! نيست     معامله موقعيت دراما  " اسالمیجمهوری  "امروز در مي

ای  جهانی  نهقدرتهای  از سوی ا  اين رژيم  قراردادهای  منعقده  ب    .  کردخواهد  تحميل  واقعگرايی يک تحليل سياسی      دادن   بر مبن
رده      رشوه دهیکه  رويه  ديگرش  ، يک   سکه ای .   در پرده ،  قابل تفسير است باج گيری  که  بر اساس  يک          گرفتن و ی پ ب

ر قرار            ! می باشد   ی ب ل مبتن ن  تفاصيل  اگر تحلي ا اي دس   دب رط     " ! اشتن نظام مق  واقعيت    در شرايط  ضعف  و استيصال  مف
که   ديگری نکته محوری .نماييم ر جاهای ديگری جستجو دنيست  جز اينکه  ريشه های قضيه را       چاره ای   نابراين  باشد ، ب  ته  داش

ن رابطه    می باش ين جريان  با  آمريکا  در اهماهنگی  فرانسهعدم يد قرارگرفته است مقوله  تاکدر تحليل عزيز مورد    ه  در اي د  ک
ی   اينجا  آگاهانه  ادر .  خود  به آن  اشاره  خواهم  کرد   تحليل   ارم  که  در بيان     دگری  دينيز من نظر   ز مبن ز  ورود به ادعای عزي

ه (  و الهام بخش عنوان پشتوانه به ميهنمان ران درتحوالت داخلی   اي مقاومتانکار  نقش غيرقابل   "بر ده    و ن ازمان دهن ان ) س  جوان
ه     کشف  م  ، همينطور اين    " و دانشجويان ايران   ان سرنگونی         طرف دي  از   " هم  وی  ک ه خواه ا اينکار نشان  داد ک گر فرانسه  ب

ن    " ( ! نيست  ...... ... آخوندها   رژيم يش از اي ا  پ ا  فکر     آخر ت اجرا م ه  دولت  بشردوست       م رديم  ک ول     می ک ه  ق ه ب فرانسه ک
م  بدنبال سرنهست ،نيز"  مستقلقضاييه رای  قوه ديخواهی  و  دا    حقوق بشر  و آزا    مهد  "عزيز   دی  گونی  قهرآميز رژي  و!   آخون

 ! تحليل  خود  می روم در می گذرم  و يکراست  به  سراغ ! )  ی ، برابری  و برادری  در ايران می باشد استقرار آزاد
 

ه  ديگر ، من   و  بسياری   برخالف تحليل عزيز     ه معادل ين  دول  را ن ان   اسالمی جمهوری  ت فرانسه و دولت    ب ه  مي ا  و  آمريک   ک
ه ای در رابطه   در اطبه عبارت ديگرهمانگونه که  در آغازماجرا و از جمله      .   می بندم   فرانسه ا  بازداشت   العي ريم رجوی     ب  م

ه  خواست     را  مشخصا تاکيد  کرده بودم ، تهاجم به مجاهدين در فرانسه      ل    مشخص  آم  پاسخ  دولت  فرانسه  ب ا  تحلي ايی ه ريک
برای !  ود غيرمترقبه  بهمان اندازه  نيز به  جمهوری اسالمی خودنکرد ،  برای      مجاهدين را غافلگير     اين تهاجم  فقط     .  می کنم 

کالن    استراتژی چيزی بوده  و دنبال  چه  به خاورميانه و آسيای  صغير  منطقهاساسا  آمريکايی ها  در     ديد که   فهم قضيه ابتدا بايد     
 باشد ؟آنان چه می تواند 

١ 



را به  ناگهان    دوم ميالدی ، جهان متعادل دو قطبی موجود هزارهپايانی   درسالهای   اتحاد شوروی فروپاشی   و   سقوط  ديواربرلين  
درت  يک از .  بود تعادل قوای موجود درجهان خوردنحاصل برهم که نمود موقتی روبرو   " قدرتخالء  "با يک    ی   سو ق های  محل
وذ      به ابرقدرت  يک  به درجاتی  در وابستگیهر بلوک شرق سابق و  يا  متمايل به آن که            بهمتعلق   ر نف ع آن  زي مربوطه و به تب

 نمونه  يوگسالوی  و ( د افتادن"  خالء"کردن رافت پرصمريکا  به خود آ سبزچراغ  می بردند ، با    سياسی  و اقتصادی  آن  بسر       
ان ( وپا   ار  قدرتهای و ازسوی ديگر  ) عراق   ا  )   و فرانسه  نظير آلم ه  ت ل   ان مقطع ک ه   خطر شوروی     در مقاب   لحاظ  نظامی   ب
درت    "بيشتر سهم  "و خود اقتصادی اسب با  وزن متنه  به  آمريکا بودند ، به دنبال کسب حق و حقوق سياسی          وابست ه  ق  در معادل
د ه.  افتادن وينی      ايازهم ادی ن ول اقتص ان غ ری ازجه ه ديگ ر در گوش ا مهمت ال نه ه تم  بردسر آرام آرام  درح ود ک تن ب امی اش

ر   قدرت اتمی ، جمعيت ، ايدئولوژی  جديد ، يعنی  قدرت   به  يک ابر      ابزارهای الزم برای تبديل  شدن      ه مهمت جهانشمول  و از هم
ه  فروپاشی                قدرت حيرت  ه  درکنارعوامل ديگر ب ه البت ده ای ک ين کنن ان عامل تعي ی هم درت  ابر انگيز اقتصادی ، يعن روز   ق  دي

ا يک    غولی  !   داشت    انجاميده  بود  را يکجا در خود        م  در   هشت  ول  محيرالعق رشد  اقتصادی  که ب ه   شر درصدی ، آنه ايطی  ک
دام از کشورهای  صنعتی              ود  پشت سر          رشد  اقتصادی  هيچک م  دو درصد را  نتوانسته  ب ذ غرب ، رق ارد ، آرام  آرام  در بگ

 !  ی  بود از بطرشرف بيرون آمدن 
 

که  داشته  باشد ،   متحد که روسيه را نيزمحتمال درکنار خود می توانست     و اروپای    تصورپذيرش جهان تک قطبی از جانب چين      
بيت موقعيت خود  به  راستای  تث زمينه های الزم  در  استراتژی کالن آمريکا ، چيزی جز فراهم آوردن        بنابراين.  می نمود شوارد

ه    ابرقدرت رابطه تنها برتری ندر اي . نمی توانست باشدمثابه تنها ابرقدرت جهان و تحميل دنيای تک قطبی     باقی مانده  نسبت  ب
ود نظامی  در پهنه  ی چون و چرايش    ب عظيم کيفی  ی ديگر قدرت ، برتری    کانونها رای .   ب ه       ب اه يگان ل و تثبيت خود درجايگ  تحمي

درت   اکميت ،ح اين برای رسيدن به.  می باشدزنياابرقدرت اما بيش از برتری نظامی به حاکميت بی گفتگوی اقتصادی     نظامی ق
 . استجهانی  و تسلط  بر سيستم اقتصاد   اما  کنترلهدف!  تک قطبی  نيست  جهان  محقق ساختن استراتژیابزارجز  چيزی 

 
 چيست ؟ آمريکا در خاورميانه بدنبال 

 
رژی  حاکانال   آمريکا  در راستای  تحقق جهان تک قطبی ،  از       کالنژی  استراتشدن    بی هيچ ترديدی محقق      کميت  بر منابع  ان

تسلط    .  بوده است جنگ نفت اعظم اين منابع همواره صحنه خونينبخش   بدليل دراختيارداشتن     خاورميانهمنطقه  .  می گذرد  دنيا
داخالت خارجی    يک طقه هميشه منمنابع استراتژيک انرژی  در اين      بر   امی م ال نفوذهای  پای ثابت  تم وده   امپرياليستی  و اعم  ب
 آنکه  مشتی فاشيست    ضد بشری ، بيش ازنژادپرستانه  و جود آوردن دولت حرامزاده اسراييل در کادر يک ايدئولوژی     بو . است

ه   مقاوپنجاه سال !  برساند ، اساسا به همين منظورطرح ريزی گرديده  بود         " موعودسرزمين  "ارتدکس را به وصال      مت  قهرمان
 .هم  نديده  بودخواب   به بوشخاندان درظاهر مسيحيش نظير و چه آنوع  يهودی   از ن  يچ  صهيونيستی چه    ه خلق فلسطين را اما   

ا "استراتژی جناح موسوم به   د  " بازه ه  ب اد  نبال ک اح  ديگرموسوم       فروپاشی اتح دک جای جن دک ان ه   شوروی ان ا "ب ه   " کبوتره ب
ز    خارجرا  در سياست     " برژينسکی"و  " ی  کيسينجر  هنر"رهبری تئوريسينهای يهودی همچون    ان  ني ی آمريکا اشغال نموده  و آن

ابع  تصاحب  :می باشد تغذيه می شوند ، داری دو مولفه زير   "  ولفوويتز پاول"و  " ريچارد پرل "يهوديان ديگری همچون  توسط    من
  .  بر قيمت آن کنترل   بر بازار جهانی نفت از طريقتسلط و نظامیعنصرو  آسيای صغير با استفاده ازخاورميانه  انرژی 

 
 جنگ جهانی چهارم 

 
د از  "  تعادل شکننده" گذارازبرای .  بود" سردجنگ "شوروی نقطه پايان جنگ جهانی سوم موسوم به    اتحاد جماهير فروپاشی   بع

انون های  وجود ک"  قواباالنس " تئوریف پيروزجنگ مطابق باکه  طر  يا می بايستی    " نوينتعادل  "يک   و رسيدن  به      سردجنگ  
رين   اي د را به رسميت بشناسد  و به يک همزيستی مسالمت آميز روی آورد و       قدرت در درون  خو     درت بزرگت ر  ق ا  ب هم  زدن    ب

ازی   د ب ام قواع ايی تم ود بوو چارچوبه ه خ ان ک ق جه رای تحق ود ، ب ود آورده  ب ورد نظرش  ج ی م ک قطب ک  ت ه ي گ "پي جن
انی     بع" تعادل شکننده" همانگونه  که  .   خود بمالد  را نيز بتن  " چهارمی د از جنگ جهانی اول  نيز تنها  با گذار از يک جنگ جه
 !  امکان پذير بود ديگر

 
اپلئون  که بدنبال کشورگشايی های خونين "  قدرتهاباالنس ميان "تئوری ارت ن ايی فرانسه ،    شکست   و    بناپ رنيخ "توسط   نه " مت

صلح در اروپا  انست که بود ، توگرديده  عرضه  ١٨١٤ درسال"   وين کنفرانس"جريان  صدراعظم  وقت امپراتوری اتريش  و در       
دون  ويژگی اين تئوری) ١٩١٤ ـتا مقطع اغازجنگ جهانی اول  . ( تامين  نمايدمدت يکصد سال را به  ه  دراين بود که  ب    توجه  ب

رانس   ه کنف ه بارفرانس ت فاجع ت، شکس ور را   واقعي ن کش ودی اي درت     وج نج  ق ی از پ وان يک ه عن لیب روزاص ار کن در  آن
روس برسميت     هنگری ، انگلستان ، اطريش ـ  امپراتوريهای ناخته  روسيه  و پادشاهی  پ ايی   ش اد مکانيزمه ه ايج ه منظور      و ب  ب

ردد      چيزی   . می زند قدرتها  دست    رل و مهار اين     کنت ا  رعايت  نمی گ  . که  پس از شکست آلمان  در جنگ  جهانی  اول ، مطلق
اين  کشور نبود  مگر آنکه  يک جنگ ديگر امکان پذيربرای شرکت  در  کردن مردم آمريکا قانع!   به  بحث اصلی      رمی گردم   ب

زی    !  تهاجم  قرار می گرفت  س برای مردم  بی خبر آمريکا ، مورد ملمو و بگونه ای مادی و عينی  ه  !  سناريوی موفقيت آمي ک
 !بود نگ جهانی دوم ج  ويزای ورود  اياالت متحده  به گر در جريان جنگ دوم جهانیدييکبار 

 
 !ديگری واقع  می شد می بايستی که دوباره اياالت متحده  مورد تهاجم نظامی 

 

ا  و     الع که  با  برنامه ريزی  و اط"  پرل هاربر"ه  نيروی هوايی  ژاپن  به  بندر     گسترداگر بدون حمله     ق خود دولت آمريک  دقي
ين  د  اياالت متحده  به  جنگ جهانی  آمده بود ، ورو   عمله   ب عليه  ژاپن   بدنبال زنجيره ای از تحريکات مداوم      دوم  به  منظور تعي

ه   "جهانی چهارم  موسوم  به ورود  آمريکا  به  جنگ   بر نيز    سپتام ١١  بدون ير بود ،   امکان پذ  تکليف نهايی آن   رور جنگ علي " ت
 ! است ميان طرف های درگيردرآن نيز واقعیاگرجنگ چهارم واقعی باشد که هست ، بنابراين تضاد منافع  .  می بودامکان پذير
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درت بي   آن جايگاهپذيرش نها  ابرقدرت موجود و تيت موقعيت تثب به  نتيجه اين جنگ يا بايستی     د  توسط  ديگر  کانون های ق انجام
ی    (  اهر منجر       ) يعنی جهان تک قطب درت ق ی ق ه شکست و  فروپاشی درون ا  ب ه  !  شود  و ي ه ک ن  البت الی    اي ه   شق احتم ه  مخيل ب

ه قرار      خطور نمی     نيز   سياستهای جهانی ! طراحان نابغه    ه ن ه ک د ، همانگون ود  رو کن اب ب اور دولت     دزی آفت ر سرزمينهای  پهن
ه  خطور   را  ب "کشور شوراها"شی  لجنزار رفرميستی موسوم به تصور فروپاند و نه می شد حتی       کغروب  فخيمه   !   داد ه  مخيل

 !  نخواهد  بود ده  و رابطه ای  قائل  نبوده  و و قاعبرای پيروزی  به هيچ  اصل" قدرتتنها  ابر"خاطرهم  به همين 
 

رخالف  .   و  آسيای  صغير است   خاورميانهلط  بالواسطه  بر منابع  انرژی   تساساسی طراحان  سياست کنونیگفتم که  هدف   ب
زه   بيش  ازفت عراق ،  ، تسلط  آمريکايی ها  بر ذخاير نسياسیتحليلگران از  بسياری  تصور     داشته  باشد   اقتصادی  آنکه  انگي

از    آمريکايی ها  بيش!    است    سياسی از انگيزه های       برخوردار)  دارد   البتهکه  (  ورد ني ا  از راخود  از نود درصد نفت م بعی  من
ر ه غي ی از ب ابع  نفت ه  من امينخاورميان د ت ی کنن ن .  م هاي ن  و ازهرابط ا ، ژاپ ورد اروپ ه  در م ين م ر چ .   استکوسمعمهمت

ردن جيب سرمايه    کشور بر منابع  نفتی خاورميانه بيشترحاکميت  بالواسطه  اين    نابراين  ب د نظر داشته     از آنکه  پرک داری را م
 .   عنايت  داردری آن  در جهت  مهار استراتژيک اروپا ، چين  و ژاپن کارکردهای  ابزاباشد ، به 

 

   مسئله ايران 
 

ه  از    يگانهموقعيت! ی  نوين آمريکا اساسا بدون تعيين تکليف رژيم ايران امکان پذير نيست        ستراتژپيشبرد ا    ژئوپليتيک ايران ک
رين   منطقه بوده  و ذخيره نفتی موجود در اين  مسلط  به  مرغوب ترين  ومازندران  کرانه  دريای    شمال  در   ارزانترين  و کوتاه ت

قادر است  که  با  غرق  يک کشتی     ايی تنهجهان می باشد  و ازجنوب نيز به مناطق  اروپا  و ديگر فت اين حوزه  به    انتقال ن راه    
و معنوی  و  نيروی    هرمز به متوقف  کردن مجموعه محموله های نفتی خاورميانه اقدام نمايد ، درکنارمنابع غنی مادی   در تنگه   
ل    را متاز آنگسترده آن ، موقعيت  سوق الجيشی م       مصرف  زار و با  انسانی ار پتانسيل غيرقاب دئولوژيک    ، در کن وذ اي رل نف    آنکنت

 .   استاز پيش به معرض ديد گذاشته بيش بر جريانات اسالميستی منطقه
 

 .  استتصاحب قدرت سياسیمشکل در نبود آلترناتيو مناسب  برای . شده  است گرفته  يک مسئله تصميم ايران درتغييررژيم 
 

 مسئله  مجاهدين 
 
ران  معدر طول سالهای گذشته همواره  يکی  از معضالت    !  سئله آلترناتيو مناسب    م وده  است   ادالت سياسی اي ن  .  ب الها    در اي س

 و  ديگری    راه حل  از درون يا  رژيم  ائه آلترناتيو از دروندر جهت  ارتالش يکی  . استجدی مطرح  بوده اساسا دو راه حل     
  کردن  آن ، امروز   مدره  رژيم  بود ، روز  ديگر  استحاله شعار اولی ها  يکروز  . از برونراه حل  تام  و تمام  رژيم  يا           نفی  
ی     سرنگونی   تام  و تمام  اين رژيم  بود ،  امروز هم     سرنگونیدومی ها  ديروز     شعار .   رفراندوم هم   ز ب يچ   است ، فردا  ني ه

د  رنگونیتردي د س ود خواه دل.  ب ودن اب ی ب ليل واقع ن دو  راه ح ی   ( ي تی  و غلط دای از درس ا ج ک ) آنه ول هري ا   ح از آنه
ای  مشخص   رد صورتبندی ه ای .  سياسی شکل  می گي ه  سياسی  نيروه د  ب د ، چه   چ اولراه حل  معتق ه  ه بخواهن د  ب نخواهن

ز   دوم راه حل   معتقد  بهای نيروه. يل شده  و حول جناحی از رژيم متمرکز می شوند       متما  رژيمدرون   از   اتيو ارائه شده  ترنآل  ني
 . ندارند  رژيمبيرون  از آلترناتيو ارائه  شده عمل چاره ای جز نزديک شدن بهنخواهند  درچه بخواهند ، چه 

 
ع  در  تحوالت    بين المللیمنطقه ای  وقدرتهای !  نيز در ابعاد  بين المللی انجام  می پذيرد  ل     و انفعا  عين همين فعل   ران    ذينف  اي
افع     نيزمتناسب  با     ع  آن  نيروهای                     مطامع  و من ه تب ن  دو  راه حل  و  ب ا  تقويت  يکی از اي ه  تضعيف  و ي   مشخص  خود  ب

ا    خاص نيز ارتباطات  و البی هایدوی  اين  راه حلها    هر  .   ارائه  دهنده  آن می پردازند       سياسی مشخص  خود  را  در رابطه  ب
  مدراسيون خمينی  و  طرح  بحث  مرگ خير ،  يعنی مشخصا  پس  از     ا در شرايطی که درسالهای    . اين قدرتها بوجود آورده اند    

تمامی تخم مرغ های   ) مان  آلمشخصا فرانسه  و( اروپا ، مطرح گرديد "  اسالمییجمهور"که مسئله تحول در رژيم      رفسنجانی  
ا       اصالح   خود را در سبد    ود ، آمريک ا  ي طلبان حکومتی نهاده  ب دليل ی ه د      ب امگی ، فق ی برن ی بتگی ، ب اعی  ،    ب اه  اجتم ان  پايگ

د    قد  يک استراتژی  و برنامه مشخصی  فا)ن سلطنت طلبا( شان  طبيعيلترناتيومفرط  آ  ضعف  فساد  و     وده ان دن    !  ب ار آم روی ک
ر   استای  سرمايه گذاری  راروپا  را درخاتمی برای مدت کوتاهی سياست خارجی آمريکا  و            ، تحول از داخل  روی  مشترک ب

 .  آمريکايی ها گذاشترا روی دست! ترناتيو مناسب ديگر معضل آلط  کاله برداری  دو خرداد يکبارپايان خ.  بهم  نزديک کرد
 

تقرار  ! واما مجاهدين    ا در   بدنبال جنگ کويت و اس دين  نيروهای نظامی آمريک ه ، مجاه ترده ای را    ي تالشها منطق  ديپلماتيک گس
ا  در رابطه    بر سياس يرگذاری  تاث درجهت ا ت خارجی آمريک ران ب د   آغ اي ن . ازکردن ق   در اي تا موف ی       راس ه شکل دادن يک الب ب

د آمريکاتا حدودی هم سنای   نسبتا قوی در کنگره  و        ا .   گرديدن ا  وزارت خارجه     ن تالش همزم ه  ب تند  ک م   داش الوگ  ه  وارد  دي
ار   ورود به ديالوگ با مطلوب ، شرط  آلترناتيو ی  حل معظل  ر راستا خارجی آمريکا  د    سياست   طراحان . گردند مجاهدين را  کن
ی   تقسيم  قدرت   و  مسلحانهمبارزه   گذاشتن ورژوازی ضد انقالب د    با  ب داد می کردن اتر      .  قلم ابلو دف دين ت ل مجاه خود در  در مقاب
اتر رياست جمهوری      و بجای آن  تابلو       کشور را برداشته  خارج   د   نصب  را  دف ان ! " می کنن از " آن ی   "درهای  کردن ب شورای مل
ارغ    ، به خود را طلب می کردند ضدانقالبی  وابسته نمايندگان  بورژوازی  بروی" متمقاو الن  ف دين  ف وادار    مجاه التحصيل  ه

انند   گسترشن  لباس آ نموده  و  به د را وارد  شوراخوهم خط  با      متخصص   و بهمان   پاسخ  وزارت خارجه از   !  شورا می پوش
ازمان   "  تروريست "اژه  ومبنی بر اطالق  وزارت امور خارجه آمريکا يک  صفحه ای  ل و چهبيانيه  ! است روشن پيش   ه  س ب

ه     . مجاهدين خلق ايران  ه  ن ن بياني ه حاصل   اي ا   معامل ا  ب م   آمريک ه حاصل  "  جمهوری اسالمی   "رژي دن تالش      ک ی نتيجه مان  ب
 .بود " آلترناتيو مطلوب"  با  مجاهدين در راستای تشکيل عاملهمسياست  خارجی  آمريکا  برای  طراحان 
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  آتش بس جريان
 

اطالعاتی  .   می گيرد  در دستور سرفرماندهی نيروهای اشغالگر قرار مجاهدينمعضل  و فصل     حل  بدنبال سقوط  رژيم عراق ،       
تر  ه  در دس ن سرفرماندهی  است  ک ه   حکايت س  اي ن  دارد  ک ای مجااز اي ديننيروه ار و  ه ی  و تحت  فش   در شرايط  بحران

رار  د سرکوب  ق ای  ز! دارن اه ه ود در قرارگ ای موج دان ه ران"ن ی اي بخش مل ش آزادي راد ناراضی" ارت ز از اف  و  ست البري
تند  می اسال خواهان بازگشت به ميهن  بسياری   ه  فشارنظامی از        !   هس وم است ک ن تفاصيل  معل ا اي رون ب ه سرعت گسست     بي  ب
 خارجه  خودشان ،  مور امنابع  وزارت دهی  به غيراز فرماناين سر منابع  اطالعاتی.  مجاهدين را  بدنبال خواهد  داشت   درونی

اری    ه  در يک همک د  ک ی باش تان م ت انگلس ات دول ه اطالع ی ب ا متک م  اساس ا  رژي ک ب المی"  نزدي وری اس ه  "  جمه قاطعان
 آزاديبخش  نيز  توسط     به  برخی از قرارگاه های ارتشهوايیول  تهاجمات  ا دور. مجاهدين می باشدستار سرکوب نظامی   خوا
ه  .  می گيرد انگلستان صورت    روی هوايی ني ع واضح  است ک ه  اصطالح          منب ن اطالعات ذيقيمت کسی نيست  جز ب   اصلی اي
ديناعضای " ابق مجاه ه"  س ا    درک ور ب تای  يک  ضديت  ک ه  راس دين  ب دمت  وزارتمجاه اخ ده  و  ت اطالع م  درآم رژي

ن  رذالت      . همزمان به  تغذيه اطالعاتی  سرويسهای  امنيتی  گوناگون  با هدف  نابودی مجاهدين می پردازند       ی اي بررسی  تحليل
 .کم سابقه  در تاريخ  معاصر ايران  را به فرصتی  ديگر  می گذارم 

 
ق   هم پاشيدگی  نماز دچار باران سهمگين تنها  در زير يک بمنه انتظار، نيروهای ارتش آزاديبخش    خالفبر ه  موف ی گردند ، بلک

ل و   ه  هوشياراهممهمتر از  . مزدوران  جمهوری  اسالمی  نيز می شوندبه  عقب راندن  تهاجمات  زمينی          نه  از برخورد  متقاب
ود  کافی .  می کنندخودداری آتش بيهوده  بر روی  نيروهای اشغالگر نيز         گشودن   ن   ب ه  در اي رنج     ک ا شرايط  بغ ه  تنه    يک گلول

 مثل دوران  مبارزه  درست!  گيرد ش دفاعی به خود  آراي و يا  يک پدافند  ضدهوايیسوی هواپيماهای آمريکايی  شليک شود به    
 .عواقب فاجعه باری را بدنبال داشته باشد  ، می توانست  که گلولهتنها يک  نيز شليک  آنروز! سياسی  با ارتجاع  خمينی 

 
تفاده بهي   ان ، اس ليحات سنگينش ر تس آن ب لط آن امی وتس يپلين نظ ار ديس دين در کن جام مجاه ه مقاومت و انس ش ! ن ارامتر ارت از پ

راه         . می آورد  " پنتاگون"ی ميز خط دهندگان  آزاديبخش را رو   رای ب ور خارجه ب ای وزارت ام اليان اولي وده س آوردن تالش بيه
 . ، اينبار توسط وزارت دفاع دنبال می گردد "  مطلوبآلترناتيو"مجاهدين در راستای تشکيل 

 
ذاکرات   . آغاز می گرددابتدا اعالم آتش بس می شود  و مذاکرات .  و حلوا آغاز می شود       چماق سياست  پس از بی نتيجه بودن م

ـ    . اوليه ، اينبار چماق خلع سالح به ميان می آيد            ايی  ٥٢در حاليکه از باال جنگنده های ب ـ اه      آمريک ی روی قرارگ ه گشت زن  ب
بخش    ارتش در پايين مذاکرات برای خلع سالح   به شناسايی مواضع پدافندی اشتغال دارند ،     اشرف مشغولند  و هليکوپترها     آزادي

دين است     . مجاهدين جدا می شوند سالح های سنگين از . درجريان است    ر دوش خود مجاه  .مسئوليت تنظيف آنان اما ، دوباره ب
د  "  مهدی ابريشمچی"و "  محمود عطايی"،" مسعود رجوی"ايتهای رژيم  خبر از بازداشت    س . دبادامه می ي  مذاکرات ا  . می دهن

 ! مذاکرات همچنان ادامه دارد 
 
 

 ١٣٨٢ تيرماه ٣١پايان بخش اول ، 
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 پاکنژاد   با عزيزاله  جدلی
 

 تقابل دو تحليل درنمايش پاريس 
 

  معضل آلترناتيو  ، بخش  دوم
 

 پنتاگون بر حاکم جناح وحشی .  حلی از اعراب ندارد منظر آمريکاييها هيچ درجمهوری اسالمیرژيم  برای مستقلآلترناتيويک 
 آلترناتيو  دليلبه همين! ديگر " چلبی"و " کرزای" يک.  ايران رضايت نمی دهددررمزدواز يک حکومت کمترهيچ چيز به
که با  چرا.  نداردايران هيچ شانسی سلطنت در مشکل بزرگ آمريکايی ها دراين است که بازگشت.   آمريکا سلطنت استعیطبي

رضا "از يک  رهبری نوع  ست ، نه  برخوردارپايگاه اجتماعی ا مزدور نه  دارای  جريانطبقه متوسط  در ايران ، اينانهدام 
فرماندهان ارتش شاه  و بازنشسته کردن تمامی اعدام . ( می باشد" تصاحب قدرتابزار"همه مهمتر دارای و نه ازاست" خانی

رارتباطات امپرياليستی ترميم ناپذيگسستگی به منجر عمال پيروزی قيام ضد سلطنتی ، از  پسماه هایدراال بافراد ازسرهنگ به 
از سوی ديگر  . استگرديده آمريکايی آلترناتيوتوسط  سياسی قدرت تنها ابزار واقعی تصاحب عنوانين ارتش و فلج شدن آن به ا

کالسيک تفاده از ارتش ، امکان اس" جمهوری  اسالمی"در جنگل " های متعدد قدرت نظامیکانون"درکنار" پارامترسپاه"وجود 
:       به اين ترتيب . )  کور کرده  استنظامی را نيزطريق کودتای ازآلترناتيو مزدور کار آوردنروی آمريکايی ها ، برای  توسط 

 .ط  نيروهای نظامی آمريکا است توستنها شانس بازگشت سلطنت به قدرت ، اشغال نظامی ايران 
 
قدرت ابزار تصاحب "بر يک مشروعيت مبارزاتی  دارای  اين رابطه مجاهدين  تنها  نيروی سياسی ايرانی است  که عالوه در

توسط  شمالی  نوع اتحاد نظام پياده گرفتن نقش به عهده برای آمريکا ،" آلترناتيو مطلوب"ين شرط موفقيت بنابرا. است" سياسی
از  که مجاهدين را آنکسی رهبرای توهمی که بالهت نهفته  در آن . تاس" رضا پهلوی" با نان و ورود به يک اتحاد  نامقدسآ
 .ی شود مگرفته دوباره به کار سياست چماق. ديگر به بن بست می رسد بارتمذاکرا. استيک می شناسد ، مثل روز روشن دنز

 جمهوری اسالمی با رژيم عمولکادر روابط  م درصرفا  را  از اعضای  مجاهدينکه سوريه  دو تنشود تصور ابلهانه است اگر
 خود ازبارها  در ترددات مجاهدين اين پيش از .  داده استات  اطالعوزارت آمريکا يی ها  تحويل  سبزو بدون ارتباط  با چراغ

، هرگز گوش  خود نداشت تهاجم نظامی را نيز در بيخ مداوم لت سوريه تهديد دوآنروزهايی که . خاک سوريه استفاده کرده بودند
بقول عزيز عمليات يک در فرانسه  در مجاهدين سياسی   رهبری اقدامدرست همزمان با اين  . بودالتی متشبث نشده ذبه چنين ر

 :نويسد  می عزيز.  مصادره  می گردد!   مدرک جرم  بعنوانهم و  چند ميليون  دالرنمايشی ، بازداشت می شوند 
 
 در اين  ل  خود  راشدت عم بايد  آنخرج  کردنبرای فرانسه دولت ه کنمايشی ، از اين  زاويه .  بودی  نمايشحرکتيک اين  حرکت  

گذشته  به   ز شب و  اعادی غيربه  صورتی اين  طرح  کاران نمايشی ، از آنرو که خود دست  اندر .  دمستقيم  نشان  می دا به رژيم مورد
.   تهيه  کنند و  گزارش خبر  داده  بودند  که  سحرگاهان  به  محل  بيايند  تا  فيلم تصويریبخصوص  و صوتی ، نوشتاریرسانه های 

نمايشی ،  از  آن  رو  که  درهای    . چشم  مردم  انجام  می شوداز  به  دور احتياط  ونهايت کارها  در معموال  اين " مشابه" موارد  در
 ...... می شکستند  بستند  و  بعد  آنها  راباز  را  اول  می

 
فرانسه برای  دولت "با  وی مخالفتی  ندارم کرده است  و منهم در اين  مورد خاص عزيز  اشاره خوب اگر واقعا همانطور که 

 مطرح  طبيعی بطور اين پرسشپس   " می داد  نشانمستقيم   عمل  خود  را  به  رژيم  بصورت   آن بايد  شدت خرج کردن
چه  نيازی ، ديگر  گرفته  بودت دولت  فرانسه  صور  و اسالمی جمهوری  رژيممعامله ای ميان  پيشاپيشبواقع اگرکه می شود 

بود ؟ اين رابطه  چه وليه  رژيم  در  اسکوتدليل   شود ؟   دادهنشانهمگانی  به رژيم    رسانه های واسطهبا بود  که  ماجرا  
هفته ها  بعضا  ، تا  روزها  و مضحک هایرا  با  بزرگنمايیکم اهميت تر از اين بسيار موارد  که نيستهمان رژيمی مگر اين 

 مجاهدين در  از بازداشتاز گذشت چند روز پس  وزير اطالعات  رژيم  آخوند يونسیمصاحبه بعد توی بوق می کرد ؟  مفهوم 
  از  ابزده  آمريکا ِيی هااستقبال  شتچه  بود ؟  "   هم  القاعده  را را  دستگير  کردند ، ماانها مجاهدين "فرانسه در اين رابطه که 

 صورت  در اين جريان آمريکا و فرانسهميان  هماهنگیعدممقوله "بقول عزيزهمان دولت  فرانسه بخاطر ! تحسين برانگيزاقدام 
 داشته باشد ؟تواند مييی  واقعا چه معناهابازجويي در"مجاهدينودن ژئوپليتيک منطقه توسط بتهديد واقع مورد "بيانبود ؟ پذيرفته 

 

 مجاهدين يم رابطه آمريکا با تنظمضمون 
 

رغم  علي) رهبری فرانسه  و آلمان به ( اروپا  اتحاديه! نيستند  آلترناتيو هيچ کس شرايط کنونی درکه مجاهدينواقعيت اين است 
از تحول سبد  يکجا  در تمامی  تخم مرغ های خود را وز شان ، هنخرداد  توسط  خود ورشکستگی  جبهه  موسوم  به  دو اعالم 
  تغيير رژيم عملی برايی ها  مبنی آمريکخواستفرضی آن ، هم تحقق صورت تنها  راهی است  که  در اين.  است  گذاشتهدرون

اين  راه حل  با دو مانع .   گردد تضمين می خاورميانهمعادالتدر صحنه می شود  و هم  حضور فعال  اروپا  درايران  و ماندن 
  تغيير بنيادیدليل  ساده  که هرگونه  يک به ! نيست  امکان پذير اسا اسايراندر  تحول از درون  آنکهاول.  روبرو استاساسی 

  شرايط  انقالبی وجود دليلاين به براضافه !   و الغير امکان پذير استتعويض آن رژيمطريق تنها از رژيم های ايدئولوژيکدر 
 ) بيان و تظاهرات  ناخته شدن آزادی شبه مفهوم برچيده شدن بساط  شکنجه و اعدام و به رسميت( واقعی تغييرگونه هرجامعه در

هرگونه رفرم در ايران از کانال سرنگونی رژيم :  بدرستی ست که هبه همين دليل هم .  می انجامدبه سرعت به سرنگونی رژيم 
،  در  راستای  " اجتماعیعنصر "از! بهينه از به صحنه آوردن  و استفاده  و وحشت جناح دو خرداد  دليل خودداری  .ی گذرد م
 .نيز ، هيچ چيز جز اين نيست  باال شده  فشار از پايين ، چانه زدن ازشناخته شبرد  سياست پي
 

  آن تعويض که خواهان اسالمی جمهوری  رژيم  درتحولبدنبال سويی نه منطقه که ازاست آمريکا درسيمانع دوم برمی گردد به 
و  آمده ، به خاورميانه  ژاپن  وچين  کنار  دراروپامهار ديگر در چارچوب استراتژی کالن خود ، اساسا با هدف سویو از بوده

 .  نيست   در آنجانفوذ اروپامناطق تحمل  به به هيچ وجه هم  حاضر 
 

٥ 



ريکا  در  فرانسه  و آمهميشگیتضاد منافع  آمدن صحنه به روی! منطقه می فهمند ذينفع دراين کشورهای همه خود را بيش ازاين
.    نشان  می دهد  را تضاد منافع اين  بودنبرای دو طرف ، واقعی تمامی ضرر و زيانهای آن رغم عليجريان جنگ عليه عراق ،

  گوناگونسبدهای در خود را دومی ، تخم مرغ های خالف بر اولی   که استاينپا  در با  ارومريکا آ ايران ، تفاوتدر رابطه  با
هداف ااين موضوع بيش از آنکه به نزديکی  .سبدهاست يکی از اين بدون شک  آزاديبخششانمجاهدين  و ارتش .  گذاشته است
 تضاد باکه از قضا به داليل متعدد در( د  اياالت متحده برگردهيئت حاکمهکم درحا" عقابهای" استراتژيک  آماج های بامجاهدين

دارد  که  در چارچوب برنامه  آمريکا برای تعويض رژيم در ايران ، ارتش آزاديبخش به اين  واقعيت عنايت )  می باشد نيز آن
قابل چشم پوشی  ه همين دليل هم ب ،  می باشدجمهوری اسالمیيم  رژسپاه پاسدارانمقابل در قدرتواقعی يگانه فاکتور مجاهدين ،

.  نيست امکان پذيرنظامی آمريکادخالت ، بدون  بيروناز شده  رژيم  در ايران زی برنامه ري، تعويض پارامتر بدون اين .نيست 
  .نيست   عقابهای پنتاگونکاردر دستور هنوز با  ايران رابطه  در نوشته امو گفته  اخيرلدو سايکی  درکه بارهاهمانطورکه چيزي

 
مقاومت  که  نه  چرا !  الغير بود  و تعويض رژيم  فقط  از خارج  و با  اشغال نظامی آن کشور امکان پذير در مورد عراق ، 
ی متصور بود و نه مردم عراق  برای رژيم بعثتيوی  و نه آلترناوجود  داشتداخل عراق در  صدام حسينعليه سازمانيافته ای بر

ت  اين اسجالب .  بوده اند تشنه به خون صدام حسين غرب در الينقطعتی تبليغات امپرياليسخالف رژيم بعث ، بر سبعيترغمعلي
 اين کهشايد با اين حساب .   بودبغداددر  ميان مردم  بويژه پخش سالحجنگ ،  شروع  پيش ازکه  يکی  از کارهای رژيم عراق

تصور کنيد  يک لحظه !   تسليح آنها  می کند  اقدام  به مردم خوددر ميان  قاعدتا  منفور بد  ومسترژيم  يک کهاولين باری باشد 
مخفی  و ميان همان مردم ی  دروحشديکتاتور همان   که تا  حاال هم!  گردد  عملی  اسالمیجمهوریتوسط  رژيم که اين کار 

ه  طرفهای درگير در مسائل   برای هم.ندارد وضوعيتی م ايران هيچ بااين  روند  در رابطه !  آمريکايی هاست  دسترسبدور از
  جمهوری اسالمی  به فروپاشی  رژيمبسرعت ، نه اشغال ايرانو  به رژيمتهاجم نظامی گونه هرکه  واضح  و مبرهن است ايران

  در مسلح  قدرتکانون های بافت  ملوک الطوايفی  رژيم  و تعدد  چيزی که با توجه  به .   می برداهرو هرج  و مرج  داخلی 
ها  آمريکاييخالف  طرح  برکابوسی است که  دقيقا اين همان . می سازد را مطرح  يک  جنگ داخلی در ايران   احتمال ايران ،

کنترل و تصاحب منابع " وبرای سرمايهايجاد امنيت جهت منطقه  در  درخودیرژيم های با ثبات خاورميانه  يعنی  استقرار  در 
   به جایآلترناتيو خودی آمريکا  برای کنترل استراتژيک ايران ، جانشين کردن  يک  ايده آلراستا  اين  در  . می باشد" انرژی
ضمنا  دارای  ضد انقالبی وابسته شکل گيرد و بورژوازی  هژمونیحتما زيرلترناتيوی که بايد آ.   است"یاسالم جمهوری"م رژي

  .  باشد ابزار سرنگونی
 

باشد جز اين که شکلی نيز دارای هرعراق مذاکرات  . استمجاهدين با رابطه  آمريکا تنظيم  مضمون  اساسی اين همان
 نماييم ، بررسیميکرو ، که در قالب يک طرح کلی تر رکادرا نه  در فرانسه مسئله بنابراين اگر.  باشده  داشتندمحتوايی نمی توا

می گردم  به با اين تفاصيل  بر .رسيد نخواهيم ) نيست  شخص او تحليل که البته تنها ( تحليل عزيز مشابه رم  به نتيجه ای الج
که آنان برای تمامی   موضوع اين . عراق به بن بست رسيده بود گفتم که مذاکرات. رانسه  در فمجاهدينبازداشت جريان 

  .ناسند ، اصال  چيز عجيبی نيست شمجاهدين را از نزديک  می 
 

  .نبودلوژيک ايدئوانقالب اين اصال نيازی به جزب! نيست قابل مذاکره  هژمونی مسئلهمجاهدين هرچه که قابل مذاکره باشد  برای
 

 سياسيشان  ناتيو يکدستلترو آ"  ش آزاديبخش ملی ايرانارت"اقتدار نظاميشان در قالب مجاهدين به رسميت شناخته شدن  آل ايده
طرف مقابل  ايده آلکه همانقدر واقعی است  آل ايده اين! توسط  آمريکايی هاست " شورای ملی مقاومت ايران"تحت عنوان 
رورت هژمونی که  ض به همان اندازه  .رای ايران و آنهم توسط مجاهدينديگر، اينبار ب" اتحاد شمال"يفای نقش يک مبنی بر ا

  بورژوازی ضد انقالبی" تحميل جبری هژمونینيززه  انداه همان  است ، بحياتیمجاهدين ، برای "  انقالبیدمکراتيک ـعنصر"
 !  د  به مجاهدين است  و الغير اعتما  واقعی معيار آمريکايی ها  برای" وابسته

 
 پيش وزارت خارجه بيانيه چهل و يک صفحه ای چند سال.  برد را بکار برده و خواهد اهرم های فشار تمامیراستا اين در

  بود ،  هااهرم ينا ازيکی! ) کاخ سفيد جواردرشان مطبوعاتيدفترداشتن درعين قرار( تروريست ناميدن مجاهدين آمريکا مبنی بر
تحت ، بازداشت مسئولين  ديگر بود اهرمی متحده ،  اياالتتوسط" اتحاديه اروپا" به مجاهدينريستی  ترونامگذاریتحميل 

با اين تفاوت که اينبار  . قابل فهم استهمين کادر درتنهانيزتوسط  خود آن دولت فرانسه مجاهدين  دولت رسمی! حفاظت 
دين  مجاهمورد موضع آنان در تنها هيچ تناقضی بانهدر فرانسه ، مجاهدين اعمال فشار برپاريس ، در دولتآمريکا  از خواست 

 برای فرانسه   طاليی فرصتیقضا از هکنداشته ) در ايران  کشور بر روی جريان اصالح طلبی در راستای سرمايه گذاری آن( 
   بودننمايشیآيا  دليل  با  اين حساب !   نمايد "جمهوری اسالمی"رژيم  با خود   اقتصادیمعامالت ای را نذر ريختهآش که  بود 

جمهوری ولت  فرانسه  با  رژيم دعزيز است ، روشن است ؟ امضای سه قرارداد منعقده ميان  واين حرکت که مورد توافق من
 او چطور؟  منتظره   و آزادی غير  رجویممري  بازداشتر فاصله  ميان داسالمی

  
اهدين دارد ؟  مگر در روی مجبر  برای  اعمال فشار  فرانسهچه نيازی به آمريکا  اصوال:است  محتمل اينيک پرسش در اينجا 

برای  ! واهد  کرد کند  و خهم  کرده است  و می اعمال فشار!  ارد ؟  چرا دارد ندمستقيم  بر آنان را  اعمال  فشارعراق امکان
می تواند   البته !نيست ير امکان پذ اساسامجاهدينخود  به مطلوب راه حل  تحميل ولی!   است صممم مجاهدين هم به  راه آوردن

از درون  فرو   نهکه  مجاهدين   شد بمباران ها  مشخص در جريان !    کند قتل عام را    ارتش آزاديبخشباال  تا  پايينکه از 
آمادگی  مجاهدين  ! ی کنند  م خودداریاوج انضباط  در  نيزبيهودهآتش  از که می گذارند هر چند  و نه سالح  بر زمينمی پاشند 

 طرفهای مربوطه هم  ابالغ  نگرديده  باشد ، حداقل در آخرين شماره نشريه بهبرای پذيرش يک شهادت  دسته جمعی اگر که 
اشته  باشد ، پس  ندبنابراين اگر آمريکا  راه حل  قتل عام مجاهدين  را  در دستور کار خود !  رسما منتشر گرديده است ارگانشان

 . برای  آمريکا بجا  نمی ماند  ـ مذاکره فشار ـ اعمالمذاکره جز  راه حل  ديگری 
 

٦ 



 آمريکا    فرانسه با تضاد 
 

 ناتوکادر تنها  کشوری بود  که در  سرد  نيز ، فرانسهجنگدر دوران .  نيستيز تازه ای  فرانسه و آمريکا  چميانفع مناتضاد 
 سرد  و پايان جنگ.   بودويژه ای  برخوردار  موقعيت د و ازبونيروهای نظامی خود را تحت فرماندهی  آمريکا  قرار نداده 

" محافظه کاران نوين" به اين معنا  که در حاليکه حاکميت . فروپاشی اتحاد شوروی  به اين تضاد خصلت استراتژيک می دهد
در اين .  می کندرا مطرح " جهان چند قطبی" فرانسه  تز می باشد ،"جهان تک قطبی"در اياالت متحده بدنبال استراتژی کالن 

د خود  تضا، بازی می کند را ه اروپا اتحادي" حرکهمموتور"نقش همراه  با  فرانسه  آلمان ، که  که  با جلبمی شود استا  موفق ر
در افع  استراتژيک  برای اولين بار نقطه اوج  اين تضاد  من.   د آمريکا  مبدل  نمايميان  اروپا  وتضاد با اياالت متحده  را  به 

نيز زمايی  با  اياالت متحده  خط  زورآ ته  تبع  آن فرانسه  تا ماجرا  اروپا  و  بهدر اين  .  می شودبارز   جنگ عراقجريان 
.    می باشد  آننبودنماهوی ،  در  " سردجنگ " غرب  در دوران شرق  و  تضاد  با تضاد  ميان  بلوکتفاوت اين.  پيش رفتند
 تضاد اين  برگذاری هرگونه  سرمايه اما کرد ،حساب  آن روی بايستی  بر ات  بين المللیمناسبکادردر  چه اگر نيزدليلبه همين 

 . است  سياسی ناپختگیده  نهايتسياسی  و استراتژيکی  و نشاندهنبدور از هر گونه  پيچيدگی 
 

ساخت  و  آن   اروپا  و  اياالت متحده  روشن ميان  بين المللی   موضوع را در کشاکشهای يکنظامی آمريکا  در عراقپيروزی 
 بنابراين  . می زنندها آمريکايی آخر را حرف ) دوران برای يک حداقل ( قه خاورميانه اين بود  که در تحوالت آتی منط

ضرورت   اگربه همين جهت . عراق ، بر مبنای تنش زدايی با آمريکا  بنا گرديده استپس از سقوط سياست فرانسه  و آلمان 
هماهنگی  مقوله عدم ) که به باور من دارد( باشد رار داشته  اياالت متحده  قسياست خارجی  در ايران  روی  ميز رژيمتعويض 

درهمين .   نداردچندانیتئوريک تاکيد  دارد ،  پايه ن برآ بازداشتهای پاريس و اور، که عزيز   در جريانو  آمريکا فرانسه ميان
کرده است ، حساب باز  بر روی مجاهدين يرانا درتحول که  آمريکا  در پروسه رصورتی که برای فرانسه مسجل  شودراستا د

 که کنجکاوی قابل درک  اينجاستاز.  نخواهد  دادترديدی به خود  راه مجاهدين سبد  در از تخم مرغ های خود بخشیدر گذاشتن
 سرنوشت  تسليحات آمريکايی ها  و مجاهدين باسر درآوردن  از کيفيت  رابطه  مورد، در عزيزبازجويان فرانسوی مورد اشاره

 .   می يابد سنگين  آنها  معنی
 

  انتحاری عمليات
 

جمهوری   از اطالع  رژيم  پس.روزهای نخست ، نمی خواهم بحث را به پايان برم " های خودسوزی" بدون بررسی تراژدی
در اين  .   آمد  به روی  ميز رژيمرداداستمسئله ناگهان به !  اوليه ت معنی دارسکويک ريان  دستگيريها  و پس از از ج  اسالمی

رژيم ، با مطرح کردن ات  وزير اطالعگرديد ، يونسی فرانسه تسليم  دولت که مريم ،  استرداد  رسمی تقاضای ازرابطه  جدای
دستگير شده در مجاهدين قاعده  با  ال لفافه  پيشنهاد  مبادله  سراندر! "  القاعده  را هم ما کردند ،  دستگير راآنها منافقين "اينکه 

موضوع   ، ضمن رد  احتمال  استرداد  مقامات  فرانسویخبرنگاران ، بعد  در مقابل  سوآالت  کمی . دمطرح  کررا فرانسه 
 .  بود رمصآنها  کشور  از ی مطرح  گرديد  که  يکرابطه  نام  سه کشور اين در.   اعالم  کردنداخراج  را  امکان پذير 

 
وزير ! ناسايی  شده اند عده  ،  ششده  القااعالم  می کند که افراد  دستگير  " جمهوری اسالمی"بار رژيم   برای اولين همزمان

پرسش اختيار  دارند ، در مقابل  را در" الظواهری"قاعده  يعنی  دوم النفررژيم ضمن اعالم اينکه  پسر بن الدن  و اطالعات 
،  شده باشند مرتکب  جرمی ايران گر  در ديگر ، پاسخ  می دهد  که  ا به  کشورهای آناناحتمال  تحويلبر  مبنی  خبرنگاران
  لسوآ ! تحويل  داده  می شوند  به کشورهای دوست  رت تنهاصوغير اين در .محاکمه شوند  محاکم  قضايی ايرانبايستی  در

"  الضواهری" شايد  نباشد کهری يادآو الزم به.پاسخ مثبت استمی آيد ؟ دوست به حساب   جزو کشورهایمصرمی شود که آيا 
 برای آمريکا ، از  تسهيالتدر حال حاضر برای ايجاد تابعيت  اين( . کشور بوده استهل مصر بوده و دارای تابعيت آن ا

نگرفت ، جدای از داليل جانبی ، در اساس به اين صورت که ر  اگ. بود به هرحال مسئله جدی ! )است گرديده نامبرده سلب 
 در اين ميان .قراردادی بسته نشده بود   صورت نگرفته ومیجمهوری اسال ای  با رژيم مفلوک   معاملهاز قبل  دليل بود که

چيزی ! شيرجه  رفت در ايران  ر القاعده  مستق اسامی  سرانرسمیبدرون  ديگ اعالم حليم  استرداد ،  با سر رژيم  از حول 
  بينيد ؟ میپيچيدگی امپريا ليستی  را !    نمايد تقبل بايستی  به تنهايی ه هزينه  آن را  در آينده  نزديکک
 

رغم ب( که  بی مهابا  جان شيرين خود  را کسی آن .  دنهفته  داشتنخود يک پيام که  سوختند ، با شمع هايی !  و اما  خودسوزيها 
ترديد  پتانسيل  به  آتش کشيدن  آنانی را نيز می سپارد ،  بی اين  چنين به آتش )  عقل مدار دنيای سياست تمامی ترهات کاسبان

راستی  .  است"  زادیرزم آ"و "  تروريسم"اين همان تفاوت کيفی ميان ! شت نورديده اند ، خواهد دارا در که مرز سرخشان 
وزانيدن شمع  وجود ديگران  ،  بسا  ساده تر از س  بر مجاهدين  ذره ای صحت  می داشت ، به آتش  کشيدن تروريسماگر اتهام  

                  .يادشان  گرامی باد   ! زده اند   موجود را برهم تعادل ه را تغيير نداده باشند ، بال شکمعادل خود  نبود ؟ آری آنان اگر هم که
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