
 com.bijanniabati@hotmail                                                            بيژن نيابتی
 ١٣٩١ن  آبا٢٥                                                                                                          

 

 موازنه جديد پس از انتخابات آمريکا
 

ب1ه مفه1وم آس1انی نيس1ت ، خ1الف      منظ1ورم از س1ادگی تنه1ا     . البته اينبار به س1ادگی چهارس1ال پ1يش نب1ود     .  دگرباره پيروز شد  اوباما
 تغيي1ر درمفه1وم   ر بود ، کمترکس1ی از او انتظ1ا     نبال مسيحای هزاره سوم   کمتر کسی در او بد     ديگر اينبار. هست  يدگی نيز مفهوم پيچ 

! را ب1ه دني1ای واقع1ی     و بازکرده و هم چشمان خود ب1اراک حس1ين     ادنيای واقعی هم چشمان ديگران را نسبت به          .کيفی خود داشت  
 .بازهم موفق نخواهد ش1د بوده باشد   بدنبال تغييرأ همواقع، درعالم فرض صرفأ  اگر او بالفاصله پس از انتخاب اولش نوشته بودم 

 " نظم ن1وين جه1انی  "کند که اگر کسی تصور نوشته بودم که .ددار دراختياررا تغيير نه توان و نه ابزارهای زيرا شد   موفق نخواهد 
و اخ1الق هس1تند ، ن1ه اي1ن نظ1م        و انسانيتو برخوردار از ذره ای شرف  ! نيز اينقدر دمکرات    سست و بی بنياد و ناظمان آن        آنقدر

 هم بس1يار خواهد بود و تغيي1ر بسيار تغيير درمتدها و شيوه ها که البتهنوشته بودم اينرا هم     !را  ناظمان   آن    و نه  فهم کرده است  را  
  برخ1ورد ب1ا اي1ران   ش1يوه  در رابطه ب1ا  ، اختالف و تضاد با دولت آمريکا" دولت يهود "برای اولين بار درتاريخ .رت پذيرفت   صو

 ش11يوهنئوکانه11ا در رابط1ه ب1ا    بهان1ه ص1رفنظرناکردنی  . ته1اجم نظ11امی ب1ه اي1ران ص11ورت نپ1ذيرفت      .ب1ه س1طح رس1انه ه11ا کش1يده ش1د     
مي1دان خ1ارج     ازب1ن الدن ،  نئوکانه1ا   و ط1رح س1ت و ب1رخالف خوا  ه گرفت1ه ش1د  شاندستاز" اسامه بن الدن" به نام  نمادیاستفاده از   

نظ1امی ب1ه س1بک    تبهکاران1ه ته1اجم مس1تقيم    مت1د  ج1ايگزين  مص1ر و ت1ونس ب1ا موفقي1ت      فريبکاران1ه انق1الب مخمل1ی در     شيوه .دوشمی  
" بران1دازی س1خت  " در رابطه با رژيم جمهوری اس1المی ش1يوه   "براندازی نرم" و خالصه استراتژی   دردمی گ عراق و افغانستان    

  .به حاشيه می راند موقتا  را
 
 نفس1ی  "ني1ا د" بام1ا  ب1ا انتخ1اب دوب1اره او   گف1ت ک1ه  ب1ا قاطعي1ت   جدای از هرتحليلی اينرا می توان همين امروز  شرايط کنونی اما ،     در

! نب1وده و نيس1تند   ع1راب  نيس1تند ک1ه آن1ان در اي1ن فع1ل و انفع1االت اص1ال محل1ی از اِ        " ت1وده ه1ا   " منظور از دني1ا البت1ه        .براحتی کشيد   
افک1ارعمومی در   البت1ه  .س1رائيل از انتخ1اب دوب1اره اوبام1ا ناراض1ی نيس1ت        اتی در دنيا ب1ه ج1ز دول1ت    هيچ دول . دولتها را می گويم     

اي1ن  درنظامی و غيرنظ1امی  ين برعلي1ه ه1دفهای بيش1مار   از هواپيماهای بدون سرنش    بدليل واضح استفاده گسترده اوباما       پاکستان نيز 
در نظ1امی   غيربدستور مس1تقيم ب1اراک اوبام1ا ک1م آدم بيگن1اه       .دی بو رامن ميت روی کار آمدنموافقو مخالف قاطعانه با او     کشور

  .ن الدن هم بوده است قاتل اسامه بضمنأ از ديد آنها بگذريم از اينکه اوباما . کشته نشد پاکستان 
 

ر يتص11و. اس11ت  پ11س از انتخ11اب ب11اراک اوبامبي11ان رس11انه ه11ای اروپ11ايیاص11طالح م11ن نيس11ت ، " دني11ا نفس11ی براحت11ی کش11يد"اينک11ه 
ن1ه ب11رای    باش1د  ای همچ1ون ج1ان ب1ولتن وزيرخارج1ه اش    رئ1يس جمه1ور آن و جرثوم1ه    مي1ت رامن1ی   مترس1کی چ1ون  آمريک1ايی ک1ه   

آنه11ا هن11وز دار و دس11ته  نئوکانه11ا و مترس11ک  .ه  و ن11ه ب11رای ق11درتهای ديگ11ری چ11ون چ11ين و روس11يه  ب11وده11ای اروپ11ايی دلپ11ذيردولت
از ناتوانيش1ان در  دوم1ين ض1ربه اس1تراتژيک  ب1ه جن1اح بازه1ا پ1س        ، شکس1ت   اين .را از خاطر نبرده اند بوش  دبليوجرج  قبليشان  

  . جرج بوش پسر بود رياست جمهوری  پيش از پايان دوره تا در ايران رژيم رابطه با تغيير
 

تا آنجا که ب1ه اس1تراتژی جه1ان     . البته که تبعات خاص خود را در سپهر سياست جهانی بدنبال خواهد داشت         دوباره اوباما    انتخاب
فاشيس1تی  و دس1ته    ، اوبام1ا و جن1اح کبوتره1ا بس1ا م1وثرتر از نئوکانه1ا و دار       برم1ی گ1ردد  "ط1رح خاورميان1ه ب1زرگ   "تک قطب1ی و    

ک1ه   ديگرجه1ان   اگر اين خط به لحاظ استراتژيک تثبيت شود ، شايد ق1درتهای . به پيش خواهند تاخت  بازها و جناحنتانياهوبوش ـ  
 از  !نن1د حس1رت ب1دل برج1ای بما   " بازه1ا "آرزوی دوران حاکمي1ت  در ، برای انتخاب دوباره اوباما ابراز خشنودی م1ی کنن1د        امروز

ط1رح  " و ب1ه تفاوته1ای موج1ود در    بنظ1ر برس1د فع1ال م1ی گ1ذرم      ممک1ن اس1ت بس1يار ه1م عجي1ب و غيرمتع1ارف      اين مقول1ه جدي1د ک1ه        
  .از دو منظر بازها و کبوترها می پردازم " خاورميانه بزرگ

 
 خاورميان1ه  ب1ه   "من1ابع ان1رژی  "تص1احب  اساس1ا   برآن تاکيد داش1ته ام ، اين طرح همانگونه که در نظريه جنگ جهانی چهارم  هدف  

اي1ن اه1رم اگ1ر ب1ه تنه1ايی در      . اس1ت   "به1ای ان1رژی  " ک تعي1ين  بدست گرفتن اهرم اس1تراتژي    و   "بازار انرژی "حاکميت بر   منظور  
 در اينج1ا ه1يچ   . و طاليه دار تشکيل دولت جهانی اس1ت   ، مبنای تحقق استراتژی جهان تک قطبی اختيار اياالت متحده قرار گيرد   

دان ه1م کوچ1ک و ب1ی اهمي1ت     چن1 البت1ه  ک1ه   ها تفاوت. جهانی نيست " قدرتعمده کانون " به مثابه دو تفاوتی ميان بازها و کبوترها 
 .تندچارچوب طرح و در بيرون آن هسدر  آکتورهای تأثيرگذار، ابزارها و مهمتر از همه  شيوه هادر نيستند 

 
اول1ی  . س1ت  ها  و بحرانهادر نوع  برخ1ورد  ب1ا تهدي1د   " جناح بازها "و" جناح کبوترها"فاوت عمده ميان تقبال اشاره کرده بودم که    

بازه1ا ب1دنبال   . بح1ران اس1ت   مهار  تهديد  و ازميان برداشتن بحران است درحاليکه دومی معتقد به حل تهديد  و     خنثی کردن بال  بدن
در حاليک1ه سياس11ت کبوتره11ا  . ل از طري1ق فل11ج ک11ردن تهدي1د ب11القوه ان11د   بالفع11 ب1ه تهدي11دات  القوه از تب11ديل ش1دن تهدي11دات ب11 پيش1گيری 
 . است بديل سازیاز همه مهمتر . فريبکاری است . است تهديد بالفعل  با تعامل از طريق  بازدارندگی

 
 ، راديکال و رفرميس1ت ب1ودن ، ناسيوناليس1ت و ي1ا     ارتجاعی و انقالبی بودن! آلترناتيو بازها هر شخص و جريانی می تواند باشد          

.  مهم قابل کنترل بودن آلترناتيو اس1ت  .نقش درجه دوم دارد آلترناتيو ممکن خالصه خودی يا غيرخودی بودِنتجزيه طلب بودن و  
پ1س از تص1احب   ) ه1رکس ک1ه باش1د   ( آنها ترديدی ندارند ک1ه اگ1ر آلترن1اتيو فع1ال موج1ود       .بازها اعتماد به نفسی بعضأ ابلهانه دارند        

ق1درت نظ1امی    دارد ، تعي1ين کنن1ده  چرا ک1ه آنچ1ه ب1رای بازه1ا نق1ش      . ، توان دراز کردن آنرا هم دارند قدرت سياسی نافرمانی کرد   
 آنچ1ه را ک1ه   آنه1ا بس1ا ش1فافتر از کبوتره1ا     . رد کافيست که قواعد بازيشان را رعايت ک!  با بازها راحتتر می شود کار کرد      .است  

 .نياز به يک کار پژوهشی س1نگين نيس1ت   نتانياهو  برای پی بردن به ماهيت رذائلی چون بوش و  . در دل دارند بر زبان می رانند        
 م1اه  چهارتنه1ا   "بوش يوني1ور " ته و توی درآوردنی راب ولی کندشايد کفايت ن سال همگاهی چهار اوباما   هايی مثل ای شناخت تيپ  بر
  ! کند فاقه میِا
 

١ 



ب11ديل کبوتره11ا ب11رای  . طراح11ی و آم11اده ک11رده ان11د  آنه11ا ب11ديل خ11ود را پيش11اپيش  . ام11ا هرکس11ی نم11ی توان11د باش11د  آلترن11اتيو کبوتره11ا 
ح1زب ح1اکم ع1دالت و    چي1زی مث1ل   يعن1ی  . ب1ا پ1وش اس1الم م1دره اس1ت       " ليب1رال دمکراس1ی   "و مش1خص     ، واضح    خاورميانه بزرگ 

 م1ی توان1د   تنه1ا تح1ت هژم1ونی ليب1رال دمکراته1ا      در خاورميانه ب1زرگ  مطلوب در يک کالم پروسه تغيير.توسعه در ترکيه کنونی     
  اس1ت ن1امطلوب اين ازغيرهرچيز .شد می تواند با  "انقالب مخملی "هم تنها     تصاحب قدرت سياسی   مطلوبطريقه   و صورت پذيرد 
 .  می باشد  محصول سازشی موقت در شرايط استيصال مطلقت بهترين حاليا درتحميلی است 

 
 اي1ن  . اي1ن قاع1ده ش1امل اي1ران نيزم1ی ش1ود      .هم بازها و هم کبوترها بدنبال براندازی نظامهای سياسی در خاورميانه بزرگ هستند               

بازه11ا . ی تحق11ق اي1ن ام11ر ب1اهم بس1يار تف11اوت دارن1د      ه1ا ش1يوه ام11ا . ی فراجن11احی اس1ت  و مقول1ه ا " ط1رح خاورميان11ه ب1زرگ  " ل1زام ِا
 اي11ن تف11اوت ف11احش در ش11يوه  .را ت11رجيح م11ی دهن11د  " بران11دازی ن11رم "هس11تند درص11ورتيکه کبوتره11ا " بران11دازی س11خت"خواه11ان 

تغيي1ر  " و ن1ه  "تغييررفت1ار "مبن1ی ب1ر قص1د    پ1ذيرش ترفن1د دول1ت اوبام1ا     ب1ه  ، اذهان ساده را فی المثل در رابطه ب1ا اي1ران          براندازی  
جمه1وری اس1المی  را نتيج1ه     تعامل و مماشات اياالت متح1ده ب1ا رژي1م       ساده انگارانه ،    تحليل از درون اين    و وا داشته است   "رژيم

ناسب با هر کدام  مت.توضيح داده ام ، بنابراين از کنار آن می گذرم بقدرکافی  "سال سرخ وسياه"را در مقاله  مقوله  اين  . می گيرد 
ب1رای  . و ه1م در بي1رون ط1رح متف1اوت خواهن1د ب1ود        ه1م در درون ط1رح   ، ، آکتورهای عمل کننده در پروسه تغيير   از اين شيوه ها   

 حقاني1ت و  معي1ار  اس1رائيل و  دول1ت ،  در درون ط1رح  تعيين کنن1ده آکتور که اساسا يک جناح صهيونيستی هستند ،  مثال برای بازها    
 ،آکتورهای بيرونی چندان مهم نيست   ماهيت. دولت مذکور می باشدمنافع بالفصل،  ييرات در طرحند تغرودرست و غلط بودن 

مس1لح   و ک1ل نيروه1ای    دول1ت آذربايج1ان ، اقل1يم کردس1تان ع1راق        . تعيين کننده اس1ت     صرد اسرائيلی نبودن نيروی مذکوراما عن     ض
 .ی و درونی بازها هستند ديگر بيرون، آکتورهای  بالقوه و بالفعل قومی و تجزيه طلب

 
آکتوره1ای ديگ1ری ه1م     .  نيس1ت  تعي1ين کنن1ده  س1رائيل اگرچ1ه ي1ک نق1ش تأثيرگذارن1ده ق1وی اس1ت ام1ا               برای کبوترها اما نقش دول1ت ا      

  نق1ش   فع1ال ه  ک1 ردوغ1ان در ترکي1ه اس1ت   يب ِارجب ط دولت مذکور به رسميت شناخته می شوند که مهمترين آنها دولت          همعرض
 .نقش کيفی آن با گذشت زمان هر روز بيشتر آشکار خواه1د ش1د ، دول1ت قط1ر م1ی باش1د       آکتور ديگری که  . داردبديل را برعهده   

منظ11ر  از"ط11رح خاورميان11ه ب11زرگ" ام11ا ب11ه ب11اورمن مهمت11رين آکت11ور. آکت11ور بع11دی در درون اي11ن ط11رح اس11ت  س11عودیعربس11تان
 باشد که کليد شکست یراست ميانه م تحت حاکميت    ان ليبرال دمکرات  همعرض و همرديف دولت حرامزاده ، يک اير        ،کبوترها  

" ط1رح خاورميان1ه ب1زرگ   " آستانه کليد خوردنمين دليل هم بود که سالها پيش در    به ه . و پيروزی طرح مذکور را در دست دارد         
در ه1ر پ1ارامتر ديگ1ری    ر ازگی ح1ل و فص1ل معض1ل اي1ران فرات1     پيچي1د . نام برده بودم به مثابه محور اين طرح      صراحتا  از ايران   
 راس1ت ميان1ه در   فرض1ی حاکمي1ت    .م1ی باش1د  اين طرح ک1ذايی  ی ايران و جايگاه محوری آن در       ژئوپليتيک موقعيت يگانه    رابطه با 

ه1ا  اين بديل برای باز. خاورميانه و شمال آفريقا خواهد بود  با کل نظامهای سياسی در  در رابطهايران بديل استراتژيک کبوترها   
 در رابط1ه  ي1ن غيرممکن بودن ار رابطه با عراق وآن دابلهانه بودن . باشد ! نمونه عراق   بود که   از تهاجمات نظاميشان قرار   درآغ

ط11رح برميگ11ردد نج11ا ک11ه ب11ه آکتوره11ای عم11ل کنن11ده دري11ک ک11الم ت11ا آدر .موض11وع بحث11ی جداگان11ه اس11تب11ا اي11ران مقول11ه ايس11ت ک11ه 
  .است " چند محوری"کبوترها زمنظر و ا"تک محوری"بازها طرح مذکورجناح منظراز

 
مخاط1ب  ! ه1يچ  : ت اين اس1 در يک کالم من پاسخ  اينها به چه درد آدم های عادی می خورد ؟        ممکن است کسی بپرسد    خوب حاال 

ط1ول ت1اريخ معاص1ر ب1ه هم1ه       ک1ه در  !نخبگانی . ليت سياسی جامعه ايرانی است مخاطبهای من ِا! نيستند آدمهای عادی اصال من  
س1ربرمی آورد و از  اص1ال تص1ادفی نيس1ت ک1ه از درون انق1الب مش1روطه رض1ا خ1ان          . د  ن1  بپرداز  بج1ز آنک1ه باي1د       اند پرداختهچيز  

 ت1ا هم1ين   دقی ک1ه چن1دين نس1ل    تصادفی نيس1ت ک1ه  طوم1ار نهض1ت مل1ی و دکترمص1             .احسان اهللا خان دوستدار   درون نهضت جنگل    
 تصادفی نيس1ت  .هم می پيچد در ظرف تنها چند ساعت درلمپن و فواحش ند ، توسط مشتی الت و امروز هم از او انگيزه می گير      

 خمين1ی و ج1انوران ح1ول    ، ه1ا پويان و ااحمدزاده ه و هانسل حنيف نژاداز درون جنبش مسلحانه و برروی امواج رنج  و خون          که  
 . د می داند و نه همراه را می فهمکه نه راه را است   ِاليتی مخاطب منآری .و حوشش سربر می آورند 

 
اساس1ا ن1ه تص1احب ق1درت     باش1د ک1ه هس1ت ، ب1دون تش1خيص درس1ت دوس1ت و دش1من           تصاحب قدرت سياسی     موضوع سياست اگر  

 ج1ای  دوس1ت را   در ت1اريکی حرک1ت ک1رد و ب1ه در و دي1وار نخ1ورد ؟       مگر م1ی ش1ود  .متصور است و نه مهمتر از آن حفظ قدرت    
هم1ت  ب1ه دف1ع او    داد ب1ا اينهم1ه  ی ت1وان ک1ه دوس1ت را درس1ت تش1خيص      مگ1ر م1  با دشمن ه1م پيال1ه نش1د ؟    ناخودآگاه دشمن نگرفت و   

 .ی چراغ راه مبارزه انقالبی است و ايران کنونی محور و کليد ژئوپليتيک يک ط1رح فرامنطق1ه ای           تئور! سخن کوتاه    گماشت ؟   
ت کانونهای غ1ول آس1ای ق1درت    بدون شناخ . خواهد برد  راه به ناکجا آباد   جهانی بدون شناخت بازيگران اصلی      بازی در ميدانهای    

  ب1دون تش1خيص س1اختار ق1درت    و در ي1ک ک1الم   آنه1ا  ه1ای نقش1ه ه1ا و تص1ميم گيري   بدون آگاهی از طرح ه1ا و      سياسی و اقتصادی ،     
درس1ت مث1ل   . داري1م   "تص1وير کل1ی  "ي1ک   ني1از ب1ه  چيزپيش ازهرب1رای ط1رح تئ1وری پيش1تاز     .قدم از قدم نمی توان برداش1ت جهانی  

       .درابعاد کالن پازل قدرت تصويرآری  .است " تصوير کلی" همينتالش من ترسيم  . پيچيده تصوير يک پازل بسيار
 

 رياس1ت جمه1وری   انتخاب1ات ازنده ب. "دولت حرامزاده"ب دوباره اوباما خوشنود شدند اال  شرق و غرب عالم از انتخا     گفتم که   باری  
در آين11ده ای ن11ه چن11دان دور دام11ن عقابه11ای   اي11ن شکس11ت مفتض11حانه  تبع11ات!مي11ت رامن11ی نب11ود ، بني11امين نتاني11اهو ب11ود   آمريک11ا در

و عض1ويت آن در  فلس1طين  دول1ت  موضوع دوباره ن ه شد آوردبر روی ميز   اولين گام در اين راستا       .اسرائيلی راهم خواهد گرفت     
 ، دول1ت  ي1د نيام1ذاکره  ميز برس1ر ب1ا فلس1طينی ه1ا    بطورج1دی  دولت اس1رائيل  سال آينده اگر درظرف چهار  .  خواهد بود    سازمان ملل 

 ب1ه ش1ورای امني1ت اينب1ار    در س1ازمان مل1ل متح1د    فلس1طين  فلسطين می تواند اميدوار باشد که ب1ردن دوب1اره بح1ث عض1ويت رس1می               
، " صلح خاورميانه"براه انداختن  قطارمی داند که بدون  بخوبی اوباما   باراک. با وتوی اياالت متحده روبرو نخواهد شد         احتماال

گذش1ته در  س1ال  ديم1اه   در.معادله قدرت درخاورميانه را به نفع عقابهای اسرائيل برهم خواهد زدمعضل ايران  نظامی حل و فصل 
در معادله جديد ، مدار تعادل قوا درمنطقه خاورميانه ، ميان دو رژي1م  مهم اشاره کرده بودم که  مقاله سال سرخ وسياه به اين نکته        

 ح1ول  منطق1ه  ک1ل آراي1ش سياس1ی در   همب1ه هم1ين اعتب1ار   . ای ايران و اسرائيل بس1ته ميش1ود   بنيادگرای همجنس و همزاد يعنی رژيمه     
 . از اقطاب اين معادله شکل می گيرددوری و نزديکی به يکی 
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 در اين کادر و تنها با فهم قانونمنديهای حاکم برهمين معادله قواست که می توان داليل بسياری از دوری و نزديکيهای سياس1ی در  
  چ11را ک11ه هرگون11ه فش11ار ،مقابل11ه ب11ا رژي11م جمه11وری اس11المی را فه11م ک11رد   ع11دم قاطعي11ت دول11ت اي11االت متح11ده در روهمينط منطق11ه

  غيرمتع1ارف کبوتره1ای  دول1ت اوبام1ا ، ب1اال ب1ردن      نظر آن راه بب1رد ، در  س1رنگونی   بر روی جمهوری اس1المی ک1ه ب1ه            نامتعارف
بازگش1ت دوب1اره نئوکانه1ای بني1ادگرا در     راه رات آن البته کل منطق1ه و ب1ه تب1ع آن    وزنه نئوکانهای اسرائيلی را بدنبال داشته که تاثي       

 .را هموارخواهد کرد اياالت متحده 
 

اول . دولت اوبام1ا تمرک1ز خ1ود را ب1ر روی س1ه موض1وع کلي1دی خواه1د گذاش1ت          .  برطرف شده است  موقتأ نئوکانهاحاال اما تهدبد    
 ب1ه   آين1ده از آتالنتي1ک   در می اي1االت متح1ده   نظ1ا ثقلمرکز  منابطه با چين به باور       ر  در  .ايران و سوم    صلح خاورميانه  دوم   چين

چ1ين ب1ه مثاب1ه    .  )اقي1انوس آرام   ازاقي1انوس اطل1س ب1ه    (  در آنجا تثبيت خواهد گرديداستراتژيکه و بطوردمنتقل شپاسيفيک حوزه  
يعن1ی ت1وان بالفع1ل    اي1ن  .  اس1ت  "جن1گ س1تارگان  "چوب چ1ار ر به توان مقابل1ه ب1ه مث1ل د          مسير دستيابی درهدف نهايی جنگ چهارم     

 پ1يش از اي1ن   .ن1گ س1رد برقرارش1ده ب1ود     رهم زدن تعادلی که بدنبال پايان ج  يعنی ب  .دفاع موشکی اياالت متحده     سوراخ کردن سپر  
قري1ب   اکثري1ت   تحلي1ل  شکست اتحاد شوروی سابق درجنگ جهانی سوم موسوم به جنگ س1رد ، ب1رخالف        علت العلل در رابطه با    
تاکي1د ک1رده   " جن1گ س1تارگان  "روی پ1روژه  ب1ر پ1يش از هرچي1ز   ص1حنه ب1ين الملل1ی ،      گران ايرانی و بسياری ديگردر    به اتفاق تحليل  

ق1ادر م1ی ش1ود    به لحاظ تکنولوژيک کور ، آمريکا پروژه مذ اياالت متحده تحت رهبری دولت رونالد ريگان در         با پيروزی  .بودم  
ه  از فضای اتحاد ش1وروی ب1ا اس1تفاد   پيش از خروجند سته ای بود   که مسلح به کالهکهای ه     يه شوروی را  کهای بالستيک روس  موش

رخ1ورداری   در دوران جن1گ س1رد ب1دليل ب   ين ترتيب تع1ادل ش1کننده ای ک1ه   به ا. از تکنولوژی ماهواره ای مورد اصابت قراردهد   
عليه خ1ودش بک1ار   اتمی دشمن را بری توان تهديد با اين تکنولوژی مچرا که  .رار بود بهم می خورد    دو طرف از سالح اتمی برق     

اي1ن اگ1ر   . ن1دارد  را  می شود که تهديد اتمی در فضای جديد ديگ1ر نق1ش مس1لط در سلس1له مرات1ب تض1ادها         نتيجه اين آنوقت   .گرفت
 وارد .د غرب در رابطع با تهدي1د اتم1ی رژي1م جمه1وری اس1المی دود ش1ده و ب1ه ه1وا م1ی رو         کل تبليغات يک قلم فهم شود ، آنوقت   

باع1ث م1ی ش1ود ک1ه تض1اد مربوط1ه را در ک1ادری        از تض1اد مي1ان اي1االت متح1ده و جمه1وری اس1المی       کردن اين پارامتر در تحليل  
 .  و بالمال به نتايجی متفاوت نيز رسيد  ارزيابی کرداد برسر مسئله اتمی تضفراتر و از اساس متفاوت با 

 
تسليحاتی کمرشکنی که تا همانجا نيز کمرش را خم کرده بود ادامه م1ی داد و ي1ا جن1گ        ه  بهر تقدير، اتحاد شوروی يا بايد به مسابق       

تبعات واگ1ذاری جن1گ هم1ان به1ايی اس1ت      . شوروی راه دوم را به اجبار برگزيده و جنگ را واگذار می کند          . را واگذار می کرد     
جنگ س1وم   . و فروپاشی کل بلوک شرق بود یشرقواگذاری آلمان بهايی که در راس آن  . مجبور شد بپردازد ابرقدرت سابق که  

فروپاشی سياسی و اقتصادی اتحاد ش1وروی  از    .همانگونه که با تقسيم آلمان کليد خورده بود با وحدت دو آلمان به پايان می رسد          
 .تبعات شکست در جنگ سرد است و نه دليل آن 

 
 راه مقابل1ه ب1ا   ،ب اتمی بود دستيابی استالين به بم دوم و تک قطبی شدن دنيای آنروز جنگراه مقابله با نظم پسا     همانگونه که تنها    

ليحاتی ک1ه ت1امين   ي1ک پ1روژه عظ1يم تس1    . دادن ماهواره در فضاست هدف قرار سا جنگ سوم نيز همانا دستيابی چين به توان          نظم پ 
ي1ک  . م1ی دارد    برفقيتی چش1مگير در راه آن گ1ام  چين کمونيست با م1و البته امری که  .  و الغيرعهده چين برميآمد  ها از مالی آن تن  
 . م1ی باش1د  طی سالهای اخيرتوسط اين کشور  در فضامورد اصابت قراردادن موفقيت آميز يکی از ماهواره های خودی        نمونه آن 

قتصادی و نظ1امی   اعد جديدی می يابد و آن کنترل منابع انرژی مورد نياز اين غول  ُببه اين اعتبارمقابله استراتژيک با تهديد چين        
     .خاورميانه تامين می شود دارند و بخش بزرگی از آن ازجنبه حياتیچين برای دسترسی مستقيم بدانها منابعی که . جديد می باشد

 
جم1ات  ام ن1ه ته به اين درد می خورد ک1ه بفهم1ي   ! دمهای بعدی در تئوری بدرد فهم ق عادله به چه درد ما می خورد ؟       خوب فهم اين م   
اينج1ا   .أ اقتص1ادی دارد ص1رف دالي1ل  وريه  س1  و اي1ران  حمايت چين و روس1يه از      بوده و نه     مسائل اقتصادی دليل  ب تنهانظامی آمريکا   
تع1ادلی ک1ه فق1ط در     .دل قواس1ت  اس1ر تع1  اين پارامترمب1ارزه بر  ! ز پول دارديدی وارد می شود که ارزشی بيشتر ا      يک پارامتر جد  

ان چ1ين و آمريک1ا و ي1ا چ1ين ب1ا اي1ران داده       مناسبات اقتتصادی مي فراتر از   ینفشتحليل  دراگر به اين پارامتر    .ايران بهم می خورد     
 آنوق1ت ديگ1ر تحلي1ل     . خ1واهيم رف1ت  ق1ه کی منطمعادله ژئ1وپليتي کشف بدنبال شود آنگاه به جای رفتن به دنبال مقايسه اعداد و ارقام      

ت  درخط1ر  درص1ور حجم آن با ايران است پس چ1ين  از بسا بيشترنمی کنيم که چون حجم مناسبات اقتصادی چين با اياالت متحده        
درس1ت  در ص1ورت   بر اس1اس اي1ن تحلي1ل    چرا که. مهوری اسالمی را خواهد فروخت، جش با غرب و آمريکا     مناسباتقرارگرفتن  

 .حاال هم سوريه معامله کرده بودندبار با آمريکا بر سر ايران و ابعاد کوچکتر روسيه تا حاال صد   می بايستی که چين و در      بودنش
ام1ل  عوتش1خيص ي1ا ع1دم تش1خيص      ، م1ی خ1واهم اي1ن را بگ1ويم ک1ه      لي1ل نيس1ت  و غلطی اين ي1ا آن تح   درستیبررسی  جا منظورم   اين
  .دله از اينجا ناشی می گردد امعهراهميت فهم  . به تحليلهای گوناگون و بعضأ متضاد می برد  راه  تا کجا يک معادله درثرؤم
 

 صلح خاورميانه
 

 نئوکانه1ای اس1رائيلی در   ب1ازيگری س1ال اس1ت ب1ه برک1ت     که س1ه   بايد روند صلح خاورميانه را     اوباما در راستای حل معضل ايران     
 ، اساسا به فراموش1ی    همزادانشان در دولت احمدی نژاد و نظام جمهوری اسالمیهمبازيگری و عمده کردن تضاد اتمی با ايران  

در رابط1ه ب1ا   اين يرازبغ. ونه ای جدی و ادامه دار فعال کند ، دوباره بگسپرده شده و از روی ميز سياست بين الملل برداشته شده           
ب1ه  .  اين الزام را خ1ود دول1ت فلس1طينی ه1م بخ1وبی درک ک1رده اس1ت        .حل معضل ايران تماما در زمين نئوکانها بازی خواهد کرد       

 ازمتح11د  در س11ازمان مل11ل فلس11طينموقعي11ت دول11ت تغيير، محم11ود عب11اس مس11ئله هم11ين دلي11ل ه11م بالفاص11له پ11س از پي11روزی اوبام11ا 
غير از اينهم هر انتظ1اری از او  .  منفی است فعال پاسخ اوباما البته     .را بروی ميز می آورد     "عضوغيرکشور" به   "سازمان ناظر "

 )سياهدراينجا يا ( سگ زرد  دولت حرامزاده رابطه با منافع استراتژيکِ    کرد که در   فراموش نبايد  .ابلهانه خواهد بود  غيرواقعی و   
 تضاد اوباما با نئوکانهای نشسته در دول1ت اس1رائيل اس1ت و ن1ه ب1ا      .وده و هست   ب دمکراتها برادر دوقلوی شغال جمهوری خواهان     

تض1مين   جمهوريخواهان درفک1ر ازبس1ا بيش1تر  ! ت خ1ود مس1يحای س1ابق      ب1ه ش1مولي   قضا دمکراته1ا     از   . سرطانی   اين غدۀ موجوديت  
 . در سرزمين فلسطين هستند دولت يهود  کبقای استراتژي
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 ناـ ليبرم1 و دس1ته نتانياهو1   يهودی در آمريکا عميقأ اعتقاد دارند که عملکرد دارن ليبرال دمکراتهای ميااوباما و بخش عمده ای در 
ک1ه  " تص1ويرکلی "اي1ن ت1ا آنج1ا ک1ه ب1ه آن      . اس1رائيل نيس1ت  یدر جه1ت من1افع اس1تراتژيک    اساس1أ و ديگر نئوکانهای ح1ول و حوشش1ان     

کادر تضادهای واقعی و جدی مي1ان  را بخواهيم در ها اگر موضوع يناما فراتر از ا اهميت بسيار دارد ،      بحثش را کردم برميگردد   
مس11ئله ص11لح " جزئیتص1وير "در اي11ن . چي1ز ديگ11ری خواه11د ب1ود   " تص11ويرجزئی"، آنوق1ت  بررس11ی کن11يم نئوکانه1ا و دول11ت اوبام1ا   

ط11رف و ش11يوه  از يکس11ازمان مل11ل متح11دعض11ويت دول11ت فلس11طينی در  نهايت11اوق11انونی ، مس11ئله ش11هرک س11ازيهای غيرخاورميان11ه 
مس1يحای   و امتي1ازگيری  اهرمه1ای اعم1ال ق1درت   ازط1رف ديگ1ر، تمام1ا      زنجيرم1يهن در  در  " تغييررژيم"برخورد با ايران و مقوله      

  جمهوريخواه1ان فرام1وش نباي1د ک1رد ک1ه    . ن1د ب1ود   تعامل اجب1اری ب1ا جمهوريخواه1ان و نئوکانه1ا در چهارس1ال آين1ده خواه           سابق در   
ال اوبام1ا در اتخ1اذ سياس1تهايش    دس1ت و ب1  در اختي1ار خ1ود دارن1د و ب1دون همک1اری و همراه1ی آن1ان                را در کنگره      اکثريت همچنان

بستانهای سياسی بيش1تر  ده ب  می داند که دست باال پيدا کردن در اوباما مثل هر سياستمدار باهوش ديگری    .چندان باز نخواهد بود     
 .ود است قدرت موجاز هر چيز در گرو استفاده بهينه از همه اهرمهای 

 

 ارتباط با ايران موازنه جديد در 
 

 در داخل11ی اوپ11يش ب11ردن سياس11تهای   درتاثيرگ11ذاریجه11ت  دراوبام11اخ11ارجی ش11يوه برخ11ورد ب11ا معض11ل اي11ران قدرتمن11دترين اه11رم 
ه1د ک1ه   او رندان1ه م1ی خوا   .طرق مسالمت آميز استی اسالمی از اوباما بدنبال تسليم بی قيد و شرط جمهور     .  است رابطه با کنگره  

   و در راس هم1ه فلس1طين  ع1راق و س1وريه و   درعمق اس1تراتژيکی تکنولوژی هسته ای ، اهرمهای قدرت خود يعنی     ازرژيم ايران   
  دادن يعن1ی   ب1دون آنک1ه مهمت1رين خواس1ته جمه1وری اس1المی      .گ1ذار کن1د   ها را با زبان خ1وش وا      دست کشيده و آن    حزب اهللا لبنان   از  

 . ب1ه خ1وبی فه1م ک1رده ان1د      و دار و دسته اش  اين ترفند را خامنه ای. ان پيش شرط پذيرفته باشد      به عنو  به او را  " تضمين امنيتی "
مگ1ر اينک1ه   ، بدهد " تضمين امنيتی"رژيم  به  اگر بخواهد هم نمی تواند که آمريکااز يک دهه پيش گفته ام و بازهم تکرار می کنم  

 و به توازن جديد  آن می گذرمارکن توضيح داده ام ، بنابراين از فصألاينها را بارها م   ! دست بکشد   " طرح خاورميانه بزرگ  "از  
 .دارند که بدانها اشاره خواهم کرد شکل گيری اين توازن پارامترهای چندی دخالت در. می پردازم 

 
رخالف اي1ن تحريمه1ا ب1   . در موازن1ه جدي1د اس1ت      ق1وی ثيرگذارن1ده تأ ک1ی ازعوام1ل   رژيم جمه1وری اس1المی ي  بانکی و   نفتیتحريم  ـ  

 ه1دف اي1ن تحريمه1ا ه1دايت    . دارن1د " ن1ه خص1لت براندازا "  و به هم1ين اعتب1ار  دهاربوتأثيرگذبسيار قبلی خاصيت و تحريمهای بی بو  
  .ل بدنبال خواهد داشت تبعات گسترده سياسی را بآلمآالبته هوشمندانه رژيم درجهت فروپاشی اقتصادی است که 

 
"  تغيي1ررژيم  ".رژي1م جمه1وری اس1المی اس1ت     ف در رابط1ه ب1ا تعي1ين تکلي1    أثيرگذاربشدت تعوامل نبرد برسرسوريه يکی ديگراز  ـ  
وح1وش ح1اکم   به همين دليل يکی از آوردگاه ه1ای نب1رد م1ا ب1ا      . ايران برهم خواهد زد     رژيم   برعليه    منطقه ای را   سوريه تعادل  در

ب1ه معن1ی از دس1ت دادن يک1ی از اهرمه1ای       از دس1ت دادن خ1اکريز س1وريه ب1رای رژي1م      .سوريه هست آوردگاه بر ايران بی ترديد     
جمهوری اسالمی با تمام ق1وا ت1الش خواه1د ک1رد      .می باشد  طرف حسابهای بين الملليش  قدرتمند در سياست خارجی و برخورد با        

 آن .آری وحش1ت دارد  . از درگير شدن در درون مرزهايش وحش1ت دارد  را در خارج مرزهای خود نگه دارد چرا که      که جنگ   
چ1را ک1ه جن1گ    خواه1ان جن1گ اس1ت    ب1ه هم1ين دلي1ل    و جنگ خارجی را عامل بقای نظ1ام م1ی دان1د           معتقد است اين نظام     ی که   تحليل

 آنی که چنين می انديشد اص1ال تص1وری از ت1وان    .بشدت ابلهانه است تحليلی  شد ،   خارجی عامل وحدت داخلی حول رژيم خواهد      
 تصوری از جنگ بر سر ايران . ی ـ نظامی اياالت متحده  و فاصله نجومی آن با توان نظامی جمهوری اسالمی ندارد تکنولوژيک

 تنه1ا رژي1م آم1اج آن    .اس1مان نخواه1د مان1د    تنه1ا در گي1رد  درياالت متحده  اشرکت و تحت رهبری  نمی فهمد که اگر جنگی با       . ندارد  
  .نيز هدف خواهد بود صنعتی ، اقتصادی و نظامی های ساختزير و تماميت مدنيت جامعه ايرانی. نخواهد بود 

 
قرار بر تش1بيه ه1م باش1د    اگر  . شبيه هيچ کجا نخواهد بود .و سوريه شبيه نخواهد بود تان و ليبی جنگ در ايران به عراق و افغانس 

 اس1تقبال کن1د ،    ه1م اين رژي1م اگ1ر از جن1گ خ1ارجی     .  سابق با تمامی تبعات آن بيشتر شباهت خواهد داشت  به جنگ در يوگسالوی   
تهاجم1ات  در مرزک1ه  ت1ا آنج1ا    ب1ا اس1رائيل   جنگ1ی کس1يمم خ1ود   در ما  و ي1ا ح1داکثر   ب1ا ع1راق   هشت ساله    مثل جنگ    خواهد بود جنگی  
ب1يخ  شاخ و شانه کشيدنهای رژيم تا آنجايی است ک1ه خط1ر را   . انجاميده نشود زمينیآمريکا و تهاجم ی بماند و به مداخله      باقهوايی  

ی ب1ه  منته1 رژي1م ح1اکم ب1ر اي1ران م1ی باي1د خاکريزه1ای         خواه1ان س1رنگونی     ج1دی   بن1ابراين ني1روی      .گوش خود احساس نکرده باشد    
 . در سوريه می شکند " خط"به عبارت ديگر . ريه هستخط اصلی در سو. مورد تهاجم قرار دهد اين رژيم را نيز دفاعی وطخط

 
 اي1ن رابط1ه   تعيين کنن1ده در عنص1ر .  ندارند تعيين کننده در ايران نقش "تغييررژيم"اما هر دوی عوامل ياد شده در رابطه با مقوله         

 اين آن نقطه افتراق اساسی ميان تحليل من با بسياری تحليله1ای ديگ1ر در   .است " آلترناتيو مطلوب "سئله  همچنان کما فی السابق م    
چه حزبی و چه رنگی در رأس آن باشد ، ب1دنبال  من معتقد بوده و هستم که اياالت متحده مستقل از آنکه . اپوزيسيون ايرانی است  

 ه1م   خالف ديگ1ران م1ن سياس1ت م1ذاکره دول1ت اوبام1ا ب1ا جمه1وری اس1المی را          به همين دليل ه1م ب1ر     .در ايران است    " تغييررژيم"
 و ي1ک  در يک کادر بزرگتر  که سياستی.ارزيابی کرده بودم     با آن رژيم  " تقابل "شکلی از  مثابه   که به  "تعامل"به قصد    نه   هرگز

اي1ن    ، منته1ا  دَردر اي1ران َب1   "ر رژي1م تغيي1 "راه ب1ه   ميبايس1ت در نهاي1ت   ، "براندازی نرم "استراتژی در کادريعنی تر النسياست ک 
 يعن1ی در ي1ک ک1الم آنچ1ه ک1ه از آن تح1ت       .ش1کل گرفت1ه باش1د    " آلترن1اتيو مطل1وب  "تغيير تنها زمانی تبديل به ماده م1ی ش1ود ک1ه آن            

 اي1ن  . م1ی باش1د  "مطل1وب لترناتيو آ "آماده سازیخدمت د نه به منظور حفظ بقای نظام مقدس که در      نام برده می شو   عنوان مماشات   
در ک1ادر تئ1وری م1ذکور ي1ا باي1د       .  ب1ودم طرح ک1رده " نبرد آلترناتيوها"تئوری سالها پيش تحت عنوان  که بودپايه و اساس آنچيزی    

  و در اي1ن راس1تا    در داخ1ل هم1ت گماش1ت   "س1ازماندهی قي1ام  "تق1ل ک1رد و ب1ه     را ب1ه خيابانه1ای اي1ران من     "کانون اس1تراتژيک نب1رد    "
ب1ه ک1ل اپوزيس1يون    و ح1ل و فص1ل     تقابل نيرويی با رژي1م خواهد بود ، در " نامطلوب"برای غرب لبته که اهم معضل آلترناتيو را   

برگزي1ده م1ی ش1ود ، باي1د ب1دنبال مطل1وب ک1ردن آلترن1اتيو خ1ود          " سرنگونی از خارج" و يا اگر ريل کردتحميل  و بی عمل حراف  
مي1ان    در اض1افه ب1ر آن   ک1ه "اپوزيس1يون " و "زيس1يون پو"ن ايتنها منه   موقتا  سياسی نبرد،  بديهی است که در اين عرصه .رفت  
  .جريان می يابد  نيزاپوزيسيون   خود

  
٤ 



در جري1ان تالش1های مرب1وط ب1ه     و  در ادام1ه خ1ود   ک1ه  نش1ان داده   ٨٨قيامه1ای س1ال   در جريان  نقطه اوج اين تقابل سياسی خود را  
ي1ب ج1دای از تالش1های ب1ی ثم1ر مؤسس1ه صهيونيس1تی        ترت  ب1دين . مجاهدين خلق از ليست تروريستی به کمال می رس1د           دنخارج ش 

جه1ت آلترناتيوس1ازی ب1رای     "وکين1ز بر "ؤسس1ه  در جهت آلترناتيوسازی برای نئوکانها ، ج1دای از تالش1های مس1تمر م    "اينترپرايز"
 ش ه1ا  و س1رو  بر روی گنج1ی ه1ا     "انستيتوی جامعه باز  " و" وروسجرج سُ "و دسته    سرمايه گذاريهای دار   و مستقل از  دمکراتها  

. م11ی کش11ند  مقاب1ل ه11م ص1ف  در متض1اد ب11ا دو جن11بش تمام1ا متف11اوت     در نهاي11ت دو آلترن1اتيو اص11لی ب1ا دو گفتم11ان  ... و ک1ديورها و  
 در "آلترن1اتيو مطل1وب  "  ."جن1بش س1رخ  "درمقابل آلترناتيو سرنگونی نظ1ام درهيئ1ت    "جنبش سبز"آلترناتيو اصالح نظام در قالب    

" آلترن1اتيو مطل1وب  "به نفع داخلی و بين المللی    ضروری  همه عوامل   حضور در اين معادله عليرغم        !"مطلوبناآلترناتيو  "مقابل  
حاکمي1ت  بديل م1ذکور موف1ق نم1ی ش1ود ک1ه دس1ت ب1اال را در تع1ادل ق1وای موج1ود چ1ه در رابط1ه ب1ا                    ، با اينحال    و جنبش کذايی سبز   

ن1بش و عق1ب نش1ينی ادام1ه دار آن      شکس1ت اي1ن ج  .ت آورد و گفتمان س1رنگونی بدس1  " جنبش سرخ "واليت فقيه  و چه در رابطه با         
 سياسی نبوده است ، تصاحب قدرت   از ارادهشعدم برخورداريتنها بدليل پفيوزی ذاتی جريان اصالح طلبی و        مقابل حاکميت   در

  .داشته است کليدی  نيز در اين رابطه نقش حفظ قدرتاراده راسخ حاکميت در 
 

" جن1بش س1رخ  " و ب1ا ب1اال آم1دن    که به نفع آلترناتيو اصالحات موجود بود بهم می خورد      ز تعادلی  قطعی جنبش کذايی سب    با شکست 
 ، ک1ه نطف1ه اش در جري1ان قي1ام     جمه1وری اس1المی ب1ه ش1مول تبهک1اران اص1الح طل1ب آن       و گفتمان س1رنگونی ت1ام و تم1ام حاکمي1ت          

بس1يار   ک1ه  ن موج1ود و آلترناتيوهايش1ان بوج1ود م1ی آي1د     ميان دو گفتم1ا رناپاي1دا  تع1ادلی   بس1ته م1ی ش1ود ،       ٨٨عاشورا در شش1م ديم1اه       
. سته می شود شک سرنگونی  سازمان مجاهدين خلق از ليست سياه آمريکا به نفع جنبش       اين تعادل ناپايدار با خروج    . شکننده هست 

 اس1ت و ن1ه موازن1ه    يو، توازن ميان دو آلترن1ات منظور من از بهم خوردن توازن بديهی است که   . يعنی موازنه قوا برهم می خورد       
در مص1احبه ای  او چندی پيش ب1دنبال اع1الم خ1روج مجاه1دين از ليس1ت          ! کرده بود     مريم رجوی اعالم   آنگونه که قدرت در ايران    

 !مقاومت خواهد ريخ1ت  الم حمايت ازرابطه با اعترسشان در شده بود موازنه قدرت در ايران بهم می خورد و مردم ديگر           مدعی
داغ و درف1ش    ،ج1دای از ش1دت و ح1دت عالق1ه ش1ان ب1ه مجاه1دين       ترس م1ردم  منشأ  فکر می کرديم که ما تا حاال   آخر! جل الخالق   

 ،  سازمان رهبری کننده انقالب ن1وين ت بهکنونيشان نسبتاحاال معلوم می شود که بی عالقه ای      . استبوده  ذوب شدگان در واليت     
در ميان11ه نب11رد ام11ا ، به11م خ11وردن ت11وازن  م ک11ه بگ11ذريم بهرص11ورت از اي11ن ش11وخی م11ري ! ب11وده اس11ت   آمريک11ا ليس11ت تروريس11تی

آس1مان و ريس1مان را   ، م1دعی رهب1ری جن1بش ک1ذايی س1بز     به همين دليل هم بود که رذائل . واقعی است آلترناتيوها به نفع مجاهدين  
قاع1دتأ  مجاه1دين  به همين دليل هم هست که در ش1رايطی ک1ه خ1روج     .که توانستند بهم بافتند تا مگر اين امرمحقق نشوددر هر کجا  

ب1ا   کن1د ،  خوش1حال س1نتی  و م1درن   جمه1وری اس1المی را از راس1ت س1لطنت طل1ب ت1ا چ1پ                 می بايست که تمامی مدعيان براندازی     
دست باال پيدا کردن آلترن1اتيو  هراس از هيچ نيست جزه هماين.  ارزان مواجه می شويم  حالعيندرهراس آلود و   چنينی  مواضع

 تروريس1تی ب1از   گ1ره ليس1ت   در انگلس1تان   سالها پيش گفته بودم که". نبرد آلترناتيوها"دروردن توازن يعنی همان بهم خ  . مجاهدين  
  : بودم که به اين مهم اشاره کردههم   و در مقاله  سال سرخ و سياه٩٠ ديماه ١٥در .  گره آلترناتيوو در آمريکا  می شود 

 
اين بيرون آمدن با خروج از ليست اروپ1ا  . رد ولی سوخت و سوز ندارد بيرون آمدن نام مجاهدين از ليست آمريکا ديرو زود دا         "

در اينج1ا خ1روج از ليس1ت ب1ه معن1ای برس1ميت       . تبعات آن نيز با تبعات خروج از ليست اروپا يکس1ان نيس1ت        . بسيار متفاوت است    
 به پ1روژه بران1دازی س1خت ه1م     شناختن تلويحی آلترناتيو مجاهدين و اعالم رسمی سياست رژيم چنج  و روآوردن وزارت خارجه         

اين چيزی اس1ت  . دليل تعلل غيرمنطقی و پرهزينه وزارت خارجه اوباما در رابطه با ليست هم به باور من جز اين نيست   . هست  
می گويم فعال ، چرا که تغييررژيم درسوريه ، تحوالت عراق  و انتخاب1ات آمريک1ا و      .  سياست دولت کنونی آمريکا نيست       فعالکه  
بي1رون آم1دن از ليس1ت    . يت افزايش يابنده البی حرفه ای مجاهدين در جريان آن ، ورقهای بازی را از نو ردي1ف خواه1د ک1رد          فعال

ب1ه م1ورد اي1ران     ک1ه   چ1را ک1ه مقول1ه ليس1ت تروريس1تی ت1ا آنج1ا        .  م1ريم رج1وی نخواه1د ب1ود     "راه حل سوم"بی ارتباط با باال آمدن      
  . " چگونگی برخورد با رِژيم ايران داردبرمی گردد ، رابطه مستقيم با  ماهيت

 
در ميتينگ م1ذکور يعن1ی   بدنبال حضور دو نفر از اعضای قدرتمند جناح بازها     بزرگ مجاهدين در تاورنی نيز      پس از گردهمايی    

ه بيش1 ت ای گلول1ه   ب1ه   ، حضور اين دو نفر را  عليرغم نفرتی که به هردوی آنان داش1ته و دارم   "جان بولتن "و" خوزه ماريا آزنار  "
چيزی نبود ج1ز خ1روج   هدف .  آن گلوله به هدف اصابت کرد .ن گرفت تا اصابت به هدف نمی توا نرا  جلوی آ ديگرکه  کرده بودم   
  .رويايی بيش نبود  بدون بکارگيری يک البی حرفه ای با چنين طول و عرضی ، خروج از ليست .از ليست 

 
 آن1ان . ب1وده اس1ت   در رأس تمامی پرداختهايشان ت1رک اش1رف   . ن پرداخته اند مجاهدين بهای سنگينی برای خروج از ليست تا کنو    

سازمانشان که سازمان رهبری کننده انقالب در ايران م1ی نامن1دش   موجوديت حفظ و حراست از   بر سر   بار  در يک دهه اخير دو      
م1ا آنچ1ه را در مقاب1ل بدس1ت آورده ان1د      در هر دو بار بهای پرداختی اگرچه بسيار سنگين بوده اس1ت ا        .های کالنی کرده اند    معامله

حف1ظ تش1کيالت ب1وده باش1د ک1ه ب1ود در ه1ر دو معامل1ه ض1رر           يعنی اگر هدف از اين دومعامل1ه ب1زرگ          . بسيار پربها بوده است     نيز  
 را دادن1د  "سالح"مله اول امعدر . باز کرده اند چ راه خود را نيز به جلو در ميان امواج سهمگين  و طوفانهای مهيب يهنکرده اند  

 خ1روج از  ازای در را"اش1رف " و در معامل1ه دوم  حفظ خود در زمين دش1من را بدس1ت آوردن1د            يعنی تضمين    "ستاتوا"بل  مقادرو  
ام1ا مس1ير تص1احب ق1درت سياس1ی در اي1ران مس1ير س1هل و آس1انی          .  راه درازی پس پش1ت گذاش1ته ش1ده اس1ت          .بر جا نهادند    ليست  
 ش1رط س1ازماندهی در داخ1ل و   بر رژيم بی ترديد   انقالبیپيروزی مبنای. می فهمند  هرکسی از تراينرا مجاهدين خود بيش  . نيست  

 مجاه1دين را از اي1ن  . رفنظرناکردنی مجاهدين به سمت بيرون و سپهر سياس1ی اي1ران اس1ت         و انبساط  ضروری  و ص       بازشدنآن  
 . ضرورت و الزام سياسی گزيری نيست دو
 

 ١٣٩١ آبان ٢٥،  بيژن نيابتی
 
٥ 


