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 در خاورميانه چه می گذرد ؟
 

امنيت ازهمه جا رخت بربسته  و هرج و مرج بر جای آن . ش غوطه ور است تست که خاورميانه عربی در خون و آماه ها
 و جان و نورديده   درهم  که  را ديرزمانی استرقابت ميان کانونهای قدرت جهانی و منطقه ای مرزهای متعارف. نشسته است

 ١١اهدايی جرج دبليو بوش و نئوکانهای خالق " حقوق بشر"و " دمکراسی. "مال و عزت ميليونها انسان را به بازی گرفته است
ق و سوريه  آنچه که امروز درعرا.سپتامبر در جای جای خاورميانه بزرگ به نمايش گذاشته شده  و چشمها را خيره کرده  است

و ليبی فراموش شده می گذرد ، حاصل شکست فضاحت بار دو استراتژی هردو جناح بازها و کبوترها درکادر طرح خاورميانه  
 و ايراننقش رژيم حاکم بر". الگوی تونس"و " الگوی عراق. "تفاوتشکست دو شيوه متفاوت با دو الگوی م. بزرگ  می باشد

 المسلمين عليه اخوان" ـ کودتاقيام "و پيروزی   الگوی عراقبا " جناح بازها"شکست استراتژی اتخاذ سياست تقابل با امريکا در
 .استبيشتری برخوردار   درکنارعوامل ديگر از برجستگیالگوی تونسبا " جناح کبوترها"شکست پروژه  در مصر در

 
 براندازی قهرآميز قرار براين بود که با )نه يک قدرت در جهان ، يک قدرت در منطقه خاورميا ( در استراتژی ابلهانه بازها

در کشورهای  باقيمانده از حوزه اتحاد " تغييررژيم"درعراق و جايگزينی آن با يک دولت دست نشانده ، روند  حاکميت سکوالر
 پنج در رافيايی جديد ديگری صورت گرفته و با تقسيمات جغ يکی پس ازالگوی عراقشوروی سابق براساس تئوری دومينو و با 

منابع انرژی  دراين تعادل جديد ، حاکميت بر. گرددکی جديدی برقرار، تعادل ژئوپليتيبزرگ منطقه و ترسيم مرزهای نوين کشور
 ، چين و قدرتهای ديگر جهانی و منطقه ای نظير روسيهابرقدرت به مثابه کاراترين سالح استراتژيک  در جنگ چهارم عليه 

 و بی رقيب يکسو و تأمين حاکميت مطلق العناناز" جهان تک قطبی"کالن  هدف تحقق استراتژی و اتحاديه اروپا  و باهند  
 .آوردهای  موفقيت در آن طرح کذايی بشمار می آمد از سوی ديگر، دست"بزرگخاورميانه "دولت جعلی اسرائيل در

 
 و نشاندن مهره های صدوربحران به عراق ، ٢٠٠٥سال اتخاذ سياست تقابل با اياالت متحده ازجانب رژيم جمهوری اسالمی در

درکشورمذکور،   وکشتاربا هدف زمينگيرکردن نيروهای آمريکايیايجاد موجی از تروروابسته به خود درحاکميت عراق درکنار
 که به معنای شکست طرح تهاجم ٢٠٠٦شکست فضاحت بار رژيم نژادپرست اسرائيل درمقابل جنبش حزب اهللا در لبنان در 

 و بهم ٢٠٠٧در مهوری اسالمی با حمايت و تحريک جزه ، حاکميت جنبش حماس بر باريکه غاقب به ايران بود نظامی متع
. آخرين ميخی است که بر تابوت نئوکانها زده می شود  ٢٠٠٨ در  و بازگشت دوباره آدمخواران طالبانستانانريختن اوضاع افغ

.  و سپرده شدن طرح خاورميانه بزرگ بدست جناح کبوترهاستباال آمدن باراک حسين اوباما محصول بالفصل اين شکست
 .هدف همان است که بود ، شيوه ها و متدها اما بسيار متفاوتند

 
جغرافيای سياسی منطقه و بقدرت رسانيدن ليبرال با هدف تغيير " رژيم چنج"محتوای طرح خاورميانه بزرگ يعنی مقوله 
اما سياست شکست خورده ! نمی تواند هم که نماند . به جای خود می ماندلبته دمکراسی در کل خاورميانه و شمال آفريقا ا

آلترناتيو . از طريق راه اندازی انقالبات مخملی می دهد" براندازی نرم"ورانه جای خود را به سياست مز" دازی سختبران"
.  ميباشدترکيهدر" عدالت و توسعه "سمبل نشسته درحاکميت آن حزب و جنبش اخوان المسلمينکبوترها برای خاورميانه عربی 

، ايران در  انقالب ضد سلطنتی يعنیسناريوی اولين انقالب مخملی معاصر .  ابتدا در تونس زده  می شودکليد انقالب فيس بوکی
بهم ديکتاتوری در چشم  ديکتاتور را خالی می کند و پشت  ارتش دست نشانده به اين معنا که. عينأ پياده می شوددراينجا نيز
 عربیکشورهای مردم يکماه درمقابل چشمان حيرت زده  بن علی همراه با عهد و عيالش درکمتر اززين العابدين. زدنی می افتد

  "عدالت و توسعه"حزب جنگ ناکرده  ! انقالبيون  و کشور را تقديم  ، تونس را ترک کرده که به تلويزيون الجزيره دوخته شده 
  !یبه همين سادگ. ی کندم" راشد الغنوشی"و رهبر آن 

 
ی تحوالت آتی در خاورميانه عربی از منظر الگوانقالب مخملی در تونس پيروزی و و آلترناتي" عدالت و توسعه"دراينجا حزب 
 چندانی را هزينه برای مردم کشورهای عربی  در يک کالم اين است که  قيام عليه ديکتاتوری الگوی تونسپيام  .کبوترهاست
 .دروغ بزرگی که در مراحل بعدی بويژه در سوريه خود را تمام عيار به معرض نمايش می گذارد. طلب نمی کند

 
برای حسنی مبارک راهی جز در اينجا نيز . ارتش دست نشانده  اعالم بی طرفی می کنددرمصرهم . ايستگاه بعدی مصر است

و با پشتوانه صندوق رأی  يک اکثريت چهل درصدی  با"عدالت و توسعه"اندکی بعد در تونس حزب . وجود نداردتحويل قدرت 
 امادر حاکميت می نشيند و درمصر نيز اخوان المسلمين عليرغم برخورداری از يک پايگاه اجتماعی پانزده بيست درصدی 

که پادشاه موضوع را فهم کرده و مراکش در. ی می شودبدليل سازمانيافتگی با محمد مرسی موفق به تصاحب قدرت سياس
 بدين . وارد حيطه قدرت سياسی می گردد صندوق رأیاز طريق " عدالت و توسعه"هم همين حزب خابات گذاشته است انت

مصر، مراکش و همينطور نوارغزه درکف با کفايت اخوان المسلمين تونس ترتيب تا اينجای کار به جز ترکيه و قطر، سه کشور
  .خوردبهارعربی اينچنين کليد مي. قرارميگيرد

 
ليبی البته مثل مصر ارزش ژئوپليتيکی ندارد اما بر روی دريايی . ليبی است که درميان مصر و تونس قرار داردگاه بعدی ايست

به آمريکا مواجه وابسته و نيروهای امنيتی دست نشانده  در اينجا اما برخالف دو کشور همسايه ، با ارتش . از نفت خوابيده است
در ليبی هم مثل عراق نياز به " رژيم چنح. "اختيار و تحت امر ديکتاتورندمام و کمال درهای مسلح ليبی به تنيرو. نيستيم

دراينجا عنصرجديدی وارد معادله .  تاکتيک ديگری را می طلبدعراقبازها دراما تجربه شکست خورده . لشکرکشی زمينی دارد
حرکت نيروی مذکور با  و  ليبیی از خاک  منطقه ادر آزاد سازیاستفاده ازنيروی داخلی يعنی  ".عنصر داخلی"می گردد بنام 

ابتدا به ساکن دومين در اين نمونه .  به قصد تصرف پايتخت و براندازی رژيم قذافی "ائتالف  داوطلب"  پوشش هوايی خردکننده
های سنگين و و مخالفان رژيم به سالح عشاير شود و بدنبال آن کار آموزش و تسليح  بزرگ ليبی يعنی بنغازی آزاد می شهر

 . آعاز می گردد حرکت به سمت طرابلس
١ 



د که چاره ای کنرژيم  و نيروهای مسلحش تنگ ميعرصه را چنان بر در آسمان ليبی نيروی هوايی ناتو با هزاران پرواز مستمر
گوشت قربانی ميان  که به مانند جهنم به تمام معنیيک  . نتيجه امروز پيش چشم همه هست. ندقذافی برجا نمی ماجز فرار برای 

که دادگاه  تا انجا. دريک کالم سگ صاحبش را نمی شناسد.  هرج و مرج در همه جا.گروه های  مسلح  دست بدست می گردد
مهم . عراب نداردليبی و سيستم رسانه ای شان محلی از ِا! اين البته برای برای آزادکنندگان ! حکم به انحالل پارلمان می دهد 

   . گرديد! آزاد نفت ليبی بود که 
 

ده ها هزار  !جواب خواهد گرفت البد اينجا نيزتجربه موفق ليبی دراوليه مبنی بر اين است که تصور. ی سوريه استايستگاه بعد
سوريه چرا که . است بسيارتفاوت سوريه با ليبی . قربانی و صدها هزار آواره ، بالهت اين تصور واهی را به نمايش می گذارد

دراينجا تغييررژيم .  سوريه نقطه تالقی قدرتهای جهانی و منطقه ايست. استبرخوردار" یارزش ژئوپليتيک"  ازليبیبرخالف 
 و بدنبال آن بر روی  جمهوری اسالمی  تأثيرات بالفصل اين تغيير ابتدا بر روی رژيم.منتهی می شود" معادله قوا"به تغيير

ه را عليه رژيم ايران و به نفع اسرائيل منطق  سوريه ، تعادل ژئوپليتيک دردر" تغيير رژيم" به عبارتی .روسيه سرريز می شود
جديد که بدنبال شکست فاحش نئوکانها  و روی کار آمدن باراک اوباما شکل " تعادل قوای"در رابطه با اين . بر هم می زند

 : نوشته بودم ٩٠گرفته بود ، در ديماه 
 
ق��ه خاورميان��ه ، مي��ان دو رژي��م بني��ادگرای همج��نس و هم��زاد يعن��ی رژيمه��ای اي��ران و در معادل�ه جدي��د ، م��دار تع��ادل ق��وا درمنط "

به همين اعتبار کل آرايش سياسی درمنطقه نيز حول دوری و نزديکی به يک�ی از اقط�اب اي�ن معادل�ه ش�کل               . اسرائيل بسته ميشود  
ت که می توان داليل بسياری از دوری و نزديکيه�ای  در اين کادر و تنها با فهم قانونمنديهای حاکم برهمين معادله قواس. می گيرد   

 چ�را ک�ه هرگون�ه فش�ار    . سياسی درمنطقه وعدم قاطعي�ت دول�ت اي�االت متح�ده در مقابل�ه ب�ا رژي�م جمه�وری اس�المی را فه�م ک�رد                        
  رمتع�ارف غي آن راه ببرد ، در نظ�ر کبوتره�ای  دول�ت اوبام�ا ، ب�اال ب�ردن          سرنگونی  بر روی جمهوری اسالمی که به         نامتعارف

وزن�ه نئوکانه��ای اس��رائيلی را ب��دنبال داش��ته ک�ه ت��اثيرات آن البت��ه ک��ل منطق��ه و ب�ه تب��ع آن بازگش��ت دوب��اره نئوکانه��ای بني��ادگرا در     
بام�ا نس�بت ب�ه وح�وش ح�اکم       دول�ت او نرمی ظ�اهری نه ؟ اينجاست که می توان ! عجيب است .اياالت متحده را هموار خواهد کرد 

ش�ان  "راه حل س�وم "رژيم ايران و طلب اپوزيسيون سرنگونیآن درتنظيم رابطه با مقتدرترين نيروی  برايران وسختی غيرمعمول 
همانگونه که نزديک شدن پنهان دشمن و رقيب استراتژيک رژيم ايران در منطقه يعنی دولت عربس�تان ب�ه قط�ب     .بهترفهم کرد را  

تق�ابلی ک�ه اگرچ�ه    . ا بازه�ای اس�رائيلی ازس�وی ديگ�ر را ني�ز       و تقابل حيرت انگيز دول�ت کبوتره�ا در ترکي�ه  ب�         يیاسرائيل از سو  
تا آنجايی که ب�رای اول�ين ب�ار    . مطلقا تاکتيکی است اما ابعاد آن بعضا مرزهای يک رويارويی متعارف را پشت سر گذاشته است       
 ".يل می رانديه به اسرائترک! در تاريخ مناسبات ميان دو دولت مربوطه ، يک کارشناس اسرائيلی سخن از تهديد تهاجم نظامی 

 
  ١٣٩٠ ديماه ١٥سال سرخ و سياه ، 

 
تح�ت حاکمي�ت والديمي�ر پ�وتين     روس�يه  ، مهمت�رين آکت�ور حاض�ر در ص�حنه     . آکتورهای عمل کننده در اين نقطه نيز بس�ا متفاوتن�د       

ش�به  اول . ظ ک�رده اس�ت   روسيه پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق تنها در دونقط�ه ازجه�ان پايگ�اه ه�ای نط�اميش را حف�                   .است
تض�عيف    و خاورميانه در  ازدست دادن تنها جای پای روسيه سوريه يعنی در تغييررژيم . خاک سوريه در جزيره کريمه و دوم   

ک�ه ب�ا اول�ين    حاکميتی ". روسيه نوين " قطب منطقه ای ايران و به تبع آن عليهيعنی شکستن تعادل قوا برعليه . قدرت کشورمذکور 
يادداش�ت    در. آراي�ش ته�اجمی ب�ه خ�ود گرفت�ه اس�ت      ٢٠٠٨ س�ال  در گرجستان عليه منافع تنه�ا ابرق�درت موج�ود در       واکنش نظامی 

  :نوشته بودم "  به صحنه رقابتهای جهانی بازگشت روسيه"عنوان ت تح   متعاقب اين تهاجمسياسی
  
، " بوش ـ چينی"وحش ايده ال عادل قوا و باغ جنگل تدر دريافته است که تنها راه بقا  روسيه نيزهمچون نظام جمهوری اسالمی"

پوتين   را ينکارا. فقط  مقابله به هرقيمت است ميان جامعه ، فقط وو سرانگشتان دراز آن در  کالن سرمايه يهودخلع يد از درکنار
ليگارشی که ستون فقرات ا" خادوروفسکی"و" آبراموويچ"، "قوسينکی"و تحت کنترل درآوردن " برزوفسکی"با خلع يد از

چه که خود او نيز در آغاز با اتکاء به  اگر.د انجام داده استناددمی  اتحاد شوروی تشکيل يهود را در روسيه پس از فروپاشی
پوتين با . در گرجستان آغازنگرديده استتقابل روسيه با اياالت متحده تنها امروز و  .همين سرمايه کالن به حاکميت رسيده بود 

بديهی است که مسئله گرجستان  تنها با جدايی . يز با موفقيت تا کنون پيموده استو راه بسياری را ن  دهرمهره ايران آغاز ک
همچنان که  ، گرجستان بدون تعويض رژيم آمريکايی ـ اسرائيلی ساکاشويلی در تفليس. رد تيای جنوبی و آبخاز پايان نمی پذياوِس

مين اوضاع به هرطرف بچرخد با اينحال يک چيز ازه. يه باقی خواهد ماند پهلوی روسخيانتی در ، به مثابه خنجراوکرائين
 .ه استروسيه به صحنه رقابتهای جهانی بازگشت. مقطع رقم خورده است

 
 ١٣٨٧مرداد  ٢٤ ، " بازگشت روسيه به صحنه رقابتهای جهانی"

 
برای روسيه به مفهوم عقب نشينی از کل حده عقب نشينی از سوريه و تسليم آن به اياالت مت، بنابراين در کادر شرايط جديد 

به اين اعتبار . به حساب می آيد"  جهان چند قطبی"خاورميانه عربی  و پذيرش يک شکست بسيار تأثيرگذار درکادر استراتژی 
 ! همانگونه که رژيم حاکم بر ايران نيز  . مگر با قدرت نظامی صرفروسيه از سوريه عقب نخواهد کشيد

 
از دست دادن .  بود و نبود رژيم تازيانه و دار است نبردی بر سرسوريهنبرد در .  استجمهوری اسالمیژيم آکتور بعدی ر

سوريه برای رژيم ايران به معنی گل گرفته شدن عمق استراتژيک نه فقط در خود سوريه که مهمتر از آن در لبنان و همسايگی 
چرا که خوزستان را ميتوان !  خوزستان صرفنظر کرد ، از سوريه اما نه  بقول آن کارگزار رژيم  می توان از. با اسرائيل است

 : در اين رابطه چنين نوشته بودم ٩١در آبان .  دوباره پس گرفت ، اما  سوريه اگر برود تهران از دست خواهد رفت
 
"  تغيي�ررژيم . "می اس�ت  در رابط�ه ب�ا تعي�ين تکلي�ف رژي�م جمه�وری اس�ال           بشدت تأثيرگذار نبرد برسرسوريه يکی ديگرازعوامل     "

به همين دليل يکی از آوردگاه ه�ای نب�رد م�ا ب�ا وح�وش ح�اکم       . در سوريه تعادل منطقه ای را برعليه رژيم ايران برهم خواهد زد             
 .بر ايران بی ترديد آوردگاه سوريه هست 

٢ 



 سياس�ت خ�ارجی و برخ�ورد ب�ا     از دست دادن خاکريز سوريه ب�رای رژي�م ب�ه معن�ی از دس�ت دادن يک�ی از اهرمه�ای قدرتمن�د در                      
خ�ارج مرزه�ای خ�ود نگ�ه     قوا تالش خواهد کرد ک�ه جن�گ را در  جمهوری اسالمی با تمام  . طرف حسابهای بين الملليش می باشد       

 ."آری وحشت دارد . دارد چرا که از درگير شدن در درون مرزهايش وحشت دارد 
 

 ١٣٩١ آبان ٢٥، " موازنه جديد پس از انتخابات آمريکا"
 
 قدرتمن�د روس�يه در کن�ار    حضورسياس�ی   . جمهوری اسالمی  در سوريه رسمأ و علنأ در کن�ار رژي�م اس�د وارد جن�گ م�ی ش�ود      و

. رژيم ايران در سوريه معادل�ه ق�وا را ب�ه نف�ع رژي�م اس�د و ب�ه تب�ع آن ه�الل ش�يعی ب�رهم م�ی زن�د               حضورنظامیشرکت فعاالنه و    
 ".ترکي��ه ن��وين"نيس��ت ج��ز رج��ب طي��ب ِاردوان و ح��زب ع��دالت و توس��عه در  بازن��ده ب��زرگ برجامان��دن اس��د در اي��ن نقط��ه کس��ی  

 .  کيلومتر مرز مشترک با کشور مذکور٩٠٠سومين آکتورمهم درصحنه سياست سوريه با قريب به 
 

 ظهور داعش ، بازگشت بازها
 

 تنه��ا برخ��وردار از مص��ر. همچون ص��اعقه ای ب��ر اس��تراتژی کبوتره��ا ف��رود م��ی آي��در و س��قوط  اخ��وان المس��لمين در مص��رظه��و
جايگاه اين کشور هم ب�ه لح�اظ نف�وذ م�ذهبيش در مي�ان کش�ورهای موس�وم ب�ه اس�المی و ه�م از لح�اظ                 . نيست" ارزش ژئوپليتيکی "

 و هم مهمتر ازهمه همسايگی با اسرائيل ، درهيچ ط�رح و نقش�ه ای   ناسيوناليسم عربی و هم از جنبه تاريخی و تمدن درحشان آن        
 تثبيت دولت اخوان المسلمين درمصر می توانس�ت ب�ه يک�ی از فرازه�ای پي�روز پ�روژه بران�دازی               . و نيست  صرفنظرکردنی نبوده 

اما محمد مرسی و جريان متب�وعش مرتک�ب ي�ک اش�تباه محاس�به دردن�اک       . نرم تبديل شده و کشورهای ديگری را نيز شامل گردد       
سی يکی می پندارند و بی مهابا به سمت فتح کل حاکميت و   قدرت سيا  حفظ قدرت سياسی را با توان       صاحب آنان توان ت   .می شوند 

اول . دراين اشتباه محاسبه به قدرت و توان دو نيروی تعيين کنن�ده بس�يار ک�م به�ا داده م�ی ش�ود       . مذهبی کردن کل جامعه می تازند     
قي�امی ک�ه ش�کل م�ی گي�رد ب�ا       !  نتيجه را از پيش می ت�وان گمان�ه زد     . ژانويه و دوم ارتش متمايل به بازهای مصر        ٢٥انقالب  نسل  

 ژانوي�ه ،  ٢٥نظم سابق اينبار سوار بر اسب مشروعيت  قيام بخشی از مردم به شمول نسل انقالب . مقابله ارتش روبرو نمی شود   
هر آنکه ب�ه  و بازداشت ارتش دست نشانده برعليه دولت مرتجع ولی منتخب کودتا می کند و دست به کشتار      . فاتحانه بازمی گردد  

 و   روان م�ی ش�وند   مردم با احساس پيروزی به خانه هايش�ان تمام می شود و ! کار .  ند در برابر کودتا خطر کرده می ز   متمقاو
 دول�ت حرام�زاده نفس�ی ب�ه راحت�ی م�ی کش�د  و بازه�ا دوب�اره ب�ه ص�حنه            .زندگی دوباره ک�م و ب�يش ب�ه روال س�ابق ادام�ه م�ی ياب�د          

 . کودتا را به رسميت بشناسد رژيماوباما به اجبارحيران تا دولت مدتی طول می کشد . خاورميانه باز می گردند
 

کفه ائتالف پنهان اسرائيل ـ عربستان  در معادل�ه   . از نو چيده می گرددکارتهای ژئوپليتيک منطقه پس از مصر با ژنرال السيسی 
اصله دولت مصر را برس�ميت ش�ناخته و   عربستان بالف. جديد سنگينتر و کفه محور ترکيه ـ قطرـ اخوان المسلمين سبکتر می شود  

. ترکيه اما قاطعانه موضع مخالف  گرفته و دولت کودت�ا را برس�ميت نم�ی شناس�د    . کمکهای ميلياردی خود را روانه قاهره می کند       
  دس�ت بدس�ت ش�دن ق�درت    برای رژيم جمهوری اس�المی ام�ا   . ها می کند ر هابا اينکار مصر را  به تمام و کمال  در ميدان سعودي      

 . را سبب نمی گردد ، چرا که نه مصرعمق استراتژيکش هست و نه ازکمترين نقوذی در آنجا برخوردار می باشدتفاوتی کيفی 
 

 ب�ی س�ابقه و در حاليک�ه رژي�م اس�د م�تهم ب�ه گذش�تن از م�رز س�رخ           اق�دام دو ماه پس از قيام ـ کودتا درمصر باراک اوبام�ا در ي�ک    
 شکهای آمريکا بر روی اهداف سوری ه�دف گي�ری ش�ده اس�ت ، ته�اجم نظ�امی ب�ه س�وريه را             استفاده از سالح شيميايی شده  و مو       

. شيميايی سوريه را م�ی پ�ذيرد    يرذخاو  تسليحاتداوطلبانه  منتفی اعالم کرده و طرح روسيه مبنی بر انهدام           درست در دقيقه نود   
 حرک��ت اوبام��ا نش��ان م��ی ده��د ک��ه اگرچ��ه در   ب��ا اي��ن .دس��وريه نق��ش ب��ر آب م��ی گ��رد  در ط��رح رژي��م چ��نج بازه��ا  ب��ه اي��ن ترتي��ب

 .مصرغافلگير شده است  اما افسار طرح خاورميانه بزرگ را همچنان در دست دارد
 

راهکار بازها در مقابله با عملکرد منفعالنه دس�تگاه سياس�ت خ�ارجی ب�اراک اوبام�ا ـ ج�ان ک�ری در خاورميان�ه ب�زرگ ي�ک چي�ز             
از طري�ق بازگذاش�تن راه  راديکاليس�م ارتج�اعی و تس�هيل      ت کردن رژيمه�ای ن�امطلوب    و بی ثبا ايجاد هرج و مرج. بيشتر نيست 

در اي�ن نقط�ه هس�ت ک�ه     ! کار درچرخش سيستم تأمين مالی و تسليحاتی آن در رقابت با نيروهای وف�ادار ب�ه رعاي�ت قواع�د ب�ازی              
 .داعش به يکباره به جلوی صحنه پرتاب می شود

 

 توهم توطئه
 

له داعش و سياستهای جهانی و منطقه ای در ارتباط با آن ، ضروری است که  ابتدا ب�ه س�اکن ي�ک موض�وع              پيش از ورود به مقو    
بسيار می ش�نويم  . کليدی که به باور من به بسياری از کج فهمی ها و نافهمی ها در مقوالت پيچيده سياسی راه می برد را بازنمايم         

 و  از جمل�ه القاع�ده ، حم�اس و ي�ا هم�ين جري�ان داع�ش را ق�درتهای کوچ�ک         تروريس�تی   همان گروه  و يا بکه فالن جريان سياسی
تحلي�ل  . و امنيتی مثل سيا  و موساد در پشت آن�ان ق�رار دارن�د   بزرگ جهانی و منطقه ای بوجود آورده  و يا سازمانهای اطالعاتی             

ي�ک ص�ورت مس�ئله پيچي�ده سياس�ی       س�اده ک�ردن  س�ت و ي�ا دربهت�رين حال�ت      ابلهانه ص�ورت مس�ئله ه  پاک کردن  يا   ی اينگونه کردن
 هيچ ترديدی در نف�س وج�ودی ي�ک توطئ�ه تئ�وريزه ش�ده توس�ط کانونه�ای ق�درت جه�انی ب�ا ه�دف کنت�رل اجتم�اعی و خنث�ی                          .است

بس�يار  " ت�وهم توطئ�ه  "اي�ن ام�ا ب�ا    . وج�ود ن�دارد  " حکوم�ت واح�د جه�انی   "کردن تمامی تهدي�دات ب�القوه و بالفع�ل ب�ر س�ر راه تحق�ق          
آدمه�ا  " توهم توطئه"چرا که . دامن می زنند" توهم توطئه" بيش ازهمه اين خود توطئه گران واقعيند که به پراکندن     .متفاوت است 

ب�اور ب�ه اينک�ه در پ�س هرحادث�ه ای ن�ه دالي�ل و محرک�ه ه�ای عين�ی و واقع�ی ک�ه  تنه�ا توطئ�ه ای موج�ود اس�ت ،                        . را فلج می کند   
ديگ�ر ک�اره ای نيس�تيم ، چ�را ک�ه آن      " م�ا "ه در تغيي�ر و تح�والت اجتم�اعی و سياس�ی        ناخودآگاه  آدمی را به اين نقطه می کشاند ک�          

 مبارزه  با اين ق�درت برت�ر ه�م  البت�ه     . "می برند" و ديگری را "می آورند "يکی را   . هرکار که بخواهند می کنند      " ما بهتران "از
اين درس�ت هم�انی اس�ت ک�ه توطئ�ه گ�ران واقع�ی ب�ه         . ی آيدبيرون نم" انفعال"از ميان اين باورهيچ جز . مفيد فايده ای نخواهد بود  
 . با اين باور بايد مقابله کرد.جد خواهان آن هستند

٣ 



.  را ن�دارد ج�ان گذش�ته   ازواقعيت آنست که هيچ قدرتی در دنيا توان ساختن و پ�رداختن ي�ک ني�روی چن�دهزارنفره اي�دئولوژيک و          
با ق�درت ب�ی ح�د و حص�ر مجموع�ه کش�ورهای تح�ت ح�اکميتش ب�ه ش�مول اي�االت            " کالن سرمايه مالی"که تا حاال اگراينگونه بود   

" حکوم�ت واح�د جه�انی   "نس�ق از تم�ام دني�ا کش�يده بودن�د و ب�رای تحق�ق        ب�ا ترتي�ب دادن ي�ک توطئ�ه س�اده ،      متحده و اتحاديه اروپا    
اگ�ر چن�ين   . ل و آواره نم�ی داش�تند  نيازی به کليد زدن به چهار جنگ جهانی جنايتکارانه با صدها ميليون کش�ته و مج�روح و معل�و              

 پليد پشت س�رش درع�راق و ب�اراک اوبام�ا و دار و دس�ته م�زور ح�ول و حوش�ش         بود که ديگر پوزه جرج دبليو بوش و نئوکانهای     
 .  در لبنان و غزه به خاک ماليده نمی شد !شن و کودک کشان ارتش و ملتدر سوريه و بنيامين نتانياهو و قاتال

 
... و يک�ال و ي�ا ميان�ه رو     اعم از ارتجاعی ي�ا ترقيخ�واه ، انقالب�ی ي�ا رفرميس�ت ، راد     حزاب و سازمانهای سياسی  جريانها ، ا  ! نه  

  جم�ع  در جوامع گون�اگون بوج�ود م�ی آين�د ، ريش�ه م�ی گيرن�د ، ني�رو          و شرايط عينی موجود  مبتنی بر نيازها ، گرايشات طبقاتی   
 قدرت برت�ر در ابع�اد جه�انی و منطق�ه ای چ�ه از ن�وع نظ�امی آن و چ�ه در هيئ�ت            .می شوند " ثقل قدرت "می کنند و تبديل به يک       

  يعن�ی اگ�ر جري�ان بوج�ود آم�ده     . بخش مالی و صاحب سرمايه ايش در اين نقطه است که وارد م�ی ش�ود   و چه شاطالعاتی ـ امنيتي 
کانات و تسهيالت در اختي�ارش ق�رار   ام قرار داشته باشد ،  حرکت تاريخ! شده موجود ، درجهت درست     " ثقل قدرت "و تبديل به    

راه ت�نفس م�الی و   . درغي�ر اينص�ورت خف�ه اش م�ی کنن�د     . درت سياس�ی هم�وار م�ی گ�ردد    می گي�رد و راه�ش ب�ه س�مت تص�احب ق�             
در سناريوی شيطان سازی در رسانه ها را کلي�د م�ی زنن�د و از هم�ه مهمت�ر ت�الش م�ی کنن�د ک�ه            . امکانات تسليحاتيش را می بندند    

نمون�ه ب�ارزچنين     ت�اريخ جن�بش ف�تح در فلس�طين    . نفوذ کرده و عناصر رهبری کننده  سازش�کار را ج�ذب خ�ود نماي�د    نقطه رهبری 
فلس�طين   باز کردن راه حماس در دورانی که ف�تح در اوج ق�درت ب�ود ، سياس�ت کثي�ف ش�يطان س�ازی از انق�الب          . راهکاری هست 

ي�ت عل�م ک�ردن ابوم�ازن علي�ه ابوعم�ار و ب�ه س�ازش کش�انيدن جن�بش              واين همانی دو واژه تروريست با رزمنده فلسطينی و در نها          
 .تمامأ در اين چارچوب قابل فهم است... فتح وسرفراز 

 
يط ع�راق و س�وريه و ليب�ی    می توان گروهی کوچک از تروريستها را در يک منطقه پرآشوب و شرايط هرج و مرج�ی مث�ل ش�را             

ام�ا  . و م�ی کنن�د   ک�رده   اي�ران اس�رائيل و  ن و جنايتکاران نشسته درحاکميت درقاتالهمانگونه که ، ورد و به ميدان فرستاد      بوجود آ 
کارکرد تشکيالت فراماسونری جه�انی و  . با پايگاه اجتماعی کرد" ثقل قدرت"هرگز اين گروه های کوچک را نمی توان تبديل به   

 و ن�ه بوج�ود   موج�ود  ، م�الی و نظ�امی    الي�ت سياس�ی ، فرهنگ�ی   ج�ذب يعن�ی  . هم جز اين نب�وده اس�ت  در تاريخ معاصر مافيای يهود   
 در اختي�ارگرفتن رهب��ری و تعي�ين و ي��ا تأثيرگ��ذاری در     وموج��ود يعن�ی ت��الش در راس�تای نف��وذ در جريان�ات سياس��ی    .آوردن آن 

 .  حرکت آنان و نه بوجود آوردن آنانسمت و سویسياستهای اعمال شده و 
 

 جنگ با اي�ن حاکمي�ت در مي�ان    پتانسيل. را در دست گرفته اند!  اسالمی   حاکميت يک کشور  ! در افغانستان کمونيستهای ضد خدا      
اسامه بن الدن هم همينکار را می کند و القاعده ش�کل  . اين نيرو را می توان سازمان داد    . توده های مسلمان بوفور يافت می شود      

دن��د همگ��ی بالاس��تثنا ض��د آمريک��ايی و ض��د  نيروه��ايی ک��ه ب��ه القاع��ده م��ی پيون . آمريک��ا اي��ن ني��رو را بوج��ود نم��ی آورد . م��ی گي��رد
ق�دم برم�ی دارد و درث�انی بهت�رين امک�ان ب�رای       ! ولی القاعده اوأل در اين مقطع در جهت درس�ت حرک�ت ت�اريخ               . اسرائيلی هستند 

کومته�ای وابس�ته ب�ه    ب�ی ثب�ات ک�ردن ح     پتانس�يل تصفيه کشورهای مسلمان اقمار آمريکا ازعناصرراديکال و خطرن�اکی اس�ت ک�ه       
 ر ت�ا ان�رژی و ت�وان مهي�بش را برعلي�ه دش�من اص�ليت       ی اين نيروی دشمن را باز می گذارند    جلو. به همين سادگی    . دارندب را   غر

عين همين م�اجرا در اي�ن مقط�ع ت�اريخی  و در ارتب�اط ب�ا پدي�ده داع�ش در         . که در آن مقطع تاريخی اتحاد شوروی بود بکار گيرد      
راه آن�را ب�از   . اما هر قدرتی از وج�ود آن اس�تفاده خ�اص خ�ود را م�ی ب�رد      .ياورده استداعش را هيچ قدرتی بوجود ن . جريان است 

 .می کند ، آنرا تأمين مالی و تسليحاتی می کند و از همه مهمتر ذخاير نيرويی آن را  پيوسته  پر و پيمان  نگه می دارد
 

. رتهای ريز و درشت جهانی و منطق�ه ای بپ�ردازم   ميان جريان داعش و دولت اسالمی  با قدمنافع مشترکدر اينجا می خواهم به   
اع�ش را ک�دامين ق�درت    گمان�ه زن�ی در اي�ن رابط�ه ک�ه د     . يعنی آنچه که مهم است ، آنچه که جريان دارد ، آنچه که قاب�ل فه�م اس�ت                 

 را باي�د ب�ر مب�انی    تحلي�ل . اين يک مقوله اطالعاتی اس�ت .  و يا برای کی کار می کند البته مهم است اما نه برای همهبوجود آورده   
ه�دف  يعنی مهمتر از اينکه فالن جريان دستپخت کيست اين است که اوأل به کجا روان اس�ت ، يعن�ی   . عينی و محسوس سوار کرد  

تأثيرات عملکرد آن کدامين پهنه ها را می پوش�اند ، ثالث�أ نق�اط  وح�دت و تض�ادش ب�ا من�افع ق�درتهای               ثانيأ   اعالم شده اش چيست ،    
 در يک کالم برای چی ؟ با کی ؟ عليه چی يا کی ؟ . انی و منطقه ای در کجاها قرار دارند ريز و درشت جه

 
. داعش برای جناح بازها از يک نقش استراتژيک برخوردار است ، يعنی همان نقشی را که القاعده  در دور پيش بر عهده داشت

 بدان اشاره کرده بودم که در جنگ اخير برخالف "ترورجنگ عليه "در نظريه جنگ چهارم  موسوم به . يعنی نقش نمادين دارد
 ميان اين جنگ با سه !و دو جنگ جهانی ديگر نه دشمن مشخص است و نه ائتالف عليه آن " جنگ سرد"جنگ سوم موسوم به 

  . بسيار استتفاوت جنگ جهانی  پيشين بويژه با دوران جنگ سرد 
 

که  درکادرآن استراتژی قراربراين بود ". کمونيست" دشمنبالفعلخطر  بود درمقابلاستراتژی تدافعیاستراتژی جنگ سوم يک  
کاراگوئه  به  کشورهای  نيانقالب کوبا  و  و يا سرايت" هند و چين" خطرتسلط کمونيسم درطرات بالفعلی چون فی المثلبا خ

 .  تهديدات بالقوه عليه  استهاجمیتماما تاستراتژی  يک  کسبرعاستراتژی جنگ چهارم .   شود بازدارنده آمريکای التين مقابله
   فقط  و فقط  برعهده تنها  ابرقدرت   پيشگيرانهمنظور مقابله درکادراين استراتژی ، تشخيص تهديد و زمان واکنش عليه آن به 

خالت  امنيت و حتی  اعضای پيمان ناتو ، نه امکان دشورای موجود بوده و نهادهای دوران جنگ سرد  مثل سازمان ملل متحد و 
ول اين  دو جنگ  نيز  ها ، حتی  ائتالفهای  شکل گرفته  در طر اساس تحليلهای اين استراتژيسينب. آنرا دارند !  نه حتی حق و 

شخص  پا برجای دفاعی تحت عنوان يعنی کامال برخالف جنگ سوم که يک ائتالف م!   نمی توانند باشند با يکديگر قابل مقايسه
  اعضای  بوده  و درهرجنگی سيالتماما  موجود بود ، درجنگ چهارم ائتالفها  ثابت اعضای با"  شمالیی آتالنتيکدفاع پيمان"

! اصأل معلوم نيست که در کجاست !  دشمن هم در اين جنگ لعنتی ثابت نيست . باشند آن  می توانند  با ائتالف قبلی فرق داشته
 ! يکروز در افغانستان است و روز ديگر درعراق !  می تواند باشد درهمه جا. دشمن در اين جنگ  بيشتر حالت نمادين دارد

 
٤ 



حاوی مشتی عکس مبنی بر وجود ! انگار همين ديروز بود که کالين پاول وزيرخارجه آمريکا در شورای امنيت مدارک مستدلی 
سم بود و بهانه تهاجم روز نماد تروريالقاعده  دي. سالح های کشتار جمعی و ارتباط رژيم عراق با القاعده به دنيا ارائه می کرد

نظامی داشت بلکه درعراق سکوالری که آنرا با هيچ سريشمی حضورنه فقط در افغانستان که در آنجا حداقل . مستقيم نظامی 
کن فردا مم. امروز جای القاعده ديروز را داعش گرفته است .ش دادند ربط اما ديديم که به سادگی.نمی شد به القاعده ربطش داد
تا به نتيجه رسيدن اين جنگ جهانی که ظاهرأ عليه به اصطالح ترور در جريان است ، تا تغيير . است جريان ديگری علم گردد

ه همدرجغرافيای سياسی منطقه خاورميانه بزرگ و به کنترل درآمدن منابع انرژی آن ، حضور يک جريان تروريستی نمادين 
   .پهنه ها يک ضرورت صرفنظرناکردنی است

 
 سقوط قيمت نفت ، تصفيه اروپا ازمسلمانان افراطی

   
 ت�ا  !کلي�د بازگش�ت نئوکانه�ا ب�ه ق�درت اس�ت       داع�ش  . ستدارای يک ارزش استراتژيک ه   برای جناح بازها     گفتم که جريان داعش   

نها برقصد و ي�ا ه�ر تص�ميم    دوسال آينده يا بايد اوباما مدام به ساز آ. هم که کنترل سنا و کنگره را در دست گرفته اند        همينجای کار 
ايال�ت متح�ده باي�د دوب�اره در ع�راق      . استراتژيکش را بلوکه می کنند و دس�تگاه سياس�ت خ�ارجيش را درحال�ت فل�ج نگ�ه م�ی دارن�د           

در س�وريه  را  وارد س�بد   " رژي�م چ�نج   "دولت اوباما باي�د مقول�ه       ! بهانه آن تهديد داعش است      . حضورمحسوس نظامی داشته باشد   
بهان�ه آن تهدي�د    .ممنوع در سوريه هس�ت ايجاد منطقه پروازترکيه با سماجت بدنبال     ! بهانه آن تهديد داعش است      . کندگزينه هايش   
. به مثابه بخشی از طرح خاورميانه بزرگ بايد به روی مي�ز گزين�ه ه�ا ب�ازگردد     "دولت کرد"مسئله پيچيده  تشکيل    ! داعش است   

 !  است همانبهانه . بايد دوباره به حاشيه رانده شودمسئله فلسطين ! بهانه آن تهديد داعش است 
 

آنچ�ه ک�ه ت�ا کن�ون درابع�اد ت�اکتيکی ص�ورت پذيرفت�ه ه�م ک�م از مق�والت             ام�ا   که بايد درآين�ده تحق�ق يابن�د     اينها مقوالت استراتژيکند  
 تحت کنترل دول�ت اس�المی   نفت صادراتی بسيار ارزان از چاه های نفتیشکستن بهای جهانی نفت با اتکاء به      . استراتژيک نيست 

پ�س از نزدي�ک ب�ه س�ه س�ال به�ای نف�ت در پ�ايينترين         . از طريق ترکيه يکی از آن اقداماتی است که تا کنون ص�ورت گرفت�ه اس�ت                 
ورود عربستان به صحنه و کاهش بهای نفت صادراتی توسط  دولت سعودی سناريوی داعش ـ بازه�ا را   . سطح ممکن قرار دارد
 .زان را عليه هالل شيعی تثبيت می کندتکميل و بهای نفت ار

 
ي�ک  .  ، تص�فيه ق�اره م�ذکور ازخطرعاج�ل ش�هروندان بنيادگرايش�ان هس�ت       اما مهمت�رين ک�ارکرد داع�ش ب�رای غ�رب ب�ويژه اروپ�ا        

 کشور مربوطه م�ی گ�ردد ديگ�ر ره�ا ش�دن از      تبعهرا می توان از کشور اخراج کرد اما وقتی همين خارجی            " نامطلوب"خارجی  
حت�ی نئوکانه�ای وحش�ی ه�م  در زم�ان ب�وش       . ک�ار س�اده ای نيس�ت   " دولت حق�وقی " چارچوب قوانين موجود و درکادر  دست او در  

اران نف�ر از  اينک�ه ه�ز   .بوج�ود آورن�د  آمريک�ا  دول�ت  را در خ�ارج از حيط�ه حق�وقی          " گوانتان�امو "مجبور بودن�د    پسر به همين دليل     
  های مذبور می باشند ، زير دماغ دس�تگاه ه�ای اطالع�اتی و امنيت�ی    کشور و شهروند  شهروندان خارجی کشورهای غربی که تبعه     

!  س�پتامبر اس�ت   ١١علنی خود را از طريق ترکيه به دولت اسالمی می رس�انند ازعجاي�ب دوران پ�س از    به گونه ای به راحتی و  
اي�ن نيروه�ا   . داعش اس�ت مرکزعضوگيری تمامی گروه های مخالف رژيم اسد بويژه جريان شهر انتاکيه در نزديکی مرز سوريه   

لق به يک جري�ان تروريس�تی   تعيا درعراق و سوريه کشته می شوند و يا از بازگشت زندگانشان به کشورهای متبوعشان به بهانه          
 چن�دی پ�يش دول�ت انگلس�تان کلي�ه ش�هروندان انگليس�ی را ک�ه در کن�ار داع�ش م�ی جنگن�د ، در زم�ره دش�منان                     .جلوگيری می شود  
تخ�دير و فل�ج   "کن�ار   خ�اص در بطوربطورع�ام و راديکاليس�م اس�المی    " تص�فيه راديکاليس�م  "اين جريان مس�تمر  .بريتانيا اعالم کرد  

" فرهنگه�ای  برخورد" و تئوری يکی از آماجهای جنگ چهارم، " کنترل اجتماعی"مقوله پراهميت در کادر "  خودی کردن جامعه 
 .می باشدجهانی چهارم  جنگ ان نطريه پرداز ازساموئل هانتينگتون

 
 تا آنجا که به قدرتهای جهانی برمی گردد ، اما قدرتهای منطقه ای همچون ايران و ترکيه نيز منافع و استفاده ه�ای وي�ژه خ�ود               اين

ب�رای مث�ال در س�وريه ، جمه�وری اس�المی و      . ب�ديهی اس�ت ک�ه اي�ن اس�تفاده يکس�ويه نيس�ت       . را در ارتباط با داعش دنبال می کنند   
 اس�تفاده م�ی کن�د ، در مقاب�ل     لق به اپوزيس�يون متعبه ارتش آزاد و تضعيف مجموعه نيروهای رژيم اسد از داعش در جهت تهاجم      

نيروه��ای داع��ش از س��وی ني��روی ه��وايی رژي��م س��وريه م��ورد ته��اجم ق��رار نم��ی گيرن��د و راه ه��ای مواص��التی  و پش��توانه ه��ای      
 .لجستيکيشان درمجموع کمتر ضربه می بيند

 
 ترکيه عالوه بر تسهيل جريان کمکه�ای م�الی قط�ر ب�ه داع�ش ، ت�أمين تس�ليحاتی و نيروي�ی                .در رابطه با ترکيه هم همينطور است      

عه�ده  بر"  ا ـ ک�  اپ ـ  ک�  "جريان مربوطه را چه در ماه های گذشته عليه رژيم اسد و چه در هفته های اخيرعليه نيروهای رزمن�ده  
 .دوسويه در دو سه سال اخير می باشد! افته آنچه که در کوبانی می گذرد برآيند اين رابطه تکامل ي. داشته است

 
 مقاومت مسلحانه در کوبانی

 
اي�ن را در عم�ل دول�ت اوبام�ا ب�ه      . تا آنجا که به آمريکا برم�ی گ�ردد ، درس�ت اي�ن ب�ود ک�ه داع�ش درمن�اطق س�نی نش�ين م�ی مان�د                     

ت�ا آنج�ا   . ی کمک ب�ی پاس�خ م�ی گذاش�ت    به همين دليل هم تقاضاهای مستمر دولت دست نشانده مالکی را برا ! رسميت شناخته بود    
چنگی ب�ه ق�درت چس�بيده ب�ود ،     رکه می شد از اين جريان در جهت اعمال فشار بر دولت شيعی و استعفای اجباری مالکی که چه�ا   

درمقابل داعش می توانست به آسانی زير دماغ  همه قدرتهای جهانی و منطق�ه ای مي�دانهای نفت�ی خ�ود را               . خوب بود  ستفاده کرد ا
ه�يچکس خواه�ان   . ظ کند ، به استخراج نفت ادامه ده�د و از هم�ه جال�ب ت�ر نف�ت ارزان را ب�ه بازارجه�انی آزادان�ه تزري�ق کن�د               حف

هيچ نيرويی در شرايط کنونی بيشتر از داعش برای ق�درتهای جه�انی و منطق�ه ای مفي�د فاي�ده       !  نيست در اين مقطعنابودی داعش 
مبن�ی ب�ر وحش�ی ب�ودن و زب�ان نفهم�ی داع�ش در جري�ان اس�ت ، ب�رعکس رهب�ری جري�ان                  ب�رخالف تبليغ�اتی ک�ه       . نمی تواند باشد  

مربوطه نه فقط زبان کانونه�ای مختل�ف ق�درت را م�ی فهم�د ک�ه درک حي�رت انگي�زی از موازن�ه ق�وا و قواع�د ژئوپليتي�ک منطق�ه                            
 !آن امام بدرک واصل شده می اندازد ! " عصرطاليی" عجيب آدم را بياد .دارد

 
٥ 



ه�ای  چوب�ه  وی ميادين م�ين و ي�ا ب�ر ف�راز     ر بر پتانسيل عظيم ضد آمريکايی ـ ضد اسرائيلی مردم تازه انقالب کرده را يا  آن يکی 
 در ج�اری را ک�ه تش�کيل دهن�ده باف�ت نيروي�ی راديکاليس�م اس�المی           هم�ان نف�رت و انز     و همان پتانس�يل  دار نابود کرد و اين يکی نيز      

ب�رعکس  ! داعش نه برعلي�ه اس�رائيل اس�ت و ن�ه برعلي�ه آمريک�ا       .  سرشکن می کند   بر روی جنگهای قومی و مذهبی     قه هست   طمن
تصادفی نيست که داعشی که درعراق به روی . تمامی اهداف مورد تهاجم اين جانيان بالفطره از قضا دشمنان آمريکا و اسرائيلند          

چ�را ک�ه   . ر س�وريه ب�ا ج�ديت دنب�ال م�ی کن�د       به منطقه ک�ردی را ن�ه در ع�راق ک�ه د      ، تهاجم و دولت تشکيل می دهد     آنتن می رود  
و تبليغ�ات    در آن اوان پيش�رويهای داع�ش ب�ه س�مت بغ�داد     .مفهوم ژئوپليتيکی تهاجم به اربي�ل ب�ه ج�ای کوب�انی را خ�وب م�ی فهم�د              

ص�أل  مستمر رسانه ای در رابطه با رسيدن داعش به بيست سی کيلومتری بغداد نوشته بودم که رسيدن اين جريان ب�ه پايتخ�ت را ا     
 جز اين نيست و داعش ني�ز ب�دين موض�وع اش�راف کام�ل دارد وگرن�ه ت�ا         لحاظ  ژئوپليتيک اقليم کردستان هم به   . نبايد جدی گرفت  

 زمين گذاشته و به مي�ان   و سالح را بردستار مثل سنجار !و پيشمرگان دالورش    دست بدست شده بود     حاال صد باراقليم کردستان     
ب�ر   ه�دف ". پيش�مرگه "وجود دارد و نه چيز گردت�ری بن�ام   " کردها"چيزگردی بنام نه در کوبانی   جا اين .توده ها عقب نشسته بودند    

س�ازمان  تي�ز و مش�خص تش�کيالت رزمن�دگان     ، ه�دف  . نيستپيشمرگانشان  کردها  وخالف تبليغات مافيای رسانه ای در غرب ،         
 . ندسته خلق  يگانهای محافظتحاد دمکراتيک  وو شاخه های آن در سوريه ، حزب ا "پ ـ  ک ـ ک"کارگران کردستان يعنی 

 
 سياس��تی  درس��الهای آغ��ازين ه��زاره س��وم  ، ح��زب ع��دالت و توس��عه ب��ه رهب��ری رج��ب طي��ب اردوغ��ان پ��س از روی ک��ار آم��دن     

دولت اردوغ�ان ک�ه در تقس�يم بن�دی جن�اح ه�ای ق�درت در جه�ان متعل�ق ب�ه           . را در پيش گرفت  " مسئله کرد "مزورانه در رابطه با     
اين سياست در رابطه ب�ا مقاوم�ت مس�لحانه در    .  درست مثل جناح مربوطه تزوير را به جای شمشير نشاند        کبوترها می باشد   جناح

کردستان ترکيه برآيند يک شکست تمام عيارنظامی متعاقب نزديک به س�ی س�ال س�رکوب جن�بش مقاوم�ت در ش�رق آن�اتولی ب�وده               
دن س�ازمان رهب�ری کنن�ده مقاوم�ت کردس�تان از طري�ق ب�ه س�ازش کش�انيدن              هدف غايی اين سياست مزورانه ، من�زوی ک�ر         . است

سياستی ک�ه ب�دليل تثبي�ت ب�ی ب�رو برگ�رد رهب�ری        . احزاب و رهبران ميانه رو کرد و اعطای امتيازاتی چند به مردم کردستان بود    
ش�کيالتی  ت  کرد و يکپارچگی  بی جانشين عبداهللا اوجاالن بر جنبش از سويی و هوشياری  رهبران جنبش مدنی و احزاب سياسی      

حاص��ل و نتيج��ه بالفص��ل اي��ن سياس��ت آنچ�ه ک��ه ام��روز در کوب��انی م��ی گ��ذرد  . ق��ش ب��ر آب گردي��دپ ـ  ک ـ ک از س��وی ديگ��ر ن      
ترکي�ه م�ی خواس�ت ب�ا دس�ت داع�ش ح�زب پيش�تازی را ک�ه بيش�ترين تع�داد از رهب�ران و کادره�ای مس�ئول آن را                         . مزورانه اس�ت  

ان�د ب�ه لح�اظ نظ�امی چن�ان تض�عيف کن�د ک�ه بش�ود در ادام�ه س�ر آن�ان را در خ�ود ترکي�ه و ب�ه تب�ع آن                   کردهای سوری تشکيل داده     
 .درمرکز فرماندهيشان درکوه های قنديل درعراق هم بزير آب کرد

 
س�بک  و نيم�ه س�نگين ته�اجم س�نگين داع�ش  ب�ا تان�ک و         که کوب�انی پ ـ ک ـ ک  ب�ا س�الح ه�ای       " کردها"اما کوبانی ، نه کوبانی 

آنچه را که نه اردوغان می فهمد و نه اوباما و نه نتانياهو ، همانا اعجاز مقاوم�ت      . وپ را هفته ها تاب آورد و تعادل را چرخانيد         ت
آنها که بويی از انقالب و مبارزه انقالبی نبرده اند نم�ی توانن�د بفهمن�د ک�ه ض�ربه        . است که در تحليل نهايی اوضاع را می چرخاند        

نم�ی فهمن�د ک�ه ش�هيد س�رمايه ي�ک       . ن و خردکننده ، اگر کمر انقالبيون را نشکند نهايتأ رشدش�ان خواه�د داد     نظامی هر چند سهمگي   
س�ازمانی ک�ه وص�ل ب�ه م�ردم باش�د و پ ـ  ک ـ ک ب�ی ه�يچ           ! مس�تقل از آنک�ه راه�ش درس�ت باش�د ي�ا غل�ط        . جريان رزمن�ده اس�ت  

اوض�اع ب�ه ه�ر ط�رف     .  بر سرمايه هايش افزوده م�ی گ�ردد   ،ترديدی چنين است ، با از دست دادن نيروی کمی ضعيف نمی شود            
بس�ا   " ی ـ پ ـ گ    "و " پ ـ ی ـ د    "و "  پ ـ  ک ـ ک    " ک�ه بچرخ�د ، حت�ی اگ�ر کوب�انی از دس�ت ب�رود ک�ه البت�ه نخواه�د رف�ت ،           

در آنس�وی مي�ز   دولت و حزب متبوع اردوغان خواهند فهميد که در پايان اين مس�يرخونين تنه�ا يکنف�ر             . قدرتمندتر قد خواهند کشيد   
 .عبداهللا اوجاالن . کشور است  در اين خونريزی و پايان " مسئله کرد"طرف واقعی حل و فصل 

 
اي�ران همچنانک�ه سالهاس�ت گفت�ه ام در مح�ور ط�رح خاورميان�ه ب�زرگ ق�رار          . روزهای سياه در خاورميانه را پايانی نخواه�د ب�ود       

، ت�ر و   از ه�ر س�و   آم�دن اخگ�ر   دف�رو . د ک�رد ن� و تار آسمان ما را ترک نخواهبدون تغيير رژيم سياسی ايران ، ابرهای تيره     . دارد
 !چنين مباد . گر گرفتن ايران شبيه هيچ کجا نخواهد بود. خشک  را  با هم خواهد سوزاند و خاکسترش را به باد خواهد داد

 
 

 ١٣٩٣ آبان ٢١بيژن نيابتی ، 
 
 
 
 
 
 
 
 


