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 .درآمده اند  به چرخش کل منطقه ابرهای تيره وتاری بر فراز ايران و به تبع آن د که شو می  آغازشرايطی  رد جديدسال ميالدی   
آنچOه   .هم اکنOون نيOز قابOل گمانOه زدن هسOت     طاليه های آن از که ی می دهد ديگرزشتی سال  جای خود را به     ٢٠١١زيبايی سال   

زمOان  هOر  نسOبت بOدان هشOدار داده بOودم ، بOيش از      عليOرغم نابOاوری بسOياری    سOالها پOيش   ازو اره از آن درهراس بOوده  وهمرا که  
، عليOرغم بالهOت   ٢٠٠١ سOپتامبر  ١١پOس از سOياه بOازی نفOرت انگيOز      اله سO ده  در تمOامی ايOن      . چشم انOداز قOرار دارد        دری  ديگر

ميOان    تضOاد ماهيOت  ليل آنچه که در دراز مدت در پيش اسOت ، هرگOز در   در تحازيگران رنگارنگ صحنه سياسی ايران      بآشکار  
 و  خصOلت آنتاگونيسOتی    مهمتOر از همOه  و "طOرح خاورميانOه بOزرگ     "کOادر   در   "جناح بازها "حاکميت استبداد مذهبی در ايران و       

  .دچار ترديد نشدم اين تضاد فرجام نهايی 
 

نی ت جهOا  مسOائل داخلOی ايOران و چOه درارتبOاط بOا تحOوال       ت گوناگون چه به لحاظمقوالين سالها تحليلهای زيادی در رابطه با       در ا 
پOس از  پيچيOدگی و تOازگی اتفاقOات    ن مربوطOه از سOويی و     ميOزان آگOاهی تحليگOرا     با سطح شعور و      تحليلهايی که متناسب  . داده شد 

 درجOه ای را هOم بOدنبال    ١٨٠خش ريOک چO  ، شOرايط   بOا تغيير   ييOر و تحOول بOوده و گOاه         متناوبOا در تغ    يازده سپتامبر از سOوی ديگOر      
را عليOرغم تفاوتهOای فOاحش در تحليOل بOه يکOديگر       اکثريت تحليلگران وطنی ، يک خط مشترک هرچه بود  يا اينحال . داشته است   

آنOان در فهOم   تحليلگOر ايرانOی در فهOم مقOوالت کوتOاه مOدت و ضOعف مفOرط          مهOارت ، ايOن فصOل مشOترک    . وصل کرده و مOی کنOد    
ص اخO  بOه مفهOوم   "نظريOه پOرداز  "در ايOران  به همين دليل هOم هسOت کOه مOا           .  درازمدت است   های ارزيابیاستراتژيک و   مقوالت  

از بOاال تOا پOايين آنOرا کOه      ، در ميOان ده هOا تئوريسOين مOدعی       !چOپ سOنتی  نگاه کنيOد بOه    .نداريم  دست هم  به اندازه انگشتهای کلمه  
  .پيدا کنی  ی نمی تواننظريه پرداز رامحض نمونه يکدانه بگردی 

 
تعيOين صOحت    آزمايشOگاه   متعاقOب آن در  تئوريک وپهنه  در  به ساکنابتدابيش ازهرکجا خود را   تفاوت تئوريسين با نظريه پرداز    

گفتمOان  شOکل مOی گيOرد و آنگOاه     " گفتمOان "برمبنای يک نظريOه ابتOدا   در آنجاست که . ه ، نشان می دهد    عماجو سقم  تئوريها يعنی      
ها بOه تبيOين و    مOی سOازد  و آنگOاه تئوريسOين    "گفتمOان " دازنظريOه پOر   در يOک کOالم    . تئOوريزه مOی شOود   با تفاسOير گونOاگون      موجود

. توان نظريه پردازی نOدارد  اما هر تئوريسينی الزاما . يه پردازی تئوريسين هم هست  هر نظر.می پردازند  مذکور  تفسير گفتمان   
نظريOه پOرداز در راس     بOه بOودن يOک    سازمان فعال سياسی تا حدود زيOادی  يک حزب يا    تی  بقای سياسی  و بويژه تشکيال     دوام و   

پOارگی    چنOد  بOه  ، بی برو برگOرد راه  تشکيالت سياسی عدم تکثير عنصر نظريه پردازی در راس . بستگی دارد    طهجريان مربو 
ای نOه چنOدان    در گذشOته  " فOدايی جريOان "نمونOه  . می گOردد    رهبری نظريه پرداز   فقدان   در شرايط    جريان مذکور    و بعضا تالشی  

 . ، مصاديق عينی  واقعيت تلخی است که بدان اشOاره کOردم   کنونیدر شرايط   " کمونيزم کارگری "جريان موسوم به    نمونه  و  دور  
 طيOف  توانسOته بOود خOود را درميOان     و هشOکل گرفتO  حکمت زنده يOاد منصOور   هایاساسا با اتکاء به نظريه   که  " کمونيزم کارگری "

ديگردرکOل  فقOدان حتOی يOک قطOب نظريOه پOرداز       بOدليل  پOس از او   ، بOاال بکشOد  هم اپوزيسيون در قد و اندازه يک ثقل سياسی       چپ  
 . هم عمق بيشتری خواهد يافت و روند تالشی آن بی گمان باز  می شودهفت پارچه   حکمتميراث ،جريان مذکور

 
کس  که زيرو رو کنی به جز سعيد حجاريان هم  رفرميستی درون جامعه را لجنزارکل  . همينگونه هست    اصالح طلبی قالبی هم   

ايOن نقيصOه    . کOاری نOدارم   فیمقOوالت فلسO  بOه  . است و اجتماعی به لحاظ سياسی     منظورم البته     . شود بيرون کشيد   نمیديگری را   
ری اسOالمی هOم  خOالی از ايOن کمبOود      بزرگترين و مقتدرترين بخش اپوزيسيون جمهOو .  کل پهنه سياسی ايران را در بر می گيرد    

  ! هيچ گرو ديدارد   مسعود رجوی تنها يک نظريه پرداز بنامخلق هم سازمانی به عظمت مجاهدين کل . دردناک نيست 
 
موطنی هکمتربا من خود به شخصه .  وجود دارد! صاحب نظر ، ما تر کشوری به اندازه ميهن درزنجيردرکم حالعين در
 رسشی ، بويژه  آنی که ربط پ هرتر کسی را ديده ام که درمقابل کم.  نداشته باشد "نظری" چيزهرکه راجع به خورد  داشته ام رب

  !ندست، مقوالت سياسی هانگار که ساده ترين مقوالت عالم . استفاده کند " نميدانم"زيبای ، از کلمه به مسائل سياسی پيدا می کند 
د هم نمی توان. جای خودش نيست درس کهيچ چرا که اينجا.  هم می خورد ب مضاعف ضري عالج اين درد الدر خارج از ايران

 مثال شاعر است اما تعداد تحليلهای سياسيش بيشتر از يکی! فعال سياسی مغازه دار است و راننده تاکسی مهندس ! که باشد 
 ابعاد جهانی  همه جور بعدی ازن درکالخرد و آن يکی فعال حقوق بشری بوده است اما راجع به سياستهای . شعرهايش هست 

آن ديگری صاحب يک سايت اينترنتی است ولی در ضمن . بيشتر خود را صاحب صالحيت می داند تا مسائل حقوق بشری 
 ...  و  هر جورمسئله سياسی و اجتماعی و اقتصادی و صاحب نظر در مرکز ثقل عالم امکان هم هست

 
ليستی ری و کار ژورنا به روزنامه نگاتئوريک نظريه پردازی و کارهم هست به جای که مثال در راس يک جريان سياسی يکی 

  .می اندازد و با دوسه نفر ديگر حزب اينترنتی راه می رودبوده ، زنامه نگار  روی که تمام عمرش آنمشغول است  در حاليکه 
برای  خالصه .بايد باشد هم  سبک ايرانی همين  انگار که روال کار سياسی به.اس تناقضی در خود نمی کنند سهيچکدام هم اح

  مامشکل. آدمهای غيرسياسی هم همينند.  اين فقط معضل آدمهای سياسی نيست .درد همه درمانی سراغ داريم اال درد خودمان 
ران يماب می گفت که يکی ازاز نسخه ایرفيق پزشکی دارم که چندی پيش با حيرت  .استفرهنگی د  از آنکه سياسی باشبيش

 حال و پاسخ بهدر رسيد ،  که نوبتشمطب من و وقتی آمده بودهموطنان تو ازمی گفت خانم مسنی   !ايرانيش برايش پيچيده بود
خانم هم نه گذاشت و نه ورداشت . لم خوب نيست و اندکی سرگيجه دارم امروز زياد حادستم دررفت و گفتم کردن او ازاحوال 
چرا تا حاال فکری عد هم که از او پرسيدم که شمايی که به اين خوبی نسخه ميپيچی ب .يم کرد نسخه مفصلی براپيچيدن به شروع 

 . ناراحت شد و رو ترش کرد ، در مطب من چه می کنی ی و اينجابرای بيماری خود نکرده ا
 

١ 



ين خصيصOه اش رياکOاری   کOه مهمتOر  مOدعا  پرملتOی  ! ی است که تنها نOزد ايرانيOان اسOت و بOس       هاي"هنر" آری اينهم از همانگونه     
خOالف آن در  بOاور دارد و آنگونOه کOه    در آنچOه کOه    ! نهOان  در دل بر زبان دارد و آنچه کOه     آنچه که با يک دنيا تفاوت ميان       .است  
اقليتی که در ميOان تمOامی خلقهOای جهOان فOداکارتر ، جسOورتر ،        . بنده قدرت ، هرقدرتی     با يک اقليت ويژه و يک اکثريت         !عمل  

خلقOی کOه   . دن بOدان يافOت مOی نشOود     نازيO  مOی شOود و اکثريتOی کOه هOيچ چيOز بOرای              فOت ايکمتOر   و شورشOيتر از آن      يانتر  خالف جر 
خلOق قهرمOان سOوريه    برای فهم اين واقعيت دردناک کافيست که نگاهی بOه      . قهرمان ناميدنش خود اهانتی است به مفهوم قهرمانی         

اسOد ، تنهOای تنهOا    بشارديکتOاتوری  کOه در برابOر تOوپ و تانOک     مOاه هاسOت   آنهOا  .  هسOت  قيام مردم سOوريه     اوجينروزها  ا. بيندازيم  
 مOی تOوان در زيOر يOک     .مOی تOوان مقاومOت کOرد     مOا هOم نشOان مOی دهنOد کOه        !قاومت می کننOد و بOدنيا از جملOه بOه خلOق قهرمOان         م

 پرداخOت    بهOا  می تOوان مقاومOت کOرد و    .ی پرداخت هزينه آن نيز آماده بود بشرطی که برا. در خيابان هم ماند سرکوب کم نظير 
ای مشOارکت در  بOه انتظOار اجOازه ولOی فقيOه بOر      در چOارديواری خانOه هOا     حسOين گويOان   ، ميريOا حسOين    بی آنکه برای نجOات خOود        
خOOون  و اسOOب تOOا زانOOو درخونچکان  يOOا شمشOOيرهواپيماهOOای آمريکOOايی بOOه اميOOد !ی ارزان نجOOات در رويOOای انتخابOOاتی ديگرشOOد و يOOا

  است ؟یکدام خلق شايسته عنوان فهرمانراستی  . ، روز را به شب رساند امام زمانرفته فرو
 

فرزنOدانش را در سOال شصOت تنهOا      از بهترين نشکنجه و اعدام  ده ها ت آن کدام خلقی است که ماه های پياپی هر روز ، هر روز    
روی ميدانهای مOين دژخOيم   گری از فرزندان خود را به  ، هرسال بخش ديسالهای پياپی هرسالدرعين حال  و به نظاره می نشيند 

تOOاريخ  شOOقاوت پيشOOگانسOOفاکترين و پليOOدترين درمOOرگ يکOOی ازاسOOت کOOه  آنکOOدام بخOOش ايOOن ؟  مOOی فرسOOتددر جنگOOی ضOOد ميهنOOی 
 کدامين بخش اين خلق قهرمان اسOت کOه نيمOه هOای     ؟می کند  و زاری   به خيابان ميريزد و شيون      صد هزار    هزار صد،   معاصرش

  .بدارآويخته شدن انسانی را از دست نداده باشد تماشای  لذت می شتابد تا  خود به ميدان های اعدامگرم شب از درون بسترهای 
 

و مقدس آريايی  و گهواره  تمدن ! آن کدام ملت خودآزاری در جهان است که نام آنانی که خاک سرزمينش ، همان سرزمين پاک          
نOام  . فرزنOدان خOود بنهOد    بر بOا افتخOار   را کشيده و از سرها و چشمهای نياکانش تپOه هOا سOاخته انOد    هفت هزارساله اش را به توبره    

عربمOان کOه ديگOر جOای      ! "برادران و خواهران"رنگارنگ  نامهای   است ؟ ...  و  ما اسکندر و چنگيز و تيمور چند هزار نفراز  
 تOاج  و عمامOه  مشير طومارخالفت اموی را درهم می پيچد ولOی  ش است که ابومسلم خراسانيش به زور      آن کدامين ملتی  . خود دارد 

ای کOه بOه تخOت     خليفOه   همOان بدسOت در فرصOتی ديگOر    تOا خOود نيOز    تقديم خاندان عباسی می کنOد  دو دستی خالفت جهان اسالم را     
 يعنOی بابOک خرمOدين     افشين ، فرمانده بزرگ مقاومت همان اقليOت ويOژه   سردار اکثريتش است که  کدام ملت.نشانده سالخی شود   

را دست بسته تحويل خليفه عباسی می دهOد ؟ سOربازان افشOين و ابومسOلم متعلOق بOه کOدام خلOق قهرمOان بودنOد ؟ در طOول هOزار و                 
  .ندستني انگشتان دست هم به تعدادچهارصد سال پس از حمله اعراب  تعداد سلسله های ايرانی که برما حکومت کرده اند 

 
 که سردارجنگلش را تنهای تنهOا در ميOان  بOرف و بOوران جنگهOای شOمال و          است  و نظاره گری   يت خاموش اين همان اکثر  ! آری  

             Oاتر از او در ميانOژه اش را تنهOت ويOت     هسردارملی اش يعنی رهبران همان اقليOرده اسOا کOک رهOارک اتابOده    .   پOت بنOان اکثريOهم
همOOان . داد  فريادهOای جاويOد شOاهش بOOه آسOمان بلنOد اسOت       مOOر٢٨ فريOاد يOOا مOرگ يOا مصOدقش  و در     ٣٢ مOرداد  ٢٧قOدرتی کOه در   

 .شاه می دهد  و ساواک  ژاندارمری به را  اشقهرمانان همان اقليت ويژهراپرت  کثريتی که درسياهکلا
 

شOارالتان   ز بOدنبال   يکOرو نOد ، ه بودنشOاند  خونخOواری چOون خمينOی را در مOاه     دجOال  همان اکثريتOی کOه   . امروز هم جز اين نيست   
انتظOار حملOه    در  هOم و امOروز    و کروبی  موسویچون  ی   جنايتکار انمرتجعبدنبال  ديگر  و روزی    خاتمیه برداری همچون    کال

بخشOی از بOه اصOطالح    در ميOان  آيOا ننگOی بOاالتر از ايOن هسOت کOه بحOث غالOب            .  در خانه ها به انتظOار نشسOته انOد            نظامی آمريکا 
   ؟آن استحاميان و مخالفان ميان  دری خارجی، بحث حمله نظاماپوزيسيون جمهوری اسالمی 

 
  تنها جنگ روانOی اين تهديد را ، يکی .  را جدی می گرفت  به ايران  م نظامی کمتر کسی تهديد تهاج   اصال  تا همين چند ماه پيش که       

 تن رژيOم  رفO  يکOی سOخن از   .د انO ر مOی   ميOان دو دولOت ايOران و آمريکOا        سOرگيری روابOط   از ديگOری سOخن از احتمOال      می خوانOد و     
بOا  رژيOم   سOازش محتOوم   در مقولOه  ديگOری آن  و گفOت  در نظOام جهOانی مOی    فقاهت به طرف راست ميانه و جOذب آن  پلنگ   شترگاو
يک   برای نمونه فقط  . می خواندند  توهم تهديد جنگ راابلهانه  کم نبودند آنهايی که . به اصطالح جهانی تحليل می نوشت        جامعه
يOک فقOره    بOا  درهمOين چنOد ماهOه اخيOر    رابطOه بOا خطOر جنOگ     او در . نقOل کOرده و درميگOذرم     را   ا محسن سOازگار    از زبان  روايت

ه اسOت   که واقعًا قضيه جنگ در کابينه شOما چطOور بOود     ه است پرسيد جرج بوش  شخصمدعی می شود که خودش از       قمپزپراکنی  
 ه نيامOد ی ميOز  رواصال هرگز طرح حمله به ايران .  جدی نبوده منکابينه هرگزدراين مقوله  "!حاشا  که ه است به جد گفتو او هم 

 بحOث  ديگر يکبار جديد آستانه سال ميالدیدرولی حاال   !!است  بوده  اين شايعه ضدانقالب    حتما  ! " شود که بخواهد روی آن بحث    
 چگونOه   را   اوضOاع  و همه فراموش کرده انOد کOه تOا ديOروز       درنورديده   باال و پايين همان اپوزيسيون انکارگر را        ،  حمله نظامی   

  .بگذريم ! داشته است که مبادا احتمال حمله نظامی آنقدرها هم توهم نبوده باشد برول دوباره هحاال همه را  آری .می ديدند 
 

توسOط نيOروی خOارجی صOورت      مسOتقيما  ايOن برخOورد يOا    . برخورد نظامی با جمهوری اسالمی اجتناب ناپذير اسOت        گفته بودم که  
  در ارتبOاط بOا ايOران  و منطقOه     پيش بينی روند تحOوالت آينOده  . اين يک پيشگويی نبود  . ی  دخالت دادن عنصرداخل  با  می گيرد و يا     

ارائOه داده  هشOت سOال پOيش کOه ايOن ارزيOابی را       .  بOود  "طOرح خاورميانOه بOزرگ   "کادر  در تضادها  وحدت و  مجموعه  زمينهبر  
با همOان محتOوا    نمونه ای که در سوريه هم البته با شکلی متفاوت اما .صور نبود بودم هنوز نمونه ليبی برای بسياری اصال قابل ت       

 !راهی جز اين نيست ....  پياده خواهد شد و در ايران هم 
 

 اينOرا هOم از همOان سOالها بOه      .انقOالب در ايOران بOوده و هسOت     برای جلOوگيری از ايOن سOناريو يOک راه بيشOتر وجOود نداشOت و آن           
آمOادگی  آن اقليOت ويOژه    ی تحقق انقالب اما مبنا. يا جنگ و يا انقالب .  دوراه بيشتر در پيش پای ما نيست که صراحت گفته بودم  

ملموس عنصر رهبری کننده  در  آن حضور شرطو است   صحنهعنصر اجتماعی در    در شرايط حضور   يیبهاهر  برای پرداخت   
 . قيام قهرمانانه همان اقليت ويژه .  هم هست٨٨عاشورای الگرد قيام اينروزها ضمنا س.  و هست بودهخيابان يعنی درميانه ميدان 

 
٢ 



 اما متفاوت بOا هOر    ،به نظاره نشسته بوددر انتظار شکسته شدن تعادل قدرت    همچون هميشه   هرمان اگرچه   خلق ق  در شرايطی که  
بOا  اقليتی که .  در صحنه حضور داشته نه در خانه ک مهرسال شصت ،  با پنجمتفاوت،  ٧٨ تير ١٨، متفاوت با قيام     زمان ديگر   

 اسOOتراتژی او اصOOال  .سOOازمان رهبOOری کننOOده انقOOالب در صOOحنه حاضOOر نبOOود    . سOOر نداشOOت  تمOOام  تOOوش و تOOوان قيOOام کOOرد ولOOی   
   . نمی دانست  و ايرانخيابانهای تهرانکه اتژيک نبرد را  آخر کانون استر. نبود "سازماندهی قيام"استراتژی 

 
چOرا کOه سOر    . وصOل کOردن پOنج نقطOه ای را کOه در تهOران آزاد کOرده بOود نشOد          موفOق بOه    ٨٨در عاشOورای   "جنOبش سOرخ  "آری 

 و کOه اگOر در تOاريخ ايOران چيOزی بواقOع افتخOارآميز       جنOبش آن اقليOت ويOژه نشOان داد      اما يکبار ديگر بOه مثابOه بينOه بOارز    . نداشت  
 ی آلترنOاتيو . بOوده و هسOت    " جنOبش اصOالح نظOام    "مقابOل در رنOاتيو انقOالب   آلتيگانOه  او کOه   .باليدنی باشد ، جز آن نبوده و نيسOت         

 و رياکOاری کOه بOا شOليک      اکثريت پرمدعای نظاره گر بنده قدرت  همانجنبش   يعنی   "جنبش سبز " درست در نقطه مقابل      سرفراز
دوبOاره خيانOت    بOه قOدرت تOن ميدهOد و     همی برد و دوبارآمدن اولين ضربه شالق دژخيم به خانه های خود پناه        وارداولين گلوله و    

  .  نيرو بچرخد ينکدامبه نفع اينبار تا تعادل قوا   ،به نظاره می نشيندبه غرزدن مشغول می شود و دوباره دوباره می کند و 
 
 ايران سر بيچارگی دراز که است مخملی ابزار انقالبهمان اما  " جنبش سبز ". ، طاليه دار انقالب قهرآميز است       " جنبش سرخ "

  نOه  چOرا کOه ايOران نOه اوکOرائين ديOروز اسOت و       .و نOه مOی توانسOت کOه ببOرد     بجايی برد   راه  نه   تحت حاکميت قصابان و راهزنان      
ا بOرادران ارتشOی و ايضO   خيابان داشته باشOد کOه   در می تواند حضور ميليونی  آن اکثريت خاموش تنها در شرايطی . تونس امروز   

لولOه  در  ، يی شOان  طالامOام عصOر  برهبOری   مثOل اولOين انقOالب مخملOی تOاريخ معاصOر      که   وندحاضرشبجای برادرکشی    ،   سپاهی
بوضOوح  عليOه حاکميOت   ه خيابان می آيد کOه تعOادل قOوا بر   اين تنها موقعی ب   غيرازب. گذاشته شود   ! گلهای سبز ،   اينبارشان   هاي سالح
 . همين . هم خورده باشد تمام  بر

 
، جامعOه   پيش از بهم خوردن تعادل قدرت درتا ، خاموشهمين اکثريت نظاره گربرای يعنی " اتوده ه"ی انقالبی که برا  عنصرهر

 يOت را در ذهن" تOوده هOا  اسطوره " بايد يکبار برای هميشه .نقشی بيشتر از چرخ پنجم انقالب قائل شود ، تنها خود را فريفته است         
يعنOی لنOين ، خOود بOا اتکOاء صOرف بOه يOک اقليOت کOم           ! هاسOت  انقOالب امOر تOوده    : می گفت آنکس که  .چپ جامعه به چالش کشيد     

بر جOای تOزار   به سمت تصاحب قدرت سياسی خيز برداشت و " لحظه" و يک حزب متشکل و رزمنده  و استفاده درست از     شمار
 را چگونOه  انقOالب نمی دانستند که چه کسی برجای چه کسی نشسته  و در بسياری ازنقاط روسيه آنروز اصال     " توده ها . "نشست  

 .مقدس را چگونه بايد خواند و نوشت " توده"همانگونه که بسياری از روشنفکران چپ ما نيز نميدانند که  !  نوشت بايد خواند  و
 

 منطقه   جديدتعادل قوایبحثی در
 

 سياسOت مقابلOه   لبنOان و فلسOطين کOه    درعOراق و افغانسOتان و    و اسOرائيل  آمريکOا هOای  بر دولت   نئوکانهای حاکم  بار شکست فضاحت 
 تغييOر   ، باعOث ه اسOت  و دخالتهای همه جانبه آن در مناطق حضور دولتين مذکور نقش مهمی در آن داشت      رژيم جمهوری اسالمی    

با تحمل يOک  " ح بازهاجنا".  يک جابجايی قدرت در راس حاکميت اياالت متحده می گردد       موقت معادله قدرت در منطقه و ايضا      
ايOن شکسOت    .وامOی گذارنOد   "  مسيحای سOياه " و   "موسسه بروکينز "قدرت اجرايی را به دار و دسته          موقتا ،شکست استراتژيک   

و " جنOاح بازهOا   " ، اعضOای قدرتمنOد  "خOوزه ماريOا ازنOار   " و "تOونی بلOر  ". اثرات خود را در اروپا نيز بالفاصOله نشOان مOی دهOد             
بOه  عجالتOا  جنOگ عOراق   " سOه تفنگOدار  "و بدينسOان   قOدرت مOی شOوند     و اسپانيا نيز مجبور بOه واگOذاری   نئوکانهای حاکم بر بريتانيا 

 نتانياهو به مثابه يکی از اعضای ارشOد بنيامين .  باقی می مانند ده اما همچنان  در دولت حرامزا   نئوکانها   . می خزند   پشت صحنه   
 کOه  بOدانجا مOی انجامOد   نهايتOا  بOاال  ر  عملکرد ايOن دوگOانگی د   .  اسرائيل حفظ می کند    در دولت  دست باال را      همچنان " جناح بازها "

اسOرائيل  راس دولOت   در"جنOاح بازهOا  "باقيمانOده  مهره و آمريکا در "جناح کبوترها" ميان دولت متعلق به مطلقا تاکتيکی تضادهای  
در بOرای اولOين بOار ازعمOق بOه سOطح آمOده و        تضOادهايی کOه    . برسOد کنون تا   حرامزاده دولتمقطع تشکيل   ازبه باالترين حد خود     

 .يل هم رسانه ای می شونداسرائدرون 
 

 وی ايOOران رژيمهOOاو همOOزاد يعنOOی جOOنس  بنيOOادگرای همرژيOOم ميOOان دو ،منطقOOه خاورميانOOه تعOOادل قOOوا درمOOدار در معادلOOه جديOOد ، 
کل حول دوری و نزديکی به يکOی از اقطOاب ايOن معادلOه شO     نيز  منطقه  بار کل آرايش سياسی در     به همين اعت   .ميشود بسته   اسرائيل

همين معادله قواست که می توان داليل بسياری از دوری و نزديکيهOای   حاکم برقانونمنديهایاين کادر و تنها با فهم در  .می گيرد   
 هرگونOه فشOار  ا کOه  رچO . فهOم کOرد   قابلOه بOا رژيOم جمهOوری اسOالمی را           عدم قاطعيOت دولOت ايOاالت متحOده در م          و منطقهدرسياسی  
  غيرمتعOارف ، بOاال بOردن    آن راه ببرد ، در نظOر کبوترهOای  دولOت اوبامOا        سرنگونیبه  می که     بر روی جمهوری اسال     نامتعارف

بازگشOOت دوبOOاره نئوکانهOOای بنيOOادگرا در و بOه تبOOع آن  قOOه کOOل منط  البتOOهشOOته کOه تOOاثيرات آن را بOOدنبال داوزنOه نئوکانهOOای اسOOرائيلی  
 .اياالت متحده را هموار خواهد کرد 

 
 و سOختی غيOر معمOول  آن     دولت اوباما نسبت به وحوش حOاکم بOر ايOران      نرمی ظاهری است که می توان     اينجنه ؟   ! عجيب است   

ه انگونO هم.بهتOرفهم کOرد   را  شOان " راه حل سOوم "رژيم ايران  و اپوزيسيون  طلب سرنگونیرترين نيروی   يم رابطه با مقتد    تنظ در
و تقابOل  از سويی   قطب اسرائيلدولت عربستان به طقه يعنی   و رقيب استراتژيک رژيم ايران در من      دشمن  پنهان   نزديک شدن  که

مطلقOا تOاکتيکی اسOت امOا ابعOاد      تقابلی که اگرچه .  نيز ارازسوی ديگر ی بازهای اسرائيلبا  دولت کبوترها در ترکيه حيرت انگيز  
در تOاريخ مناسOبات ميOان دو    تا آنجايی کOه بOرای اولOين بOار     . گذاشته است يک رويارويی متعارف را پشت سر   آن بعضا مرزهای    

  .يل می راند ترکيه به اسرائ! دولت مربوطه ، يک کارشناس اسرائيلی سخن از تهديد تهاجم نظامی 
 

 کمتOر از يکمOاه پOيش     ،ی از طرح خاورميانه بOزرگ  مهمبه مثابه بخش" انغ اردوطيبرجب  " حزب عدالت و توسعه به رهبری     
 "نجOم الOدين اربکOان   "متعلق بOه  " حزب فضيلت"با يک انشعاب بزرگ از    ،   ٢٠٠١اوت   ١٤، يعنی در     سپتامبر ١١سياه بازی    از

  .بدست می گيردبا حمايت کامل اياالت متحده   قدرت را انتخابات زودرس در ترکيه بدنباليکسال بعد هم . بنيانگذاری می شود 
 

٣ 



سOرمايه داران حاضOر   خطOاب بOه   خصوصOی  در يOک نشسOت   روی اينترنOت هسOت ،   بOر  ان خود در نشستی کOه ويOدئوی آن    غاردو
  !"ی از اين طرحيمبخشما خود . خاورميانه بزرگ نيستيم  طرح  باما همراه"صراحتا می گويد که 

 
 پايان  ميان، فترت دوران   سالهای پايانی يعنی.دوغان اساسا طرح جناح کبوترها در سالهای آخرهزاره دوم است      رطرح دولت ا  

يعنی دوران بوجودآمدن خالء قدرت در تمامی نقOاطی کOه در دوران جنOگ سOرد در      ." عليه ترور  جنگ"آغاز    و      "جنگ سرد "
  و چه از نوع  خمينيستیچه از نوع  شيعه    "کمربند سبز "الب  قدربنيادگرايی اسالمی     .هژمونی اتحاد شوروی بودند   زيرطرف و   

بOه يOک تهديOد    ، در دوران جديد تبديل  برعهده داشتندی   اتحاد شورو  عليهنقش مهمی   در دوران جنگ سرد     سنی وهابيستی آن که     
يOک تهديOد    قابليOت تبOديل شOدن بOه     مOی توانسOت کOه بسOرعت     ،  ايOن دوران تهديOدی کOه در صOورت مهارنشOدن در    . بلقوه می شOوند     

 . کسب نمايددر دوران بعدی   رابالفعل
 

  تهديOد  خنثOی کOردن  اولOی بOدنبال   . حOران هسOت    و ب تهديد با   برخورد در نوع" جناح بازها" با   "جناح کبوترها "تفاوت عمده ميان    
 از تبOديل شOدن   پيشOگيری  بOدنبال  بازهOا  .بحOران اسOت   مهار  و   تهديدتنازميان برداشمعتقد به اليکه دومی   حدر بحران است    حلو  

فريبکOاری  . اسOت   بازدارنOدگی رها در حاليکه سياست کبوت. اند  ديد بالقوه   از طريق فلج کردن ته    ل  بالفع به تهديدات    القوهتهديدات ب 
    .   است بديل سازی از همه مهمتر .است 

 
ام القOراء خOود را در ايOران    ، و فروپاشOی اتحOاد شOوروی     کOه پOس از پايOان جنOگ سOرد     اسOالمی  مهOاجم  درمقابل تهديOد بنيOادگرايی      

تهديOOد آلترنOOاتيو ، هOOا آنبOOرای  البتOOه در آغOOاز  خOOود بنيOOادگرايی اسOOالمی هOOم  .بOOدنبال آلترنOOاتيو آسOOت " جنOOاح کبوترهOOا" ،کردهمسOOثقر
 سOهم خOواهی  در   ايOن  . خواهOان سOهم شOده اسOت      حاال که توانسته بديل چپ را از ميOدان بدرکنOد   .است  بوده  حاکميت چپ انقالبی    

ميOان بOردن آن   تهديOدی کOه بOرای از    . يعنی تبOديل شOدن بOه تهديOد      اين .گناهی است که به سادگی بخشيدنی نيست    ،  کادر نظم نوين    
 خOاتمی   شOعبده بOازی  .ترناتيو را از درون خود نظOام مقOدس بيOرون بکشOند      ابتدا تالش می کنند که آل .بايد دوباره بديل سازی کرد   

  و بانOد او در یدليOل اول قاطعيOت خامنOه ا   . ی خOورد  شکسOت مO  اين سياست به دو دليل در ايOران   . محصول اين سياست کالن است    
 پيش بردن سياسOتهای  .است" تصاحب قدرت سياسی  "بزدلی و بی کفايتی خاتمی در مقوله        و ديگری   " سیاحفظ قدرت سي  "مقوله  

ولOه  کوت. ی و هOم کاريسOما  داشOته باشOند     هOم بيOنش سياسO     کهداردآدمهای مقتدر و استخوانداری    کالن آنهم در ابعاد فراملی نياز به        
بOر روی اسOب حقيOری شOرط بنOدی کOرده بOود کOه بOاختی          ترهOای کلينتOون    دولOت کبو   .اين را داشت و نه آن       شيادی چون خاتمی نه     

   ام القOراء  قلOب   در حاصل اين سياست ابلهانه محکمترشدن پايOه هOای بنيOادگرايی اسOالمی           .  را بدنبال داشت     تحقيرآميزدردناک و   
 .ايی به بازها را بدنبال دارد واگذاری قدرت اجر در خود اياالت متحده هم .تکپايه شدن موقت رژيم جمهوری اسالمی است و 
 
 "انغO رجOب طيOب اردو  "  بOر روی  ، سرمايه گذاریدر مقابله با بنيادگرايی اسالمی  کبوترها در رابطه با بديل سازی      "طرح ب "

ان کOه از مسOئولين حOزب مOذکور اسOت در يOک       غO اردوهمانگونه که درباال اشOاره کOردم ،       . می باشد    "فضيلت"اسالمی  در حزب   
 بنيانگOذاری مOی کنOد کOه     ی جداشده ، حزب جديدحزب را ترک کرده و با تعداد ديگری از مسئولين و کادرهای     رانه  حرکت متحو 

ان ، نظريه پردازی است که هم  برنامه  غ اردو. نوع ايرانی بشود  بنيادگرايی اسالمیدر تقابل با قرار است بديل جهانی کبوترها    
يکOی از دوجنOاح   کبوترهOا يعنOی    و هOم  خOود عضOو    د و هOم حاميOان قدرتمنOد بOين المللOی      هم کاريسما دار. دارد و هم بينش سياسی    

  .هست   تشکيالت بيلدربرگ در درونبرتر
 

انتخابOات را در ترکيOه مOی بOرد و بOا تشOکيل اولOين دولOت قدرتمنOد            ان يعنی حزب عOدالت و توسOعه       غ ، حزب اردو   ٢٠٠٢در سال   
هOيچ   .متحقOق مOی کنOد     را حاکميOت  درگOرفتن قرار  يعنOی   اولOين شOرط  بOديل شOدن     ،پOس از مصOطفی کمOال    تاريخ معاصOر ترکيOه    

، ، محال است که تOا پOيش از تصOاحب قOدرت سياسOی در يOک جغرافيOای مشOخص         و چه ارتجاعی    نيرويی در جهان ، چه انقالبی     
در  خOود   گرايی اسالمی ، بدنبال الگOوی  بنياد به همين دليل هم هست که . الگو شده  و در مقام يک بديل جهانی بنشيند           به    تبديل

 .  می بيند ترکيه خود را در حزب عدالت و توسعه آلترناتيوبهارعربی می گردد  و ام القراء 
 

و   مانOدن در حاکميOت    مدل اردوغانی را هموار می کنند که مهمتر از آن بهای     " اسالم مدره "کبوترها نه فقط راه تصاحب قدرت       
تش و نيروهای امنيتی رژيم الئيک و غيرمOذهبی ترکيOه را نيOز بOا بسOتن دسOت ژنرالهOا و پاشOاها و خنثOی                حفظ قدرتش درمقابل ار   

 حاصOل آن همOين اسOت کOه     . ، بOه تمOام و کمOال مOی پردازنOد       احبان واقعOی قOدرت در ترکيOه معاصOر      يعنی ص " دولت پنهان "کردن  
زمينOه    قOرار اسOت کOه    پيOدا کOرده و  مصر و تونس  در   باال را    دست" اسالم مدره "بديل  جريان انقالبات مخملی در بهارعربی ،       در

   .دکن هم فراهم را  آينده  در خاورميانهحکومتهای راست ميانهسياسی در ساختار از نوع اسالمی آن تثبيت ليبرال دمکراسی 
 
 
 

 ١٣٩٠ديماه ١٥پايان بخش اول ، 
 
 
 
 
 
 
 

٤ 
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 بخش دوم ـ ايران ـ بديل انقالبی
 

و شارالتانيس[م اص[الح طلب[ی در اي[ران ، بج[ز اراده ق[اطع بان[د خامن[ه ای در               " انق[الب مخمل[ی   "مثلث شکست پروژه ضدانقالبی     
حفظ قدرت به هرقيمت از سويی و ناتوانی و زبونی باند خاتمی ، موسوی ، کروبی در رقابت با قدرت ازسوی ديگر، ي[ک ض[لع          

" گفتم[ان س[رنگونی  "، يعنی "اقليت ويژه" راديکال و انقالبی در ميان آن  گفتمان هم دارد و آن حضور زنده و فعال يک      سومی
 . بسا پيچيده و متفاوت کرده است " بهارعربی"همين ضلع سوم هم هست که شرايط ايران را برخالف . بوده و هست 

 
، يعن[ی  " جن[بش س[بز  "ار و پ[ود اي[ن اقلي[ت وي[ژه اس[ت ک[ه از مي[ان لج[ن           بدليل حاکميت بالقيد وشرط اي[ن گفتم[ان راديک[ال در ت[            

، دوباره پرمی کش[د و خيابانه[ا را   "اسقاط نظام "، يعنی جنبش    " جنبش سرخ "، ققنوس غرقه به خون      " اصالح نظام "جنبش  
ه نق[اب س[بز را   بال گشودن اين ققنوس هميشه سرخ مقاوم[ت اس[ت ک[   .   به سيطره خود درمی آورد      ٨٨همچون قيام عاشورای    

ققنوس[ی ک[ه   . از چهره جنايتکاران  و خيانتکاران رنگارنگ همدست نظام پايين می کشد و صورتکهای س[ياه را عي[ان م[ی کن[د              
در درازنای تاريخ ايران اگرچه همواره با يک بال خون و يک بال خيانت ، ولی هرگز، هرگز، آسمان اي[ن خ[اک را ت[رک نک[رده           

 . ن مردم پشت نکرده است و به اين سرزمين  و به اي
 

در آسمان ايران در پرواز باشد ، هرگونه رفرم درهر ش[کل و ف[رم آن تنه[ا       " گفتمان سرنگونی قهرآميز  "تا هر زمان که     ! آری  
اين را بهتر از همه جناح خامن[ه ای فه[م ک[رده و متناس[ب ب[ا هم[ان خ[ود را منق[بض ک[رده و          ! راه به انقالب خواهد برد و الغير   

اگر کسی تصور می کند که خامنه ای نمی فهمد و يا نمی داند که استفاده از جرثومه ای همچ[ون موس[وی ، ت[ا کج[ا از     . می کند   
بی ترديد او به من[افع داخل[ی و ب[ين الملل[ی     . نظام جمهوری اسالمی در تماميت آن مسئله حل خواهد کرد، سخت در اشتباه است        

 .  قبال هم اينرا هشت سال در زمان خاتمی تجربه کرده است . ست استفاده از موسوی و شعبده اصالحات آگاه ا
 

اما او به مثابه مسئول اول حفظ نظام ، به حقيقت ديگری نيز آگاه است که شايد برای ديگ[ران کمت[ر قاب[ل فه[م باش[د و آن به[ای             
ادن ب[ه ه[ر مي[زان از ش[کاف در     او می دان[د ک[ه ت[ن د     . بر نظامهای توتاليتر تحميل می کنند       " شکاف"سنگينی است که پذيرش     

اي[ن قانونمن[دی ح[اکم ب[ر سيس[تمهای توت[اليتر در       . باال ، کم يا زياد ، زاويه ای را باز خواهد ک[رد ک[ه ت[ا ثري[ا گش[اده خواه[د ش[د                  
هرچه که فشار از بيرون اف[زايش پي[دا کن[د ، درج[ه      . پوزيسيون و اپوزيسيون هم نمی شناسد       . شرايط  محاصره کامل می باشد       

کردن مالء پيرامون ، تا بدانجا م[ی رس[د ک[ه ن[ه ب[رای دوس[ت قاب[ل        " نه خودی"و " خودی. "قباض درونی را بايد باالتر برد   ان
حامی دلسوز . پيرو بی چون و چرا می خواهد . سيستم برای حفظ خود ديگر نياز به دوست ندارد       . فهم است و نه برای دشمن       

خيابانه[ای اط[راف دانش[گاه را    " امت هميشه درصحنه"مهم نيست که ديگر . از دارد  به درد نمی خورد ، به هوادار تيغ کش ني         
 .است که بايد درصحنه بماند " بسيج"مهم نيروی تيغ برکف . پر نمی کند 

 
امام تازيانه و دار می ماند و نه ماوايی برای کروب[ی ، رئ[يس      " عصرطاليی"اينجا ديگر نه جايی برای موسوی ، نخست وزير          

به رس[ميت ش[ناخته م[ی ش[ود و ن[ه ارزش[ی ب[رای        ! نه حقی برای رفسنجانی ، سردار کذايی سازندگی       . مجلس اصالحات   تبهکار
. حتی فرجه ای هم برای غرغر در لفافه عاليی ، سردار سابق سپاه نبايد داده ش[ود   . خاتمی رئيس جمهور آبدارچی سابق نظام       

اخ[راج باي[د   "بسيج  حتی جلوی در خانه خود بود ، انهم با ش[عارهای کوبن[ده   به غير از اين بايد منتظر اجتماع گله های وحشی           
ي[ا  ! يا ذوب در رهب[ری و ي[ا  بي[رون    !  آری " . مرگ بر ضد واليت فقيه"و " تواب بايد گردد"و  " اعدام بايد گردد  "و  " گردد  

 .راه سومی نيست ! بايد با واليت مطلقه بود و يا بر او 
 

صرفنظراز وحشت هميش[گی  . بی شعوری محض هم هست. از اصالحات گفتن، تنها بی شرافتی نيست     دراين نقطه بازهم سخن     
زي[اده ت[ر از آن م[زدوری ب[ی جي[ره و مواج[ب در       . اصحاب استحاله و اصالح نظام از پرداخ[ت هزين[ه ، باله[ت آش[کارهم هس[ت          

حکوم[ت ش[ونده ای   . کنن[ده نيس[ت ک[ه مقصراس[ت     در نظامهای توتاليتر اين تنها حکومت . راستای تداوم سيستم توتاليتر هست  
هيچ موجود دوپايی در جايگاه ديکتاتوری محض قرار نمی گيرد مگر آنکه پيش[تر ،      . هم که تن به استبداد می دهد مقصر است          

 . تک به تک باال رفته باشد " مردم هميشه درصحنه"از پلکان شانه های 
 

  انبس[اط ب[ه دنب[ال   " خاورميان[ه ب[زرگ  " اس[تبداد م[ذهبی ، ط[رح       انقب[اض  ولی درست درنقطه مقاب[ل ض[رورت ب[ی چ[ون و چ[رای             
ب[ا ج[ديت خواه[ان آن اس[ت ک[ه ه[يچ           . اس[ت   " جامع[ه ب[از   "ب[دنبال   . اس[ت   " عصرگلوباليزم"کامل سيستمهای سياسی منطبق با      

م[ديريت گ[ردش   . ش[د  درهيچ کجای اي[ن دهک[ده جه[انی وج[ود نداش[ته با     " سرمايه کالن"مانع و رادعی در مقابل حرکت آزادانه      
سيس[تمهای ديکت[اتوری   . اس[ت  " راس[ت ميان[ه  "و يا ب[ه عب[ارتی     " ليبرال دمکراسی "موزون اين سرمايه اما تنها در صالحيت        

موسوم به جنگ سرد ، کمک کننده نيستند بلکه بدليل سهم خواهی و سنگ اندازی و        " جنگ سوم "ديگر نه تنها بمانند دوران      
ب[ه اي[ن اعتب[ار ،    . انه سرمايه فراملی ، تبديل به مانع و رادع گسترش و تثبيت گلوباليسم شده اند       بعضا جلوگيری از حرکت آزاد    

نظامهای استبدادی غيروابس[ته و روی ک[ار آوردن ليب[رال دمکراته[ا و ي[ا اس[تحاله ن[رم و مخمل[ی س[اختار آنه[ا ب[ه                       " براندازی"
اي[ن  . ب[راه افت[اده اس[ت    " جن[گ علي[ه ت[رور   " بن[ام  ٢٠٠١ س[پتامبر  ١١سمت راست ميان[ه ، دغدغ[ه اص[لی جنگ[ی اس[ت ک[ه در           

 . که من از سالها پيش بر آن پای می فشارم ، ريشه در اينجا دارد " آنتاگونيسمی."تئوری در ايران جواب نمی دهد 
 

٥ 



 براندازی نرم ، براندازی سخت
 

جدای نقش و وزن و جايگاه . بسر آمده است اخيرا بان کی مون ، دبيرکل سازمان ملل گفته است که دوران نظامهای استبدادی        
بواق[ع م[ا در آس[تانه پاي[ان     . در کادرنظم نوين ، ب[ا اينح[ال جن[اب دبيرک[ل ع[ين واقعي[ت را م[ی گوي[د         ! مترسکی بنام سازمان ملل    

ه را ب[ه زب[ان س[اد   " خاورميان[ه ب[زرگ  "او روح و مضمون ط[رح       . عصر ديکتاتورهای فردی و حکومتهای خاندانی قرار داريم         
ن[ه تنه[ا در زمين[ه تکنول[وژی و ارتباط[ات بلک[ه در تم[امی عرص[ه ه[ای          . ويژگی هزاره سوم ، پيچي[دگی آن اس[ت    . بيان می کند    

ب[[ا " عنص[[راجتماعی"آس برن[[ده نظامه[[ای ديکت[[اتوری ف[[ردی ، توان[[ايی سيس[[تم در قط[[ع ارتب[[اط    . زن[[دگی سياس[[ی و اجتم[[اعی 
ب[ه  . باطات و در دوران حاکميت ماهواره و اينترنت ديگر محلی از اعراب ندارد اين توانايی درعصر ارت   . بود  " عنصر پيشتاز "

دوران ، . عص[ر م[ا عص[ر تقاب[ل آلترناتيوهاس[ت      . عکس عامل و مح[رک ب[ی ثب[ات کنن[ده سياس[ی و ناآراميه[ای اجتم[اعی اس[ت          
عص[[ر .  ب[[ديل سازيهاس[[ت عص[[ر.دوران سيس[[تمهای پيچي[[ده ت[[ر و کارآم[[دتر در رابط[[ه ب[[ا کنت[[رل م[[وزون عنص[[راجتماعی اس[[ت   

اي[ن البت[ه آن چي[زی اس[ت ک[ه جن[اب دبيرک[ل از          .  سرمايه کالن در قالب دمکراسی ليبراليستی اس[ت          پنهانجايگزينی ديکتاتوری   
 . کنار آن چه ساده ، چه بسادگی ولی آگاهانه درمی گذرد 

  
پي[روزی ب[ر فاشيس[م ، مع[ادل ع[روج      . س[ت   س[رمايه يعن[ی عص[ر فاشيس[م ا    عريانآغاز قرن بيستم ، دوران حاکميت ديکتاتوری      
در اين نقطه ديگر نيازی ب[ه شمش[ير   .  ، در قله تعادل قوا تثبيت کرده است  ١٩٢٩سرمايه مالی است که خود را با بحران مالی          

 ، بورژوازی دالل کارشمشير را با اتکاء به يک دستگاه" صدور سرمايه"در دوران . برهنه سربازان ارتش استعمارگر نيست      
در کوچه وخيابان ديگر نه سرباز بيگانه که سرباز و پليس خودی است ک[ه      . عريض و طويل استبدادی به خوبی انجام می دهد          

در . در دوران کلونياليزم ، ماهيت حکومت در کشورهای استعمارشده مهم نب[ود  . در مقابل چشمان جامعه وابسته عمل می کند      
نيازعص[ر امپرياليس[م ،   . کميت جوامع وابسته نم[ی توانس[ت حاکميته[ای فئ[ودالی باش[د      ديگر حا. عصرامپرياليسم اما مهم است     

رفرم ارضی شاه که تحت عن[وان انق[الب س[فيد ب[ه جامع[ه       . استحاله نظام فئودالی به بورژوازيهای کمپرادور در اين جوامع بود           
اه ت[ن ب[ه اي[ن اس[تحاله طبق[اتی نم[ی داد ،       اگ[ر ش[  . عرضه شد و تصادفا امروزهم سالروز آن است ، نش[انه هم[ين ض[رورت ب[ود        
 . مجبور بود جايش را در همان آغاز دهه چهل خورشيدی به علی امينی بدهد 

 
ني[از عص[ر گلوباليس[م ، اس[تحاله ديکتاتوريه[ای      . عين همين ضرورت امروز هم در رابطه با سيستمهای سياس[ی موج[ود اس[ت             

اگر کس[ی اي[ن نقط[ه کلي[دی را فه[م نک[رده باش[د ، اص[ال مقول[ه ای          .  ی است فردی و حکومتهای خاندانی به دمکراسيهای ليبرال   
ب[[ه هم[[ين دلي[[ل ه[[م هس[[ت ک[[ه هن[[وز در . مش[[کل بخ[[ش بزرگ[[ی از چ[[پ س[[نتی هم[ين اس[[ت  . را نفهمي[[ده اس[[ت " گلوباليس[[م"بن[ام  

"  گلوباليس[م "چي[ده عص[ر  با مق[والت پي " امپرياليسم"چارچوب مناسبات جنگ سرد دست و پا می زند و با قانونمنديهای دوران          
ديکت[[اتوری ، ض[[رورت ب[[ی قي[[د و ش[[رط حف[[ظ  و کنت[[رل جوام[[ع تح[[ت س[[لطه در دوران جن[[گ س[[رد و حاکمي[[ت  . کلنج[[ار م[[ی رود 
ام[ا هم[ين ديکت[اتوری س[ودمند عص[ر ق[ديم ، درعص[ر جدي[د تب[ديل م[ی ش[ود ب[ه م[انع و رادع حرک[ت آزادان[ه                          . امپرياليستی ب[ود    

جه[انی ب[ی   . را بخواهم در يک جمله خالصه کنم چيزی بيشتر از اين نخواه[د ش[د   " گلوباليسم"ی يعنی اگر تئور . سرمايه کالن   
 . است " گلوباليسم"اين روح و غايت نهايی . همين . مرز ، بی هيچ سد و مانعی فراروی چرخش آزادانه سرمايه کالن 

 
قانونمن[ديهای جدي[د تض[ادهای جدي[دی را ه[م      . ارد اين اگرچه جمله ای کوتاه است ، اما تبعات متحقق شدن آن سری بس دراز د       

تض[اد ک[ار و   . اينجا ديگر تضاد خلق و امپرياليسم ک[ه تض[اد اص[لی دوران امپرياليس[م ب[ود ک[اربردی ن[دارد        . به همراه می آورند  
 از دوران  در درون ديکتاتوريه[[ای بج[[ا مان[[دهتض[[اد عم[[ده در س[[طح جه[[انی  و تض[[اد آزادی و اس[[تبداد ، تض[[اد اص[[لیس[[رمايه ، 

گ[زينش دوس[ت و دش[من ه[م در مب[ارزه ب[ا اس[تبداد  ب[ويژه اس[تبداد م[ذهبی  بطورخ[اص و            . جنگ سرد درعصرگلوباليس[م اس[ت      
 .ابعاد ملی هم نخواهد داشت . ديکتاتوريهای ايدئولوژيک بطورعام ديگر تنها ماهيت طبقاتی صرف نخواهد داشت 

 
رکل گفت[ه اس[ت ، پاي[ان عص[ر ديکت[اتوری و ض[رورت ب[ه روزک[ردن سيس[تمهای                مهمترين اين تبعات اما همانگونه که جناب دبي       

 در سيس[تمهای اس[تبدادی برآم[ده از ش[رايط به[م خ[وردن تع[ادل ق[وا پ[س از             تغيي[ررژيم يعن[ی ض[رورت     . سياسی در جه[ان اس[ت       
يعن[ی   .  افغانس[تان  يعنی ع[راق و  " . خاورميانه بزرگ "يعنی همان محور اساسی طرح      . فروپاشی اتحاد جماهيرشوروی سابق     

 .....  يعنی ايران  و  . يعنی ليبی  و سوريه . تونس و مصر 
 

اي[ن تغيي[ر تنه[ا سيس[تمهای     .  در کش[ورهای مختل[ف متف[اوت خواه[د ب[ود      ش[يوه ه[ای تغيي[ر   متناسب ب[ا ماهي[ت اي[ن ديکتاتوريه[ا         
س[رمايه  .  دوست را نيز ش[امل م[ی ش[ود    سياسی کشورهای دشمن را هدف نمی گيرد ، دستگاه استبداد و ساختارهای کهنه دول    

 .    او هم بدنبال کارگزار و پيرو فرمانبردار است . کالن در شرايط انبساط  و درموضع قدرت ، نيازی به دوست ندارد 
 

 )تونس و مصر ( ـ  انقالب مخملی ، گذار مسالمت آميز ١
 

ابسته ، گزينه موسوم به انقالب مخمل[ی ي[ا بران[دازی ن[رم     مهمترين و کم هزينه ترين شيوه تغيير در سيستمهای استبدادی غيرو     
ينش[ناين ش[کل   آيکايی  و بنيانگذار بني[اد آلب[رت   نظريه پرداز آمر" جين شارپ"اين نظريه که اساسا بر مبنای تئوريهای    . است  

ب مخمل[ی ي[ک نظري[ه    به عبارت ديگ[ر نظري[ه انق[ال   . گرفته ، يک محور اساسی دارد و آن هدايت تحول از طريق انتخابات است   
بر مبنای اين نظري[ه ، پفي[وزی مث[ل خ[اتمی منتخ[ب      . مشروعيت حاکميت نيز برهمين اساس است      .  است   انتخابات محور اساسا  

 ! به همين سادگی . جنگ برعليه آنهم می شود  تروريسم . مردم است و دولت کذايی اصالحات ، دولت مشروع 
 

تئوريزه گشته و ت[ا کن[ون ب[ه ب[يش از س[ی زب[ان       " از ديکتاتوری به دمکراسی  "ر او   نظريه جين شارپ که در قالب کتاب مشهو       
 اس[ت ، ام[ا   ١٩٩٢ترجمه شده است ، در آغاز به مثابه رهنموده[ای عمل[ی او ب[رای جن[بش خواه[ان تغيي[ر در ميانم[ار در س[ال          

س[تان ، گرجس[تان ، اوک[رائين ،    متعاقبا پايه های نظری بس[ياری از تح[والت س[اختاری در کش[ورهای بل[وک ش[رق ازجمل[ه صرب                   
 .را تشکيل داده  و دامنه نفوذ آن تا جنبش کذايی سبز و انقالب فيس بوکی تونس و مصرهم کشيده شده است ... قرقيزستان و 
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چ[را ک[ه   . هسته مرک[زی فعاليته[ای بني[اد آلب[رت اينش[تاين ، ک[ار ب[ر روی ش[يوه ه[ای مس[المت آمي[ز انتق[ال ق[درت سياس[ی اس[ت                            
 انتقال قدرتی که با استفاده از قهر صورت بگيرد ، الجرم نيروهای غيرقاب[ل کنترل[ی را ب[ر س[ر ک[ار م[ی آورد ک[ه الزام[ا                       هرگونه

بن[ابراين پ[يش از ه[ر چي[ز م[ی بايس[تی ک[ه در ه[ر جن[بش ب[القوه ای ، عم[ل قهرآمي[ز را تح[ت عن[وان               . فرمانبردار نخواهن[د ب[ود     
 .خشونت هدف گرفته و تبديل به تابو کرد 

 
اين را اگر بشود فهم کرد آنگاه بهتر می توان ريشه های تئوريک ضديت بس[ياری از ب[ازيگران ص[حنه سياس[ی اي[ران در تبلي[غ                     

برمبن[ای اي[ن   . مس[المت آمي[ز را فهمي[د    ! عليه استفاده از قه[ر انقالب[ی در مقابل[ه ب[ا قه[ر ض[دانقالبی حاکمي[ت  و تق[دس مب[ارزه                   
استفاده از خشونت از سوی نيروی مقابل دول[ت ،  . مال خشونت بسا بيشتر از مردم هست نظريه، بدليل آنکه قدرت دولت در اع    

دمکراتها هرچقدر هم که دوام بياورن[د در  ." که در آن ديکتاتور برتری دارد     يعنی پای گذاشتن به ميدانی    . يعنی رفتن روی مين     
 در ميدان عمل قهرآميز که بدان مارک خشونت زده    خالصه . "نهايت مغلوب برتری نظامی و تسليحاتی ديکتاتورها خواهند شد        

نيروي[ی ک[ه معتق[د ب[ه     يعن[ی اينک[ه   . می شود ، حکم داده شده است که ديکتاتورها هميشه پيروزن[د و دمکراته[ا هميش[ه مغل[وب            
از خشونت تح[ت  بدين ترتيب استفاده .  باشد  کهمقاومت قهرآمير در مقابله با ديکتاتوريست اصال نيروی دمکراتيکی نمی تواند         

درخ[ارج حاکمي[ت ه[م    " عنص[ر قه[ر  "اس[تفاده غي[ر، از   ! عنوان اعمال ق[انون ، عم[ال تنه[ا در ص[الحيت حاکمي[ت اس[ت و الغي[ر         
 .  چيزی که در پروسه هدايت شونده و قابل کنترل انقالب مخملی عملکرد زهرهالهل را دارد . معنايش هيچ نيست جز تروريسم 

 
. ، مولتی ميلياردر يهودی مجارتبار آمريکايی به عنوان پدر انقالب مخملی نام برده می ش[ود   "سجرج سورو "در ايران اما از     

به نظرمن نقش سوروس بيشتر از آنکه جنبه تئوريک داشته باشد ، نقش سازمانده و تامين کنن[ده م[الی  و آموزش[ی نيروه[ای             
او اينک[[ار را تح[[ت پوش[[ش ايج[[اد  . اس[[ت "  پ[[وپرک[[ارل"سياس[[ی پ[[يش برن[[ده انق[[الب مخمل[[ی ب[[ر اس[[اس تئوريه[[ای اس[[تاد خ[[ود    

.  ب[وده اس[ت   ١٩٨٤بنيادهای گوناگون در بيش از سی کشور دنيا انجام داده است که اولين آن بنياد ملی در مجارستان در س[ال      
ی س[ازمان  او ت[امين کنن[ده م[ال   . بنيادهايی که بگفت[ه خ[ود او نزدي[ک ب[ه ن[يم ميلي[ارد دالر فق[ط بودج[ه رس[می س[االنه آن[ان اس[ت                    

کوتاه سخن ، او ب[ه ب[اور م[ن فرات[ر از آنک[ه نظري[ه پ[رداز انق[الب مخمل[ی باش[د ، تئوريس[ين            . گزارشگران بدون مرز هم هست    
ني[ز  " ط[رح خاورميان[ه ب[زرگ   "ک[ه از مهمت[رين آماجه[ای    " جامع[ه ب[ازی  "هم[ان  . اس[ت  " جامعه باز"و  مروج    " گلوبالسيم"

در ض[من س[وروس از مخالف[ان    . را ه[م ه[دايت م[ی کن[د      " انستيتوی جامعه ب[از   "نوان  او تشکيالتی به همين نام تحت ع      . هست  
 .نيز هست " جناح کبوترها"سرسخت جرج دبليو بوش و نئوکانها و عضو ارشد 

 
بهرتقدير ، پروژه انقالب مخملی در ايران که ابتدا با خاتمی کليد خورده بود و با موسوی ق[رار ب[ود ک[ه ادام[ه ياب[د ، ب[ا شکس[ت         

فتضحانه دارو دسته ج[رج س[وروس ، عجالت[ا ب[ه بايگ[انی س[پرده ش[ده و عوام[ل آن ي[ا در زن[دانهای ول[ی فقي[ه منتظ[ر مرحل[ه                         م
عق[ب نش[ينی ک[رده    " جامعه باز"به درون ...  بعديند و يا امثال اکبر گنجی ، محسن کديور، عبداله مهاجرانی و ده ها نفر ديگر               

 هرکس[ی ک[ه بواق[ع ب[ا رژي[م وحش[ی والي[ت مطلق[ه چن[گ در چن[گ اس[ت ، از آغ[از ني[ز                 ب[رای . و به انتظاردور بعدی نشسته اند       
ب[ه غي[ر از اي[ن مقاوم[ت     . واضح و مبرهن بود که هرچه در اي[ران ج[واب داش[ته باش[د ، انق[الب مخمل[ی ج[واب نداش[ته و ن[دارد             

 .سرفراز قهرآميز در مقابل رژيم جالدان از همان ابتدا نيز مشروعيت نمی داشت 
 
 )افغانستان و عراق (  اشغال نظامی ، تغيير تحميلی   ـ ٢
 

در  . راهکار نئوکانها برای تغييررژيمها در صورت عملی نبودن انقالب مخملی ، تهاجم مستقيم نظامی يا براندازی س[خت اس[ت             
ل به خارج است  و سيستم استبدادی بسته ای که نه انتخاباتی ممکن است و نه ارتش و نيروهای امنيتی يعنی قوای قهريه وص          

تص[ور بازه[ا ب[ر    . نه منفذی برای نفوذ و بسط سرمايه فراملی موجود می باشد ، راه ديگری هم برای تغيي[ررژيم متصورنيس[ت    
! اين بود که  اين راه حل برخالف راه حل اولی نه تنها نياز به سرمايه گ[ذاری درازم[دت نداش[ته و تغييرس[ريع رژيمه[ای ي[اغی                

تص[وری ک[ه اثب[ات عم[ق احمقان[ه ب[ودن       . که درآمد سرشاری را هم به کيسه گشاد سرمايه کالن خواه[د ريخ[ت   را بدنبال دارد بل  
اين شيوه در افغانستان و عراق با موفقيت مقطعی ب[ه اج[را درآم[د و دو رژي[م طالب[ان      . آن چند سالی نياز به گذشت زمان داشت  

 .ظارش را داشتند ، به زانو درآمدند و بعث در ظرف مدتی بسيار کمتر از آنچه که خيلی ها انت
 

اشکال کار در اينجا آن اس[ت ک[ه ب[رخالف راه ح[ل اول[ی ک[ه ابت[دا ب[ه س[اکن آلترناتيوس[ازی ص[ورت گرفت[ه و کادره[ای تغيي[ر در                      
درازم[[دت س[[اخته م[[ی ش[[وند ، در ش[[ق اش[[غال نظ[[امی  آلترن[[اتيوی از قب[[ل حاض[[ر و آم[[اده نيس[[ت و م[[دار ش[[کل گي[[ری حاکمي[[ت       

نيروه[ايی  . اجبارا در ميان نيروهايی بسته می شود که تنها در پروسه تغيير رژي[م در ص[حنه حض[ور پي[دا ک[رده ان[د               پساجنگ ،   
حت[ی اگ[ر م[زدور ب[ا جي[ره و      . که آلترناتيو هرک[ه باش[ند آلترن[اتيو س[اخته و پرداخت[ه ش[ده توس[ط اتاقه[ای فک[ر نئوکانه[ا نيس[تند                        

اي[[ن ش[[يوه ابلهان[[ه ه[[م در ع[[راق و ه[[م در افغانس[[تان ب[[ا  . و ف[[وق ب[[وده باش[[د م[[واجبی همچ[[ون احم[[د چلب[[ی ه[[م در راس آلترن[[اتي 
شکست مفتضحانه ای روبرو شده و اياالت متحده دست و پا زنان در افغانستان ، فعال با بجا گذاشتن ويرانک[ده خ[ونين ع[راق ،       

 .انی سپرده است عمده نيروهای نظاميش را از آنجا  بيرون کشيده و اين راه حل را هم عجالتا به بايگ
 
 )ليبی  و سوريه (  ـ  دخالت بشردوستانه ، پوشش هوايی  ٣
 

" رِژي[م چ[نج  "که بدنبال تجربه موفق ليبی ، دست باال را در مي[ان راه حله[ای موج[ود در رابط[ه ب[ا سياس[ت             ! شيوه مرضيه ای    
و قيامه[ای  " عنص[رداخلی "ذاری ب[ر روی  پيدا کرده و نسبت به گزينه های ديگر هم کم هزينه و هم پردرآم[د اس[ت ، س[رمايه گ[        

اي[[ن آلترن[[اتيو ملغم[[ه ای از نيروه[[ای سياس[[ی عم[[ال موج[[ود در خ[[ارج از    . اس[[ت " آلترن[[اتيو مطل[[وب"مردم[[ی و دس[[ت س[[ازی  
گش[تن  " مطل[وب "ض[رورت  . حاکميت ، نيروهای بينابينی ميانه مردم و حاکميت و معتقدان به رفرم در درون حاکميت می باشد           

. ی آلترناتيو کذايی بی برو برگرد دراختيار بورژوازی ضدانقالبی وابسته به نظم نوين ق[رار داش[ته باش[د     هژمونکه  آن اين است    
 .نخواهد شد " آلترناتيو مطلوب"درغيراينصورت هرکه باشد و هرچه باشد 
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مه[م اي[ن اس[ت    . ردار اس[ت  قرار داده می شود از چه س[ابقه ای برخ[و  " آلترناتيو مطلوب"اصال هم مهم نيست کسيکه در راس        
مه[م همس[و   . مه[م انج[ام جناي[ت و ي[ا مش[ارکت در آن نيس[ت       . که بخشی از نظام بوده باشد که بر راس نظام خ[روج ک[رده اس[ت            

  مه[م نيس[ت ک[ه    . مب[ارزاتی اس[ت   " نرمه[ای مج[از  " رعاي[ت   غرغره کردن کدهای گلوباليس[تی  و   . است  " نظم نوين " بودن با   
، کس[[يکه در راس ش[[ورای انتق[[الی گم[[ارده م[[ی ش[[ود جنايتک[[اری باش[[د ک[[ه س[[الهای متم[[ادی در درون  ف[[ی المث[[ل در نمون[[ه ليب[[ی 

حاکميت ليبی و درموضع وزير دادگستری دولت قذافی مسئوليت مشترک تمامی ضلم و ستمی را برشانه های خود حمل می کند          
 از ميانه رژيم حاکم ب[ه  ، خود را به موقعف نظام مهم آنست که در نقطه تعيين تکلي     . که در سرزمين ليبی صورت پذيرفته است        

 .انداخته باشد " آلترناتيو مطلوب"ميانه 
 

اي[ن اص[ل ک[ه از الزام[ات ص[رف نظ[ر       . است ) آر تو پی ( پشتوانه قانونی برای عملی شدن اين گزينه اصل مسئوليت حفاظت يا        
اس[ی ح[ق حاکمي[ت مل[ی در مبح[ث حق[وق خلقه[ا را ب[ه         ناکردنی طرح خاورميانه بزرگ در کادر جنگ چهارم می باشد ، اص[ل اس     

يعن[ی ديگ[ر ب[ه بهان[ه ح[ق حاکمي[ت مل[ی نم[ی ت[وان          . کناری زده و آن[را تب[ديل ب[ه زيرمجموع[ه اص[ل مس[ئوليت حفاظ[ت م[ی کن[د                    
را به بهانه ممنوعيت دخالت در امور داخلی کش[ورهای عض[و س[ازمان مل[ل      " جامعه بين المللی  "مردمی را کشتار کرد و دست       

از اولوي[ت برخ[وردار   ) آر ت[و پ[ی   ( به عبارت بهتر اگ[ر مس[ئوليت حفاظ[ت ب[ا ح[ق حاکمي[ت مل[ی در تض[اد ق[رار بگي[رد ،                   . ست  ب
 .برتری دارد " حق حاکميت"بر " يتحق بشر"اينکه يعنی . خواهد بود 

 
 اگ[ر رژيم[[ی ب[[رخالف اي[[ن  ح[[اال. برمبن[ای اي[[ن ق[[انون ب[[ين الملل[ی ، ه[[ر دولت[[ی مس[[ئول حف[ظ ج[[ان و امني[[ت اتب[[اع خ[ود م[[ی باش[[د     

برعکس دست به سرکوب و کش[تار م[ردم خ[ود ه[م  زد  و     که مسئوليت قانونی نه تنها اقدام به حفظ جان  شهروندان خود نکرد   
اين مردم هم بجای اينکه مثل گوسفند در خانه هايش[ان س[نگر گرفت[ه ، برخاس[ته و قي[ام ک[رده باش[ند ، مس[ئوليت جامع[ه جه[انی                   

دخال[ت نظ[امی   ) مثل سازمان پيم[ان آتالنتي[ک ش[مالی   (حفاظت از اين مردم توسط ارگانهای ذيربط بين المللی  است که به منظور     
 !دخالتی که ديگ[ر در چ[ارچوب حق[وق ب[ين المل[ل ن[امش تجاوزنظ[امی نب[وده و برخ[وردار از مش[روعيت حق[وق بشريس[ت              . کند  

 مس[[لح  م[[ی ش[[ود ، علي[[رغم اس[[تفاده گس[[ترده از عنص[[ر و ي[[ا آزاديبخش[[ی ه[[م ک[[ه در اي[[ن هي[[ر و وي[[ر تش[[کيل  و!  ارت[[ش آزادی 
و  حمايتهای گسترده مالی . نه ماهيت تروريستی دارد و نه تسليح آن غيرقانونی است     ! نظامی  و کشت و کشتارهای ضروری        

ب[ه حس[اب   تسليحاتی به آنهم که فی المثل در نمونه ليبی سر از ارقام نجومی ميلي[اردی درآورده ب[ود ، کم[ک خ[ارجی نامش[روع                  
 .نام می گيرد ساندوستانه  و حمايت از حقوق بشرهم نمی آيد که هيچ ، دخالت ان

 
وارد ک[[ردن نيروه[ای زمين[[ی و اش[[غال مس[تقيم نظ[[امی ، ش[[رط    . ه[يچ رژيم[[ی ب[ه ص[[رف ته[[اجم نظ[امی ازه[[وا ، س[[قوط نم[ی کن[[د     

نيازی ب[ه وارد ک[ردن  ني[روی    " تغييررِژيم"برایدراين گزينه باال ، . بالفصل و صرف نظر ناکردنی برای برانداختن نظامهاست  
نيروهای داخلی مخالف حاکميت بشرط خنثی ش[دن نيروه[ای زره[ی ارت[ش و فل[ج ش[دن ني[روی ه[وايی دولت[ی ، ب[ا            . پياده نيست   

 .د کرد آزاد کردن منطقه ای که دررو خارجی هم داشته باشد ، ابتدا به تجمع و متعاقبا به پيشروی به سمت پايتخت اقدام خواهن
 

در تمامی اين مراحل ، از آزادسازی منظقه تا تجمع نيرو و تا آمادگی  برای پيش[روی ب[ه منظ[ور تص[رف مراک[ز ق[درت دولت[ی ،            
نيروهای بين المللی با اعالم منطقه پرواز ممنوع و حاکمي[ت ب[ر آس[مان کش[ور مربوط[ه ، فض[ای تح[رک نيروه[ای ش[به نظ[امی                    

م[داوم س[تونهای زره[ی دولت[ی ک[ه ب[ا ه[دف س[رکوب آنه[ا ب[ه حرک[ت م[ی آين[د ، زمين[ه تص[رف                داخلی را امن کرده و با بمب[اران    
اينها همه البته در شرايطی امکانپذير است که در داخل و ي[ا ح[داقل در بخش[هايی از    . شهرها و مناطق مختلف را آماده می کنند   

بی چن[ين ب[ود و در س[وريه چن[ين خواه[د ش[د  و در       در لي. سرزمين مربوطه قيامی مردمی برعليه حاکميت در جريان بوده باشد           
 ! ايران هم البته به گونه متفاوت تر شايد 

 
 ) ايران (  ـ  انقالب ، سرنگونی قهرآميز  ٤
 

اين در ضمن يگانه راه جلوگيری . در خاورميانه بزرگ ايران تنها کشوری است که امکان و ظرفيت يک انقالب واقعی را دارد               
اي[ران م[ی توان[د ک[ه در رقاب[ت ب[ا ب[ديل        . چي[زی ک[ه ب[ه ب[اور م[ن اجتن[اب ناپ[ذير اس[ت             . ی فاجع[ه ب[ار اس[ت        از يک درگيری نظ[ام    

رفرميستی ترکيه برای بهارعربی و در تقابل با بديل بنيادگرايی وهابی درعربستان ، الگو و بديل انقالب در پيش روی قيامه[ای     
 . عينی  و هم شرط ذهنی وجود دارد در رابطه با انقالب درايران هم شرايط . منطقه باشد 

 
 س[[ازمان رهب[[ری کنن[[ده انق[[الب و خ[[روج از  ري[[ل ع[[وض ک[[ردن  ب[[رای متحق[[ق ش[[دن آن  ش[[رط الزم. انق[[الب ممک[[ن اس[[ت ! آری 

انتق[ال  . س[رمايه گ[ذاری ب[ر روی جن[بش س[رخ  در داخ[ل اي[ران اس[ت         .   اس[ت  تغيي[رخط . چارچوب قواعد بازی بين المللی است       
ايران بواق[ع تنه[ا کش[وری    ! آری .  نبرد ميان مردم و حاکميت استبداد واليت مطلقه به خيابانهای ايران است           کانون استراتژيک 

چرا که از هردوی پارامترهای ضروری تحق[ق  . است که در منطقه بهار عربی ، امکان و ظرفيت يک انقالب واقعی را داراست            
ب[ه مثاب[ه ش[رط عين[ی و الزم     " جن[بش س[بز  "در زير خاکستر رکود " جنبش سرخ "وجود آتش گدازان    . انقالب برخوردار است    

ب[[رای تحق[[ق انق[[الب و نف[[س وج[[ودی بخ[[ش س[[ازمانيافته آن در قال[[ب س[[ازمان مجاه[[دين خل[[ق اي[[ران و ديگ[[ر نيروه[[ای خواه[[ان  
. ک[ن هس[ت   سرنگونی قهرآميزنظ[ام ب[ه مثاب[ه ش[رط ذهن[ی و ک[افی ، نش[اندهنده اي[ن پتانس[يل ب[القوه در چ[ارچوب اي[ن گزين[ه مم                      

 .در شهرها ، گزينه انقالب را بالفعل می کند " سازماندهی قيام"پتانسيل بالقوه ای که تنها  بر اساس استراتژی 
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 بخش سوم ـ  گزينه های پيش رو
 

.  ، سه گزينه در ايران امکانپ[ذير اس[ت   گزينه سبزبه غيراز شق ناممکن انقالب مخملی يعنی   " تغييررِژيم"دررابطه با سياست    
لی ب[ا   يعن[ی بک[ارگرفتن عنص[رداخ   س[رخ و س[ياه   ي[ا انق[الب قهرآمي[ز و گزين[ه     س[رخ  يا تهاجم مستقيم نظ[امی ، گزين[ه        سياهگزينه  

. ، عجالتا در ايران با يک بن بست اساسی روبروس[ت  "رِژيم چنج"اين سياست يعنی سياست موسوم به      . ارائه پوشش هوايی    
اي[ن ب[ن بس[ت البت[ه چن[دان در      . ،  ن[امطلوب هس[تند   " ش[قوق ممک[ن  "،  ن[اممکن  و  "ش[قوق مطل[وب  "بن بست به اين معنا ک[ه   

 .راه ديگری نيست .  نفع يکی از گزينه های ممکن شکسته خواهد شد سپهر سياسی ايران دوام نخواهد آورد  و به
 

را از منظر اياالت متح[ده و ائ[تالف   لوب بودن و يا مطلوب نبودن آنها شايد الزم به توضيح نباشد که من در طرح گزينه ها ، مط   
س[رخ مطل[وبترين راه ح[ل ب[رای تم[امی      ب[رای مث[ال گزين[ه    . قدرتهای خواهان تغيير در ايران بررسی کرده ام  و ن[ه از دي[د خ[ود             

حال آنکه سياه ترين و نامطلوبترين شق ممکن ب[رای  . انقالبيون ايران صرفنظر از تفاوتهای سياسی و ايدئولوژيکی آنان است       
 . هردو جناح بازها و کبوترها از قضا همين گزينه هست 

 
   )نمطلوب اما ناممک(  ـ انقالب مخملیگزينه سبزـ ١
 

 " آلترناتيو مطلوب"و با هدف ارائه گزينه اول و ايده آل غرب در رابطه با تغيير رِژيم ايران به مثابه " ش سبزجنب" هپروژ
 و کادرسازی گسترده نيرويی سرمايه گذاری . در ايران کليد ميخورد ٨٨تئوری انقالب مخملی با محوريت انتخابات مبنای بر

 در جربه اندوزیساله ت١٢ يک دوره  يک قلمآغاز گرديده و ١٣٧٦خرداد ٢در واقع از مقطع برروی اين پروژه ضدانقالبی 
عالوه بر آموزشهای تئوريک در اين دوره کادرهای اين جنبش .  را نيز بدنبال داشته است خرداد٢چارچوب جنبش موسوم به 

" حاکمگفتمان "مقابل ين درگرجايبازسازی و تثبيت يک گفتمان  انقالب مخملی ، به الزامات پيروزیومختصات ، شرايط حول 
 . يعنی گفتمان سرنگونی می پردازند با حاکميت تباط با نوع برخورد رادر  دهه شصت و اوايل دهه هفتاد در

 
موسوم به ، بر اساس نظريه سعيد حجاريان دار و دسته موسوی خوئينی ها در مرکز مطالعات استراتژيک دوران رفسنجانی 

بوجودآوردن نهادهای با آرام آرام  به جامعه مدنی ، جامعه واليی ت آميزگذارمسالميا  "نظريه اصالحات غيرساختاری"
 به گسترش ، جمهوری اسالمی رسانه ای دراطالعاتی  و از سيستم تصرف بخش بزرگی  و تشکلهای دانشجويی غيردولتی و

دهه " جامعه باز" کدهای. می پردازند در ذهنيت اجتماعیکذايی " جامعه باز"عناصر ذهنی جامعه مدنی يعنی همان و تثبيت 
می  دهه شصت خورشيدیبه جنگ گفتمان انقالبی درشرايط غيبت تاسف بار سازمان رهبری کننده انقالب نوين ، ، هفتاد 

سرنگونی "تئوری جای ب" گذار مسالمت آميز"تئوری . روند و جامعه بيزار از واليت مطلقه فقيه را حول خود بسيج می کنند 
مقاومت مشروع و انسانی در مقابله با استبداد . می نشيند جای مبارزه قهرآميز و جنگ انقالبی و مبارزه مدنی به " قهرآميز
به . پروژه داخلی و خارجی است   اين پروژه يک.، مارک خشونت می خورد و مدافعان آن تروريست نام می گيرند مذهبی 

  .لمللی به پيش برده می شود همزمان با هم ، در سطح داخلی و بين اهمين دليل 
 

والن و مسئتک تک آنان از درون نظامی آمده اند که فرد فرد  است که  بوده اينبزرگ عناصر تشکيل دهنده اين پروژهمشکل 
 برای قرارگرفتن در راس جنبش مدنی نياز به .مشارکت داشته اند سرکوب  عناصر آن از راس تا بدنه در شکنجه و کشتار و

 رفتن به زندان  ، از جمله، نجاست اين همکاری و مشارکت با پرداخت هزينه در مقابله با جناح حاکم ابتدا به ساکن آن بود که 
رهبری موضع و به طريق اولی قرارگرفتن در  عضويت  از اساس مشروعيتمدنیجنبش  هایکادر،   بدون اين. زدوده شود

سوآل نخواهد ديگررفته   زندانگنجیاز اکبر مثالجامعه است که بوده ين محاسبه ا. د کرد نپيدا نخواه را "آلترناتيو مطلوب"
او د يپرسهم اگر. است  بوده از چه قرار!  زنهای بدحجاب و پيشانی روسریپونز برآن روايت فروکردن  آقاجان بگوکرد که 

جامعه مگر اين نظام می کنيد ؟ شکنجه شده اين چه سوآلی است که از من زندانی مدعی هم بشود که ! می تواند با سری بلند 
جبهه کودک دانش آموز به حکايت فرستادن ده ها هزارت در راس نظام ، صرفنطر از مسئوليت مشترکرسد که می پاز خاتمی 

" عصرطاليی امامت" در تتکيف مسئوليت مشترک که های جنگ درزمان وزارت ارشادت چه بود ؟ مگر ازموسوی می پرسد
، جنايتها آن  بويژه در راس تمامی و بی رحمانه  در زندانها  کشتارشکنجه و  و ضدميهنی ، سرکوب ه با ادامه جنگرابطدر 
  ، چه بوده است ؟٦٧هزاران اسير مجاهد و مبارز در تابستان  و فراموش ناشدنی سبعانه عام قتل

 
 و رهبری کاريسماتيک ی ور، نداشتن نيروی محدارد داشته و هنوز هم " آلترناتيو مطلوب"ی که اين  ديگرمشکل بزرگ

به همين دليل هم بود که . محور داشت " آلترناتيو مطلوب"آن . همين جاست جنبش خمينی در تفاوت اين جنبش با. ست ه
ی ، نه بوجود محورنيروی آلترناتيوی بدون برخورداری از يک ستون و هيچ . بکشد همه را با هم بزير نعلين خود توانست 

آن جنبش  نه به همين دليل است که . ندارد ، رهبری می خواهد " همراه"جنبش نياز به .  پايدار می ماند می آيد و نه اگر آمد
داخل  و کل  و دو قوه مجريه و مقننه را در هميان بدنه اجتماعی خود بوده مدعی بيست ميليون رای دهنده دردو خردادی ک

آمريکا و اروپا " الترناتيو مطلوب" اين جنبش سبزی که يگانه  نهو،   دراختيار داشت را هم در خارجکذايی " جامعه جهانی"
در به اصطالح اپوزيسيون جمهوری واررفته بنده قدرت ،  روشنفکران و تفاله های رنگارنگ  " ايرانمردمکذايی  اکثريت"و 

  .هم ، راه بجايی نبرده و نخواهد هم برد  ه استاسالمی بود
 

٩ 



  قطعی روبروشدهیبا شکستاکنون  کم نظير در داخل و خارج ، در پوزيسيون و اپوزيسيون ، آنهمه حمايتجنبشی که عليرغم 
در ميان فعاالن اين جنبش انفعال گسترده جا مانده از اين روند عبرت انگيز تنها ميراث ب.  وعمال به بايگانی سپرده شده است

ماهيت که اندک آشنايی با کس آن از آغاز برای هرآن  شکست محتومجنبشی که. آن است اجتماعی خانه نشينی بدنه  کنار در
 ،کذايی  جنبش شروع اين هفته پس ازتنها دو اينرامن خود  .ايران داشت ، راز سربه مهری نبود رژيم شتر گاو پلنگ حاکم بر

،  ٨٨ تير١٢دردر خيابان ، قدرت تعقل از بسياری ربوده بود يعنی " تماعیعنصراج"باورنکردنی درخشان و حضورآنگاه که 
" جنبش من ، جنبش سرخ"و متعاقب آن در مقاله اثباتی " جنبش من نيست، اين جنبش" نامتعارف و خالف جريان مقالهدر

نگاهی .  پيشتر از آن  بساانيز بسهمانگونه که اجتناب ناپذير بودن برخورد نظامی با ايران را . بروشنی پيش بينی کرده بودم 
 :که  نوشته بودمآنجا  .ی از فايده نيست خال مذکوردوباره به مقاله 

 
اين رژيم اگر. نشيند ، سخت در اشتباه است عقب می " قهربدون استفاده از"ل فشارخيابان اگر کسی فکر ميکند که رژيم درمقاب"

اين جنبش "و اينکه " برخوردار نمی بوده از آغاز از کوچکترين مشروعيتی چنين ظرفيتی می داشت ، مقاومت مسلحان
اين جنبش بی . موسوی نه در قد و قواره آن است و نه هيچ سنخيتی با خواستهای  آن دارد . بالشک ، تناسبی با رهبريش ندارد 

 .... "هيچ ترديدی در مرز گذار از ساختار ، از او عبور خواهد کرد
 
ده و در تلويزيون رژيم به نمايش بر" شريعتمداری"يا براه . برای رهبری جنبش سبز کذايی ، سه گزينه بيشترمتصور نيست "

با  رفته و" بنی صدر"بگذراند و يا اينکه براه سته و در حصرخانگی عمراز جامعه گس" منتظری" گذاشته شود و يا با الگوی
 .  "خروج از ايران کل نظام واليت مطلقه فقيه را بزيرعالمت سوال برد

 
  :سوس و درد نوشتمفا با د ،پوزيسيون را به خود می آلو اکثريت ا ،ويروس سبزجا  و در شرايطی که آنروز درآن

 
 خاليق مستيد ومنگ ؟!  ياوه ، ياوه  ،ای ياوه"که  می خواهم فرياد برآرم" درد دررگانم ، حسرت دراستخوانم"ينجا من ، با ا و"

 پرچم قاتالن پدران و مادران و اين. اين پرچم ، پرچم شما نيست "  يا به تظاهر تزوير می کنيد ؟ از شب هنوز مانده دو دانگی
. اين سبزی جنگلهای ميهنتان نيست ، سبزی پرچم ايرانتان نيست . سينه آويخته ايد ان و برادرانتان است که امروز برخواهر

اين رنگ همان لجنی . رنگ شال سيدی است که نه در قد و قواره جنبش شماست و نه هيچ سنخيتی با اميال و افقهايتان دارد 
  ؟ "چگونه بوی گند آن مشامتان را آزار نمی دهد. که سه نسل متوالی بر چهره ايران و ايرانی  پاشيده اند است 

 
 ظرفي[ت  از اس[اس  رژيم[ی حکوم[ت ميکن[د ک[ه     اي[ن س[رزمين  چ[را ک[ه در      . انقالب مخملی در ايران ممک[ن نب[وده و نيس[ت            ! آری  

چ[را ک[ه   .  ، امواج تغييرهرگز در مرزهای نظام متوقف نخواه[د ش[د   چرا که بدليل شدت و حدت تضادهای اجتماعی . تغيير ندارد   
 اي[ن  در تنه[ا  ن[ه ام[روز و ن[ه   . س[ت  نب[وده ا حاض[ر ب[ه پرداخ[ت به[ا     هيچگ[اه  ) و نه تنها در ايران ( بدنه اجتماعی رفرم در ايران   

ده تص[احب ق[درت سياس[ی را    چرا که رهبران رفرميست نه امروز که در طول تاريخ معاص[ر اي[ران هرگ[ز جرب[زه  و ارا              .جنبش  
نيروی مخالف اين رژيم بايد که از اراده تصاحب قدرت برخوردار باشد ، همانگون[ه ک[ه حاکمي[ت ني[ز از اراده حف[ظ                . نداشته اند   

من[افع  . منافع بالفصل رهبری جنبش سبز در حفظ  ساختار جمهوری اسالمی اس[ت  چرا که . قدرت به هر قيمت برخوردار است       
اول[ين ش[رط پي[روزی ي[ک جن[بش      . اين بطريق اولی منافع بدنه اجتماعی جن[بش م[ذکور را ه[م ش[امل م[ی ش[ود              . ه  مردم ايران ن  

 .امکان پذير نيست  اما اگرچه مطلوبگزينه سبز   اينکهنهايت. اجتماعی همخوانی منافع رهبری با بدنه آن است 
 

 ) اما محتمل  ، پرهزينهنامطلوب ، خطرناک( گزينه سياه ـ جنگ ـ ٢
 

محتم@ل  همچن@ان  اگرچ@ه  گزينه دوم يعنی تهاجم مستقيم نظامی بدليل شکست سياس@ت ابلهان@ه نئوکانه@ا درع@راق و افغانس@تان ،                    
نه برای طرف ايرانی ، نه برای اروپا ، نه برای دولت کنونی آمريک@ا و ن@ه حت@ی ب@رای خ@ود      . اما اساسا گزينه مطلوبی نيست     

انتقال صحنه جنگ به اتخاذ سياست تقابل و . گزينه برايشان مطلوبترين شق ممکن بود      جناح بازها و نئوکانها که زمانی اين        
ه@@دايت جن@@گ نامتع@@ارف ، عم@@ق   می ، ت@@وان ت@@دافعی رژي@@م م@@ذکور در خ@@ارج از س@@رزمين اي@@ران توس@@ط  رژي@@م جمه@@وری اس@@ال   

مت@ر نامس@اعد ب@ودن ش@رايط      از هم@ه مه و س@وريه و افغانس@تان     ع@راق    حض@ور م@ادی در     استراتژيک آن در مرزهای اسرائيل  و      
جنگلها و کوه های سربه فلک کشيده آن ،   واز دريا  ايران ری پايتختجغرافيايی ايران برای تهاجم زمينی موفق از جمله دو        

در باف@ت  حض@ور کانونه@ای مختل@ف ق@درت سياس@ی و نظ@امی       فروپاش@ی رژي@م ب@دليل       خطر وقوع جنگ داخلی حاصله از       در کنار   
  . کرده استبسيار پرهزينه و خطرناک اين گزينه را  ،" آلترناتيو مطلوب" دادن به  شکلشکست در حاکميت و در راس همه

 
آنه@ايی ک@ه م@ی گوين@د     . اينها البته به اي@ن معن@ا نيس@ت ک@ه در ص@ورت وق@وع جن@گ رژي@م جمه@وری اس@المی دوام خواه@د آورد                        

ه@يچ بخش@ی از   ! جنگ روانی هم@ان جن@اح از حاکمي@ت    جناحی در حکومت ايران خواهان جنگ است ، يا ابلهند و يا مزدوران           
چرا که برای همه دسته بنديهای درون نظام ، مثل روز . رژيم چه در درون حاکميت و چه در بيرون آن خواهان جنگ نيست            

 تش اين رژيم توان مق@اوم  با قاطعيت می گويم.روشن است که اولين قربانی جنگ خود نظام مقدس در تماميت آن خواهد بود         
. نه صرفا بخاطر توان نظامی اياالت متحده و همپيمانان منطقه ای و بين المللی آن    . است  از رژيمهای عراق و ليبی هم کمتر      

به اين دليل ساده که اولين کارکرد جنگ شکسته شدن تعادل قوا برعليه رژيم و به صحنه آمدن مردمی است که تشنه به        . نه  
 .  هيچکس بهترازخود رژيم به اين تهديد واقف نيست .خون از راس تا ذيل نظام هستند 

 
اين بخشی از جنگ روانی تدافعی رِژيم و اعوان و انصارش است که مدعی هستند جنگ باعث گردآم@دن ايراني@ان ب@دور رِژي@م            

حش@ت  خ@ود رژي@م و  هيچکس بيش@تر از  . وی ديگر می شود از سويی و باال رفتن شدت اختناق  و انسداد فضای اجتماعی از س  
.  ک@رده ان@د   آن ماموران معذوری که خزئبالت باال را می پراکنند ، شايد همه را مثل خ@ود احم@ق تص@ور   . از وقوع جنگ ندارد     
 !خوشی فيصله پيدا کن@د  نظامی رژيم بخوبی ومراکز اتمی ومسئله با بمباران برخی صورت وقوع جنگ انگار که قراراست در   

 . مرکب است یجهلدرغوطه ور پنداردين می کسی چناگر
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اگر قرار بر وقوع جنگ در اين نقطه از جه@ان يعن@ی يک@ی از اس@تراتژيک ت@رين و حس@اس ت@رين من@اطق ب@ه لح@اظ ژئ@وپليتيکی                 
اس@تراتژيک ت@رين    مگر آنک@ه  جنگی در نخواهد گرفتدر ايران " . تاک نشان "نشان خواهد ماند و نه از       " تاک"باشد ، نه از     

جنگی در نخواهد گرف@ت مگ@ر آنک@ه ق@درتی بن@ام      . رميانه بزرگ در اين نقطه تعيين تکليف گردند طرح خاو مقوالت درارتباط با    
   . چند پاره شود از صحنه تعادل قوا به بکلی  به کناری گذاشته شده و  و تمدنی بنام آن برای يک دوران ايران

 
 و تکنولوژي@ک جامع@ه م@دنی ه@دف خواه@د      رژيم جمهوری اسالمی که جای خود دارد ، تمامی ساختارهای اقتص@ادی ، سياس@ی              

تهدي@د  . تهديد تجزيه ايران ، يعنی روي@ای دول@ت حرام@زاده ، هيچگ@اه در ت@اريخ معاص@ر ت@ا اي@ن درج@ه ج@دی نب@وده اس@ت                  . بود  
تنه@ا گوش@ه   .... جنگ داخلی متعاقب فروپاشی سريع رژيم جمهوری اسالمی ، هرج و مرج و ن@اامنی ، پاکس@ازيهای ق@ومی  و       

 . ز تصوير دهشتناکی است که ذهن مرا سالهاست بخود مشغول کرده است کوچکی ا
 

س@الها پ@يش   خ@ود   مجاه@دين ب@ا هم@ان مکانيس@می ک@ه      "راه ح@ل س@وم  "حماي@ت م@ن از    تنها بر زمينه چنين تص@وير وحش@تناکی ،          
چيزی جز  من هرگز، هرگز  و هست که ايده الن بودهم ايده آل  کهخاطره اين  نه ب .قابل فهم است و الغير      ترسيم کرده بودم    

 و فيزيک@ی ش@رط ذهن@ی انق@الب در     م@ادی ش@رايط غيب@ت    بلکه بخاطر آن بوده و هس@ت ک@ه در   و نيست ،   در ايران نبوده    انقالب  
، اي@@ن راه ح@@ل ب@@ه ب@@اورمن تنه@@ا ، تک@@رار م@@ی ک@@نم تنه@@ا آلترن@@اتيو جنگ@@ی اس@@ت ک@@ه   "جن@@بش س@@رخ"بودن  اي@@ران و ب@@ی س@@رداخ@@ل

. اين جنگ بی هيچ ترديدی در چارچوب مرزهای ايران متوق@ف نخواه@د مان@د       . باال به تصويرکشيدم    کاريکاتوری از آن را در      
به همين دليل هم جنگ در ايران ، جنگ@ی  . امواج شکسته شدن تعادل قوا در ايران تا مرزهای چين و روسيه هم خواهد رفت  

ين اعتب@@ار اساس@@ا در ط@@راز جن@@گ در ع@@راق و     ب@@ه هم@@ وبرعلي@@ه من@@افع اس@@تراتژيک روس@@يه و مهمت@@ر از آن چ@@ين م@@ی باش@@د      
يعن@@ی اينک@@ه همانگون@@ه ک@@ه تغيي@@ررژيم در س@@وريه ت@@اثيرات اس@@تراتژيک بالفص@@ل ب@@ر روی جايگ@@اه اي@@ران در   . افغانس@@تان نيس@@ت 

و منطقه دارد ، تغييررِژيم در ايران به نفع وزنه آمريک@ا ه@م ، ت@اثيرات بالفص@ل اس@تراتژيک در معادل@ه ژئوپليتي@ک مي@ان چ@ين             
مگر آنکه در بافت حاکميت برآمده از انهدام ساختار کنونی ، عنصر استقالل دس@ت  . اياالت متحده در ابعاد کالن خواهد داشت       

اگرچ@ه همچن@ان   گزين@ه س@ياه   اي@ن ب@دان معناس@ت ک@ه     . اي@ن را بهت@ر ازهم@ه دول@ت کن@ونی آمريک@ا م@ی دان@د           . باال را داشته باش@د      
 .مقرون به صرفه نيست  هم از اساس هم بسيار خطرناک است ومحتمل اما 

 

 )نامحتمل  ، خطرناکنامطلوب ، ( ـ گزينه سرخ ـ انقالب ٣
 

 ش[[ق اگرچ[[هاي[[ن  . س[[تب[[رای م[[ا و س[[ياه ت[[رين گزين[[ه ب[[رای گلوباليستها نق[[الب ، اي[[ده آل ت[[رين گزين[[ه گزين[[ه س[[وم يعن[[ی گزين[[ه ا
باط[ل   اکسير اين گزينه تنها .  ازاساس ناممکن است که  درست برعکس انقالب مخملی   .   اما ممکن است   ،نامحتمل ترين گزينه    

يگان[ه تض[مين آزادی و    . و عالج  تمامی دردهای بی درم[ان اجتم[اعی  و اخالق[ی جامع[ه ايرانيس[ت     کننده طلسم جنگ در ايران        
 انقالبات واقع[ی در ک[ل   رويای دست نيافتنی تمامی انقالبيون تاريخ معاصر و چراغ راهنمای . و اقتدار ايران آينده است      استقالل  

ده و آرم[انی ک[ه م[ن را و م[ا را نزدي[[ک ب[ه چه[ار ده[ه همچن[ان دس[ت افش[ان و پايکوب[ان ، زن[[           . منطق[ه خاورميان[ه ب[زرگ اس[ت     
 .  همچنان سرفراز و مقاوم در مقابل وسوسه های ارتجاع و استعمار برسر پا  نگه داشته است سرشار، بی شکست و پراميد و

 
ب[ر   محتمل نيست چ[را ک[ه اکثري[ت خ[اموش در اي[ران      . ی محتمل نيست ، اما ممکن است شرايط کنونچه در آری شق انقالب اگر 

ما تنها موقعی به خيابان می آي[د ک[ه تع[ادل    ! يعنی که خلق قهرمان . خالف خلق قهرمان سوريه حاضر به پرداخت هزينه نيست        
 چ[را ک[ه اکثري[ت خ[اموش م[ا حسابگراس[ت ، ح[راف اس[ت ،            محتم[ل نيس[ت   . قوا ميان حاکميت و اپوزيسيون شکسته شده باش[د          

 .  گروه خونش اصال به انقالب که اولين الزامش فداکاری و پرداخت بی چشمداشت است نمی خورد . طلبکار است 
 

 فعال محتم[ل نيس[ت چ[را ک[ه اي[ن اقلي[ت وي[ژه در اي[ران س[ر         . انقالب هميشه در ايران مشغله ذهنی يک اقليت ويژه بوده و هست         
محتمل نيست چراکه اکثريت پايينی ها اگرچ[ه  نم[ی خواهن[د ، ام[ا      . يعنی که رهبری انقالبی در ايران حضور مادی ندارد      . ندارد  

 !تن می دهند و بااليی ها اگرچه درپايان راه ، اما هنوز می توانند 
 

البت[ه ک[ه درص[ورت پي[روزی     . لل[ی نيس[ت   انقالب در ايران ، اگرچه مطلوب ما ول[ی مطلق[ا مطل[وب و منطب[ق ب[ا نرمه[ای ب[ين الم                   
البته که نمی توان پيش از به هم خوردن . انقالب در ايران از اين طريق ، بر روی حاکميت پسا انقالبی خون پاشيده خواهد شد            

ن  ب[رای متحق[ق ش[دن آ   ش[رط الزم !  ب[ا اينح[ال انق[الب ممک[ن اس[ت      . تعادل قوا ، بر روی آن اکثريت ک[ذايی ه[م حس[اب ب[از ک[رد            
ج[[دای از ض[[رورت حض[[ور تش[[کيالتی مجاه[[دين در اي[[ران ، وج[[ود ي[[ک قط[[ب چ[[پ متح[[د و مقت[[در انقالب[[ی در درون جامع[[ه و        

اين البته همان چيزی است که در شرايط کنونی شوخی بی مزه ای را تداعی می کند که لبخندی ک[ه ن[ه ،    . اپوزيسيون هم هست    
 که سالهاست ديگ[ر ب[يش از آنک[ه ب[ه انق[الب بينديش[د ب[ه انش[عاب انديش[يده          چپی. هيچ زهرخندی را هم برهيچ لبانی نمی نشاند         

 ک[ه هرچ[ه    "چپ[ی در خ[ود و ب[رای خ[ود    ". چپی که حقانيت خود را نه در قدرت خ[ود ک[ه در ض[عف ديگ[ری جس[ته اس[ت                . است  
 . است هم نامحتمل و هم نامطلوب فعال گزينه سرخ خالصه اينکه در شرايط موجود .  نبوده و نيست جدیبوده  و هست ، 

 

 )مطلوب ، محتمل (  و سياه سرخ گزينه ـ٤
 

اي[ن سياس[ت   .  گزينه درشرايط کنونی ايران و درچارچوب سياست موسوم به رِژيم چنج است        محتملترين!  دخالت بشردوستانه   
 واليت مطلقه می ب[رد  و  يا فشار جهانی بر روی جمهوری اسالمی آنچنان باال می رود که راه به شکاف درنظام  . دو رويه دارد    

جن[[اح " ض[[روری م[[ی ش[[ود ، چي[[زی ک[[ه  اجم[[اع جه[[انیمتعاق[[ب آن قي[[ام ش[[کل م[[ی گي[[رد و دخال[[ت بشردوس[[تانه ب[[ر مبن[[ای ي[[ک   
يا اينکه خامنه ای اجازه شکاف در حاکمي[ت را ب[ه ه[يچ قيمت[ی     .  و دولت اوباما اکيدا بر روی آن حساب باز کرده اند   " کبوترها

و " عنص[رداخلی "در اينص[ورت مراجع[ه ب[ه    . فش[ارخارجی ب[ا اتک[اء ب[ه چ[ين و روس[يه مقاوم[ت م[ی کن[د             نمی دهد و در مقاب[ل       
 . و مجاهدين به اضعاف بر روی آن حساب باز کرده اند " جناح بازها"تسليح آن ضروری می شود ، چيزی که 
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اک بودن گزين[ه دوم  و ن[امطلوب و غيرقاب[ل    بن بستی که فعال موجود است در کنار ناممکن بودن گزينه اول و پرهزينه و خطرن       
چ[[[را ک[[[ه هژم[[[ونی آن دراختيارهم[[[ان  .  در گزين[[[ه باالس[[[ت فع[[[ال موج[[[ود  آلترن[[[اتيوخ[[[ودی نب[[[ودنقب[[[ول ب[[[ودن گزين[[[ه س[[[وم ،  

يک[[ی از !  عجي[[ب اس[[ت . ت[[ن دادن ب[[ه اي[[ن هژم[[ونی تنه[[ا در ش[[رايط استيص[[ال مطل[[ق امکانپ[[ذير اس[[ت   . اس[[ت " عنص[[رداخلی"
. در کنار آمدن ب[ا رژي[م ه[م ت[ن دادن کانونه[ای ق[درت جه[انی ب[ه هژم[ونی منطق[ه ای جمه[وری اس[المی اس[ت                       مشکالت اساسی   

  .مطلق قدرتهای مذکور ممکن می شود اينهم تنها درشرايط استيصال 
 

 ب[ا    در رابط[ه ن[ان  آابطه با آلترناتيو آن ، تنها ق[درت و ت[وان تاثيرگ[ذاری   مالک پذيرش هژمونی چه در رابطه با رِژيم و چه در ر   
 صحنه سياسی چ[ه در ابع[اد مل[ی و منطق[ه ای و چ[ه در ابع[اد گس[ترده ب[ين الملل[ی اساس[ا ب[ر اي[ن               .ست  يشان ه معادالت پيرامون 

اعم[ال   اب[زار امک[ان و  پتانس[يل ،    و ي[ا   و در چ[ه ابع[ادی هژم[ونی داش[ته     اساس چيده می شود که چه نيرويی در چه جغرافي[ايی          
آن ق[درت و   ، رابط[ه مس[تقيم  ب[ا ب[اال و پ[ايين رف[تن       نیپايين رفتن احتم[ال پ[ذيرش اي[ن هژم[و     باال و .رد هژمونی را در اختيار دا 

 .مورد اشاره در باال دارد توان 
 

در ابع[اد ب[ين الملل[ی همزم[ان ب[ا آغ[از       . تعادل قوا بسرعت به سمت تغيير می رود . د پايدار نخواهد مانچندان اما ، اين بن بست  
رِژي[م جمه[وری اس[المی ب[ا تح[ريم نفت[ی و مهمت[ر از آن تح[ريم بان[ک          روی دی ، برای اولين بار فش[ار واقع[ی ب[ر         سال جديد ميال  

 هرابطه با تحريمها آنچه که تا پيش از اين دو مورد بوده است بيشتر ب[ه ش[وخی م[ی مانس[ت            در. مرکزی رِژيم آغاز گرديده است      
. ايی ص[رف ب[وده اس[ت    ب[ر روی رژي[م جمه[وری اس[المی تنه[ا ت[اثيرات اي[ذ       يعنی تاثيراتش . تا يک فشار جدی بر حاکميت ايران   

 تح[ريم نفت[ی و ب[انکی     اينک[ه يعن[ی  !   ه[م  متف[اوت ماهي[ت   .دارن[د ه[م  س[مت و س[وی متف[اوت     . اما کيفا متفاوتند     تحريمهای اخير 
  .ماهيت براندازانه داردديگر رژيم جمهوری اسالمی برخالف تحريمهای تاکنونی ، 

 
هم آغ[از  سياست مزورانه ای که هدفش از . ت   اوباماس "دست چدنی با دستکش مخملی    "ر نقطه تعيين تکيف سياست      ديگاينجا  

خالف ديگ[ران بس[يار    و خامن[ه ای ه[م آن[را ب[ر      هب[ود " تغييررفت[ار "در زي[ر ت[ابلو      و    ی ن[رم  بران[داز منتها به شيوه    " تغييررِژيم"
بدليل هشياری طرف اي[رانيش شکس[ت خ[ورد ام[ا پي[روزی بزرگ[ی را ني[ز          اگرچه   ،" تغييررفتار" اين سياست . خوب گرفته بود    

 و آن بي[[رون آوردن اي[[االت متح[[ده از ان[[زوای جه[[انی و رس[[يدن ب[[ه اجم[[اع علي[[ه رژي[[م  ب[[رای ط[[رف آمريک[[ايی ب[[ه هم[[راه داش[[ت
 . چيزی که قبال از آن به مثابه کابوس رژيم ياد کرده بودم . جمهوری اسالمی بوده است 

 
برعليه رژيم تعي[ين تکلي[ف خواه[د     مرکزثقل معادله قدرت ، سوريه به مثابهدل قوای منطقه ای نيز بی هيچ ترديدی در       تغيير تعا 

معض[ل نپيوس[تن روس[يه و    . امواج منفی تغيير تعادل قوا از سوريه ب[ه اي[ران و از اي[ران ب[ه روس[يه و چ[ين خواه[د رس[يد          . شد  
. ت اي[ران و س[وريه را در مق[والت اقتص[ادی تحلي[ل ک[ردن باله[ت مح[ض اس[ت          مهمتر از آن چين به اجم[اع جه[انی علي[ه حاکمي[      

مناسبات اقتصادی که البته بسيار مهم هم هستند در مقايسه با مقوله حياتی برهم خوردن تعادل قوا در منطقه خاورميانه ب[زرگ        
ايران ، معادله قدرت را نه فق[ط   غرب در طرفدارليبرال دمکراسی يک  فرضی  رت رسيدن   بقد. تنها جنبه حاشيه ای محض دارند       

جن[گ جه[انی   " علي[ه چ[ين  و در ک[ادر    کيف[ا به لحاظ منطقه ای بهم خواهد زد که به اضعاف کل معادله ق[وا را در ابع[اد جه[انی ،           
 .پيچيدگی و متفاوت بودن حل و فصل معضل ايران ريشه در همين معادله قدرت دارد .  تحت تاثير قرار خواهد داد " چهارم

 

 ابطه با موقعيت مجاهدين خلقدرر
 

پيش از بستن اين بحث ضرورت دارد که به يکی از بازيگران اصلی گزينه باال  يعنی سازمان مجاهدين  خلق  و موقعيت کنونی        
 .يگران ديگری نيز دارد يعنی که اين گزينه باز.  می گويم يکی از بازيگران اصلی .آن در چيدمان سياسی موجود بپردازم 

 
ن خلق بدليل ساختار ايدئولوژيک و بافت تشکيالتی هرمی  و پافشاری بی شکاف در رابطه با سرنگونی قهرآمي[ز رژي[م               مجاهدي

جمهوری اسالمی با تمامی جن[اح ه[ا و دس[ته بن[ديهای درون[ی آن ، ب[ه لح[اظ تئوري[ک  و در ش[رايط تغييرخطش[ان از اس[تراتژی                 
ب[ه هم[ين دلي[ل ه[م در     . در شهر ، بخش الينفک گزينه سرخ هس[تند  " مسازماندهی قيا"به استراتژی  " جنگ آزاديبخش نوين  "

ن[ه تنه[ا ن[امطلوب ک[ه     . رابطه با مقوله تغيير رژيم در ايران درست به همان اندازه خود گزينه سرخ ، آلترناتيو نامطلوب هستند           
به عبارت ديگ[ر گزين[ه س[بز    . تند اساسا مزاحم سمج و غيرقابل اعتماد هرگونه تحول غيرساختاری و وابسته ساز در ايران هس    

"  گفتم[ان س[رنگونی قهرآمي[ز   "يا پروژه انقالب مخملی در ايران به جز شمشير آخته جناح خامنه ای در باالی س[ر خ[ود ، ني[زه           
در اي[االت متح[ده ،   " رژي[م چ[نج  "ب[ه هم[ين دلي[ل ه[م هس[ت ک[ه ب[ه ج[ز نئوکانه[ای معتق[د ب[ه               . مجاهدين را نيز در پيش رو دارد        

متوليان و نظريه پردازان و ضمائم انقالب مخملی در اروپا و آمريکا  به انضمام دول[ت ب[اراک اوبام[ا ، خواه[ان ح[ذف و                  تمامی  
 .   مربوط به ايران بوده  و هستند "پروسه سياسی"يا حداقل خنثی کردن نقش آنان در 

 
حنه ح[ذف   و نابرابرعليه خ[ود ، ن[ه از ص[   اما مجاهدين عليرغم فشارهای طاقت فرسای سياسی و نظامی و جنگ روانی گسترده         

ب[ا     ، ب[ه هرقيم[ت  حف[ظ ظ[رف ارت[ش آزادي[بخش درع[راق     برعکس با .  سياسی می شوند روندن از شده و نه حاضر به کنارماند   
س[ازماندهی  ي[ک   ، از همه مهمتر   کذايی  و"جامعه جهانی" ماشين حقوقی  و دستگاه قضايیبکاراندازی ماهرانه و حرفه ای  

ورود ب[ه اي[ن   . کنن[د  ه[ر قيم[ت ب[ر اي[ن پروس[ه سياس[ی تحمي[ل        بخ[ود را  تالش ک[رده ان[د ک[ه    آمريکا ، فراجناحی در مقتدر و البی  
اساس[ی در پهن[ه   " تغييرري[ل "مهمت[رين آن ي[ک   .  درآن البت[ه ک[ه الزام[ات خ[اص خ[ود را ه[م دارد        ماندنپروسه و مهمتر آز آن    

 .  بوده است "قواعد بازی"و پذيرش  سياسی و ورود حرفه ای به مناسبات ديپلماتيک
 

 کلي[ه  تحوي[ل دادن  نقطه آغاز اين ديپلماسی نوين ، امضای قرارداد آتش بس ب[ا نيروه[ای ارت[ش آمريک[ا درع[راق و متعاق[ب آن           
 س[الح پ[رارزش و ب[ی ج[ايگزين     تحوي[ل گ[رفتن   تسليحات سبک و سنگين ارت[ش آزادي[بخش مل[ی ب[ه ارت[ش اش[غالگر در مقاب[ل                    

ک[[ه م[[وثرتر و ک[[اراتر از ه[[ر ت[[وپ و تان[[ک و " س[[الح برت[[ری. "راد حفاظ[[ت ش[[ده تح[[ت کنوانس[[يون چه[[ار ژن[[و ب[[ود اس[[تاتوی اف[[
 .می آمد و آمد " ظرف ارتش آزاديبخش"هواپيمايی در آن شرايط ويژه ، به کار حفظ و حراست از 
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الت متح[ده را ب[ا ب[ه ک[ارگرفتن دس[تگاه تمام[ا        ديپلماتي[ک خ[ود در اي[ا   آماتورهمزمان با آن مجاهدين ، دستگاه اگرچه موفق ولی          
از س[وی  . مشاورس[ابق ش[ورای امني[ت مل[ی ، ج[ايگزين م[ی کنن[د        " ريمون[د تنت[ر   "و ش[خص    "  سياست اي[ران   کميته "حرفه ای 

ديگر با استخدام رسمی عليرضا جعفرزاده توسط فاکس نيوز به عنوان مفسر و تحليلگر مسائل اي[ران ، نماين[ده خ[ود درآمريک[ا      
 . نيز عليرغم ليست بدنام تروريستی ، تثبيت می کنند را 

 
و همه  سياست موفق و کم نظير البيگری حرفه ای مجاهدين ، اکنون خود را در قد و قواره يک البی مقتدر در کنار البی سنتی           

الب[ی کن[ونی   . ت ک[رده اس[ت   کاره اسرائيل و البی نيرومند رژيم جمهوری اسالمی در آمريکا  و نه فقط آنجا که در اروپا نيز تثبي[    
گ[ر طي[ف   اي[ن الب[ی ديرزم[انی اس[ت ک[ه دي     . مجاهدين را تنه[ا در مي[ان نئوکانه[ا جس[تجو ک[ردن نش[انه ب[ی اطالع[ی مح[ض اس[ت                     

موفقي[ت اي[ن ديپلماس[ی حرف[ه ای ت[ا      . فراجن[احی گردي[ده اس[ت    چه در آمريکا و چه در اروپ[ا     و اساسا    نئوکانها را هم درنورديده   
ت[ا دي[روز تبليغ[ات جن[گ روان[ی ب[ر       .  هم  تماما زير و رو کرده اس[ت  گ روانی رژيم  و وزارت اطالعاتش راآنجاست که خط جن   

پول گرفتن مجاهدين از اسرائيل و آمريکا استواربود ، امروز تبليغات رژيم درمانده ودم و دنبالچه های لمپن آن حول پ[ول دادن        
  !يداری شدن آنها توسط سازمان مذکور می چرخد مجاهدين به سياستمداران آمريکايی و اروپايی و خر

 
" قواع[د ب[ازی  "در راس اين الزام[ات رعاي[ت   . بازی در کادر اين ديپلماسی نوين البته که الزامات خاص خود را به همراه دارد     

ی پ[ذيرش  يعن[ يعن[ی رعاي[ت م[و بم[وی ق[رار و م[دارهای ب[ين الملل[ی ، يعن[ی حرک[ت در ک[ادر ق[وانين مص[وبه مل[ل متح[د ،                        . است  
گيريه[ای ق[درتهای جه[[انی ، يعن[ی ب[[رهم     يعن[ی برس[ميت ش[[ناختن قواع[د و ق[وانين و تص[[ميم       و ب[[ازار آزاد ، مالکي[ت خصوص[ی  

ب[[ه مثاب[[ه مبن[[ای  " قواع[[د ب[[ازی"ب[[ه عب[[ارت بهت[[ر، پ[[ذيرش  . ن[[زدن تع[[ادل ژئ[[وپليتکی ، يعن[[ی خ[[ودداری از تس[[ليح غيرق[[انونی   
 يا بايد ريلی را رفت که جنبش مس[لحانه در زم[ان رژي[م ستمش[اهی ميرف[ت ، ي[ا          .مشروعيت هر تحرک سياسی و نظامی محتمل        

و خود همين مجاهدين تا پيش از رف[تن ب[ه ع[راق     پيش از دستگيری عبداله اوجاالن  تا"پ ک ک"يا  و  ! مرحوم   ببرهای تاميل 
وت و برخالف آن يعنی به رسميت ش[ناختن  می رفتند يعنی حرکت در خارج از کادر قواعد بازی بين المللی  و يا ريلی کامال متفا         

 .چارچوب و قواعد بازی مذکور 
 

اساس[ا ورود ب[ه هم[ين    " جنگ آزاديبخش ن[وين "جايگزينی خط   . با پذيرش تمامی تبعات آن      . مجاهدين ريل دوم را برگزيده اند       
 ، يک[ی از ش[يوه ه[ای مش[روع     وداگر که به رسميت شناخته ش[  در سياست بين الملل ،  يبخشچرا که ترم ارتش آزاد    . وادی بود   

پذيرش ماده خودداری از تسليح غيرقانونی توسط ف[رد ف[رد ارت[ش آزادي[بخش در تواف[ق ب[ا ارت[ش        . تصاحب قدرت سياسی است   
در اين کادر و بر روی اين ريل ، تسليح دوباره اين ارتش تنه[ا زم[انی مش[روعيت دارد ک[ه ي[ا        . آمريکا نيزغيرازاين نبوده است     

ميم نيروی اشغالگر سابق در عراق يعنی آنی که سالح را تحويل گرفته بود  و ي[ا براس[اس مص[وبه ش[ورای امني[ت             برمبنای تص 
 اين شق تماما مستقل از آن است که مجاه[دين درع[راق باش[ند   . باشد سازمان ملل همچون نمونه ای که در ليبی شاهد آن بوديم   

  ظرف سياسی و تشکيالتی گزينه باال ، رابطه مستقيم با چگونگی ح[ل و چگونگی حل و فصل مسئله اشرف به مثابه. يا نباشند   
 . فصل مسئله رژيم حاکم بر ايران دارد 

 
معيار قدرت يک جريان سياسی فراتر از طول و عرض تشکيالتی و يا تعداد توپ و تانک و زرهی ، توان مداخله آن در پروسه            

 از بينی خود را ديد ، اگر ک[ه منش[اء ق[درت را ن[ه ت[وان نظ[امی و ق[درت        اگر که بتوان اندکی فراتر    . سرزمين خود هست    ياسی  س
ب[ی س[الح  و     و نيروی روانی شکست ناپذير دانست ، به باور من مجاهدين محاص[ره ش[ده   اراده  فراتر از آن کهصرف  فيزيکی  

آن[روز  .  ي[ک دلي[ل س[اده    ب[ه . زير ضرب کنونی ، بسا بس[ا قدرتمن[دتر از ارت[ش زره[ی آزادي[بخش ده[ه هفت[اد خورش[يدی هس[تند           
عليرغم ب[رق س[الحهای ارت[ش آزادي[بخش و ق[درت فائق[ه رهب[ری ب[ی رقي[ب آن در درون تش[کيالت ، مجاه[دين کمت[رين ت[وان و                        

آن[روز م[ن در مجاه[دين و ارت[ش آزادي[بخش ت[ا       . امروز ولی دارند  . امکانی در رابطه با مداخله در تحوالت داخل ايران نداشتند           
امروز اما  در مجاه[دين ب[ی س[الح  و ب[ی دف[اع  و در محاص[ره رجالگ[ان        .  قدرتی نمی ديدم    توان حفظ خود  دندان مسلحشان جز    

م[[الکی  و  م[[زدوران اعزام[[ی خامن[[ه ای ، در زيرفش[[ار ناجوانمردان[[ه دول[[ت اوبام[[ا و مل[[ل متح[[د  و در راس تم[[امی اينه[[ا در          
 ب[ی شکس[تی    ، بوض[وح اقت[دار و  ٨٨م[الکی در تابس[تان    اسير مجاهد در چنگال جانوران وحش[ی         ٣٦ روزه   ٧٢اعتصاب غذای   

 .  می بينم عنصر انسانی را به چشم
 

آری منشاء قدرت واقعی ، واندادن و تسليم نش[دن در  . چه می شود کرد ؟  معيارهای من در ارزيابی قدرت واقعی اينچنين است    
ارزش[ی ک[ه حف[ظ  و    .  ، ارزش[ی ک[ه اص[الت دارد    مقاوم[ت ب[ه مثاب[ه ي[ک ارزش      . برابر قدرت فائق[ه و مقاوم[ت به[ر قيم[ت اس[ت              
مقاوم[ت در مقاب[ل اجب[ارات ک[ور     . حفظ و حراست از معنا و مفهوم انسان اس[ت  . حراست از آن حفظ و حراست از انقالب است         

اي[ن ق[درت   نيرويی ک[ه از  . تن ندادن به آنچه هست ولی نبايد باشد ، برای رسيدن به آنچه که نيست ولی بايد باشد           . و بنده ساز    
 .چرا که تسليم شدنی نيست . اليزال انسانی برخوردار باشد ، هرکه باشد و هرچه باشد ، نابود شدنی نيست 

 
تهدي[[د ن[[ابودی و فروپاش[[ی . تهدي[[د ن[[ابودی هرگ[[ز از بي[[رون ه[[يچ جري[[ان و تش[[کيالت و حت[[ی اي[[دئولوِژی و مرام[[ی نب[[وده اس[[ت  

اگر نيرويی به هردليل و ترفندی بتوان[د وح[دت و ت[وازن درون[ی خ[ود را       . است  هميشه تهديدی درونی  و مقوله ای داخلی بوده          
ضعيف می شود ، نيرو از دست می دهد ، ب[ه حاش[يه ران[ده    . حفظ کند ، بی ترديد در مقابل تهديد بيرونی فروپاشيده نخواهد شد   

  . فروپاشی و نابودی تنها منشاء درونی دارد و بس. ولی نابود نخواهد شد . می شود 
 

گفت[ه ب[ودم   . اين تحليل را قبال هم در رابطه با مجاهدين در زير بمبارانهای هم[ين آمريک[ا و همدس[تان انگليس[يش ه[م داده ب[ودم        
چ[ه کس[ی را خ[وش    . مجاه[دين ه[م ماندن[د و ه[م ق[د کش[يدند       . که مجاهدين نه تنها از بين نخواهند رفت که قد ه[م خواهن[د کش[يد        

س[خن  " روي[ارويی پرش[گون  "آنج[ا از ي[ک   .  آغاز انتقال حفاظ[ت ب[ه دول[ت م[الکی ه[م تک[رار ک[ردم         همين را در  ! بيايد ، چه نه     
موف[ق  " روي[ارويی پرش[گون  "ام[روز مجاه[دين در اوج آن   . رانده بودم که آنها را در معادله قوا بس[ا ب[اال و ب[االتر خواه[د ب[رد               

چه کسی را خوش بياي[د ،  . خود را چند مدار به باال پرتاب کنند يعنی در تعادل قوا . شده اند که مسئله اشرف را بين المللی کنند   
 !  چه نه 

١٣ 



و رف[تن موض[وع    با دول[ت ع[راق   مجاهدين در حل وفصل مسئله دولت آمريکا و، اتحاديه اروپا   و دبيرکل آن    ورود سازمان ملل    
طالي[ه ه[ای   نش[انه ه[ای ب[ارز    ه[انی ،  معادل[ه ق[درت ج  اشرف به شورای امنيت ، يعنی باالترين مرجع رس[يدگی ب[ه مس[ائل ط[راز                 

 !چه کسی اينرا بفهمد و چه نه . است مربوط به ايران  به پروسه سياسی آنانورود محتوم پرشگون 
 

ي[ک عملي[ات مح[دود    .  درگي[ری ديگ[ر ب[ا دول[ت دس[ت نش[انده فعل[ی درع[راق ني[از داش[ته باش[د            ورود به اين پروسه شايد به يک  
ب[ا   ف[روردين امس[ال   ١٩ و ٨٨ م[رداد  ٧ و ٦ه[يچ تف[اوتی مي[ان عملي[ات ت[دافعی       ،  ماهيتدر  ه  چرا ک . می گويم عمليات    ! ديگر  

ودي[ت مجاه[دين و ارت[ش آزادي[بخش     موج، دره[ر دو م[ورد    .نمی بي[نم    ٧٠ و نوروز ٦٩عمليات تدافعی مرواريد در پايان سال       
ج[ان و زن[ده مان[دن انس[انها ق[رار       حف[ظ ک[ز آن  شايد در يک تلقی حقوق بشری ص[رف ک[ه در مر  .  شده بود  رفتهگعراق نشانه   در

 ن[ه ب[رای ب[دربرده ش[دن ک[ه      "ج[ان " اي[ن در ي[ک تلق[ی انقالب[ی و مب[ارزاتی ک[ه      ام[ا  . داشته باش[د ، چي[ز غريب[ی باش[د ک[ه هس[ت             
نف[[س "بس[[ا مهمت[[ر از " ش[[ان زن[[دگی"اس[[ت ، در آن تلق[[ی متف[[اوتی ک[[ه درخ[دمت تحق[[ق ي[[ک آرم[[ان انس[[انی  و ه[[دف مب[[ارزاتی  

ب[[رای دادن قرب[[انی و پ[[ذيرش ش[[هادت ب[[رای ارتش[[ی ک[[ه ه[[دفش س[[رنگونی نظ[[ام اس[[ت ،  . اص[[ال غري[[ب نيس[[ت اس[[ت ، " زن[[دگی
 در خ[[اک  حت[[ی پرش[[هيد ت[[دافعیاگ[[ر ک[[ه ي[[ک درگي[[ری . هم[[وارکردن راه رس[[يدن ب[[ه ه[[دف ، ام[[ری پذيرفت[[ه ش[[ده از پ[[يش اس[[ت   

خ[اک خ[ودی   ي[ک عملي[ات ته[اجمی نظ[امی پرهزين[ه در       ب[ا   ماهي[ت  در جريان را ب[ه جل[و پرت[اب کن[د ، تف[اوتی      ، کليت   غيرخودی  
 .، راه ديگری نيست باشد بدون دادن هژمونی اگر هدف تحميل خود به پروسه سياسی  .ندارد 

 
 نهادهای سازمان ملل به برزخی که دولت آمريک[ا بوج[ود آورده ب[ود    فروردين ، ورود اتحاديه اروپا و   ١٩بدون عمليات تدافعی    

ورود فرضی آنه[ا   .مل نيست  ديگر چندان محتصحنه هم بدون يک عملياتبه " کاله آبی ها " مرحله ورود    در اين . ممکن نبود   
  ج[ا ه[م  ت[ا هم[ين  ب[ين الملل[ی ش[دن مس[ئله اش[رف       معنای سياسی و بين الملل[ی خ[اص خ[ود را دارد همانگون[ه ک[ه       البتهبه صحنه 

يعن[ی اينک[ه ب[ر س[ر مي[ز تص[ميم گي[ری ب[رای آين[ده           . ه استگذارد در روی ميز ايران بجا    خود را  سياسی خاص تاثيرات بالفصل   
چ[ه کس[ی   . تحميل می شود و آن صندلی انقالب است تعمار ، گذاشتن صندلی سومی نيز ايران عالوه بر صندليهای ارتجاع و اس     

ن[[امی ه[[م از  پرش[[گون ، ص[[ندلی ب[[ه کن[[ار ، اساس[[ا در آغ[[از اي[[ن راه يعن[[ی در آغ[[از اي[[ن روي[[ارويی   !  را خ[[وش بياي[[د ، چ[[ه ن[[ه  
  . هستند  در آستانه ورود بداناالن.  اصال در درون پروسه سياسی نبودند .برسر ميز ايران نبود  و مقوله انقالب مجاهدين

 
،  ) و در هيئ[ت ي[ک ارت[ش ب[ی س[الح      اگرچ[ه درابع[اد خ[رد    ( از راه حلیتلقی شدن به عنوان بخشيعنی ورود به روند سياسی ،     

 تلقی می ش[ود  ايراندر رابطه با مسئله هم بخشی از مشکل  داشتن يک ارتش تا دندان مسلحی است که         يار  دراختمهمتر از    بسا
يعن[ی اينک[ه اوض[اع و اح[وال      !  اينرا بفهمد و چه ن[ه  یسچه ک. می باشد و زمينگير است     امکان حرکت نداشته  از اساس    همو  

اينک[ه  . نم[ی ت[وان در رون[د سياس[ی اي[ران ندي[ده گرف[ت        ) چ[ه مثب[ت و چ[ه منف[ی     ( را  به هر طرف ک[ه بچرخ[د ، نق[ش مجاه[دين          
 . اما حتميت بازی کردنشان را می توان پروسه ای خاتمه يافته تلقی کرد .  بازی خواهند کرد را آينده نشان خواهد داد چگونه

 
 خ[روج از ليس[ت اروپ[ا    اين بيرون آمدن با. بيرون آمدن نام مجاهدين از ليست آمريکا ديرو زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد   

در اينجا خروج از ليس[ت ب[ه معن[ای برس[ميت     . تبعات آن نيز با تبعات خروج از ليست اروپا يکسان نيست  . بسيار متفاوت است    
به پروژه براندازی سخت ه[م  وزارت خارجه مجاهدين و اعالم رسمی سياست رژيم چنج  و روآوردن        تلويحی آلترناتيو   شناختن  

اي[ن چي[زی   . ه[م ب[ه ب[اور م[ن ج[ز اي[ن نيس[ت        در رابط[ه ب[ا ليس[ت    يرمنطقی و پرهزينه وزارت خارجه اوبام[ا  دليل تعلل غ . هست  
 .  سياست دولت کنونی آمريکا نيست فعالاست که 

 
م[[ی گ[[ويم فع[[ال ، چ[[را ک[[ه تغيي[[ررژيم درس[[وريه ، تح[[والت ع[[راق  و انتخاب[[ات آمريک[[ا و فعالي[[ت اف[[زايش يابن[[ده الب[[ی حرف[[ه ای       

بيرون آمدن از ليست بی ارتب[اط ب[ا ب[اال آم[دن راه ح[ل س[وم       . جريان آن ، ورقهای بازی را از نو رديف خواهد کرد            مجاهدين در   
چرا که مقوله ليست تروريس[تی ت[ا آنج[ا ک[ه ب[ه م[ورد اي[ران برم[ی گ[ردد ، رابط[ه مس[تقيم ب[ا  ماهي[ت                       . مريم رجوی نخواهد بود     

ض[ديت بيمارگون[ه    . تبعات خروج از ليست است ک[ه از آن گري[زی نيس[ت         ،  آمدن اين باال . چگونگی برخورد با رِژيم ايران دارد       
 . نفره به وزارت خارجه آمريکا در رابطه با ليست تروريستی هم دليلی ج[ز اي[ن ن[دارد    ٣٧لجن سبز و نامه نگاری نفرت انگيز        

ال ه[م ج[ز ج[دی دي[ده ش[دن احنم[ال        آلترناتيوسازيهای مضحک وبی آينده از سوی بنيادهای رنگارنگ و انستيتوهای معل[وم الح[             
گزينه سرخ و س[ياه و ت[الش در از مي[دان ب[درکردن ، بزيرهژم[ونی کش[يدن و ي[ا ح[داقل خنث[ی ک[ردن پ[ارامتر مجاه[دين و ارت[ش                   

 .آزاديبخششان در پروسه سياسی نيست 
 

 ب[ا   ن دقيق[ا در رابط[ه  حضور مجاهدين در اشرف و تالش بی وقف[ه در جه[ت بس[تن آ   ادامه وحشت رژيم و اعوان و انصارش از    
بسياری از آنانی هم که عليرغم ض[ديت ب[ا مجاه[دين خواه[ان نج[ات ج[ان رزمن[دگان        . باال ديدن احتمال گزينه سرخ و سياه است     

پ[ذيرش فرض[ی راه ح[ل س[وم ب[ه معن[ی پ[ذيرش هژم[ونی         . اشرف و انتقال آنان ب[ه خ[ارج ع[راق هس[تند هم[ين وحش[ت را دارن[د                
با اينحال .   از اساس سياست دولت کنونی آمريکا  نيست فعالاين اگرچه محتمل ولی  . است  " چنجرژيم  "مجاهدين در پروسه    

به غير از اين شق مذکور اساسا تفاوتی ب[ا گزين[ه   . اين راه حل بر فرض تحقق آن ، تنها نقطه اميد در گزينه سرخ و سياه است  
س[[رخ و س[[ياه اگرچ[[ه مطل[[وب انقالبي[[ون اي[[ران نيس[[ت ، ام[[ا   گزين[[ه . س[[رخی اي[[ن گزين[[ه ج[[ز اي[[ن نيس[[ت   . س[[ياه نخواه[[د داش[[ت  

 .گزينه ای نامطلوب اما  محتمل . محتملترين شق ممکن است 
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