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 ترامپ ـ ترکيه ـ ايراِن
 

شعله های آتشی که در .  که دامنه آن بی ترديد به ايران نيز کشيده خواهد شددرجريان استتحوالت جديدی در حول و حوش ما 
درمقاله ای  تحت عنوان پيش  سيزده سال. د زدن دامن ما نيز شرر خواهاطراف ما  شراره  می کشند با وزش يک باد نابهنگام به

ايران اندک اندک نوبت به اين تحليل رسيده بودم که  .آبستن تحوالتی است که شايد بسيار خونين باشند  نوشتم  که ايرانچشم انداز
رژيم جمهوری  از اينرو .خواهند آمد بسراغش ٢٠٠٥کنم که خود رژيم هم به اين جمعبندی رسيده بود که  فکرمی .دمی رس

 عمق استراتژيک ايران را .و کرد مرزهايش منتقل کند جنگ محتوم را به خارجبايست صحنه يک می برای حفظ خود اسالمی 
  ارتشمقابل در  پيروزی حزب اهللا حاکميت درعراق ، بعد تصاحبابتدا  .د دورتر از مرزهايش می برد و برمی بايست هرچه

و  غزه  و بحرين و سپس يمن  و دست آخرهم  سوريه خون چکانهم ، بعد   در لبنانسه روزه  سی وی جنگط اسرائيل
 .بيرون آمدن احمدی نژاد در اين مقطع از صندوق هم  حاصل همين جمعبندی بود .  و حکايتی که همچنان باقی استهزارپاره

  بامهره متناسبخاتمی . و اين استراتژی را به پيش برد و بردند مناسبترين مهره ای بود که می شد با ادر آنزمان احمدی نژاد
 و  مللبا همان بالهت و با همان جهالت نسبت به سياست بين ال. کلينتون بود و احمدی نژاد مهره متناسب با جرج دبليو بوشبيل 

 .  خود!  نسبت به خود  و رسالت ات نارسيستیقواعد بازی صحنه ديپلماسی و با همان توهم
 

باالنس دوباره قدرت در عهده او گذاشته است بر" سيستم"وظيفه ای که . اوباما اما سياست متفاوتی را در پيش می گيرد
   عربستان راديکاليسم وهابی درسبک کردن کفه قدرت بازها در اسرائيل و. خاورميانه بزرگ است که سلف او برهم زده بود

مهره متناسب با اوباما اصأل  احمدی نژاد .ح مدره  در ايران  شيعه و ترکيه سنیسنگينترکردن کفه اسالم به اصطالدر مقابل 
يکسو و بافت ايدئولوژيک نظام از ميان جامعه و حاکميت از نيست اما مشکل ايران آن است که بدليل شدت و حدت تضادها 

 اين همان چيزی است که .فرم پذير نيست ، چرا که رژيم جمهوری اسالمی رسوی ديگر حمايت از رفرم  راه  به انقالب می برد
 نه . پای فشرده ايمآن بی اعوجاجما يعنی مجموعه نيروهای معتقد به سرنگونی قهرآميز تام  و تمام رژيم  پس از سی خرداد بر

 يرحسين، م ت که از درون جنبش يا حسينبه همين دليل اس . فقط رژيم ايران که اساسأ هيچ رژيم ايدئولوژيکی رفرم پذير نيست
تنها  تا نشان دهد که موسوی و موسوی ها  بيرون می آيد٨٨ قيام عاشورای ندکه خواهان بازگشت به دوران طاليی امامشان بود

به همين دليل هم هست که دستگاه سياسی اوباما پشت بهار کذايی عربی می رود . استبوده  کل نظام قيامند ، هدف بهانه بودن
او آگاهانه پشت جنبش کذايی سبز را خالی می کند چرا که بخوبی فهم کرده بود  .يران نمی رودولی پشت انقالب مخملی در ا

" جنبش سرخ"ی  جز يک جنبش انقالبی و به عبارت بهتر حاصل و برآيند آنچه که درايران هشتاد و هشت جريان يافته بود چيز
  داشته باشد ؟  يت از انقالب انتظار حمانخواهد بود و آن کدام ابلهی است که از باراک اوباما 

 
دوره ديگر، هم بر رژيم ،  احمدی تژاد برای يک ، قيام و دور کردن تهديدو چنين بود که با هدف سرکوب جنبش هشتاد و هشت 

 در از همان آغاز اوباماباراک  با مهره متناسبدر حاليکه . هم بر مردم ايران و هم بر آن جامعه جهانی کذايی تحميل می شود
تعادل ميان اصول گرايی و اصالح طلبی در داخل و  .رساندمی به تعادل رژيم با روحانی خود را . بود روحانیقع  حسن وا

 و از همه مهمتر خنثی کردن تهديد عاجل گزينه جنگی  در خارجتعادل ميان ايزوالسيون  کامل  و بازگشت به صحنه بين المللی
نه به تبعيت از مرادشان رفسنجانی خود را ه روحانی و دار و دسته اش ک بيخود نبود.  که دولت اسرائيل اکيدأ بدنبال آن بود

 هسته مرکزی اين حرکت سرکوب انقالب و منزوی کردن .جنبش اعتدالی می نامندادامه حرکت شکست خورده اصالحات که 
نزديکی سياسی نيست ، طرق کرده به خاخود را به روحانی سنجااينکه اصالح طلبی با تمام قوا  .رفرم  در قالب سياسی آن است

استراتژی سنجاق کردن خود به . بزند کنارحاکميت است  دريی را که اقليت اصولگرارسد آنزورش نمی به اين دليل است که 
  . استراتژی بقاست همان که متعادل کردن آنست در اساس مقدس جنبشی که هدف اعالم شده اش نه اصالح نظام

 
 خواهان رفرم بدنه جريان اعتدال گرايان بدون حمايت . اجتماعی اصالح طلبی استلبی اما همان پايهال طپايه اجتماعی اعتد

اين از درون ديالکتيک بقا در مقابل قدرت برتر در حاکميت بر . دنندار را اساسأ توان پايداری در مقابل اصولگرايی در قدرت
در ايران کنونی   صرفأ درعالم فرض اگريعنیی انقالبی گری هم نيست ، می آيد ، خاص اصالح طلبی و يا اعتدال طلبی و يا حت

ش گرايش جنبآنوقت داشت  دست میکل قدرت را در ) مثل حاکميت کنونی درترکيه(  گرا اما اقتدار اصالح طلبحاکميتيک 
چتر  ره ای جز رفتن به زيرچابرای حفظ خود ه سمت ائتالف با اصولگرايان بود و اصولگرايان نيز ببرای حفظ تعادل اعتدالی 

   .به غيرازاين چيزی بنام حرکت اعتدالگرا  از اساس موضوعيتی نميداشت. استراتژی بقا اين يعنی .نداشتندکورسياسی جنبش مذ
 

   برای کهامت هميشه درصحنه ايران ميليونی ٢٢يک رأی  و  طلب روحانی با حمايت کامل نيروی اجتماعی اصالححاال دوباره
 .کنداز ميره دوم رياست جمهوريش را آغ دو ،ن نظام اسالميش تره هم خورد نمی کندهای تحريم اپوزيسيون بيروفراخوان

  و مقابل ترامپبويژه  در   باالنس قدرت در صحنه بين المللیوست داخلی پهنه سياحفظ تعادل در او رسالت دولت اينبارهم 
 جنگ جهانی دومزيرا برای اولين بار درتاريخ معاصر پس ازای نيست ، ساده کارالبته مقابل ترامپ بازی در. تيمش ميباشد

در اياالت کسی پست رياست جمهوری تنها ابرقدرت موجود را اشغال کرده که متعلق به اليت سياسی درون ساختار قدرت 
. جناح کبوترهاعلق به متجناح بازهاست و نه عضو دونالد ترامپ نه . متحده  نيست ، در يک کالم غيرخودی به شمار می رود

چون از  .کالن سرمايه داری است که برای تصاحب منصب رياست جمهوری نيازمند پول کالن سرمايه يهود نبوده استخود او 
درون سيستم بيرون نيامده پس تشخيص تمايالت و تحليل مواضعش و به تبع آن پيش بينی گامهای آتيش برای تحليلگران درون 

 . برای سران کشورهای دنيا شامل همين قاعده کلی استهم  درسطح سياسی و ديپلماتيکظيم رابطه با او تن.سيستم آسان نيست
شود و برخی ديگر که اصأل روی او حساب بازنکرده اند  بسياری که به او اميد بسته بودند اميدشان نقش برآب شده  و می

   .و خواهند شد شده  نيزغافلگير
١ 



ن دسته رهبرانی است که پس از سرخوردگی بسيار درمقابل اوباما به تغييرسياست آمريکا در  يکی از آرجب طيب اردوغان
سردی   ترکيه با دولت اوباما وارد يک پروسهروابط که ٢٠١٣ازسال  .زمان ترامپ به نفع رابطه با ترکيه بسا دخيل بسته بود

مديای حامی اردوغان . دثابه يک فرصت تلقی کنبه مرا   آمدن ترامپ دولت ترکيه عالقمند بود که، گرديده بودسياسی متقابل 
 اردوغان شانزده ماه مه روز سه شنبهو حاال  ! از اوباما خواهد بودحتمأ ترامپ هر چه باشد بهترد که د را چنين تسلی می داخو

ز جديد در مناسبات نگتن در يک کنفرانس مطبوعاتی صحبت از يک آغايپيش از حرکت به سمت واشاو . به ديدار ترامپ ميرود
اين البته .  خواهد بودنقطه متحده که يک  در ادامه مناسبات با اياالتويرگولو می گويد که اين ديدار نه يک   کردهدو کشور 

ماده سازی اين ديدار مشغول ترکيه به آدولت مقامات مختلف  ،بيشتر مصرف داخلی دارد چرا که از ماه ها پيش از اين ديدار
موع به اين نتيجه بايد می رسيدند که تا آنجا که به مسائل حياتی مورد عالقه ترکيه برمی گردد ازاين امامزاده جديد مج و دربودند

حمايت آمريکا از  بود ،اولويت برخوردار از   در اين سفر برای اردوغان طرح سه موضوع  کليدی.  نيز آبی گرم نخواهد شد
 و رکيه در رابطه با استرداد فتح اهللا گولن و خالصه تقاضای آزادی رضا ضراب کردهای سوريه ، عدم همکاری آن کشور با ت

 مسئله اخير رابطه مستقيم با شخص  اردوغان  و  .در آمريکا او البته محمد هاکان آتيال يکی  از مديران بانک خلق ترکيه درکنار
 . وقت شورای امنيت سازمان ملل متحد داردجريان سوراخ کردن تحريمهای  داستان رشوه گيری از دولت احمدی نژاد  در

 
در سوريه   د پ ی   و تشکيالت پ ک ک  اول ازهمه مسئله تهديد موضوع  روی ميز دولت ترکيه ن و حياتی ترين مهمتريو اما

 که خود در آغاز يکی از بازيگران اصلی طرح خاورميانه بزرگ بوده است بخوبی می داند که اردوغان  طيب.می باشد
 و در  بودهبزرگ شکل دادن به يک ترکيب قوميتی جديد در خاورميانه يير مرزها و تغنبال د بهژمون در جهان کنونی" تمسيس"

هم البته   دولت کردی طرح نيروهای ميدانی.اين شکل بندی جديد مسئله تشکيل دولت کردی در صدر اين طرح قرار دارد
بوده  و   ترکيهتحت حمايت فعالهم ، نيروهايی که از آغاز  ه اندانی بود اساسأ نيروهای حزب دمکرات و عشيره بارزابتدادر

 . داشته است ادامهگرم دو طرف تا همين امروزروابط   نيزدولت اقليم کردستانپس از تشکيل 
 

ودداری از  با خاوباما .دنزمی  در سوريه برهم  بويژه عراق  و همآرايش صحنه را هم دردرآمريکا بر سرکار آمدن کبوترها اما 
کردستان سوريه با قدرت گيری در. گذارد نقطه پايان ميرابطه با طرح خاورميانه بزرگ درروياهای اردوغانحمله به سوريه بر

مقاومت حماسی  .ارد که معادله قدرت را در کل بخشهای کردستان بزرگ تغيير می دهداعش نيروی جديدی پا به صحنه می گذد
 دافعی م يعنی يگانهای پ ژ  و ی پ گمی سازمان يافته توسط آنان در چارچوب تشکيالت و نيروهای مرد پ ی دکادرهای 

عراق نيز نيروهای از سوی ديگر در. رساندبت ميثر جديد به صحنه را به ورود يک آکتو  درکوبانیزنان مدافعيگانهای خلق  و 
 آنهاايزديها از   با حمايت گستردهترتيب  بدين.ندکن دست داعش آزاد می  و منطقه را از به کمک ايزديهای شنگال رفتهپ ک ک
 . می گردد پ ک کقه شنگال نيز که از يک ارزش استراتژيک برخوردار است تبديل به يک پايگاه ارزشمند برای  منط

 

را  به کردستان عراق  به يکديگر و از طريق شنگالوصل بخشهای مجزای کردستان سوريه تهديد ايجاد يک کريدور کردی که
اما  تحت رهبری  تشکيل يک دولت کردی اينبارعالئم. طر را برای دولت ترکيه به صدا در می آوردزنگ خميسرميکند ، 

 و   بخشهايی از مرز مشترک با عراق به اضافهسوريه مشترک باکيلومتر مرز ٩٢٠ طول در  پ ی د و پ ک ک  نيروهای
. می گردد ترکوحشی    به کابوس شبانه روزی  اردوغان و ناسيوناليزمبالفصل آن بر کردستان ترکيه به ناگهان تبديلتأثيرات 

انجام هرگونه  و جلوگيری از شهرعليرغم همکاری آشکارش با داعش در محاصره س از آزادسازی کوبانی اردوغان پطيب 
به نيروهای   کردستان و حزب دمکراتيک خلقها و جامعه مدنی ترکيهسوی پيشمرگان حکومت اقليمز حتی ا  رسانیکمک

را منجمد ه حل مسئله کرد  پروژه موسوم ب،ريزد  ترکيه به هم می دررا با کردها  اکره مذميز  به ناگاه، محاصره شده  درکوبانی
 و نيروهای سياسی کردستان به شمول حزب دمکراتيک خلقها  مردم، پ ک کنيروهای شبه نظامی می کند و سرکوب وحشيانه 

 .پارلمان اين کشور را کليد می زند ، سرکوبی که هنوز با شدت و حدت ادامه دارد در شصت نمايندهنزديک به با 
 

ينبار حمايت  دونالد ترامپ ا.اما اين مهمترين مسئله روی ميز ترکيه در واشينگتن به ديواری سختتر از ديوار اوباما برمی خورد
 سنا  و امضای و از کنگره راندن اليحه تسليح اين گروه  گذکرده  و بارا  رسمی  پ ی داياالت متحده از غيررسمی ساليان اخير

پاسخ او  به آمريکا اردوغانطيب  درست در آستانه ورود  آنهم ير می دهد و بازگشت ناپذکه بدان جنبه قانونی توسط خودشآن 
 از اردوغان  ترکيهارلمانپ خلق به مثابه اپوزيسيون اصلی در مهم است که حزب جمهوریمسئله آنقدراين . پيشاپيش می دهد را 

حاصل . اری در مناسبات سفرش را پی می گيردذاما او همچنان با  خواست نقطه گ هد که سفر به آمريکا را ملغی کند ،می خوا
اين سفر البته تا آنجا که به انعکاسات بيرونی آن مربوط می شود نقطه گذاری به کنار با ويرگول گذاری هم  قرابت چندانی نشان 

   و تعريفآمده بود به استقبال !  گرم دونالد ترامپ که تا دم در خوش آمد گويی به جز انعکاس رفدار حاکميتمديای ط. دهدنمی 
رائه به افکارعمومی ترکيه چيز دندانگيری برای ا آمريکا  گرمش بامناسبات و  ! به ويژه در زمان جنگ کره  ترکيهو تمجيد از 

تسليحاتی  پ ی دارشد فقط گفته بود که اگر ک که البته بدون سوأل و جواب برگذعاتی مشتراردوغان درکنفرانس مطبو. نداشت
را که از آمريکا دريافت می کند بخواهد در آينده عليه ترکيه بکار ببرد آنکشورازحق خود برای پاسخ مناسب استفاده خواهد کرد 

 !والسالم . ن سالح ها برعليه ترکيه استفاده نخواهد کرداز اي پ ی دگفته بود که  پ ک کو ترامپ هم ضمن تروريست خواندن 
 

به باورمن اين ديدار و مذاکرات يک بخش غيرعلنی هم دارد که طبيعتأ انعکاس بيرونی نمی تواند . اما اين تمام داستان نيست
رم تروريست قلمداد کردن می خواهم بگويم که مقوالتی همچون خواست مب. داشته باشد و از آنجا به بعدش ديگر کار تحليل است

ه آزادی مسئل ورطهمين، و اخراج  و يا استردادش به ترکيه   درآمريکاخاتمه دادن به فعاليتهای فتح اهللا گولن  ، ضرورتپ ی د
يعنی ترامپ هم حتمأ خواستهايی داشته ، طرف ديگريک طرف مذاکرات استهاکان آتيال خواستهای مطرح شده  و رضا ضراب

يک مخرج مشترک اما  آمريکا و ترکيه. سربه مهرمانده است ولی بخش اعظم آن هنوز بيرونی داشته اعالم آناست که بخشی از
که مسئله گزينه ای که . باشدرح کرده ط  بايد اردوغانمقابليک گزينه را درمی کنم که ترامپ من فکر. دارند و آن ايران است

 اشتراک در.  آينده و پس از حل و فصل معضل داعش حل خواهد کرددر را هم پ ی د تسليحات سنگين گذاشته شده دراختيار
تواند  قرارگيرند ميپ ک کجای آنکه در اختيار بازی شود آنوقت تسليحات مذکوربترکيه اگر وارد اين .  رژيم ايرانتعيين تکليف
 .اشته شودر پژاک و برعليه جمهوری اسالمی گذدر اختيا

٢ 



 معظل ناتمام جمهوری اسالمی ايران
 

قيام بهمن با هر تحليل و . جلوه می کند" نظم نوين"و " سيستم" بر پيکره همچنان رژيم جمهوری اسالمی چونان زخمی گشاده
را برداشت و بجای آن يک نابهنگامی تاريخی را بر گرده  جامعه ايرانی  و " سيستم"تفسيری يک نظام موزون و در خدمت 

 در دوران امپرياليسم  و جنگ سرد قابل توجيه بود ، در عصر گلوباليسم  و اين معضل اگر. نظم نوين جهانی سوار کرد
پس از شعبده بازی .  داری  وحشی و بدون مرز هيچ توجيه موجهی  نمی توانست داشته باشدضرورت گردش آزاد کالن سرمايه

مريکا آنکه تضاد ميان اين رژيم و آاول . يازده سپتامبر تحليل من در رابطه با ايران بر دو پايه اساسی استوار بود و هست
  .  ز نخواهد داشتخصلت مسالمت آميايران دوديگرآنکه جابجايی قدرت سياسی در. خواهد ماندالينحل ماهيت آنتاگونيستی داشته و

 
را بايد بازتاب اين تحليل در مواضع سياسی راه  بدانجا می برد که نه آن سياست باصطالح مماشات با رژيم در سطح بين المللی 

حاال اين دو پايه را وقتی در . جدی گرفت و نه برای شارالتانيزم اصالح طلبی و توهم رفرم به لحاظ داخلی بايد ارزشی قائل بود
 ضرورتاول آنکه جدای . عاجل سرنگونی تام و تمام رژيم قرار دهيم  به دو راهکار عملی می رسيمدستگاه ضرورت 

به اين .  تحقق آن نيز به لحاظ  مجموعه شرايط داخلی و بين المللی موجود استامکان، سرنگونی که يک مقوله آرمانی است 
دوم اينکه عليرغم آنکه نمی بايست در مقابل خواست . اعتبار پافشاری بر ايده  سرنگونی يک راهکار ايده اليستی و ذهنی نيست

   .زير ضرب بردبايد  باغ وحش جمهوری اسالمی را هم شارالتانيزم عملی بودن رفرم درقوی رفرم در بدنه جامعه ايستاد اما 
 

آنهايی که با مواضع من در سالهای پس از يازده سپتامبر  ! در ايران اسالمی" رژيم چنج "!و اما در رابطه با بحث شيرين 
ورميانه بزرگ درهيچ آشنايی دارند می دانند که من همواره  بر طرح  تغيير رژيم در ايران به مثابه يکی از پايه های طرح خا

مقطعی  ترديد نکرده ام ، حتی در زمان باراک حسين هم که ظاهرأ بهترين روابط را با رژيم اسالمی از زمان روی کار آمدنش 
او هم بدنبال براندازی . فريب اوباما را نبايد خورددر بهمن پنجاه و هفت تا کنون داشته است در اين رابطه گفتم و نوشتم که 

 ناو اين بود که با حمايت از مدعيان رفرم در ايران و بازکردتصوريعنی . می باشدالمی البته از نوع نرم آن جمهوری اس
کل سيستم را دستگاه واليت فقيه برهم زده و مسير فروپاشی را در ايران به ضررراهشان در صحنه بين المللی تعادل قدرت 

 راديکاليسم سرنگونی طلب در روند فروپاشی ! وهشت و سوء استفادهبرای جلوگيری از تکرار جنبش هشتاد . کندمی هموار 
 در رأس طرح بستن راه مداخله جنبش سرنگونی در روند فروپاشی ، بستن دست .نيز بايد امکان مداخله آنانرا ازدستشان گرفت

 .داشتو پای اصليترين سازمان سرنگونی طلب و دور کردن هرچه بيشترشان از صحنه تحوالت داخلی قرار 
 

اين طرح البته با پايداری همزمان دو نيروی مسلط بر قدرت و بدنبال کسب قدرت يعنی نيروی واليت فقيه در قدرت  و مجاهدين 
خلق در بيرون ساختار قدرت به نتيجه نمی رسد و يکبار ديگر ثابت می شود که با وجود اين دو نيرو نه امکان رفرم در ايران 

از درون فروپاشی نظام، راست ميانه يا همان ليبرال دمکراسی کذايی بيرون می آيد که طرح خاورميانه بزرگ وجود دارد و نه 
خامنه ای با سرکوب راديکاليسم ساختارشکن  و ايزوله کرده نيروی . بدنبال محقق کردن آن در کشورهای منطقه بوده است

در سوی ديگر نيز رهبری مجاهدين با . ا دوباره به تعادل می رسانداصالح طلبی ، راه اعتدال گرايی را باز می کند و رژيم ر
دولت واليت فقيه درعراق فرجه خون چکان اتکاء به البيگری قابل تحسينی درميان اليت سياسی اياالت متحده در زير پنجه های 

 .جاهدين هم همان استراتژی بقاست شدن به نئوکانها  برای مسنجاق موازی  يا سياست استراتژی. می پردبقا می خرد و از قفس 
 

 سناريوهای ممکن در تحوالت ايران و منطقه
 

خوب حاال ترامپ برسرکار آمده  و دوباره همه آنهايی که در رابطه با تهديد جنگ آيه انشااهللا گربه هست می خواندند دوباره به 
ر اخير ترامپ به عربستان و رقص شمشير با شيوخ عرب بويژه پس از سف. صرافت افتاده اند که مبادا اين تهديد واقعيت پيدا کند

ديگر بسياری ناباوران يواش يواش به اين نتيجه می رسند که نه انگار اين تو بميری از آن تو بميريهای دوران بوش پسر و يا 
 البته . بود نيست  که  دولت حرامزاده با تمام توش و توان بدنبال کشيدن آمريکا به جنگ عليه ايران٢٠١٢ ـ ٢٠١٣سالهای 

نه عراق و افغانستان قابل تکرارند و نه سوريه و ليبی و نه مصر و تونس  و . جنگ در ايران شباهتی به هيچ کجا نخواهد داشت
جنگی اگر . من اين سناريو را که ارتش آمريکا در يک جنگ منظم  به سبک عراق بسراغ  رژيم برود را واقعی نمی دانم. يمن

نقش آمريکا نه در .  جنگ نامنظم خواهد بود که تلفيقی از جنگ آزاديبخش و قيامهای شهری می تواند باشددر راه  باشد يک
عناصرميدانی جنگ نا منظم مذکور بسته به سناريويی که انتخاب شود . زمين که تأمين پوشش هوايی در آسمان خواهد بود

 ندهی شده مجاهدين ، نيروهای بخوبی تسليح شده پژاک ، احزابمتفاوت است ، اين نيروها شامل ارتش آزاديبخش دوباره سازما
و آن بخش از مردمی  متشکل  در ملغمه ای بنام کنگره مليتهای ايران  و کم شمارتجزيه طلب و نيروهای منزوی عشيرتی کردی

 .که برای نجات از دست جمهوری اسالمی  به استقبال شيطان نيز می روند
 

نيروهای . ال کردن گرايشات ناسيوناليستی  و رفتن پشت دامن زدن به درگيريهای قومی می باشدسياهترين سناريوی ممکن فع
ند ن هستند اما پتانسيل بالقوه  بسيار خطرناکی را نمايندگی می کمداين سناريو اگرچه فاقد توان مادی  و تشکيالت پرشمار و کارا
اشاره من به اين سناريوی فرضی نه بدليل .  است خوانده خواهد شدکه در صورت بالفعل شدن فاتحه آنچه که امروز نامش ايران

است بلکه ضرورت هشياری هرچه بيشتر درمقابل و يا بالفصل بودن تهديد آن اهميت جايگاه و توان مادی اين مجموعه چرکين 
 سعودی و راسيستهای اين سناريوی مطلوب دولت مرتجع. آن و تالش در راستای ايزوله کردن آنهاستحامی نيروهای سياسی 

 پاره کردن ايران دوپاره کردن فلسطين ، سه پاره کردن عراق ، چهارپاره کردن سوريه و پنج. نشسته در حاکميت اسرائيل است
. يازده سپتامبر است هشتاد ميالدی يعنی سالها پيش ازطرح صهيونيستی دههپيش ازطرح خاورميانه بزرگ ، طرح جديدی نيست
 و آذری حتمأ نبوده  برای خلقهای کردرده موساد در آذربايجان و اقليم کردستان عراق تنها از سر دلسوزیپالس شدن شبکه گست

سعودی  بر روی  مجموعه ای بنام کنگره مليتهای مرتجع دولت  اری بی حاصل اما همچنان ادامه دار سالها سرمايه گذ! ست ا
 .دارد رذيالنه  و برنامه   طرحهمينايران هم حکايت از

 

٣ 



   ارتش آزاديبخشسناريوی 
 

  رعايتمن هميشهيعنی جدا کردن حيطه ها را  اينکار. ق معمول از هم جدا کنمپيش از ورود به بحث می خواهم دو حيطه را طب
 در .اريهای ايدئولوژيک نکردشد و آناليز واقعی را فدای ارزش گذندرتحليل دچار تخيل اين باعث می شود که . می کنمکرده  و 

.  تالش می کنم بدون آنکه وارد بحثهای ارزشی شوم به ارزيابی آنچه که ممکن است رخ دهد و من می بينم بپردازم همن تحليلاي
اما برای من همواره  !نه . خودداری کردداشت و از تيزی درموضعگيری   شفافبايد مواضعین اين البته بدان معنا نيست که

يد آماج حمله با تنها دشمن است که نقد کرد اما آنو بايد  يکی را می توان .رد با دشمنخورد با دوست  و برخوفرق است ميان بر
بيابی ، صف دشمن به دوست خود را بيکباره در و ترمز  بی دنده که در تهاجم خواهد بودعجيب ن وگرنه ه شود والغير،قرار داد

 بايد منصف  چه دوست و چه دشمندر تحليل هردواما  . آنگاه که ديگر کار از کار گذشته باشد! رو به دوست و پشت به دشمن
مواضع تند و تيزی که .  ، منصف بودنهمين ويژگی نهقته استدربه باورمن اصأل  مبارزه هرکس درارزش انسانی. بود

ن تفاوت درنگاه م. منصفانه نباشند حتی اگراز چپترين و انقالبيترين جايگاه نيز ابراز گردند ارزش يک پاپاسی را هم ندارند
انصاف چسب عدالت است  . ميان يک مدعی انقالبيگری بی انصاف با يک مرتجع  بی انصاف اصأل ماهوی نيست ، شکلی است

  . فريبی بيش نيستدر باورمن که  آزادی بدون عدالت هم. اگر که خود عدالت نباشد
 

من تبهکارانی مواضع  تيز و شفاف برمی گردد تا آنجا که به " رژيم چنج" درتحليل سمت و سوی حرکت مجاهدين و البی حاال
 مجاهدين را "رژيم چنج" جان بولتن ، جوليانی ، رزلهتينن ، ليبرمن ، جان مک کين و صف پرشمار صهيونيستهای البی چون

نرا هم  اما اي. برخالف تفسير اعالم شده آنها انسانهای شريفی که بدنبال مقصد بزرگ آزادی مردم ايران روان هستند نمی دانم
دايره آتش ميان بروشنی می بينم  و می دانم که بدون البيگری بی همتای آنان پرواز تشکيالت مجاهدين بويژه رهبری آن از 

پس درعين حال که فريب افسانه شرافت . بودنمی پذير امکان ازاساسچنگال خون آلود واليت مطلقه نيز ازشانرهاييعراق  و 
هم آمدن از ليست تروريستی بيرون .  سپاسگذاری مجاهدين را دراين قالب شايد بتوان فهم کرداينها را نبايد خورد اما بيان

تا بازهم .  اصأل استراتژی بقا عاقبت خوبی نمی داشتبدون اين البی ! همينطورآلبانی هماستقرارتشکيالتی در. گونه بودهمين
اتژی جنگ آزاديبخش نوين را پس ازعمليات فروغ جاويدان  برمی گردد من استر آنجا که به مواضع  تيز و شفاف و اعالم شده

قدرت تصاحب  ن ،نظر و تبليغات خود مجاهدي جدای  و می دانم کهاما اينرا بروشنی می بينمنه درست و نه عملی می دانستم 
به غير از اين  ند زدهايران آخو در پرشمار حضورمادی يک پايگاه گسترده اجتماعی و يک  بدون داشتن  آنهمايرانسياسی در

 .بايد فهم کردهم   اينرا .هيچ راه حل ديگری درشرايط کنونی متصور نيستشق برای آنان 
 

 و بی شکاف برمی گردد من تشکيالت هرمی و مناسبات شبه فرقه ای حاصل انقالب صريحتا آنجا که به مواضع  هم آری باز
از خاک بدورش ازهمه می فهمم که در زير آن سرکوب بی مثال ، ايدئولوژيک حاکم بر آنرا از اساس رد می کنم اما اينرا بي

بدون آن انقالب باری ...  و   و بدور از خانه و خانواده ی نزديک و در دسترس، بی هيچ چشم اندازو در سرزمين بيگانهخودی 
شد که اين تشکيالت را  نميص سی سال به کنار، سه ماه هم ايدئولوژيک و بدون آن شکل ويژه تنظيم رابطه با رهبری خاص الخا

پس از فروغ  جاويدان بر سر پا نگه داشت چه رسد که  سی و اندی سال بی شکاف بدنبال سرنگونی تام و تمام دشمن مشترک 
 ديدن پديده در ابعاد گوناگون آن ، يعنی فهم شرايطی که يک نيروی سياسی جدی می گويند اين  به.روان بود همايران و ايرانی 

يعنی امکان نزديکی سياسی عليرغم افتراق جدی در تئوری  .  عمل کند که اينگونهب آن عمل می کند و يا مجبور استدر چارچو
 .  قرار دارند بيرون تو آن نيروهايی که در همه در رابطه با منصف بودن و منصف ماندن يعنی و جهانبينی ، در يک کالم 

 
ارتش   برای اولين بار پس از يازده سپتامبردر سوريه . سناريوی ارتش آزاديبخشپردازم  به تحليلحاال با اين مقدمه الزم می 

 می شود که از درون يک جنبش بزرگتری می آيد که در ترقيخواهاياالت متحده وارد يک همکاری مشترک عملی با يک نيروی 
سوريه تشکيل از کردهای  پ ک کی  گروه بزرگی از کادرهای باال .ايدئولوژی استالينيستی بر آن حاکم بوده استيک آغاز 

درضمن  مسلح کردن اين نيرو به سالح سنگين که ، همکاری عملی از فراتر . قرار دارند پ ی درابطه با شده اند که اکنون در 
 رتأکيد می کنم تسليح يک نيروی ترقيخواه که د. استباشد يک پديده نوين درتاريخ معاصرم برخوردار از يک پشتوانه قانونی ه

 . به سالح سنگين و نه سالح های معمولی داشته استهم  انقالبی ، ضد امپرياليستی و ضد آمريکايی آغاز پيدايش گرايشات غليظ
 

اين جريان بوجود آمده  و وزنه ناسيوناليسم کردی تحوالت بسياری در ايدئولوژی و ساختار تشکيالتی البته اخيردر سه دهه 
اين اما در دسته بندی مجموعه نيروهای مسلح کرد .  سنگينترشده استا مردم منطقه برمی گرددحداقل تا آنجا که به برخورد ب

يک رابطه مثال زدنی با توده مترقی ترين نيروی سياسی درتمام بخشهای کردستان بزرگ بشمار می آيد که از جنبش نماينده 
درغالب   وسوريهنيروها چه درن جنبش با ديگره ايتنظيم رابطازهمه مهمتر . بويژه زنان و جوانان برخورداراستمردم

غالب در  در ترکيه و چه مهمترين و چشمگيرترين آن وها  و اقليتهای ديگر نيروهای دمکراتيک سوريه متشکل از کردها و عرب
البته در کادر   بديهی است که اين ارزيابی.دبشمارمی رو يم رابطه قابل تحسين يک تنظ HDP" حزب دمکراتيک خلقها"

 . معيارهای حاکم در منطقه خاورميانه است که معنا می يابد
 

 رهبر ايدئولوژيک "عبداهللا اوج آالن" و معمار آن  توسط پژاک هم ناشی ازهمين سياست کلی است که بانی" کودار"تشکيل 
می و کيفی اين نيرو بديهی است که اشاره به پژاک  به دليل اهميت ک .می باشد در تمام بخشهای کردستان جنبش مورد اشاره 

و يا بخشهای مختلف کومله نيست ، اهميت پژاک  و يا  کردستان  شرايط کنونی نسبت به نيروهای سنتی مثل حزب دمکرات در
 قابل فهم است که آينده منطقه کردی  را در تماميتش و به تبع آن معادله قدرت در خاورميانه گتریکودار تنها در کادر جنبش بزر

پايان عمليات . ی برخوردار نيستوزنهيچ  ود پژاک به خودی خود ازخواهد داد وگرنه بدون اين جنبش خ قراررا تحت تأثير
مرحله ای که در مرکز آن شايد تعيين . رقه و تعيين تکليف با داعش در سوريه آغاز يک مرحله جديد در اين رابطه خواهد بود

با آکتورهای سياسی  پ ک ک و  و بتبع آن پژاک پ ی د  ن نقطه ديگر مناسباتآ در.تکليف رژيم حاکم بر ايران قرار داشته باشد
 . آنی نخواهد بود که هست، ابل آننيروهای  مق و موجود از جمله رژيم حاکم بر ايران 

 
٤ 



 سالها از در تقابل با  رژيم ترکيه پ ک ک. در صحنه روبرو هستيمو درعين حال پيچيده خوب اينجا ما با يک ترکيب جالب 
مدار رسمی با اين رژيم داشته است که می همواره يک رابطه پنهان و غيرجمهوری اسال  بويژه  پس از رفتن عراق به جيبپيش
 عين همين رابطه را  .بسته می شده است" يالن مراد کارا" يعنی  پ ک کبا يکی ازمهمترين چهره های  باالترين نقطه در  آن 

در سوريه روزهای پايانی عمليات ارتش ترکيه  در.ريق تعامل با ارتش و حکومت بشار اسد داشته استطو ازسوريه  در پ ی د
پ   را داشتند ، پ ی دموسوم به سپرفرات که ترکها قصد رفتن به ممبج و بيرون راندن نيروهای دمکراتيک سوريه به رهبری 

تحت  دهد که با ورود به منطقه کردیش سوريه نيزاجازه ميوسها به ممبج به ارت  عالوه بر آوردن آمريکاييها و حتی ری د
تيب ارتش ترکيه  بدينتر.  در ممبج مستقر گردندپ ی دحاکميتشان در يک نوار باريک ميان نيروهای ارتش ترکيه و نيروهای 

ح های سنگين مسلح پس اياالت متحده  نيرويی را به سال. اشته و پايان عمليات سپرفرات را اعالم می کنددمش را روی کول گذ
يا .   از ديد ترامپ می باشد!می کند که در يک ارتباط  مستمر و تعامل با بزرگترين تهديد امنيتی در خاورميانه و حتی جهان 

 و مدارهای  به سالح سنگين قرارپ ی دآمريکا عقلش را از دست داده است و يا پيش از ورود به مرحله قانونی کردن تسليح  
 قرار و مدارهايی که مبنای ائتالفهای سياسی و نظامی نوينی در ماه ها  و سالهای پيش .اشته شده است پرده  گذديگری در پشت

 . خواهد شدنقش ترکيه برجستهالبته ن چارچوب در اي. خواهد بودعليه جمهوری اسالمی ايران رو 
 

 و تئوريکم را از سمت ايران و مسائل مربوط به آن عملیلش کار ِفتمامی اين سالهای سياهی که بر ايران حاکم بود هيچگاهدرمن 
  همآخرين مطالبی.  بر روی ترکيه تمرکز کرده بودممنحرف نکردم اال يکی دو سال گذشته که جدای کار بر روی کتابم بيشتر

و سياسی که اروپا جدای از اهميت ترکيه برای ايران به مثابه يک رقيب پانصد ساله مذهبی .  تمامأ در اين رابطه بودکه نوشتم 
 ، برای خود من هم با تحليلی که بدان رسيده و بويژه دولت فخيمه تالش بسيار اما ناموفقی را در بجان هم انداختن آنان کرده بود

 و ادامه تئوری  تشکيالتی و پافشاری آنان بر حفظاستقرارموفق مجاهدين در آلبانی درهيئت.  بودیاهميت فراوانترکيه حائزبودم 
 به مثابه دو ستون اصلی استراتژی جنگ آزاديبخش نوين نشان می داد که سالح و خاکآزاديبخش عليرغم از دست دادن جنگ 

آنها پس از حل و فصل مسئله بقا بی ترديد بدنبال بدست آوردن اين دو ستون اساسی خواهند رفت ، ضمن آنکه ستون مهم  ديگر 
 . در تحليل من تنها امکان در اين رابطه ترکيه بود. نيز همچنان حفظ خواهند کرد ارتش آزاديبخش راساختاراستراتژی يعنی  اين

 
يعنی رودلف جوليانی در آمريکا  ماه پيش خبری روی آنتن ها رفت مبنی بر آنکه  دو نفر از اعضای فعال البی مجاهدين دو سه
 دبليو بوش   وزيرسابق دادگستری در زمان جرج  نيويورک در زمان شعبده بازی يازده سپتامبر و مايکل موکيزی سابقشهردار

 که در آن واحد تابعيت دو کشور رضا ضراب. همکار بابک زنجانی شده اندميليونر ايرانی وارد هيئت وکالی رضا ضراب 
طيب اردوغان هم و ترکيه را نيز داراست درعين حال همسر ابرو گوندش ستاره آواز ترکيه و رفيق کسب و کار  ربايجان آذ
کار ايندو در زمان دولت احمدی نژاد که . از بابک زنجانی هم بعضأ در مطبوعات ترکيه به عنوان رئيس او نام می بردند .سته

محاصره جدی اقتصادی و تحريم گسترده بين المللی بود ، سوراخ کردن تحريمها  و خريد مواد مورد نياز رژيم يک در 
يعنی رضا ضراب .  طالی رژيم  در مقابل فروش  نفت و گاز تحريمی ايران بودجمهوری اسالمی و در رآس آنها پرکردن انبار

 . با استفاده از پول بی زبان حاصل از فروش غيرقانونی نفت و گاز در ابعاد ميلياردی طال می خريد و به ايران می فرستاد
 

  در اين معامالت ميلياردها دالر.ام می شد با نظارت شخص اردوغان و تأمين مالی و اعتباری بانک خلق ترکيه انجالبتهاينکار
 جيب ملت ايران خرج شد که بخش بزرگی از آن بدون وارد شدن به چرخه مالی قانونی در ترکيه مستقيمأ به حساب اردوغان از

د سه وزير نزديک به طيب اردوغان هم دراين معامالت شرکت دارن. واريز می شد "آل بايراکبرات "و پسرش بالل و دامادش 
. مجبور به استعفا می گردندترکيه گولن و کشيده شدنش به مطبوعات فتح اهللا   توسط  جريان اين معامالتکه پس از افشای 

برای احمدی تژاد . ب می انجامدشدن يکشبه بابک زنجانی و ميليونرشدن رضا ضرا اين پول بی زبان هم به ميلياردربخش ديگر
 .هدد بدست می ! و ارتباطش با امام زمان قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل  بودن برای اثبات کاغذ پاره دليل محکمیهم

 .سوريه يکی هم همين موضوع بودمسئله کليدی ردی روابط  آمريکا و ترکيه پس از يکی از داليل سالقصه 
 

پولهای آن بازگرداندن  گير و برای  دست بابک زنجانی ،و روی کار آمدن دولت اعتدال    با امام زمان پس از پايان دولت مرتبط
رضا ضراب هم که به . می شودعدامش صادربعد هم حکم امی گيرد ،  کرده بود تحت فشار قرار خارجبی زبانی که از کشور 

  خلقبانکهاکان آتيال معاون اجرايی مديرمحمد پليس آمريکا بعد هم . آمريکا رفته است به حکم دادگاه دستگير و به زندان ميرود
معلوم می شود  که دستگاه قضايی اوباما . پيش رضا ضراب می فرستنددرهمين رابطه به آمريکا می رود دستگير و   که را هم

اينجاست که البی . می زند رها کندهم " سيستم"قصد ندارد يقه رئيس جمهور اقتدارگرای ترکيه را که بعضأ ساز خارج از
 و  جوليانی اعالم می کند که اين يک موضوع سياسی است و قابل معامله .می شوندمجاهدين برای رها کردن اين يقه وارد کار 

آقای ضراب هستند تا هم به اهميت ژئوپلتيک  مقام های آمريکا و ترکيه هر دو به دنبال راه حل ديپلماتيک برای پروندهاينکه 
م که يکی از اين راه حلهای ديپلماتيک جدای از  ترديد ندار.و هم منافع آمريکا حفظ شود اتحاد ترکيه و آمريکا ضربه نخورد

اين .  ترکيه می باشدخاکدوباره سازماندهی شده  از نتيجه آن بحث بر سر امکان استقرار مجاهدين  و استفاده ارتش آزاديبخش 
  پ ی د  مثل مورد مقوله رژيم چنج شده و تمام قد درست ترامپ تسليم راه حل نئوکانها درگزينه تنها زمانی جواب دارد که دولت

 . زياد است راه هنوز البته تا آنموقع .  پروسه تغيير در ساختار سياسی ايران برودبه مجاهدينپشت وارد کردن 
 

بيش از اين در اين رابطه به عمق نمی روم فقط به يادداشت اخير ظريف  وزير خارجه روحانی در نيويورک تايمز بعد از 
 :ه ترامپ و عربستان اشاره ميکنم که نوشته است اجالس رياض تحت عنوان پيامی ب

 
 ."اتفاقات بسياری بدی در اين بخش از جهان در حال رخ دادن است"
 

 ١٣٩٦بيژن نيابتی ، شش خرداد 
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