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  ـ ترکيه ـ ايرانِ ترمپ
شعله ھای . ن نيز کشيده خواھد شد آن بی ترديد به ايراۀتحوالت جديدی در حول و حوش ما درجريان است که دامن

سيزده سال پيش . آتشی که در اطراف ما  شراره  می کشند با وزش يک باد نابھنگام به دامن ما نيز شرر خواھند زد

 به اين تحليل .ن باشنديار خونيد بسيدرمقاله ای  تحت عنوان چشم انداز نوشتم  که ايران آبستن تحوالتی است که شا

 ٢٠٠۵فکرمی کنم که خود رژيم ھم به اين جمعبندی رسيده بود که . بت ايران اندک اندک می رسدرسيده بودم که نو

 يک جنگ محتوم را به ۀاز اينرو رژيم جمھوری اسالمی برای حفظ خود می بايست صحن. سراغش خواھند آمده ب

. مرزھايش می برد و بردژيک ايران را می بايست ھرچه دورتر از يعمق سترات. خارج مرزھايش منتقل کند و کرد

 تصاحب حاکميت درعراق ، بعد پيروزی حزب هللا  در مقابل ارتش اسرائيل طی جنگ سی و سه روزه در ءابتدا

 خون چکان و ھزارپاره  و حکايتی که ھمچنان ۀلبنان ، بعد ھم غزه  و بحرين و سپس يمن  و دست آخرھم  سوري

در آنزمان احمدی نژاد . طع از صندوق ھم  حاصل ھمين جمعبندی بودبيرون آمدن احمدی نژاد در اين مق. باقی است

ن بود  متناسب با بيل کلينتۀخاتمی مھر.  را به پيش برد و بردندستراتيژیمناسبترين مھره ای بود که می شد با او اين 

بين الملل  و با ھمان بالھت و با ھمان جھالت نسبت به سياست .  متناسب با جرج دبليو بوشۀو احمدی نژاد مھر

  . خود!  ديپلماسی و با ھمان توھمات نارسيستی  نسبت به خود  و رسالت ۀقواعد بازی صحن

 قدرت ۀ او گذاشته است باالنس دوبارۀبرعھد" سيستم"وظيفه ای که . اوباما اما سياست متفاوتی را در پيش می گيرد

 قدرت بازھا در اسرائيل و راديکاليسم وھابی ۀسبک کردن کف. در خاورميانه بزرگ است که سلف او برھم زده بود

احمدی نژاد اصأل .   در ايران  شيعه و ترکيه سنین اسالم به اصطالح مدرۀدرعربستان   در مقابل سنگينترکردن کف

دليل شدت و حدت تضادھا ميان جامعه و حاکميت از ه  متناسب با اوباما نيست اما مشکل ايران آن است که بۀمھر

 ايدئولوژيک نظام از سوی ديگر حمايت از رفرم  راه  به انقالب می برد ، چرا که رژيم جمھوری يکسو و بافت

 نيروھای معتقد به سرنگونی قھرآميز تام  و ۀاين ھمان چيزی است که ما يعنی مجموع. اسالمی رفرم پذير نيست

ژيم ايران که اساسأ ھيچ رژيم نه فقط ر.  برآن بی اعوجاج پای فشرده ايم]جوزا[تمام رژيم  پس از سی خرداد

به ھمين دليل است که از درون جنبش يا حسين ، ميرحسين که خواھان بازگشت به .  ايدئولوژيکی رفرم پذير نيست

وی و موسوی ھا تنھا بھانه  بيرون می آيد تا نشان دھد که موس٨٨ امامشان بودند قيام عاشورای ئیدوران طال

 عربی می ئیبه ھمين دليل ھم ھست که دستگاه سياسی اوباما پشت بھار کذا. است، ھدف قيام کل نظام بوده بودنند
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ه  سبز را خالی می کند چرا که بئیاو آگاھانه پشت جنبش کذا. رود ولی پشت انقالب مخملی در ايران نمی رود

 جنبش انقالبی خوبی فھم کرده بود حاصل و برآيند آنچه که درايران ھشتاد و ھشت جريان يافته بود چيزی  جز يک

نخواھد بود و آن کدام ابلھی است که از باراک اوباما  انتظار حمايت از انقالب  " جنبش سرخ"و به عبارت بھتر 

  داشته باشد ؟ 

 ديگر، ۀو چنين بود که با ھدف سرکوب جنبش ھشتاد و ھشت  و دور کردن تھديد قيام، احمدی تژاد برای يک دور

که مھره متناسب با بارک  در حالی.  تحميل می شودئی جھانی کذاۀن و ھم بر آن جامعھم بر رژيم ، ھم بر مردم ايرا

تعادل ميان اصول . رژيم با روحانی خود را به تعادل می رساند. اوباما از ھمان آغاز در واقع  حسن روحانی بود

 المللی در خارج و از  بينۀ و اصالح طلبی در داخل و تعادل ميان ايزوالسيون  کامل  و بازگشت به صحنئیگرا

بيخود نبود که روحانی و . دنبال آن بود ه  باً  جنگی که دولت اسرائيل اکيدۀھمه مھمتر خنثی کردن تھديد عاجل گزين

 اصالحات که جنبش اعتدالی ۀ حرکت شکست خوردۀدار و دسته اش خود را به تبعيت از مرادشان رفسنجانی نه ادام

که اصالح  اين. سرکوب انقالب و منزوی کردن رفرم  در قالب سياسی آن است مرکزی اين حرکت ۀھست. می نامند

 خود را به روحانی سنجاق کرده به خاطرنزديکی سياسی نيست، به اين دليل است که زورش نمی ءطلبی با تمام قوا

ھدف اعالم  سنجاق کردن خود به جنبشی که ستراتيژی.  را که درحاکميت است کنار بزندئیرسد آن اقليت اصولگرا

  .  بقاستستراتيژیشده اش نه اصالح نظام مقدس  که متعادل کردن آنست در اساس ھمان 

 جريان ۀاعتدال گرايان بدون حمايت بدن.  اجتماعی اصالح طلبی استۀ اجتماعی اعتدال طلبی اما ھمان پايۀپاي

 در مقابل ءاين از درون ديالکتيک بقا.  در قدرت را ندارندئی توان پايداری در مقابل اصولگرااً خواھان رفرم اساس

قالبی گری ھم نيست ، يعنی قدرت برتر در حاکميت بر می آيد ، خاص اصالح طلبی و يا اعتدال طلبی و يا حتی ان

)  مثل حاکميت کنونی درترکيه( درعالم فرض  در ايران کنونی يک حاکميت اصالح طلب اما اقتدارگرا اً اگرصرف

ت آنوقت گرايش جنبش اعتدالی برای حفظ تعادل به سمت ائتالف با اصولگرايان بود و کل قدرت را دردست می داش

 ستراتيژیاين يعنی . اصولگرايان نيز برای حفظ خود چاره ای جز رفتن به زير چتر سياسی جنبش مذکورنداشتند

  .  داشت نام حرکت اعتدالگرا  از اساس موضوعيتی نمیه به غيرازاين چيزی ب. ءبقا

 ۀ ميليونی امت ھميشه درصحن٢٢باره روحانی با حمايت کامل نيروی اجتماعی اصالح طلب و يک رأی حاال دو

 دوم رياست ۀش تره ھم خورد نمی کند ، دور اايران که برای  فراخوانھای تحريم اپوزيسيون بيرون نظام اسالمی

 ۀت داخلی و باالنس قدرت در صحن سياسۀاينبارھم  رسالت دولت او حفظ تعادل درپھن. کند جمھوريش را آغاز می

 البته کارساده ای نيست ، زيرا برای ترمپبازی درمقابل . باشد   و تيمش میترمپويژه  در مقابل ه بين المللی ب

اولين بار درتاريخ معاصر پس ازجنگ جھانی دوم کسی پست رياست جمھوری تنھا ابرقدرت موجود را اشغال 

ن ساختار قدرت در اياالت متحده  نيست ، در يک کالم غيرخودی به شمار می کرده که متعلق به اليت سياسی درو

او خود کالن سرمايه داری است که برای .  نه عضو جناح بازھاست و نه متعلق به جناح کبوترھاترمپدونالد . رود

 نيامده چون از درون سيستم بيرون.  يھود نبوده استۀتصاحب منصب رياست جمھوری نيازمند پول کالن سرماي

ش برای تحليلگران درون سيستم آسان  اپس تشخيص تمايالت و تحليل مواضعش و به تبع آن پيش بينی گامھای آتی

.  کلی استۀتنظيم رابطه با او درسطح سياسی و ديپلماتيک ھم برای سران کشورھای دنيا شامل ھمين قاعد. نيست

 روی او حساب ه  و می شود و برخی ديگر که اصالً بسياری که به او اميد بسته بودند اميدشان نقش برآب شد

  . بازنکرده اند نيزغافلگير شده  و خواھند شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

سياست تغييران يکی از آن دسته رھبرانی است که پس از سرخوردگی بسيار درمقابل اوباما به خ رجب طيب اردو

 که روابط ترکيه با دولت اوباما ٢٠١٣ازسال .  به نفع رابطه با ترکيه بسا دخيل بسته بودترمپ در زمان امريکا

 را به مثابه يک ترمپمند بود که آمدن ه  سردی متقابل سياسی گرديده بود ، دولت ترکيه عالقۀوارد يک پروس

 ھر چه باشد بھتراز اوباما خواھد ترمپان خود را چنين تسلی می داد که حتمأ خمديای حامی اردو. فرصت تلقی کند

او پيش از حرکت به سمت واشينگتن . رود  میترمپان به ديدار خشانزده ماه مه اردوو حاال روز سه شنبه ! بود 

در يک کنفرانس مطبوعاتی صحبت از يک آغاز جديد در مناسبات دو کشور کرده  و می گويد که اين ديدار نه يک 

داخلی دارد چرا که از اين البته بيشتر مصرف .  خواھد بودنقطه مناسبات با اياالت متحده که يک ۀ در ادامويرگول

ماه ھا پيش از اين ديدار، مقامات مختلف دولت ترکيه به آماده سازی اين ديدار مشغول بودند و درمجموع به اين 

 جديد نيز آبی گرم ۀترکيه برمی گردد ازاين امامزادۀ نتيجه بايد می رسيدند که تا آنجا که به مسائل حياتی مورد عالق

 از امريکاان طرح سه موضوع  کليدی  از اولويت برخوردار بود ، حمايت خرای اردودر اين سفر ب.  نخواھد شد

کردھای سوريه ، عدم ھمکاری آن کشور با ترکيه در رابطه با استرداد فتح هللا گولن و خالصه تقاضای آزادی رضا 

 مستقيم ۀ اخير رابطألۀمس. امريکا او البته محمد ھاکان آتيال يکی  از مديران بانک خلق ترکيه در درکنارضراب  و 

ان  و  داستان رشوه گيری از دولت احمدی نژاد  در جريان سوراخ کردن تحريمھای وقت شورای خبا شخص  اردو

  . امنيت سازمان ملل متحد دارد

 تھديد  پ ک ک  و تشکيالت  پ ی ألۀو اما مھمترين و حياتی ترين موضوع  روی ميز دولت ترکيه اول ازھمه مس

 که خود در آغاز يکی از بازيگران اصلی طرح خاورميانه بزرگ بوده است اردوخانطيب . وريه می باشدد  در س

 مرزھا و شکل دادن به يک ترکيب قوميتی تغييردنبال ه ھژمون در جھان کنونی ب" سيستم"خوبی می داند که ه ب

.  کردی در صدر اين طرح قرار دارد تشکيل دولتألۀجديد در خاورميانه بزرگ بوده  و در اين شکل بندی جديد مس

 بارزانی بوده اند ، ۀ نيروھای حزب دمکرات و عشيراً  اساسءنيروھای ميدانی طرح دولت کردی ھم البته درابتدا

 که از آغاز ھم تحت حمايت فعال ترکيه بوده  و پس از تشکيل دولت اقليم کردستان نيز روابط گرم دو ئینيروھا

  .داشته استطرف تا ھمين امروز ادامه 

اوباما . ويژه  در سوريه برھم می زنده  آرايش صحنه را ھم درعراق  و ھم بامريکااما آمدن کبوترھا بر سرکار در

. گذارد  بزرگ نقطه پايان میۀ دررابطه با طرح خاورمياناردوخانياھای ؤبا خودداری از حمله به سوريه برر

 قدرت را در کل بخشھای ۀ پا به صحنه می گذارد که معادلدرکردستان سوريه با قدرت گيری داعش نيروی جديدی

مقاومت حماسی کادرھای پ ی د و نيروھای مردمی سازمان يافته توسط آنان در .  می دھدتغييرکردستان بزرگ 

 مدافع زنان درکوبانی ورود يک آکتور قطعات مدافع خلق  و قطعاتچارچوب تشکيالت ی پ گ  و ی پ ژ يعنی 

از سوی ديگر درعراق نيز نيروھای پ ک ک به کمک ايزديھای شنگال رفته . رساند ا به ثبت میجديد به صحنه ر

 شنگال نيز که از يک ۀ ايزديھا از آنھا منطقۀبدين ترتيب با حمايت گسترد. و منطقه را از دست داعش آزاد می کنند

  . ی گرددک برخوردار است تبديل به يک پايگاه ارزشمند برای  پ ک ک مستراتيژيارزش 

تھديد ايجاد يک کريدور کردی که وصل بخشھای مجزای کردستان سوريه به يکديگر و از طريق شنگال به 

عالئم تشکيل يک دولت . کند ، زنگ خطر را برای دولت ترکيه به صدا در می آورد کردستان عراق را ميسرمی

کيلومتر مرزمشترک با سوريه به  ٩٢٠اما  تحت رھبری نيروھای  پ ک ک و پ ی د  در طول  کردی اينبار

 از مرز مشترک با عراق  و تأثيرات بالفصل آن بر کردستان ترکيه به ناگھان تبديل به کابوس شبانه ئی بخشھاۀاضاف

رغم ھمکاری   پس از آزادسازی کوبانی علیاردوخانطيب .  و ناسيوناليزم  وحشی ترک می گردداردوخانروزی  
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ر و جلوگيری از انجام ھرگونه کمک رسانی حتی از سوی پيشمرگان حکومت  شھۀآشکارش با داعش در محاصر

  مدنی ترکيه به نيروھای محاصره شده  درکوبانی، به ناگاه  ميزۀاقليم کردستان و حزب دمکراتيک خلقھا و جامع

سرکوب  کرد را منجمد می کند و ألۀ موسوم به حل مسۀمذاکره  با کردھا را در ترکيه به ھم می ريزد ، پروژ

 نيروھای شبه نظامی پ ک ک، مردم  و نيروھای سياسی کردستان به شمول حزب دمکراتيک خلقھا با ۀوحشيان

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

 ترمپدونالد . ختتر از ديوار اوباما برمی خورد روی ميز ترکيه در واشينگتن به ديواری سمسألهاما اين مھمترين 

 تسليح اين گروه ۀاينبار حمايت غيررسمی ساليان اخيراياالت متحده از پ ی د را  رسمی کرده  و با گذراندن اليح

 ۀ قانونی و بازگشت ناپذير می دھد آنھم  درست در آستانۀاز کنگره  و سنا  و امضای آن توسط خودش که بدان جنب

 آنقدرمھم است که حزب جمھوری خلق به مسألهاين .  پاسخ او را  پيشاپيش می دھدامريکا به اردوخانب ورود طي

 را ملغی کند ، اما او ھمچنان با  امريکا می خواھد که سفر به اردوخان اپوزيسيون اصلی در پارلمان ترکيه از ۀمثاب

سفر البته تا آنجا که به انعکاسات بيرونی آن حاصل اين . خواست نقطه گذاری در مناسبات سفرش را پی می گيرد

مديای طرفدار حاکميت به . مربوط می شود نقطه گذاری به کنار با ويرگول گذاری ھم  قرابت چندانی نشان نمی دھد

به استقبال آمده بود و تعريف  و تمجيد از ترکيه به ويژه !   که تا دم درترمپ گرم دونالد ئیجز انعکاس خوش آمد گو

.  چيز دندانگيری برای ارائه به افکارعمومی ترکيه نداشتامريکاو مناسبات گرمش با ! وريامان جنگ کدر ز

ل و جواب برگذارشد فقط گفته بود که اگر پ ی د ؤامطبوعاتی مشترک که البته بدون س درکنفرانس اردوخان

ار ببرد آنکشورازحق خود برای پاسخ که  دريافت می کند بخواھد در آينده عليه ترکيه بامريکاتسليحاتی را که از 

 ھم ضمن تروريست خواندن پ ک ک گفته بود که پ ی د از اين سالح ھا عليه ترمپمناسب استفاده خواھد کرد و 

  !والسالم . ترکيه استفاده نخواھد کرد

نعکاس بيرونی به باورمن اين ديدار و مذاکرات يک بخش غيرعلنی ھم دارد که طبيعتأ ا. اما اين تمام داستان نيست

می خواھم بگويم که مقوالتی ھمچون خواست مبرم . نمی تواند داشته باشد و از آنجا به بعدش ديگر کار تحليل است

 و اخراج  و يا استردادش امريکاتروريست قلمداد کردن پ ی د ، ضرورت خاتمه دادن به فعاليتھای فتح هللا گولن در

اب و ھاکان آتيال خواستھای مطرح شده يک طرف مذاکرات است،  آزادی رضا ضرۀمسألبه ترکيه ، ھمينطور 

 داشته است که بخشی از آن اعالم بيرونی داشته ولی بخش اعظم آن ئی ھم حتمأ خواستھاترمپطرف ديگريعنی 

 ترمپمن فکرمی کنم که .  و ترکيه اما يک مخرج مشترک دارند و آن ايران استامريکا. ھنوزسربه مھرمانده است

 تسليحات سنگين گذاشته شده دراختيار ۀمسألگزينه ای که که .  بايد طرح کرده باشداردوخانه را درمقابل يک گزين

.  تکليف رژيم ايرانتعييناشتراک در . پ ی د را ھم در آينده و پس از حل و فصل معضل داعش حل خواھد کرد

تواند در  ختيار پ ک ک قرارگيرند میکه در ا جای آنه ترکيه اگر وارد اين بازی شود آنوقت تسليحات مذکورب

  .اختيار پژاک و عليه جمھوری اسالمی گذاشته شود

  

  ل ناتمام جمھوری اسالمی ايرانضمع

قيام بھمن با ھر . جلوه می کند" نظم نوين"و " سيستم "ۀرژيم جمھوری اسالمی چونان زخمی گشاده ھمچنان بر پيکر

جای آن يک نابھنگامی تاريخی را بر ه را برداشت و ب" ستمسي"تحليل و تفسيری يک نظام موزون و در خدمت 

اين معضل اگر در دوران امپرياليسم  و جنگ سرد قابل توجيه .  ايرانی  و نظم نوين جھانی سوار کردۀ  جامعۀگرد

بود ، در عصر گلوباليسم  و ضرورت گردش آزاد کالن سرمايه داری  وحشی و بدون مرز ھيچ توجيه موجھی  
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 اساسی استوار بود ۀمبر تحليل من در رابطه با ايران بر دو پايپس از شعبده بازی يازده سپت. اشدست داشته بنمی توان

ه که جاب دوديگرآن. خواھد ماند ماھيت آنتاگونيستی داشته والينحل امريکاکه تضاد ميان اين رژيم و  اول آن. و ھست

  .   شتز نخواھد داخصلت مسالمت آمي قدرت سياسی درايران ئیجا

اصطالح مماشات با رژيم در سطح بين ه بازتاب اين تحليل در مواضع سياسی راه  بدانجا می برد که نه آن سياست ب

. المللی را بايد جدی گرفت و نه برای شارالتانيزم اصالح طلبی و توھم رفرم به لحاظ داخلی بايد ارزشی قائل بود

جل سرنگونی تام و تمام رژيم قرار دھيم  به دو راھکار عملی می حاال اين دو پايه را وقتی در دستگاه ضرورت عا

 ۀ تحقق آن نيز به لحاظ  مجموعامکان آرمانی است ، ۀ سرنگونی که يک مقولضرورتکه جدای  اول آن. رسيم

   سرنگونی يک راھکار ايده اليستی و ذھنیۀبه اين اعتبار پافشاری بر ايد. شرايط داخلی و بين المللی موجود است

 جامعه ايستاد اما شارالتانيزم ۀکه نمی بايست در مقابل خواست قوی رفرم در بدن رغم آن که علی دوم اين. نيست

  .  عملی بودن رفرم در باغ وحش جمھوری اسالمی را ھم بايد زير ضرب برد

ھای پس از يازده  که با مواضع من در سالئیآنھا! در ايران اسالمی " رژيم چنج! "و اما در رابطه با بحث شيرين 

 يکی از پايه ھای طرح ۀ رژيم در ايران به مثابتغيير دارند می دانند که من ھمواره  بر طرح  ئیمبر آشناپتس

 بزرگ درھيچ مقطعی  ترديد نکرده ام ، حتی در زمان بارک حسين ھم که ظاھرأ بھترين روابط را با ۀخاورميان

 پنجاه و ھفت تا کنون داشته است در اين رابطه گفتم و نوشتم ]دلو[رژيم اسالمی از زمان روی کار آمدنش در بھمن

يعنی . دنبال براندازی جمھوری اسالمی البته از نوع نرم آن می باشده او ھم ب. که فريب اوباما را نبايد خورد

قدرت را  بين المللی تعادل ۀتصوراو اين بود که با حمايت از مدعيان رفرم در ايران و بازکردن راھشان در صحن

برای جلوگيری از . در ايران به ضرردستگاه واليت فقيه برھم زده و مسير فروپاشی کل سيستم را ھموار می کند

 ۀراديکاليسم سرنگونی طلب در روند فروپاشی نيز بايد امکان مداخل! تکرار جنبش ھشتاد وھشت و سوء استفاده 

جنبش سرنگونی در روند فروپاشی ، بستن دست و پای  ۀدر رأس طرح بستن راه مداخل. را ازدستشان گرفت آنان

  . تحوالت داخلی قرار داشتۀاصليترين سازمان سرنگونی طلب و دور کردن ھرچه بيشترشان از صحن

دنبال کسب قدرت يعنی نيروی واليت فقيه در ه اين طرح البته با پايداری ھمزمان دو نيروی مسلط بر قدرت و ب

قدرت  و مجاھدين خلق در بيرون ساختار قدرت به نتيجه نمی رسد و يکبار ديگر ثابت می شود که با وجود اين دو 

 ئینيرو نه امکان رفرم در ايران وجود دارد و نه از درون فروپاشی نظام، راست ميانه يا ھمان ليبرال دمکراسی کذا

خامنه ای با . دنبال محقق کردن آن در کشورھای منطقه بوده استه  بزرگ بۀيد که طرح خاورميانبيرون می آ

 را باز می کند و رژيم را ئی نيروی اصالح طلبی ، راه اعتدال گرانسرکوب راديکاليسم ساختارشکن  و ايزوله کرد

البيگری قابل تحسينی درميان اليت در سوی ديگر نيز رھبری مجاھدين با اتکاء به . دوباره به تعادل می رساند

 می خرد و از قفس می ء بقاۀسياسی اياالت متحده در زير پنجه ھای خون چکان دولت واليت فقيه درعراق فرج

  . بقاستستراتيژی موازی  يا سياست سنجاق شدن به نئوکانھا  برای مجاھدين ھم ھمان ستراتيژی. پرد

  

  هسناريوھای ممکن در تحوالت ايران و منطق

هللا گربه ھست می ء شا  انت که در رابطه با تھديد جنگ آيئی آنھاۀ برسرکار آمده  و دوباره ھمترمپخوب حاال 

 به عربستان ترمپويژه پس از سفر اخير ه ب. خواندند دوباره به صرافت افتاده اند که مبادا اين تھديد واقعيت پيدا کند

ن يواش يواش به اين نتيجه می رسند که نه انگار اين تو بميری و رقص شمشير با شيوخ عرب ديگر بسياری ناباورا

دنبال ه   که  دولت حرامزاده با تمام توش و توان ب٢٠١٢ ـ ٢٠١٣از آن تو بميريھای دوران بوش پسر و يا سالھای 
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عراق و نه . البته جنگ در ايران شباھتی به ھيچ کجا نخواھد داشت.  نيست، به جنگ عليه ايران بودامريکاکشيدن 

 در يک امريکامن اين سناريو را که ارتش .  و نه مصر و تونس  و يمناند و نه سوريه و ليبياافغانستان قابل تکرار

جنگی اگر در راه  باشد يک جنگ نامنظم خواھد .  واقعی نمی دانم،سراغ  رژيم بروده جنگ منظم  به سبک عراق ب

 ئی نه در زمين که تأمين پوشش ھواامريکانقش .  می تواند باشدبود که تلفيقی از جنگ آزاديبخش و قيامھای شھری

 که انتخاب شود متفاوت است ، اين ئیعناصرميدانی جنگ نا منظم مذکور بسته به سناريو. در آسمان خواھد بود

 پژاک ، احزاب ۀح شدسلمخوبی ه  مجاھدين ، نيروھای بۀنيروھا شامل ارتش آزاديبخش دوباره سازماندھی شد

 مليتھای ايران و آن ۀنام کنگره ی کردی و نيروھای منزوی  و کم شمارتجزيه طلب متشکل  در ملغمه ای بعشيرت

  .بخش از مردمی که برای نجات از دست جمھوری اسالمی  به استقبال شيطان نيز می روند

. ای قومی می باشدسياھترين سناريوی ممکن فعال کردن گرايشات ناسيوناليستی  و رفتن پشت دامن زدن به درگيريھ

نيروھای اين سناريو اگرچه فاقد توان مادی  و تشکيالت پرشمار و کارامد ھستند اما پتانسيل بالقوه  بسيار خطرناکی 

 ۀاشار.  آنچه که امروز نامش ايران است خوانده خواھد شدۀ فاتح،را نمايندگی می کنند که در صورت بالفعل شدن

 چرکين و يا بالفصل بودن تھديد آن ۀيل اھميت جايگاه و توان مادی اين مجموعدله من به اين سناريوی فرضی نه ب

است بلکه ضرورت ھشياری ھرچه بيشتر درمقابل نيروھای سياسی حامی آن و تالش در راستای ايزوله کردن 

دن دوپاره کر. اين سناريوی مطلوب دولت مرتجع سعودی و راسيستھای نشسته در حاکميت اسرائيل است. آنھاست

فلسطين ، سه پاره کردن عراق ، چھارپاره کردن سوريه و پنج پاره کردن ايران طرح جديدی نيست، پيش ازطرح 

 ۀپالس شدن شبک. مبر استالدی يعنی سالھا پيش ازيازده سپت ھشتاد ميۀ بزرگ طرح صھيونيستی دھۀخاورميان

 نبوده اً وزی برای خلقھای کرد و آذری حتم موساد در آذربايجان و اقليم کردستان عراق تنھا از سر دلسۀگسترد

نام ه سالھا سرمايه گذاری بی حاصل اما ھمچنان ادامه دار دولت مرتجع سعودی  بر روی  مجموعه ای ب!  است

  .  رذيالنه داردۀ مليتھای ايران ھم حکايت ازھمين طرح  و برنامۀکنگر

  

  سناريوی ارتش آزاديبخش  

اينکار يعنی جدا کردن حيطه ھا را من .  حيطه را طبق معمول از ھم جدا کنمپيش از ورود به بحث می خواھم دو

اين باعث می شود که درتحليل دچار تخيل نشد و آناليز واقعی را فدای ارزش . ھميشه رعايت کرده  و می کنم

ارزيابی آنچه که وارد بحثھای ارزشی شوم به  در اين تحليل ھم تالش می کنم بدون آن. گذاريھای ايدئولوژيک نکرد

اين البته بدان معنا نيست که نبايد مواضعی شفاف داشت و از تيزی . که ممکن است رخ دھد و من می بينم بپردازم

. اما برای من ھمواره فرق است ميان برخورد با دوست  و برخورد با دشمن! نه . درموضعگيری خودداری کرد

 است که بايد آماج حمله قرار داده شود والغير، وگرنه عجيب يکی را می توان و بايد نقد کرد اما آن تنھا دشمن

باره درصف دشمن بيابی ، رو به دوست و پشت  يکه نخواھد بود که در تھاجم بی دنده  و ترمز به دوست خود را ب

ش ارز. اما در تحليل ھردو چه دوست و چه دشمن بايد منصف بود. آنگاه که ديگر کار از کار گذشته باشد! به دشمن

مواضع تند و تيزی که . انسانی ھرکس درمبارزه به باورمن اصأل درھمين ويژگی نھقته است ، منصف بودن

درنگاه من . منصفانه نباشند حتی اگراز چپترين و انقالبيترين جايگاه نيز ابراز گردند ارزش يک پاپاسی را ھم ندارند

انصاف .  ماھوی نيست ، شکلی است انصاف اصالً  مرتجع  بیتفاوت ميان يک مدعی انقالبيگری بی انصاف با يک

  . آزادی بدون عدالت ھم  که در باورمن فريبی بيش نيست. چسب عدالت است  اگر که خود عدالت نباشد
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تا آنجا که به مواضع  تيز و شفاف برمی گردد من " رژيم چنج"حاال درتحليل سمت و سوی حرکت مجاھدين و البی 

 جوليانی ، رزلھتينن ، ليبرمن ، جان مک کين و صف پرشمار صھيونيستھای البی تبھکارانی چون جان بولتن ،

دنبال مقصد بزرگ آزادی مردم ايران ه  آنھا انسانھای شريفی که بۀمجاھدين را خالف تفسير اعالم شد" رژيم چنج"

متای آنان پرواز تشکيالت را ھم  بروشنی می بينم  و می دانم که بدون البيگری بی ھ اما اين.  نمی دانم،روان ھستند

شان ازچنگال خون آلود واليت مطلقه نيزازاساس ئي آتش عراق  و رھاۀويژه رھبری آن از ميان دايره مجاھدين ب

 شرافت اينھا را نبايد خورد اما بيان سپاسگذاری مجاھدين را ۀپس درعين حال که فريب افسان. امکان پذيرنمی بود

ی ھم لبانااستقرارتشکيالتی در.  بيرون آمدن از ليست تروريستی ھم ھمينگونه بود.دراين قالب شايد بتوان فھم کرد

بازھم تا آنجا که به مواضع  تيز و شفاف و .  عاقبت خوبی نمی داشتء بقاستراتيژی بدون اين البی اصالً ! ھمينطور

 نه درست و نه عملی  جنگ آزاديبخش نوين را پس ازعمليات فروغ جاويدانستراتيژیاعالم شده  برمی گردد من 

را بروشنی می بينم و می دانم که جدای نظر و تبليغات خود مجاھدين ، تصاحب قدرت سياسی  می دانستم اما اين

 اجتماعی و يک حضورمادی  پرشمار در ايران آخوند زده به غير از ۀدرايران آنھم بدون داشتن يک پايگاه گسترد

  .را ھم بايد فھم کرد اين.  ايط کنونی متصور نيستاين شق برای آنان ھيچ راه حل ديگری درشر

آری بازھم تا آنجا که به مواضع  صريح و بی شکاف برمی گردد من تشکيالت ھرمی و مناسبات شبه فرقه ای 

را بيش ازھمه می فھمم که در زير آن  را از اساس رد می کنم اما اين حاصل انقالب ايدئولوژيک حاکم بر آن

ه دوراز خاک خودی و در سرزمين بيگانه، بی ھيچ چشم اندازی نزديک و در دسترس  و ب هسرکوب بی مثال ، ب

 تنظيم رابطه با رھبری خاص ۀباری بدون آن انقالب ايدئولوژيک و بدون آن شکل ويژ... دور از خانه و خانواده  و 

ان بر سر پا نگه داشت چه شد که اين تشکيالت را  پس از فروغ  جاويد الخاص سی سال به کنار، سه ماه ھم نمی

به . دنبال سرنگونی تام و تمام دشمن مشترک ايران و ايرانی ھم روان بوده رسد که  سی و اندی سال بی شکاف ب

اين می گويند ديدن پديده در ابعاد گوناگون آن ، يعنی فھم شرايطی که يک نيروی سياسی جدی در چارچوب آن عمل 

رغم افتراق جدی در تئوری  و  يعنی امکان نزديکی سياسی علی. ه عمل کندمی کند و يا مجبور است که اينگون

  قرار بيرون تو که در ئی آن نيروھاۀھمجھانبينی ، در يک کالم  يعنی منصف بودن و منصف ماندن در رابطه با 

  . دارند

ر پس از يازده لين بادر سوريه برای او.  الزم می پردازم  به تحليل سناريوی ارتش آزاديبخشۀحاال با اين مقدم

 می شود که از درون يک ترقيخواهمبر ارتش اياالت متحده وارد يک ھمکاری مشترک عملی با يک نيروی سپت

گروه بزرگی از کادرھای . جنبش بزرگتری می آيد که در آغاز يک ايدئولوژی ستالينيستی بر آن حاکم بوده است

فراتر ازھمکاری .   اکنون در رابطه با پ ی د قرار دارندباالی  پ ک ک از کردھای سوريه تشکيل شده اند که

 نوين ۀ قانونی ھم برخوردار باشد يک پديدۀعملی ، مسلح کردن اين نيرو به سالح سنگين که  درضمن از يک پشتوان

تأکيد می کنم تسليح يک نيروی ترقيخواه که در آغاز پيدايش گرايشات غليظ انقالبی ، ضد . درتاريخ معاصراست

  .  ھم داشته است به سالح سنگين و نه سالح ھای معمولیئیامريکاپرياليستی و ضد ام

 ۀوجود آمده  و وزنه  اخيرالبته تحوالت بسياری در ايدئولوژی و ساختار تشکيالتی اين جريان بۀدر سه دھ

ا در دسته بندی ام. ناسيوناليسم کردی حداقل تا آنجا که به برخورد با مردم منطقه برمی گردد سنگينترشده است

شمار ه  مترقی ترين نيروی سياسی درتمام بخشھای کردستان بزرگ بۀ نيروھای مسلح کرد اين جنبش نمايندۀمجموع

 ۀازھمه مھمترتنظيم رابط. ويژه زنان و جوانان برخورداراسته  مردم بۀ مثال زدنی با تودۀمی آيد که از يک رابط

الب نيروھای دمکراتيک سوريه متشکل از کردھا و عربھا  و اقليتھای اين جنبش با ديگرنيروھا چه درسوريه و درغ
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 ۀ  يک تنظيم رابطHDP" حزب دمکراتيک خلقھا"الب قديگر و چه مھمترين و چشمگيرترين آن در ترکيه و در 

ت  خاورميانه اسۀبديھی است که اين ارزيابی البته در کادر معيارھای حاکم در منطق. شمارمی روده قابل تحسين ب

  . که معنا می يابد

رھبر " عبدهللا اوج آالن"توسط پژاک ھم ناشی ازھمين سياست کلی است که بانی  و معمار آن " کودار"تشکيل 

بديھی است که اشاره به پژاک  به دليل اھميت . ايدئولوژيک جنبش مورد اشاره  در تمام بخشھای کردستان می باشد

ت به نيروھای سنتی مثل حزب دمکرات  کردستان  و يا بخشھای مختلف کمی و کيفی اين نيرو درشرايط کنونی نسب

 کردی  را در ۀ منطقۀکومله نيست ، اھميت پژاک  و يا کودار تنھا در کادر جنبش بزرگتری قابل فھم است که آيند

ود پژاک به  قدرت در خاورميانه را تحت تأثير قرارخواھد داد وگرنه بدون اين جنبش خۀتماميتش و به تبع آن معادل

 ۀ تکليف با داعش در سوريه آغاز يک مرحلتعيينپايان عمليات رقه و . خودی خود ازھيچ  وزنی برخوردار نيست

.  تکليف رژيم حاکم بر ايران قرار داشته باشدتعيينمرحله ای که در مرکز آن شايد . جديد در اين رابطه خواھد بود

 پژاک و پ ک ک با آکتورھای سياسی موجود از جمله رژيم حاکم تبع آنه درآن نقطه ديگر مناسبات  پ ی د  و ب

  .بر ايران  و نيروھای  مقابل آن ، آنی نخواھد بود که ھست

پ ک ک در تقابل با  رژيم . رو ھستيمه خوب اينجا ما با يک ترکيب جالب و درعين حال پيچيده در صحنه روب

 پنھان و غيررسمی با ۀب جمھوری اسالمی ھمواره يک رابطويژه  پس از رفتن عراق به جيه ترکيه از سالھا پيش ب

" مراد کارا يالن"اين رژيم داشته است که مدار آن  در باالترين نقطه با يکی ازمھمترين چھره ھای  پ ک ک  يعنی 

عين ھمين رابطه را  پ ی د  درسوريه و ازطريق تعامل با ارتش و حکومت بشار اسد داشته . بسته می شده است

 درروزھای پايانی عمليات ارتش ترکيه در سوريه موسوم به سپرفرات که ترکھا قصد رفتن به ممبج و بيرون .است

ھا و حتی ئيامريکاراندن نيروھای دمکراتيک سوريه به رھبری پ ی د  را داشتند ، پ ی د  عالوه بر آوردن 

ردی تحت حاکميتشان در يک نوار باريک  کۀدھد که با ورود به منطق روسھا به ممبج به ارتش سوريه نيزاجازه می

بدينترتيب ارتش ترکيه دمش را روی کول . ميان نيروھای ارتش ترکيه و نيروھای پ ی د  در ممبج مستقر گردند

 را به سالح ھای سنگين مسلح می کند ئیپس اياالت متحده  نيرو. گذاشته و پايان عمليات سپرفرات را اعالم می کند

.   می باشدترمپاز ديد ! تمر و تعامل با بزرگترين تھديد امنيتی در خاورميانه و حتی جھان که در يک ارتباط  مس

 قانونی کردن تسليح  پ ی د به سالح سنگين ۀ عقلش را از دست داده است و يا پيش از ورود به مرحلامريکايا 

ای ائتالفھای سياسی و نظامی  که مبنئیقرار و مدارھا. قرار و مدارھای ديگری در پشت پرده  گذاشته شده است

در اين چارچوب البته نقش ترکيه . نوينی در ماه ھا  و سالھای پيش رو عليه جمھوری اسالمی ايران خواھد بود

  .برجسته خواھد شد

گاه فِلش کارعملی و تئوريکم را از سمت ايران و مسائل  من درتمامی اين سالھای سياھی که بر ايران حاکم بود ھيچ

آن منحرف نکردم اال يکی دو سال گذشته که جدای کار بر روی کتابم بيشتر بر روی ترکيه تمرکز کرده مربوط به 

 يک رقيب ۀجدای از اھميت ترکيه برای ايران به مثاب.  در اين رابطه بوداً  آخرين مطالبی ھم که نوشتم  تمام.بودم

جان ھم انداختن آنان ه بسيار اما ناموفقی را در بويژه دولت فخيمه تالش ه  مذھبی و سياسی که اروپا و بۀپانصد سال

استقرارموفق مجاھدين . کرده بود ، برای خود من ھم با تحليلی که بدان رسيده بودم ترکيه حائزاھميت فراوانی بود

 خاکرغم از دست دادن   تئوری جنگ آزاديبخش علیۀت تشکيالتی و پافشاری آنان بر حفظ و ادامألبانی درھيادر 

 ء بقاۀمسأل جنگ آزاديبخش نوين نشان می داد که آنھا پس از حل و فصل ستراتيژی دو ستون اصلی ۀ به مثابسالحو 
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 ستراتيژیکه ستون مھم  ديگر اين  دست آوردن اين دو ستون اساسی خواھند رفت ، ضمن آنه دنبال به بی ترديد ب

  .حليل من تنھا امکان در اين رابطه ترکيه بوددر ت.  ارتش آزاديبخش را نيز ھمچنان حفظ خواھند کردساختاريعنی 

 يعنی امريکاکه  دو نفر از اعضای فعال البی مجاھدين در  دو سه ماه پيش خبری روی آنتن ھا رفت مبنی بر آن

مبر و مايکل موکيزی  وزيرسابق رک در زمان شعبده بازی يازده سپترودلف جوليانی شھردار سابق نيويو

. ت وکالی رضا ضراب ميليونر ايرانی ھمکار بابک زنجانی شده اندأبليو بوش وارد ھيدادگستری در زمان جرج  د

رضا ضراب که در آن واحد تابعيت دو کشور آذربايجان  و ترکيه را نيز داراست درعين حال ھمسر ابرو گوندش 

بوعات ترکيه به  در مطاً از بابک زنجانی ھم بعض.  ھم ھستاردوخان آواز ترکيه و رفيق کسب و کار طيب ۀستار

 جدی اقتصادی و تحريم ۀکار ايندو در زمان دولت احمدی نژاد که در يک محاصر. عنوان رئيس او نام می بردند

س آنھا أ بين المللی بود ، سوراخ کردن تحريمھا  و خريد مواد مورد نياز رژيم جمھوری اسالمی و در رۀگسترد

يعنی رضا ضراب با استفاده از پول بی .  گاز تحريمی ايران بودپرکردن انبار طالی رژيم  در مقابل فروش  نفت و

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

در اين معامالت .  و تأمين مالی و اعتباری بانک خلق ترکيه انجام می شداردوخاناينکارالبته با نظارت شخص 

 مالی قانونی در ترکيه ۀر از جيب ملت ايران خرج شد که بخش بزرگی از آن بدون وارد شدن به چرخالا دميلياردھ

سه وزير نزديک به طيب . واريز می شد" برات آل بايراک" و پسرش بالل و دامادش اردوخانمستقيمأ به حساب 

  جريان فتح هللا  گولن و کشيده  ھم دراين معامالت شرکت دارند که پس از افشای اين معامالت توسطاردوخان

 ۀبخش ديگر اين پول بی زبان ھم به ميلياردرشدن يکشب.  می گردندءشدنش به مطبوعات ترکيه مجبور به استعفا

برای احمدی تژاد ھم دليل محکمی برای اثبات کاغذ پاره . بابک زنجانی و ميليونرشدن رضا ضراب می انجامد

القصه يکی از داليل سردی . دست می دھده ب!  و ارتباطش با امام زمان  متحدلبودن قطعنامه ھای شورای امنيت مل

  . کليدی سوريه يکی ھم ھمين موضوع بودۀمسأل و ترکيه پس از امريکاروابط  

پس از پايان دولت مرتبط  با امام زمان  و روی کار آمدن دولت اعتدال ، بابک زنجانی  دستگير و برای  

بی زبانی که از کشور خارج کرده بود تحت فشار قرار می گيرد ، بعد ھم حکم اعدامش بازگرداندن آن پولھای 

ليس وبعد ھم پ. رود  رفته است به حکم دادگاه دستگير و به زندان میامريکارضا ضراب ھم که به . صادرمی شود

 می رود دستگير و  پيش امريکا مديربانک خلق را ھم که درھمين رابطه به ئی محمد ھاکان آتيال معاون اجراامريکا

 رئيس جمھور اقتدارگرای ترکيه ۀ اوباما قصد ندارد يقئیمعلوم می شود  که دستگاه قضا. رضا ضراب می فرستند

اينجاست که البی مجاھدين برای رھا کردن اين يقه وارد . ھم می زند رھا کند" سيستم"را که بعضأ ساز خارج از

 و امريکاکه مقام ھای  ه اين يک موضوع سياسی است و قابل معامله  و اينجوليانی اعالم می کند ک. کار می شوند

آقای ضراب ھستند تا ھم به اھميت ژئوپلتيک اتحاد ترکيه و  ۀترکيه ھر دو به دنبال راه حل ديپلماتيک برای پروند

لماتيک جدای از حل ديپھای  ترديد ندارم که يکی از اين راه . حفظ شودامريکاو ھم منافع   ضربه نخوردامريکا

 ترکيه خاک ارتش آزاديبخش دوباره سازماندھی شده  از ۀ آن بحث بر سر امکان استقرار مجاھدين  و استفادۀنتيج

 رژيم چنج شده و تمام قد ۀ تسليم راه حل نئوکانھا درمقولترمپاين گزينه تنھا زمانی جواب دارد که دولت . می باشد

تا آنموقع  البته .  در ساختار سياسی ايران برودتغيير ۀن مجاھدين به پروسدرست مثل مورد  پ ی د  پشت وارد کرد

  .ھنوز راه  زياد است

بيش از اين در اين رابطه به عمق نمی روم فقط به يادداشت اخير ظريف  وزير خارجه روحانی در نيويورک تايمز 

  :ه نوشته است کنم ک  و عربستان اشاره میترمپبعد از اجالس رياض تحت عنوان پيامی به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

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

  

  ١٣٩۶ ]جوزا[بيژن نيابتی ، شش خرداد

  

  

 

 

 


