
 4بخش –دیدگاهی سوم به انتخابات، روند چرخش نظام، و اپوزیسیون 
 

 .1395با آرزوی شادی و بهروزی برای هموطنان در سال 
 

 3لینک به بخش 
 2لینک به بخش 
 1-لینک به بخش

 
، و (این بخش از جمله) ، سلسله نوشتار استراتژیمدل چهارمبخش پیشین،  سه در

به نکاتی چند اشاره شد. در این  ،(2، 1)از جمله  از خواستن تا توانستنسلسله نوشتار 
ی بپردازم تا شاید راه پیش رو از زاویه ای متفاوتبخش می خواهم به برخی از آن نکات 

 .روشن تر به نظر آید ی طلبنیروهای سرنگون
 
 

 برزخ راهکار ها
 

را آنگونه به کار « کلمه»برای لحظه ای از شعار دادن های توخالی دوری کنیم. شعار، جمالت، 
، «اصالحات»ببریم که مفهوم واقعی خود را به نمایش بگذارد. بطور مثال، وقتی می گوییم 

را در میدان عملیاتی سیاست کشور ی «اصالحات»باید عمال بتوانیم با شاهد مثال هایی 
باید « جنگ مسلحانه انقالبی»و یا « ارتش آزادی»مشاهده کنیم. و یا اینکه وقتی می گوییم 

به نظر من، دو راهکار زیر از این راهکار دفاع کنیم. بنابراین و  بتوانیم با بیان چند نمونه عملی
 :پاسخگوی مشکل پیش روی نیستند

 
 هوری اسالمیجم بامصالحه و گفتگو  -1
 با جمهوری اسالمی بخش بمثابه بازوی نظامی مبارزهارتش آزادی -2

 
از بحث های تئوریک و شعار های غیر عملی و یا نوستالژیک پرهیز کنیم. مهم نیست که در 

و یا مهم نیست که در عملیات فروغ میالدی چه رخ داده است،  20یا  19فالن کشور در قرن 
جاویدان و آفتاب و چلچراغ چه رخ داده است. این عملیات افتخارآمیزند، اما کاربرد آن متعلق به 

حاکم بر حاضر و مهم اینست که با توجه به شرایط نزدیک سه دهه پیش است. به نظر من، 
، د بر دیگری ارجحیت داشته باشندایران، خاورمیانه و جهان، کدامیک از این دو راهکار می توانن

به عمر  یکی عمال می بینیم که هر دو راهکار عقیم هستند. و آیا تنها راهکار هستند؟
 .کرده استانرژی نیروی سرنگونی طلب را محبوس  افزوده، و دیگریجمهوری اسالمی 

 
در  انقالبی نمی تواند بازدهی نیروی مسلح انقالبی ثابت شده که در این مقطع از زمان، عمال

تمام ترفند های اصالح طلبان ثابت شده که  عمالبه همان نسبت، . داشته باشدداخل ایران 
در سازماندهی نتوانسته اند سندیکاهای کارگری در عمل ثابت شده که بی نتیجه بوده اند. 

جوانان کشور  و روزانه ثابت شده که . عمالداشته باشندسیستماتیک نقشی کارگران جنبش 
)آن بخش بزرگی که معتاد نشده است و یا به دنیای مصرفی رو نیاورده است( در تالش 

های اپوزیسیون سرنگونی طلب، و یا اپوزیسیون اصالح  رهنمودو به  ،ندکسب نان بخور و نمیر
 تا% در انتخاب60حتی اگر آمار دولت اسالمی را بپذیریم، کمتر از مثال، ) بی توجه اندطلب، 
خالصه  .(که بیانگر عدم اعتماد ملت به اصالح طلبان درون نظام است شرکت کردند 94اسفند 

 دلسردی در سطح جامعه بیشتر از شور و شوق انقالبی است. ساده اینکه، و
در این برزخ راهکارها، باید هر دو راهکار که سالها مردم و فعالین سیاسی را بخود مشغول 

به دنبال راهی کالسهای دانشگاهی و پژوهشی بسپاریم و  داشته است را به قفسه های
 .نو برای نسلی نو در دورانی نو باشیم
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 مشخصه های این دوران
 

در ارتباط با انترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می شود، « دهکده جهانی»عموما، واژه 
مجازی انترنت، و در عالم واقع، رشد نزولی صنعت کشاورزی و فراورده های  دنیایاما خارج از 

انرژی، معادن و دیگر منابع هرز ، «آب»رشد صعودی جمعیت، کمبود به نسبت  ،غذایی
و دوری از  «کار، مسکن و غذا»طبیعی، باعث شده تا استثمار شوندگان برای دستیابی به 

تراکم جمعیت در  دست زده؛ و حی نجومی به مهاجرت در سط« تروریسم کور جهانی»
  .را به مشکلی غیرقابل حل تبدیل کنندشهرهای اصلی کشورهای ستمزده، 

نیست. امروز به دهکده ای کوچک تبدیل شده، و  1960سالهای دنیا دیگر به بزرگی جهان 
آنچنان ملتهب کرده، که راسیست هایی چون ترامپ )آمریکا( و جهان مصون و آرام غرب را 

)آلمان( رشد می کنند و ماهیت واقعی  AfD - "گزینه دیگر برای آلمانحزب راستگرای "
 ساکنین این خطه را به نمایش می گذارند.

سیاسی که می -ادامه حیات و سرپوش گذاشتن بر بحران اقتصادیاستثمارکنندگان برای 
)درگیری و تظاهرات در تواند به انقالبی اجتماعی در کشورهای استثمارکننده بینجامد

، چاره ای بجز «( عدالت»و شعار  علیه تبعیض نژادی، تظاهرات سخنرانی انتخاباتی ترامپ
 طق مهم ژئوپلیتیک، ندارند.اتداوم استثمار، جنگ افروزی، و صدور بحران به من

نی، برخی از دولت ها در کشورهای استثمار شده، که موجودیت خود را اما در این دهکده جها
در خطر اضمحالل می بینند، با انتخاب راهکارهای تک روانه و عمدتا خودمحورانه، به خارج از 

این . می گیرندقرار  ان، و طبیعتا در تقابل با خواست و هژمونی جهانخوارشدهمدار پرتاب 
)حتی اگر مصنوعی و یا با  توانند منظومه ای جدیدبکشورها  این باعث شده تا، «گریز از مرکز»

آنها در مرکز این تجمع از کشورهای  و توانمندترین ایجاد کنند. غنی ترین عمری کم(
این  دیگر در به مرور زمان هژمونی خود را بر کشورهای واستثمارزده و ضعیف قرار می گیرد، 

 کشورها، اعمال نفوذ می کند.  و در امور داخلی آن کردهمنظومه تحمیل 
عربستان  ، تاجمهوری اسالمی در امور کشورهای عربی دخالت نکند می خواهدالجبیری 

 رده و در مرکز قرار بگیردده و در امور داخلی کشورهای عربی دخالت کشیکه تاز بتواند 
در چنین حالتی، بود و نبود این اقمار که گرد این . (سویس، و نظامی-ائتالف سیاسی، عراق)

سیاره تازه به دوران رسیده گرد آمده اند، به بود و نبود آن سیاره وابسته می شود و در نتیجه 
. )رابطه ماه و زمین( هرگونه تهدیدی به این سیاره بمثابه تهدید به موجودیت آن اقمار است

ان، عربستان و ترکیه دور از این حالت نیست. البته در نظر داشته باشیم که موقعیت کنونی ایر
هر منظومه ای، خود بخشی از یک کهکشان است، و هر کهکشانی خود بخشی از خوشه 

کهکشانی محلی است؛ که خواسته و ناخواسته توانمندی و ُبرد و مدار هژمونی منظومه 
کرده و در مواردی وابسته به قانونمندی های  های نوپا و تازه به دوران رسیده را محدود

  کهکشان می کند.
و چه  ، چه جمهوری اسالمی در مرکز این منظومه قرار بگیرد و یا عربستانواقعیت اینست که

، از ظلم و ستمی که بر مردم خاورمیانه روا می ترکیه )خالفت عثمانی را فراموش نکنیم(
 شود، کسر نخواهد شد.

 
 دو منظر موقعیت ایران از

 
برای درک موقعیت کنونی ایران، باید ایران را از جمهوری اسالمی تفکیک کرده و روابط بین 
الملل و اقتصادی )از جمله تحریم ها( را، از دو منظر بررسی کرد. عکس العمل جهانخواران 

علیه بحران زایی جمهوری اسالمی، تنها یک زاویه بررسی است. زاویه دیگر، خواست 
 است.  سیستماتیکران برای استثمار ایران و عقب نگاه داشتن ایران از پیشرفت جهانخوا

مذاکره « حق مسلم»بطور حتم، تحریم ها توانست جمهوری اسالمی را متقاعد کند تا بر سر 
کرده و قلب رآکتور اراک را با سیمان ُپر کند. این عقب نشینی جمهوری اسالمی از بسیاری از 

یک ملت برای دستیابی به عالیترین « حق مسلم»نادیده گرفتن جهات مثبت است، اما 
توسط جمهوری اسالمی در ازای « حق»پیشرفت های تکنولژی و یا علمی، )حراج این 

ایران را سالیان و شاید بشود گفت دهه ها به عقب ، (و نه منافع ملی تضمین بقای نظام

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-35802844
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 رده است.را بر ملت ایران تحمیل ک« کاپیتوالسیون»رانده و اصل 
با توجه به این تفکیک، آنچه امروز در خاورمیانه رخ می دهد، و کلیه توافقاتی که جمهوری 
اسالمی، بنام ایران، به آن متعهد می شود، همگی، به ضرر ایران و ملت ستمدیده ایران 

اعتراضی که اما  است، و می بایست علیه تمامی توافقات جمهوری اسالمی اعتراض نمود.
 .ی منافع جهانخواران نباشددر راستا

 
 دستگاهی با یک مجهول و محاسبات اشتباه

 
مسائل، تک ُبعدی  ازبسیاری از فعالین سیاسی ایرانی )بخصوص در اپوزیسیون(  تحلیل

است. مخصوصا در شورای ملی مقاومت، آنچه در پیش روست را یک دستگاه با یک معادله و 
ارزیابی کرده، و متاسفانه، هرچه مجاهدین و مخصوصا آقای  )و یا از یک زاویه( یک مجهول

مسائل را با نگاهی متفاوت بررسی نتیجتا، دانسته و  منزلمسعود رجوی می گویند، را وحی 
، بحث هایی می شود و نظرات شورا البته این ظاهر قضیه است. شاید در درون نمی کنند.

جمع بندی یک تصمیم گیری جمعی است، و ربطی هم به دنباله  نتیجتابررسی می شود، و 
، نتیجه یکی و هرگونه که جمع بندی شده باشد ندارد. به هر روی« رهبر مقاومت»روی از 

است، و آنچه عمال بیان می شود، بررسی مسائل از یک زاویه، و در راستای حل یک دستگاه 
 است. 

کمی روشنتر و چند مجهول داشته باشد.  قاعدتا، یک دستگاه می بایست چند معادله
اگر، تنها و تمامی تالش خود را در راستای ضربه زدن به جمهوری اسالمی، ناکارآمد  بنویسم.

کردن جمهوری اسالمی در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، و خالصه در 
در  ننوشته امجا )توجه کنیم که در این راستای ایزوله کردن جمهوری اسالمی بکار ببریم

، بلکه جمهوری ایم بقای جمهوری اسالمی عمل کرده جهت، نه تنها در سرنگونی(راستای 
 –اسالمی را هم از زیر ضرب واقعی در داخل کشور رهانیده ایم؛ چرا که فقط به یک مجهول 

پرداخته و تمام سعی در راستای حذف این مجهول از معادله های متعدد  –جمهوری اسالمی 
دستگاهی است با « ایران»حال آنکه، است. بکار برده شده « ایران»دستگاه پیچیده  این

از جمله، نگاه جوانان به  –پارامتر های متعدد )متغیّر( معادالت متعدد، و بیش از حد تصور 
ده، نگاه زنان به آینده،  ارزیابی جامعه از مجاهدین، ارزیابی مردم از روند تغییرات در داخل، نیآ

اورمیانه، و در سطح جهان، و... چنانکه مالحظه می شود، هر کدام از این پارامترها، خود در خ
بود و نبود البته یک سیستم پیچیده هستند که در بود و نبود جمهوری اسالمی مؤثرند، و 

 مؤثر است. هم جمهوری اسالمی در شکل دهی این پارامترها 
ولی، می بایست نخست ارزشیابی کرد. برای حل یک دستگاه چند معادله ای و چند مجه

نمی توان ارزش یک مجهول را بدون در نظر گرفتن بقیه مجهوالت، و مخصوصا بدون در نظر 
 گرفتن روابط همگون معادالت، محاسبه کرد. به کالس اول دبیرستان باز می گردم:

 در معادله زیر )آسان ترین شکل یک دستگاه(
X+Y=1 

3X-4Y=10 
. کرد محاسبهرا ارزش متّغیر دوم  شودتا ب شودنخست ارزش ایکس یا ایگرگ محاسبه می 

این آسانترین دستگاه است، حال آنکه در دستگاه های بسیار پیچیده که تعداد پارامتر ها زیاد 
به تحلیلگر  ،«صوری»شده اند ، محاسبه های تک ُبعدی و ارزشیابی های غیر علمی 

و او را به  و ویژگیهای دستگاه، معادالت و مجهوالت پیش رو می دهدشناختی غلط از ماهیت 
 . بطور مثال، در دستگاه زیرانحراف می کشاند

X+Y+Z=1 
3X+4Y+2Z=1 

 
که سه مجهول ولی دو معادله داریم، محاسبه ارزش های این پارامتر ها نه تنها دشوار است، 

بلکه هر ارزشی وابسته به ارزش پارامتر های دیگر می شود، و نتیجتا یک سری ارزش های 
گمراه کننده، و  ای نتیجهبه صوری و مجازی و غیر مفید تولید می شوند. و در بهترین شق، 

 بدترین شق، به مردم فریبی و انحراف در اصول می انجامد.



 
برای لحظه ای از مبحث ایران دور شویم. دو نمونه لیبی و سوریه شایان توجه و روشنگرانه 

و سلسله  مدل چهارمقذافی )مراجعه شود به نوشتار  است. می دانیم که پس از سرنگونی
از همین قلم( موقعیت لیبی نه تنها بهبود نیافته بلکه مأمنی شده  اشتباه محاسبهنوشتار 

برای رشد بنیادگرایی و تروریسم. در آن دوران، بسیاری از نیروها و سازمانهای سرنگونی 
ادی می کردند، چرا که ساده انگارانه، طلب )از جمله مجاهدین( از سقوط قذافی ابراز ش

 شرایط را نه از منظری چند ُبعدی و چند مجهولی، بلکه تک نمودی، ارزیابی می کردند. 
 به موقعیت کنونی سوریه نگاهی گذرا داشته باشیم.

 
 اشتباه محاسبه آنروز و پارامترهای واقعی امروز در سوریه

 
نیرو پیش از ارزشگذاری، و در نخستین گام، پارامترها می بایست تعریف شوند. بطور مثال چه 

؛ و رابطه مابین تعریف می کنیم و....« ارتجاعی»، «انقالبی»، «رزمنده»را  با چه ویژگیهایی
مثال، مجاهدین بسیاری از  ؟تعریف می کنیمچگونه این پارامترها و ارزشگذاری ها را 

در سوریه را « دخالت جمهوری اسالمی»می نامند، « رزمنده»یه بشار اسد را شورشیان عل
هژمونی طلبی می نامند )که به نظر من این ارزیابی درست است(، اما دخالت عربستان در 

شورشیان یمنی )حوثی ها( را مزدور  .یمن را دخالت در امور داخلی یمن ارزیابی نمی کنند
وابسته به القاعده که در کنار نیروهای عربستانی و اماراتی در  ، اما نیروهایارزیابی می کنند

بمباران شهروندان بی سالح در سوریه توسط دولت  یمن فعال هستند را مزدور نمی خوانند.
اسد را تقبیح می کنند )که درست است( اما بمباران شهروندان یمنی توسط عربستان را 

عریف مجاهدین از واژه ها )پارامتر و متغیّرها( باز می به ت ،این تناقضطبیعتا، تقبیح نمی کنند. 
 گردد.

رسیدن به صلحی پایدار،  دشواریجدول زیر پیچیدگی موقعیت نیروهای مسلح در سوریه، 
استقرار دموکراسی را تا حدودی به نمایش می غیر ممکن بودن سرنگونی بشار اسد، و 

 «. نباید دچار ذهنیت شد»می گوید گذارد. شاید به خاطر همین پیچیدگی است که اوباما 
 

 را روشنتر بیان می کندحل دستگاه  سختی ،نیروهابرخی از دو نمودار زیر و سپس لیست 
 

  

 
 

از نیروهای درگیر )پیش از آتش بس نیم بند کنونی( در به واقعیات میدانی و لیست برخی 
 سوریه دقت کنیم:

 
 جبهه النصره القاعده -1
 داعش -2
 ارتش سوریه -3
 شبه نظامی دفاع وطنی -4
 حزب هللا -5
 سرایا االسالم )جیش المهدی( -6

http://irancrises.net/pfiles/13911111_miscalc_parts_1-11.pdf
http://www.washingtontimes.com/news/2016/feb/25/obama-doubtful-syria-ceasefire-will-hold/


 روسیه -7
 پاسداران -8
 یکان های مدافع خلق ُکردها -9

 ارتش آزاد -10
 آمریکا -11
 مخالفین سوریهائتالف ملی برای انقالب و نیروهای  -12
 ترکیه -13
 اسرائیل -14
جبهة االسالمیه عربستان )این خود بستگی دارد که القاعده و داعش،  -15

را  انصار الشام و جیش االسالم بریگارد توحید، احرار الشام، شامل سلفی های گروه
 همسویان و عناصر عربستان ارزیابی کنیم یا نه(

 شبیحه )لباس شخصی( -16
 

شایان توجه اینکه در لیست باال، از گروه های سیاسی )غیر مسلح( مخالف اسد، از جمله 
شورای ملی، کمیته هماهنگی ملی برای تغییر دموکراتیک و... نام برده نشده است. گفته 

نیروی درگیر در سوریه نقش آفرینی می کنند. در این جدول،  100می شود که در ُکل 
 «ب»نقشه و  آزمایش موشک بالستیک آمریکابعدی دیگر، همچون  پارامترهای پیچیده و چند

اند؛ و بهای نفت، نقش آفرینی چین و روسیه و.... به  مورد نظر جان کری، در نظر گرفته نشده
 عمد نادیده گرفته شده است.

 
نمایش می دهد )جهت فلش، هدف تا اعالن آتش بس، با یکدیگر را  نیروهای درگیر زیرجدول 

)جبهه النصره القاعده( به همه نیروها حمله  1نظامی آن نیرو را نشان می دهد(. مثال نیروی 
اما پس از پیشروی ل( که معنا و مفهوم خودش را دارد؛ )ترکیه و اسرائی 14و  13د بجز رمی ک

خمپاره می اندازد تا بهانه الزم به ترکیه برای ورود فعالتر  مرزهای ترکیهبه سوی  نیروهای ُکرد،
ارتش آزادی در  13نمونه دیگر، درگیری شدید جبهه نصرت با لشگر  به مخاصمه را بدهد.

 .می گذاردنمایش به تصمیم گیری و ارزشگذاری را  سیستم، پیچیدگی مرات النعماناطراف 
ژئوپلیتیک منطقه در نظر  نیرو، و یا سیاره و اقمارش، ودر اینجا، خواست و اهداف اربابان هر 

گرفته نشده، و بازتاب درگیری های موجود در خاورمیانه در بود و نبود اسرائیل هم به عمد 
به عربستان و خواست او برای  سفر اخیر کریبطورمثال، به دالیل  نادیده گرفته شده است.

، و پشت کردن آتالنتیکپایان دادن مخاصمه در سوریه و یمن، و موضع اخیر اوباما در مصاحبه با 
پایین دیده می شود )جدول( ساده اینکه، آنچه در  اشاره نمی شود. ،شرکای سنّیاوباما به 

در مقایسه با حل دستگاه  ،حل آنبا چند معادله و مجهول است که ساده )فقط( یک دستگاه 
چندان مشکل ژئوپلیتیک، و )دستگاه( شکل گیری مقاومت جهانی علیه گلوبالیزاسیون، 

 نیست.
 

اسامی لیست 
 باال

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 0 < < < < < < < <  <     < 

2 < 0 < < < < < < <  <     < 

3 < < 0 <      <     <  

4 < <  0           <  

5 < <   0     <     <  

6 < <    0         <  

7 < <     0        <  

8 < <      0  <     <  

9 < <       0    <  <  

10 < <     < < < 0     <  

11 < <         0      

12 < <          0     

13         <    0    

14              0   

15 < < < < < < < < <      0 < 

16 < <              0 
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نادیده گرفته شده است. گروه ها در جدول باال دیگر هم به عمد یک پارامتر اساسی و مهم 

اکثرا گرایش مذهبی داشته، و اگر خواهان تشکیل کشوری اسالمی از نوع داعش و یا 
امروز تاس جمهوری اسالمی نباشند، خواهان تشکیل حکومتی از نوع اسالم ترکیه هستند. 

گروه تازه و میانه روی مخالف، اعالم موجودیت کرده « حمیمیم»گزارش می کند که در پایگاه 
به زبانی دیگر، سرنگونی بشار اسد، تنها یک پارامتر است، راهکار برای خروج از این است. 

)شایان توجه اینکه هر پارامتر خود  ریه استخونریزی پارامتر دیگر، و مهمترین پارامتر، آینده سو
جمله بریتانیا و  از). به نظر من، غرب باشد( زیرمجموعهبا تعداد زیادی  مجموعهمی تواند یک 

به دنبال راه حل برای آینده سوریه نیست، بلکه به دنبال ایجاد آنارشیسم در این فرانسه( 
و صدور بحران از اسرائیل به خارج از  عراق و ایران، عربستان،لیبی، لبنان،  کشور ستمدیده،

 آنست.
، و یا عربستان در یمن 'در کنار القاعده'نیروهای ائتالف به رهبری همپیمانی و هم سنگری 

ن جمهوری اسالمی، هرکدام پیچیدگی حل این دستگاه را تغییر نرخ نفت، و انتخابات مجلسی
 )بهار خاورمیانه( منفی در روند دموکراتیزاسیون خاورمیانه ات بسیار، و تأثیردو چندان می کند

بطور حتم تمامیت منطقه را به دامان ارتجاع، بنیادگرایی و  . موفقیت این دکترین،خواهد داشت
تنها برنده آن، در کوتاه مدت، جمهوری اسالمی و در آنارشیسم مذهبی سوق خواهد داد؛ که 
ی که فقط به امضای روسیه و آمریکا «آتس بس»دراز مدت اسرائیل است. به همین خاطر، 

برسد، و مردم سوریه در آن نقش نداشته باشند، هیزم بیار آتشی خواهد بود که ملت و 
 م خاورمیانه را نادیده می گیرد. کشور سوریه را برای سالها خواهد سوزاند، و منافع ملی مرد

 
 مطلق گرایی در تحلیل

 
( و non-deterministic, deterministic, schotasticآن ) ه بندیو کالس «تئوری سیستم»به 

برای روشن کردن منظورم،  ( نمی پردازم. اماcertain, uncertain) نامعیّنارزش های مّعین و 
( می Artificial Intelligence« )هوش مصنوعی»توانایی باالی فرض بگیریم که یک کامپیوتر با 

الزم  )داده( خواهد یک چهره کامل را تشخیص بدهد. برای چنین فونکسیونی مقداری اطالعات
 دارد. مثال، شکل صورت. اندازه بینی. اندازه چشم، و....

اندازه حال تصور کنیم که برای سه ویژگی باال گفته شود صورت=چهارگوش کامل. 
بینی=کامال بزرگ، و اندازه چشم=کامال درشت. این اطالعات را می توان در یک مجموعه 

(set( به کامیپوتر داد ) 1،1،1مثال) ناگفته روشن است و آن را بعنوان صورت کامل تعریف کرد .
 (0،0،0یعنی ) ،0بشوند عدد همه  ،1( بجای عدد setمجموعه )این که اگر ارزشگذاری در 

تر به این نتیجه می رسد که این چهره از همه چهره ها ناکاملتر )ناقص تر، زشت تر( وکامپی
. ردمشخص ک 0یا  1را با عدد ها ویژگی  چهره شناسی واست. واقعیت اینست که نمی توان 

)ابعاد  را تعریف نکرده ایم« بزرگ»نمی توان گفت که فالن بینی از همه بزرگتر است، چرا که 
حدودا ». بنابراین، فقط می شود گفت عاد بینی با چشم و ابرو و لب و...(بینی، رابطه اب

دچار که در اینصورت، ارزشگذاری بدهیم ( 0.7، یا 0.9)به آن ارزشی برابر با است و یا « کامل
 .معنایی متفاوت می یابد(« کمال»)و  تغییرات عملی، واقعی و متفاوت می شود

و شکل و عمل کرد « مطلق»در تحلیل جدول فوق )سوریه( نیر نمی توان به همین نسبت، 
 )و یا فقط با یک فلش نمایش داد قرار داد (1یا  0)ماهیت حمله جبهه نصرت به ترکیه را برابر با 

لیک این نیرو به آنسوی مرز خمپاره ش که از سوی تنها به این دلیل، (و به آن اکتفا کرد
در راستای « عمل»ه، عمل شلیک خمپاره، می تواند تنها یک شده است. فراتر اینک)نه(

، یا ورود نیروهای از سوریه خروج تانکرهای نفت تسهیلتکمیل هدفی پیچیده تر باشد، مثال، 
شایان تأمل اینکه، جدول فوق،  (.وروفالبنا به گفته به داخل سوریه ) ترکیهجدید وابسته به 

)سمت و هدف آتش و حمله( اشاره داشته است، و مشخص نکرده که « رابطه»یک به فقط 
دقیقا در چه مواقعی شدت گرفته و یا کم شده یا و  ،بوده رها در چه حدباحد و میزان آتش

گسیل لیبی های خود را به نیرو، داعش و برجام ، چرا پس از تخریب کامل سوریهو یا است.
کرده است؟ و چه رابطه ای بین این تمرکز نیرو در لیبی و انتقاد شگفت انگیز اوباما از دیوید 

بعضی ها فقط به دنبال سواری گرفتن مجانی »و یا عربستان )که  کامرون نخست وزیر بریتانیا

http://www.bbc.com/persian/world/2016/03/160314_l30_syria_russia_new_opposition_group
http://www.bbc.com/persian/world/2016/02/160222_l16_bbc_yemen_alqaeda
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941223000548


و همان بکند که در  آیا اگر روسیه تصمیم به دخالت نظامی در لیبی بگیرد،است؟  «(هستند
 سطح و توان داعش کم می شود یا زیاد؟ و پارامترهای دیگر...سوریه می کند، 

به این نتیجه می  و جدول پیچیده تری طراحی کنیم، ت را کمی گسترش دهیم،ااگر این نک
کری، و یا ظریف، و یا آزمایش موشک بالستیک از سوی سپاه ، مواضع الجبیریرسیم که 

پاسداران، و یا دستگیری سربازان آمریکایی در جزیره فارسی، نباید ما را به موضعگیری های 
سرنگونی جمهوری اسالمی را به و استراتژی غیر اصولی وادارد، و ناخواسته روند 

پارامترهایی که می کنترل ما نیست، و یا  پارامترهایی سنجاق کنیم، که بود و یا نبود آن در
 ما را از یک نیروی مستقل و میهنی به یک جریان وابسته منطقه ای تبدیل کند. تواند

 
سرنگونی جمهوری اسالمی اگر به در مورد ایران، دیگری بیان می کنم.  ا جمالتاین نکته را ب

ینی کند، نه تنها به ضرر و زیان دست مردم ایران نباشد، و اگر پارامتر خارجی در آن نقش آفر
ملت ستمدیده ایران است بلکه در راستای منافع جهانخواران خواهد بود. روشنتر بنویسم. 

، و به دست مردم، و برای اهداف سرنگونی آری، تنها و تنها از کانال مردم
 .آزادیخواهانه مردم

 
 مدیریت بحران

 
نوشتار ارزیابی موقعیت کنونی ایران )جمهوری چنانچه در آغاز نوشتم، هدف از این سلسله 

 اسالمی و اپوزیسیون( است.
به نظر من، فروپاشی جمهوری اسالمی )منظور فروپاشی است و نه سرنگونی( به ضرر ملت 

در ابعادی غیر و ویرانی ایران تمام خواهد شد، و می تواند ایران را به ورطه آنارشیسم، انهدام 
می و انهدام ایران د می کنم، فروپاشی نظام به آنارشیسم قابل تصور سوق دهد )تأکی

 انجامد(.
پیش از این و بارها نوشته ام که بحران فروپاشی که هماکنون جمهوری اسالمی به آن مبتال 

( از این قلم مراجعه 1381)بهمن  بحران فروپاشی، سرنگونی و انقالبیشده است )لطفا به 
شود( می بایست توسط نیروهای سرنگونی طلب )از جمله مجاهدین( مهار و به نفع مردم، 

بحران انقالبی به دالیل متعدد از معادله و محاسبه، به سوی بحران سرنگونی هدایت شود. 
 برای حداقل یک دهه خارج شده است.

کی از مهمترین و اساسی ترین ویژگیها نیروی یمی بایست مدیریت بحران در عین حال، 
از  به همین خاطر، الزم به اشاره می بینم که برخالف بسیاری. باشدسرنگونی طلب 

تیر  20، من نامه نگاریهای آقای مسعود رجوی به سران جمهوری اسالمی، از جمله )منتقدین
بحران  و مدیریت ستای هدایت( را از اهمیت باال و دقیقا در را1392اردیبهشت  18، 1388

بسیار مهم )در این نامه نگاری( به نظر من، این جمله آقای مسعود رجوی ارزیابی می کنم. 
ن ایشان یمتاسفانه بسیاری از منتقد«. خونریزی استهدف هرچه کمتر شدن خون و » است 

به این نکته کمتر توجه کرده اند، همانطور که بسیاری، از جمله خود مجاهدین، نامه آقای 
ه و منافع گروهی را بر منافع ملی ترجیح ابوالحسن بنی صدر به خمینی را غلط تحلیل کرد

 . به این مقوله بعدا خواهم پرداخت. دادند
گری که مجاهدین اتخاذ کرده اند و حائز اهمیت و می بایست بر آن تأمل کرد، نگاه موضع دی

محسن فرامرزی آنها به مبارزه است. این الزام را می توان در موضع اخیر سرلشگر پاسدار، 
های  خیابان  دمشق آغاز شده و تا کوچههای  جنگ امروز ما از دروازه»، مشاهده کرد رضایی

اما و در عین حال، تمرکز بیش از حد «. تهران ادامه دارد، آنجا نبرد است و اینجا مقاومت
. مجاهدین بر روی سوریه و مواضع عربستان، کوته بینی آنهاست که می بایست ارزیابی شود

 .نامیده ام« شرط بندی روی خر لنگ»دربخش های پیشین آن را 
به بحران سرنگونی، تنها زمانی موفق می شود که و تغییر آن بحران فروپاشی  یریتمد

در نظر بگیریم و بر مبنای یک و در محور زمان، پیش رو را چند ُبعدی  )سیستم( دستگاه
عمال ثابت شده که غلط است.  بخشاستراتژی ارتش آزادیاستراتژی متناسب به آن بپردازیم. 

، طبق یک سری و تسلیم فن آوری موشکی سوریه ازجمهوری اسالمی  مضاف بر آن، خروج
نه تنها به تضعیف جمهوری )در میان مدت( نمی  برجام(، از جنسقراردادهای پشت پرده )

http://irancrises.net/page1.php?id=407
http://www.mojahedin.org/news/44537
http://www.mojahedin.org/news/44537
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=27291
http://www.mehrnews.com/news/3570136
http://www.mehrnews.com/news/3570136
http://www.mehrnews.com/news/3570136


می  می کند. نه جمهوری اسالمی سرنگونانجامد، بلکه نظام را برای یک دهه مستحکم 
 شود و نه ایران از بالیای حاصله مصون می ماند.

ی دیگر جست، که مبتنی بر بازوی توانمند ملت ستمدیده برای سرنگونی می بایست راه
 )چه به نفع یا ضرر مقاومت مردمی(. ری، مک کین، و یا اوباماان الجبیایران باشد، و نه سخن

 
 :ح کرده بودمرچند سوال مطو در رابطه با برجام، ( 1393آذر  2« )کاپیتوالسیون»در یادداشت 

فرض کنیم این "حق" از ملت ایران سلب شود. فرض بگیریم این رژیم پس از یک انقالب  »
مردمی ساقط شود. حال فرض بگیریم که ملت و دانشمندانش به دانش برتر انرژی سوالر 

ده و بگویند که ملت ایران "حق" )نوری( رسیدند، و اینبار آمریکا و جهانخواران بامبول درآور
داشتن سوالر را ندارد. آنوقت چی؟ آیا باید آن "حق" را هم داد که سر و صدای این حضرات 
بلند نشود؟ توانمندی موشکی چی؟ توانمندی فضانیرو چی؟ آیا این یک نوع کاپیتوالسیون 

 اه می کرد؟نیست؟ آیا در این مذاکرات، جمهوری اسالمی همان نمی کند که محمدرضا ش
دشمنی با رژیم یک حرف است، حق و حقوق ملی یک حرف دیگر. سرنگونی طلب بودن یک 

مبحث است، استراتژی کالن ملت را بر مبنای خواست های غرب و زورمندان چیدن یک مبحث 
 «.دیگر

( را بین و یمن اوباما می گوید عربستان و جمهوری اسالمی خاورمیانه )فعال عراق و سوریه
به خود تقسیم کنند. آیا این ترجمان استراتژی کالن آمریکا برای تقسیم عربستان و ایران 

جمهوری اسالمی را تقویت و  ،در مرحله بعدی، نیست؟ اگر نه، آیا این دکترینمناطق کوچکتر، 
 پایه های آن را مستحکم نمی کند؟ اگر آری، راهکار سرنگونی چه می تواند باشد؟ 

سال، ارتش آزادی سوریه، مجبور شد با بشار اسد بر سر یک  5پس از به واقعیت باز گردیم. 
سرنگونی طلبان هم به همین سرنوشت دچار خواهند شد؟ راهکار خروج میز بنشیند. آیا 

 چیست؟
آیا نتیجه انتخابات اخیر راهگشا خواهد بود، و یا اینکه درب بر همان پاشنه خواهد چرخید که 

 )اصولگرایان( مصّر است که هرگونه تغییری با مقاومت مصباح یزدیتاکنون چرخیده است؟ 
، و خامنه ای و فرصت طلب« بی شرف»، «پست»را افرادی  اصالح طلبانو  ،روبرو خواهد شد

می  «نقش دشمن را بازی می کنند»، و کالنتری آنها را ستون پنجم که «نانجیب»آنها را 
 اپوزیسیون چه می تواند باشد؟ و بحران فروپاشی، رابطه مردم ودر این درگیری  خواند.
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