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جنگ جهانی سوم، استراتژي کورد 

 ي ایرانو سیماي آینده

 

 ریوار آبدانان

 

 

جنگ جهانی سوم که با شدت در خطوط مقدم خاورمیانه ادامه دارد، بر ساختار 

اثراتی ماندگار خواهد نهاد.  محیطی جهانـ زیستـ فرهنگیـ اجتماعیسیاسی

ي کورد هم، از تأثیرگذاري و تأثیرپذیري در این جنگ کشور ایران و مسئله

 کرد: توان واشکافیشکل میمستثنی نیستند. موضوع را بدین

 

 ) سوریه و عراق، ماراتونی از میدان جنگ تا دموکراسی:الف
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ی رو رفتی تاریختوان از درونشان برونها هرچقدرهم ویرانگر باشند، میـ بحران1

به آزادي و دموکراسی انجام داد. سوریه و عراق زیر آتش جنگ، درحال 

آوارهاي جنگ  گیر سوریه و عراق از میانهستند. ماراتون نفس اندازيپوست

ون فدراسی«گردد. تواند به دموکراسی منتهی کند اما میجهانی سوم عبور می

رمیانه، ست که با تکثیر در سرتاسر خاوسلول بنیادینی» دموکراتیک شمال سوریه

 اي را رقم خواهد زد.از دل جنگ و بحران، تولد تازه

دارد، اما بر سر ي جهانی وجود ـ علیه داعش یک اجماع حداکثري در جامعه2

ز ي بحران سوریه، اي سوریه و عراق این اجماع هنوز شکل نگرفته. دربارهآینده

این پس دو محور وجود دارد: موافقان فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه و 

ي فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه و تشکیل دشمنان آن. ازآنجاکه جز پروژه

ي مشخصی وجود ندارد، پس یچ پروژهه» جمهوري فدرال دموکراتیک سوریه«

 توانند یک ائتالف قوي تشکیل دهند و از پشتیبانینیروهاي موافق این پروژه می

ي جهانی نیز برخوردار گردند. دشمن اصلی این پروژه، رژیم اکثریت جامعه

 اند.گراي منطقهفاشیستی ترکیه و نیروهاي واپس

ران ه در آنجا شکل گیرد، قطعا بر ایاي کـ وضعیت سوریه و ساختار سیاسی تازه3

ست ویژه با شکو سطح نفوذش در خاورمیانه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. به

اش رقه، جستجوي راهکارهاي سیاسی براي داعش در پایتخت خودخوانده

 ي نوین سرعت خواهد گرفت.بندي سوریهشاکله

عال کنند و آمریکا فـ اگرچه آمریکا و روسیه براي هم عالیم مثبتی ارسال می4

ـ غرب سوریه را پذیرفته، اما تمام این رویدادها سنگربندي روسیه در حلب

کوشد با ائتالف ضدداعش و عملیات توانند ناپایدار قلمداد شوند. آمریکا میمی

 ـ رقه، موقعیت خود را علیه روسیه قوي کند.آزادسازي موصل
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ها و حادي از تنش روع دور تازهـ نبرد آزادسازي موصل از دست داعش، به ش5

ي ـ کورد در عراق منجر خواهد شد. وضعیت آیندهسنی ـو مناقشات سیاسی شیعه

موصل، قطعا بر ساختار فعلی عراق که نوعی سنگر استراتژیک ایران در منطقه 

 است، تغییرات جدیدي تحمیل خواهد کرد.

 ود که مدل دموکراتیکیبخش خواهد بـ آزادسازي موصل از داعش وقتی نتیجه6

 ي تنوعات هویتیدر آنجا ایجاد شود. بدون یک سیستم دموکراتیک که همه

یحی، اي، شیعه، سنی، مسکاکه موصل، دشت نینوا، شنگال و تلعفر(اعم از ایزدي،

ایان توان پکورد، عرب، ترکمن، آشوري و...) در آن مشارکت داشته باشند، نمی

ـ ملی هاي مذهبیبینی کرد. زیرا راه را بر تنشخوشی براي عملیات موصل پیش

اي خواهد گشود که ممکن است به سایر نواحی، خاصه کرکوك و مناطقی تازه

 برانگیز هستند نیز سرایت کند.که مناقشه

لی آن، بخشی به جنگ داخـ بهترین گزینه براي حفظ یکپارچگی عراق و پایان7

 هاي مذهبی، فرهنگی ووهتشکیل سیستمی دموکراتیک است که تمام گر

ـ دفاع ذاتی مدیریت نمایند و در اجتماعی بتوانند خود را از لحاظ سیاسی

 چارچوب قانون اساسی عراق از جایگاه رسمی برخوردار باشند.

ـ ترکیه با گسیل ارتش اشغالگر خود به عراق، سازماندهی حشدالوطنی و 8

ر اي سیاسی ببراي معامله ـ کرکوك( اشغالي ایالت موصلي سوداگرانهپروژه

ك از ـ کرکوها؛ دقیقا همانند دورانی که انگلستان در ازاي دریافت موصلسر آن

اي هتواند خلقمی ي سرکوب کوردها را در ترکیه داد)،آتاتورك، به وي اجازه

قی خواهد بر سر مناطها با جنگ و کشتار مواجه گرداند. ترکیه میعراق را تا مدت

 عامله کند که اصال به او تعلق ندارد.م با عراق
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ـ کورد ـ سنیشدن بین شیعهـ عراق یا زیر بار بحران و جنگ کنونی، به تجزیه9

ي سیاسی دموکراتیک، به عراقی فدرال تن خواهد داد یا از طریق یک پروژه

دموکراتیک مبدل خواهد شد و نجات خواهد یافت. پس از آزادسازي موصل، 

ها و دولت عراق خودنمایی خواهند شکلی ملموس در مقابل خلقاین دو گزینه به

تر خواهد ساخت. کرد. مداخالت کشورهاي پیرامون، اوضاع عراق را بحرانی

هاي عراق انجام ها و ترکمنویژه ترکیه، بازي خود را در زمین کوردها، عرببه

 زند.ـ کورد دامن میـ سنیدهد و بر تشدید درگیریهاي شیعهمی

ازار در ب«کند: ـ رژیم فاشیستی ترکیه مدام این پیام را به جهان مخابره می10

ـ هاي نظامیتوانید ظرفیتي ترکیه شرکت کنید! هرچقدرکه بخواهید میمناقصه

ـ سیاسی ترکیه را رایگان به خدمت خود درآورید، کافی است که با اقتصادي

 سئله اینجاست که فقداناما م». کشی کوردها مشارکت کنیدترکیه در نسل

در برابر رژیم ترکیه، به معناي تشکیل امپراطوري نوعثمانی اردوغان و » کوردها«

بلکه  ، است. آنگاه نه یک داعش شدن ترکیه به پایگاه نئونازیسم خاورمیانهمبدل

 هاي منطقه و جهان سر برخواهند آورد.ها داعش دیگر علیه خلقده

ر توان پایان فاشیسم دینی دـ رقه نمیدر موصل ـ حتی با وجود شکست داعش11

الشام)، النصره(فتحخاورمیانه را خیلی زود رقم زد. زیرا عناصر داعش، جبهه

احرارالشام، القاعده و... در سطح عراق، سوریه و دیگر مناطق پراکنده شده و 

اختار ی سدلیل تا وقتهمینتوانند به اشکال دیگري تجدید سازماندهی کنند. بهمی

هاي روهتوان تهدید این گنمی و دموکراتیکی در منطقه شکل نگیرد، سیاسی تازه

 طور کامل برطرف ساخت.تبهکار را به

خواه است که همان نگرش تمامیت» چیزچیز، یا هیچیا همه«ـ نگرش کور 12

 صدام را از طناب دار باال کشید، داعش را به قهقرا برد و اردوغان را دچار جنون
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رد و پیروزي خلق کو توان جلوي مبارزهارتجاعی نمی نگرش کرد. دیگر با این

 ي دموکراتیک است را گرفت.که ستون فقرات خاورمیانه

 ـ اسرائیل:ـ اعراب) تنور داغ تنش ایرانب

گرایی ملی«و » ـ سنیگرایی عربیملی«و ایران،  ي عراقسالهـ جنگ هشت13

را رویاروي هم قرار داد. نیروهاي جهانی، آشکارا و پنهانی هر دو » ـ شیعیایرانی

وقت براي برپایی جنگ طرف را تشویق و حمایت کردند. این تمرینی پیش

 مذهبی کنونی در خاورمیانه بود.

ز جنگ عراق، یمن، سوریه و بحران موجود در کل خاورمیانه ـ هنوز هم ایران ا14

ترتیب نایبخشد. بهي نفوذش را در منطقه گسترش مینماید و دایرهاستفاده می

ي هژمونی اعراب و اسرائیل عنوان یک میهمان ناخوانده به حوزهایران عمال به

علیه ایران  ايدلیل اعراب و اسرائیل در پی ضدحملههمینوارد شده است. به

شدن خروج از الك مرزهاي خود و نزدیک«اند. در برابر استراتژي برآمده

عی ـ اعراب نیز سکند، اسرائیلکه ایران آن را پیروي می» حداکثري به دشمنان

 کنند در نزدیکی ژئوپولتیک(جغرافیاي سیاسی) ایران مستقر شوند.می

ش نشان نداده، طیف متنوعی ـ از آنجا که دولت ایران به دموکراسی روي خو15

اند. همچنین طیفی از از نیروهاي مخالف در داخل و خارج کشور شکل گرفته

دولتی نیز در منطقه وجود دارند که با ایران تضاد منافع ـ شبهنیروهاي دولتی

اند. اسرائیل و اعراب سعی خواهند کرد عالوه بر شدیدي پیدا کرده

تی دولـ شبهترامپ)، از این نیروهاي دولتی يجمهوریخواهان آمریکا(و کابینه

ي الزم را گرایانه زمینهـ ملیهاي مذهبیمنطقه نیز علیه ایران استفاده کنند. جنگ

 براي تحریک آسان این نیروها فراهم آورده.
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هاي سپاه پاسداران(پس از روي کار آمدن ترامپ)، پرانیـ همزمان با موشک16

عی جهانی علیه ایران برآمد و دولت آمریکا مستقیما نتانیاهو درصدد ایجاد اجما

اقدامات  این». ي ایران محک نزنیدعزم ترامپ را درباره«به ایران هشدار داد که 

توانند هرلحظه حادتر شوند و میدان هاي موجود میدهند که تنشمتقابل، نشان می

ترك عربی شي تشکیل ارتش مبسا پروژهتري پیدا کند. چهجنگ، شعاع گسترده

براي مقابله با ایران، خاورمیانه را به یک انبار باروت » ناتوي عربی«و سازمان 

 واقعی مبدل سازد.

ي هآیند ،»دو دولتی«ي اسرائیل، کشدار است و پروژه ـي فلسطینـ قضیه17

یل و اسرائ ي ایران، باعث همگرایی اعرابیابی مسئلهنامعلومی دارد. اما اولویت

اس ها احساول اعراب نیست. آن ي درجهي فلسطین فعال مسئله. قضیهگردیده

ي فلسطین کنند پس از دفع خطر ایران، فرصت کافی براي پرداختن به مسئلهمی

هد خوا، می»ي سوم فلسطینانتفاضه«سازي خواهند داشت. ایران نیز با مطرح

 ـ اسرائیل را به چالش بکشد.ائتالف ضدایرانی عربستان

ها ـ ترکیه در دوردستـ اسرائیلخواهد با اعراباي که ایران میبه اندازه ـ18

خواهند این درگیري را به درون مرزهاي ایران بکشانند. درگیر باشد، آنها نیز می

 را در پیرامون ایران تحریک گراییکند انواع ملیخصوص اسرائیل سعی میبه

روي ه اي باي که در تازهاز هر پروژهکاران نولیبرالیست آمریکا، کند. محافظه

ازحد بزرگ و یاغی هاي بیشي جهانی بگشاید و دولتگردش آزاد سرمایه

 خاورمیانه را کوچک و رام کند، استقبال خواهند کرد.

ي تاکتیکی با برخی کشورهاي خلیج، از شدت خواهد از طریق رابطهـ ایران می19

شوند بر خود سمت ایران هدایت میهفشارهاي جهانی که از مسیر عربستان ب

خواهد همچنان حمایت همپیمانان سابقش که در سوریه به بکاهد. ترکیه نیز می

اش طلبانههاي توسعهـ عربستان را جلب نماید تا پروژهها خیانت کرد، یعنی قطرآن
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ـ قطر بایستی و ایران، محور عربستان را ادامه دهد. با اهداي حلب به روسیه

 شود.تاطانه به ترکیه نزدیک مح

شدت پرستانه در توازنات بهازحد به روابط تاکتیکی منفعتـ اتکاي بیش20

دلیل هاي استراتژیک خواهد شد. ترکیه بهها و شکست، باعث لطمهناپایدار جهانی

 ست.ا» قیمت سیاسیو کاالي ارزان بازیچه«اتکا بر چنین روابطی امروز یک 

ا و فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه، ترکیه را به چنین دشمنی با کورده

روي از رفتار ترکیه، براي هر نیروي سیاسی منجر به وضعی درانداخت. دنباله

 شکست خواهد بود.

گر ها دیي سیاسی کوردها هستند. آناي و جهانی متوجه وزنهـ نیروهاي منطقه21

وار بر مبناي کوردستیزي استرا  خودهاي توانند همچون گذشته تمام سیاستنمی

نیست. این آفت  ممکن» تا ابد استراتژیک«اي فاشیستی ارتباط سازند. لذا با ترکیه

 وپاگیر را در یک جایی باید قطع کرد!دست

رغم آنکه جویاي تعامل با کوردها هستند ي اروپا بهو اتحادیه ـ آمریکا، روسیه22

د؛ شکل ببخشن طلبانهفتارهاي منفعتخواهند در چارچوب راما این تعامل را می

دلیل ضمن باز گذاشتن درهاي رابطه با کوردها، در برابر اقدامات فاشیستی همینبه

و  هاي ژنودهی کوردها در نشستاند و هنوز هم از مشارکتترکیه سکوت کرده

اي منطقه با نیروهاي کنند. شرط کوردها براي برقراري رابطهآستانه جلوگیري می

از طرف این » پذیرش رسمی موجودیت و جایگاه سیاسی کوردها«جهانی، و 

دهی کوردها و فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه، نیروهاست. بدون مشارکت

تیجه نها نظیر ژنو و آستانه براي حل بحران سوریه بیبرگزاري انواع نشست

ت با: سهاي سیاسی یکطرفه بر کوردها مساویخواهند ماند. تحمیل استراتژي

 شکست قطعی!
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ـ هرچند روسیه موقعیت رژیم اسد را در سوریه تا حد زیادي تثبیت کرد(با 23

گرفتن حلب از ترکیه) اما این به معناي بازگشت سوریه به دوران پیش از تسلیم

هاي این برانگیز روسیه در بحران سوریه، پیچیدگیي جنجالجنگ نیست. مداخله

ی مبدل سازیهاي جهانآنکه سوریه به مرکز ائتالفلدلیبحران را بیشتر کرد. به

ی را یابشده، بنابراین حضور نیروي مهمی همچون روسیه، نیاز به یک مدل چاره

سازد. با انقالب دموکراتیک روژآوا و تأسیس فدراسیون پیش ضروري میازبیش

ي صفر و دوران جمهوري دموکراتیک شمال سوریه، بازگشت سوریه به نقطه

 عربی، دیگر ناممکن گشت.بعث 

توان پایان جهادگرایی را ي معادالت نمیـ صرفا با حذف داعش از گردونه24

 اهللا، حشدالشعبی وجشن گرفت. تالش کشورهاي غرب براي آنکه خطر حزب

د توانهاي جهادي سنی نشان دهند، میهاي شیعه را همتراز خطر گروهسایر گروه

ي شیعی استارت بزند. از بار علیه جبههاین گري مذهبی رامقابله با افراطی

ي آمریکا براي آنکه سپاه پاسداران را در لیست هاي دولت تازهاکنون تالشهم

ترور قرار دهد، آغاز شده و این نشان از یک تحرك جدید دارد. قطعا عربستان 

یز نهاي خود را در این مسیر فعال سازند. ترکیه و اسرائیل تالش خواهند کرد البی

ـ اقتصادي محکمی که در خاورمیانه دریافت نظامی ـبراي جبران ضربات سیاسی

داند تا بتواند هاي شیعی وابسته به ایران را فرصتی میکرده، تضعیف ایران و گروه

 نفسی تازه کند.

ي سنی لحاظ سیاسی یک هالل ناپیوسته است و همچون جبههـ هالل شیعی، به25

ی گرایکشورهاي عرب سنی و طیف خاصی از ملی ست.دچار کشمکش درونی

برداري سیاسی از آن کار کورد در عراق نیز روي تعمیق این اختالفات و بهره

هاي ي شیعی عراق، سه دسته جریان سیاسی حضور دارند: گروهکنند. در جبههمی

هاي داراي تمایالت هوابسته به ایران(نظیر مالکی و حشدالشعبی)، گرو
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متمایل به  هاي لیبرالآمریکایی(نظیر مقتدا صدر)، گروهـ ضدي عربیانهگرایشیعه

آمریکا(نظیر حکومت عبادي). اختالفات سیاسی در عراق کم نیست؛ چه در میان 

گراي کورد، چه جریانات سنی و چه جریانات شیعی. جریانات ملی

 هگیریهاي مالکی و تظاهرات مستمر گروه صدر علیه حکومت عبادي کموضع

ي آسا یافته و به خشونت نیز کشیده شده، عمق اختالفات در جبههحالت انتفاضه

 دهد.شیعی را نشان می

 ) ترکیه، خطري در بناگوش ایران:ج

 جايگرا(خصوصا حزب عدالت و توسعه) بهـ روي کار آمدن جریانات اسالم26

گر نبود. نیروهاي مداخله» جایی معمولی قدرتجابه«احزاب الئیک ترکیه، یک 

ه رو را در ترکیه بگرایی میانهجهانی جهت رویارویی با هالل شیعی، مدل اسالم

سالمی ایران، هاي جمهوري ابینی شخصیتقدرت رساندند. برخالف پیش

از آب درآمد! او نورچشمی القاعده » فرزند ناخلفی براي انقالب اسالمی«اردوغان 

 است. المسلمین مرسیو اخوان

گرا و هاي ملیخاصی از آذري ترکیسم در میان طیفـ ترکیه با تحریک پان27

ه را ب طلبی خودخواهد توسعهگراي کورد، مینیز استفاده از برخی جریانات ملی

عمق خاك ایران بکشاند. البته جمهوري اسالمی نیز بسیاري اوقات به دام این 

افتد: مثال با استقبال از تشکیل فراکسیون آذري در مجلس ایران و تعلیق بازي می

گرایی کورد را علیه آذري تحریک نمود؛ سپس در یک فراکسیون کورد، ملی

 غربی و تازگی حضوریجاني رسمی از دیرینگی حضور کوردها در آذربارسانه

گرایی آذري را علیه کوردها تحریک بار ملیآذریها در آنجا بحث شد تا این

 نماید!
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ي روسیه، ترکیه را به تداوم ـ چراغ سبز و چتر حمایتی همچنان افراشته28

د. اما کنـ باب) تشویق میـ شهباي جرابلساشغالگري در خاك سوریه(منطقه

ه ها، چـ روسیه یا رویارویی آنکه در فرداي سازش آمریکااندیشد اردوغان نمی

اي براي ترکیه رقم زده خواهد شد. نظیر آنچه در جنگ با داعش اتفاق آینده

م هاي کنونی رژیو نیروهایی که با سیاست» ضد اردوغان«افتاد، براي ائتالف 

کوردها  .ترین نیروي همپیمان، کوردها خواهند بودترکیه مشکل دارند نیز اصلی

 »!ترکیه باید تغییر کند«اند که: مصمم

سازي دموکراتیک در میان کوردها و همگرایی با ـ استراتژي کوردها، ملت29

ر ي جهانی بخواه منطقه و جامعهتمام نیروهاي دموکراتیک است. نیروهاي تحول

دها ا کورـ برد بتوانند یک استراتژي بردي نقاط مشترك خود با کوردها، میپایه

ي مشترك تشکیل دهند(نظیر راهبرد ائتالف ضدداعش که با راهبرد کوردها نقطه

یم تواند حول مقابله با رژیم فاشیستی ترکیه یا هر رژپیدا کرد). این استراتژي می

 مرتجعی در خاورمیانه شکل بگیرد.

ر مـ ایران تغییر جهت بدهد، این اـ چینسمت محور روسیهـ اگر ترکیه کامال به30

دلیل همینـ اروپا جرمی نابخشودنی خواهد بود. بهـ اسرائیلاز نظر آمریکا

هاي خود را چه از راه تشویق و چه از راه تهدید براي بازگرداندن ترکیه به تالش

 راه شود آنگاه کودتايمسیر همیشگی خواهند نمود. اگر ترکیه نخواهد سربه

تري بخشتر و نتیجهدر ابعاد گستردهبار تواند اینمی 2016جوالي  15نافرجام 

ي هي مداخلي کافی گرفته نشود، آنگاه اجازهتکرار شود. اگر بازهم نتیجه

افزاري جهت تغییر ساختار سیاسی ترکیه صادر خواهد شد(نظیر مداخله در سخت

عراق و سوریه). بحران اقتصادي، سیاسی، نظامی و امنیتی ترکیه پس از اقدام 

یابی دموکراتیکی که رهبر آپو آغاز کرده ي چارهسازي پروسهوقفاردوغان به مت

بود، چنان حاد گردیده که هرلحظه ممکن است طوفان مرگبار سقوط، طومار 
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 پرسی) قانون اساسینظام فاشیستی آن کشور را درهم بپیچد. رفراندوم(همه

خواهد  بزرگی که به آن گفته» نه«و  2017ـ باغچلی در بهار فاشیستی اردوغان

معناي  گفتن به رفراندوم مزبور، بهتواند این سقوط را شتاب ببخشد. آريشد، می

شدن فاشیسم در این کشور خواهد بود. آنگاه جز جنگ و کودتا، هیچ قانونی

 سرنوشت دیگري در انتظار ترکیه نخواهد بود.

ونقشه رحي سوریه طـ حتی آمریکا که با اتکا بر اپوزیسیون سوري براي آینده31

ي هواسطریخته بود، عمال دستش خالی مانده. استراتژي آمریکا در سوریه به

ون هاي اپوزیسیکردن تمام ظرفیتسرکشی ترکیه، و اقدام اردوغان به هدایت

سمت جنگ با کوردها، به شکست دچار گشت. تندرو و لیبرال سوري به

نابراین نه بود. بي کوبانی، نماد شکست سیاست کوردستیزي در خاورمیاحماسه

رکیه جاي آنکه منتظر بماند تي مناسب احتمالی براي آمریکا این است: بهگزینه

هاي تندرو ادلب را نیز به سرنوشت حلب دچار کند، خودش به مصاف گروه

اي که زیر چتر حمایتی اردوغان هستند برود و نگذارد ترکیه النصرهویژه جبههبه

 اندام روسیه خالی سازد.میدان ادلب را نیز براي عرض 

ـ روسیه از بحران اروپا و خأل سیاسی آمریکا استفاده کرد و جاي پاي خود را 32

ي جهانی در تحوالت خاورمیانه محکم ساخت. حتی این تصور در ذهن جامعه

شست بندي کند. نخواهد خاورمیانه را طبق منافع خود شاکلهایجاد شده: روسیه می

متقابل روسیه در برابر نشست ژنو بود: عملیاتی براي  امي قزاقستان گ»آستانه«

ون از جانب روسیه و ایران. بد» سازي اپوزیسیون سوري وابسته به ترکیهعقیم«

مشارکت فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه، پیداست که این نشست هر هدفی 

ـ ایران هییابی بحران سوریه. اگر ترکیه از محور روستواند داشته باشد جز چارهمی

د کار توانچرخش نماید، اپوزیسیون سوري به چنان وضعی درآمده که دیگر نمی
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بر هاي خود از ارتش آزاد خدلیل، سیا از قطع حمایتهمینچندانی از پیش ببرد. به

 دهد.می

ـ حزب حرکت ملی ترکیه(م.ح.پ) از راه همپیمانی با حزب عدالت و 33

زود. ـ نژادپرستانه افگراي ملیایانه جنبهتوسعه(آ.ك.پ) بر جنگ مذهبی خاورم

، به سوریه و عراق »جنگ استقالل ملی«لشگرکشی اردوغان در چارچوب 

گسیختن همچنان ادامه دارد. این، اعالن برتري علیه ملت عرب و همزمان ازهم

افروزي ترکیه در ـ شیعه هم هست. اما محور اصلی جنگي نفوذ ایرانحوزه

 هاست.وجودیت کوردها و ممانعت از آزادي آنمنطقه، نابودي م

ـ سنی النصره و ارتش آزاد سوریه، تمام نبرد نیابتی شیعهاهللا با جبههـ نبرد حزب34

بخشد و به یک جویی را به کل منطقه سرایت میرفته این ستیزهنیست. ترکیه رفته

ي انهخاورمی يچیز مهیاست تا هرنقطهسازد. همهعیار مبدل میجنگ مستقیم تمام

 ویکم مبدل شود. نفرت آشکار،ي نبرد چالدران قرن بیستپرآشوب به صحنه

هاي دیپلماتیک خندان را گرفته. اردوغان آشکارا از خطرآفرینی جاي ژست

ر کند. طی نشست امنیتی مونیخ(دگرایی مذهبی ایران در خاورمیانه بحث میملی

ترکیه دوشادوش معاون ترامپ(مایک  ــ عربستان) مقامات اسرائیل2017ي فوریه

ترین گرایی در خاورمیانه و بزرگپنس) با حمالت تند لفظی، ایران را محور فرقه

ري گپرور جهان معرفی کردند. ایران نیز از سوداي نوعثمانیدولت تروریسم

رداشت. گرا پرده بهاي تروریستی اسالمترکیه و حمایت مستقیم اردوغان از گروه

سوریه، با  ــ ایرانآستانه و توافقات ترکیه دستاوردهاي درخشان نشستاست  این

 پادرمیانی روسیه!

ـ عفرین، یک خط حائل امن براي جلوگیري از هاي کوبانیـ اتصال کانتون35

هاي تندرو از خاورمیانه به سایر مناطق جهان و بالعکس، تشکیل تردد گروه

رفا هم صي دموکراتیکی، آنشدهي حفاظتدهد. ممانعت از ایجاد چنین منطقهمی
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ي جهانی ي عصبانیت ترکیه، به معناي ایجاد ریسک براي امنیت جامعهبه بهانه

 شناختن فدراسیون دموکراتیکرسمیتخواهی ترکیه. ولی بهجبااست و تداوم 

ي جهانی یک گام جسورانه و خردمندانه براي شمال سوریه از سوي جامعه

هرحال، خاورمیانه هاي تندرو خواهد بود. بهو تروریسم گروه نابودسازي ارتجاع

 اي به نام اردوغان ساخت!را که نباید قربانی مرد دیوانه

 اش براي ایران:د) آمریکاي عصر ترامپ و سناریوهاي احتمالی

ـ سنی طوري باشد که نظر ـ اگر نفوذ ایران در خاورمیانه و نوع توازن شیعه36

(که رفتار تاکنونی ترامپ گویاي همین واقعیت است)،  نسازد آمریکا را برآورده

 آنگاه سیاستی متفاوت از دوران اوباما در قبال ایران شکل خواهد گرفت.

ي توازنات را به نفع ایران و به زیان کشورهاي عرب کج کرد. ـ برجام، کفه37

قامات ل خود مهاي تندرو، عمدتا به نفع ایران بود. به قوهمچنین مداخله علیه گروه

را در سرتاسر کشورهاي » مدل جهادي بسیج«ایرانی، جمهوري اسالمی ایران 

ـ جهادي که بازوهاي ي شیعییافتههاي سازماناسالمی رشد داده و از طریق گروه

عملیاتی ایران هستند، تا حد زیادي پیوستگی جغرافیاي نفوذ خود را از افغانستان 

 است.هاي مدیترانه حفظ کرده تا آب

ي فسخ قرارداد برجام، اهرم فشار ترامپ بر ایران است تا سازي قضیهـ مطرح38

تواند ایران را تا سطح توازنات سیاسی منطقه را تغییر دهد. این اهرم فشار می

ه واکنش سازي اورانیوم بي غنیبه پروسه اي و بازگشتنشینی از توافق هستهعقب

(و نه لزوما گسترده)  ي موضعیي حملهوادار سازد. در آن صورت، احتماال گزینه

 به ایران در دستور کار آمریکا قرار گیرد. یعنی به برخی تأسیسات حیاتی ایران

یش بهاي نظامی) حمله شود تا ایران دیگر نتواند اي و زیرساخت(نظیر مراکز هسته

 فعال باشد. هاي جنگ نیابتی در خارج از مرزهاي خود،از این در جبهه
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ـ ترامپ سعی خواهد کرد در صورت عدم تسلیمیت ایران در برابر 39

بازگشت به درون مرزهاي خود و قرار «هاي آمریکا، ایران را به خواهیزیاده

سوریه به این  و وادار سازد. ترکیه با لشگرکشی به عراق» گرفتن در موضع تدافعی

تري هاي تهاجمیاسرائیل نیز منتظر سیاست ـزند؛ کشورهاي عربیروند دامن می

 علیه ایران هستند تا یکپارچه برضد ایران وارد عمل شوند.

ـ احتمال دیگر این است که ترامپ بخواهد برجام را طوري بازتنظیم کند که 40

 به نفع آمریکا تن دهد. در آن و اقتصادي پرسودتري ي سیاسیایران به معامله

شود و ایران از لحاظ صورت، درهاي اقتصاد لیبرال به روي ایران گشوده می

اري ادغام دـ فرهنگی فتح خواهد گردید و در نظم جهانی سرمایهـ اقتصاديسیاسی

افروزي و جنگ احتمالی نیز کنار گذاشته خواهد ي تنشخواهد شد. آنگاه گزینه

ي خود را از گراي جمهوري اسالمی آشکارا واهمهجریان اصول روشد. ازهمین

 »شدن به نظام جهانیخطر دچارشدن ایران به سرنوشت شوروي سابق و ضمیمه«

 است. بیان داشته

دولت  ،»هافواید رفع تحریم«به نام  و مشوقی» هاي اقتصاديتحریم«ـ با چماق 41

ایران به پاي میز مذاکره با دولت اوباما کشیده شد؛ اینک موقع آن است که در 

ق و مشو» ي احتمالی جنگگزینه«تري به نام دولت ترامپ با چماق ترسناك

ي نفوذ معین وي در ي جهانی و پذیرش حوزهاتصال ایران به سرمایه«تر جذاب

ه مراتب پرسودتري بکشانند. پیداست کي بهرا به پاي میز مذاکره ، ایران»منطقه

ي هبرداشتن گزین«هاي هنگفت، براي هاي خود را با صرف پولایران تمام البی

ه اي ککار خواهد بست. اما اینکه قیمت سیاسیبه» نظامی از روي میز ترامپ

 ن قابل پرداختکند از طرف دولتمردان ایراترامپ براي این معامله مشخص می

 است یا نه هنوز معلوم نیست.
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ي د بهانهتوانهاي دوربرد(بالستیک) توسط سپاه پاسداران میـ شلیک موشک42

هاي تند آمریکا علیه ایران را در اختیار ترامپ بگذارد. همان کافی براي واکنش

ه ب کردن مقامات ایراني حمله به عراق را فراهم آورد. دلخوشاي که زمینهبهانه

یکا هاي آمرگزیدن از خطرآفرینیاي براي دوريعنوان گزینهرابطه با اروپا به

بینانه نخواهد بود. تخمین اینکه اروپاي آشفته، ریسک نزدیکی چندان واقع

تواند متقبل شود، چندان زحمت نیست. اروپا ازحد به ایران را تا چه حد میبیش

قرمز ابرهژمون جهان(یعنی ي خطوط شدن به آستانهشاید جسارت نزدیک

آمریکا) را در خود ببیند، اما در عمل هرگز از آن خطوط قرمز عبور نخواهد کرد. 

زیرا نه توانش را دارد و نه در وضعیتی است که بتواند با چنین چیزي کلنجار رود. 

مریکا و ـ تنش بین آهایی که رابطهنشستن و استفاده از فرصتبراي او در کمین

آورد، بهترین گزینه خواهد بود. این چیزیست که همیشه رایش فراهم میایران ب

 در آن مهارت داشته است.

بخشی به رابطه با نظام جهانی گرا روي تقویت برجام و عمقجریان اعتدالـ 43

ق اي تشویروهاي ایران را به چنین برنامههاي جهانی نیز میانهدهد. رسانهمانور می

هاي کاران تندرو در ایران ضمن استفاده از فرصتمحافظهکنند. اما جریان می

محابا از لزوم فسخ برجام و آمادگی براي رویارویی با آمریکا اقتصادي برجام، بی

ز جنگ را ها نیتواند یک تاکتیک باشد و اصوال آنکنند(البته این میبحث می

ست خود را براي طلبانه، دخواهند با ژست جنگچندان دلخواه خود ندانند اما می

امتیازدهی کمتر به آمریکا در روي میز مذاکره قوي سازند). به موازات این 

هان رفتارهاي سیاسی، تدارکات نظامی سپاه پاسداران، تغییر بسیاري از فرماند

موریت شدن مأ، سپرده»ارتش، سپاه، بسیج و ستاد کل نیروهاي مسلح«باالي رده

حفاظت امنیت هوایی شهر تهران به سپاه  حفظ امنیت مرزهاي ایران و خاصه

 .ي نظامی ایران در این مقطع داردکاریهاي گستردهپاسداران، حکایت از آماده
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بل گیري تند در مقاـ دولت ایران تاکنون سیاستی دو وجهی داشته: هم موضع44

آید آمریکا عزمش را جزم غرب و هم دادن امید سازش به غرب. اما به نظر می

هاي مزبور(جنگ یا سازش) ناچار کند و ایران را به اتخاذ یکی از گزینه نموده تا

سمت قطعیت سیاسی سوق دهد. زیرا عدم قطعیت و نرمش در سیاست خارجی، به

باعث شده که ایران تاکنون بتواند باالنس(تعادل) سیاسی را در مقابل غرب حفظ 

 کند.

تح سمت فداري بهایههاي سرمـ عصر ترامپ، عصر خیزبرداشتن خود شرکت45

هاي بازارهاي جهانیست؛ بدون نیاز به نقاب! اکنون سیاست

د. شونریزي و هدایت میها طرحشدن(گلوبالیسم) توسط همین شرکتجهانی

گرایی، دیکتاتوري و فاشیسم همگی گرایی افراطی، ملیدلیل راستهمینبه

 ، محبوبیت و درخششیداراي خورده و براي طبقات فرادست و سرمایهجالي تازه

» پول«ي سیاست جهانی، نشان از تالش اند. ظهور ترامپ در عرصهجادویی یافته

در » هاتجارت و قیمت«ي گسیختهبراي حاکمیت قاطع بر جهان و آزادسازي لگام

ـ ملت تمرکزگرا است. بازارهاي جهانی دارد. شرط الزم، گذار از مدل دولت

ها سازي گسترده و آزادسازي قیمتانع خصوصیزیرا این نوع مدل حکمرانی، م

 هايـ ملتچیز در انحصار دولت مرکزي باقی بماند. دولتخواهد همهاست و می

ها با بازارهاي گلوبال، مانعی اساسی ناپذیرترین دولتعنوان سازشخاورمیانه به

 اهاي چندملیتی هستند. لذي مالی و هژمونی شرکتدر برابر چرخش آزاد سرمایه

ی هاي متعصب، یاغـ ملتي بزرگ بر مبناي گذار از این دولتي خاورمیانهپروژه

جمهوري طلب طراحی شده است. تا این ساعت(قبل از انتخابات ریاستو جاه

گراي ایران در برابر ترامپ بسیار نرم بوده. ) زبان دولت اعتدال1396ایران در سال 

ي ما را کمتر کرده است؛ کسی امروز شدن فاصلهجهانی«روحانی در جایی گفت: 

شدن مبارزه کند؛ امروز روزي است که از لحاظ تجارت باید تواند با جهانینمی

رشد  داريشدن سرمایهیعنی از منظر روحانی باید جهانی». تر شویمبه هم نزدیک
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شدن شدن با این جهانیکند و کسی هم جلودارش نیست و ایران نیز خواهان یکی

گرا اقتصاد لیبرال، تجارت و ي اصلی جریان اعتدالداست که دغدغهاست. پی

هایی عمال پیام داري است. روحانی با چنین گفتهشدن سرمایهدر جهانی ادغام

فرستد. اما کلیت نظام جمهوري اسالمی چقدر قادر سازش کامل با آمریکا را می

شدن با جهانی اي است؟! زیرا همراهیي زیروروکنندهبه هضم چنین حادثه

راحت نیست که جمهوري اسالمی بتواند ماهیت خود را قدر داري، آنسرمایه

مند ـ اقتصادي این سازش بهرهي سیاسیحفظ کند و صرفا از نعمات بادآورده

پذیرد و جمهوري اسالمی کار ریسک این سازش را میشود. آیا جریان محافظه

ـ گرا؟! آیا ائتالف جریان اعتدالسازدخود را براي تغییر ماهیت آماده می

شکل طلب دنبال کودتایی سیاسی است تا از طریق برجام دو، ایران را بهاصالح

گرایی لیبرال) چیدمان کند و به رقیب جمهوري رو(شیعهجمهوري اسالمی میانه

کردن پاسخ این ي آمادهروي ترکیه مبدل سازد؟ شاید لحظهگراي میانهسنی

 شده!ها نزدیک پرسش

 

 هاي چرب اقتصادي ایران:ي اروپا و لقمههـ) اتحادیه

ویژه ي اروپا با وجود درگیري با مسائل ناشی از جنگ جهانی سوم(بهـ اتحادیه46

هاي تروریستی)، هنوز خود را در حاشیه نگه مشکل پناهندگان جنگی و عملیات

صمیم به یتانیا که تخواهد به متن این جنگ کشیده شود. اما گویا برداشته و نمی

ي اروپا گرفت، در حال تمرین بازگشت به خاورمیانه و خروج از اتحادیه

مریکاي خواهد با آحضوري مؤثر نظیر قرن گذشته است. روابطی که بریتانیا می

عصر ترامپ مستحکم کند گویاي همین واقعیت است. به ویژه آنکه معمار اصلی 

ر به انیا بود و اینک با این جنگی که منجي یکصد سال پیش، خود بریتخاورمیانه

شدن عالکند. فشود، بریتانیا احساس نیاز به مداخله میچیدمان نوین خاورمیانه می
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ویژه خاورمیانه، ممکن است اروپا را نیز بریتانیا در تحوالت سیاسی جهانی به

 تشویق به خروج از الك خود نماید.

مان و دیگر کشورهاي اروپا را تشویق به ـ اگرچه برجام، فرانسه، ایتالیا، آل47

ي سیاسی ایران در توازنات رسوخ در بازارهاي ایران ساخت اما تا وقتی آینده

یدان جنگ م«منطقه ترسیم نگردد، این روابط اقتصادي پایدار نخواهند بود. اکنون 

 ، گرانیگاه تحوالت جهانی است.»و کارزار سیاسی

ها اروپا وقوسي کشال ایران اتخاذ کند، با همهـ نوع رفتاري که آمریکا در قب48

را نیز در همان مسیر دلخواه آمریکا قرار خواهد داد. البته که منافع اروپا با تمام 

ل ها به اشکادهد، همپوشانی ندارد و تضاد منافع بین آنآنچه آمریکا انجام می

ـ نظامی سیاکند. مسئله اینجاست که وقتی در یک استراتژي سیمختلف بروز می

 علت سرکردگی آمریکا در نظام جهانی،ر کامل همگرایی نداشته باشند، بهطوبه

اظهار  دهد. ولیاي یا مکمل میهاي حاشیهنهایتا اروپا تن به سکوت و ایفاي نقش

ریکا ثبات اروپا بتواند در برابر آمي بیمخالفت شدید چیزي نیست که اتحادیه

ي هاي ترامپ چنان ساختارشکنانه باشد که اتحادیهانجام دهد. مگر آنکه سیاست

 صورت احتمالاروپا را از این که هست نیز بیشتر در بحران فرو ببرد. درآن

حال فعال شاهد رفتار متناقض ها وجود خواهد داشت. با ایندوگانگی میان آن

آمریکا  گر واروپا و آمریکا در قبال ایران نیستیم؛ یعنی اروپا آگاهانه نقش تشویق

 کند تا ایران را در مسیر دلخواه خود هدایت کنند.نقش تهدیدگر را بازي می

قدام عنوان نمونه: اـ آمریکا عالیم افزایش تنش با ایران را صادر کرده است. به49

هاي خاورمیانه جهت رویارویی با آمریکا به اعزام ناو جنگی اتمی به آب

ویژه در خلیج). این حوادث نطقه(بههاي یمن و کاهش نفوذ ایران در محوثی

ي اروپا اتحادیهي حضور بیشتر ناتو در منطقه را فراهم آورد. اگر تواند زمینهمی

همراهی الزمه را نشان ندهد، احتماال بریتانیاي بریده از اتحادیه با تمام توان سعی 
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دهد.  در پر کردن جاي خالی اتحادیه نماید و همراهی الزمه را با آمریکا نشان

ي خلیج قهاش در منطکمااینکه اخیرا بریتانیا از حضور هرچه بیشتر نیروهاي نظامی

 کند.و تداوم حضور در افغانستان بحث می

دن بازش«گیري که هاي چرب و دنداني اروپا همچنان با ولع به لقمهـ اتحادیه50

ته دوختواند نصیبش کند، چشم می» درهاي اقتصاد ایران در دوران پسابرجام

ر ها دتواند باعث گیرکردن این لقمهاست. اما سناریوهاي احتمالی ترامپ می

تاطانه ناگزیر محهاي اروپایی، بهدلیل است که شرکتهمینگلوي اروپا شود! به

 کنند.به قراردادهاي تجاري خود با ایران نگاه می

 حالت یک را به» ي حقوق بشر در ایرانمسئله«کند ـ دولت ایران تالش می51

شاید از  اي) تاي هستهي اروپا درآورد(نظیر قضیهموضوع بحث کشدار با اتحادیه

ي حقوق بشر، حمایت نسبی اروپا را جلب طریق برخی اصالحات شکلی در زمینه

 ي که آمریکا و روسیه دارند، اروپا در»سیاه و سفید«کند. شاید در قیاس با رنگ 

زده، ي اروپا چنان بحراننظر بیاید. اما اتحادیه به» خاکستري«نظر مقامات ایرانی 

یان عنوان یک نیروي سوم از منماید بتواند بهآشفته و محتاط است که بعید می

آمریکا و روسیه سر برآورد و یک استراتژي کامال متفاوت در قبال خاورمیانه و 

 ایران اتخاذ کند.

م هایی است که در نظسازي آشفتگیـ اروپا آشکارا نگران چگونگی عادي52

خواهد تمام آنچه را که بعد از جنگ جهانی دوم نوین جهانی پدید آمده و نمی

یکباره از کف دهد. آمریکاي عصر از میان آتش و خون، سالم بیرون آورده به

ظم نظمی یا نسمت بیهاي فروپاشی این نظم جهانی و حرکت بهترامپ، نشانه

 کند.دهد؛ اروپا با دلهره این روند را پیگیري مییکامال متفاوتی را از خود نشان م

 ـ خطرآفرین روسیه:ي سیاست حمایتیو) ایران و دوگانه
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 یابی به منابع غنیویژه دستبر ژئوپولتیک ایران، به ـ رؤیاي حاکمیت53

آمریکا  ــ بریتانیا و رقابت شوروياش، همواره باعث کشاکش بین روسیهانرژي

ر جویی هستیم. زیرا بعد از چهار دهه، بار دیگاهد این تنش و ستیزهبود. دیگربار ش

وجه چهییابی استراتژیک بر ایران است و این امر بهروسیه در فکر حاکمیت

خوشایند آمریکا نیست. گویی قرار است نقشی که پایگاه نظامی اینجرلیک ترکیه 

هاي افکنبراي بمبي همدان کند را پایگاه هوایی نوژهبراي آمریکا ایفا می

روسیه ایفا کند. از طرف دیگر شاهد تأسیس جمهوري دوم ترکیه(جمهوري 

رسد اردوغان براي تأسیس نظر میجاي جمهوري آتاتورك) هستیم؛ بهاردوغان به

این جمهوري فاشیستی، حتی از آنکه خود را موقتا در اختیار روسیه بگذارد نیز 

همزمان  طوري سنی بهي ایران شیعی و ترکیهمهرهدلیل هر دو همینابایی ندارد. به

ر به معناي اند. این امکار گرفته شدهي شطرنج خاورمیانه بهتوسط روسیه در صفحه

گراي منطقه هاي اسالمصدادرآمدن زنگ خطر براي آمریکاست. اکنون مدلبه

ان آن ني پساشوروي نیستند، بلکه به همپیماتنها حفاظی در برابر نفوذ روسیهنه

 اند.مبدل شده

کند را ایران ـ آمریکا ایفا میخواهد نقشی نظیر آنچه ترکیه براي ناتوپوتین میـ 54

دار ترکیه برراحتی دستبراي روسیه بازي کند. منتها با این تفاوت که ناتو به

اند با توجه توشود(نهایتا از راه به زیر کشیدن اردوغان فاشیست)؛ اما روسیه مینمی

گیرد آورد، پشت میز معامله قرار بهمراه میمنافعی که سازش با ترامپ برایش بهبه 

هاي روزانه و هم تاریخ سیاسی زنی کند. هم سیاستو روي قیمت ایران چانه

هاي کند. بنابراین اتکا به سیاستخوبی توجیه میروسیه این نوع رفتار را به

 تواند روزهاي بسیارسی روسیه، میـ سیاهاي نظامیاز راه حمایت طلبانهتوسعه

اي براي ایران رقم بزند. کشوري که دو قرارداد تلخ و نشدهبینیسخت و پیش

نشدنی گلستان و ترکمانچاي را بر ایران تحمیل کرد، آیا ناجی ایران فراموش
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ي ایرانی را خواهد شد؟! این سؤالی است که ذهن دولتمردان ایران و جامعه

 مشغول خواهد داشت. ازپیش به خودبیش

ـ این خود ایران بود که دست روسیه را براي مداخله در سوریه باز گذاشت.  55

جمهوري » نه غربی، نه شرقی«وجه با شعار هیچاي از سر ناچاري که بهگزینه

اش اسالمی سازگاري ندارد. پس وقتی این مسئله بیخ پیدا کند و عوارض جانبی

وري اسالمی این قضیه را طرح ي جمهها در بدنهدامنگیر ایران شود، شاید برخی

اگر براي ماندگاري خود قرار است تن به هژمونی یک نیروي خارجی «کنند: 

تواند اي می؟! چنین مسئله»چرا آن نیرو، هژمون اصلی یعنی آمریکا نباشد بسپاریم،

ي نظام جمهوري اسالمی را تا سطح هاي موجود در بدنهچنددستگی و شکاف

ا روسیه و تر بگرایان به روابط عمیقنماید. تمایل اصولناپذیري تشدید کنترل

گرایان به سازش با آمریکا گویاي همین واقعیت است. حتی اگر گرایش اعتدال

ا ـ چالش خود با روسیه و آمریکاین نوعی سیاست آگاهانه باشد تا ایران در رابطه

وند، ز روي این رهاي مقابل(یعنی روسیه و آمریکا) نیباالنس ایجاد کند، اما طرف

ي ایران باقی خواهند گذاشت. سیاست آمریکا در قبال ایران، تأثیري وراي اراده

 تنش مستمر و تقویت جایگاه ایران«اي از آمیزي آمیختهشکل متناقضهمواره به

ست که ایران با وجود جایگیري در بوده است. اما رفتار روسیه طوري» در منطقه

 .کندن سوریه)، احساس ناخرسندي میکنار روسیه(خاصه در بحرا

تواند تا سر حد امکان ترکیه را به امتیازدهی وادار سازد و در باتالق ـ روسیه می56

بازي «سوریه بیشتر فرو ببرد؛ سپس ایران را همچون کارت دوم خود رو کند و به 

 ایران را با خطر جدي رویارو با آمریکا ادامه دهد. این رویکرد روسیه،» بزرگ

خواهد ساخت. اگرچه روسیه با تمام توان روي تبدیل ایران به دژي نظامی و 

یت خاطر حفظ موقعناپذیر در برابر آمریکا کار خواهد کرد اما این را نه بهنفوذ

ي خود در مقابل آمریکا انجام خواهد داد. یعنی ایران بلکه براي تقویت وزنه
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ه و ایران ندارد. ترکی» ا ابد استراتژیکت«اي ایدئولوژیک و اش با ایران وجههرابطه

ا داري در برابر نفوذ شوروي بودند امدر گذشته نقش سپرهاي دفاعی نظام سرمایه

خواهد هر دو سپر مزبور را به حالت اینک روسیه در جنگ جهانی سوم می

 اي علیه آمریکا درآورد.اسلحه

ان ر خاورمیانه، روي ایرطلبی روسیه دو ناتو براي مقابله با توسعه ـ آمریکا57

ـ ایران خلل ایجاد ـ چینمتمرکز خواهند شد. سعی خواهد شد در بلوك روسیه

ترین حلقه در این بلوك است. آمریکا خواهد گردد. پیداست که ایران ضعیف

ا گر ایران براي هماهنگی بي برجام، روسیه تشویقکه در قضیهکوشید همچنان

ز روسیه همان نقش را ایفا کند. روسیه در ازاي برخی نظام جهانی بود از این پس نی

، ي جهانیسازي ایران در برابر جامعهامتیازات مشخص، حاضر است براي مطیع

هاي ترامپ را در درازمدت نقش میانجی را بازي کند. اما اگر پوتین عمق برنامه

هی نظامی احالت پایگبه زیان روسیه ببیند، آنگاه احتمال آنکه تمام ایران را به

ودندان سعی کند سنگر ایران را در برابر تهدیدات نظامی درآورد و با چنگ

آمریکا حفظ کند، باال خواهد رفت. البته اگر تهدید به واقعیت مبدل شود(مثال در 

صورت حمالت موضعی به تأسیسات اتمی و موشکی ایران) به احتمال زیاد روسیه 

ورهاي کند با مانواهد مالید و تنها سعی میي درگیري با آمریکا را به تن نخپیه

واند به حضور تسیاسی، از تنش بین آمریکا و ایران استفاده کند. روسیه نهایتا می

ـ نسبی در خاورمیانه، ایجاد سپري حفاظتی جهت مقابله با نفوذ هرچه بیشتر ناتو

د که سرنظر میآمریکا علیه خود و ایجاد یک نوع باالنس قدرت رضایت دهد. به

 خواهد آوارپوتین سقف بلندپروازیهاي خود را با دقت محاسبه کرده و نمی

بدون  داند کهي فعلی تکرار شود. اما قطعا میشوروي سابق دیگربار در روسیه

ـ نظامی در خاورمیانه نیز زحمت بتواند خود را در برابر موج نفوذ سیاسی

ی نگه دارد. روسیه درحال مداخالت جهانی آمریکا، محکم و تأثیرناپذیر باق
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ن و تریگرفتن نبض سیاسی تمام نیروهاي خاورمیانه و انتخاب پرمنفعت

 است.» ـ تنش با این نیروهارابطه«خطرسازترین حالت از میان حاالت کم

ي ایران باعث شد که شوروي از مداخله 1357طور که انقالب سال ـ همان58

یه فغانستان لشگرکشی کند، امروز نیز روسآمریکا علیه هژمونی خود بهراسد و به ا

 شدت نگران است. بنابراین سعی داردـ ایران بهاز مداخله و نفوذ آمریکا در سوریه

موقعیت خود را در جغرافیاي هالل شیعی مستحکم سازد. اما این نکته را نیز 

ـ فراموش نکنیم: به هنگام جنگ جهانی دوم اگرچه شوروي دشمن انگلیس

ـ یسـ انگلود اما چون دشمن مشترکی به نام هیتلر پیدا شد، شورويآمریکا ب

آمریکا همپیمان شدند. نتیجتا در جغرافیاي ایران نفوذ کردند(شوروي در شمال 

ایران و انگلستان در جنوب مستقر شد؛ آمریکا نیز ارتش گسیل کرد) تا ایران 

 تلر و تقویت نفوذرضاخانی را از آلمان هیتلري دور نمایند. اما با شکست هی

شوروي در اروپاي شرقی، آمریکا که در پی منابع نفتی ایران و تضعیف شوروي 

بود، فشارهاي خود را براي خروج ارتش سرخ از خاك ایران زیاد کرد. اکنون 

نیز دشمن مشترکی به نام داعش(و بنیادگرایی دینی) ممکن است باعث نزدیکی 

ی خواهد کرد جهت تضعیف روسیه در روسیه و آمریکا شود؛ اما واشنگتن سع

و سوریه، فشار الزم را بر مسکو وارد سازد. در جنگ جهانی دوم نه شوروي  ایران

خواستند بر سر ایران با هم گالویز شوند. همین رفتارهاي و نه آمریکا نمی

بینیم. احتماال آمیز را امروز هم در جنگ سوریه از هر دو ابرقدرت میاحتیاط

حضور نسبی روسیه در برخی نقاط سوریه رضایت نشان دهد، اما با آمریکا به 

ي گام از حوزهبهها، روسیه را گامـ کریمه و تحریماستفاده از کارت اوکراین

نفوذش در سوریه و ایران دور کند(کمااینکه پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا 

ر ساختار و خودش باش با شوروي تشویق کرد دولت ایران را به فسخ قرارداد نفتی

سیاسی و منابع اقتصادي ایران تسلط یافت). در آن دوران کوردها و 

آذریها(جمهوري آذربایجان و مهاباد) به حضور روسیه در ایران اتکا کردند و 
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السلطنه و شوروي، هر دو جمهوري نتیجتا با انعقاد قرارداد نفت شمال بین قوام

هاي منطقه ناچار نیستند در زمین دیگر خلقها فروپاشید. اما امروز کوردها و آن

 هیچ ابرقدرتی بازي کنند.

ختصاص ي بیشتري به ناتو اي ترامپ به اروپا هشدار داده که اگر بودجهـ کابینه59

و حتی خروج از آن) خواهد ندهند، اقدام به کاهش تعهدات خود در قبال ناتو(

اي از جنگ آماده دهد: آمریکا خود را براي دور تازهکرد. این امر نشان می

را از الك انفعال در جنگ خاورمیانه خارج سازد.  خواهد اروپاسازد و میمی

خواهد با مدیریت این بحران، آمریکا متوجه بحران نظام جهانی است و می

 ي اروپا بگذارد.هاي بیشتري برعهدهمسئولیت

ـ روسیه با مداخله در سوریه، توازنات را تا حد زیادي به نفع خود تغییر داده؛ 60

بنابراین آمریکا یا باید با روسیه کنار بیایید یا آنکه ناتو را براي تقابل با روسیه در 

هاي اقتصادي بر روسیه و استقرار سپرهاي خاورمیانه بسیج نماید. اعمال تحریم

ر کند. اگاتو در مرزهاي غربی روسیه(اروپاي شرقی) کفایت نمیموشکی ن

خود را در دوران ترامپ تداوم بخشد و در الك  آمریکا نتواند نقش ابرهژمونی

ت را نشینی کند و شکسرسد چنین راحت عقبخود فرو رود(که بعید به نظر می

د بیشتر ام کننتر عرض اندبپذیرد) آنگاه احتمال آنکه چین و روسیه هرچه فراوان

 خواهد شد.

 هاي قدرت:آور بازي جناح) ایران و داستان ماللز

ي عنوان ستون اصلی لیبرالیسم ایرانی(در حوزهـ مرگ ناگهانی رفسنجانی به61

 هايي جناحکنندهسازي) و متوازنویژه از راه خصوصیاقتصاد بازار آزاد، به

که ـرایی گطلبی و اعتدالت اصالحاش را بر جریاناقدرت، بالفاصله اثرات منفی

ألیی کاران هم خـ نشان داد. اما مرگ او براي محافظهرفسنجانی پدر معنویشان بود
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بخشی به تعادل«ها نیز ابزار مهم مدت رقم خواهد زد. زیرا آنجدي را در میان

 را از دست دادند.» سیاست

وپنجه نرم ي شدیدي دستهاها و بحرانهاي قدرت در ایران، با شکافـ جناح62

اي است که گونهکنند. زیرا در ایران، ساختار جمهوریت و اسالمیت بهمی

 اي را استخراج کرده وزمامداران نظام به زحمت بتوانند از درون آن گفتمان تازه

ي ایرانی و جهانی را راضی نگه دارند(طوري که خود رفسنجانی اعتراف جامعه

و اسالمیت ایران چیزي بر جاي نمانده). دموکراسی، کرده بود که از جمهوریت 

اند پیدایش هعبارت بهتر، نخواستاند یا بهاي است که تاکنون نتوانستهشدهکلید گم

 بست و افول، امري گریزناپذیر شده است.دلیل بنهمینکنند. به

ي قطهـ اسالمی) ني ایرانییافتهگرایی(لیبرالیسم مشروعیتـ جریان اعتدال63

خواهد طلبان است. کلیت نظام جمهوري اسالمی میگرایان و اصالحاتصال اصول

محور خود را با تحوالت جهانی تطبیق بدهد و در ازاي کمترین ماهیت سرمایه

ازار آزاد، گرایی بر اقتصاد بهزینه بیشترین سود را نصیب خود سازد. جریان اعتدال

ي جهانی منتها با حفظ هژمونی یهسازي و نهایتا ادغام در نظام سرماخصوصی

ـ ایرانی اصرار دارد. علت اختالف جمهوري اسالمی با دولت اسالمی

: ـ اسرائیل) در همین نکته نهفته استـ عربستانهان پیرامونی(ترکیهخواهژمونی

ي نفوذ خود، به گردش ـ ایرانی در منطقهخواهد سرمایه را با محوریت اسالمیمی

ـ اسالمی نیز همین نژاد نماد غوغاساالري و پوپولیسم ایرانیديدرآورد. احم

بل طلبان نیز قگرا پیگیر بود. اصالحهدف را در چارچوب جریان تندروي اصول

خواهانه سعی در رسیدن به چنین هدفی داشتند. عدم از او با گفتمانی ظاهرا تحول

معناي شکست هرسه هـ اسالمی از سوي نظام جهانی، بي ایرانیپذیرش سرمایه

ـ ولوژیکبست کامل ایدئگرایی و بنو اعتدال طلبیگرایی، اصالحگفتمان اصول

تواند به بازگشت از برجام و جنگ سیاسی جمهوري اسالمی است. این امر می
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ـ اسرائیل) و هژمون ـ عربستانهاي پیرامونی(ترکیهمستقیم ایران با قدرت

 ) بیانجامد.جهانی(آمریکا

ي خاتمی براي دفع خطراتی که با آمدن ترامپ متوجه ایران شده، قضیه ـ64

را مطرح ساخت. آشتی ملی بدون گشایش سیاسی دموکراتیک در » آشتی ملی«

هاي قدرت نیست و اگر به ایران امري محال است. مسئله، تنها اختالفات جناح

یتی و خطرساز هاي ایران همچنان با دید امني خلقخواهانهمطالبات دموکراسی

بازهم  نگاه شود، خبري از آشتی ملی نخواهد بود. اصوال خاتمی با طرحآشتی ملی

 گرا قرارطلب را در موقعیت امتیازگیري از جناح اصولخواهد جناح اصالحمی

اي ي همپیمانی این دو جریان معرفی کند. شخص خامنهکنندهدهد و خود را منعقد

معنا خواندن آن، بازهم کارت قرمز به خاتمی و بیي آشتی ملی نیز با رد قضیه

هاي نظام، مسائل قومی) تنها ها(به قول رسانهنشان داد. اما عدم وجود مسائل خلق

ي کورد، عرب، آذري، یک شعار توخالی است؛ زیرا مسائلی به کالنی مسئله

کند. این یبلوچ و ترکمن در ایران وجود دارند و با فرار یا انکار، واقعیت تغییر نم

مسائل وجود دارند و اتفاقا اگر قرار باشد آشتی ملی برقرار شود، تنها با یک تحول 

 تواند عملی شود. ممکن استهاي ایران میسیاسی دموکراتیک و حل مسائل خلق

هاي درون نظام تنها بر سر مقام و قدرت اختالف داشته باشند اما قطعا جناح

 ظام جمهوري اسالمی بسیار عمیق است.ي ایران و ناختالف میان جامعه

ي مدنی ایران در نظام حکومتی طلبی در ایران، براي ادغام جامعهـ سران اصالح65

شان ي ایران هر کاري از دستي جامعهخواهانهدهی اهداف دموکراسیو تقلیل

طلبی از کنترل برآمد کردند. اما همیشه این خطر وجود داشت که موج اصالح

ی هایی خطراتهمراه آورد. در دورهاي بهنشدهبینیشود و نتایج پیش نظام خارج

ایجاد کرد که با کمی ترفند آمیخته با چاشنی سرکوب، رفع شد! پس از انجام 

گرایی به میدان آمد. خطرتر آن یعنی اعتدالي کمي این جریان، نسخهوظیفه
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بار به ه بود، ایننژاد را تجربه کرداي که دوران سخت و سیاه احمديجامعه

 گرایی رضایت داد.اعتدال

ـ خارجی کشور را مسائل داخلی گرایی نه توان حلو اعتدال طلبیـ اصالح66

 هاي ایران را گورخواب نماید.خواهی خلقتواند دموکراسیدارد و نه می

ي ایران را بین خود تقسیم کوشند کلیت جامعههاي قدرت در ایران میـ جناح67

هاي اجتماعی خاص خویش را بیافرینند. طبقاتی اجتماعی که تحت و بدنهکنند 

گرا قرار دارند، عبارت از طلب و اعتدالگرا، اصالحهاي اصولي جناحسیطره

ي ي سلطهدایره«ي ایران نیستند. همیشه اکثریت جامعه در خارج از ي جامعههمه

ت و توان خودشناسی دارد. ماند. جامعه، ابزاري مادي نیسباقی می» مطلق دولت

مندتر سازد و جریانات سیاسی هرچه جامعه این خوداندیشی و خودشناسی را نظام

یاسی سمت خودآگاهی سآزادیخواه بر این روند تأثیرات مثبت بگذارند، جامعه به

ست توان گفت زیر پودلیل میهمینیابد. بهو ساختاربندي مجدد خود تمایل می

رین آفکاتی وجود دارد که در بزنگاه تاریخی، توان تحولي ایران، تحرجامعه

ي ایران تنها در یک شدهشرحهي شرحهخود را نشان خواهد داد. جامعه

مند باشد و مسائل خود را حل کند. تواند کلیتدموکراسی رادیکال می

هاي موجود در ایران و ها و ملیتخودمدیریتی دموکراتیک براي تمام هویت

تواند این مند دموکراتیک، میها در یک ساختار کلیتام آنهمزیستی تم

ان عنوان یک سازمشدن افراطی را درنوردد. پژاك بهبودن و طبقاتیشرحهشرحه

ک، در ي دموکراتیـ جامعهي سیستم شهروندمنزلهسیاسی پیشاهنگ و کودار به

 اند.همین راستا فعال

گاه به فکر همپیمانی با هیچ خواهی در ایران،ي اجتماعی تحولـ بدنه68

ـ گرایی ایرانیي ملیهاي ایران نیفتاد و در چرخهو خلق شدههاي سرکوبهویت

هاي اجتماعی اسالمی سر دوانده شد. آنچه ایران را متحول خواهد ساخت نه بدنه
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واه خهاي هویتحکومتی، بلکه خلقطلب درونشده به جریانات قدرتضمیمه

هاي د. زیرا مطالباتشان از جنسی نیست که قربانی سازش با جناحایران خواهند بو

توانند حضور دولت را در کنار خود(نه بر فراز ها تنها وقتی میقدرت شود. آن

 شان در قانون اساسی دموکراتیک تحتسر خود) بپذیرند که استاتوي سیاسی

لت، منافع دو ضمانت درآید. زیرا قانون اساسی کنونی و نظام حقوقی ایران تنها

ـ سیاست اجتماعی را تحت ها و حذف مدیریتهویت بردگی جامعه، سرکوب

ضمانت درآورده است. البته که جامعه هرگز نباید منتظر اهداي کادوي 

د اما پذیراي فروپاشی میخاورمیانه دموکراسی از جانب دولت باشد. زیرا دولت

 حاضر به قبول دموکراسی نیست!

خواهانه و دموکراتیک در ایران؛ درختی که به بار خواهد ت) مبارزات هویح

 نشست:

بندي نوین خود ، ایران را براي شاکله1396جمهوري سال ـ انتخابات ریاست69

هاي قبل از انتخابات، پس از انتخابات در خاورمیانه آماده خواهد ساخت. تنش

لکه وحانی نیست؛ بر» بودن یا نبودن«خود خواهد گرفت. مسئله، اي بهشکل تازه

باحث ترین مخواهد انتخاب کند. ایران به یکی از اصلیمسیریست که ایران می

بر سر کار  96سیاسی روز جهان مبدل شده و دولتی که پس از انتخابات سال 

 خواهد آمد، روزهاي دشواري در پی خواهد داشت.

باعث هاي داخلی از راه جنگ به خارج مرزها، سرانجام ـ صدور بحران70

شود. جمهوري اسالمی ایران نیز ها میآساي انبوه آن بحرانبازگشت بومرنگ

ح ورزي صحیدلیل عدم سیاستازحد روي مسائل خارجی تمرکز نمود و بهبیش

 ها و خأل درونی شدیدي مواجه است.داخلی، اکنون با بازگشت بحران
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درصد از توان خود را خواهی ایران اگر تنها ده ي اجتماعی جریان تحولـ بدنه71

هاي دموکراتیک نیز به هوشیارسازي نظام جمهوري اسالمی در قبال ارزش

هاي ایران را قربانی منافع ي خلقداد و مصالح دموکراتیک همهاختصاص می

کرد و اینهمه به تماشاچی و مشوق جنگ قدرت اسالمی نمیـ ي ایرانیگرایانهملی

ي شد، اینک سرنوشت سیاسی ایران به گونهحکومتی مبدل نمیجریانات درون

امتیازدهی فزاینده به «دیگري رقم خورده بود. امروز جمهوري اسالمی جز 

ش ي در پیاچه گزینه» هاي جهانیرویارویی با ابرقدرت«یا » هاي جهانیابرقدرت

 رو دارد؟!

هاي ایران سالهاست که روي هم تلنبار شده و ـ مطالبات دموکراتیک خلق72

ي دیگري هادهی نشوند، ناگزیر دریچهوقتی از منافذ قانونی ابراز نگردند و پاسخ

یابی چاره«یا » جنگ«هاي هاي ایران قطعا از میان گزینهرا خواهند جست. خلق

 دهند اما از بینیابی دموکراتیک را ترجیح میي چاره، گزینه»دموکراتیک

تن در پرداخ، قطعا هزینه»یر کنونیناپذتداوم وضع تحمل«یا » سازمقاومت تحول«

 ساز را ترجیح خواهند داد.راه مقاومت تحول

هاي دنبال فرماعتمادند و بهـ ملت بیازپیش به مدل دولتـ امروزه جوامع بیش73

سیاسی غیردولتی، کنفدرال و دموکراتیک هستند. دولت ایران از تشکیل محور 

ند، ولی در درون خود ایران نیز یک کمقاومت در برابر نیروهاي جهانی بحث می

 اي در ساختار سیاسیمحور مقاومت مردمی شکل گرفته که خواهان تحول ریشه

ایران است. تراژدي کولبرها، بحران ریزگردها، صفوف طوالنی بیکاران، 

 هاییي کارگري، شیوع سرطان ملی اعتیاد و فحشا، گوشههاي معوقهحقوق

 ها وها تجلی فروپاشی ارزشیران امروزند. اینکوچک اما هولناك از تابلوي ا

ي ایران در برابر فروپاشی زندگی تا ابد سکوت اند. جامعهمرگ معناي زندگی

شکل منسجم سازماندهی نشده نخواهد کرد. اگرچه این محور مقاومت مردمی به
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 یلحاظ اندیشه و اراده بسهاي دوم خرداد و جنبش سبز، بهاما در مقایسه با جنبش

ي ي حکومتی و دولت جاي نگرفته، بلکه یک بدنهنیرومندتر است. زیرا در بدنه

اجتماعی مستقل و دموکراتیک است. عدم تمایل جمهوري اسالمی به گشایش 

سمت مقاومت سیاسی داخلی، باعث گرایش این محور مقاومت مردمی به

 تر خواهد شد.رادیکال

خاورمیانه رشد خواهند کرد یک  ـ از مجموع ساختارهاي دموکراتیکی که در74

یون یا کنفدراس» هاي دموکراتیک خاورمیانهي ملتاتحادیه«شکل نظام نوین به

تواند تشکیل شود. انقالب روژآواي کوردستان، دموکراتیک خاورمیانه می

ي این نظام نوین است و فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه گامی محکم جوانه

رفته ـ مذهبی گترتیب هم جلوي هیوالي فاشیسم ملیجهت رشدونمو آن. به این 

هایشان ها و فرهنگکشی خلقي خاورمیانه و نسلشود و هم از تجزیهمی

ی، زده و جنگتوانند در این شرایط بحرانهاي منطقه میشود. خلقجلوگیري می

اتحاد دموکراتیک میان خود را مبنا بگیرند و هیچ چشمداشتی از دولت و نیروهاي 

ساز اصلی در خاورمیانه، خود اي و جهانی نداشته باشند. زیرا نیروي تحولنطقهم

 ها و برقراري صلح،ي پیروزي خلقهاي منطقه هستند. تا رسیدن به لحظهخلق

 آسا الزم است.آزادي و دموکراسی، همچنان مقاومتی کوبانی

 يجویانهتخواهی و حل مسالماي که پیام دموکراسیـ خلق کورد به اندازه75

وهاي خوبی به نیر، این موضوع را نیز بههاي منطقه دادهي کورد را به دولتمسئله

تان هاي اشغالگر کوردساست که نباید همچون گذشته به دولت جهانی فهمانیده

اند و براي کل جهان خطرآفرین هستند کمک کنند. اینک هایی مرتجعکه رژیم

ي و همه پیکوست و وداع با لوزان، سایکسي مرگ سیاست کوردستیزانه الحظه

 هاي حقوقی استعماري!آن نظام
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رفت از بحران و جنگ براي ایران، گذار به دموکراسی است. با ـ کلید برون76

ی توان جالیهاي دولتی، نمیي مدنی تقلبی کامال وابسته به دستگاهجامعه

شود وقتی متولد می ي مدنی واقعیوپا کرد. جامعهدموکراتیک براي نظام دست

که دیوارهاي مقابل سیاست دموکراتیک در ایران فرو ریخته شوند. فعال دولت 

هاي مدنی غیردولتی هیچ جمهوري اسالمی در قبال دموکراسی و مدیریت

زا، نیروهاي انعطافی نشان نداده است. پس با تداوم فضاي بسته و خفقان

 تر گرایش خواهند یافت.اي گستردهسمت مبارزهدموکراتیک ایران به

ـ کوردها و پ.ك.ك با رویکرد انقالبی، اخالقی و دموکراتیک خود و اصرار 77

اند. جز یک اجتماعی عظیمی پیدا کردهـ مشی سیاسی مستقل، اعتبار سیاسیبر خط

دار جهانی در گراي کورد که محصول نیروهاي سرمایهالحال ملیجریان معلوم

العاده کوچکی دارد، اکثریت قاطع ي اجتماعی فوققرن گذشته است و بدنه

خواه هستند و پ.ك.ك نیز نیروي پیشاهنگ این کوردها دموکراسی

ها و نیروهاي سیاسی منطقه با خواهی است. حال برخی دولتدموکراسی

فریبکاري سعی دارند خود را طرفدار کوردها و نزدیک به پ.ك.ك نشان دهند. 

خواهند با یک تیر دو نشان بزنند: هم زیر چتر اعتبار ها و نیروها میاین دولت

روزافزون کوردها و پ.ك.ك خود را مشروع جلوه دهند و هم با توجه به 

اعتباري خودشان در نزد آراي جهانی، رابطه با کوردها را دستاویزي براي بی

ي جهانی نمایند. همگان دار کردن نام و اعتبار پ.ك.ك در ذهن جامعهخدشه

بدانند که کوردها و پ.ك.ك با هیچ دولت و نیرویی که علیه معیارهاي باید 

 هاي انسانی باشند، دوستی برقرار نخواهند کرد.تیک و ضد ارزش رادموک

شدت به استاتوي سیاسی آن جامعه گره خورده، اي بههر جامعه ـ آزادي78

یاسی، اه س) و کسب جایگـ خوددفاعی(سیاسی توان بدون مبارزهبنابراین نمی

شده اعم از هاي سرکوبهاي کنونی را فراهم کرد. هویتامکان عبور از بحران
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در  ورزيها و طبقات فرودست تنها از طریق خودمدیریتی و سیاستزنان، خلق

هاي ساختگی توانند به آزادي دست یابند. جمهوريهاي زندگی میکل حوزه

شدن گذار از انحصارگري، گشوده خاورمیانه که شدیدا تمرکزگرا هستند، تنها با

نی ـ دیـ فرهنگیهاي اجتماعیبه روي دموکراسی و قبول خودمدیریتی هویت

 توانند به جمهوري راستین مبدل شوند.متکثر می

تواند امکان زندگی آزاد هر ـ در گرماگرم جنگ جهانی سوم تنها حقی که می79

لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، امنیتی و خلق را به

ـ جمعی) فراهم گرداند و تحت ضمانت درآورد، حقوقی(شهروندي

توان رضایت داد. هیچ است و به کمتر از آن نمی» خودمدیریتی دموکراتیک«

فرهنگی تصنعی(منشور حقوق شهروندي؛ ـ ا اعطاي برخی آزادیهاي فرديدولتی ب

 ـچند واحد درس اختیاري آموزش زبان مادري؛ تشکیل فراکسیون کوردـ آذري

ي مسائل تواند مسائل تاریخی جوامع را الپوشانی کند و پروندهـ بلوچ)، نمیعرب

 عالن کند.ي کورد را به نفع خود مختومه ااي نظیر مسئلهپیچیده

ي دموکراتیک و آزاد روژهالت کوردستان(کودار)، داراي ـ پژاك و جامعه80

 ، اجتماعی، دفاعی و دیپلماتیک کافی براي گذار ازتوان و ظرفیت نظري، سیاسی

 اي آکنده ازي مستمر خود نوید آیندهاند و با مبارزهخاورمیانه بحران کنونی

 بخشند.هاي ایران میي خلقآزادي، برابري و دموکراسی به همه

  

 


