استراتژی ،کانون آن ،و آنچه هست  -پیشگفتار
علی ناظر
بخش پيش روی ،پيشگفتار سلسله نوشتار "استراتژی ،کانون آن ،و آنچه که هست" به برخی
مفاهيم و واژه های پایه اشاره می کند ،تا در فرصتهای بعدی برخی از این نکات شفاف تر باز شوند.
طبيعتا ،متن طوالنی است ،و در مواردی به مطالبی تکراری اشاره می شود که برای برخی از اندیشه
ورزان کسل آور است .بدین خاطر ،پوزش می خواهم.
مروری آکادمیک
هرچند بسياری از خوانندگان این سطور با مفاهيم و معانی پایه ،از جمله راهبرد (استراتژی) ،و یا واژه
های مشابه آشنایی دارند و این چند سطر کسل آور خواهد بود ،اما برای سهولت کارم به مختصر به
آن اشاره می کنم.
هنری مينتزبرگ ( )Henry Mintzbergدر کتابش جنگل استراتژی ( )Strategy Safariبه مبانی و مکاتب
تدوین استراتژی کامل و مبسوط می پردازد ،که مورد توجه بسياری از صاحبان نظر قرار گرفته است.
البته ،مينتزبرگ پایه گذار مبحث استراتژی نيست ،و این مقوله از قرنها پيش مورد توجه ژنرال ها قرار
داشته ،اما از اوائل قرن بيستم که اقتصاد علمی،تجارت ،رقابت بين شرکتهای کمپرادور ،و جنگهای
فرسایشی بخشی از زندگی روزمره شد ،استراتژی ،تدوین آن ،و بهره وری از استراتژی علمی هم
بخشی از زندگی روزمره صاحبان تصميم و قدرت شد .آنچه در زیر می آید برداشتی کوتاه (و حتما
ناقص) از تعریف استراتژی است .طبيعتا عالقمندان به دانش استراتژی بهتر است به کتب مختلف از
جمله جنگل استراتژی مراجعه کرده و مبحث را دقيق تر مطالعه کنند.
در جنگل استراتژی مکاتب تدوین استراتژی از فرایندهای مختلف بررسی می شوند ،از جمله :مفهوم
سازی ،تحليلی ،مذاکره ،واکنش پذیر ،تغيير و دگرگونی ،ذهنی ....،فرایند در اینجا مترادف با مجموع ٔه
فعاليتهای به هم پيوسته در راستای رسيدن به ایجاد تحول استفاده شده اند .بنابراین تدوین
استراتژی برای مذاکره ،قاعدتا با تدوین استراتژی برای انجام یک پروژه جمعی دیگر متفاوت است.
واژه استراتژی برای اهدافی که چشم انداز بازدهی آن امروز و یا فردا است ،بکار برده نمی شود.
راهبرد مجموعه تالشها و آکتيویته هایی است که آگاهانه و در راستای دستاوردی در آینده (دور) پيش
بينی و فورموله می شود .راهبرد می تواند مبتنی بر الگوهایی باشد که پيش از این تجربه شده
است .طبيعتا ،در این الگو برداری سعی می شود از شکست ها عبرت گرفته شود و بر روشهای
موفق تأکيد می شود .راهبرد از سوی دیگر می تواند مبتنی بر یک فریب باشد .در رقابت ها بين دو
شرکت صنعتی ،یکی می تواند با آگراندیسمان توانمندی خود توی دل حریف را خالی کند .راهبرد از
سوی دیگر می تواند بخاطر جایگاه بخصوص تدوین شود .بطور مثال ،مرسدس بنز بخاطر کيفيت
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مهندسی و توليد ،از مقبوليت
بخصوصی ،در اذهان برخوردار
است ،و این محبوبيت و یا
اعتماد به کيفيت می تواند به
تداوم فروش بنز در آینده یاری
برساند ،حتی اگر پرداخت هزینه
باال باشد.
چنانکه مالحظه می شود راهبرد
نتيجه بررسی و فورموله کردن
پيوند بين چهار پارامتر است
( )SWOTنقاط قوت ( ،)Strengthنقاط ضعف ( ،)Weaknessفرصتها ( )Opportunityو تهدیدها
( .)Threatاستراتژیستی موفق است که این  2عامل را دائما در نظر داشته باشد ،و در معادالت
پيچيده ریاضی بکار برده شوند ،با توجه به این واقعيت که راهبرد تابعی از متغيّرهای فوق الذکر است
[راهبرد= (.]n(S) + n (W) + n (O) + n (T
برای روشن شدن منظورم چند نمونه می آورم .مثال ،راهبرد مبتنی بر نقاط قوت و فرصت ()SO
کشورهای غربی که از توانمندی صنعتی و توليد برخوردارند می توانند در فرصتی که ویرانی عراق و
افغانستان و سوریه به وجود آورده ،سود برده و بحران اقتصادی خود را کنترل کنند .همين نمونه را می
توان از یک زاویه دیگر بررسی کرد .در تدوین راهبرد برای کنترل بحران اقتصادی در غرب ،باید فرصتی
ایجاد شود تا از نقاط قوت بهره برده شود .این فرصت را می توان با تشدید بحران و جنگ در خاورميانه
ایجاد کرد .مثال دیگر ،نقاط ضعف و فرصت ( )WOپس از ویرانی سوریه و عراق و افغانستان (سه مهد
مهم فرهنگی و باستانی) ایران و ترکيه می توانند از فرصت استفده کرده و به صنعت گردشگری این
دو کشور رونق داده و بازار گردشگری در منطقه را در دست بگيرند .و باالخره نمونه ( )TWتهدید و
ضعف را می توان در موقعيت کنونی داعش و ارتش عراق دید .ارتش عراق با سودجویی از قدرت
هوایی و توان زرهی می تواند بر داعش فائق آید( ،تهدید ارتش) ،اما داعش می تواند با سنگرگيری در
داخل شهرها و عمليات چریکی به ارتش عراق ضربه بزند (ضعف ارتش).
حال این سوال پيش می آید که اگر راهبردی ،علمی تنظيم شود ،آیا موفقيت آن تضمين است؟ تدوین
راهبرد الزاما تضمين کننده پيروزی نيست ،چرا که عوامل دیگر هم باید در سيستم آکتيو باشند،بطور
مثال انسجام و تشکل مناسب (اینجا واژه مناسب از اهميت خاصی برخوردار است .مثال قلب یک
سيستم کامل است ،اما برای هضم غذا مناسب نيست) .عامل دیگر توانمندی در کنترل و نظارت بر
پيشروی و ُکندی کار است .سيستم ارتباطی بين بخش های اجرایی و نيرویی ،انگيزش و خواست
برای پيشبرد راهبرد ،و باالخره برای تکميل یک پروژه کالن ،چند استراتژی هم سو ،و هماهنگ الزم
است .دست اندرکاران هر استراتژی باید فرهنگ الزم در درک خواست ها و الزامات دیگر استراتژی ها
را داشته باشند .یک استراتژی نمی تواند منتظر تعویق و تأخير در تکميل فازی از استراتژی دیگر بماند.
در نمودار زیر (اسکله ماهی) موارد متعدد پيرامون افزایش فروش کتاب و دالیل پایين بودن تعداد فروش
بررسی شده است .همين اسکله را می توان در ارتباط با دالیل ُکندی پروسه سرنگونی ،و یا پيشرفت
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سریع داعش در عراق به کار ُبرد .البته سرفصل ها با آنچه در نمودار زیر دیده می شود متفاوت خواهند
بود.

آنچه در پيش روی است ،مبتنی بر مطالب ،مواضع ،و راهبردهایی است که در رسانه ها ارائه می
شود .نگارنده بر این امر آگاه است که ارائه استراتژی واقعی ،تنها زمانی ممکن است که اکثر داده ها
و ابزار های در دست مشخص و معلوم باشد .هرچند نگارنده به این داده ها و ابزار ها دسترسی
ندارد ،اما طرح موضوع در این سلسله نوشتار ،واقعياتی را برجسته می کند که شایان تأمل است..
نگاه سیستماتیک
هرچند جنگ و براندازی و نقشه های شوم دشمن ،جملگی مسائلی واقعی ،مادی ،و پراتيک
هستند ،اما در عالم واقع و برای تحليل و ارزیابی این پروژه های پراتيک ،نمی توانيم از بحث های
آکادميک و تئوریک دور شویم ،چرا که مستمرا به مطالبی برميخوریم که بررسی آنها ما را به همين
بحث های آکادميک می کشاند ،و این پرسش که آیا ارزیابی ها و تحليل هایی که از سوی اپوزیسيون
ارائه می شوند ،بر مبنای داده ها و تکنيکهای علمی و سيستماتيک هستند؟ به همين خاطر ،نخست
به بازتعریف چند واژه می پردازم ،و سپس به اصل موضوع .شایان توجه اینکه ،بسياری از تعاریف ،و
واژه هایی که از سوی تالشگران سياسی مطرح می شود ،بيطرفانه و به معنای اخص کلمه
"آکادميک" نبوده و هميشه بار سياسی به همراه دارند .بطور مثال ،به این جمله توجه کنيم" :هر نيرو
و جریان و یا فردی که در برابر خلق بایستد ،دشمن است" .اثبات این جمله در یک دستگاه و سيستم
علمی با مشکل روبرو می شود ،اما اکثر تالشگران (از جمله نگارنده) آن را مثل نقل و نبات استفاده
می کنند .واقعيت اینست که یک عمل و واژه غلط وقتی دائما و توسط اکثریت استفاده شود ،به مرور
زمان صحيح ارزیابی می شود ،حال آنکه غلط ،از روز اول ،غلط است ،و مهم نيست که چند بار و یا
توسط چه کسی استفاده شود .بطور مثال ،خيلی از ما واژه "گاها" را در جمالت روزمره و حتی مقاالت
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علمی استفاده می کنيم ،که به لحاظ گرامری و ریشه لغت غلط است .به این استفاده غلط از واژه ها
و یا رسومات ،عنوان غلط مصطلح داده شده است .غلط مصطلح در زمانی که در حد یک واژه و یا مقاله
علمی است ،مشکل ساز نيست ،اما به هنگامی که آینده و ادامه حيات یک جنبش ،یک ملت و یا یک
سازمان ،و یا حيثيت یک فرد پيش می آید ،شخصيتهای متعهد و مسئول ،نباید از آن به راحتی بگذرند.
نگارنده بر این باور است که در دنيای واقعيات و نسبيات ،تعریف دوست و دشمن ،تعریفی است
نسبی .در عالم واقع ،یک سيستم نمی تواند فقط مبتنی بر رفتار و کردار یک پارامتر ،عنصر ،فرد و یا
یک نهاد تعریف شود؛ چراکه سيستم در موارد مختلف و تحت شرایط متفاوت ،عمل و عکس العمل
متفاوت از خود نشان می دهد .بطور مثال ،بخشی از جامعه (همان خلق) باورها و مواضعی اتخاذ می
کند ،که در نقطه کامال مخالف بخش دیگر جامعه است .در این حالت کدام بخش خلق است و کدامين
ضد خلق؟ این نکته در رفتار و اتخاذ موضع تالشگران سياسی اهميت پيدا می کند .اگر تالشگر (مثال
نگارنده) به بخش دوم وابسته باشد ،ناخواسته مجبور می شود که بخش دیگر را "ضد خلق" بنامد.
واقعيت اینست که بخش هایی از جامعه ،در زمينه های مختلف ،مواضع مختلف دارند و این مواضع هر
از چندگاهی تغيير می کند .در نتيجه ،در هر مورد بخصوص و موضعی که جامعه اتخاذ می کند ،یک
فعال سياسی هم می تواند خود را به بخش نخست و یا بخش دیگر جامعه نزدیک ببيند .این نزدیکی
یا دوری نه او را خلقی می کند و نه ضد خلق .بنابراین ،وقتی از "خلق" و "ضد خلق" صحبت به ميان
می آید ،پيش از اینکه دیگران به یک و یا چند کاتاگوری نسبت داده شوند ،نخست بهتر است که
موضع خودمان را روشن و شفاف بيان کنيم.
در این نوشتار ،برخی از مواضع فعالين و یا رهبران سياسی در اپوزیسيون ،در رژیم جمهوری اسالمی،
و یا در سطح جهان ،بررسی خواهند شد .هدف ،تطابق این مواضع با تعاریف علمی و سيستماتيک
است .بطور مثال ،نگارنده در سال  0711موضعی را مطرح کرده است .آیا آن نوشته مبتنی بر تعاریف
علمی ،و نگاهی سيستماتيک است؟ آیا نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدید ها در آن لحاظ شده اند ،و
یا اینکه یک موضع احساساتی گرفته شده که با گذشت زمان از معنا ساقط می شود؟
"علی ناظر ( ... :)0711به نظر نگارنده ،مبارزه یعنی صف آرایی سيستماتيک برای یک
هدف مشخص (در مورد ایران ،براندازی استبداد مذهبی و استقرار آزادی و دموکراسی).
یعنی اگر دشمنت یک عضو مسلح دارد ،تو یک عضو مسلح داشته باش ،و اگر در جوامع
بين المللی فعال است ،تو هم فعال باش ،و اگر دچار کيش شخصيت است ،تو دموکرات
باش ،و اگر تشکيالتش از نيروی فناتيک برخوردار است ،مردم را با آرمان آزادیخواهی آشنا
ساز .و اگر مرتجع است ،تو پيشتاز باش ،و اگر می کشد ،تو آزاد کن و در عاليترین فازش،
جایگاه دشمنی را که از پایگاه مردمی بی بهره است ،تو با مردمی شدن پر کن .این
است درک نگارنده از مفهوم مبارزه (قهرآميز) .رژیم هميشه سعی بر این داشته که
مقاومت را خلع سالح کند .ایادی اش سعی برا این دارند که به همه بقبوالنند که
"استحاله" امکان پذیر است؛ در اذهان چنين توهم ایجاد کنند که "مبارزه مطلوب" تنها،
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مبارزه اجتماعی و فرهنگی است؛ و شاعر ،نویسنده ،سينماگر ،و تلویزیون جام جم را به
کار می گيرند تا به همه بقبوالنند که بدون سالح هم می شود با این رژیم مبارزه کرد.
مبارزه قهرآميز بمثابه یک "سپر" ،از ضربه پذیری جلوگيری ميکند .رژیم به خوبی به
اهميت و کاربرد یک نيروی دموکرات و مسلح بيش از یک نيروی خلص اجتماعی واقف
است .در عين حال باید پذیرفت که مبارزه خلص نظامی ،همچون مبارزه خلّص اجتماعی
هميشه ضربه پذیر است( "...علی ناظر ،بحث روز :قلم سرخ ،زبان سرخ ،خط سرخ،
آزادی شماره  ،07ص ،73بهار )0711
نمونه دیگر سخنان هيالری کلينتون ،وزیر خارجه وقت دولت اوباما ( – 4800سی ان ان)؛ و پاسخ آقای
مهدی ابریشمچی (سيمای آزادی  0 -تير  )0737است که به موقعيت استراتژیکی رژیم ،می پردازد.
(برای شنيدن این دو نمونه روی اسامی کليک شود).
هيالری کلينتون در این سخنان به نقش آمریکا در ایجاد زمينه و بستر سازی برای شکل گيری و رشد
القاعده و دیگر نگرش های بنيادگرایانه اسالمی در افغانستان ،پاکستان و دیگر مناطق حساس در
خاورميانه ،اعتراف می کند.
آقای مهدی ابریشمچی در سخنان خود به نقش آفرینی رژیم اسالمی در منطقه ،بخصوص عراق و
سوریه اشاره کرده ،و نتيجه می گيرد که برای موفقيت در ایران ،باید در جبهه عراق فعال بود ،و رژیم را
در عراق شکست داد (نقل به مضمون – نگارنده اصرار دارد که پيش از مطالعه این نوشتار ،این دو
گفتگو کوتاه مورد توجه قرار بگيرد).
چنانکه مالحظه می شود ،در این دو موضعگيری ،دو نگاه استراتژیک نهفته است .البته این دليل بر
درست بودن آن نمی شود .در عالم واقع ،تضمين موفقيت کامل یک استراتژی و یا طرح یک پروژه غير
ممکن است .بطور مثال ،از فحوای سخنان هيالری کلينتون چنين برداشت می شود که آمریکا به
دنبال باران بود ،اما سيل آمد .سخنان آقای مهدی ابریشمچی هم بدون اشکال نيست ،چنانکه
رویدادهای جاری در عراق حاکی از آنست که صاحبان قدرت و سرمایه در منطقه و جهان ،تصميم به
سرمایه گذاری بر روی نيروی ارتجاعی مسلمان گرفته اند ،تا جریانی مسلمان با مشخصه های
مجاهدین .شایان توجه اینکه مجاهدین در  0337کتابی به قلم آقای محمد سيد المحدثين منتشر کرد
تحت عنوان اسالم بنيادگرایی ،و در آن پيرامون رشد اسالم خشن و بنيادگرا و ریشه آن هشدار دادند.
و خانم مریم رجوی در جلسه "جبهه واحد عليه بنيادگرايي اسالمي در جهان وخاورميانه" به مخاطبين
چنين تأکيد می کنند که "بله ،ما در برابر صدور تروريسم و بنيادگرايي و ارتجاع ،و اسالم و انقالبي كه
واليت فقيه آن را ربوده است ،در يك جبهة واحد با مردم سوريه ،عراق ،لبنان ،فلسطين و افغانستان و
ديگر كشورهاي آفريقايي و آسيايي ،سرنوشت مشترك و منافع حياتي ايدئولوژيك و سياسي و
اجتماعي و تاريخي داريم ".هر چند خانم مریم رجوی ،مجاهدین و یارانشان بار ها اعالم کرده اند که
پادزهر اسالم بنيادگرا هستند ،اما با تمام این وجود ،غرب ،فرصت را در اسالمی می بيند که کمتر از
اسالم خمينی مرتجع نيست .دليل انتخاب غرب ساده است .در تدوین استراتژی ( ،)SOآمریکا فرصت
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ها ( ،)Oرا در کنار نقاط قوت اسالم مجاهدین ( )Sو یا نقاط قوت داعش ( )Sمقایسه کرده و در یک
ارزشيابی ریاضی ،بازده داعش بيشتر می شود .آمریکا به دنبال اسالم بهتر و یا بدتر نيست ،بلکه به
دنبال ابزاری است که بتواند فرصت ها را به نفع آمریکا بچرخاند.
یک نکته شایان توجه و بسيار مهم است .آنچه خانم رجوی در ایجاد این "جبهه" انجام می دهند شاید
در استراتژی برای سرنگونی موفق نشود ،اما در استراتژی برای ادامه حيات مجاهدین بدون شک
موفق خواهد بود؛ چنانکه ایشان در این سخنان ،به "سرنوشت و منافع حياتی" اشاره دارند .به این
نکته بعدا اشاره خواهد شد.
در نگاه نگارنده ،کانون استراتژی و جایگاه مدیر صحنه باید در داخل خاک مورد نظر (مثال ایران) در نظر
گفته شود .آنچه نگارنده (در  )0711مطرح می کند مبتنی است بر فرهنگ سازی ،ارتقاء رابطه مردم و
نيروی پيشتاز ،و رشد و پویایی جامعه در رابطه با دین؛ در اینجا نگارنده ( )Sرا داشتن پایگاه مردمی در
نظر می گيرد و تمایل به جامعه ای دموکرات را (.)O
در نگاه آمریکا ،کانون استراتژی باید خارج از آمریکا و در مناطقی باشد که بتواند تفرقه مذهبی را دامن
بزند .در نگاه آقای مهدی ابریشمچی ،کانون استراتژی( ،مثال اشرف) باید در عراق (خارج از ایران)
باشد .البته می توان نتيجه گرفت که این موضع بخاطر ( )TWاست که در باال آمد.
دیگر اینکه ،دو نگرش هيالری کلينتون و آقای مهدی ابریشمچی در دو نکته اساسی مشترک هستند.
هر دو در تقابل با دشمنی مشترک – جمهوری اسالمی – فورموله شده اند ،و هر دو طرح ،در مدت
زمانی بسيار طوالنی می توانند ميوه بدهند.
این دو اما ،در یک نکته متفاوت هستند.


صحبتهای هيالری کلينتون بر طرحی استوار است که مردم (جامعه) در پایين ترین نقطه
فرهنگی ،خودباوری ،و تحميق دینی ،قرار دارد .موفقيت طرح آمریکا مبتنی است بر خرافات
دینی ،جنگ های حيدری-نعمتی ،باورهای خشک و متعصب و ...فرهنگ پایين جامعه در
بدترین حالت ممکن؛ یعنی می خواهد از این ( )Oبه نحو احسن استفاده کند و توانمندی خود
برای بهره وری از این نقطه ضعف جامعه را نقطه قوت خود می داند؛

 سخنان آقای مهدی ابریشمچی از سوی دیگر ،حاکی از راهبردی است که پارامتر مردم و
فرهنگ حاکم بر جامعه ایران از اهميت پایين برخوردار است .راهبرد پيشنهادی بر "تصاحب
قدرت" استوار شده است .وی در یک نگاه عملگرایانه ،واقعيت را آنطور که هست می بيند ،و
راهکار را برای برخورد با مشکل امروز ،مطرح می کند.
به نظر نگارنده تدوین راهبرد ،بدون در نظر گرفتن تمام جوانب ،از جمله توانمندی مجاهدین و موقعيت
مجاهدین در استراتژی کالن قدرتهایی همچون آمریکا ،به بزرگنمایی واقعيات و ُکند شدن پروسه منجر
می شود .البته می پذیرم که ( )Sدر اینجا ،انسجام و جایگاه سازمان است (به مبحث مرسدس در باال
مراجعه شود) ،و اینکه مجاهدین موقعيت حاضر در خاورميانه را یک ( )Oارزیابی می کنند .اما این ( )Sو
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آن ( )Oرا نه در دستگاه مجاهدین بلکه باید در رابطه با معدالت ،سيستم و استراتژی آمریکا
ارزشگذاری کرد .فقط در آن حالت است که موفقيت و یا شکست این طرح معنا پيدا می کند .در
حاشيه بنویسم که وقتی مجاهدین می گویند عناصر رژیم می خواهند از مجاهدین "شيطان سازی"
کنند ،منظورشان همين مبحث "جایگاه" (مرسدس) است .یعنی دشمن می خواهد این نقطه قوت
( )Sرا از مجاهدین گرفته و آن را به ( )Wنقطه ضعف تبدیل کند.
به نظر نگارنده ،و در نگاهی سيستماتيک و بيطرفانه ،تنها راهبردی که عالئمی از موفقيت نسبی از
خود نشان می دهد ،راهبردی است که هيالری کلينتون ترسيم کرده است .سالهاست که خاورميانه
و آفریقا ،در آتش اختالفات دینی می سوزد ،و هزینه این جنگهای حيدری-نعمتی را مردم این خطه می
پردازند .آنچه آمریکا می خواسته تا حدودی نتيجه بخش بوده و در یک "نگاه رقابتی" آمریکا توانسته
( – )Tتهدید را به ( – )Oفرصت ،تبدیل کند .حال آنکه مجاهدین نتوانسته اند عمال ( )Tرا به ( )Oتبدیل
کنند ،و یا ( )Wرا به ( )Sتبدیل کنند .به همين دليل ،کليت استراتژی با مشکل روبرو شده است .این
نکات را بيشتر باز می کنم.
کانون
بنا به گزارش بی بی سی( 04خرداد  ،)0734محمدرضا عارف در حمایت از استراتژی رژیم در سوریه،
می گوید" :برخورد با سوریه ،مقدمه برخورد با حزب هللا (لبنان) و بعد با ایرانه .اگر (پایدار) نباشيم نمی
توانيم حکومت کنيم" .این موضع رژیم است .به نظر نگارنده ،موضع اپوزیسيون دقيقا باید مقابل آن
باشد .ساده اینکه باید در تمام جوانب مقابل رژیم صف آرایی کند .صف آرایی در برابر رژیم ،نه تنها در
داخل ،بلکه باید در خارج از مرزهای ایران هم باشد .آنچه آقای مهدی ابریشمچی در مورد موقعيت
مجاهدین و رژیم در عراق و
سوریه می گوید درست
است ،اما فقط یک ُبعد از صف
آرایی را مطرح می کند .مقابله
با دشمن اگر فقط مبتنی بر
قوای مسلح باشد ،بدون
دخالت مستقيم مردم ایران ،و
ساماندهی فرهنگ دموکراتيک
در جامعه و در ميان تالشگران
سياسی ،در بدترین حالت
محکوم به شکست ،و در
بهترین حالت ،بازدهی صوری و کوتاه مدت خواهد داشت .به این نکته بيشتر می پردازم.
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نخست به این نمودار توجه کنيم .در اینجا ،فرض بر این گرفته شده که برای یک استراتژی ،کانونی
وجود دارد (کانون استراتژیک) ،و فرض گرفته شده که این کانون و استراتژی هم مورد حمایت قرار می
گيرد .حاميان بر دو دسته کيفی تقسيم شده اند .حاميان مردمی ،و حاميان خارجی .اگر کانون
استراتژیک بخواهد در خارج از مرزهای ایران قرار داشته باشد ،می بایست مورد حمایت یک یا چند
کشور در منطقه قرار بگيرد؛ و الزم است که مورد حمایت آمریکا و اسرائيل هم باشد ،و البته و حتما
الزم است که مورد حمایت کشور ميزبان هم باشد.
دو نکته شایان تأمل است .اول ،حاميان خارجی بدون شک ،از سر خير و صدقه حمایت نمی کنند،
بلکه در قبال حمایت ،چشم داشتی هم دارند .دوم ،این حمایت هميشه در خطر توقف است .حال
آنکه اگر در داخل مرز باشد و به پایگاه مردمی تکيه کند ،موقعيت آن به لحاظ نيروی انسانی،
لجستيکی ،مالی و ...تأمين تر است.
آقای عبدی هزارخانی ،مسئول بخش سياسي حزب سبزهاي ايران و از نزدیکان به شورای ملی
مقاومت ایران ،در تحليلی " تحوالت عراق و ارزش استراتژیک اشرف" به نقش استراتژیک اشرف چنين
اشاره می کند " یکی از مناطقی که نيروهای وابسته به نوری المالکی طی روزهای اخير از دست
داده اند ،منطقه ای است که قرارگاه اشرف ،پایگاه اصلی مجاهدین خلق در حوالی آن قرار داشت .اگر
مجاهدین با فشار رژیم ،عراق و آمریکا مجبور به ترک این قرارگاه نشده بودند ،حضور آنان در مناطق
سنی نشين می توانست چشم انداز جدیدی در برابر آنان و مجموعه اپوزیسيون بگشاید .بی دليل
نيست که به مدت دو دهه ،البی رژیم در خارج از کشور بخضوص در آمریکا از سال  ۸۰۰۲به این سو و
بریدگان مجاهدین و شورا طی دو سال گذشته با تمام توان ،کمپين بسته شدن قرارگاه اشرف رابه
پيش برده اند .اهميت استراتژیک حفظ اشرف اکنون که صحنه سياسی عراق در حال تغيير است،
بيش از پيش برای آنانيکه واقعا خواستار سرنگونی تماميت جمهوری اسالمی هستند مشخص می
شود" .
ایشان این اهميت را چنين فورموله می کنند " وجود یک خاک آزاد در جوار کشور و اجازه استفاده از آن
بر عليه حکومت دیکتاتوری همواره یکی از پارامترهای اصلی در تاریخ انقالبات جهان بوده است ".ساده
اینکه ،آقای عبدی هزارخانی ،در اصل همان صحبتهای آقای مهدی ابریشمچی را با جمالت متفاوت
بيان می کند ،و این تز که "اشرف" می توانست کانون استراتژیک باشد .اما آیا چنين است ،و یا چنين
می توانست باشد؟
نخست به برخی داده ها و رویدادهای تاریخی و همگون (دیروز و امروز) نظری انداخته ،و آنها را تيتروار
خالصه کنيم:


آمریکا خواهان وجود چنين کانونی نبوده؛



ربع قرن (پس از آتش بس  )830رژیم عراق خواهان وجود چنين کانونی نبوده؛



رژیم اسالمی (دشمن) خواهان وجود چنين کانونی نبوده است.
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آقای عبدی هزارخانی تأکيد دارند که وجود یک خاک آزاد در جوار [نه در داخل] ایران پارامتر اصلی
است.


منطقا ،وجود چنين خاک (پایگاهی) ،باید طبق شرایط و ضوابط از پيش تعيين شده ،حمایت
دولت حاکم بر آن خاک ،و حتما در راستای منافع کشور ميزبان باشد .آقای عبدی هزارخانی
ناخواسته و غير مستقيم اذعان می کنند که نبود این پارامتر اصلی ،به شکست استراتژی
منجر می شود .به لحاظ علمی ،اگر چنين باشد – یعنی این خاک پارامتر اصلی باشد ،و اگر
یک استراتژی فقط بر یک پایه استوار باشد ،بطور حتم آن پروژه محکوم به شکست می شود،
حتی اگر آن پارامتر اصلی ،وجود خارجی داشته باشد .الزم به تأکيد است که پارامتر اصلی،
معنایی متفاوت با کانون استراتژیک دارد.



از این گذشته ،و حتی اگر این پيش فرض را بپذیریم ،شواهد تاریخی مغایر این نکته است که
وجود خاکی در جوار وطن ،یک پارامتر اصلی و یا حتی کانون استراتژیک در تاریخ انقالبات جهان
بوده است .بطور مثال:

o

شورشيان کانترا که عليه ساندنيستا (نيکوراگوئه) می جنگيدند ،در نوار مرزی کشور
نيکوراگوئه و هندوراس پایگاه داشتند .در ماه مارس  ،0301پس از اینکه نيروهای
نيکوراگوئه وارد خطه هندوراس شدند ،دولت هندوراس از شورشيان خواست تا عقب
نشينی کنند.
در اینجا ،مهم نيست که شورشيان خلقی بودند یا مزدور ،و دولت ساندنيستا و حاکم
بر نيکوراگوئه مردمی بود یا نه .مهم اینست که همجوار بودن نتوانست کانتراها را
موفق کند .حتی آنها را به کمکهای مالی رژیم خمينی وابسته کرد (ایران گيت) .برو
شد ،بلکه مهم این واقعيت است که وجود کانترا ها در نوار مرزی بعنوان وجه
المصالحه قرار می گرفت .واقعيت دیگر اینکه ،محاصره اقتصادی نيکوراگوئه ،و حمالت
کانترا که توسط سيا سازمانيافته می شد ،نتوانستند پس از  01سال ،به نتيجه ای
که کانتراها می خواستند برسد .این بدان معنا نيست که آمریکا به هدف خود نرسيد،
بلکه کانترا ها نتوانستند به اهدافشان برسند .ساده اینکه ،یک استراتژی می تواند
برای آمریکا خوب و مثمر ثمر باشد اما برای یک نيروی انقالبی و سرنگونی طلب مضر
باشد.

o

ببرهای تاميل به مدت  48سال در خطه شمالی سریالنکا عليه دولت مرکزی مبارزه
ای بی امان داشتند .این گروه که از طریق تاميل های مقيم در هندوستان مورد
حمایت قرار می گرفتند ،باالخره و پس از شکست چندین طرح صلح ،با یورش نيروی
نظامی سریالنکا روبرو شده و عاقبت در  01مه  ،4883ببرها به شکست کامل اعتراف
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کردند .بنا به اطالعيه دولت وقت سریالنکا ،آن کشور برای هميشه از تروریسم
پاکسازی شد.
o

به خود بازگردیم .آقای مسعود رجوی در مرداد/شهریور  0710می نویسد "خالصه آنچه
در رد "خط منطقه" گفتيم اساسا حاوی این نکته است که هيچ منطقه ای در حال
حاضر در ایران نيست که مجاهدین بتوانند به قصد سرنگونی رژیم از آنجا در آن متمرکز
شوند" (گزارش داخلي مسئول اول و فرماندهي عالي سياسي – نظامي سازمان
مجاهدين خلق ايران – جمعبندی يکساله مقاومت مسلحانه – جزوه منتشره انجمن
استراتژی ،با توجه
دانشجويان مسلمان آلمان غربي ص  .)11به نظر نگارنده ،بازتعریف
ِ
به ضربات آالن (محتوای جمع بندی یکساله آقای مسعود رجوی )0710؛ و ضربات
دهشتناکی که بر پيکر اشرف در سالهای  38و  34وارد شد ،شایان تأمل می شود.

o

طالبان پس از  07سال ،و داشتن کانون در هم جواری افغانستان ،هنوز نتوانسته به
نتيجه مورد نظر خود برسد .موی دماغ بوده ،اما به نتيجه مطلوب نرسيده است (در
این مورد و انتخابات در افغانستان اشاره خواهد شد).

o

حتی اگر به کارکرد حزب هللا در لبنان و حماس در فلسطين هم دقت کنيم ،کارکرد آنها
تنها بعنوان یک اهرم برای پيشبرد اهدافی متفاوت و نه سرنگون کننده تماميت
اسرائيل ،معنا و مفهوم پيدا می کند.

o

رویداد محله اميرخيز تبریز که ستارخان در محاصره سربازان دولت وقت قرار گرفته بود،
شاید افتخارآفرین باشد ،اما در برگيرنده درسی است که می بایست مورد توجه قرار
بگيرد .اگر شهامت ستارخان و یارانش نبود ،و اگر باقرخان و حسين خان باغبان با
تأخيری طوالنی تر به منطقه می رسيدند ،نه از ستارخان نشانی می ماند و نه از
مشروطيت به آنگونه که در تاریخ آمده است .ساده اینکه ،یک استراتژی نمی تواند
مبتنی بر اما و شاید ها ،و احتماالت غير علمی و احساسی استوار بشود.
می خواهم تأکيد کنم که بيان مطالب اگر فقط برای خرج داخلی و تشویق هواداران
باشد ،قابل درک است ،اما اگر جامه تحليل و راهبردی بخود بپوشاند ،متعهد به بيان
واقعيات در صحنه می شود.
به هر استراتژی باید از سه زاویه نگاه کرد .مثبت ،منفی ،و محتمل .شایان تأکيد
اینکه ،یکی از دالیل موفقيت اميرخيز ،در وجود کانون در داخل مرزها ،و در ميان مردم
بود ،و این پارامتر توانست به موقع و در لحظه سرنوشت ساز ،آکتيو شده و حمایت
الزم را جذب کند .هر کانون استراتژیکی ،خارج از مرز ها ،نمی تواند از این پارامترها
بهره بجوید .در عين حال الزم به تأکيد است که اميرخيز و یا "اشرف در داخل مرزها"
می تواند مورد هجوم دائم دشمن قرار بگيرد ،اگر از حمایت مردمی برخوردار نباشد ،و
اگر به اندازه کافی و الزم فرهنگ سازی نشده باشد.

o

کانون ها که به خيزش های مردمی در ویتنام ،کره ،چين ،و یا نمونه های مانند آن
(دهه  18-88ميالدی) ،منجر شد ،در داخل خاک ،و در ميان مردم کشور ساماندهی
شده بودند ،و بخش گسترده ای از منطقه زیر پوشش این نيروها قرار داشت .در عين
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حال ،آنچه در سالهای  88و  18و  18ميالدی ممکن بود ،لزوما نمی تواند در قرن
بيست و یکم ،معنای استراتژیک داشته باشد.


نگارنده ،از دو موضعگيری حزب سبزها و آقای مهدی ابریشمچی ،چنين استنباط می کند که
اگر "اشرف" پا برجا می ماند ،چشم انداز ،و اوضاع حاضر در عراق ،کامال متفاوت می بود و
تأثيرش تا به آن حد می بود که حضور آنان در مناطق سنی نشين "می توانست چشم انداز
جدیدی در برابر آنان و مجموعه اپوزیسيون بگشاید" .مختصرا ،به این نکته ،از چند زاویه،
بپردازیم:

o

در این تحليل ،کارکرد ساکنين اشرف در راستا و موازی با پيشبرد اهداف "سنّی"های
عراق ارزیابی شده ،و وجود ساکنين اشرف به مثابه یاری رساننده به مجموعه
اپوزیسيون عراقی در نظر گرفته شده است .بر فرض که این تحليل درست باشد ،و بر
فرض که از "داعش" خبری نباشد ،و خالفت اسالمی را هم اعالم نکرده باشد ،و بر
فرض که نوری المالکی و تماميت سيستم حامی آن فروپاشيده شود ،این تحليل در
کوتاه مدت ،برای وجود مجاهدین بعنوان پارامتری اصلی در براندازی رژیم ایران ،نقشی
در نظر نگرفته است .بازده این استراتژی ،حتی اگر درست باشد ،ميان مدت است (-1
 08سال).
به زبانی دیگر و در مرحله کنونی ،تمام اتفاقاتی که بر شمردم باید رخ بدهد ،و
سپس ،دولتی که قدر و ارزش استراتژیک مجاهدین و اشرف را بداند (مثال ایاد عالوی
و هشيار زیباری) ،باید بر سر قدرت بياید ،تا مکانی در جوار ایران به آنها بدهد .دوم،
آمریکا با وجود تمام زدو بندهایی که زیر پوشش فریبنده مذاکرات هسته ای انجام می
شود ،از این طرح حمایت کند .و سوم ،رژیم اسالمی به این خاک (پایگاه) حمله
هوایی و موشکی نکند و در نتيجه عالوی و زیباری و آمریکا را مجبور به تعيين موضع
نکند .تنها در این شرایط و در یک ُبعد زمانی کوتاه مدت ( 4-0سال) ،و پس از کليد
خوردن تمام شرایط قيد شده ،مجاهدین می توانند وارد پروسه سرنگونی رژیم
اسالمی شوند ،البته اگر اتفاق عجيب دیگری رخ ندهد (مانند حمله صدام به کویت،
انفجار برج دوقلو .)....

o

دیگر اینکه ،با توجه به موقعيت کنونی عراق (با مالکی یا بدون او) ،امکان حرکت یک
ارتش مکانيزه وجود ندارد .مگر اینکه عراق و ایران وارد یک جنگ کالسيک دیگر بشوند.
در نتيجه ،حرکت افسران ارتش آزادیبخش تنها بصورت سبک (سبک تر از فروغ
جاویدان) و در زمانبندی کوتاه مدت ممکن است .حتی این انتقال نيرو هم با مشکالتی
مانند مقابله با نيروهای مقتدی صدر ،و دیگر نيروهای مسلح مستقل از دولت ،و یا
وابسته به رژیم جمهوری اسالمی ،و سپاه قدس روبرو خواهد شد .فراتر اینکه ،یکی
از دالیل موفقيت محدود عمليات فروغ جاویدان ،به هم ریختگی ارتش و سپاه بود .این
روزها ،چنين پارامتری وجود ندارد.
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o

حتی اگر فرض بگيریم که دولتی مردمی بجای دولت مالکی صاحب قدرت بشود ،آیا در
کنار این فرض ،نباید فرض کرد که یک دولت مردمی دو مشخصه بارز دارد .اول اینکه
صلحدوست است تا بتواند به عمران کشور بپردازد .دوم اینکه ،باید در ُ
حسن
همجواری با همسایگان مراودات سياسی داشته باشد .با توجه به این دو مشخصه،
آیا چنين دولتی اجازه می دهد که کشورش سکوی پرش یک نيروی برانداز باشد؟ اگر
آری ،که نمی تواند مردمی باشد ،و اگر نه ،که این استراتژی موفق نمی شود.

o

در این تحليل ،این نکته کامال نادیده گرفته می شود که علت پابرجای نماندن اشرف،
دقيقا بخاطر این واقعيت است که دولت عراق ،آمریکا و رژیم اسالمی (دشمن) ،نمی
خواهند اشرف وجود خارجی داشته باشد .اگر آمریکا ،دولت های مرتجع و ثروتمند در
منطقه ،و حتی دولت اسرائيل ،می خواستند "اشرف" پارامتر مداخله گر و تعيين
کننده و اصلی باشد ،این سه بازیگر منطقه ،دست در دست هم ،و خيلی وقت پيش
از حمایت از داعش ،از ساکنين اشرف حمایت می کردند ،و نه آنکه شاهد قتلعام آنها
باشند ولی سکوت کنند .این نکته که آقای مهدی ابریشمچی مطرح می کند درست
است که باید دید دشمن در کجا فعال است و در کجا نقطه ضعف و قوت دارد ،و در
نتيجه باید به همان نقاط یورش برد .به نظر نگارنده ،این نکته در حد تاکتيکهایی برای
پيشبرد استراتژی،که کانون آن در جایی دیگر باشد ،سودمند است.



به نظر نگارنده ،کانون استراتژی نمی تواند دور از صحنه و ميدانی باشد که استراتژی می
خواهد در آن پياده شود.

تعادل قوا
پس از حمله ای وحشيانه که به
کشتار تعدادی از اعضای عاليرتبه
کادر مجاهدین در اشرف انجاميد،
آقای مسعود رجوی ،در پيامی
کوتاه گفت " 088 ،7 ،4 ،0و هزار
اشرف دیگر می سازیم"
(مسعود رجوی ،بازتکثير سيمای
آزادی 41 ،شهریور  .)0734از
معنای آرمانی این سخن فعال
می گذریم ،و فقط در چارچوب
مفهوم واژه کانون ،و مقام
استراتژیک کانون ،به سخن خود ادامه می دهيم.
اگر از تعاریف سمبليک و آرمانی بگذریم ،یک استراتژی نمی تواند بيش از یک کانون ،و یا مرکز ثقل
داشته باشد .چرا که اگر ،بجای یک کانون ،ده و صد و هزار کانون داشته باشيم ،چشم انداز راهبردی
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دچار ابهام می شود .خانم مریم رجوی همين نکته را اما از منظری متفاوت چنين بيان می کنند
"سوريه و عراق عمق استراتژيك اين رژيم هستند .در نتيجه نقطه كانوني آنچه در عراق و سوريه
ميگذرد تهران است ".به زبانی دیگر ،اگر نقطه کانونی عمق استراتژیک رژیم ،در تهران است ،کانون
عمق استراتژیک مقابله با رژیم هم باید در تهران باشد و نه در جوار ایران.
اما می توان این نکته را از منظری دیگر بررسی کرد .اگر تعيين کانون و هزار اشرف ،و محتوای سخنان
آقای مهدی ابریشمچی را مورد بررسی قرار دهيم ،با واقعيات متفاوتی در صحنه روبرو می شویم .در
چنين حالتی که رژیم (دشمن) طيف فعاليت خود را از حد و مرز ایران فراتر برده ،و به گسترش فعاليت
های برون مرزی در مداری پيچيده تر ادامه می دهد ،و دشمن در هر منطقه و مکان یک مرکز ثقل برای
فعاليت برون مرزی دارد ،نيروی تقابل کننده (اپوزیسيون) هم مجبور می شود در آن منطقه و مکان ،یک
مرکز ثقل و کانون فعاليت داشته باشد .ساده اینکه ،اگر رژیم در عراق فعال است ،اپوزیسيون می
بایست یک کانون فعاليت در عراق داشته باشد ،و اگر در سوریه فعال است ،یک کانون هم در آنجا و
به همين منوال در بحرین ،و.......این نگاه استراتژیک نه تنها درست است بلکه کارکردی نسبتا مثبت
هم خواهد داشت ،البته اگر اپوزیسيون ،چشم انداز اهداف خود را از آزادسازی ایران گسترش داده ،و
به آزاد سازی منطقه و خلق های ستمدیده در خاورميانه ،بپردازد .ساده اینکه ،بپذیرد تا زمانيکه رژیم
در خاورميانه کانون دارد ،سرنگونی غير ممکن است .نگارنده به این نکته باور ندارد .تغيير تعادل قوا و
مسير سلطه رژیم حتما الزم است ،اما پارامتر اصلی – مردم ایران – را از نظر دور داشتن مشکل آفرین
شده و اذهان را منحرف می کند.
رژیم اسالمی در یک استراتژی کالن و فرامرزی به دنبال گسترش هژمونی خود در سطح منطقه و قاره
آفریقا است ،و حتی عناصر سپاه قدس را هم به کشورها در این دو منطقه گسيل می دارد .با توجه
به آنچه آقای مهدی ابریشمچی می گویند ،و بنابراین واقعيات ،و تنها در حالتی که تمام منطقه از
عناصر رژیم و اسالم بنيادگرا پاکسازی شود ،و تعادل قوا و مسير سلطه رژیم تغيير یابد ،و فقط در
آنزمان ،یورش به رژیم تضعيف شده – وقتی که ( )Sهای رژیم به ( )Wتبدیل شده اند ،و ( )Oهایی که
رژیم روی آن محاسبه می کرده به ( )Tتبدیل شوند ،تنها در این شرایط ،اپوزیسيون می تواند امر
سرنگونی را در دستور کار منظور کند .البته می توان چند استراژی موازی داشت .به این نکته بعدا می
پردازم.
خالصه و جمع بندی کنم .در بسياری از کشور های آفت زده ،رژیم عناصر نظامی و امنيتی خود را
جاسازی کرده ،و در حد امکان از نيروی بومی کادر سازی می کند .با توجه به این نکته ،سوال ،در باره
استراتژی مورد نظر آقای مهدی ابریشمچی ،این می شود که آیا اپوزیسيون سرنگونی طلب هم می
خواهد عناصر خود را در سطح تمام کشورهای آفت زده فعال کرده و در برابر هر کانون دشمن یک
کانون بزند؟ آیا چنين نيروی انسانی و حرفه ای و مسلحی در اختيار دارد؟ اگر ندارد ،آیا می خواهد،
مانند رژِیم ،در هر کشور یارگيری و کادر سازی کند تا در تمام این خطه ها بتواند با کمک عناصر بومی،
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کارکردی سازنده داشته باشد؟ آیا فعاليت کانون های مشابه در سوریه و عراق ... ،توانسته مثمرثمر
واقع گردد؛ و یا در حد یک سری مراودات سياسی هستند؟
با توجه به توانمندی نيروی مجاهدین ،پاسخ به این سواالت می تواند مثبت باشد .آری به کانون در
سوریه ،آری به کانون در لبنان .آری به کانون در عراق ،آری به کانون در غزه ،اردن ،بحرین و سودان و
یمن ،و ...تا برسد به هزار اشرف .هزار سنگر ،هزار کانون در برابر هزار کانونی که رژیم ساخته است.
به نظر نگارنده ،تيتر خبری " جبهه واحد عليه بنيادگرايي اسالمي در جهان وخاورميانه " اهميت
بخصوصی دارد .خانم رجوی و مجاهدین به دنبال تشکيل "جبهه واحد" هستند .خانم مریم رجوی
همچنين ،در سخنانی "در مراسمي به مناسبت شروع ماه رمضان و در همبستگي با مردم سوريه و
عراق " که شخصيتهاي سياسي از كشورهاي مصر ،فلسطين ،عراق ،اردن ،سوريه ،الجزاير ،تونس،
مراكش ،بحرين ،يمن ،امارات ،پاكستان ،افغانستان ،هندوستان ،تركيه  ،آذربايجان گرد آمده بودند
جست "اولين و مهمترين قدم براي پايان دادن به اين وضعيت ،سرنگوني رژيم آخوندي و استقرار يك
نظام مردمي در ايران است .....ما با هم ميتوانيم منطقهيي خالي از خصومت و اختالف و به تبع آن
منطقه يي قدرتمند و پيشرفته داشته باشيم ".واژه کليدی در این سخنان "ما با هم" است که
مخاطب آن شخصيتهای سياسی کشورهای منطقه هستند .شخصيتهایی که می توانند ساماندهنده
هسته اوليه تشکيل کانون در کشورهای متبوعشان بشوند.
هرچند این می تواند یک استراتژی دقيق باشد ،و بهره وری مجاهدین از امکانات (فرصت ها) در این
کشور های ستمدیده می تواند بازده استراتژیک داشته باشد ،اما بازده چنين راهبردی نمی تواند
کوتاه مدت ( 8-7سال) باشد ،و امکان دارد هدف اصلی (سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی) بمرور
زمان ،به فراموشی سپرده شده ،و یا اینکه با موانع متفاوتی روبرو شود؛ بطور مثال ،الشرق االوسط
گزارش می کند یازده گروه فعال در سوریه ،طی پيامی و در اعتراض به داعش تهدید کرده اند "در
صورت نادیده گرفتن این پيام “اسلحه بر زمين می افتد و رزمندگان کنار خواهند کشيد" .طوالنی شدن
مبارزه در سوریه باعث شده که داعش رشد کرده و این یازده گروه نگاه متفاوتی پيدا کنند (فرصت به
تهدید تبدیل شده است) .هزار اشرف خارج از مرزهای ایران ،در عالم غير واقعی ،و آرمانی ،بسيار
خوبست ،اما در عالم واقع با موانع سوپر واقعی روبرو می شود که اپوزیسيون دموکرات رژیم نمی تواند
عمال وارد آن شود ،و اگر بشود ،به نظر نگارنده دچار اشتباه محاسبه خواهد شد .در مصاف با
امپریاليسم ،حتی چه گوارا هم تا پایان آزاد سازی کوبا صبر کرد ،و سپس راهی کشور دوم شد.
مضاف بر این ،تأسيس هزار کانون در کشورهای متعدد و بحرانخيز ،حتما و حتما می بایست از یک
کانال مشخص بگذرد .حمایت آمریکا .حال اگر ،بشود بر روی خبرهای "الفرات نيوز" حساب کرد ،این
رسانه در گزارشی به نقل از "تيری ميسان "کارشناس فرانسوی می نویسد" :نشست اخيری که
منافقين [مجاهدین خلق] با حضور مقامات سابق ناتو و مقامات کنونی آمریکا و دولتهای اروپایی در
پاریس برگزار کرد اگر با هدف آغار حمایت و کمک نظامی به عناصر این گروهک که در اردوگاه اشرف و
ليبرتی باشد پس "مریم رجوی "سرکرده منافقين از این نشست برای حمله به "نوری المالکی "
نخست وزیر عراق سوءاستفاده کرده و از پيشروی نظامی داعش در این کشور استقبال کرد".
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تأیيد چنين خبری ممکن نيست ،اما در عالم واقع در خاورميانه ،بدون لبيک ارباب بی مروت دنيا ،یعنی
آمریکا ،چنين استراتژی و پروژه ای نمی تواند کليد بخورد .چنانکه بازاسکان ساکنين اشرف و ليبرتی،
به همين دليل ،امکان پذیر نبوده است .برای درک بهتر،باید به رشد ظفرمند داعش در عراق توجه کرد.
داعش با اجازه و سالم و صلوات آمریکا ،داعش شد .این نکته را می توان در سخنان هيالری کلينتون
به روشنی شنيد.
به نظر نگارنده ،تجارب تاریخی از طرح "خاکی در جوار وطن" حمایت نمی کند .نگذاریم حافظه تاریخی
ما غبار زده شود .حضور مبارزین فلسطينی در جوار فلسطين ،و حمله وحشيانه به صبرا و شتيال را از
خاطر نبریم.
بحرانزی و بحران زا
در راستای این خط مشی که باید در برابر دشمن صف آرایی سيستماتيک داشت ،اپوزیسيون می
بایست در کنار تدوین راهبرد خود ،به دو راهبرد رژیم ،و راهبرد ارباب بی مروت ،هم توجه داشته باشد،
و یا به زبانی خودمانی یک تنه به قاضی نرود.
سياست راهبردی آمریکا هميشه ،و بخصوص در دو دهه اخير ،صدور بحران ،در راستای کنترل
کشورهای بحران زده است .طبيعتا ،الزمه ورود به چنين پروژه ای ،درک و شناخت مشخص از شرایط
فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی ،و  ...آن کشور و جامعه است.
بطور مثال ،به انتخابات اخير عراق و افغانستان دقت کنيم .آمریکا می داند که این دو کشور ،بخاطر
ساختار اجتماعی ،قومی ،مذهبی ،و زبانی ،و البته بخاطر درک ناقص و پایين از فرهنگ دموکراتيک،
غير ممکن است که به یک وحدت ملی برسند .انتخابات عراق ،و پيشی گرفتن نوری المالکی،
بخشی بخاطر تقلبات و مالکی را از صندوق در آوردن است ،اما بخش دیگر و به نظر نگارنده ،دليل
مهمتر ،چند پاره بودن کشور و خواست های عشيره ای و قشری است (از سياستهای کشورهای
مداخله گر فعال در می گذریم) .چنانکه موقعيت عراق در زمان صدام ،چندان بهتر از امروز نبود .امروز
سنّی ها مظلوم هستند ،دیروز شيعيان .دیروز صدام ظالم بود ،امروز مالکی .دیروز صدام نوکر آمریکا
بود ،امروز مالکی نوکر رژیم است .ساده اینکه ،تا به آنجا که به عراق بر می گردد ،این کشور هرگز روز
خوش ندیده است ،و این بخاطر ساختار اقوام و مليت ها در آن کشور است.
نتيجه انتخابات در افغانستان هم کپی و عکس برگردان نتيجه انتخابات در عراق است .در عراق
شيعيان دست باال را دارند ،و سنّی ها می نالند ،در افغانستان ،پشتون ها .در یک دهه اخير آمریکا
می خواست مالکی بر مسند قدرت بنشيند تا پارامتر اختالف قومی همچون آتشی زیر خاکستر زنده
بماند .در افغانستان هم به همچنين .کرزی که خود پشتو بود به قدرت رسيد ،و امروز اشرف غنی که
پشتو است باید به قدرت برسد .شایان توجه اینکه ،اشرف غنی ،خليل زاد ،و کرزی همچون تيم
نيویورکی ظریف ،پيش برنده خط آمریکا هستند.
در عراق ،پس از انتخابات و نرسيدن به یک دولت ملی ،کشور می رود تا تجزیه شود .در افغانستان،
پس از اعالم نتيجه و باال بودن درصد رای برای اشرف غنی ،حاميان و نزدیکان عبدهللا عبدهللا از تشکيل
دولت موازی صحبت می کنند (آیا سناریو  0700ایران می خواهد در افغانستان تکرار شود؟) .در عراق،
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عالوی و یاران می توانند بحران کنونی را کنترل کنند ،اگر مناصب و پست های دولتی و تعيين کننده
ای در کشور در اختيار بگيرند .در افغانستان ،صحبت بر سر اینست که وزارت کشور و امنيت و دفاع ،و
تعيين برخی از استانداران در اختيار عبدهللا عبدهللا قرار داده شود تا بحران کنترل شود .در عراق،
سنّی ها می توانند در تضعيف داعش نقش آفرینی کنند .در افغانستان اشرف غنی می تواند در
تلطيف طالبان نقش آفرینی کرده و آنها را متقاعد کند که مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و وارد
سياست روزمره شوند.
در عراق ،آمریکا برای ورود به یک برخورد نظامی با داعش هزار شرط می گذارد .در افغانستان ،شرط
آمریکا ،امضای پيمان امنيتی است .در عراق ،پس از رویداد های اخير و تشکيل بسيج مردمی و ارتش
ملی و ،...جنگ در حال تغيير ماهيت است و جنگ بين آمریکا و عراقی تبدیل می شود به جنگ بين
عراقی با عراقی .در افغانستان ،جنوب افغانستان رفته رفته به تصرف طالبان درآمده و جنگ افغانيزه
می شود.
درک این پارامتر ها در شناخت از راهبرد آمریکا در منطقه ،نه تنها اپوزیسيون را از ذهنيت و خود فریبی
دور می کند ،بلکه باعث می شود که راهبرد خود را بنا به راهبرد دشمن ،تدوین کند.
جمع بندی
به مبحث خاک در جوار وطن بازگشته ،و چند نمونه تاریخی را بخود یادآوری کنيم .همزمان با مهيا
کردن زمينه برای رشد القاعده ،آمریکا ،سازمان مجاهدین را در ليست تروریستی محبوس می کند تا
رژیم اسالمی خرسند شود .در زمانيکه به داعش و النصره در سوریه کمک می کند تا پروبال پيدا کنند،
آمریکا اجازه می دهد تا مجاهدین در اشرف و ليبرتی ذبح شوند تا رژیم اسالمی خرسند شود .ساده
اینکه ،اگر آمریکا می خواست اپوزیسيون رژیم اسالمی نه هزار ،بلکه فقط یک کانون استراتژیک داشته
باشد ،در  4887بر سر ساکنين اشرف ،بمب نمی ریخت ،و آنها را خلع سالح نمی کرد .همين امروز
هم ،ساکنين ليبرتی در خطری غيرقابل کنترل هستند ،چه برسد به اینکه بتوانند کانونی استراتژیک در
جوار وطن تأسيس کنند .البته اگر کردستان (عراق) مستقل شود ،بنا به گزارش العربيه ،امکان
بازاسکان ساکنين ليبرتی در آنجا ،گمانه زنی شده است ،اما نه در چشم اندازی نزدیک ،بخصوص که
ارباب بی مروت با همه پرسی در کردستان مخالفت کرده است (العربيه).
از سوی دیگر ،اگر این کانون استراتژیک در داخل کردستان ایران تأسيس شود ،دو پارامتر اصلی تضمين
شده است .اول یار گيری و کادر سازی ،و دوم ،حضور فيزیکی در ميدان و صحنه در اسرع وقت .اما
تأسيس چنين کانونی مستلزم چند شرط است ،که از حوصله این بخش خارج است.
این روزها ،رژیم جمهوری اسالمی در ضعيف ترین موقعيت قرار دارد ،و می توان از فرصت استفاده کرد
و به رژیم ضربه زد .رژیم از یک سو می خواهد تحریم ها شکسته شود ،از سوی دیگر می خواهد
مذاکرات هسته ای آنگونه پيش برود که باعث آبرو ریزی و تشدید بحران داخلی نشود ،از سوی سوم
طرح حجاب و عفاف ،و پيشگيری از باروری ،و دیگر مقوالتی که با حقوق فردی و شهروندی و خالصه
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وعده های حسن روحانی در تناقض است مواجه است .در چنين شرایطی ،کانون استراتژیک باید در
داخل مرزها ،و بر خيزش اجتماعی و خواست های فرهنگی جامعه استوار باشد .من با خانم رجوی در
این نکته موافقم که " اولين و مهمترين قدم براي پايان دادن به اين وضعيت ،سرنگوني رژيم آخوندي و
استقرار يك نظام مردمي در ايران است" ،اما به "جبهه واحد" پيشنهادی ایشان با دیده شک نگاه می
کنم ،و بر این باورم که این نگاه آرمانگرایانه ،اما غيرواقعی است .تشکيل "جبهه واحد" در سطح
خاورميانه،یک استراتژی کالن است .مجاهدین در گام نخست ،باید تشکيل "جبهه همبستگی ملی"
را آزمایش کنند و با مشکالت عملی آن روبرو شوند .اگر در تشکيل "جبهه همبستگی ملی" موفق
نشوند ،بطور حتم طرح "جبهه واحد" در خاورميانه به نتيجه نرسيده و فقط در سطح یک طرح که خرج
مطبوعاتی دارد ،خواهد ماند.
توجه به یک نکته مهم که در باال آمد ضروریست .بخشی از تدوین استراتژی درک این واقعيت است که
رقيب هم در حال تدوین استراتژی خودش است . ،همانقدر که اپوزیسيون خواهان موفقيت است ،رژیم
هم به همان حد اميد به موفقيت خود دارد .در این رقابت ،آن طرح و راهبردی موفق است که از ذهنيت
گرایی دوری کرده و نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدید ها را آنطور که هستند ببيند و ارزیابی کند و
نه آنطور که افکار عمومی می خواهند باشد .دلسوزان اپوزیسيون ،در این مقطع حساس ،وظيفه دارند
که عليه هرگونه اشتباه محاسبه ای هشدار بدهند .بخصوص وقتی که عوامل "بيرونی" می توانند
تهدید ها را بيش از حد آکتيو کنند.
در ادامه به این نکات و دیگر تعاریف پایه خواهيم پرداخت.
علی ناظر
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