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 تقدیم به دوست عزیزمان مهدی موبدی

ها مراتب سپاس صمیمانۀ خود  تر از این حق این بود، که پیش

های  ها برخورداری از دوستی وفادارانه، مهربانی را، برای سال

مندی از  مان و همچنین بهره فروتنانه موبدی گرامی

دریغ  های بی قلبی در پشتیبانی یمنش بزرگدستی و  گشاده

که  م. اما اینداشتی هایمان، اعالم می وی، از کارها و فعالیت

تقدیم این نوشته را فرصتی، برای ابراز این سپاس شمردیم، 

مان بود،  دلی نزدیکتر از همیشه فکری و هم احساس بر هم

ها  ای مبتنی و مستند بر نمونه هنگامی که قصد نگارش نوشته

ساز خطر  و رویدادهای تاریخی چهل سال گذشته، که زمینه

بنیاد » در کاردوستان دست  حمله به ایران بوده است، در جمع

مطرح و در « خواهی داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطه

شرح خطوط کلی آن نوشته، پیش از همه و بیشتر از همیشه، 

آنجا که بر  یژهو بهگردید.  روبروبا شوق و استقبال مهدی عزیز 

که؛  ضرورت روشنگری و توضیح، از سوی ما؛ تکیه گردید، بر این

برماست توضیح دهیم چرا در بیانیۀ خود علیه حمله نظامی به 

 یپا بهفشار بر جمهوری اسالمی، برای رفتن »گوییم:  ایران می

 منظور بهمذاکره مستقیم و  هم آنمیز مذاکره با آمریکا، 

ن اقدام ایرانیان در شرایط مهمتری« دستیابی به صلح

صلحی که امنیت مرزهای ایران را از هر »ست، اما  کنونی

حمله مصون داشته و دست جمهوری اسالمی را در دخالت در 

حال این « امور کشورهای دیگر و در ایجاد تنش و بحران ببندد.

مان،  نوشته فراهم آمده و در تقدیم آن به دوست گرامی

، در بیان آنچه او در دل داشته است، و امیدواریم، حق مطلب را

بیش از آن حق سپاس و تجدید دوستی و مهر خود به وی را 

 ادا نموده باشیم.

  

 



2 
 

 

 

 

 

 

 نقشۀ راه و استراتژی امت اسالمی شیعه

 مقدمه

یک  عنوان بهایرانیانی که به اهمیت حفظ ملت و کشور ایران، 

اند، در این  یافته یتاولوبرده و درکی از الزامات این  پی« یتاولو»

همواره سعی وثیقی  حیات رژیم اسالمی ۀسال چهل

را از مسئلۀ  اند؛ حوزۀ پیکار علیه جمهوری اسالمی داشته

، جدا کرده و خویش امنیت ملی و پاسداری از مرزهای کشور

در « دولت ایران»که همین رژیم، با عنوان رسمی  ییدرجا

امنیت ملی و حفظ  حضور یافته و در حوزۀالمللی  میادین بین

، از شده استمذاکره وارد با ملل و دول دیگر  مرزهای ایران

درون و  در رغم تبعیض و سرکوب به ،رژیم در مذاکرات تضعیف

  .، پرهیز نمایندها در بیرون آفرینی تنش

ا هشیاری در ، بتاکنونهایی،  اندک گروه استثناء بهایرانیان، 

 از یاندازه نگرفتن بیزاریو خشم  رغم به ،مسیر این تفکیک

 به با رژیم نام پیکار و به  اختیار از دست نداده ،رژیم اسالمی

 به دستو سرنوشت خود را    دستِ دراز بیگانگان بدل نشده

محدود، در  هرچندهایی  هر بار که فرصت و اند. دیگران نسپرده

های بزرگ میان جمهوری  های کوتاِه کاهش بحران فاصله
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ای،  هایی از جهان غرب و همسایگان منطقه اسالمی و بخش

در راه با رژیم اسالمی، اند بر پیکار خود  اند، سعی کرده یافته

و بازگشت  ،یشآزادی، رفع تبعیض و کسب حقوق انسانی خو

آمیز با جهان و  به سیاست صلح و همزیستی مسالمت

آمیز و  مسالمت ،از راه جنبشی مدنی دامن زده و همسایگان،

پای رژیم را در درون سست نموده تا زیر  از خشونت، به دور

که آسیبی به ایران  آن  رسد، بیفرابدان  لحظۀ زدن ضربۀ نهایی

 وارد شود.

به مسئلۀ هستی  یجتدر به ،، با این رژیممشکل ما ایرانیاناما 

رژیم تنها این نیست که  و نیستی بدل شده است. مشکل

ای از دشمنان و مخالفان  گسترده  صفاسالمی با اقدامات خود 

بر درون کشور  یا دربرانگیخته و را منطقه در جهان و ایران در 

در کنار . راند فرمان میتبعیض و سرکوب و فساد و غارت  یۀپا

آرمان  بر پایۀ، رژیم اسالمی که آن است گرۀ دیگر کار ،ها این

برهم زدن نظم و نسق  دست درآگاهانه خود،  «اسالمی امت»

ایران داشته و در حال تخریب ارکان تداوم تاریخی ملت ـ کشور 

به  ایرانضمیمه نمودن  نیتِ  و قصد بههم  آن ؛آن است

مرز و ، رژیم اینهای  در افکار و آرمان. «های اسالمی سرزمین»

معنا ندارد. این رژیم  ،«جهان اسالم»های جداگانه در  سرزمین

شناسد و در عمل با  را به رسمیت نمی مرز میان کشورها

ایران  یهعل، کشورهای دیگر را خود های اقدامات و سیاست

خالف سرشت برناخواسته و  ،پای ایران و ایرانیان را برانگیخته و

به یک درگیری و رودررویی بیرونی شان،  ملی یۀفرهنگی و روح

ایرانیان را با چالشی بزرگ و پیچیده مواجه و آیندۀ و کشانده 

ست که رژیم  این راهیکشور را به خطر انداخته است. 

ضمن  ،رفته رفتهو  گرفته یشپدر  حیاتش از آغازِ  اسالمی

و  ناحق به، ملت ایراناز ایران،  تضعیف ملت و به خطر انداختن

ساخته تصویر دشمنی علیه دیگران، در افکار جهانیان ناروا، 

  .است
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 شدن ساختهدر ادامۀ این نوشته سعی شده است، روند 

چنین تصویر ناشایستی از ایران توسط رژیم اسالمی و بر 

ها و اقدامات عملی، و اهداف پشت  ها، روش بستر سیاست

 ، نشان داده شود. ها آن

   

هوری اسالمی؛ تصویرگر ناشایست چهرۀ ایران در مج

 افکار جهانی

را که رژیم  هدفی شد، در مقدمه اشارهگونه که  همان

، در ایران ست و فرامرزی و عمال   ماهیتا   ،کند می اسالمی دنبال

 ست. سران رژیمنی ای بیش وسیله ،رژیم چنگالدر و  بافتار آن،

 امکانات فراهم ساختنِ  اصلیِ  منبعایران را به مکان و  ،اسالمی

های  سیاست پیشبرددر  ،مالی، نظامی و مرکز فرماندهی

بدل  در منطقۀ خاورمیانه، ،آفرین و دشمن برانگیز خود تنش

زیر « امت اسالمی»، که تشکیل یشو در راه اهداف خونموده 

سودجویی  ؛دنکن از آن سودجویی می ،است سیطرۀ شیعه

در صدر  اسالمیجنگجویان عرب که یادآور رفتار  ای رذیالنه

سرکوب،  ، از راهشده اشغال اسالم است؛ سودجویی از ایرانِ 

ساختن  قصد به، این سرزمینپاول غارت و چو تحقیر و تبعیض 

بر ، به نام حاکمیت هللا خویش ظالمانه و شیطانی کاخ قدرت

  و مذهب خویش. و به نام گستردن دین ینزم

، از همان زمان انقالب انقالب اسالمی و سران این رژیم یرهبر

 عظیمسوار بر غفلت محض اکثریت  که یهنگامهمان از  یعنی

و  سرآمدان فرهنگی و فکریو متکی به جهل مطلق  ایرانیان

، سخنان و افکاردر  شده مسخدر انقالب و   شده حلروشنفکری 

به قدرت دست یافتند، هرگز پنهان  هللا خمینی، آیت های فرمان

و دلبستگی به ایران و ملت  خاطر تعلقهیچ  تنها نه ؛نکردند که

دلبستگی ایرانیان به وطن و به ملت و  ،آن ندارند، بلکه برعکس
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 نشسته ای ، همچون دشنهرا شان هویت تاریخیفرهنگ و به 

در  ست مانعی که خود دیده در چشم ای خلیدهو خار  پهلودر 

در  ییگو راستاگر حتا یک رگ  .شان راه اهداف اسالمی

 و روح پلیدنظام والیت فقها سراسر پیکر برساخته از دروغ 

 ۀصادقان همین اقرارتنها عناصر آن وجود داشته باشد، 

یک ملت و یک  عنوان بهبیزاری از ایران  در آنان احساس قلبی

 این ملت،از سابقۀ تاریخی درخشان  شان نفرتابراز کشور و 

رهبران و در چشم است. بوده  ،بیش و پیش از ظهور اسالم

نه  ایرانیان نه کشور است و ایران ،مسئوالن نظام اسالمی

 پانصدایران و هزارو  یموجودیت امروزاسالمی  رژیمبرای . ملت

بیش « پرانتزی»برای حفظ این موجودیت و تالش مبارزه  سال

 ایران در قدرت، گرایانِ  در نگاه اسالم نیست که باید بسته شود.

 صدور انقالب برای ،فتح شدهدوباره  ،ست یپایگاهتنها 

 است  شیعه اسالم جدید« رایقال ام»ایران  .اسالمی شیعیان

 راه در ،آن و ثروت قوا و امکانات همۀ تا به تسخیر درآمده،که 

و  سلطه، تا تثبیت گرایی شیعهی و های اسالم اهداف و آرمان

  صرف گردد. «جهان اسالم» بر این فرقهرهبری  استقرار نفوذ و

گونه که در زیر و در ادامۀ این نوشته  ، همانرژیم اسالمی

 دور هدفاین تحقق هرگز از مسیر  نشان داده خواهد شد،

از طریق هرچه بیشتری،  سرعت بهنیز و امروز  هنشد

به  به قیمت قربانیان بسیار و ،ها ها و توطئه ترین طرح شیطانی

واقعیت  و .تازد میآن در  ،علیه مردم ایران ای سیاه آیندهبهای 

از  رژیم که ست ین نیز برآیند برداشت و تصویریهم که تر آن تلخ

جهانیان از همان  و ده استقرار دا در برابر چشم جهانیان ایران

، تحت عنوان د که رژیم اسالمیننگر ای به ایران می دریچه

است؛ سرزمینی  بازکردهدر برابر نگاه آنان  ایران،« دولت»

 تگسترده زیر پای سران جمهوری اسالمی و دارای امکانا

و  آشوبمالی فراوان که در خدمت ایجاد تنش و بحران و 

  .ستا زدن به یک جنگ مذهبی در منطقه  خشونت و دامن
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در جهت ، تاکنونهایی که  همۀ تالش رغم بهمردم ایران، 

اسالمی، انجام  های خویش از رژیم تفکیک چهره، افکار و آرمان

که در درون ایران  ای دلیرانه اند و علیرغم همه مبارزات داده

، اما اند پیش برده آن های داخلی سیاستو  علیه رژیم

، مانعی جدی و قطعی در برابر اند نتوانستههنوز متأسفانه 

مؤثری  ۀبه گونایجاد و  ها و اقدامات رژیم اسالمی سیاست

  را تغییر دهند. یانایرانرژیم اسالمی را از زاویۀ نگاه جهانیان به 

تاریخ چهار دهه عمر نظام  ۀبازبینی دوباربازگشت به عقب و 

که موضوع نوشتۀ  و درنگ بیشتری بر برخی حوادث، اسالمی

یکی از  ازجملهها  از واقعیت بسیاری تواند یم حاضر است،

 میان آنچه رژیم در رشتۀ پیوندیعنی وجود  ،ها آنترین  مهم

 چشم بیگانگان و که در کند داخل و خارج از مرزهای ایران می

و بر  داشته حضوری دائمی و پررنگ افکار عمومی جهان در

برای ما  آنان علیه ایران تأثیری سنگین دارد خطرناک اتتصمیم

 نماید. آشکارترایرانیان 

   

 «استراتژی چراغ خاموش»اه و ر آغاز

به نظر من، قانون اساسی ج.ا. تحت تأثیر افکار آشفتۀ »

جهانی « سلطۀ»صدر، در افق مفهوم  ابوالحسن بنی

های  و همین امر موجب شده است که حکومت شده نوشته

 «.متوالی از امور داخلی غفلت داشته باشند

این سخن دکتر جواد طباطبایی، همان هستۀ اصلی و کالم 

نظام فکری  و افق فضاتوضیح در و ماهیت  موجز در بیان

بر شخص ، یدرست به ،در اینجا هرچندست.  جمهوری اسالمی

و نمادهای جهالت ترین  شاخصیکی از  عنوان بهصدر،  بنی

ن یدخیل در تدو و ادم انقالبخ ی روشنفکری ایدئولوژیکِ ویرانگر
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 شده گذاشته، انگشت تأکید قانون اساسی جمهوری اسالمی

فکری نافی استعداد ذاتی و جوهرۀ  حقیقتاین  بیان است، اما

افق »آن  یسو بهحاکمان و سران نظام اسالمی در تاختن خوِد 

صدر  ، فریب بنیعامالن این رژیم و نیز نیست. آمران« مفهومی

، پیش چنین دریافتیاستعداد  . به باور مایا امثالهم را نخوردند

جوهرۀ در  ،ی دیگر روشنفکریصدر و شرکا از حتا زایش بنی

تبیین و چنین « قانون اساسی ج.ا.»آنان بوده که در  خودِ  افکارِ 

 27خمینی در ص  هللا یتآکه  گونه هماناست.  شده ینتدو

 :گوید یم فقیه یتوالکتاب 

کنیم، برای اینکه وطن  ینتأمبرای اینکه وحدت امت اسالم را »

های  اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت

خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه  ها آننشاندۀ  دست

تحقق وحدت و آزادی  منظور بهتشکیل حکومت بدهیم. چون 

 نشانده دستهای ظالم و  های مسلمان بایستی حکومت ملت

ت عادالنۀ اسالمی که در را سرنگون کنیم؛ و پس از آن حکوم

خدمت مردم است به وجود آوریم. تشکیل حکومت برای حفظ 

هللا  نظام و وحدت مسلمین است؛ چنانکه حضرت زهرا، سالم

فرماید که امامت برای حفظ نظام و  علیها، در خطبۀ خود می

 فقیه یتوالکتاب  27ص«)تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است.

  (1356شر فارسی ـ تاریخ ن / امام خمینی

 درآن « های متوالی حکومت»دستگاه رهبری رژیم اسالمی و 

آرزوی  و در ،«سلطه»آن  پیروزی بر خیال و با« افق»توهِم آن 

« جهان اسالم» بر والیت مطلقه شیعه« سلطۀ»برقراری 

 چهارنعلزیر پا انداخته و بر آن چنین پیکر ایران را  که ،اند بوده

 تازند. تاخته و می

هر  ؛که ایم ، و در تجربۀ آموزشی خود آموختهتردید نداریم ما

، شایستۀ طباطبایی های استاد عبارتدر ای در متن و  واژه

این، برآنیم که  رغم بهتأملی دقیق است، اما و  ی عمیقدرنگ
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و به این رژیم « غفلت از امور داخلی»نسبت دادن 

 ما به باور کافی به مقصود نیست.آن، « های متوالی حکومت»

در آموختن  شی«ها حکومت»و این رژیم که موضوع آن نیست 

محدود هوش و استعداد حِد اصول کشورداری ایران، حتا از 

. اند بودهالملک برخوردار ن دورۀ خواجه نظام سالطین ترکِ 

از  و اقتباس به یاری ، و البتهبه باور ما که آن استمسئله 

این رژیم  و فلسفۀ میان سرشت «تعارض» ؛استاد سخن خودِ 

در  هرچنداست. و این تعارض  «ناپذیر یآشت»ماهیت ایران،  با

، تبیین شده، اما یروشن بهقانون اساسی جمهوری اسالمی 

از زمان جنگ  یژهو بههر چه گذشته است،  ناپذیری آن، آشتی

البته  ؛تر شده است تر و روشن ساله، در عمل روشن هشت

و  طباطبایی استاد بنیادین های و آگاهی ها زهدر پرتو آموبازهم 

 به دستمعیار و محک سنجشی که خود ایشان  ه کمکب

  اند. ایرانیان داده

هویت ملی و تاریخی خود  بهایرانیان هر چه بیشتر در آگاهی 

و هرچه بیشتر به تعارض میان ماهیت ایران و ، اند هتر رفت پیش

خفای گری و  توطئه، اند برده یپافکار و اهداف رژیم اسالمی 

 اطالع گذاشتن مردم و بی ناآگاه یعنی، رژیم ها و اقداماتِ  برنامه

ابعاد  از سوی رژیم ،آنانو تحویل دروغ و افسانه به  ،ایران

ساخته و  «استراتژی چراغ خاموش» تری یافته است. گسترده

بیان بلکه ؛ نبوده استنظام اسالمی علیه پرداخته مخالفین 

شرمانه  و بی توهین آشکارتمسخر و گستاخانۀ خود آنان، در 

از همان  ،پردازی و دروغ ییگو دروغ هرچند ملت ایران است. به

 ذاتآمیخته به  ،سران این رژیم  مبارزات انقالبی زمانِ 

« استراتژی چراغ خاموش»نقطۀ آغاز اما  ،شان بود فرهنگی

در جنگ  مردم،، به معنای گمراه کردن رژیم اسالمی

 گذاشته شد. ساله  هشت
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 تنهاساله علیه تجاوز رژیم وقت عراق به ایران،  جنگ هشت

برای بیداری و بیرون آمدن از  ،بر ملت ایراننخستین تکان 

 یاندازه نگرفتن، با همۀ اهمیت نبود. این جنگ غفلت انقالبی،

موضوع بحث این نوشته نیست،  که ،دارد که برای ملت ایران

. رژیم اسالمی بودای نیز بر  ضربه این جنگ در عین حالاما 

 اتتدارک ضرورت بهسران رژیم بود که ساله  هشتجنگ  پس از

 یپخویش « صدور انقالب»برای پیشبرد هدف « بهتری»عملی 

یر ایران، با کشوری نظ ، دردر قدرت یشکه طبعا  حفظ خو؛ بردند

چه  منابع ثروت ـ ومالی ـ از نظر  آنچهتوجه به امکانات گستردۀ 

ـ بزرگترین کشور شیعه ـ مقدمۀ الزم و  مذهبی به لحاظ

 «ناپذیر آسیب»آمد. فکر  می حساب بهآن آور  الزامشرط  پیش

الح اتمی، سمخفیانه به  خود، از راه دستیابیقدرت ساختن 

. قصد رسید سران رژیم به نظر ای بود که ترین چاره پا افتاده پیش

مخفی در این زمینه، برخالف های  رژیم اسالمی از فعالیت

تکنولوژی اتمی در مسیر  هکند، دستیابی ب ادعایی که می

در  . زیرانبود «آمیز صلح»علمی، صنعتی و خالصه برداری  بهره

آمیز موجود  های حقوقی و مسالمت ، با توجه به راهاین صورت

کاری بود و  ازمند مخفینه نی که در اینجا مورد بحث ما نیست،

به دست یک مسیر، از آغاز تا انتها، نیازمند سپردن آن نه 

جز سپاه  ، نیز،این نیروکه  ،نیروی نظامی مورد اعتماد

 توانست باشد.  پاسداران انقالب اسالمی نمی

سالۀ ایران در برابر رژیم صدام، عالوه بر بسیاری  جنگ هشت

عملی و تجربی زمینۀ برای سران رژیم،  ،همچنین، ها ویژگی

سپاه  های و ناتوانی ها وکاستی برای شناختن کم ؛بود مناسبی

  در رفع آن تاکنونرژیم اسالمی از همان زمان و  .پاسداران

 از سپاه پاسداران انقالب اسالمی،و قدرتمند کردن  ها کاستی

مستقل  قدرت اقتصادی وتوان نظامی و همچنین  یزاتتجه نظر

 کهو به زیان ارتش ملی  ،های سنگین با صرف هزینه، سیاسی

 ازجملهبسیار کوشیده است،  ،و کشور باشد حافظ ملتباید 
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الح سبه  سپاه نمودن آناختیاردار  ساختن ومجهز در مسیر 

و  رژیم از خطر سرنگونی از بیرون ساختن مصون به نیت ،اتمی

  یش.خواسالمی اهداف  یگیریپدر آن آسوده خاطری 

در  صدام حسین، تالششایعۀ  احساس تهدید از بیرون، در

 برای رژیمدغدغۀ بزرگی  به این سالح،مجهز کردن خود 

شاید حتا همین دغدغه . بود، هللا خمینی آیت از زمان اسالمی

ای بود که رژیم اسالمی را به فکر  و به خیال رقابت منطقه

در  البته به دالیل روشنی، ،خطر اتمی خود انداخت. آن یزتجه

ژوئن  7نیروی نظامی اسراییل، در  به دست همان آغاز جنگ،

ای به نام  ( در یک حملۀ هوایی در منطقه1360)خرداد  1981

فروند  8با  ،«اپرا»، طی عملیاتی تحت عنوان «اوسیراک»

اما درهم کوبیده و آن دغدغه برطرف گردید.  16اف ـ  ۀجنگند

 دغدغۀ مهمتش اسراییل به بمب اتمی تصور مجهز بودن ار

. زیرا رژیم گذاشت خواب آرام برای رژیم نمیدیگری بود که 

جهان »و در  سرآمد دشمنان منطقهاز آغاز خود را  اسالمی

موظف به  معرفی و خود را موجودیت اسراییلعلیه  «اسالمی

 ۀدربار دید. میآن ، تا مرحلۀ نابودی کشور با آن ی پیگیرنبرد

های مختلفی وجود دارد؛  روایت اوسیراکی حمله به ماجرا

ولت اسراییل، اعزام نمایندۀ دهمکاری رژیم اسالمی با  ازجمله

هللا خمینی به پاریس برای رسیدن به توافق در این  آیت

حتا تا اجازۀ استفاده از حریم هوایی ایران یا نشستن  ،همکاری

 .های اسراییلی در پایگاه تبریز در صورت اضطرار افکن بمب

مدعی ، «دانشجو»در سایت  ،نیز سپاه پاسداران یتازگ به

بوده  ، ایران،شده که نابودکننده، پایگاه اتمی در اوسیراک عراق

توسط  جملهازاما اسناد منتشر شده برخی کشورها،  است.

کسب جاسوسی و  ی ازها، همراه با شرح کامل خود اسراییلی

توسط نیروهای  ،در عراق آن مسیرکل طرح و اطالعات از 

از  از همان زمان خریداری رآکتور اتمی ،امنیتی اسراییل

تا  ،میالدی 70در اواخر دهۀ  ، توسط رژیم صدام،فرانسویان
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جنگ ایران و  خاللدر  ،1981حمله و نابودی صددرصد آن در 

ی عراق، همراه با انتشار نام خلبانان نیروی هوایی اسراییل

این روایت را ، ای بعد ، نزدیک به دههحاضر در این عملیات

 ها یاسراییل به دست که این اقدامکند  باورپذیرتر می

است. عالوه بر این تکرار همین نوع حمله به  یافته انجام

ور زـ در منطقۀ دیرال در نزدیکی مرز عراق اتمی سوریه یزاتتجه

Deir al-Sor افزاید نیز بر این باورپذیری می 2007در سپتامبر  ـ .

برای  ؛از جیب ملت ایران ،های هنگفت هزینهاین بار  البته این

های  افکن که زیر پای بمب ،بودبشار اسد  اتمی یزتجه

 .شد میاسراییلی به باد فنا سپرده 

مجهز ساختن رژیم اسد به بمب  و عملیِ فکری « خالقیت»

همین طرح  و توقف اتمی در حقیقت نتیجۀ از پرده بیرون افتادن

اسناد شنود و و در ادامۀ آن بود. م.( 2003)در ایران  پرهزینه

در سوریه  مخفی دیرالزورضبط صداهای ایرانیان حاضر در پایگاه 

های جاسوسی و امنیتی اسراییل و سایر  توسط دستگاه

 .اند و به اطالع سراسر جهان رسیده  نیز منتشر شده کشورها،

در تبلیغات حکومت این گونه اسناد و مدارک ست که  بدیهی

و غیرقابل  های دشمنانه باور مردم ایران، دروغدر اسالمی و 

های  های موفقیت زمینهیکی از شک  و بی .دنآی بشمار می باور

اعتماد کردن مردم ایران نسبت به اخباری  تبلیغی رژیم در بی

شوند، همانا  سرازیر می ،رژیم، در مورد اقدامات که از بیرون

و آمریکاییان  های سازی و صحنه ها پراکنی دروغ موارد متعدد

پیشبرد  منظور بهمنطقه،  مشابه در حوادث ۀبار درها،  اسراییلی

، این تاکنون .استبوده و اقدامات نظامی خود،  ها سیاست

 مردم ایران بیش از همه به نفع رژیم اسالمی و به زیان ، روش

 معتبر از هر امکان محرومیت که ست . طبیعیاست شده تمام

اعتماد شدن به  بی، و در داخل های خبری روشنگریدر 

 ،ناباوری زمینۀ های دیگر، های خبری جهان و دولت رسانه

و مانع را فراهم مردم ایران به اخبار واقعی و تردید  اعتمادی بی
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کامل و  تشخیص صحیح، اخباردستیابی به امکان   بزرگی در

های مخرب رژیم و تعیین مطالبات درست در  سیاست روشن

ی و پراکندگی سرگردان بهو  بودهها  این سیاستجهت مهار 

بر بستر دروغ و ست که  طبیعی .منجر شده است جبهۀ پیکار

توان یک ارادۀ مشترک در خدمت مبارزۀ سالم و  شایعه نمی

 آورد.  به وجودیکپارچه را 

نقطۀ آغاز برنامۀ آنچه همچنان ناروشن مانده است،  ازجمله

بوده  در ایران الح اتمی توسط رژیم اسالمیسدستیابی به 

در تاریکی مانند بسیاری از حقایق نهفته این امر نیز  است.

و انکار  ،را، در صورت آشکار شدن ها آنکه رژیم همواره  دیگر

بازی و ، تا مرز را ها دشمنان در توجیه دشمنی خود آن

از اما  روشن نیست. یدرست به، اند کردهبرجسته  سازی صحنه

در دورۀ ریاست جمهوری  برنامۀ اتمی،پرده برون افتادن 

ح در ایران را متوقف پیشبرد این طر هرچند، خاتمیمحمد سید

گرایان شیعه و کانون  برای اسالم ،روی به هیچساخت، اما 

خوردن قطعی و  به معنای شکستشان در ایران،  اصلی قدرت

این طرح در  یگیریپکه  چنان .نبود پروندۀ آن،بسته شدن کامل 

 .زدرژیم سوریه  فال را به نام ،یآلترناتیو دیگر شرایط مناسب و

ای، در جنگ با  هللا خامنه آیت« عمق استراتژیک»زیرا رژیم اسد 

 ـ پدر و پسر ـ . اسدهاآید ه و میدمآ حساب بهو اسراییل   آمریکا

در رقابت سخت و ای،  طلبی منطقه در هژمونیها پیش،  از دهه

 علیه اسراییل، ازجمله، دیگر صدام حسین، در چند جبههبا 

سنی حسین ند. تفاوت صدام ا هبوددر نبرد الجرم علیه آمریکا، 

خوردۀ ایران  با اسدهای علوی این بود که اولی دشمن قسم

و حمایت اتحاد بگیر رژیم اسالمی.  ها دوست باج بود، اما دومی

ثبات  هللا در لبنان و در بی نیروهای شیعۀ حزباسدها از 

نشسته بر  ۀگرایان شیع برای اسالم« کشور»این  داشتن نگاه

 ، و در چهارچوب اهداف آنان، اهمیتیایران تتخت سرنوش

دیگر عربی ـ « یکشورها»رقابت با سران  .داشتاساسی 
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جبهۀ « جهان عرب»گرفتن رهبری  به دستاسالمی و ولع 

را، در  اسدها ،ها یریدرگدر کنار همۀ آن  دیگری بود، که

جمهوری اسالمی  یسو بهشان،  های مالی و نظامی ینیازمند

جهان »طلبی در  و جمهوری اسالمی را، در هژمونی

و در این  داد. سوق می رژیم سوریه، به آغوش «اسالمی

نیروی نظامی اسد به سالح  یزتجهآغوشی، تالش برای  هم

های  تنها یکی از راه ، در مسیر اهداف رژیم اسالمی،اتمی

  از جیب مردم ایران، بوده است. ،پرهزینه

هم در ایران و هم در  ،سالح اتمیدستیابی به  ماجرای هرچند

 یژهو به منطقه، به دلیل حساسیت شدید جهان و سوریه،

 برجای گذاشتن باالبته  نافرجام ماند، اسراییل،حساسیت 

از  ه قیمتو سیاسی علیه ایران و ب های سنگین نظامی هزینه

ناشیانۀ حملۀ اما دست دادن بخشی از استقالل کشور، 

و بعد از  ،جاآندر آمریکاییان به عراق و آغاز جنگ داخلی خونین 

، «بهار عربی»نتایج  عنوان بههای داخلی در منطقه،  آن جنگ

درپی در  که پی ندهایی بود جنگ داخلی سوریه، مائده یژهو به

های  و راه خدمت اهداف رژیم اسالمی، از آسمان فرود آمدند

 گشودند. ،ش، در پیشبرد اهدافاسالمیبه روی رژیم  را دیگری

در همسایگی منطقۀ  اروپایی،های  آمریکاییان و دولت هرقدر

 نا شگونها و پیامدهای  در برابر این جنگ میانۀ اسالمی،خاور

، رژیم اسالمی اما از ماندند کرده و ناکارآمد وپا گم دست ها آن

به  بهره برد. آمریکاییان و بخشی از اروپا در معیت آنان، ها آن

 عنوان بهکه از عمق لجنزارهایی  تا مرز جهالت، ناآگاهی یلدل

های مستبد و  رژیم یپا یرزو این منطقه نخوردۀ  دستطبیعت 

با  وجود داشت، و ،ها آن یسوم جهانماندۀ  های عقب جامعه

ها دامن  یا بدان ردهآو یشپاشتباهات مرگبار خود، وقایعی را 

، از این وقایعاما  .درمانده شدند ها آنبرابر خود در  کهزدند 

 بود که رژیم اسالمی ینا نظر از بهرۀ دیگران به زیان غرب، صرف

گسترش نفوذ خود  در جهت ازجمله؛ سود برد ،آماده و قبراق
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 بر بسترالشعبی ـ  ـ حشدتشکیل سپاه شیعه  از راه در منطقه

یا نشانده  دست «های دولت» به یاریفروریخته،  «های نظام»

 «های جامعه»خونین بر پیکر همه و  ،دولتی در دولت صورت به

. این یمذهبقومی و  ،و درگیر در جنگ داخلی یدهپاش ازهم

، تجربهآزمون و در کورۀ رژیم اسالمی، آمادگی و قبراقی 

حتا  قبل، ها از دهه ،متحرک در تاکتیک اما استوار در استراتژی

در  ،شده بود و چاالک پخته یجتدر بهاسالمی پیش از انقالب 

ذات خبر و نسبت به  بی ها آنحالی که ملت ایران پاک از 

  برد. کامل بسر می غفلتبا منافع کشور در  ها آندشمنانۀ 

   

جمهوری  نخستین بازوی نظامی «هللا لبنان حزب»

 اسالمی 

تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی در ايران، مسلمانان، »

ای نداشتند كه تبلور  عمده یده سازمانبخصوص شیعیان، 

ها باشد و  نظرات سیاسی آن کننده یانبايدئولوژيكی و  یتهو  

غالبا  شكل مبارزه افراد مسلمان در تجم عات مردمی و يا در 

از اين رو، در های مل ی و مترق ی بود.  قالب عضويت در گروه

ها و احزاب لبنانی توسط كارشناسان امور  سازمان بندی یمتقس

های مسلمان وجود نداشت. با  لبنان، جايگاهی برای گروه

های مسلمان، اعم از  پیروزی انقالب اسالمی ايران، گروه

ای  شیعه و سن ی، با الگو گرفتن از انقالب ايران، نقش فزاينده

 یا گونه بهلبنان به عهده گرفتند،  در تحو الت سیاسی ـ نظامی

های اين  كه در حال حاضر، بدون در نظر گرفتن نظرات و خواسته

لبنان  صحنه دريابی به هرگونه توافقی  ها، دست گروه

)مقالۀ انقالب اسالمی و بازتاب آن بر .« باشد غیرممكن می

سامانۀ نشریات ـ مؤسسۀ »لبنان از سعید باغستانی بر 

 «(پژوهشی امام خمینیآموزشی و 

(http://marifat.nashriyat.ir/node/2141 ) 

http://marifat.nashriyat.ir/node/2141


15 
 

اعم از مذهبی و  ،البته رابطه و پیوند نیروهای انقالبی ایرانی

با لبنان به های فدایی و مجاهد،  چریک ازجمله ،مارکسیستی

های  گروهگردد. حضور  می بازمیپیش از انقالب اسال هایی  دهه

ها و  اردوگاهدر ، «خلق قهرمان فلسطین»ایرانی ستایشگر 

فروپاشیده  صاحب، بی لبنانِ مختلف فلسطینی در  های قرارگاه

و های قومی ـ مذهبی داخلی و خارجی،  پریشان در اثر جنگو 

علیه آمریکا و اسراییل، « کشور»های این  در دورۀ جنگ یژهو به

معنا ها  روهگاین « افق مفهومی سلطۀ جهانیِ »در همان 

در متن  ،«بازتاب انقالب اسالمی بر لبنان»سخن از اما .یابد می

تلقین  انقالب اسالمی و نقش نمایی در بزرگ تعارفیجز فوق، 

در اصل  و ، نیست«جهان اسالم»در  فقیه یتوالرهبری دروغین 

، ست بر آغاز رابطه و تالشی که جمهوری اسالمی پوششی

و  رابطهاین  برای حفظ های بسیار، صرف هزینه با ،تاکنون

آغاز  ۀدربار. به نفع اهداف خود نموده استآن برداری از  بهره

 در پیش از انقالب، «جنبش امل»و وابستگی آن به  این رابطه

با سایت  ها ینیئخو  موسویهایی از مصاحبۀ  توان به بخش می

و در  مراجعه نمود(  www.irna.ir/news/83167769 ایرنا )

در سایت  شده درجهای دیگری نظیر همان مقالۀ  نوشته

و همچنین سایت  ،«آموزشی و پژوهشی امام خمینی»

ادامۀ این رابطه، از  وسیعیاطالعات  «ای هللا خامنه آیت»

 ازجملهآورد،  به دست س از انقالب اسالمی،پ تحوالت آن

به « جنبش امل»و در با  نظر اختالف پیدایشچگونگی  ۀدربار

و سپس پیدایش  ناپدید شدن وی، و رهبری امام موسی صدر

 تحریکبه  به رهبری حسن نصرهللام. ـ 1982ـ سال « هللا حزب»

نقش رهبران و عامالن  ۀدربارهمچنین  و های ایرانی طرف

 گذاری و پایه« امل»انشعاب در  جمهوری اسالمی در ایجاد

هللا  حزب» یعنیبازوی نظامی ـ تروریستی جهانی  اولین

که این  پنهان و مسکوت در آن منابع آنست  اما واقعیت .«لبنان

 با صرف، ، پس از استقرار حکومت اسالمی در ایرانپیوند

از طریق خطر انداختن ایران  به بهایبه های سنگین و  هزینه

http://www.irna.ir/news/83167769
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و همچنین اقدام به ترورهای  دمیدن در آتش ضدیت با اسراییل،

یا و ترور میکونوس  نمونه عنوان بهگسترده در سراسر جهان، 

افراد  به دستبا دخالت ایران و  ترور یهودیان در آرژانتین و...،

 تصوری ازتصویر و که  هابعاد و مضمونی یافتهللا لبنان  حزب

سعید  ، در همان مقالهزیر ۀجمل از توان را می آنمعنای 

 : نمود یافتدرباغستانی 

سید ابراهیم االمین در خصوص رابطه ايران و شیعیان لبنان »

گويیم كه بخشی از ايران هستیم، ما ايران در  : ما نمیگوید یم

  «.لبنان و لبنان در ايران هستیم

رابطه میان جمهوری اسالمی و کیفیت چنین تعبیری از طبعا  

تر از  بسیار گستردهکه اهداف و عملکرد آن هللا لبنان،  حزب

به کام رهبری و مقامات رژیم اسالمی  وقایع لبنان است،

، برخالف سران جمهوری اسالمی . اماآید بسیار شیرین می

در ساخته و  ردر معنای این تعبی سنگینهای  هزینهتلخی 

 لمسدر عمل ایرانیان  ،را تنگاتنگیشدن چنین مناسبات 

بیش از همه کام این ملت  این واقعیتطعم زهرآگین  کنند. می

تلخ کرده است؛ با ایجاد و دامن زدن به خطرات سیاسی و را 

و به قیمت برانگیختن دشمنی  مالی سنگینهای  هزینه

  .ایران یهعل ناپذیر اسراییل آشتی

 ،های هنگفت از آن هزینه ای کوچک، گوشه ، تنهانمونه عنوان به

که جمهوری اسالمی در جنوب لبنان صرف  ست مبالغی

که در حمالت  نمودههای مسکونی شیعیانی  بازسازی خانه

هوایی اسراییل در جنگ سی روزه به جنوب لبنان در تابستان 

را داده  ها آنهللا قول بازسازی  ه و حزبویران شد، 2006سال 

هللا به  حمالت حزب یتالف به بمباران هوایی اسراییل بود.

 و این کشور و پرتاب موشک به خاک های مرزی پاسگاه

و اسارت چند سرباز  کشته شدن پنج سرباز اسراییلی یتالف به

و بیش  صورت گرفت نفر از غیرنظامیان 50دیگر و زخمی شدن 
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کشته از نیروهای  500حدود  از خود از سی روز ادامه یافت و

 تا هزارودویست کشتۀ غیرنظامی لبنانی 800هللا و حدود  حزب

در مورد آمار  ، به روال همیشه،هللا البته حزب .برجای گذاشت

فیلم  یرا  اخاما  فات این حمالت تا کنون سکوت کرده است.تل

 ۀداددست سرپرست از  زنان بیوه و دخترانِ سخنان کوتاهی از 

به نمایش  ،ایرانی های مختلف در سایت ،شیعۀ لبنانی

از جمهوری  زنان و دختران سپاس آن حاویگذاشته شد که 

به مراتب بهتر از »هایی  اسالمی در دریافت کلید مالکیت خانه

 بود.ماهه،  یعنی پیش از آن جنگ یک ،«یهای قبل خانه

 ۀدربار ی این فیلم برای رژیم اسالمی،تبلیغاتوجوه نظر از  صرف

آن فیلم ی از جهان، اما ا کمک به مردمان نیازمند در گوشه

از سوی  مخفیواقعیت غیررسمی و  این ای از گوشهحاوی 

هاست جمهوری  که سال داد مینشان نیز را  رژیم اسالمی

هللا، در زمینۀ  های حزب به اجرای قول اسالمی متعهد

ترمیم  امدادهای اجتماعی در لبنان و متعهد به

و در اثر هللا علیه اسراییل  ست که در جنگ حزب هایی ویرانی

نشین  جنوب لبنان و مناطق شیعه به اسراییلحمالت هوایی 

ها وامدار  خود را در این کمک تنها نههللا  حزب آیند. ببار میآن، 

جنگ پیشبرد داند، بلکه این رژیم را در  رژیم اسالمی نمی

  .شمارد مینیز ، مدیون خود آننیابتی 

جمهوری اسالمی در عمل جنگ اسراییل که  آن استواقعیت 

رژیم این و لبنان را به جنگ اسراییل علیه ایران بدل کرده است. 

هللا  حزبتسلیحاتی مخفیایۀ مالی و تأمین هاست که  سال

از طریق تنها ، تاکنونایرانیان . بر عهده دارد نیز لبنان را

اتفاقی حوادث و  برمال شدنخارجی یا از طریق  یها گزارش

و حدس و شایعه  در هالۀ ابهام هم پوشیده ، آنوقایعی

شائبه جمهوری اسالمی به  های بی به کمکاند  توانسته

که یک نمونۀ آن همان فیلم سپاس  ،برند یپهللا لبنان  حزب

ضبط  انتشار خبر و نمونۀ دیگر ست زنان و دختران شیعۀ لبنانی
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ۀ یک کشتی توسط دولت نیجریه، ـ عدد کانتین از محمول 13

 ۀدربار ایراندولت  خالف اعالم رسمیبرـ که  2010اکتبر 

، ، در بازرسی پلیسبه مقصد لبنان محموله مصالح ساختمانی

 به دستو مسلسل های پرتاب راکت، نارنجک  سالح ها آناز 

 های پاسپورترو شدن  ،حادثه آن موازات بهو همچنین، . آمد

دیپلماتیک برای اعضای سپاه پاسداران برای انجام  جعلی

رفتن  لو. عملیات قاچاق اسلحه در بیرون مرزهای ایران

اعتراض و به  ،المللی های بین های جعلی در بازرسی پاسپورت

اد، با ژن احمدی دولت امور خارجهوزیر  متکیمنوچهر درگیری 

 ابو  منجر زیر نفوذ سپاه های امنیتی وسپاهی  وزرایسایر 

در میان  .خاتمه یافت و سکوت برقرار گردیداخراج متکی 

تأمین  منظور بهقاچاق مواد مخدر، « شایعۀ»بعضا  اخبار  گونه ینا

را نیز های سخت علیه ایران،  در شرایط تحریم هللا مالی حزب

شنود و ضبط در  ای از آن ، که نمونهباید به کارنامۀ سپاه افزود

 برمال سپاه در بیروت، حسن مهدوی،مکالمۀ تلفنی نمایندۀ 

سونامی مواد »از در آن مهدوی که  مکالمۀ تلفنی ؛شده است

های بانکی  ها دالر به حساب سرازیر شدن میلیون»و « مخدر

 باور آن برای ایرانیان سخت دشوارو ، گوید میسخن  «هللا حزب

  ست. و بیش از پیش موجب سرافکندگی

 گروه، آنهللا و حمایت از  تی حزبتسلیحا مالی و عالوه بر تأمین

 در جنگ نیابتی خود با اسراییل، سپاه پاسداران،

و های این گروه  به پناهگاه تروریست ایران را ست که هایی سال

. است  نمودهبدل همچنین پایگاه تعلیم نظامی اعضای آن 

، خارجی یها گزارشحجم خبرها و بر  هاست که همچنان سال

به ایران و حمایت رژیم  هللا های حزب تروریست فرارحاکی از 

که حساسیتی در درون  ، بدون آنشود میافزوده  ایران از آنان

، که امنیت درونی کشور را تهدید آنیا ممانعتی از  ختهبرانگی

حضور دو تن از انتشار خبر  نمونه عنوان به ند، صورت گیرد.نک می

ژنرال قاسم »در ایران به مهمانداری  ،هللا های حزب تروریست
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ند. پروندۀ این که در ترور رفیق حریری دست داشت، «سلیمانی

و حکم  جرم آنان ثابت المللی بررسی، دو نفر در دادگاهی بین

 در برابر درخواستاما  .است صادرشدهنیز  ندستگیری آنا

مصطفی ، تن این دوبرای تحویل  المللی، مقامات قضایی بین

یس ئو ر« هللا شورای حزب»بدرالدین، از اعضای بلندپایۀ 

: ه استدستگاه امنیتی حسن نصرهللا، اعالم نمود

قطع خواهیم  ،های آن کس که این افراد را تحویل دهد دست»

متهم به انجام که ست  بدرالدین خود از کسانیالبته « کرد.

 نالتی در کشورهای آمریکای ازجملهعملیات متعدد تروریستی، 

علیه افراد و تأسیسات و مدارس یهودی و در کویت  ـ آرژانتین ـ

علیه آمریکاییان بوده و پس از دستگیری در کویت، تا سال 

، یعنی زمان اشغال کویت توسط صدام حسین، در زندان 1990

به ، شود گفته می پس از آن، اما ،هبرد نشین بسر  این شیخ

ها بعد  سال و هلبنان بازگشتبه از زندان فرار و  یاری افراد سپاه،

دولت  یسرئسازماندهی ترور رفیق حریری،  در م. ـ2010ـ 

 . دست داشته است نیزلبنان 

و  چنین اخبارکه ایرانیان تا چه میزان از وجود  نظر از آن صرف

را  ها آنیا از وقوع چنین حوادثی آگاهی داشته،  ییها گزارش

شایعۀ دشمنان بپندارند، از اساس گرفته، یا  به جدباور کرده و 

ر یکه تصو این اخبار و وقایع استدر آینۀ که  آن استمهم 

دولت »عنوان تحت ناشایستی از ایران ساخته و از دولت آن 

 یریچنین تصو شدن ساختهو  .شود یاد می« حامی تروریسم

که ایرانیان را از  عالوه بر آنشهرت یافتن به چنین عنوانی، 

مومی جهان محروم ساخته، همچنین حمایت اخالقی افکار ع

تری علیه ایران  های مناسب خطرات جدی  توانسته زمینه تاکنون

 تر گرانتواند برای ایران بسیار  می ها آن یجۀنترا فراهم آورد که 

رژیم تر از آن این که  و مهم بوده است، بشود. تاکنوناز آنچه که 

چنین در ادامۀ دست باز خود در تداوم و گسترش اسالمی 

 جدی و با مقاومت آن که در درون ایران بدون، هایی سیاست
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را که ایران  اندهبه آنجا کشکار را امروز ، ی مواجه گرددمؤثر

گرو تروریستی، بلکه این  این یا آناین یا آن فرد  پناهگاه تنها نه

نموده بدل نوع افراد این از  ریگو قرارگاه لش هبه النرا کشور 

حشدالشعبی عراقی، زینبیون نیروهای « استقرار»؛ است

و طلبکاری « حق تقدم»البته با  افغانی، فاطمیون پاکستانی و

 حضور نیروهای خود در ایران و درخواست، هللا گستاخانۀ حزب

سپاه پاسداران انقالب  به دستهای کشور،  در پادگان

آن، سردار « درخشان ستارۀ»با ایفای نقش اسالمی، 

، زیر «معظم»به تأیید رهبر سلیمانی فرماندۀ سپاه قدس، 

خبری  و بیلیاقتی  بیتحت ، جمهور یسرئکفایتی  عبای بی

نشریات  دفاعبعضا  و توجیه  امجلس نمایندگان اسالمی، و ب

فراد و طلبان و زیر سایۀ سکوت و حتا توجیه ا ای اصالح فله

افق »که همچنان در  ی و فدایی،ا تودهین مخالف ی ازگروهای

 و در ضدیت با آمریکا و اسراییل «مفهومی سلطۀ جهانی

ه، یعنی وارد و مستقر کردن نیروهای . این واقعاندیشند می

ترین  سیاهیکی از  تردید بی مسلح بیگانه در خاک کشور،

 ، در نقض استقالل کشورجمهوری اسالمیهای تاریخ  برگ

نطفه و سرآغاز تواند  که می ستای واقعه ،عالوه بر این .است

نقش  و قرارگرفتهخطرناک و سهمگین بسیار یک روند 

 که ن بازی کند؛ای در تحوالت منفی سرنوشت ایرا کننده تعیین

بستر بر  توان میرا سهمگین و منفی  نقش شمایی از آن تنها

 نظاره نمود.رفته است عراق و سوریه  ی که برسرنوشت شوم

   

 «الزمان صاحب»بزرگراه گردآوری لشکر عراق: 

  یدگیپاش ازهممقدمۀ 

در آموختن از  ،استعداد و هشیاری ایرانیان هبباید تردید  بی

امیدوار  در تقویت آن، داشت و نظر ،و همسایگان تجربۀ دیگران
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بر پایۀ همین توانایی، از عهدۀ طرحی خردمندانه و  ،بود که

علیه خود قطعی یکپارچه، فراگیر و استراتژیک در پیکار 

آسیبی به هستی ملی و  که آنبدون برآیند،  جمهوری اسالمی

در به اشتباهات دیگران  که آن یبو  ورندوارد آ خودسرزمینی 

سرزمین خون و جنایت بدل نمایند. به  ،چو آنان، ایران راو  غلتند

 نخستینعراق و سرنوشت شوم آن یکی از تردیدی نیست که 

بعدا  بدان  ها سرزمین و دیگر استایرانیان  گیری  پند یها نمکا

 شدند. ضافها

عراق و تحوالت خونین آن، پس از اسفبار شرح سرنوشت 

خواهد بود، که ذکر « هفتاد من کاغذ»حملۀ آمریکاییان، موضوع 

زمان و مکان و  قیدبا  ،یوستهپ هم به ،به ترتیب تاریخ ، آن جامع

شمار و نقش هر یک از آنان، در محدودۀ  های بی یادآوری نام

آنچه رژیم  از گنجد. اما برای دریافت دقیق یک نوشته نمی

 «کشور»در این  ،برای رسیدن به اهداف خود ،اسالمی تا کنون

الزم  حوادث مهمبه برخی  ۀ مقدماتیانجام داده است، اشار

یادآوریست که مرور و تأمل بر آنچه رژیم الزم به  همچنین است.

، کند می عراق،در  ازجمله، های دیگر اسالمی در سرزمین

از  و هستنیز کند  میو آنچه با ایران کرده  مضمون روشنگرِ 

 به ثمر رساندن دارد، که در              پیوند درونی و استراتژیی پرده برمی

جبهۀ »تشکیل یا « اتحاد امت شیعه» قصد به ، یعنیآن

پاشی مرزها و  ازهم اسالمی، رژیم ،«مقاومت اسالمی

  را خودو امیال های خالف اهداف  دولتگیری  جلوگیری از شکل

عراق، با اکثریت شیعه، برای رژیم اسالمی،  .نشانه رفته است

و  پس از اشغال ،«کشور»این اما وضعیت  ،بود ایستگاه اولین

 به دست ،که شدنخستین مائدۀ آسمانی  فروپاشی،

و در خدمت اهداف رژیم ای ایران، در بیرون مرزه آمریکاییان،

  .مهیا گردیداسالمی، 
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توسط آمریکاییان و صدام حسین،  شدنو ساقط اشغال عراق 

 خرمای شیرینی در دهان ایرانیاندر آغاز متحدین اروپایی، 

طعم تلخ زهر هالهل خود را در کام  یجتدر به ، امابود بسیاری

نظم روز،  19، ظرف فقط در اثر آن حملهآنان آشکار نمود. 

حزب بعث عراق از هم  ۀو ستمگران ، مستبدانهمصنوعی

هیوالی  حکومت اسالمی قابل دسترسِ  در همسایگیِ پاشید و 

همه، علیه همه و جنگ همه علیه آمریکاییان در این  جنگِ

 آنمذهبی و قومی ماهیت  رفته رفتهشروع شد و  «کشور»

 که چنان .گردید تر تر و تیره پررنگ اش رنگی خونو هر روز  ترآشکار

انهدام ارتش  که باداعش،  سر برآوردنپیش از ، شود گفته می

انتظامی و  دستگاه نظامی،عراق، اخراج بسیاری از سنیان از 

تبعیضات اعمال ای شدن قدرت سیاسی و  شیعه بااداری آن و 

ترین  خونینداشت، نسبت مستقیمی  ،«کشور» آندر گسترده 

را  خود آمریکاییان بیشترین نفرات .ه استبود 2004 ، سالِ سال

با قبائل سنی و همچنین  نظامی های درگیریدر  ،در این سال

 شمارشو  آماررشتۀ . از دست دادند ،های رقیب شیعه گروه

ها و  ها، قتل و غارت گذاری شدگان عراقی در بمب کشته

. آمریکاییان و بدر رفت دستاز خیلی زود ها،  گیری گروگان

المللی و محکومیت بیشتر  متحدین غربی، در بیم سرزنش بین

از  تنها نههای نخست،  در آن سالنزد افکار عمومی جهان، 

  مسئولیت مستقیمخالف بلکه  ند،کرد انتشار این آمار خودداری 

در برابر وقوع  ،شده اشغالدر این سرزمین در ایجاد نظم  خود

 عراقیِ شیعۀ های  عوامل دولت به دست کهفجایع و جنایاتی 

ند. نمودسکوت اختیار  ،گرفت صورت می شان نشانده دست

های دیگر غربی در گفتن همۀ حقایقی که در  آمریکاییان و دولت

بسته را پیشه کردند، اما گذشت، روش زبان  عراق می

ماالمال از اخبار رنج  ،ها و نشریات مستقل در جهان آزاد رسانه

 اذهان کنجکاودر دسترس  و  «کشور»جنایت در این گزارش و 

  .شتندقرار دا
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 به دستکه  یدر لجنزارمستأصل و پای آمریکاییان همچنان 

، تا درمانده ماندند یگر نظارهچون  همهم آورده بودند،   خود به

اوباما  د.یمانست، فرارس زمان خروجی، که بیشتر به فرار می

 خروج از عراقبر های انتخاباتی خود را  عدهو و ها پایه یکی از

اساس نیروهای  2011گذاشته بود و هنگامی که در سال 

خود را، با عجله، از عراق بیرون کشید، چشمی جنگندۀ 

به  ،انسانیفزاینده  تلفات و 2004ترسیده از سال خونین 

 ناشی از مادی و اخالقی اندازه نگرفتنیهای  همراه هزینه

از سرگیری جنگ  در هراسِ  بامااشغال عراق داشت. او ادامۀ

 زیرو  ،در عراق علیه نیروهای آمریکایی همههمه علیه همه و 

تحت بخشی های مسلح شیعه،  هوگر هایفشار و تهدید

بار ایران، اسالمی در رژیم  تابع دیگربخش فرمان مقتدی صدر و 

تحمیلی ، کاندیدای الملکی تن به سپردن قدرت به نوریدیگر 

ترین و در  فاسدمالی  ازنظرریاکارترین، یکی از البته ، که داد

پس از اشغال های شیعۀ  گراترین رؤسای دولت سیاست فرقه

 در اسالمی اکماندر دست ح یارع تمام ای و بازیچه بودعراق در 

تا  1979ـ از اکتبر از عمر خود را  سال 20 بیش از ملکی .ایران

گذرانده، و در  اسالمی در پناه رژیمـ 2003یعنی صدام  سقوط

ترین وزن  نشان داد که سنگینرژیم این نیز در تبعیت از  عمل

قرار تضعیف و انزوای هرچه بیشتر سنیان عراق بر  اوسیاست 

در مقام ریاست  ـ 2006ـ سال  خود. وی از همان آغاز کار رددا

تحت عناوین را، ای  نظامی شیعه ههای شب دولت، گروه

همۀ درست کرد،  ،«فداییان ملکی»یا « های عراق گرگ»

خطاب نمود و از حمله و و تروریست سنیان را عضو القاعده 

، از زندگی سیاسی و حتا حیات آنان و ادامۀ تصفیۀ سرکوب

 هر جا. وی شان ندادن از خود هیچ پرهیزی ،عراق اجتماعی

در طرح آمریکاییان در جذب مجدد سنیان به نیروهای  ،توانست

و  جلب اعتماد از دست رفتۀ آنان منظور به ،انتظامی و نظامی

که تحت  ،سازماندهی مبارزۀ مشترک علیه نیروهای القاعده

هجوم آورده و خود را عراق به شرایط خونین و فروپاشی 
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 آمریکاییان های و وعده کارشکنی نمود ،دندکر میسازماندهی 

ملکی و  ۀانداز به کس یچهشاید  .نمود می بر آبنقش  را

ای کردن  سیاست فرقه ا، باش نظامی شیعه شبه «فداییان»

مورد حمایت حکومت اسالمی  شدیدِ  گریِ  شیعه باعراق و 

بستر مناسب ها،  ناپذیر با سنی و در دشمنی آشتی ایران،

 .نمودرا فراهم ن« کشور»پیروزی داعش در این گیری و  شکل

خود آن  بود که یپیرو رویکرد بلغ وم   اساسا  در نظر و عملوی 

  :را چنین توضیح داده است

ها  کانون محوری وجود دارد؛ سنی دوتنها در منطقۀ خاورمیانه »

و شیعیان. در پشت اولی چند کشور حوزۀ خلیج و ترکیه قرار 

دارند و دیگری محور ایرانی ـ عربی است که از عراق و سوریه 

ما از چهار ـ پنج سال پیش به ... گیرد. تا لبنان را در برمی

آمریکاییان اخطار دادیم که کشورهای خلیج و ترکیه خواهان 

سال  12)اشپیگل شماره  «زدن به محور شیعه هستند. ضربه

2014) 

از ستم « آزادشده»ظاهرا  در دست شیعیان در عراق، قدرت 

در ، که داشتقرار ، و در دست کسانی چون ملکیصدامی

از  ،بیگانگان گینشاند دست در و مشروعیت و حیثیتفقدان 

رفتند و در  میآمدند و  میاسالمی،  رژیمها گرفته تا  آمریکایی

پاشی،  نظمی و از هم افزایش بی ضمن پسِ هر رفت و آمدی،

 آن ه درنخوردۀ هزاران سال و لجنزار دستخشونت گنداب 

مذهبی قومی و خورده و هیوالی جنگ  بیشتر بهم ،سرزمین

. سنیان در آورد یسر برمتر از همیشه، از درون آن  خوفناک

 شرحپوشی از  با چشم البته یکسو و شیعیان در سوی دیگر.

 «کشور فدرال عراق« »اقلیم خودمختار کردستان»آنچه که در 

کمتر از آن  شماهیت اسفبار ،که در تصفیۀ قومی شتگذ می

. تنها نیروهای در داشتجریان که در سایر نقاط عراق  بودن

همانا نظامیان آمریکایی و هنوز هم، در این منطقه،  ،امنیت
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کردستان، در حفظ اقلیم هستند، که حکومت  بوده و اروپایی

 های داعشی ، تروریستشیعهمرکزی  «دولت»و از ترس  خود،

، در نظامیان داری آن سعی وثیقی در نگه، یهتجاوز ترک و

بیرون از و ، در این شانزده سال، وگرنه .دارد یشخو« اقلیم»

نه کرد به کرد رحمی ها،  ها و اروپایی دایرۀ امن برای آمریکایی

های  به سنی یک یچهنه ها و  و نه کردها به ترکمن کرده است

 اصطالح بهها در بارۀ  سکوت غربی ...ساکن در این منطقه  عرب

 ۀبار درو تبلیغات آمیخته به ناراستی « اقلیم کردستان»امنیت 

آن نیز جای چندان  «دمکراتیک» اصطالح به های ماهیت حکومت

گذارد.  آنان نمیبرخی از به اغراض سیاسی اعتمادی نسبت 

یا بهتر برای دریافت ند نتوا میایرانی  مند عالقهخوانندگان 

در و فساد رهبری بارۀ فاشیسم قومی در  ،یادآوری مجدد

 الواعظین شمس ،انۀروشنگر های نوشتهبه  ،«اقلیم کردستان»

 34در فصلنامه تالش شماره در این باره  هوشمنداحسان  و

(http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash_34.pdf ) نظری

 .یاندازندب

تعقیب جمهوری اسالمی و  بخشموضوع ما در این اما 

پاشیده و زیر فرمان شیعیان  از هم های آن در عراقِ  سیاست

سران رژیم اسالمی  اتباید ارتباط ،مانند لبنانالبته،  ، کهاست

را به عقب و  آنان با شیعیان عراق و سران مخالف با رژیم بعثی

 .بردبه پیش از انقالب اسالمی 

 و همچنین علیه ایران، صدامهای رژیم  ها و مزاحمت درگیریدر 

علیه کردها این رژیم که  باری خشونت استبداد و ستم و تبعیض

و  برای آنانهمواره ، ایران کرد یم اعمال در عراقو شیعیان 

 چون شد. شیعیان هم سرپناهی محسوب می مهاجرانشان،

نظام پادشاهی  کنترل شدۀ کردان عراق، همواره مورد حمایتِ 

 پادشاهیدر هر صورت رژیم محمدرضاشاه بودند.  ایران در زمان

در و  های رژیم صدام، ها و گردنکشی ایران در برابر مزاحمت

http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash_34.pdf
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حفظ آشکار همواره از سیاست  ،پناهندگان عراقیحمایت از 

المللی و  مرزها و احترام به مرزهای رسمی مطابق قوانین بین

 ،فارس یجخلبا احاطه بر دیپلماسی قوی در حفظ صلح و امنیت 

این  و امنیت در صلححفظ در  خود توانایی نظامیبر  اتکابا 

و وادار نمودن صدام  ، که قرارداد الجزایرنمود ، پیروی میمنطقه

، 1975در سال  حسین به امضای آن، بدون درگیری نظامی،

مشهود آن دیپلماسی خردمندانه و توانایی مشهور و نمونۀ 

 نظامی در سطح منطقه بود.

 یپایبند هرگزنه  ،رژیم اسالمیدر مرام و مسلک اما برعکس، 

حفظ امنیت مرزهای  ارادۀ و نه از اساس المللی به مقررات بین

. سران این ه استآفرینی در منطقه بود ایران و دوری از تنش

مقدمات و امکانات مداخلۀ  تأسیس،از همان آغاز  رژیم،

 عنوان به ند،ساخت سیاسی و نظامی در عراق را فراهم می

های  به یاری عراقی« مجلس اعالی عراق»با تشکیل  نمونه

 . وبردند یبسر مدر ایران  به دو دهه، نزدیکای که  اهل شیعه

به ریاست در ایران،  1980در سال « سپاه بدر»یا تشکیل 

 محمدباقر حکیم و عضویت گروهی از عراقیان پناهنده به ایران،

بازوی نظامی مهاجران  عنوان بهمسلح ساختن آن سپاه، و 

های گوناگون که بعضا  در  عراقی متشکل در احزاب و سازمان

ه و مسلح ساله علیه رژیم صدام نیز شرکت داشت جنگ هشت

ها و  گروه فروریزی عراق، زماندر نیز بعدها  .شده بودند

های  های سیاسی ـ نظامی وابستۀ بیشتری با نام سازمان

تشکیل  به هزینۀ ملت ایران،و  ، در ایران و عراق،گوناگون

مقالۀ مندرج در به توانند  شدند. در این زمینه خوانندگان می

 15»ـ تحت عنوان  1394خرداد  24ـ « رادیو فردا»سامانۀ 

« جنگند گروهی که به نیابت از ایران در سوریه و عراق می

هللا  سایت آیت» بهبا استناد  ،. در آن مقالهمراجعه نمایند

گروه سیاسی نظامی و  15لیست ارائۀ  ضمن، «ای خامنه

و پیوندشان با رژیم اسالمی،  ها آنشرح مختصری از تشکیل 
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هللا  آیت سایت»ای در  توجه خوانندگان به نقشههمچنین 

 :است شده نوشتهدر بارۀ آن و جلب  «ای خامنه

ای وجود دارد  نقشهای[  هللا خامنه ]سایت آیتدر این صفحه »

 ،لبنان ،یمن ،قعرا ،سوریه ،بحرین ،های ایران که کشور

لیبی و تونس  ،مصر ،فلسطین ،هندوستان ،میانمار ،پاکستان

ها را محور  های متفاوتی ترسیم کرده و این کشور را با رنگ

 «.معرفی کرده است "مقاومت اسالمی"

و ذخیرۀ نیرو منبع  عنوان به، به همۀ این کشورها رژیم اسالمی

پایگاه  عنوان بهو  هشیع« اسالمی مقاومت محور»آن  انسانی

ها و  و با ایجاد یا شرکت در درگیری نگرد میعملیاتی خود 

« محور»و تحکیم این  تأسیس درصددهای این کشورها  بحران

پراکنده در  یها گزارشطبق برآوردهای کنونی و مطابق . است

 نظامی شیعه عراقیِ  های شبه های غربی، تعداد گروه رسانه

گروه  40به حدود  ،زیر نفوذ و فرماندهی سپاه قدس، امروز

با اسامی رنگارنگ، همین نوع از ، گروه دیگر 20رسیده که با 

 ،حشدالشعبی یا «عراق بسیج مردمی»ذیل عنوان مشترک 

در سوریه و در حمایت  ازجمله ،های داخلی و خارجی در جبهه

حضور داشته ، هر جا که . این نیروهاجنگند می ،از بشار اسد

فرمان شده و  هتغذیعامل فشارند، از جای دیگری  باشند،

 ،خود انصاحبتن به هیچ نظمی، خالف مرام و میل و ند، بر می

نیست کردن  سر بهغارت، گروگانگیری،  قتل، دهند. ترور، نمی

و خالصه  سوزی ایجاد آتش ها، خانه سفارت، اشغال افراد

مهمترین شیوۀ آنان است. « زنی از باال فشار از پایین، چانه»

 با حدود صد، «بسیج»فرماندهی و منابع تأمین مالی این  دایرۀ

پرده و پسِ در ظاهرا ، ، نفر نیروی مسلح هزار یستدو تا

 .گویند سخن می ایرانبا آن ارتباط ، همه از پوشیده است، اما

  ست به نام هادی آن در عراق فرد مخوفی یچهرۀ بیرون

سال از عمر خود را در ایران سپری نموده و تا  20که  العامری
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سپاه »در رأس « حشدالشعبی»زمان رسیدن به فرماندهی 

اش در ایران قرار  بود که مکان تأسیس و منابع تأمین مالی «بدر

از ـ  2014پنجم نوامبر در  ـ انتشار تصویریداشته است. 

عامری و سلیمانی در خانۀ رهبری جمهوری اسالمی، و بعد از 

ای،  آن پخش ویدئویی، در تمجید و ستایش سیدعلی خامنه

 عامریاز نزدیکی و پیوند  ،ویهای تحت فرماندهی  توسط گروه

هادی در معرفی دارد.  به جمهوری اسالمی پرده برمی

شود؛  یلیکس آمده، گفته م آنچه در ویکی بر اساس، العامری

به  ،خود به دستعالقۀ خاصی در شکنجۀ افراد دشمن وی 

 او بدین ترتیب. مته برقیبا  ازجملهدارد،  وسایل خوفناکی

ادامه دهندۀ در عراق و  یخوار خونو  اوتسق سنتِ پاسدار 

 عبدالسالم عارف و ،قاسمکریم لعبدا  نظیر ست کسانی روش

. آرشیوهای اسناد و تصاویر نشان در عراقصدام حسین  یا

ولیعهد و  ی ضدسلطنتی خود،پس از کودتا ،قاسمدهند؛  می

مثله و به درودیوار  را یشلفین خواوزیر و برخی مخ نخست

پیکر  ، پس از کودتای خود،عارف و آویخت ها  خانه وزارت

به نمایش  یزیونتلورا در باران شدۀ قاسم  و گلوله سوراخ سوراخ

 خود وی سرنگون و حکومت او گذاشت، تا مردم باور کنند که

رفتارهای خشونت و  بارۀ گردد. در کشته شده و دیگر بازنمی

باران شیمیایی  بار صدام، یادآوری تکاندهندۀ همان بمب جنایت

عالوه بر این . ستو کودکان و ساکنان حلبچه کافی انزن

در  ها، ۀ داعشیی برید، همراه با سرهاعامریتصاویری از 

که تشابه ماهوی وی و  اند منتشر شده اینترنتیهای  رسانه

البته حضور   دهد. ها نشان می را با داعشی اش سپاه شیعه

آور تروریستی، زمینۀ  داعش و جنگ با این نیروی هراس

 .گردیدعامری « منزلت»و « مقام»برای باال رفتن « مناسبی»

د، نشو دیده می ،او هایی از عکسامروز همه جا در عراق، 

 و منظور، «جدید برای نجات وطن راه»همراه با این جمله: 

خزیده زیر سیطره شیعیانی نظیر عامری به که  ست وطنی

 ـ 2015سال  31ـ شمارۀ  ای با اشپیگل وی در مصاحبه .باشد
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این پرسش که؛ آیا پس از درهم شکسته شدن به و در پاسخ 

 گوید: شما منحل خواهد شد، می «بسیج مردمی« »داعش»

نه! ما باید بمانیم. ما سومین ستون نیروهای نظامی »

 «هستیم، در کنار ارتش و پلیس.

که در عراق عمال  نیروی کارسازی به نام ارتش  آندرخور توجه 

 صورت به ،در هجوم داعش به موصول ،وجود ندارد. این واقعیت

ی دیگری که به ها عریانی به نمایش گذاشته شد و در بخش

شود، در  گفته می .گردیداشغال داعش درآمده بود نیز تکرار 

فاقد امکانات  ه، در حالی که ارتشجفلو ه و حمله بهمحاصر

اما ، ی رزمنده برخوردار بودهزار نیرو4 از تنها والزم تسلیحاتی 

های  گروه .حضور داشتندهزار تن 20 بانظامیان شیعه،  شبه

ماهیت جنگ در  ها آنهان  همسلح شیعه و سران و فرماند

دانسته و ارتش  ،مذهبی میان سنی و شیعهجنگِ عراق را 

های  گروه دربرگیرندۀطرف و  بیعراق را که، در اصل باید 

اعتبار  فاقدناتوان و در این جنگ ، باشد قومی و مذهبی مختلف

آن خود منفی گسترده و دانسته و در تبلیغات  و غیرقابل اعتماد

فاقد شجاعت و لیاقت داعش، القاعده و...  در جنگ علیهرا 

عامری در برابر ارتش  تمسخرتحقیر و آمیخته به زبان . نددان می

از پیوستن به نیروی  اش نظامیان شیعه شبهو سرپیچی وی و 

دفاع از اصلی وظیفۀ  با، نظامی کالسیک تحت فرمان دولت

یکی از  ،کل مردم آنامنیت  تعهد به حفظعراق و مرزهای 

اخالل هرچه  وبوده  «کشور»این مشکالت بزرگ و ساختاری 

جمهوری سران از اهداف  یضلع مهم ،امر یندر ا ،بیشتر

سپاه و رهبری  .است شده سپاه پاسداران و  اسالمی

علیه ارتش  دیگر، ینوع به را، همین رویه جمهوری اسالمی

در  ، در همان مصاحبه،عامریهادی  د.نکن اعمال میایران نیز 

دهد و  برابر این پرسش که؛ چه کسی به شما دستور می

 گوید: مقام و منصب رسمی شما چیست، می
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وزیر عبادی  که با نخست کنم مگر آن من هیچ اقدامی نمی»

دیگر . من تنها یک مبارز در میان مبارزان مشورت کرده باشم

 «هستم.

شیعیان و ماهیت زشت و نابکاری عامری  سخن ناراستی

یا به عبارت سخنان،  باید در آینۀاما نظامی زیر فرمانش را  شبه

وزیری ـ  ـ در مقام نخست، عبادی های فغانفریاد و تر در  روشن

پس از آغاز افول ستارۀ  ،2016در اردیبهشت مشاهده کرد. 

عراق و آمریکاییان « دولت»فشار  باال گرفتنداعش و 

زیر فرمان  عراقیِ  های وهگربر  ،«کشور»در این  مانده یباق

عبادی در حمله به این نیروها سخنانی  ،سپاه پاسداران ایران

 و ،2019در آغاز سال یعنی  با تأخیر بسیار،البته که  کرد،ایراد 

از « الشعبی حشد»پس از عبور بخشی از نیروهای مسلح 

 ازهای جنوب کشور،  در پادگان« شاناستقرار»و مرزهای ایران 

، بخشی از آن سخنان، «قرارگاه سپاه قدس»در دزفول  جمله

های  بر روی سایت هشدار و احساس خطر، عنوان به

آن  در عبادی .چرخید دست به دست وپخش  ایرانیفیسبوکی 

 :گوید می ها بارۀ این دستهدر  سخنان

خواهند، جامعه را ضعیف  دولت را ضعیف می ها آن»

تر از جامعه و دولت  کارشان قوی های تبه تا دسته خواهند، می

و تهدید سالح بر مقدرات مردم مسلط  زور باشوند، تا بتوانند 

ربایند.  کنند، معترضین را می ها اعتراض می . وقتی به اینشوند

ا نظام بعثی جنگیدیم، با آن نظام خونریز جنگیدیم، تا در آیا ما ب

کار بر ما حکم برانند؟ آیا چنین  های تبه آخر یک سری فرقه

 «چیزی عاقالنه است؟

مکان حضور و ایران  به ابتکار پاسدار سلیمانی،، امروزدریغا و 

و مردم ایران به نیروهای تبهکار شده  همیناستقرار بخشی از 

و بر  جاستپرسند، ارتش ایران ک از خود میحق و به هراس 
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بیگانگان  یپا یرزچنین  کشورسر آن چه آمده است که 

  افتاده است؟! و مزدور« تبهکار»

     

دومین بازوی نظامی جمهوری « الشعبی حشد»

 اسالمی

و « محور مقاومت اسالمی» همان حشدالشعبی، نیرویی بر

و رهبری رژیم  هدف تشکیل آن در عراق مورد نظر سران سپاه

ای و  منطقه شدۀ یینتعوظایف  به ینگاه بوده است. اسالمی

نظام هواداران خوِد و از زباِن از دید هم  آن ،نیرو آنجهانی 

و زشت چهرۀ از  یبردار پرده، جای چندانی برای یاسالم

روشنگری در بارۀ هراس حضور و تأثیر شوم آن بر سرنوشت 

ها و  چشمان آن سازمان گذارد، خاصه در برابر نمی ،کشور

این  انتقال مماشات و مالطفت در بارۀ از سرکه  احزاب چپی

و خود و مردم را  و آن را عادی جلوه  ایران سخن گفته بهنیروها 

بارۀ  ای در نوشته در اند. در بارۀ عواقب این حضور فریب داده

چرا آمریکا در پی تضعیف حشد »، تحت عنوان شعبیحشدال

، یکی از بلندگوهای «مشرقسایت »در ، « الشعبی است؟

 و وابستگان رهبریپاسداران  تبلیغاتی وابسته به سپاه

  :خوانیم می ،اسالمی

الشعبی نظامی حشد –های امنیتی  مشخصه ینتر مهم»

کنترل مرزهای مشترک با سوریه، امنیت سازی در عبارتند از 

 های برون مرزی و شهرها و مناطق مرزی، سامان دادن عملیات

های  های عملیات همگرایی در محور مقاومت. نمونه

سازی موصل که در غرب موصل حشدالشعبی در آزاد

باشد. در حقیقت سیر عملیات نظامی در عراق و مرزهای  می

عملیاتی را بدون ضلع توان هر  نمی سوریه به نحوی است که

 «.الشعبی تصور نمودقدرتمند حشد

https://www.mashreghnews.ir/news/749511/چرا-آمریکا-در-پی-تضعیف-حشد-الشعبی-است
https://www.mashreghnews.ir/news/749511/چرا-آمریکا-در-پی-تضعیف-حشد-الشعبی-است
https://www.mashreghnews.ir/news/749511/چرا-آمریکا-در-پی-تضعیف-حشد-الشعبی-است
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  بخشی از این نیرو امروز به ایران آورده و استقرار داده شده

کاری و خشونتی که از آن  با همان پتانسیل تبهنیرویی ، است

 ها ـ ها و سوری ـ همچون عراقی که بدین قصد سخن رفت، و 

خود و هیچ تحولی در آیندۀ  ندنتوان، از این پس، ایرانیان نیز

 !«ایندبدون آن ضلع قدرتمند تصور نم»را  شان میهن

نخستین بازوی نظامی »مورد تشکیل  بهدر بخش قبلی 

نوبت به تشکیل  در عراق ،بار این، اشاره شد« هللا لبنان حزب

و روند  رسید« حشدالشعبی»یا  «سپاه شیعه»ن بازوی یدوم

گردآوری و سازماندهی  بادر آغاز  که، تشکیل آن بدین قرار بود

از تجربۀ با استفاده ، ۀ عراقزد در کشور آشوب نیروهای مزدور،

، بعد، هللا حزبباسابقۀ بکارگیری کادرهای  به یاری و با لبنان و

 هبرانر توسط که یمناسب و هگسترد های زمینه گیری از بهره

 کردن ای  فرقه از طریق، الملکی نوری چونو متعصبی فاسد 

 عراق و ایجاد اختالف و کینه میان شیعیان و سنیان،سیاست 

« ضرورت» حضور و القاء تثبیتِ  مرحلۀو سپس  فراهم آمده بود

از  باارتش عراق و  یدۀپاش ازهم، بر پیکر چنین نیروییوجودی 

و به نام  داعشظهور  یعنی ،دیگر مائدۀ آسمانی راه رسیدن

، ای و مقدماتی های مرحله تالشتمامی این  رغم به .جنگ با آن

بپا وی در  حکم شرعی وهللا سیستانی  فتوای آیت اما با

امواج که  بود ها  شیعه در جنگ با داعشی پیروان خاستن

سپاه »بازوی دوم  تشکیلگسترده و  باالگیرنده و بسیج

 شرعی ناپذیر گردید؛ فتوای بازگشتمستحکم و ، «شیعه

 نیروی وحشت و ارعاب جنگ شیعیان علیهوجوب مبنی بر 

انهدام اماکن و قبور مقدس  ،که قصد تسخیر بغداد داعشی

و تهدید مستقیمی علیه  شیعیان در کربال و نجف را داشت

در اواخر بهار صدور این فتوی،  آمد. می حساب به نیز ایران

 منظور به ،برای سپاه پاسداران ؛طالیی شدفرصتی ، 2014

و به نام درخواست دولت عراق  عراق در آشکار رسمی و حضور

نیروی به  اتکاالبته نه با  . این حضورو دفاع از مرزهای خود
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 تحریضبه « اهل قبور»و « زوار»نظامی بلکه با بسیج  منظم

و  ؛های پر پول با سالح و با کیف، «مقدس قبور ی ازپاسدار»

پس از لغو بخشی از  بیشتری، «ۀبادآورد»های  پولانداز  چشم

زیر البته و  ،ها و از راه فروش نفت، به دنبال انعقاد برجام تحریم

تغییر وعدۀ ، که به ریا اختیاری کامل دولت روحانی بی عبای

در جنگ یعنی ، زمان از آن .داد میرا المللی ایران  سیاست بین

با آمریکاییان، بود  های آشکار و پنهان گری معاملهدر با داعش و 

ابرهای زیر ها  که ستارۀ بخت پاسدار سلیمانی، که سال

ایران و مخفی مانده بود، در آسمان « استراتژی چراغ خاموش»

 .شروع به درخشیدن نمودجهان 

     

  سیر سعودی ستارۀ درخشان سپاه قدس

با  پاسدار سلیمانیبه رابطۀ  قبلی،در بخش  ،نیز پیش از این

بعد از انجام ، پذیرایی از آنانوظیفۀ و  هللا های حزب تروریست

اشاراتی به ایران،  شانرفرا عملیات ترور در چهارگوشۀ جهان و

و  2003های  سالهمان ـ در  اسناد و تصاویریطی  اما شد.

هللا لبنان در  نیروهای حزباز  وسیعتری بخشاز حضور  ـ 2004

دیگری از همین نیروها در شهر حضور بخش  وسلیمانیۀ عراق، 

پرده  ،در ایران های نظامی سپاه قدس ـ ـ مهمترین پایگاه دزفول

 ترقیمسیر توان  ست که میها از همان سال شد.برداشته 

و از میهمانداری  «ساده» سپاهیِ یک از  سلیمانیتدریجی 

سرداری، یا به قول  امیری وبه  های لبنانی، تروریست

 ؛نمودمشاهده و دنبال را « ژنرالی»به مقام های غربی  رسانه

و بر روند ارتقاء مقام در دستگاه سیاسی قدرت در ایران، 

، از طریق در عراق حضور نظامی گستردهسازی برای  زمینه

و  تهدید ابزار عنوان به نظامی گردآوری نیروهای شیعه شبه

 برایمقدمۀ حضور سیاسی  عنوان بهو ، «از پایین فشار»

نشاندۀ آمریکایی در این  های دست دولت اب« در باال زنی چانه»
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و درگیر در جنگ داخلی و جنگ  و آشفته هم ریخته سرزمین به

، در این روند کامال  سلیمانی« ژنرال». نقش کلیدی با داعش

هللا  کادرهای حزب گیری از تجربۀ بهرههمکاری و در  بارز است؛

نظامیان بیرون از حیطۀ  شبهو سازماندهی گردآوری در  ،لبنان

از شم   رخورداریبا ب ،ایران «دولت»مزدوری  و به ،دولتی قدرت

شیعۀ عراقی  رهبران و ولع قدرت یریفسادپذ قوی در تشخیص

. البته همۀ بودند رژیم ایران های بازیکامال  آمادۀ ورود به  که

مندی  داشتن منابع مالی هنگفت ایران و بهره یاردر اختبا  ها ینا

« ژنرال» و استعدادِ از پشتیبانی قدرت سیاسی آن. چهره 

که در  و درخشیدبرجسته شد  ،در روندیقاسم سلیمانی، 

 در ایجاد نظم و امنیت در عراق،انتهای آن باخت آمریکا 

 و عراقیوابستۀ « های متوالی حکومت»خوردگی  شکست

ر بازسازی نظام و دستگاه صاحب اقتدار ددرماندگی هر دو 

ادامۀ خأل قدرت در عراق، قرار داشت و  ،«کشور»برای ادارۀ 

مردم  یبخت نگونادامۀ و  جامعهپاشیدگی  تداوم از هم

، آن به شیعه و سنی و ترکمن و کرد و عرب شدۀ یهتجز

این سرنوشت در . نمود ی میسرنوشت محتوم چون هم

دولت و ملت ، اشتوجود ند ،حقیقتدر  محتوم، تنها چیزی که،

 .بودعراق 

در اینجا  نیز آنکامل شرح  ونقل داستان عراق پایان نیافته 

 تاکنونکه  بدانچهتوان  این نتیجه را می گنجد، اما نمی

با حضور و شرکت فعال مأموران رژیم ؛ که است افزود شده گفته

سپاه قدس ـ  انو در رأس آنان فرمانده ،اسالمی در عراق

مرزی سپاه ـ به  بخش عملیاتی سیاسی ـ نظامی برون

« معظم»مقام با حمایت صددرصد ، قاسم سلیمانی سرکردگی

دامن  ، و بااز جیب ملت ایران های کالن بودجهرف صبا  رهبری،

های  ای شدن هر چه بیشتر عراق و حمایت از گروه زدن به فرقه

های  تشکیل دولتاعمال نفوذ و فشار در با  ،مسلح شیعه

 ،داخلی عراقۀ آتش جنگ شعل مسلک، نشاندۀ شیعه دست
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هر  . این آتشخواهد شدخاموش نهرگز ایران،  یجوار همدر 

و بازسازی نظم و  هامرزدرون در بازگشت به امنیت  ،امیدی

ۀ جامع تأسیس و و دستگاه اداره کشور دولتی و نظام نسق

ایران عالوه بر آن  .دیبلع خواهد و  سوزاندهرا در خود فرو عراق

 با توجه به شرایطی که رژیم اسالمی در همسایگی خود، را،

آتش  در خطر سرایت آنهمچنان فراهم آورده است،  در کشور

کم نیستند نیروهایی در  .خواهد داشتنگه ، مرزها به درون

کشور، آمادۀ عبور از در انتظار نخستین حمله به که عراق 

 اند.  مرزها یا ایجاد آشوب از درون، نشسته

گسیختن  آشوب و از هماین الگوی  ،که این مهمترتر و  تلخاما 

در را،  که سپاه پاسداران آن ست یسناریویدر حقیقت، ، عراق

استراتژی چراغ »تری، از طریق همان  نرم صورت بهایران 

یعنی  .نموده استل دنباو به صحنۀ اجرا آورده  ،«خاموش

تقویت  ، به زیان ارتش،افزایش قدرت اقتصادی و نظامی خود

به زیان  های مسلح مافیایی، و گروه هللا، نیروهای بسیج و حزب

نظام  فساد کشاندنو به امنیتی  نفوذ اعمال ،نیروهای انتظامی

سیاسی و نفوذ افزایش قدرت  ها این موازات بهو دادگستری 

کارشکنی  مداخله و وکشور  نهادهای سیاسیخود در 

هایی که در ایران به  جمهوری ها و ریاست در کار دولتدائمی، 

از طریق  اما  و تغییراتی را وعده داده  شدهرأی مردم انتخاب 

سپاه و  توطئه و دسیسه و اقدامات خالف قانون و سرخودِ 

رهبری و  اتکاالبته به  اش، های مافیایی و امنیتی دستگاه

، اعتبار از انتفاع افتاده ز، از حیویهای  اطمینان از پشتیبانی

که حتا قادر باشند، به  آن ، بیاند نشین شده و خانه داده دست

راتژی است»ای از حقایق در پسِ  ، گوشهشان نداشتهصداقت 

های  را بر مردم ایران آشکار کنند و از نقشه« چراغ خاموش

ر ایران پرده بردارند. فریب پشت شوم رژیم علیه ملت و کشو

های  فریب، دروغ پشت دروغ و بزدلی پشت بزدلی کارِ دولت

رساند که رفتار و سخنان سبکسرانه و  ییجا بهطلب را  اصالح
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به وی و اقرار « برادران قاچاقچی»نژاد، در بارۀ  مایۀ احمدی بی

، های دولتی به پاسدار سلیمانی های هنگفت از بودجه پرداخت

تعبیر وی « شجاعت»به  ی خرج در عراق و سوریه و...،برا

  د!یگرد

افزود؛  فرماندهان سپاه به کارنامۀ سیاه دامروز آنچه را که بای

کار بیگانه در  وارد کردن و مستقر ساختن نیروهای مسلح و تبه

معنایی، جز نقض حاکمیت و در نفس خود خاک ایران است، که 

ی کشور به زیر پای و شکستن مرزها استقالل ملی ایران

و آن هنگام که بدنۀ ایرانی سپاه و بسیج از  رد.ندا بیگانگان

 ، این بیگانگان مزدورمیهنان خود سرباز زنند سرکوب هم

، بکار ایرانآمدۀ  به جانسرکوب مردم   نیروی ذخیره عنوان به

سوریه  به همان روشی که اسد در خواهند آمد.رژیم اسالمی 

  حامیان خود در ایران آموخته است.به 

     

ای و اسد  سیدعلی خامنه« عمق استراتژیک»سوریه 

 وی در میان اعراب« قهرمان»

  در مکتب اسد

 ها و تظاهرات گسترده در ناآرامی دوسالۀ نخست هماندر

 یژهو به ،همردم بپاخاست وحشیانۀ سرکوب به موازاتو  سوریه،

بخشی از بمباران هوایی شهرها و روستاها، با مشاهدۀ 

سرپیچی مردم از ادامۀ سرکوب  «کشور»این  نیروی نظامی

ازهم  یجتدر بهو با تداوم جنگ داخلی بدنۀ اصلی این نیرو  نموده

و جوانان متواری  پرسنل نظامیبخش بزرگی از  .پاشید

های  گروه بسیاری از رفتن به خدمت سربازی سرباز زدند.

هایی نیز به شورشیان  دسته را ترک و« کشور»از آنان بزرگی 

نیروی سرکوب خود، و تأمین در جبران  اسدتند. سپیو
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کار، بیکار، دزد  های خالف ترین الیه از پست هایی متشکل دسته

 ،گردآوردهللا لبنان،  به یاری و با حضور حزب، را و قاچاقچی

یه مسلح کرد و به جان مردم ناراضی سور داد، سازمان

یا « سپاه ارواح»شان به  نام سرعت بهها  انداخت. این دسته

و  بسیج شده و مزدور سپاهی ؛شهرت یافت« سپاه مرگ»

ها به  کوپترها و در پناه تانک حملۀ هلیهر که پس از  مسلح

از کودک و زن و مرد و  ،مناطق مختلف هجوم آورده و هر که را

ج اکشته و هرچه برسر راهشان قابل حمل، به تار ،پیر و جوان

و پس از یکی دو روز توقف و کشتار و غارت، بساط خود را  برده

 دیگر پهن کنند،ای  یا منطقه، تا در جایی و روستایی جمع کرده

 و امضای حضورردپا  عنوان به ،پیش از ترک، این جمله رااما 

برای همیشه یا  اسد: »اشتندگذ برجای میبر در و دیوار ، خود

 بودی نبار نخست  اینالبته  «سوریه را به آتش خواهیم کشید.

 .دش می یچنین رفتار خودبا مردم سوریه  از سوی حکومت که

را در مکتب  ناراضیبرخوردی با مردم و روش بشار اسد چنین 

همین ، 1982. حافظ اسد در سال بودآموخته  ـ پدر ـ حافظ اسد

 32به روایتی  .ستبکار ب Hamaشهر رویه را در برابر شورش 

 را از دم تیغ در این شهر از مردم زیر سیطرۀ خودتن  هزار

سرکوب و  بعد از آن که از پسِ  ی،وشود؛  و گفته میگذراند. 

و  نظر دوبارۀ برای جلبِ ، برآمدآن شورش  خاموش ساختن

 عنوان بهپادشاه عربستان سعودی، برادر خود را  های کمک

اعزام داشت. پادشاه  عربستانفرستادۀ ویژۀ خویش به 

حافظ اسد خودداری ویژۀ فرستادۀ و برادر سعودی از پذیرفتن 

ارسال  سعودی برای پادشاهپیامی  هفرستاد اما آن. نمود

چنانچه ما بار دیگر مورد تهدید »داشت با این مضمون که: 

کل دمشق ، بلکه Hamaقرارگیریم، مجبور خواهیم شد، نه تنها 

سران جمهوری اسالمی از اسد بسیار  «!را ویران و نابود کنیم

شان حاضرند ایران و  و برای بقای خود و آرماناند  درس گرفته

 ایرانیان را قربانی کنند.
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  سرآغاز اتحاد با سوریه    

سابقۀ  درنظر گرفتنشرح سرنوشت سوریه را، البته با 

با حافظ و بشار ، اسالمیمناسبات جمهوری رابطه و تر  طوالنی

باید به سرنوشت  العمر سوریه، اسد، رئیس جمهورهای مادام

 شتسردو،  آنسرنوشت شوم عراق دوخت و بر بستر 

های رژیم اسالمی را که بر الشۀ کشورها فرودآمده و  سیاست

 .نمودکند، مشاهده و دنبال  تغذیه می ها آناز 

به و بدون انقطاع تا ، که همواره را آغاز این رابطه و ادامۀ آن

برای سنگینی  ، سیاسی و اخالقیهای مالی هزینه، زامرو

و در  داشته است، باید در همان آغاز رژیم اسالمی ایرانملت 

انگیزۀ و  جستجو نمود میان ایران و عراق، ساله هشتجنگ 

تقابل دشمنانۀ حافظ اسد با در را  ، از سوی سوریه،آنشروع 

رقابت خصمانه میان دو حزب بعث سوریه و  صدام حسین و

، که رسیدن به این یافت« رهبری جهان عرب»عراق بر سر 

تنها از مسیر  ،جمهوری اسالمی مقام، تا پیش از پیدایشِ 

 .گذشت دشمنی با اسراییل و حمایت از فلسطین، می

جمهوری اسالمی نشاندن ایران « کفایت»و  «هنر»بزرگترین 

. زیرا این ، بجای اسراییل بوداعراب «اصلی دشمن» عنوان به

مدعی  «کشورهای اسالمی»های  رژیم، مانند سایر رژیم

های اسالمی  بود و در رقابت با رژیم «رهبری جهان اسالم»

 ضدآمریکایی صدور انقالب اسالمی دیگر و یافتن دست باالتر،

 نعنوا به ،را اسراییلناپذیر با  ستیز آشتیبه انضمام  ،هبه منطق

 های خود سیاست در دستور ،مقاماین رسیدن به  شرط پیش

اسد، البته در قبال دریافت  بزرگترین خدمت وقرار داده بود. 

جلوگیری ، از ایران ، از جمله دریافت نفت ارزانهای هنگفت باج

علیه ایران در « سران عرب ساالنۀ اجالس»از یکپارچگی موضع 

از ساله بود. البته پیش از آن نیز حافظ اسد، که  جنگ هشت

پیروزی انقالب اسالمی در ایران استقبال و آن را در راستای 
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همین در آغاز  .یل قلمداد کرده بودیتقویت جبهه مبارزه با اسرا

های رژیم انقالبی درگیر  گیری برای بذل و بخشش حد از موضع

 آمد. حافظ اسد می حساب بهدر جنگ با عراق کافی به مقصود 

، که خود نیازمند کمک دیگران و در رأس همه وابسته به نیز

چیز بیشتری نداشت که در حمایت از ایران  و بود، روسیه

ی خود، در رقابت و ، این معامله و پیمان را برانمایدعرضه 

، براساس این بدین ترتیب دید. دشمنی با دیگران سودآور می

 ۀتوج ۀشایستدر مقام  به رهبری اسدها سوریه دو موضع،

 قرار گرفتجمهوری اسالمی  «استراتژیک»، در محاسبات ویژه

باقی ، تا مرحلۀ نابودی سوریه این رژیمو متحد استراتژیک 

« انسان گرگ انسان»اصل  هنوز در آن که« جهانی»در  .ماند

و آمادۀ دریدن یکدیگرند،  صدد درها همواره  جاریست، و دولت

امر  ،بر مبنای دشمنی با دیگری ،«فاوستی اتحادهای»چنین 

ها و مردمان  به زیان ملت ،ها آنهزینۀ  و ستای  افتاده« پا پیش»

 بحسا بهای  ها، در هیچ معادله و بهای اخالقی و سیاسی آن

حتا عبور از روی الشۀ  خواهد باشد. هرچه می آیند نمی

که عموما  از حد منافع شخصی  ، به نام حفظ منافع،انپیمان هم

 برهم گردی  مجاز است و نیز رود، قدرت فراتر نمی انصاحب

 تر در بستن پیمان با شیطانِ  پیش ،که نشاند نمی وجدانیهیچ 

  .گذاشته شده است حراج، به درون

     

 در برابر نفرت دیگران  :ایرانی روان یبخت نگون

و  ها ریشه از نظر صرفقدیمی و  سابقه از اینگذشته و اما، 

و  یپیمانی میان رژیم اسالم رابطه و هم پیدایش های انگیزه

و توجه  این رابطهروند تحولی و تکاملی بررسی  اما، رژیم اسد

بسیار  ایرانیانبرای  ،ببار آورده استنتایجی که  کیفیتِ  به

آنچه بر سوریۀ ویران  زیرا مانند، سرنوشت عراق،رد. اهمیت دا

را  آنماهیت اهداف  ،رفته و نقش و سهم رژیم اسالمی در آن
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در درجۀ  ،نموداریو در این  سازد. تر نمودار می بهتر و روشن

را به  ایرانیان توجه، دهنده تکاندو نکتۀ اساسی و  ،نخست

  .دننمای جلب می ،خود

، رژیم اسالمی در جنایاتی که رژیم اسد آلودگی دستنخست 

علیه مردم خود  ،«داخلی»گذشته از جنگ  ۀسال هشتطی 

 َگردِ و  از حد و از شمارش خارج این جنایات است. اعمال کرده

 ؛نشسته است بر دامن ملت ایران، ها آنننگ  ۀبدنامی و لک

به پایگاه اعزام نیروی سرکوب و قتل و  شسرزمینکه  ملتی

نفرات  برای تأمین ثروتششهرت یافته و  ها سوریعلیه غارت 

و در خدمت ، سوریه منابع ویرانینظامی و پیاده، تسلیحات 

تنها یکی از  اسدظاهری حفظ  اهداف رژیم اسالمی، که

به گزارش برخی از افسران  .شود میبکارگرفته  ،هاست آن

از جمله  2012از همان سال  فراری نیروی هوایی سوریه،

، قسمت امنیتی امان پایتخت اردن به سوریخلبان متواری 

تهیۀ لیست دار  عهدهـ  720نیروی هوایی سوریه ـ بخش 

از پیچ و مهره گرفته تا  ؛است هرروزۀ سوریه، از تهران سفارش

: ویزین سوخت هواپیما. به گفتۀ چرخ و روغن هیدرولیک و بن

تقریبا  هر روزه هواپیماهای باربری از تهران حامل آنچه »

های نظامی سوریه فرود  است، در فرودگاه شده دادهسفارش 

نیازمندها خودداری این ها از تحویل  آیند... چنانچه ایرانی می

« کنند، ظرف دو هفته نیروی هوایی سوریه از کار خواهد افتاد.

توقف تأمین نیازمندهای رژیم سوریه را  قصده رژیم اسالمی البت

، در نیز از اقدام به هیچ تالشی ساله هشتدر این نداشت و 

 کوتاه نیامده است.  حمایت اسد،

رو شدن با بامکان رو ،دست بر قضا ،، برای ایرانیانی کهبنابراین

زده، قربانی داده، متواری از خانه  جنگخورده،  زخمهای  سوری

 های تحقیر در سراسر جهان، و آواره در اردوگاه  کاشانه و

، گیرند میقرار لحظۀ نگاه در نگاه شدن با آنان،در و  هآمد پیش
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چشم در  ، مشاهدۀ شعلۀ خشم و بیزاری از ،بایست نمی

 تا ،بهتر آن است و در شگفت شوند به خود،نسبت  ها سوری

سر شرمندگی از پاک کردن این لکۀ ننگ از دامن خود،  زمان

به یا  حق بهایرانی در دل سوری، چه  نام .دنفرود آورنگاه 

و ها،  نه تنها سوری افروخته است.ناحق، آتش نفرت و انتقام بر

اند، بلکه  افزوده شده ها سوریبه که ها  عراقی نه تنها

های تلخی که در  تجربه ساکن ایران، باپناهندۀ های  افغان

نفرت  مشترک اسحسا اباند،  رابطه با جنگ سوریه کرده

ها و  سوریبه و چه ناحق ـ  حق بهنسبت به ایرانیان ـ چه 

  اند. پیوسته دیگران ها و عراقی

، اسفبارتر و بارتر فالکت، سرنوشتی مردماندر میان همۀ این 

. توان یافت نمیان های پناهنده به ایر از روزگار افغان آورتر ترحم

به ، هایی که از برخی از دستگیرشدگان افغانی در بازجویی

صورت  ،داخلی سوریه جنگ های در جبهه مخالفین اسد دست

بسیاری از این مردان  ؛که است شده یدهشن دفعات به گرفته،

به جرم کارهای خالف، دزدی یا قاچاق مواد مخدر و یا در  ،جوان

به دلیل اشتغال به کار سیاه و بدون برگۀ اثر دستگیری 

بند، پس از زندانی و از درون در ایران شناسایی و اجازۀ اقامت، 

با وعدۀ و ، ترتیب مالقاتی با افراد سپاه در همان زندان

 بایا  و بقیۀ مجازات، که گاه تا حد اعدام است، بخشودگی

 به اعطای برگۀ اقامت، برای خود و اعضای خانواده، وعدۀ

ا وعدۀ دریافت اند و گاه نیز با کل خانواده ب سوریه اعزام شده

ها کم  . البته در میان افغاناجازۀ کار و خانۀ مجانی در سوریه

به شوق  که «اهل قبوری»و  اهل شیعه متعصبِ نیستند افراد 

قهرمان »، علی ابن ینحسزینب خواهر  «قبر»برانگیختۀ دفاع از 

در برابر  «سیده»آن  «قبر» وظیفۀ حفاظت از به و ،«کربال

هللا،  که به گفتۀ حسن نصرهللا، رهبر حزب ،کافران داعشی

حسین را به شهادت »که  هستند،« ییها تکفیری»همان 
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و   های سوریه رفته به جبههداوطلبانه  ،«اند رسانده

  اند. بازنگشته

نیز  برخوردها ترین ترین و ظالمانه نازل، ها گزارشهمان  بنا به

پاسداران انقالب پاه ساز سوی ی اعزامی ها افغان علیه

که،  چنانگیرد.  صورت می ،های سوریه به جبههاسالمی، 

میان سران شورشی و   از مکالمات ضبط شده ،نمونه عنوان به

های  وابستهکه آید؛  برمیافسران سوری در معاوضۀ اسرا، 

، ها در ازای آزادی افغانی ،مسئول معاوضۀ اسرا  ِسورینظامی 

 ، به تجویز افسرانِ شورشیانجنبانند.  حتا انگشتی هم نمی

 روا دارند،بر اسرای افغانی هرچه خواستند،  توانند، می ،سوری

از نظر نظامیان  زیرا .هر چه خواستند؛ بکشند یا رهایشان کنند

نیروی تأمین این منبع و الیزال این ذخیرۀ انسانی  سوری،

شایع . نماید ناپذیر می پایاندر جبهۀ دفاع از اسد،  پیاده جنگی

 دالر 700 کشته در جنگ سوریه پول خون هر افغانیاست که 

  شود. است که، توسط رژیم ایران، به خانوادۀ آنان پرداخت می

 ۀشان به شانهکه خود  سوری اسد، حامیان و سرانحتا 

، عراقی الشعبی پاسداران، حشد نیروهای اعزامی سپاه

در و ، و پاکستانی افغانیو زینبیون و فاطمیون  یهللا لبنان حزب

در جنگ داخلی حضور داشته و  ی،سروهای  افکن بمب معیت

 حس نفرت آناز  دارند، سوریه های رژیم دست در جنایتخود 

کشته ، یعنی ای از آن خالی نیستند. نمونه نسبت به ایرانیان

را « کشور»در این ، از فرماندهان و سران سپاهتن شدن چند 

کشته شدِن  ازجملهتوان به ذهن فراخواند و به یاد آورد؛  می

در  ،«حبیبِ سپاه»معروف به  «حسین همدانیحاج سردار »

شایع شده و یکی از  2015در هفتۀ آغازین اکتبر . این کشور را

اسد نیز اعالم کرده بود که بشار فرماندهان ارتش باقی ماندۀ 

 موضوعِ « .زی بزرگی دست خواهیم یافتبه پیرو یزود بهما »

بود که گفته در میان و حمله به این شهر  Aleppoمحاصرۀ 
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هللا در  شد که برای آن صدها نیروی رزمنده از سوی حزب می

و به این  تدارک دیده نفرهزار 3 ییتنها به« ایران»و  بوده راه

از فرماندهان سپاه  تنی چنداست.  جبهه اعزام داشته

، قرار بود، همگی به نام کارشناس و مشاور و... ،انپاسدار

، بود گذاشته شده اکتبر که قرار آن بر دوازدهمپیش از حمله، 

. آن حمله بدون نیروهای آورند به عملهایی ها بازدید از جبهه

 به دستنیز « پیروزی»ای به نام  انجام گرفت و نتیجه« ایرانی»

و  تعدادشاننه اه، که سپارشد . اما تعدادی از فرماندهان دوریان

، اعالم نشده است و راستی یدرست بهنه علت مرگشان نیز 

حسین همدانی  ازجمله .کشته شدند پیش از آن حمله

آن از  چند روزی قبل در هشتم اکتبر،که ، سپاه فرماندۀ ارشد

ای  و عده نبردیک گویند در  میبرخی  .کشته شده بودحمله، 

روایت در  . در هر حال،یلبواتومگویند در اثر یک سانحۀ  می

 ؛کهروایت   این به و شود نقل می متفاوت یا گونه به ،سوریه

فرماندهان  حضور و بازدید مکان و زمانِ  ی در بارۀگزارش دقیق

از درون سران ارتش اسد، به و  ،، از پیشاز جبهه سپاه

 از طریقنیز،  در روز حملهیان داده شده بود. ششور

های مستقر در قرارگاه  ایرانی هراسان صدای ها، سیم بی

، که آن هایی بوالنسمآژیر ممتد آ و همچنین Aleppoجنوبی 

 .شد شنیده می کردند، ترک می سرعت بهقرارگاه را 

شایع  همچنیندر سوریه و در میان نظامیان نزدیک به اسد 

برخی از سران  ناپدید شدندست ایرانیان در است که 

های بیش از حد  دخالتمخالف سیاسی و نظامی سوری 

به نیست شدن ژنرال  در سر ازجملهسپاه، در کار است، 

Shahlish.شود  گفته میحتا  ، آجودان مخصوص بشار اسد

و سفر  ،موضوع شرکت مستقیم روسیه در جنگ سوریه

طرح و مالقات با پوتین برای  ناگهانی بشار اسد به مسکو

عالوه بر ضعف ، این شرکتاز وی برای  حضوری درخواست

 اش، همچنین فزایندۀ اسد و دستگاه سرکوب امنیتی و نظامی
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های خارج از مرز و  و دخالتبه ماهیت مقاصد ایران برای سوریه 

یکی از افسران روسی  که . چنانداشته استنیز ربط حد سپاه 

وابستۀ نظامی سفارت آن  عنوان بهها در دمشق،  که سال

ها با  مورد رابطۀ سوریکشور در سوریه زیسته است، در 

 : گفته استها  ایرانی

اند. و این  ها از دوستان و حامیان خود وحشت کرده سوری»

خواست درکه بشار اسد از روسیه  ه استترس موجب شد

ها از ایرانیان، که با  د. سوریاینمبدر سوریه را حضور مستقیم 

و به   کنند به خشم آمده سوریه همچون کلنی خود رفتار می

اند که به سوریه  ما خواسته رو از ندارند، از این اعتمادی ها آن

 «برویم.

وپنجم  استان سی عنوان به سوریه»چون:  ییهاالبته ادعا

مقاومت  فرمانده سابق نیروی، طائبحسین  از سوی «ایران

، رئیس سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مسئول بسیج

ترین و  از بدنام یکی و فعلی اطالعات سپاه پاسداران،

عالوۀ به  ،نهای نظام اسالمی نزد ایرانیا منفورترین چهره

 توسط سپاه و به هزینۀ مردم ایران،کارهایی که در سوریه 

تر  آسان را ها از زبان روسی ،ها روایتباور  ،گیرد صورت می

 نماید.  می

، حضور روسیه غیرمذهبی را به نیز ،های حامی اسد علوی

از حضور فعال و تبلیغات  دهند، زیرا ایران ترجیح میعوامل رژیم 

های هنگفتی که از سوی مأموران رژیم  مذهبی و هزینه

برای  ،در دمشق و شهرهای دیگر سوریه و سپاه اسالمی

ها، مساجد، ایجاد مدارس مذهبی و  ساختن حسینه

ناراضی شده و  ،شود میصرف  خانه برای تدریس قرآن،  مکتب

زنان  مشهود گسترش حضور از همچنیناند،  به هراس افتاده

که پایه و مبنایی در  محجبه در شهرهای بزرگ سوری،
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ناخشنود و  ندارد ها، به گفتۀ خودشان، علویاعتقادات 

  اند. ناراضی

های خالی از سکنه و  خانههای فراوان و  زمین ،قدس سپاه

در رداخت پول به رژیم اسد متعلق به فراریان سوری را با پ

در جوار  یژهو بهسوریه، « الجیشیِ  سوق»شهرها و روستاهای 

بسیاری از  و دهد میخریده و در اختیار شیعیان قرار لبنان، 

به  یهای نیز با چنین وعدهرا خانمان در ایران  های بی افغان

  کند. میسوریه اعزام های  جبهه

     

رژیم اسالمی در فرای تعارض هستی ایران با اهداف 

 مرزهای کشور

رژیم اسالمی در عمل در  ؛که اینبسیار مهمتر نکتۀ اما و 

به صورتی ، آن  داخلی در جنگمستقیم شرکت  باو سوریه 

در راه اهداف که تا کجا آماده است،  دادعریان نشان کامال  

دستیابی تالش برای  ،علیه آمریکا« نبرد»ادامۀ  جمله ازخود، 

افزایش کوشش در و یا  مشرف به اسراییل« سنگرهای» به

پیش  این کشور،خاک هایش به  موشک پرتاب و اصابتشعاع 

ادامۀ ناامنی یا ؛ ماندنباقی بیشتر تنها دو راه  ،تا جایی که :رود

ادامۀ جنگ و علیه اسراییل و آمریکاییان حاضر در منطقه، 

قرارگرفته بر « کشورهای» یک به یکو فروریزی  کشتار مذهبی

ها و  پاشی سرزمین به قیمت ازهمو « ت اسالمیممحور مقاو»

بهای به خاک سیاه به به تل ی از خاکستر و  ها آنتبدیل 

 های دولتقبول  ،و یاها انسان،  میلیونو آوارگی نشستن 

و تحت  زیر سیطرۀ فرماندهان شیعه ،مافیایی و نشانده دست

با « راودهم»و  «ملعات»تن دادن به و  ایران فقیه یولرهبری 

 آزادی عمل وست؛  در هر دو صورت یکینتیجه  .ها آن

اش در گسترش  و نیروهای مافیایی و نظامیرژیم  ۀگشاد دست
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در »که « ای قدرت منطقه»یک  عنوان بهدر منطقه  ودخنفوذ 

محور مقاومت »بر  «آنسیر عملیات نظامی و سیاسی 

 دنتوانکس و هیچ دولتی  هیچ ،«جهان اسالمی»یا « اسالمی

والیت مطلقۀ فقیه  «بدون ضلع قدرتمند عملیاتی را»هیچ 

 مسیر این هدف، خود را در تاکنونرژیم اسالمی  «.ایدتصور نم»

دوام  وداند  می« یپیروز»در راه و در سوریه  «پیروز» عراق در

 شمارد. می« پیروزی»دیگری بر آن اسد در قدرت را مقدمۀ 

 ینتر مهماز به عبارت دیگر  و ها گاه گره و این یکی از

گران اسالمی و درک  میان درک حکومت ،ست که یتعارضات

هستی  تعارضی که ؛وجود دارد ،ایران و کشور ملتاز ایرانیان 

های سخت و خطرهای بزرگ کشانده است.  ایران را به چالش

ست و اوست  رشتۀ تصمیم و عمل در دست حکومت اسالمی

عنا و مفاهیمی از م را، کج خود دریافتِ های سنگیِن  هزینهکه 

به ملت ایران  ،«ای قدرت منطقه»و  «اقتدار» ،«پیروزی» نظیر

« دادن شکست»خود را در اسالمی رژیم  تحمیل کرده است.

و در تهدید اسراییل  «پیروز» در عراق یا سوریه آمریکاییان

نشاندۀ آن در هر کجا که  ، سپاهیان دستداند می «موفق»

الزم باشد، وارد شده و دست به عملیات زده و ناامنی ایجاد 

باال ای  زنند، و فشار را به درجه کنند، به هراس دامن می می

به ، مرحله به مرحله ،خود راهای  هدف، تا رژیم اسالمی برند یم

 خود وبه ایرانیان  اما کند.« پیروزی»و احساس  کرسی بنشاند

بینند و به حس لمس  می ینع  به و نگرند می یشمیهن خو به

چنین افکار و پیشرفت و بر بستر معادله این که در  کنند می

بیشتری به پارگین  سرعت بههر روز  اند و بازنده اهدافی،

از قوای زایندگی و بقای  خلیه شدن، تنهاییدگی رخو شکست

گسیختگی و  از هم فردی و اجتماعی و شایستۀ انسانی،

تر  نزدیک تضعیف ارکان نگهداری این جامعه و ملت هزاران ساله

د. نشو میالشی جانی فاسد و مت رون همچون جسم بیو از د

رژیم  طِ ب  مخَ  درکِ  لیِ ، برای دریافت بهتر هستۀ اصشاید
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سخن و تکرار یادآوری  «شکست»و « پیروزی»از  اسالمی،

آمریکا، در بارۀ سابق سینجر، وزیر امور خارجه یهنری ک

 دهنده باشد. یاری  ،در زمان جنگ سردمسابقۀ تسلیحاتی 

دوستان دست درکار بنیاد داریوش همایون روزی در بحثی که با 

عزیزم،  دوستداشتیم،  خواهی مشروطهـ برای مطالعات 

در  اطمینان از شکست جمهوری اسالمی، در مهدی موبدی

در  وی و نقل کرد کهیادآور شد سینجر را یسخن ک، اهداف خود

دوران جنگ سرد و اوج مسابقۀ تسلیحاتی با اتحاد جماهیر 

از سوی  تحمیل هزینۀ تسلیحاتی ؛ه بودگفت سابق شوروی

 «پایگاه سوسیالیسم جهانی»رهبران شوروی و ولع  به آمریکا

ی ام، دهای نظامی زمینه خود در «یقدرتابر »نشان دادن در 

 و در نهایت انآن بر پشت ست و وزنۀ سنگینی در برابر شوروی

خواهد انداخت.  زانو بهآن را  را خواهد شکست و کشور کمر آن

از  محتومِ  ها تا مرحلۀ پایانی و ای بود که روس و این آن نکته

 تاریخیِ  و شکستِ امپراتوری خود  شدن یدهپاش ازهم و پاافتادن

، و نفهمیدند که مهم قادر به دیدنش نشدند« هایشان آرمان»

آن نیست که دیگران در این بازی چقدر زیان کنند، مهم آنست 

 خواهیم باخت.که ما تا کجا 

سران رژیم اسالمی یا گوش کر و چشم نابینایی در برابر 

و  «شکست»و  «جهان»های تاریخی بشر دارند و یا  تجربه

بینند که عقل سلیم  ای می را از دریچه این جهاندر  «پیروزی»

از  نظر صرفشمارد.  نمیبرِدماغ  بطِ آن را جز پریشانی روان و خَ 

بار  اوضاع فالکت از نظر صرف ایران و فزایندۀرو به وخامت وضع 

 گاه هسوریه صحنۀ اصلی نموداری و جلو امامتأسفانه ، عراق

این پریشانی بر  گواه معتبر .است شدهمخبط  درکاین عینی 

آنچه سران  میان، ستای ساده قیاس و سبکی این مغز، درک

 «پیروزی»، در بارۀ ای آن جمهوری اسالمی و متفقین منطقه



48 
 

در نظر آوردن حقیقت  ،مقابلدر و  ،پندارند و می گویند می اسد

 .است و تصویر واقعی سوریۀ امروز

صدها  ،اند نابود شدهکه  یشهرها و روستاهای ویرانتصویر 

 ـ و 2016تا آخر  ، تنهانفر هزار 250هزار کشته ـ نزدیک به 

آوارگی نزدیک به دوسوم جمعیت آن  ها زخمی، میلیون

آیندۀ سوختن زنان و کودکان و  رنج، وضع اسفبار و پر«کشور»

جگر و  شرح خون و... ترکیه، اردن، لبنان های در اردوگاهآنان 

های اروپای غربی  «بهشت»های رسیده به  یتحقیری که سور

زیر پای به کشوری مخروبه و از هم دریده و  .کنند تحمل می

که تعدادشان در آسمان  افتاده های روسی ها و بمب افکن بمب

شوم و پیام  از پرندگان استبیشتر  مراتب به سوریه اختر کج

، از همان بمباران پس از هر عملیات که های روسی خلبان

تبدیل سس ماینز »را به  ها آن دهند؛ گزارش می آسمان

 ای  زده فالکت و  بخت نگونمردمان   یمن بدروزگار تصور  «!کردیم

به جبهۀ  ،«سپاه اشباح»که تازه بعد از جان بدر بردن از دست 

های اسالمی نظیر  در بند تروریستپناه آورده و مخالف اسد، 

که به « پیروزی کشور» شوند. النصره و داعش و... گرفتار می

 اش هر گوشهافتاده و از  مسلح زیر دست و پای بیگانگان

 ،عربی لبنانی عربی، های زبان انواع مختلف از ای غریبهنجوای 

ای، فارسی دری، اردوی  بصرهبه لهجۀ عراقی عربی 

 .شود شنیده می ، روسیها آنپاکستانی و بر فراز سر همۀ 

و نشست و  «صلح»ی ها در تالشکه « کشور مستقلی»

، آن رنگارنگ مذاکرات های ها و جلسات و کنفرانس برخاست

و  حضور دارند و روسیه و اروپا و آمریکا و...، از ایران و ترکیه همه

کنند، جز  سخن گفته و تعیین تکلیف می آن در امور آیندۀ

های  طرفای دیگر وجود ندارد.  سوریهزیرا در حقیقت ها.  سوری

 جنگند. نیابتا  باهم می آنکه در خاک  دیگرانند نیز واقعی جنگ

باقی نمانده  یک نام و جز یک مخروبهجز  ،چیز یچه،  سوریهاز 

 است کههمین تنها اسد سوریه است و سوریه اسد. و  !است
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آن . مهم کند یت میافکو  شتهاهمیت دابرای رژیم اسالمی 

موفق به  تاکنون شان که آمریکاییان و متحدین غربی است

در خاتمۀ  خورده و« شکست» ها آنند. ا هنشد اسدسرنگونی 

اسد و اجبار به مذاکره « دولت»جز قبول  د،نای ندار چاره جنگ

 با ایران و ترکیه و روسیه و عربستان سعودی و... و این از نظر

به معنای  سران جمهوری اسالمی، جمله از، مدافعان اسد

تخیالت یک مغز بیمار است چنین پس  ازتنها ست. «پیروزی»

خود و متحدین و همفکرانش و  یجانب به حقبا  ،الملکی نوری که

 :گوید میو کنایه به اوباما  طعنه به

گفتند که اسد ظرف دو ماه سرنگون  میدر واشنگتن »

 «شود، حال سه سال گذشته و اسد هنوز برقرار است. می

و  ایرانی همفکران از زبان، همین دست از دیگریهای  گفتهو یا 

نظیر فردی از سوی از مدافعان سرسخت و وفادار به اسد، 

سازمان  کلیر دب تکسی که از پست معاون، صالحی اکبر یعل

 المللی انرژی بین اسالمی، نمایندۀ ایران در آژانس همکاری

تحت مسئولیت رؤسای  ،اتمی و وزارت امورخارجۀ ایران را

گرا، از خاتمی و روحانی  طلب و اصول جمهور ایران اعم از اصالح

های  سیاستدر جریان کامل طی کرده و  ،نژاد گرفته تا احمدی

زمانی که اسد در سوریه بوده است.  جمله ازرژیم اسالمی، 

 وشده علیه مردم خود سالح شیمیایی  یریکارگ بهمتهم به 

ریاست شورای »، در مقام فسنجانیهاشمی ر رباک که یدرحال

عبور از  خبر و اینصحت طی سخنانی، نیز  «مصلحت نظام

، در صالحیاما اقرار نموده بود، « خط قرمز جمهوری اسالمی»

ضمن تردید در صحت خبر و طعن  مقام معاونت حسن روحانی،

 حال یندرعصالح شیمیایی،  یریکارگ به دورویانۀ و لعنِ 

 :ویدگ می

دمشق همکار و متحد مهمی برای ما است که ما در حقیقت »

خواهیم از دست بدهیم. برخی از کشورها موضوع را  او را نمی
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کنند، اگر سوریه را مورد هدف  تصور می ها آنگیرند.  آسان می

رو جنگ  قرار دهند، این امر به تضعیف ما خواهد انجامید. از این

یک جنگ دیگر را ـ به نیابت از آن کشورها ـ  ینوع بهدر سوریه 

ما مقاومتی را که سوریه از خود نشان نیز در سایه دارد. 

 20اشپیگل شمارۀ   از مصاحبه) «کنیم. دهد ستایش می می

 (2013اواسط سال 

     

 «نه جنگ، نه تجزیه، نه جمهوری اسالمی»

« پیروز»را  ،سران رژیم اسالمی، متحد استراتژیک خود، اسد

ایران  «دولت»ه و چهرۀ نمایندگی خارج امور یروزد، ندان می

قهرمان »او را  «رهبرش»کند و  ستایش می را اسد «مقاومت»

سرزمین  همانای از  هنویسند ،زمان هم، اما خواند، می« اعراب

در بارۀ خود،   زیرزمینی یها پناهگاهاز ـ یاسین الحج صالح ـ 

 نویسد: بقای اسد، میآیندۀ سوریه، با 

رژیم حتا اگر در برابر شورشیان موفق شود، جز یک رژیم »

مافیایی نخواهد بود؛ یک نظام مخروبه و ویران که بر ستون 

همواره در انتظار عملیات کار بنا شده که  باندهای جنایت

  جنایات بعدیگر  د بود که خود توجیهنجویانه و انتقام خواه تالفی

 .«خواهند شد

به روی آیندۀ ایران که رژیم  ست یمشابه انداز و این چشم

چشمان ایرانیان  در برابراسالمی در چهل سال عمر خویش 

که تاریخی از یک ملت  مانده یباقشبحی  ؛قرار داده است

 شپاشی و فقدان امنیت، از وجنات فساد و تباهی و از هم

عراق  ، سرنوشت مردمانی پیوند خورده بهبارد همین امروز می

محور مقاومت »سایر کشورهای قرارگرفته بر  و سوریه و یمن و

« امت»های مختلف یک  بخشبخشی از  ۀمثاب به، «اسالمی
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ایرانیان ما  .الزمانی و والیت صاحب سایۀ حاکمیت شیعه زیر

باید چشم بر این واقعیت تلخ بگشاییم؛ اگر وضعیت به همان 

در بیرون و زیر سلطۀ رژیم اسالمی، روال و منوالی که تاکنون، 

رفته است، ادامه یابد، ایران  پیش درون ایران و در پیوند باهم

شهد  قطره قطره؛ بزرگترین بازندۀ این تداوم خواهد بود تردید بی

جان و در  جان ایران و ایرانی مکیده و از آن پیکری فرسوده و بی

، تبهکاران ای در دست حال اضمحالل تدریجی و بازیچه

اهل »و « زینبیون»، «فاطمیون« »حشدالشعبی»، «هللا حزب»

برجای خواهد  زیر فرمان سپاه پاسداران انقالب اسالمی «قبور

ه جان هم نیافتند، حتما  به ایران ب غنائماگر بر سر  ها آن .ماند

ها و  که به جان سوری جان ایرانیان خواهند افتاد. چنان

 ها افتادند.  عراقی

ها و تجاوزات  به یاری بمب ،توقف چنین روند و تداومی اما

 اتکاکشورهایی که با استناد و  تجربه دربیگانگان، به شهادت 

ایت و فساد به جنرا های عینی، تصویر شد، ایرانیان  به واقعیت

به  را آلوده، کشور ها همدستی با همین گروه و خودفروشی

را  قربانی، جوانانمان را تل خاکستر تبدیل، زنان و کودکانمان

و به فارس و ترک و بلوچ و  نابود باره یکبه را مان  آواره، ملت

 ه و میراثهزاران سال  و سرزمین ترکمن و...همه دشمن هم

طلبان خواهد  غمای تجزیهیبه  ازهم دریده را صد نسل ایرانی

از میان  و کردکن نخواهد  ریشه را کار اسالمی رژیم تبهاما  ،داد

مغز »های  کنونی با بازی« چندقطبی»جهان . بردنخواهد 

زیر  و آمریکاییانخردی  چین و سالح گرم روسیه و بی« سرد

... طالب کوبیدن ایران و های سعودیِ  و عرب ها فشار اسراییلی

 تنها سرنوشت ایران را به داو خواهد نهاد.

استراتژی بقای ملت، استقرار دولت شایستۀ این ملت و 

و  تحقق آرمان ایرانی آزاد و آباد و نگهبان صلح و دوستی

ریخته خواهد  فرو ، از آسمانهای بیگانگان ، نه با بمبرواداری
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شد و نه بر زمین سوختۀ نظام اسالمی تحقق خواهد یافت. 

لویت حفظ سرزمین و ومردم ایران و پیکارگرانی که بر اصل ا

 ،یشرط هر نیکبختی دیگر و پیش همقدم ۀمثاب بهمردمان ایران، 

، با هشیاری و استواری راهی به بیرون از هر بایداند،  ایستاده

 .دنبگشای تهدید به نابودی ایران دو

2019/7/19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهی بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطه

 

 

 

 

رهبری انقالب اسالمی و سران این رژیم از همان زمان 

که سوار بر غفلت محض  انقالب، یعنی از همان هنگامی

اکثریت عظیم ایرانیان و متکی به جهل مطلق سرآمدان 

در انقالب و   شده فرهنگی و فکری و روشنفکری حل

هللا خمینی، به  های آیت شده در افکار، سخنان و فرمان مسخ

تنها هیچ  قدرت دست یافتند، هرگز پنهان نکردند که؛ نه

خاطر و دلبستگی به ایران و ملت آن ندارند، بلکه  تعلق

برعکس، دلبستگی ایرانیان به وطن و به ملت و به 

ای نشسته  شان را، همچون دشنه ویت تاریخیفرهنگ و ه

ست  ای در چشم خود دیده که مانعی در پهلو و خار خلیده

گویی  شان. اگر حتا یک رگ راست در راه اهداف اسالمی

در سراسر پیکر برساخته از دروغ نظام والیت فقها و 

روح پلید عناصر آن وجود داشته باشد، تنها همین اقرار 

عنوان  آنان در بیزاری از ایران به صادقانۀ احساس قلبی

شان از سابقۀ تاریخی  یک ملت و یک کشور و ابراز نفرت

درخشان این ملت، بیش و پیش از ظهور اسالم، بوده 

است. در چشم رهبران و مسئوالن نظام اسالمی، ایران نه 

کشور است و ایرانیان نه ملت. برای رژیم اسالمی 

انصد سال مبارزه و موجودیت امروزی ایران و هزارو پ

بیش نیست که « پرانتزی»تالش برای حفظ این موجودیت 

گرایاِن در قدرت، ایران تنها  باید بسته شود. در نگاه اسالم

ست، دوباره فتح شده، برای صدور انقالب  پایگاهی

است   جدید اسالم شیعه« القرای ام»اسالمی شیعیان. ایران 

مکانات و ثروت آن، که به تسخیر درآمده، تا همۀ قوا و ا

گرایی، تا  های اسالمی و شیعه در راه اهداف و آرمان

جهان »تثبیت سلطه و استقرار نفوذ و رهبری این فرقه بر 

 صرف گردد. « اسالم

 


