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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ٣٠

  تروريسم حکومت اسالمی ايران و تشديد
 ! دعواھای جناحی و فشارھای امريکا و متحدانش بر آن

  

  و عربستان نيز فشارھای مختلفی امريکات اسالمی تشديد شده است ھای حکوم ھای درونی جناح در حالی که کمشکش

چنين عربستان راه   و ھمامريکاآورند و اکنون يک جنگ روانی لفظی شديدی بين مقامات ايران و  بر اين حکومت می

 .افتاده است

تازگی در  ای به ی خامنهحدی که عل ھای درونی حکومت اسالمی نيز فزونی گرفته است به در اين ميان، تنش ميان جناح

» اختالل«و دچار » تعطيل«ن فکری، فرھنگی و سياسی، مسؤوالديدار با شماری از دانشجويان، گفت در مواردی که 

  .ھستند» آتش به اختيار«ھستند، افسران جنگ نرم 

» خودسر«روھای ھای بسياری را برانگيخت و بسياری آن را اجازه رھبر حکومت اسالمی به ني اين اظھارات او واکنش

 .ھای حاکميت است، برشمردند ھای دولت که در تضاد با خواسته برای برخورد با برنامه

نماينده ولی فقيه در استان خراسان رضوی، روز . ای داده است روايت تازه، »آتش به اختيار«مشھد از علم الھدی امام 

 اعم از مسؤولھای   تکليف برای تمام دستگاهعيينتاين آتش به اختيار «:  خرداد در نماز جمعه مشھد گفت٢٦جمعه 

  ». استئی و قضائیاجرا

 در ئی نفر نداشت و برای اين مظلوم واقع شد، چنين نيرو١٠ھا حتی  اللھی اميرالمومنين از اين حزب«: الھدی گفت علم

 .نبود) ع(خدمت رھبری و واليت وجود دارد اما اين نيرو در خدمت علی

فرمايند شما بدون الھام از قرارگاه فرماندھی آتش   آن قدر اطمينان دارند که میئی به جوانان والمقام معظم رھبری نسبت

 .توانيد دشمن براندازی داشته باشيد شناسيد و ھم می توانيد عمل کنيد زيرا ھم دشمن را می به اختيار می

، يعنی »آتش به اختيار«گويد  از قرارگاه می تکليف است، وقتی فرمانده تعييناين کلمه معنای بسياری دارد و برای ھمه 

آيد و  گيرد و در مقاومت کوتاه نمی داند وی صف دشمن را عوضی نمی به ھمه چيز اين رزمنده اطمينان دارد و می

 ».دارد داند اين رزمنده با ايمان و عقيده در خط براندازی دشمن قدم برمی می

 تکليف برای تمام تعييناين آتش به اختيار .  نباشيدئیی منتظر کسی و جاآتش به اختيار يعن«: نماينده ولی فقيه افزود

 ». استئی و قضائی اعم از اجرامسؤولھای  دستگاه

***  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای جديد عليه ايران موسوم  ، با اکثريت قاطع آرا به طرح تحريم1396 خردادماه 25شنبه  ، روز پنجامريکاسنای 

  .رای داد» ه ايرانکنند ثبات مقابله با اقدامات بی«طرح به

 و ھای بالستيک حکومت اسالمی ايران آوری را عليه ھر فرد و نھاد مرتبط با برنامه موشک ھای الزام  تحريماين طرح

 .کند ھای تجاری با اين برنامه اعمال می چنين طرف ھم

نظامی و نقض حقوق بشر  ھای شبه ھای بالستيک ايران، حمايت از تروريسم و گروه ھا به دليل توسعه موشک اين تحريم

تصويب   رای مخالف آن را به٢ رای موافق و تنھا ٩٨در کشور در نظر گرفته شده است که نمايندگان مجلس سنا با 

  .رساندند

شنبه در کميته روابط   روز سهامريکا، رکس تيلرسون، وزير خارجه )نشريه کنگره(گزارش ايسنا و به نقل از ھيل  به

  .ھای جديد عليه رژيم تھران استقبال کرد ز وضع تحريمخارجی سنا حاضر شد و ا

در بخشی از اين نشست، تيلرسون از سوی اعضای کميته روابط خارجی درباره طرح سنا برای تحريم گسترده 

 .ھا کار خوبی است ويژه سپاه پاسداران مورد پرسش قرار گرفت که او گفت از نظر او اين تحريم حکومت ايران به

جمھوری در حال بازبينی  سئيوزارت خارجه بر اساس دستور ر: ای نيز گفت  درباره توافق ھستهمريکااوزير خارجه 

 .سياست خود در قبال حکومت تھران است

اش،  ئیاو که برای دفاع از بودجه پيشنھادی دولت در کميته روابط خارجی سنا حاضر شده بود، در بخشی از بيانيه ابتدا

 .دھد کند، ادامه می ثبات می ھا و مداخالتی که خاورميانه را بی يتفعال حکومت ايران به: گفت

نظاميان   پشتيبانی از حکومت ظالم بشار اسد، حمايت مالی از شبه:  در تشريح اين اقدامات گفتامريکاوزير خارجه 

 مانند ھای تروريستی  تسليحات سازمانتأمينکند و  ھای مشروع را تضعيف می خارجی در عراق و يمن که دولت

 .کند هللا که متحد ما اسرائيل را تھديد می حزب

در صورت تصويب مجلس . گيری مطرح خواھد شد  سنا اکنون اين طرح در مجلس نمايندگان برای رایتأئيدپس از 

  .، تبديل به قانون خواھد شدامريکاس جمھور ئينمايندگان، اين طرح با امضای دونالد ترامپ، ر

ای با شش قدرت  عنوان نقض توافق ھسته  عليه برنامه موشکی خود را بهامريکاجانبه   يکھای تر تحريم ايران پيش

 .جھانی، برجام، دانسته بود

خواه کميته روابط خارجی  س جمھوریئياين در حالی است که رابرت منندز، سناتور دمکرات، و سناتور باب کورکر، ر

 .ای با ايران نيستند ھا نقض توافق ھسته اند، اين تحريم فتهھای تازه عليه ايران گ کنندگان طرح تحريم سنا تھيه

جمھوری باراک اوباما، فردی که از سوی واشينگتن  با اين ھمه جان کری، وزير خارجه اياالت متحده در دوره رياست

ضربه  که ممکن است به توافق اتمی ئیھا وگوھای اتمی با ايران را برعھده داشت، در مورد وضع تحريم ھدايت گفت

 .بزند، ھشدار داده بود

خواند و آن را »  نظری کوته«ھای جديد عليه ايران را   برای تدوين تحريمامريکامحمدجواد ظريف اقدام سنای 

 ». به خصوص بعد از انتخابات اخير دنبال کرده استامريکادولت «دانست که » دھنده سياست غلطی نشان«

 ستاد پيگيری اجرای برجام، اعالم کرد کميسيون مشترک برجام احتماال سئييک روز پيش از آن نيز عباس عراقچی، ر

، ايران را در راستای برجام امريکاھای جديد   شدن تحريمئیشود و گفت در صورت اجرا در تيرماه امسال تشکيل می

 .بيند می

» امريکاه سنای طرح مقابله با مصوب«علی الريجانی از کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس خواست که 

  .تر ارائه کند درباره بسته تحريمی تازه عليه جمھوری اسالمی را ھر چه سريع
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واکنش « خرداد، گفت که اين نھاد ٢١شنبه  س مجلس، روز يکئيبه گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، علی الريجانی ر

 .دھد یبه اين مصوبه م» پاسخ روشنی« نشان خواھد داد و امريکابه مصوبه سنای » جدی

با اين مصوبه را تھيه و » طرح مقابله«او از کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس خواست تا در اولين فرصت 

  .به مجلس ارائه کند

 در امريکااقدام سنای : ای و عضو ھيئت ويژه نظارت بر برجام گفت گزارش خبرگزاری مھر، واليتی مشاور خامنه به

 . خالف روح و جسم برجام استھا مسلما بر وضع مجدد تحريم

 . خواھد دادامريکاھای   را بررسی و پاسخ مناسبی به اعمال تحريممسألهقطعا ھيئت نظارت بر برجام نيز اين : او افزود

، امريکابر اساس گزارش صدای . ، طرح تحريم جديد حکومت ايران را تصويب کردئیگيری نھا  در رایامريکاسنای 

 رای نياز داشت و به راحتی در سنا ٥١به خاطر حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر به طرح تحريم جديد ايران 

 .تصويب شد

ھا معامله دارند را ھدف قرار  براساس اين طرح، افراد مرتبط با برنامه موشک بالستيک ايران و کسانی که با آن

د و نھادھای فعال در توسعه برنامه ھای ھای جديدی عليه افرا  روز، بايد تحريم٩٠ ظرف مدت امريکادولت . دھد می

 .موشکی ايران تصويب کند

تر در   پيشامريکا. طور مستقيم تحت تحريم قرار خواھد گرفت ھا، سپاه پاسداران به چنين بر اساس يکی ديگر از طرح ھم

يه سپاه پاسداران به  علئیھا  تحريمامريکا برای اولين بار، . نيروی قدس سپاه پاسداران را تحريم کرده بود٢٠٠٧سال 

 .کند اتھام حمايت از تروريسم اعمال می

ھا با اعمال فشار به دنبال زمينه سازی برای ورود  امريکائی: مشاور عالی نماينده ولی فقيه در سپاه گفتدر اين ميان، 

فقيه در سپاه، با   گزارش ميزان سردار يدهللا جوانی مشاور عالی نماينده ولی به .به جنگ با جمھوری اسالمی ھستند

ھا در تالش ھستند تا با فضاسازی، اعمال فشارھا و تھديدھا، سياست دفاعی جمھوری اسالمی  امريکائیکه  اشاره به اين

ھا خواھان تضعيف نظام ھستند تا بتوانند در صورت موفق شدن، جنگی را عليه ما  آن:  قرار دھند، افزودتأثيررا تحت 

  .آغاز کنند

رتبه نظامی ما بارھا اعالم کردند   است که مقامات جمھوری اسالمی و مقامات عالی ر صورتیاين د: او افزود

 ھيچ تأثيرما در مسير خودش حرکت خواھد داشت و ما تحت ) موشکی( ھای نظامی ھای دفاعی و برنامه سياست

 .دنبال محدود سازی توان دفاعی خود نيستيم موضوعی به

 . يک الحاقيه محرمانه داردامريکاھای سنای  ی گفته تحريمزمان تلويزيون جمھوری اسالم ھم

ھای  در حقيقت تصويب اين تحريم. ھای قبل از برجام ھستند تر از تحريم ھا پيچيده برخی از اين تحريم: اين منبع گفت

 .گذارد  را برای اقدامات ديگری باز میامريکاجمھور  سئي که دست ر  به برجام است و اينئیاعتنا جديد بی

که ايران  ھا است و اين تر از متن خود اين تحريم يک الحاقيه محرمانه ھم دارد که از نگاه کارشناسان مھم: اين منبع افزود

 .العاده خطرناک معرفی کرده است را کشوری فوق

 اخيرا بمبی ھا امريکائی  : ابراز نگرانی کرد و گفتامريکاھای جديد  يکی از کارشناسان سپاه پاسداران نسبت به تحريم

ھای قبل  ھا است، يعنی صد رحمت به تحريم ھا بود، اين ھم مادر تحريم اند توی افغانستان و گفتند اين مادر بمب انداخته

  !از برجام

 کنيد مصوبه شده؟ فکر می: مجری برنامه صداوسيما پرسيد
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ن بار سپاه را در ليست گروھھای بله امروز فردا کارش تمام است، اين طرح برای اولي: فوائد ايزدی در پاسخ گفت

رود، تصويب ھم خواھد شد،  تروريستی ميبرد، قبال نيروی قدس سپاه بود، االن کل سپاه بر اساس اين طرح در ليست می

 .يب ترديد ترامپ اين طرح را امضاء خواھد کرد

د در منطقه التنف نزديک  را متھم کرامريکا، ٢٠١٧ جون ١٥ - ١٣٩٦ خرداد ٢٥شنبه  روسيه روز پنجاز سوی ديگر، 

  .مرز اردن عليه ارتش سوريه موشک مستقر کرده است

 در جنوب شرق سوريه، نسبت به امريکاانداز بردبلند ھيرماس   استقرار سامانه موشکتأئيدوزارت دفاع روسيه، ضمن 

 .ھا ھشدار داد احتمال ھدف قرار گرفتن ارتش سوريه با اين موشک

 بنابراين، . کيلومتری مورد اصابت قرار دھد٣٠٠تواند اھداف خود را در  وشا دارد، میھيمارس که ظاھری شبيه کاتي

هللا لبنان، روسيه  ھای حکومت سوريه، حکومت اسالمی ايران، حزب توانند پايگاه ھا می  با اين موشکامريکائینيروھای 

 .را در خاک سوريه ھدف قرار دھد... و

  

  دس ايران در منطقهنگاھی به نيروھای تحت حمايت سپاه ق

ھای گزاف  ھا، با صرف ھزينه سپاس قدس شاخه بروز رمزی سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران است که در اين سال

 از کشورھای مختلف بسيج کند، آموزش دھد، مسلح کند و در راستای منافع ئیی، تالش کرده است نيروھادالرميليادرھا 

  .امی ببردھا، استفاده سياسی و نظ خود از آن

ھای  به گروھی از اعضای سپاه و بسيج، اين نيرو» مدافعان حرم«يا » حرم اھل بيتمدافعان «نام   بهئیبرای مثال، نيرو

نظاميان شيعه گفته   گروه از شبه١۵مذھبی حکومت اسالمی رد سوريه حضور دارند و برخی مراجع تقليد شيعه و 

  .ھا در سوريه و عراق مشغول جنگ ھستند  امامان شيعه و نوادگان آنھای از آرامگاه» دفاع«شود که با عنوان  می

ھا  دھی آن هللا لبنان در آموزش و سامان سپاه پاسداران با ھمکاری حزب» قدس«نظامی که نيروی  اعضای اين گروه شبه

 .اند ، پاکستان، عراق، سوريه و لبنان تشکيل داده نقش دارد را ترکيبی از شيعيان ايران، افغان

وابسته به سپاه پاسداران که حسين ھمدانی جانشين آن » امام حسين«ای به نام قرارگاه مرکزی  در ايران از مجموعه

 .شود نام برده می» مدافعان حرم«ھای  دھی و ھدايت نيرو ترين مرکز سازمان عنوان مھم است به

رسد اين قرارگاه با ھدف ھدايت جنگ  ظر مین  اما به،اطالعات چندانی در دست نيست» امام حسين«از قرارگاه مرکزی 

  .اندازی شده باشد در سوريه و عراق راه

ترين عضو ارشد اين قرارگاه است که در دو سال اخير بارھا  شده حسين ھمدانی فرمانده سابق سپاه تھران، شناخته

ر اين کشور سخنرانی کرده ھای مسلح د و ساير گروه» بسيج«ھای  اندازی واحد درباره تحوالت سوريه و چگونگی راه

 .است

ای خود جزئيات زيادی درباره عملکرد ايران در سوريه بيان کرده و ادعا  ھای رسانه وگو ھا و گفت ھمدانی در سخنرانی

دھی  در سوريه توسط سپاه برای جنگ سازمان» شيعی«و » سنی «،»علوی« ھزار جوان ٧٠کرده در حال حاضر 

 .اند شده

 ھزار بسيجی ١٣٠ گردان در سوريه در حال جنگ بوده و ١٢٨ گروه و ۴٢وانان در قالب ھمدانی افزوده اين ج

 .منظور جنگ منتظر ورود به سوريه ھستند ديده ايران نيز به آموزش

 تيپ و ۴٢يکی ديگر از فرماندھان سپاه است که اعالم کرده اين سازمان نظامی » مالير«محمد اسکندری، فرمانده سپاه 

 .ز را برای جنگ با مخالفان بشار اسد در داخل خاک سوريه آماده کرده است گردان مجھ١٣٨
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 ٢٠٠ھای مبارز در عراق و سوريه را در مجموعه   فرمانده کل سپاه پاسداران، نيز تعداد نيروی،علی جعفری محمد

 .مشغول جنگ ھستند» مسلح مردمی«ھای  ھزار نفر اعالم کرده که در قالب نيرو

 .جنگند در سوريه و عراق می» مدافعان حرم«المللی  ر قالب سپاه بينھا د ھمه اين نيرو

 گروه نظامی مشھور تشکيل شده ١۵کم  سپاه پاسداران و دست» قدس«ھای  با عضوت غيررسمی نيرو» مدافعان حرم«

 .ھستند» داعش«که در حال حاضر در سوريه و عراق در حال جنگ با گروه 

به رھبری » ابوالفضل العباس«اند گردان  ھای ايران گزارش کرده طور که رسانه ا آنر» مدافعان حرم«ھسته اوليه گروه 

 .تشکيل داده است» عبداالمير الربيعی«فردی به نام 

يکی از علمای شيعه عراق در » شيخ قاسم الطائی«که در شھر نجف و با فتوای » ابوالفضل العباس«اعضای گردان 

نظامی شيعی اين  ھای شبه شيعه و برخی ديگر از نيرو» هللا ب ھای حز گردان«امل گذاری شده، ش  ميالدی پايه٢٠٠۵سال 

 .رسد ھا به دوران صدام حسين می کشور ھستند که سابقه فعاليت بعضی از آن

ھا در سوريه راھی اين  ھای شيعه عراقی بود که با آغاز درگيری يکی از نخستين گروه» ابوالفضل العباس«گردان 

جويان شيعی در سوريه را برعھده گرفت و   ميالدی رھبری چندين گروه ديگر جنگ٢٠١٣اول فوريه کشور شد و در 

 .ای رسمی اعالم موجوديت کرد با انتشار بيانيه

ايمان به اسالم و مقاومت در برابر «المللی با ھمين نام اشاره شده که ھدف آن  در اين بيانيه به تشکيل گروھی جديد و بين

 .اعالم شده بود» یھای تکفير گروه

ھای زير  ھستند را نيرو» داعش« که در حال حاضر در سوريه و عراق مشغول جنگ با گروه ئیھا ترين گروه مھم

 :دھند تشکيل می

  

  :سپاه پاسداران» قدس« نيروی -١

شود که  رده می و بسيج به عنوان پنجمين نيروی سپاه پاسداران نام بئی، دريائیی زمينی، ھوا از اين نيرو بعد از نيرو

اندازی شد و  در جريان جنگ ايران و عراق راه» قدس«نيروی . اين نھاد را برعھده دارد» مرزی برون«ھای  يتمأمور

 . و نظامی در خاک عراق بودئیھای شناسا يتمأمورھدف آن انجام 

پاه در منطقه به س» قدس«ھای نيروی  يتمأمور دور جديدی از ٢٠١١ھا در سوريه در سال  پس از آغاز ناآرامی

تر از قبل نيز شده  به عراق، گسترده» داعش«يت با حمله گروه مأمورخصوص سوريه آغاز شد، ضمن اين که اين 

 .است

ھای نخستين درگيری سوريه، به آرامی  سپاه پس از دستگيری و آزادی چندين فرمانده ارشد خود در ماه» قدس«نيروی 

ھا نقش  هللا لبنان در زمينه اعزام، آموزش و سازماندھی اين نيرو و به حزب داد تغييررويکردش در اعزام نيرو را 

 .بيشتری داد

در ايران گرفتند تا از اين » ستاد مردمی مدافعان حرم«اندازی   رويکرد، فرماندھان اين نيرو تصميم به راهتغييردر اين 

 .ن کشور اعزام کننددھی و به اي ھای داوطلب جنگ در سوريه را سازمان طريق بتوانند نيرو

ھای  در تھران و تجمعات فراوان ديگری در ساير شھر» مدافعان حرم« تجمع با عنوان ١٠اين ستاد تاکنون بيش از 

 .ايران به منظور تشويق جوانان مذھبی برای پيوستن به جنگ سوريه برگزار کرده است

برعھده دارد که مداح آن يعنی عبدالرضا ھاللی » االرض ھيات«يت برگزاری اين تجمع را ھياتی در تھران به نام مسؤول

 .يکی از کارمندان سپاه تھران است
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ھای بسيج و حتی  ھا، پايگاه ھا تن از جوانان مذھبی فعال در مساجد، حسينيه اين ستاد طی سه سال گذشته توانسته ده

 .ھا را از ايران برای جنگ به سوريه اعزام کند ستان برخی اعضای سپاه شھر

ع و به خاک سپرده شده و از تعداد دقيق اين ئيھای مختلف ايران تش ھا تن از اعضای اين گروه تاکنون در شھر زه دهجنا

 .ھا اطالع دقيقی در دست نيست کشته

ھا در سوريه و عراق و حضور رسمی قاسم سليمانی در ميادين جنگی عراق،  سپاه پاسداران با وجود تشديد درگيری

المللی  ای و بين ھای منطقه کند تا ھزينه اقدام به اعزام نيرو به اين دو کشور می» مدافعان حرم«وه چنان از طريق گر ھم

 .ھای منطقه را کاھش دھد ھای خود در امور داخلی برخی کشور دخالت

  

 هللا لبنان حزب -٢

 ،هللا  ت که حسن نصردر سوريه و عراق اس» داعش«ترين گروه در جنگ شيعيان با گروه  شده هللا لبنان شناخت حزب

 .کرده استتأئيدھای اين گروه در سوريه را  دبيرکل آن بارھا حضور نظامی نيرو

 نفر ٢۵٠ھای آن تا بيش از  ھای سوريه مشارکت داشته و شمار کشته  در درگيری٢٠١٢هللا لبنان از اواخر سال  حزب

 .اعالم شده است

شود که به خواست  نگ شھری در عراق و سوريه محسوب میترين مرجع آموزش و طراح ج عنوان مھم اين گروه به

نظاميان شيعی در اين دو کشور از سوی فرماندھان  بسياری از شبه. ھا در اين دو کشور شده است ايران وارد درگيری

 .شوند هللا لبنان آموزش داده می زبده حزب

اه، تجربه باالی اين گروه در جنگ چندين سپ» قدس«هللا لبنان از سوی نيروی  يت به حزبمأمورعلت واگذاری اين 

 .ای، فرماندھان اين نيرو در جنگ شھری را زبده کرده است ھا جنگ شھری و منطقه ساله با اسرائيل است؛ سال

» هللا کتائب حزب«کم از دو گروه   دست،سپاه» قدس«با الھام گرفتن از الگوی ھمکاری خود با نيروی » هللا لبنان ب حز«

 .کند نظامی شيعی ديگر استفاده می در عراق برای تعليم و تجھيز چند گروه شبه» ل الحقعصائب اھ«و 

 .مشغول جنگ ھستند» داعش«ھای اين گروه در حال حاضر در مناطقی از سوريه و عراق با گروه  بسياری از نيرو

محتوای بسياری از آن مربوط به اندازی شده که  راه» مقاومت«نام  ای به ای صفحه ويژه هللا خامنه در سايت رسمی آيت

 .هللا لبنان و سخنان رھبر حکومت اسالمی درباره تحوالت اين مناطق است ھای حزب  فعاليت،هللا حسن نصر

ھای ايران، بحرين، سوريه، عراق، يمن، لبنان، پاکستان، ميانمار،  ای وجود دارد که کشور در اين صفحه نقشه

مقاومت «ھا را محور  ھای متفاوتی ترسيم کرده و اين کشور س را با رنگھندوستان، فلسطين، مصر، ليبی و تون

 .معرفی کرده است» اسالمی

طور که سردارعلی شادمانی، معاون عمليات ستاد کل نيروھای مسلح اعالم کرده از  مديريت اصلی اجرای اين پروژه آن

 .ای به سپاه پاسداران واگذار شده است هللا خامنه سوی آيت

ھا است که در حال  ھای حکومت اسالمی برای گسترش نفوذ خود در اين کشور  دقيق و روشنی از سياست  نشانهاين نقشه

 .شود هللا لبنان دنبال می حاضر با عامليت حزب

نام  به» ھای مقاومت  ھسته«اندازی  ھای مذکور اقدام به راه يت يافته در کشورمأمورهللا لبنان  در اين سياست، حزب

 .کند» هللا حزب«

سپاه پاسداران تاکنون توانسته در سوريه، عراق، » قدس«هللا لبنان براساس اين نقشه و با ھمکاری نيروی  حزب

 .کند» هللا حزب«اندازی تشکيالت  پاکستان، يمن، فلسطين و تونس اقدام به راه
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گيری روشنی  ھا موضع کشورسو با حکومت اسالمی درباره تحوالت داخلی اين  ھای اخير ھم هللا لبنان در سال حزب

 .سو با منافع حکومت اسالمی ايران دفاع کرده است ھا ھم داشته و از تخوالت اين کشور

  

 هللا سوريه  حزب -٣

امام «گاه مرکزی  هللا لبنان در کشور سوريه است که حسين ھمدانی، جانشين قرار هللا سوريه شاخه دوم حزب حزب

 . کرده استتأئيدومت اسالمی را تشکيل اين مجموعه از سوی حک» حسين

جويان حامی بشار اسد در سوريه است و به صورت محدود به ارتش اين کشور در پيکار با  اين گروه شامل جنگ

 .کند مخالفان اسد کمک می

ای اعالم    ميالدی ضمن اعالم کشته شدن ھشت تن از اعضای خود با صدور بيانيه٢٠١۴  اپريلهللا سوريه در  حزب

 .يت کردموجود

هللا  ھا بر عھده فرماندھان حزب  و آموزش آن  امامی سوريه تشکيل شده١٢هللا از شيعيان  ھا اعضای حزب طبق گزارش

 .لبنان و سپاه پاسداران است

هللا  اند راه روح شود و اعضای آن در فيلمی که منتشر شده، اعالم کرده  ھزار نفر برآورد می١۵تعداد نيروھای اين گروه 

 .خواھند پرداخت» حضرت زينب« را ادامه خواھند داد و به دفاع از آرامگاه خمينی

  

 »بدر«سپاه  -۴

در عراق است که رابطه بسيار نزديکی با حکومت اسالمی و سپاه » مدافعان حرم«مشھورترين عضو » بدر«سپاه 

 .پاسداران در ايران دارد

مستقيما مورد حمايت «نظامی ديگر   گروه شبه٢٨ه ھمراه نظامی فعال در عراق است که ب  گروه شبه۴٢اين سپاه جزء 

 .قرار دارند» ايران

س وقت ئي ميالدی توسط محمدباقر حکيم ر١٩٨٠شاخه نظامی مجلس اعالی اسالمی عراق بوده که در سال » بدر«سپاه 

 . شدتأسيس نظامی و با عضويت گروھی از اسرا و پناھندگان عراقی در ايران - اين تشکل سياسی 

دانند و در زمان صدام حسين،  گذار حکومت اسالمی، می هللا خمينی، بنيان ان روحئيعضای اين سپاه خود را از فداا

 .کردند عنوان می» هللا سبيل جھاد فی«مبارزه با حکومت او را 

نقل دولت تر نماينده مجلس و وزير حمل و  را در حال حاضر ھادی عامری بر عھده دارد که پيش» بدر«فرماندھی سپاه 

 .است» داعش«عراق عليه گروه » بسيج مردمی«عراق بوده و شخصيت مھمی در 

سپاه دارد و تاکنون تصاوير متعددی از اين » قدس« فرمانده نيروی ،ھادی عامری ارتباط بسيار نزديکی با قاسم سليمانی

 .دو فرمانده نظامی در عراق منتشر شده است

ز عامری و سليمانی در خانه رھبر حکومت اسالمی منتشر شد که در آن زمان  نيز تصويری ا٢٠١۴پنجم نوامبر سال 

 .ھمراه داشت و نشانه نزديکی اين فرمانده سپاه عراق به رھبر حکومت اسالمی بود ھای فراوانی به بازتاب

نی اين سپاه در  مقر کنو.ای ساخته و پخش کرده است هللا خامنه  در تعريف و تمجيد از آيتئیاين سپاه چندی پيش ويديو

 در اختيار اين ٢٠١۴مقر سابق اعضای سازمان مجاھدين خلق ايران است که در جوالی سال » اشرف«عراق، پادگان 

 .سازمان نظامی قرار گرفت
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 »لواء ابوالفضل العباس«يا » العباس ابوالفضل« گردان  -۵

طور رسمی در اول فوريه سال  اقی است، بهکه متشکل از چند گروه نظامی شيعی عر» لواء ابوالفضل العباس«گردان 

 . با ھدف حفاظت از آرامگاه حضرت زينب، دختر امام اول شيعيان در سوريه اعالم موجوديت کرد٢٠١٣

و گروه » مقتدى الصدر«به رھبری » جريان صدر«وابسته به » اليوم الموعود«اعضای اين گردان را عالوه بر گروه 

هللا لبنان و  ، گروھی از اعضای حزب»جيش المھدی«وابسته به » يخ قيس الخزعلیش«به رھبری » عصائب أھل الحق«

 .دھند اتباع عراقی ساکن دمشق تشکيل می

ھا اعضای  ھای مختلف اينترنتی پخش شده که در يکی از آن در سايت» ابوالفضل العباس « تاکنون چندين فيلم از گردان

 .اند وارد دمشق شده» حضرت زينب«از آرامگاه کنند تنھا با ھدف دفاع   میتأکيداين گردان 

اند که با ھدف مقابله  به خاک عراق به جمع ساير شيعيانی پيوسته» داعش«برخی اعضای اين گردان پس از حمله گروه 

 .اند در اين کشور سالح به دست گرفته» داعش«با گروه 

 ۵٠٠ھای فعلی اين گردان در خاک عراق را  وتعداد نير» ابوالفضل العباس« نظامی گردان مسؤول، »عالء الکعبی«

 .نفر اعالم کرده است

هللا لبنان و شخص حسن  ھای رسمی در ايران تشکيل اين گردان در سوريه را اقدامی از سوی حزب  برخی خبرگزاری

 .اند هللا اعالم کرده نصر

يه برعھده دارد که دارای ارتباط نام حسين ابوعجيب از شيعيان عراقی ساکن سور فرماندھی اين گردان را فردی به

 .سپاه پاسداران است» قدس«نزديکی با نيروی 

  

 »فاطميون«گردان  -۶

جويان شيعه حاضر در سوريه است که بسياری اعضای آن را شماری از  يکی ديگر از گروه جنگ» فاطميون«گردان 

ھای سپاه به اين کشور اعزام  دھی در پادگان  آموزش و سازمان،ھا پس از جذب دھند؛ آن ھای مقيم ايران تشکيل می افغان

 .شوند می

ھای شيعه مقيم دمشق تشکيل شد و   نفر از افغان١٧اند ابتدا از سوی  ھای ايران اعالم کرده طور که رسانه اين گردان آن

 .پس از گسترده شدن جنگ در سوريه، به يک گردان نظامی تبديل شد

 عضو اين گردان که از شيعيان افغان مقيم کابل، ۵٠٠ از دو ھزار و ھا در حال حاضر بيش براساس برخی گزارش

 .ايران و سوريه ھستند در مناطق مختلفی از خاک سوريه به جنگ مشغولند

 .اند  نفر اعالم کرده٢٠٠ھای سوريه را حدود  ھای کشته شده عضو اين گردان در درگيری ھا تعداد افغان اين گزارش

ھای مختلف ايران به خصوص قم و  اعضای کشته شده اين گردان در دو سال گذشته در شھرپيکر تعداد قابل توجھی از 

 .ع و به خاک سپرده شده استئيمشھد تش

 بسياری از اعضای گردان .کنند ھاست که در دو شھر مذھبی قم و مشھد زندگی می ھای شيعه مھاجر بسياری سال افغان

 استانی قم و خراسان رضوی برعھده  ھا را سپاه دھی و اعزام آن انساکن اين دو شھر بوده و کار سازم» فاطميون«

 .دارند

 فوريه سال ٢٨برعھده داشت که » ابوحامد«رضا توسلی معروف به يفرماندھی اصلی اين گردان را فردی به نام عل

 .ی سوريه کشته و پيکر وی چند روز بعد در مشھد به خاک سپرده شد»درعا« در ٢٠١۵
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 که گزارش شده در جنگ ايران و عراق نيز حضور داشته است، تصاوير قابل توجھی از او با قاسم پس از مرگ توسلی

 .سليمانی منتشر شد

 .و اعضای کشته شده آن تھيه و پخش شده است» فاطميون« از گردان  ھای تلويزيونی ايران چندين فيلم در شبکه

  

 »زينبيون« گردان  -٧

دھی شده از داخل ايران برای جنگ در سوريه است که اعضای   نظامی سازمانسومين گروه» زينبيون«گردان نوپای 

 .اند آن را شيعيان پاکستانی مقيم ايران تشکيل داده

يت اصلی آن مأموراندازی شده و  سپاه راه» قدس«به عراق و با حمايت نيروی » داعش«اين گردان پس از حمله گروه 

 .در عراق تعريف شده است

شده اين  تاکنون جنازه چندين عضو کشته. آباد پاکستان قرار دارد  گردان در شھر مذھبی قم و اسالمپايگاه اصلی اين

 .ع و به خاک سپرده شده استئيگردان در قم تش

» ھادی نقوی«نام  دارد و دبير کلی آن را فردی به» هللا پاکستان حزب«شود اين گردان ارتباط نزديکی با  گفته می

 .هللا لبنان است به صراحت اعالم کرده که اين گروه زير مجموعه حزبنقوی . دار است عھده

ھا ھدف خود  اندازی کرده که اين گروه هللا لبنان عالوه بر پاکستان چندين شاخه نظامی ديگر در سوريه و عراق راه حزب

 .اند اعالم کرده» تکفيری«ھای  را مقابله با نيرو

  

 »لواء ذوالفقار« گردان  -٨

دومين گروه مسلح شيعی عراقی در دمشق است که اعضای آن اعالم » ابوالفضل العباس«بعد از گردان اين گردان 

 .از آرامگاه دختر امام اول شيعيان ھستند» دفاع«اند مشغول  کرده

ھای دمشق جان   در درگيری٢٠١۴برعھده داشت که وی نيز فوريه سال » ابوشھد الجبوری«فرماندھی اين گردان را 

 .ز دست دادخود را ا

پيش از مرگ ارتباط نزديکی با جمھوری اسالمی و سپاه پاسداران داشت و تصاوير متعددی از وی در » الجبوری«

 .ای از ميزان ارتباط وی با جمھوری اسالمی است ايران منتشر شده که نشانه

عراق بود » الحق ئبعصا«از اعضای گروه » ابوھاجر«معروف به » فاضل صبحی«نام  فردی به» الجبوری«جانشين 

 .ھای او به ايران نيز تصاوير متعددی منتشر شده است ھای سوريه کشته شد و از سفر که در درگيری

از » فاضل صبحی«و » ابوشھد الجبوری«از اين گردان اطالعات زيادی در دست نيست، اما دو فرمانده آن يعنی 

 .روند یشمار م در ايران به» مدافع حرم«ترين اعضای  شده شناخته

  

 گروه عصائب اھل حق -٩

را محمود ھاشمی شاھرودی » شيخ قيس خزعلی«عراق به دبير کلی »  حق عصائب اھل«مجوز فعاليت نظامی گروه 

 .صادر کرده است

سه مجلس خبرگان و متولد عراق ئيه ايران و عضو کنونی ھيات رئيس سابق قوه قضائيمحمود ھاشمی شاھرودی، ر

 .است
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را » داعش«در برابر » ائتالف«نام   در خاک عراق بهامريکائیھای   اعالم کرده حضور نيرو،»عصائب اھل حق«

 .ھا وارد جنگ خواھد شد داند و با اين نيرو منزله اشغال خاک اين کشور می به

ھای نظامی و ديدار با برخی  برای تمرين»  حق عصائب اھل« دو گروه از اعضای ٢٠١۴آگوست و اکتبر سال 

ھا  ھای زيادی در رسانه ھا بازتاب پايه قم به ايران سفر کردند که در آن زمان انتشار تصاويری از آن بلندروحانيون 

 .ھمراه داشت به

ھا در سوريه وارد اين کشور شده و عليه مخالفان بشار  اعضای اين گروه جزء نخستين افرادی بودند که با آغاز درگيری

 .ز در عراق مشغول جنگ ھستنداسد مشغول جنگ شدند و در حال حاضر ني

 .در ايران است»  حق عصائب اھل«جوانی به نام مھدی بختياری، نماينده گروه 

ای  هللا علی خامنه و واليت آيت» واليت فقيه«ھای شيعه عراقی است که معتقد به   از جمله گروه» عصائب اھل حق«

 .است

به عراق حدود سه ھزار » داعش«کند، قبل از حمله گروه  ی میرا از الگوھای خود معرف» هللا لبنان حزب«اين گروه که 

 . ھزار نفر اعالم کرده است۵٠ھايش را بيش از  نفر عضو داشت و در حال حاضر تعداد نيرو

  

 »سرايا السالم «- ١٠

 .بود و مقتدی صدر، روحانی تندروی شيعه در عراق رھبری آن را بر عھده دارد» المھدی جيش«نام قبلی اين گروه 

 .است» سرايا السالم«نام ديگر گروه » لواء اليوم«

دست داعش، توسط مقتدی صدر  ھای نظامی در عراق است که پس از سقوط شھر موصل به سرايا السالم يکی از گروه

 .اندازی شد راه

محمدصادق هللا محمد  او که فرزند آيت. ھا افتاد  پس از سقوط رژيم صدام بر سر زبان،٢٠٠٣نام مقتدی صدر در سال 

جيش «نام  ، گروھی بهامريکا توسط ٢٠٠٣صدر از مراجع عظام تقليد عراق بود، پس از اشغال اين کشور در سال 

 .تشکيل داد» المھدی

ھا با  بار» المھدی جيش«اعالم کرد و نيروھای » گران اشغال«مقتدی صدر ھدف از تشکيل اين گروه مسلح را مبارزه با 

 . مختلف عراق به خصوص در شھر نجف درگير شدند در شھرھایامريکانيروھای 

 داد، اما ھدف اصلی آن که مبارزه با تغيير» لواء اليوم الموعود« نام اين گروه را به ،٢٠٠٩داليلی در سال  صدر به

 .چنان به قوت خود باقی مانده است  بود، ھمامريکائینيروھای 

هللا علی سيستانی، گروه   از سوی آيتئی فتوای جھاد کفامقتدی صدر پس از اشغال شھر موصل به دست داعش و صدور

 .را تشکيل داد» السالم  سرايا«

 در ابتدا ھدف گروه .بودند» لواء اليوم الموعود«و» جيش المھدی«بسياری از اعضای اين گروه در گذشته عضو 

ما بعدا اعضای اين گروه در تنھا حفاظت از مساجد و اماکن مقدس شيعيان و اھل سنت عراق بود، ا» سرايا السالم«

 .در مناطق مختلفی ھمچون سامراء، ديالی، آمرلی و جرف الصخر شرکت کردند» داعش«ھای متعدد با  درگيری

  

 »سرايا الخراسانی «- ١١

اند و ھدف اصلی آن مبارزه با  را بيشتر شيعيان جنوب و مرکز عراق تشکيل داده» سرايا خراسانی«اعضای گردان 

 .ستا» داعش«گروه 
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 به صراحت خواستار ئیوگو بر عھده دارد و در گفت» سيدعلی الياسری«نام  فرماندھی اين گردان شيعی را فردی به

 .تشکيل سپاه پاسداران در عراق شده است

کند  ھای نظامی در عراق و سوريه متمايز می را از ديگر گروه» سرايا خراسانی« که گردان نظامی ئیھا يکی از ويژگی

 .انی است که اين گروه برای خود انتخاب کرده که مانند نشان سپاه پاسداران ايران استلوگو و نش

خوبی از لحاظ نظامی و  ھای شيعه پيشی گرفته و به ھای مستقيم به تھران از ديگر گروه علت وابستگی اين گروه به

 .شود لجستيکی پشتيبانی می

توليد و منتشر شده از حميد تقوی، يکی از فرماندھان » الخراسانیسرايا « که از سوی گروه ئیھا کليپ در يکی از ويديو

 . اين گروه نام برده شده استمؤسسکشته شده سپاه در عراق به عنوان 

 در سامرا کشته شد و تصاويری از ٢٠١۴سپاه بود که در دسامبر سال » قدس«حميد تقوی يکی از فرماندھان نيروی 

 .ب شده استھای شھر عراق نص وی در برخی خيابان

 اين گروه در   مستندی از يکی از عمليات٢٠١۵ سال اپريلوابسته به سپاه پاسداران نيز ھفت » افق«تلويزيون نوپای 

ای  هللا علی خامنه آيت ھای خود تصاويری از  را پخش کرده که برخی از اعضای آن بر روی لباس» بلد«آزادی شھر 

 .کنند حمل می

  

 »هللا کتائب حزب« - ١٢

تر  جوی شيعه در عراق است که بيش ھای جنگ يکی ديگر از گروه) العراق هللا فی کتائب حزب( هللا عراق ھای حزب ن اگرد

 .اند هللا خمينی دو تن از مراجع تقليد شيعه تشکيل داده هللا محمدباقر صدر و آيت اعضای آن را مقلدان آيت

که جزء مخالفان سرسخت صدام حسين بود، اما  اين گروه با اين. اندازی شد  ميالدی راه٢٠٠٣در سال » هللا کتائب حزب«

 .کرد به شدت اشغال کشور به دست نيروھای خارجی را رد می

 در ٢٠٠٣ اکتبر سال ٢٣ خود را در تاريخ امريکائی  پس از سقوط صدام، نخستين عمليات ضد» هللا کتائب حزب«

 .کرد به انجام اين نوع عمليات مبادرت می ٢٠١١شھر بغداد انجام داد و تا سال » بلديات«منطقه 

ظامی شيعه عراقی است که در ليست سياه تروريستی اياالت متحده قرار  تنھا گروه شبه » هللا عراق ھای حزب گردان«

 .دارد

برای دفاع از حکومت بشار اسد وارد سوريه شدند که اين » هللا کتائب حزب«ھای  پس از آغاز بحران سوريه، نيرو

 .چنين ادامه دارد محضور ھ

 .ھستند» داعش«در حال حاضر در عراق و سوريه مشغول جنگ با گروه » هللا عراق ھای حزب گردان«اعضای 

ھای اطالعاتی  ھا از ابتدا نفوذ به سرويس  باالی امنيتی و عملياتی برخوردار است، زيرا ھدف آنئیاين گروه از توانا

 . يا عراق بودامريکا

عراق اعالم کرده که اين تشکيالت در حال حاضر بيش از پنج » هللا ھای حزب گردان« دبيرکل ،»رحمان الجزائری«

 .ھزار نيرو در قالب سه گردان در عراق دارد

  

 هللا عراق حزب  -١٣

بنيان » واثق البطاط«به رھبری حسن نصرهللا است که از سوی » هللا لبنان حزب«در واقع بخشی از » هللا عراق حزب«

 .دگذاشته ش
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 ميالدی به ھمراه گروھی از ١٩٩٣عراق بود که از سال » ميسان« ميالدی در استان ١٩٧٣واثق البطاط متولد سال 

 .مخالفان صدام حسين به ايران مھاجرت کرد

 اقدام به ٢٠٠٢را داشت در سال » بدر«ھای زيادی در ايران زندگی کرده بود و سابقه عضويت در سپاه  البطاط که سال

 .پيوست» المھدی جبش«کرد و به گروه » هللا ثار«نام  ی تشکيالتی بهانداز راه

مقاومت « داد و بنای کار آن را بر تغيير» هللا حزب«را به » ثارهللا« در لبنان نام تشکيالت ٢٠٠۶البطاط در سال 

 . دادتغيير» نھضت«را به » مقاومت« از عراق عنوان امريکاگذاشت و بعد از خروج » اسالمی

ھا   ھزار نفر است که ھمگی آن٣٨٠اند بيش از  ن آن اعالم کردهمسؤوالطور که  آن» هللا عراق حزب«عضای شمار ا

 . ھزار موشک نيز در اختيار دارند١٠مسلح بوده و در مجموع بيش از 

  

 »کتائب امام علی« -١۴

» محمد شبل الزيدی«ھا را  ھی آناند و فرماند نظاميان شيعی مقيم عراق را اعضای اين گروه تشکيل داده گروھی از شبه

 .تشکيل شد» داعش« اين گروه يک ماه پس از اشغال شھر موصل از سوی گروه .برعھده دارد

 در جريان ٢٠١۵در اين گروه بود که ششم مارس سال » شبل الزيدی«جانشين » ابوحسنين«علی موسوی با کنيه 

 .کشته شد» تکريت«سازی شھر  آزاد

» داعش«ھای شيعی با حمايت حکومت اسالمی ايران و با ھدف از مقابله با گروه  ون ساير گروهچ ھم» کتائب امام علی«

 .تشکيل شده است

ھای خبری منتشر شده که  ھای اجتماعی و سايت تصاوير بسياری از فرماندھان اين گروه در کنار قاسم سليمانی در شبکه

 .داردسپاه » قدس«ان آن با نيروی مؤسسنشان از ارتباط نزديک 

  

 الشھداء کتائب سيد -١۵

جنگيد و از سال   در عراق میامريکاھای   با نيرو٢٠٠٣ است که از سال ئیھا يکی از گردان» کتائب سيدالشھداء«

 .ی در جنگ سوريه ايفا کرده استمؤثر نقش ٢٠١١

 از آرامگاه اند و ھدف خود از حضور در سوريه را محافظت اعضای اين گردان را شيعيان عراقی تشکيل داده

 .اند اعالم کرده» حضرت زينب«

 .اند ھای سوريه جان خود را از دست داده  تن از اعضای اين گروه در درگيری٣٠ھا تاکنون  براساس برخی گزارش

شود  به عنوان دبيرکل اين گروه نام برده می» ابو االء الوالئی«از ابومصطفی خزعلی به عنوان فرمانده اين گردان و از 

 تلويزيون رسمی ايران نيز مستندی درباره اين گروه .ھا در دسترس نيست وير و اطالعات چندانی درباره آنکه تصا

 .ساخته و پخش کرده است

  

 »حرکة النجباء «- ١۶

شود را گروھی از شيعيان  ناميده می» النجباء«که به اختصار گردان » هللا النجباء جنبش مقاومت اسالمی حرکت حزب«

 .اند ری اسالمی تشکيل دادهنزديک به جمھو

بوده که » عصائب اھل الحق«ھای گروه  از زيرشاخه» العباس اباالفضل«ھمانند گردان » هللا نجباء حزب«گردان 

 .برعھده دارد» مقتدی صدر«از مشاوران و معاونان سابق » شيخ اکرم الکعبی«فرماندھی آن را 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

ھای اينترنتی تصاويری از فرمانده آن با حسن  ان دارد و در سايتهللا لبن اين گروه رابطه بسياری نزديکی ھم با حزب

 . وجود دارد،هللا در سفری که به لبنان داشته نصر

يت اصلی آموزش نظامی اين گروه در عراق را برعھده مسؤولهللا لبنان  از فرماندھان نظامی حزب» ابوعيسی اقليم«

 .ھای خبری منتشر شده است در سايت» االکرم الکعبی«ر کنار هللا نيز تصويری د  از اين فرمانده حزب.داشته است

سوريه به » قنيطره«هللا لبنان در استان  ھای اسرائيل به يک کاروان نظامی حزب در پی حمله بالگرد» ابوعيسی اقليم«

 .هللا کشته شد ھمراه جھاد مغنيه، يکی از فرمانده سپاه پاسداران و چند عضو ديگر حزب

 منتشر کرده ئی اما اين گروه در تمجيد از قاسم سليمانی ويديو،اطالعات زيادی در دست نيست» اءحرکة النجب«از 

 .تصاوير مشترکی با قاسم سليمانی منتشر شده است» شيخ اکرم الکعبی« از .است

به » ريسي«نام  در عراق ادعا کرده پھپادی به» داعش«تنھا گروھی است که در جريان جنگ با گروه » حرکة النجباء«

 . مناطق عملياتی ساخته و به پرواز درآورده استئیمنظور شناسا

 در ٢٠١۵ مارس سال ١٧شود که  در ايران نام برده می» هللا النجباء جنبش حزب«به عنوان نماينده »  الشبریئیيح«از 

 .مراسمی که سفارت عراق در تھران برگزار کرد، حضور داشت

 

  ھای يمن  حوثی- ١٧

توان بودند که امروز بر  ھا اقليتی کم آن.  سال است که با حکومت مرکزی در نبرد ھستند١٢ش از ھای يمن بي حوثی

  . اند تر خاک يمن مسلط شده بيش

شود و  گرا محسوب می ھای منشعب از اسالم سنت يک سوم جمعيت يمن پيرو مذھب زيدی ھستند، که از فرقه

مرز با عربستان سعودی  ه در منطقه کوھستانی شمال کشور و ھمطور عمد ھا به آن.  به کيش شيعه داردئیھا نزديکی

 .کنند زندگی می

س جمھور ئيعلی عبدهللا صالح، ر.  با قدرت مرکزی وارد نبرد مسلحانه شدند٢٠٠۴در سال » حوثی«پيروان خاندان 

 ھزاران ٢٠١٠ سال از آن زمان تا. ھا زد ناميد و دست به سرکوب آن» تروريسم«ھا را  وقت، که خود زيدی است، آن

 .ھا کشته و صدھا ھزار نفر آواره شدند نفر از حوثی

ناراضی مردم باال گرفت و علی عبدهللا صالح ناگزير به فرار از کشور » بھار عربی«ھای موسوم به  در جريان جنبش

 .تری قرار گرفتند ھا در موقعيت قوی حوثی. شد

من رسيد، اوضاع سياسی و اقتصادی چنان نابسامان بود که ھنگامی که عبدربه منصور ھادی به رياست جمھوری ي

 .دولت مرکزی توان اعمال قدرت نداشت

س جمھور پيشين به ئيو ھواداران صالح ر» انصارهللا«تری پيدا کردند و حتی قبايل نزديک به  ھا باز ھم نفوذ بيش حوثی

 .ھا پرداختند حمايت از آن

 به راحتی ٢٠١۵صنعا پايتخت کشور را تصرف کردند و در ژانويه ، ٢٠١۴در سپتامبر » حوثی«نيروھای وابسته به 

س ئيھادی، ر. ھا پارلمان کشور را منحل کردند و بر فرماندھی ارتش مسلط شدند آن. وارد کاخ رياست جمھوری شدند

به عربستان جمھور، ناچار شد مرکز دولت را به عدن منتقل کند، اما با نزديک شدن نيروھای حوثی به اين شھر، او 

 .سعودی گريخت

ھا، برخالف تصور، با شيعيان دوازده امامی  حوثی. ھای دورتر حکومت اسالمی نفوذ چندانی در يمن نداشت در سال

 .حاکم بر ايران، نزديکی اعتقادی زيادی ندارند
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ا در اين کشور ھای خود ر خانه پس از آن که رابطه يمن با کشورھای عرب ھمسايه تيره شد و کشورھای غربی سفارت

 برقرار شد و حکومت ئیميان تھران و صنعا پرواز ھوا. تر شد بستند، رابطه با حکومت اسالمی روز به روز گرم

 .اسالمی به حمايت آشکار از نيروھای حوثی پرداخت

ھا   قدرت آنديد، بلکه از نفوذ افکار و ھا، عربستان سعودی نه تنھا نفوذ خود در منطقه را در خطر می با پيروزی حوثی

ھمين خاطر، رياض، در ھمکاری با متحدان خود،  به. با حمايت حکومت اسالمی ايران در عربستان نيز نگران شد

  . ھا بسيج کرد  ھزار نفری را برای حمله به يمن و مقابله با حوثی١۵٠ارتشی 

ھا در يمن، خشم  حوثیاعمال قدرت توسط . شود نيروی حوثی در يمن، از سوی حکومت اسالمی ايران حمايت می

جنگ نيابتی در يمن، ھم برای حکومت اسالمی و ھم . ھا شکل دھد عربستان سعودی را برانگيخت تا ائتالفی عليه آن

 حکومت اسالمی عملی شده دالرکردن ميلياردھا  نفوذ حکومت اسالمی در يمن، با ھزينه. عربستان بسيار پر ھزينه است

  .است

به تنگه باب المندب از طريق دريای سرخ و بالطبع خليج عدن اھرم فشار استراتژيک مھمی با اين وجود اين، دسترسی 

  . و غرب خواھد بودامريکابرای حکومت اسالمی ايران در تھديد 

ارغ از گری و به چالش کشيدن نظم موجود خاورميانه ف ھای ادامه ھالل شيعه مداخله ايران در يمن، يکی ديگر از نمونه

  .سانی آن استھای ان ھزينه

  
اکنون بنا به ارزيابی سازمان ملل، . اند ھای و جنگ نيابتی عربستان و ايران شده در حقيقت مردم يمن قربانی رقابت

تر نيز يمن را با توجه به قحطی و  يونيسف پيش. شود  ھزار مورد جديد ابتال به وبا در يمن ثبت می۵ تا ٣روزانه از 

  .ارزيابی کرده بود» در آستانه فاجعه«شيوع بيماری، کشوری 

، با اشاره به ٢٠١٧ جون، روز شنبه )يونيسف( گيرت کاپلر، مدير بخش خاورميانه صندوق کودکان سازمان ملل متحد

 ھزار مورد ابتالی جديد به اين بيماری ثبت ۵ تا ٣سريع وبا در يمن اعالم کرد که در اين کشور روزانه از خطر شيوع 

  .شود می

 ھزار مورد ٧٠حدود ، ٢٠١٧وگو با خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت، فقط در مه  مدير بخش خاورميانه يونيسف در گفت

 .کشور ثبت شده است منطقه اين ٢٢ منطقه از ١٩مشکوک به ابتالی به وبا در 

اين در حالی . اند  کودک، جان خود را از دست داده١٠٠ نفر، از جمله بيش از ۶٠٠کاپلر گفته است که از اين تعداد 

 .کنند است که کارشناسان شمار واقعی قربانيان وبا در يمن را بسيار بيش از آمار رسمی ارزيابی می
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 روز تا ١۴ھای الزم، ھر  ابتالی به وبا بتواند در صورت نرسيدن کمکگيرت کاپلر ابراز نگرانی کرده است که موارد 

 . ھزار مورد برسد٣٠٠ ھزار و سپس به حدود ١٣٠دو برابر افزايش يابد و به 

تواند چنان گسترش يابد که حتی از مرزھای   کرده است، در چنين شرايطی وبا میتأکيدمدير بخش خاورميانه يونيسف 

 .زده سرايت کند  اين کشور جنگ شورھای ھمسايهيمن گذشته و به تمام ک

گويد، در کنار   روزه به صنعا، پايتخت يمن، باز گشته است می٥مدير بخش خاورميانه يونيسف که به تازگی از سفر 

گفته  به. ترين بالی يمن است قحطی و گرسنگی، استفاده از کودکان در جنگ و افزايش کار کودکان، شيوع وبا تازه

 ».يمن يکی از بدترين نقاط جھان برای کودک بودن است«کاپلر، 

ويژه کودکان، سالمندان و بيماران را با خطر مرگ مواجه  بيماری واگير وبا که با تھوع و اسھال شديد ھمراه است، به

 . نخستين موارد ابتال به وبا در يمن را گزارش کرد٢٠١٦سازمان بھداشت جھانی در ماه اکتبر سال . کند می

. اند چنين بنا به به گزارش سازمان ملل متحد، حدود دو سوم جمعيت يمن از دسترسی به آب آشاميدنی پاکيزه محروم ھم

ات و مراکز بھداشتی تأسيساين در حالی است که تنھا شمار اندکی از . آب آلوده يکی از عوامل انتقال و شيوع وباست

 .يمن قادر به فعاليت ھستند

کنند که خطر شيوع وبا و   ميليون نفر از شھروندان يمن در مناطقی زندگی می٦/٧ت جھانی، طبق اعالم سازمان بھداش

  .ابتال به اين بيماری بسيار باالست

جنگ يمن از . بيماری واگير وبا در حالی بر يمن سايه افکنده که اين کشور از سه سال پيش درگير جنگ داخلی است

 ميليون آواره بر جای گذاشته و نظام بھداشتی و ٣بانی گرفته، حدود  ھزار قر١٠ ميالدی تاکنون حدود ٢٠١٤سال 

 .اقتصاد اين کشور را ويران کرده است

 بخش بزرگی از کشور، از جمله صنعا را در دست کنترولشورشيان حوثی مورد حمايت حکومت اسالمی ايران، 

 .جنگند ھای شيعه می  با حوثیئی حمالت ھواھا به رھبری عربستان سعودی نيز، از طريق مذھب ائتالفی از سنی. دارند

ثباتی کل منطقه خاورميانه  در حقيقت جنگ داخلی يمن که به جنگ نيابتی ميان ايران و عربستان معروف شده و به بی

بر اساس گزارش سازمان ملل اين جنگ تاکنون . ، وارد دومين سال خود شد٢٠١٧دامن زده است، در ماه مارس 

 کشور عربی به ٩، ٢٠١٥ مارس سال ٢٦در .  تن منجر شده است٤٢٥٠٠تن و زخمی شدن  ٧٧٠٠کشته شدن  به

ھای اين کشور يا در واقع گسترش نفوذ   يمن را برای جلوگيری از پيش روی حوثیئیرھبری عربستان بمباران ھوا

  .حکومت اسالمی ايران در يمن آغاز کردند

 نيز برخوردار بوده برای ترغيب مذاکرات صلح در يمن امريکا تاکنون سه تالش پی در پی سازمان ملل که از حمايت

قطع مناسبات ديپلماتيک ميان عربستان و ايران که در پی حمله به سفارتخانه و کنسولگری . اند با شکست روبرو شده

 .رود شمار می ترين مانع انجام مذاکرات صلح در يمن به عربستان در ايران به وقوع پيوست، مھم

س جمھوری سابق يمن، با تشکيل ئي، شورشيان حوثی و قوای وفادار به علی عبدهللا صالح، ر٢٠١٦مبر سال  نوا٢٨در 

در اين حال، نيروھای . يک حکومت ائتالفی راه را بر طرح سازمان ملل برای تشکيل يک حکومت ائتالف ملی بستند

پايتخت موقت و مرکز حکومت خود اعالم س جمھوری يمن، عبد ربه منصور ھادی، عدن را به عنوان ئيوفادار به ر

 .کردند

جنگ . دھند  يمن را در دو سال گذشته غيرنظاميان اين کشور تشکيل میئیغالب قربانيان جنگ داخلی و بمباران ھوا

 ميليون نفر از جمعيت يمن، ١٩حدود .  ميليون نفر منجر شده است٣ بيش از ئیجا چنين به آوارگی و جابه داخلی يمن، ھم
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 ھزار نفر از مردم ٣٠٠ ميليون و ٧حدود . ھای فوری احتياج دارند کمک فقيرترين کشور شبه جزيره عربستان، بهاين 

 .برند  کودک از سوءتغذيه رنج می٤٦٢٠٠٠ ھستند و ئیھای فوری غذا يمن نيازمند کمک

توکل «هللا در صنعا، گيری دولت يمن در اعتراض به عملکرد انصار زمان با کناره  و ھم٢٠١٤ ژانويه ٢٢در روز 

يمن از طريق «: ھا به شبکه الجزيره گفت ترين مخالفان حوثی ، برنده جايزه نوبل صلح و يکی از اصلی»کرمان

  ».پيکارجويان حوثی تحت اشغال حکومت ايران است

تن در گران جھان عرب، ايران را به دست داش ھا، خانم کرمان و طيف وسيعی از تحليل از زمان قدرت گرفتن حوثی

 .اند ھای يمن متھم کرده ناآرامی

  

  سپاه پاسداران انقالب اسالمی کنترول اقتصادی سوريه را در دست گرفته است ...- ١٨

ھای اقتصادی نفوذ خود در سوريه را  کند تا از طريق کانال کارشناسان اقتصادی به ديارنا گفتند که ايران تالش می

) آی آر جی سی( گيری نفوذ نظامی از طريق سپاه پاسداران انقالب اسالمیگسترش دھد و تالش ھای خود را با به کار

 .افزايش داده است

باشد؛ چون حکومت   اقتصادی رو به رشد تھديدی جدی برای سوريه و مردم آن میکنترولھا می گويند که اين  آن

بود شده از جنگ اين کشور فرو گذاری، و مالی نا ھای اقتصادی، سرمايه اسالمی ايران اکنون چنگال خود را در بخش

 .برده است

کننده پايانی خود برسد ممکن است ديگر قطع رابطه اين دو  تعيينھا ھشدار دادند که ھنگامی که جنگ به مرحله  آن

 .بار خواھد بود کشور ديگر غيرممکن باشد و اين کار در درازمدت برای اقتصاد سوريه فاجعه

واقعا مفيد است؛  »مفيد« يک سوريه تأسيسپروژه ايران با ھدف «: کن قاھره، گفتای سا بشير الباسم، يک وکيل سوريه

 ».اما نه برای سوريه، بلکه برای خود ايران

طور  گذاری مالی ايران در سوريه را مشاھده کند به ھر کس که گسترش مالی، اقتصادی، و سرمايه«: او به ديارنا گفت

 ». منابع اقتصادی سوريه در حال انجام گرفتن استکنترولن واضح می بيند که طرحی برای در دست گرفت

عنوان شرکای روند بازسازی در مناطق  ھای ساختمانی که ما اخيرا شاھد ظھور آنان به ساخت شرکت اين محدود به

 .گذاری ھم گسترش يافته است ھای سرمايه  مانند دمشق و حمص می باشيم، نيست؛ بلکه به اکثر بخشئیاطراف شھرھا

ھای تحت مالکيت سپاه پاسداران انقالب  اھر عبدهللا، استاد اقتصاد دانشگاه عين شام، گفت که برای مثال، شرکتش

 . اکثر منابع برق در سوريه را در اختيار دارندکنترولاسالمی 

نين چ ھای توليد برق آبی، گاز طبيعی و در سرتاسر سوريه و ھم ھا در حال نصب ژنراتورھا و ايستگاه اين شرکت

 .باشند ھای فشار قوی و حتی کنتورھا و تيرھای چوبی برق می ھای برق و برج دکل

 ٣، جندر ٢ھای جندر  شود، شامل ايستگاه ھای ايرانی تجھيز می ھای برق که کامال توسط شرکت عبدهللا گفت که ايستگاه

 .باشند و تشرين می

:  عبدهللا گفت.کند  که جنگ به پايان برسد، پيچيده می مانند برق مسائل را ھنگامیئیھا انحصارطلبی ايران در بخش

 سپاه پاسداران انقالب کنترولکنند تحت  ويژه در سوريه کار می  که در ايران و خارج از کشور بهئیھا اکثر شرکت«

 ».کند اسالمی ھستند که به صورت يک شرکت ھولدينگ کار می

دھد را مخفی کرده و تالش  چه واقعا رخ می کنند؛ آن  کار میھای مختلف ھا که تحت نام وی توضيح داد که اين شرکت

 .کنند تا نفوذ ايران را تضمين کنند می
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، بانک فيوچر ئیھا شرکت مخابرات ايران و بانک کارگشا  ايرانیکنترولھای تحت  ترين شرکت او اظھار داشت که مھم

 .باشند کداری می ر بخش بانسی، بانک آرين، بانک ملی ايران، بانک مھر و بانک انصار د اس بی

 که در سوريه کار ئیھا  کامل اکثر شرکتکنترولعبدهللا افزود که در بخش ساختمانی، پايگاه ساختمانی خاتم النبياء 

 .کنند را در اختيار دارد می

سازی و در بخش موتور. باشند ھای ايرانی ياس اير و آبان اير می ھای حمل و نقل و ھوانوردی مھمترين شرکت در بخش

خودروسازی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی مالکيت سھم خود در شرکت خودرو سازی را پس از فروش سھام گروه 

 .المللی افزايش داده است ھای بين بھمن برای فرار از تحريم

ی تحت ھا ھا از طريق شرکت عبدهللا گفت که در بخش قراردادھای نفت، گاز طبيعی و انرژی منعقد شده با سوريه آن

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی که شامل شرکت نفت ايران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت پتروشيمی شيراز کنترول

 .اند باشد، عمل کرده و شرکت صنايع پتروشيمی کرمانشان می

کند،  قيق میشيار تورکو، دانشجوی دوره دکتری دانشگاه قاھره که در مورد امور مالی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تح

نظر  گذاری تجاری عادی به ھای سرمايه فعاليت«ھای ايران از نظر يک بيننده  گذاری گفت که در ظاھر سرمايه

  ».رسد می

ای اين  ھای رسانه ای، شورای مشترک بازرگانان و ساير خروجی او به ديارنا گفت که کميته مشترک ايرانی سوريه

 .شود گذاری انجام می ھای سرمايه  که ھمه چيز از طريق تاجرين و گروهگويند دھند و می ھا را پوشش می فعاليت

ويژه از زمان شروع جنگ سوريه تالش کرده است   او اظھار داشت که ايران، به.وی گفت اما حقيقت فراتر از اين است

وی اشاره . دھای بالعوض برای جبران خسارات اقتصادی کشور حمايت کن  وام و کمکتأمينتا از حکومت سوريه با 

 .کرد اما ھر وام برای خود قيمتی دارد

 سوريه برای تأئيد وامی که دمشق وام دريافت کرده است، تھران دالر ميليار ٦/٣برای مثال برای تبديل «: وی گفت

 ».ھای صرافی را دريافت کرده است ھای مختلف بازار سوريه مانند شرکت بخش به) ايرانی( ھا شرکت ورود ده

نشين است که  ام گفت که پروژه ايران در سوريه شامل تشکيل يک کمربند مسکونی در اطراف مناطق علویوکيل البس

  .باشد  حکومت دمشق میکنترولتحت 

اند و غيرنظاميان ايرانی، لبنانی، افغانی، و  ھا تکميل شده وی افزود که برخی از اين مناطق مسکونی در اين بخش

 .ھا سکونت دارند ای در آن سوريه

ھای مستقالتی  س جمھور سوريه است، از طريق يکی از شرکتئيرامی مخلوف که يکی از بستگان ر«: البسام گفت

دھند تعدادی   شده نشان میتأئيدھای   که در منطقه دمشق، القلمون و الغوطه که گزارشئیھا خويش توانست اکثر شرکت

 ».ھای مخلوف دارند را خريداری کند در برخی از شرکتاز تاجرين سوری مانند عبدالقادر صبرا و ايمن جابر سھامی 

 که در مناطقی که مخلوف اکثر سھام آن را در اختيار دارد شامل صروح، الفجر، البترا، الحدائق، بنيان ئیھا شرکت

 .باشند ِالشام، آر ای سی، و راماک می

 ».اند  آنان به طرق مختلف خريداری کردهھا ھمه مستغالت در اين مناطق را از مالکين اصلی اين شرکت«: البسام گفت

) مسکونی( اند و ھمه افرادی که اکنون در کمربند اند تخليه شده ساکنين اين مناطق که کامال اھل تسنن بوده«: وی گفت

 ويژه شيعيان وفادار به ولی فقيه برای اطمينان کامل به وفاداری به پروژه ايران کنند از علويان و شيعيان به زندگی می

 ».باشند در سوريه می
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ھای ايران به ويژه با خاتم النبياء که مالکيت آن را سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر  مخلوف با شرکت«: البسام گفت

شرکت مادر واگذار کرده است، شريک شده  تر ايرانی وابسته به ھای کوچک برخی از شرکت عھده دارد و کار را به

 ».است

از جمله کارگران ايرانی و افغانی که » مملو از ايرانيان شود«کار باعث شده است اين مناطق وی اظھار داشت که اين 

 .اند برای کار در اين مناطق به سوريه آمده

نظاميانی ھستند که در رابطه مستقيم با سپاه پاسداران انقالب اسالمی ھستند؛  او گفت که حتی نگھبانان اين مناطق ھم شبه

ظاھرا سھم خود از مناطق مسکونی را برای سکونت پيکارجويانی که از لبنان «ن حزب هللا لبنانی که نظاميا ويژه شبه به

 ».اند اند، گرفته به سوريه آمده

البته، ترکيب جمعيتی و فرھنگی سوريه را با از ميان بردن جزء مھم جمعيت «ھای مستمر  البسام گفت که اين فعاليت

 ». خواھد دادتغييرسوريه 

باشند و شاھد رنسانسی  ھا می ھا و سنی ھای مختلف علوی اين مناطق مانند ساير مناطق سوريه دارای جمعيت «:وی گفت

 ».اند ھا سال به خاطر اين ترکيب بوده در طول ده

ھای مسکونی که يک جزء  که دمشق آينده توسط ديوارھای مجتمع توان با گفتن اين اما اکنون وضعيت را می«: وی گفت

 .و اجزاء ديگر در بيرون از آن باقی خواھند ماند» .نت دارند، حفاظت خواھد شددر آن سکو

 

  نيروھای طرفدار حکومت اسالمی ايران در عراق

نظامی شيعه   ھزار شبه١٠٠ در عراق گفته در حال حاضر حدود امريکاگوی نيروھای نظامی  سال گذشته ميالدی، سخن

  .شوند  ھزار نفر از اين نيروھا از سوی ايران حمايت می٨٠ک به به گفته او نزدي. در اين کشور حضور دارند

دولت «اند نگران اين موضوع ھستند که حتی در صورت شکست نيروھای  ، گفتهامريکائیمقامات نظامی 

ای دامن  ھای فرقه   دارند در اين منطقه به خشونتامريکائینيروھای تندروی ديگری که گرايش ضد ) داعش( »اسالمی

 .بزنند

دولت « در عراق، از زمان قدرت گرفتن گروه سنی امريکاگوی نيروھای نظامی  گفته ژنرال کريس گارور، سخن به

او که اين خبر را .  ھزار نفر رسيده است١٠٠در عراق بيش از دو سال پيش، تعداد نيروھای شيعه به بيش از » اسالمی

 .دھند ھا تشکيل می ا را عراقیتر اين نيروھ اعالم کرده گفته بيش» نيوز فاکس«به شبکه 

 ھستند که از ئیھا اند شامل سنی جويانی که از سوی نيروھای مردمی بسيج شده به گفته اين فرمانده نظامی، ساير جنگ

 .آيند ھای انبار و نينوا می استان

 ھزار نفر ٨٠د که حدود زن شوند، بلکه او تخمين می  کرده که تمامی اين نيروھا از سوی ايران پشتيبانی نمیتأکيدگارور 

 .شوند نظاميانی ھستند که از سوی ايران حمايت می از آنان شبه

 .شوند بيش از اين رقم است  که از سوی ايران حمايت میئیبرخی از کارشناسان معتقدند که تعداد نيروھا

که نيروھای ايران جای سياست دولت اوباما باعث شد «: يک کارشناس در بنياد دفاع و دموکراسی به فاکس نيوز گفته

 ». را در عراق بگيرندامريکانيروھای زمينی 

» منطقه سبز«، ھزاران عراقی که مقابل پارلمان اين کشور در ٢٠١٧ اپريل ٣٠ - ١٣٩٦ ارديبھشت ١١شامگاه شنبه 

دادند و از معترضان پس از شش ساعت به اشغال پارلمان پايان . بغداد تجمع کرده بودند وارد ساختمان پارلمان شدند

 .ساختمان آن خارج شدند
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معترضان طرفداران مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شيعه ھستند و خواستار اصالحات سياسی و نبرد با فساد گسترده 

مذھب عراق مخالفت داشت و خواھان آن بود  وزير شيعه صدر با کابينه پيشين حيدر عبادی، نخست. مالی در عراق شدند

 .ھای حزبی ندارند ر کابينه منصوب کند که وابستگیکه عبادی افرادی را د

 دھد و اعضای جديد کابينه تغييرھا حيدر عبادی، نخست وزير عراق را مجبور کرد که اعضای کابينه خود را  اعتراض

ھمين موضوع سبب ناخرسندی سران احزاب . ھا انتخاب انتخاب کند را نه از احزاب سياسی، بلکه از ميان تکنوکرات

دست آوردند از دست  ھای احزاب مختلف پارلمان عراق قصد ندارند آن امتيازاتی را که به فراکسيون.  شده استسياسی

 .نيز با اعتراضات طرفداران صدر مخالفت دارند» طرفدار ايران«ھای پرنفوذ  ه ھا، گرو در اعتراض صدری. بدھند

شده  ای سليمانی، ما تربيت«و » !راق خارج شوايران از ع«تظاھرکنندگان عراقی اين بار در بغداد با فرياد 

قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس، شاخه . صريحا عليه ايران و پاسدار قاسم سليمانی ھم شعار سر دادند» !صدرھستيم

 .ای دارد  کنندهتعيينبرون مرزی سپاه پاسداران ايران است که در صحنه سياسی عراق نقش 

س سازمان ئيسعيد اوحدی، ر. ، پرواز ھواپيماھای ايران به بغداد قطع شد٢٠١٧به اول مه شن دنبال اين اقدام روز يک به

 .كند حج و زيارت گفت که اين موضوع پروازھای زائران به بغداد را با چالش مواجه می

رفداران روزنامه آرمان در تحليل از اقدامات ط.  کردتغييرھای ايرانی نيز نسبت به مقتدی صدر  لحن مقامات و رسانه

آرمان که مواضعی نزديک . اين کشور کرد» عدم حمايت از انسجام عراق و مخالفت با منافع شيعيان«صدر را متھم به 

. دنبال اھداف خود است به» ستی عربیيوناليھای ناس شعار«نويسد که مقتدی صدر با دادن  به دولت روحانی دارد می

 ».ستيگاه معلوم ن در ھيچنده اھداف مقتدی صيآ«کند که   میتأکيدآرمان 

، يک روزنامه لبنانی دستورالعمل کاری وزير دفاع لبنان در سفر به تھران و ديدار با مقامات اين کشور ١٣٩٥اوايل سا 

  .را تشريح کرد

آيد، اين سفر بنا به دعوت رسمی مقامات ايرانی  سمير مقبل وزير دفاع لبنان امروز در سفری سه روزه به تھران می

  .کند ھيئت متخصص نظامی نيز وی را ھمراھی میاست و 

در اين سفر قرار است با مقامات ايرانی در مورد جزئيات ھديه نظامی ايران به  مقبل به گزارش تسنيم به نقل از السفير،

ه علی شمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی در سفر اخير خود به لبنان از اين ھديه پرد. لبنان بحث و تبادل نظر کند

برداشت و گفت ايران حاضر است اين ھديه را بدون پيش شرط و به صورت فوری تحويل لبنان کند تا ارتش اين کشور 

   .ھا از خود و لبنان دفاع نمايد بتواند در برابر تروريست

زئيات ھای مقامات ايرانی در مورد ماھيت و ج بر اساس اطالعات موجود مقبل و ھيئت ھمراه در اين ديدار با ديدگاه

داری از اين  تجھيزات مورد نظر برای انجام اين ھديه آشنا خواھند شد و اقدامات لوجستيک الزم برای انتقال و نگه

  .محموله را بررسی خواھند کرد

ای را امضاء نخواھد کرد و تعھدی نيز به تھران نخواھد داد بلکه اطالعات داده  نامه البته مقبل در اين ديدار ھيچ توافق

 مارس در مورد اعطای اين کمک ١٤ھای جريان  ا به شورای وزيران لبنان خواھد رساند تا در سايه کارشکنیشده ر

   .ھای سياسی اين کشور حاصل شود رايگان به لبنان توافقی بين گروه

ھای دوشکا با مھمات،  مسلسل: ھای ايران ليستی متشکل از تجھيزات زير است ھای موجود، کمک بر اساس گزارش

ھای تاو، موشک ھای ضد  ھمراه مقادير فراوانی از مھمات، موشک  ميليمتری به١٥٥ و ١٢٠ و ٨٠ و ٦٠ھای  پارهخم

  .٧٢ و تی ٥٥ھای تی  ھای ديد در شب، مھمات تانک زره، دوربين
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ست را ھا  آنتأمينپيش از اين يک کارشناس نظامی لبنان فھرستی از تجھيزات مورد نياز ارتش لبنان که ايران قادر به 

  :تواند به شکل زير باشد ليست تجھيزات و تسليحات مورد نياز ارتش لبنان می .منتشر کرده بود

کند، البته  ھای انفرادی استفاده شده در لبنان را توليد می ترين نوع سالح ايران بيش: ھای انفرادی متوسط  سالح-١

ھا لبنان به  عالوه بر اين. ھاست  از نياز به خود آنتر ھا بيش مھمات اين سالح م که نياز ارتش بهئيتوانيم بگو می

 ميليمتری نيز نياز دارد تا بتواند اھداف انسانی ٧/١٢ويژه قناصه صياد  ھای سبک و سنگين توليد شده در ايران به قناصه

ری در گي ھا به دوربين ھای ھدف اين قناصه.  متری به صوت فعال و دقيق ھدف قرار دھد٢٥٠٠و زرھی را تا مسافت 

 مورد از آن ھا ٦٠کم  ای به دست شب و روز با دقت بسيار باال مجھز است و ارتش برای مقابله با دشمن در ھر جبھه

تواند بعد از چند تيراندازی آزمايشی در  العاده ندارد و می ھا برای استفاده نياز به مھارت خارق نياز دارد، اين قناصه

   .اده مورد استفاده قرار گيرددست تيراندازان ماھر ارتش به صورت س

ای از  ترين موشک ايرانی برای ارتش لبنان موشک طوفان است که نسخه پيشرفته مناسب:  تسليحات ضد زره-٢

انداز تاو نيز قابل شليک است که لبنان تعدادی از  اين موشک از روی سکوھای موشک.  استامريکائیھای تاو  موشک

ھا حتی از  ھا را به لبنان بدھد که برخی از آن تواند انواع ديگری از موشک چنين می  ھمايران. ھا را در اختيار دارد آن

توانند  چنين می ھا ھم لبنانی. تر ھستند و برخی به صورت کامال بومی توليد داخل ايران ھستند ھای خارجی پيشرفته مدل

. کند ھای زيادی از اين سالح را توليد می دلدوش پرتاب از ايران شوند، ايران م ھای ضد زره خواستار دريافت خمپاره

وفور در ارتش لبنان در دو نوع ضد زره و   است که به٧جی  پی ھای آر اندازھا و موشک ھا، موشک از جمله اين خمپاره

   .ضد نفر موجود است

وريستی تناسب ھای تر ھای ارتش در مبارزه با گروه يتمأمورويژه از نوع سبک که با  اندازھای مختلف به  موشک-٣

 آن نياز دارد و اين دو عامل کنترولعامل برتری آتش و نرمش در  ھا به ھای خود با تروريست دارد، ارتش در درگيری

توانند محقق کنند، اين نوع تسليحات با خودروھای   کيلومتر می٨ ميليمتری با برد ١٠٧اندازھای  برتری را موشک

ھا نياز شديد به  چنين برای اين درگيری ھم. ان در اختيار دارد، قابل انتقال است سيلندر يا نفربرھا که ارتش لبن٤کوچک 

شود که برای باالترين سطح آتش در بردھای متوسط برای مقابله با   ميليمتری احساس می٨٢ھای سبک از نوع  توپ

 از پيشروی احتمالی ارتش ھا نيز برای آتش پوششی قبل ھا و خمپاره گيرد، راکت حمالت دشمن مورد استفاده قرار می

   .گيرد مورد استفاده قرار می

 ميليمتری از ديگر تجھيزات مورد نياز ارتش لبنان است، اين ٢٣ ميليمتری و ٥/١٤ھای سنگين کاليبر   مسلسل-٤

 در ئیھا شود و ارتش لبنان برای باال بردن توان آتش خود در درگيری تسليحات در ايران در انواع مختلف ساخته می

   .ھا استفاده کند تواند از آن  کيلومتر می٢فواصل مکانی متوسط و دور تا 

ھا  آن. پذير است ھا بر روی خودروھا يا خودروھای زرھی نيز امکان ھای ثابت دارند و سوار کردن آن ھا پايه اين مسلسل

   . نيز دارندئیعالوه بر قدرت آتش، قدرت تحرک باال

آوری اطالعات استفاده  به نشان داده که ھر موقع از اين ھواپيماھا در عمليات جمعتجر:  ھواپيماھای بدون سرنشين-٥

اين ھواپيماھا اطالعات مھمی از محل . آميز خواھد بود و دست باالی نظامی را به ارتش خواھد داد شود، موفقيت

تواند  در ارتش لبنان قطعا میدھد، در اختيار داشتن اين ھواپيماھا  ھای تروريستی ارائه می استقرار و تحرکات گروه

ھا  ھا و موشک بار، توپ گيری آتش ھا در موضع برتر قرار دھد و در ھدف ھای ميدانی با تروريست ھا را در درگيری آن

   .سمت مواضع دقيق حضور دشمن کمک کند به
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ھا بکارد تا مانع از   گذرگاهھا را در تواند آن ھا دارد و می آن  مين ھای ضد نفر و ضد خودرو که ارتش نياز مبرمی به-٦

تواند مورد استفاده قرار گيرد و در درگيری  ھا با ھدف ايجاد کمين نيز می اين مين. انتقال تجھيزات و نفرات دشمن شود

   .ھا قابل استفاده است ھا و حتی پياده نظام آن با خودروھای تروريست

ارتباطات در ھر ميدانی، عامل اصلی در نظارت و . ھا دارد  تجيھزات پيشرفته ارتباطاتی که ارتش نياز مبرمی به آن-٧

ھا  تواند باالترين سطح آمادگی را بدون قطع ارتباط برای آن رود و می شمار می ھای فرماندھان به پيگيری و ھماھنگی

تيار داشته ھا را در اخ ھای شنود و ايجاد اختالل در خطوط مواصالتی تروريست چنين بايد دستگاه ارتش ھم. مھيا کند

   .باشد

برد، اين موضوع بحران ھميشگی ارتش بوده و در درگيری  ارتش لبنان به شدت از کمبود مھمات رنج می:  مھمات-٨

در آن زمان ارتش سوريه نيز اين . نھر البارد نيز باعث شد تا ارتش مجبور به درخواست کمک از ارتش سوريه شود

از شانس . جی و ديگر تجھيزات، مجھز کرد پی ھای متوسط و سنگين و آر ھای ضد تانک و مسلسل کشور را به خمپاره

ھای ام  ھا گلوله ھای تانک کند که از جمله آن ھا، ايران ميزان باالی از انواع مھمات مورد نياز لبنان را توليد می لبنانی

 و ٧/١٢ھای مسلسل  لولهگ.  ميليمتری است١٢١ و ٨١ھای   ميليمتری و توپ١٥٥ھای   و توپ٥٥ھای تی   و تانک٤٨

   . شودتأمينتواند از طرف ايرانی   ميليمتری از ديگر مھماتی است که می٢٣ و ٥/١٤

ھا در  ھا و لبنانی تعداد و مقدار تسليحات و مھمات و تجھيزات درخواست شده از سوی لبنان، موضوعی است که ايرانی

  . کنند ھای خود مشخص می نشست

  

   تريليون دالر دارد١ نياز به اراق، يمن و ليبيبازسازی کشورھای سوريه، ع

 نياز دالر تريليون ١ھای عربی گفت که برای بازسازی کشورھای سوريه، عراق، يمن و ليبی به  س اتحاديه بانکئير

 .است

ھای لبنان طی  س انجمن بانکئيھای عربی و ر س اتحاديه بانکئيه، ري خبرگزاری آناتولی، جوزف طرببنا به گزارش

در بيروت پايتخت لبنان »  مالی برای بازسازی در جھان عرب پس از تحوالتتأمين«انی در نشستی با عنوان سخن

 . نياز استدالر تريليون ١برای بازسازی سوريه، عراق، يمن و ليبی به مبلغ حدود : اظھار داشت

که در سوريه، عراق،  ان اينطربيه در اين نشست که سعد حريری، نخست وزير لبنان نيز در آن حضور داشت، با بي

 درصد توليد ٦ است، گفت اين نيز مساوی با دالر ميليارد ٦٠٠ھای اقتصادی بالغ بر  يمن و ليبی ميزان زيان فعاليت

 .ناخالص داخلی کشورھای عربی است

ن دليل  بوده و به ھميدالر ميليارد ٢٥٠ حدود ٢٠١٥ الی ٢٠١١ھای  کسری بودجه کشورھای مذکور بين سال: وی گفت

 .که جھان عرب بتواند از پس اين مشکالت بر بيايد، بايد از لحاظ اقتصادی متحد باشند برای اين

  

  ٢٠١٦مقايسه قدرت نظامی ايران و عربستان در سال 

بر اساس . اند ای حکومت اسالمی ايران و حکومت سعودی ھستند که قطع رابطه نيز کرده ترين دشمنان منطقه سرسخت

 ھزار نفر ٢٥ ھزار نفر نيروی خط مقدم، ٢٣٥ ميليون نفر، ٢٧ربستان سعودی با داشتن جمعيتی بالغ بر امار گلوبال ع

 سامانه موشکی، ٣٢٢ ھزار فروند ادوات زرھی، ٦ عراده توپ، بيش از ٤٣٢ دستگاه تانک، ١٢١٠نيروی ذخيره، 

 ناوجنگی، ٤٠ ھليکوپتر تھاجمی،  فروند٢٢ فروند ھليکوپتر و ٢٠٤ ھواپيمای ترابری، ٢٢١ فروند جنگنده، ٢٤٥

   . جھان قرار دارد٢٤ در رتبه دالر ميليون ٧٢٥ ميليارد و ٥٦ھای جنگی و بودجه نظامی  ناوچه و مين
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البته الزم به توضيح است که بودجه نظامی پادشاھی عربستان چند برابر حکومت اسالمی ايران بوده و در سال ھای 

 و انگليس کرده است به خصوص قرارداد امريکاز کشورھای غربی و به ويژه اخير تمام توان خود را صرف خريد ا

 که قرار است در امريکاھای پيشرفته  ھنوز اين سالح. ی اخير بين ترامپ و پادشاه عربستان منعقد شددالر ميليارد ١١٠

  .اختيار عربستان قرار بگيرد در ارقام باال منظور نشده است

 نفر دارد   ھزار٨٢٤ ميليون و ٨١ استراتژيک منطقه غرب آسيا استکه جمعيتی بالغ بر ايران يکی از کشورھای مھم و

 ھزار نفر ھر ساله در اين کشور ٤٠٠ ميليون و ١کار ھستند که از اين ميان   ميليون نفر نيروی انسانی آماده به٤٧که 

 ھزار نفر ديگر ٨٠٠ ميليون و ١ و ھا نيروھای حاضر در خطوط مقدم  ھزار نفر از آن٥٤٥رسند که  به سن نظامی می

   .باشند عنوان نيروی ذخيره می به

 کيلومتر از ٨٩٤ ھزار و ٥ کيلومتر آن خط آبی و ٨٨٠ کيلومتر مساحت دارد که ١٩٥ ھزار و ٦٤٨ ميليون و ١ايران 

 ٦انگين ساالنه به طور مي.  کيلومتر خط ساحلی دارد٤٤٠ ھزار و ٢مرزھای ايران نيز مشترک است و اين کشور 

گيرد که بخشی از اين مبلغ را از طريق فروش   برای بخش نظامی خود بودجه در نظر میدالر ميليون ٣٠٠ميليارد و 

   .کند  میتأميننفت 

 ذخاير در اختيار دارد که از اين دالر ميليون ٩٥٠ ميليارد و ٩٣ از لحاظ ذخاير ارزی و طال  حکومت اسالمی ايران،

   .شود  صرف افزايش توان نظامی ايران می اصل از فروش نفت، به ھمراه درآمد ح رقم

، »٧٢تی «، »مبارز«، »صمصام«، »ذوالفقار«ھای  در حوزه صنعت ساخت تانک حکومت اسالمی ايران، انواع تانک

» مزآبرا «امريکائیھای  کند؛ اما حکومت سعودی از تانک سازی می سازد و يا بھينه را می... و » چيفتن مدرن«، »تيام«

  . کند استفاده می

 دارد و صنعت نظامی آن غير بومی امريکا وابستگی شديدی به غرب و خصوصا اياالت متحده  ارتش حکومت سعودی

ھای مھم ايران و حکومت سعودی اين است که ارتش ايران نسبت به ارتش  يکی ديگر از تفاوت. و خارجی است

  .د اما سخت وابسته به چين و روسيه استکن ھا و ادوات بومی استفاده می  از سالح سعودی

تری قرار  نئي در رتبه پا که ايران از نظر تعداد تجھيزات نظامی نسبت به حکومت سعودی در برخی پارامترھا با آن

  . است يافته ھای امنيت در ايران نيز نسبتا تکامل  اما شاخص دارد؛

شھرھای «عودی اين است که ايران ادعا می کند  با حکومت س ھای حکومت اسالمی ايران يکی ديگر از تفاوت

   .ترين تمايزھای قدرت نظامی ايران با عربستان است از مھم» سيلو«و » موشکی

 ساعت ۶ تا ۴سه کارشناس سعودی ادعا کردند که در ) CNN( ان ان چند سال پيش در برنامه کارشناسی شبکه سی

  .د و در اختيار بگيرند ايران را تصرف کننئیتوانند آسمان و حريم ھوا می

عنوان مھمان و کارشناس تلفنی برنامه بود، نسبت به اين اظھارات  ، که بهامريکاوزير خارجه اسبق » کالين پاول«

  . واکنش نشان داد و چنين ادعای کارشناسان عربستان را غيرواقعی خواند

تر است؛ اما ايران يگانه  سالمی بيش حکومت سعودی از حکومت ائی نيروی ھوا در مجموع شايد قدرت تجھيزاتی و

  .تواند در صورت بروز درگيری، پاسخ دھد قدرت موشکی منطقه است که می

  

  ھائی که ايرن در دخالت در امور داخلی کشورھای منطقه دارد چقدر است؟ ھزينه

يمن، لبنان،  چون ئی است که حکومت اسالمی ايران، در کشورھائیھا يکی از مباحثی که دائما مطرح است ھزينه

ھزينه نکند و اين … که ايران تاکنون مثال در سوريه و عراق، لبنان تصور اين. دارد... فلسطين، سوريه، عراق و
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چون خدمات عمومی، شھرسازی، آموزش و   ھمئیھا ھای اجتماعی و عرصه ھا را در داخل کشور به اشتغال، بيمه ھزينه

ع مردم و جامعه رخ می داد و اکنون سرکوب و سانسور، فقر و بيکاری داد چه تحولی به نف اختصاص می... بھداشت و

  ! و نگرانی و تھديد جنگ و تروريسم به مشغله عمومی اکثريت مردم ايران تبديل شده است

ی خبر دالرشان در منطقه، از اين مبالغ ھنگفت صدھا ميليادر  کس غير از سران حکومت اسالمی و ھم پيمانان ھيچ

ھای کالن کشور به خريد و توليد سالح و نيروھای سپاه و بسيج و انتظامی و  اين ارقام بايد اختصاص بودجهالبته . ندارد

ھای   و نيروھای امنيتی رنگارنگ و اطالعاتی و مخفی به اين ارقام افزود و در عين حال، ريخت و پاشپوليسارتش و 

  .ھای حکومت اسالمی را نيز نبايد فراموش کرد  ارگانھای مالی سران و مقامات و استفاده ھا و سوء حاکميت و دزدی

  

 ھالل شيعی

ھشدار داد که » ھالل شيعی«ای نسبت به خطر ايجاد يک   در مصاحبه،٢٠٠۴گزارشات، ملک عبدهللا دوم در سال  بنا به

. ترش دھدکوشد اين ھالل را از عراق آغاز کند و تا سوريه و لبنان گس در پی سقوط حکومت صدام حسين، ايران می

  ».ثباتی کشورھای حوزه خليج فارس و کل منطقه خواھد شد اين ھالل باعث بی«: پادشاه اردن در آن زمان گفته بود

مذھب حاشيه  کار و سنی به يک معضل بزرگی در ميان کشورھای عربی محافظه» ھالل شيعه«از آن زمان بدين سو، 

ويژه در عربستان سعودی  ن از حضور اين ھالل شيعی است، بهدر اين کشورھا، مدام سخ. خليج فارس تبديل شده است

 .شود ای رقيب حکومت شيعی در ايران محسوب می که قدرت منطقه

ھا سرکوب اقليت شيعه در اين کشور و عمليات نظامی در کشورھای ھمجوار بحرين و يمن را با ھراس خود از  سعودی

 .کنند گسترش نفوذ حکومت اسالمی ايران توجيه می

گذار حکومت اسالمی، سپاه پاسداران را راھی  هللا خمينی، بنيان  به لبنان، آيت١٣۶١در پی لشکرکشی اسرائيل در سال 

 درصد جمعيت را ٣٠ھای تھيدست و تحت فشار اقليت شيعه که حدود  سپاه از ميان اليه. جنگ داخلی اين کشور کرد

 .شکل گرفت» هللا لبنان حزب«، ١٣۶۴ھا در سال   گروهاز ترکيب اين. دھند، دست به سازمان دھی زد تشکيل می

 از خلع سالح خودداری کرد و ١٣٧٩هللا بود که در پايان جنگ داخلی در سال  نظاميان لبنان، اين تنھا حزب از ميان شبه

. رود طوری که قدرت آن فراتر ارتش لبنان می امروز به نيرومندترين قدرت نظامی اين کشور بدل شده است، به

 ...زمان يک قدرت سياسی است، با تعدادی نماينده در پارلمان و وزير در کابينه اين کشور و هللا ھم حزب

شود و رھبر آن حسن نصرهللا، رھبر   میتأمينهللا از نظر مالی و تسليحاتی از سوی حکومت اسالمی ايران  حزب

 .داند و سازمانش میای را رھبر سياسی و دينی خود  هللا علی خامنه حکومت اسالمی، آيت

ھای اصلی حکومت بشار اسد  گاه هللا با بھترين تسليحات به يکی از تکيه در اين ميان واحدھای رزمی بسيار منظم حزب

هللا در آغاز در مناطق مرزی سوريه و لبنان فعاليت داشتند، اما در اين ميان به فرمان  نظاميان حزب شبه. اند تبديل شده

 .ھای جنگ سوريه برای حفظ حکومت دمشق حضور دارند تھران در تمامی جبھه

هللا در اين جنگ بسيار فراتر  اند و شمار تلفات حزب نظاميان لبنانی در جنگ سوريه کشته شده تاکنون ھزاران تن از شبه

 . ساله با اسرائيل بوده است٣٠از کل مناقشه 

ھای  ھاست که شماری ديگر گروه هللا لبنان مدت تحت ھدايت و فرماندھی نيروی قدس سپاه پاسداران ايران و حزب

  .اند نظامی شيعه در سوريه استقرار يافته شبه

متشکل از بيش از ده ھزار نيروی مسلح است که از ميان ) لشکر فاطميون( »لواء الفاطميون«نظامی  نيروی شبه

ھای دروغين، به   جنگی، با وعدهھا پس از چند ھفته آموزش اغلب آن. ھای شيعه افغان سربازگيری کرده است ھزاره



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢۴

 بودند، در سوريه  ھا دل خوش کرده ھا که به اين وعده تاکنون صدھا تن از اين افغان. شوند جبھه جنگ سوريه اعزام می

 .اند کشته شده

شاھد بود که شيعيان پاکستانی زير ) لشکر زينب( »لواء الزينبيون«نظاميان  توان در مورد شبه ھمين وضعيت را می

 از لشکر فاطميون جدا و ١٣٩۴اين گروه دارای چند صد رزمنده است که در سال . جنگند وشش آن در سوريه میپ

 .مستقل شد

عنوان نماد خود  نظامی دارای بيرقی زردرنگ با حروفی به رنگ سبز و يک مسلسل کالشنيکف به ھر دو گروه شبه

 .گونی دارد  در کل نشان از ھمهللا لبنان است و اين بيرق برگرفته از بيرق حزب. دارند

ای خاص از مذھب شيعه و بسيار متفاوت از تشيع ايرانی   درصد جمعيت سوريه، شيعه علوی ھستند که شاخه۵تر از  کم

ی مؤثربنابراين علويان شيعه سوری، بدون حزب هللا لبنان و سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، نقش چندان . است

نظامی  ھزاران علوی به اين گروه شبه. است) لشکر باقر( »لواء الباقر«ھا  ترين آن مھم. دارنددر جنگ داخلی سوريه ن

بنا به اعتراف خود اين گروه، در نبرد بر سر حلب . جنگيدند تعلق دارند که در نبرد حلب در کنار حکومت سوريه می

 .نظامی آن کشته شدند صدھا شبه

در اوج جنگ داخلی، اين گروه در . کند ھای سياسی معينی را دنبال می ھدفهللا لبنان  لشکر باقر نيز ھمانند حزب

 . سوريه، توانست نمايندگانی را به مجلس ملی بفرستد٢٠١۶انتخابات پارلمانی و نمايشی سال 

وزير حيدر عبادی به  کوشد، در عراق نيز نخست در حالی که سپاه پاسداران در حفظ حکومت جانی بشار اسد می

 درو اقع با سقوط صدام حسين در عراق در سال .مشابه از حمايت حکومت اسالمی ايران، برخوردار استای  گونه

از ايران به عراق اعزام و در اين کشور مسقر شدند که سال به سال بر قدرت » سپاه بدر«نظامی  ، نيروھای شبه٢٠٠٣

 .ھا افزوده شده است آن

هللا  نفوذ عراقی، آيت ذاری شد و در آغاز از مھاجرينی حول روحانی ذیگ سپاه بدر در طول جنگ ايران و عراق بنيان

گذاری آن، تحت رھبری سپاه  اين گروه از زمان بنيان. محمد باقر حکيم، که تحت پيگرد صدام حسين بود، تشکيل شد

 ١٠ر از حدود  سازمان بد.اين دو ريشه مشترک ايدئولوژيکی و نظامی دارند. پاسداران حکومت اسالمی فعاليت دارد

واحدھای ( »حشد الشعبی«اين سازمان بخشی از ائتالف نظامی . ھای سنگين برخوردار است ھزار نيروی مسلح به سالح

 .جنگند در عراق می) داعش( »دولت اسالمی«مذھب  نظاميان سنی عراق است که عليه شبه) بسيج مردمی

 نيروھای بدر در پی ،٢٠١۵برای مثال در مارس . استعملکردھای حشد الشعبی در جنگ داخلی عراق بسيار ھولناک 

سان کردند تا مانع  تصرف شھر تکريت، دست به کشتار صدھا غيرنظامی سنی زدند و شماری روستاھا را با خاک يک

 .ھايشان شوند ھای فراری به خانه از بازگشت سنی

هللا لبنان، سازمان بدر  ھمانند حزب.  استھای نبرد، سازمان بدر به قدرتی سياسی بدل شده طور خارج از صحنه ھمين

عبارت ديگر استان دياله را تحت سيطره سياسی خود گرفته است که در نواحی مرزی ايران  نيز بخشی از عراق، به

از سوی ديگر، وزير کشور عراق، عضو سازمان . قرار دارد؛ و نمايندگان اين سازمان در مجلس عراق حضور دارند

 معنای حضور سياسی ج نظامی دايمی حکومت اسالمی ايارن و سپاه پاسداران آن در عراق است و بدر است؛ و اين به

 .نقش مھمی در تشکيل کابينه ھای دولت عراق داشته و دارد

ھای اين کشور، تاکنون حدود دو ميليون آواره برجای  در جنگ داخلی يمن و ھم چنين حمالت ائتالف عربی عليه حوثی

 درصد جمعيت کشور ٨٠ھزار غيرنظامی انجاميده و  ١٠کم  کم به بھای جان دست گزارشات، دستگذارده و بنا به 

 .المللی است برای حفظ جان خود نيازمند امدادھای بين
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نظاميان حوثی مورد  ائتالف نظامی به رھبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی عليه شبه، ٢٠١۵از سال 

 بدين سو مناطق سنتی تحت حکومت خود ٢٠١٢ھا از سال  حوثی. د عمل شده استحمايت حکومت اسالمی ايران وار

 موفق به تصرف صنعا شدند و منصور عبد ٢٠١۴طوری که در سپتامبر  در شمال غربی کشور را گسترش دادند به

 .جمھور را از کشور بيرون راندند سئيھادی، ر

سو مورد حمايت علی عبدهللا صالح قرار  دھند، از يک ی درصد جمعيت کشور را تشکيل م٣۵ھای شيعه که حدود  حوثی

العمر از قدرت عزل شده بود، و از سوی ديگر حکومت اسالمی   جمھور مادام سئيعنوان ر  به،٢٠١١گرفتند که در سال 

 .ھا وارد عمل شد ايران به حمايت از حوثی

 از . شدت بخشيده است٢٠١١ن را از سال ھای خود در بغل گوش سران عربستان را در يم حکومت اسالمی، اين تالش

ھا از طريق مسيرھای آبی  اند و ايران مدت آن زمان تاکنون، صدھا تن از نيروھای حوثی در ايران آموزش نظامی ديده

 .افزار به اين کشور فرستاد جنگ

 .شود ه از بيروت پخش میراه انداختند ک» المسيره«نام  هللا لبنان به يک فرستنده تلويزيونی به ھا به کمک حزب حوثی

 برای سران مسأله، دوازده امامی نيستند و به شاخه زيدی شيعه تعلق دارند اما اين  ھا ھمانند شيعيان ايرانی البته حوثی

 .شان در اين کشور است ھا، محکم کردن جايگاه سياسی ترين اھميتی ندارد و امر اصلی آن حکومت اسالمی کوچک

کنند اما تاکنون موفقيت  ھا ھزينه می پيمانان آن مبالغ ھنگفتی برای مبارزه با حوثی ی و ھمدر حالی که عربستان سعود

 .چندانی به دست نياورده اند

 .مذھب است اما حکمران آن يک امير سنی. بخش بزرگی از جمعيت اميرنشين بحرين کوچک، به مذھب تشيع تعلق دارد

نشين زير سلطه حاکمان ايران بوده، ايران بارھا داعيه حکومت بر آن را ھای دور اين جزيره امير جا که در گذشته از آن

دانند که بايد آن را بار  رفته می مداران ايران بحرين را يک استان از کف از جمله اشپيگل نوشته که سياست. داشته است

 .ديگر زير قيموميت تھران کشيد

رنشين بحرين را ھمواره زير چتر حمايتی خود داشته اين امر زنگ خطری بوده است برای عربستان سعودی تا امي

ھای مورد حمايت ايران  اين کشور از سوی شيعيان در معرض ناآرامی» بھار عربی«ويژه ھنگامی که با موج  باشد؛ به

 .قرار گرفت و عربستان مجبور به اعزام نيروی نظامی به اين جزيره شد

ھای اطالعاتی و  شد، سازمان عنوان تبليغات سياسی ارزيابی می ھا به عالوه بر اين ادعاھای رياض و منامه، که مدت

ھا را  دھد و آن اند که سپاه پاسداران ايران به جوانان بحرينی آموزش نظامی می مخفی کشورھای غربی شواھدی يافته

 .کند مسلح می

اين دو جريان . »رای المختارس«و » سرای االشتر«: ھاست نظامی مخفی بر سر زبان در اين رابطه نام دو گروه شبه

حکومت بحرين نيز از . اند  و نيروھای امنيتی را برعھده گرفتهپوليسسوزی عليه  يت چندين سوءقصد آتشمسؤولتاکنون 

  .نظامی اعدام کرده است تاکنون چندين نفر را به جرم عضويت در اين دو گروه شبه ٢٠١٧اول سال جاری 
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ھای انتحاری و حتی جاسوسی،  ھا و عمليات شود و در جنگ دی کودک نيز ديده میھا، تعداد زيا در صفوف اين گروه

  .کنند ھا استفاده می قاچاق مواد مخدر، اسلحه و غيره نيز از آن

  

  سخن پايانی

بر پھنه قدرت خود در جھان عرب بيفزايد؛ از شام گرفته تا بغداد؛ از حکومت اسالمی ايران، ھموار در تالش است تا 

ويژه در اين  نظاميان شيعی به دھی و حمايت از شبه حکومت اسالمی ايران با سازمان...  صنعا؛ و از منامه تابيروت تا

 .ھای کشورھای عربی حضور فعال و پررنگی دارد طور آشکار و پنھان در تمام اين پايتخت کشورھا، به

کنند و ھم جامعه ايران را  متزلزل میدر چنين روندی، ھم حکومت اسالمی ايران و ھم رقبايش کشورھای منطقه را 

  .دھد ای ملی و مذھبی سوق می چون بحران اقتصادی، جنگ، درگيری فرقه سوی خطرات مختلفی ھم به

ھا نه تنھا کم نخواھند شد، بلکه  اين ترتيب، تا روزی که اين حکومت جانی بر سر قدرت است اين خطرات و بحران به

 واقعی از اين ئیتنھا راه رھا. گذشته، قربانيان زيادی از جامعه ايران خواھد گرفتچون  تر ھم شده و باز ھم ھم وسيع

ھای اجتماعی ايران و ھمه نيروھای  انگيز در گرو مبارزه متحدانه و ھدفمند جنبش بار و اسف وضعيت فالکت

 آزاد و برابر و جو در جھت سرنگونی کليت حکومت اسالمی با ھدف برقراری يک جامعه نوين طلب و عدالت مساوات

  .عادالنه است

  ٢٠١٧ جون بيست و ھشتم - ١٣٩٥ ]سرطان[چھارشنبه ھفتم تير

 

 

 


