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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اگست ٢٩
  

  گيری و نقش و جايگاه او در پروسۀ شکلابراھيم يزدی
 ! حکومت اسالمی ايران

  )به مناسبت درگذشت ابراھيم يزدی(

   

 سالگی در بيمارستانی در شھر ٨۶، در سن ١٣٩۶ شھريور ۶دبيرکل نھضت آزادی ايران، شامگاه ابراھيم يزدی، 

اند که پيکر او را برای مراسم تدفين از ازمير به تھران منتقل  گفته» ايسنا« خانواده يزدی به .ازمير ترکيه درگذشت

  .يزدی با سرطان پروستات و لوزالمعده دست به گريبان بود. خواھند کرد

 به ھمراه خمينی ١٣۵٧هللا موسوی خمينی در فرانسه از مشاوران اصلی او بود، در سال  يزدی که در طول اقامت روح

که خمينی او  اما پس از آن. او ابتدا به روزنامه کيھان رفت و سرپرست اين روزنامه شد.  لوشاتو به تھران آمد از نوفل

ی از سمت وزير خارجه استعفا داد، وزير امور خارجه دولت موقت را عضو شورای انقالب اسالمی کرد و کريم سنجاب

پيش از تأسيس   و  يزدی يکی از اعضای شورای انقالب بود، نخستين ارگانی که پس از انقالب.مھدی بازرگان شد

 به ترين افراد نزديک  يزدی در عين حال، يکی از نزديک.گذاری را بر عھده داشت مجلس شورای اسالمی وظيفه قانون

  .گيری حکومت اسالمی نقش مھمی داشت خمينی بود در شکل

  

   پاريس- زاده در کنار خمينی  يزدی و قطب
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گيری در سفارت اياالت  يزدی در مقام وزير خارجه دولت موقت تا مدتی بحران سياست خارجی مرتبط با گروگان

اجه با اين بحران استعفا داد، يزدی ھم ھمراه با که دولت موقت بازرگان در مو پس از اين. متحده امريکا را مديريت کرد

  .او سپس به مجلس رفت و نماينده دور اول مجلس از تھران شد. بازرگان شد

تر شد و ابراھيم يزدی  اما شکافی که بين نھضت آزادی و خمينی از زمان استعفای بازرگان ايجاد شده بود، نھايت عميق

 .ست در جمھوری اسالمی به تدريج به حاشيه رانده شدندو نھضت آزادی ايران از جريان اصلی سيا

پس از درگذشت بازرگان، ابراھيم . يزدی کماکان در عضويت نھضت آزادی باقی ماند و از منتقدان حکومت اسالمی شد

 .يزدی دبيرکل نھضت آزادی ايران شد و اين سمت را تا زمان مرگ حفظ کرد

در . فای دولت موقت به عنوان حزب سياسی به رسميت نشناختحکومت اسالمی، نھضت آزادی را پس از استع

واسطه عضويت در نھضت آزادی رد شد و با اين  انتخابات دور دوم مجلس شورای اسالمی صالحيت ابراھيم يزدی به

 .اقدام يزدی برای ھميشه از سياست مرکزی حکومت اسالمی کنار گذاشته شد

هللا منتظری  صدر، آيت زاده، بازرگان، بنی ھای مھم و اوليه خود مانند قطبتوجھی از کادر حکومت اسالمی، تعداد قابل

پس از انتخابات در .  به نتايج انتخابات معترض بود١٣٨٨نھضت آزادی در جريان حوادث پس از انتخابات . بلعيد... و

ابراھيم يزدی . اشت کردندمأموران امنيتی به خانه يزدی يورش بردند و او را بازد) ١٣٨٨دی ماه ( پی حوادث عاشورا

 . اسفند زندانی بود٢٩ مھر تا ٩ نيز در فاصله ١٣٨٩در سال 

اقدام عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام «، قاضی صلواتی يزدی را به اتھام ١٣٩٠ آبان ١١آخرين بار در روز 

 .محاکمه و به ھشت سال زندان محکوم کرد» جمھوری اسالمی و فعاليت در نھضت آزادی

زاده، دو  ای خطاب به وزارت کشور به رد صالحيت غفار فرزدی و ھادی ھادی ، ابراھيم يزدی، در نامه١٣٩۴ سال در

با اين حال او از رياست جمھوری . عضو شورای مرکزی اين حزب در دھمين دوره انتخابات مجلس اعتراض کرد

 . حمايت کرد١٣٩۶ و ھم در انتخابات ١٣٩٢حسن روحانی ھم در انتخابات 

  

            ابراھيم يزدی با خمينی و اشراقی                                             يزدی و احمد خمينی 

         

آموز مدرسه  اش به تھران دانش  در قزوين به دنيا آمد، پس از مھاجرت خانواده١٣١٠ابراھيم يزدی که مھر ماه سال 

 .ازی دانشگاه تھران درس خواند و برای تکميل تحصيالتش به امريکا رفتيزدی در دانشکده داروس. دارالفنون شد

. در امريکا او به انجمن اسالمی دانشجويان امريکا و کانادا پيوست و اولين مسجد شھر ھوستون تگزاس را بنيان گذاشت

فعاليت .  دارد، ايجاد کردای را که در ميان جامعه مسلمانان امريکا اھميت ويژه» جامعه مسلمانان ھوستون«چنين  او ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

روابطی که او در . در اين نھادھا موجب شد که يزدی رابطه عميقی با مسلمانان از کشورھای مختلف داشته باشد

 . نيز حفظ کرد١٣۵٧ھای بعد از انقالب  سال

، ١٣۴٠ر سال د. کرد عنوان دبير جبھه ملی در امريکا عليه حکومت پھلوی فعاليت می او پس از مھاجرت به امريکا به

چنين مدتی  يزدی ھم. يزدی عضو نھضت آزادی شد و تحت چارچوب قوانين اين نھضت در کشورھای خارجی فعال شد

 .رسانه نھضت آزادی در خارج از ايران بود» پيام مجاھد«سردبير ماھنامه 

  

ی از اعضای دولت موقت از چپ به راست؛ ابراھيم يزدی، ھاشم صباغيان، مھدی بازرگان و عباس اميرانتظام، شمار

 ۵٧پس از انقالب 

چين موجب شده بود که او رابط خمينی با ديگر دانشجويان مخالف  فعاليت در جامعه دانشجوئی امريکا، ھم

نھايت گرايش . ھای چپ و کنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايرانی باشد حکومت پھلوی از جمله گروه

 قبل و مدتی سال پس از تأسيس حکومت اسالمی، مورد پسند خمينی و جريان مذھبی و ھمين نگاه سياسی او، در

مداران جمھوری اسالمی بود اما به مرور زمان و تحوالت درونی حکومت اسالمی يزدی از ھسته  اصلی سياست

ھا حکومت داشت اما او   اما با اين وجود و انتقاداتی که به برخی سياست. مرکزی حاکميت کنار گذاشته شد

 .چنان او تا آخر عمرش، حامی حکومت اسالمی بود ھم

  

نقش و جايگاه مھم و سنگين «در اين مطلب، از جمله .  در يکی از نشريات چاپ شده بود٢٠١۴مطلب زير در مارس 

المللی او در تحکيم و تقويت حکومت اسالمی، از  ھای بين و فعاليت! گيری حکومت اسالمی ايران ابراھيم يزدی در شکل

  .ام ھای اسالمی منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داده ه برقراری ارتباط با گروهجمل

***  

  !ھای اسالمیجمھوری اسالمی و رابطه با گروه
 بھرام رحمانی

ران، به دنبال انقالب کارگران و مردم محروم عليه حکومت ديکتاتوری پھلوی، به يگيری حكومت اسالمی در اشکل

» سميپان اسالم«ھای طوالنی قا نيز کمک کرد و برای ساليانه و شمال آفريسالمى در خاورمانات ايرشد و تقويت جر

، حکومت »جنگ سرد«ی ھفتاد، و در شرايط در دھه. را در بين اين جريانات به يک موضوع روز تبديل ساخت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

شد؛  غرب نيز حمايت میداریھای سرمايه از سوی دولتاسالمی در ايران و جريانات اسالمی رو به رشد در منطقه

 .ی جنگ سرد را به سود غرب سنگين کندتوانست کفهزيرا که كمربند مطمئنی در مقابل شوروی بود و می

ن بار در دوران تھاجم يمى در دنيای اسالم است، كه برای اولي اجتماعى قد-اسى يان سيك جري» سميپان اسالم«

در آن . قا مطرح شديانه و شمال آفريستم به خاورميھم و اوايل قرن بھاى اروپايى در اواخر قرن نوزداستعمارى دولت

 برافرازند و آن را در مبارزات ئیھای اروپای دولتزمان، جريانات اسالمی کوشيدند پرچم اسالم را در مقابل حمله

تحت » فت اسالمىخال«ايجاد . ل كنندير تبديدئولوژى حكومتى فراگيك اي به ئیھای اروپامردم اين مناطق عليه دولت

ی نمونه) ١(ن اسدآبادىيالددجماليھاى س تيفعال. ھای اين جريانات اسالمی بودرھبرى سلطان عثمانى، ھدف کوشش

اتی بر تأثيرن منطقه ياو توانست بر مبارزات ضد استعماری حداقل بخشى از مردم ا. بود» پان اسالميسم«مشخص اين 

  چنان او را الھام بخشقا ھميانه و شمال آفريانات اسالمى در خاورميعضی از جرھا بجا بگذارد و از ھمين رو، تا مدت

 .دانستند مى شيمبارزات خو

» حىياروپاى مس«ت حقارت اسالم در دوران خود و شكست آن در برابر ين اسدآبادی به شدت از وضعيالدد جماليس

. ميده شديارى شد، از بزرگى به سوى انحطاط كشل به خويعزت و عظمت ما تبد«: گفتناراحت بود، به طوری که می

شان بالد مسلمانان امروزه منھوب است و اموال... نوايى و بزرگى ما به حالت بردگى در آمديازى ما به صورت بيبى ن

شان را یك فرقهيست كه يروزى ن. نديگران تصاحب نمايشات را دشان را اجانب تصرف كنند و ثروتمصلوب، مملكت

ی بزرگ ھندوستان را، كه قسمت بزرگى از ممالك  رهيمصر و سودان و شبه جز... اورنديومت و اطاعت نر حكيز

ط ير بحر محيجاوه و جزا. ر را فرانسه تصرف نمودهي و الجزا  و تونس مراكش. اسالمى است، انگلستان تصرف كرده

ر در يی تسخطهي به ح  قفقاز و داغستان را روسی ماورالنھر وعهيتركستان غربى و بالد وس. را ھلند مالك الرقاب گشته

ز در يھا ننيو از ممالک اسالمی جز معدودی بر حالت استقالل نمانده، ا. ن متصرف شدهيتركستان شرقى را چ. آورده

: آورداد مسلمانان مىي گذشته را با حسرت به  او عظمت و اقتدار اسالم و روزھاى خوش) ٢(».اندميخوف و خطر عظ

صاحب ثروت ... ميكردھا را خراب مىخانهُبت... ميگرفتز مىياز حبشه غالم و كن... ميآوردر مىيوم و فرنگ اساز ر«

و به ھمين خاطر ) ٣(».ميھاى خداوندى را بر وجه اكمل داشتح و تمام نعمتيی اسباب كار را صحھمه... ميو مكنت بود

 از طريق متحد کردن جريانات اسالمی و ايجاد خالفت اسالمی د قدرت اسالمياسى كردن اسالم و تجديھم به دنبال س

  . بود

  

  زاده خمينی، ھاشمی رفسنجانی، ابراھيم يزدی، سحابی، بازرگان و قطب

ك حكومت واحد تحقق نپذيرفت و ين اسدآبادی برای اتحاد جريانات اسالمی منطقه به صورت يالدد جمالياما آرزوى س

ی آن دارای منافع جريانات تشکيل دھنده.  کندتأمينز نتوانست اتحاد مسلمانان را يين نى کشورھای معحتا در محدوده
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به عالوه، . ج كندير يک پرچم واحد بسيرا ز» ُامت اسالمى«توانست اسى و اقتصادى متفاوتى بودند و در نتيجه نمىيس

اتی که در تغييراسى اجتماعى آن و يھاى س رى جنبشيگھاى آخر قرن نوزدھم، در اثر رشد بورژوازى و شكلدر سال

 .موضوعيت خود را از دست داد» پان اسالميسم«جوامع انسانی به وجود آمد، 

 اجتماعى در - اسى يسم عربى، و در شرايط بحران سيوناليزمان با شكست ناسی ھفتاد ھمھاى اول دھهاما در سال

ھاى اسالمى منطقه شكل انات و دولتيان جريوند در می مردم، دو رگيری اعتراضات تودهی خاورميانه و شکلمنطقه

راه وخ عرب ھمير شيصل پادشاه وقت عربستان و سايت فيژه با حمايسياست بازگشت به اسالم رسمى، که به و: گرفت

 . ی فعاليت گذاشتز از اسالم رسمى مجددا پا به صحنهيستى، كه در تمايو سياست پان اسالم. بود

کش و محروم رشد کرده بود و به بحران حکومتی در که اعتراضات کارگران و مردم زحمتاين بار، در شرايطی 

به خصوص که ظرفيت ارتجاعی جريانات . از اقبال برخوردار شد» سميپان اسالم«زد، کشورھای منطقه دامن می

داری قرار  سرمايهُتوانست در خدمت بورژوازی اين کشورھا و کل نظاماسالمی در سرکوب خونين اين اعتراضات می

  . گيرد

  

جمھوری . ُداد مھمى در ايران و در کل منطقه بوديگيری جمھوری اسالمی در ايران، در چنين وضعيتی، روشکل

ھا، سرکوب انقالب و جلوگيری از سو با سياست آنداری غرب بر سر کار آمد و ھمھای سرمايهاسالمی با حمايت دولت

جمھوری اسالمی از ھمان روزھای اول حکومت . ت کمونيسم را به سرانجام رساندرشد اعتراضات کارگری و تقوي

ی خاورميانه و خود شروع به تقويت جريانات اسالمی و کمک به ايجاد نيروھای وابسته و نزديک به خود در منطقه

 . شمال آفريقا کرد

نيتی بدون ذکر نام وی منتشر شده  در قم و به علت مالحظات ام١٣٢٢، که در سال »کشف اسرار«خمينی در کتاب 

خواھد سرحدات را از جھان برچيند و قانون اسالم می«: گويدی برقراری حکومت جھانی اسالم میی انديشهبود، درباره

  ) ٤(».اداره کند] حکومت[يک کشور ھمگانی تشکيل دھد و تمام افراد بشر را در زير يک پرچم و يک قانون 

اصل يازدھم قانون اساسی، . شودری اسالمی، ھمين انديشه در قانون اساسی آن منعکس میپس از روی کار آمدن جمھو

اند و دولت جمھوری اسالمی ايران موظف است سياست ُی مسلمانان يک امتھمه«: گويد، می١٣٥٨ی سال مصوبه

د، تا وحدت سياسی، اقتصادی و ی ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دھد و کوشش پيگير به عمل آورُکلی خود را بر پايه

 » .فرھنگی جھان اسالم را تحقق بخشد

قانون اساسی با توجه به «: شودچنين توضيح داده می» ی حکومت اسالمیوهيش«ی ی قانون اساسی نيز دربارهدر مقدمه

 تداوم انقالب را یمحتوای اسالمی انقالب ايران، که حرکتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستکبرين بود، زمينه

- ھای اسالمی و مردمی میالمللی با ديگر جنبشژه در گسترش روابط بينيبه و. کنددر داخل و خارج کشور فراھم می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ُکوشد، تا راه تشکيل امت واحد جھانی را ھموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی 

  ».جھان قوام يابد

ی صدور انقالب شود، نظريهی نيز که از او به عنوان متفکر جمھوری اسالمی نام برده میبه جز خمينی، مطھر

 ئیی جغرافيااگر انقالب در محدوده«: دھداسالمی را تا سطح ضرورت برای حفظ و بقای جمھوری اسالمی بسط می

 )٥(».گرددافتد و نابود میايران اسالمی محبوس بماند، به زودی از جوش و خروش می

- ٨، صفحات ٢٠، جلد »ی نورصحيفه«، )۶٧بيست و نھم تير  (گرد کشتار خونين مکهدر پيام خمينی، به مناسبت سال

کنيم، چرا که انقالب ما اسالمی است و تا بانگ مان را به تمام جھان صادر میما انقالب«: ، نيز چنين آمده است٢٣٢ـ

ن طنين نيفکند مبارزه ھست و تا مبارزه در ھر کجای جھان عليه بر تمام جھا» الهللا االهللا و محمد رسول هللا«

  ».مستکبران ھست، ما ھستيم

بحران اقتصادی، . موفق نشد» ُتشکيل امت واحد جھانی«و » صدور انقالب«اما تالش ھای جمھوری اسالمی برای 

ھای پان اسالميستی، از سياستداری در ايران و نارضايتی بخشی از بورژوازی ھای مختلف سرمايه ھای جناحدرگيری

-ھای منطقهداری غرب، رقابتھای سرمايهتنفر گسترده کارگران و مردم محروم از جمھوری اسالمی، فشارھای دولت

شکست » پان اسالميسم«باعث شدند، که اين بار ھم ... و» ُامت اسالمی«چنين ای، منافع متفاوت جريانات اسالمی و ھم

ش حکومت اسالمی ايران برای حمايت از جريانات اسالمی وابسته يا نزديک به خود ادامه پيدا با اين ھمه، تال. خورد

ای و کسب يک موقعيت مناسب ھای منطقه توانستند وزن و نقش جمھوری اسالمی در رقابتکرد؛ زيرا اين جريانات می

  . تر کنندداری جھانی را بيشدر تقسيم کار سرمايه

ی  بررسی مختصر امکانات جمھوری اسالمی برای حمايت از جريانات اسالمی در منطقه، نحوهآيد،آن چه در ادامه می

  . ھاستی جمھوری اسالمی با آنھای اين جريانات، و نوع رابطهگيری و فعاليتشکل

 

 ابراھيم يزدی در کنار رمزی کالرک، دادستان اسبق امريکا

  

  یئکادرھای جمھوری اسالمی و ارتباطات منطقه

درون سازمان . مصر بودند» اخوان المسلمين «تأثيرتر تحت تحت ھای اسالمی بيشی شصت ميالدی، گروهر دھهد

ھای اسالمی، نه تنھا بعدھا اين انجمن. بود» اخوان« نيز گرايش مسلط ھمان تفکر امريکاجويان مسلمان ايرانی در دانش

می را تشکيل دادند، بلکه در داخل ايران نيز بخشی از پايه و اساس نفوذ حکومت اسالمی ايران در کشورھای اسال
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ی ، در مقدمهعبدالرضا تاجيک. ابراھيم يزدی از جمله اين کادرھا بود.  کردندتأمينکادرھای مورد نياز حکومت را 

  :ی او نوشته استداشت، دراين باره» ابراھيم يزدی« با ١٣٨٢ای که در سال مصاحبه

، مردى چھل و ھفت ساله با محاسنى مشكى در كنار ١٣٥٧روزى انقالب در سال ي پن لحظاتيزتريآمدر مخاطره«

 عضو نھضت آزادى در خارج از كشور با ته ١٣١٠زدى متولد يم يابراھ. ستاده استيران ايرھبر انقالب اسالمى ا

بخش در جھان از او ىياھاى رھارتباط با جنبش. كندد انقالب را ترجمه مىيھمانان رھبر فقيى سخنان ميكايی آمرلھجه

عمل  (ستىياسى نوعى نگاه پراگماتيزدى كه خود معتقد است در برخى از مسايل سي... ك ساخته بوديپلماتيای دچھره

- رى بود به ھميگكالى در حال شكليی چھل و زمانى كه فضاى رادران در دھهيدارد، در اوج مبارزات مردم ا) انهيگرا

كى و يھاى چربراى كسب آموزش» سماع«ل گروه يبسته به نھضت آزادى بودند، با تشكراه برخى از دوستانش كه وا

راه مصطفى كى به ھميھاى الزم چرزدى پس از كسب آموزشي... دھى مخفى به مصر و سپس به لبنان رفتسازمان

. شوندگذاران آن مىانيگام بنن و سازمان امل ھميدھى حركت محروم و سازمانتأسيسچمران در لبنان مستقر شده و در 

افت وجوه شرعى يژه در خارج از كشور را براى دريی وندهيد انقالب سمت نماي از سوى رھبر فق١٣۵١او كه در سال 

 و مؤثرارتباط . شودل مىيد انقالب تبديك رھبر فقيكى از مشاوران نزديی پنجاه به ی دھهانهيدار شده بود، در معھده

اش اسى و فرھنگىيت سيى، در طول دوران فعاليجوھاى دانشن گروهيچنى بخش، ھمي رھاھاىزدى با جنبشيمستمر 

  »...عى از مبارزان و فعاالن سراسر جھان آشنا شوديف وسيشود تا او با طموجب مى

ن تريتوان گفت، اصلیدر حقيقت می. برد، از نزديکان او بوديزدی، ھنگامی که خمينی در پاريس در تبعيد به سر می

خمينی و » شورای انقالب«او، با خمينی به ايران بازگشت و يکی از اعضای رھبری .  زمان بودمشاور خمينی در آن

  . ی دولت موقت شدچنين وزير امور خارجهھم

 به خاورميانه رفت و سپس در لبنان و در کنار امريکاکرد، از راه با ابراھيم يزدی فعاليت میمصطفی چمران، که ھم

پس از به قدرت حکومت . بود» امل«گذاران سازمان مذھبی چمران، از بنيان. ھای خود ادامه داد به تالشصدرموسی 

امل «تقويت شد، به طوری که سرانجام با تشکيل » امل«دار اين حکومت در سازمان اسالمی در ايران، گرايشات طرف

ای حکومت ھای سياست منطقهين تشکل يکی از پايها. نيز فراھم گرديد»  لبنانحزب هللا «تأسيس، امکان »اسالمی

  . اسالمی در سه دھه و نيم گذشته بوده است

 

  .کند ھای وفادار به حکومت شاه را دادگاھی می ابراھيم يزدی سپھبد رحيمی، يکی از نظامی
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نقش  پاه پاسداران نيزس ھای سرکوب در ايران ماننددھی ارگاناش، در سازمانکاران لبنانیاز سوی ديگر، چمران و ھم

منتشر شده، » نھضت آزادی«ی چمران نوشته شده و روی سايت رسمی ی کتابی که دربارهدر مقدمه. اندمستقيم داشته

  :چنين آمده است

ھاى  رى فنون نظامى و جنگينمود و براى فراگ كا بر او تنگ مىيع آمرياى وسي، دن١٩۶٧از شكست اعراب در جنگ «

بعد از فوت جمال عبدالناصر به دعوت امام . ر و مصر شد و مدت دو سال در مصر ماندي الجزاكى راھى اروپا،يچر

در لبنان،  .ان لبنان قدم نھاديعيژه شيو ن به ين فاجعه، درد و رنج مسلميان لبنان، به سرزميعيموسى صدر، رھبر وقت ش

ه و يت روحيگرى اسالمى و مذھبى و تقووشنزمان با ر كى مسلح را بر عھده گرفت كه ھميھاى چر گذارى سازمان هيپا

ت نمود كه فرزندان و ين رزمندگان اسالم را تربيتر ن و شجاعيتر ن، زبدهيتر دهياعتقادات اسالمى و مكتبى، ورز

  .ننديآفر ھا مى طلبى، حماسه ی شھادتهين اعتقادات و روحيز در لبنان بر اساس ھميھا امروز ن شاگردان آن

  

 و ابراھيم يزدی با حافظ اسد پدر بشار اسد رئيس جمھوری سابق سوريهچمران، بازرگان 

ران آمد و ياسى لبنان به ايی نخبگان مذھبى و س نفره٩٢راه با گروه ران، مشتاقانه ھميروزى انقالب اسالمى ايپس از پ

ھاى خود در   در استمرار برنامهكه با آن . ران مانديی امام راحل در اهيدار امام بزرگوار خود شتافت و بنا به توصيبه د

ھاى خطرناك  گذاران سپاه بود و سپس در فرونشاندن توطئه هيز به دستور امام، از پايران نيز دخالت داشت، در ايلبنان ن

ر بود، لباس رزم بر تن كرد و سالح بر دوش گرفت و يوز  كه معاون نخست ی دشمن در كردستان، با آنطلبانه ىيو جدا

ھاى سخت دشمنان برآمد و  سازى توطئه روھاى مسلح و به خصوص مردمى، به خنثىيرى نيكارگ ھى و به د با سازمان

  ».خ ثبت نموديشه در تاريرا براى ھم) ره (نیيخى امام خميساز آن و فرمان تار نام خود و پاوه و حوادث حماسه

  

      چمران، وزيردفاع و يزدی وزير امور خارجه دولت )                     با عينک(                   چمران و يزدی

  بازرگان
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  »اخوان المسلمين«

ی پنجاه اين سازمان در آغاز دھه.  شدتأسيس، در مصر، ١٩٢٨توسط حسن البناء در سال » اخوان المسلمين«سازمان 

- سوريه نيز سازمان ھزار عضو در مصر برخوردار بود و در کشورھای ديگر عربی مانند اردن و۵٠٠ميالدی، از 

ی پنجاه ميالدی بوده  تا دھه١٩٢٨، از سال »المسليناخوان «ی نخست پيدايش نسل اول مرحله. ھای وسيعی داشت

ی پنجاه به بعد، ی دھهاما اين سازمان از نيمه.  فلسطين بوده است١٩۴٨اوج اين مرحله، حضور اخوان در جنگ  .است

  .گيردشود و تحت تعقيب قرار میبه يک تشکيالت زيرزمينی تبديل می

قصد به جمال عبدالناصر، سرکوب وسيع اين سازمان آغاز شده و بسياری اعضای اين  و در پی سوء١٩۵۴در سال 

، ايدئولوگ اين جريان، سيد ١٩۶۶در سال . گريزندو يا به کشورھای ديگر می. شوندسازمان دستگير و زندانی می

 .قطب، به دار آويخته شد

- ھای بزرگی ھمترين سازمان اسالمی طی ھشتاد سال گذشته بوده است که از درون آن، سازمان المسلمين، قویاخوان

  . اندبه وجود آمده» جھاد اسالمی«و » القاعده«و » حماس«چون 

سازمان « و اسرائيل، برای مقابله و تضعيف امريکاھای ھشتاد و نود ميالدی، برخی از صاحبان قدرت در در دھه

به رھبری ياسر عرفات، به حمايت از گرايشات اسالمی در ميان نيروھای فلسطينی ) »ساف«(» بخش فلسطينزادیآ

، از درون »حماس«، يا »حرکت المقاومته االسالميه«به اين ترتيب، . حمايت کردند» حماس«برخاستند و از سازمان 

  .  نوار غزه اعالم موجوديت کردی در منطقه١٩٨٧شکل گرفت و در سال » اخوان المسلمين«سازمان 

داری غرب برای مقابله با شوروی در افغانستان، نه تنھا جرياناتی چون ھای سرمايهی ھشتاد، دولتھای دھهطی سال

ھای کالن از را تقويت کردند، بلکه با اختصاص بودجه» نيروھای جھادی«و » مجاھدين افغان«و » حکمت يار«

  .عضوگيری نموده و به افغانستان انتقال دادند» مسلمان«کشورھای به اصطالح 

، پسر ملک فيصل »ترکی الفيصل«بود که توسط » الفيصل«ترين حامی مالی اين حرکت، بانک در تمام اين دوران، مھم

، در »الفيصل«ی مصر بانک شعبه. س سازمان امنيت عربستان بودئيچنين راو ھم.  شده بودتأسيسپاشاه عربستان، 

 درآمد نفتی، با استفاده از کادرھا و دالردر واقع، حکومت عربستان سعودی، با ميلياردھا .  گشتتأسيس، ١٩٧۴سال 

، يک کمپين وسيع جھانی راه انداخت و در گوشه و کنار کشورھای جھان، صدھا مسجد و »اخوان المسلمين«تشکيالت 

ی ھای اسالمی، به ويژه در دھهی وسيع ارگانکهاين شب. ی نشر افکار اسالمی به وجود آوردسازمان خيريه و موسسه

ھا و محافل اسالمی از سراسر دنيا و روانه کردن آنان به افغانستان به منظور ھشتاد ميالدی، برای جذب افراد و گروه

  .ای را سازمان داده و پيش بردجنگ با نيروھای شوروی سابق، تالش بسيار گسترده

  .بود» ھيات موتلفه«تر آن و جريان معتدل» فدائيان اسالم«سازمان » مينالمسلاخوان « ی ايرانی نمونه

در مصر، بسياری از کادرھا و اعضای » المسلميناخوان «ی ی شصت ميالدی به بعد، به دنبال سرکوب گستردهاز دھه

فکران خود دھی ھمانھا و سازمآن به ساير کشورھای منطقه و حتا به کشورھای غربی رفته و در آن کشورھا به فعاليت

  . ادامه دادند

انور سادات، از جمله، . ھای ناصر گرفت سياستتغييراو تصميم به . پس از مرگ ناصر، انور سادات به قدرت رسيد

را باز گذاشت؛ و در نتيجه، بسياری از کادھا و رھبری اين سازمان به مصر بازگشتند و شروع به » اخوان«دست 

 به سراغ او آمد و او را به ١٩٨١ که توسط انور سادات از شيشه بيرون آند، سرانجام در سال اما غولی. فعاليت کردند

  .قتل رساند
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، سرانجام به سوئيس رفت المانی اين سازمان، پس از خروج از مصر و مدتی اقامت در ، رھبر آن دورهسعيد رمضان

 تشکيالتی اين سازمان و گستردگی -درت اقتصادیبا توجه به ق.  جا مرکز اسالمی معروف ژنو را برپا کردو در آن

حتا برخی از . تری يافت  روز افزايش بيشبه سازمان نيز روز آن در ميان مسلمان، نفوذ سياسی و مالیئیجغرافيا

ھای خاندان سلطنتی عربستان سعودی، وارد بازار تجارت کالن و با استفاده از سرمايه» اخوان«ی اعضای بلندمرتبه

  .داری شدندنکبا

ی ھفتاد است، که در دھه) BCCI (المللی که حامی اين جريان بود، بانک تجارت و اعتبارات بينئیھايکی از بانک

 و برخی از امريکاسنای  .ی خليج فارس بودکاری پاکستان و کشورھای حاشيه اين بانک، حاصل ھمتأسيس.  شدتأسيس

ھای اسالمی، ترين نھاد مالی جھانی برای حمايت از گروهين بانک را مھمھای تحقيق در کشورھای مختلف، اکميسون

 درآمدھای ناشی از تجارت مواد مخدر در پاکستان و قاچاق اسلحه، از جمله در رابطه با جمھوری اسالمی، ئیشوپول

  . اندمعرفی نموده

داد و ستد با جمھوری اسالمی استفاده ی مونت کارلوی اين بانک برای فر، از شعبهعدنان خشوقی و منوچھر قربانی

  . نيز دست داشت» واترگيت«فر در ماجرای قربانی. کردندمی

 مواد مخدر و ديگر ئیشو که به دليل قاچاق اسلحه، پولئیھائی، به دنبال رسوا١٩٨٨ در سال BCCIسرانجام بانک 

  .ھای مالی به بار آورد، ظاھرا ورشکسته شده و تعطيل گرديدکاریبزه

ترين ی يکی از مھمای درباره، گزارش خبری ويژه)PBS( امريکای تلويزيون ملی ، شبکه٢٠٠٧در بيستم آوريل سال 

پس از حمالت تروريستی . بود» التقوی« پخش کرد، که مدير بانک اسالمی يوسف ندا به نام» اخوان المسلمين«رھبران 

، اين »القاعده«، رھبر الدنی ارتباط اين بانک با بنخباری دربارهدر يازدھم سپتامبر، و به دنبال انتشار ا» القاعده«

  .بانک نيز که يکی از حاميان اين جريان بود، تعطيل شد

- ھا به يک شھروند سوئيسیاما آن. کاری داشتاندازی اين بانک، يوسف ندا با شريک خود قالب ھمت ھمدر جريان راه

، Piotr Smolar.  رفتند رو، سراغ فردی به نام احمد ھوبراشتند و از اين اين بانک نياز دتأسيساالصل نيز برای 

وی در مالقاتی که  کند کهای از احمد ھوبر نقل قول می، در مقاله٢٠٠٢در چھارم می » لوموند«ی خبرنگار روزنامه

» التقوی«بانک  در تھران با يوسف ندا داشته، برای شرکت در مديريت ١٩٩٨ی يک کنفرانس در سال در حاشيه

  .دعوت شده بود

ای مسيحی بود، در مرکز اسالمی ژنو که توسط سعيد رمضان، رھبر احمد ھوبر، اين سوئيسی مسلمان شده، از خانواده

کرد بنا به گزارشات، او ھم از خمينی و ھم از ھيتلر ھواداری می. شد، به اسالم روی آورداداره می» اخوان المسلمين«

او به دعوت سفير مصر در سوئيس، به اين مصر رفت و ساکن آن کشور شد و با .  دفتر کار داشتو عکس آنان را در

، مفتی سابق اورشليم قبل از تشکيل امين الحسينیدر ھنگام اقامت در مصر، احمد ھوبر با . دختر سفير نيز ازدواج کرد

ی سی به شھرت رسيده بود، افکار به ر دھهامين الحسينی، که به خاطر ديدارش با ھيتلر د. دولت اسرائيل، آشنا شد

دار معروف احمد ھوبر، در بازگشت به سوئيس، با بانک. خود را به احمد ھوبر منتقل نمود» ضد يھودی«غايت 

ھای اروپا بود که با گوبلز و ترين نئونازی آشنا شد، که او ھم يکی از معروفFrancois Genoudسوئيسی به نام 

   . داشتئیھيتلر آشنا

ھای پشت پرده برای حکومت و خمينی، عالوه بر داللی» اخوان«دار اين نازيست معروف سوئيسی، و مسلمان طرف

يک . گيردقرار می» کيھان« مانند ئیھاالمللی نيز مورد استناد روزنامهاسالمی ايران، به عنوان کارشناس مسايل بين

است که طی آن، او ضمن حمايت کامل از پيروزی » انکيھ« او با ١٣٨۵ی چھاردھم ارديبھشت نمونه، مصاحبه
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کند که تا بيست سی سال ديگر اسرائيل از بينی میو خوشحالی از سقوط دولت محمود عباس، پيش» حماس«سازمان 

  . رودبين می

العه  شروع به مط١٩٧٨-٧٩ھنگامى كه من از سال « :گويدی خمينی میھايش دربارهرانیاحمد ھوبر در يکی از سخن

ن رھبر مذھبى ينى اوليزده شدم؛ چرا كه امام خمرانى كردم، مطلقا شگفتينى به خصوص از منابع ايخم  ی امامدرباره

اسى و فرھنگى را در خود جمع كرده يزمان سه وجھه مذھبى، سدر قرن ماست كه انقالبى را به وجود آورد كه ھم

  ».است

  

  »هللا لبنانحزب«

ه و از جنوب با اسرائيل ي، از شمال و غرب با سورون نفريليتی حدود چھار ميا قرار داد، با جمعيلبنان، كه در غرب آس

ت يتوان گفت لبنان در وضعدر واقع می. ترانه استيای مديه است و از سمت شرق نيز دارای مرزھای آبی در دريھمسا

ان يجووجود پناه. قا قرار داردي اروپا و آفرا،يی آسن سه قارهيمناسبی برای ارتباطات اقتصادی، تجاری و فرھنگی ب

چنين جنگ داخلی در اين ل، موجب حمالت نظامی اسرائيل به لبنان و ھمين کشور با اسرائيجواری انی و ھميفلسط

» هللاحزب«و » امل«ھا، دخالت جمھوری اسالمی و سوريه از طريق يک عامل مھم در اين جنگ. کشور بوده است

  . بوده است

اسی ي با ھدف فعاليت مذھبی، فرھنگی، و س١٣٣٨ی نجف و قم، در سال هيھای علمموسی صدر، از علمای حوزهديس

به دنبال حضور او در لبنان، تعدادی از مخالفان . ران به اين کشور مھاجرت كرديان لبنان، از ايعيی شدر ميان جامعه

گر، ياز سوی د. ران، عراق و لبنان بودندين اي در تردد بوستهيمت نموده و پين كشورعزيمذھبی حکومت پھلوی نيز به ا

تی حکومت پھلوی يھای امنت دستگاهين موضوع حساسين موسی صدر و خمينی وجود داشت، كه ايكی بيارتباطات نزد

ھای ت ديگر گروهيتوان تقون خصوص، دست به اقداماتی نيز زده بود، که از جمله میيساواك در ا. انگيخترا برمی

ران و لبنان جھت دامن زدن به تفرقه و دشمنی بين جريانات ينامه و نگارش مقاله در مطبوعات االمی، پخش شباس

غ شود يران تبليون اين روحانيد در بيبا«: كی از سندھای ساواك درباره موسی صدر آمده استيدر . اسالمی اشاره نمود

: س وقت ساواك، نيز در اين باره گفته بودئيری، رينص» .ان لبنان، امام موسی صدر بوده استيعيكه عامل بدبختی ش

نه در گذشته نه در ) باشندون میيمنظور او روحان(ستند ين افراد مورد اعتماد نيك از ايچ ين جانب اصوال ھيبه نظر ا«

سی صدر نبوده، تر از مورازی ھم در گذشته كمين شيسوابق ھم. ھا اعتماد كردتوان به آننده نمیيحال حاضر و نه در آ

  ».ار خوب استيف شوند بسيند و ضعيولی اگر با ھم رقابت نما

اصلح است نقاط ضعف موسی «: ت اسناد ساواك، آمده استي، به روا»نیياران خمي« كتاب ۴۶۶/٢١٣ی در سند شماره

 چيبدون ھای هيا به صورت نشريی االخاء و ران خصوصا مجلهيد ايصدر كه رئوس مطالب آن مشخص است، در جرا

. روت ارسال گردديران در بيع به سفارت شاھنشاھی ايھا جھت توزه و تعدادی از آنيگونه عنوان به زبان عربی تھ

ع آن وجود دارد ارسال يج فارس و آن دسته از كشورھای عربی كه امكان توزيی خلضمنا تعدادی از آن در منطقه

  )١٣٨٠، »اسناد تاريخی«(».شود

ك اين يت استراتژيھا در لبنان، و نيز موقعی اين گونه فعاليت، جمھوری اسالمی با توجه به پيشينه١٣۵٧پس از انقالب 

ترين مناطق فعاليت خود تبديل نمود و با تقويت ع در آن، لبنان را به يکی از مھميعيت شيکشور و وجود يک اكثر

  . ھبی را در آن به جا گذاشتات سياسی و مذتأثيرن يترشيجريانات منتسب به خود در اين کشور، ب
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از » امل«، و پيروزی انقالب در ايران، به دليل عدم تبعيت کامل جنبش ١٩٧٨پس از ناپديد شدن موسی صدر در سال 

س جمھور ئيی نجات ملی که از سوی رخمينی و به خصوص پس از حضور نبيه بری، رھبر اين جريان، در کميته

که از آن » امل«، گروھی از اعضای )کاری با غرب و اسرائيل متھم بوده سازشاين کميته ب(لبنان انتخاب شده بود 

  .لبنان را به وجود آوردند» هللاحزب«و » جنبش امل اسالمی«فاصله گرفته يا اخراج شده بودند، 

ت کرد با حمايحکومت اسالمی ايران در اين بين تالش می. ور بوددر اين زمان، لبنان در آتش جنگ داخلی شعله

  .ای خود را پيش برده و حفظ کندھا و منافع منطقهو آموزش و تسليح نظامی آن، سياست» هللاحزب«

راه ، به ھم١٣۵٨در سال ) معروف به ممد رينگو( ، محمد منتظری»هللاحزب«در ابتدای کار، برای تشکيل و تسليح 

وی و نيروی . ل عازم لبنان شديه اسرائيلروھای داوطلب جمھوری اسالمی به قصد شركت در جھاد عي نفر از ن۶٠٠

برو گشت، و در ل روي، كه لبنان با تھاجم نظامی اسرائ١٣۶١سپس در سال . راھش در ابتدا در دمشق مستقر شدندھم

ر جنگ با عراق بود، پس از بازديد تعدادی از فرماندھان نظامی جمھوری اسالمی مانند يران نيز درگيتی كه ايوضع

از سوريه و ... و) فرمانده وقت نيروی زمينی ارتش(، سرھنگ صياد شيرازی )فرمانده وقت سپاه (ئیمحسن رضا

هللا وابسته به سپاه پاسداران، به فرماندھی حاج ان تيپ محمد رسوليجلسات برگزار شده در اين کشور، گروھی از نظام

که بنا بر داليلی سوريه از . لبنان اعزام شدند، برای شرکت در جنگ به )هللافرمانده تيپ محمد رسول(ان ياحمد متوسل

  .ھا به اين کشور جلوگيری کردورود آن

 سران و ئیتری را برای آشنای بيشدر تھران، زمينه» ھای اسالمی جھانجنبش« تحت عنوان ئیھابرگزاری کنفرانس

. ار فعاليت داشتند، به وجود آوردھای اسالمی که در گوشه و کنار جھان، نھان و آشکمقامات جمھوری اسالمی با گروه

 به عنوان ئیی نيروھای اسالمی در اين روياروبستگی ھمه با اسرائيل و لزوم ھمئیھا، رويارودر يکی از اين کنفرانس

) جمھوری اسالمی(رانان کنفرانس از دولت ميزبان وگوی کنفرانس مورد بحث قرار گرفت و سخنتنھا موضوع گفت

ھای الزم بل خطرات لشکرکشی اسرائيل به لبنان، به کمک مسلمانان لبنان و فلسطين برخيزد و کمکخواستند تا در مقا

  .ھا ارائه دھدرا به آن

ھای اين کنفرانس اعالم کرد که جمھوری س مجلس وقت شورای اسالمی، در يکی از نشستئيھاشمی رفسنجانی، ر

 عليه لشکرکشی ئیھای کمک ايران به رويارواشته است تا راهسياسی را به سوريه اعزام د -اسالمی يک ھيات نظامی

رفسنجانی از حاضران در اين کنفرانس . اسرائيل به لبنان را با مقامات کشور سوريه مورد بحث و بررسی قرار دھد

ه، اين ھيات پس از بازگشت از سوري. خواست، که تا زمان بازگشت ھيات اعزامی ايران از سوريه کمی درنگ نمايند

 با اسرائيلی از ئی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران جھت روياروئیاعالم کرد که سوريه اجازه داده است واحدھا

  .طريق خاک اين کشور در لبنان متمرکز شوند

اين امر بر اوضاع . در اين حال، ارتش اسرائيل با اشغال بخش وسيعی از خاک لبنان، بيروت را نيز محاصره کرد

کننده در در چنين شرايطی، بعضی از اعضای لبنانی شرکت.  گذاشتتأثير و نظامی برخی از نيروھای محلی سياسی

بعضی . کنفرانس به کشور خويش بازگشتند تا با حمايت مستقيم سپاه پاسداران وارد جنگ عليه نيروھای اسرائيلی شوند

تادند تا مردم اين مناطق را از ورود پاسداران انقالب ھای لبنان راه افاز علمای مذھبی نيز به سوی روستاھا و شھرک

» امام خمينی«دادند، که سربازان می» مژده«ھا ھا به مردم اين روستاھا و شھرکآن. اسالمی به لبنان مطلع سازند

خبر . ندآيھا از خاک لبنان به اين کشور میگران اسرائيل و اخراج آن با اشغالئیبرای کمک به مردم لبنان و رويارو

ورود واحدھای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران به لبنان، ھم بيم و ھراس و ھم اميد را برای مردم اين کشور به بار 

  . آورد
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ی بقاع لبنان ، وارد منطقه١٣۶١-١٩٨٢سرانجام، واحدھای سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران در ماه ژوئن سال 

 را نيز برای آموزش نظامی برپا ئیھان به انقالب اسالمی تشکيل دادند و اردوگاه جھت ياری دادئیھاشدند، کميته

  . کردند

يت خود را از مسجد امام علی در بعلبک آغاز کردند و داوطلبان بسياری، آمادگی مأمورواحدھای سپاه پاسداران کار و 

ھای در دوره.  پاسداران اعالم نمودندھای آموزش نظامی و يا به اصطالح فرھنگی سپاهخود را برای شرکت در دوره

 نفر از جمله تعدادی از علمای دينی مانند سيدعباس موسوی، که بعدھا به ١٨٠ھای نظامی و فرھنگی، ی آموزشاوليه

   .انتخاب گرديد، داوطلب شدند» هللاحزب«ُمقام دبيرکلی 

ی ديدهروز بر عناصر آموزش  و روز به ھای آموزشی سياسی، نظامی و ايدئولوژيکی ادامه يافتاين گونه دوره

ترين مناطق تحت اشغال ارتش اسرائيل را فرا به اين ترتيب، عمليات نظامی اين جريان بيش. افزوده شد» هللاحزب«

ھای عملياتی در بيروت ، فرماندھی»هللاحزب«جھت نظارت بر عمليات و يا رھنمودھای الزم به نيروھای مسلح . گرفت

در اين حال، . ساختندھای آموزشی در بقاع ارتباط برقرار میھای رمز با اردوگاه، که از طريق ارسال پيامتشکيل شد

ُای با نه عضو ی بقاع برگزار شد و سرانجام کميتهھای جريانات گوناگون اسالمی در دره نيز در ميان کادرئیھاديدار

، »حزب الدعوه«، »امل اسالمی«ھای اسالمی مانند ريانُی نه نفره معروف گرديد و جتشکيل شد، که به کميته

ُی نه نفره عضويت چنين علمای دينی و بعضی از عناصر مستقل مذھبی، در اين کميتهو ھم» ھای اسالمیکميته«

اين کميته . نظامی ايجاد نمايد -يت داشت تا برای اين حرکت اسالمی، چھارچوبی سياسیمأموراين کميته . داشتند

هللا حزب«. ھای جريان اسالمی را در خود جای دھدجام توانست به چنين چھارچوبی سازمانی دست يابد و گروهسران

  . به اين ترتيب شکل گرفت و رسميت يافت» لبنان

ُی نه نفره از ھمان ابتدای کارش با اين حکومت ارتباط تنگاتنگی ی سران و مقامات جمھوری اسالمی، اين کميتهبه گفته

  .ای از طرف خود به لبنان اعزام کرده بودھا، نمايندهنيز برای پيگيری اوضاع و برقراری ارتباط با آنو خمينی داشت 

ای شھره است، داری سرسختانه از جمھوری اسالمی و خامنه، که در طرف»هللا لبنانحزب«سيدحسن نصرهللا، رھبر 

الت جوامع بشری در ھر مکان و زمانی مطرح ساخته و حل مشکاجرای احکام الھی اسالم را به عنوان تنھا راه

ی مردم و مستضعفان جھان، رسالت آسمانی ما امتی ھستيم پايبند به رسالت اسالم و دوست داريم که ھمه«: گويدمی

اسالم را مورد بحث و بررسی قرار دھند؛ زيرا رسالت اسالم برای تحقق يافتن عدالت و صلح و نيز برقراری اطمينان 

   ».باشدثبات در جھان، رسالت صلح و دوستی میو 

گران اصلی لبنان و ترين نيروھای منتسب به جمھوری اسالمی و يکی از بازی، که يکی از مھم»هللا لبنانحزب«

هللا را به تمامی مسلمانان اسالم به مثابه يک ريسمان عقيدتی و سياسی، حزب«باشد، معتقد است که امروزه سوريه می

 از امت اسالم در ئیهللا خود را جزما فرزندان امت حزب«: کندسيدحسن نصرهللا اضافه می» .سازد مرتبط میجھان

   ».آوريمجھان به شمار می

  

  »فلسطين اسالمی جھاد« و »حماس«

 و »حماس« شامل بزرگ اسالمی یشاخه دو از رسيدن قدرت به نخست روزھای ھمان از ايران اسالمی حکومت

-می حمايت گروه دو اين از اتحاد از اواخر ھمين تا نيز سوريه .است کرده جانبه ھمه پشتيبانی »فلسطين المیاس جھاد«

  .بود »اسالمی جھاد« و »حماس« سران اصلی پايگاه کشور، اين در داخلی ھایجنگ از قبل تا و کرد
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 ١٩٨٧ھا تا سال اين فعاليت. از کردفعاليت خود را آغ» المسلمين فلسطيناخوان «ابتدا تحت عنوان جنبش » حماس«

نام » المسلمين فلسطيناخوان «و پس از آن جنبش . ی اول در فلسطين آغاز شددر اين سال، انتفاضه. ادامه داشت

اين گروه نيز . در فلسطين است» حرکت مقاومت اسالمی«نام مخفف » حماس«. را برای خود انتخاب نمود» حماس«

 شد، تحت تأسيس و در فضای سياسی متفاوتی ١٩٨٧که در سال شکل گرفت، اما از آن جا » اخوانی«بر مبنای تفکر 

با » هللاحزب«ھا، در آن سال. ايجاد کرده بودند» هللاحزب« قرار گرفت که حکومت اسالمی ايران و ئی فضاتأثير

- ا در لبنان سازمان بدھد، که نمونهر» مقاومتی«ی حکومت اسالمی ايران توانسته بود دريغ و ھمه جانبهھای بی حمايت

  .ھای اسالمی بودای برای بسياری از گروه

 و سوريه و اسالمی جمھوری از »حماس « دوری باعث تدريج به خاورميانه یمنطقه در اخير ھایسال رويدادھای اما

 ترک دشوار متصمي تا کرد صبر سال يک از بيش »حماس« چند ھر .شد کشور اين از آن رھبران خروج چنينھم

 برای ئیھاجايگزين اکنون اما شود، متحمل را اسالمی حکومت حمايت دادن دست از ريسک و کند اتخاذ را سوريه

 بھره منطقه در اسالمی جمھوری رقيب کشورھای از برخی سياسی و مالی ھایحمايت از و است يافته خود قبلی حاميان

    .گيردمی

 که اين باوجود .دارد سوريه در اسد بشار دولت با تریبيش نزديکی »فلسطين میاسال جھاد« ،»حماس« با مقايسه در

 با اشروابط که دارد تأکيد ھنوز گروه اين اما کرد، ترک را سوريه گذشته سال جريان، اين رھبر صالح، رمضان

  .گيردنمی قرار داشته، امنيتی داليل تنھا که کشور، اين از صالح خروج تأثير تحت سوريه

 که است، کرده خاطرنشان »يتورالمان« یروزنامه با ئیگووگفت در »اسالمی جھاد« سران از ديگر يکی حبيب، درخ

 .است »خارجی امور« نه و »اسالمی مقاومت« از کشورھا اين حمايت مبنای بر خارجی ھایقدرت با گروه اين روابط

 دمشق، با تھران روابط و کندمی حمايت فلسطين مقاومت از اسالمی انقالب زمان از ايران« :که است، گفته چنينھم او

 در بحران حبيب، خدر ».کشدنمی چالش به ھا،ديدگاه تفاوت وجود با را اسالمی جمھوری با اسالمی جھاد یرابطه

 که اين خصوص در تأسف ابراز ضمن او .ندارد ھافلسطينی به ربطی که داند،می داخلی یمسأله يک صرفا را سوريه

 حق و ھستيم ميھمان سوريه در ما« :گويدمی شوند،می کشته سوريه در ھاسوری و ھافلسطينی از تعدادی روزانه

  ».نداريم دخالت

 گرتحليل ابوعامر، عنان است، گرفته قرار سوريه بحران تأثير تحت »حماس« و اسالمی جمھوری روابط که حالی در

 که اين از پس »اسالمی جھاد« و اسالمی جمھوری روابط که است عقيده اين بر غزه، گاهدانش استاد و یسياس

 تحت فلسطينی ھایگروه جمله از »اسالمی جھاد« او، یگفته به .است شده ترنزديک گرفت، فاصله تھران از »حماس«

 گذشته سال نوامبر ماه در »اسالمی جھاد« از راناي افزايش به رو حمايت که است حالی در اين و .است ايران حمايت

 ھایئیتوانا و راکتی قدرت »اسالمی جھاد« و افتاد اتفاق اسرائيل با کوچک جنگی که زمانی شد؛ آشکارتر ميالدی

  .دارد لبنان »هللاحزب« با ھم نزديکی روابط »اسالمی جھاد« که است، روشن .گذاشت نمايش به را خود سايبری جنگ

 روابط با ارتباطی و است محدود آن نظامی یشاخه به تنھا »اسالمی جھاد« از ايران حمايت حبيب، خدر نظر به اما 

  .است خوب چنانھم وی نظر از »حماس« و اسالمی حکومت روابط ديگر، بيان به .ندارد تھران و »حماس«

 رقابت ايران حمايت جلب برای »اسالمی دجھا« و گروه اين که دارد تأکيد غزه، در »حماس« گویسخن النونو، طاھر

 حکومت ،»حماس« مورد در که ھرچند .کند حمايت خواھدمی که گروھی ھر از تا است ايران یعھده بر اين و کنندنمی

از تيرگی  »حماس«ی اخيرا معاون وزير امور خارجه .ماندمی باقی سوريه در گروه اين دادمی ترجيح ايران اسالمی
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ھای مالی حکومت اسالمی به خود ھای ارشد اين سازمان، از قطع کمکران سخن گفته و حتا برخی مقامروابط با اي

  . انداطالع داده

  

  شيعيان عراق

مجلس اعالی «. به رھبری مقتدی صدر است» مجلس اعالی اسالمی عراق«ترين حزب اسالمی شيعه در عراق، مھم

گيری اين گروه در شکل. ای شيعه عراقی مقيم تھران تشکيل شد توسط جمعی از علم١٣۶١در سال » اسالمی عراق

پس از رھبری اين حزب توسط سيدمحمودھاشمی، . ی حکيم نقش اصلی را داشتندمذھبی شيعه عراقی، خانواده - سياسی

ه و اکنون عضو شورای نگھبان و مجلس خبرگان ئيی قضاس قوهئيداران جمھوری اسالمی است و مدتی رکه از سردم

جمھوری اسالمی است، محمدباقر حکيم در رياست آن قرار گرفت و پس از مرگ او نيز عمار حکيم به رھبری ... و

 مذھبی شيعه -ھای سياسیای دارد و بسياری از گروهاين حزب در حکومت عراق سھم قابل مالحظه. اين جريان رسيد

  .کندرھبری می» ائتالف ملی عراق«را در 

 ميالدی توسط علمای ١٩۵٧يکی ديگر از احزاب اسالمی شيعه در عراق است، که در سال » حزب دعوت اسالمی«

باقر صدر، .  شدتأسيسهللا سيدمرتضی عسکری، اديب موسوی و غيره هللا محمد باقرصدر، آيتمذھبی شيعه چون آيت

و متعاقب آن، اين حزب توسط دولت صدام حسين به قتل رسيد » حزب الدعوه«ھا تن از فعاالن  با ده١٩٨٠در سال 

 به عراق و سقوط دولت امريکای پس از حمله. سرکوب شد و بسياری از رھبران و فعاالن آن به ايران فرار کردند

ی قدرت سياسی عراق شد و ابراھيم جعفری، عضو اين حزب، به نخست وزيری صدام حسين، اين حزب وارد حوزه

 .ای دارد و از حمايت آن برخوردار است حسنهاين حزب نيز با جمھوری اسالمی روابط. رسيد

 مذھبی شيعيان عراق است که پس از - ھا، يکی ديگر از احزاب مقتدر سياسی، يا جنبش صدری»حزب صدريون«

ايجاد شد، که در » حزب دعوت«اين حزب توسط نسل جوان و جديد .  ميالدی تشکيل شد٢٠٠٣ در سال امريکايورش 

را نيز به » سپاه بدر«او يک نيروی نظامی به نام . رمين پسر محمدباقر صدر، قرار داردرھبری آن مقتدی صدر، چھا

 .شودوجود آورد، که از طرف جمھوری اسالمی تغذيه می

ی شصت ھم اشاره کرد، از احزاب قديمی شيعيان عراق است و در دھه» عمل اسالمی«در پايان بايد به سازمان 

 . شدتأسيسيرازی و سيدمحدتقی مدرسی هللا سيدمحمد شميالدی توسط آيت

  

  گرايشات اسالمی در ترکيه 

گيری يافت، در واقع اعتماد به نفس گرايشات اسالمی در ترکيه نيز پس از به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی رشد چشم

  . ھای اسالمی افزايش يافتگروه

ھای ترکيه  نيز ژنرال١٩٨٠از کودتای سپتامبر پس . ھای اسالمی، تنھا جمھوری اسالمی دخيل نبودالبته در رشد گروه

 شده باز بگذارند، موجب تضعيف گرايشات چپ و سوسياليست کنترولبر اين تصور بودند، که اگر فضا را برای اسالم 

در واقع، . با اين تصور، کنعان اورن رھبر کودتا، مساجد زيادی را در استانبول افتتاح کرد. در آن کشور خواھند شد

رفت گرايشات چپ به اين دليل بود که ھم جلوی پيش»  دولتکنترولتحت «و » روميانه« دولت کودتا از اسالم حمايت

  .گری اسالمیشد و ھم جلوی افراطیگرفته می

. ای يافت، روابط ترکيه با حکومت اسالمی ايران تحول گسترده»حزب مام ميھن«با به قدرت رسيدن تورگوت اوزال و 

- چون افزايش مساجد، مدارس امام خطيب و رشد فارغھای زيادی ھمی خود، فعاليتگرايانهھای اسالمتاوزال، با سياس
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ھای بنابراين، طبيعی بود که با گسترش مظاھر اسالمی، گروه. انجام داد... التحصيالن آن، دادن مجوز به چاپ قرآن و

  . ت اوزال، چندان به عواقب آن نينديشيده بودنداسالمی ھم تقويت شوند و اين امری بود که دولت کودتا و تورگو

ھای مھم مانند ھای ترکيه نظر مساعدی نسبت به حکومت اسالمی ايران داشتند و برخی روسای طريقتبرخی طريقت

شيعيان دوازده امامی . بندی، گروه محمد زاھد افندی، به ايران سفر کردندس طريقت نقشئيپروفسور اسد جوشان، ر

.  حکومت اسالمی با آن ارتباط برقرار کردندتأسيسشوند، نيز با در حدود دو ميليون نفر تخمين زده میترکيه، که 

 در ئیگراافزايش مھاجرت جوانان مذھبی از ترکيه به ايران جھت تحصيل علوم اسالمی نيز توانست به رشد اسالم

  .ترکيه کمک کند

توان ايجاد نوعی اعتماد به ی آن را می گذاشت، که نمونهتأثير حکومت اسالمی ايران تا حدودی بر علويان ترکيه نيز

  .گرايان نسبت به علويان دانست مثبت بر موضع برخی شريعتتأثيری بازگشت به تشيع و نفس و زمينه

 ئی، دستگاه قضا١٣٨۶در فروردين . ھم شکل گرفت» هللا ترکيهحزب«در ترکيه، در متن رشد جريانات اسالمی، 

  به و سرقت مسلحانهئیربادفاع، آدم اتھام قتل شھروندان بی ه بهيترکهللا م کرد بيست تن از اعضای حزبترکيه اعال

رقانونی ين کشور غي، که در ا»هي ترکهللاحزب« خود، گروه ئی در حکم نھاهيدادگاه جمھوری ترک. حبس ابد محکوم شدند

اربکر در اين باره بالغ بر ي جمھوری د دادگاهئیحکم نھا. استه دانست» ن اسالميد«دار کردن است، را عامل خدشه

در ، که  اين دادگاهئیدر حکم نھا. شود تا آن تاريخ محسوب میهللا حزبهين حکم عليتر طوالنیاست، که صفحه ١١٠٠

 شھروند ٧١ھا قتل رم آناند و جر شدهي دستگ١٩٩۴ در سال هللاعضای حزب:  منتشر شده، آمده استهيھای ترکرسانه

-اربکر میي ددر بخشی از متن حکم دادگاه.  استطی دو سال بوده سرقت مسلحانه ن فقرهي و چندئیربادفاع، آدمبی 

 هيرا به قتل رسانده و عل) »حزب کارگران کردستان« (ک.ک. شماری از اعضای پهللا حزبگروهکه ن يبا ا«: خوانيم

» حزب کارگران کردستان« نفع م بهيرمستقيه به طور غي ترکهللاما اعمال حزبت کرده، يان فعالن سازميھای ااستيس

  » .است دولت در مناطق شرق و جنوب شرقی کشور شده نی و وجھهيدار شدن اعتقادات دو باعث خدشهده يانجام

ن ولی اوغلو نيز اشاره ي رھبری حسبهه ي ترکهللال حزبي چگونگی تشکاربکر بهي دای حکم دادگاه صفحه١١٠٠در متن 

-ئیج افکار زرتشتی و جدايل ترويرا به دله يک اعالم جھاد کرد و کردھای ترک.ک.په يابتدا علاين گروه .  استشده

اد جيز قد علم کرد و خواستار اين کشور نيک اي و ارکان الئهيجمھوری ترکه ياما پس از چندی عل. طلبی ھدف قرار داد

شان را یھاو سالحه خود را سربازان خدا دانسته ي ترکن حکم، اعضای حزب هللايبنا بر متن ا. ک حکومت اسالمی شدي

  . کاری ھستند، اکثر اعضای اين گروه دارای سوابق دزدی و بزهقات به عمل آمدهيطبق تحق. کردنددر مساجد مخفی می

کانکور، ھای منصور گوزل، ويدان ی چھار عضو ارشد اين گروه به نامدهدر ابتدا بر عھ» هللا ترکيهحزب«يت مسؤول

گردد، که  ميالدی و زمانی باز می١٩٧٩گيری اين جريان به سال ی شکلاوغلو و عبدهللا داالر بود؛ اما ريشهحسين ولی

 علم را در شھر باتمان يعنی اھل» علمجيه«، جنبشی موسوم به »دفتر علم« دفتری به نام تأسيساغلو با حسين ولی

اما با نقل مکان وی به . گرا به آن رفت و آمد کنند و آموزش ببيننداين دفتر، محلی شد تا جوانان اسالم. دھی کردسازمان

کوتاھی، نفوذ اين جريان در شھرھای پس از مدت . هللا نفوذ خود را گسترش دادی ھشتاد، حزبدياربکر در دھه

 - شرقی ترکيه افزايش يافت و متعاقب آن، اين جريان عقيدتی بنگول و ديگر شھرھای جنوب دياربکر، سيرت، اوروا،

. نيز شناخته شد» ی متدينين ملی کردستانهللا، جنبش مردمی اسالمی و اتحاديهالفجر، التوحيد، جيش«ھای  به نام سياسی

مسلمانان و تشکيل ی  شريعت برای ھمهاغلو، ايجاد يک حکومت اسالمی بر اساس قانون حسين ولیئیھدف نھا

توان گفت، که حکومت ترکيه در در اصل می. حکومتی شبيه به حکومت حضرت محمد و حکومت اسالمی ايران بود

هللا چشم بست و حتا مقامات محلی حکومت در مناطق کردنشين به اين گروه امکاناتی گيری و فعاليت حزبابتدا به شکل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

ی اما بعدھا که اين گروه عليه دولت ترکيه ھم وارد عمل شد، به دستگيری و محاکمه.  بجنگدک.ک.دادند تا عليه پ

جنوب شرق ترکيه بود، ی ھای اين گروه در ابتدا از کردھا و متمرکز در منطقهی سمپاتعمده. اعضای آن اقدام کردند

  .ک مطرح کردند.ک.هللا کردی را به عنوان رقيب پبه ھمين علت حزب

، در استان دياربکر، درگيری »يوالج«ک در روستای .ک.هللا ترکيه و پ، بين ھواداران حزب١٩٩٢ماه ژوئن سال در 

  . ُخونين رخ داد که در آن صدھا نفر کشته شدند

، اين گروه با چند تشکل اسالمی ديگر مانند گروه ٩٢، در اواخر سال »هللا کردستان ترکيهحزب«با آغاز فعاليت 

  .شد، در رقابت بودنيز ناميده می» اھل بيت«بود و » هللا ترکيهحزب«، که منشعب از »منزلجيه«

فشار نيروھای امنيتی ترکيه بر اين جريان آغاز شد و  هللا،ی نود و زمان افزايش رو به رشد نفوذ حزبدر اواخر دھه

غلو به استانبول نقل مکان کرد و در او، حسين ولی١٩٩٩رو، در ژوئن از اين . تعدادی از اعضای آن دستگير شدند

ھا، بسياری از پس از اين موج دستگيری.  نيز توسط نيروھای امنيتی حکومت ترکيه کشته شد٢٠٠٠ی ھفدھم ژانويه

» ترکيه هللا کردستانحزب« نفر از اعضای ٩۴٠اعضای سازمان به دست نيروھای دولتی ترکيه زندانی شدند و حدود 

ھا آمده است، که پس از مرگ حسين حتا در برخی از گزارش. کيه بازداشت و زندانی گشتند استان تر۴۴نيز در 

  . ترکيه نزديک به شش ھزار نفر از اعضای اين سازمان را بازداشت کردپوليساغلو، ولی

و نيز ای ی تلويزيون ماھواره، يک شبکهئیھفتگی، يک ايستگاه راديوی يک روزنامه» هللا کردستان ترکيهحزب«

ی ترکيه تر در مناطق توسعه نيافتهھای وابسته به اين گروه بيششبکه. کندھای متعدد وابسته به خود را اداره میسايت

دھی ھای قرآن و سازمانھای دينی از طريق برگزاری دورهآموزشی کمک به فقرا، ارائه. اندمشغول به فعاليت

اين جريان با انتخاب عيسی . ھاستھای اين شبکهاز جمله اقدام...  وھا و سمينارھا در موضوعات مذھبیکنفرانس

التسوی به رھبری خود، با توجه به شرايط حاکم در ترکيه، از مبارزات مسلحانه دست کشيد و در حالی که پيش از اين 

 و غيرمکتوب را ھای مکتوببرداری گسترده از رسانهکرد، از آن تاريخ بھرهبه تبليغات مکتوب چندان توجھی نمی

 نظامی و رھبران عالی اين یبرخی از اعضای شاخه. ترکيه جايگاه جديدی يابد» مسلمين«آغاز کرده است تا در ميان 

  .رفتند ھا به ايران، عراق، افغانستان، پاکستان و سوريهنحزب به اروپا و يا برخی ديگر از آ

، ھلند، سوئيس و اتريش افزايش داد و المانويژه در  در اروپا به اش را در ميان کردھا، فعاليت٢٠٠٢اين گروه از سال 

 نيز برای کسب منابع مالی از راه ئیای اروپاای اجتماعی از کردھای مسلمان، شبکهبا ساخت مساجد، تشکيل شبکه

  .ھای عملی آن باشدی فعاليتصدقات و زکات تشکيل داد تا پشتوانه

ی اخير که ی گذشته، غير از دورهدر سه دھه. با حکومت اسالمی ايران رابطه دارندبسياری از جريانات اسالمی ترکيه 

 ئیبر سر کار است و با جمھوری اسالمی روابط خوبی دارد، بارھا دستگاه قضا» ی اسالمیحزب عدالت و توسعه«

و نظامی و ھای سياسی ھای اسالمی ترکيه در ايران، آموزشجمھوری ترکيه اعالم کرده است که تروريست

  .اندايدئولوژيکی ديده

  

  بحرين

جمعيت عمل اسالمی حزب «. نشين کوچک عربی بحرين استترين حزب شيعيان شيخبزرگ» حزب وفاق اسالمی«

در » بھار عربی« از جنبش موسوم به تأثيراين احزاب با . شوددومين حزب شيعه در اين کشور محسوب می» وعد

 به تظاھرات خيابانی عليه حکومت سنی مذھب دست زدند، اما حرکت ٢٠١١ال ساير کشورھای عربی منطقه، در س

جمھوری اسالمی از اين حرکت . ھاتوسط دولت بحرين و کمک نيروھای عربستان سعودی سرکوب شداعتراضی آن
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رھای نشين بارھا توسط دولت بحرين و ساير کشوکرد و به عنوان دخالت در امور داخلی اين شيخاعتراضی حمايت می

  .عربی منطقه محکوم شد

  

 پاکستان

 ميالدی ١٩٧٩اين حزب در سال . ی پاکستان استترين حزب اسالمی شيعه، مھم»ی پاکستانتحريک فقه جعفريه«

گذاری بر مبنای تمام مذاھب اسالمی موجود در ی اين حزب، تشکيل نظام اسالمی و قانوننامهدر اساس. تشکيل شد

پس از ترور عارف .  فقه جعفری برای شيعيان کشور جزء اھداف اصلی خوانده شده استپاکستان، به خصوص اجرای

، رھبری آن را سيدساجد نقوی بر عھده گرفت، که شورای عالی و ١٩٨٨حسينی، رھبر اين حزب، در آگوست سال 

  .کندشورای مرکزی حزب را رياست می

نظامی ايجاد - به عنوان يک سازمان سياسی١٩٩٠ سال يکی ديگر از احزاب شيعه پاکستان است، که در» سپاه محمد«

 .ھای سنی پاکستان به مقابله برخيزدشد تا با گروه

ای ی قبيلهيکی از ھفت منطقه» خرم« .دھند ميليونی پاکستان را تشکيل می١٨٠شيعيان حدود بيست درصد از جمعيت 

 است، که اکثريت ساکنان آن را شيعيان تشکيل نيمه خودمختار در شمال غربی پاکستان در نزديکی مرز افغانستان

يکی از رھبران اقليت شيعه در . کنندتر جمعيت شيعيان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان زندگی میبيش. دھندمی

، گفت که دولت ١٣٩٢ ششم مرداد - ٢٠١٣ه يشنبه بيست و ھشتم ژوئ به نام منصوب علی بنغاش، روز يکمنطقه

ھای مسلحی چنين گروه. اجازه دھد که ميليشيای مردمی بار ديگر فعال شود» خرم«ای ی قبيلهد در منطقهپاکستان باي

 در چھارچوب توافق با ارتش ٢٠١٠ به ابتکار شيعيان اين منطقه تشکيل شدند، ولی در سال ٢٠٠٧اول بار در سال 

  .ھای خود را متوقف ساختندپاکستان، فعاليت

دو گروه . »ما در محاصره ھستيم و خواستار آنيم که داوطلبان مسلح ما امنيت را بر عھده گيرند«: گويدعلی بنغاش می

سپاه «و » هللاحزب«تر در اين منطقه تشکيل شده بودند، طبق الگوی شيعيان در لبنان و عراق خود را مسلحی که پيش

 .ناميدندمی» مھدی

ھای توسط گروه» خرم«ی  دو ھزار تن از شيعيان منطقهھای گذشته حدودطبق برآوردھای غير رسمی، در سال

بر عھده گرفته » انصارالمجاھدين«يت اغلب اين گونه حمالت را گروه افراطی سنی مسؤول. اندافراطی سنی کشته شده

 ».شيعيان دشمنان اسالم ھستند و ما کماکان به آنان حمله خواھيم کرد«: گويان اين گروه گفته استيکی از سخن. است

  

  جريانات اسالمی افغانستان

از آن . کردھا کمک میعليه ارتش شوروی به آن» جھادی«و » مجاھدين«حکومت اسالمی ايران در جنگ نيروھای 

ھا به کمک جمھوری در نھايت، اين گروه. در ايران پايگاه داشتند» ی شيعهھشت گانه«ھای جمله، ھر کدام از گروه

  .  کردندتأسيسبه رھبری عبدالعلی مزاری » زب وحدتح«اسالمی اتحادی زير عنوان 

ھای حکومت اسالمی ايران توسط طالبان به قتل رسيد، سياست» حزب وحدت«که عبدالعلی مزاری، رھبر بعد از اين 

اش را ھای سياسی و مالی، جمھوری اسالمی کمک٢٠٠١ تا يازدھم سپتامبر ١٩٩۶از سال .  يافتتغييرنيز تا حدودی 

  .، که مخالف طالبان بود، اختصاص داد»ی متحدھهجب«به 
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ی روحانيون قم نيز ھای سپاه پاسداران و وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران در افغانستان، حوزهعالوه بر فعاليت

 از ھاشود آنگفته می. کنندھای مذھبی شيعه کمک میسياسی کالنی در افغاستان دارد و به اقليت-ھای مذھبیفعاليت

  . اندای اختصاص دادهھا، امکانات و ارتباطات ويژهی افغانستان يک فھرست دارند و به ھر کدام از آنروحانيون شيعه

به دو شکل آشکار و پنھان در افغانستان » اطالعات خارجی«يک بخش از اطالعات حکومت اسالمی ايران، به نام 

ھای حکومت اسالمی ايران در افغانستان و حتا گریا و کنسولھآشکار به اين معنا، که در سفارت. فعاليت دارد

يکی از وظايف اساسی . شان آشکار استين کشور ميزبان، فعاليتمسؤولکشورھای ديگر، به خاطر ارتباطات امنيتی با 

نستان، در رابطه با افغا. آوری اطالعات امنيتی استاطالعات خارجه حکومت اسالمی ايران در مورد افغانستان، جمع

، نام دارد و ٢٣ی مرکزی آن در مشھد، مرکز که شعبه» قرارگاه انصار«يکی . دو بخش از سپاه پاسداران فعاليت دارند

ھستند، که در افغانستان به طور » نيروی قدس«ھر دوی آن، مربوط به . ديگری که در شھر بيرجند مستقر است

  .ای فعاليت دارندگسترده

کند، از جمله ارتباط با ن در افغانستان، چند جانبه است و اھداف مختلفی را تعقيب میسياست حکومت اسالمی ايرا

 و امريکاھای شيعه، و مخالفت با منافع ھای اپوزيسيون، تھيه امکانات برای گروهکاری با گروهحکومت مرکزی، ھم

  .زنندناتو، و در صورت نياز حتا دست به عمليات ترور نيز می

، مطلبی نسبتا بلندی تحت عنوان ١٣٩٢، وابسته به وزارت اطالعات، در تاريخ بيست و يکم بھمن »فارس«خبرگزاری 

  :، به قلم صمد ھدايتی امام چی، دارد، که در بخشی از آن می خوانيم»ی روابط ايران و افغانستانبررسی تاريخچه«

ی د، حضور جمھوری اسالمی ايران در صحنهگرايان در ايران بر مسند قدرت نشستنبه بعد که اسالم١٣۶٠از سال ... «

گرايان که معتقد به اھداف و وظايف فراملی بودند و نقش خود را به عنوان اسالم. تر شدُتحوالت افغانستان پر رنگ

پروراندند، مسلم بود که بخش جھان تعريف کرده بودند و داعيه صدور انقالب را نيز در سر میھای آزادیرھبر نھضت

گونه ی شوروی ھيچنشاندهگرفتند و با دولت دست عی و تالش خود را در حمايت از مجاھدين افغانی به کار مینھايت س

ھای جھان، به ويژه مجاھدين افغانستان، در سپاه تر ايران از نھضت برای حمايت ھر چه بيش.کردندکاری نمیھم

.  گرفت، که در راس آن سيدمھدی ھاشمی قرار داشتھا شکلپاسداران انقالب اسالمی سازمانی به نام واحد نھضت

ی بود که ھمه» بخش انقالب اسالمی افغانستانی آزادیجبھه«اولين محصول اين سازمان در افغانستان، نھضت تشکيل 

ھای توان گفت، که در اين دوره جمھوری اسالمی ايران کمک در مجموع می...ھای شيعه در آن عضويت داشتندگروه

   »...به مجاھدين ارزانی داشت... ھای معنوی و مادی مانند تسليحات وھا و حمايتخوبی اعم از کمکنسبتا 

  

  ھای اسالمی پس از فروپاشی شورویگروه

و . ُدادی مھم و پر معنا بوديای مركزی و قفقاز، رويد مستقل در آسيھای جدل جمھوریيفروپاشی شوروی و تشك

ی مساعدی نيز برای دخالت اين شرايط، زمينه. ن منطقه به دنبال داشتياسی ايای سيات با اھميتی را در جغرافتغيير

- ھا در دھهاما با وجود تالش. ھای اسالمی فراھم کردحکومت اسالمی ايران، افزايش تبليغات اسالمی، و کمک به گروه

كزی و قفقاز جنوبی و جلب ای مريی آسھای اسالمی در منطقهت از گروهيی نود ميالدی، جمھوری اسالمی در حما

ھای مشترك فراوان، نهيجان، با توجه به زميالبته در خصوص آذربا. رفت چندانی نداشتھا به سوی خود پيشنظر آن

 بگذارد؛ به طوری كه تأثيرشات اسالمی در آذربايجان تا حدودی ي متفاوت بود و جمھوری اسالمی توانست بر گرامسأله

ھای  بارھا حکومت اسالمی ايران را به دخالت در امور داخلی اين کشور و حمايت از گروهتاکنون جمھوری آذربايجان،

  . ترويستی اسالمی متھم کرده است
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ظاھرا طی ... ھای چچنی و، گروه»حرکت اسالمی ازبکستان«، »حرکت اسالمی ترکستان شرقی« مانند ئیھاگروه

اين در حالی است که در قزاقستان و در . اندبه وجود آوردهرا » حرکت اسالمی ترکستان«اتحادی، گروھی به عنوان 

  .جنگندھای اين کشورھا میعليه دولت» جھاد اسالمی ترکستان«ای با عنوان سوريه نيز شاخه

كی و نظری حکومت اسالمی ايران در يدئولوژيت ايكستان، که يک کشور فارسی زبان است، در خصوص فعاليتاج

ی تبليغات جمھوری اسالمی در اين کشور بر اساس اخبار و گزارشات، توپخانه. صی داشتی قفقاز جايگاه خامنطقه

مداوما در حال کار بوده است و جزوات و نوارھای كاست اسالمی در سطح وسيعی توسط عوامل حکومت اسالمی در 

ش داده يه شده بودند، نمان اسالمی که عمدتا از ايران آوردي با مضامئیويديھای ولميحتا ف. شدتاجيکستان پخش می

  . شدمی

پس از فروپاشی شوروی، کشورھای . کندی وسيع فعاليت میاما اين فقط جمھوری اسالمی نيست که در اين منطقه

 روی آوردند و ھر يک به دنبال تأسيسغربی رقيب آن و نيز برخی از کشورھای منطقه به سوی کشورھای تازه 

-ی اين وضعيت، عالوه بر جريانات اسالمی طرفدر نتيجه. در اين کشورھا بودند ئیمتحدان خود و باز کردن جای پا

ھای اسالمی ديگری نيز شکل گرفتند که مخالف جمھوری اسالمی و جريانات دار يا نزديک به جمھوری اسالمی، گروه

حرکت اسالمی «، »لنصرتحزب ا« مانند ئیھاهھا و گرود به جنبشين رابطه بايدر ا. دار يا نزديک به آن بودندطرف

» ای مرکزیيجنبش اسالمی آس«ز يو ن» هيگروه اکرم«ھای آن مانند رشاخهيو ز» ر اسالمیيحزب التحر«، »ازبکستان

ل يھای اسالمی، به دلریيگزستان و قزاقستان اشاره نمود که با وجود جھتيکستان، قرقيدر کشورھای ازبکستان، تاج

ھای وھابی و شهيی اندهيای مرکزی، پايبندی به مبانی فکری اسالمی بر پايی آسهدتی به خارج از منطقيوابستگی عق

است خارجی حکومت اسالمی يھای سن چالشيترکی از مھمي، »القاعده«و » طالبان« مانند ئیھاوند با گروهيسلفی، در پ

ھای سکوالر و جھاد رنگونی حکومتی مسلحانه در پی سھا با مبارزهن گروهيا. ای مرکزی ھستنديی آسران در منطقهيا

پاکستان و عربستان، به ويژه، رقبای اصلی حکومت اسالمی ايران در .  حکومت اسالمی ھستندئیو برپا» کفار«ه يعل

  .روندھای اسالمی به شمار میجذب اين گروه

سالمی تا حدودی توانسته ی قفقاز است كه جمھوری اجان تنھا كشور حوزهيتر اشاره شد، آذربااما، ھمان طور که پيش

ن كشور يترت، بزرگيون جمعيليش از ھشت مين كشور با بيا.  بگذاردتأثيرعه مذھب آن ياست بر مسلمانان ش

ران يران دارد و زمانی، بخشی از امپراطوری ايقی با ايخی و فرھنگی عميوندھای تاريرود و پقفقازجنوبی به شمار می

ھا در دو طرف مرز زندگی ت آذریيجان دارد، كه جمعيتر مرز مشترك با آذربالومي ك٧٠٠با يران تقريا. بوده است

جان برای جمھوری اسالمی، حتا در زمان وجود شوروی ھم بر يت آذرباياھم. كنند و ارتباطات بسياری با ھم دارندمی

  . ده نبوديکسی پوش

دار از يلس شورای اسالمی، عالوه بر دس وقت مجئياست ھاشمی رفسنجانی، ريرانی به ريات اي، يک ھ١٩٩٠در بھار 

پلماسی خارجی جمھوری اسالمی يجان در ديت آذربايگر اھمدار كرد كه نشانيمسكو و سن پطرزبورگ از باكو ھم د

ھاست که به طور منظم در پی تقويت جريانات نزديک به خود در اين کشور و از ھمين رو، جمھوری اسالمی سال. بود

ھای  آذربايجان با وقوف به ھمين امر، بارھا اعضای گروهئیدستگاه قضا.  آن به نفع خود استمداخله در امور داخلی

ھای تروريستی ديده اسالمی نزديک به جمھوری اسالمی را دستگير و محاکمه و زندان کرده، که در ايران آموزش

  .بودند

ی سرشناس جمھوری سندهيتقی، پزشک و نورافق توان به ترور از نمونه اقدامات جمھوری اسالمی در آذربايجان می

وی ھنگامی که به . ، مورد سوء قصد قرار گرفت و درگذشت٢٠١١جان، اشاره کرد که در شب نوزدھم نوامبر يآذربا
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س ئيرافق تقی، که ر. ی چاقو به بدن وی وارد شدی تروزيستی قرار گرفت و ھفت ضربهرفت، ھدف حملهمنزل می

ی اسالم درباره» اروپا و ما«ای انتقادی با عنوان  به دنبال نوشتن مقاله٢٠٠۶ز بود، در سال ين» سندگان آزاديمجمع نو«

 را مھدورالدم سندهين نوي ائیهللا فاضل لنکرانی از جمله کسانی بود، که طی فتواتيآ. مورد اعتراض قرار گرفته بود

  ».رسی داشته باشد، الزم استتبر ھر کسی که دس) رافق تقی(قتل او «: اعالم کرده و نوشته بود

تی در يروھای امنيستی نيات ضد تروريای اعالم کرد، عملهيانيجان طی بيت ملی آذربايعالوه بر اين، وزارت امن

ک گروه يت ملی شد، با بازداشت ھفده عضو يک سرھنگ وزارت امني که منجر به کشته شدن ١٣٩٢ن ينوزدھم فرورد

دھد، که ھای به عمل آمده نشان میقات و بازپرسیيافت و تحقي وقار پاداراف خاتمه ستی به رھبری شخصی به ناميترور

جان، وقار يت ملی آذربايبنا بر گزارش وزارت امن . انددهيران آموزش ديه و اين گروه در سوريتعدادی از اعضای ا

، از اواسط تابستان » گروه القاعدهجھاد اسالمی«ی ستی وابسته به شاخهيی تروری شبکه دھندهليپاداراف رھبر و تشک

نظامی و «ھای دھی کرده و اعضای آن را برای آموزشجان سازمانيستی در آذربايی ترورک شبکهيسال گذشته 

  .ران فرستاده بوديه و ايبه سور» اعتقادی

  

  دخالت در جنگ داخلی يوگسالوی

 تأسيس ئینشين اروپاور کوچک و مسلمانبوسنی و ھرزگوين، پس از فروپاشی يوگسالوی سابق، به صورت يک کش

نيز به حمايت از ... ھای غربی، بلکه عربستان، ترکيه، ايران و و دولتامريکادر جنگ داخلی يوگسالوی، نه تنھا . شد

  .مسلمانان اين کشور برخاستند

، به طور ١٣٧١ھا ادعا شده است، که حکومت اسالمی ايران ده ماه پيش از آغاز جنگ، در سال در برخی تحليل

اين ادعا را عمر بھمن، اولين سفير بوسنی در . ھا برای حمله اطالع داده بودھا از تصميم صرب ئیمحرمانه به بوسنيا

 .ايران، مطرح کرده است

ای مستقيما از او و محسن ای و وزير خارجه اسبق ايران گفته، خامنهالملی خامنهاکبر واليتی، مشاور بينچنان که علی

ای، جنگ خامنه. ھا کمک کنندئی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، خواسته بود تا به ھر صورت ممکن به بوسنيائیرضا

 احمد جنتی، دبير شورای نگھبان، متعاقب ھمين .خوانده بود»  عليه ملت مسلمان بوسنیليبياجنگ ص«مورد بحث را 

ھای وی بررسی يتمأموراز جمله .  شدتعيينوسنی ی رھبر حکومت اسالمی در امور بی ويژهعنوان نماينده نظر به

 .بوسنی در جريان جنگ بود» نظامی، پزشکی، و مالی«نيازھای 

كرم، زير نظر سردار محمدرضا نقدی، که اينك ن هللايتعدادی از فرماندھان سپاه پاسداران نظير سعيد قاسمی و حس

ی شورای نامهحکومت اسالمی ايران، حتا بر خالف قطع. رياست سازمان بسيج را بر عھده دارد، به بوسنی اعزام شدند

نام . بوسنی بتوانند از خود دفاع کنند» دفاعبی «امنيت، به ارسال سالح به بوسنی اقدام کرد تا به قول خودش مردم 

 .شدگان در جنگ بوسنی رسما اعالم شده استحداقل سه ايرانی به عنوان کشته

کرد تا پايگاھی برای خود در اروپا بسازد و به ھمين منظور ستادی در وزارت ش میھا تالحکومت اسالمی در آن سال

 .تشکيل شده بود» کمک به مسلمانان بوسنی«امور خارجه حکومت با ھدف 

ھا ھم در آن سال» ی امداد امام خمينیکميته«ھای مستقيم حکومت اسالمی در جنگ داخلی يوگسالوی، عالوه بر دخالت

 .داداختصاص می» برادران و خواھران مسلمان در بوسنی«ھای مردمی به ای را تحت عنوان کمکهھای گستردکمک

وھرزگوين را به رسميت شناخت و حتا پيش از  بود که استقالل بوسنیئیحکومت اسالمی ايران، از نخستين کشورھا

 حکومت اسالمی ايران برای ئیراديو ايستگاه .افتتاح کرد» سارايوو« سفارت خود را در ١٣٧٣پايان جنگ، در بھار 
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ی پردازد و يک شبکهچنان به پخش برنامه میی جنگ به راه افتاده بود، ھمبوسنی، که حدود نوزده سال پيش در ميانه

 . تلويزيونی ھم به آن اضافه شده است

 

  » القاعده «ۀشبک

 مدعی ارتباط ميان اين گروه امريکا ۀر کنگۀ، يک کميت»القاعده«الدن، رھبر گروه سه روز پس از قتل اسامه بن

 .تروريستی با سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد

تھيه » کرونوس«ھای استراتژيک  در گزارش خود، که توسط شرکت مشاورهامريکای ی ضد تروريسم کنگرهکميته

در اين . حده نام برده استعليه امنيت اياالت مت» تھديد جدی«شده بود، از نيروی قدس سپاه پاسداران به عنوان يک 

 در خاورميانه و امريکا، منتشر شده، آمده است که ايران برای مقابله با نفوذ ١٣٩٠بھشت يگزارش که پانزدھم ارد

ايران احتماال «:  در اين گزارش آمده است.ايجاد کرده است» القاعده«ی با شبکه» روابط کاری قوی«جنوب آسيا 

اين » . و متحدانش به اجرا بگذارندامريکا عليه ئیکند تا بتوانند سوء قصدھاھا کمک میالقاعده را در بسيج تروريست

به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است؛ زيرا » القاعده«افزايد، تاکنون روابط سپاه قدس و سازمان گزارش می

اعضای عرب و سنی مذھب سازمان  گاه با داوری وجود دارد که ايرانيان شيعه و غير عرب ھيچمعموال اين پيش

 .کاری نخواھند کردھم» القاعده«

ھا عضو اين سازمان به تقويت شده و صد) »القاعده«سپاه و (کاری از يازده سپتامبر به بعد، ھم«: افزايدگزارش می

 در سندی کتبی مدعی اامريکھای رسمی وابسته به دولت اين نخستين بار بود، که يکی از ارگان» .اندايران پناھنده شده

 .با حکومت اسالمی ايران شده بود» القاعده«ی کاری ميان شبکهھم

با نيروی قدس سپاه پاسداران آمده است، که از زمان » القاعده«ی ارتباط ميان گروه  دربارهامريکای در گزارش کنگره

ه يت، تھياسم. کل اسيما. شده است» رتمشخص«ن دو ين ايکاری بازده سپتامبر به بعد ھميستی يوقوع حمالت ترور

 به وی امريکاندگان يتی مجلس نمايی امنتهيکی از اعضای کمي«: ن گزارش، به خبرگزاری فرانسه گفته استيی اکننده

 ».ن نيروی قدس و القاعده توجه فراوانی به خود جلب کرده استيط فعلی موضوع ارتباط بيگفته است، که در شرا

ن نيروی قدس سپاه و يھای بکاریده و با استناد به منابعی که تقريبا ھمگی غيرمحرمانه است، ھمبنا به گزارش ياد ش

» هللا لبنانحزب«کاری با گروه از آن زمان، نيروی قدس در ھم. ی نود آغاز شده استھای دھهاز سال» القاعده«

ی  احمد وحيدی، وزير دفاع ايران و فرماندهدر اين گزارش،. داده استرا آموزش می» القاعده«وستن به يداوطلبان پ

چون ابومصعب زرقاوی در داخل ايران پناھگاه ھم» القاعده«پيشين نيروی قدس، متھم شده است که برای رھبران 

 در ٢٠٠٧گذاری سال ھا توانسته است حمالت خود، از جمله بمبکرده و اين گروه به لطف اين حمايتفراھم می

 .انجام دھدعربستان سعودی، را 

را يکی از » حزب اسالمی افغانستان«يار، رھبر سی فارسی گزارش داده است، که اين اسناد گلبدين حکمت.بی.بی

نويسد، وحيدی به او نيز در ايران پناه داده و تھران کند و میمعرفی می» القاعده«ھای اصلی ارتباط ايران با حلقه

 .فراھم کرد» القاعده« کمک پيونگ يانگ را به ی سفر او به کره شمالی برای جلبزمينه

ھای ی اين گزارش آمده است، که رضا ذاکری، يکی از اعضای پيشين دستگاه اطالعاتی ايران، به مقامدر ادامه

الشيبه، از اعضای کليدی اين عمليات،  گفته است که ايران دو ماه پيش از حمالت يازده سپتامبر به رمزی بنامريکائی

پيش از اين نيز خبرگزاری .  با محمد عطا، عامل اين عمليات، به اسپانيا برودئی تا برای مالقات نھاکمک کرد

سر و صدا به بی «: »القاعده«، مدعی شده بود برخی از اعضای ١٣٨٩، در بيست و چھارم ارديبھشت »آسوشيتدپرس«
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» امريکامقامات اطالعاتی سابق و فعلی «ود را اين خبرگزاری، منبع خبر خ» .داخل و خارج از ايران رفت و آمد دارند

 خود را بر اعضای زندانی القاعده در اين کشور کنترولجمھوری اسالمی «: ھا افزوده بوداعالم کرده و به نقل از آن

 ».کاھش داده تا اين گروه تروريستی بار ديگر بتواند نيروھای خود را برای مبارزه با اياالت متحده سامان دھد

ن شبکه و از جمله يھای افراد رھبری اراه اعضای خانوادهھم» القاعده«ه اين گزارش، صدھا نفر از اعضای بنا ب

، به ٢٠٠١ به حکومت طالبان در افغانستان در سال امريکاالدن، پس از حمالت ی اسامه بنتعدادی از اعضای خانواده

ھا چقدر واقعيت دارد، اما يک  و يا خبرگزاریامريکائیای  جدا از اين که ادعاھای نھادھ.ران پناه برده بودنديخاک ا

الدن، يکی از عمر بن. ھا در ايران پناه گرفته بودندالدن مدتی اسامه بن روشن است و آن ھم اين است که خانوادهمسأله

او، در ھجدھم  .ی خود در تھران خبر داده بود، از حضور بيست تن از اعضای خانواده»القاعده«فرزندان پسر رھبر 

شدگان به کشور اصلی خود سر باز دولت ايران از تحويل بازداشت«: گفته بود» العربيه«، به تلويزيون ٢٠١٠ژوئيه 

 ».زندمی

  ٢٠١۴ چمار

 

 خرهمؤ

دھد، که جريانات نزديک و مورد حمايت جمھوری اسالمی در کشورھای منطقه چه پتانسيل ھمين مختصر نشان می

کالت و مصايب اجتماعی و فقر و فالکت و بی حقوقی مطلق کارگران و مردم محروم اين عظيمی جھت ايجاد مش

قتل عام مخالفين، محروم کردن زنان از زندگی انسانی، بی حقوق کردن کودکان، رواج دادن قوانين . کشورھا دارند

-  مرتجعی مانند آن برمیی جمھوری اسالمی و جرياناتفقط از عھده... سار و قصاص وقرون وسطائی، اعدام و سنگ

ھائی منطقه بسته به منافع اقتصادی و داری غرب و دولتھای سرمايهوجود اين جريانات، در شرايطی که دولت. آيد

ھا ھای رقيب ھستند، جريانی موازی آنھا مورد حمايت قدرتکنند و يا اگر آنسياسی خود از اين جريانات حمايت می

مين جا دمار از روزگار کارگران و مردم محروم اين کشورھا در آورده و کل منطقه را به ، تا ھ...نمايند وايجاد می

تنھا . ھا نفر را آواره کرده استسوز کشانده، صدھا ھزار انسان را از بين برده و ميليونھای خانمانآشوب و جنگ

کارگری است که با صف مستقل خود ی تواند در اين شرايط سخت و سياه باز شود، وجود طبقهی روشنی که میدريچه

-ھای ارتجاعی دولتی خود در اين کشورھا به ميدان بيايد و در مقابل سياستو در اتحاد با برادران و خواھران طبقه

  .داری و جريانات اسالمی، پرچم سياست رھائی بخش خود را برافرازدھای سرمايه

*** 

  

  :ھاپانويس

 در سن شصت سالگى در ١٨٩٧  ا آمد و در نھم مارسي به دن١٨٣٨ا نوامبر يكتبر در ا: ن اسدآبادىيالدد جمالي س-١

اى مركزى و قلمرو يك مسلمان متعصب است و از ھجوم استعمارگران اروپايى به شرق اسالمى، از آسي«او . گذشت

 شدت در رنج است و ده، بهيی دوم قرن نوزدھم به حد اعالى خود رسمهيران و ھندوستان، كه در نيعثمانى گرفته تا ا

ك حكومت اسالمى ي  تأسيسشناسد، اتحاد اسالم و ان مىين تھاجم و رفع تسلط خارجيرى از ايتنھا عالجى كه براى جلوگ

خواه . شودك مىيد، نزديايدى بي به ھرجا كه بوى ام شيدن به ھدف خويمدار براى رساستيك سياما او به عنوان ... است

كند، برای رفع آن با ھر قدرتى و آن جا كه به مانعى برخورد مى... و مصريا خديران و ي اا شاهيفه عثمانى باشد يخل

 ؛ )٧٩ی ، باقر مومنی، صفحه»تين و دولت در عصر مشروطيد«(»...كندنى مىيچ و حتا توطئه سازش
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 ؛١١٢- ١١٣ ھمان منبع، صفحات -٢

  ؛١١٤ی  ھمان منبع، صفحه-٣

 ؛ ٢٦٧ی خ، صفحهي، بی نام، بی تار»كشف اسرار «-٤

 ؛٣٥ی ھای مطھری، صفحهھا و مصاحبهرانی مجموعه سخن-٥

*** 

  :منابع

ی ژانويه  لندن،» کيھان«ی پی ھفته نامهدر ی پی ، چھار شماره»کنفرانس گوادلوپ و پيامدھای آن«:  يزدی، ابراھيم-

٢٠٠٨.  

ی اسالميون و و رابطه» التقوی«نکی آنان، بانک ی بای حمايت غرب از بنيادگرايان، شبکهھای زير دربارهلينک* 

  :ھای اروپاستنئونازی

 

the1282a#linetime_911_complete=timeline?jsp.timeline/org.cooperativeresearch.www://http

project  

article=pagename?dyn-wp/2ac/com.washingtonpost.www://http&-17354A=contentId

true=¬Found19Aug2003  

html.dollarsforterror/book/com.illuminati-terrorism.www://http  

asp.05comrasJan/Jan/2005/si/mil.navy.nps.ccc.www://http  

557998/stories/net.twoday.oraclesyndicate://http  

htm.Three%20of%20Politics/net.zeitfragen-von-studien.druckversion.www://http  

rig%20far%20the%20islamists%20on%20report/files/oraclesyndicate/static/net.twoday://http

htm.ataqw%20al%20and%20ht  

html.Crescent_Swastika/johnathanrgalt/com.geocities.www://http  

-cgi/com.sfgate.www://tpht

DTL.192483MN/2002/03/12/archive/chronicle=/file?cgi.article/bin  

html.01Ak05DK/East_Middle/atimes/com.atimes.www://http  

html.ZSTC6ZL38FT/theresponse/com.ft.specials://http  

pdf.handshar_division/conspir/cc.conspiration://http  

  

 ٢١ و ٢٠، ١٩، ١۶، ١۴، ٩، ۵ن و ي فرود٣١، ١٩، ١۵، مورخ »نشاط«ی ، روزنامه»رانيی تحزب در اتجربه «-

  ؛)١٣٧٨بھشت يارد

 ؛١٣٨۵ د چمران اھواز، بيست و ششم بھمن يگاه شھزدی در دانشيم يی پرسش و پاسخ دكتر ابراھ گزارش جلسه-

  ؛١٣٧٨، مورخ دوازدھم دى ٧٠ی ، شماره»عصرآزادگان«ی ، روزنامه»انهيف و صلح خاورميقدس شر «-

، مورخ ٨١ و ٨٠ھاى  ، شماره»جامعه«ی ، روزنامه»فكرانانصافى در حق روشن خى و بى ينگرى تار  هي سوكي «-

  ؛١٣٧٧يازده و دوازده خرداد 
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  .، تھران، قلم»اسیيفرھنگ جامع س«، ١٣٧٢ طلوعی، محمود، -

  .، تھران، وزارت امور خارجه»ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن«، ١٣٧٢نی آرانی، مصطفی ، ي مع-

  .١٣٨۵ شھريور ١١ی ،، پگاه حوزه، شماره»شيعيان لبنان« احمدی، بھزاد، -

گاه امام صادق، مولف ، تھران، دانش١٣٩٠، چاپ سوم، »قدرت نرم جمھوری اسالمی ايران در لبنان« بيگی، مھدی، -

٢.  

، تھران، ) امام موسی صدرهللاآيت (، آن يار سفر کرده)کتاب ھفدھم(» ياران امام خمينی به روايت اسناد ساواک «-

  .١٣٨٠مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، بھار 

  .، تھران، قلم»ت امام موسی صدر و دکتر چمرانيلبنان به روا«، ١٣۶۴ حجتی کرمانی، علی، -

  .ريرکبيم، تھران، ا»ھا و مقاالتی از امام موسی صدرتيفعال: عه در لبنانين شيمسلم«، ١٣۵١رابوالفتح دعوتی، ي م-

  .١٣٩١/٢/١۴: زمان مخابره ،٢١۴۶١٨: ُرسانی دولت، کد خبر پايگاه اطالع-

  ).١٣٨١سپاه پاسداران، چ اول، : تھران(» رانياست جمھوری اسالمی ايك قفقاز؛ سيژئوپلت«ن افشردی، ي محمد حس-

گاه مطالعات پژوھش: رانتھ(» ای منطقهئیگراالملل و ھمنيا، نظام بيغرب آس«گران، يدی و دي محمدرضا مج-

  ).١٣٨٧فرھنگی و اجتماعی، چ اول، 

 ).١٣٨۵ران، چ اول،يخ معاصر ايی مطالعات تارموسسه: تھران(» ی قفقازژهيی وتحوالت منطقه« احمدی، حسين، -

ه، چ المللی وزارت خارجنياسی و بيدفتر مطالعات س: تھران(» ای مركزیيد در آسيبازی بزرگ جد«، الھه، ئی كوال-

 ).١٣٨۴اول، 

 

 


