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امام و گروگانگيري     بـا اشـغال سـفارت آمـريكا در تهـران از سوي دانشجويان خط                  
 و انقالبـي ديگـر نامـيد ، بـر بحـران روابط و               كاركـنان آن ، كـه خمينـي آنـرا سـتوده           

مناسـبات سياسـي و ديپلماتـيك ايـران و آمـريكا و بگونه گسترده تر با غرب ، افزوده                   
حكومتگزاران جمهوري اسالمي و در رأس آن رهبر انقالب اسالمي خميني          . گـرديد   

 با ، بـا زيـر پـاگذاري حقـوق و مقـرارت و قـراردادهاي جهانـي و سازمان ملل متحد ،          
اشـغال سـفارت آمـريكا ، نه تنها آگاهانه بي اعتنائي و گسست خود را نسبت به ُعرف            
مـتداوال و معـاهدات بيـن الملـي بـه نمـايش گـذارده و بـه مضـحكه گرفتند ، بلكه به                        
ابـرقدرت آمريكا ، بهانه دادند ، تا يك جبهه مقاومت و تعرضي در برابر ايران بوجود                 

 براي آزادي گروگانهاي آمريكائي ،      ۱۹۷۹ارتر در سال    اقدام ناموفق جيمي ك   . آورند  
اگـر چـه موجـب بـروز يـك جنگ ميان ايران و آمريكا نگرديد ، اّما فرآيندش آغاز                    

دراين راستا ، نبايد ناگفته گذاريم ، كه در         . جـنگ در افغانسـتان و ايـران و عراق بود            
 تب انقالبي ، همه     آن هـنگامه اشـغال سـفارت آمـريكا و جـّو تـنش زا و ُپـر غلـيان از                    

گـروهها و احـزاب و سازمانهاي مذهبي و سياسي و بويژه احزاب چپ از جمله حزب                 
تـوده ، بـا توجـه بـه وابسـتگي هـاي ايدئولوژيك خود به بلوك شرق و اتحادجماهير                    
شـوروي و تبلـيغ سياسـت آمـريكا ستيزي ، نه تنها زبان به نكوهش آن اقدام نابخردانه                   

از يكديگر  “ امام خميني   “  و تمجيد از آن و رهبر انقالب         نگشـودند ، بـل در تعـريف       
در آن هـنگام ، تـنها يك روزنامه بنام       خليج فارس ، كه در اهواز                 . پيشـي گرفتـند     

منتشـر مـي شـد و در تهـران هـم پخـش          مي گرديد ، با جرأت و شهامت اشغال                             
و خطرات ناشي از آنرا در      سـفارت آمـريكا و گروگانگـيري را مـورد انتقاد قرار داده              

 ۲۳فراموش نبايد كرد ، كه ملت ايران در درازاي        . رابطه با منافع ملي ميهنمان برشمرد       
سـال گذشـته بهائي سنگين براي اين گستاخي و نابخردي انقالبي آن دانشجويان خط               

 ميليارد  ۳۴از آن جمله است ، توقيف سپرده هاي ارزي ايران به ميزان             . امـام پرداخت    
الر در بـانك هـاي آمـريكا و پرداخت خسارات به شركتها و شهروندان آمريكائي ،                 د

خميني نشسته براريكه قدرت ، همه      . كـه بـه دادگاههـاي آمـريكا شكايت برده بودند            
“ آمريكا و سران “ شيطان بزرگ “ مسـلمانان جهـان را از شيعه و سني به مبارزه برضد       

ي ،  عراق ، اردن و مصر فراخوانده و حكومـت هـاي عربسـتان سعود   “ دسـت نشـانده     
در اين ميان در . آنهـا را مـورد دشـنام و ناسـزاگوئي هاي نا مسئوالنه خود قرار ميدهد               

گستره تنش آفرين انقالب اسالمي در ايران ، مسلمانان آسياي مركزي و سرزمين هاي 
 و ناآراميهايي و آذربايجـان را هم فراگرفته  )  Kaukausus( قفقـاز                      

درست است كه سردمداران انقالب اسالمي در . را در ايـن مـناطق بوجـود آورده بود          
ايـران ، غرب و بويژه آمريكا را دشمن خود و اسالم دانسته ، و دنياي اسالم را بمبارزه            
برضــد آن كشــور فــراخوانده بودنــد ، اّمــا اتحــاد جماهــير شــوروي هــم در رابطــه بــا   

نشـين ، خود را از اثرات آسيب آفرين و تحريك آميز تبليغات    جمهوريهـاي مسـلمان     
امروز كارشناسان و پژوهشگران جنبش هاي انقالبي و آشنا  . خميني ، بدور نميدانست     

بدون خميني و انقالب اسالمي در ايران ، شايد هرگز          : بـه اسـالم ، برايـن بـاورند كـه            
 وارد  ۱۹۷۹ خود را در دسامبر      شـوروي به افغانستان تجاوز نمي كرد و نيروهاي نظامي         

جــنگ در افغانســتان واكنشــي بــود از ســوي دولــت . خــاك افغانســتان نمــي ســاخت 
اتحادجماهير شوروي و بگونه يك پيشگيري از خطر نفوذ و صدور انقالب اسالمي به             

حضـور نظامـي شوروي در افغانستان و پشتيباني از          . جمهوريهـاي هـم مـرز افغانسـتان         
ش در ايـن كشـور ، حكـم يـك ديوار آهنين و يا حاشيه مرزي     رژيـم دسـت نشـانده ا     

حــايل غــير قــابل نفــوذي را داشــت در برابــر تهــاجم تبليغاتــي بنــيادگرايان اســالمي و  
در اين ميان صدام حسين با خبر   . ناآراميهايـي كه در آن سرزمين ها آغاز گرديده بود           

 ارتش ايران به سبب     از اوضـاع آشـفته و نابسـامان ايـران و همچنيـن از هـم پاشـيدگي                 
اعـدام هـاي روزانـه امـيران و درجـه داران نظامي ، زمان را براي يك يورش گسترده                    

 نيروهاي ارتش خود را وارد خاك ايران   ۱۹۸۰بخاك ايران مناسب ديده و در سپتامبر 
 ،  ۱۹۷۵صـدام در يـك برنامه نمايشي تلويزيوني با پاره كردن قرارداد الجزاير              . نمـود   

الفات مرزي دو كشور پايان داده بود ، تجاوز به خاك ايران را بگونه يك              كـه بـه اخت    
پيشگيري نظامي و دفاعي در برابر تحريكات مرزي و صدور انقالب اسالمي به كشور              

او مـي پنداشـت ، كـه اين جنگ به سبب اوضاع پريشاني كه    . عـراق ، توجـيه   نمـود        
 ماهي به درازا نخواهد كشيد و او        رژيـم ماليـان در ايـران بوجـود آورده بودنـد ، چند             

بـرپايه ادعاي پوچ ارزي بر سرزمين خوزستان ، آن پهنه زرخيز را ضميمه خاك عراق    
در . كـرده و قادسـيه دوم را آنگونه كه تبليغ مي كرد ، در بغداد جشن خواهد گرفت                   

آن هـنگام ، هم غرب و هم كشورهاي عرب درگير با جمهوري اسالمي ، در شخص                  
ن ، كسـي را يافـته بودنـد ، كـه مـي تواند توانمندانه در برابر خميني سينه               صـدام حسـي   

 غرب و   ۱۹۸۰ ـ   ۱۹۸۸ ساله   ۸برايـن پايـه در فاصـله جنگ         . سـپركرده و بـا او بسـتيزد         
شـرق ، ارتـش عـراق را بـا ميلـياردها دالر وام به مدرن ترين سالح هاي نظامي مجهز                     

خود را در برابر ايران ، با دستيابي به جنگ          سـاخته ، تـا بـتواند نابرابـري نيروي انساني            
 ساله يك ميليون ايراني جان خود       ۸در درازاي  جنگ     . افـزارهاي نوين ، ترميم نمايد       

صدام حسين براي جلوگيري از     . را از دسـت دادند كه بيشترين شان جوانساالن بودند           
خاك آن  هجـوم هـزاران هـزار نـيروهاي جـوان و داوطلـب و از جـان گذشته ايراني ب                   

از اين گذرگاه مرگ ،     . كشـور ، تمامـي خطـوط مـرزي را ميـن گـذاري كـرده بـود                   
چنديـن هــزار نوجــوان ايرانــي ، كــه ماليــان برگردنشــان كلــيدهاي بهشــت موعــود را  
آويخته بودند ، گذشته و جان باختند و قرباني شگردهاي تبليغاتي آخوندهاي بنيادگرا             

 ساله بي ۸در ايـن جنگ  . رشـان گشـتند   در پشـت جـبهه و ديگـرارگانهاي شـهيد پرو      
حاصـل، كـه از خـود در هردو كشور عراق و ايران صدها هزار كشته و معلول جنگي                   
بجـاي گذاشـت و همراه با صدها ميليارد خسارات مالي و ويرانگريهاي گسترده بود ،                
بـرندگان اصـلي اش تـنها همـان ابرقدرتها و صاحبان صنايع جنگ افزارها بودند ، كه                  

اردها ثروت اندوخته از دالرهاي نفتي اين كشورها را به تاراج بردند و برنابخردي  ميلـي 
امـا جـنگ در افغانسـتان در رابطـه بـا فرآيندهاي بيشمار          . حكومـتگزارانش خـنديدند     

سياسـي اش از جملـه تشـديد بحـران و نآرامـيهاي تـنش آفريـن در مـنطقه و سرانجام                      
ماهير شوروي ، مولود ناميموني را بنام       فروپاشـي كمونيسـم در بلوك شرق و اتحاد ج         

،  Antony Arnold آنتونـي آرنولـد   . تروريسـم بنـيادگراي اسـالمي بشـارت داد     
 جنگ در افغانستان بمانند تخته     مي گويد ،    ) CIA( يك افسر بازنشسته سياي آمريكا      

سـنگي بـود ، كـه از كـوه جدا گرديد و با شتاب به حركت درآمد و فروپاشي بلوك                     
اوسامابن الدن و اسالميست هاي بنيادگرا سرمست   . و شوروي را موجب گرديد      شرق  

از شكسـت ارتـش شـوروي در افغانسـتان دچار اين فكر روان پريشي مي گردند ، كه                
اكـنون نوبت ابرقدرت آمريكا رسيده است ، كه بايد پوزه اش را بخاك ماليد و منافع                 

 سپتامبر پس از انجام يك سلسله       ۱۱اد  رويد. استراتژيك اش را مورد مخاطره قرارداد       
كنش هاي تروريستي در آفريقا و آسيا ، نوك كوه يخي بود ، كه ميبايستي حريف را               

 . براي هميشه مات كند 
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 پايگزاري يك جبهه دفاعي در برابر صدور انقالب اسالمي

   
سي    خمينـي بنـيانگزار جمهوري اسالمي و پايورانش ، حركت انقالب اسالمي و سيا             

ايــران را تــنها محــدود بــه ايــران ندانســته ، بلكــه در پــي صــدور و نفــوذ آن بــه ديگــر  
يكـي از اين سرزمينها عربستان سعودي و حكومتگزاران         . كشـورهاي اسـالمي بودنـد       

وهابي آن سرزمين بودند ، كه خود را پاسدار خانه خدا ومسجد و منبر در مكه و مدنيه 
 و ماليان در ايران ، ناخواسته به پشتيباني از صدام    دانسـته و از بـيم خطـر اسالميست ها         

 ميلــيارد دالر در ۷۰ ســاله ، بــيش از ۸حســين برخاســته و باكويــت در درازاي جــنگ 
اختـيار كشـور عراق گذاردند تا از خطري كه موجوديتشان را تهديد جدي مي كرد ،            

وافقتنامه صلح حتي كشور مصر ، كه به پيشنهاد صدام حسين پس از م   . در امـان بمانند     
ــد   ــپ ديوي ــال Campdavidكام ــه    ۱۹۷۸  درس ــرائيل از جامع ــر و اس ــيان مص  م

  بيرون گذاشته شده بود ، بارديگر به جرگه Arabische Ligaكشـورهاي عـرب   
كشـورهاي جامعـه عرب پيوسته و خلبانان مصري براي تهاجم به خاك ايران بكمك                

در درازاي جنگ . رواز درآوردند عـراق شتافته و هواپيماهاي جنگي آن كشور را به پ    
 سـاله ايران و عراق بيش از يك ميليون و نيم مصري در عراق بكار گرفته شدند ، تا                    ۸

 . عراقيها بتوانند به جبهه جنگ فرستاده شوند 
 ، انورسادات در سياست     ۱۹۷۳  پـس از چهارميـن جـنگ اعـراب و اسرائيل در اكتبر              

اين دگرگوني گسست از شوروي .  آورد خارجي مصر يك دگرگوني بنيادين بوجود
و روي آوردن به غرب و بويژه به آمريكا و همچنين نزديك شدن به عربستان سعودي        

پــيروزي . بــراي بدســت گرفتــن دالرهــاي نفتــي بــود بــراي خــريد تســليحات نظامــي  
 ، كه برخوردار از كمك هاي گسترده ۱۹۷۳انورسادات در جنگ با اسرائيل در اكتبر  

حمدرضاشاه به مصر بود ، شرايط مناسبي را براي انورسادات بوجود آورد ،             ايـران و م   
تـا بـا اسرائيل وارد گفتگو براي بستن پيمان صلح بين دو كشور گشته و سرزمين هاي                  

زمينه هاي عملي اين مقصود با سفر ناگهاني انورسادات . اشـغالي را به مصر بازگرداند      
بگونه اي فراهم آمد، كه فرآيندش يك ) ليم اورشـ (  بـه اسـرائيل    ۱۹۷۷ نوامـبر    ۱۹در  

سال و نيم پيش از تحقق انقالب اسالمي در ايران ، با امضاي پيمان صلح كامپ ديويد        
انورسـادات فكـر مـي كـرد ، كـه ديـر يا زود ، ديگر                 .  نمايـان گـرديد      ۱۹۷۸در سـال    

 بسته كشورهاي دنياي عرب ، همانند مصر با اسرائيل به حل اختالفات خود كمر همت
پيروزي انقالب اسالمي در ايران ،      . و بـا ايجاد پيمان صلح به ستيزها پايان خواهند داد            

ادامــه جــنگ در افغانســتان ، روز بــروز آنچــنان بــه بحــران و تــنش هــاي موجــود در   
خاورمـيانه دامـن زدند ، كه آن پيش بيني هاي صلح جويانه انورسادات را نقش بر آب        

انيم او خود بدست اسالميست ها قرباني سياستي شد ، كه           سـاخته و همانگونه كه مي د      
اگـر بـه مقصـود نـزديك مـيگرديد ، امـروز ديگر پس از گذشت دو دهه از ترور آن                      
سياسـتمدار خردمند ، شايد شاهد خونين ترين و ويرانگرانه ترين ستيزها بين اسرائيل و   

 .  فلسطين نبوديم 
 

 خميني ، صدام و عرب هاي افغاني
 

شيطان “ حملـه پيگـير به        “  خمينيسـم    “از مهمتريـن ابـزاركار و تبلـيغ سياسـي              يكـي   
آمريكا و اسرائيل ، كه اورا عامل امپرياليسم آمريكا در منطقه خاورميانه مي             “ بـزرگ   

خمينـي در هـنگامه جنگ ايران و عراق ، شعار آزادي اورشليم از راه               . نامـيدند ، بـود      
دراين روزهمه  . ا بنام روزآزادي اورشليم بنيان نهاد       ر“ قدس  “ كربال را سرداده و روز      

ساله اسالميست هاي بنيادگرا و گروهها و سازمان هاي تروريستي حزب اهللا در لبنان و            
فلسطين و ايران دست به تظاهرات گسترده و ضدآمريكائي و اسرائيلي زده ، و نابودي               

 صلح آميز با اسرائيل را خمينـي ، خـود هرگونه نزديكي  . اسـرائيل را تبلـيغ مـي كنـند         
خيانـت دانسـته و هـر مسـلماني را كـه بـا شاخه زيتون و خواست صلح بسوي اسرائيل                     
دسـت دراز كـرد ، جاسـوس آمـريكاي شـيطان  نامـيد و اين سياست همچنان پس از                      

حكومتگزاران در ايران از پاپ كاتوليك تر در        . مـرگ خمينـي در ايـران ادامـه دارد           
  و مطلق گرا ، نه تنها        obstruktivاوبسـتروكتيو   ( بسـته   ادامـه يـك چنيـن سياسـت         

 ميان فلسطين و اسرائيل را باطل دانسته و آنرا          ۱۹۹۳  در سال     Osloپـيمان صلح اسلو     
خيانـت بـه مردم فلسطين بشمار آوردند ، بلكه ترور اسحق رابين نخست وزير اسرائيل                

ر بين دو كشور كوشش       كـه در ايـن راسـتا يعنـي ايجـاد صلح پايدا              ۱۹۹۵را در سـال     
 Klausكـالس كيـنكل   . بسـيار بكـار بسـته بـود ، تـبريك گفـته و جشـن گرفتـند         

Kinkel               وزيـر خارجـه آلمـان در آن هـنگام نـه تـنها دعوت از واليتي وزير خارجه  
جمهـوري اسالمي را كه در رابطه با يك ديالوگ در باره اسالم به آلمان مي آمد لغو                  

  در شهر    Fahdناسبت بنيانگزاري آكادمي اسالمي فهد      نكرد ، بلكه در جشني كه بم      
در اين  . بـن بـرپا شـده بـود ، شـركت كـرده و سـخنراني افتتاحيه اي را هم ايرادنمود                      

سالهاي اوج نيرومندي جنبش هاي بنيادگراي اسالمي ، هيچيك از سران و دولتمردان             

 در برابر سيل بي كشـورهاي عربـي و از جمله عربستان سعودي را ياراي اين نبود ، كه              
حرمتي ها و تبليغات ستيزگرايانه شان مقاومت كرده و زبان به انتقاد و نكوهش از آنها                

عربسـتان سعودي كه بگونه اي در كنار آمريكا قرار داشت و خود را متحد          . بگشـايد     
آن كشـور مي دانست ، همواره با دالرهاي نفتي از آن بنيادگرايان حمايت مي كرد و                 

بود ، كه به آنها مي پرداخت ، تا از تهمت همكاري با آمريكا ، بيرون بماند ايـن باجي    
بهميـن جهـت هـم سعوديها ، پس از اينكه انورسادات پيمان صلح كامپ ديويد را با                  . 

 .  امضاء نمود ، روابط خود را با مصر قطع كردند ۱۹۷۸اسرائيل در سال 
انبولي ، كه يكي از اسالميست هاي  بدست خالد است۱۹۸۱   ترور انورسادات در اكتبر 

تـندگراي طرفدار خميني بود ، بدون انقالب اسالمي در ايران و فرايندهاي ناثواب آن              
استانبولي لحظاتي پس از اطمينان از مرگ انورسادات فرياد بر مي           . امكـان پذيـر نبود      

يك خيابان  در ايران ماليان بپاس انجام اين جنايت          . آورد ، سرانجام فرعون را كشتم       
 . را به نام او نامگذاري كردند و  براي بزرگداشتش تمبر يادبود انتشار  دادند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در ايــن رابطــه شــكي وجــود نــدارد كــه انورســادات قربانــي تبلــيغات بنيادگرايــنه و   
اسالميسـتي خمينـي و كيـنه و نفـرت اش بـه او به سبب سامان يابي پيمان صلح كامپ                 

پژوهشگران مسايل خاورميانه براين باورند ، كه شاه كليد همه          . ديويـد بـا اسرائيل بود       
دگرگونـيها و بحـران در خاورمـيانه ، جنگ در افغانستان و خليج فارس و مناطق آزاد                  
شـده سـرزمين هـاي قفقـاز ، در ايران انقالب زده و در دست مالياني كه به حكومت                     

گاهي از اوضاع آشفته ارتش ايران ، فكر مي كرد كه           صدام حسين با آ   . رسيدند ، بود    
يـورش بخـاك ايـران و اشـغال سـرزمين هـاي مـرزي خوزسـتان بمانـند يك گردش                     
تفريحـي خواهـد بـود و هرگـز تصـور نمـي كـرد ، كه آن جنگ هشت سال به درازا                       
خواهـد انجامـيد و عـراق نخواهد توانست ، به يك نبرد فرسايشي دراز مدت با نيروي           

 ميليون جمعيت   ۳۵ ميليون و ايران     ۱۶عـراق در هـنگام شـروع جنگ         (  نابرابـر    انسـاني 
از سوي ديگر نبايد از نظر دور داشت ، كه ارتش ايران پس از              . ادامـه دهد    . ) داشـت   

اسـرائيل در خاورمـيانه بويـژه  نـيروي هوائـي آن ، برخوردار از مدرنترين جنگ افزار                 
جم دشمن بخاك ايران ، اميران و افسران و      هـاي نظامـي بـود ، بهـنگام شـبيخون و تها            

همه درجه دارانيكه از زير تيغ جالدان خميني و آخوند خلخالي جان بدر برده بودند ،                
توانسـتند بـه اوضـاع پريشان و آشفته ارتش سروسامان داده و پيشروي پيگير نيروهاي                

يح است كه   الزم به توض  . نظامي عراق را در هفته هاي نخستين جنگ ، متوقف سازند            
آمريكا ، فرانسه و شوروي     ( گفته شود در نيرومند ساختن ارتش عراق ، غرب و شرق            

و همچنيـن كشـورهاي عـرب عربسـتان سـعودي ، كويـت ، اردن و مصـر ، شركت                     ) 
داشـتند و بديـن ترتيـب صـدام حسـين توانسـت كشـورش عراق را بگونه تنها قدرت                     

 به عنوان حريفي زورمند مقابل خميني       موجـود در مـنطقه در برابـر ايران تجهيز كند و           
صدام حسين در آن هنگام ، از يكسو عامل اجرائي سياست           . بايسـتد و مشـهور گـردد        

غرب و شيوخ نفتي عرب بر ضد خميني و صدور انقالب اسالمي و برپائي نا آراميها و           
بـي ثباتـي رژيـم هاي حاكم در خاورميانه بود ، و از سوي ديگر خود هم در سرداعيه                    
رهـبري كشـورهاي عربـي را مـي پـروراند و مـي خواست از فرصت استفاده كرده به                    

تجاوز بخاك ايران و كويت و دراز       .          ( ادعاهاي ارضي خود جامه عمل بپوشاند       
اّما همانگونه كه مي دانيم عمر اين هم پيماني ها بسيار           ) . زمـان تـر عربسـتان سـعودي         

و  ) ۱۹۹۱( گ ايران و عراق صدام با حمله به كويت          كوتاه بود ، زيرا پس از پايان جن       
اشـغال آن سـرزمين ، پـارا فراتـر از مـرز خـود گذاشـته ، بـا آمـريكا درگـير شده و با                           

 . شكستي سخت به پس مي نشيند 
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۱۳۸۰اسفند /  ـ بهمن ۶ شماره                              تالش ـ دوره جديد                                                                                                         

آمريكا در اين .    يكـي از اثـرات انقـالب اسـالمي در ايران ، جنگ افغانستان در بود                 
ن افغانـي و بيسـت هزار داوطلبان اسالميست   جـنگ دويسـت هـزار نـيروهاي مجاهديـ      
آموزش نظامي يافته بودند ، به آالت و CIAعـرب را كه در مرز پيشاور با كمك سيا         

ابزار جنگي مدرن مجهز ساخته و وارد ميدان كارزار برضد ارتش اشغالي شوروي مي              
 افغـان عـرب بودند ، كه    Al – Afgan – Al – Arabو هميـن نـيروهاي   . كـند  
ز پايان جنگ در افغانستان و همچنين در پاكستان پخش گرديده و برهبري اسامه پس ا

بن الدن ، كنترل اداره حكومت در افغانستان را بكمك طالبان در دست گرفته و مردم    
بخشـي ديگـر از ايـن نـيروها با آموزه هاي رزمي و              . آن سـرزمين را بـه بـند كشـيدند           

بنيادگرايي . نه و اروپا و آمريكا گرديدند تروريسـتي رهسپار ديگر كشورهاي خاورميا    
اسـالمي بـا پـيروزي انقـالب اسـالمي در ايـران و همچنين پايان جنگ در افغانستان و                    
خروج نيروهاي اشغالگرشوروي ازخاك آن كشور،آراسته به چهره اي ديگر گرديد ، 

ين  نفر از هم   ۶۰۰۰در جـنگ بوسـني هرزگووينا بيش از         . نـام دارد    “ تروريسـم   “ كـه   
در اين ميان همانگونه كه همه مي دانيم ، رويداد . نيروهاي افغان عرب شركت داشتند 

 World trade در نيورك كه مركز تجارتي دنيا ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱فاجعـه آفريـن   
Center                   ، را ويـران سـاخت و موجب مرگ بيش از پنج هزار انسان بيگناه گرديد   

 اسالميست هاي متحد افغان ـ عرب ، به آن عـامالنش از سـوي اسـامه بـن الدن ، يعني      
 انجام گرفته  ، ۱۹۹۳اين سوء قصد يكبار هم در فوريه سال    . ديـار فرستاده شده بودند      

پـيش از انقـالب اسالمي در ايران بنيادگرايان         . اّمـا در آن هـنگام بـي ثمـر مـانده بـود               
 كه مرزهاي ايران    ۱۹۷۹اسـالمي تروريست مجبور بودند در خفا بسر برند ، اّما از سال              

از سـوي ماليـان حـاكم بـه روي آنان باز شد و از آنها با آغوش باز اسقبال   گرديد ،                        
پيروزي انقالب اسالمي در ايران براي اسالميست       . ديگـر زيـاد در بـند احتياط نبودند          

هـاي بنـيادگرا در خاورمـيانه ، اين اميد را بوجود آورد ، كه آنها هم بتوانند با الگوئي                    
اّما در اين ميان ديگر آن انقالبي كه به         . انـند ، بـرقدرت هـاي حـاكم پيروز گردند            هم

كـژراهه رفـته و از مـردم ايـران بـريده بـود ، نمـي توانسـت چونـان هفته هاي نخستين                   
پـيروزي اش همچـنان از گيرايـي و درخشـندگي برخوردار باشد و مورد حمايت قرار       

ود مركز ثقل و مغز فرماندهي بنيادگرايان       ايـران پـس از انقـالب ، كـه قـرار بـ             . گـيرد   
اسـالمي در جهـان گـردد ، جز در موارد استثنايي ازجمله حقوق بگيران حزب اهللا در                  

 . لبنان ـ از اين آماج خيالبافانه بدور افتاد 
كـه آنهـا در سـرزمين خودشـان هم با           .  گـروه اسالميسـتي دارد       ۴۰    كشـور مصـر ،      

 نداشته ، به ستيز و سركوب و قتل يكديگر دست          يكديگـر اتفـاق نظـر و هـم آهنگـي          
يـازيده و ايـن آموزه دين را كه مسلمان نبايد دست بخون مسلماني ديگر بيااليد ، زير                  

مـا در سـالهاي گذشته شاهد نمونه هايي هولناك از اين جنايات در              . پـا مـي گذارنـد       
گر كشورهاي اسالمي  الجزايـر و سودان ، سومالي ، پاكستان و افغانستان و فيليپين و دي             

 بيست ودو نفر از وزراي عرب به گرد هم فراآمده و            ۱۹۹۸در آغـاز سـال      . بـوده ايـم     
بـرنامه اي را بـراي سـركوب تروريست هاي بنيادگرا به تصويب رساندند و در آوريل        
همـان سـال ، ايـن بـرنامه به عنوان يك موافقتنامه فراكشوري از سوي كنفرانس سران                  

در آن كشورها بمورد اجرا گذاشته شد   ) ( Arabische Ligaكشورهاي عرب  
آمـاج ايـن موافقتـنامه ، در انزوا قرار دادن حكومتگزاران جمهوري اسالمي در ايران               . 

 . بود 
    

 جمهوري بنيادگراي اسالمي ايران و شبكه جهاني اسالميست ها
Iranian Connection 

 
ي ، كه تا كنون كتابهاي بسياري در           اوبـاالنس يـك پژوهشگر مشهور نظامي  انگليس        

باره جنگ هاي منطقه خاورميانه نوشته است ،     مي گويد در گذشته ، هنگاميكه حل 
اختالفات از راه گفت و شنودهاي ديپلماتيك و سياسي ميسر نمي شد و كار به جنگ                

اما اكنون  . مـي كشـيد ، از نيروهاي آشكار نظامي و دفاعي ملي كمك گرفته مي شد                 
گونـه فزايـنده ، ايـن وظيفه بعهده نيروهاي نا آشكاري گذاشته شده  ، كه دشمن را با      ب

 Willyاو گفتمان دبير كل ناتو ويلي كلس. شبيخونهاي تروريستي از ميان برميدارند 
Cloes    ميليتاريست هاي اسالمي پس از فروپاشي :  را بمـيان مـي آورد ،  كه گفت

و اضافه مي كند ، كه اين باور        . ار مي روند    كمونيسـم ، خطري جدي براي غرب بشم       
 O Iاو با اشاره به كنفرانس سران اسالمي . را نبايد بگونه ضديت با اسالم تلقي نمود 

K      ۲بجز :  كشور شركت داشتند ، مي گويد ۵۵ در ربـاط ، كه در آن    ۱۹۹۴  در سـال 
يستي را كه   كشـور ايـران و سودان ، همه نمايندگان اين كنفرانس هرگونه كنش ترور             

مخالفت ايران با  موضع     . بـنام اسالم انجام پذيرد ، محكوم كرده و باطل اعالم نمودند             
 كشـور اسـالمي ، ديگـر جـاي هـيچگونه شك و شبهه اي را باقي                  ۵۰گـيري بـيش از      

نگذاشـت ، كـه جمهـوري اسـالمي از همـان روزهاي نخستين انقالب اسالمي ، مركز       
ريستي بنيادگرايان اسالميست در جهان گرديده      ارتـباطات و سرچشمه كنش هاي ترو      

. و با گشاده دلي و قبول تعهدات سنگين ميليونها دالري ، از آنها پشتيباني كرده است                 

 سپتامبر در نيويورك ، در غرب كشورهايي هستند ، كه           ۱۱هـنوز هـم پـس از رويداد         
ه نقشي را كه    نمـي خواهـند پديـده بنيادگرايـي اسالمي و خطرات ناشي از آنرا و بويژ               

حكومـتگزاران ايـران در هدايـت و جهـت گـيري اش پذيرفـته انـد ، بفهمند و درك                     
فاجعـه نـيويورك و عـزم راسـخ آمـريكا در سـركوب تروريسم جهاني براي                 . نمايـند   

نخسـتين بـار بسـياري از رهـبران نابـاور غـرب را بويـژه در اروپـا مجـبور كرد كه اين                        
يست هاي تروريست ، مفاهيمي چونان دموكراسي       حقيقت را بپذيرند ، كه براي اسالم      

، هـم رائـي و شـكيبائي سياسـي بـيگانه بوده و نمي توان تنها به اين اميد كه ، سرانجام                   
آنهـا روزي بـه راه خـرد و مدنيـت رهـنمون مي شوند ، بسنده كرد و موعظه خويشتن                     

 . داري و بردباري را در برابر آنها نمود 
مـي گويـد ، برپايه اسناد پژوهشي       گسترده اي كه      O, Balance   اوبـاالنس  

وجود دارد ، ايران تاكنون از تروريسم بنيادگراي جهاني حمايت كرده است و در اين         
 بلكه  در  آقـاي خاتمـي هـم تا كنون نه تنها هيچ دگرگوني اي بوجود نياورده ،          راسـتا ،  

حزب اهللا لبنان و ديگر     رابطه با كمك هاي بي دريغي كه جمهوري اسالمي در اختيار            
گـروههاي تروريسـتي فلسـطين مي گذارد ، مواضع او هماهنگ و همانند خامنه اي و                 

حكومتگزاران در   ايران ، از يكسو        . ديگر تندگرايان رژيم حاكم در ايران بوده است         
بـا مـراجعه بـه اصل خود ، با پشتيباني از تروريسم بنيادگراي اسالمي ، آنرا بگونه ابزار                  

 براي پيشبرد مقاصدشان در رابطه با سياست خارجي ، مورد استفاده قرار داده و از               كار
سـوي ديگـر هنگامـيكه از اين بابت مورد اتهام واقع مي گردند ، خود را نه تنها بيگناه            
جلـوه داده ، بلكه قرباني تروريسم جهاني از جمله آمريكا ، يعني شيطان بزرگ بشمار                

  است ،    Taqiyyaوه متداوال در ميان شيعيان ، يعني تقيه         و اين همان شي   . مي آورند   
. كـه ماليــان آنــرا اســتادانه هرهـنگام بــراي گمراهــي حــريفان خـود بكــار مــي بــندند    

سـازمانهاي جاسوسي و خبريابي غرب سالها پيش از انجام جنايت ميكونوس در برلين              
نجاميد ، بخوبي مي ، كـه بـه قـتل چـند تن از فعالين و رهبران اپوزيسيون برون مرزي ا              

دانسـتند ، كـه تمامـي ترورهايـي كـه در اروپـا ، بويژه در فرانسه و آلمان و سوئيس و                       
ايتالـيا در درازي  دهـه هـاي پـس از انقـالب انجـام گرفـته بـود ، از سـوي سازمانهاي                    
اطالعاتـي و خبريابـي جمهـوري اسـالمي برنامه ريزي شده و همانگونه كه در دادگاه                 

ن ثابت گرديد ، همه سران و مسئولين نظام حاكم از آن باخبر بوده    مـيكونوس در برليـ    
 . و دستور اجراي آنرا به مزدوران خود داده بودند 

   تـا پـيش از رويـداد تروريسـتي و خونــبار مـيكونوس ، يـك همكـاري و هماهنگــي        
. نـزديك مـيان سـازمانهاي امنيتـي و خبريابـي ايـران ، آلمـان و فرانسـه وجـود داشت             

ــاال ــميد    اوبـ ــاي اشـ ــه آقـ ــبرده و از جملـ ــازمانهاي نامـ ــن سـ ــد ، هميـ ــي گويـ نس مـ
Schmidbauer                پـيش ازانجـام جنايـت ميكونوس در آلمان ، در سفري كه علي  

فالحـيان وزيـر اطالعـات جمهوري اسالمي به اين كشور داشت ، از او استقبال گرمي      
ند ، بلكه ليستي  از      كـرده ، نـه تـنها ابـزار و و سايل مدرن اطالعاتي را به او هديه كرد                  

در عوض اين   . ايرانـيان فعـال اپوزيسـيون بـرون مـرزي را هـم در اختـيارش گذاردند                  
بخشـش هاي بزرگوارانه مقامات مسئول امنيتي آلمان ، آقاي فالحيان قول داد ، كه از                
انجـام كـنش هـاي تروريسـتي در آلمان جلوگيري كند ، و اين يك بي آبرويي براي                   

 .  بود دموكراسي در آلمان
   اّمـا دادگسـتري آلمـان بـا رايـي كـه قاضـي در راستاي محكوميت سران و مسئوليِن                    
حكومـِت  ايران داد ، استقالل و بي طرفي قضائي خود را به نمايش گذارد و اين يك                   

ماليان پس از فروپاشي رژيم شاه ، سازمان       . پيروزي بزرگ براي اپوزيسيون ايران بود       
ام بكمك سازمانهاي امنيتي آمريكا و اسرائيل ، سيا و موساد           امنيتـي را كـه در آن هنگ       

بوجـود آمـده بـود ودر درون و برون از كشور فعال بود ، به گستردگي اش افزودند و                 
آنـرا تنها محدود به ايران نكرده ، بلكه بگونه يك شبكه زنجيره اي اسالمي در تمامين    

در اروپا و خاورميانه گستره داده و       كشورهائيكه روابط سياسي با ايران داشتند و بويژه         
با اين دگرگوني بنيادين در سازمانهاي امنيتي       . آنـرا تـبديل به يك وزارتخانه  نمودند          

كشـور ، از  يكسـو ، سـردمداران جمهـوري اسـالمي مـي خواهـند با استفاده از شبكه                      
ي ارتـباطات جهانـي   خـود ، بويـژه بـا بنيادگرايان اسالميست تروريست ، ضعف نظام            

 ساله با عراق را ترميم كنند و از سوئي ديگر همانگونه كه             ۸ناشـي از جنگ فرسايشي      
در پـيش اشـاره كـرديم ، از عامل تروريسم بگونه يك وسيله اعمال زور براي پيشبرد                  

اينكه حكومتگزاران در ايران ، با هزينه  . مقاصـد اسـتراتژيك خود ، برخوردار گردند         
گذشته از بنيادگرايان اسالميست تروريست در تمامين       صـدها ميلـيون دالر در دو دهه         

كشــورهاي اســالمي و بويــژه در مصــر و الجزايــر و مــناطق اشــغالي فلســطين و لبــنان ، 
حمايـت كـرده و كمپ هاي آموزشي پنهاني نيروهاي غير منظم نظامي در اختيار آنها                

ظامي و  گذاشـته انـد ، شـكي وجـود نـدارد و در ايـن مـورد همه پژوهشگران مسايل ن                    
بيشـترين ايـن كمـك هـا را   جنـبش هـاي سـني گرا        . تروريسـم جهانـي همداسـتانند      

دريافـت  داشـته ، امـا هميشـه از اينكه از سوي يك رهبر مذهبي سياسي شعيه هدايت                    
بهترين و باوفاترين ياران ماليان حاكم در ايران ، در حزب           . شـوند ، سـرباز   زده انـد           
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فعالين اين حزب با سرسپردگي بگونه      . د ، جاي دارند     اهللا لبـنان كـه شيعه مذهب هستن       
يـك ارگان اجرائي جمهوري اسالمي ، از آنها فرمان برده ، چه در لبنان و يا در ديگر                   
كشـورهاي جهـان در حفـظ ارتـباطات و كسب خبر و همچنين كنش هاي تخريبي و                  

 .كار مي كنند  ولي نعمت شانتروريستي براي 
گراي اسالمي ، همكاريشان با جمهوري اسالمي موسمي و            ديگـر جنـبش هـاي بنياد      

در گذشته اسالميست ها    . بـرپايه نياز و سفارش و درخواست انجام كار ، استوار است             
( گرفـتار كشـاكش هـا و هـم سـتيزي هاي شرق و غرب بوده و به تحريك ابرقدرتها                     

. مي كشيدند   و به نمايندگي از سوي آنها پنجه به روي يكديگر           ) آمـريكا و شـوروي      
امـا تروريسـم نوين بنيادگرايان اسالميست را ، ديگر نمي توان تنها در چهارچوب آن                

اين دگرگوني از هنگام    . كشـمكش هـاي تماميـت خـواه بيـن المللـي ، تعريف  نمود                 
 بخــود شــكل گرفــت و بــه دوران ۱۹۷۹پــيروزي انقــالب اســالمي در ايــران در ســال 

Bipolaritat        كـه شـده شـرق و غـرب جهانـي بـا شتاب پايان                 دو قطبـي و يـا دوبلو
ماليـان حـاكم در ايـران برايـن اميد بودند ، كه با اتكاء به روابط منطقه اي و      . بخشـيد   

جهاني خود بتوانند برنفوذ سياسي و مذهبي اشان بويژه در كشورهاي اسالمي افزوده و     
. هموارسازند  راه را بـراي رسـيدن بـه آماج هاي تماميت خواه استراتژيك اسالميستي               

امـا همـه آن عـامالن و فعاليـن شـبكه هـاي ارتباطي ، كه از آنها نام بميان آورديم ، با                        
دلگشادي از كمك هاي بيكران ماليان بهره مند شده ، ولي تنها بدنبال پيشبرد اهداف               

 . سياسي و منافع خود هستند 
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