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  مقدمه

پيروزي انقالب اسالمي ايران، در دوران جنگ سرد و در فضايي خارج از جهان دو قطبي 

ي خاورميانه سوسياليسم شرق و ليبراليسم كاپيتاليسم غرب، بيداري مسلمانان جهان، به ويژه منطقه

مان را به نهضت بيداري اسالمي به صورت عمومي نگرش مردم مسل. داشترا در پي) قلب جهان اسالم(

هاي اجتماعي با ماهيت اسالمي گيري و فعاليت جنبشمسايل جهاني تغيير داد و اين امر موجب شكل

گران خارجي با ماهيت اسالمي به هاي اجتماعي در كشورها و مناطق درگير با اشغالجنبش. گرديد

  .ه مبارزه پرداختندهاي مقاومتي در آمدند كه با استفاده از موازين و عقايد اسالمي بصورت جنبش

هاي مقاومت اسالمي، در راستاي استقالل و آزادي مردم مسلمان منطقه با استبداد جنبش

  .نمايندداخلي از يك سو و استكبار خارجي از سوي ديگر مبارزه مي

  :ها عبارتند ازي عمومي اين جنبشمشخصه

گو به نيازهاي روز، امل، پاسخدهي جوامع؛ اسالم به عنوان الگويي كمندي اسالم در سامانتوان

  .گرددمسايل و معضالت جوامع و بهترين شيوه براي زندگي معرفي مي

هاي صورت گرفته با غرب، در سه قرن گذشته استكبار را اي كه در تماسستيزي؛ مشخصهغرب

 .عينيت بخشيده است

بوده و اسالم به  اسالم عامل حركت جوامع؛ حيات اجتماعي در جوامع اسالمي، متأثر از اسالم

 .ي جامعه استعنوان قلب تپنده

 .هاي اجتماعي استسو ساز حركتها، انسجام بخش و هماسالم مؤثرترين عنصر در بسيج توده
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اين امر مشكالتي را براي جريان . ها موفق بودندهاي مقاومت اسالمي در جذب تودهجنبش

هاي وابسته به غرب و كشورهاي غربي، ولتد. استبداد داخلي و استكبار خارجي در پي داشته است

به همين جهت . دانندشان ميگريهاي مقاومت اسالمي را عاملي بازدارنده در برابر سلطهجنبش

  . شودهاي مقاومت دنبال ميمقاومت زدايي به عنوان استراتژي اصلي آنها در مواجهه با جبنش

در عراق و ... حضور آمريكا و انگليس و (گر غرب در جهان اسالم گسترش حضور نيروهاي اشغال

ها و تداوم تجاوزات آن رژيم به لبنان و تداوم اشغال فلسطين توسط صهيونيست) ناتو در افغانستان

  .ها مقاومت گرديده استي مبارزاتي جنبشموجب تقويت روحيه

گران صهيونيستي از لبنان در سال بنان در اخراج اشغالپيروزي جنبش مقاومت اسالمي ل

، پيروزي جنبش حماس )حرب تموز( 1385ي تابستان روزه 34و شكست اسرائيل در جنگ  2000

هاي مقاومت اسالمي هاي اشغالي و حضور جدي گروهگران صهيونيست در سرزميندر مواجهه با اشغال

زدايي و بازگرداندن مجدد ق داده است كه خلع سالح، بسيجدر عراق و افغانستان، غرب را به سويي سو

شوراي امنيت به عنوان بازوي . دنبال نمايد DDRهاي مقاومت به جامعه را با روش نيروهاي جنبش

شوراي امنيت را در راستاي از بين بردن مقاومت در ... و  1738و 1559هاي المللي غرب قطعنامهبين

  .جهان اسالم صادر كرد

ي جهان اسالم را اي نظامي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، منطقهبه عنوان پروژه DDRروش 

تالش داريم تا در اين . لذا شناخت و بررسي آن ضرورتي انكارناپذير است. تحت تأثير قرار خواهد داد

  .تحقيق به بررسي آن بپردازيم
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  و تشكر تقديم

                ،پيروزي مقاومت اسالمي

  .تقوا، حق و خداگرايي است پيروزي ايمان،    

            ايثارگري و رشادت مجاهدان و شهيدان، 

  .است) الحياتسبيل(ي راه زندگي ترسيم كننده    

                اين تحقيق را به صاحبانش،

  شان برگزيدند؛نيروهاي مقاومت كه جهاد و شهادت را در راه باورهاي الهي    

                و در پيشاپيش آنها،

           گان جهان،مقاومت پيشهي الگو و اسوه    

            سرور و ساالر آزادگان       

  ).ع(حضرت اباعبداهللا الحسين         

          ي مؤمنان كه در راه دين خدا و تحقق آن، و به همه

سازي الهي را دنبال پيروي از واليت را در جهاد علمي، گسترش تقواي الهي و جامعه    

                     ،كنندمي

  .نمكتقديم مي                
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  يكمفصل 

  DDR ترمينولوژي 
  عنوان -الف

  »ي بزرگ در جهان اسالمدر طرح خاورميانه DDRي نظامي پروژه اهداف«

  

  پرسش اصلي -ب

  ي بزرگ آمريكا چيست؟در طرح خاورميانه DDRي نظامي دامنه، ابعاد و اهداف پروژه

  فرعيپرسش 

 متوجه القاعده است؟ DDR يآيا پروژه - 1

 گرا را هدف قرار داده است؟هاي مقاومت اسالمبشجن DDR یآيا پروژه - 2

ت كشـورها را نيـز مـورد    هاي مقاومـ ها و گروهعالوه بر جنبش DDRي آيا پروژه  - 3

  دهد؟توجه قرار مي

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

٢ 

  بيان مسأله -پ

ي بزرگ كه از سوي آمريكا مطرح شده است، ابعاد مختلف فرهنگي و طرح رفرم در خاورميانه

كـه ايـن طـرح،    تي آن است، چه ايـن غفلت شده است، ابعاد نظامي و امني اما آنچه از آن. سياسي دارد

خواند، از » مبارزه با تروريسم«كا آن را و پس ازآغاز حركتي كه آمري2001سپتامبر  11ي پس از واقعه

  .مطرح شد) بوش پسر(آمريكا وقت سوي رئيس جمهور 

يون كشـورهاي خاورميانـه،   ي دموكراتيزاسـ در طرح رفرم در خاورميانـه بـزرگ چهـار پـروژه    

ي مـدني در كشـورهاي اسـالمي خاورميانـه، و ارتقـاء      ليبراليزاسيون كشورهاي منطقه، تحقق جامعـه 

. وضعيت حقوق بشر در كشورهاي منطقه، مبتني بر استانداردهاي غـرب در دسـتور كـار قـرار گرفـت     

 DDR. گرديد DDRاتي به نام ي مقدمبرنامه، يا پروژهتحقق اين چهار پروژه، منوط به انجام يك پيش

  .ي بزرگ را در بر داردبخش نظامي، امنيتي طرح رفرم در خاورميانه

آنها » سازيغيربسيج«نيروهاي مقاومت چريكي،  »سازيغيرمسلح«كه مخفف  DDRي پروژه

آنها به زنـدگي عـادي و غيرچريكـي اسـت، يـك      » بازگرداندن«، و )هاي مقاومتاز حضور در جنبش(

  .امنيتي عميقاً ضد نظامي با اقدامات عمدتاً غيرنظامي استي پروژه

اند و از اين جهت، تقابل مردمي و هاي غربي، جهان اسالم را اشغال كردهآمريكا و ساير قدرت

از اين منظر، هركس كـه بـا حضـور و اهـداف آنهـا در جهـان اسـالم        . اندمقاومت عمومي را برانگيخته

  .شودتروريست قلمداد مي) م و مسلحانهبويژه به صورت گر(مخالفت كند 

هاي مقاومت در جهان اسالم، بايستي ابتـدا خلـع سـالح    افراد عضو جنبش DDRي در پروژه

اي براي پيوسـتن داوطلبانـه بـه    شده و غيرمسلح شوند، آنگاه از حالت بسيج خارج شده و ديگر انگيزه

اد شـرايط تحصـيل و اشـتغال و ازدواج و    هاي مقاومت نداشته باشند، و در نهايـت، بـا ايجـ   اين جنبش

  .سكونت، به زندگي عمومي بازگردانده شوند
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ي اين پروژه چقـدر  دامنه: است DDRي آنچه در اين ميان مجهول است، اهداف و ابعاد پروژه

ي بـا پـروژه   DDR هاي آن چگونه است؟ نسـبت  هاي هدف آن كدامند؟ روشها و سازماناست؟ گروه

  يست؟عمومي خلع سالح چ

در ايـن  . امكان مقاومت در جهان اسالم را هـدف گرفتـه اسـت    DDRي رسد پروژهبه نظر مي

گـر  تحقيق، تالش شده است كه نيت هدف قرار دادن امكان و استعداد مقاومت در برابر استكبار اشغال

  .جهان اسالم تبيين شود

  

  سابقه -ت

اي در خصـوص  تحقيقـات گسـترده  ويـژه در غـرب، در   هاي نظامي جهان، بهغلب دانشگاهدر ا

السـالوادور و گواتمـاال در آمريكـاي التـين،      DDRهـاي  پـذيرد كـه پـروژه   صورت مـي  DDRي پروژه

موزامبيك، ناميبيا، سومالي، سيرالئون، ليبريا، بروندي، روآنـدا و آنگـوال در آفريقـا، كـامبوج در آسـيا،      

  .اندافغانستان و عراق در جهان اسالم از آن جمله

ي تحقيقاتي در مورد ايران پس از دفاع مقدس در ورد جمهوري اسالمي ايران، يك پروژهدر م

  .ي كارشناسي ارشد صورت پذيرفته استنامهدر كينگزكالج لندن به عنوان پايان 1384سال 

  

  فرضيات -ث

  :ي اصليفرضيه

سـو بـا   يـرهم گـرا، غ هاي اسالمزدايي از گروه، مقاومتبزرگ در طرح خاورميانه DDRي پروژه

سويي ميان كشورهاي منطقه بـا اسـراييل را هـدف    هاي استكباري آمريكا و غرب، و ايجاد همسياست

  .باشدميي جهان اسالم در دامنه ... داراي ابعاد سياسي، نظامي، و اجتماعي و  و. خود قرار داده است
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  :هاي فرعيفرضيه

 .سالم استفقط متوجه گروه القاعده در سطح جهان ا DDRوژه ي پر - 1

و  -جهـاد اسـالمي و حمـاس در فلسـطين     -متوجه حزب اهللا لبنان DDRپروژه ي  - 2

 .افغانستان استو جنبش هاي مقاومت اسالم گراي ضد اشغال عراق 

كه بـه  (مانند القاعده  ،مريكا هستندخود آي دست ساختههايي كه آن دسته از گروه - 3

چـون منـافقين كـه در راسـتاي     هايي همسازمان يا) استدر جهان اسالم  حضور غرباقدامات  يبهانه

 .ندامريكا خارجآ DDRي ي پروژهكنند، از دايرهاهداف آمريكا فعاليت مي

هـاي دفـاعي غيـر    كه گـروه هـاي مقاومـت و توانمنـدي    ( DDRي روي ديگر سكه - 4

ق گونه كه عراآن ش خلع سالح عمومي جهان اسالم است،بخ) منظم را هدف گرفته استكالسيك و نا

ي شكاري وبمب افكن در تعـداد  هاگاه موشك بالستيك، موشك كروز، هواپيماو افغانستان آينده، هيچ

 .نخواهند داشت... زياد، ناوهاي بزرگ و 

 
  :اهداف تحقيق -ج

 -فرهنگـي  -، به عنوان يك روش سياسيDDRها و ابعاد از نظر علمي، آشنايي با شيوه - 1

  .شدتي اقدامات ضد منازعات كمچريكي، در حوزه هاياقتصادي، در خنثي نمودن توان جنبش

شـدت، اسـتفاده از نيروهـاي ضـد چريـك و ضـد       كـم  ترين روش ضد منازعاتتا كنون عمده

 .است ترتر و مسالمت جويانهخطر كم نسبت به آن DDRروش . شورش بوده است

 -قـومي  -هـاي معـارض سياسـي   در خنثـي نمـودن گـروه    DDRي گيري از شيوهبهره - 2

 .اندجمهوري اسالمي را هدف قرار داده كه نظم و امنيت عمومي... اعي و اجتم

 .DDRي ي طرح خاورميانه بزرگ، در حوزهضرورت آشنايي با ابعاد مغفول مانده - 3
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 كاربران  -چ

ســپاه  -ســتاد كــل نيروهــاي مســلح. -وزارت اطالعــات -وزارت كشــور -وزارت امــور خارجــه

نيـروي انتظـامي    -نيروي قدس -نيروي مقاومت بسيج -يني سپاهنيروي زم -پاسداران انقالب اسالمي

  .برداران اين تحقيق هستندبهره... و  -جهاد اسالمي -حزب اهللا لبنان، حماس  -جمهوري اسالمي

  

  روش -ح

اي، ، با گردآوري عمدتاً كتابخانـه )توصيفي، تاريخي و علي(اين تحقيق از روش تحقيق مركب 

  .برده استبرداري بهره به صورت فيش

  
  مفاهيم و واژگان -خ

  ائتالف شمال 

و  جـات هـا، هـزاره  ا، تاجيكهازبك ي از نيروهاي جهادي افغانستان متشكل ازناهمگون تركيب

نظـام  بـه عنـوان پيـاده    1380ابله با طالبان به ائتالف رسيدند، و در پاييز كه براي مق ،هاي ديگراقليت

  .وارد كابل شدندنيروهاي آمريكايي در نبرد با طالبان، 

  

   1ابراهيم جعفري

ساله،  58رهبر حزب شيعي الدعوه االسالمي، ، عراقسابق دكتر ابراهيم جعفري، نخست وزير 

جعفري در اواخر دهه . متولد شهر مقدس كربال و فارغ التحصيل رشته پزشكي از دانشگاه موصل است

سـال بعـد عـازم     9ران آمـد و  بـه ايـ   1980، با سركوب شيعيان توسط صدام حسين، در سـال  1970

                                                 
1- http://aksblog.ir/?i,19f3cd3. 
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سال  14كه به عنوان رييس شوراي حكومت موقت در عراق انتخاب شد،  2003شد و تا سال  انگليس

ابراهيم جعفري بعـد از پيـروزي ائـتالف بـزرگ     . با همسر، دو پسر و سه دخترش در لندن زندگي كرد

  .شيعيان عراق در انتخابات، به عنوان نامزد نخست وزيري معرفي شد

  

   اپيدميولوژي

ي اجتماعي، سياسـي، فرهنگـي، اقتصـادي و يـا در     يك پديدهگيرشناسي  همه فراگيرشناسي،

  .ها در پزشكيي بيماريحوزه

  

     سازياپيدميولوژي غير مسلح

  .كارانههاي سازشخصلتي اشاعه از طريقسازي غيرمسلحفراگير نمودن 

  

    Union of Soviet Socialist                          2اتحاد جماهير شوروي

هاي سوسياليست در سرزميني وسيع از اروپاي شرقي تا آسياي مركزي و اتحادي از جمهوري

فروپاشـيد، و از درون آن كشـورهايي چـون     1991شكل گرفت و در سـال   1922شمالي، كه در سال 

زبكسـتان و  روسيه، اوكراين، قزاقستان، تركمنستان، روسيه سفيد، گرجستان، ارمنستان، تاجيكستان، ا

  .بيرون آمد... 

  

  )PUKويا  YNKكيتي نيشتماني كوردستان  يه(               3اتحاديه ميهني كردستان

                                                 
  www. fa.wikipedia.org/wiki المعارف اينترنتي ويكيپديا دايره - -2

  www. fa.wikipedia.org/wiki يا المعارف اينترنتي ويكيپددايره 3-
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رهبـر كنـوني ايـن    . تأسيس شـد  1975در سال است كه  كردستان عراقاز احزاب كردي در 

اتحاديه ميهنـي كردسـتان عـراق كـه متشـكل از       .رئيس جمهور عراق است است جالل طالبانيحزب 

ي جنوب كردستان عراق بود، پس از حذف دولت صدام، به قـدرت  ح در منطقههفت گروه كوچك مسل

  .سياسي نزديك شد و رهبر آن يعني جالل طالباني به عنوان رئيس جمهور عراق برگزيده شد

  

   احمد شاه مسعود

ارتـش  هـا بـا   سـال  ،از فرماندهان و مجاهدين افغان ،ملقب به شير پنجشيراحمد شاه مسعود 

ي بـا  انظامي فرماندهي نبردهاي نيزپس از آن . جنگيد ،سابق كه افغانستان را اشغال كرده بود شوروي

، بر )ميالدي 2001نهم سپتامبر سال ( 1380شهريورماه  18وي روز «. داشت را بر عهده طالبانگروه 

 الدين واليـت تخـار  ءدر خواجه بها ،القاعدهمظنون به ارتباط با  عربانتحاري دو تروريست  عملياتاثر 

  4.»كشته شد ،افغانستان كه خود را خبرنگار معرفي كرده بودند

  

                                                    المسلميناخوان

پايبندي جـدي مـردم بـه عقيـده و      تحقق م در دل مردم وجنبش احياي معاني صحيح اسال

رفتار و نظام زندگي اسالم و ساختن فرد مسلمان، خانواده مسلمان و جامعه اسالمي و دولت اسالمي و 

  . ي كشورهاي اسالمي از دست استعماررهاي

  

                                                   ارتش كنترل شده 

                                                 
  www. fa.wikipedia.org/wiki المعارف اينترنتي ويكيپديا دايره -4
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ماننـد ژاپـن، آلمـان، عـراق و     –حـت انقيـاد   ارتش كشورهاي اشـغال شـده و يـا كشـورهاي ت    

كه گسترش ساختاري و نيرويي و تجهيزاتي و تسليحاتي آنها، در اختيار خودشان نيست و  -افغانستان

  .كنديا سازمان ملل چارچوب آن را كنترل مي -مانند آمريكا–گر در كشور ناظر و اشغال

  

     Jordan                                                  5اردن

در غرب آسيا، خاورميانه، از غرب به فلسـطين اشـغالي و از شـمال بـه سـوريه و از      اين كشور 

جنوب غربي به خليج عربي و دريـاي سـرخ بـا مصـر      مرزهايچنين در شرق به عراق متصل است، هم

بيشـتر  . بـوده اسـت   ثماني شكل گرفت تحت نفوذ انگلـيس اردن كه پس از فروپاشي ع. همسايه است

لي كه مسـيحيان و يهوديـان نيـز در ايـن كشـور      ادهند در حمانان تشكيل ميمردم اين كشور را مسل

هاي مبـارز  اسـالمي   وهطين اشغالي مورد توجه گرلاين كشور به سبب همسايگي با فس. هستندساكن 

كه خاندان هاشـمي آن   است گراي آن، سلطنتيامان، و نوع حكومت غرب آن شهر پايتخت .بوده است

  .را در اختيار دارند

  

   JSDF«Japan Self Defense Force«                           6آژانس دفاعي ژاپن

ايـن  . نيروي دفاع ژاپن يا در حقيقت عنوان جديد ارتش ژاپن پس از جنگ جهاني دوم اسـت 

درگير نبرد خاصي نشده اسـت،   ،فظ صلح بين الملليعمليات حبرخي نيرو تاكنون به جز مشاركت در 

ه ويژه با كره شمالي و چين باعث شده تـا دولـت ژاپـن دربـاره موقعيـت،      اما تنش هاي اخير منطقه، ب

  .بپردازد بازنگري المللي، با هماهنگي آمريكا بهمحيط بيناثيرگذاري ارتش در قدرت و ت

  

   7استبداد
                                                 

  www. fa.wikipedia.org/wiki المعارف اينترنتي ويكيپديا دايره5- 
6- www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=432095  
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كه در آن، قدرت حاكمـه و اختيـارات نامحـدود بـه شـخص       داد حكومتينتيجه و برون - 1

  .شودار ميمانند سلطان واگذظالم و مستبدي 

   .قوق ملتي بدون ترس بازخواست استاز نظر كواكبي، استبداد تصرف كردن ح - 2

  

    Strategy                                              8استراتژي

. گـردد يونـاني برمـي   Strategosيـا   Strategusريشه لغتي اسـتراتژي بـه كلمـه اسـتراتژوس     

آيـد، در واقـع لقـب رهبـران ارتـش      در مـي  Strategoiيا  Strategiاستراتژوس كه در جمع به صورت 

واژه اسـتراتژوس مشـتق شـده از اسـتراتوس     . بـود ) يه خصوص رهبران ارتش باسـتان آتـن   و(باستان 

Stratos پيدايش واژه استراتژوس هم زمان با افـزايش ميـزان اهميـت و پيچيـدگي     . يعني ارتش است

د؛ زيرا طرفين جنگ ديگر قـادر  جنگيدن به نقطه عطفي رسيده بو.هاي نظامي بودگيريبيشتر تصميم

هاي فردي جنگجويانشان براي دستيابي بـه پيـروزي   ها و از خود گذشتگينبودند كه صرفاً به فداكاري

متشكل از سپاهيان خـود   ،شماريهاي جنگي واحدهاي بيمتكي باشند، بلكه مجبور بودند كه فعاليت

بر تعداد متغيرهـايي   ،ريايي در اين دوراننيروهاي د در ضمن با اهميت يافتن نقش. هنگ كنندرا هما

در نتيجـه،  . ه گشـت ريزي عمليات جنگـي در نظـر بگيـرد، افـزود    كه بايد يك فرمانده نظامي در طرح

ريـزي جـامع از   هاي مختلف در نيروهاي نظامي از طريـق طـرح  گي يكانهگي و آميختچگونگي هماهن

-امروز ايـن واژه بـراي طـرح   . بشمار آورده شدگيري براي فرماندهان موفق ترين مسائل تصميمحياتي

  .رودهاي مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي به كار ميريزي جامع در حوزه

  

       Colonialism                       استعمار

                                                                                                                                                 
  171، ص )1383:نشر چاپار، چاپ اول: تهران(،م سياسيفرهنگ علوراد، مينو، آقا بخشي، علي وافشاري - 7
المللي، وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران(، ترجمه كورش بايندر، )ها¬اصول و رويه(استراتژي بزرگ ام، . كالينز،جان - 8

  472، ص )1373چاپ سوم
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١٠ 

از  شـدن در عصـر صـنعتي  اين واژه . باشدو به معناي طلب عمران كردن مي» عمر«ياز ريشه

هـاي  كـردن از قـدرت  معادل با درخواست ترقـي   جوامع غيرغربي، ور بيگانگان درسوي طرفداران حض

ها هاي سياسي، تسلط سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملتنامهدر اصطالح. داروپايي بو

دانسـته   هـاي ضـعيف  لتباشند بر سرزمين، اقوام و ماي كه داراي قدرت مسلط ميهاي بيگانهو دولت

  .شده است

  

                                                     استعمار سنتي

اي كه در آن، بيگانگان در كشورهاي تحت سلطه، در راستاي غارت منابع و معـادن آنهـا   دوره

مستقيم و بدون واسطه، از طريق حضور نظامي، اقدام به عمران و آباداني اين كشورها، بـراي  به صورت 

  .نمودندها ميتسهيل چپاول آن

  

            New Colonialism                                    9استعمار نو

هـاي ديگـر، روابـط    بـرداري از منـابع سـرزمين   رشد اقتصاد غربي و صدور سرمايه براي بهـره 

اي كرد، به ايـن ترتيـب   ي تازهاقتصادي كشورهاي صنعتي استعمارگر با كشورهاي كوچك وارد مرحله

مرات سابق، از طريق صدور سرمايه و مكانيزم كه كشورهاي صنعتي، با وجود اعطاي استقالل به مستع

ي مـواد خـام بـا كاالهـاي سـاخته شـده و فشـارهاي سياسـي و اقتصـادي،          ها و مبادلـه جهاني قيمت

روش نئوكولونيـاليزم  . لقب دادنـد  »نئوكولونياليزم«كرده و به اين رابطه كشورهاي كم رشد را استثمار 

ي رشد اقتصادي درجا بزنند و يا حتـي  راحل اوليهكه كشورهاي ضعيف همچنان در م گرديدسبب مي

 ،ي اقتصـادي بـرداري منـابع آنهـا و از راه مبادلـه    عقب بروند، و در مقابل كشورهاي پيشـرفته از بهـره  

آغـاز   1955طالح مخصوصا از كنفرانس باندونگ در آوريل رواج اين اص. سودهاي كالن به دست آورند

                                                 
  .18، ص1357يازدهم، انتشارات مرواريد، چاپ : ، تهرانفرهنگ سياسيآشوري، داريوش،  - 9
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١١ 

جمهور اندونزي، به نوعي از استعمار اشـاره كـرد كـه در لبـاس     در اين كنفرانس سوكارنو، رييس . شد

 ، همـان اهـداف اسـتعمار   جديد و از طريق نظارت و تسلط اقتصادي و فرهنگي جمع قليل و متحـدي 

مخفـي و پيچيـده   : هاي استعمار نو در مقايسه با استعمار سنتي، شـامل ويژگي .كندكهن را دنبال مي

هـاي بيگانـه،   ي قدرتو اعمال اراده -استعمار به روش غيرمستقيم اعمال -داشتن ابعاد مختلف -بودن

  .گرديدي داخلي، ميتوسط عناصر وابسته

  

   Oltra new colonialism                    استعمار فرانو

استعمار فرانو دوران اسـتعمار بـه   . اي به كار گرفته شداين واژه نخستين بار توسط امام خامنه

  .استها و مغزها ي و تسخير قلبافزاري نرمشيوه

  

                                                         استكبار

هـايي كـه بـا    اين صفت براي افراد و دولت .بيني استلب كبر كردن و خود بزرگبه معناي ط

  .رودكار ميخواهند كه بزرگي آنها را بپذيرند، بهمي ديگر كشورهاحس خودبرتربيني از افراد يا 

  

   Israel                          10اسرائيل

از غـرب و  . و جنوب شرقي درياي مديترانـه واقـع شـده اسـت     ئيل در جنوب غربي آسيا،اسرا

در . جنوب غربي با مصر، از شرق با اردن، از شمال شرقي با سوريه و در شمال با لبنان همسـايه اسـت  

 يكشـورهاي غربـي در دوره  انگليس و  .به درياي سرخ مرتبط استي عقبه انتهاي جنوبي نيز از تنگه

از  .دادنـد بسياري از يهوديان را از سراسر جهان به ويژه اروپا بـه فلسـطين كـوچ    ،بين دو جنگ جهاني

كـه در سـال   هايشـان راندنـد تـا ايـن    فلسطينيان را با خريد اراضي يا به اجبار از سرزمين ،سوي ديگر

                                                 
  www. fa.wikipedia.org/wiki المعارف اينترنتي ويكيپديا دايره -10
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١٢ 

مسـاحت  . يـت كـرد  وجودماسرائيل اعـالم  جعلي با نام  يهاي انگليس و آمريكا كشوربا حمايت 1948

  .باشدمي )تل حبيب(آويو كيلومتر مربع، و مركز آن شهر تل 21946هاي اشغال شده سرزمين

  

                                                           اسالم

در لغت به معناي گردن نهادن و تسليم شدن است و در معناي ديگر نـام ديـن آسـماني كـه     

ديـن اسـالم بـه عنـوان ديـن خـاتم توسـط        . ان خويش فرستاده استخداوند توسط پيامبران به بندگ

  .تبليغ شد اعالم و العربدر قرن ششم ميالدي در جزيره) ص(حضرت محمد 

 

                                                    11ترومن 4اصل 

مريكا هر سال مبالغي بـه هـر دولـت و كشـور در معـرض      آبراساس اصل چهارم ترومن دولت 

نيروهـاي   بـراي   ي وسايل نظـامي و مهمـات  مقدارالبته غير از اين مبلغ، . پرداخت كمونيسم مي تهديد

  .گرفت مي هاي مزبور تعلق مسلح و نيز وسايل بهداشتي و مواد غذايي نيز به دولت

  

      Balfour Declaration      12اعالميه بالفور

، ريـيس  Rothschild، به لرد روتسچيلد انگليسي اي كه آرتور جيمز بالفور، وزير خارجهنامه

-بالفور در اين نامه عالقـه . مشهور شد» ي بالفوراعالميه«نوشت و به » فدراسيون صهيونيست بريتانيا«

صـادر   1917نـوامبر   2تـاريخ  اين نامه در . نمودي خود را به تأسيس ميهن يهودي در فلسطين اعالم 

  .شد

  

   Human Rights                                       اعالميه حقوق بشر
                                                 

11- www.irdc.ir/article.asp?id=713  
  .41، صهمان آشوري، داريوش، - 12
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١٣ 

  

       Afghanistan                                           13نافغانستا

اين كشور در دوران قاجـار در اثـر   . كشوري كوهستاني در آسياي ميانه، و در شرق ايران است

مـردم  . هاي داخلـي بـوده اسـت   و پس از آن همواره درگير جنگ ،از ايران جدا شد ،فشارهاي انگليس

ر قريب بـه  افغانستان د. اين كشور شهر كابل استپايتخت . هستند افغانستان پيرو اسالم و اغلب سنّي

در . ميالدي توسط نيروهاي مقاومت آزاد شـد  1990تحت اشغال شوروي بود تا در اوايل دهه  دو دهه

  .باشدمي و ناتو ي مبارزه با تروريسم در اشغال نيروهاي چند مليتي غربحال حاضر نيز به بهانه

  

      Social Action                                     14اقدام اجتماعي

اقدام ارادي و معموال سازمان يافته براي ايجاد تغيير يا دگرگوني در محيط و شرايط اجتماعي 

  ).به ويژه براي كاستن از نابرابري شرايط زندگي اجتماعي طبقات محروم(

  

  االتحاد االسالمي

 تاريخ پيدايش) الف

 -ت سومالي بـر فضـاي اجتمـاعي   حاكم وق» زيادباره«به رغم كنترل شديد  1970ي در دهه«

مذهبي اين كشور متأثر از شرايط نظام دو قطبي شرق سوسياليسم و غرب كاپيتاليسم كه شاخ آفريقـا  

و نيز كشورهاي سومالي، اريتره، اتيوپي و جيپوتي را تحت تأثير خـود قـرار داده بـود، گـروه الجماعـه      

ايـن گـروه سـلفي در ابتـداي     . ل گرفـت ي شهر مگاديشو پايتخت اين كشور شـك االسالميه در حاشيه

                                                 
 www. fa.wikipedia.org/wiki المعارف اينترنتي ويكيپديا دايره -13
  .629، صهمانآقابخشي، علي و افشاري راد،  - 14
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اي موگاديشـو  و از نـواحي تحـت نفـوذ     كه از مناطق حاشـيه  15»ايل هندي«ي گيري در منطقهشكل

شيخ ظاهر انذبور، شـيخ  . پرداختند شهره بودوهابيون است، از طريق روحانيوني كه به تفسير قرآن مي

  .ترين اين روحانيون بودندعبداللهي علي هاشمي و شيخ عبدالقادر قائمي از معروف

كـه در شـمال    »وحده الشباب االسـالميه «رهبري گروه الجماعه با گروه  1980در اوايل دهه 

كـرد، ارتبـاط برقـرار    آموزان و معلمان فعاليت مـي در ميان دانش –ي هرجيسا و بورو منطقه -سومالي

را » االتحاد االسالمي«جديد نام  1982-84هاي مؤسسين اين دو سازمان در سال. كرد و متحد شدند

-كه تحصيل» علي كيبيس دون«شيخ علي ورسامه مشهور به . پارچه و متحد خود نهادندبر گروه يك

-ي مدارس وهابي عربستان بود، در گروه وحده الشباب االسالميه حضور داشت كه پس از شـكل كرده

  16 .»مبدل شد هاي شاخص اين گروهگيري گروه االتحاد االسالمي به يكي از چهره

  مرام) ب

گـري و وهابيـت عربسـتان تـأثير     وهابي است كه از سلفي -االتحاد االسالمي يك گروه سلفي

عرفـان و   بـر االتحاد، در درون سومالي با رهبـران صـوفي درگيـر شـد و تأكيـد صـوفيان       . گرفته است

التحاد را بـه بـدعت   رهبران صوفي نيز، اعضاي ا«. گرايانه در سومالي را به چالش كشيدمناسك صوفي

شـيخ محمـد   «اين عنوان، متعلق به شاگردان . اسالم متهم كردند و به آنها لقب السروئوريين دادنددر 

هاي راديكالي از دربـار  ناراضي مذهبي سعودي است كه به دليل داشتن ديدگاه» زين العابدين سروئور

، تـنش  1980در اواخـر دهـه   . كردنـد ياما اعضاي االتحاد ظاهرا به اين وابستگي افتخار مـ . اخراج شد

ها كشيده و موجـب زد و خـورد شـديد طرفـداران و     ها از مساجد به خيابانميان گروه التحاد و صوفي

   17».اعضاي دو طرفف شد

  هااهداف و آرمان) پ
                                                 

15- Eil Hindi ،ي وهابي بيشترين طرفداران را در اين منطقه دارد، و اين منطقه فرقه. اي موگاديشو پايتخت سومالي استيكي از مناطق حاشيه
  .باشدها ميبه عنوان يكي از مراكز وهابي

16- http://www2.irna.ir/fa/news/view/line-15/8705282125141143.htm  
17- Jeremy Weinstein and Macartan Humphreys, Disentangling the Determinants of Successful Demobilization and Reintegration, 
Working Paper ,September 2005. 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

١٥ 

هـاي  كرد حكومتي در سومالي ايجاد كنـد كـه بتوانـد آمـوزه    گروه االتحاد االسالمي تالش مي

  .سازد وهابيت را محقق

  سازمان و تشكيالت) ت

شـيخ  «. مـذهبي، نظـامي و اقتصـادي اسـت     -هـاي فرهنگـي  االتحاد االسـالمي داراي شـاخه  

عبدالقادر قائمي در گاردوه، شيخ ظاهر در بوساسو، شيخ علي ورسامه و شيخ محمود ايسه، بـه عنـوان   

  .اندرهبران سازمان االتحاد شناخته شده

ي گذشته هـواداران خـود را بـه وهابيـت     ، در بيش از سه دههآنان به عنوان رهبراني راديكال

چـون اتحـاد جهـاني    مالي مؤسسات خيريه عربستان، همجريان سلفي از پشتيباني اين .انددعوت كرده

 18».برخوردار است» هاي اسالميالمللي كمكسازمان بين«و ) رابطه االسالم العالميه(مسلمانان

  ملي عگسترش جغرافيايي و حوزه) ث

جريان سلفي االتحاد، با الهام از وهابيت، در شـمال آفريقـا، بـه ويـژه در كشـورهاي نـايروبي،       

ايـن گـروه، از   . اصلي عمل آنها، سومالي است سومالي و جيبوتي حضور فعالي دارد، در حالي كه حوزه

انگلـيس و  ئد، ده عربي، عربستان، ايتاليا، سـو نمايندگاني در اوگاندا، سودان، امارات متح 1990ي دهه

  .كانادا داشته است

  دكترين و استراتژي عملياتي) ج

ي تبليـغ  سالمي، در ابتدا، به صـورت يـك مـوج اجتمـاعي و صـرفاً در حـوزه      گروه االتحاد اال

هاي مردم، با اعتقاد بـه ايـن كـه اسـالم     اما پس از شيوع درميان توده. گري بروز يافتوهابيت و سلفي

به يك سـازمان جهـادي    1990يباشد، به فاز سياسي وارد شده و در دههتواند جداي از سياست نمي

. پس از فروپاشي رژيم زيادباره، جنگ داخلي در اين كشور آغاز شد  و ادامـه يافـت  . انقالبي تبديل شد

ي دهـه  لها توسط مردم و نيروهاي ژنرال فرح عيديد در اواياشغال سومالي از سوي آمريكا و اخراج آن

                                                 
  .380-364، صص1382، ترجمه كابوك خبيري، تهران، انتشارات ابرار معاصر، استراتژي در جهان معاصربيليتس، جان و ديگران،  -18
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ي جنگ داخلي و فقدان وجود قدرت مركزي فائقه، سبب قبض و بسط عمـل  سو و ادامهك، از ي1990

هاي داخلي كشـته شـدند و   ها و جنگگروه االتحاد شد، تا جايي كه بسياري از اعضاي آن در درگيري

در اين ميان شيخ علي ورسامه و تعدادي از بسـتگان و  . تعدادي از رهبران آن از مبارزه دست كشيدند

ربـايي،  گذاري، آدمجريان سلفي االتحاد، با عمليات انتحاري، بمب. نش در شرق اتيوپي آواره شدنديارا

كه از سوي آمريكـا   2001تا سال  1990ي داد و از ابتداي دههعمليات چريكي خود را سامان مي... و 

اين گـروه   .ير بودها و قبايل در سومالي درگمعرفي شد، با ديگر گروه به عنوان يك سازمان تروريستي

اي دارد و در صدد ايجاد حكومـت طالبـاني در مگاديشـو اسـت، در پـاييز      كه با القاعده روابط گسترده

و بالفاصله جريـاني بـه نـام     ا در پايتخت سومالي به دست گرفت،ها، قدرت ردر كنار ساير گروه 1385

ي كشور مسيحي نشين اتيـوپي  مجلس شريعت اسالمي پديد آمد، كه با واكنش آمريكا و غرب، نيروها

اي و دولت دست نشـانده  به سومالي حمله نموده و مگاديشو را اشغال و جريان سلفي را به عقب راندن

  .را در سومالي پديد آوردند

  

  19الجهاد

  تاريخ پيدايش) الف

هـا و قـدرت آن تـا زمـان     اما فعاليت. كشف شد 1978سازمان الجهاد براي اولين بار در سال 

اين سازمان يكي از گـروه  . دمانشناخته نا 1981اكتبر  6ور سادات رييس جمهور مصر در تاريخ ترور ان

  .استهاي انشعابي اخوان المسلمين 

ها و نهادهاي دولتي الجهاد اعتقاد داشت كه به جاي جدا كردن خود از جامعه بايد در سازمان

  .از قبيل ارتش، نيروهاي امنيتي و مؤسسات نفوذ كرد

  و ايدئولوژي مرام) ب
                                                 

-170صص( 1383ي دكتر حميد احمدي، تهران، انتشارات كيهان، ،  ترجمههاي اسالمي معاصر در جهان عربجنبش ،هرايد دكمجيان - 19
185.(  
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هـاي ايـدئولوژيك   ، كـه چـارچوب  »الجهـاد الفريضـه الغائبـه   «عبدالسالم فرج نويسنده كتـاب  

  :كندبيان مي يرزژيك سازمان الجهاد را به صورت سازمان الجهاد مصر بر آن استوار بود، اصول ايدئولو

اين . امت اسالمي تالش كند تحقق وظيفه هر مسلمان اين است كه در جهت -1

از آنجا كه قوانين كشورهاي مسلمان قوانين كفار است، . وسط اهللا و شريعت مقرر شده استوظيفه ت

ها ها و صهيونيستمسلمانان راستين بايد عليه رهبران خود كه در غرب توسط مسيحيان، كمونيست

 .اند، اعالم جهاد كنندآموزش ديده

شوند، هر چند  مي كنند، مرتد شمردهرهبران مسلماني كه قوانين اسالم را رد مي -2

 . كه ادعاي مسلماني دارند

مجازات چنين . همكاري با يك فرمانرواي كافر كه ادعاي مسلماني دارد، گناه است -3

 . رهبري مرگ است، هر چند كه قادر به دفاع از خود نباشد

ترين تعهد و تنها راه تمام مسلمانان جهاد دائمي عليه يك حكومت كافر عالي -4

 .زوي نابودي جامعه جاهلي و احياي اسالم را دارندراستيني است كه آر

 .مبارزه مسلحانه تنها شكل قابل قبول جهاد است -5

جهاد از راه هاي مسالمت آميز نظير شعار دادن، تشكيل احزاب اسالمي يا هجرت،  -6

همچنان كه در گذشته . شوداسالم تنها از طريق نيروي اسلحه پيروز مي. نشانه ترس و حماقت است

به اين ترتيب . وچكي از مؤمنان واقعي قادر بودند از طريق فتح و پيروزي به ابالغ پيام بپردازندگروه ك

 .مسلمانان راستين بايد به جهاد دست بزنند، هر چند تعدادشان اندك باشد

جهان (جهاد كرد و سپس با كفر خارجي ) حكومت مصر(در ابتدا بايد با كفر داخلي  -7

 ).غير اسالمي

به اين . تواند بدون تالش يا تحصيل زياد، به مطالعه جهاد بپردازدهر مسلماني مي -8

 .تواند بهانه گريز از جهاد باشدسوادي نميترتيب، بي
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ترين مؤمنان، كه تقوا و ترس بيشتري از ي قويبه عهده درهبري در اسالم باي -9

يك . ب از او اطاعت كردرهبر را بايد به طور جمعي انتخاب و پس از انتخا. خداوند دارند، گذاشته شود

 .عالم متكبر و مغرور نبايد رهبر شود

خودداري از جهاد دليل اصلي موقعيت اسفبار مسلمانان و عامل عمده تحقير،  -10

 .انحطاط، خواري و تفرقه آنها است

 .خداوند، پنج دوره در تاريخ اسالمي معين كرده است -11

  امت در دوران پيامبر - الف

  امت در دوران خلفا -ب

  ت در دوران پادشاهانام -ج

  امت در دوران ديكتاتورها -د

امت دوران ما، كه طي آن ديكتاتوري و استبداد سرنگون شده و امت تحت كنترل  -ه

 .يك نظام مشابه با جامعه پيامبر قرار گرفته و صلح برقرار خواهد شد

  اهداف و آرمان) پ

توان در اين اهداف را مي. ي اعضاي آن مشخص شداهداف و انگيزه هاي الجهاد، طي محاكمه

  :دفاعيات شهيد خالد اسالمبولي كه براي ترور سادات ارائه داد به صورت ذيل بيان كرد

- قوانين موجود مصر با شرع اسالم سازگار نبود و اين واقعيت مسلمانان را رنج مي -1

 .تأثير قرار دهد گذاري را تحتدستگاه قانون ،خواست براي انطباق قوانين با شرعلذا الجهاد مي. داد

 .با اسرائيل آشتي - دولت سادات– مقابله با حاميان -2

 .جلوگيري از دستگيري، آزار، تحقير بنيادگرايان مسلمان -3
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-اوضاع اجتماعي، اقتصادي موجـود، توافـق   كساني كه سادات را ترور كردند، در برابردر واقع 

هاي سادات و دستگيري و اعدام پس از ترور. هاي كمپ ديويد و سركوب حكومتي واكنش نشان دادند

  .اندهاي اجتماعي و زيرزميني پرداختهگسترده، اعضاي اين گروه بيشتر به فعاليت

  سازمان و تشكيالت) ت

هاي جهادي مصر اعتقاد به رهبري جمعي داشت، سازمان الجهاد بر خالف بسياري از سازمان

داد تا در تصميم گيري هـا و اجـراي   رصت مياين مسأله به جهاد ف. لذا از شوراي رهبري برخوردار بود

الجهـاز   –از نظر ساختاري، سـازمان بـه وسـيله يـك ارگـان رهبـري       . آن انعطاف پذيري داشته باشد

ي امـور  ارگـان رهبـري مسـئول كليـه    . شـد اداره مـي  -جهاز التقـيم  –و يك ارگان مشورتي  -القيادي

  .اجرايي، برنامه ريزي و تعيين خط مشي بود

يك مجلس شوراي ده نفـره داشـت كـه     ، وان توسط علي المغربي بنيان گذاري شداين سازم

عبدالرحمن با صـدور فتواهـاي مختلـف و مبتنـي بـر      . بود» شيخ عمر عبدالرحمن«رياستش به عهده 

ارگـان رهبـري تنهـا در    . ي تاريخي و استنباط فقهي، مشروعيت اقـدامات الجهـاد را اعـالم كـرد    رويه

-ور اهداف خاص نمود كه از مجلس شورا حكم تأييد تصويب قـانوني دريافـت مـي   شرايطي اقدام به تر

  .كرد

  .اين سازمان داراي سه ركن جداگانه بود

  .پرداختن اول، به امور تبليغاتي، عضوگيري، تحقيقات و اجراي قوانين مذهبي ميكر

ك، هـاي مسـايل تكنولوژيـ   هـايي در زمينـه  ن دوم، مسئول امور عمليـات بـود كـه شـاخه    رك

  .داشتامور بهداشتي و پزشكي  ،امور رزمي و آموزشي  ،ي سالح و اطالعاتپشتيباني و تهيه

  .داخلي بود يي ارتباطچنين نظارت بر شبكهمسئول امور روابط خارجي و همن سوم، رك

  ي عملگسترش جغرافيايي و حوزه) ث

  .گيردي فعاليت آن، سراسر خاك مصر را در بر ميدامنه عمل الجهاد و حوزه
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  استراتژي و دكترين عملياتي) ج

ايـن  . تر نبايد به تـأخير انـداخت  ي فرصت مناسبالجهاد بر اين باور است كه جهاد را به بهانه

-ي مسلماني ارائه كرده است كه در نهايت تنها از طريق جهاد دائمي ميگروه، دكترين جديدي درباره

شان در اجراي شريعت اسـالمي موجـب بـروز    برانشكست و كوتاهي مسلمانان و ره. توان به آن رسيد

  .كفر در آنها خواهد شد

  

   20الزرقاوي

در اردن  1966اكتبـر   20تولـد  مابو مصعب الزرقاوي با نام اصلي أحمد فاضل النزال الخاليله 

توسط نيروهـاي ائـتالف    2006ژوئن  7اعالم كرد و در عراق يشاخه خود را رهبر گروه القاعده او ،بود

  .راق كشته شددر ع

  

  21القاعده

 تاريخ پيدايش) الف

اسامه بن الدن و همپيمانانش از  درآن زمان. كرددر سودان طي  خود را القاعده دوران جنيني

تـر و  ، القاعده را در قالب سازماني بـزرگ »عرب هايافغان«سازمان الجهاد مصر با مجاهدان مشهور به 

نقطه عطف تـاريخ ايـن   . سازماندهي كردند» هاان و صليبييهودي جبهه جهاني عليه«تر به نام پيچيده

به افغانستان  - ندكه اينك القاعده نام گرفته بود -جنگجويان عرب اين سازمان  سازمان زماني بود كه

   .كردند مهاجرت

گـران  هاي جهادي عليه اشغالافغانستان به انجام فعاليت قبايل پشتون كشورالقاعده در ميان 

اين حضور سبب ايجاد انسجام در ميان اعضاء و طرفـداران پشـتون آنهـا گرديـد، تـا      . شوروي پرداخت
                                                 

 .www.wikipedia.org. المعارف اينترنتي ويكيپديادايره - 20
21- http://www.javannewspaper.com/ 1385/851011 /media.htm و   www. .hamshahrionline.ir/News/?id=18421  
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٢١ 

پـس از خـروج    .ي عمل آنان در قبايل پشتون گسترش پيدا كـرد جايي كه ايدئولوژي اين گروه ونحوه

ي عقايـد  شوروي از افغانستان وتشديد منازعات داخلي، نيروهاي القاعده به اختالفات مذهبي و اشـاعه 

قالب حكومـت طالبـان، قـدرت را در افغانسـتان بـه       قبايل پشتون بعدها در. وسلفي دامن زدند وهابي

 .كشور استيال يافت اين بر 1996آنها از سپتامبر  دست گرفتند و نظام بنيادگرا و مستبد

ي بـا حمايـت همـه جانبـه     -2001تا دسامبر  1996از سپتامبر –در طول پنج سال  ،القاعده

» الملليجهاد بين«ها چه كه بنا به ادعاي آندهي آنتوسعه تشكيالت خود در سامان طالبان، موفق به

ي حمله پس از واقعه. هاي متعددي را در سراسر افغانستان داير نمايدناميد، گرديد و توانست پايگاهمي

بـه   و سپس اشغال افغانستان توسط آمريكـا، كـه   2001سپتامبر  11هاي دوقلوي نيويورك در به برج

ديـد،  سقوط طالبان در اين كشور انجاميد، القاعده كه تمركز خود را در افغانستان تضـعيف شـده مـي   

  .اي خود را افزايش داداي و چند قارهگسترش منطقه

  مرام و ايدئولوژي) ب

القاعده، يك گروه چند مليتي سني مذهب سلفي وهابي است كه عمدتاً از مسلمانان حنفي و 

تفكر اين گروه متأثر از وهابيت حاكم بـر عربسـتان اسـت كـه در مـدارس      . كندميحنبلي عضوگيري 

  .شودسلفي پاكستان تدريس مي

  اهداف آرمان) پ

هـاي  گر سرزمينآميز، نابودي كفار اشغالاش از اقدامات خشونتالقاعده مدعي است كه هدف

هـاي  مليـاتي عليـه صهيونيسـت   اما تـاكنون هـيچ ع  . اسالمي، به ويژه آمريكا، انگليس و اسرائيل است

  فلسطين اشغالي يا منافع اسرائيل انجام نداده است

موضـع ضـد   . آرمان القاعده، تشكيل امپراتوري طالباني سلفي در سراسر جهـان اسـالم اسـت   

ي نفوذ انقالب اسـالمي ايـران و تشـيع    اش دارد، گسترش دامنهشيعي القاعده كه ريشه در مرام وهابي

  . داندبراي خود خطر ميدر جهان اسالم را 
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  سازمان و تشكيالت) ت

ي المللــي دارد و در پــنج حــوزهدهــي، مــاهيتي جغرافيــايي و بــينالقاعــده از نظــر ســازمان

ي آسـياي مركـزي و قفقـاز، آسـياي     ي آسياي جنوبي، حـوزه حوزه: دهي شده استجغرافيايي، سامان

  .ب عربي و مديترانهي غرفارس، و حوزهجنوب شرقي، آسياي جنوب غربي و خليج

بـا دو   2001سازمان و تشكيالت القاعده، پس از اشـغال افغانسـتان توسـط آمريكـا در سـال      

پراكندگي اعضاي آن و تعيين رهبران جديد مناطق مختلف القاعده درجهان : چالش اساسي روبرو شد

پذيزفت كـه  اي صورت مياين اقدام بايد به گونه. سازي سيستميي ايجاد ارتباط با آنها و شبكهو نحوه

مشكل امنيتي براي اين رهبران جديد و هوادارانشان پديد نيايد، و شرايطي ايجـاد شـود كـه رهبـران     

ي عمليـاتي خـود بـا    ، بـار ديگـر رابطـه   »بهشت افغانستان«جديد، پس از فروپاشي قدرت سازمان در 

ايـن امـر در دو مرحلـه    . بگيرنـد از سـر   جنگجويان القاعده را كه در سراسر جهان پراكنده شده بودند،

  :گرفتصورت مي

 بـه طـول   2002تا پايان تابستان  در افغانستان تورابورا پايگاه كه از زمان سقوط ،مرحله اول

سپتامبر در  11اي كه قبل از انجاميد و طي آن تالش شد به جاي افراد كشته يا به اسارت گرفته شده

 .ندهان جديدي منصوب گردندفرما ،هرم قدرت سازمان منصب مهمي داشتند

مسـتقل كـه    هـاي با تشكيل حوزه ،شروع مي شود 2002كه از اواخر تابستان  ،در مرحله دوم

. دنـ كار خود ادامه ده به ،هركدام داراي ساختار رهبري و عملياتي مستقل و منابع مالي محلي هستند

ته كه بـراي انجـام عمليـات و    خالف گذش و بر اشتههاي مستقل نيازي به تبعيت از مركز نداين حوزه

، به شـكل مسـتقل عمـل    رهبري مركزي در ارتباط بودند مادر و يتامين مالي به طور مستمر با حوزه

  .نمايندمي
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٢٣ 

فقـط  اين سـازمان  در ساختار جديد . عملياتي استهاي سراسر جهان داراي حوزه القاعده در

حوزه  كه هر حوزه نياز بهبدون آن هستند طبه شكل مشورتي با يكديگر در ارتباالقاعده  رهبران اصلي

 :اين پنج تن عبارتند از. ديگرداشته باشد

 .سازمان اسامه بن الدن، موسس و رهبر - 1

 .ايمن الظواهري نفر دوم سازمان - 2

  .مسوول امور مالي» سعيد شيخ«مصطفي احمد الحساوي مشهور به  - 3

  .يغاتي القاعدهپيچيده و مسوول امور تبل ابو محمد المصري، شخصيتي مرموز و - 4

 .»ابو خباب«مدحت مرسي، مشهور به  - 5

  گسترش و حوزه عمل) ث

القاعده در سراسر جهان داراي حوزي عملياتي كلي است، كه بر اساس توزيـع جغرافيـايي بـه    

  :ترتيب زير هستند

بر عهده  فرماندهي اين حوزه. شامل پاكستان، هند و افغانستان :و پاكستان حوزه هند - 1

محلي نظارت  است كه بر فعاليت هاي چهار شبكه جهادي» مجاهد خالص«هور به مش» امين الحق«

 :ازاين شبكه ها عبارتند .دارد

  .»رمسعود ازه مولوي«به فرماندهي » سپاه محمد« -

 .»نسيد صالح الدي«به فرماندهي » جنبش مبارزين كشميري« -

 .»يعبدالرشيد التراب«جماعت اسالمي كشمير به فرماندهي  -

شامل ازبكستان، چچن، گرجستان و جنوب چين،  :و قفقاز مركزي آسيايحوزه منطقه  - 2

  :نظارت دارد زيرطاهر يولداشيف است كه بر چهار شبكه محلي  فرماندهي اين حوزه بر عهده

 .كه خود يولداشيف موسس آن است» ازبكستان جنبش اسالمي« -

س از كشته بود كه پ» امير خطاب«سازمان  ، موسس اين»سازمان مجاهدين عرب چچن« -

 . فرماندهي سازمان را بر عهده گرفت، »ابوالوليد عبدالعزيز الغامدي«شدن وي 
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٢٤ 

 . »ابوالعطيه«گرجستان به فرماندهي  در منطقه بنكيسي» شبكه التوحيد والجهاد« -

اوجيماندي «انگ چين استقرار يافته و كي سينكه در استان » جنبش اسالمي اويغورها« -

  .عهده دارد، فرماندهي آن را بر »عباس

» رضوان عصام الدين«قبال . شامل اندونزي، مالزي و فيليپين :حوزه جنوب شرق آسيا - 3

 از سوي القاعده به سمت فرماندهي اين حوزه انتخاب شده بود كه پس از» حنبلي«مشهور به 

 مشهور به» سوميرو«نزديكترين فرد وي؛ سرهنگ  2002آگوست در  دستگيري وي در تايلند

  :دارد نظارت زيروي هم اكنون بر پنج گروه محلي . زمام امور را به دست گرفت» ذوالقرنين«

كهولت  است كه به دليل» ابوبكر بابشير«، موسس اين گروه »جماعت اسالمي اندونزي« - 1

كه » ذوالمتين«به نام  پس از بازداشت حنبلي نيز فردي. رهبري را به حنبلي واگذار كرد 1994سن در سال 

همان كسي است كه در » نابغه«. عهده گرفت ر و از نزديكان وي است رهبري اين گروه را برمشهو» نابغه«به 

  .كرد اجرابرنامه ريزي و  را اندونزي »بالي«عمليات بمب گذاري  2002اكتبر 

 .»جعفر ابوطالب«اندونزي به رهبري» سرباز جهادي«گروه موسوم به  - 2

  .»يزيد صفعت«مالزي به رهبري » جماعت اسالمي« - 3

  .»ابو صبايا«مشهور به » عبدالرزاق جنجالني«فيليپين به رهبري » سياف نبش ابوج« - 4

 .»اوستافا زاريف گوالبي«به رهبري » اسالمي آزاديبخش مورو جبهه« - 5

. شامل عربستان، يمن، كويت، عراق، اردن، تركيه ولبنان :سخليج فار حوزه خاورميانه و - 4

دستگيري  ه سمت فرماندهي اين حوزه منصوب شد اما پس ازعبدالرحيم الناشري از سوي القاعده ب در ابتدا

رهبري » ابوعلي«به  مشهور» سالم طالب سنان الحارثي«، 2002در سپتامبر  CIA توسط –در امارات  -وي 

 .تحوزه را بر عهده گرف

در » پريداتور«هواپيماهاي بي سرنشين امريكايي موسوم به  با موشك 2003ابوعلي در نوامبر 

  .جايگزين وي گرديد» حمدي االهدل محمد«تل رسيد و يمن به ق

 :دنظارت دار زيراين حوزه بر پنج شبكه محلي 
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٢٥ 

 هاي سعودي القاعده بر خوداين عنواني است كه هسته» العرب يانصار القاعده در جزيره« 

  .به قتل رسيد 2002بود كه در ژوييه » يوسف العييري«رهبر اين گروه . اندگذاشته

كشته  نيز كمي پس از وي - جايگزين وي  -» ابوهاجر«مشهور به » ز عيسي المقرنعبدالعزي« 

العتيبي در عمليات نيروهاي  سعود. رهبر انصار القاعده شد» سعود بن حمود العتيبي«پس از ابوهاجر . شد

  .كشته شدعربستان  در 2006سال  امنيتي

  ».خالدبن عيسي السلطان«به رهبري » كويت سلفيون«سازمان  

  »الفضلي طارق«به رهبري » ابين. ارتش عدن« 

 .»محمد ابو غيث«انصار القاعده در يمن به رهبري  

حوزه صرفا بر عراق متمركز شده است و داراي سه سازمان جهادي همپيمان با القاعده  شعبه دوم اين

 است

  :كه عبارتند از

  .كشته شد 2007سال كه » ابومصعب الزرقاوي«به رهبري » جماعت توحيد و جهاد« 

  .»مال كريكار«به رهبري » جنبش انصار االسالم« 

  .»ابوعبداهللا حسن بن محمود«به رهبري » انصارالسنه در عراق ارتش« 

  :گيردرا در بر مي زيرنيز شامل اردن، لبنان و تركيه است و سه گروه  شعبه سوم اين حوزه

معنوي الزرقاوي است و هم  كه پدر» ابومحمد المقدسي«به رهبري » سلفيه اردني جنبش« 

 .اردن به سر مي برد» السويقه«زندان  اكنون در

  .»ابو محجن«مشهور به » عبدالكريم السعدي« لبنان به رهبري» عصبه االنصار« 

 .»حبيب آقداش«تركيه به رهبري  در» جبهه اسالمي سواران شرق بزرگ« 

آلمان، فرانسه، (آفريقا اروپايي و شمال  دولت 11شامل  :حوزه غرب عربي و مديترانه - 5

 ).يالجزاير، تونس، مراكش وليب ، هلند، بلژيك، ايتاليا، اسپانيا،انگليس
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هاي دارالبيضا رهبري اين حـوزه و نظـارت بـر    در ابتدا عبدالكريم المجاطي، مغز متفكر انفجار

انتقال وي اما اكنون مشخص نيست كه پس از . عهده داشت هاي زير زميني تركيه و مادريد را برگروه

حوزه غرب عربي و مديترانه به شـخص ديگـري واگـذار شـده و يـا       ،به حوزه خليج فارس و خاورميانه

  .دار گرديده استرا با حفظ سمت قبلي عهده اينكه المجاطي مسووليت جديد

و در  شـته كه با يكـديگر رابطـه بسـيار نزديكـي دا     گروه جهادي وجود دارند 11در اين حوزه 

  :ها عبارتند ازاين گروه. دارند فوق الذكر شعبه فعالتمام كشورهاي 

وي سومين  .»ابو مصعب عبدالودود« به رهبري» جماعت سلفيه دعوت و قتال الجزاير« - 1

ابو ابراهيم «مشهور به » نبيل صحراوي« موسس گروه و جانشينش» طابخحسن «فردي است كه پس از 

 .گرديدعده به سمت فرماندهي گروه منصوب القا از سوي ،در آگوست گذشته ترور شد كه »مصطفي

است كه پس » محمد الفيزازي«معنوي اين گروه  مراكش، رهبر» جناح سلفيه الجهاديه« - 2

  .محكوم شد سال زندان 20از انفجارهاي دارالبيضا به 

 .»اميلودي زكري«مراكش به رهبري » سازمان صراط المستقيم« - 3

 »وود مخمليدا«مراكش به رهبري » جماعت هجرت و تكفير« - 4

 .تاسيس شد» عبد الكريم المجاطي«كه توسط  »مراكش جماعت اسالمي جنگجويان« - 5

اين گروه توسط محمد بن فاضل تاسيس شد و  .»جماعت اسالمي جنگجويان ليبي« - 6

  .شده است سپرده» عبداهللا الصادق«اكنون رهبري آن به 

در  هاي خودشعبه كه بر »طارق معروفي«به رهبري » جماعت اسالمي جنگجويان تونس« - 7

  .معروفي اكنون در بروكسل زنداني است. بلژيك و ايتاليا نظارت دارد

كه او نيز در بروكسل   » نزار طرابلسي«به رهبري » سنت و الجماعه تونس سازمان« - 8

 .سازمان بر شعبه هاي بلژيك و هلند نظارت دارد اين. زنداني است

  .كه اكنون در تونس زنداني است» علي بن طاهر« به رهبري» جبهه اسالمي تونس« - 9

  .»ابو حمزه مصري«رهبري  در لندن به» سازمان انصار شريعت« -10
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 .»محمد عمر بكري«به رهبري » سازمان المهاجرون« -11

  استراتژي عملياتي و دكترين) ج

لذا به . هاي آسيا،آفريقا و اروپا استالقاعده يك سازمان تروريستي مخفي فراگير در سطح قاره

بهـره بـرده و در منـاطق     هـا كند از تنـوع و تكثـر رزمگـاه   المللي آن، تالش مياي و بينقاره دليل بعد

استراتژي تنوع رزمگاه، در مواجهه با يك دشمن يا گروه دشمنان . مختلف با دشمنان خود درگير شود

خـود  اما القاعده تنوع رزمگاه را به تنوع دشمنان تبـديل كـرده اسـت، كـه ايـن      . واحد، اثربخش است

عمليات انتحاري در اندونزي، اسپانيا، تركيه، چچن، عربستان، : شودموجب ناكارآمدي استراتژي آن مي

پاكستان، يا عليه شيعيان در عراق، قبل از آن كه تنوع رزمگاه محسوب شود و دشمني چون آمريكا را 

بـراي القاعـده پديـد    هاي مختلف هاي مختلف به چالش بكشد، دشمنان متعدد را در رزمگاهدر رزمگاه

  .آورده است

و غير انساني القاعده در اقدامات تروريسـتي  آور انگيز، شرمبخش، نفرتخشن، غير الهامشيوه«

ي اعمـال خشـونت و   ادامـه  22».خود به نام اسالم، موجب كاشت بذر نفرت در افكار عمومي شده است

ين روش، موجب پديد آمـدن ايـن شـائبه    اي جز بدنامي نداشته است و اصرار بر اتروريسم كور، نتيجه

شده است كه، گويا القاعده مأمور به ايجاد نفرت عليه خود و اسالم است، مأموريتي كـه تنهـا غـرب از    

  .بردآن سود مي

اهللا و اسـرائيل، القاعـده در   روزه ميان حزب 34ها غايب است؛ فرضاً در نبرد القاعده، در بزنگاه

هايي كه غرب يك شوك روانـي و خبـري نيـاز    برحسب اتفاق در زمان برد، اماسكوت كامل به سر مي

-الدن يـا ايمـن  باره يك اقدام تروريستي از سوي القاعده يا يك نـوار ويـدئويي از سـوي بـن    دارد، يك

  .شودهاي خبري جهان پخش ميالظواهري در شبكه

  

                                                 
22- www.zendagi.com/new-page-434.htm و   www.teror-victims.com 
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                                                        امام خميني

 1320(هجـري شمسـي    1280انقـالب اسـالمي ايـران كـه در     فقيه، فيلسوف، عارف و رهبر 

اهللا و نـزد آيـت   ،ق به حوزه علميه اراك هجرت نمود.ه 1339در . چشم به جهان گشود) هجري قمري

پـس از  . ميه به قم، امام نيز راهي قم شـد ي علپس از انتقال حوزه. را ادامه داد حائري تحصيالت خود

در ايـن دوران امـام بـه    . روجردي زعامت شـيعه را بـه عهـده گرفتنـد    اهللا باهللا حائري، آيترحلت آيت

اهللا بروجـردي، امـام   پس از رحلت آيت. اختنددهاي فقهي و فلسفي پرتدريس در حوزه و ادامه فعاليت

با استبداد داخلي بر عهـده   رهبري مردم مسلمان را در مبارزهشاه شد و  ي سياسي با رژيموارد مبارزه

هجري شمسي موجب شد تا رژيـم ايشـان را    1342و  1341هاي هاي امام در سالگريروشن. گرفت

پانزده سال دوري از ايران نه تنها موجب كاهش ارتباط امام با مـردم نگرديـد،   . دعيد نمايبدستگير و ت

به  1357انقالب را در  ،تا جايي كه با هدايت مردم. هاي ايشان شدبلكه سبب توجه مردم به بيدارگري

پس از پيروزي انقالب، امام خميني به عنوان رهبر انقالب، سكان هدايت كشـور را بـه   . زي رساندپيرو

ي امام، بيداري اسالمي را در سراسـر جهـان اسـالم    هاي مبارزاتي و نگاه حكومتيديدگاه. دست گرفت

  .در پي داشت

  

                                                   23الغطاءامام كاشف

، وحدت جهان اسـالم را  مسافرت به نقاط مختلف ضمن كه رشورمجتهد پ وعالم بزرگ شيعه 

هاي مبـارزه بـا آن آشـنا    او تالش داشت تا جهان اسالم را با ترفندهاي استعمار و شيوه. كرددنبال مي

مردم توانـا، انديشـه درسـت و    «: وي قايل بود كه، هر ملتي براي قيام بايد سه مولفه داشته باشد.نمايد

  ».كوشش دايم

  

                                                 
23- www.irib2.ir 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

٢٩ 

  االسالمرانصا

» خورمـال «مستقر در اطراف » جنبش اسالمي كردستان عراق«االسالم، ابتدا بخشي از انصار«

ميالدي در پي تصميم جنبش اسالمي براي پيوسـتن   1998بود، اما در جريان همايشي در اوايل سال 

  24 ».به دولت اتحاديه ميهني كردستان از اين حزب جدا شد

وي در . رهبري اين گروه را بر عهده داشـت » مال كريكار«به  معروف» الدين فرج احمدنجم««

او به . كرد و زير نظر عبداهللا الزم به تحصيل فقه اسالمي پرداختدر پاكستان زندگي مي 1980ي دهه

، اجازه اقامـت در ايـن كشـور را دريافـت كـرد، امـا       1991دنبال درخواست پناهندگي از نروژ در سال 

عمـر عبـدالكريم عبـدالعزيز    . كندو به عنوان فرمانده جنبش اسالمي فعاليت ميتابعيت نروژ را نداشته 

معروف به عمر بارزياني از اربيل، مكوان قاضي رمضان معروف به ماكوان مورياسـي، عبـداهللا الشـفيعي    

  .هاورلي، و ارسالن احمد معاريف، از ديگر رهبران اين گروه هستند مالوريامعروف به 

-ديني بـه شـمار مـي   حماس بود و يك گروه نظامي برخوردار از عقايد پاك نام اين گروه ابتدا

گـذاري و  چند عمليات بمـب . ي اتحاديه ميهني كردستان داشتاي در منطقهرفت كه فعاليت فزاينده

چند سـال  . ن نسبت داده شدآدر سليمانيه و اربيل صورت گرفت، به  1998قتل كه در نيمه اول سال 

مالعبـداهللا  «رهبري توحيد را ابتدا . ادغام گرديد »توحيد«گروه ديگري موسوم به بعد حماس ابتدا در 

توحيـد، گـروه   . از اهـالي اربيـل بـر عهـده گرفـت      »مال ابوبكر هاولري«در اربيل و سپس  »قاني بزازي

فرمانده اربيل را  »فرانسو حريري«شود انشعابي ديگري از جنبش اسالمي كردستان است كه گفته مي

اين گـروه در  . به قتل رسانده است 2001ري و طرفدار حزب دمكرات كردستان بود، در فوريه كه آسو

در واحـد   2001در اول سـپتامبر   »جبهه اسالمي توحيـد «. هاي بالك و قنديل مستقر استكوهستان

ايـن گـروه بـه طورعمـده     . ادغـام شـد   -دستيار هـاولري – »اسد محمد حسن«دوم سوران به رهبري 

                                                 
24- http://vb.mosalman.net/t968.html 
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٣٠ 

ي بعد، گروه جنداالسالم به رهبري عبداهللا الشافي تشكيل در مرحله. مندگان افغاني استمتشكل از رز

  25».شد

مسئوليت كامل اين سازمان را برعهده گرفت،  2001از زماني كه مالكريكار در دسامبر سال «

قاعـده  يا انصاراالسالم ناميده شد كه بودجه، اسـلحه و برخـي اعضـاي خـود را از ال     »االنصار«اين گروه 

  26».گيردمي

اي ميـان حلبچـه و مـرز    منطقـه ( »سـورن «گروه االنصار كنترل روستاهايي را در كوهستان «

نفر از جملـه   700در يك گزارش ادعا شده كه اين گروه داراي نيرويي متشكل از . بر عهده دارد) ايران

به ايران را نيافـت و   ميالدي اجازه ورود 2003سپتامبر سال  13مالكريكار در . نفر خارجي است 100

وي در سوئد دستگير و روانه آمستردام شد و به مدت چهـار مـاه در آمسـتردام زنـداني     . به سوئد رفت

از آن . با وجود درخواست استرداد وي از سوي اردن، به نـروژ فرسـتاده شـد    2003در ژانويه سال . بود

  27».منتقل گرديد »محمد حسن«پس رهبري اين گروه به 

ي كردسـتان  دليل اين كه مـردم كـرد منطقـه   هگري و وهابي است اما بروه، سلفيمرام اين گ

هـا  ها و حنفي مذهبعراق شافعي مذهب هستند ميزان توفيق تفكر وهابي كه در ميان حنبلي مذهب

مشي تروريستي آن كـه بـويژه در درگيـري بـا نيروهـاي      . بيشتر قابليت جذب دارد، محدود بوده است

گيـري از خشـونت حـداكثري و حـذف     دستان عراق بروز بيشتري يافت همان بهـره اتحاديه ميهني كر

  .رقيب است

  

                             آمايش توان انساني گروه مقاومت

  .ي مقاومت آنهاو باال بردن آستانه هاهاي مقاومت جهت تقويت تواناييسازي اعضا و نيروآماده

                                                 
25- www.aftab.ir/news/2007/jul/05/c1c1183640554_politics_world_england.php 
26- www.loot.ir/topnews- 1-انصاراالسالم.html 

27- selefiye.persiangig.com/document/Selefiye/new_page_11.htm 
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          Britan Empire                                    امپراتوري انگليس

-با استفاده از قدرت دريـايي در قـرن  يك ششم ايران وسعت دارد، كه  انگليسكشور كوچك 

بـا اسـتعمار    انگلـيس گـري  اشـغال . اي از جهان را اشغال نمودميالدي مناطق گسترده 19و  18هاي 

مـيالدي  در قـرن نـوزدهم   ايـن شـعار    .هاي مستضعف سبب رونق و بهبود وضعيت اين كشور شدملت

، كه حاكي از وسـعت  كندهاي تحت امپراتوري انگليس غروب نميمعروف بود كه خورشيد در سرزمين

  .ها بوداين سرزمين

 

    Soviet Empire                                     28امپراتوري شوروي

ــالب    ــس از انق ــوروي، پ ــور ش ــاعه   1917كش ــا اش ــم، ب ــذيرش ماركسيس ــدئولوژي و پ ي اي

نفوذ اين . داري حمايت كردرهاي زيادي را در راستاي مبارزه با سرمايهكمونيستي، كشو -ماركسيستي

  .امپراتوري بود شبه گيري اينكشور در نقاط مختلف جهان سبب شكل

  

   Ottoman Empire                                   امپراتوري عثماتي

ايـن  . كـرد  ميالدي در منطقه مديترانه حكومت مـي  1922تا  1299كه از  يك قدرت سياسي

، خاورميانـه  هـاي اغلـب بخـش  صـغير،   آسيايمناطق ) ميالدي 16قرن (راتوري در اوج قدرت خود امپ

قلمرو رسمي حكومت . شد را شامل مي قفقازتا  اروپا، قسمت جنوب شرقي افريقاال هايي از شم قسمت

ها و عشاير از ايـن رقـم    آن از طريق ايل اما حوزه نفوذرسيد،  ميليون كيلومتر مربع مي 5/6عثماني به 

امپراتـوري عثمـاني در پايـان جنـگ جهـاني اول بـا فشـار انگلـيس فروپاشـيد و           .رفت بسيار فراتر مي

  .از آن پديد آمدند... سودان و  كشورهاي تركيه، عراق، فلسطين، لبنان، كويت، عربستان، مصر،

                                                 
  Encarta Kids 2007المعارف ديجيتال ايتكارتا، دايره - 28
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   Imperialism                                           امپرياليسم

ي امپراتوري، كه در آن ساير كشـورهاي تحـت   متروپل، پس از مرحله كشورهنگامي كه يك 

رسد، ي تغذيه شدن خود از سوي كشورهاي تحت نفوذ خود ميكنند، به مرحلهنفوذ خود را تغذيه مي

   .شودعطا ميخواري به آن ام يا جهانصفت امپرياليس

  

                                                 -        29انتفاضه

اين اسم به صورت خاص بـراي  . است» جنبش، تكان و لرزش « و به معناي » نفض«از ريشه 

دسـامبر  ( 1366انتفاضـه از آذر  . رودي مـردم فلسـطين بـه كـار مـي     اشاره به قيام همگاني و گسترده

 -1: است، مانندهاي مختلفي انتفاضه داراي مشخصه و ويژگي. چنان ادامه داردهم آغاز شد، و) 1987

خيـزش   -4.  نداشتن رهبري مشخص و در نتيجه مردمي بـودن  -3.  اسالمي بودن -2.  مردمي بودن

  .مقاومت متكي به توان خود و توكل بر خدا -5.  ترين ابزار مقاومت يعني پرتاب سنگمردمي با ساده

  

                                                  اسالمي ايران انقالب

) ره(شمسي به رهبري امام خمينـي  1357دگرگوني عظيمي كه مردم مسلمان ايران در سال 

ايـن  . گراي شاه را سرنگون و دست آمريكا و اسراييل را از ايران كوتاه نمودندرقم زدند و حكومت غرب

پـس از پيـروزي   . شتال به ويژه در جهان اسالم دالملتأثيرات غير قابل انكاري در سياست بين انقالب

گراي اسالمي در ديگر نقاط جهـان بـه صـورت جـدي وارد     هاي اصولانقالب اسالمي در ايران، جريان

  . شدند ، فرهنگي، اجتماعي و دفاعيهاي مختلف سياسيعرصه

  
                                                 

   17ص.1379، تهران، نشر نذير، دانش واژگان سياسي ايران و جهانافراسيابي، عبداهللا،  -29
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                                             30انقالب سفيد شاه و ملت

در اين  .ي آزاد مردان و آزاد زنان تشكيل داد ي به نام كنگرهكنگره ا 1341ماه  دي19در شاه 

اصـولي را  «: اعالم كردوي  .انقالب سفيد مطرح كرد يا ماده را به نام انقالب شاه و مردم 6طرح  كنگره

گـذارم، بـدون واسـطه و     گانـه بـه آراي عمـومي مـي     عنوان پادشاه مملكت و رييس قواي سه كه من به

ــ القـاي رژيـم اربـاب و     1  :شرح زير اسـت  كنم به ان را در استقرار آن تقاضا ميمستقيما رأي ملت اير

 ي فروش سـهام كارخانجـات دولـت     ـ تصويب اليحه3  كردن جنگلها ي ملي ـ تصويب اليحه2  .رعيتي

ــ  6ي اصـالح قـانون انتخابـات     ـ اليحـه 5  كردن كارگران در سود كارگاهها ي سهيم ـ تصويب اليحه4

  ».د سپاه دانش به منظور اجراي تعليمات عمومي و اجباريي ايجا اليحه

  

                                                           انگيزه

هـاي  هـاي نيروهـاي مقاومـت و گـروه    انگيزه. داردنيروي مقاومت را به حركت واميچه كه آن

ذب و تواند به تنهـايي عامـل جـ   انگيزه مي. رهايي بخش و استقالل طلب در ايدئولوژي آنها ريشه دارد

ي اوليه آن هم براي جلب گروهي از مردم بسـيار مـؤثر   انگيزه ،در ابتداي كار. ي مردم باشدجلب توده

. تر اسـت ي ديگري مهمي امنيت از هر مسألهي انقالبي، براي توده مردم مسألهدر اواسط مبارزه. است

جنبش مقاومت پاسـخ   ي مقاومت به احتياجات معنوي و غير معنوي مردم و اعضايهنگامي كه جبهه

  .ي جذب مردم بيشتر خواهد شددهد، انگيزه

  

                                                      31اياد عالوي

از  1945در سـال   كـه  جنـبش وفـاق ملـي    ليبرال و سـكوالر  نخست وزير سابق عراق و رهبر

وني رژيم اياد عالوي كه پس از سرنگ. پدري بغدادي و مادري لبناني كه هر دو شيعه بودند به دنيا آمد
                                                 

30  - www.zekr.ir 

  www.wikipedia.orgالمعارف اينترنتي ويكيپديا، دايره 31-

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

٣٤ 

مجلـس  «گانـه   25مريكايي به عنوان يكي از اعضـاي  آاز سوي نيروهاي  2003صدام حسين در سال 

ژوئـن بـه سـمت نخسـت وزيـر و       28شوراي حكومت انتقالي عراق انتخاب شده بود، در تاريخ» الحكم

عراق  مريكاييآاولين رئيس دولت عراق پس از صدام حسين برگزيده شد و قدرت را از پل برمر حاكم 

پارچـه در انتخابـات پارلمـاني و معرفـي ابـراهيم       تحويل گرفت و تا هنگام پيروزي ائـتالف عـراق يـك   

  .جعفري به عنوان نخست وزير جديد عراق اين سمت را بر عهده داشت

  

      United States of America (USA)                     32اياالت متحده آمريكا

فدرال براي پايتخت  ◌ٔ ، شامل پنجاه ايالت و يك ناحيهشمالي يآمريكاكشوري است واقع در 

آمريكا سومين كشور پرجمعيت و چهارمين كشـور پهنـاور   . در آن قرار دارد سي واشنگتن دي كه شهر

نظـام   .شـود  تـرين كشـور جهـان شـناخته مـي      جهان است، و از لحاظ نژادي و گوناگوني مردم، متنوع

بنيـان گـذارده    جمهـوري فـدرال  و بـر اسـاس سيسـتم     قـانون اساسـي  رچوب حكومتي آمريكا در چا

 بريتانيـا  سـابق  ◌ٔ در پي اعالم استقالل و اتحاد سـيزده مسـتعمره   1776اين كشور در سال . است شده

، از شـمال بـه كشـور    اقيـانوس آرام ، در غرب به اقيانوس اطلسشور آمريكا در شرق به ك .شكل گرفت

مرز  گوانتانامواين كشور همچنين از طريق پايگاه دريايي . شود محدود مي مكزيكو از جنوب به  كانادا

اي از  همچنـين مجموعـه  . مـرز آبـي دارد   روسيهبا  آالسكادارد؛ آمريكا از طريق  كوبامشترك اندكي با 

  .اند ها، و مناطق متعلق به آمريكا در سراسر جهان پراكنده ها، ناحيه جزيره

  

           Capitalism Ideology                           ايدئولوژي كاپيتاليسم

                                                 
   Encarta Kids 2007رف ديجيتال ايتكارتا، المعادايره - -32
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٣٥ 

اصـالت سـرمايه در   . داري و سرمايه سـاالري شـكل گرفتـه اسـت    كه بر اساس سرمايه مرامي

ي منـابع فرهنگـي،   در پهنـه  دار بودن يا توليد سـرمايه كـردن  اي است كه سرمايهكاپيتاليسم به گونه

  . شودارزش تلقي مي هاي ملّيدرتسياسي، نظامي و اجتماعي ق

  

             Liberalism Ideology                             ايدئولوژي ليبراليسم

مركز و اساس اين ايـدئولوژي در  . اصالت دادن به اباحه و برنتافتن هرگونه قيد و شرطي است

  .نهفته است) برنتافتن بايدها و نبايدها(فر مفهوم لسه

  

         Idealogy                                             ايدئولوژي

پارچـه و  هاي يك جنبش يا جريان اجتماعي و سياسـي را در مـتن خـود يـك    مرامي كه ايده

  .سازدمنسجم مي

  

         Deterrence                                         بازدارندگي

هـاي  درگيـري از بـروز   ،ابزار فيزيكيكاربرد رواني به جاي  هايروشتدابيري كه با استفاده از 

  .نمايدجلوگيري مي حانهمسل

  

          Identity Crisis                                      بحران هويت

ي پاسخ مناسب به پرسش چيستي و كيستي خود در سطح ملّي، بحـران  عدم توانايي در ارائه

كند كه مردم به جاي وفـاداري  بحران هويت در نظام سياسي هنگامي بروز مي«. شودهويت ناميده مي
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٣٦ 

ي تعلقات قـومي و نـژادي و   اي يكپارچه به نام ملت در دايرهو احساس تعلق به مجموعهبه دولت ملي 

  33.»محلي قرار گيرند

  

    Mobilization                                         بسيج نمودن

دهي آحاد مـردم در قالـب جنـبش اجتمـاعي،     برانگيختن، جذب، گزينش، آموزش، و سازمان

  .شودبسيج شدن و بسيج ساختن ناميده مي

  

                                                         بلوك شرق

طي جنگ سرد، اصطالح بلوك شرق براي اشاره بـه اتحـاد شـوروي و متحـدينش در اروپـاي      

تا اويل  -بلغارستان، چكسلواكي، آلمان شرقي، مجارستان، لهستان، روماني، و(و اروپاي شرقي  مركزي

اتحـاد  (عنوان نامي براي پيمـان ورشـو   بلوك شرق همچنين به . استفاده مي شد) آلباني -1960دهه 

كار هب) يك سازمان اقتصادي بين المللي از كشورهاي كمونيست(يا كومكن ) نظامي به رهبري شوروي

چـون مغولسـتان و اغلـب كوبـا، ويتنـام، و كـره       متحدين شوروي خارج از اروپاي شرقي، هـم . رفتمي

  . نددشاصطالح بلوك شرق محسوب مي ءجز رخي مواقعبنيز شمالي 

  

     PJAK                                                      پژاك

-مـي  PKKي ايرانـي  طلب كردستان و شـاخه ، گروه جدايي»پارتي ژياني آزادي كوردستان«

ادعــاي ايـن گــروه تـالش بــراي تأسـيس جمهــوري فـدرال دموكراتيــك ايـران در فدراســيون      . باشـد 

. دهـد ان بـه تحـرك مسـلحانه ادامـه مـي     اين گروه در مرزهاي غربي ايـر  .انه استيدموكراتيك خاورم

                                                 
  .305، صهمانآقابخشي، علي و افشاري راد،  - 33
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٣٧ 

هـاي ايـن كشـورها، آزادانـه بـه تشـريح مواضـع خـود         رهبران آن در انگليس و آمريكا بارها از رسـانه 

  .اندپرداخته

  

                                                    تئوري واليت فقيه

 ؛مبتني بر اين كـه و حاكميت سياسي  حكومت يدر زمينه )ره(خمينيي بنيادين امام نظريه

داراي شـجاعت، عـدالت و    است كه ضمن فقاهتحق فقيهي ، )عج(حكومت در دوران غيبت امام زمان

  . است ئمها استمرار حركت انبياء و ،فقيه در اين تئوري، واليت. آگاهي باشدانزم

  

     Invasion                                                 تاخت

ي چريك كه به يورش مستقيم نيروها) دستبرد -كمين -تاخت(گانه يكي از انواع عمليات سه

  .شودبه دشمن، به نيت درگيري و انهدام آن محدود مي

  

      Terrorism                                               تروريسم

 اجتماعي دولتي يـا غيـر دولتـي، بـراي     -هاي سياسيدر مشي گروه» اصالت ترور و وحشت«

  .ر ديگرزدن سيادت فرد، گروه، حزب، يا كشويابي به قدرت، يا بر همدست

  

                                                      تقي شهرام

را او  34 ».به اين گـروه پيوسـت   1340ي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق كه در اواخر دهه«

   .شناسندمي مذهبي، به رويكرد ماركسيستي -، از رويكرد مليلوژيكايدئو ياوليه عامل تغيير

  

                                                 
  www. fa.wikipedia.org/wiki المعارف اينترنتي ويكيپديا دايره -34
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٣٨ 

      Civil Society                                         ي مدنيجامعه

ي بورژوايي، كه نسبت و شكاف ميان دولـت و مـردم را بـا چيـنش     ي شهري يا جامعهجامعه

  .نمايدنهادهاي مدني، تنظيم و پر مي

  

   Front de Liberation Nationale (F.L.N)             35بخش ملي الجزايرجبهه آزادي

جويان ايـن  متحد جنگي اين حزب قبل از استقالل الجزاير جبهه. تنها حزب سياسي الجزاير

اين جبهه به دنبـال پيـدايش دو حـزب در    . كردندكشور بود كه در راه استقالل ميهن خود مبارزه مي

ي اتحاديـه «كـه معتـدل بـود و از اتحـاد الجزايـر بـا       » ي دموكراتيـك اتحاديه«يكي . الجزاير پديد آمد

كه خواهـان اسـتقالل كامـل    » يكهاي دموكراتنهضت فتح آزادي«كرد، و ديگر پشتيباني مي» فرانسه

از جمله احمد بن بال، استوار سابق ارتش فرانسه، بـه قـاهره گريختنـد و    » نهضت«رهبران . الجزاير بود

-جبهه آزادي«بال بعدا بن. تأسيس كردند 1954فرانسه در  اي براي قيام بر ضددر آنجا سازمان نظامي

فرانسه از شمال افريقا بـود و اكثريـت اعضـاي     را به وجود آورد كه هدف آن بيرون كردن» بخش ملي

، مسـالي  »ي دموكراتيـك اتحاديه«ما رهبر . با آن موافقت كردند» هاي دموكراتيكنهضت فتح آزادي«

بـال بـود، زيـرا او بـا هـدف نهـايي       به وجود آورد كه رقيب سـازمان بـن   را» نهضت ملي الجزاير«حاج، 

مسالي حاج بـه فرانسـه تبعيـد شـد و اهميـت       اما. انسه بودي سازش با فرموافق نبود و آماده» جبهه«

در » جبهه«. بال و يارانش منتقل شداز دست داد و رهبري يكسره به بن خود را در نهضت ملي الجزاير

پـس  . طول كشـيد  1962به فرانسه اعالن جنگ داد و جنگ به شدت آغاز شد و تا سال  1954نوامبر 

با فرحت عباس و كريم بلقاسـم و بـن   » جبهه«، رهبري 1956در  اناز اسارت بن بال به دست فرانسوي

استقالل الجزايـر را بـه دسـت آورد، نهضـت بـه       1962ي ژوئيه 4در » جبهه«پس از آن كه . خده بود

ي يك نهضت، كه بعدا مخالفان ي رهبران درجهصورت تنها حزب سياسي الجزاير در آمد و تقريبا همه

                                                 
  .70ص ،همانآشوري، داريوش،  - 35
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٣٩ 

اين حزب داراي ايدئولوژي انقالبي چپ است و اقتصاد الجزايـر را بـه   . شدند بن بال شدند، از آن اخراج

حـزب كمونيسـت   . كند، و در عين حـال حـامي ناسـيوناليزم عـرب اسـت     سوي سوسياليزم هدايت مي

  .خود را منحل كرد و به اين سازمان پيوست 1963الجزاير در 

  

   »لتحرير فلسطين الجبهه الشعبيه«               36ي خلق براي آزادي فلسطينجبهه

ابطـال  (گروه قهرمانـان بازگشـت    -الف: ائتالف سه گروه تأسيس شد با 1967در نوامبر سال 

ايـن سـازمان از نظـر     .جوانـان پيشـتاز   -د جبريل پبه رهبري احم -جبهه آزادي فلسطين -ب) العوه

اي است كـه  گيرد و نخستين جبههقدمت حضور در صحنه مقاومت خلق فلسطين بعد از فتح قرار مي

رهبـر ايـن جبهـه ژرژ حـبش و     . نينيسم را در جهان عـرب رواج داده اسـت  ل -ماركسيسم هايانديشه

ايـن جبهـه فعاليـت خـود را در     . شود، كه به شكل مجله در بيروت منتشر ميبودهارگان آن » الهدف«

اب و اسـرائيل  شروع كرد و بيشتر به ربودن هواپيما و خرابكاري در بيرون از مرزهـاي اعـر   1968سال 

ي خلق براي آزادي فلسطين، فرماندهي كل، به اكنون با انشعاب آن، گروهي به نام جبهه .مشغول شد

 .رهبري احمد جبرئيل وجود دارد كه در سوريه مستقر است

  

   جالل طالباني

، و از رهبـران جنـبش   عـراق  رئيس جمهور كنوني عراق و رهبـر اتحاديـه ميهنـي كردسـتان    

 .استگرايي كرد  ملي

  

          Social Movement                                ٣٧جنبش اجتماعي

                                                 
36- http://www.qodstv.ir/sazmanha/ahzab.php?id=46&nation=0&type=0 

   790، ص1376نشر ني، چاپ هفتم، :، ترجمه منوچهر صبوري، تهرانجامعه شناسي گيدنز، آنتوني، - 37
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٤٠ 

بندي بزرگي از افرادي كه در صدد ايجاد يك فرايند دگرگوني اجتماعي يا ممانعت از آن گروه

ي هـا و شـيوه  ها در ستيزه قرار دارند، و اغلب با هـدف هاي اجتماعي معموال با سازمانجنبش. هستند

كننـد،  هايي كه به طور موفقيت آميزي براي قدرت مبارزه مياما جنبش. ندكننگرش آنها مخالفت مي

  .دوند ممكن است به سازمان تبديل گردنش نهزماني كه نهادي

  

  جهاد اسالميجنبش 

  تاريخ پيدايش) الف

-اي از اخـوان گيري، به عنوان شاخهي قبل از شكلسازمان جهاد اسالمي فلسطين، در دوره«

ي غزه به فعاليت فرهنگـي و اجتمـاعي اشـتغال    كه در ميان مستضعفين منطقه المسلمين مطرح بود،

المسـلمين قـرار نداشـت، و لـذا     ي مسلحانه با رژيم صهيونيستي، در دستور كـار اخـوان  مبارزه. داشت

هـاي ماركسيسـتي يـا    گران يهـودي بـه ناچـار بـه جنـبش     ي گرم با اشغالجوانان انقالبي براي مقابله

  38».شدندتمايل ميناسيوناليستي م

طين اشـغالي شـد، كـه    بخش اين دسته از جوانان در فلسـ پيروزي انقالب اسالمي ايران، الهام

ين به عنوان عامل اساسي و لذا د. هاي ديني بهره بردز ظرفيتتوان اها، ميصهيونيست براي مواجهه با

  .مي شكل گرفتعنصر هويت بخش به مقاومت فلسطينيان وارد عرصه شد و سازمان جهاد اسال

سازمان جهاد اسالمي كه در مناطق پرجمعيت و فقيرنشين غزه نفوذ دارد، با الهـام از تعـاليم   

شـدت بخشـيد تـا     1986اين سازمان، به حمالت خود در سال . به مقاومت پرداخت) ره(امام خميني 

  39».گرديد 1987ي اول فلسطين، در دسامبر جايي كه آغازگر انتفاضه

  مرام) ب

                                                 
38- http://www.moqavemat.ir/  
39- www.sajed.ir/pe/content/view/419/65/ 
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٤١ 

ي اهل سنت فلسـطين، و  دين اسالم در جامعه يحوزهن جهاد اسالمي از مرام ديني در سازما

  .بردمشي ايدئولوژيك نزديك به جمهوري اسالمي بهره مي

  اهداف و آرمان) پ

 1948اهداف و آرمان سازمان جهاد اسالمي، رهايي قدس شريف و آزادي مناطق اشغال شده 

اسالم به عنوان يك منطق، جهاد به عنـوان  «نشان دادن  اين جنبش به هدف. فلسطين است 1968و 

اين سازمان، با مشي دينـي، قائـل بـه     40».وسيله آن و فلسطين هدف رهايي بخش تأسيس شده است

كـرد خـود را از انقـالب    تحقق يك جامعه و حكومت تحت لواي دين در فلسطين است، كـه ايـن روي  

  .اسالمي ايران الهام گرفته است

  تشكيالتسازمان و ) ت

. هاي سياسي، فرهنگي، آموزشـي و نظـامي اسـت   سازمان جهاد اسالمي فلسطين داراي شاخه

» قسم«كه به اختصار » القوي االسالميه المجاهده«با نام  1992ي نظامي جهاد اسالمي در سال شاخه

بـر شـدت   » سـرايا القـدس  «ي مسجداالقصي بـا نـام   شد، شكل گرفت، و سپس در انتفاضهناميده مي

  .عمليات خود افزود

سـرايا  «هاي كوچكي از مبـارزين نظيـر   ي نظامي اين سازمان، ابتدا توسط دستهحركت شاخه

هـاي عزالـدين قسـام، بنيـان عمليـات      گـذاري شـد و سـپس در قالـب گـردان     پايه» ميالجهاد االسال

  .استشهادي در انتفاضه را نهاد

. هبران سـازمان جهـاد اسـالمي بودنـد    شيخ عبدالعزيز عوده، فتحي شقاقي و رمضان عبداهللا ر

-هـم . ها دستگير و از فلسطين اخراج شـد توسط صهيونيست 1988شيخ عوده رهبر جهاد اسالمي در 

هاي يهـودي بـه   ي مالت توسط تروريستدر جزيره 1995اكتبر  26چنين دكتر فتحي شقاقي نيز در 

  41.بر عهده داردشهادت رسيد و اكنون رمضان شلح عبداهللا رهبري اين سازمان را 

                                                 
  .1995يناير  27، جريدة الحياة، محمد لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين هالمصادر الفكريسعيد الموعد، محمد  40-

  1386حسين، شهيد فتحي شقاقي كيست؟، نشر شاهد، كار، خامه41- 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

٤٢ 

  گسترش جغرافيايي و حوزه عمل) ث

ها ي باختري، عمليات رزمي خود را عليه صهيونيستسازمان جهاد اسالمي از نوار غزه و كرانه

سـتقرار دارد،  ادر بيرون از مرزهاي فلسطين، در لبنان و سـوريه  . كندهاي اشغالي اجرا ميدر سرزمين

  .طين اشغالي استي عملياتي آن محدود به فلساما حوزه

  دكترين و استراتژي عملياتي) ج

چنين اسالمي بودن سازمان جهاد اسالمي، اسـتراتژي عمليـاتي   با توجه به وجه جهادي و هم

گـران، بـاال بـردن    هاي اشـغالي بـراي اشـغال   سازي سرزمينآن بر عمليات استشهادي به منظور ناامن

دكترين سازمان جهاد اسالمي، بر مشي مقاومت . وار استاست... ي اشغال، گرفتن تلفات از آنها و هزينه

  .ها استوار استبا هر نوع سازش با صهيونيست تمسلحانه به عنوان تنها راه نجات فلسطين، و مخالف

  

   آموزيجنبش دانش

ترين طيف از حيث كثرت نفرات، كه هاي اجتماعي از حيث سن و گستردهطيف جنبشاولين 

سني خود دنبال » تين اي جري«لبات نسلي خود را در عبور از مقطع .، مطادر شرايط عادي و طبيعي

  .پردازدي حقوق اجتماعي و سياسي عموم مردم جامعه ميكند، و در شرايط انقالب، به مطالبهمي

  

          Student Movement                                   جنبش دانشجويي

هـاي اجتمـاعي و   كشمكش و برخوردهاجنبش سياسي جوانان دانشجو و كه بازتاب تناقضات، 

نيز بيانگر اين واقعيت است كه پيشرفت فني و رشد اقتصادي مبتني بر اصل مصرف وسيع و بازده باال 

هاي انساني خاص خـود را  بستهاي اجتماعي و بن، بحرانمتصلّبحكومتي رويه و فشار سيستماتيك، 

 ت بلكه عليـه اقتـدار اسـاتيد و سـاير    امعه نيساين جنبش تنها متوجه اقتدار سياسي ج. كندميآشكار 

  .دخيزيميبرشمارند هاي اجتماعي كه جوانان دانشجو آن را خفقان اجتماعي ميحوزه
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           Green Movement                                 42جنبش سبزها

 1979سبزها در سال . ايهاي هستهگروه متشكل از طرفداران محيط زيست و مخالفان سالح

. نيـز بـه پارلمـان آلمـان راه يافتنـد      1983فرستادند و در سـال  » پارلمان اروپا«ان خود را به نمايندگ

و بسياري از استراليا، ژاپن، هلند، بلژيك و ساير كشورهاي اروپايي  كه در كشورهايي مانند احزاب سبز

  .شوندبندي ميمدرن دستههاي اجتماعي پست، در طيف جنبشآمدند كشورهاي آسيايي پديد

  

                                        ماركسيستي –جنبش سوسياليستي 

سوسياليسـتي و   ايـدئولوژي چـپ   هـاي هاي اجتماعي كه براي تحقق آرمانشجنب دسته آن

ايـن جنـبش در دوران جنـگ سـرد در     . پـردازد دهـي طبقـات اجتمـاعي مـي    ماركسيستي به سـامان 

بـا  . گيـري داشـت  گسترش چشـم  آسيا آمريكاي التين و شرق -آفريقا -ي خاورميانهكشورهاي منطقه

هـاي چـپ بـود، رفـرم در ايـدئولوژي      ي جنـبش چنين شـوروي، كـه قبلـه   فروپاشي بلوك شرق و هم

  .گيري شده استركسيسم، تحت عنوان نئوماركسيسم آغاز و پيما

  

           movement                      جنبش

ت «چـون  ورهـايي هـم  گروهـي از مـردم كـه حـول مح    » جمعـي « اجتمـاعي  فعاليت قوميـ« ،

بـه دسـت آوردن مـوقعيتي يـا ايجـاد      ، بـراي  ... ، و »نـژاد «، »سـن «، »صنف«، »مذهب«، »جنسيت«

تغييرات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي، شـكل گرفتـه و بـا رويكـردي انتقـادي عليـه وضـع        

  .پردازندموجود به اعتراض مي

  

                                                 
 www.en.wikipedia.org/wiki/Green_politics  المعارف اينترنتي ويكيپديا،دايره -42
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  جنداهللا

 تاريخ پيدايش) الف

مرزبان ايرانـي در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان، و      9با ربودن  1384در سال  ،گروه جنداهللا

اين گروه در قبال آزادي گروگان، خواستار آزادي . انتقال آنها به كشور پاكستان، اعالم موجوديت نمود

هاي انقالب جمهوري اسالمي، به جرم شرارت و قاچاق مواد برخي از اعضاي خود گرديد، كه در دادگاه

  .االرض، به اعدام محكوم شده بودنددر، به عنوان مفسد فيمخ

  مرام) ب

ي سـلفي وهـابي بـوده و از مشـي     يك گروه تروريستي است كه داراي انديشـه گروه جنداهللا، 

ي بلوچسـتان ايـران بـا مـرام     توان اين گروه را القاعـده در واقع مي. بردپروا بهره ميخشونت كور و بي

  .طالباني ناميد

  هاف و آرماناهدا) پ

در  1384اسـت، در سـال   » عبدالمالك ريگـي «ي اين گروه كه يك جوان بلوچ به نام فرمانده

دفاع از حقوق ملي و مذهبي قوم بلوچ و اهل سنت  ،مصاحبه با راديو بلوچ، هدف اصلي اين گروهك را

  .در جنوب شرقي ايران اعالم كرد

يت خشونت كـور بـه سـرعت مـورد توجـه      اما پس از اقدامات تروريستي متعدد، به دليل ظرف

اي و سياسـي ايـن   آمريكا و انگليس واقع شد و مورد حمايت آموزشي، تجهيزاتـي، تسـليحاتي، رسـانه   

ي اين گروهك در آمريكا، دكتر ريگي عموي عبـدالمالك اسـت و ايـدئولوگ    نماينده. كشورها واقع شد

هاي تلويزيون صداي آمريكـا  ور در برنامهآن نيز يك فرد بلوچ مقيم لندن است كه هر از چندي با حض

VOA در  1386عبـدالمالك ريگـي در سـال    . كنـد هاي ايـن گروهـك را تشـريح مـي    اهداف و برنامه

هاي جاسوسي آمريكا، انگليس تحت تعاليم سرويس VOAي تلفني با تلويزيون صداي آمريكا مصاحبه
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گيـري از تـوان   و تالش براي بهره» مت ايرانجنبش مقاو«و پاكستان، از تغيير نام گروهك جنداهللا، به 

  .ي اقشار و اقوام ايراني عليه دولت جمهوري اسالمي پرده برداشتهمه

  سازمان و تشكيالت) ت

گيري از تروريسم گـرم و  يك گروه كوچك تروريستي است كه به دليل بهرهجنداهللا،  كگروه

هـاي  ت خشونت كور، در دست سـرويس اين گروه، به دليل ظرفي. ي مردمي استسخت، فاقد پشتوانه

لذا سازمان . كندي ثبات در جنوب شرق ايران عمل مياطالعاتي غربي، در نقش يك عامل برهم زننده

آن از دو جزء اصلي تشكيل شده است، يكـي بخـش اقـدامات تروريسـتي مسـلحانه و ديگـري بخـش        

ي ارتبـاط خـود بـا    ار عمومي مسألههرچند كه اين گروه تالش نموده است در افك. ترانزيت مواد مخدر

ي عمـل طالبـان، و بـه منظـور     وهابي آن و تقليد از شـيوه  -مواد مخدر را انكار نمايد، اما مشي سلفي 

-گيري اهرم حربهاز به دست اف بر تحركات مرزي، خود را ناگزيري خود، و همچنين اشرتأمين هزينه

يـات تروريسـتي ايـن گـروه، و در پـي اعتـراض       با شـدت گـرفتن عمل  . داندي ترانزيت مواد مخدر مي

، تعدادي از اعضاي آن را دستگير و بـه جمهـوري اسـالمي    1387جمهوري اسالمي، پاكستان در بهار 

  .تحويل نمود

  گسترش جغرافيايي و حوزه عمل) ث

و استان كرمان اقـدام بـه عمليـات     استان سيستان و بلوچستان يمحدوهجنداهللا در  كگروه

پايگـاه آن در بلوچسـتان    .نشين مستتر نموده اسـت و به ويژه خود را در مناطق بلوچ دهتروريستي نمو

  .نمايدمي... گذاري، و گيري، بمبربايي، گروگانپاكستان است و با عبور از مرز در اين سو اقدام به آدم

  دكترين و استراتژي عملياتي) ج

مشـي ايـن گـروه، اقـدامات و     ي گروهك جنـداهللا،  به دليل كيش شخصيت در وجود سركرده

لـذا بـا اتخـاذ مشـي خشـونت كـور و       . عمليات خشن و پر صدا، براي هرچه بيشتر مطرح شدن اسـت 

چـون ايـن روش در درون كشـور موجـب ايجـاد      . تروريسم سخت، سعي در اثبات روز افزون خود دارد
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بـردار اصـلي،   تيجه بهرهگردد، در نوحشت و طبعاً نفرت فزاينده نسبت به اقدامات تروريستي مزبور مي

ثبـاتي و نـاامني در   هاي اطالعاتي آمريكا و انگليس هستند كه از اين گروه براي ايجاد بيتنها سرويس

... ربـايي، اخـاذي، بمـب گـذاري، كمـين، و      گيـري، آدم گروگـان . كننـد جنوب شرق ايران استفاده مي

هـاي عمرانـي و   ي دامن زده و مـانع از تـالش  ثباتي و ناامنهايي هستند كه با اعمال آنها، به بيتاكتيك

  .چنان محروم بماندشوند، تا سيستان و بلوچستان، همآباداني و اقتصادي در منطقه مي

  

                                                    43جنگ فرهنگي

جنـگ  . ي تهديدهاي نرم را دربرداردي فرهنگ است كه دامنهاي استراتژيكي در حوزهمنازعه

ي القاء مستقيم يا غيـر مسـتقيم صـورت    ليات رواني با كاركرد باورسازي به شيوهفرهنگي از طريق عم

  .گيرد و روش شيوع آن از طريق رسانه، هنر و نهادهاي آموزشي و علمي استمي

  

                                                  44)سرد(جنگ نرم 

و  آمـوزش (ي فرهنـگ كـه تعلـيم و تربيـت     اي است كه در سطح استراتژيك در حوزهمنازعه

گيرد، تـا بـه باورهـا و عقايـد كـه      را در برمي... اي، ورزش و ، آموزش عالي، كاركردهاي رسانه)پرورش

  .سازنده مدل زندگي هستند شكل دهد

  

                                              45)ولرم(جنگ نيمه سخت 

ي اقتصـادي و  اي است در سطح استراتژيك در حوزه سياسـت و اقتصـاد كـه محاصـره    منازعه

  .گيرد و با اين روش سعي در تحميل اراده بر حريف دارددر برمي سياسي را

                                                 
  .31، ص،1385آموزي، ناشر اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانش ،جنگ فرهنگي، پرحلم، مجيد - 43
  .12، صهمانپرحلم،  - 44
  .12، صهمان، پرحلم - 45
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                                                            جهاد

به معناي وسعت، قدرت، توان و طاقت، و يـا  » جهد«ي ي جهاد از نظر لغوي، يا از ريشهواژه«

بـدانيم، در آن   »جهد«هر گاه جهاد را از ريشه . به معناي سختي و مشقت گرفته شده است» جهد«از 

گويند كه هر آنچه را كه از قدرت و توان و طاقت و نيرو به كف دارد، تـا  به كسي مي» مجاهد«صورت 

در نظر » جهد«ي و اگر جهاد را از ريشه. آخرين حد وسعت و امكاناتش، در راه هدف خود به كار گيرد

هـا و مشـكالت   ر فراخناي دشـواري بگيريم، در رابطه با آن، مجاهد كسي را گويند كه با طيب خاطر د

-گام بگذارد و براي رسيدن به اهداف خود، در سنگالخ هستي پيش تازد و سرفرازي خود را در عرصه

مفهوم جهاد عميق و گسـترده اسـت، هـر گونـه تـالش در امـور فرهنگـي،         46».ي پيكار جستجو كند

كه در ميدان جنگ و نبرد در برابـر   گاهشود و آنرا شامل مي... سياسي، اقتصادي، نظامي، بهداشتي و 

گـران داخلـي اسـتعمال گـردد مفهـومي از جانبـازي و       تهاجم نظامي كفار و دشمنان اسالم و طغيـان 

  . در راه مسير اسالم است گر، پيكارگر و تكاپوگريتالش ،پس مجاهد. گيردفداكاري را در برمي

  

  جيش المهدي

 تاريخ پيدايش) الف

گـران، جنـبش   ، در مقابلـه بـا اشـغال   و اسـتراليا  انگليس -ي آمريكاپس از اشغال عراق از سو

عنـوان  . سياسـي تاسـيس شـد    -ذهبيبه عنـوان گـروه مـ    2003شيعي جيش المهدي در ژوئن سال 

، امام دوازدهـم شـيعيان انتخـاب    )عج(حضرت امام مهدي  از نام با الهام )ارتش مهدي( المهديجيش

   47.شد

  مرام و ايدئولوژي) ب

                                                 
  .13، ص)1367تهران، (، دفتر نشر فرهنگ اسالمي،جهادسين، نوري، ح  - 46

47- www.csr.ir/Departments.aspx?lng=fa&depid=44&abtid=06&semid=1372 
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فرهنگي تشـيع   -اجتماعي -دي يك جنبش شيعي است، و در نتيجه مرام سياسيجيش المه

اين گروه قائل به پيوند دين با سياست و ايفاي نقش فعال و حداكثري دين در حيات . را برگزيده است

هـاي  تـرين خـانواده  با خاندان صدر كه سرشـناس  المهديجيش يپيوند گسترده. سياسي جامعه است

گيري نظري و عملي اين جنـبش از مشـرب فقهـي نجـف و     راق است، موجب بهرهه در ععلماي  شيع

  .كربال شده است

  هااهداف و آرمان) پ

-ي اجتماعي، سياسي و فرهنگي را دنبـال مـي  المهدي در حركت خود اهداف گستردهجيش

  :كند

 .گري با هدف بيرون راندن بيگانگان از خاك عراقمقاومت در برابر اشغال - 1

 .ديدگان از اشغال عراق توسط آمريكا و انگليسيبحمايت از آس - 2

 .گسترش شريعت اسالم - 3

 .سازي، در عراق جديدحضور در دولت و مجلس و مشاركت در دولت - 4

 48.مرجعيت شيعه واليت تالش براي ايجاد حكومت اسالمي، تحت - 5

  سازمان و تشكيالت) ت

ود داراي تشـكيالت  هاي خـ ي فعاليتي گستردهالمهدي به دليل دامنهجنبش مقاومت جيش

 -خودجوش نسبتاً بزرگي است، كه تالش نموده است با الگو گرفتن از جنبش مقاومـت لبنـان   ،مردمي

  :ساختار خود را طراحي نمايد -اهللاحزب

گران المهدي كه مقابله با اشغالبا توجه به حكمت پيدايش جيش: بخش نظامي - 1

در سرتاسر جنوب و مركز عراق به  غربي بود، بخش نظامي اين جنبش به سرعت شكل گرفت و

المهدي به به اين ترتيب جيش. گران پرداختمند به مقاومت و متنفر از اشغالجذب جوانان عالقه

                                                 
48- http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=2996 
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نفر  60000شود قريب به ادعا مي. نشين عراق تبديل شدبزرگترين جنبش چريكي مناطق شيعه

 .عضو دارد

تأثيرگذاري عمومي از المهدي با هدف مشاركت در قدرت و جيش: بخش سياسي - 2

 30هاي سياسي شركت نموده و به دليل محبوبيت نسبي، توانستي حكومت، در فعاليتحوزه

ي دولت يز در كابينهوزير ن 6چنين كرسي در مجلس شوراي عراق را به خود اختصاص دهد و هم

وابسته به اين  گران آمريكايي وزرايميالدي، تحت فشار اشغال 2006كه در اواخر سال  داشته باشد،

المهدي در البته جيش. وزير عراق شدندي نوري المالكي نخستجنبش مجبور به استعفا از كابينه

 .قدم بودگران در حكومت عراق، در اين استعفا پيشاعتراض به مداخالت اشغال

هاي خدمات عمومي و روابط گيري از شيوهالمهدي با بهرهجيش: بخش اجتماعي - 3

دهي نموده و به كمك مستمدان و هاي اجتماعي خود را سازمان لبنان، بخشاهللاجتماعي حزب

المهدي در جلب حمايت ي جيشالمنفعهاقدامات عام. گري پرداخته استديدگان از اشغالآسيب

 .ي گوناگوني استاين جنبش داراي مؤسسات خيريه. مردمي او مؤثر بوده است

ي طالب جوان، به ي گستردهاز شبكه گيريالمهدي با بهرهجيش: بخش فرهنگي - 4

ي ديني چنين در راستاي تحقق جامعهگران و همتبليغ سياسي مذهبي شورانگيز عليه اشغال

 هاي مكتوب و سمعي و بصري است، و ضمناً از نفوذ خود دراين جنبش داراي رسانه. پرداخته است

وجود كربال و . بردرا مي فرهنگي يبردارديني و مساجد حداكثر بهرهمدارس علميه مدارس عمومي،

 .المهدي پديد آورده استنجف اشرف و حلّه، موقعيت فرهنگي مناسبي براي جيش

  ي عملگسترش جغرافيايي و حوزه) ث

تا بغداد در مركز گسـترش   در جنوب نشين عراق از بصرهدر تمام مناطق شيعهالمهدي جيش

رك صدر بغداد و شهرهاي نجف، كربال، حلّه و كـوت و  ي عمل اين جنبش عمدتاً در شهدارد، اما حوزه

  .العماره است
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  دكترين و استراتژي عملياتي) ج

المهدي به عنوان يك گروه مذهبي، طبيعتاً مسجد محور، و بـه دليـل رويكـرد عمـومي     جيش

هاي چريـك شـهري و   ي مقاومت مسلحانه از روشاين جنبش در عرصه. گراستمقاومت مردمي، توده

-گران اسـتفاده مـي  ناپذيري با اشغالي سياسي از مشي سازشدر عرصه. بردرايي بهره ميچريك صح

بالفاصـله   ،ها كه پس از اشغال عـراق ي اعتقادي و مذهبي، باهوشياري از ترفند انگليسيدر حوزه. كند

دگي او براي انواي خگيري از وجههاهللا خويي را از لندن به كربال و نجف آوردند، و قصد بهرهفرزند آيت

طئـه پرداختنـد كـه بـه قتـل      ن را داشتند، به مقابله بـا ايـن تو  سازي شيعياق و آرامتسهيل اشغال عرا

از سوي ديگر همواره تالش كرده است كه بـراي  . عبدالمجيد خويي در مقابل چشم سربازان غربي شد

ي يـن گـروه رابطـه   ا. خنثي كردن تبليغات و سوء تفاهمات، خود را به مرجعيت شيعه نزديـك نمايـد  

-ري، مسـجدمحوري، تـوده  مدامرجعيت. اهللا حايري از مراجع تقليد در نجف اشرف داردنزديكي با آيت

  .المهدي استهاي دكترين جيشبرخي از مؤلفه... ناپذيري و گرايي، سازشگرايي، جوان

ا، تجهيـزات و  هـ گيري از آموزشگران آمريكايي و انگليسي، همواره اين گروه را به بهرهاشغال

هاي عراق، با حمايت هاي جمهوري اسالمي متهم نموده و متقابالً ايران را به دخالت در درگيريكمك

  .اندها ارائه نكردهسندي براي اثبات اين اتهام سازد، اما تاكنون مدرك ومتهم مي المهدياز جيش

  

   Guerrilla                                                     چريك

، پارتيزان اروپاي شرقي و كماندوي التيني اسپانيايي ي گورياليكلمه كه معادلاي تركي واژه

المللي، چريك كسي است كه درگير عمليات نامنظم است و سـالح خـود را   بر مبناي قوانين بين. است

هـا بـه سـه    چريـك . علني حمل كرده و سازمان مشخص و آرم معين و مرام اعالم شـده داشـته باشـد   

  .شوندتفكيك مي چريك دريايي چريك صحرايي و ري،ي چريك شهدسته
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  التحريرحزب

  تاريخ پيدايش) الف

الـدين النبهـاني، فقيـه و فعـال سياسـي فلسـطيني، در       توسط تقي 1952اين حزب در سال 

ي دانشـگاه  النبهـاني تحصـيل كـرده   . اي كه در آن زمان تحت حاكميت اردن بود، تأسيس شدمنطقه

به عضويت حزب بعـث در آمـد و از    1948وي در سال . دگاه هاي فلسطين بوداالزهر مصر، و قاضي دا

التحريـر را بـراي ثبـت نـام قـانوني رد      مقامات اردني تقاضاي حـزب . سوسياليسم عربي طرفداري كرد

اما محبوبيت آن از اردن و سوريه فراتر رفت و به شمال افريقا، تركيه و آسـياي جنـوب شـرقي    . كردند

ا فروپاشي اتحاد شوروي فعاليت خود را در آسياي ميانـه آغـاز و در نيمـه دوم دهـه     اين حزب ب. رسيد

  .به سرعت در اين منطقه رشد كرد 1990

ظهـور كردنـد،    1930ي التحرير مانند بسياري از احزاب سياسي عرب كه پـس از دهـه  حزب

ي اولـين  هاني از جملهالنب. هاي حزب سياسي مدرن را در قالب اتخاذ برنامه و ساختار اخذ كردويژگي

توان با استفاده از مفهوم گفتمان اسالمي، حزب سياسـي مـدرن   روشنفكران عرب بود كه ادعا كرد مي

  49.ايجاد كرد

ي غربي و تا حدودي در بيروت حمايت مردمـي را  در اردن، كرانه 1950ي اين حزب در دهه

آن به اين نتيجه رسـيد كـه نـه    حمايت بيشتري به دست آورد و رهبري  1960ي در دهه. كسب كرد

  50.تنها در اردن، بلكه در عراق و سوريه نيز از پشتيباني كافي براي كسب قدرت برخوردار است

-دهه. هاي خود باشد، مردبدون آن كه شاهد به نتيجه رسيدن تالش 1977النبهاني در سال 

ز اعضاي مؤسس حزب، كه القديم ظلوم، ايوسف شيخ عبدل. براي اين حزب دوران افول بود 1980ي 

  .او هم فلسطيني بود، جانشين النبهاني شد

                                                 
49  - Taji, A Fundamental Quest.Hizb ai-Tahrir and the search of the Islamic Caliphate (Landan1996) op. Cit, p.xi. 

50  - Ibid.pp27-28. 
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يعنـي  . آغاز شد 1990ي تر حزب به صورت واقعي تنها در اوايل دههفعاليت مجدد و گسترده

در دوراني كه موج عالقه به اسالم سياسي در سرتاسر جهان اسالم امتداد يافت و وقايعي مانند جنـگ  

  .هاي راديكال شدسبب گسترش رويكردعراق و آمريكا بر سر كويت 

درگذشت و فلسطيني ديگري با نام عطا ابوالرشتا جانشين  2003القديم ظلوم در آوريل عبدل

  .وي شد

  مرام ) ب

در حال حاضر، ايدئولوژي اين حزب نسبت به آنچه در نوشـته هـاي النبهـاني در دهـه هـاي      

نبهاني به اسالم و سياست، حزب التحرير را از رويكرد ال. تشريح شده، تغيير كرده است 1960و  1950

هاي سيد قطـب و  النبهاني ايده. عمده اسالم گرايان مصري در عصر حاضر متمايز مي سازد يدو نحله

اخوان المسلمين خواستار اجراي وجوه مختلف اسـالم در قالـب   . كندالمسلمين را رد مينظرات اخوان

هـاي  وجـوه شـاخص انديشـه   .شـود عي رفرم اسالمي تلقي ميهاي قانوني موجود بودند كه نوچارچوب

وي .مؤلفه اصلي دولت، شخص حاكم يعني خليفه خواهـد بـود  «: ي  كلي استنكته ششالتحرير حزب

شود و اعضاي اين شورا نيز به نوبه خود توسط مردم توسط مجلس االمم كه يك شوراست، انتخاب مي

سياسـت  . ور نظامي و روابط خارجي را به عهده داشـته باشـد  تواند كنترل امامير مي. شوندانتخاب مي

  .»داري استمبني بر بازگشت به نظام پولي طالپايه ونفرت از سرمايه حزب اقتصادي

  اهداف و آرمان) پ

  :اين اهداف عبارتند از. التحرير صريح و كامال بلندپروازانه استي حزباهداف تعيين شده

با تعبيري كـه از خالفـت    -بازآفريني يك دولت اسالميبه عبارتي  .دولت اسالميايجاد  - 1

 . كه زماني بر جهان اسالم حاكم بوده است -دارند

هـاي  ي وجوه زندگي و جايگزيني آن با تلقيتالش براي تسري قوانين اسالمي در كليه - 2

 .مدرن
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اگر قرار باشد يك سرزمين، دولت : اين حزب بر اين باور است كه .كشور اسالمي -دولت - 3

ي مقـررات و قـوانين آن برگرفتـه از شـريعت     مي تلقي شود، بايد همه مفاد قانون اساسي و كليـه اسال

  51.اسالمي باشد

التحرير، شخص حاكم، يعنـي خليفـه خواهـد بـود كـه وي      ي اصلي دولت در نگاه حزبمؤلفه

-توسط مـردم انتخـاب مـي    -شورايي است -اعضاي مجلس االمه. شودتوسط مجلس االمه انتخاب مي

احزاب سياسي مجاز به فعاليت هستند، مشروط به اين كه بر مبنـاي اسـالم عمـل نماينـد و در     . شوند

  .گو باشندچارچوب شريعت در مقابل خليفه پاسخ

ي سياسي برشمرده در آثار مكتوب اين حزب، سه مرحله براي مبارزه: ي سياسيمبارزه - 4

يـت پيـامبر اسـالم بـراي برقـراري دولـت       شده است، كه مبناي آن تفسيري است كه از بعثت و مأمور

  :اسالمي دارند

ي فرهنگ سازي، كه شامل يافتن، جذب كردن و پرورش افرادي است كه به مرحله -الف

  .ايدئولوژي حزب اعتقاد دارند

اي كه امت تالش كند تـا اسـالم در زنـدگي،    ي ارتباط با امت اسالمي، به گونهمرحله -ب

  .ابددولت و جامعه تعميم و تسري ي

ي به دست گرفتن دولت و اجراي كامل و بدون نقص احكام اسالم و گسـترش  مرحله -ج

  52.و صدور پيام آن به جهان

  سازمان و تشكيالت) ت

ها يا دوايري كه معموال پنج ترين سطح در قالب حلقهبناي مدارك موجود، اعضا در پايينبر م

در . نـام دارد » مشـرف «كنـد ضا را هـدايت مـي  حلقه كه اع رئيس هر. شونددهي ميعضو دارند سازمان

                                                 
ي پژوهشكده: ي احسان موحديان، تهران، ترجمهالتحريراسالم راديكال در آسياي ميانه، واكنش به حزبالمللي، گروه بحران بين - 51

 .26،ص1383مطالعات راهبردي، 
52  - The Methodology of Hizbut- tahrir for charge. Al-khilafah publication (Landan 1999),p.24. 
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د دارد كـه بـه وي   ي بزرگ يا كميته محلي مجـاور، رهبـري وجـو   سطح هر بخش يا در رأس هر محله

لـي  نماينـده مح . كنـد دهـي مـي  ها را از طريق چند دستيار سازماناو فعاليت. شودگفته مي» مساعد«

رئيس اين شورا دبيـر كـل   . شودمنصوب مي) قيادت(زب المللي حتوسط شوراي سياسي مركزي و بين

 -الـدين النبهـاني  تقـي . بر عهده ابوالرشتا فلسـطيني اسـت   2003حزب است كه مسئوليت آن از سال 

رهبر (عبدالرحمن البغدادي  -)التحرير در سوئدرهبر حزب(فدي عبداللطيف  -شيخ عبدل القديم ظلوم

ترين ، از شاخص)وري، رهبري حزب در انگليسمهاجر س(عمربكري محمد  -)التحرير در اندونزيحزب

 .اندالتحرير از بدو تأسيس تاكنون بودهرهبران حزب

  ي عملگسترش جغرافيايي و حوزه) ت

رغـم  هرچند كه علـي . شدالتحرير به صورت عمده در اردن انجام ميي حزبهاي اوليهفعاليت

 1990ي هاي سياسي دهـه آزادي. نمايد وجود طرفداران خود، هرگز نتوانست به صورت قانوني فعاليت

. محدوديت بيشتري اعمـال شـد   1993در اردن فرصت بيشتري در اختيار حزب قرار داد، اما در سال 

اين مسـأله موجـب شـد تـا بيـروت پايگـاه       . النبهاني مدت مديدي از عمر خود را در بيروت تبعيد بود

  .فوذ جدي در فلسطين نيافتاما اين حزب هرگز ن. هاي حزب باشدبسياري از فعاليت

نيروهـاي امنيتـي سـوريه از سـال     . التحرير در سوريه تاكنون ممنوع بوده اسـت فعاليت حزب

اي اعضاي اين حزب را دستگير كردند، كه بسياري از آنهـا از سـوي   به صورت گسترده 2002- 1999

  .بشاراسد عفو شدند

. ي عراق خـود را اعـالم كـرد   خه، تأسيس شا2003التحرير پس از سقوط صدام در سال حزب

  .اما هيچ گونه فعاليت آشكاري از اين شاخه ديده نشده است

در مصر و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي حزب التحريـر، فعاليـت    1974به دنبال كودتاي 

  53.اين حزب در آن كشور ممنوع شد

                                                 
53- Shereen Khaiallah, ‘The Islamic Liberation Party: Search For a Last Idel’, Vision and Revision in Arab Society 1974, Cenam 
Reports (Beirnt.1975), pp.86-95. 
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  .شدند تخريب شد و اعضاي آن دستگير 1983التحرير در تونس در سال مراكز حزب

هاي قذافي مدت كمي به طـول  التحرير براي تأثيرگذاري بر سياستدر ليبي نيز، تالش حزب

التحرير را تحمـل كنـد، فعـاالن حـزب را     از آنجايي كه قذافي نتوانست انتقادات اعضاي حزب. انجاميد

  .نتايج فعاليت حزب در خاورميانه به ميزان زيادي ناچيز بوده است. كرد دستگير و زنداني

علت رشد اين حزب در اروپـاي غربـي مهـاجران نسـل     . اين حزب در اروپاي غربي فعال است

علـت ايـن   . ممنـوع اعـالم كـرد    2003التحرير را در ژانويه آلمان فعاليت حزب. دوم مسلمانان هستند

در دانمـارك نيـز حمايـت    . ئيلي و ضـد يهـودي آن حـزب عنـوان كـرد     ممنوعيت را تبليغات ضداسـرا 

مسلمانان مهاجر در جذب اعضاي اين حزب مؤثر بوده است، فدي عبداللطيف از رهبران حزب در سال 

فعاليـت حـزب بـه ويـژه در لنـدن، بيرمنگـام،       . التحرير در انگليس بسيار فعال بوده استحزب 2003

هر چنـد  . شودگيري برخوردار است، بيشتر مشاهده ميمسلمان چشمبردافورد و شفيلد كه از جمعيت 

از سوي بكري محمود منجر به تنش فزاينده در محـيط   54ي هلوكاستاي بر سر واقعهي رسانهمناقشه

تـا بكـري محمـود از سـوي      التحرير و دانشجويان يهـودي شـد  ها ميان دانشجويان عضو حزبدانشگاه

كنار شود، اما رهبران فعلي حزب در انگلـيس تـالش دارنـد    بر 1996 المللي حزب در سالرهبري بين

  .ها داشته باشنداي با رسانهارتباط دوستانه

كنندگي زيادي در حمايت از قوانين اسالمي برخوردار التحرير در اندونزي از قدرت بسيجحزب

پيمـايي ژانويـه   در جاكارتا و كنـداري در جنـوب شـرقي سوالوسـي و راه     2002تظاهرات اكتبر . است

كننـدگي ايـن حـزب در    ي قـدرت بـاالي بسـيج   عليه اشغال عراق از سوي آمريكا، نشان دهنده 2003

  .اندونزي است

گـذاران آن اغلـب   بنيـان . اعـالم موجوديـت كـرد    2000ي پاكستاني حـزب در نـوامبر   شاخه

  .برنديآميز بهره مهاي خارج از پاكستان هستند و عمدتاً از ابزار مسالمتپاكستاني

                                                 
54- Holocaust 
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التحرير در كشورهاي مختلف خـود را بـه برقـراري خالفـت اسـالمي      هاي مختلف حزبشاخه

  .دانندمتعهد مي

  استراتژي و دكترين عملياتي) ج

ي ي اول جنبـه التحرير احياي نظام خالفت اسالمي است كه در مرحلهدكترين عملياتي حزب

از تحقق دولت اسالمي و با اجازه خليفه جايز ي جهاد را پس اين حزب مسأله. سياسي و فرهنگي دارد

  .شماردمي

داري و تنفـر از سـرمايه   55التحرير بر اساس بازگشت به نظـام طالپايـه  دكترين اقتصادي حزب

  .در حالي كه استراتژي عملياتي حزب، وضع قوانين منطق با شريعت اسالمي است .استوار است

  

  حزب اهللا لبنان 

  پيدايش) الف

هـاي  فعاليـت با بازگشت تعدادي روحاني لبناني اعزامي به نجف اشرف، و آغاز  1960در دهه 

، حركت اجتمـاعي شـيعه در لبنـان    برگزاري جلسات درس و سخنراني چنينو هم مذهبي و اجتماعي

-، شرايط مناسبي را بـراي گـرايش  1960ي هر چند فضاي فرهنگي و سياسي دهه. شكل نويني يافت

پيـدا  به مرور، نقش سه تن از علماي شـيعه در لبنـان وضـوح بيشـتري     . ساختهاي ديني فراهم نمي

  .اهللاو سيد محمد حسين فضل -الدينشيخ محمد مهدي شمس -امام موسي صدر: نمود

داد و بـه لبنـان   انجام  و نجف امام موسي صدر، تحصيالت حوزوي و ديني خود را در شهر قم

-را به حـوزه  پس آنسآغاز كرد و » نيكي و احسانجمعيت «و فعاليت خود را در چارچوب  هاعزام شد

مجلـس اسـالمي اعـالي    «ايجاد  اقدام به 1967در سال . هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي تسري داد

نهادهـاي  در امور شيعيان نمود، كه داراي همـان احتيـارات   به عنوان يك نهاد ديني رسمي » شيعيان

                                                 
55- Gold Standard 
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گيـري مسـايل و   در گـام سـوم، بـراي پـي    . بود لبنانهاي مذهبي و ديني درهديني ساير طوايف و فرق

در گـام  .را به عنوان يك جنبش سياسـي و اجتمـاعي بنيـاد نهـاد    » جنبش محرومان«مشكالت مردم، 

را بـه   56»امـل «گردان هاي مقاومت لبنان يـا  ها، گري صهيونيستچهارم، با هدف مقاومت عليه اشغال

  .اسرائيل شر مطلق است: اين بودشعار وي . عنوان بازوي نظامي جنبش تشكيل داد

 در منطقـه شـرقي  » دكوانـه «فعاليت خـود را در  ) ره(الدين اهللا شيخ محمدمهدي شمسآيت

آغاز كرد و سپس به منطقه  مردمبيروت، با امامت مسجد منطقه و اهتمام به امور اجتماعي و فرهنگي 

صدور جزوات  آورد و اقدام بهپديد  »جمعيت خيريه فرهنگي« وي. رفتشياح در حومه جنوبي بيروت 

آموزشـگاه  « از توانوي ايجاد كرد، مي كه يمؤسسات ديگر از .نمود »ارشاد فرهنگي«با عنوان  متعددي

الدين گسترش يافـت و  هاي شيخ محمد مهدي شمسبه مرور فعاليت.نام برد »اي اسالميفني و حرفه

  .شد لبنان نايب رئيس مجلس اسالمي اعالي شيعيان

را در نبعه، واقع در منطقه شرقي بيروت آغـاز   ، فعاليت خوداهللا سيدمحمدحسين فضلاهللاآيت

را در ) ع(مسجد امـام رضـا    جماعت چنين اماموي هم. نهاد بنيانرا » جمعيت خانواده برادري« كرد و

  . بود» بئر العبد«

دين و ال، امام موسي صدر، شيخ محمد مهدي شمس1974-75با آغاز جنگ داخلي لبنان در 

گيري در مبارزات، و به ويژه راهي دكتر مصطفي چمران، نقش چشماهللا، با همسيد محمد حسين فضل

با پيروزي انقالب اسالمي ايران در . بخشي به آنان داشتنددر ايجاد انسجام و در ميان شيعيان و هويت

و بـه تجديـد حيـات خـود      اي يافتهو آغاز بيداري اسالمي، شيعيان لبنان نيز اميد تازه) 1979(1357

  .پرداختند

روي تـا بيـروت، موجـب خيـزش     و پـيش  1982تجاوز رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان در 

  .شيعيان شد و مقاومت اسالمي لبنان پديد آمد

                                                 
  )امل(افواج المقاومه اللبنانيه  - 56
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شرايط تهديد رژيم صهيونيستي، و نوراميدي كـه انقـالب اسـالمي ايـران در دل محرومـان و      

پارچه را با سه هدف اساسـي نمايـان   يجاد تشكيالت اسالمي يكمستضعفان ايجاد كرده بود، ضرورت ا

  :ساخت

 .ي كامل و شايسته براي زندگي بهترايمان به اسالم، به عنوان شيوه - 1

 .اهللاگري صهيونيسم با تكيه بر جهاد في سبيلمقاومت در برابر اشغال - 2

 )ع(رهبري و زعامت ولي فقيه در استمرار حركت انبياء و ائمه - 3

نفـر را بـه    9هاي اسالمي، طرح نهايي را تـدوين و  ين اهداف، نمايندگاني از گروهبراي تحقق ا

هاي اسالمي و جنبش امل اسالمي هر يك تجمع علماي بقاع، كميته. عنوان نمايندگان خود برگزيدند

بـه امـام    ،معروف شـد » 9سند «اين گروه طرح نهايي خود را كه به . سه نماينده در اين جمع داشتند

پس از آن، گروه هـاي  . تقديم كردند و در نتيجه با نظر موافق ولي فقيه، مشروعيت يافت) ره(خميني 

اسالمي موافق سند ياد شده، تصميم به انحالل ساختارهاي تشكيالتي موجود خـود گرفتنـد و تشـكل    

  . را پديد آوردند» حزب اهللا«به نام واحد جديدي 

  مرام) ب

قد به واليت فقيه، تالش براي تحقق حكومت ديني، و اهللا، يك گروه شيعي است كه معتحزب

  .باشدتسري احكام اسالم در زندگي فردي و اجتماعي آحاد مسلمين مي

  اهداف و آرمان) ج

 .گران و بسط مقاومت اسالمي در برابر رژيم صهيونيستياخراج اشغال - 1

 .ريگگرايي و طايفهي حاصل از فرقهحفظ يكپارچگي لبنان و جلوگيري از تفرقه - 2

 .ي واليت فقيهتحقق حكومت اسالمي مبتني بر نظريه - 3

 ).عج(سازي براي ظهور حضرت مهديزمينه - 4

  سازمان و تشكيالت) ج
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امـا در  . بـرد اهللا در ابتداي تشكيل از الگوي رهبري با عنوان كادر رهبري شورا بهره مـي حزب

نيـاز در مـراودات    گوي رسمي به جهت بـرآوردن ي سرگشاده، ايجاد سمت سخنطي يك نامه 1985

مأموريت شورا، به سه سال افزايش يافت و انحصـار  . اعالم نمود را سياسي رسمي و اعالم مواضع حزب

ي متولي شكسته شد و به دبير كل حـق نـامزدي و انتخـاب شـدن بـراي      انتخاب دبير كل به دو دوره

 -)اولين دبير كل حـزب (شيخ صبحي طفيلي  -اهللاعالمه محمدحسين فضل. هاي متوالي داده شددوره

شـيخ   -شـيخ نعـيم قاسـم    -شيخ حسين كـوراني  -)دومين دبير كل حزب( شهيد سيد عباس موسوي

در مـاه مـه    حـزب اهللا  فعلي دبير كل ،سيد حسن نصراهللا .انداهللا بوده، رهبران گروه حزبمحمد يزبك

 .انتخاب شد 1993

هاي پارلماني سي، اجرايي، فعاليتاهللا، داراي پنج شوراي جهادي، سياساختار تشكيالتي حزب

 .و قضايي است، كه رياست هر يك را يكي از اعضاي شورا برعهده دارد

هاي مربوط به جريانات سياسي گوناگون شوراي سياسي متشكل از مسئوالن بخش - 1

هاي سياسي را به شورا دارد و نيز برقراري تماس ي تحليلو اعضاي كميته تحليل است و وظيفه ارائه

  .رتباط با نيروهاي سياسي و حزبي مختلف را پيگيري مي كندو ا

عليه اشغال و همه  ،گيرنده مسئوالن پيگيري عمليات مقاومتشوراي جهادي در بر - 2

 .است ...سازي، آموزش نظامي، تجهيز و پشتيباني و آماده مانندامور مرتبط با آن، 

ست و امور هاي پارلماني شامل نمايندگان حزب در مجلس اشوراي فعاليت - 3

نويس و پيشنهادهاي مرتبط به كند و به بررسي پيشرا پيگيري مي» وفاداري به مقاومتفراكسيون «

همچنين پيگيري امور مناطق، . پردازدهاي قانوني ارائه شده به مجلس نمايندگان ميلوايح و طرح

ن شورا است، عالوه بر هاي مختلف اداري بر عهده ايشهروندان و ارتباط با مسئوالن دولتي و دستگاه

آن كه هماهنگي نمايندگان با مواضع سياسي حزب را به گونه اي كه موظف به اعالم آن در مجلس 

 .ها و اظهارنظرهاي خود باشند، در دستور كار خود داردنمايندگان و مالقات
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و بخش  اصنافشوراي اجرايي از مسئوالن واحدهاي فرهنگي، اجتماعي، تربيتي و  - 4

ها و اقدامات اجرايي اين شورا مسئول فعاليت. و نيز مسئوالن مناطق تشكيل شده است مشاغل آزاد

 .ندستهمرتبط با سازمان حزب و مؤسسات و نهادهاي مختلفي است كه داراي شوراي اداري 

دار اهللا عهدهايي مناطق كه همراه با افراد حزبدر شوراي قضايي نيز مسئوالن قض - 5

هار نظر در تجاوز از حدود شرعي و اعاده حقوق به صاحبان آنها فصل خصومت، اظحل و پيگيري 

 .هستند، عضويت دارند

اي از متصديان و بر كميته ،هر يك از اعضاي شوراها در رده مسئول واحد است - 6

ها ساختار تشكيالتي نيز از طريق بخش. هاي محول شده نظارت داردها براي پيگيري مأموريتقسمت

 .يابدارتباط با عناصر مجاهد تشكيالتي يا عناصر بسيج و هواداران گسترش مي هاي مختلف تاو دايره

هاي عمومي ها و پيگيري برنامهشورا نيز در رأس هرم است و اهداف، سياست - 7

دبير كل مسئوليت مديريت، نظارت، هدايت . هاي سياسي را بر عهده داردفعاليت حزب و اتخاذ تصميم

  .ر عهده داردو اعضا و باالخره اعالم مواضع حزب و رهبري آن را ب و هماهنگي ميان رؤساي شوراها

  گسترش جغرافيايي و حوزه عمل) ث

نشـين از بيـروت تـا جنـوب     اهللا در سرتاسر لبنان، به ويژه در منـاطق شـيعه  حوزه عمل حزب

  .لبنان، صور و صيدا، بعلبك و دره بقاء است

  استراتژي و دكترين عملياتي) ج

ري، حمايــت از مظلومــان و دامــداري، مــردمنــان بــر خــدامحوري، واليــتاهللا لبمشــي حــزب

  .ناپذيري با مستكبران استسازش مستضعفان و

رژيـم صهيونيسـتي را پـس از     2000جريان مقاومت اسالمي، توانسـت در سـال    اهللا درحزب

شيني اسـرائيل از  نپس از عقب. ها مبارزه از جنوب لبنان اخراج كند و مناطق اشغالي را آزاد نمايدسال

در تابسـتان گـرم   . به لبنان حملـه نمـود و وارد لبنـان شـد     2006بار ديگر در سال جنوب لبنان، يك
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اهللا لبنان در بزرگترين و طوالني منازعه رو در روي يك جنبش چريكـي  روز حزب 34در طول  2006

چالش بكشـد و عمـق خـاك    عيار، توانست اسرائيل را به در برابر يك ارتش كالسيك در يك نزاع تمام

دستگاه  60انهدام بيش از . راكت سنگين خود قرار دهد 3000فلسطين اشغالي را مورد هجوم بيش از 

-انداز سائر و تلفات سنگين نيروي انساني، از جملـه خسـارت  تانك مركاوا، انهدام و غرق دو ناو موشك

  .بود 1385ي سال روزه 34اهللا لبنان در نبرد هاي سنگين اسرائيل در برابر حزب

ي دفـاعي، رويكـرد   ي دفاعي، اقدام نامتقارن در عرصـه ي نامتقارن در عرصهاستراتژي منازعه

  .شوداهللا لبنان محسوب ميي فرهنگي، از داليل توفيق حزبنامتقارن در حوزه

  

   حزب البعث العربي االشتراكي                                      حزب بعث

وجــه يــدئولوژي ناســيونال سوسياليســم اســت كــه حــزب بعــث، يــك جريــان سياســي بــا ا

ويژه در اقتصاد و سياست، بر نظـام  ناسيوناليستي آن بر پان عربيسم افراطي، و وجه سوسياليسم آن، به

ميشل «ايدئولوگ اين جريان، يك عرب مسيحي به نام . اشتراكي، تمركز اقتصادي و سياسي تكيه دارد

اين حزب در سال . وژي را در قالب جزوات متعدد منتشر ساختبود كه ابعاد تئوريك اين ايدئول» عفلق

هـاي بعـد، يكـي از اعضـاي     طي يك كودتا در عراق به قدرت رسيد و در دهه) ميالدي 1968( 1347

ايدئولوژي بعـث در سـوريه   . ديكتاتوري طوالني مدت خود را بر عراق مستولي كرد -صدام حسين -آن

-گذشته از اين ايدئولوژي تغذيه شدهي بيش از چهار دهه وريهس نيز پذيرفته شد و حكومت اسدها در

رسد كه حزب بعث تضعيف شده است، زيرا هر چند ناسيوناليسم عربـي  با سقوط صدام، به نظر مي. اند

گاه به قوت عصر جمال عبدالناصر نبوده است، و در شـق  هنوز در ميان اعراب موضوعيت دارد، اما هيچ

بخـش سوسياليسـم دوران شـوروي گذشـته اسـت و اكنـون       طاليي و الهام سوسياليسم بعث نيز، عصر

  .رقابت در جهان عرب ميان اسالم سياسي و ايدئولوژي ليبراليسم است
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٦٢ 

  حزب دمكرات كردستان

  تاريخ پيدايش) الف

ترين تشـكل سياسـي كردهـاي شـمال     حزب دمكرات كردستان عراق، از نظر تاريخي، اساسي

مـيالدي در  1931گيري آن، به شورش احمد بارزاني در سال تاريخ شكل. شوداين كشور محسوب مي

  .گرددكردستان، براي استقالل از حكومت مركزي عراق برمي

پس از جنگ جهـاني اول و شكسـت و تجزيـه امپراتـوري عثمـاني و تشـكيل كشـور عـراق،         

. اندل كرد بودهكردهاي ساكن شمال عراق از آن پس همواره در صدد جدايي و ايجاد يك كشور مستق

التأسـيس تركيـه و   هـاي جديـد  با درك اين نيت كردهاي شمال عراق به رهبري احمد بارزاني، دولـت 

سكوت و خاموشي نسبي كردها تا پس از پايـان جنـگ جهـاني    . عراق، شورش وي را در هم شكستند

  .دوم ادامه يافت

ط مـال مصـطفي   در تهـران توسـ  1945چهارده سال بعد، حزب دمكـرات كردسـتان در سـال    

ي ايـن حـزب در   ، نخستين كنگره1946تأسيس شد، و يك سال بعد، در -برادر احمد بارزاني -بارزاني

بغداد تشكيل گرديد و حمزه عبداهللا به سمت دبير كل، بارزاني بـه عنـوان رئـيس در تبعيـد، و شـيخ      

  .لطيف و زيادآقا به سمت نائب رئيس اول و دوم حزب برگزيده شدند

دمكرات كردستان از حمايت تمام مناطق كردسـتان عـراق برخـوردار بـود، امـا      هرچند حزب 

  .روندقبايل بارزاني، بارادوستي و سورچي، حاميان اصلي آن به شمار رفته و مي

حزب دمكرات كردستان به عراق بازگشت و ضـمن   1958پس از كودتاي عبدالكريم قاسم در 

. به يك حزب قانوني تبـديل شـد   1960پرداخت و در  تغيير ساختاري خود، به مذاكره با دولت جديد

-درگيـري 1961-1966هاي ي سالو در فاصله گرديداما در كمتر از يك سال روابط آن با دولت تيره 

و حملـه بـه    1969شـورش  . هاي شديدي ميان نيروهاي آن با ارتش دولت مركزي عـراق پديـد آمـد   

ميان حزب و دولت عراق صـورت پـذيرد كـه بـه      ايكه مذاكره گرديدپااليشگاه نفت كركوك، موجب 
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٦٣ 

نامه، حزب كردستان عفو عمومي اعضاي بر اساس آن توافق. منجر شد1970ي مارس انعقاد توافق نامه

بـه عنـوان دولـت محلـي در شـمال عـراق       1970ي رسمي دريافت نمود و از خود را تضمين و بودجه

ي خودمختـار، حـزب دمكـرات قـانون     ي منطقـه بـه دليـل مناقشـه بـر سـر محـدوده      . حكومت كـرد 

پـس از دعـوت   . را رد كرد و در آوريل همان سال مجددا شورش را آغاز نمود1974خودمختاري سال 

ي تحت كنتـرل حـزب   به منطقه1975ي اين حزب از نيروهاي ايراني، دو هنگ نظامي ايران در ژانويه

تـنش ميـان دو دولـت ايـران و عـراق      دمكرات در عراق وارد شدند كه به مخالفت دولت عراق و ايجاد 

تـا  . گري تركيه و الجزاير از بروز جنگ ميان دو كشور ممانعت بـه عمـل آمـد   منجر شد، اما با ميانجي

. ، مصطفي بارزاني به ايران و سپس به آمريكـا تبعيـد شـد   1975زمان انعقاد پيمان الجزاير، در مارس 

و  -1946متولـد   -ران مصطفي، يعني مسـعود جريان سياسي كردستان دچار تفرقه و انشعاب شد، پس

مسـعود بـه   1979ادريس بارزاني، فرماندهي حزب را برعهده گرفتند كه پس از مرگ مصطفي، از سال 

  .عنوان رهبر رسمي حزب دمكرات كردستان در نظر گرفته شد

، 1980پس از وقوع انقالب اسالمي ايران و با شروع جنگ تحميلي عـراق بـه عليـه ايـران در     

ب دمكرات كردستان با ايران متحد شد و اين اتحاد به انجام يك رشته عمليات نظامي مشترك در حز

  .شمال عراق منجر گرديد

ي ميهني كردستان عراق اين حزب ارتباط ضعيفي با سوريه دارد، اما ارتباط سوريه با اتحاديه

بـه يكـديگر نزديـك    1987حزب دمكرات و اتحاديه ميهنـي در  . به رهبري جالل طالباني بيشتر است

اما به دليل متحد شدن اتحاديه ميهني كردستان . تشكيل دادند1988ي كردستان را در شدند و جبهه

اين ميان حـزب دمكـرات   نامهو در پي انعقاد توافق 1988عراق با حزب كارگران كرد تركيه در ماه مه 

براسـاس ايـن توافـق، حـزب     . ي كردسـتان دچـار تزلـزل شـد    كردستان با دولت تركيه، ساختار جبهه

دمكرات از حق عبور از خاك تركيه برخوردار شد، و در مقابل نيروهاي نظامي تركيه اجازه يافتند كـه  
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٦٤ 

وارد خاك كردستان عراق شده و نيروهاي حزب كارگران كرد تركيـه بـه رهبـري عبـداهللا اوجـاالن را      

  .تعقيب نمايند

و در جريـان   در موضـع ضـعف قـرار گرفـت    پس از پايان جنگ ايران و عراق، حزب دمكـرات  

ميـان   1990، كردستان را بخشي از خاك عراق شـناخت و در جنـگ   1989ي خود در دهمين كنگره

  .طرفي نمودعراق و آمريكا بر سر اشغاال كويت، اعالم بي

  .حزب دمكرات كردستان، در تأسيس كنگره ملي عراق در وين حضوري فعال داشت

فــق شــد حــزب دمكــرات خلــق كردســتان بــه رهبــري ســامي ايــن حــزب مو 1993در اوت 

اي دارد عبدالرحمن، حزب سوسياليست كردستان عراق كه در دياله و اربيل و سليمانيه نفوذ گسـترده 

  .را حذب و در خود حل نمايد

گيري شهر مهم اربيل از اتحاديـه  براي بازپس1996اوت 31حزب دمكرات كردستان عراق در 

ي ملي عراق، از نيروهاي نظامي دولت صدام بـراي ورود بـه   ام تأسيسات كنگرهميهني كردستان و انهد

ي خودمختـار  اين حزب براي تقسيم حاكميت منطقـه 1998در سال . ي كردنشين دعوت نمودمنطقه

كردستان با اتحاديه ميهني كردستان، به توافق رسيد و كنترل فرماندهي شهرهاي اربيـل و دهـوك را   

  .به دست گرفت

با نيروهاي مسلح تركيه در جنگ بـا  1990ي هاي دههمكرات كردستان در طول سالحزب د

هـاي  با تركيـه تيـره شـد و درگيـري    2002حزب كارگران كرد تركيه متحد بود، اما روابط آن در سال 

رسد اختالف تركيه و حـزب دمكـرات كردسـتان بـر سـر      به نظر مي. محدودي نيز ميان آنها پديد آمد

  .و ادعاي طرفين براي مالكيت بر آن شهر و منابع نفتي آن استي كركوك مسأله

ي آمريكا و انگليس به عراق مخالف بود، اما پس از هر چند اين حزب در ابتدا، نسبت به حمله

اشغال عراق، سهم خود را از تقسيم قدرت دريافت نمود، به اين معنا كه در دولت مركزي عراق، مقـام  

ن خود نمود و هوشيار زيباري را در ايـن مقـام تثبيـت سـاخت و در شـمال      وزارت امور خارجه را از آ
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٦٥ 

كردستان عراق، دولت محلي را در شهر اربيل تشكيل داد و خود را بـراي تحقـق فدراليسـم در عـراق     

  .محيا نمود

از زمان اشغال عراق تا كنون، مسعود بارزاني، به عنوان رهبر حزب دمكرات كردسـتان عـراق،   

  .شودستان عراق نيز خوانده ميرئيس جمهور كرد

  مرام ) ب

هاي سياسي كردستان عراق، داراي مرام و ايدئولوژي چپ هستند، امـا در  عموم احزاب و گروه

هــاي تـوان حــزب دمكـرات كردسـتان عــراق را يـك حـزب سوسـيال دمكــرات بـا رگـه        مجمـوع مـي  

-هاي ساختاري آن كامال قبيلهرغم عنوان دمكرات در اين حزب، فعاليتعلي. ناسيوناليستي كرد ناميد

سـال و مسـعود    30اي كه مصـطفي بـارزاني در طـول    اي و با رويكردهاي عصر فئودالي است، به گونه

  .اندسال اخير رهبري آن را بر عهده داشته 30بارزاني نيز در 

  اهداف و آرمان) پ

مركزيت شهر حزب دمكرات كردستان عراق، به دنبال ايجاد كشور مستقلي در شمال عراق به 

  .اربيل است

  سازمان) ت

اجتماعي، آموزشي و فرهنگي تشكيل شده بود كه در  نظامي، هاي سياسي،اين حزب از شاخه

هاي اخير، به دليل حضور در قدرت مركزي و ايجاد حكومت محلـي در كردسـتان عـراق، از يـك     سال

سـال   30ان پـس از  همچنـ . پوزيسـيون شـده اسـت   در  حزب اپوزيسيون، تبديل به يك حزب مستقر

مسعود بارزاني رهبر آن است و نچيروان بارزاني، هوشيار زيباري، فوزي حريري، علـي عبـداهللا، سـامي    

  .روندعبدالرحمن، جواهر ناميك و دانا احمد مجيد از مسئوالن آن به شمار مي

  ي عمل و گسترش جغرافياييحوزه) ث
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٦٦ 

ويژه در شهرهاي موصـل،  عراق به ي شمال كردستانحزب دمكرات كردستان عراق در منطقه

سـوريه تـا   ي جغرافيـايي آن از مرزهـاي   ويژه در اربيل نفوذ دارد و گسـتره دهوك، زاخو، عماديه، و به

البتـه در منـاطق كردسـتان جنـوبي     . شودغربي ايران، و سراسر مرز تركيه با عراق كشيده ميمرزهاي 

  .اردعراق يعني در شهرهاي كركوك و سليمانيه نيز نفوذ د

  دكترين و استراتژي عملياتي) ج

حزب دمكرات كردستان عراق، در طول بيش از شش دهه عمر خود، استراتژي بقاء را به ويژه 

آنچه براي حزب دمكرات مطرح بـوده اسـت، بقـاء    . هاي خارجي انتخاب نموده استدر تعامل با قدرت

تركيه، آمريكا و  -بعد از انقالب اسالميقبل و  -لذا همواره با ايران. جريان سياسي اجتماعي خود است

حتي در برخي مقاطع زماني، بـا دولـت   . گير ايدئولوژيك، در اتحاد بوده استرغم اختالف چشمعلي... 

  .مركزي عراق نيز به اتحاد و توافق رسيد

 يگيري از موقعيت حضور در دولت مركزي عراق، از پشـتيباني گسـترده  امروز نيز ضمن بهره

ويـژه رژيـم صهيونيسـتي در تثبيـت شـرايط خـود در       نگليس و ساير كشورهاي اروپايي، و بـه آمريكا، ا

  .بردمبحث خود مختاري در شمال عراق بهره مي

هاي سـنتي چريـك صـحرايي در حملـه بـه      گيري از روشاستراتژي عملياتي نظامي آن، بهره

قل نتوانسـت عمليـات چريكـي    گاه به طور مستالبته هيچسات دولت مركزي در شمال عراق بود، تأسي

  .ريزي و اجرا نمايدگيري را طرحچشم

  

                                             )1949-1906(  البناءحسن

او بـه  . دهي كردتجديد و سازمان را المسلمين كه بنيادگرايي اسالميموسس و پيشواي اخوان

كه جهـاد را   وي. هبرتا ر دانستاهل سنت خود را مرشد مي ترين جنبش اسالميعنوان رهبر گسترده
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٦٧ 

احياي خالفت اسالمي به دست مسلمانان در كشورهاي اسـالمي و حاكميـت    ،دانستواجب كفايي مي

  .كردرا دنبال مي جهاني دين اسالم

  

  57)حماس(حركه مقاومت اسالمي 

  تاريخ پيدايش) الف

و فراگيـر  كـه جنـبش مردمـي     اسـت  »حركـه المقاومـه االسـالميه   «نام اختصاري  »حماس«

  . كنددهي و هدايت ميسامان ،گران صهيونيستطينيان را در مبارزه با اشغالفلس

منتشـر كـرد،    1987دسامبر  15ي اعالم موجوديت خود را در هر چند جنبش حماس، بيانيه

المسلمين گردد، و در واقع در امتداد جماعت اخوانبرمي 1940ي گيري آن به دهههاي شكلاما ريشه

ي مناسـب را بـراي   زمينه 1980ي فلسطين و گسترش بيداري اسالمي در دهه تحوالت سياسي. است

، و هـا هاي پياپي كشـورهاي عربـي در جنـگ بـا صهيونيسـت     شكست. گيري حماس فراهم نمودشكل

نشيني سياسي، نظامي آنها از يك سو، و سركوب گسترده و جسارت روزافزون اسـرائيل از سـوي   عقب

طيني در ايـن مـوج تحقيـر،    ي فلسمنشاء پيدايش حماس شد، زيرا جامعهديگر از نظر روحي و رواني، 

بـا الهـام از انقـالب     1981لـذا در  . بازگشت به خويشتن و تكيه به اسالم: يك راه مقابله بيشتر نداشت

شيخ احمد ياسين گروه خود را  1983هاي اوليه گروه جهادي پديد آمد ودر سال هسته ،اسالمي ايران

  .تشكيل داد

ها در اشغال روزافزون روسـتاها و شـهرهاي فلسـطيني، بـه     پروايي صهيونيستاخي و بيگست

هـاي النجـاح و   رويارويي دانشـجويان دانشـگاه  . فراهم آورد 1987ي پيدايش حماس را در مرور زمينه

گـر، شـرايط را بـراي    ي باختري، و دانشجويان دانشگاه اسالمي غزه با نيروهاي اشغالبيرزيت در كرانه

هنگامي كـه يـك    6/12/1987در . هاي مردم به حماس فراهم آورديوستن جنبش دانشجويي و تودهپ

                                                 
57- http://www.iransharghi.com/index.php?newsid=57 
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٦٨ 

كارگران عرب را در اردوگاه پناهندگان فلسـطيني جباليـا   بار ها، يك دستگاه وانتكاميون صهيونيست

الن اين جنايت بـه مثابـه اعـ   . ي اصلي خوردجرقه را به شهادت رساند،سرنشين آن زير گرفت و چهار 

گستاخي راننده كاميون صهيونيست، به . ي نويني از جهاد و مبارزات مردم فلسطين بودورود به مرحله

صـادر نمـود و    15/12/1987بسيج عمومي فلسطينيان انجاميد و حماس نخستين بيانيـه خـود را در   

 .گر شدمقاومت اسالمي فلسطين جلوه

  مرام) ب

  .مند استم و مشي ديني برخوردار و بهرهحماس يك حركت اسالمي است، و لذا از مرا

  هااهداف و آرمان) پ

آرمـان  . گـران اسـت  هاي اشغالي فلسـطين و دفـع اشـغال   گيري سرزمينهدف حماس بازپس

پـس از پيـروزي حمـاس در انتخابـات     . گرا در فلسطين استي اسالمپارچهحماس، تشكيل دولت يك

ولت مردمي تشـكيل داده و اسـماعيل هنيـه را بـه     ، اين جنبش توانست در نوار غزه يك د2004سال 

  .وزير معرفي كندعنوان نخست

  سازمان و تشكيالت) ت

هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اي با شاخهحماس داراي سازمان گسترده

پس از شهادت شيخ احمد ياسين رهبر حماس، دكتر عبدالعزيز الرنتيسي به رهبري اين جنبش . است

-ها به شهادت رسيد و خالد مشعل به عنوان مسئول شاخهاما او نيز به دست صهيونيست. صوب شدمن

گيـري دولـت منتخـب مردمـي     تا قبل از شكل. دار شدي سياسي حماس، رهبري اين جنبش را عهده

امـا بـا تشـكيل دولـت     . حماس در غزه، وجه اصلي تشكيالتي اين گروه، سمت و سويي نظامي داشـت 

ي مـديريت سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي،     تجربـه  .تـر شـد  آن برجسته سياسي و اداري حماس، وجه

اي گيـرد، تجربـه  براي يك جنبش مقاومت كه در قـدرت قـرار مـي   ... اجتماعي، ديپلماتيك، امنيتي و 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

٦٩ 

چنان قدرت نظامي و چريكي خود را حفظ نمـوده و در برخـي   قدر بوده است، هرچند حماس همگران

  .گيردبهره مي برابر رژيم صهيونيستي مواقع از آن در

  گسترش جغرافيايي و حوزه عمل) ث

ي گيرد و حوزهگسترش جغرافيايي جنبش حماس سراسر خاك فلسطين اشغالي را در بر مي

عمل آن در ابتدا عمدتاً اجتماعي و نظامي بود، اما پس از تشكيل دولت منتخب حماس در غزه، حـوزه  

تسرّي ... هاي قدرت مانند اقتصاد و سياست و فرهنگ و ي حوزه، به همهعمل آن از نظامي و اجتماعي

  .ي نوار غزه متمركز شدپيدا كرد، و عمدتاً در منطقه

  دكترين و استراتژي عملياتي) ج

ي مقاومت از استراتژي عملياتي چريكي و به ويژه استشـهادي بهـره   جنبش حماس در عرصه

انتشـار   1988ي خود كه در نامهازش را برگزيده و در ميثاقي سياسي، مشي عدم سدر عرصه. بردمي

يافت، فلسطين را سرزمين وقف اسالمي دانست، كه آزادي آن از طريق جهاد براي هـر مسـلمان يـك    

مشي ديپلماتيك حماس بر گسترش رابطه با كشورها، خصوصاً در جهـان اسـالم    58.واجب عيني است

  .ا ايران بسيار گسترده و عميق استتكيه دارد، و در اين ميان روابط آن ب

  

      Middle East                                       خاورميانه

، زماني كه رئيس دانشگاه جنـگ نيـروي دريـايي    1890ي آلفرد تاير ماهان در دههدرياساالر 

آمريكا بود، به هنگام نگارش اسلوب قدرت دريايي اياالت متحده آمريكـا، بـا مركـز گـرفتن آمريكـا در      

ي زمين حكومـت  آبهاي كره از ديد او، هر كس بر. ي زمين، فرض هيدروپلتيكي خود را بيان نمودكره

-او اين جزيره. حكومت خواهد كرد» اروپاسيا«ي جهاني يعني جزيره ي زمينكند، بر بزرگترين جزيره

امل شرق نزديك نسـبت بـه خـاك آمريكـا، شـ     : ي نفوذ آمريكا تقسيم نمودي جهاني را به سه منطقه

                                                 
58  - The Covenant Of The Islamic Risistance Movement (Hamas). Media Analysis Center. Oct.1988-p5-7. 
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و شـرق دور   -شرق ميانه نسبت به خاك آمريكا، شامل جنوب غرب آسيا -بخش جنوبي و شرقي اروپا

در اين ميان، خاورميانه يا شرق ميانه پس از گذشـت  . نسبت به خاك آمريكا، شامل جنوب شرق آسيا

ن، تركيـه،  اي كه شامل كشورهاي ايـرا امروز به منطقه. بيش از يك قرن بيشترين كاربرد را يافته است

مصـر و  يمـن،  عربسـتان،  امـارات، عمـان،    ،عراق، سوريه، لبنان، فلسطين، اردن، كويت، بحـرين، قطـر  

ي خاورميانه، و به كشورهاي اسـالمي واقـع در حدفاصـل مـراكش در سـاحل اقيـانوس       سودان منطقه

  .اندي بزرگ لقب دادهاطلس تا اندونزي در سواحل اقيانوس آرام، خاورميانه

  

   Mosquito Doctrine                              )پشه ماالريا( 59مسكيتودكترين 

تواند آن قدر او را آزار دهد كه ديگـر نتوانـد   تواند خرس را بكشد، اما مييك پشه ماالريا نمي

تا به حال هيچ كس نديده كه خرس يك . بخوابد، ديگر نتواند چيزي بخورد و آن همه وز وز گيج شود

  . تواند يك دشمن بسيار خطرناك باشدنابراين پشه ماالريا ميب. پشه ماالريا را بكشد

  

       Doctrine                                               60دكترين

  .بدون قيد و قدرت قانوني فرد يا سازمان يا جامعه، بر رفتار قواعد بنيادين حاكم

  

                                         )ميالدي 1865 -1935(رشيد رضا

هـا  ه بود كه به عنوان يك حنبلي، از تجديـد حيـات سـلفي   شاگرد محمد عبده و اهالي سوري

  .حمايت كرد

  

                                                 
  13، انتشارات اطالعات، ص 1372، ترجمه سهيال كيانتاژ، تهران جنگ جهاني چهارمدمارانش، كنت،  - 59
 www.yaghin.irوب سايت  - 60
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   Rwanda                                                      رواندا

-كشوري كوهستاني در آفريقاي مركزي كه با بروندي، تانزانيا، اوگاندا و گامبيـا همسـايه مـي   

از فرانسـه اسـتقالل    1962در  اين كشور. هستند مسلمان، مسيحي و آنيميست عمدتاً آنمردم . باشد

  .كيگالي  است آن،پايتخت . هستند توتسي –هوتو  پوستسياه يمتشكل از دو قبيله مردم آن. يافت

  

  سازمان عمل اسالمي

پس از شكست اعراب در برابر اسراييل در جنگ شـش روزه، يـأس و سـرخوردگي بـر جهـان      

اس آن، سـازمان شـيعي عمـل    در اين شرايط جنبش رساليه شكل گرفت و بـر اسـ  . عرب مستولي شد

  .در عراق تأسيس شد 1967اسالمي در 

ي امور، كند، معتقد به ادارهسازمان عمل اسالمي كه زير نظر مرجعيت شيعه عراق فعاليت مي

ي شئون زندگي سياسي و اجتماعي را طلـب  توسط فقيه واجد شرايط است، و لذا دخالت دين در همه

هـاي ضـعيف امـروزي    مـدار را جـايگزين رهبـري   سـته و سياسـت  سو رهبري فقيه شاياز يك. كندمي

ايـن  . شناسـد داند و از سوي ديگر درد اساسي را فقر فرهنگـي امـت اسـالمي مـي    كشورهاي عربي مي

-سازمان، تربيت انسان مكتبي و معتقد به اسالم ناب، پديدآوردن امتي مؤمن، و برپـايي تمـدن اسـالم   

  .شناسدمدار را هدف و آرمان خود مي

ي عمومي، مجلس شورا، شـوراي اجرايـي و   از كنگره ختار تشكيالتي سازمان عمل اسالميسا

  .چندين دفتر تشكيل شده است

اهللا محمد حسيني شـيرازي پيـروي نمـوده و در حـال حاضـر      هاي آيتاين سازمان از انديشه

ويـژه  ق، بهي عمل سازمان در سطح عراگسترش جغرافيايي و حوزه.محمد تقي مدرسي رهبر آن است

  .نشين استدر مناطق شيعه
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-استراتژي سازمان عمل اسالمي بر زدودن ترس و وحشت از جامعه عـراق، مقابلـه بـا اشـغال    

ي آمريكا و انگليس، حمايت از مردم و محـرومين و مستضـعفين، دفـاع از    گران، رهايي عراق از سلطه

قي مدرسي در ترسـيم دكتـرين سـازمان    اما محمد ت. مباني تشيع در برابر سلفيون وهابي استوار است

ي مسلحانه را بر اساس ديـدگاه اسـالم توصـيه نمـوده     عمل اسالمي پا را فراتر از اين گذاشته و مبارزه

ما پيوسته به دنبال . ايمما تا كنون نيروي ايماني و جهادي مردم را به كار نگرفته«: گويدوي مي. است

ي حسنه برسيم و تـا  مان، تنها با قلم، سخنراني و موعظهمكتبي هاي ارزشي وايم تا به خواستهآن بوده

آورد و نيروهـاي  كار ما باشد، دشمن همواره از هر سـو بـر مـا يـورش مـي     زماني كه اين روش تنها راه

اي است كه بارهـا تكـرار   گيرد و اين تجربهرا عليه خودمان و بر ضد اسالم به كار مي -مردم–خودمان 

هاي خود تجديد نظر كنيم و مردم مبارز و مكتبـي عـراق را بـه    ماست تا در روش اينك بر. شده است

ي ناپذير از تاريخ و هويت آنـان باشـد، و مقولـه   اي تربيت كنيم كه پيكار و مبارزه، بخشي گسستگونه

  61».مبارزه مسلحانه را تحت باب جهاد كه برترين دروازه بهشت است، قرار دهند

  

   The Palestine Liberation Organization(PLO)                      سازمان فتح

در روز اول ژانويـه  ) حركـه التحريـر الـوطني الفلسـطيني    (، »آزادي بخش فلسـطين  سازمان«

در  1964دسـامبر   31طي اعالميه اي كه از عمليات موفقيت آميز چريكـي افـراد آن در شـب     1965

ايـن سـازمان يكـي از    . ديـت نمـود  داخل خاك فلسطين اشغال شده حكايـت مـي كـرد، اعـالم موجو    

تـرين  ياسر عرفـات معـروف   .مهمترين و قديمي ترين سازمان هاي مقاومت فلسطين شناخته مي شود

ي ي كرانـه رهبر آن، و اكنون نيز محمود عباس معروف به ابومازن، رئـيس دولـت خـودگردان منطقـه    

  .شودباختري رود اردن، رهبر فعلي آن محسوب مي

  

                                                 
 119~120ه، صص 1407، مكتب العالمه المدرسي، الجهاد حصن االستقالل مدرسي، محمد تقي، - 61
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٧٣ 

  خلق ايران مجاهدين سازمان 

 تاريخ پيدايش) الف

توسط سه تن از دانشجويان دانشـگاه تهـران،    1344سازمان مجاهدين خلق ايران در شهريور 

ي ملـي و نهضـت   زادگان كه از فعاليـت جبهـه  اصغر بديعنژاد، سعيد محسن و عليبه نام محمد حنيف

  .گذاري شدنآزادي سرخورده شده بودند، براي براندازي گرم رژيم شاهنشاهي بنيا

  مرام) ب

سازمان مجاهدين خلق، از يك سو متأثر از مهدي بازرگـان و مشـي نهضـت آزادي بـود، و از     

گـروه از آراء و انديشـه دكتـر     يجامـا در تهيـ  . اهللا طالقـاني داشـت  سوي ديگر قرابت و نزديكي با آيـت 

سه تن، در صدد پوشـاندن  ي اين گيري از انديشهسازمان مجاهدين خلق با بهره. بردشريعتي بهره مي

هـاي كوبـا، الجزايـر،    از سوي ديگر، متأثر از انقالب. ي اصول بودلباس علمي بر تن دين حتي در حوزه

پـيش از سـازمان مجاهـدين خلـق،     . روسيه، چين، و جنگ ويتنام، رويه و مشـي مسـلحانه را برگزيـد   

هـاي مسـلحانه   بود، به حركتهاي فدايي خلق كه مشي چپ و ماركسيستي را برگزيده سازمان چريك

سازمان مجاهدين، كه در ابتدا مواجهه با امپرياليسم آمريكا بـه عنـوان حـامي شـاه و     . اقدام نموده بود

ي اعضـاي آن و كشـته   دانست، پس از دسـتگيري گسـترده  ي فقر و نابرابري را دغدغه خود ميمسأله

داد و به ماركسيسـم روي  ير ايدئولوژي شدن كادر اصلي آن، با حضور تقي شهرام و مسعود رجوي، تغي

ي التقـاطي سـازمان   انديشـه . هاي مسلمان معـروف شـدند  به ماركسيست اعضاي آن يي كهآورد تا جا

ي سازمان پس از پيروزي انقالب اسالمي و استمرار مشي مسلحانه. مجاهدين، موجب تفرقه در آن شد

انقـالب  «در پـاريس بـه آن چـه     1363 ~ 64هـاي  عليه جمهوري اسالمي، و فرار بـه اروپـا، در سـال   

ي اول ايـدئولوژيك كـه سـعي در علمـي     در سازمان ناميده شد دست زده و پس از دوره» ايدئولوژيك

ي دوم ايدئولوژيك، كه سعي در تلفيق ماركسيسم با اسالم داشـتند،  كردن اسالم داشتند و بعد از دوره

ن انقـالب ايـدئولوژيك، مسـعود رجـوي تلفيـق      ي تحول ايدئولوژيك خود تحـت عنـوا  در سومين دوره
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چي را وادار نمـود كـه از   ليبراليسم با اسالم را در دستور كار سازمان قرار داد و در اولين اقدام، ابريشم

-همسر خود مريم عضدانلو جدا شود و بدون رعايت حدود شرعي اسالم در اين خصـوص، يعنـي نگـه   

وي . نمود» ايدئولوژيك«د رجوي با مريم عضدانلو ازدواج داشتن عده از سوي زن، بالفاصله خود مسعو

اين اقدام را اولين گام در انقالب ايدئولوژيك سازمان كه چيزي جز قرائت ليبرالي از احكام اسالم نبود، 

يد د رجوي به آغوش صدام در بغداد غلتدر چهارمين چرخش ايدئولوژيك، وقتي كه مسعو. معرفي كرد

زمان مجاهدين خلق، به رويكرد چهـارم خـود يعنـي ايـدئولوژي فاشيسـم روي      و با او پيمان بست، سا

  .آورد

  هااهداف و آرمان) پ

ي قبل از پيروزي انقالب اسالمي و پس از پيـروزي  اهداف و آرمان مجاهدين خلق به دو دوره

رژيـم   گـرم  ي پيش از انقالب اسالمي، براندازيهدف سازمان در دوره. شودانقالب اسالمي تفكيك مي

اي بـراي  پهلوي بود و آرمان سازمان تفسيري علمي يا ماركسيستي از اسالم در ايجـاد طـرح و برنامـه   

  .شدي ايراني ترسيم ميمشكالت جامعه

اما پس از انقالب اسالمي، سازمان مجاهدين تالش نمود كه انقالب را در كنار نهضت آزادي و 

دره كند و حتي مسعود رجوي خود را در كنار رياسـت  ي ملّي مصاگراهايي چون جبههها و مليليبرال

خواست، اين مطلب از سوي سازمان بر ديوارهاي تهـران  وزير ميصدر، در كسوت نخستجمهوري بني

ها، مسعود رجـوي  اما با كنار رفتن ليبرال. شدها نگاشته و از سوي هواداران آن مطالبه ميو شهرستان

صـدر بـا او درصـدد تشـكيل     و مدتي در فرانسه به عنوان داماد بني صدر از ايران گريختبه همراه بني

صدر جدا شد و مشي براندازي گرم جمهوري اسـالمي بـه هـر    دولت در تبعيد بود، اما به زودي از بني

به آمريكا، انگليس، فرانسه، رژيم صدام، اردن، كانادا، و  در حال حاضر سازمان. روش و قيمت را برگزيد

  .ترده داردوابستگي گس... 

  سازمان و تشكيالت) ت
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ترين و سازمان مجاهدين خلق در طول بيش از چهار دهه حيات خود، همواره يكي از منسجم

) شـي رهيرا(سازمان از يك نظام سلسله مراتبـي  . هاي چريكي جهان بوده استترين جنبشتشكيالتي

در آن در نسـبت بـا   ... مي و پوالدين برخوردار بوده است كه اجزاء سياسـي، آموزشـي، فرهنگـي، نظـا    

نـژاد، سـعيد محسـن،    مسعود رجوي، با از ميان برداشته شدن و حذف حنيـف . انديكديگر چينش شده

 30به شخصيت اول سـازمان تبـديل شـد و در بـيش از     ... زادگان، تقي شهرام، موسي خياباني و بديع

و مريم عضدانلو را رئـيس   رهبر را مسعود رجوي ،سازمان. سال گذشته حاكم مطلق سازمان بوده است

ي جانبـه شناسد و با تشكيل شوراي ملّي مقاومت در فرانسه و عراق، تالش همهجمهور خودخوانده مي

  .خود را براي مقابله با جمهوري اسالمي سامان داده است

  حوزه عمل. گسترش جغرافيايي و) ث

كـا و كانـادا، و كشـورهاي    سازمان مجاهـدين در عـراق، اردن، اروپـاي شـمالي و غربـي، آمري     

  .ي جنوبي خليج فارس پراكندگي جغرافيايي داردحاشيه

  دكترين و استراتژي عملياتي) ج

ي نظامي از استراتژي رعب و وحشت و ترور در حجم انبـوه،  سازمان مجاهدين خلق، در حوزه

 -رد نظر دكتر گوبلزمو اي، قواعدگيري از توان رسانههرهبا ب. كندي حريف استفاده ميو حذف گسترده

 Spyانتخاب. ي خود قرار داده استدر بحث دروغ بزرگ و اغراق و غلو را سرلوحه -وزير تبليغات هيتلر

Diplomacy   سال اخير، بقاء اين گـروه تروريسـتي را    20يا ديپلماسي جاسوسي از سوي سازمان در

تيك آن با كشورهاي غربي به ويژه در غرب و در عراق تضمين كرده است، به اين نحو كه روابط ديپلما

ي جاسوسـي از  ي دو جانبـه برپايـه رابطـه  ... آمريكا و انگليس و فرانسه و در منطقه با عـراق و اردن و  

ي بقاء به سازمان جمهوري اسالمي توسط سازمان مجاهدين براي دشمنان ايران، و متقابالً اجازه ادامه

  62.استوار است اي و غربيهاي منطقهمجاهدين از سوي قدرت

                                                 
 1385هاي سياسي جمعي از نويسندگان، سازمان مجاهدان خلق، موسسه مطالعات و پژوهش - 62
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   )Salt     )Strategic Arms Limitation Talk                          63سالت

ايـن   .آغـاز شـد   1969گفت و گوهاي بين اتحاد شوروي و اياالت متحده آمريكا كه در نوامبر 

به عنوان تالشي بـراي محـدود    1967مذاكرات را نخستين بار جانسون رئيس جمهور آمريكا در ژانويه 

بـا امضـاي    1972در ماه مـه  ) 1سالت (نخستين دور مذاكرات  .تسليحاتي پيشنهاد كرد كردن مسابقه

اي و توافق ضمني بـر سـر پـاره    ABM هاي ضدپرتابي دفاعيهاي موشكپيمان محدود كردن سيستم

ر شـد  مقـر . ز سوي دو قدرت به پايـان رسـيد  هاي استراتژيكي ااقدامات در جهت محدود كردن سالح

تري را براي محـدود كـردن   تدابير كامل 2سالت ،سال معتبر باشد و در طي اين مدت 5توافق اخير تا 

  .بيني كندهاي تهاجمي استراتژيكي پيشسالح

  

        American LifeStyle                              سبك زندگي آمريكايي

روش زندگي آمريكايي، كه كاركردي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، و اقتصادي بـه مثابـه يـك    

  .ئولوژي دارد و تبلور ليبراليسم، انديويدوآليسم و سكوالريسم استايد

  

                                                       سپاه بدر 

 و فرمانـدهي شـد،   تأسـيس  اسـماعيل دقـايقي   شـهيد  سردار توسط 61در سال  كه تيپ بدر

ر سـال  و پس از اشغال عراق د تبديل به سپاه بدر شداين تيپ بعدها . بودعراقي  از مجاهدينتشكل م

شيعيان  بدر بازوي نظامي مجلس اعالي سازمان. يافتبه سازمان بدر تغيير نام  از سوي آمريكا 1382

  .عراق است

  

                                                 
  .477انتشارات مازيار، ص، )1369(، ترجمان احمد بيرشك و ديگران، تهران ي نوفرهنگ انديشهاستلي برس، اوليور و بولك، آلن،  - 63
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                                                     سپاه بهداشت

 ،شمسـي بـود   50و  40ي سازي محمدرضا پهلوي در دههسازي و ملتي نظامجزيي از برنامه

هاي علوم پزشكي مشمول خدمت وظيفه و پرسـتاران و  يالن رشتهالتحصجويان و فارغكه در آن دانش

هـاي ارتقـاء بهداشـت عمـومي     كه در طرح انقالب سفيد شاه و مـردم، بـه روسـتاها اعـزام و برنامـه     ... 

  .نمودندروستايي را دنبال مي

  

                                                  سپاه ترويج آباداني

 بـود كـه در آن، سـربازان وظيفـه     مدرضا پهلويسازي محسازي و ملتي نظامجزيي از برنامه

مردم در راستاي  براي مدرنيزه كردن كشاورزي در روستاها و شهرها، مطابق اصول انقالب سفيد شاه و

  .شدندمي هاي زراعي به كار گماردهچنين در شهركترميم ساحتارها، به روستاها اعزام و هم

  

                                 سپاه دانش

-بـود كـه در آن، سـربازان فـارغ     سازي محمدرضا پهلـوي سازي و ملتي نظامي از برنامهجزي

هـا   كـه بـا اخـذ مـدرك ديـپلم در دانشـگاه      ي مردان و زنان. رفتندبراي تدريس به روستا مي التحصيل

در  .كـرد شان را به عنوان آموزگار تامين مىپذيرفته نشده بودند و عضويت در سپاه دانش، آينده شغلى

آموزشـى گذرانـده و سـپس بـراى تـدريس راهـى        يهاى را به عنوان دورماهه 4دوران آنها  ،اين قالب

  .شدند روستاها و مناطق دورافتاده مى

  

 سپاه صحابه

  تاريخ پيدايش) الف
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در شـهر جهنـگ ايالـت     1985در سـال  سپاه صحابه يك گروه افراطي در پاكستان است كه 

 گيرد، در مقطـع مي) ص(ي رسول اكرم صحابهي كه نام خود را از اين گروه افراط .پنجاب تأسيس شد

زماني ميان پيروزي انقالب اسالمي ايران و تأسيس نهضت فقه جعفري پاكستان شكل گرفت، كـه بـه   

هاي دول غربي از ايـن  ي حمايت وهابيون پاكستان و مساعدترسيد با توجه به حجم گستردهنظر مي

غربي از گسترش دامنـه  تشكيل آن، نگراني دول وهابي منطقه و جامعه يگروه تروريستي، دليل عمده

 .به ويژه در پاكستان بوده است اسالم نفوذ انقالب اسالمي در سطح جهان

  مرام) ب

-شـود، و بـا بهـره   عربستان حمايت مي سوي سپاه صحابه يك گروه افراطي وهابي است كه از

تازي تفكر وهابي محيط را براي يكه نمايد تاتالش مي اي و مذهبي،تنوع هويت قومي و قبيله از گيري

  .مساعد كند

  هااهداف و آرمان) پ

اعالم شده اسـت،  ) ص(ي رسول اكرم جايي كه شعار سپاه صحابه دفاع از حرمت صحابهاز آن

-ها، احزاب و جريانسازي محيط براي گروهگيري اصلي آن، مواجهه با شيعيان پاكستان و ناامنجهت

گيري با آرمان طالبان آرمان اين جريان سلفي تروريستي، قرابت چشم. يعي در اين كشور استهاي ش

دهي كـرده  گيري خود را در مواجهه با شيعيان ساماني جهتدارد، با اين تمايز كه سپاه صحابه عمده

  .است، هر چند سوداي تشكيل حكومت اسالمي به سبك طالبان را نيز در پاكستان در سر د ارد

  سازمان و تشكيالت) ت

ايـن گـروه كـه در    . از سازمان گروه تروريستي سپاه صحابه اطالعات كاملي در دسـت نيسـت  

در شهر جهنگ ايالت پنجاب تأسيس شد، رويكردي حزبي از خـود  » نواز جهنگويحق«توسط  1985

را بـه ويـژه    هاي مرگ، موجي از عمليـات تروريسـتي  هاي ترور و جوخهارايه نمود، اما با تشكيل هسته

به قتل رسيد، و سپس ايثارالحق قاسمي رهبر سپاه صـحابه   1987جهنگوي در . عليه شيعيان رقم زد
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سـپاه   به دنبال اين واقعه، اعظـم طـارق بـه رهبـري    . او نيز كشته شد 1988اما يك سال بعد در . شد

، در زندان به سـر  ضر، وي به اتهام عمليات تروريستي و ارتكاب جنايتدر حال حا. صحابه دست يافت

گـرد پلـيس پاكسـتان    بسياري ديگر از افراد سپاه صحابه نيز يا در زندان هستند و يا تحت پي. بردمي

  .قرار دارند

  گسترش جغرافيايي و حوزه عمل) ث

شهرهاي سيالكوت، گوجرانوالـه،  ي عمل اين گروه، در سطح كشور پاكستان عموماً، و در حوزه

ص شهر جهنـگ از قـديم   اين مناطق و به خصو .خصوصاً گسترش دارد گسرگودها، فيصل آباد و جهن

، بـا مسـاعدت   خـود  يهشـيع فئودال هاي سني براي شكست رقبـاي   و ه است،بود تحت نفوذ شيعيان

انـد قـدرت   گراي مسلح را تأسيس نمودنـد و بـدين وسـيله توانسـته    وهابيون عربستان، اين حزب فرقه

  .تضعيف كنندشيعيان را در منطقه عملياتي خود 

  دكترين و استراتژي عملياتي) ج

استراتژي عملياتي سپاه صحابه، مبتني بر تروريسم كور بـه منظـور ايجـاد حـداكثر ارعـاب و      

گذاري در مساجد، حمله بـه نمازگـذاران   ي شيعيان پاكستان، از طريق بمبوحشت به ويژه در جامعه

اين گـروه در عمليـات خـود عليـه     . بوده است...  گيري، ترور علماي شيعه وربايي و گروگانشيعه، آدم

قرابـت سياسـي عقيـدتي سـپاه     . بردهاي انتحاري در مراكز عمومي شيعه نيز بهره ميشيعيان از روش

  .چنين القاعده نيز شده استصحابه به طالبان، موجب قرابت مشي تروريستي آن به طالبان و هم

  

          secularism                                          سكوالريسم

هاي مدرن است كه به معني اصالت بخشيدن به عرف در برابر شرع، اصـالت  از ايدئولوژي يكي

   .گوينداعراب به آن علمانيت مي. دادن به دنيا در برابر عقبا است
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   Socialism                            سوسياليسم

بـا هـم شـريك و سـهيم شـدن       هاي مدرن، و به معناي به هم پيوستن يـا از جمله ايدئولوژي

ت اشـتراكي، تئـوري سياسـي يـا            64.است مفهوم سوسياليسـم در ارتبـاط بـا سيسـتم سياسـي مالكيـ

-يابي به بازسازي سـرمايه ثروت براي دست 66وتوزيع 65اي كه خواستار كنترل ابزارهاي توليدسيستمي

  . باشدداري موجود مي

  

    Somali                                    سومالي

اي در شرق آفريقاي استوايي، در ساحل خليج عدن و اقيانوس هنـد واقـع   ي نيمه جلگهكشور

اين كشور در . باشدعموم مردم آن پيرو دين اسالم مي. باشدپايتخت سومالي موگاديشو مي. شده است

  .مستقل شد انگليساز فرانسه و  1960

  

                                )ق.ه 1254-1314(  الدين اسدآباديسيد جمال

روشنفكر و عالم بزرگ جهان اسالم كه همبستگي سراسري و مقاومت جهان اسالم را در برابر 

انديشـه و  اصالح  به را جوامع اسالميالدين اسدآبادي سيد جمال. كردامپرياليسم و استعمار دنبال مي

، فرهنگي، ي در هند و افغانستان و مصر، و حتي اروپا، به تقابل فكريو. نمودميدعوت نظام اجتماعي 

  .اجتماعي با امپرياليسم انگليس پرداخت

  

                                       )ش.ه 1261-1314(شيخ عزالدين قسام 

                                                 
  125.، ص)1378(ي مرتضي ثاقب فر، تهران، ترجمههاي سياسي مدرن سياسيايدئولوژي وينست اندرو، -64

65- Means of Production  

66- Distribution 
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امپراتـوري عثمـاني،   پس از جنگ اول جهاني و تجزيـه . از شاگردان محمد عبده در االزهر بود

، موجب شد كردهاي صهيونيستي حمايت ميگري از گروهحضور انگليس در منطقه كه عالوه بر اشغال

چنـدين  گروه جهادي  12و سپس با ايجاد اتحاد  ش.ه 1304اندازي تشكيالت مخفي در قسام با راه تا

  .ها صورت دهدصهيونيست و هاعليه انگليسي عمليات

  

    Zionism                                             67صهيونيسم

يسـم، تبـديلي   جنبش ملي يهودي براي استقرار مجدد قوم يهود در سرزمين فلسطين صهيون

آمـد، و  ي آرزويي بود كه براي آئين يهود درست پندار امري بنيادي به شـمار مـي  گرايانهدنياگرا و ملي

واكنشي بـود بـه آزار يهوديـان روسـيه و لهسـتان از سـوي رژيـم تـزاري، و نيـز بـه ديگـر هيجانـات             

كه محاكمات (سم جديد تئودور هرتسل، بنيانگذار صهيوني. يهودستيزي، مثال در خالل قضيه دريفوس

آورد كه تنهـا راه  ، در كتاب دولت يهود دليل مي)كرددريفوس را براي يك روزنامه اتريشي گزارش مي

جلوگيري از آزار مدام يهوديان تأسيس يك دولت يهودي است، و همو نخستين كنگـره صهيونيسـتي   

ورزيد كه يـك  اصرار مي) 1952-1874(خائيم وايزمن . در بال سوئيس تشكيل داد 1897جهان را در 

 1917توان در سرزمين فلسطين بازآفريد، و اين روند با انتشار اعالميه بـالفور در  ملت يهود را فقط مي

از زمان تأسيس كشور اسرائيل كه كمابيش با همسايگان عربش در كشـمكش دائـم اسـت،    . عملي شد

هـاي سـازمان يافتـه يهوديـان     همـدردي ) 1: تر داللت بـه ايـن مـوارد داشـته اسـت     صهيونيسم بيش

  .هاي يهوديان شوروي براي مهاجرت به اسرائيلتالش) 2غيراسرائيلي غرب براي اسرائيل،

  

                                                         68طالبان

                                                 
  .749، صهمانآقابخشي،علي و افشاري راد،  - 67
  www. fa.wikipedia.org/wiki المعارف اينترنتي ويكيپديا دايره - -68
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طالبان، طالب علوم ديني حنفي و وهابي و سلفي، منتسـب  . )طالب: جمع(ها  معناي طلبه به

عبدالوهاب هستند كه توسط عربستان تغذيه شده و در مـدارس   هاي ابن تيميه و محمد ابنبه انديشه

الدين رباني رئيس دولت ، برهان1376طالبان به سركردگي مال عمر در سال . شوندپاكستان تربيت مي

آنها با قرائتي سلفي و متحجرانـه از  . و حكومت خود را در كابل تشكيل دادند افغانستان را فراري دادند

ايـن گـروه بـه    . اي تمركز گروه سلفي تروريست القاعده در افغانستان فـراهم آوردنـد  اسالم زمينه را بر

 .بر افغانستان حكومت كردند 1380تا پاييز سال  4مدت 

  

       The Great Middle East                             طرح خاورميانه بزرگ

ال طـرح مارشـ  . پس از پايان جنگ جهـاني دوم شـباهت دارد   69»طرح مارشال«به  اين طرح

در  .و نفوذ و حضور آمريكـا را در اروپـا تثبيـت نمـود     اروپا و به ويژه آلمان ويران شده را بازسازي كرد

كه اسراييل به  تغيير كنداي منطقه بايد به گونه هايكشورقدرت و فرم  ترتيباتطرح خاورميانه بزرگ 

در » رفرم«ا فرمول آن كه به لذ. ي كاملي بر خاورميانه داشته باشدعنوان قدرت برتر و هژمون، سيطره

دفرمه شود، و سپس يك فـرم جديـد   . فرم كهنه، بايد: ي بزرگ معروف شده است، اين استخاورميانه

   .در منطقه پديدار شود

  

    Irregular Operation                                      عمليات نامنظم

 .شده است زي تشكيلو براندا ،نيرنگ و فرار، چريكي عملياتهم پيوسته يعني هاز سه بخش ب

كـه توسـط   (زبده  وسيله نيروهاي ورزيده وهب و، ر خاك دشمن و يا منطقه اشغالي اونامنظم د اتيعمل

يله يـك دولـت خـارجي    پـذيرد و معمـوال بوسـ    يانجـام مـ  ) ساكنين محلي كه به حمايت مي شـوند 

  .دگردپشتيباني مي

                                                 
  . هاي آمريكا پس از جنگ دوم جهاني استي دولتترين پروژهبه عنوان موفق Marshal Planطرح مارشال  - 69
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    Demobilization                                70سازيغير بسيج

  .نظامي، پس از خلع سالح آنها -خارج ساختن نيروهاي مقاومت از حالت بسيج سياسي

  

   DDR    به جامعه آنها زدايي و بازگرداندنتوأم با بسيج افراد جنبش مقاومت سازيغيرمسلح

  

  در رواندا DDRعمليات 

نـدا  نفر در روا 800000، 1994مدت محدودي، قريب به سه ماه، از آوريل تا جوالي  طول در

بـين افراطيـون    1990اين بحران انساني به دليل جنگ قدرتي بود كـه از اوايـل دهـه    . قتل عام شدند

مانا در آريدولت هابي. دولت از قبيله هوتو بود. روهاي قبايل هوتو و توتسي صورت گرفتهوتو و ميانه

ايـن امـر در   . كـرد المللي جهت ايجاد دمكراسي چند حزبي، مقاومت مـي مقابل فشارهاي داخلي و بين

. كننده نظامي و اقتصـادي قـرار داشـت   ثباتزماني صورت گرفت كه دولت تحت فشارهاي شديد و بي

با عبور از مرزهاي اوگاندا عليه رواندا اقـدام   RPF71ه به جبهه ميهني رواندا ي وابستگروه چريكي توتس

در . دهاي صادراتي قرار داشـت دولت رواندا تحت فشار شديد اقتصادي و كاهش درآم. به حمله نمودند

ها براي اين حال افراطيون هوتو كه كامال مخالف سهيم شدن قدرت با ديگران بودند، از تسلط بر رسانه

اي را آغـاز  هاي هوتو استفاده كرده و عمليات نظامي گستردهرويها و ميانهانجام حمالتي عليه توتسي

ي ميهنـي روانـدا   در مقابل نيروهاي جبهه. ر پي داشتهاي محدودي را دعامقتل ،اين عمليات. كردند

RPF  اين حمالت با حمايت ارتش فرانسه همراه . اقدام نمودند 1993به يورش عليه پايتخت رواندا در

 RPFي ميهنـي روانـدا   جمهور رواندا ناچار به امضاء قرارداد آشتي با جبههپس از اين اقدام، رئيس. بود

ها به قدرت و خارج كردن هوتوها از قدرت شـد و لـذا ايـن    جر به ورود توتسيامضاء قرارداد من. گرديد

                                                 
70- http://www.beyondintractability.org/essay/demobilization. 

  . RPF (Rwanda Patriotic Front(.رواندا ميهني يجبهه - 71
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هاي نظامي و افراطي هوتو كه سـعي داشـتند   گروه. كشي در رواندا گرديدگيري نسلاتفاق باعث شكل

بر مسند قدرت باقي بمانند و از محاكمه به دليل حمالت نظامي به غيرنظاميـان توتسـي فـرار كننـد،     

-عـام دسـته  سرنگون كرده و به عمليات منظم براي قتل 1994آوريل  6جمهور را در سهواپيماي رئي

  .جمعي مخالفان و برخي افراد از قبيله توتسي اقدام نمودند

عـام در اوايـل   با آغاز قتـل  UNAMIRنيروي  2500نيروهاي حفظ صلح سازمان ملل، شامل 

. شوراي امنيت بسـيار محـدود بـود    872نامه مسئوليت اين نيرو براساس قطع. آوريل وارد رواندا شدند

. وعمليات امدادرساني بـود  RPFبس ميان دولت و مأموريت نيروهاي حافظ صلح شامل نظارت بر آتش

 .اما اين نيرو در انجام مأموريت خود شكست خورد

داليل متعددي داشت از جمله نيروي محـدود، منـابع محـدود، و مجـاز      UNAMIRشكست 

 UNAMIRاز زور براي جلوگيري از جنايات جنگي كه همه اين داليل باعث شد تـا   نبودن به استفاده

  .نتواند از وقوع فاجعه جلوگيري نمايد

نيروهاي فرانسه، بلژيك و ايتاليا كه از سوي اروپا به منطقه اعزام شدند نيز نتوانستند مـانع از  

بلژيك و بنگالدش نيز نيروهاي خود را از هاي تر شدن اوضاع، دولتبا بحراني. ها شوندعام روانداييقتل

). سرباز خود به وسيله هوتوها انجام داد 10بلژيك اين اقدام را پس از كشته شدن (رواندا خارج كردند 

ي ايـن مسـائل   همـه . جويانه عليه مقامات هوتو نيز انجـام داد عمليات تالفي RPFجبهه ميهني رواندا 

نفر كاهش داده و  270را به  UNAMIRآوريل نيروهاي  21 دست به دست هم داد تا سازمان ملل در

، سـازمان ملـل   918مـاه مـي و براسـاس قطعنامـه      17در . بس قرار دهدتمركز خود حول محور آتش

در حـالي كـه ايـن    . دادنفر، با هدف حفاظت جان مردم، افزايش مي 5500بايستي نيروهاي خود را به 

افرادش  UNAMIRماه بعد نيروي حافظ صلح سازمان ملل  گاه صورت نگرفت و يكافزايش نيرو هيچ

توانسـت بـا    RPF.اين مسأله موجب شـدت يـافتن كشـتار غيرنظاميـان گرديـد     . نفر رساند 500را به 

استقرار در حاشيه جبهه غربي كشور، از جان برخي غيرنظاميان حفاظت نموده و نيروهاي هوتـو را بـه   
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نفري را براي ايجاد منطقه حفاظت شده انساني در  2300روي جوالي، فرانسه يك ني 9در . عقب براند

اما در عمل آنان سدي را در برابر هوتوها ايجاد كرده بودنـد و در  . غرب رواندا به اين كشور اعزام داشت

  .نهايت نيز از طريق مرز به زئير گريختند

ان ملل در رواندا به اين باور رسيد كه سازم 1997كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل متحد از 

عام نفري، قتل 5000توانست با استفاده از نيروي بسياري معتقدند كه سازمان ملل مي. شكست خورد

داد، امـا از ايـن   كشـي انجـام مـي   بايست اقداماتي براي جلوگيري از نسلدر رواندا را متوقف كند و مي

 سـازمان ملـل   كوفي عنان دبير كـل اي توسط ويژه بر اين اساس، دستور تحقيقات. مسأله كوتاهي كرد

شوراي امنيـت مسـئول عـدم    : ي آن تحقيقات در گزارش رسمي سازمان ملل اين بودنتيجه. صادر شد

  .توجه به اين فاجعه و نشان ندادن اراده سياسي براي توقف كشتارها است

 

  در سومالي DDRعمليات 

 1991، در اواسـط سـال   بحران در سومالي كه نتيجه جنگ داخلي و قحطي و خشكسالي بود

در اين كشـور   1992بروز خشكسالي سال . ها هزار غيرنظامي بودشكل گرفت، كه حاصل آن، مرگ ده

نيـروي پاكسـتاني    550عمليـات حفـظ آرامـش توسـط     . ي بحران جنگ داخلي بودنيز تشديد كننده

بـه همـراه   اين عمليـات دسـتاورد مهمـي    . آغاز شد UNOSOM Iتحت عنوان  1992پاسدار صلح در 

كرد رضايت رهبران درگير در سومالي را به خاتمه درگيري جلب سعي مي UNOSOM Iنداشت، زيرا 

  .يك حاضر به اين اقدام نشدندكند، اما هيچ

با فشار بيشتر سازمان ملل از سوي پطروس غـالي، دبيـر كـل وقـت سـازمان ملـل متحـد، و        

تشـكيل   UNITAF72 نفـري  37000امي رساني آمريكايي، يـك نيـروي عمليـاتي نظـ    نهادهاي كمك

. به سـومالي فرسـتاده شـد    1992اين گروه در دسامبر . نفر از آنان آمريكايي بودند 28000گرديد كه 

                                                 
 UNITAF=United Task Force (Somalia) -72 درسومالي روي مأمور سازمان ملل متحدني  
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» 73عمليات بازسازي اميد«ي ها در سومالي ابتدا با برنامههاي اجباري خلع سالح گروهاستفاده از روش

ايـن  . مريكا در ايـن كشـور بـه اجـراء درآمـد     تحت فرماندهي آ UNITAFتوسط نيروهاي چند مليتي 

ي ابزارهـاي الزم جهـت   تا از همـه «نيروها از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مأموريت يافتند 

مفـاهيم  . »ايجاد فوري محيطي امن براي عمليات بازسـازي بشردوسـتانه در سـومالي اسـتفاده كننـد     

سالح از جمله فرازهاي كليدي به كار رفتـه در  براي خلع » 75ي ابزارهاي الزمهمه«و » 74محيط امن«

  .بود، كه از آن تفسيرهاي متفاوتي صورت گرفت -UNSCR794- 794هاي اجرايي قطعنامه

رغم تاكيد دبير كـل جديـد سـازمان ملـل، بـر راه كـار خلـع سـالح قهرآميـز، نيروهـاي           يعل

UNITAF روش توافق نداشت از آن سرباز زدند، زيرا فرماندهي نيروهاي آمريكايي با اين.  

به جاي خلع سالح طرفين درگيري، سعي كرد در اطراف مناطق عمليات  UNITAFتاف يوني

هـاي  لذا موفق شد به برتري نسبي نظامي بـر گـروه  . هاي غير نظامي ايجاد نمايدرساني، محدودهكمك

  .ت به انجام رساندزدگان را با موفقيشورشي در اين مناطق دست يابد و عمليات امدادرساني به قحطي

نفري تحـت عنـوان    28000عمليات در سومالي را به يك گروه  UNITAF تافدر ادامه يوني

UNOSOM II  شـوراي امنيـت    814هدف اين گروه بر اساس قطعنامـه  . واگذار كرد 1993در اواسط

 پطـروس غـالي  . هاي درگير و كمـك بـه بازسـازي دولـت سـومالي بـود      سازمان ملل، خلع سالح گروه

از آنجـايي كـه دولـت كلينتـون در ژانويـه      . خواستار خلع سالح عمومي و ايجاد امنيت در سومالي بود

بين بود، خواستار نقش به روي كار آمد و كامال نسبت به عمليات حفظ صلح چند مليتي خوش 1993

زم بـر  اما به سرعت مشخص گرديد كه سازمان ملل از تسـلط ال . بيشتر سازمان ملل در سومالي گرديد

هاي سومالي به نيروهاي سازمان ملل حمله كـرده  يكي از گروه 1993در ژوئن . اوضاع برخوردار نيست

اين امر باعث شد تا سازمان ملـل بـه ژنـرال فـرح عيديـد،      . سربازان پاكستاني را به قتل رساندند 24و 

                                                 
  Opration Restore Hope عمليات بازسازي اميد  - 73
  Secure environment  امن محيط - 74
 All necessary means ي ابزارهاي الزم همه - 75
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موظف شد تا بـا   837ي مطابق قطعنامهUNOSOM II .فرمانده مسئول اين حمله، اعالن جنگ نمايد

نيروهاي سازمان ملـل تمـامي تابسـتان را بـه     . تمامي وسايل موجود، عليه مسئولين حمله اقدام نمايد

در ايـن زمـان نيروهـاي    . نبرد با نيروهاي سوماليايي پرداختند و البته در اين مبارزه شكست خوردنـد 

ثمـري  رح عيديد تالش بيبراي دستگيري ف -پايتخت سومالي -واكنش سريع آمريكا درشهر موگاديشو

هايي در موگاديشو باعث نفرت مردم از كوپترهاي آمريكايي به ساختمانحمله هلي. كردندرا دنبال مي

كوپترهـا در طـي يـك عمليـات     اكتبر و در زماني كه هلي 3درنهايت در . نيروهاي سازمان ملل گرديد

اصابت موشك قرار گرفتـه و در نتيجـه   قصد داشتند نزديكان عيديد را دستگير كنند، در آسمان مورد 

اين واقعـه موجـب   . يك آمريكايي نيز به اسارت درآمد. نفر زخمي شدند 78آمريكايي كشته و  18آن 

ها در سومالي گرديـد، نيروهـاي آمريكـايي ظـرف چنـد مـاه از سـومالي خـارج         پايان حضور آمريكايي

بـدون حمايـت محكـم سـازمان ملـل و      در سومالي بودند، اما  1995تا UNOSOM II نيروهاي .شدند

  76.آمريكا

رغم اختصاص يك ميليـارد  علي. سومالي حكم ويتنام را براي عمليات حفظ آرامش پيدا نمود

صد ميليون دالر به سومالي، سازمان ملل نتوانست براي مدت زيادي نظم را در اين كشور حفظ و شش

تـالش زيـادي نمـود، امـا      UNOSOM II اگـر چـه  . كرده و يا در بازسازي دولت توفيق حاصل نمايـد 

اين گروه فاقد توان عملياتي و فرمانـدهي مناسـب بـود و نتوانسـت     . دستاورد اندكي را به همراه داشت

هـاي نزديـك در شكسـت نيروهـاي     سه عامل با وابستگي. رهبران طرفين درگيري را خلع سالح نمايد

  77.در سومالي مؤثر بود DDRي سازمان ملل در برنامه

ي خطرات مربوط به خلع سالح مقطعي و ناقص، در هنگامي كه ف طرح مسألهصر - 1

  .پايداري سياسي به شدت شكنده است

                                                 
  369 -408ي بابك خبيري، انتشارات ابرار معاصر، صص ، ترجمهاستراتژي در جهان معاصر بيليتس، جان، - 76

77- Berdal. Mast. R, Disarmament and Demobilization after civil wars, published IISS, NewYork, 1996, p.27. 

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

٨٨ 

هاي متمركز و مستمر براي گذاري تالشعدم وجود استراتژي سياسي براي پايه - 2

 .خلع سالح

در ميان بازيگران خارجي براي پافشاري بر » نرم«تمايل سياسي محدود يا  - 3

 .اندها باقي ماندهآلود، به ويژه وقتي محركهاي قهرتاكتيك

 

  سيرالئون رد DDRعمليات 

منازعـه را تمـام شـده اعـالم      2002دولت سيرالئون پس از دو دهه جنگ طوالني در سال « 

هـا درگيـري و خشـونت    ، اين پس از سـال DDRي نسبتا موفق آن كشور به جهت اجراي برنامه. كرد

  .قرار گرفتالمللي ي بينمورد توجه جامعه

ايـن  . ي متحد انقالبـي ليبريـا آغـاز شـد    جبههRUF78 هجنگ داخلي در سيرالئون توسط گرو

جنگ ده ساله و كودتاهاي مختلف در سيرالئون و جابه جايي . شدگروه توسط چارلز تيلور حمايت مي

رجـاي  ها هـزار كشـته و صـدها هـزار مجـروح و آواره ب     هاي مختلف دهها و دستهقدرت در ميان گروه

  .گذاشت

گيـري سـه گـروه عمـده در     موجـب شـكل   1998دخالت نيروهاي نظامي نيجريه در مـارس  

  .سيرالئون شد

  .WSB79 ي غر بدسته اول، گروه پسران منطقه - 1

 .گرديدمي 80AFRC ,RUF ,SLAي دوم، گروهي كه شامل مشاركتدسته - 2

 .شدمي RUF,AFRCدسته سوم، گروهي كه شامل اتحادي از  - 3

هاي زيـادي بـر غيـر    وجود آمدن خسارتموجب به 1999ها در سال ين گروهدرگيري ميان ا

هاي درگير به اجبار در طرح هاي جهاني موجب گرديد تا گروهفشار سازمان ملل و قدرت. نظاميان شد
                                                 

78-.Revolutionary United Front 

79- West Side Boy  
80- Armed Forces Revolutionary Council 
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٨٩ 

Lome نيروهـايي از  . كـرد هاي مختلف را در قـدرت سـهيم مـي   اين طرح، گروه. بس نماينداعالم آتش

كه به طور نامناسبي سازماندهي شده بودند در ايـن كشـور    UNAMSILحت عنوان سازمان ملل نيز ت

  .مستقر شدند

صدها تن از نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل را بـه   RUF. چندان دوام نياورد Lomeپيمان 

با ورود مجدد كشور به حالت جنگ، انگليس جهت ايجاد آشتي و حفـظ منـافع غـرب    . گروگان گرفت

را مجبور بـه تسـليم    RUFشورشيان  ،نيروهاي انگليسي در همراهي با نيروهاي گينه .وارد صحنه شد

  .دار خلع سالح و انحالل احزاب شورشي شدسپس سازمان ملل عهده. كردند

بـا خلـع    1998ي اول، در سـال  مرحلـه . سازي چند مرحله صورت گرفتاما در فاز غير بسيج

دولت . مان نظامي آنها به سازمان سياسي شكل گرفتسالح نيروهاي شورشي و متخاصم و تبديل ساز

كابيال فرآيند خلع سالح را پس از بازگشت به قدرت با همكاري و حمايـت نيروهـاي نيجريـه رهبـري     

-نفـر از پيكـار   5000كرد، اما در آن شرايط طرح خلع سالح نيروهاي شورشي، به علت اين كـه تنهـا   

  .اعالم آمادگي كردند، ناموفق بود جويان جهت خلع سالح و خروج از حالت بسيج

هنگـامي كـه    2000تا سـال   Lomeي نامهپس از امضاي توافق 1999ي دوم در سال مرحله

جويان به زنـدگي عـادي   نفر از پيكار 20000در اين مدت . شد ادامه يافت آغاز منازعات داخلي مجدداً

 UNAMSILي رزمنـده توسـط   سـازي نيروهـا  ي خلع سالح و غير بسـيج بخش عمده. خود بازگشتند

  .تداوم يافت 2002و  2001هاي صورت گرفت، كه با حمايت انگليس در سال

جويـان خلـع سـالح    نفر از پيكار 50000ي پاياني قريب به ي سوم، به عنوان مرحلهدر مرحله

  81».نفر گرديد 70000شده در اين مراحل شامل  سالح مجموع نيروهاي خلع. شدند

توسط مراكزي كه در سطح كشور گسترده شده بود صورت  ،ر سيرالئوندر كشو DDRفرآيند 

  .اين فرآيند شامل پنج فاز بود. پذيرفت

                                                 
81- Jeremy Weinstein and Macartan Humphreys, Disentangling the Determinants of Successful Demobilization and 
Reintegration, Working Paper, September 2005. 
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  .جويان و كهنه سربازانتجمع پيكار - 1

 .آوري اطالعات فردي آنانجمع - 2

 .هاهاي آنآوري سالحشناسايي و جمع - 3

 .هاي نيروهاي خلع سالح شدهها و قابليتشناسايي توانايي - 4

 .سازين به مراكزي جهت غير بسيجانتقال آنا - 5

كهنه سربازان به محض غيرمسلح شدن، توسط اين گونه مراكز براي بازگشت به زندگي عادي 

  .داري شدندهاي مورد نياز نگهمدتي جهت يادگيري مهارت

ترين مسائلي كه براي كهنه سربازان سـيرالئوني در بازگشـت بـه زنـدگي عـادي وجـود       اصلي

  :بودي زير رهاي چهارگانهداشت عبارت از محو

  .كسب مقبوليت اجتماعي - 1

 .يافتن شغل مناسب - 2

 .پذيرش اين واقعيت؛ كه جنگ پايان يافته است - 3

 .وجود كينه از نيروهاي مخالف در دوران جنگ - 4

در سيرالئون از موفق ترين مـوارد ايـن گونـه عمليـات در      DDRي عمليات در مجموع تجربه

  .ي اخير استدهه

  

  هاي زاپاتا در مكزيكنيرو DDRعمليات 

ي مكزيـك در  هاي قابـل اسـتفاده  ي زمينكليه ،مبتني بر يك نظام فئودالي و ارباب و رعيتي

ي و بقيـه  شد، قـرار داشـت  گفته مي 82»هاشي اندا«دار كه به آن ي زميندر اختيار طبقه 1910سال 

داران بـا  زمـين  .شـد انجام مـي  هاي سنتيشيوه ها بهتوليد در اين زمين. كردنديمردم براي آنها كار م

                                                 
82  - Hacienda 
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-در آن زمان كشـت نيشـكر اصـلي   . كردندي ممكن بيشترين سودها را نصيب خود ميحداقل سرمايه

. مكزيـك متولـد شـد   » 83مورلـوز «در ايالـت   1876اميليـانو زاپاتـا در اوت   . ترين محصول مكزيك بود

سالگي  18ول به كار شد و در سن ي پدري مشغزاپاتا در مزرعه. داران منطقه بودزمينپدرش از خرده

  .ي خانواده را به عهده گرفتپس از مرگ پدرش مسئوليت اداره

به همين جهت با حكمرانـان محلـي   . زاپاتا در برابر مالكان محلي به دفاع از كارگران پرداخت

ي خـويش  ي دفاعي دهكده، او را به عنوان رئيس كميته1909اهالي روستاي وي در سال . درگير شد

ي اجرا او به عنوان رهبر روستا يك سلسله ايده را به صورت قانون درآورد و آنها را به مرحله. برگزيدند

هنگـامي كـه   . گذاشت، تا به اين وسيله از منافع روستائيان در برابـر حـاكم ايالـت مورلـوز دفـاع كنـد      

به  1910پاتا در دند، زاهاي آنان ادامه داتقاضاهاي دهكده برآورده نشد و مالك مجاور به تصرف زمين

  :دو اقدام دست زد

 .هاي دهكدهآميز زمينصرف مسالمت - 1

 .ها ميان اهاليسپس تقسيم آن زمين - 2

» پيروفيرودياز«داران جنبشي را عليه فرزند يكي از زمين» فرانسيسكو مادرو« 1910در سال 

  .آغاز كرد مكزيك رئيس جمهور

به ميزان زيـادي مـورد توجـه    » ديد انتخاباتحق شركت براي همه و نه تج«با شعار » مادرو«

-هاي محدود بر زمـين اي مبتني بر بازگشت به مالكيتي انقالبي او كه حاوي مادهاعالميه. قرار گرفت

زاپاتا با مادرو . شد» زاپاتا« موجب جذب. سط مالكين تصرف شده بودهايي كه به صورت غيرقانوني تو

محاصـره و تصـرف   . او جنبش خـويش را در مورلـوز آغـاز كـرد     ارتباط برقرار كرد و در راستاي اهداف

حكومـت ديـاز   . تأثير به سزايي در معرفي او داشت 1911توسط نيروهاي زاپاتا در ماه مي  84كيوآيوتال

-مطـابق موافقـت  . گيري كردو لذا وي از رياست جمهوري كناره ي انقالب را مورد تأييد قرار دادپيروز

                                                 
83  - Morelos 
84   - Cuautla 
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گان دياز و مادرو صورت دالبارا سفير مكزيـك در ايـاالت متحـده مسـئوليت     هايي كه ميان نمايندنامه

  85 .دار شدرياست جمهوري موقت مكزيك را تا انتخابات عمومي عهده

بـه آنچـه قـول    » مـادرو «كه  ها ابتدا از مادرو حمايت كردند، زيرا اطمينان داشتندزاپاتائيست

زي انقـالب اصـرار   مادرو پـس از پيـرو  . رساندجام ميپايدار است و اصالحات ارضي را به سران داده اند،

لـذا  . به طـور كلـي خلـع سـالح شـوند      -كه او را به پيروزي رسانده بودند -انقالبي داشت كه نيروهاي

فرمان خلع سالح نيروهاي خود را صادر كرد و به زودي چهارپنجم از نيروهاي وي خلع سالح و سپس 

از پيروزي توجهي نكرد و در نتيجه نيروهاي دولتي با مردم و مادرو به شعارهاي پيش . منحل گرديدند

يجه تبه اين دليل زاپاتا فرمان داد تا خلع سالح نيروهايش متوقف شود، و در ن. افراد زاپاتا درگير شدند

DDR ها شكست خوردزاپاتيست .  

  .خلع سالح سنتي نيروهاي زاپاتا داراي فرآيند زير بود

  .رهبر جنبش با حكومت مركزي ،پاتانامه ميان زاامضاي تفاهم - 1

 . ها به ارتش فدرالخلع سالح نيروهاي زاپاتا با تحويل اسلحه - 2

 .دهي و تشكيالت چريكي نيروهاي زاپاتااز بين بردن سازمان - 3

هايي از هاي كوچك توسط بخشبازگشت به زندگي عادي از طريق دريافت زمين - 4

 .نيروها

و حكومـت   نداشـت قف شد، زيرا ضمانت اجرايي ي اصالحات ارضي متوپس از چندي، مسأله

هاي داخلي به صورت مكـرر و مسـتمر ادامـه    درگيريركزي به تعهدات خود پايبند نبوده و فدرال و م

  .يروهاي زاپاتا توفيق چنداني پيدا نكردسنتي عليه ن DDRاز اين جهت . داشت
  

   Disarmament                                       غير مسلح سازي

                                                 
  .1363مشهد، نشر نويد،. رضوي. ا. ، ترجمه حجنگ زمين در مكزيكميلون، روبرت،  - 85
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يك گروه چريكي يـا ارتـش يـك دولـت      كاستن از نيروهاي مسلح يا تسليحاتخلع سالح يا 

  .الملليجانبه يا در نتيجه يك موافقت نامه بينبه طور يك رسمي

  

  االسالمفتح

وارد لبنان  2006االسالم، يك گروه سلفي سني مذهب فلسطيني است كه در اواخر سال فتح

نشـين نهرالبـارد در   ن خـود را بـه اردوگـاه فلسـطيني    درگيري سه روزه با ارتش لبنا يك شد و پس از

امنيـت داخلـي    ،آنجا كـه مبتنـي بـر پيمـان طـائف      از. جا مستقر شدلس رساند و در آننزديكي طراب

هاي آوارگان فلسطيني در سطح كشورهاي عربي به عهده خود فلسـطينيان اسـت، لـذا ارتـش     اردوگاه

  .نهرالبارد شودلبنان نتوانست به دنبال آنها وارد اردوگاه 

ها در عمليات تروريسـتي در عـراق در كنـار    است كه مدت» ابوخالد العلمه«االسالم رهبر فتح

  .وي مدتي در سوريه زنداني بود. جنگيدعليه شيعيان مي ،ابومصعب الزرقاوي

بـه   1970تبار است در كه يك اردني فلسطيني» شاكر العبسي«االسالم ي نظامي فتحفرمانده

بـه   1990به مخالفـت بـا عرفـات در فـتح برخاسـت و در       1982فلسطيني فتح پيوست و در سازمان 

  .وي نيز در سوريه دستگير و به سه سال حبس محكوم شد. ملحق شدالقاعده 

بـوس حامـل   از جملـه انفجـار مينـي   (االسالم در لبنان اقدام به عمليات تروريستي متعدد فتح

-اي و قومي و طايفهانك طرابلس، تالش براي ايجاد اختالف قبيلههزار دالر از ب 125، ربودن )مسافران

هرچند كـه  . نمود... زدن به اختالف شيعيان و اهل سنت، و آميز براي دامناي در لبنان، فعاليت تفرقه

شـد، امـا آمريكـا كـه از     مـارس حمايـت مـي    14االسالم در ابتدا از سوي دولت سينيوره و گـروه  فتح

-گيري القاعدهاميد شده بود از ترس شكل اهللا نااالسالم به نيت تضعيف حزببا فتح اهللارويارويي حزب

هـاي سـالح   ي لبنان، به دولت اين كشور براي نابودي آن فشار آورد و حتي براي ارتش لبنان محموله

  .ارسال نمود
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گرفـت   ند مرحله صورتي نهرالبارد، در چاالسالم در منطقهدرگيري ارتش لبنان با گروه فتح

ي اين گروه خشن سلفي كـه نيـروي محـدود و    ، بخش عمده2008و  2007خوردهاي و در طي زد و 

  .ساختار كوچكي داشت نابود و تسليم شدند

  

                                                     فتحي شقاقي

در دانشگاه  1981تا  1974و در سال هاي  در غزه متولد شد 1951شقاقي سال فتحي دكتر 

المسلمين همكاري كرد و عضو اين گـروه  او مدتي با اخوان. ته پزشكي تحصيل كردزقازيق مصر در رش

. اخـتالف نظـر بيشـتري پيـدا كـرده بودنـد      المسلمين اخواناو و دوستانش با  1981با آغاز سال شد، 

كرد و اندكي پيش از پيروزي انقـالب ايـران تـأليف    شقاقي انقالب اسالمي ايران را با دقت پيگيري مي

را به پايان رساند و فقط چند روز پـس از پيـروزي    »امام خميني و راه حل اسالمي و جايگزين«كتاب 

سويي ميان سه شقاقي جهاد اسالمي فلسطين را با ايجاد هم. انقالب اسالمي، كتاب خود را منتشر كرد

  .ي بودوي عميقاً متأثر از امام خميني و انقالب اسالم. گذاري نمودگروه مبارز فلسطيني، بنيان

  

                                     كشورهاي آنگلوساكسون

بـه كشـورهاي   كـه  نو و اسـتراليا  ي آمريكـا، كانـادا، زالنـد   ت متحـده ، ايـاال انگليسكشورهاي 

  .، كشور انگليس استجوامعمادر و اساس اين . آنگلوساكسون مشهور هستند

  

                                                    گلبدين حكمتيار

از  1354در سـال  . متولد شد افغانستان در واليت شمالي كندز 1326ل گلبدين حكمتيار سا

او با دريافت كمـك از   .نهاد انيرباني جدا شد و حزب اسالمي را بن الديناسالمي برهان حزب جميعت

در سـال  . پرداخـت  1980ي در زمان اشـغال افغانسـتان در دهـه    آمريكا به مبارزه با نيروهاي شوروي
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٩٥ 

و  را فـتح كردنـد  زودي طالبـان كابـل   امـا بـه  . اعظم دولت اسالمي وارد كابل شدبه عنوان صدر 1375

با ربـاني بـه سـمت     ، ويپس از اشغال كابل توسط طالبان 1375در مهر . حكمتيار مجبور به فرار شد

و تشكيل حكومت موقت در  توسط آمريكا پس از سقوط طالبان. و از آنجا به ايران رفت گريختشمال 

و با خروج از ايران، و عمليات نظامي آمريكا انتقاد نمود،  حامد كرزاي از حكومت موقت ،1381ماه دي

ي طالبـان، و از  اكنـون او و نيروهـايش، بخشـي از مجموعـه    . به افغانستان رفت و به طالبـان پيوسـت  

  .همراهان القاعده در مواجهه به نيروهاي ناتو در افغانستان و پاكستان هستند

  

     Lawrence Of Arabia                                  86الرنس عربستان

ي بريتانيـا، معـاون طـرح    مـيالدي از طـرف مـوزه    1914تـا   1910توماس ادوارد الورنس از 

در جنگ جهاني اول در ارتش انگليس . شناسي كرچميش در فرات بودها و كندوكاوهاي باستانكاوش

به نيروهـاي   1917ده گرفت و در سال وري عثماني را به عهتهاي امپرامأموريت جاسوسي در سرزمين

به عنوان يكي از اعضاي هيـأت صـلح انگلـيس در كنفـرانس صـلح        1919در . مأمور در حجاز پيوست

وي در . ي مسـتعمرات گرديـد  ي ادارهمشاور امور اعراب در بخش خاورميانه 1921شركت نمود، و در 

در حادثـه   1935غيير نـام داد و در  ت» شاو«هايش، به با روشن شدن ماجراهاي جاسوسي 1927سال 

هـاي جاسوسـي وي در منـاطق    كتاب هفت ستون خرد، خاطرات الرنـس از سـال  . رانندگي كشته شد

گيـري  ي امپراتوري عثماني، و از بانيـان شـكل  وي از معماران تجزيه .مختلف امپراطوري عثماني است

  .كشور عربستان، در تحريك قبائل عرب و كمك به قبيله سعود بود

  

    Liberalism                                            ليبراليسم

                                                 
  .1-10، صص1369شاورز، تهران، انتشارات صيداي، چاپ دوم ،  ترجمه مسعود كخاطرات لورنس عربستان ا ادوارد لورنس، توماس،86- 
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٩٦ 

انقالب انگلـيس  . ليبراليسم يك ايدئولوژي مدرن است كه خاستگاه آن انگليس و فرانسه است

جان الك، آدام اسميت و آدام فرگوسن آن را در سياست، فرهنگ و اقتصـاد  . و فرانسه موجد آن بودند

ت دادن بـه اباحـه و مبـاح دانسـتن افعـال و اعمـال فـرد در        مفهوم ليبراليسم در اصـال . نهادينه كردند

به معناي بگذار هر » فرلسه«ي مفهوم بنيادي در ليبراليسم نيز واژه. مناسبت با حكومت و جامعه است

امروز ليبراليسم در قالب ليبرال دموكراسي، اقتصاد ليبرال، فرهنگ . باشدخواهد انجام دهد، ميچه مي

  .شودمي معرفي... ليبرال و 

  

     Marxism                                             ماركسيسم

، گرفته شده و عبارت از مجموعه نظريات )1818-1883(واژه ماركسيسم از نام كارل ماركس 

ايـن  . باشـد مـي  )1820-1895(هاي فلسفي و سياسي و اقتصادي ماركس و فردريك انگلس و آموزش

مطلـب  . دانـد را نيروهاي بنيادي فعـال در تـاريخ مـي   هاي مادي توليد و مبارزه طبقاتي مكتب، قدرت

به عنوان سازنده جامعه  )كارگري( اساسي در ماركسيسم، مدلل كردن نقش و رسالت تاريخي پرولتاريا

ي سوسياليسم پيش از مـاركس، ديالكتيـك   ماركسيسم بر بنيان انديشه .بدون طبقه كمونيستي است

  .هگلي و ماترياليسم فوئرباخ تكيه دارد

  

    Intervention                                             87مداخله

اين . عمل يك دولت كه منجر به نقض حاكميت و استقالل داخلي و خارجي دولت ديگر شود

ي عمل ممكن است به صورت دخالت مستقيم در امور داخلي يك كشور و يا حتي اظهـار نظـر دربـاره   

تي به موجب قرارداد در موارد خاص حـق  ممكن است دول. سياست داخلي و خارجي كشور ديگر باشد

دخالت در امور داخلي يا خارجي كشور ديگر را داشته باشد و اين نوع قرارداد غالبا ميـان يـك دولـت    

                                                 
  .155، صهمانآشوري، داريوش،  - 87
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٩٧ 

مداخله ممكن است تحت عنوان حمايت از حقوق اتباع  .شودي او بسته ميالحمايهبزرگ و دولت تحت

ل متحد بـراي سـركوب دولتـي كـه صـلح را بـه خطـر        و يا براي دفاع و يا پيوستن به ديگر اعضاي مل

  . انداخته است، توجيه شود

  

  Colony                                              88مستعمره

اين كلمه در اصل به معناي ماندگاه گروهي از اتباع يك دولت در سـرزميني خـارج از كشـور    

مسـتعمره را   ،ب سـنت اين روابط بـر حسـ  . ي اداري و يا قانوني داشترابطه كشور كه با آن مادر است

گذاري و حاكميـت  قدرت قانون ، ازو معموال كشور اصلي در سرزمين تابع دادقرار ميتابع كشور اصلي 

قدرت كلي «، »انگليسحي بر قوانين شر«كتاب  در Blackstoneاين قدرت را بلكستون . برخوردار بود

ني دوم معناي اين كلمه تغيير كرد بعد از شروع جنگ جها. نامدمي» گذاري و نظارت كشور مادرقانون

ي سياسي يـا نظـامي   شود كه يك كشور قدرتمند بر آن سلطهو اينك بر كشور و سرزميني اطالق مي

كشـور تـابع   . كشور قدرتمند خارجي باشد آن ي آن در دستگذاري و ادارهداشته باشد و قدرت قانون

ترتيب، مستعمره امروزه به كشـورهاي رشـد    به اين. معموال از لحاظ نژاد با كشور مسلط متفاوت است

هـاي  هاي ديگر، بـه خصـوص دولـت   ي دولتشود كه به درجات مختلف زير سلطهاي اطالق مينيافته

  .مريكاي شمالي، قرار دارندآاروپا و 

  

                                                    89مسعود رجوي

ولـد شـد و در   ش در طـبس مت .1327وي در سـال  . رهبر فعلي سازمان مجاهدين خلق است

مسعود رجوي، پس از فرمانـدهي  . سالگي به عضويت سازمان مجاهدين درآمد 19در سن  1346سال 

كه به شهادت هـزاران ايرانـي و تنـي     1360ي خياباني در سال عمليات تروريستي و خشونت گسترده

                                                 
  .155، صهمانآشوري، داريوش،  - 88
 1385هاي سياسي جمعي از نويسندگان، سازمان مجاهدان خلق، موسسه مطالعات و پژوهش - 89
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٩٨ 

يـران، بـه   صـدر از رياسـت جمهـوري ا   چند از مسؤالن جمهوري اسالمي انجاميد، و به هنگام عزل بني

پس از فرار در فرانسه تشكيل شوراي ملـي مقاومـت را    .همراه وي از كشور فرار نمود و به پاريس رفت

كه فرانسه حكم به اخراج رجوي از فرانسه و منع فعاليت سازمان مجاهـدين   1364در سال . اعالم كرد

امضاء كرده بـود،   آشتي يانيهكه پيش از اين با نماينده دولت عراق بيجاييدر خاك فرانسه داد، از آن

در حـالي كـه اكثـر كشـورها از     . پناهنـده شـد  ) كه در آن هنگام با ايران در حال جنگ بـود (به عراق 

رجوي به هنگام ورود بـه عـراق مـورد اسـتقبال رسـمي معـاون رئـيس        . پذيرش رجوي امتناع كردند،

از متشـكل  را » ادي بخـش ملـي  ارتـش آز «نـام  او در عراق نيرويـي بـه   . رفتجمهور وقت عراق قرار گ

در طول جنگ ايران و عراق اين گروه . ريزي كرداعضاي سازمان مجاهدين براي مبارزه عليه ايران پايه

عـات از  كسـب اطال از جملـه در بـازجويي و   (تحت فرماندهي مسعود رجوي به حمايت از ارتش عراق 

) ات تروريستي در داخل خاك ايـران ليعات نظامي در داخل ايران، و عموري اطالاسراي ايراني، جمع آ

آن كشـور متزلـزل   پس از حمله آمريكا به عراق، وضعيت سازمان مجاهـدين در عـراق در   . پرداخت مي

ند و ارتـش آزادي بخـش   ام قرارگاه اشرف اسـكان داده شـد  اعضاي اين سازمان در اردوگاهي به ن. شد

در تهران، هنگام حضـور در پـاريس،    مسعود رجوي پس از هالكت اشرف. گرديد.است  خلع سالح شده

در . صـدر، دختـر وي را نيـز طـالق داد    صدر ازدواج نمود، اما پس از جدايي از بنيبا فيروزه دختر بني

در انقالب ايدئولوژيك سازمان مهدي ابريشمچي را وادار نمود همسرش مريم قجرعضدانلو  1364سال 

 .وردالفاصله وي را به عقد خود درآرا طالق داده، و ب

  

                                                      مقاومت مدني

و برنتافتن قوانين صادره از سـوي آن، بـدون اسـتفاده از     سياسي ايستادگي در برابر حاكميت

 بـه وجـود   ، فرهنگي و اقتصادي اختاللسياسي ،زا، به نحوي كه در سيستم اجتماعيابزارهاي خشونت

  .يدآ
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   90مقتدا صدر

او توانسـته  . محمد صادق صدر از علماي برجسته و با نفـوذ عـراق  فرزند كوچك آيت اهللا سيد 

در حومه بغـداد را بـه   » شهرك صدر«ويژه بههاي پرشور شهرهاي شيعي عراق صدها هزار نفر از طيف

 را به عنوان نيروي مقاومـت ضـد اشـغال كشـور    » المهديجيش« نموده و تشكيالتسوي خود جذب 

موسسات خيريه و دفاتر پدرش در  با برخي اقدامات گسترده، م،وي پس از سقوط صدا .ريزي نمايدپي

چـون شـيخ   اشخاص تاثيرگذاري سازماندهي او موفق به . ختشهرهاي مختلف عراق را دوباره فعال سا

ي كه در آن به لـزوم تشـكيل حكـومتي براسـاس احكـام      اسپس با تدوين مرامنامه. شدمحمد يعقوبي 

وارد صحنه سياسي و اجتماعي اين كشور  گرديدهينده عراق تاكيد اسالمي و اقامه حدود شرعي براي آ

  .شد

  

           Low Intensity Conflict    منازعات كم شدت

هـاي  برخوردهاي چريكي، اغتشاش اجتماعي، شورش مسلحانه، ترانزيـت مـواد مخـدر، گـروه    

امـا از بعـد زمـاني،     ،»كـم «منازعاتي هستند كه از حيث حجم و اسـتعداد  ... تبهكاري و گانگستري، و 

اي مانند محدود يا جنـگ تمـام عيـار ندارنـد، بـه      چون برخورد مستمر جبهه. باشندطوالني مدت مي

  .ي تروريسم استامروز اين اصطالح متوجه پديده. منازعات كم شدت معروف هستند

 

   Confilict                                                 91  منازعه

جـود  وقتـي برخـوردي بو  . حاصل يك زد و خورد است شود،آنچه در فارسي برخورد گفته مي

-ي برخورد در فارسي معادل كلمهواژه. صورت گرفته است آيد، در اين برخورد يك زد و يك خوردمي

                                                 
  .www. fa.wikipedia.org/wiki المعارف اينترنتي ويكيپديا دايره -90
  .7ص، همانپرحلم،  - 91
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١٠٠ 

هر سه واژه كليت تقابـل و درگيـري را بـه تفسـير      ،در انگليسي است Confilictي منازعه در عربي و 

  .كشندمي

  

           North Atlantic Treaty Organization (NATO)                     ناتو

بـا هـدف   ) 1328فـروردين   15(ميالدي  1949آوريل  4در پيمان سازمان آتالنتيك شمالي 

قلب پيمـان نـاتو مـاده پـنج آن      92.عضو دارد 26اكنون  گذاري شد و هم دفاع جمعي در واشنگتن پايه

امي عليه يك يـا چنـد كشـور عضـو در     اند حمله نظ است كه در آن كشورهاي امضا كننده توافق كرده

آن  بـا  اروپا يا آمريكاي شمالي را به عنوان حمله به تمامي كشورهاي عضـو تلقـي كننـد و بـه مقابلـه     

  93.برخيزند

  

  ismNational                                              ناسيوناليسم

ت يك ايدئولوژي مدرن است كه در قرن نوزدهم و بيستم، با اصالت دادن به ملـت در منازعـا  

هـاي فرهنگـي، سياسـي و    ي هويـت سـازي، و انحـالل همـه   هـاي ملـت  دولت، به ويژه در پروژه -ملت

  .هاي ملّي نوين شدگيري دولتساز شكلاجتماعي در هويت ملّي، زمينه

  

     Bipolar System                                       نظام دو قطبي

يسـت كمونيسـت بـه    سوسيال(جهان را به دو قطـب شـرق    1945پايان جنگ جهاني دوم در 

نظام دو قطبـي تـا   . تقسيم كرد) تحت رهبري آمريكا يست كاپيتاليستليبرال(و غرب ) رهبري شوروي

  .ادامه داشت 1990در  ي جماهير شورويفروپاشي اتحاديه

  

                                                 
92- http://www.hamshahrionline.ir 

93  - http://www.irdiplomacy.ir 
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١٠١ 

        Social Cohesion                                94همبستگي اجتماعي

روبرو شدن با دشمنان خارجي يـا   ميزان وحدت و انسجام در درون يك جامعه ملي كه هنگام

هاي اجتماعي انسجام اجتماعي، عمدتاً متوجه زدودن گسل .شودمي سنجش مشكالت داخلي مشخص

در يك محيط ملّـي  ... هاي قوميتي، جنسيتي، مذهبي، نژادي، اقتصادي، فرهنگي، و و پرنمودن شكاف

  .است

  

                             95همفر

مـيالدي توسـط وزارت مسـتعمرات انگلـيس، بـه كشـورها و        1710در جاسوس انگليسي كه 

 تحقق دو هدفاو در راستاي . اعزام شد) مركز خالفت عثماني(ق مصر، عراق، ايران و قسطنطنيه مناط

اول، اتخاذ تدبير به منظور تحكيم نفوذ امپراتوري انگليس، در منـاطقي كـه    :مأمور شدبه جهان اسالم 

انقيـاد  هايي براي به چنگ آوردن و و دوم، تنظيم برنامه. ي اين كشور نبودندبه صورت كامل مستعمره

  .هاسرزمين كامل اين

  

   Identity                                                  96هويت

اين واژه، بيانگر چه كسي بودن است كه از احتياج بشر به شناخته شدن و شناسانده شدن به 

زبان، ادبيات، ديـن، سـاختار سياسـي، فرهنـگ و هنـر       سرزمين، تاريخ،. شودچيزي يا جايي ناشي مي

  .شوندمشترك از جمله عناصر تشكيل دهنده هويت شمرده مي

  

       Integration                                       پارچه سازييك

                                                 
  .631، صهمانآقابخشي، علي و افشاري راد،  - 94
  ، انتشارات اميركبير)1364(ي محسن مويدي، تهران، ترجمهخاطرات همفرهمفر،  - 95
  .305، صهمانآقابخشي، علي و افشاري راد،  - 96
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١٠٢ 

سازي آحاد پراكنده يك تيره يا طيف اجتماعي، در راستاي يـك هـدف و مأموريـت    پارچهيك

يـا جنـبش   يا جنبش دانشجويي،  ،تماعي مانند جنبش كارگريمشخص، در قالب طيفي از جنبش اج

پـارچگي در جنـبش   ي پيـدايش يـك  عالئق و منافع مشترك، يا تهديد مشترك، زمينه... . مقاومت و 

  .اجتماعي است

  

   Reintegration                                    مجدد   پارچه نمودنيك

و . شـوند خلع سالح مـي  -حانهعموماً مقاومت مسل -هنگامي كه اعضاي يك جنبش اجتماعي

گردند، براي بازگردانـدن آنهـا بـه زنـدگي عـادي در جامعـه،       سپس از حالت انسجام و بسيج خارج مي

در متن جامعه، مجدداً به عنوان عناصـر و اجـزاء   پارچگي جنبش اجتماعي خود خارج و بايستي از يك

دهنـد و مخـل هنجارهـاي آن     پـارچگي اجتمـاع تـن   اجتماع عمومي، در درون آن حل شده و به يك

 Reintegrationپارچگي جنبش مقاومت و حل افراد آن در جامعـه  اين روند برهم خوردن يك. نباشند

  .شودناميده مي
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  فصل دوم

  DDR متدولوژي

 )روش شناسي(
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بخش  در .بردارد در هاي مقاومت راايجابي جنبش بخش كلي سلبي و دو DDRروش شناسي 

بخش سلبي،  در سطح جهان اسالم، و هاي مقاومت درتكوين جنبش ي روند پيدايش ولهسأم ايجابي،

  .است اي مقاومت مدنظرهآن جنبش محو اثرسازي وبي سازي،خنثي كار و ساز

 

 

  متوهاي مقاخيزش جنبش

  

  عوامل بيروني خيزش هاي محيطي وزمينه -الف

هاي محيطي زمينه سطح جهان، معلول عوامل بيروني و هاي مقاومت درپيدايش جنبش

هاي مقاومت درسطح جهان اسالم، هاي پيدايش جنبشزمينه ي زماني عوامل وبازه اگر .متعددي است

  :است به شرح زير هازمينه ترين آن عوامل ومهم گرفته شود، برخي از نظر در ال اخيرس صديك در

 

   وقوع جنگ جهاني اول ي امپراتوري عثماني وتجزيه-1

دوران جنگ  دهه تالش امپراتوري انگليس براي فروپاشي امپراتوري عثماني، باالخره در چند

و در  ها و امپراتوري اتريش مواجه بود،مال با روسدر ش امپراتوري عثماني .جهاني اول به نتيجه رسيد

راتوري عثماني، يعني بر ايران و هندوستان شرق امپ در انگليس كه ساير مرزهاي خود با امپراتوري

 ي آفريقا و درياي مديترانهدر قارهچنين در جنوب و جنوب غرب امپراتوري عثماني، هم. تسيطره داش

نگي ال و حضور انگليس در اطراف عثماني و مداخالت سياسي، و فرهاين استي .حضور و استيال داشت

ترين قدرت سياسي نظامي جهان اسالم در آن در امور داخلي آن باالخره منتج به متالشي شدن مهم

  .مقطع شد

ي معروف به يبريتانيا هاي افسرتالش ااطالعاتي انگليس، ي ورمأم »فرهم«مراجعه به خاطرات 

ي امپراتوري تجزيه فروپاشي و روند عمليات ويژه نيروهاي ملكه انگليس درعربستان،  »الرنس«
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 سه امپراتوري اتريش، آلمان و شناسي جهان پس ازجنگ جهاني اول محوريخت .نماياندمي عثماني را

  .ي ارض بودكره شدن امپراتوري شوروي در پديدار عثماني و

مرزبندي مورد نظر  ي اين امپراتوري بازيهشكست عثماني، قدرت پيروز يعني انگليس، به تج با

نتيجه كشورهاي جديدي مانند تركيه، سوريه، لبنان، فلسطين، عراق، اردن،  در وپرداخت خود 

  .آن ترسيم كرد خاكستر بر را ...و عربستان، كويت، مصر

ي همه اسدآبادي در الدين جمال سياسي مسلمان آن عصر يعني سيد يچريك فرهنگ

 ان ومردم مسلم و هاسازي دولتي انگليس در تالش براي آگاهسالمي تحت سلطههاي اسرزمين

  .حتي اروپا هند، افغانستان، ايران، مصر، و: بود گرنيروهاي اشغال مواجهه با

 ، در»عبده محمد« و »رضا رشيد«مانند  شاگردان او وسيد جمال الدين اسدآبادي هاي تالش

مصر انجاميد، اولين  در »المسلمين اخوان«ران وي كه به تشكيل يا و »البناء حسن«هاي شكنار كوش

  .انگليس بود يسلطه مقابله با هاي مسلمانان اهل سنت درخيزش

نجف عليه  سوي مرجعيت شيعه در از نيز آن عصر ترين خيزش مسلمانان شيعه درمهم

  :تحقق يافت محور دو صورت گرفته كه در هاانگليسي

گري شيعيان عليه اشغال سطح عراق كه به جنبش ضد در هاگليسيگري اندرمقابل اشغال)1

  .خونيني سركوب شد به شكل وحشيانه و و ها انجاميدبريتانيايي

قرارداد موسوم  در به ويژهجهان تشيع  هاي انگليسي دركمپاني ي اقتصاديمقابل سلطه در )2

فتواي استراتژيك  كه پس از ي،سوداگران انگليس باايران  در ميان شاه قاجار »تنباكو«به پيمان 

 اثر حكومت لندن در ايران و هشا و آغازايران  در »قيام تنباكو«عراق،  نجف در از »ميرزاي شيرازي«

 .نشيني شدندبه عقب اين خيزش مجبور

 

  استعمار عصر كلنياليسم و-2
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ايي هاي اروپسوي قدرت ف است ازومعر »كلنياليسم«مستقيم كه به  استثمار و استعمار عصر

التين  آمريكاي و سطح آسيا، آفريقا ايتاليا، در و يك، پرتقال، اسپانياژانگليس، فرانسه، هلند، بل به ويژه

طريق  كشورهاي تحت سلطه، از :كه اين بود ،يك تعريف ساده دراليسم يكلن دكترين .رقم خورد

دهي سامان هاي استعمارگرمنافع قدرت راستاي تأمين منابع و هدفمند، در و دارآباداني جهت عمران و

سطح كشورهاي  در ... ايجاد برخي صنايع، و خطوط تلگراف، بنادر، جاده، ايجاد خطوط راه آهن، .شوند

  .گرفتاين هدف صورت مي تحت سلطه، با

 چپاول منابع مادي و سطح جهان اسالم، غارت و هاي استعماري انگليس درچون فعاليت

 گرديد و مسلمانان آگاه نارضايتي رهبران مذهبي وموجب داشت، پي در سياسي مسلمين را فرهنگي و

 .عليه اقدامات استعماري انجاميدآنها به خيزش 

  

  وقوع جنگ جهاني دوم-3

دامن  ي اروپامتن قاره جنگ جهاني در هايشعله ديگر بارهاي مياني قرن بيستم، يكدرسال

انگليس با  آمريكا و »كاپيتاليسم -  لليبرا«تقابل ايدئولوژي  ؛به آتش كشيد جهان را و گسترد

 »امپرياليسم« ايتاليا و »فاشيسم« آلمان و »سوسياليسم -  ناسيونال« سو، ويك روسي از »كمونيسم«

آوردن قطب جديد  بر سر ژاپن، و ايتاليا و ي اين جنگ شكست آلمان ونتيجه .سوي ديگر ازژاپن 

هاي پس از جنگ دوم سال سي جهان درشناريخت .، يعني شوروي ماركسيست بودقدرت جهاني

بلوك سوسياليستي به رهبري  داري به رهبري آمريكا وقطبي بلوك سرمايه جهاني، پذيرش نظام دو

  .شوروي بود

جاي جهان اسالم جاي مصائب جنگ جهاني دوم، در ي تضعيف موقعيت انگليس ونتيجه در

 .شدخيزش مسلمين عليه بيگانه پديدار  هاي ضعيفي ازبارقه

  

  ي فلسطينتحميل رژيم صهيونيستي به منطقه-4
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فروپاشي امپراتوري عثماني درعصر جنگ جهاني اول، فلسطين به عنوان كشوري  پس از

 ي نجات وبه بهانه جنگ جهاني دوم و پس از. مستقل به قيوميت كشور فاتح يعني انگليس درآمد

جنگ  سوي آلمان نازي در هولوكاست ازوقوع  دليل آنان به جويي ازادعاي دل اسكان قوم يهود با

نام به دولت جديدي  به فلسطين كوچ يافته و ساير نقاط جهان به مرور و جهاني دوم، يهوديان اروپا

كه امپراتوري ( ي زماني ميان جنگ جهاني اولدوره در .پديدار شدفلسطين اشغالي  در »اسرائيل«

 در امپراتوري عثماني آزاد و ن كه اكنون ازفلسطي جنگ جهاني دوم، كشور و )پاشيدعثماني فرو

سياسي مسلمانان  فرهنگي و فقر آنان از .زرداران يهود اروپايي شد و ي انگليس بود، مأمن تجارسلطه

سرزمين فلسطين استفاده  عثماني در يتجزيه فروپاشي و قدرت سياسي ناشي از از خالء فلسطين و

جنگ جهاني  پس از. آنان خريدند از هاي فلسطينيان رازمين سال، بخشي از 25طول  در و ،نمودند

 طريق ارعاب فلسطينيان، و از زور، و كه با -  هاي اطراف آنسرزمين پراكنده و هايآن زمين در ،دوم

فلسطين مستقر  ها دركردن خالء قدرت عثماني كمك نيروهاي ارتش انگليس كه براي پر همچنين با

  .تشكيل دادند را »صهيونيستي«دولت  - بودند

 فلسطين و تحميل آن به جهان اسالم، موجب خيزش مسلمين در پيدايش رژيم صهيونيستي و

امام  و مصر در »اخوان المسلمين«فلسطين،  در »قسام عزالدين«شيخ  .نقاط جهان اسالم گرديد ساير

  .معارض اشغال فلسطين بودند عراق، نمونه نيروهاي مخالف و در »الغطاء كاشف«

ي جبهه« ،»سالميا جهاد« ،»حماس« ،»فتح«هاي متعددي همچون هاي بعد، جنبشدهه در

اعتراض،  استند، كه اين قيام ووخ پاه ب هاگريعليه اين اشغال ... و »خلق براي آزادي فلسطين

 .نان ادامه داردچهم

  

   عصر استعمار نو- 5

اركسيست ظهور م، قدرت نو »كاپيتاليسم«و  »كمونيسم«گيري جهان دو قطبي پس از شكل

. اري نمايانددگر سرمايهبا جهان سلطه و مواجهه دار مقابلهبلوك شرق، يعني شوروي، خود را پرچم
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فرانسه و ساير  ،ي امپرياليسم انگليسيش از يك قرن سلطهبدر عصر استعمار،  كشورهاي تحت سيطره

امپرياليسم غرب  ياز سلطهلذا خيزش جهاني براي خروج . هاي اروپايي را تجربه كرده بودندقدرت

ي غرب سيطره زير هاي مقاومت و انقالب ازآغاز شد و كشورها يكي پس از ديگري از طريق جنبش

الگوي ساير كشورها به ... ، و »كاسترو«، كوباي »مينهوشي«، ويتنام »گاندي«هند . رهايي يافتند

  .گرفت ا را در برآتش مقاومت سراسر آفريقا، آمريكاي التين، و آسي. شدند تبديل

-سرمايه ي جهانسلطه دار مقابله باخود را پرچمدر چنين شرايطي، اتحاد جماهير شوروي، كه 

هاي شناخت، بر اين موج خيزش جهاني كشورهاي تحت سلطه سوار شد و سكان جنبشداري مي

 »لهام بخشا«مقاومت در كشورهاي مختلف جهان را در اختيار گرفت؛ اكنون شوروي و ايدئولوژي آن 

 ،كمونيست ،»چپ« شد كه جنبش علني يا زيرزمينيي زمين يافت نميبود، و هيچ كشوري در كره

تالش جدي  »كارتيسممك«اي به نام حتي آمريكا در دوره. ست نداشته باشدسوسياليست و ماركسي

هبران انقالبي در ر ،چنينهم .ي آمريكا مقابله نمايدافزايش كمونيسم در جامعه به با موج رو تا نمود

هاي بخشي ايدئولوژي ماركسيسم، اقدام به تشكيل جنبش المي نيز تحت تأثير الهامكشورهاي اس

  .نمودند »چپ« مقاومت

هاي هجري شمسي عليه قدرت 1350و  1340، 1330هاي ها در جهان اسالم در دههخيزش

   :شكل ايدئولوژيك ظهور و بروز يافتامپرياليستي غرب در سه 

  هاي ناسيوناليستيشجنب )1

  ماركسيستي -  هاي سوسياليستيجنبش )2

  )مانند حزب بعث در عراق و سوريه( سوسياليستي هاي ناسيونالجنبش )3

المسلمين از اقبال عمومي برخوردار  اسالمي مانند اخوان يهاي عمدهجنبش ،در اين ميان

   .بروز نداشتامكان گرايان بخشي ماركسيسم، الگوهاي اسالم نبودند و در عصر الهام

انگليس، ديگر كشور آنگلوساكسن يعني آمريكا جايگزين شد و » استعمار سنتي«در خالء قدرت 

برداشت، اما آن را با  و، همان مباني استعمار سنتي را دراستعمار ن. گرديدآغاز » استعمار نو«عصر 
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هاي تا از خيزش توده ي ممزوج نمودند،اجتماعي، آموزشي، معيشتي و بهداشتهاي فرهنگي، طرح

در  »ترومن 4اصل «ها با عنوان پيگيري اين طرح. مردم در كشورهاي مختلف جلوگيري كنند

» انقالب سفيد شاه و ملّت«در ايران نيز از آن با عنوان . شدي غرب دنبال ميكشورهاي تحت سلطه

هاي استراتژيست .اني اجرا شددهي سپاه بهداشت، سپاه دانش و سپاه ترويج و آبادياد شد، كه با سامان

ترفند . گران شوندها، مانع خيزش مردمي عليه سلطهي اين طرحآمريكايي در تالش بودند تا در سايه

 .ي جديدي نمودهاي مقاومت را وارد عرصهها شد، و جنبشاستعمار نو، موجب تجري برخي گروه

 

  استبداد داخلي در كشورهاي اسالمي-6

هاي ديگر داليل خيزش توده كشورهاي اسالمي، از استبدادي در امه وهاي خودكوجود حكومت

كه استبداد داخلي به استعمار  اين به ويژه .هاي مقاومت بوده و هستمردمي و پيدايش جنبش

 . خارجي تكيه داشته و دارد

  

   وقوع انقالب اسالمي در ايران-7

دالت قدرت را در رفتارشناسي در ايران به پيروزي رسيد و معا 1357انقالب اسالمي در سال 

هاي مقاومت يا متمايل به شچند دهه مرسوم بود كه جنبهم زد، زيرا در طول  هاي مقاومت برجنبش

گرايش به غرب باره خيزشي صورت گيرد كه نه كه به يك اين .يا اردوگاه شرق باشند،اردوگاه غرب 

  .آور بودقطبي شوك جهان دوبراي معادالت قدرت در باشد،  متمايل و نه به شرق ،داشته

در بهت حاصل از شوك وقوع انقالب اسالمي براي جهان غرب، اين مردم مستضعف جهان 

در كشورهاي  واقع مسلمين در آشنا شدند و »اسالم«يعني  ي،ي الهام بخش ديگربودند كه با مؤلفه

  .يعني اسالم را آغاز كردند ،، بازگشت به خويشتن خويشمختلف

اجتماعي و  هاي سياسي،منبع الهام برخي گروه »دين« ي ايران موجب شد كهانقالب اسالم

ها يبراي نمونه، فلسطين. ي خيزش اسالمي را فراهم كندزمينه فرهنگي درسطح جهان اسالم شود و
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-راست مدرن را تجربه كردند، و در اوج نااميدي، به يك هاي چپ ودهه، انواع ايدئولوژي درطول چهار

 اسالمي را جهاد هايي چون حماس وجنبش ،الب اسالمي ايران روبرو شدند و با الهام از آنباره با انق

 .پديد آوردند

  

   بلوك شرقفروپاشي - 8

جهان با خالء قدرت  در پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي و فروريختن ديوار برلين، بخشي از

. آن در صحنه حاضر نبودندبخش  ديگر شوروي و ايدئولوژي الهام. ناشي از محو بلوك شرق مواجه شد

-هاي اصولگسترش جنبش يهاي چپ در كشورهاي اسالمي، زمينهلذا يأس و سرخوردگي جنبش

 . گراي اسالمي را تقويت نمود

  

  1ي مسكيتوقاعده-9

ي مسكيتو از گيري از قاعدههاي مقاومت، بهرهخيزش جنبش وهاي پيدايش زمينه ديگر از يكي

ربي، در بيرون راندن حريف شرقي خود يعني شوروي ازصحنه منازعات هاي غسوي امپرياليست

  .اي بودمنطقه

جنگ جهاني «، در كتاب 2سرويس جاسوسي فرانسه، رئيس پيشين »كنت دومارانش«

ابتداي وقت اياالت متحده در  جمهوري خود به رونالد ريگان رئيسد، پرده از طرح پيشنها3»چهارم

كه يك ) مسكيتو(مقرر بود كه همچون يك پشه  ،كه طي آن طرح ،ددارميميالدي بر 1980ي دهه

گر شوروي در افغانستان اشغال) ارتش(جنبش مقاومت افغانستان عليه خرس  دهد،خرس را آزار مي

                                                 
Musqito -1. 

Service De Documentation Exterieure Et De Contre Espionaeg (S.D.E.C.E) -2 )دو كنتر اسپيوناژ سرويس دو دوكومانتاسيون اكستريو ا( ،
 .در كشورهاي مختلف جهان را به عهده دارد آوري اطالعات خارجي و ضد جاسوسي فرانسهبه معناي سرويس جمع

  .12، ص 1372ي سهيال كيانتاژ، تهران، انتشارات اطالعات، چاپ اول ، ترجمه، جنگ جهاني چهارمدومارانش، كنت - 3
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ريگان مواجه حيرت و استقبال  بكارگيري شود؛ طرحي كه با شگفتي و ودهي و تجهيز شده سازمان

  .شودمي

د، حاصل همان تالش نشوميترين جنبش چريكي شناخته بان كه مخوفطال القاعده وامروز، 

، كه پس از گردندمحسوب ميگر شوروي سرويس اطالعات آمريكا و فرانسه، در مقابله با ارتش اشغال

دو گمانه در مورد كاركرد اين جنبش، پس از خروج شوروي از افغانستان متصور پاشي شوروي، وفر

  :است

روي غرب قرار  در خارج شد و روسرويس اطالعاتي غرب از كنترل  القاعده اًواقعاين كه يا ) 1

از سوي اين گروه رقم خورده  2001حادثه يازدهم سپتامبر  گرديد؛جايي كه آمريكا مدعي  گرفت تا

  است،

جا نياز به هر  اين كشور آمريكاست ودر دست ) مسكيتو(هنوز اختيار اين پشه اين كه يا ) 2

براي  ،دارد، از انجام عمليات تروريستي آن هانسياست استراتژيك جي در پهنه خودتوجيه حضور 

طالبان و القاعده، به حضور  و وجود ،كه مضاف بر اين .بردبه رفتار خود بهره مي »بوليت بخشيمق«

عمومي مردم جهان، افكار  جهاد اسالمي در ذهن و گرا مانند حماس وهاي اصيل اسالمتحريف جنبش

 . انجامدمي هاگروهنفرت نسبت به اين  ددر ايجا

  

   4تقابل با مدرنيسم - 10

با هويت  ميالدي، موج ديگري از خيزش در سطح جهان اسالم، 2000هاي پس از طول سال در

 اين موج، در. ، ظهور و بروز پيدا نموده استشهرت يافته »منازعات نرم«كه به آنچه  فرهنگي در طي

هاي موجود در شود و سعي در القاء مدرنيسم و ايدئولوژيخوانده ميآنچه تهاجم فرهنگي غرب ر ببرا

به درون جهان اسالم ...  و يسم،نيسم، ليبراليسم، هدونيامانيسم، فمي آن همچون سكوالريسم، شاكله

   .پرداخته است »ورديآهم« و ايستادگي ودارد، به مقابله 
                                                 

Modernism -4. 
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****  

هاي مقاومت درطول يك پيدايش جنبش ا وههايي از داليل خيزش تودهاين ده عامل، نمونه

  .شودصد سال اخير در سطح جهان اسالم محسوب مي
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  هاي اجتماعيجنبش - ب

 »هاي مقاومتجنبش«ها در نيل به هاي ماهوي خيزش تودههاي اجتماعي، زمينهجنبش

هر اما  توان يك جنبش مقاومت دانست،جنبش اجتماعي را نمي شوند، كه البته هرمحسوب مي

  .، خود يك جنبش اجتماعي استمقاومتجنبش 

  :تابند، مانندهاي موضوعي، طيفي، صنفي و جنسيتي را بر ميبنديتقسيمهاي اجتماعي جنبش

  آموزيجنبش دانش -

  جنبش دانشجويي -

  جنبش كارگري -

  جنبش سبزها يا جنبش طرفداران محيط زيست -

  جنبش قومي -

  جنبش مذهبي -

  ها درآمريكاكوكالس كالن جنبش نژادي، مانند -

تلقي  ،مانند چشمه، موج، جريان و نهضت ،شناسي جنبش با ساير مفاهيم اجتماعيدر نسبت

ها شناسد زيرا بسياري از جنبشرايج عموماً جنبش را پس از موج و قبل از جريان اجتماعي مي

  .شونديابند و به ندرت به جريان تبديل مياستمرار نمي

» چشمه«ي اجتماعي داراي يك مقطع زايش است كه از يك موضوع و مسأله در اين تلقي، يك

اين مرحله را . شودزير مياشدن ظرفيت چشمه، در امواج پياپي سرسپس، با پر .گيردسرچشمه مي

  .نامنداجتماعي مي »موج«

-مي و محيط اطراف خود را متأثر ،شودمي »جنبش«ه بموج اجتماعي اگر استمرار يافت تبديل 

صورت  گذاري بر محيط اطراف خود استمرار نيابد؛ دراين اما ممكن است جنبش، در تأثير. كند

ماند، اما اگر آن جنبش اجتماعي در تأثير گذاري بر محيط پيرامون خود استمرار جنبش باقي مي
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عي اجتما »نهضت«گام آخر نيز  .شوداجتماعي مي »جريان«يابد و تبديل به يافت، به مرور جريان مي

  .گردداست كه حاصل استمرار جريان اجتماعي محسوب مي

جريان اجتماعي و  جنبش اجتماعي، ي اجتماعي، موج اجتماعي،بندي از چشمهبا اين تقسيم

 توان درمي )از آنجا كه هر جنبش مقاومت، ابتدا يك جنبش اجتماعي است و(نهضت اجتماعي، 

ي مقاومت، موج مقاومت، جنبش سرچشمه: زد شناسي را رقمي مقاومت نيز يك چنين طيفحوزه

 .5مقاومت، جريان مقاومت و نهضت مقاومت

ها شكل مند و توأم با وحدت تالشي اقدامات جمعي، به صورت هدفجنبش اجتماعي، بر پايه

ي رهبري شده و كليت آن جنبش در نسبت با بقيه ،گيرد، كه عموماً تحت يك مديريت متمركزمي

جنبش اجتماعي، اهداف خود را به شكل آشكار و نيمه . كمرنگي دارد بندي محدود ومرزآحاد جامعه، 

  .يابديا اصالح يك فساد، خيزش مي عموماً براي حل يك معضل و و كند،آشكار، در صحنه دنبال مي

ها و لزوماً با دار، توأم با وحدت تالشجهت مند واما جنبش مقاومت، يك حركت جمعي هدف

ي آحاد جامعه، مرزبندي قطعي، دقيق و پررنگي ي است، كه كليت آن در نسبت با بقيهتمركز فرمانده

دارد و به شكلي آشكار، نيمه آشكار و پنهان در برابر يك تهديد، هجوم، تعرض، تجاوز و يا اشغال به 

   .پردازدمقاومت و پايداري مي

سوي گروهي از افراد است ها از تالش ها واز كنشاي هاي اجتماعي، مجموعهدر واقع جنبش

 .كه به صورتي به هم پيوسته، به سمت هدفي خاص در حركت هستند

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .www.yaghin.irوب سايت - 5
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  اعي و مقاومتمهاي اجتهاي تطبيقي جنبشمؤلفه -1جدول 
 

  هاي مقاومتهاي جنبشمؤلفه  هاي اجتماعيهاي جنبشمؤلفه

  حركت جمعي  حركت جمعي

  دارمند و جهتهدف  دارمند و جهتهدف

  هاتوأم با وحدت تالش  هاا وحدت تالشتوأم ب

  فرماندهي تمركز لزوماً  مديريت متمركز يك عموماً تحت

ي آحاد رنگ از بقيهو با مرزبندي محدود و كم
  جامعه

ي آحاد رنگ از بقيهقطعي دقيق و پرو با مرزبندي 
  جامعه

  نهانكه به شكل آشكار يا نيمه آشكار يا پ  كه به شكل آشكار يا نيمه آشكار 

براي حل يك معضل يا اصالح يك فساد صورت 
  .گيردمي

 ،اشغال يا تجاوز ،تعرض هجوم، هديد،ت يك برابر در
  .دهدمقاومت و پايداري صورت مي

 

گران، زعم كنش به گيرد، كهصورت مي »تغييرات« ها و اقدامات اجتماعي، براي ايجاد كنش

ايجاد تغيير وضعيت نامطلوب، ممكن است . است »بمطلو«ضع و، به »موجود نامطلوب«تغيير از وضع 

  .باشد »توأم با خشونت«يا  ، و»آرامش«همراه با 

  

  ها و مكاتبرهيافت
متفاوت و گوناگون است كه به  ،هاي اجتماعيدر تحقق جنبش ،ها به اقدامات جمعيرهيافت

  :رودآنها در شرح زير اشاره مي از ييهانمونه

  

  رهيافت ساختارگرا-1

وي با تأكيد بر نقش تضاد وتعارض ميان . است »ماركس«شاخص رهيافت ساختارگرا،  يچهره

ها در روابط توليد و كار، وقوع تحوالت اجتماعي را معلول طبقات اجتماعي بر اساس جايگاه گروه
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ي را نتيجه »ايدئولوژي«از اين منظر، ماركس . دانددر بين طبقات اجتماعي مي موجود تضادهاي

از آنجا كه تحوالت اجتماعي از ديد . داند كه كنترل ابزار فكري را در اختيار دارندي ميتالش كسان

هاي اجتماعي نيز از منظر ها و وقوع انقالبرسند، ايجاد جنبشماركس، بيشتر ساختاري به نظر مي

  .يابندميارزيابي  يتساختارگرايي اجتماعي قابل

هاي اجتماعي است ي انقالبدر نتيجه اقتصادي،ي اجتماعي و اشاره ماركس به تحوالت عمده

تضاد در جوامع،  كه بر اين اساس، از آنجا 6.كه حاصل تضاد ميان نيروهاي توليد با روابط توليد است

اين كه با توجه به . معلول تضاد طبقات اجتماعي است، لذا اقدامات جمعي، اعمالي طبقاتي هستند

هاي اجتماعي را معادل و ، در نتيجه جنبشباشندميع مشترك طبقات اجتماعي با يكديگر داراي مناف

  .داندمنطبق بر طبقات اجتماعي مي

  :هاي اجتماعي چهار وجه دارداز ديدگاه ماركس، كاركردهاي جنبش

  ي اجتماعيكاركرد ارتباطي، در ايجاد شبكه) 1

ا سامان داده و جنبش اجتماعي با كاركرد ارتباطي خود، روابط ميان اجزاء و اعضاء جنبش ر

يك سو و  از اين طريق، مشاركت اعضاء از. دهدي جامعه را شكل ميسپس ارتباط ميان جنبش با بدنه

در اين مرحله، به عنوان واسط ميان . كندي جامعه را از سوي ديگر كسب ميمشاركت اجتماعي بدنه

  .نمايدي خواص ايفاي نقش ميي عمومي و حوزهحوزه

  هاي جمعيارتقاء آگاهي كاركرد ايجاد و) 2

هاي اجتماعي در مجموع موجب ايجاد و گسترش شعور جمعي ابتدا در ميان اعضاء و جنبش

وني در بسياري از ور اجتماعي سبب ايجاد تحول و دگرگاين شع. دنگردسپس در سطح جامعه مي

رهاي اجتماعي تواند سبب تعميق باوماندگاري در شعور اجتماعي مي. هاي اجتماعي خواهد شدحوزه

  .گردد

  كاركرد ايجاد فشار) 3
                                                 

  . 36ص  ،1372 ، انتشارات دانشگاه تهرانانقالب و بسيج اجتماعيبشيريه، حسين،  - 6
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ها به ميزان تأثيري كه اين جنبش. توانند داراي كاركرد فشار نيز باشندهاي اجتماعي ميجنبش

توانند مؤثر واقع ي نخبگان و خواص در قدرت نيز ميوانند داشته باشند، در حوزهتدر افكار عمومي مي

  .هاي اجتماعي تبديل شده استي ثقل قدرت جنبشه نقطهتوان بسيج نمودن آحاد جامعه، ب. شوند

با استفاده از مبارزات تبليغاتي به منظور تأثير بر افكار عمومي، اعتصاب،  هاي مقاومت،جنبش

  .آورندتحريم و تظاهرات، بر قدرت فشار مي

داومي ها را تا جايي كه به كنش اجتماعي مستمر و مبسيج نمودن توده توان شايد بتوان ميزان

ج يزماني كه جنبش مقاومت بتواند به بس. ي جنبش معرفي نمودي اساسمد به عنوان مؤلفهبيانجا

در انجام مقاومت هماهنگ و معنادار در مقابل  سپس آنها را ساماندهي و ها نايل آمده وي تودهگسترده

  .درت نام بردشار بر قن از چنين حركتي به عنوان عنصر فتواقدرت سياسي سازماندهي كند، مي

  كاركرد جابجايي قدرت) 4

تواند گام به گام تا موجود به وضع مطلوب مي عجنبش اجتماعي و جنبش مقاومت در تغيير وض

  .ي جابجايي قدرت پيش رودمرحله

ترين رهيافت ساختارگراي ماركس كه مبتني بر ساختار طبقات اجتماعي است، يكي از شاخص

  .شودحسوب ميهاي اجتماعي مهاي جنبشرهيافت

  

  گرارهيافت روان-2

شناسانه برداشت روان ،او از اقدامات. است »اميل دوركهيم«گرا هاي رهيافت روانيكي از چهره

اي روان شناختي دارد كه ناشي از واكنش به فرآيند صنعتي ريشه ،نگرش او اقدام جمعيو در  ،دارد

است كه از شكاف سطح آگاهي جمعي با  بهنجاريهاي ناها، حاصل موقعيتاين واكنش. شدن است

  .آيدهاي اجتماعي پديد ميسطح تفاوت

اجتماعي در آن شكل نگرفته را  يزكه تما يدوركهيم، همبستگي اجتماعي در جوامع

هاي جامعه ستگي بر وحدت و هماهنگي احساسات و ارزشبمكانيكي بودن هم. داندمي» يكيمكان«
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تمايز اجتماعي افراد باشد، همبستگي ي كه انسجام اجتماعي نتيجهاي در مقابل، در جامعه توجه دارد،

-ميان اندام مانند ارتباط ايها و وجود رابطهبر تمايز و تفاوت اين همبستگي. گيردشكل مي ارگانيكي

  7.هاي موجود زنده در ميان اعضاي جامعه تأكيد دارد

و » عادي«اقدامات جمعي بر  دوركهيم در خصوص چارلز تيلي بر اين باور است كه طرفداران

در شرايطي كه در جامعه، همبستگي حاكم است، اقدام . بودن آن اقدامات قايل هستند 8»غيرعادي«

در چنين شرايطي، وجدان . نمايدهمبستگي را تقويت مي ي روزمره و عادي دارد، وجمعي جنبه

تماعي مخدوش شود، تقسيم شرايطي كه همبستگي اج اما، در. يابدگسترش مي شكل گرفته و 9جمعي

گيرد، در نتيجه وجدان جمعي ي همبستگي ارگانيكي است، به درستي شكل نميكار اجتماعي كه پايه

بهنجاري لذا، در اين شرايط، نا. دپذيرآن وجدان جمعي جديدي صورت نميو به جاي  شودتضعيف مي

چنين وضيعتي در شرايط انتقالي روي  10.نمايديا آنومي، و از هم پاشيدگي هنجارها، ظهور و بروز مي

دهد، زيرا در شرايط انتقالي، هنوز آگاهي جديدي مبتني بر سرنوشت مشترك و وابستگي متقابل مي

ي نيز از دست رفته شكل نگرفته است، و از سوي ديگر، آگاهي سنتي مبتني بر همبستگي مكانيك

  .در تعقيب منافع فوري است ودي افرادصل ناخشناقدام جمعي، حاعادي ، اشكال غيراز اين رو. است

جارهاي هاي مقاومت، در ايجاد يكپارچگي اجتماعي پس از خيزش، تالش دارند تا به هنجنبش

ها را در پي داشته انسجام توده توانند يكپارچگي وهنجارهاي مشترك ميزيرا . مشترك دست يابند

د، آن هم در شرايطي كه به نشوديد ميي شور و احساسات غير منضبط تشهنجارها به واسطه. باشند

هاي مقاومت، در صورتي كه بتوانند شور و هيجانات را كنترل جنبش. نياز مبرمي وجود دارد ،انضباط

غليان احساسات، سبب از هم گسيختگي و  ،ها را اداره كنند، در غير اين صورتتوانند تودهنمايند، مي

  .شودفروپاشي انسجام اجتماعي مي

                                                 
  . 45بشيريه، همان، ص  - 7
8 - Abnormal. 
9 - Collective Conscience.  

  .27- 18، صص 1، ترجمه باقر پرهام، ج شناسيمراحل اساسي انديشه در جامعه آرون، ريمون، - 10
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ي با ارايه» هيجان جمعي غوغاي انقالبي و ها وشناسي تودهروان«نيز در كتاب  »لوبون گوستاو«

خردانه هاي اجتماعي را به عنوان كنشي بيشناسانه، اقدام جمعي حاصل از جنبشرهيافتي روان

نش هاي بزرگ، نسبت به كاو بر اين باور است كه افراد، كنشي متفاوت را در گروه. ارزيابي نموده است

ها از نظر تودههاي كنش. گذارندتر از خود به نمايش ميهاي كوچكفردي و يا كنش در درون گروه

ناشي از ضعف تفكر در است، به همين جهت، قدرت تخريب و انهدام آنها،  انههلوبون ناخود آگا

خرب مطرح منطقي و مهاي غيراي كه لوبون در روان جمعي، به عنوان مؤلفهگانهعوامل سه. آنهاست

  :كند، عبارتند ازمي

. ساس شكست ناپذيري دارندحا ،افراد با قرار گرفتن در جمع .هاي غريزياطاعت از محرك) 1

  .دهدهاي غريزي سوق مياطاعت و پيروي از محرك اين احساس، آنها را به سمت

ا، نهغليان هيجانات توسط آ عدم كنترل خود و با حضور افراد در جمع و. پذيريهيجان) 2

 .پذيرداحساسات جمعي تأثير مياز هيجان و  ،زيادي عملكرد و اقدامات آنها در حد

 .پذيريپذيري ناشي از تلقينتحريك) 3

ارد، يعني اي معكوس وجود دي لوبون، ميان قدرت تفكر و قدرت اقدام جمعي، رابطهدر انديشه

  11.يابدراي اقدام افزايش ميشود، قدرت او بي تفكر فرد كاسته ميبه هر ميزان كه از قوه

شناسانه نيز تواند آسيبهاي مقاومت، مياجتماعي و به ويژه جنبش هايجنبشنگرش لوبون به 

هاي همراه خود را هاي مقاومت بايستي بتوانند هيجانات تودهارزيابي شود؛ از اين جهت كه جنبش

  .آنها جهت دهندبه  ،مصالح و منافع مورد نظر ،كنترل كنند و در راستاي اهداف

  

  رهيافت كاركردگرا -3

ي عوامل ي مكتب اصالت كاركرد، جوامع بر پايه، به عنوان نماينده»پارسونز تالكوت«از ديدگاه 

  :اين عوامل عبارتند از. اي واجد انسجام و همبستگي هستندچهارگانه
                                                 

  . 95ص  ،1369ها، انتشارات روشنفكران خواجوي.ي ك، ترجمههاشناسي تودهروانلوبون، گوستاو،  - 11
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: گيردأت ميهاي اجتماعي نشند به صورت كلي از ارزشكآنچه اهداف را تعيين مي. هازشار )1

   .ارندها دارزش ريشه دراحساسات جمعي  ها ورفتار انسان

هاي حقوقي و قانوني از نظام: سازدها را ممكن ميقواعد رفتاري كه نيل به ارزش. هنجارها )2

 .شوندترين هنجارها محسوب ميمهم

 .ها هستندي نقشساختارهاي جامعه تشكيل دهنده و تعيين كننده. هانقش )3

 12.باشندمي هاها و هنجارها و نقشي ارزشمجموعه نهادينهت، كه تجمعا )4

آن اجزاء  اي همبسته تشكيل شده است، كه دراز نظر كاركردگرايان، جامعه از مجموعه

 كاركردسه از اين منظر، تداوم انسجام جامعه، مستلزم . دهندي خاص خود را انجام ميكاركردها

Function است:  

  .جديدبا شرايط  كاركرد انطباق - الف

  .كاركرد نيل به اهداف -ب

  13.همبستگي اجتماعي كاركرد حفظ -ج

ي باال، نياز اصلي جامعه است، كه موجب پيدايش هاي چهارگانهاز ديدگاه اين گروه، كاركرد

-و ديگر ساختارها را براي پاسخ شوند؛ تا جايي كه اقتصاد، سياستهاي اجتماعي مينهادها و ساخت

  .دنكنزهاي فوق معرفي ميگويي به نيا

ي هايي كه همههاي مقاومت را به عنوان تشكلتوان جنبشبا توجه به ديدگاه اين گروه، مي

  .در نظر گرفت ،دهدرا پوشش مي گراييكاركردهاي مورد نظر رهيافت كاركرد

 

  گرارهيافت نظام-4
» انقالبي تحول«هايهاي اجتماعي، در كتابي جنبشهاي خود را دربارهچالمرز جانسون نظريه

- وي بر اين باور بود كه براي شناخت انقالب، مي. بيان كرده است» انقالب و سيستم اجتماعي«و 
                                                 

  . 49- 51، صص همان بشيريه، - 12
13  - A. Smith, The concept of social change: A critique of the functionalist Theory of social chang. Landau, 1973,chap.1 
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در نظر او ممكن است در درون يك سيستم . اجتماعي مطالعه كردهاي ي سيستمبايست در زمينه

هاي تغيير در سيستم .نامتعادل گردد ، آن سيستم،اجتماعي متعادل، تغيير بوجود آيد و در نتيجه

  :شوداجتماعي در نظر جانسون از چهار منبع حاصل مي

هاي خارجي به درون ها؛ مانند ورود عقايد و ايدئولوژيمنابع خارجي تغيير در ارزش )1

  .متعادل يجامعه

ها؛ مانند پيدايش عقايد و يا مصلحين در درون نظام منابع داخلي تغيير در ارزش )2

 .اجتماعي

 .تغيير در محيط؛ مانند تأثير انقالب صنعتي بر جوامع گوناگونمنابع خارجي  )3

 .هاي جديدجمعيت يا پيدايش گروهمنابع داخلي تغيير در محيط؛ مانند رشد  )4

توان كنترل از ديدگاه جانسون، تغييرات را از طريق اعطاي امتيازات و يا پذيرش تحوالت، مي

  14.ها برقرار شودكرد، تا تعادل ميان محيط و ارزش

  

  گرارهيافت تحول  - 5

اضطراب در اجتماع، موجب عدم رضايت افراد  پيدايش فشار روحي و »اسملسر«در ديدگاه 

فزايش ي مستقر اهانهاد نارضايتي نسبت به عملكرداين كه گردد، به ويژه جامعه از وضع موجود مي

است كه ايدئولوژي  در چنين شرايطي. كننديابد و مردم وضيعتي بهتر از وضع موجود را طلب ميمي

  .كندتكوين پيدا مي) تحول تغيير وبه مثابه مانيفست (

  :دسته رفتار جمعي را در پي دارد تحول ساختاري و نوسازي، پيدايش دو

  .هاي جمعي مانند ترس عمومي و ازدحامهيجان - الف

اساس نظام اعتقادي جديدي كه بسيج عمومي را در پي  هايي برگيري جنبششكل -ب

  .دارد

                                                 
  .75 - 25، صص 1364ي حميد الياسي، انتشارات اميركبير ، ترجمهتحول انقالبي جانسون، چالمرز، - 14
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  :اندهاي اجتماعي بر دو گونهاز ديد اسملسر، جنبش

هاي اجتماعي براي دگرگون ساختن هنجارهاي موجود، كه در مباني ارزشي جنبش) الف

  .كنندجامعه تغييري ايجاد نمي

ها هايي كه قوانين و ضوابط را مورد نظر دارند و خواهان ايجاد تغييرات در ارزشجنبش) ب

  .ها هستندو نگرش

-هاي اجتماعي بيان ميگانه را جهت پيدايش جنبشهاي ششاسملسر مؤلفههمين اساس  بر

  :كند

بستگي اجتماعي هم حاصل عدم تعادل ميان تحول ساختاري و كه ساختاري، آمادگي )1

   .است

 .كندگي ساختاري را فعال ميدمافشارهاي ساختاري، كه آ )2

 . دهدش معنا ميپيدايش باور و اعتقاد عمومي كه به فعاليت اعضاي جنب )3

پيشين را فعليت  عوامل پيدايش عوامل تحريك كننده؛ شامل حوادث و وقايعي كه )4

 .ببخشد

 .هاي اجتماعيپيدايش رهبران كاريزما، براي هدايت جنبش )5

 .فقدان كنترل مؤثر سركوب سياسي )6

 هاي هنجاري جامعه را پاسكنند تا ارزشدر بسياري از شرايط، تالش مي ،هاي مقاومتجنبش

اين ايستادگي، به . نمايندها ايستادگي ميبدارند، در اين صورت در مقابل ايجاد تغيير در اين ارزش

  .آيدها با نيروهاي خارجي پديد ميهها و حاكميت، و يا تودارهاي تودهسبب تعارض ميان هنج

  

  رهيافت روندگرا -6

  :دروند تحقق و تكوين اجتماعي در رهيافت روندگرا، سه گام اساسي دار
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ماركس براي سوسياليسم و جان الك براي  ،براي نمونه .ي تئوريكنظرگرايي يا مرحله )1

  .پردازي كردندليبراليسم تئوري

مانند لنين، مائو و كاسترو، كه با انديشه و تئوري ماركس  .ي پراتيكگرايي يا مرحلهعمل )2

 رد ي ليبراليسم،مبتني بر انديشه 1803انقالب نمودند، يا همچون توماس جفرسون، كه در 

 .ي آمريكا بنيان نهادترين نظام ليبرال را در كشور تازه اشغال شدهگسترده عمل،

ي پراتيك ي تئوريك ماركس و مرحلهمانند استالين در شوروي كه پس مرحله .گرايينهاد )3

ن ساخت، يا همچوگرايي، حكومت شوراها را نهادينه ميلنين، اكنون او بود كه بايستي با نهاد

اليسم در آمريكا تكاپي -  ن و هميلتون كه به نهادگرايي در تثبيت جنبش ليبراللآبراهام لينك

 .پرداختند

 د؛ امام خمينيي شاخص بيشتر ندارهاي اجتماعي، يك چهرهمكتب روندگرا، در تكوين جنبش

در  سپس. پرداخت ساخت و را ي نخست يا نظرگرايي، تئوري واليت فقيهايشان در مرحله .)ره(

آنگاه در . ي بر آن تئوري ، انقالب اسالمي را رقم زد و به پيروزي رساندنگرايي، مبتي عملمرحله

شوراي نگهبان، مجمع تشخيص  گذاري نهادهايي چون مجلس خبرگان،ي نهادگرايي، با پايهمرحله

اد مسكن، بسيج هاي انقالب اسالمي، كميته امداد، بنيجهاد سازندگي، سپاه پاسداران، كميته ،مصلحت

يك فرد، يا يك جنبش، هر سه اين كه . را نهادينه ساخت مراحل تئوريك و پراتيك... مستضعفين، و 

  15.شودناميده مي» روندگرا«محقق سازد، اين رهيافت گرايي و نهادگرايي راگام نظرگرايي، عمل

خورد، و از م مياز دين به مثابه نهاد، كه در نسبت با آن، حركت نهضت رق) ره( امام خميني

در  آيند،متشكل شده و به حركت در مي هامرجعيت ديني به عنوان امام، كه در نسبت با او، توده

. تحقق آنچه جنبش اسالمي منتج به انقالب اسالمي و سپس جمهوري اسالمي ناميده شد، بهره برد

: مشهود بوده است مالًي نهضت كااز مراحل اوليه) ره( روندگرايي در انديشه و كالم امام خميني

 تبليغ كنيم؛ ي اسالم كوشش كنيم؛ريزي يك دولت حقهي ما اين است كه از حاال براي پايهوظيفه«
                                                 

 .  www.yaghin.ir سايت وب -15
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تعليمات بدهيم؛ همفكر بسازيم؛ يك موج تبليغاتي و فكري به وجود بياوريم؛ تا يك جريان اجتماعي 

هضت اسالمي متشكل شده، قيام كنند، و دار در نشناس و دينهاي آگاه وظيفهكم تودهپديد آيد، و كم

  16».حكومت اسالمي تشكيل دهند

العظمي  اهللا همين روندگرايي، در انديشه و بيان رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت

اي درباره چگونگي تحقق نهضت اسالمي در صدر اسالم و در انقالب اسالمي ايران و همچنين در خامنه

  :گري در جهان اسالم، به خوبي نمايان استمسلمين در برابر اشغال» مقاومت« مورد جنبش جهاني

فرد آن، يكى از بركات اين بعثت   هب ى منحصرهاهتشكيل امت اسالمى با خصوصيات و مشخص

حول يك محور عقيدتى مجتمع شوند، بلكه امت  امت اسالمى صرفاً اين نيست كه جمعيتى. عظيم بود

ى از امجموعه -اند  هريز آن بودتعاليم قرآن طراح و برنامه پيامبر مكرم اسالم و چنان كه  آن - اسالمى 

مندند و علم، اخالق، حكمت، روابط صحيح و اجتماع برخوردار از عدالت بهره ها هستند كه ازانسان

داده  ها رسيدن انسان به اوج تكاملى است كه استعداد آن را خداوند در او قرارى اينهمه ى هنتيج

نامساعدترين شرايط از  امت اسالمى مظهر تربيت اسالمى است؛ و اين را نبى مكرم اسالم در. است

  .صفر آغاز كرد

مكرم اسالم   ى مبارك نبىباشكوه بعثت، از حنجره ىآن روزى كه فرياد توحيد، پس از لحظه

ورى انسان  هاخالق و غوط دنياى كفر و ظلم و دنياى دورى از - ى اقطارشدر همه -بيرون آمد، دنيا 

سايى در ظرف آهاين حركت عظيم در زندگى پيغمبر به نحو معجز. بود در انواع مشكالت و مفاسد

. بارور امت اسالمى در مدينه گذاشته شد يو پس از سيزده سال اولين نطفه سيزده سال انجام گرفت

 چهارم و پنجم هجرى از امت اسالمىى مركزى را به آنچه ما در قرن توانست اين هسته يم آنچه كه

و جهاد مستمر؛  جانبه، عزم راسخ ه دانيم، تبديل كند، عبارت بود از ايمان روشن، تعاليم واضح و هم مى

هاى اول هجرت به يك امت سال هزار نفرى مدينه را در ى كوچك چنداينها بود كه توانست آن جامعه

براى دنيا در قرن چهارم و پنجم هجرى  لم و حكمتجوشان ع يعزيز و چشمه ،عالم ،مقتدر ،عظيم
                                                 

  . 17، چاپ هفتم، ص 1373 )ره( تنظيم و نشر آثار امام خميني ، انتشارات موسسهواليت فقيه ،)ره( امام خميني - 16
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غفلت كرد،  خيزهاى فراوان خود و در هر جا كه از آن تعاليم و  بعد امت اسالمى در افت .تبديل كند

عزت، وحدت و برتر از  هرجا علم، اخالق، روابط اجتماعى، اقتدار معنوى،. روى شددچار شكست و عقب

هاى به جايى رسيد كه قدرت گرد كرد و كارآن متوقف شد و عقبهمه عدالت را ناديده گرفت، رشد 

در مقابل هم به تضعيف قواى يكديگر  پاره كنند،متجاوز و متعرض و طماع توانستند اين امت را تكه

  .را بگيرند وادار كنند، بر آنها تسلط پيدا كنند و منابع آنها

 ،بازگشت به آنها ت همان تعاليم وها سال پيش به اين طرف، به بركدر دوران معاصر از ده

اوج اين حركت، تشكيل نظام  بيدارى اسالمى آغاز شد و پرچم توحيد بار ديگر به اهتزاز درآمد كه

ها احساس هويت و باز آحاد مسلمان ى حساس از دنياى اسالم بود كهجمهورى اسالمى در اين نقطه

ر داريم كه امت اسالمى در قرون شروع انحطاط قرا ىاامروز هم ما در مقابل همان تجربه. عزت كردند

اند، تا اين حركت را در هم عليه امت اسالم جنگى را آغاز كرده امروز .و زوال، در مقابل آن قرار داشت

 خوار و مستكبر، با طمع بستن به منابع عظيم و ذخاير هاى جهانهم قدرت امروز. نطفه خفه كنند

 جنگى را شروع -گويند يكه خودشان صريحاً هم م طور آن -  اسالمدنياى  و انسانى پايان طبيعىيب

     كراسى ووهاى مزورانه است؛ پرچم دمپرچم هاى اين جنگ از سوى استكبار،اند كه پرچم هكرد

 اسالمى پرچم آزادى است؛ اما باطن قضيه چيز ديگرى است؛ باطن قضيه نابود كردن عنصر عزت امت

 در مقابل  است، تا هيچ مانعى »مقاومت« ن قضيه از بين بردن كانوناست؛ باط -يعنى اسالم  -

   .خواران در اين منطقه وجود نداشته باشدجهان

 امروز . و كوتاهى كرديم، دشمن به همان اندازه پيشروى كرد زمانى كه ما ضعف نشان داديم

چار مصيبت است، فلسطين دچار مصيبت است، عراق د. مصيبت است جاى دنياى اسالم دچار بهجا

خواران و مستكبران بسيارى از كشورهاى اسالمى از سوى همين جهان افغانستان دچار مصيبت است؛

توانيم در مقابل ها فائق بياييم؛ مىتوانيم بر اين ضعفبا تمسك به اسالم مى ما. ندادر معرض تهديد

 دارد، عبارت است از وحدت امروز آن چيزى كه دنياى اسالم به آن احتياج مبرم. بايستيم دشمن

از  هاى مسلمانملت. شان پر است از ظلم دشمنان اسالم و استكبارهاى مسلمان دلكلمه؛ ملت
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شان عقده و گلوي گذرد، دلشان پر از غم ودر فلسطين و در افغانستان مى و ى آنچه در عراق همشاهد

  .كنند كم استفادههاى اسالمى بايد از اين نيروى متراپر از فرياد است؛ دولت

ى منطقه ى انگشتان او درمريكا كه شرارت محض است و امروز از همهآقدرت استكبارى 

هاست؛ آن، قدرت ملت تواند انجام دهد وبارد، فقط در مقابل يك قدرت، كارى نمىاسالمى شرارت مى

جا بي هاىتوهم از ظلمات اآنها ر شان،ها به منافعها، متوجه كردن ملتها، آگاه كردن ملتتكيه به ملت

ى مقاومت در  ها را آمادهآنها نشان دادن، ملت خارج كردن و حقايق را به - هستند   اگر دچار آن -

  .كند مقابل استكبار مى

    شما كه ى عادالنه نيست؛ همچنانجا، منطق گفتگو و مصالحه استكبار، در هيچ منطق

از  عادالنهر ى غيمنطق استكبار، منطق زور، ترور و استفاده. ايد هرا در دنيا مشاهده كرد هايش هنمون

نام مبارزه با  ها به يمريكايآامروز . قدرتى است كه در اختيار دارد؛ لذا خود مروج تروريسم است

كنند و يآنها را بمباران م گذارند؛ها را زير فشار مىجور ملت شوند و اينتروريسم وارد كشورها مى

خواهيم با  يشان اين است كه مبرند؛ منطق يم دفاع را از بينهاى بىيرمرد و انسانكودك و زن و پ

كه كسى براى  مگر غير از اين است كه تروريسم يعنى اين تروريسم يعنى چه؟! تروريسم مبارزه كنيم

كند، ىمريكا امروز در عراق مآانونى استفاده كند؟ آيا كارى كه ق غير پيشبرد مقصد خود از نيروى زور

 .مريكا در عراق، ظالمانه و مستكبرانه و متجاوزانه استآ نفس حضور نيروهاى نظامى غير از اين است؟

اند و آن را بهانه  پرچم مبارزه با تروريسم را در پيش گرفته ،مروجان تروريسم، امروز به دروغ و نفاق

  .دخالت در كشورهاى اسالمى اند براىقرار داده

 جا و هر هر - ش امريكا و متحدانآاستكبارى  بايد يكپارچه در مقابل تجاوزامروز دنياى اسالم 

مريكا آيعنى  -ايستادگى براى رفع شر اين شرارت مجسم  بايستد و بداند كه جز - گونه و به هر شكلى 

 ،ىانشينى ندارد و هيچ نرمش و هيچ كوتاه آمدنى و هيچ عقب هيچ راه ديگرى وجود - و استكبار 

ها جز به تسلط مطلق بر دنياى اسالم و اين. كندمستكبران را اشباع نمى ناپذير ياشتهاى سير

 هااين را هم بايد بدانيد كه ملت. چيز ديگرى قانع نيستند ى خاورميانه، به هيچهمنطق بخصوص بر اين
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ريز ان و خونبرّ توانند شمشير يهاى مجهز و مسلح را ناكام كنند، متوانند قدرتتوانند بايستند، مىمى

ى نشان داده است و امروز تجربه هاى اخير اين را به ماسال ىكه تجربه  آنها را كُند كنند؛ همچنان

  .دهدمى ى عراق هم اين را به ما نشانفلسطين و تجربه

يك مشت فلسطينى  ها در مقابلاند؛ صهيونيست هها در عراق تا زانو در گل فرو رفتمريكايىآ

ظلم در اختيار ندارند،  يچ چيز جز قدرت ايمان و ميل به استقالل و ميل به رددست كه ه تهى

اند مواضع آنها را تغيير اما نتوانسته كوبند؛ها را مىهاست كه فلسطينىلها ساصهيونيست. اند هدرماند

  .نيست دهند؛ شكست يك قدرت مسلح چيزى غير از اين

توجه خود آماده  آغاز بعثت با رحمت، عنايت و با خداوند متعال روح و دل ملت مسلمان را در 

مالئكته ليخرجكم من الظّلمات الى  هو الّذى يصلّى عليكم و«هاى دشوار؛ كرد براى ورود در اين ميدان

ها و به مؤمنين به او و به بندگان او اين است مسلمان رحمت الهى به. 17»النّور و كان بالمؤمنين رحيماً

هاى كوچك و ضعيف بكنند و در مقابل موج كفر و فساد و استكبار دلبستگى رخىكه اگر آنها دل از ب

كرد در قلب  كس باور نمىهيچ. كه كمك كرد چنانكند؛ هم متعال به آنها كمك مى بايستند، خداى

صورت  مريكا و صهيونيسم بود، قدرت اسالم بهآجايى كه از اطراف در زير فشارهاى ن اسالم، آ دنياى

روز به فضل   به روز اين نهال غرس شد، روييد، ثمربخش و تناور شد و. المى سربلند كندجمهورى اس

تر خواهد شد؛ اين مستحكم رغم دشمنان اسالم تناورتر و ى الهى و علىپروردگار و به حول و قوه

  18.ماى است در پيش روى اتجربه

                                                 
  . 43سوره احزاب، آيه  - 17
18 - www.khamnei.ir ،ى پيامبر مكرم  مناسبت مبعث فرخنده در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام به  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى

  .23/06/1383  اسالم
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  هاي مقاومتهروش خيزش گرو

باش عملياتي ها، تا وضعيت آمادهگي عادي اعضاي گروههاي مقاومت از شرايط زندخيزش گروه

توان روند آمايش توان اين سه مرحله را مي. ي اساسي داردمرحله مأموريت، سه آنها براي اجراي

  :انساني گروه مقاومت دانست

 . Integration ،هاي اجتماعي گروه مقاومتپارچه نمودن سلوليك 

 . Mobilization ،قاومتهاي داوطلب گروه مبسيج نمودن سلول 

 . Armament ،هاي بسيج شده گروه مقاومتمسلح نمودن سلول 

 

  شناسي خيزشروش

 پارچه نمودنيك  -1

هاي بيگانه، رخوت و يأس و نااميدي، به ي اسير استبداد يا تحت اشغال قدرتدر يك جامعه

ايج گذران دوران تبديل ي ربه شيوهسكوت و سكون و ايستايي آحاد آن جامعه انجاميده، و روزمرگي 

  .شودمي

  
  :گيردهاي زير را در بر ميسازي جنبش مقاومت، مؤلفهپارچهروند يك

 رهبري-1-1
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داري است زده، نيازمند سكاني مأيوس و رخوتكشتي جنبش اجتماعي، در درياي آرام جامعه

جنبش اجتماعي است، » ررهب«اين سكاندار، . كه، اراده كند و فرمان برافراشتن بادبان آن را فرياد زند

رهبر يك . اش مكلّف دانسته استكه احساس تعهد نموده، و خود را بر رهايي و رستگاري جامعه

انديش،  آگاه، صاحب بصيرت، شجاع، مدبر، دورجنبش اجتماعي از نوع جنبش مقاومت، فردي زمان

وقتي به . فكر استراتژيك است، مبتكر، مصمم، مؤمن به هدف، و غالباً صاحب ت)فرهمند( عموماً كاريزما

هم نه در  ، آنآيد، عزم آن دارد كه جامعه را از سكون و ايستايي به حركت واداردحركت درمي

  .سرازيري انحطاط، كه در سراشيبي اعتال

 هدف و آرمان جنبش-2-1

مند باشد، اما تا واجد هدف جنبش اجتماعي، هر چند از رهبري فرهمند و بصير و شجاع بهره

 تواند سرنگوني حكومتهدف مي. فتگرنخواهد» شكل« ،فاف، و آرمان مشخص نباشدروشن و ش

  .ها باشدگران سرزمين خود، و يا موارد ديگري از اين نمونهاستبدادي، يا اخراج اشغال

 انگيزه  -3-1

 ي خارجي و استعمارييا سلطه و سيطره ،ي داخلي و استبدادييك سلطه ،گاهي در سرزميني

ي »انگيزه« رغم وجود رهبر كاريزما و هدف روشن،است، آحاد آن جامعه عليو استكباري حاكم 

اند، و در ي استكباري را ندارند؛ در واقع به وضع موجود تن دادهو مواجهه با سلطه و يا سيطره خيزش

. در اين صورت جنبش اجتماعي توفيق نخواهد يافت. پذيرندميننتيجه همراهي جنبش مقاومت را 

  .ي كليدي تحقق جنبش مقاومت استمؤلفه، »انگيزه«و آرمان مشخص،  پس از رهبري

 ايدئولوژي جنبش -4-1

ي قوي وجود دارد، اما آيا هدف مشخص و انگيزه و فرض بر اين است كه رهبر بصير و شجاع،

؟ پاسخ منفي است، زيرا كنديت ميگيري و موفقيت جنبش مقاومت كفااين سه مؤلفه براي شكل

يك . و انديشه و مكتب و مانيفست و منشور مشخص است» ايدئولوژي«مند جنبش مقاومت نياز

بيان كند كه براي سرنگوني حكومت استبدادي، يا بيرون راندن  و روشن جنبش مقاومت بايد واضح
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تجاوز دشمن به سرزمين خود، از چه مكتب و مرام و گر بيگانه، و يا مقاومت در برابر قدرت اشغال

چه روش و منش مطلوبي را جايگزين وضعيت و در فرداي آزادي و رهايي، كند عيت ميبمشربي ت

چه بسا جنبشي شكل بگيرد و مردم را بشوراند و يك حكومت فاسد و . نامطلوب فعلي خواهد كرد

گون كند، اما طرح و تفكر جايگزين و كارآمدي نداشته باشد؛ در اين صورت آحاد آن نخودكامه را سر

  .انددر غلتيدهجامعه از چاله به چاه 

 دكترين و استراتژي-1- 5

آورد و با يك ايدئولوژي اي را گرد مييك رهبر كاريزما كه براي هدفي روشن، افراد با انگيزه

، نيازمند داشتن دكترين و استراتژي مقاومت ي بعدلهمشخص، سوداي رهايي جامعه را دارد، در مرح

پردازد چريك شهري ميدني را مد نظر دارد؟ آيا به پردازد، يا مقاومت مآيا به اقدام مسلحانه مي .است

پذيرد يا استقالل را مي )خارجي(يا چريك صحرايي و حتي چريك دريايي؟ آيا پيوند با قدرت حامي 

هاي متعدد ديگر، زماني كه دكترين، استراتژي و ها، به همراه ابهامكند؟ اين پرسشخود را حفظ مي

يت جنبش، در آن صورت، موفق. خ خواهند يافتپاس مشخص گرديد،مشي جنبش همچنين خط

  .كندضمانت اجرا پيدا مي

 تبليغ -6-1

هاي ها، برنامهكتب، بيانيهدر گام ششم، جنبش، اقدام به تبليغ نموده و از طريق نشريات، 

هاي مخفي و يا آشكار خود، پيام مقاومت را به جامعه رسانده و با تلويزيوني، و ساير رسانه يي وراديو

شود، هدف و آنچه تبليغ مي. كنداجتماع را به خيزش دعوت مياهي بخشي و فضاسازي، آحاد آگ

  .آرمان، ايدئولوژي و مرام، و دكترين و استراتژي جنبش، براي رهايي جامعه است
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 جذب -7-1

اينان پيام . پيوندنددر اثر تبليغ، به آرامي، افرادي از بطن جامعه، هوشيار شده، و به جنبش مي

هايي هستند كه از متن جامعه هر يك از اين افراد، سلول. شوندرا دريافته و به آن متعهد مي جنبش

  .گيرندي جنبش، در محل خود قرار ميبرخاسته و در ساخت پيكره
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بش هاي انساني، ساخت يافت و شكل گرفت، جني جنبش، از وجود اين سلولآنگاه كه پيكره

اين مرحله را . هاي برانگيخته شده، دست يافته است»سلول« سازي»يكپارچه«ي اجتماعي به مرحله

  .نامندمي Integrationيكپارچه نمودن يا 

  

  
  

 بسيج نمودن  -2

به صورت و  ند،دهاي اجتماعي، داوطلب شوان سلولآنگاه كه افرادي از متن جامعه، به عن

هر . شودآنان آغاز مين شد» بسيج«ي دوم يا وضعيت ي جنبش را شكل دادند، مرحلهپيكرهپارچه، يك

هدف واال و ايدئولوژي و دكترين آن را پذيرفته  و و داوطلبي كه رهبري فرهمند جنبشخاسته فرد بر

جام تعهدات اجتماعي و انقالبي، كه مندي انآيد، زيرا توانشده به حساب نمي» بسيج«لزوماً باشد، 

- هاي يك مصلح را در بر ميويژگيسالمت جسم و تعادل ذهن و ثبات شخصيت و موارد ديگري از 

در جنبش، اسير فرد داوطلبي نيست؛ چه بسا يك شخص برخاسته و داوطلب حضور گيرد، در هر 

به ... ، يا تحت تأثير شرايط استبداد و اشغال و مقاومتي تبليغات جنبش زده احساسات آني، و جو
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آن . حداقل اكنون مناسب نيست وخورد، مقاومت نمي در اين صورت به درد جنبش. صحنه آمده است

  .شوندي داوطلبان، انتخاب ميدسته از افرادي كه واجد صالحيت هستند، از ميان خيل يكپارچه

  
 گزينش و عضوگيري -1-2

شده و » گزينش«، شوندي داوطلبان، انتخاب ميافراد داراي صالحيت كه از ميان خيل يكپارچه

بتني بر شرايط گزينش و عضويت، م. گردنده ميجنبش برگزيد» دايم«يا » موقت«به عنوان عضو 

او، و  تي اطمينان از انگيزه و نياضافهينان از صحت جسمي، روحي و رواني، علمي و ذهني فرد، بهاطم

  .تأييد و تاكيد بر صداقت او در مبارزه است
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ز آن فرد به عنوان سلولي ا» نقش«ين و تنظيم و تشخيص يكي از ابعاد عضويت و گزينش، تبي

» نقش« ،هاي وينبش مقاومت است؛ با درك و دريافت توانمندي و مقدورات و محدوديتي جپيكره

  .شودتعريف و مشخص مي ،اوي مورد نياز جنبش، و در عين حال مورد عالقه

 آموزش  -2-2

جنبش درآمده، مشخص شد،  »عضويت«شده و به » گزينش«هر يك از افراد » نقش«وقتي 

شده است، در » بسيج«كسي كه . ببينند» شآموز« فراد مزبور بايستيها، اآن نقشبراي انجام كامل 

ها شود و فنون و تكنيكبراي آموزش اعزام ميايفاي نقش خود،  جهت ي دوم، پس از گزينش،مرحله

يزي رها، متناسب با نيازهاي جنبش مقاومت برنامهآموزش. آموزدهاي مربوط به آن نقش را ميو روش

  .شوندمي

 دهيانسازم -3-2

آنان در درون ساختار جنبش مقاومت  ،از اعضاءآميز آموزش هر يك پس از پايان موفقيت

  :گيردشكل صورت مي 4دهي در اين سازمان. شونددهي ميسازمان

 .)هوادار( دهي به عنوان عضو ثابت يا سمپاتسازمان  )1

 .دهي به عنوان عضو ستادي يا صفيسازمان  )2

 .... اطالعاتي، و  عضو عملياتي،عضو سياسي،  عضو رهنگي،عضو ف: دهي موضوعيسازمان  )3

ها، ها، دستهها، تيمدهي در واحدهاي رزمي، در سلسله مراتب، در قالب گروهسازمان )4

هاي هاي گوناگون و رشته، در قالب رسته)هاي باالترو حتي رده(ها، ها، گردانگروهان

چي، متصدي راديو تيرانداز، تخريب پست سازماني تك: هاي متنوع، مانندمختلف و شغل

گر آوري اطالعات، تحليلي تيربار، مسئول جمعانداز، متصدي قبضه، راكت)سيمبي(

-صورت مي... ي گروهان، و ي دسته، فرماندهي گروه، فرماندهاطالعات، پيك و رابط، فرمانده

شوند و از ي ميدهواره يا هرمي سازمانهاي مقاومت به صورت درختاغلب جنبش. گيرد
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ها اسير و ها يا خوشهبرند، تا اگر يكي از هستهروش هيرارشي و سلسله مراتبي بهره مي

 .متالشي شد، كل هرم جنبش صدمه نخورد

به انجام  Mobilizationجنبش يا  نمودن» بسيج«ي دهي نيروها، مرحلهاكنون با سازمان

  .اندعهده گرفتن مأموريت، آماده رسيده است و اين نيروها، براي انجام عمليات و بر

 
  

 مسلح نمودن-3

 تسليح -1-3

انده است، آنها را ي خود را به انجام رسهدهي نيروهاي آموزش ديدجنبش مقاومت كه سازمان

مورد نياز اجراي  ها و تجهيزاتواگذاري اسلحه. كندمي» مسلح«ها، براي اجراي وظايف و مأموريت
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ها در جنبش مقاومت، با تكيه بر تعريف دقيق نقش »راي رزمب سازمان«عمليات آينده، در قالب 

محقق  Armament سازي يا در اين مرحله، مسلح .گيردسازمان، و رعايت سلسله مراتب، صورت مي

  .شودمي

  
 بكارگيري نيروها در عمليات-2-3

مقاومت براي انجام وظيفه  سازي آن، اكنون گروه دهي جنبش مقاومت و مسلحپس از سازمان

رح مزبور نسبت به ط »سازمان براي رزم«طرح عملياتي براي اجرا آماده شده و . مأموريت آماده استو 

مليات رزمي را در صحنه اجرا و هدايت هاي نظامي جنبش مقاومت، عخهفرماندهي شا. آيدپديد مي
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ر حكومت گي مسلح، عليه نيروهاي سركوبفراد بسيج شده و سازمان يافتهنموده و با بكارگيري آن ا

  .شوندعمليات ميگر، وارد گر، يا قواي اشغالهسلط

غلب در يكي از سه شكل كلي عمليات نامنظم به يك جنبش مقاومت، عمليات چريكي خود را ا

  :آورداجرا در مي

 دستبرد) 3      كمين) 2         تاخت )1

  .گيرددر برخي موارد نيز، هر سه شكل عمليات، توأمان انجام مي

-هاي مردمي موضوعيت دارد و سازماندر مورد جنبش IMAند خيزش جنبش مقاومت يا رو

ي متفاوت ديگر، يعني روش هاي تروريستي، مافيايي و گانگستري از دو شيوهگرا يا گروههاي نخبه

- هاي گانگستري بهره ميگراي وفادار در گروههاي مافيايي، و روش نخبهگراي مزدوري براي گروهنخبه

  .د كه از موضوع بحث اين تحقيق بيرون استبرن
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  هاي مقاومتروش فروكاهش گروه

با  اكنون جنبش مقاومت، در قالب گروه مقاومت، به صورت سازمان يافته و مسلح، درگير مقابله

طبيعتاً گروه مقاومت، از سازمان و ساختار .ي خارجي استغال و سلطهحكومت استبدادي داخلي، يا اش

روند فروكاهش يك گروه مقاومت، . خصي برخوردار استمش) شغلي(اي و طبقات حرفه و سيستم

  :زه استمتوجه ساختار و سيستم و طبقات شغلي آن، در سه حو
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 .  Disarmamentخلع سالح يا گرفتن اسلحه از نيروهاي مقاومت  

  آن نيرويي و رفع بسيج ومت،مقا زدن ساختار و سيستم و سازمان گروه رهمب 

Demobilization . 

به درون آنها هاي نيروهاي مقاومت و بازگرداندن ها و مقامها و پسترفع مشاغل و حرفه 

 .  Reintegration جامعه در شكل زندگي عادي و جاري

 

   Disarmamentسازي نيروي مقاومت غيرمسلح  -1

خلع «مومي به غيرمسلح نمودن نيروهاي مسلح كالسيك يا غيركالسيك كه در افواه و افكار ع

آميز هاي قهرمعروف است، يك اقدام سلبي معطوف به تجهيزات و تسليحات و ادوات كنش» سالح

منازعه كه در ادبيات فارسي به . قابل ارزيابي است ،آميز، در قالب مفهوم منازعهيك كنش قهر. است

ازعه يا برخورد، حاصل هر من. مشهور است Conflictشود، در زبان انگليسي به گفته مي» برخورد«آن 

» زد«در بخش فعال منازعه، يعني در بخش  نيروهاي مقاومت عموماً. است» خورد«و » زد«يك 

گر، در بخش آميز درگيرند و نيروهاي حكومت استبدادي يا نيروهاي كشور اشغالبرخوردهاي قهر

ي كه يك قطب جبههاي از سوي ديگر، منازعه. درگير هستند» خورد«منفعل منازعه، يعني در بخش 

 Low  »منازعه كم شدت«دهند، به هاي مقاومت تشكيل ميآن را نيروهاي چريكي و جنبش

Intensity Conflict ي اساسي، يعني فعالبا توجه به اين دو نكته. معروف است - Active -  بودن

ز بر عهده دارد، را در زد و خوردهاي قهرآمي» زد«بخش  ي منازعه، كه عموماًجنبش مقاومت در صحنه

گيري نيروهاي نظامي ، جهتLow Intensity Conflict بندي در منازعات كم شدتدسته چنينو هم

» خلع سالح«ي خود را معطوف به گر، ارادهحكومت استبدادي و يا نيروهاي نظامي كشور اشغال

خلع از  ،ارندگيكند كه معماري بازدحكم مي 19»بازدارندگي«نمايند، زيرا اصل جنبش مقاومت مي

  .ودآغاز ش» تهديد«سالح نيروهاي 

                                                 
19  - Deterrence 
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  شناسي منازعاتطيف

  :گيرندسه طيف عمده را در برمي - Conflicts - منازعات

  .منازعات تمام عيار يا پرشدت  -

 .منازعات محدود  -

 .منازعات كم شدت  -

  .شوندميبندي ي خود، در سطوح چهارگانه اقدام، اليههاي منازعات نيز به نوبههر يك از طيف

  

  شناسي منازعاتطيف -2جدول 

  شناسي منازعاتطيف    

  يمنازعه    
  )پرشدت(تمام عيار 

  يمنازعه
  دودـحـم

  يمنازعه
  دتـكم ش

سطوح اقدام
  

ي تمام عيار منازعه  استراتژيكي
  استراتژيكي

ي محدود منازعه
  استراتژيكي

ي كم شدت منازعه
  استراتژيكي

ي تمام عيار منازعه  عملياتي
  ملياتيع

ي محدود منازعه
  عملياتي

ي كم شدت منازعه
  عملياتي

ي تمام عيار منازعه  تاكتيكي
  تاكتيكي

ي محدود منازعه
  تاكتيكي

ي كم شدت منازعه
  تاكتيكي

ي تمام عيار منازعه  تكنيكي
  تكنيكي

ي محدود منازعه
  تكنيكي

ي كم شدت منازعه
  تكنيكي

  

  خلع سالح نيروهاي دفاعي كالسي -1-1
معطوف به نيروهاي نظامي كالسيك و رسمي  شناخته شده و رايج خلع سالح، عمدتاًمفهوم 

-، از كشوري بر عليه كشور ديگري طلب و اعمال مي»بازدارندگي«خلع سالح، با هدف . كشورهاست

، از جمله اقدامات مربوط به خلع سالح جهاني دومخلع سالح ژاپن و آلمان پس از جنگ . شود

 :بود» تحديد«دوران جنگ سرد، شاهد خلع سالح با روش . شوديك محسوب مينيروهاي نظامي كالس

  . ABMو همچنين » 2 سالت«و » 1سالت «هاي پيمان مانند
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كرد با محدود نمودن توان تسليحاتي شوروي، قدرت نظامي آن كشور را آمريكا، تالش مي

  .و تكنولوژي نظامي محقق نمايدتسليحاتي » تحديد«خلع سالح را با روش  ،نموده و در واقع» تحديد«

هاي ژاپن و آلمان پس از شكست در جنگ جهاني دوم، اما در خلع سالح كالسيك جامع، نمونه

مندي از تسليحات ت متحده آمريكا، با پذيرش حق بهرهشوند؛ اياالاز موارد شاخص محسوب مي

يزات و تسليحات عملياتي و تكنيكي و تاكتيكي براي ژاپن و آلمان، اين دو كشور را از داشتن تجه

مندي از ژاپن و آلمان از حق بهره ،سال گذشته 60در طول بيش از . استراتژيكي محروم نمود

هاي هاي استراتژيكي، سيستمافكنهاي اتمي، بمبتسليحات استراتژيكي مانند رزم ناوها، زيردريايي

  .محروم هستند) ايكربي و هستهشيميايي، مي(موشكي بالستيكي برد بلند، و تسليحات غيرمتعارف 

- توان از مسألههاي اخير ميخلع سالح نيروهاي مسلح كالسيك در سال هايچنين از نمونههم

، كشور ليبي 1382پس از اشغال عراق از سوي آمريكا و انگليس در سال  .ي خلع سالح ليبي نام برد

هاي آمريكا و اروپا ود نمود و به خواستبا تسليم در برابر غرب، تأسيسات و تجهيزات اتمي خود را ناب

  .ند خود تن دادبل مبني بر كاهش توان دفاعي موشكي برد

  

  )نيروهاي غيركالسيك(جنبش مقاومت خلع سالح  -2-1
بر  رهاي مقاومت را داما نوع ديگري از خلع سالح وجود دارد كه نيروهاي غيركالسيك و جنبش

  .شوندح ميخلع سال» اجباري«و  »ختياريا«نيروهاي جنبش مقاومت، به دو روش . گيردمي

ي مقاومت نااميدي از ادامه و يأس«ي اجباري، جنبش مقاومت به داليل سه گانهدر روش 

، به اختيار خود »چرخش استراتژيك گروه مقاومت«، و يا »چرخش ايدئولوژيك جنبش«، »مسلحانه

  .گذارنداسلحه را بر زمين مي

نبش مقاومت به روش بيشتر مايل است كه ج DDRليات نظامي مجري عم - نيروي سياسي

  .اختياري، و با ميل و رغبت خود، اسلحه را بر زمين بگذارد
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صرف نظر از اين كه جنبش مقاومت، به اختيار خلع سالح شود يا به اجبار، آن چه مهم است، 

 اني و محروميت آنفقدان اسلحه و تجهيزات مرتبط با آن در دست گروه چريكي، و در نتيجه، ناتو

  .، براي رسيدن به اهداف سازماني خويش است»ي قهريهقوه«گيري از گروه، در بهره

  
 نيروهاي مقاومت است؛ آن »چالش هويتي«ي نكته مهم در خلع سالح جنبش مقاومت، مسأله

آنها » چريكي و رزمي«نهند، هويت اختيار، اسلحه را بر زمين ميها به اجبار يا به گاه كه چريك
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هدفي بر جنبش سرگشتگي و بيدر اين صورت، . شوندفاقد هويت مسلحانه مياين كه و يا مخدوش، 

ي جنبش حركت آينده» تعيين جهت« ، موضوعيابدلذا آنچه ضرورت مي. شودمقاومت مستولي مي

  .مقاومتي است كه اكنون ديگر كاركرد مقاومت مسلحانه ندارند
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  Demobilization سازيغير بسيج -2

ي فترت پس پس از آن كه گروه مقاومت چريكي، به اجبار يا به اختيار، خلع سالح شد، در دوره

كه همچنان پا بر جا و استوار است، بسيج نيروهاي مقاومت، در قالب چه از بر زمين گذاردن سالح، آن

استراتژيك تغيير مشي ايدئولوژيك، يا تغيير روش  ،آيا اين جنبش: جنبش مقاومت است »ساختار«

  !كند؟آن، چرخش ايجاد ميآيا ساختار جنبش را حفظ نموده و در جهت حركت ! دهد؟مي

ها و افراد درون جنبش مقاومت، و ناظران بيروني، شامل هايي از ذهن چريكچنين پرسش

اما به غير از چرخش در مشي يا تغيير . كندمردم، رهبران سياسي، و حتي دشمنان جنبش، تراوش مي

 ،!سازيغير بسيج: ي ديگري نيز براي آن متصور استوش جنبش مقاومت، آيندهدر ر

Demobilization.  

گروه . شودسازي جنبش مقاومت نيز به دو صورت اختياري و يا اجباري محقق مييجسغير ب

-و يا چرخش ايدئولوژيك، و در غير بسيج سسازي اختياري، با داليلي چون يأمقاومت، در غير فعال

نيروي انساني خود، » ساختار«ي قهريه، به انحالل هايي مانند فشار و يا قوهارهاجباري، با گز سازي

  .پردازدمي

  :ي جنبش مقاومت، سه شكل داردرانحالل ساختا

  Desystematizationمندي يا انحالل سيستمي جنبش مقاومت غير سيستم-1-2

، كه در نسبت با اء در يك كلدار ميان اجزاارتباط معن«: ي سيستم اين استتعريف ساده

  .20»محيط، خدمات ارايه نمايد

معنادار ميان شود، منظور، وجود ارتباط نام برده مي» سيستم جنبش مقاومت« گاه كه ازآن

فرضاً كشور تحت اشغال (، كه در نسبت با محيط مقاومت است» جنبش«اجزاء گروه مقاومت، در كليت

  .كندارايه مي، خدمات پايداري و ايستادگي )بيگانه

                                                 
    www.andishkadeh.orgوب سايت  - 20
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مخدوش و متالشي  »ارتباط معنادار ميان اجزاء«جنبش مقاومت، اين  »انحالل سيستمي«در 

جنبش مقاومت،  »ناسيستم سازي«يا  Desystematizationپيدايش اين حالت در سيستم، . گرددمي

  .شودخوانده مي

  Deorganizationمندي يا انحالل سازمان جنبش مقاومت غير سازمان-2-2

هاي ساختاري اداري و سلسله مراتبي، يا عرضي جنبش مقاومت، قطعات يخي هستند كه هساز

ضمحالل و انحالل اين ادر هم شكستن يا . دهنددر كنار يكديگر، كوه يخ گروه مقاومت را شكل مي

ي ساختار اصلي، كه به مرور منجر به كوچك شدن و حذف آن قطعات، و جدا نمودن آنها از پيكره

  .شودجنبش مقاومت، خوانده مي »منديانسازمنا« گردد،مي

  Demovementگروه مقاومت » منديغير جنبش«جنبش تكاني يا -3-2

مندي كه همچون آجرهاي افراد انگيزه: است» نيروهاي مقاومت«جنبش مقاومت، مركب از 

  .اندي ساختمان جنبش را عينيت دادهمستقر در يك بنا، شاكله
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افراد مزبور به اشكال » تك تك«سازي گروه مقاومت، براي غير بسيج »جنبش تكاني«در روش 

وقتي گروه . كنندرا ترك مي »جنبش«، ... و  يا به اجبار، با تهديد، تزوير و تطميع مختلف، به اختيار

مند خود را از دست بدهد، و قادر به ترميم ساختار نيرويي اي از افراد انگيزهومت، بخش عمدهمقا

  .شودد، به مرور مضمحل و منحل ميجنبش نباش
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  Reintegration بازگرداندن به زندگي عادي -3

نظر ساختاري و سيستمي نيز از  اكنون جنبش مقاومت، نه تنها خلع سالح شده است، بلكه

شدن ساختارهاي گروه كه پس از متالشي حال با افراد و اعضاي جنبش، .مضمحل و منحل شده است

  !؟اند چه بايد كردبر جاي ماندهمقاومت، 

اين افراد و اعضاي  در واقع،: است DDRي عمليات پاسخ به اين پرسش، در سومين مرحله

به آنها زيرا، اگر . به جنبش مقاومت، بازگرداندمانده را بايد به زندگي عادي قبل از پيوستن آنها برجاي 

دهند، يا اين كه جذب ميشكل  يا مجدداً گردهم آمده و گروه مقاومت جديدي را حال خود رها شوند،

عصر هاي ايدئولوژيك البته، احتمال دارد كه با پشت پا زدن به ارزش. شوندمي  هاي مقاومتساير گروه

هاي هاي تبهكاري و گانگستري روي آورده، و به حركتگروه زندگي سياسي خود، به تشكيل

  .روي آورند طلبي آنارشيستي و هرج و مرج

ي مشخص و به زندگي عادي، ضرورتي است كه نيازمند طرح و برنامهآنها ندن در نتيجه، بازگردا

  .مدون است

  
آنان نياز به : ي تضمين و تأمين جاني براي اعضاي جنبش مقاومت استگام نخست، ارايه-1-3

در غير اين صورت يا سالح . نامه و ضمانت قضايي براي عدم پيگرد در بدو ورود به اجتماع دارندامان

اين امكان نيز دور . پيوندندهاي مقاومت ميبه ساير گروهاين كه بر زمين نخواهند گذارد، و يا  خود را

از بخش ديگري از جامعه هاي تبهكاري، از ذهن نيست كه متواري شوند و چندي بعد در قالب گروه

  .برآورند سر
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در حد توان  كه ي آناناي، در مشاغل مورد نياز يا مورد عالقههاي حرفهگام دوم، آموزش-2-3

ي سازد تا در بازگشت به اجتماع، بتوانند زمينهها، آنان را توانمند مياين آموزش. و امكان آنهاست

 .تالش و معاش را فراهم كنند

. ها باشددانشگاهحتي  از اين روند آموزش تحصيالت علمي در مدارس يا ممكن است بخشي

نهاده و  ي علميمين نهادن سالح خود، قدم به صحنهيا بر زهاي بسياري پس از پايان منازعه، چريك

  .اندمدارج تخصصي را يكي پس از ديگري طي نموده

پرداخت : اي، امكان كاريابي و اشتغال آنان مطرح استهاي حرفهپس از گذراندن آموزش-3-3

  .نان به جامعه استاشتغال آنان، از ضروريات بازگرداندن آتسهيالت مادي و معنوي براي 

هاي چريكي، اغلب مجروح شده يا با ي مقاومت، در طول منازعه و كشمكشنيروها-4-3

 .ي جدي ورود آنان به جامعه استدرمان آنان، مسأله. فرسودگي جسمي و رواني مواجه هستند

  .كندرا به جامعه تضمين ميآنها و وابستگي ي آنان را تأمين، آينده هاي اجتماعي،همچنين بيمه

هاي ديروز به زندگي بندي چريكمهم ديگري از پاي ه، بخشازدواج و تشكيل خانواد-3- 5

 .اجتماعي است

ي ديگري است هامكان مشاركت سياسي و حضور در سطوح مختلف اداري قدرت، مؤلف -6-3

 .سازدفعال و درگير مي ،كه افراد مستعد جنبش مقاومت را در جامعه

ي سألهيكديگر، م گرايي اعضاي سابق جنبش مقاومت بااز عدم هممراقبت و مواظبت - 7-3

: ر جامعه، كاهش يابدهاي بعد از استقرار اين افراد دها و سالبت طي ماهبنابراين مراق .بعدي است

 .انديشي استكنترل محسوس و نامحسوس آنان، شرط دور

، به مرور حذف DDRدر اين مرحله ديگر چيزي به نام جنبش مقاومت، وجود ندارد، زيرا در اثر 

 .شده است» هضم«ه جامعو در درياي 

 

 

  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


١٥٠ 
 

  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


١٥١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ومسفصل 

  DDR اپيدميولوژي 

  )فراگيرسازي شناسي(
  

. يابدآن موضوعيت مي» فراگير نمودن«ي ساز و كار ، مسألهDDRهاي با مشخص شدن روش

طرح مزبور داراي . است» طرح خاورميانه بزرگ«، جزيي از ماهيت DDRروش عملياتي فراگير نمودن 

ي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي است كه يكي از هاهاي عملياتي متعددي در حوزهاستراتژي

  .است DDRآن تحقق » سياسي، نظامي و اجتماعي«هاي عملياتي استراتژي
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فرم «فعلي خاورميانه، و سپس ايجاد يك » فرم«نمودن » دفرمه«طرح خاورميانه بزرگ، كه به دنبال 

  :دنمايدر آن است، تحقق محورهاي گوناگون زير را دنبال مي» جديد

 .هاي ليبرال در منطقه استدر بعد سياسي، به دنبال تحقق دموكراسي 

 .در بعد اقتصادي، به دنبال تحقق اقتصاد ليبرالي و بازار آزاد در منطقه است 

 .در كشورهاي منطقه است -مدني -  ي بورژواييدر بعد اجتماعي، در صدد تحقق جامعه 

 .كندرا دنبال مي American Lifestyleدر بعد فرهنگي، تحقق سبك زندگي آمريكايي  

 .كندگيري ميي حقوق بشر را در سطح منطقه پيدر بعد حقوقي، تحقق اعالميه 

تيك و ژئواستراتژيك، تهيه مرزهاي جديد براي كشورهاي منطقه، از طريق يدر بعد ژئوپل 

 .كندي كشورهاي پهناور خاورميانه را دنبال ميتحقق طرح تجزيه

- پي را هاي منطقه»نيرو«ها و »دولت«ي خلع سالح همه جانبه يلهمسأ نظامي بعد در و 

 1.نمايدگيري مي

 

  استراتژي عملياتي خلع سالح

هدف آن خنثي  بزرگ جايگاهي اساسي دارد و يخاورميانه طرح در سالح خلع عملياتي استراتژي

در برابر ) يردولتيهاي مقاومت غگروه(و غير كالسيك ) دولتي(نمودن هر نوع قدرت مقاومت كالسيك 

  .ي موسوم به خاورميانه و در سطح كشورهاي اسالمي استمقاصد و نيات كشورهاي غربي در منطقه

  

                                                 
  .1385آموزي تهران، هاي اسالمي دانش، اتحاديه انجمنتردد در اين مسير حق من است عباسي، حسن، - 1
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  اپيدميولوژي خلع سالح

هاي مستقر در در فراگير سازي خلع سالح، طراحان خاورميانه بزرگ، در صددند كه دولت

» تسليح كنترل شده«و تحقق طرح  كشورهاي اسالمي را وادار به پذيرش طرح جامع خلع سالح

  .كنندبراي اين منظور از دو روش اجبار و اختيار استفاده مي. بنمايد

  

  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


١٥٤ 
 

  خلع سالح جبري

هاي ي روسي، موشكهاي پيشرفتهداراي تانك» پسا اشغال شوروي«افغانستان عصر دولت 

سپس تهاجم آمريكا و  اما پس از حاكميت طالبان بر افغانستان و. بود... اسكاد بي، و  2بالستيك

و اشغال اين كشور، امروز دولت حامد كرزاي فاقد  2001ي يازدهم سپتامبر ي واقعهانگليس به بهانه

شكاري و  هواپيماي داراي افغانستان گاههر نوع ساختار تسليحاتي تهاجمي است و در آينده نيز هيچ

ژاپن پس از اشغال در جنگ جهاني  نخواهد بود، زيرا همچون ...هاي بالستيك و افكن، موشكبمب

  .ي داشتن تسليحات و تجهيزات تهاجمي را نخواهد يافتدوم، اجازه

ها، از افغانستان به عراق نيز تسري يافت؛ با اشغال كشور عراق فراگير نمودن خلع سالح دولت

راي گاه چون عصر صدام، داي آمريكا، ديگر هيچ، ارتش اين كشور تحت سلطه1382در فروردين 

هاي موشك -T72هاي تانك -افكن توپولوفو بمب 25يگ متسليحات تهاجمي همچون هواپيماي 

  .نخواهد بود... و  - بالستيك اسكاد بي

آمريكا و انگليس اين سناريو را براي سوريه و ايران در كوتاه مدت، و پاكستان و مصر و عربستان 

قاومت ايران و سوريه، تحقق روند خلع سالح كالسيك و دارند، اما با م در ميان مدت مدنظر داشته... و 

  .ي بزرگ به بن بست رسيده استدر طرح خاورميانه) هادولت(

ي مركزي جهان اسالم، آمريكا با فشار بر جمهوري منطقه 3در مسير خلع سالح كالسيك

ند با استفاده از كتالش مياي ايران، اي با عنوان پرونده فعاليت هستهاسالمي ايران در قالب برنامه

و شوراي امنيت سازمان ملل،  IAEA4المللي انرژي اتمي المللي چون آژانس بينهاي نهادهاي بيناهرم

اي شود، فقط به اين بهانه مانع از دستيابي ايران به تكنولوژي هسته... و از طريق تحريم اقتصادي و 

ي همين فشار، در حوزه. شود رجنتمي مكه ممكن است اين تكنولوژي در دست ايران به توليد سالح ا

. گيردهاي اقتصادي و سياسي، براي ممانعت از ارتقاء قدرت موشكي بالستيكي ايران صورت ميتحريم
                                                 

2- Ballistic Missiles  
3- Classical Disarmament   

International Atomic Energy Agency (IAEA)  -4  
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آميز يا موشكي بالستيكي ايران، در راستاي آنچه آمريكا و رژيم اي صلحتالش براي مهار قدرت هسته

  .شودجام ميخوانند انمي» بازدارندگي«را صهيونيستي آن 

سوداي رهبران كاخ سفيد در طرح خاورميانه بزرگ، يك جهان اسالم خلع سالح شده، همچون 

دولت فعلي عراق است، به نحوي كه سهم بيش از يك ميليارد مسلمان در جهان از قدرت نظامي، 

هم ژاپن، اما س» 5آژانس دفاعي«يا » گارد ملي«شده و تدافعي در حد » كنترل«هاي داشتن ارتش

اي و دريايي و هاي مهار نشدني متعارف و غيرمتعارف موشكي و هستهمندي از قدرتغرب، بهره

  ... .فضايي و 

ي اگر اين دو كشور با استفاده از قوه. البته خلع سالح جبري به افغانستان و عراق محدود نشد

ال عراق و تحت تأثير قهريه و اشغال نظامي خلع سالح شدند، كشور ليبي، تنها هشت ماه پس از اشغ

هاي مربوط به فشارهاي آمريكا و انگليس، به زانو در آمد و معمر قذافي، ديكتاتور ليبي، نه تنها پروژه

 .ع سالح موشكي خود را نيز پذيرفتاي خود را برچيد و به آمريكا تحويل داد، بلكه خلي هستهبرنامه

هاي قدرت فشارهاي از استفاده با اسالم، هانج كشور بدين ترتيب، بدون شليك حتي يك گلوله، سومين

و غرب يك گام ديگر به خنثي نمودن  ،شد -هاي تهاجميسالح از نوع – غربي، به سادگي خلع سالح

  .جهان اسالم نزديك شد يقدرت سخت افزار

  

  خلع سالح اختياري

ختياري نبود اي شليك نشد، اما خلع سالح اين كشور او گلوله ،هر چند در ليبي جنگي رخ نداد

ي سرنوشت دولت صدام، به وادادگي شايد معمر قذافي از مشاهده. به زانو در آمد وي فشار،از ر ليبي و

در سطح جهان » 6تسليح كنترل شده«اما خلع سالح اختياري و همچنين طرح  معهذا .روي آورد

  .اسالم در حال اجراست

                                                 
 Defence Agency  -5  
Undercotrol Armament -6 
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ي عربي توجه شود، يا ترتيب و انهاگر به فهرست بلند خريدهاي تسليحاتي كشورهاي خاورمي

خورد و آن ي ظريف به چشم مياي مسلح اين كشورها مورد ارزيابي قرار گيرد، يك نكتههتركيب نيرو

تهديدي جدي عليه غرب به ويژه  - به استثناء سوريه - اينكه ساختار تسليحاتي كشورهاي عربي

  .شوندآمريكا محسوب نمي

كيلومتر است، اما  1000موشكي بالستيكي با برد بيشتر از داراي سكوهاي  هر چند عربستان

سادات باقي  - عصر ناصر روسيي هاي فرسودهي موشكي بالستيكي مصر در حد همان موشكبرنامه

. ي چنداني براي غرب ندارندهواپيماها و ناوهاي اين كشورها نيز قدرت تهديد كننده. مانده است

به دليل كمبود نيروي انساني متخصص  اساساً نيز... ن و كويت و و قطر و عماكشورهايي چون امارات 

به  اما ،اندكردهكشورهاي خود را به انبار سالح تبديل  نيروهاي مسلح و جمعيت اندك، هر چنددر 

صرف نظر از تركيه كه عضو پيمان ناتو است و يا پاكستان، كه  .اي تهاجمي دست نخواهند يافتنتيجه

- جمي كالسيك است، در سطح جهان اسالم هيچ كشوري نيست كه با غرب رابطهداراي توانمندي تها

كما اينكه تركيه . گيري نيز برخوردار باشدزمان از قدرت تهاجمي چشم اي حسنه داشته باشد، اما هم

ي اند، زيرا همواره تحت سيطرهنبرده گاه در برابر غرب بهرهتان نيز از اين توانايي خود، هيچو پاكس

ي كشورهاي اسالمي، با هدف جذب طرح تسليح كنترل شده. اندهاي آمريكا اداره شدهسياست

 هاي متعارف عمدتاًها به انبار سالحكشور درآمدهاي نفتي كشورهاي مسلمان از يك سو، و تبديل آن

  .از سوي ديگر است ،دفاعي

در مسايل و  طرح تسليح كنترل شده، در قالب در خلع سالح اختياري، ياكشورهاي مذبور، 

 ماندن در هايي دفاع از خود، به طرحألهـاعالم بي طرفي نموده و در مس مناقشات جهاني، عمدتاً

  .دهند، تن در ميهاي جهانيقدرت» يالحمايه تحت«
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  سازياپيدميولوژي غير مسلح

. هاي مقاومتنيز همان خلع سالح است، اما خلع سالح گروه Disarmamentفراگير نمودن 

زمان با اشغال كشورهاي اسالمي يا به زانو در  ي بزرگ بر اين باورند كه همي خاورميانهراحان پروژهط

گر ها عليه نيروهاي اشغالو الجرم خلع سالح آنها، به هر جهت مخالفت ،هاهاي اين كشورآمدن دولت

ا نسبت به خلع سالح شود، امانجام  - هادولت - اگر خلع سالح كالسيك. گيردو استعمارگر شكل مي

هاي تفاوتي صورت گيرد، نيات استعمارگران محقق نشده و وجود جنبشهاي مقاومت بيگروه

ي خاورميانه لذا استراتژي عملياتي نظامي پروژه. كشدمنافع آنها را به چالش مي و مقاومت، حضور

  .ي تأكيد داردهاي مقاومت، همزمان و يا پس از اشغال كشورهاي اسالمگروه DDRبزرگ، بر 

: شيوه دارددو جهان اسالم نيز،  -  هاي مقاومتجنبش -  كالسيك فراگير نمودن خلع سالح غير

  .اجباري و اختياري

  

  هاي مقاومتمسلح سازي اجباري جنبش غير

: آنها، تنها يك راه دارد سازيها، اپيدميولوژي غير مسلحي چريكمسلح نمودن اجبار غيردر 

  .ي قهريه و يا فشاري آنان، با استفاده از قوهو تخريب اسلحه وه مقاومت،نابودي گر

  قهريهقوه

ي ي نابودي گروه مقاومت و تخريب تسليحاتي آن، در پنج سال اخير به چهار نمونهدر شيوه

  :توان اشاره كردشاخص مي

ان به زند اعضاي آنتالش براي نابودي القاعده در افغانستان، و خلع سالح و انتقال ادعاي  -1

ي هاي تورابوراا وجودي كه حتي آمريكا عليه اين گروه در مناطقي چون كوهب .گوانتانامو

ها بهره برد، اما تاكنون موفق به نابودي و خلع سالح آنها ترين بمباران، از پيچيدهافغانستان

 .نشده است
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 1680 ،1559هاي ي شوراي امنيت و صدور قطعنامهآمريكا و انگليس با استفاده از حربه -2

اهللا لبنان، در نابودي حزب اهللا را دنبال كردند، اما عدم توفيق آنها درخلع سالح حزب

خلع سالح و انتقال اين جنگ با هدف . حرب تموز را به دنبال داشت 1385تابستان سال 

اهللا كار حزب» يكسره نمودن«اسراييل با هدف  .دنبال شد به گوانتانامو اهللانيروهاي حزب

روز  34اما پس از . اين كشور حمله كرد و آمريكا و اروپا نيز از آن حمايت نمودند لبنان به

ي ي مورد نظر خود نرسيدند، و قطعنامهبه نتيجهنبرد گسترده، آمريكا و اسرائيل و انگليس 

 .از سوي شوراي امنيت را در پي داشت 1701

. 1383در عراق، در بهار المهدي وابسته به مقتدي صدر  نابودي نيروهاي جيش تالش براي -3

 .اين تالش نيروهاي آمريكايي نيز ناكام ماند

االصل  رهبر اردني» الزرقاوي« علي رغم كشته شدن. القاعده در عراق تالش براي نابودي -4

 .القاعده در عراق، آمريكا در تحقق اين هدف نيز ناكام مانده است

قطعي نيز در سال ها و خلع سالح چريك ي درگيري شاخص در منطقه با هدف نابوديالبته دو نمونه

  :به اجرا در آمد كه يكي از آنها موفق و ديگري همچنان ادامه دارد 1386

ي ارتش لبنان با گروه مقاومت درگيري گسترده. ي لبنانالقاعده -  االسالم انهدام قطعي انصار - الف

به نابودي و خلع سالح قطعي اين  منتج 1386ي لبناني القاعده است، در سال االسالم، كه شاخه انصار

ي موفق خلع سالح قطعي يك گروه چريكي، از راه انهدام و نابودي اين مورد، تنها نمونه. گروه گرديد

  .آن است

دولت . تالش براي نابودي جنبش مقاومت شيعيان زيدي از سوي دولت يمن با همكاري آمريكا -ب

هاي اين جنبش، سعي در خلع سالح قطعي ريك، با يورش به مواضع چ1385-86هاي يمن در سال

  .آنها از راه انهدام و نابودي آنان داشت كه تاكنون موفق نشده است

ي بزرگ در منطقه، كشورهايي چون تركيه در مقابله با سواي از طرح آمريكايي خاورميانه

االسالم در  ندهاي پژاك در غرب كشور و جك، و جمهوري اسالمي ايران در مواجهه با تروريست.ك.پ
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ها مبادرت جنوب شرقي ايران نيز به روش خلع سالح قطعي از راه انهدام و نابودي كامل اين تروريست

  .نموده و در تالش هستند

  

  فشار

ي قهريه نيست، بلكه گاهي از راه ها، هميشه با استفاده از قوهسازي اجباري چريكاما غيرمسلح

  .بر جنبش مقاومت است» فشار«

  :جنبش مقاومت براي خلع سالح، دو شكل كلي دارد فشار بر

  تسليم -الف

» تسليم«ناچار  به آيد،اثر تحريم، يا به دليل محاصره، به زانو درمي در مقاومت، جنبش كه زماني

هاي در فيلم. شودچريك در اين حالت، ناخواسته و به اجبار تسليم مي. دهدو اسلحه را تحويل مي شده

اند، شده محاصره مكاني يا ساختمان در كه آنها، افرادي در شود كهزيادي ديده مي هايسينمايي، صحنه

مشابه  .شوندي خود را كه اغلب فاقد مهمات و گلوله شده است، بر زمين نهاده و تسليم مياسلحه

  .ها متصور استهمين حالت عيني و رواني براي چريك

هاي مقاومت در جنبش DDRتالش براي  ي طرح خاورميانه بزرگ وي اجراي پروژهدر دوره

جهان اسالم، هنوز مورد مشخصي كه در آن يك گروه مقاومت، در اثر محاصره و تحريم، تن به تسليم 

  .، مشاهده و گزارش نشده استداده باشد

  سازش -ب

شكل دوم خلع سالح جنبش مقاومت در اثر فشار، تن دادن به سازش، و در نتيجه بر زمين 

ي زماني طوالني و در بازه زماني كه جنبش مقاومت در اثر فشارهاي گوناگون. است گذاردن اسلحه

مبارزه و مقاومت، در اثر خستگي يا تغيير شرايط، و يا كاهش انگيزه و قدرت، به سازش با دشمن روي 

  .آورد، اسلحه را به ناچار بايد بر زمين بگذاردمي
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اومت فلسطيني براي تسليم يا به سازش هاي مقرژيم صهيونيستي، از روش فشار به گروه

هاي مقاومت فلسطيني، رژيم صهيونيستي عليه جنبش DDRطرح . كندكشاندن آنها استفاده مي

در مورد حماس  1386در زمستان  اخيراً - »تسليم«براي تحقق  »تحريم«و  »محاصره«گيري از بهره

رساندن آنان  »سازش«، به منظور به »فشار درازمدت«و يا  - در نوار غزه به اين شيوه متوسل شد

و » ساف«در روش دوم، رژيم صهيونيستي موفق شد رهبران سازمان آزادي بخش فلسطين . است

در » محمود عباس«ياسر عرفات و سپس جانشين وي . را به پاي ميز مذاكره بكشاند» فتح«جنبش 

ها به بارها با سران صهيونيست.. .و همچنين اسلو، و  1990ي اجالس مادريد اسپانيا در ابتداي دهه

هاي خود گاه به وعدهها هيچمذاكره پرداختند و مفاد طرح سازش را امضاء نمودند، اما صهيونيست

هاي شود كه در برخي اوقات، رزمندگان گرداندر نتيجه هنوز هم در خبرها شنيده مي. عمل نكردند

 اي اشغالي دست به عمليات چريكي و شهادتهلدين قسام وابسته به جنبش فتح در سطح سرزميناعز

  ٧.زنندطلبانه مي

 

  يسازي اختيارغير مسلح

ها به اختيار ريكخورد؛ چدر وضعيت اختياري رقم مي سازي چريك،وش دوم در غير مسلحر

سازي اختياري، به سه غير مسلح. گذارندكه اسلحه را كنار ميدهند و يا اينخود، به خلع سالح تن مي

  :شوداجرا ميشيوه 

 يأس

انداز مثبت و اميدوار جنبش مقاومت به داليل گوناگون، مانند طوالني شدن مبارزه، فقدان چشم

شده و اسلحه  ي مبارزه و مقاومت مأيوس، از ادامه...نيروها، و ي ، ريزش گستردهكننده براي مقاومت

                                                 
گـر اسـراييل و رهبـري    ي خاورميانه و نشست مشـترك بـا دولـت اشـغال    روزه جرج بوش در منطقه 9، پس از حضور 1386اي كه در دي ماه سال به گونه -٧

اي ديگـر از  اين خود نشانه. ق اشغالي اقدام نمودندهاي عزالدين قسام نيز به موشك پراني به مناطها تا جايي پيش رفت كه گردانجنبش فتح، ابومازن، درگيري
  .شكست روش سازش در مذاكرات بود
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يأس از مقاومت و ها به دليل ريكفراگير شدن پشيماني در چابعاد اپيدميك و . دگذاررا بر زمين مي

  .مبارزه است

راهي مردم و پشيماني از اقدامات قهرآميز خود، از مسير هاي پشيمان، مأيوس از همچريك

  .دنگردبرخوردهاي گرم و سخت باز مي

ي جغرافياي طرح خاورميانه بزرگ، تاكنون جنبش مقاومتي كه مأيوس شده و از سر در پهنه 

، اما يكي از اهداف و مقاصد آمريكا، را غير مسلح كرده باشد، گزارش نشده است پشيماني، گروه خود

هاي بزرگ، به يأس و نااميدي كشاندن جنبشرژيم صهيونيستي در قالب طرح خاورميانهانگليس و 

  .ها از اقدامات و مبارزات آنها استمقاومت و پشيمان ساختن چريك

 چرخش ايدئولوژيك

. چرخش ايدئولوژيك بپردازدبه  ،ت در طول حركت مقاومت خوديك جنبش چريكي ممكن اس

مبتني بر مرام و ايدئولوژي مربوطه است كه . كندمشي و مرام گروه مقاومت، مسير او را مشخص مي

ي آرماني و چنين جامعهشود و همها و نيروهاي مخالف آنها مشخص ميي چريكشناسي جبههريخت

 .شودمورد نظر آنان معرفي ميآل اجتماعي جايگزين مدل ايده

كند و در نتيجه، با چرخش ايدئولوژيك جنبش مقاومت، در واقع مشي و مرام جنبش تغيير مي

اگر يك جنبش مقاومت . شودها با مدل ديگري جايگزين ميآل اجتماعي چريكي آرماني و ايدهجامعه

به پرولتاريا آرماني آن نيز از ديكتاتوري فرضاً ليبراليست شد، جامعهماركسيست، تغيير ايدئولوژي داد و 

  .كند، و يا بالعكسمي و اقتصاد بازار آزاد تغيير يكاپيتاليستي جامعه

كه اين تغيير نگرش نيز چرخش ايدئولوژيك، محصول تغيير نگرش جنبش مقاومت است، 

اثر ضعف  گيرد، به اين معنا كه جنبش چريكي، درها صورت ميي چريكعموماً به دليل استحاله

يا خيانت برخي از رهبران، و يا نفوذ عوامل دگرانديش، به مرور دچار تحول شده و رويكرد تئوريك، 

نمونه بارز اين چرخش ايدئولوژيك در سازمان منافقين در . ددهولوژيك پيشين خود را تغيير ميايدئ

، و رام و مسعود رجويبا تقي شه 1350ي هاي دههيكي در سالي قبل و بعد از انقالب، دو مرحله
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در اين . عضدانلو در فرانسه صورت گرفتبا مسعود رجوي و مريم  1360ي هاي دههديگري در سال

و »!!ماركسيست اسالمي«گرايي، به يك جنبش التقاطي دگرديسي، سازمان منافقين مدعي اسالم

  .بديل شد، با رويكرد مختلط ت»سوسيال  -ليبرال«سپس در نزديكي به غرب، به يك جنبش 

نظر از مقاومت چريكي تواند گروه را به صرفي جنبش مقاومت حتي ميتغيير نگرش و استحاله

ها، چرخش چريكسازي غير مسلح هاي فراگيرنمودنلذا يكي از روش. و مسلحانه سوق دهد

يت ايدئولوژيك جنبش، از طريق فراگيرسازي تغيير نگرش و اپيدميك نمودن روند استحاله در ميان كل

  . گروه مقاومت است

جغرافياي طرح خاورميانه بزرگ، تاكنون موردي از استحاله و چرخش ايدئولوژيك ي گسترهدر 

چند يكي از اهداف و مقاصد آمريكا، انگليس و يك گروه مسلح در جهان اسالم گزارش نشده است، هر 

اسالمي به سمت  قاومتهاي مي ايدئولوژيك جنبشتحقق استحاله جهان اسالم رژيم صهيونيستي در

 .هاي ليبراليستي استنگرش

 چرخش استراتژيك

يك جنبش . ها، چرخش استراتژيك استسازي اختياري چريكمسلحغير فراگيري آخرين روش

معنا كه چريكي، در طول عمر خود ممكن است به تغيير جهت از حيث استراتژيك بپردازد، به اين 

در اين صورت ممكن . گيري استراتژيك خود را تغيير دهدتايدئولوژي خود را ثابت بگيرد، اما جه

ي مسلحانه هيچ جايگاهي در رويكرد جديد جنبش مقاومت نداشته باشد و الجرم گروه مبارزهاست 

  .دگذاررا برزمين ي خود چريكي به اختيار اسلحه

ها چريكهاي چنين تغيير روشي گروه مقاومت، و همچرخش استراتژيك موجب تغيير جبهه

د اپيدميك رفع تسليح اختياري آنها، ابعاها و سازي چريكغير مسلح در واقع فراگير نمودن. خواهد شد

  .ريشه در چرخش استراتژيك جنبش مقاومت دارد
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هاي چريكي متعددي، اقدام به ، گروهي بزرگ از سوي آمريكاخاورميانهدر جريان تحقق طرح 

ها در برخي از گروه .استراتژيك جنبش مقاومت خود، نمودند دليل چرخشسازي نيروها، به غيرمسلح

  : هستندافغانستان، و تعدادي نيز در عراق 
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  افغانستان -الف

هاي مقاومت ي گروهعمده، 1380پس از اشغال افغانستان توسط آمريكا و نيروهاي ناتو، در 

اخته و اسلحه را دخود پري عمل به تغيير روش و شيوهافغان، به مرور با چرخش استراتژيك خود، 

شدند، نيروهاي وابسنه به وارد كابل » ائتالف شمال«ها، كه در قالب مهمترين اين گروه. برزمين نهادند

كت و شلوار  از هيبت ررزمندگان چريكي خارج شده و با پوشيدناين نيروها، . مسعود بودنداحمد شاه

و  دكتر عبداهللا عبداهللا مدار هويدا شدند؛تسياس ت بر گردن خود، در قامتاوازدن كر ديپلماتيك و

به غير . ي مجلس، در صف حامد كرزاي قرار گرفتندوزير و نمايندههمگي به عنوان ... يونس قانوني، و 

از گلبدين حكمتيار كه با گروه خود به طالبان پيوست و نداي مبارزه با آمريكا را در كنار مالعمر 

دولت حامد كرزاي پيوستند و سهم خود را از قدرت مطالبه كردند؛ در  ها بهساير گروهسرداد، تقريباً 

 آميز سياسي تني مسالمتروش، به جاي مقاومت مسلحانه و قهرآميز چريكي، به مبارزهواقع با تغيير 

-اولين نتيجه اين چرخش استراتژيك و تغيير روش، همانا بر زمين نهادن اسلحه و غيرمسلح. دادند

  .روهاي مقاومت بودسازي اختياري ني

  

  عراق -ب

سقوط صدام، نيروهاي معارض دولت بعث  ...و ، ، انگليسس از اشغال افغانستان از سوي آمريكاپ

نيروهاي كرد وابسته به جالل خواهي از قدرت، و مشاركت در دولت جديد روي آوردند؛ صدام، به سهم

در سته به عبدالعزيز حكيم در جنوب، طالباني در شمال، و نيروهاي مجلس اعالي انقالب اسالمي واب

نزديكي به حكومت تازه تأسيس عراق، به مرور اسلحه را بر زمين نهاده و به صورت اختياري به 

چنين چرخش اين رويكرد به دليل تغيير روش و هم .هاي خود روي آوردندسازي چريكمسلحغير

  .صدام صورت گرفت طها در اثر تحوالت زماني خاص پس از سقواستراتژيك آن جنبش

هاي مقاومت در سطح ي جنبشكنند كه عمدهآمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي، سعي مي

ي مذاكرات با عمده. جهان اسالم، به ويژه فلسطين و لبنان را به چرخش استراتژيك وادار نمايند
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پذيرد، اما ميها، به نيت تحقق چرخش استراتژيك صورت ها از سوي آمريكا و صهيونيستفلسطيني

  .گيري نداشته استي چشمتا كنون نتيجه

جنبش مقاومت، در صورت » رفع سالح«سازي يا در بخش فراگيرسازي غيرمسلح DDRروند 

 نمودني فراگيردوم، مسألهاما گام . مقاصد و اهداف خود دست يافته است »سوم -يك«تحقق، به 

  .يابدضوعيت مياز جنبش چريكي مو» رفع بسيج«سازي، يا  غيربسيج

  

  سازياپيدميولوژي غير بسيج

رفع بسيج « ي گروه مقاومت، نوبت به فراگيريسازپس از فراگير شدن خلع سالح و غيرمسلح

ي تغيير يا انحالل سيستم گروه، تغيير يا انحالل سازمان گروه، و سه مرحله. رسدآن مي» بودن

از گروه » رفع بسيج«مقاومت، روند فراگيرسازي  تكاني، تغيير و يا انحالل نيروي انساني جنبشجنبش

  .دهندمقاومت را شكل مي

  

  تغيير يا انحالل سيستم گروه مقاومت -1

در يك كل، كه در نسبت با  ءوجود ارتباط معنادار ميان اجز«با توجه به تعريف سيستم، يعني 

م گروه مقاومت است ، سيستم گروه مقاومت، حاكي از وجود يك كل به نا»8محيط خدمات ارائه كند

ميان اعضا و اجزا، ارتباط معنادار هويدا است و با توجه به اين ارتباط معنادار » كل«ي آن كه در دامنه

تواند در نسبت با محيط يعني كشور خود يا كشور هدف، ميان اعضا و اجزاي جنبش مقاومت، گروه مي

  .خدمات مقاومت ارائه نمايد

در اين . گروه است» تغيير يا انحالل سيستم«اومت، اولين مرحله در روند رفع بسيج از گروه مق

اجزاء آن تعطيل و ماند، اما ارتباط معنادار ميان اعضاء و يعني گروه و جنبش باقي مي» كل«مرحله، 

در حال اما در گذشته، ارتباط معنادار ميان اعضاء مبتني بر مقاومت مسلحانه بود، زيرا  ،شودخنثي مي
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شناسد، ه را به هر دليل ضروري نميش، اسلحه را بر زمين نهاده و مقاومت مسلحانكه جنب حاضر

در نتيجه هويت خود را از براندازي گرم يا مقاومت  .چنين ارتباط معناداري ميان اجزاء وجود ندارد

به يك حزب سياسي  د، فرضاًنمايه بازتعريف هويت سيستمي خود مياقدام ب لذا گيرد، ومسلحانه نمي

  .شودميبديل ت

هاي آمريكا در عراق و افغانستان گوياي تغيير و يا انحالل سيستمي تعدادي از گروه DDRروند 

  .استدو كشور  مقاومت در اين

  

  اپيدميولوژي رفع بسيج در عراق -الف

آمريكا و انگليس در فاز رفع بسيج از نيروهاي مقاومت عصر ماقبل اشغال عراق،  DDRعمليات 

هاي چريكي ديگري كه از عصر صدام شود، زيرا گروهيروهاي معارض حكومت صدام ميعمدتا شامل ن

مشمول فرآيند جامع  PKKاي اند، مانند سازمان ايراني منافقين يا سازمان تركيهدر خاك عراق بوده

DDR پژاك«ي اشغال عراق، گروه معارضي از اكراد ضد انقالب اسالمي با نام حتي در دوره. نداهنشد «

نمايد، اما نه در عراق شكل گرفت كه عليه جمهوري اسالمي اقدام به عمليات تروريستي نموده و مي

 هاي آن كشور بهنشد كه حتي از سوي آمريكا تقويت شده و بارها رسانه DDRتنها مشمول فرآيند 

هاي مستقيم گان آن مصاحبهه، با عوامل و سركردVOA صداي آمريكا يويژه تلويزيون بخش فارس

  .دهندصورت داده و مي

هاي معارض دولت صدام كه عمدتا از شيعيان و اكراد بودند پس از اشغال عراق و حذف گروه

. اي گرفتندهاي مختلف مجلس و دولت جديد جرژيم صدام، به درون حكومت خزيدند و در بخش

توان روند تغيير و انحالل سيستمي چهار گروه مقاومت اصلي معارض صدام را معرفي براي نمونه مي

  :نمود

  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق -1
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اهللا حكيم، پس از حذف صدام، بخشي از آيت شهيد گروه مقاومت مجلس اعالء، به رهبري

اهللا حكيم به يز حكيم كه پس از شهادت آيتسپس عبدالعز. قدرت را در اين كشور در دست گرفت

. ش را در پارلمان و دولت تثبيت نمودرهبري مجلس اعالء انتخاب شده بود، جايگاه خود و گروه

ي نظامي خود يعني سپاه بدر را منحل و پس از بر زمين ، به مرور شاخهDDRمجلس اعالء، در روند 

فرهنگي تغيير داد، و به مرور افراد  - راگير سياسينهادن اسلحه، سيستم خود را به صورت يك حزب ف

اي كه در انتخابات توانست در بيشتري را درگير اركان قدرت سياسي عراق جديد نمود، به گونه

  .اي بيابدپارلمان جايگاه ويژه

در مراحل تكميلي بعد، حتي عنوان خود را از مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، به مجلس 

اكنون سيستم مجلس اعال، از يك جنبش چريكي به يك حزب فراگير . يير نام داداعالي عراق، تغ

  .سياسي فرهنگي، تغيير هويت داده است

  ي عراقحزب الدعوه -2

- از يك گروه مقاومت، به يك حزب سياسي تبديل شد و چهره DDRاين حزب نيز در مسير 

يري عراق جديد پيش رفته و وزي نخستهاي اصلي آن يعني جعفري و مالكي توانستند تا مرحله

  .وزيري پشت سر بگذارندهاي سكوالر مورد نظر آمريكا مانند اياد عالوي را در رسيدن به نخستچهره

  اتحاديه ميهني كردستان عراق -3

ي جنوب اتحاديه ميهني كردستان عراق كه متشكل از هفت گروه كوچك مسلح در منطقه

به قدرت سياسي نزديك شد و رهبر آن يعني جالل كردستان عراق بود، پس از حذف دولت صدام، 

افراد و اعضاي اتحاديه ميهني كردستان عراق به دو . طالباني به عنوان رئيس جمهور عراق برگزيده شد

را پذيرفته و با تغيير هويت سيستمي خود، به عنوان تشكل  DDRگروهي كه : انددسته تقسيم شده

ند، كه همان همراهان جالل طالباني در قدرت مركزي محسوب اسياسي وارد دولت عراق در بغداد شده

گروه دوم، بخشي از اتحاديه ميهني كردستان است كه ساختار خود را به صورت بومي حفظ . شوندمي
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نموده و در سطح كردستان در كنار حزب دموكرات، دولت خود مختار كردستان عراق را شكل داده 

 .است

  

  حزب دموكرات كردستان عراق -4

اما . ي شمال كردستان عراق را در اختيار داشتزب دموكرات به رهبري مسعود بارزاني، حوزهح

ي عراق و تشكيل سه ي تجزيهها در زمينهپس از اشغال اين كشور، و با مساعدت و قول آمريكايي

و عرب شيعه در جنوب اين كشور، حزب  -در شمال، عرب اهل سنت در مركز »كرد«كشور مستقل 

اكنون دولت خودمختار . ت اقدام به تشكيل دولت خودمختار كردستان در شهر اربيل نموددموكرا

گيري از توان حزب شناسد، با بهرهكردستان كه خود را بخشي از روند تحقق فدراليسم در عراق مي

ي مناطق بخشي از اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جالل طالباني، به ادارهدموكرات و توان، 

  .ي عراق پرداخته استشمال

حزب دموكرات كردستان عراق هر چند در قامت يك حزب سياسي قدرت را در دولت 

خودمختار در اختيار گرفته و رهبر خود مسعود بارزاني را به عنوان رئيس جمهور دولت كردستان 

ش عراق معرفي نموده است، اما همچنان قابليت نظامي خود را حفظ و از آن براي پرنمودن خالء ارت

عراق، ي كردستان از منطقه. برددر شمال و بويژه در تحقق ارتش محلي دولت خودمختار كرد بهره مي

به تركيه و پژاك به خاك ايران نفوذ و  PKKگيري از دولت خودمختار مسعود بارزاني است كه با الهام

  .كنندحمله مي

  

  افغانستاناپيدميولوژي رفع بسيج در  -ب

ي آمريكا نيز، پس از حمله نهاي مقاومت در افغانستادن رفع بسيج از جنبشروند فراگير نمو

  .در عراق وجود دارد DDR فرآيندموارد متعددي، مشابه 
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هاي مقاومت افغان، در قالب نيروهاي شمال عليه طالبان كه از جنوب و با مهمترين گروه

شمال شامل نيروهاي وابسته به  نيروهاي. حمايت پاكستان سربرآورده بود، سازماندهي شده بودند

-الدين رباني، و همچنين نيروهاي اسماعيل خان ميدوستم، برهاناحمدشاه مسعود، ژنرال عبدالرشيد 

  .شد

پس از سقوط طالبان، اين نيروها به قدرت نزديك شدند و ياران احمدشاه مسعود مانند يونس 

  .خارجه دست يافتندقانوني و عبداهللا عبداهللا به مقام رياست مجلس و وزارت 

پيوسته و با بر زمين نهادن اسلحه،  DDRالدين رباني به روند نيروهاي احمدشاه مسعود و برهان

اما . هاي فراگير سياسي پرداختندهاي مقاومت خود و ايجاد تشكلبه تغيير و انحالل سيستمي گروه

به مدارجي از مقام رسيد  هاي نظامي دولت و در وزارت دفاعژنرال عبدالرشيد دوستم كه در بخش

همچنين اسماعيل خان كه والي هرات بود و ژنرال . گروه خود نداشته است DDRرغبت چنداني به 

 DDRعطامحمد و ژنرال داود كه از فرماندهان ائتالف بودند نيز تمايل چنداني به پيوستن به روند 

  .اندنداشته و از تغيير و انحالل سيستمي گروه مقاومت خود سرباز زده

از جمله احزابي كه اسلحه را بر زمين نهاده و سپس تغيير و انحالل سيستمي گروه خود از يك 

  .سيستم چريكي به يك حزب سياسي را پذيرفته است، حزب وحدت اسالمي افغانستان است

اين حزب اكنون يك تشكل سياسي است و خليلي رهبر آن، به عنوان معاون دوم رئيس جمهور 

  .تخاب شده استافغانستان ان

هاي مقاومت با تكيه بر انحالل سيستمي نظامي خود و برگزيدن تغيير و انحالل سيستمي گروه

هاي سياسي نظامي ها در جبهههويت سياسي اجتماعي جديد مبتني بر تغيير موقعيت و وضعيت گروه

ست، هويت يا اپوزيسيون وضعيت حاكم ا» ضد موقعيت«جنبش مقاومت مادامي كه : گيردصورت مي

يا پوزيسيون حكومت قرار » موقعيت«اما اگر جنبش مقاومت، در . تواند مسلحانه باشدسيستمي آن مي

 ،ي خود را حفظ كند، زيرا به آن نياز نداشته و براي حكومتتواند هويت مسلحانهگرفت، طبيعتا نمي

پس مادامي كه گروه . نمايداقدام به تشكيل نيروي مسلح و ارتش كالسيك در چهارچوب قانون مي
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پذير است، اما وقتي به پوزيسيون قدرت ي آن توجيهيون است، بسيج مقاومت مسلحانهاپوزيس ،مقاومت

  .معني خواهد بود، داشتن هويت سيستمي مسلحانه بيتبديل شد

  

  تغيير يا انحالل سازمان گروه مقاومت -2

اگر . يا انحالل سازمان گروه استاز گروه مقاومت، دومين مرحله، تغيير » رفع بسيج«در روند 

 ،جنبش مقاومت، به تغيير يا انحالل سيستمي خود از گروه مسلح بسيج شده به گروه مسلح رفع بسيج

تن داد و بسيج نيرويي خود براي مقاومت مسلحانه را منتفي نمود، براي فراگير سازي رفع بسيج، بايد 

  .كندانحالل سيستمي به تنهايي كفايت نميبه تغيير يا انحالل سازماني نيز بپردازد، زيرا 

ي عمومي توجه به نمونه. ي ساختار سازمان گروه مقاومت استتغيير يا انحالل سازماني، متوجه

   .ضروري است DDRساختار سازمان يك گروه مقاومت، در تبيين بحث انحالل سازماني در روند 
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- اينكه جنبش كامال ساختار خود را منحل مي انحالل سازمان گروه مقاومت، يا ودر روند تغيير 

نمايد، و يا اينكه اقدام به رفرم و همچنين بازسازي ساختار سازمان از ساختار مقاومت مسلحانه، به 

ساختار سازمان (ي نمودار الف آنچه از مقايسه. نمايدساختار يك تشكل يا حزب سياسي اجتماعي مي

شود انحالل پديدار مي) ير يا انحالل سازمان گروه مقاومتتغي(با نمودار ب ) عمومي گروه مقاومت

ي هي نظامي مقاومت يا شاخو بسيج مقاومت مسلحانه مانند شاخه» سازمان رزم«هاي مربوط به بخش

هاي اجرايي و دفاتر محلي هاي مقاومت، و تغيير و جايگزيني آنها با كميتهلجستيكي و همچنين هسته

 .و استاني حزب است

  
هاي ائتالف شمال در افغانستان، در روند س اعالي انقالب اسالمي عراق و بسياري از گروهمجل

فراگيرسازي رفع بسيج مقاومت از جنبش خود، به تغيير و انحالل ساختاري و سازماني متناسب با 

 .اندپرداخته» پوزيسيون قدرت«شرايط سياسي خود در 
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  متتغيير يا انحالل نيروي انساني مقاو -3

به غير از تغيير و انحالل سيستمي و سازماني، به تغيير يا  DDRدر روند  ،جنبش مقاومت

جذب و  ،نيروي انساني گروه كه براي مقاومت مسلحانه. پردازدانحالل نيروي انساني خود نيز مي

هاي خود را معطوف به مقاصد رزمي جنبش مقاومت ها و تخصصسازماندهي رزمي شده بود، آموزش

اكنون با تغيير و انحالل سيستمي و سازماني گروه، نوبت به تغيير يا انحالل نيروي انساني . ده بودنمو

لذا . شوندنيروهاي جنبش مقاومت با بر زمين نهادن اسلحه، فاقد هويت تخصصي مي. رسدجنبش مي

» تكانيگروه«يابي جديد، جنبش با در هويت. ضروري است كه هويت جديدي براي آنها تعريف شود

. دهدتكاني پرسنلي از دست ميشود و با ريزش نيروها، تعدادي از افراد خود را در يك خانهروبرو مي

با  اند و يا حتي به چيزي غير از آن معتقد نيستند،اين افراد كه كاري جز اقدام مسلحانه را نياموخته
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. روندجدا شده و به راه خود مينارضايتي از تغيير هويت سيستمي و انحالل سازماني گروه، از جنبش 

  .ريزش نيروها در گروه تكاني، گام اول انحالل نيروي انساني جنبش است

اعضاي جنبش مقاومت، پس از بر زمين . تغيير هويت شغلي نيروهاي مقاومت است ،گام دوم

 نهادن اسلحه و تغيير و تحول سازماني، هويت شغلي خود را با هويت جديد سيستم جنبش مقاومت

اگر جنبش مقاومت به يك حزب فراگير سياسي تبديل شده است، اينان نيز در : كنندمنطبق مي

اي و استاني حزب پرداخته و از يك چريك به فعاليت در دفاتر محلي و منطقه ،كسوت كار حزبي

  .دهندمدار حزبي تغيير ماهيت و رفتار ميمسلح، به يك سياست

بسيج شدن «جنبش مقاومت به سازماندهي جديد و نوعي هر چند در گام دوم، نيروي انساني 

اين . و سازماندهي رزمي ندارد» مندي نظاميبسيج«اما او ديگر  ،روي آورده است» سياسي اجتماعي

از گروه » رفع بسيج«در روند فراگير سازي  DDRتغيير و انحالل نيروي انساني جنبش، از اهداف 

 .مقاومت است

  

  نيروهاي مقاومت به زندگي عادي بازگرداندنميولوژي اپيد

  :بازگرداندن نيروهاي مقاومت به زندگي عادي به هفت گام كلي اشاره شدشناسي در روش

  .ي تضمين و تأمين جاني و مالي به اعضاي جنبشارائه -گام نخست

  .يابي اعضاءاي براي شغلهاي فني و حرفهآموزش -گام دوم

  .كاريابي و اشتغال اعضاء -ومگام س

  .هاي اجتماعي و خدمات درمانيبيمه -م چهارمگا

  )براي افراد متأهل(تشكيل خانواده يا بازگشت به خانواده  - گام پنجم

  .هاي سياسي و مديريتي در درون حكومتمشاركت سياسي و حضور در فعاليت -گام ششم

ت حيث تشكيل يك گروه مقاوم گرايي اعضاي سابق جنبش ازمراقبت نسبت به هم - گام هفتم

  .جديد
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در اين هفت گام، روند بازگرداندن اعضاي جنبش مقاومت به زندگي عادي مطرح است و لذا 

و نه ساختار آن مدنظر است، نه سيستم مقاومت  Reintegrationنمود كه در فرآيند توان اذعان مي

  . ريزي هستندبلكه فقط اعضاي جنبش هدف برنامه

در عراق، افغانستان، لبنان،  عادي قاومت به زندگيفراگيرسازي شناسي بازگرداندن نيروهاي م

اش در آرزوي اياالت متحده آمريكا و دوستان اسرائيلي و اروپايي ...فلسطين، پاكستان، يمن، تركيه و 

- سازي و غيربسيجي قبلي يعني غيرمسلحمنطقه است، اما چون در بسياري از كشورها هنوز دو مرحله

ي سوم يعني بازگرداندن نيروهاي مقاومت به گرفته است، مرحلههاي مقاومت صورت نسازي جنبش

  .پذير نيستامكان عادي زندگي

ي بازگرداندن نيروهاي مقاومت به به مرحله DDRدر اين ميان، تنها در كشور افغانستان روند 

زندگي عادي در حال اجراست، كه آن هم مربوط به نيروهاي مجاهدين افغانستان است نه نيروهاي 

  .البانلقاعده و طا

غيرمسلح بودن، «با شعار  ، پس از اشغال اين كشور توسط آمريكاافغانستاندر  DDRي برنامه

يا  Reintegration يمرحلهدر . در ميان مجاهدين افغان آغاز شد» بهتر از مسلح بودن است

  :شوددر افغانستان به دو بخش عمده تقسيم ميها به زندگي عادي، بازگرداندن چريك

  .بخش بازگرداندن فرماندهان به زندگي عادي -

 .بخش بازگرداندن سربازان به زندگي عادي -

هاي هاي مقاومت افغان يا همان مجاهدين، تضمينهاي عضو جنبشدر گام نخست، به چريك - 1

در بخش تأمين مالي، به . گرديدهايي براي تأمين مالي آنها نيز ارائه ، و برنامهجاني داده شد

دالر، 700يا سرباز حدود دالر و براي هر فرمانده جزء  1200مزايايي حدود  ،هر فرمانده

  9.ماهيانه به مدت دو سال پرداخت شد

                                                 
9- Dennys, Christian. Disarmament, Demobilization and Reintegration. The effects Disarmament in Afghanestan, Published 
through the Japan Afghan NGO Network (JANN), June 2005,pp15 
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برند، عموما فرماندهان جزء و متوسط كه مانند فرماندهان ارشد از تسهيالت كالن بهره نمي

مشكالت  DDRجهه با روند نارضايتي اين گروه در موا .كنندهايي معادل با سربازان دريافت ميمحموله

اي را در فرآيند بازگشت به زندگي عادي ايجاد نموده است، كه ناشي از يكسان بودن تسهيالت عمده

به ساختارهاي قدرت غيررسمي آنها در  وهايرساز بازگشت ناين مسأله زمينه. آنها با سربازان است

  10.است DDR مراحل قبل از آغاز فرايند

در نتيجه  .ش بعث تضمين جاني داده شد، اما تأمين مالي آنها صورت نپذيرفتدر عراق به اعضاي ارت

  .گرددميآميز عراق پس از اشغال به اين نيروها منتسب هاي خشونتبخشي از فعاليت

در طرابلس لبنان توسط ارتش اين كشور در  1386سال در مورد نيروهاي سلفي انصاراالسالم كه در 

آنها به زندگي عادي  يعاتي مبني بر چگونگي روند بازگرداندن باقيماندههم كوبيده شدند، هيچ اطال

  .منتشر نشده است

ون مورد نياز اعضاي جنبش گام دوم، ارائه آموزش حرفه و فن براي تصدي مشاغل گوناگ - 2

هايي چون نجاري، در اين زمينه آموزش محدود حرفه. اندمقاومت كه به زندگي عادي برگشته

ي سابق جنبش كردهي آموزگاري براي افراد تحصيلمسألهاي خرد و هآهنگري، تجارت

هاي سابق صورت ها در راستاي تقويت و توانمندسازي چريكاين انتخاب .مقاومت ارائه شد

  .گرفتمي

 .هاگام سوم، ارائه تسهيالت براي كاريابي و اشتغال چريك - 3

نيروهاي جنبش مقاومت كه به زندگي  در افغانستان، به غير از پرداخت مزاياي نقدي ماهيانه به

. گرديداند، تسهيالت غذايي، شامل حبوبات و ساير اقالم خوراكي نيز به آنها واگذار ميعادي بازگشته

 :شدي دامي نيز پرداخت ميزمين براي كشاورزي و محموله ،در كنار اين تسهيالت به اين افراد

كرده راي كشاورزي، بيشتر به نفع سربازان تحصيلواگذاري زمين به سربازان سابق جنبش مقاومت، ب

                                                 
10-Ibid, pp17 
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كردند، كه هر چند موجب دريافت مييك سوم جريب  ياكثر اين افراد، زميني به اندازه. تمام شد

  11.ساختمتنوع مي، درآمد اندك آنها را زمين شد، اما همانآنها نمي افزايش درآمد

- هاي مقاومت افغان آن را دريافت نمودههسربازان گرو% 50هاي دامي، كه تقريبا در مورد بسته

 ششهر سرباز، يك بسته دامي شامل . سازي منبع درآمد موضوعيت يافته استي متنوعألهاند نيز مس

كردند هاي دامي را دريافت مينمود كه با افزايش تعداد افرادي كه اين محمولهرأس بز دريافت مي

ها موجب تلف شدن بسياري از آنها مناسب نگهداري دامعالوه بر آن شرايط نا. قيمت دام كاهش يافت

اين در حالي بود كه بسياري از رزمندگان سابق جنبش مقاومت كه به زندگي عادي بازگشته . شد

ي دامي معطل و ماه براي دريافت محموله 12تا  6بودند، به ويژه در منطقه شمال افغانستان، گاه بين 

  .دندمانمنتظر مي

-بسته -كه چندان پايدار نبودند - هاي كشاورزي و دامي، و تسهيالت غذاييبستهدر مقايسه با 

آنان كه . ي سابق جنبش مقاومت، كامال متفاوت ارائه شدهاي تحويلي به سربازان تحصيل كرده

هاي كوچك را گذرانده بودند، و يا با تكيه بر هاي محدود نجاري يا آهنگري و حتي تجارتآموزش

هر چند شك و . تري در اختيار داشتندشدند، منابع درآمد باثباتوزگاري گمارده ميسواد خود به آم

-ها براي كار و توليد، و همچنين نبود زمينهخودباوري آنان بويژه در كافي نبودن آموزشم ترديد و عد

  .ي جديد، موجب ناكارآمدي آنان گرديدهاي شغلي مناسب براي صنوف و طبقات شكل گرفته

الدعوه و مجلس اعالي انقالب اسالمي هاي سابق حزبشتغال در عراق براي چريكي امسأله

كليت اين احزاب در حكومت و دريافت و  يمحدود به مداخله عمدتاً شمال، كردهاي عراق، يا چريك

-در اين ميان افراد سابق ارتش بعث كه بيكار و خانه. واگذاري سهمي از قدرت به افراد خود گرديد

به  به جامعه بازگردانده نشدند، بلكه توسط ارتش آمريكا مجددا DDRند نه تنها در روند نشين بود

  .فعاليت سابق نظامي خود در ارتش عراق فراخوان شدند

  .هاي سابق استهاي اجتماعي و خدمات درماني چريكي بيمهگام چهارم، مسأله - 4

                                                 
11- Ibid, pp 20-22 
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گيري است، لذا ي چشماقد سابقههاي اجتماعي و خدمات درماني، في بيمهدر افغانستان مسأله«

هاي اجتماعي و درماني اي كه مردم از حداقلطبيعي است كه امكان خدمات درماني در جامعه

  12».برخوردار نيستند، براي رزمندگان سابق جنبش مقاومت عموميت نداشته باشد

درماني  هاي اجتماعي و خدماتي بيمهدر عراق نيز وضعيت بهتر از افغانستان نيست، مسأله

هاي سابق كه داراي معلوليت و جراحت هستند زماني موضوعيت دارد كه جامعه در آرامش به چريك

- كشته و مجروح مي آن در انفجارها ندر عراق پس از اشغال كه هر روز تعدادي از شهروندا .سر برد

بق باقي هاي ساهاي اجتماعي و خدمات درماني براي چريكنمودن بيمهشوند، محلي براي مطرح 

  .ماندنمي

هاي مجرد هاي متأهل به خانه، و ترغيب چريكي بازگرداندن چريكگام پنجم، مسأله - 5

ي ثبات در زندگي و گذراندن وقت بيشتر با خانواده دو مؤلفه در افغانستان بر. به تشكيل خانواده است

  .شودمي و تبليغ تأكيد

گي چريكي ثبات ندارد، اما در بازگشت شود كه زندها گوشزد ميمدام به چريك DDRدر روند 

شود هاي متأهل يادآوري ميبه چريك. توانند از ثبات و رفاه برخوردار شوندبه زندگي عادي، آنان مي

همچنين با تبليغ عنصر ثبات . توانند وقت بيشتري را با همسر و فرزندان خويش بگذرانندكه آنان مي

  .شوندهاي مجرد به تشكيل خانواده تشويق مي، چريكدر زندگي عادي نسبت به زندگي پارتيزاني

را اما عدم افق روشن نسبت به وضعيت امنيت و ثبات سياسي نظامي در افغانستان، اين موضوع 

  .است گرديدهبا ترديد مواجه 

-عدم توفيق دولت افغانستان و نيروهاي ناتو در تحويل مناسب و به موقع تسهيالت به چريك

ثباتي مالي نشين هستند و امكان فعاليت و كار و اشتغال ندارند، موجب بيخانه هاي سابق كه اكنون

هاي خانواده در ثباتي، موجب پيدايش فشارهاي خانوادگي و سست شدن بنياناين بي. آنها شده است

  .است گرديدهميان اعضاي سابق گروه مقاومت افغان 

                                                 
12- Ibid, pp 30. 
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ها در مشاغل دولتي ور آنهاي سابق و حضسياسي چريك ي مشاركتگام ششم، مسأله - 6

 .ور استكش تار قدرت سياسيو در ساخ

مشاغل دولتي از  هاي كرد و شيعه در عراق، در ورود به قدرت سياسي و اشغالتجربه گروه

  .افغانستان بهتر بوده است

هاي مقاومت امكان حضور در مشاغل حكومتي را شد گروهفرماندهان ار عمدتاً افغانستاندر 

تري از دولت وجود حكومت بعث صدام، ساختار نسبتا كاملا در عراق به دليل اينكه از عصر ماند، ايافته

ي سابق هابراي تصدي آنها نه تنها از چريكهاي شغلي زيادي موجود است كه لذا جايگاهداشته است، 

به كار غيرنظامي و افراد نظامي دولت بعث نيز هزار نفر از كاركنان 400بيش از «استفاده شد، بلكه 

  13».فراخوان شدند

اند، با مشكل تأخير در دريافت مزاياي خود در عراق، رزمندگان سابق كه وارد حكومت شده

هاي اندك كشورهاي مختلف براي كتاب كمكحساب و اند، اما در افغانستان، واگذاري بيمواجه بوده

به ساختار قدرت سياسي  بازسازي افغانستان، به فساد مالي گسترده در ميان رزمندگان سابق كه

  .اند انجاميده استحكومت وارد شده

هاي سابق با يكديگر و ي مراقبت از عدم همگرايي مجدد چريكگام هفتم، مسأله - 7

  .رويكرد مجدد آنها به اقدامات چريكي است

ي افغانستان، معتقد است افرادي كه ي جرايم جنايي وزارت داخلهاهللا ساعق، رئيس ادارهبغتص

ها در سطح افغانستان دخيل اند در ازدياد جرائم و به ويژه در سرقتقرار گرفته DDRآيند در فر

، از جمله DDRسالح را به افراد مشمول طرح  ي كارت حملي حمل سالح و ارائهوي اجازه. هستند

  14.شناسدداليل عدم توفيق اين پروژه مي

 

 
                                                 

  .1386آذرماه  20در تاريخ   VOAي خبري صداي آمريكاشبكه 13-
  .2004اكتبر  3، يكشنبه BBCي رايويي شبكه از داود ناجي با درگفتگو اهللا صاعقصبغه -14
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-گروه چريكي جديدي بدهند، آسيبهاي سابق مجددا گردهم آمده و تشكيل اين كه چريك

گويد، جنايي افغانستان ميي جرايم اما آنچه رئيس اداره. شودمحسوب مي DDRشناسي گام نهايي 
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ها به زندگي پارتيزاني سابق سازمان يافته است، كه به مراتب از بازگشت چريكجرايم ي مسأله

  .آميزتر استمخاطره

∗∗∗∗  
گيري، به ويژه در دو ي بزرگ، هنوز توفيق چشميانهدر طرح خاورم DDRدر مجموع روند 

هاي فلسطين و لبنان نيز موقعيت بهتري نبردگاه. نبردگاه اصلي، يعني عراق و افغانستان نيافته است

از سوي آمريكا در منطقه، به  DDRدليل اصلي عدم موفقيت . شوندمحسوب نمي DDRبراي طرح 

-اش در كليت طرح خاورميانهاست كه آمريكا و متحدان غربي گردد و آن، ايني اساسي برمييك نكته

ي بزرگ مانند تحقق اند و تا زماني كه در ساير ابعاد طرح خاورميانهموفقيتي كسب نكرده ي بزرگ

گيري رخ ندهد، روند اجباري رفت چشمو مبارزه و پيش انستان و لبنان،افغ ،دموكراسي ليبرال در عراق

نه تنها در پنج سال   كه گروهي چون طالبان،چه اين. نتيجه نخواهد نشست به  DDRهنگاميو نابه

  .نمايداخير تضعيف نشده، كه حتي در افغانستان مواضع خود را بازيابي مي

اي، چون مشاركت در منطقه از سوي غرب، بستگي به عوامل گسترده DDRي ي پروژهآينده

توان افق مطلوبي را براي آن صورت نميدر غير اين گران دارد،همه كشورهاي منطقه، و خروج اشغال

  .رقم زد
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  فصل چهارم

  نهادپيشگيري ونتيجه
ي مقاومت و مبارزهو به بوده،  1هاي مقاومت اسالمي داراي مرام جهادياز آنجايي كه گروه

هاي مقاومت لبنان و گران جهان اسالم اعتقاد و باور جدي دارند، برخورد گروهمسلحانه با اشغال

ها به اين باور است، از اين رو اين گروهي ميالدي نشان دهنده2000فلسطين به ويژه پس از سال 

و مزاحم تلقي  ترين نيروي مخالف اجراي طرح خاورميانه بزرگ، به عنوان عوامل بازدارنده عنوان اصلي

   .اندگرديده

شوراي امنيت، كه در آنها به صراحت از خلع سالح و  1559،1680،1701هايصدور قطعنامه  □

تالش چنين هم. ياد شده است) اهللاحزب-مقاومت اسالمي لبنانجنبش (نظامي انحالل نيروهاي شبه

كه به صراحت از سوي مقامات آمريكا 1385اهللا لبنان در تابستان رژيم صهيونيستي براي نابودي حزب

-براي تصويب قانون جمعدولت سينيوره  از سوي ديگر تصميم .2و انگليس مورد حمايت قرار گرفت

-حزب گرديد تا كه به عنوان ابزار و سالح مقاومت اسالمي، كه موجب اهللاسيستم مخابراتي حزبآوري 

 .اهللا نيز از قدرت بسيج كنندگي خود در به ميدان آوردن مردم استفاده نمود

                                                 
  .هاي مقاومت اشاره شده استها و جنبشدر فصل اول تحقيق، در معرفي و بررسي گروه - 1
  )153ص( - ٢
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هاي مقاومت فلسطيني براي تسليم يا به سازش كشاندن رژيم صهيونيستي، از فشار به گروه  □

ي توسل به فشار ره غزه به شيوهاين رژيم با محاص 1386ستان آنها استفاده كرده، به ويژه در پاييز و زم

بخش از سوي ديگر اين رژيم رهبران سازمان آزادي. مدت براي به سازش رساندن آنها متوسل شد زراد

سياسي را در  - زدايي اجتماعيپاي ميز مذاكره كشانده و انسجام و جنبش فتح را به» ساف«فلسطين 

رغم محاصره غزه با جنبش حماس در جلب حمايت عمومي علي. 3نمايدفلسطين اشغالي دنبال مي

هاي گسترده ايجاد انسجام اجتماعي و بسيج مردمي را پيمايياستفاده از حضور عمومي مردم در راه

  .نمايددنبال مي

گر دنبال كنون توسط نيروهاي اشغالتا 1383المهدي كه از بهار ي جيشتالش براي نابود  □

مچنين انحالل سپاه بدر و تبديل آن به سازمان بدر، سپس تبديل شدن آن به يك حزب ه. 4شودمي

 . 5سياسي با حضور در انتخابات پارلماني

هاي چريكي و نيروهاي مقاومت با تغيير و انحالل سيستمي به احزاب در افغانستان گروه  □

- احمدشاه مسعود، برهاناز جمله حزب وحدت اسالمي افغانستان و نيروهاي . سياسي تبديل شدند

 . 6قرار گرفتند DDRبا حضور در انتخابات مجلس و لوئي جرگه به طور كامل در روند ... الدين رباني و 

يعني  - باطن قضيه نابود كردن عنصر عزت امت اسالمي« بر اين باور است كه اي امام خامنه  □

خواران در هيچ مانعي در مقابل جهاناست، تا » مقاومت«است، باطن قضيه از بين بردن كانون  - اسالم

 .7»اين منطقه وجود نداشته باشد

  .8ي برخورد غرب با اين مسألهو نحوه در سومالي DDRعمليات   □

                                                 
  )155ص ( - 3
  )153ص ( - 4
  )162و 75ص( - 5
  )164ص( - 6
  )124ص( 1383شهريور 23ر اي دفرمايشات امام خامنه - ٧

  )84ص( - ٨
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هاي مقاومت در جهان اسالم تمام گروه DDRموارد فوق شواهد آشكار ي از تالش غرب جهت 

هاي مقاومت ي كل گروهمتوجه DDRي پروژه«ي اصلي تحقيق كه ي فرضيهكنندهبوده كه اثبات

 .باشد، مي»گرا در سطح جهان اسالم استاسالم

ي پروژه«دهد كه، فرضيه فرعي نشان مي 2001هاي پس از سپتامبر شواهد و قرائن در سال

DDR غير قابل اثبات است، زيرا هر جايي كه آمريكا » .متوجه گروه القاعده در سطح جهان اسالم است

اين . ي آن را به وجود آورده استاند، القاعده زمينهتري در منطقه داشتهحضور گسترده و غرب نياز به

اين كار با ايجاد انفجار . كاران حتي در مسايل داخلي نيز صورت گرفته استمسأله با تقويت نومحافظه

ر هاي ويدئويي كه به طوگيري و يا پخش فيلمدر مراكز عمومي در كشورهاي اسالمي و گروگان

لذا غرب و به ويژه آمريكا تمايل . شود، صورت گرفته استي قطر پخش ميي الجزيرهعمومي از شبكه

در ي حضور آمريكا بهانهه عنوان آن ب ازدهد، بلكه به بهترين وجه القاعده نشان نمي DDRجدي در 

ي دست آمريكا هايي كه ساختهآن دسته از گروه«ي فرعي پس فرضيه. نمايدمي منطقه استفاده

چون هايي هميا سازمان) ي اقدامات حضور غرب در جهان اسالم استكه بهانه(ند، مانند القاعده هست

-قوت مي» اندآمريكا خارج DDRي از دايره ،كنندمنافقين كه در راستاي اهداف آمريكا فعاليت مي

  .گيرد

جهان اسالم و در هاي شوراي امنيت در خصوص منطقهبرخورد غرب در تصويب قطعنامه

-، به ويژه در قطعنامه)شودغلط طرح صلح خاورميانه ناميده ميكه به (طرح آشتي خاورميانه راستاي 

هاي مقاومت لبنان و گيري غرب در مواجهه با جنبشي جهتنشان دهنده 1701 ،1559هاي 

هاي جدي غرب عالوه بر اين حمايت. فلسطين و نيروهاي ضد اشغال در افغانستان و عراق است

از رژيم صهيونيستي و ارسال مستقيم تسليحات پيشرفته به اسرائيل در جريان ...) آمريكا و انگليس و (

متوجه  DDRي پروژه«ي فرعي ي فرضيهحزب اهللا و اسرائيل اثبات كننده) حرب تموز(روزه 34جنگ 

اشغال عراق گراي ضد هاي مقاومت اسالمحزب اهللا لبنان، جهاد اسالمي، حماس در فلسطين و جنبش

  .باشدمي» و افغانستان است
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هاي دفاعي و نظامي عراق طي ارتش و از ميان بردن توانمنديي برخورد آمريكا با انهدام نحوه

گيري كشورهاي غربي در مقابل مانورهاي موشكي چنين موضعو اشغال عراق، هم2003جنگ 

پاسداران انقالب اسالمي در ليست  جمهوري اسالمي ايران، برخورد آمريكا در قرار دادن نام سپاه

هاي مقاومت و كه گروه( DDRي روي ديگر سكه«ي هاي حامي تروريسم، جهت فرضيهگروه

بخش خلع سالح عمومي جهان ) هاي دفاعي غير كالسيك و نامنظم را هدف گرفته استتوانمندي

، موشك كروز، هواپيماي گاه موشك بالستيكاسالم است، آن گونه كه عراق و افغانستان آينده، هيچ

  .گرددبرجسته مي» .د داشتننخواه... افكن در تعداد زياد، ناوهاي بزرگ و شكاري و بمب

ي بزرگ آمريكا در جهان اسالم در در طرح خاورميانه DDRي در نتيجه ابعاد و اهداف پروژه

  .شودهاي زير دنبال ميحوزه

هاي دفاعي، تجهيزاتي و نيرويي در جهان اسالم در كشورهاي ان بردن توانايياز مي :نظامي -1

هاي مقاومت ضد آمريكايي ها و جنبش، و گروه...)ايران، سوريه و (سو با غرب و آمريكا غيرهم

  .و استكبار ستيز

از ميان بردن انسجام داخلي در كشورهاي اسالمي با ايجاد نفرت از هويت اسالمي و  :سياسي -2

هاي اين بعد با طرح انقالب)حضور غرب و آمريكا در منطقهبه ويژه در كشورهاي ضد( .ليم

هاي كارگري، دانشجويي، چنين حمايت از جنبشاي شكست خورده است و همرنگين نمونه

يعني بايد در اين كشورها با ايجاد انشقاق سياسي بر . شودبه صورت جدي دنبال مي... زنان و 

 .افزود) اپوزيسيون(مخالف هاي سياسي گروه

غرب به ويژه با از ميان بردن انسجام اجتماعي در جهان اسالم تالش دارد، ضمن  :اجتماعي -3

هاي سياسي و احزاب ها در جريانبازگرداندن نيروهاي مقاومت به جامعه و وارد نمودن آن

ي در سازهاي ملتلذا پروژه. ي مدني مورد نظرش را عينيت بخشدغرب ساخته جامعه

نياز اين حركت افغانستان و دولت سازي در عراق را در دستور كار قرار داده است، و پيش

 .است DDRتوفيق در عمليات 
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هاي مقاومت در جهان اسالم، اين باور كه غرب تنها قدرت با از ميان بردن گروه :فرهنگي -4

هد بود، به مسلط و هژمون است تقويت شده و تسلط غرب بر كشورهاي اسالمي حتمي خوا

اين . دهندترين عامل ايجاد مقاومت مورد هجوم قرار ميهمين جهت اسالم را به عنوان اصلي

 .شودها دنبال ميدر رسانه... پيامبر اسالم و  مقدس بعد به ويژه در جسارت به ساحت

*****  
ي آمريكا در منطقه DDR ررسي و اهداف، بهايي كه به اجمال در معرفيبه گزارهبا توجه 

به نهاد نمود، كه به اختصار توان پيشبيان شد، موارد متعددي را مي) جهان اسالم(جنوب غرب آسيا 

  :دشوميچند محور كلي اشاره 

  نظامي DDRعمليات  -1

كه نسبت به سه نهاد اين است نظامي در كشور، پيش DDRريزي و اجراي ي طرحدر حوزه

  .طراحي و اجرا شود DDR هوري اسالمي، عملياتگروه تروريستي معاند جم

  انتظامي DDRعمليات  -2

مليات نهاد طراحي و اجراي عانتظامي در كشور، پيش DDRريزي و اجراي ي طرحدر حوزه

DDR  يافته و هاي جرائم سازمانهاي قاچاق و ترانزيت مواد مخدر، و همچنين شبكهشبكهعليه

  .سنديكاهاي جرم در سطح كشور

  امنيتي -3

  .ريزي امنيتي خود لحاظ نمايدرا در طرح DDRوزارت اطالعات، موضوع 

  سياسي -4

سياسي،  -لياتيرا در دكترين عم DDRي مسأله -بويژه شوراي امنيت كشور - وزارت كشور

  .خود لحاظ نمايد - اجتماعي
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  ديپلماتيك - 5

ها و مذاكرات خود با كشورهاي همسايه را در محورهاي بحث DDRوزارت امورخارجه، موضوع 

كشورهاي منطقه . كنند بگنجاندو همچنين كشورهايي كه از مخالفين جمهوري اسالمي حمايت مي

  .اي را به اجرا در آورنداي و فرامنطقهي منطقههاي تروريستگروه DDRهاي مشترك توانند طرحمي
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  و مĤخذ منابع

 منابع فارسي -الف

 
، ناشر معاونت فرهنگـي سـازمان تبليغـات    هاي ستيز در رفتار آمريكاريشه ابولقاسمي، محمد جواد، -1

 1377اسالمي، تهران، سپهر 

،  ترجمه مسعود كشاورز، تهران، انتشارات صيداي، خاطرات لورنس عربستان ادوارد لورنس، توماس، -2

 1369چاپ دوم 

ي جمشيد زنگنـه، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمي،       ،  ترجمهنگهبان اورنگ ،استاك ول، جان -3

1371 

، ترجمان احمـد بيرشـك و ديگـران، تهـران،     ي نوفرهنگ انديشه استلي برس، اوليور و بولك، آلن، -4

  . 1369انتشارات مازيار، 

راهبـردي،  ، تهـران، پژوهشـكده مطالعـات    جنبش حزب اهللا لبنان، گذشته و حال اسدالهي، مسعود، -5

1382 

 .1357، تهران، انتشارات مرواريد، چاپ يازدهم، فرهنگ سياسي آشوري، داريوش، -6

 .1357، تهران، انتشارات مرواريد، چاپ يازدهم، فرهنگ سياسي آشوري، داريوش، -7

 .1379، تهران، نشر نذير، دانش واژگان سياسي ايران و جهان افراسيابي، عبداهللا، -8

  . 1383، تهران، انتشارات چاپار، فرهنگ علوم سياسي مينو، آقابخشي،علي و افشاري راد، -9

، اشغال عراق توسط آمريكا و پيامـدها و نتـايج طـرح خاورميانـه بـزرگ      الهاشمي، محمد صادق، -10

 1384سازان نور، ي محمدرضا بلوردي، تهران، انديشهترجمه

، چـاپ  )ره(امـام خمينـي  ، تهران انتشارات موسسه تنظيم و نشر آثـار  واليت فقيه، )ره(امام خميني -11

  .1373هفتم 
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مسعود كشاورز، تهران، دفتر مطالعـات سياسـي و    يترجمه، مقدمه اي بر استراتژي هاي آندره بوفر، -12

 1366المللي، بين

ي اصغر زاهـدي، تهـران،   ، گزارشي از تدوين استراتژي بلندمدت آمريكا، ترجمهبازدارندگي مشخص -13

  1369وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

ي سياسي نمايندگي ولـي فقيـه در سـپاه، بهـار     ، ناشر ادارهپروژه خاور ميانه بزرگ قري، سيامك،با -14

1384. 

 1368ي محمد درخشنده، تهران، انتشارات اميركبير، ، ترجمهميليتاريسم آمريكا برزي، عفيف، -15

 . 1372، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، انقالب و بسيج اجتماعي بشيريه، حسين، -16

ي رضا فاضل زرندي، تهران، انتشارات اميـر كبيـر،   ، ترجمهنيروي دلتا ، چارلي، ناكس، دونالد،بكويث -17

 1378چاپ چهارم ،

 1364ي حسن پويان، تهران، انتشارات پژمان، ترجمه ،شناسيتتبعي در ستيزهبوتول، گاستون،  -18

علمـي و   ي هوشـنگ سرخجسـته، تهـران، انتشـارات    ، ترجمـه شناسي جنگجامعه بوتول، گاستون، -19

 1380فرهنگي، چاپ هفتم،

  1361، مترجم ثمين، ناشر شركت كاسيا، مرداد ويتنام گزارشي از درون بورشت، ويلفرد، -20

المللي، تهـران،  مسعود محمدي، دفتر مطالعات سياسي و بين يترجمه ،استراتژي اقدام ، آندره،بوفر -21

 .1369چاپ دوم، 

ك خبيـري، تهـران، انتشـارات ابـرار     باب، ترجمه راستراتژي در جهان معاصبيليتس، جان و ديگران،  -22

 1382معاصر، 

الملل، ي هوشمند ميرفخرايي، دفتر مطالعات سياسي و بين،  ترجمهاستراتژي معاصر بيليتس، جان، -23

 1374تهران، 

چمني و ديگران، تهران، ي ابوالقاسم راه، ترجمهجهاني شدن سياست بيليس، جان و اسميت، استير، -24

  . 1383مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرلر معاصر، مؤسسه فرهنگي 
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  1385آموزي، ناشر اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانش ،جنگ فرهنگيپرحلم، مجيد،  -25

هـاي  ، ترجمـه عـدنان قـاروني، تهـران ، مركـز مطالعـات و پـژوهش       خاور ميانه جديد پرز، شميون، -26

 .1376راهبردي آسيا، چاپ پژمان، 

 ، انتشارات منصورجنگ انقالبي ضد شورش و تورس، پابلو، -27

 .1374ترجمه بهرام فرداد اميني، انتشارات علمي و فرهنگي  ،جنگ جهاني دوم تيلور، جي، -28

ترجمه محمد علـي طالقـاني، تهـران، انتشـارات علمـي و       ،هاي جنگ جهاني دومريشه، تيلور، جي -29

 .1362فرهنگي 

  . 1364هران انتشارات اميركبير، ي حميد الياسي، ت، ترجمهتحول انقالبي جانسون، چالمرز، -30

 1359ي احمد تدين، تهران، انتشارات آگاه، ، ترجمههنر نظامي جنگ خلقجياپ، فونگوين،  -31

موسسـه   ،طرح خاور ميانه بزرگ القاعده و قاعده در راهبرد امنيت ملـي آمريكـا   حسيني، حسن، -32

 .1383مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، تهران، 

ي سهيال كيانتاژ، تهران انتشارات اطالعات، چاپ اول، ، ترجمهجنگ جهاني چهارم ، كنت،دومارانش -33

1372 . 

 1358زاده، انتشارات آگاه ي اختر شريعتترجمه ،...جنگ مسلحانه در آنگوال و  ديويد سن، بازيل، -34

ت اطالعات، رشيدي، تهران، انتشارا. ي عترجمه ،جنگ روياهارابينسون، ويليام و نورث ورثي، كنت،  -35

1366  

 1386، تهران، انديشه سازان نور، طمع تلخ بزرگترين شكست ،رضوي، سلمان و قاسمي، علي پاشا -36

 محمود كي ي، ترجمههنر جنگسون تزو،  -37

، ترجمه گروه مترجمـان موسسـه فرهنگـي ابـرار معاصـر، تهـران       سياستهاي آمريكا در خاور ميانه -38

1380. 

  .1383ي هادي جليلي، تهران، نشر ني، ، ترجمهشناسيكشاكش آرا در جامعه سيدمن، استيون، -39

  1357، ترجمه و تنظيم نهضت آزادي ايران شاخه خارج از كشور، شورش و ضد شورش -40
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 .1385آموزي تهران، هاي اسالمي دانش، اتحاديه انجمنتردد در اين مسير حق من است عباسي، حسن، -41

 1384ا، .ا.ان، سازمان خبرگزاري ج، تهرعراق از تجاوز به كويت تا اشغال توسط آمريكا -42

ي بـاقر پرهـام و جمشـيد ارجمنـد، تهـران، انتشـارات       ، ترجمـه جنبش مقاومت ايرلند فاليگو، روژه، -43

 .1361خوارزمي، 

ي عليرضـا فرشـچي و   ، ترجمـه ژئوپلتيك اسالم و غرب ،احساس محاصره ،يـان فولر، گراهام ، لسر،  -44

 1384وره عالي جنگ ، علي اكبر كرمي، دانشكده فرماندهي و ستاد د

، مركـز اسـناد   جنبش دانشجويي در ايران از تأسيس دانشگاه تا پيروزي انقالب كريميان، عليرضـا،  -45

 . )سازمان مجاهدين خلق. م(انقالب اسالمي، 

  1357، ترجمه و تنظيم نهضت آزادي ايران شاخه خارج از كشور، جنگ بي پايان كلر، ميچل، -46

 1351مه سيف غفاري، تهران، انتشارات اكونوميك،، ترججهاد نافرجامكوپر، چستر،  -47

  .1369ي عليرضا طيب، تهران نشر قومس، ، ترجمههاي انقالبتئوري كوهن، آلوين استانفورد، -48

 1368، ترجمه كريم زياني، انتشارات سروش، دشمنان بي شماركووسيني، جاناتان،  -49

ي احسـان  ترجمـه ، التحريـر ش به حـزب اسالم راديكال در آسياي ميانه، واكن المللي،گروه بحران بين -50

 . 1383ي مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشكده. ي احسان موحديانترجمه موحديان،

حسـين محمـدي نجـم، تهـران، دانشـكده       ي،  ترجمـه امنيت و استراتژي معاصـر  گريك، اسنايدر، -51

 1384فرماندهي و ستاد دوره عالي جنگ، 

  ،1376نشر ني، چاپ هفتم، :، ترجمه منوچهر صبوري، تهرانجامعه شناسي گيدنز، آنتوني، -52

 . 1369ها، تهران، انتشارات روشنفكران، خواجوي.، ترجمه كهاشناسي تودهروان لوبون، گوستاو، -53

مركز نشر آثـار پژوهشـگاه    -، ترجمه سيد ابوالقاسم حسيني ارتباط صهيونيستي م،. ليليانتال، آلفرد -54

  . فرهنگ و انديشه اسالمي

 ، انتشارات داسسير انديشه و عمل انقالبي در برزيل ريگال، كارلوس،ما -55
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، ترجمه و اماده سـازي موسسـه مطالعـات انديشـه     جماعت اسالمي لبنان محمد، ابراهيم و ديگران، -56

 1383سازان نور، تهران بهار 

سـازي موسسـه مطالعـات    ،  ترجمـه و آمـاده  سازمان عمل اسالمي عـراق  محمد، ابراهيم و ديگران، -57

 1383سازان نور، تهران، بهار انديشه

   1352ها، چاپ خواندني ،خلع سالح و سازمان ملل متحد الدين،مدني، سيد جالل -58

انتشارات جاويدان، تابسـتان   ،ي فريبرز برزگر، تهرانترجمه علل جنگ جهاني سوم، رايت،ميلز، سي -59

2536  

 .1363، نشر نويد،مشهد. رضوي. ا. ، ترجمه حجنگ زمين در مكزيك ،روبرت ،ميلون -60

ي محمـد مهـدي شـريعتمدار،    ، ترجمـه مشي، گذشته و آينـده آن اهللا لبنان، خطحزب نعيم قاسم، -61

 1383تهران، انتشارات اطالعات 

دفتـر مركـزي حـزب جمهـوري اسـالمي،       بخش،هاي آزاديجنبش هدي، حسين و نوري، عليرضـا،  -62

  1361ارديبهشت 

ي دكتر حميد احمدي، تهران، ،  ترجمهر جهان عربهاي اسالمي معاصر دجنبش هرايد دكمجيان، -63

 .1383انتشارات كيهان، 

 .1364ي محسن مويدي، تهران، انتشارات اميركبير، ، ترجمهخاطرات همفر همفر، -64

ي ابـراهيم يونسـي، تهـران، نشـر نگـارش،      ، ترجمهآمريكا و جنبش هاي مليويلسون كوك، بالنچ،  -65

1365 

 ي مرتضي ثاقب فر، تهران، انتشارات ، ترجمهسي مدرن سياسيهاي سياايدئولوژي وينست اندرو، -66

ي گزارش تدوين استراتژي امنيـت ملـي آمريكـا، ترجمـه     ،21استراتژي امنيت ملي آمريكا در قرن  -67

 1383دهمشكي وديگران، تهران، انتشارات ابرار معاصر 

هـا، بيـروت،   ت و بررسـي ي مركز تحقيقا، ترجمه21استراتژي براي قرن  خليلزاد، زلماي و لسر، يان، -68

 1379نشر آمن ، 
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ي مركـز  ترجمه ،»سال پايداري و مقاومت 50« جنوب لبنان در رويارويي با اسرائيل سويد، محمود، -69

 1379تهران، نشر آمن، : ها، بيروتتحقيقات و بررسي

 1362ي محمود پگاه، انتشارات هفته، ترجمه ،84سقوط  لوآتن، پل و بورژينسكي، زبيگنيو، -70

 1357 ،تهران، انتشارات چمن ،سخني با پويندگان انقالب، پويا -71

 .1360، دفتر سياسي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، جنبش مسلمانان مبارز -72

  1360تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  ،كودتا و ضد كودتا موسوي، علي، -73

 .1367تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، ،جهادنوري، حسين،  -74

 .1384، ترجمه مجتبي نجفي، تهران، نشر صمديه هادسيا و ج كولي ،جان، -75

ي فريـدون دولتشـاهي، تهـران، انتشـارات     ترجمـه  ،پيروزي بـدون جنـگ   1999نيكسون، ريچارد،  -76
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