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ن جنگ و رسنگونن   مانور ماهرانه ایران برای به عقب انداخت 

 خالق جرفن 

 

بعد از شکست در تسخیر سفارت 

آمریکا در عراق و تبدیل عراق به مرکز 

مبارزه علیه آمریکا و از خالل آن نابودی 

انقالب ملت عراق، رژیم ایران با یک 

به  ن ضن ن  سهمگتر مواجه شد و آن کشت 

سلیمانن و تعداد زیادی از رسان سپاه 

قدس و مجریان آن در عراق و لبنان در 

 ق بود. یک حمله موشیک در عرا

سال  40ایران که به هیچوجه در طول 

، یک  حاکمیت خود بطور مستقیم علیه آمریکا و ارسائیل وارد جنگ نشده بود، اینک پس از قتل سلیمانن

 هوانی و دریانی آمریکا، جدی را نظایم رویاروی مستقیم 
ی

روبروی خود یم بیند. ورود ناوگان های جنیک

 وحشت انداخت. بودن جنگ را نمایش داد و رژیم را به 

ترامپ گفته بود که در صورت اقدام ایران علیه آمریکائیان چه مستقیم و چه بوسیله مزدوران خود در 

 منطقه، ایران را عامل و مسئول یم داند و به ایران تهاجم نظایم خواهد کرد. 

 که تارو پودش را از 
ی

شخص تسلیم به  ، به تسلیم و دادن عالئم مهم یم گسلد ایران برای دور کردن جنیک

 است. 
ی

 آمریکا روی آورد. هدف عبور از این مرحله مرگ و زندگ

ن دوستانش قوی  در  ایران اما نیاز دارد تا در داخل و   و یم بایست جواب قتل سلیمانن   خود را نشان دهد بتر

به یک آمریکانی صدمه برساند زیرا با یک جنگ  د و فریاد اننقام سخت را بدهد، و از طرف دیگر نیم توان

مام عیار مواجه خواهد شد که رسنگونن و نابودی رژیم اش را در آن یم دید، دست به یک صحنه سازی  ت

 زد تا روحیه هوادران خود را قوی نگه بدارد. 

حمله به دو پایگاه آمریکانی در عراق با اعالم قبیل به دولت عراق بعنوان طرف ثالث و بخاطر دور کردن 

 یان اعالن کردن انتقام سخت . رسبازان آمریکانی از صحنه و پا

انن خود را به روز  ن دلیل ترامپ سخین این امر صورت گرفت و آمریکائیان پیام را بالفاصله گرفته و بهمتر

 دیگر موکول نمود که بمعنای عدم اعالن جنگ بود. 

ن جنگ و رسنگونن   مانور ماهرانه ایران برای به عقب انداخت 
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وهای آمریکانی تهاجم  ن اثناء رژیم به مزدوران خود در عراق و لبنان و یمن دستور یم دهد که به نیر در همتر

 نکنند.  

ن دستور را وزارت خارجه آمریکا به کارکنان خود به شکل سیایس یم دهد که با اپوزسیون رسنگون  همتر

 طلب قطع ارتباط کنند. 

کت کند. رژیم در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینن  و آمریکا هم از آمریکا خواست که در تحقیقات رسر

 بعد از یک روز پاسخ مثبت داد. 

  
ی

که آمریکا برای آن تدارک الزم سیایس و نظایم همه اینها البته یک سناریو برای فرار از جنگ است. جنیک

د.   را دیده است و یم خواهد با رسکوب ایران، دمکرات ها را هم برای چندین دوره به محاق بیر

ی حفظ حاکمیت و بقا در ایران اهل مذاکره برای از دست دادن اقتدار خویش نیست، اما اهل مذاکره برا

د.  ،قدرت  هست. رژیم با دادن عالئم سازش و کوتاه آمدن فقط یم خواهد جلوی تهاجم نظایم را بگیر

اینکه جناح ظریف و دوستانش از کشته شدن سلیمانن خوشحال هستند یا نه و اینکه با وجود سلیمانن 

اینکه این یک مانور است نیم دهد. مگر اینکه مانع ارتباط آنها با آمریکائیان است یا نه، تاثیر زیادی در 

به این نتیجه برسیم که سلیمانن " فدای " خط سازش جدید است. در آن صورت یم توان گفت که فصل 

ن ایران و آمریکا گشوده شده است که در آن ایران   ایط آمریکا خواهد داد و آمریکا هم جدیدی بتر تن به رسر

 . رژیم ایران نشود ژه رسنگونن متعهد خواهد شد که وارد پرو 

، بلکه در موضوعات   یا آمریکانی
نشانه های واقیع این فصل جدید نه در گفتار این یا آن شخص ایرانن

ملموس خود را بارز یم کنند. عراق آزمایش اولیه است. باید دید آیا ایران همچنان برای شکست و نابودی 

انقالب مردم عراق دید باید دنبال یم کند. انقالب مردم عراق تالش یم کند یا فقط اقدام های سیایس را 

به اتکای ایران چه به شکل ا یم پذیرند یا سلطه حاکم واقعیت انقالب ر  جلو باز یم کند و راه خود را به 

شیاها علنن و چه به شکل مخفن در مقابل انقالب یم ایستند و برای رسکوب آن دست حشد الشعنر و میلی

 را باز یم گذارد. 
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 وضعیت کنونن و و سناریوهای محتمل 

 
ن
 خالق جرف

 

بدنبال حمله موشیک ایران به پایگاه های نظایم 

آمریکا در عراق، وضعیت منطقه به شدت 

ود تا یک جنگ   به خود گرفت و میر
ی

حالت جنیک

تمام عیار را شاهد باشد . سناریوهای مختلفن 

در چشم انداز است که اجرانی شدن هرکدام به 

اییط که این بازیگران در  بازیگران صحنه و رسر

 بوجود آوردن 
ی

آن نقش ایفاء یم کنند، بستیک

 دارد. 

برای شناخت و فهم وضعیت کنونن یم بایست 

به پروسه ای که به این نقطه رسید نظری رسی    ع بیاندازیم تا بتوانیم سناریوهای بعدی را از خالل این 

 روند فهم کنیم . 

ه بحران های متعدد سیایس، در نی خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران بوسیله آمریکا، ایران که در محاض 

 قرار دارد، در مقابل خود انتخاب های اندگ یم  
ی

، ییک از این انتخاب ها، بیند اقتصادی، اجتمایع و فرهنیک

ن بقاء نیم دهد، زیرا بر اساس  ویط مذاکره با آمریکا است. اما این انتخاب برای رژیم تضمتر است که رسر

ه فقط مسال اتیم و بلکه موشیک و خروج از کشورها و عدم در آن، ایران باید " تغییر رفتار" دهد و ن

" دهد و به عنوان یک  دخالت در امور کشورهای دیگر و عدم حمایت از تروریستها و.. را هم " تغییر

 کشور معمویل توی روابط جهانن و منطقه ای پذیرفته شود. 

 که  
ی

در آن تحریم ها را دور زدن، انتخاب دوم، نه جنگ نه صلح است. و ادامه دادن به سیاست همیشیک

ط بندی روی انتخاب دمکرات ها در ریاست  ، و زمان خریدن و رسر ن بازی با برگه های اروپا و روسیه و چتر

جمهوری آمریکا بود. در این میان کشور عراق نقش ویژه و کلیدی دارد. عراق منفذ و تنفس گاه اصیل رژیم 

 یم باشد.  

 وضعیت کنونن رژیم و سناریوهای محتمل
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قیام های توده از طرف دیگر،  فشارهای اقتصادی و  از یک طرف  ابد.  اما این سیاست نیم توانست دوام ی

عمق و شدت پیدا یم کرد، خطر  ، که در هر بار ایران و عراق،   های زحمتکش و ملت های بپاخاسته 

 رسنگونن را بیش از پیش برای رژیم روشن یم ساخت. 

 را انتخاب کرد، زیرا دیگر نیم رژیم این مسیر   انتخاب سوم، مقابله با آمریکا و تحریم های آن است. 

 توانست به سیاست نه جنگ نه صلح ادامه دهد. 

ن کننده داشتند،   اول و مهمی  از همه، ظهور عالئم بسیار  دو تحول اسایس در انتخاب این مسیر نقش تعیتر

و دیگری، قیام  بود  واضح و روشن ورود به فاز تهاجیم قیام و سازمان یافته و هدف دار عملکردن آن

 ه و هستمردم عراق که شعار اخراج ایران و انحالل میلیشیاها و احزاب فاسد حاکم، شعار اصیل آن بود 

 و توانست از نقطه رسکوب و بازگشت عبور کند. 

عراق برای رژیم، کلید مبارزه با بحران های اقتصادی است و در صورت از دست دادن آن، انفجار جامعه 

ل خواهد شد. ایران، نه فقط شکل قطیع به  قابل کنی  د، بلکه غیر  خود یم گیر

ن عراق را مناسب ترین مکان   ن یم توانیم بیند رژیم در انتخاب مقابله با آمریکا، زمتر با یک تیر   د . در این زمتر

به به آمریکا  استانقالب مردم عراق نابودی زد. هدف اول بدو هدف را  در عراق در و هدف دیگر ضن

ی از آمریکا باج   ، و در شکل مینیممماکسیمم راق بعنوانراستای اخراج آمریکا از ع  است .  گیر

سناریو رژیم این بود که با حمله به سفارت آمریکا و تسخیر آن، اوال وضعیت در عراق را قفل کند، حالت 

نظایم و مقاومت علیه حضور آمریکا را شعار اصیل کند، و در این نظایم کردن و سمت دادن امور علیه 

د. آمریکا،   انقالب مردم عراق را ذبح کرده و امور را بدست بگیر

وهای حشد الشعنر و  ن در کنار آن نیر د و همچنتر  صورت یم گیر
این امر در ابتدا از طریق سیایس و قانونن

به زدن به منافع آمریکا  میلیشیاهای وابسته به سپاه قدس، تحت عنوان مقاومت علیه اشغال گر، به ضن

 خواهند پرداخت. 

سناریوی رژیم، پاسخ قاطع ترامپ به این شکل چه بسا پیش بینن نشده بود. رژیم فکر یم کرد که در 

ن در تدارک انتخابات دوره دوم ریاست  ترامپ زیر تیغ استیضاح و عزل از ریاست جمهوری و همچنتر

ی با ایران را خواهد پذیرفت. ایران ترامپ را در چندین مورد   تست کرده جمهوری، کمی  خطر ریسک درگیر

ن واکنشر را محاسبه نکرده بود. رژیم یم خواست رسنوشت ترامپ را با تسخیر  ن دلیل چنتر بود و بهمتر

ن تکلیف کند و او را همچون کارتر از دور خارج کند. اما واکنش رسی    ع و تند ترامپ در قبال  سفارت تعیتر

ین عناض رژیم و در راس آنها قاسم سلیمانن  حمله به سفارت آمریکا در بغداد از یکطرف و شکار مهمی 

فرمانده سپاه قدس تمام سناریوی رژیم را نقش برآب نمود. رژیم که یم خواست با استفاده از تاکتیک  

اشغال سفارت و راه اندازی جبهه مقاومت علیه آمریکا، از دور شاهد شکست آمریکا باشد، با کشته شدن  

، رودررونی با آمریکا را در مسیر خود یم
از بیند.  سلیمانن ی است که رژیم بشدت از آن احی  ن و این آن چیر

  یم کند. 

 سناریوی رژیم بعد از کشته شدن سلیمانن 
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، رسان رژیم دست به تهدیدهانی زدند. این تهدیدها، یم بایسن  جامه عمل به  بعد از کشته شدن سلیمانن

د. رژیم مجبور به پاسخ دادن نظایم به این قتل بود. آنچه رژ  یم را وادار یم کند که پاسخ نظایم خود بگیر

 بدهد موارد زیر است: 

تمام طیف وابسته به سپاه قدس در خارج، منتظر موضع ایران بودند، قوی و یا ضعیف ظاهر  -1

 با قوی و ضعیف شدن این طیف در خارج 
ی

 . دارد شدن ایران رابطه تنگاتنیک

وهای داخل رژیم بسته به پاسخن که رژیم به این قتل یم دهد، منسجم و یا تفکیک یم شود.  -2  نیر

قیام های بعدی از پاسخن که رژیم به قتل سلیمانن یم دهد، بسیار متاثر خواهد شد. ضعف و  -3

 قوت پاسخ در توان و جرئت قیام بعدی نقش مهیم بازی خواهد کرد. 

وع جنگ یعنن پایان حکومت آخوندی است.  اما رژیم یم داند که پاسخ نظایم وع جنگ و رسر  یعنن رسر

رژیم به معنای واقیع کلمه گیر کرده است. خامنه ای سناریوی خود را برای حل مساله انتخاب کرد. این 

سناریو در صورتیکه با موفقیت اجراء شود، به برد رژیم منجر یم شود و در صورتیکه با مانع مواجه شود 

 . ونن رژیم موثر خواهد بود در ترسی    ع رسنگ

 سناریوی خامنه ای برای غلبه بر قتل سلیمانن 

 استفاده ماکسیمم از قتل و تشییع جنازه سلیمانن  -1

 تبدیل آن به "وحدت میل" در ایران جهت  -

ی از ایجاد هرنوع  - ن "فضای پلیش" و استمرار آن برای جلوگیر ایجاد فضای رعب و حاکم ساخت 

اضاتتحرگ در راستای   قیام و اعی 

کت کننده در تشییع جنازه سلیمانن بعنوان "پایگاه مردیم" رژیم به  - نشان دادن جمعیت رسر

 جهانیان  

 مرعوب کردن منطقه و اروپا و آمریکا از "انتقام سخت" -

ی" از کشورها  -  و بویژه آمریکا و در آخر "باج گیر

 یکا در عراق انتقال این فضا به عراق مابازای شکست در تسخیر سفارت آمر  -2

ن آمریکا به  - تشکیل مقاومت مسلحانه ضد آمریکا با شعار اخراج آمریکا از عراق و مجبور ساخت 

 پرداخت هزینه بقایش در عراق  

ن مردم عراق و تبدیل آن زائده ای از  - نظایم کردن فضای عراق و نابودی قیام مسالمت آمیر

 مقاومت مسلح علیه آمریکا 

ن بنا به خواست و تمایل خامنه ای پیش نخواهد رفت. و همانطور که در ماجرای هجوم به  اما همه چیر

سفارت آمریکا دیدیم به طور حتم در این سناریو جدید هم شکست در انتظار رژیم جنایتکار آخوندی 

هند برد. خواهد بود. انقالبیون عراف  مجددا صحنه را بدست خواهد گرفت و انقالب را به پیش خوا

ایط یم تواند به سود انقالب عراق  یط که انقالبیون مجددا وارد صحنه شوند و پیش برود اینک رسر ، برسر

شکل ملیونن خود را در میدان ها به نمایش بگذارند،  زیرا تمامیت ضد انقالب که همان احزاب فاسد و 

ی رژیم ایران، 
ن تکیه گاه اصیل آنها یعنن ب نظایم آمریکا هستند. میلیشیای مسلح آنها و همچنتر  زیر ضن
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این نوشته فقط بدین جهت آورده شده است که محصول تجارب بسیار زیادی است و به این 

معنن نیست که با تمایم آن موافق بوده و یا اینکه خواننده حتما باید همه آنچه بیان شده را 

بپذیرد و همانند آن عمل کند . هدف اضافه نمودن به آگایه های مخفن کاری و کار تشکیالن  

 است . 

 ل مخفن کاری برای فعالیت تشکیالن  اصو 

  آخر قسمت 

 جمع آوری و تهيه شده توسط سايت جوخه های رزمی 

 

  دانستنیهای عمویم

دن، بازی  ، دام گسی  ن ، گول زدن، گمراه ساخت  ن فريفت 
ن و.... از  دادن، استفاده از نام مستعار، به شک انداخت 

وهای جمله شگردهانی است که از ديرباز توسط  نیر
، عليه قدرتهای حاکمه استفاده شده است. برخن  انقالنر

   :از معمویل ترين راههای دشمن فرينر عبارتند از

-  
ی

  استفاده از نام ساختیک

ترين روشهای دشمن فرينر میباشد.    تغيیر نام يیک از ساده
 
ی

برای استفاده در درون هسته انواع مختلف نام ساختیک
مستعار"، نایم است که آشکارا و موجود میباشد. "اسم 

بطور علنن بيک نفر داده میشود. "نام رمز"، نایم است 
گذاشته  که طبق قرار قبیل ميان دو نفر و يا دو گروه

میشود و هيچکس ديگری جز خود آنان نبايد از آن آگایه 
ن  داشته باشد. "شماره رمز"، شماره ای است که به همتر

(اصول مخفن کاری برای فعالیت تشکیالن  ) قسمت آخر  
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کس ديگری نبايد از آن اطالع داشته باشد. در تمایم اين انتخابها شکل به کش داده میشود، و هيچ
ی نباشد، به آسانن و پس و پيش کردن حروف هويت اصیل  بايد توجه شود که به راحن  قابل ردگیر
ن اسایم نبايد ايجاد شک و ترديد کند، و به آسانن در ياد نماند!، معرف  مشخص نشود. همچنتر

 بايد ساده و معمویل باشند و جلب روحيه و کاراکی  شخص نباشد. 
ی

به بيانن ديگر، نامهای ساختیک
ن برای گمراه کردن دشمن میتوان از نامهانی استفاده کرد که در زبان فاریس برای  توجه نکنند. همچنتر
 به نویع 

ی
نام دخی  و يا پرس هم استفاده شده و بعضا نام فاميل هم میباشند. از آنجا که نام ساختیک

ن مهم است، يک رمز میباش د، مانند ديگر رمزها بايد مرتبا تغيیر داده شود. توجه به اين مساله نیر
 که داريد، شما را صدا 

ی
چنانچه کش در خيابان، يا محل کار و دانشگاه و ... به نام مستعار يا ساختیک

روه کرد، به هيچ عنوان نبايد به روی خود آورده، و انعکایس نشان دهيد. قاعدتا فقط رفقای هم گ
شما بايد از اين نامها با خیر باشند. در صورن  که به عنوان مسئول هسته با هسته ها و يا افراد 

  .ديگری در تماس و ارتباط هستيد، نبايد از يک نام مستعار برای تمام آنها استفاده کنيد

  گريم -

ن   دشمن و ناشناخته منظور از گريم در مخفیکاری، آرايش و دگرگونن هانی است که به منظور فريفت 
  .ماندن، انجام میشود 

ات  ن میباشند، با تغيیر  که مجهز به دوربتر
ن به رس قرار، ورود به اماکن دولن  و جاهانی عموما برای رفت 

ن ريش و سبيل، استفاده ، استفاده   جزنی از جمله رنگ کردن موی رس، گذاشت  از عينک، کاله يا چی 
دشمن، استفاده از چادر، پوشيدن لباسهای ژنده )همچون از کاپشن دورويه، استفاده از اونيفورم 

خرده فروشان دوره گرد(، استفاده از کفش پاشنه بلند )که قد را بلندتر نشان دهد( و... میتوان 
 .گريم موقت انجام داد 

  تاکتيکهای انحرافن  -

هدفهای فریع، برای اينکه توجه دشمن را از اهداف اصیل دور کنيم میتوانيم با ايجاد هدف يا 
وی دشمن را به انحراف به کشانيم. بطور مثال هنگایم که قصد حمله به يک پايگاه بسيج و يا  نیر
وی انتظایم را داريم، همزمان با حمله، جای ديگری را که در همان نزديیک است، میتوان  پاسگاه نیر

ل شونده منفجر کرد، و يا اينکه در آنجا حريف   ايجاد کنيم، و يا با استفاده با استفاده از بمب کنی 
وی دشمن را به آن نقطه فریع بکشانيم. ايجاد راهبندان و يا  از تلفن، و ارسال اخبار دروغ، نیر
ن در سال گذشته نشان داد که از قدرت تحرک  ن روغن در خيابان نیر

پاشيدن ميخهای سه پايه و ريخت 
ی خواهد کرد  وهای موتوره رژيم به حد زيادی جلوگیر  .نیر

  جعليات -

برای تهيه اسناد و مدارک مورد نياز، تجربه در اين زمينه بسيار سودمند میباشد. در ابتدا به اشکال 
مختلف بايد سیع شود نمونه رسبرگ و مهر ادارات مختلف را جمع آوری کرد. در اين زمينه و 

 .آموزش راههای ابتدانی جعل اسناد بعدا به صورت مفصل توضيح خواهيم داد 

د رو در رو بلکه به اشکال مختلف بايد تا آنجا که میتوانيم،  کردن کار دشمن  زياد  - نه تنها در يک نیر
وی دشمن، بهر حال محدود است، و  وهای دشمن را رسگرم ساخت. واقعيت اين است که نیر نیر
در آن واحد نمیتواند همه جا حاضن باشد. بطور مثال سازماندیه تظاهرات موضیع از اين نمونه 
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ن میب وع به تظاهرات کنند، میتواند همتر اشد، به جای اينکه به فرض يکصد نفر در يک ميدان رسر
جمع اندک در گروههای چند ده نفره مثال در چندين خيابان دست به تظاهرات زده قبل از رسيدن 

ن طور مزدوران رژيم را  ديگر برود و همتر
 .رسگردان سازد  و رسکوب تظاهرات به خيابانن

 از معمویل ترين راههای فريب دشمن، گول زدن است. پخش شايعات از جمله اين يیک گول زدن -
موارد میباشد. البته برای اين منظور بايد توجه کرد که شايعات، نبايد رستا پا دروغ باشد. بايد در 
يک شايعه، راست و دروغ را با هم آميخت، به شکیل که موجب شک و ترديد و دو دیل دشمن را 

ن فراهم سازد  ين مزيت اين کار در اين است که دشمن را خواه نا خواه به واکنش وا میدارد. همتر . کمی 

 فنن و پرسنیل، نقاط ضعف و 
ی

ن به ما اين فرصت را خواهد داد که به حساسيت، آمادگ واکنش نیر
يم، و برنامه های آينده خود را بر اين مبنا تنظيم کنيم  .آسيب پذير دشمن نی بیر

ن  - (خوابيدن )نشست     يا خامویسر

ن و هيچ نکردن  در اصول مخفیکاری، اصطالح خوابيدن، به معنن خامویسر گزيدن، هيچ نگفت 
به زدن به دشمن ماموريت پيدا میکند،  میباشد. هنگایم که کش يا هسته ای به قصد فريب و ضن

ام ندهد. که مدتها هيچ گونه کاری که بر خالف ميل دشمن باشد و يا ايجاد شک و ترديد نمايد، انج
اصطالحا يک هسته خوابيده میباشد. تا زمانیکه برای انجام عمليات فراخوانده شود. اين زمان 

 .حن  میتواند ماهها و يا سالها به طول بيانجامد

تاکنون مورد بحث ما بيشی  اتکا به اصول مخفن کاری بود، ویل در عمل دانسته  امتيازدیه به دشمن
وهای امنين  در مبارزه با خودمان را آسان و يا ندانسته ممکن است به دش ن کمک شده، کار نیر من نیر

  کنيم. يک شکل آن اين است که عضوی از هسته به دشمن پيوسته و با آن همکاری کند، که

ح خواهيم داد. ویل منظور ما در اين قسمت بيشی  عمل ندانسته و  اين مورد را بعدا مفصال رسر
ن زائيده داوریهای نادرست و برداشت نابخردانه در باره امکانات و ناآگاهانه است که اين خود  نیر

ن اصول مخفن کاری است  .هدفهای دشمن، خوش باوری و ساده پنداری و ناديده گرفت 

وی دشمن -   کم بها دادن به نیر

هم اکنون که انقالب به مراحل نهانی خود نرسيده است، نبايد دشمن را حقیر و بيچاره و از هم 
ايط جامعه ايران")نوشته سازمان چريکهای فدانی پاشيد ه بدانيم. برای مثال در کتاب "تحليیل از رسر

ن جمع بندی شده است    :خلق ايران( در رابطه با علل شکست حماسه سياهکل چنتر

که ما برای آن يافته ايم، اين است که رفقای کوه تصور نمیکردند که دشمن تا اين   تنها علن   ..."
و بسيج کند..." البته رفيق کبیر حد حساسيت ن شان دهد و تا اين حد برای امحاء هسته چريیک نیر

ف، بروز يکدسته خطاهای تاکتيیک ن موجب نابودی -حميد ارسر اتژيیک را نیر
دسته کوه  اسی 

میدانست، وی در کتاب "تحليیل از يک سال جنگ چريیک در شهر و کوه")خواندن اين کتاب را به 
وع  رفقا توصيه میکنيم( مینويسد: "علل تاکتيیک شکست دسته کوه عبارتند از: تاخیر در رسر

در شهر، فقدان يک سيستم  عمليات، فقدان يک سازمان زيرزمينن محکم با کادرهای مخفن 
 گروههای ديگر با گروه جنگل، عدم قاطعيت افراد کوه در 

ی
ضداطالعان  دقيق، عدم هماهنیک

ن ديگری بود. زيرا دسته کوه میبايست  برخورد با حوادث....اما علت اصیل شکست دسته کوه چیر
متیک به خود باشد و بدون تکيه بر شهر با تدارکان  که از قبل فراهم شده به حرکت و مبارزه خود 
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اتژيک دسته کوه" بود. افراد دسته کوه در هفته  ادامه دهد. اين علت اسایس "تغيیر در طرح اسی 
احثات خويش به اين نتيجه رسيده بودند که "عمليات بايد های آخر برنامه شناسانی خود، در مب

ات منطقه ای  طوری تنظيم شود که بر منطقه عمل تاثیر بگذارد". بدين ترتيب "تئوری تاثیر
ات رسارسی عمليات" را میگرفت. در نتيجه رفقا به جای ترک منطقه،  عمليات" جای "تئوری تاثیر

اوم" در منطقه باف  ماندند.... از طرفن فرماندیه رفقا با فراموش کردن اصل اسایس "حرکت مد
وی عظيیم را برای نابودی دسته   دسته ن نیر کوهستان هيچگاه پيش بينن نمیکرد که دشمن چنتر

 نفری کوه گسيل دارد.")پايان نقل قول( ٨کوچک 

وی دشمن -   پر بها دادن به نیر

وی رسکوب و اطالعان  دشمن که زائيده برآورده   نیر
وها بزرگ نمانی ن از نیر ای نادرست و گزافه آمیر

موثر  ن سبب ايجاد ياس و بدبينن و نااميدی و در نتيجه بيهوده و يا غیر و امکانات دشمن است، نیر
وهای فعال میشود. اگر چه اين واقعين  است که   در ميان نیر

ن اصول مخفیکاری و مبارزان  پنداشت 
وی عظيم کارگران و زحمتکشان   قدرت دشمن از ما بيشی  است، ویل نبايد فراموش کنيم که نیر

ين نمونه آن میباشد وزی ويتنام در جنگ نابرابر با آمريکا بهی  وهای رزمنده میباشند. پیر  .پشتيبان نیر

ن بردن و جابجانی اسناد و مدارک -   از بتر

وهای رژيم،  منظور از اسناد و مدارک، هرآنچه میباشد، که هنگام بدست آوردن آن توسط نیر
وها گردد. اگر چه دامنه آن وسيع میباشد، برجسته مشخص کن  نیر

نده فعاليت و ارتباط سازمانن
کتاب، نامه،  ترين آنها شامل انواع اسلحه، مواد منفجره، وسائل آزمايشگایه، کروگ و نقشه،

چه يادداشت تلفن، کتاب رمز، اثر انگشت و ... میباشد. البته اين مساله را در همينجا بايد  دفی 
تاکيد قرار دهيم که گردآوری اين مدارک مخالف اصول مخفیکاری نيست، و هسته بدان نياز مورد  

د اين است که اين مدارک بايد به خونر مخفن شده  م دارد، ویل آنچه بايد مورد توجه قرار بگیر میر
ن اعضاء، خودشان بايد دست به اين عمل بزنند،  یس نباشد، برای جاسازی نیر

و به راحن  قابل دسی 
ن بايد نهايت ابتکار  و  اسناد و وسائل نیر

ن ازافراد ديگر خودداری شود. هنگام جابجانی از کمک گرفت 
و احتياط را داشته باشيم. رفقانی که مامور جابجانی میشوند، بايد به صورت اکيپ حرکت کنند، 

بايد به يعنن يک نفر مامور حمل و نقل و يک يا دو نفر )ترجيحا دو نفر( ديگر به عنوان محافظ 
همراه وی باشند. اگر پياده در حال حرکت هستند، محافظ جلو بايد از هر تقاطع گذشته و چنانچه 
مورد مشکوگ ديد )مثال ايست بازریس( بايد برگشته و يا از طريق تلفن به ديگران اطالع بدهد، نفر 

ن  د،  عقبدار اکيپ در واقع مسئول حفاظت اکيپ میباشد. چنانچه حمل و نقل با ماشتر انجام بگیر
ن به ن يا موتور در جلو حرکت کرده در صورتیکه با مانیع  نیر ن ترتيب، يک رفيق توسط ماشتر همتر

ن دوم را با خیر میکند. در صورن   برخورد کرد به راه ادامه داد، و رسيعا از طريق تلفن دسن  ماشتر
ن را که امکان برگشت يا دور زدن باشد بايد رسيعا اينکار را انجام داد، در غ یر اينصورت بايد ماشتر

ن برگشته،  پارک کرده، از محل دور شد. در اين حال بايد رفيق پيشدار مجددا به محل پارک ماشتر
ن را تحت مراقبت نامحسوس قرار دهد، هنگایم که مانع بر طرف شد، مجددا رفقا به محل  ماشتر

   .برگشته و مسیر را ادامه میدهند

بجانی اسناد و مدارک مهیم هستند که به هيچ عنوان نبايد به در برخن موارد رفقا مجبور به جا
دست دشمن بيافتد، در اين موارد، حتما بايد به همراه اسناد و مدارک، ماده منفجره کار گذاشته 



11 
 

شود، تا در صورن  که بدست دشمن بيافتد هنگام بازکردن، منفجر شده اسناد و مزدوری که آنرا  
د.  ن بیر در هر دو مورد بايد توجه کرد که بسته بندی به طور معمویل باشد که باز کرده است، از بتر

ين نر 
ن بردن اسناد اضافن و ايجاد بايگانن يیک از خطرناکی  موجب شک و ترديد سهالنگاری در از بتر
ن برده شود   .احتياط هاست. پيامهای کتنر )چه نامه و چه ايميل( پس از خواندن بايد از بتر

  يکنواخن   -

 روزانه خود کارهای بسياری انجام میدهند که بيشی  اوقات يکسان و تمایم مرد 
ی

م در یط زندگ
ن به مراکزی که در واقع "پاتوق" شده اند،  يکنواخت میباشد. مثل نحوه آرايش، مسیر حرکت، رفت 
خريد از فروشگاههای خاص و ... اينگونه يکنواختیها ممکن است بمثابه رسنخن برای مامورين 

د. يکنواخن  عموما معلول عوامل زير میباشد اطالعات مورد   :استفاده قرار گیر

ن به رس کار، از شيوههای نادرست در  - ن و همه روزه برای رفت  عادت کردن، مثال انتخاب مسیر معتر
 .فعاليت سيایس است. بدينطريق زحمت دشمن را برای تعقيب احتمایل، کم میکنيم

میل را انجام داده با خطری مواجه نمیشويم، بدان احساس اطمينان بیجا، چنانچه چند بار ع -
اطمينان کرده در نتيجه از هوشياری و دقت، در دفعات بعد کاسته میشود. بطور مثال در دهه 
ن مبنا دستگیر شدند، بسياری از آنها حن  امکان فرار  ن سيایس بر همتر شصت تعداد زيادی از فعالتر

که دشمن اطالعان  از ما ندارد! و بعد از چند ساعت آزاد کردن را داشتند، ویل اطمينان بیجا از اين
  .میشويم، باعث عدم فرار و تسليم آنها شد

ن ابتکار عمل، کش که میخواهد به عن -  نداشت 

وان يک فعال سيایس، ادامه کاری داشته باشد، بايد از خودش ابتکار عمل نشان بدهد. هميشه 
 داشتبايد برای حل مسائل پيشبينن نشده، 

ی
  .آمادگ

، بيخيال و کم بها دادن به دشمن میباشد. بطور مثال  -
ی

تنبیل، در بيشی  موارد زائيده دل آسودگ
ويم، حتما بايد زودتر به راه افتاده، با استفاده از شگرد   میر

هنگایم که برای يک قرار سازمانن
موارد ممکن  که بعضن "ضدتعقيب"، اطمينان داشته باشيم که مورد تعقيب نيستيم، در حایل  

ن يا خارج شدن، به خانه تيیم،  است دير به ياد آن افتاده و رسيعا به محل برويم، يا هنگام رفت 
" نکنيم و يا اينکه در بر اثر تنبیل در نزديیک محل کار و يا سکونت قرار  توجیه به عالمت "سالمن 

 ... مالقات بگذاريم و

ن اصول مخفیکاری، گاها   - يم، مثال تغيیر ناديده انگاشت  بخشر از آموزشهای پنهان کاری را از ياد مییر
، عدم تغيیر در ساعات و مکان  مرتب رمز ورود ايميل، ن شماره های تلفن در تلفن دسن  نگاهداشت 

ين کمک را به مزدوران دشمن، جهت رديانر ما بکند  .مالقاتها و... اين خود میتواند بيشی 

  راه حلهای اضافن  -

ته هميشه بايد، در حد امکان وسائل يدگ را در اختيار داشته باشند. بطور مثال رفقای عضو هس
ن باشيد. اين  برای تبليغات اگر دستگاه کنی داريد، حتما بايد به فکر تهيه يک دستگاه اضافه نیر

ن بايد مد نظر قرار دهد. برای هر   موضوع را نه تنها در رابطه با وسائل بلکه قرارها نیر
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، حضوری و يا چک قرار ثابن  ک ن نوع آن که میتواند، ايميیل، تلفنن ه داريد )بدون در نظر گرفت 
ن داشته باشيد. بطور مثال شما   نیر

سالمن  باشد( هميشه بايد يک قرار اضافه با کیم اختالف زمانن
و يا رفيق ديگر هنگام اجرای قرار، مشکوک به تحت تعقيب بودنش میگردد، در نتيجه قرار را اجرا 

ن انجام نشد، نمیک ند. در اين صورت حتما بايد قرار دوم اجرا شود. در صورتيکه قرار دوم نیر
ن بردن  بايد يم، و احتياط های الزم جهت از بتر ی رفيق را در نظر بگیر احتمال حادثه و يا دستگیر

 اسناد و خایل کردن مکانهانی که اين شخص در رابطه با آنها اطالع دارد، را انجام دهيم. حن  در 
ن از محل  ون رفت  زمانن که برای انجام يک عمليات دست به کار میشويم، راههای مختلف بیر

   .عمليات را بايد برریس کنيم

ن بايد راههای مختلف فرار از منطقه را در صورت محاضه شدن از   نیر
ن در محل مسکونن همچنتر

ات احتمایل  .آن را مد نظر داشته باشيم قبل برریس کرده و تغيیر

  ده رویزيا -

اگر چه رعايت اصول مخفیکاری برای عمر يک هسته بسيار مهم است، ویل زياده روی در اين عمل 
، میتواند نتيجه عکس داده و توجه مزدوران امنين  را به خود جلب نمايد. بطور مثال استفاده  ن نیر

ن زودتر به محل  قرار،)مخصوصا از گريم بيش از حد در زمانن که اصال به گريم نيازی نيست يا رفت 
 به فعاليت مخفن روی میآورند، متاسفانه اين اشتباه را انجام میدهند( در نتيجه 

ی
رفقانی که تازهیک

ن وقت تلف کنيم، و اين خود میتواند باعث سوظن  بايد ن رفت  آنجا به انتظار بنشينيم و با باال و پائتر
ن ديده میشود، رفيف  که میتواند از امکانات   علنن برای رفت و آمد استفاده کند، شود. در مواقیع نیر

قانونن استفاده میکند، در صورن  که نيازی به اين کار نيست، و مثالهای ديگر.  از شيوههای غیر
، مانند هر کار ديگری جانب اعتدال را نبايد از دست داد و از  کوتاه سخن اينکه در کارهای مبارزان 

 .زياده رویهای بيهوده خودداری کرد 

  خودآموزی -

در اوايل اين نوشته، به مساله آموزش اشاره داشته و گفتيم که از آنجا که امکانات امنين  به ما 
ند. در  فرصت نمیدهد، رفقای هسته خودشان بايد مسئوليت آموزیسر خودشان را بر عهده بگیر

ل مورد اينجا اين نکته را بدان بيافزائيم که مسئول هسته، نه میتواند و نه قادر است که تمام مسائ
آموزش را خودش هم به طور کامل و به عنوان يک آموزگار بداند. از اين رو مهم است که مخصوصا 

، رفقا آموزشهای خود را در اختيار ديگر رفقای هسته قرار دهند    .در مورد مسائل فنن

ن آنگونه از دانستیها يعنن اصول، فنون و روشهانی است که ع مال منظور ما از خودآموزی، فراگرفت 
   .در کارهای مبارزان  مفيد باشد

ی است که از طرف مسئول حوزه میتواند پيش برده شود. روشهای مختلفن  ن آموزش تئوری آنچیر
   :ياری رساند از جمله میتواند ما را در اين خودآموزی

  .برریس اشتباهات -

وهای از آن لو رفته و يا دستگیر  به بخورد، يا نیر ، ضن وهای امنين  هنگایم که يک هسته توسط نیر
يم و اين نواقص که  ين کار برریس علل آن میباشد، تا بتوانيم از اين شکستها درس بگیر شوند، مهمی 
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ف کنيم. عموما ريشه در عدم رعايت اصول مخفن کاری، سهل انگاری، ساده پنداری دارد، را بر طر 
 ، انن ن مطالعه هم اکنون تعداد زيادی کتاب و مقاله در باره فعاليتهای جاسویس، جنگهای پارتیر

یس میباشد، اگر چه  چريکشهری، عمليات تخرينر و ... منترسر شده نت قابل دسی  و در سطح اينی 
یتوانيم متاسفانه تعداد آنها که به زبان فاریس ترجمه شده است بسيار محدود میباشد، ویل ما م

ن استفاده کنيم. از جمله، کمکهای اوليه،  حن  از کتابهانی که هيچ ربیط به اين موضوعات ندارند نیر
اندازی، فن دفاع انفرادی و  ونيک، اسلحه شنایس، تیر ، عکایس، الکی  چهره شنایس، مقاومت منفن

ن موادمنفجره. بخش اصیل اين کتابها در دانشکده پليس و يا افرسی و ديگر ارگانه ای نظایم رژيم نیر
   .تدريس میشود، و از اين راه میتوان آنها را بدست آورد 

ن میتوان ايده و حاالت مختلف تعقيب و ضد تعقيب را بدست   نیر
حن  با ديدن فيلمهای سينمانی

 .آورد 

  آشنانی با شگردها و افزارهای نو -

فت  ن هر روزه در حال پيرسر  کاری و امنين  نیر
و تکامل است. در مقابل اصول و شيوه های مخفن

 مسلح شده است، نمیتوان با چوب و چماق 
ی

ات جنیک ن فته ترين تجهیر دشمنن که تا دندان با پيرسر
ن بايد سالحهای نو و شيوه های جديد را بشناسيم، تا هنگامیکه آنها را بدست  حمله کرد. ما نیر

 .آورديم، بتوانيم از آنها استفاده بکنيم

ن  ، ویل گایه با تمام کوششر که ه  لو رفت  سته ها به عمل یم آورند، و با رعايت تمام مسائل امنين 
رفقانی "لو" رفته و يا خود و ديگران را "لو" میدهند. در نتيجه تمام زحمات رفقا بر باد رفته، حن  

ح میدهيم " برخن از علل آن را رسر ن ی از "لو رفت   :رفقانی به زندان میافتند. برای برریس و جلوگیر

ل آن به آسانن و يا عمال برای مخفیکاران بدبياری.  - بدبياری شامل پيش آمدهانی است که کنی 
مقدور نمیباشد. بطور مثال شما در محیل به نام مستعار و مدارک جعیل مشغول بکار هستيد، تا 
ند.  ن اينکه روزی يیک از همکالسیها يا همسايگان قديیم شما را ديده و با نام حقيقیتان، شما را صدا میر

سئول حراست يا يیک از کارمندان از اين موضوع مطلع شده و به اداره اطالعات گزارش میدهد، م
ين اشتبایه انجام داده باشيد. فقط بر حسب  بدينگونه شما "لو" رفته ايد، بدون آنکه کوچکی 

 .بدشانش و بدبياری، بدام افتاده ايد

-  ، ی دقن  يیک از مشکالت بزرگ مخفن کاری است. سهل انگاری. فراموش کاری، سهل انگاری و يا نر
، هنگایم که  ن ناگهانن چه يادداشت، برگشت  مثال يادداشت کردن شماره های تلفن رفقا در دفی 

ند، فراموش کردن آداب و ن رسوم، مثال در ماه رمضان  شخض غريبه شما را با نام مستعارتان صدا میر
 .ذهنر میشناسند، به ناگاه آب مینوشيد در محل کار اگر چه همکاران شما را به عنوان يک فرد م

ن آثار جرم. در حایل که از يک آدرس به آدرس ديگری نقل مکان کرده ايد، مقداری از  - گذاشت 
ده ايد، و پس از تخليه صاحب خانه به  ن نیر وسائل کار و يا اسناد را که جاسازی بوده است، از بتر

یس يافته و در اختيار نیر 
 .وی انتظایم قرار میدهدطور اتفاف  به آنها دسی 

ن اصول مخفن کاری توسط  - ، ناديده گرفت  ن ين علل "لو" رفت  نر احتيایط. يیک از معمولیی 
يم. رفيق جانباخته ناض کريیم از گروه "آرمان  خودماست. دو مثال مشخص در اين مورد را نام مییر

را به خانوادهاش  خلق" توسط ساواک شاه دستگیر و زير شکنجه جانباخت. ساواک جنازه رفيق
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کت داشتند، که بيشی   میدهد. در مراسم بزرگداشت اين رفيق تعداد زيادی از رفقای همرزمش، رسر
ن هنگایم که رفيق سيامک اسديان در يک  ١٣٦٠آنها توسط ساواک دستگیر شدند. در سال  نیر

ی نابرابر به دست مزدوران رسمايه جانباخت. از طرف خانواده و رفقای هوادار  در لرستان  درگیر
جلسات گرامیداشن  برپا شد، که پاسداران مزدور در اين مراسم تعداد زيادی از رفقای فعال را 

 .دستگیر کردند

ل مراسالت )نامه، ايميل( میباشد. از اين رو بايد  - ن کنی  رديانر مراسالت. يیک ديگر از علل "لو" رفت 
بکند. زيرا در صورتیکه اين نامه ها يا  توجه کرد که هر از چند گایه شيوه های رمزنويش تغيیر 

ايميلها توسط رژيم خوانده شود، پس از مدن  میتوانند رمز استفاده شده را بشکنند، و به راحن  از 
 .پيامهای ارسایل با خیر شوند

اق  - ، شنود پنهانن توسط دشمن است. از جمله، اسی  ن . يیک ديگر از موجبات "لو"رفت  شنود مخفن
اق سمع، معمویل ترين سمع، لب  . اسی  ، استفاده از ميکروفن، و ضبط گفتگوهای تلفنن خوانن

ن مامورين اطالعات با نصب فرستنده های کوچک همراه با   میباشد. همچنتر
شيوه شنود پنهانن

ن شناخته شده، سیع در بدست آوردن اطالعات دارند.  ميکرفن، در محيط کار و يا سکونت فعالتر
براحن  قابل ديدن نمیباشند، از اين رو بايد با  ستنده ها عموما پنهان میباشند،از آنجانی که اين فر 

ل را میدهيد، بهی   ل کرد. در امکانن که احتمال کنی  دستگاه ردياب امواج، اين امکان را مرتب کنی 
ن مجبور به گوش دادن اجباری برنامه های  است تمام روز يک راديو را روشن بگذاريد، تا مامورين نیر
راديو گردند. و به هيچ عنوان در اين اماکن در باره مسائل مهم و رسی، صحبت نکنيد. چنانچه 

ل بسيار ح میباشد: اغلب  دستگاه ردياب فرکانس نداشته باشيد، يک شيوه کنی  آسان بدين رسر
ن  ن میتوانيد  ٨٥تا ٥٠ميکروفن ها فرکانش بتر مگاهرتز دارند، شما با يک راديوی اف.ام معمویل نیر

 در اتاق قدم زده و صحبت کرده يا آ
ی

نها را رديانر کنيد. برای اين کار راديو را روشن کرده، به آهستیک
آواز بخوانيد، همزمان عقربه موج ياب راديو را بچرخانيد. چنانچه ميکروفونن در اتاق قرار داشته  

ن از راديو خواهيد شنيد! البته  ممکن است صدا باشد شما با نزديک شدن به آن صدای خود را نیر
واضح نباشد و يا بصورت سوت ممتد شنيده شود، به اين دليل که ميکروفون در ابتدا صدا را گرفته 
ون میفرستد، راديو بالفاصله آن را گرفته ومجددا به صورت  و پس از تبديل به امواج آن را به بیر

تکرار میشود. که نتيجه صدا در یم آورد و بار ديگر آن را به ميکروفون میدهد. و اين کار مرتب 
صدای  حاصل از آن سوت ممتد خواهد بود. حال هر چه شما به محل ميکروفن نزديک شويد

ن ميکرفنهای حساسی   سوت بلندتر خواهد شد. و میتوانيد محل دقيق آن را پيدا کنيد. برای يافت 
ز( استفاده کرد. روش مگاهرت  ٢١٠تا    ١٧٠مگاهرتز و يا    ٨٨تا    ٥٠به جای راديو میتوان از تلويزيون )

نيم  ن ن حال با خود حرف میر کار همانند راديو میباشد. در ابتدا صدای تلويزيون را بلند کرده و در عتر
و به صفحه تلويزيون نگاه کرده در اطراف اتاق حرکت میکنيم. چنانچه در محل ميکرفن وجود 

شدن صدای ما کم و داشته باشد، يکرشته خطوط موخر شکل و سياهرنگ که با آهسته و بلند 
فت  زياد میشوند روی صفحه تلويزيون ظاهر شده و ايجاد پارازيت خواهد کرد. البته با پيرسر
ين شيوه همان استفاده از دستگاه رديانر 

تکنولوژی، و استفاده از ميکروفن های حساس جديد، بهی 
ن بیر  يد، بگذاريد دشمن فکر میباشد. چنانچه توانستيد ميکروفونن را کشف کنيد، نبايد آن را از بتر

کند که شما را در "تور" دارد! اوال اينکه به هيچ عنوان مطالب مهم را ديگر بيان نکنيد، دوما، 
 دشمن را گمراه کنيد. البته برای 

ی
میتوانيد با پخش اخبار و مطالب نادرست و گفتگوهای ساختیک
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ه باشيد که اين کاری بسيار پيچيده مدن  طوالنن نمیتوانيد از اين تاکتيک استفاده کنيد و توجه داشت
ن برده و مکان را بصورت  و خطرناک است. آنچه مهم است، شما بايد تمام رسنخها را از بتر

 .نامحسوس، تخليه کنيد 

ن يیک از رسگریم های مزدوران رژيم میباشد. و از راه  - . گوش کردن به ارتباطات تلفنن نیر شنود تلفنن
ن ميکرفن در دستگاه تلفن تا شنود مستقيم خط تلفن. و های مختلفن امکانپذير میباشد،   کارگذاشت 

فت تکنولوژی امروزی شيوه های جديدی برای اين کار ايجاد شده است، مثال فعال کردن  با پيرسر
ميکرفن کامپيوتر يا وبکم از راه دور)در صورن  که نرم افزار ضد ويرویس قوی نداشته باشيد، اين 

"، با اين دستگاه میتوان شماره  کار به راحن  امکانپذير یم باشد( و يا استفاده از دستگاه "اينفینين 
وع به کار کرده و تمام صداهای  يک تلفن را گرفت، بدون آنکه تلفن زنگ بزند، ویل ميکرفن تلفن رسر
موجود را به دستگاه منتقل میکند )چنانچه منتظر تلفن نمیباشيد، بهی  است در ساعان  که مشغول 

ی گفتگو هست يد، ارتباط تلفن را قطع بکنيد، يا يک منطقه خاموش در شعاع حداقل هشت می 
ن صدق میکند، با اين تفاوت  آن ايجاد کنيد.( آنچه در ارتباط با تلفن گفته شد، برای تلفن همراه نیر
که مکان شما، از طريق تلفن همراه هم، هميشه برای مامورين مشخص بوده و از اين طريق قابل 

ی هس ن از ياد نبايد برد، که فقط خاموش کردن تلفن همراه، کافن نيست. ردگیر تيد. اين نکته را نیر
ن خارج کرد  ن باتری آن را نیر    .بايد همچنتر

، عدم استفاده از آن است! در صورتیکه به هر حال مجبور به  ين شيوه مبارزه با شنود تلفنن بهی 
 .وضوع صحبت طبيیع باشداستفاده از تلفن هستيد، بايد مدت مکالمه کوتاه، و م

ن  - وهای فعال توسط مزدوران امنين  يیک ديگر از دالئل "لو" رفت  تعقيب. دنبال کردن و تعقيب نیر
 .میباشد. با توجه به اهميت اين موضوع، در مبحنی ديگر، به تفضيل در اين رابطه خواهيم نوشت

های فراوانن از رخنه و نفوذ دشمن در تا کنون جنبش انقالنر ايران، نمونه  رخنه و نفوذ دشمن.  -
ن اصول مخفن  ن و زيرپا گذاشت  صفوف خود را داشته است. اين نفوذ عموما بر اثر ناديده انگاشت 
کاری در مرحله "انتخاب"، "مرزبندی" و "رازداری" بوجود یم آيد. چنانچه هسته ها موازين اصول 

مل رژيم در نفوذ به هسته ها و يا مخفیکاری را به خونر رعايت کنند، احتمال موفقيت عوا
، کمی  میشود   .سازمانهای انقالنر

وی فعال سيایس، هيچ خطری مهمی  از اين نيست که يیک از آنها آزادانه و  لو دادن از نظر يک نیر
ن فردی میتواند به تنهانی نتيجه سالها رنج و کوشش همرزمان  بدلخواه خود به دشمن بپيوندد. چنتر

د. اين عمل میتواند دالئل گوناگونن داشته باشد، از جمله: اختالفات ايدئولوژيک، خود را بر باد بده 
اختالفات شخض، ترس، شکنجه، زندان، عدم تجربه سيایس، فريب خوردن و ناآگایه از 

وی روانن   .شگردهای مزدوران امنين  و ضعف نیر

 حرف آخر

اند، اصول مخفیکاری به  واقعيت اين است که اصول مخفیکاری ثابت نمیباشند، هر روزه  در تغيیر
وهای جوان، میتواند اين قدرت  ابتکار عمل نياز دارد. ترکيب يک هسته از رفقای با تجربه و نیر

 .ابتکار و نوآوری را در يک هسته افزايش دهد

 



16 
 

 

 

 

ي وأبو مهدي المهندس
 هالك قاسم سليمانن

 عادل عبدالرحیم صیاخی 

 

جمعة الفرح واإلنتقام من  ٢٠٢٠/ ١/ ٣الجمعة  کانت

ی سوريا والعراق 
س ومخطط حروب طاحنة فن قاتل رسر

ی تواجهها ايران ایل 
واليمن، وحول كل األزمات واألخطار الن 

هذه البلدان العربية، وعمق من شق صفوف الشعوب 

ی 
وتحولها ایل طوائف متقاتلة وجرها ایل ضاع عقيم سنن

دف تصدير الثورة اإليرانية شيیعی بغية الوصول ایل ه 

ی عدة لقاءات 
ی المقبور فن

، وهذا ما أشار اليه سليمانن وحلمها المنشود الممزوج بالجانب القویمی الفاریسی

 :حيث يفتخر عیر جيوبولتيك التشيع أنه كرس هذه النظرية وطبقها عیل أرض الواقع ونتيجتها كانت

يد أهلها-  تهديم سوريا كاملة وترسر

ی عیل العاصمة صنعاءتهديم اليمن و  -
  سيطرة الحونی

ن وقتل مئات األالف - يد الماليتر ی العراق وترسر
  تهديم المدن الغربية فن

ی عیل غرار الباسيج   - التنظیر  والمساعدة الميدانية لظهور داعش كعدو للشيعة وتشكيل الحشد الشعنر

 والحرس الثوري بنسختها العراقية

ی  -
ات المليشيات الطائفية فن   العراق وسورياتشكيل عرسر

وبعدما ودعت إدارة أوباما المنطقة العربية خاصة العراق  بطبق من ذهب ایل ايران، جاءت إدارة ترامب 

ی أصبح فعلها الدویلی يدخل ضمن المحظور واإلرهاب العالیمی بدعمها 
ء هذه الغطرسة اإليرانية والن  لتنهی

ة، وتريد) ايران(  ق القاعدة و داعش وتنظيمات إرهابية كثیر ی الرسر
تقاسم النفوذ مع الواليات المتحدة فن

ی اليمن
ی فن
ی  وحزب هللا لبنان والحونی ی والحشد الشعنر

 .األوسط عیر البلطجة و بواسطة سليمانن

ی العراق وسوريا وايران واليمن كافة 
ی عیل يد الواليات المتحدة األمريكية جاء ليغیر الساحة فن

مقتل سليمانن

ی العراق خاصة، حن  يتخلصوا گی يقطع الطريق عیل ايران كما  
، فهل يیعی هذا األمر الثوار فن

ً
قطعها اقتصاديا

( عیر خطوات ثورية تناسب واقع  ی
من األفیع اإليرانية بعدما تم قطع رأسها عیر األمريكان ) هالك سليمانن

ی العراق
ی وأعوانه فن

 .الثورة بعد نفوق سليمانن

 

 خبر و تحلیل
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ي الحواز 
ن
ي ف

 تشييع سليمانن

 عبدالرحیم صیاحي عادل 

 

بة األمريكية  ی الضن
ی فن

بعد أن تم تصفية سليمانن

ن طائرة وتم ٢٠٢٠/ ١/ ٣ ، ُحمل هو ومن مات معه عیل مت 

ن  ی مدينة األحواز، وحضن هذا الوداع بتر
أول تشيع له فن

ی الذي بلغ عددهم بمئات 
ی النظام اإليرانن مناضي ومحنر

ی 
الهم قاسم سليمانن  .اآلالف وجین

ی  
ی فن

يع  سليمانن
ُ
 األحواز وذلك ألهمية هذه األرض ش

ی 
اتيجية واإلقتصادية المعروفة للعالم كله، وأنها أرض يقطنها العرب وتشكل البنية القلقلة فن االسی 

ی سوريا 
االت الحرس الثوري عن الحرب فن ی التوسعية حيث تحدث الكثیر من جین

اتيجية النظام اإليرانن إسی 

لتجزئة هذه األرض) األحواز(، لذلك جانب مهم من هذا التشييع  والعراق واليمن ولبنان لردع أي محاولة 

هم مازالوا مع  ن بشأن قضية األحواز أن العرب وغیر ن له والمهتمتر رسالته تستهدف كل أحوازي والداعمتر

ن واقع  ن له الوالء وهذا الحضور ُيبتر ی ومخلصتر ی العالم العرنر
الجمهورية اإلسالمية وهم بوابة التشيع فن

ه القنوات المغرضةالعرب وليس ك  .ما تنرسر

 ، كما نعرف، أن الدولة األمة اإليرانية تعدى عمرها القرن، وأربعة عقود منها حكمها ومازال نظام المالیلی

 مع هذه األنظمة وتماهوا بها عیر 
ً
 ومجتمعيا

ً
ومئات اآلالف من العرب بحكم معيشتهم أرتبطوا اقتصاديا

ی وعوامل أخرىالمأسسة والتعليم واإلرتباط اإلقتصادي و   العامل المذهنر
ً
 .أيضا

ن العرب وهذا أمر طبيیعی ال يدعوا ایل العجب، أما  ی بتر
ن لقاسم سليمانن فليس من العجيب أن ترى محبتر

ی الجزائر حشود وحشود تعتیر نفسها ضمن الدولة األمة الفرنسية وتحارب جنبا ایل جنب القوات 
كانت فن

ی التاري    خ الفرنسية، وفيتنام و جنوب لبنان ) جيش لح
ة وال تحض، فليس األحواز وحده فن د(، واألمثلة كثیر

نجد به من يساند قوة أمر الواقع، فلماذا كل هذا الكم الهائل من اليأس والمنشورات عیل مواقع التواصل 

 اإلجتمایعی حول هذا التشييع؟ 

ن وإنتشار حا ن األحوازيتر ی الساحة الخارجية بتر
لة من الهلع والخوف وما يثیر العجب أكیی ردود الفعل فن

ی وفجأة أكتشفوا أن 
والذم وجلد النفس وكأنما هؤالء جاؤوا من أرض لم يكن بها محب للنظام اإليرانن

 وجماهیر القضية األحوازية قليلوا العدد 
ی كیی

ن للنظام اإليرانن  :الوالئيتر

نا أنا قليل عديدنا  تعیر

 فقلت إن الكرام قليل
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قضيته من خالل تشييع تحشد له الدولة بكل طاقاتها من عرب وغیر فكيف للمتابع أن يرسم صورة من 

ی األحواز ويسقط ذلك عیل الضعف الذي تمر به الساحة الخارجية وأحزابها ويأخذ نتيجة أن 
عرب فن

ی طليعة أولئك الذين وصفوا هذا 
ن أنهم كانوا فن ن ومتناستر القضية األحوازية ضعيفة البنية والمناضين ناستر

 :لمعجزات، هل نسيتمالشعب بشعب ا

 ٢٠٠٥إنتفاضة 

ی السيول والذي أثار إعجاب الكل و أنشد 
للشعب  كل الحراك منذ ذاك التاري    خ ایل الوقفة التاريخية فن

أناشيد وطنية وأشعار حماسية، لذلك التحليل يجب أن يكون متوازن وال يتأثر بأعالم العدو الذي يريد 

ی خانة الخوف والهلع
ی صفوف كل الذين يعادون ايران، فال نضع أنفسنا فن

 !!!نرسر الخوف والهلع فن

 

 

 

 

 

 

ي والترصيحات الثأرية
 مقتل سليمانن

 عادل عبدالرحیم صیاحي 

 

ی العراق، 
ن و رؤساء المليشيات فن ن اإليرانتر  من المسؤولتر

ً
ی بدءا

أتت التضيحات حول مقتل قاسم سليمانن

ن والكثیر  ی اليمن وإسماعيل هنيئة حماس فلسطتر
ی فن
ی والحونی

ن عام حزب هللا اللبنانن وحسن نضهللا أمتر

ی ال
ی فن
وع اإليرانن ) محور المقاومة(، وخادیمی المرسر

ن بمحور الرسر  .منطقة العربيةمن المرتبطتر

ی هذه التضيحات وأهمها كما يیلی 
 :والمتتبع لهذه التضيحات يستطيع أن يقرأ الكثیر من المسكوت عنه فن

ی  -ألف
 :حسن روحانن

ی أكد عیل أخذ الثأر وذلك عیر اإلرادة الربانية،وهنا أزاح عن كاهل حكومته 
ی زيارته لعائلة قاسم سليمانن

فن

ی لها مسؤوليات أمام المجتمع 
ی تضي    ح وزير خارجيته جواد ظريف بعدما الن 

، وهذا ما رأيناه فن الدویلی

 آخر
ً
ی العراق" الثأر الصعب نفذناه وال نريد تصيدا

ن األسد فن  ."أطلقت الصواري    خ من ايران عیل قاعدة عتر

 

ی  -ب
ی اللواء إسماعيل قآنن

 خليفة سليمانن
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 عیر عن الثأر 
ً
ی كل خطواته أيضا

ی فن
يَن هذا هذا اللواء الذي رافق سليمانن

َ
الصعب ) انتقام سخت( ولكن ز

ی من األهمية بمكان حيث ال يسد ثأره ال ترامب وال أي 
الثأر بعبارات ال تناسب الحدث) دم قاسم سليمانن

ی و إيداع الثأر 
ن إعطاء مكانة رمزية لقاسم سليمانن  منهم(، وهذا يبتر

ً
ی وعسكري وأنه أعظم شأنا

مسؤول مدنن

ی داخل ايران، الحصار لمستقبل قلق حيث النظام اإليرا
ی يواجه عواصف تكاد تطيح به، الحراك فن

نن

ی لبنان، فال يمكن الدخول بمواجهة مع سيدة العالم 
االقتصادي الخانق، الثورة العراقية ومأزق حزب هللا فن

ی الساحة العالمية لكنها یهی األقوى، الواليات المتحدة 
ی مازالت بالرغم من التعددية القطبية فن

الن 

ها قبل أن تصيب الهدف ١٢ة، بالرغم من فرقعات ايران األمريكي ی تحطمت أكیی
 .الن 

 حسن نضهللا -ج

 ودع الثأر ایل ميقات غیر معلوم وعیل يد 
ً
ی وايضا

خطاب حسن نضهللا ال يختلف عن اللواء إسماعيل قانن

ی من األهمية بمكان حيث ال يسد ثأره ال ترا
ن وكرر نفس المقوالت ) دم قاسم سليمانن مب وال أي محبتر

ة وأكتفن باإلشادة   لم يرسر ایل الثأر بصورة مبارسر
ً
 منهم(، وأيضا

ً
ی وعسكري وأنه أعظم شأنا

مسؤول مدنن

ف   أن الرد اإلرسائيیلی سيكون مدمر للبنان وهو الدي أعی 
ً
، وحسن نضهللا يعرف جيدا ی

بشخصية سليمانن

ی حرب تموز عام  
قدمت عیل خطف الجنود (، واآلن وضع ) لو كنت أعرف لما بالرد اإلرسائيیلی لما أ ٢٠٠٦فن

ی ال يسمح برد فعل 
لبنان السيایسی واإلقتصادي والحراك الذي يطالب بأسقاط العهد والنظام الطائفن

 .متهور

ی حذف خصومهم 
ی تضي    ح حسن نضهللا جزئية هامة تكشف عن أسلوب ايران وحزب هللا فن

كما أن فن

ی كانت فجة
ی عجب من  حينما قال ) طريقة األغتيال لسليمانن

ی بصورة واضحة( وكان فن
ة وتم التبنن ومبارسر

ی العراق واليمن تقوم باالغتياالت 
هذا األمر مما يعیطی اإلنطباع للمحلل بأن حزب هللا وايران والمليشيات فن

 و زلة لسان حسن نضهللا فضحته من حيث ال يدري
ً
 دون أن يتبنوا ذلك علنا

ً
 .رسا

ی أن اي
ی سياق متصل ضح عیل شمخانن

ی حيث  ١٣ران "جهزت وفن
سيناريو للثأر من قتلة قاسم سليمانن

 بل لعبة تريد 
ً
ی لم يكن كابوسا

 للواليات المتحدة"، وبينت األيام أن القصف اإليرانن
ً
أسهلها سيكون كابوسا

ی حالة الالحرب والالمحادثات
 .ايران من خاللها األستمرار فن

ی إرهاب دولة
، ضح وزير الخارجية جواد ظريف أن إغتيال سليمانن

ً
 .وديبلوماسيا

 وال تأبه   فمن الذي 
ً
 ورسا

ً
 تدار من قبل عصابات ویهی تقوم باإلرهاب علنا

ً
ما يثیر الدهشة أن ايران حاليا

ی وعیر أيديولوجيته المذهبية القومية وأطلق رس 
ی العراق وسوريا أليس سليمانن

ن فن اح هجر الماليتر

، فعن أي  ی ی الوطن العرنر
ی كما يسميها) أحمد نسيم برقاوي(، گی تنرسر الخراب فن

المليشيات الوسخ التاريخن

 إرهاب يتكلم ظريف وهو راعيها. 
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ي إخراج القوات المريكية من أراضيها
 
لمان العراف  قرار البر

 

 عادل عبدالرحیم صیاخی 

ی جلسة طارئة لمناقشة إخراج القوات االمريكية من  ٢٠٢٠/ ١/ ٥يوم األحد 
عقد مجلس النواب العراف 

اء القانون أن هذا اإلجتماع غیر ملزم قانونيا ألن النصاب لم يكمل وفقط الجانب  العراق، وأكد بعض الخیر

ی الجلسة وسط غياب للكرد والسنة العرب
 .الشيیعی حضن فن

ی هذا الشأن وتضيف المعلومات القان
ی ليس من وظائفه القانونية إصدار قرار فن

لمان العراف  ونية أن الیر

السيادي وهذا يدخل ضمن صالحيات الحكومة، وبما أن حكومة عبدالمهدي حكومة تضيف أعمال فهی 

ح ونصيحة   لمان يستطيع تقديم مقی  بدورها ال تستطيع إقرار هذا القانون إلنها مؤقته، ومن المؤكد أن الیر

ة بطلب إخراج القوات األجنبية من البالد ل  .لحكومة لتقوم األخیر

ی عدم واقعية هذا االجتماع
 :ومن أهم ما يمكن قوله فن

ي    ع بقانون جديد يطرد االمريكان- ی للترسر
 عدم إكتمال النصاب القانونن

اتيجية منذ عام - اتيخر ، وأخیر ٢٠٠٨، ٢٠٠٣وجود إتفاقيات أمنية واسی   ٢٠١٤ها إتفاقية اإلطار االسی 

 حيث طلب العراق بتشكيل تحالف دویلی لمحاربة داعش بقيادة أمريكا
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ن العراق والواليات المتحدة األمريكية ضمن " أدوار أمنية وسياسية - االتفاقيات تنص عیل التعاون بتر

ومجاالت التكنلوجيا والثقافه والتسليح لمكافحة اإلرهاب"، فال يمكن لحكومة تضيف األعمال أن تطرد 

 ه القواتهذ

  االتفاقية ال تلیعن إال بقانون وهذا ليس من صالحية الحكومة تضيف االعمال-

 :ويمكن للقاريء أن يطلع أكیی حول هذا األمر من خالل قراءة هذا المقال

  مالحظات بشأن العراق، حامد شهاب، صوت العراق

Sotalirq.com 

ی والمليشيا
لمان حاولت تمرير من الواضح أن العراق مرتهن للنفوذ اإليرانن ی الیر

ی لها حضور فن
ت العراقية الن 

قانون من شأنه الضغط عیل الحكومة حن  تقوم بمهام لطرد الواليات المتحدة األمريكية من العراق، 

وب  هذه المرسحية عیل أقل تقدير تقوم بالتنفيس عن الغضب الذي تضمره قادة المليشيات الموالية إليران 

 .مناورة قانونية لكن دون جدوى حن  اآلنحن  تثبت والءها وتقوم ب

ی نفس الوقت 
ی العراق يطالبون بأخراج أمريكا ألنها أنتهكت سيادة العراق وفن

ومن المضحك أن الساسة فن

ی من دمشق ایل بغداد دون معرفة الجهات الرسمية منتهكا السيادة العراقية، كما أن ايران 
يطیر سليمانن

 لسيادة العراق، فعن أي سيادة يتلكم قصفت قواعد عسكرية صديقة للعراق 
ً
 واضحا

ً
 خرقا

ً
وهذا أيضا

 !!! ی
لمان العراف   الیر
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ي الداخل: )
ن
ي ف

  ( م٢٠١٩ - ٢٠٠٥ منعطفات الحراک الوطنن

ي   عبدالسالم العرنر

 االخیر الجزء 

ي المحمرة وعبادان  ٢٠١٨إنتفاضة العطش/ يوليو 
ن
  : ف

 

ی  ٢٠١٨كان عام 
األحواز، زاخًرا بالغليان واإلنتفاضات فن

فت سلطات  الشعبية ووقفات اإلحتجاج، حيث اعی 

ی قوات األمن، بأن 
االحتالل حينها وعیر مسؤول رفيع لها فن

ی عام 
ی االحواز مئات الوقفات  ٢٠١٨فقط فن

حصلت فن

  .اإلحتجاجية

ی يناير  
 ٢٠١٨فبعد انتفاضة الجّياع عیل صعيد إيران فن

ی شهر مارس، إضافة للحراك وإنتفاضة الكرا
مة االحوازية فن

ی االحواز العاصمة وتسی  والقوماط)هفت تبه( إندلعت 
العّمایلی الشاسع ووقفاته االحتجاجية اليومية فن

ی شهر يوليو لعام 
ارة إنتفاضة العطش فن ی المحمرة وعّبادان، نتيجة سياسات االحتالل   ٢٠١٨رسر

ی مدينن 
فن

ی نقل المياه االحوازية لعمقها 
ی األنهر األحوازية الذي أفرز  فن

ی حالة التصّحر والجفاف فن
الفاریسی و تفشر

ن  ی هاتتر
ن . خرج ابناء االحواز فن ن االحوازيتر ب وشّحها لبيوت المواطنتر ی وصول المياه الصالحة للرسر

أزمات فن

ب، ل ن بمظاهرات ومواجهات عارمة مع سلطات االحتالل للمطالبة بتوفیر المياه الصالحة للرسر كن المدينتتر

ی 
سلطات االحتالل واجهت اإلنتفاضة بقوة وحصلت اشتباكات عنيفة مع قوات االمن بالقرى والبلدات فن

ی المدن االحوازية للخروج بمظاهرات تضامنية  
ن باف  المحمرة وعّبادان، وعیل إثرها دعا النشطاء الوطنيتر

ی سوق الناضية
بمركز االحواز العاصمة، و  مع انتفاضة العطش، فخرج اآلالف من ابناء وبنات االحواز فن

ات تضامنية عارمة مع أهایلی  ی مدن شيبان ومعشور وخور مویس والفالحية، بمسیر
كوت عبدهللا، وفن

ی المحّمرة وعّبادان
 .مدينن 

ية العارمة وكان  الشارع االحوازي ملتهًبا ويعج بالغليان  ٢٠١٨لهذا كان عام   بالهبات الجماهیر
ا
حافًل

، حيث ثالث إنتفا ی ی قضيتنا االحوازية، وصعود الشعنر
ی  هذا العام المفصیلی فن

ضات شعبية عارمة حدثت فن

ی دائرة النخب السياسية  
ی الشارع االحوازي وإنتشاله من تقوقعه فن

ی القویمی وشموليته فن
الخطاب الوطنن

ی وتعم الشارع األحوازي برمته
   .ليشمل وتتسع رقعة الویعی الوطنن

ي الداخل: )
ن
ي ف

 م ( 2019 – 2005منعطفات الحراك الوطنن

ي الداخل: )
ن
ي ف

  ( م٢٠١٩ - ٢٠٠٥ منعطفات الحراک الوطنن

ي الداخل: )
ن
ي ف

  ( م٢٠١٩ - ٢٠٠٥ منعطفات الحراک الوطنن

 

ي الداخل: )
ن
ي ف

  ( م٢٠١٩ - ٢٠٠٥ منعطفات الحراک الوطنن

ي الداخل: )
ن
ي ف

  ( م٢٠١٩ - ٢٠٠٥ منعطفات الحراک الوطنن
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ي برمتهحادثة المنصة والقضاء عىل النشاط ال
 :مدنن

ی بضعة أشهر جاءت عملية 
بعد إنتفاضة العطش فن

ی 
ی نفذها أربعة   ٢٠١٨سبتمیر  ٢٢المنصة فن

و الن 

مسلحون  إسالميون من األحواز ضد  العرض 

ی ذكرى الحرب 
ی فن
العسكري لقوات اإلحتالل اإليرانن

ی األحواز العاصمة
 .اإليرانية العراقية فن

ات القتیل و  ی كانت حصيلتها عرسر
مئات الجرخ والن 

ی 
   .من قوات الحرس الثوري اإليرانن

ی األحواز
 .كان هذا الهجوم يمثل نقطة تحول وتصعيد نویعی للحراك المسلح ضد الحرس الثوري فن

فالقت أصداء سياسية واسعة إقليمًيا ودولًيا، ولفتت إنتباه المجتمع الدویلی حول قضية االحواز ومكانتها 

ی 
اتيجية فن  .المعادالت الدوليةاإلسی 

ی وترسانته العسكرية 
وت  اإليرانن وعیل هذا  الصعيد فانت عملية المنصة بمثابة صفعة   مدوية عیل الجیر

ی يتبجح بها وسیمی عیل إثرها الحرس الثوري) حرس المجاري(
 .الن 

ی االعتقاالت التعسفية ضد ابناء الشعب االحوازي، حيث 
ية فن وعیل مدار لهذا قام اإلحتالل بحملة هستیر

أشهر متعددة بعد عملية المنصة وماكينة االعتقال الهائجة لم تتوقف وتسيق بأبناء االحواز من النشطاء 

ن إضافة للشيوخ والنساء واألطفال العّزل، نحو  غياهب معتقالته الرسية. ووصلت  والكتاب والمثقفتر

ی الداخل بمرحلة معتقل، وبهذا دخل ا ١٥٠٠االحصائية األولية  وخالل شهر واحد إیل 
ی فن
لحراك الوطنن

ی 
ا ورعًبا فن

ً
جديدة من القمع، والتنكيل، والتضييق، عیل غرار مابعد االنتفاضة النيسانية، وبأشد قوة وفتك

  .الشارع األحوازي

ی بأصعب مراحله، من التضييق والمالحقات األمنية الصارمة ضد جميع كوادره 
لقد مّر الحراك الوطنن

ن  ی الساحتتر
ی نهائًيا. وناشطيه فن

ی والمدنن
 الثقافية والسياسية، وجّمد النشاط الثقافن

ی 
ی وإنزوائه ميدانًيا، نتيجة المالحقات واإلعتقاالت التعسفية الن 

لهذا استغل المحتل تقوقع الحراك الوطنن

ی إبريل عام  
ن   ٢٠١٩طالت معظم كوادره الناشطه، فبارسر فن يل خططه الخبيثة الرامية إلقتالع األحوازيتر ن

بتین

أرضهم التاريخية. بسياسة فتح السدود وإفتعال فيضانات وسيول هادرة، دّمرت المدن والممتلكات  من

فت 
ّ
ی الزراعية والبيوت السكنية وخل

ی الزراعية األحوازية بأكملها، حيث أغمرت المياه جميع األراضن
واألراضن

ن ون ی األحواز. وحولت أبناء شعبنا لمنكوبتر
حة فن

ّ
، خسائر فادحة للطبقة الفًل ن ن عّزل دون ناض ومعتر  ازحتر

ی كافة المدن والقرى والبلدات االحوازية 
لوا اللجان الشعبية فن

ّ
ن زنودهم وشك لهذا شّمر النشطاء الوطنيتر

ی المناطق 
ن فن ی االحوازيتر

ی المقاومة والفداء. حيث دعا الحراك الوطنن
وحققوا ملحمة إسطورية و تاريخية فن

رفض مخططات العدو وسياساته الغاشمة و الرامية للتهجیر المنكوبة للمقاومة والتمسك باألرض، و 

ی األحواز
كيبة السكانية فن  .القرسي وتغيیر الی 
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فخرجت الجماهیر االحوازية من كافة المدن والبلدات وتوجهت بمساعداتها المالية والغذائية واللوجستية 

ی الفيضانات السياسية. ومقاومتهم ال ی دعم وإسناد ابناء شعبهم منكونر
ی الدفاع عن األرض فن

باسلة فن

  .والوجود 

ن وجميع أحياء  ی الحميدية وخی العتر
ات ومظاهرات شعبية ضاغطة فن ن مسیر وحّرك النشطاء الوطنيتر

كات النفط وإنقاذ المدن  ی تحويل المياه نحو رسر
االحواز العاصمة، من أجل إرغام سلطات االحتالل فن

 .االحوازية المنكوبة

ی و عناض حزب هللا إیل األحواز خشية فقامت سلطات    كالحشد الشعنر
ن االحتالل بجلب مرتزقتها اإلقليميتر

ت بالهجوم عیل مقرات لجان اإلغاثة الشعبية   ی االحواز.  فبارسر
یعی فن

قيام ثورة حقيقية   ضد تواجدها الالرسر

، حيث إعتقلت  ن ی  ١٠٠٠واعتقال جميع كوادرها وناشطيها الميدانيتر
أحوازي إضافة مواطن وناشط إغانی

. بهدف اإلستفراد بالشعب االحوازي وكرس  ن لموجة إعتقاالت مسعورة طالت النشطاء والشعراء الوطنيتر

ی األرض
  .عزيمته واستمراره بالمقاومة والتشبث فن

ی المناطق المنكوبة 
ی الشارع االحوازي خرجت المظاهرات الليلية فن

وبعد انتشار انباء االعتقاالت فن

ی المقاومة وبأهازي    ج وطنية ج
ابت الشوارع ویهی تهتف "إنبچیها الشط والدولة" لتؤكد استمرارها فن

ی االحواز
ن فن ن واإلغاثيتر   .والتنديد باعتقال النشطاء الوطنيتر

رغم المحتل عیل إنهاء مرسحية 
ُ
ی الصمود، ا

ن فن ی واستمرار األحوازيتر فبعد تفاقم الغليان والرفض الشعنر

ی المناطق الفيضانات المفتعلة و قام بنرسر قو 
 فن
ا
ات الباسيج والحرس الثوري لتقديم االغاثات شكًل

ی وإحتواء األزمة  .المنكوبة كمحاوله بائسة منه إلمتصاص حالة الغضب الشعنر

ی العظيم  ات شعبية محتفلة بالنض الشعنر ی كافة المدن والمناطق المنكوبة بمسیر
ن فن لكّن خرج األحوازيتر

اف ضد المحتل وإفشال جميع  مخططاته الغا ن ی الداخل ورغم استین
ی  فن

شمة. وبهذا نجح الحراك الوطنن

بات أمنية مكررة، من قيادة وتنظيم الشارع وإعداد اللجان االغاثية الشعبية المنظمة  طاقاته وتلقيه لضن

ی كافة المناطق المنكوبة، وإفشال مخططات االحتالل شعبًيا وميدانًيا
 .وتوزيعها فن

ی 
من ثورات وانتفاضات  ٢٠١٩وحن  إبريل عام  ٢٠١٧مرت منذ عام لكن وبطبيعة تراكم االحداث الن 

ی بعدها 
اف الطاقات الناشطة، دخل الحراك الوطنن ن ی دورها من إنهاك واستین

اكمة ساهمت فن وتحركات می 

ی صمت وترقب، حن  
ی طالت كوادره الناشطة ودخلت الساحة فن

ی بعد االعتقاالت الن 
ی تقهقر ميدانن

فن

ی لبنان والعرا
ا. جائت ثورن 

ً
ی الداخل االحوازي مجدد

ی من هذا العام،  لتعيد األمل فن
ين األول والثانن ی ترسر

ق فن

ی 
ی فن
ه برسبوليس اإليرانن ی جمعت فوالذ االحوازي بنظیر

ن المباراة الن  فرسعان ما استغل  النشطاء الوطنيتر

ية المجيدة. األمر االحواز العاصمة، ودعوا الجماهیر األحوازية لرفع شعارات والفتات مؤيدة للثورة العراق 

الذي أثار حفيظة السلطات اإليرانية فحولت الملعب وجميع مداخله الرئيسية لثكنة عسكرية، لكن 

الجماهیر االحوازية تحدت و لّبت النداء ورفعت شعارات والفتات تضامنية مع ثورة العراق المجيدة ورفع 

ی عیل مدرجات الملعب، والخروج بمظاهرة حاشدة ب
عد انتهاء المباراة، لكن قواة األمن قمعتها العلم العراف 

ات من مشجیعی فوالذ    .بالغاز المسيل للدموع  واعتقلت عیل إثرها العرسر
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ا مهًما،  الف  
ً
فكانت أحداث الملعب وتضامن الجماهیر األحوازية  ومظاهرتهم المؤيدة للثورة العراقية حدث

ی وسائل التواصل اإلجتمایعی أحوازًيا و 
،  وكرس موجة أصداءا واسعة فن ی نفوس الجماهیر

عربًيا، وأعاد األمل فن

ی فرضها المحتل عیل جميع مقدرات شعبنا االحوازي
    .الرعب الن 

ی ظروف  
ی حسن الحيدري  فن

فبعد أحداث الملعب بأسبوع وتفاجأ الشارع االحوازي بنبأ وفاة الشاعر الوطنن

  !غامضة إثر جلطة دماغية

ی 
ی فن
 الداخل سلطات االحتالل  إغتيال الشاعر حسن الحيدري، و دعا جميع فرسعان ما حّمل الحراك الوطنن

ی المغدور حسن ناض 
ی تشييع جثمان الشاعر الوطنن

ابناء الشعب األحوازي للخروج بمليونية الوفاء فن

الحيدري.  فزحفت الجماهیر االحوازية من كافة المدن والبلدات نحو مدينة كوت عبدهللا وتجمهرت أمام 

ة حاشدة إللقاء نظرة  بيت الشهيد  ات اآلالف بمسیر بهتافات وأهازي    ج وطنية غاضبة ثم توجهت  بعرسر

ی الرمز حسن الحيدري  ورسعان ماتحولت لمظاهرة وطنية عارمة ضد 
ة مع شاعرها الوطنن الوداع األخیر

ی األحواز، حيث تم حرق جميع األعالم اإليرانية، إضافة لحرق البنوك و 
الدوائر سياسات وجرائم االحتالل فن

ی كوت عبدهللا. مما دفع قوات االحتالل أن تحاض جميع منافذ األحواز العاصمة وقامت 
الحكومية فن

ن  ية طالت  الشعراء والنشطاء الوطنيتر  .بحملة اعتقاالت هستیر

ی تشهدها جميع جغرافيا ماتسیم إيران إثر تردي األوضاع 
ی ظل الغليان وحالة اإلحتقان القصوى الن 

وفن

ی مناطق الشعوب غیر الفارسية، أشعل المعيشية وت
ی وخاصة فن

ی المجتمع اإليرانن
ی البطالة والحرمان فن

فشر

ی 
ی لعام  ١٥قرار السلطات اإليرانية رفع أسعار الوقود إیل ثالثة أضعاف فن

ين الثانن ثورة شعبية   ٢٠١٩ترسر

ی 
يث عارمة عّمت جغرافية إيران المزورة برمتها. وعیل الصعيد األحوازي قرر الحراك الوطنن ی الداخل الی 

 فن

قب وعدم المشاركة وألسباب موضوعية تتعلق بعابرية الحدث ومصادرته من قبل المعارضة اإليرانية  والی 

الشوفينية ورفض الزج بالشعب االحوازي األعزل أمام وحشية المحتل. واإلحتفاظ بالعناض وعدم كشفها  

ی  أبناء بهكذا  أحداث وموجات غضب عابرة التحقق لنا مكاسًبا إس
اتيجية . لهذا دعا الحراك الوطنن ی 

يث وعدم المشاركة. لكن عفوية الحراك وطبيعته االقتصادية المعيشية  جعل ابناء  الشعب االحوازي للی 

ی األرواح وارتكاب مجزرة 
ی  بعض المناطق للخروج والمشاركة عفوًيا مما كّبلنا  خسائر فادحة فن

شعبنا فن

ى  بحق أبناء شعبنا  ی مدينة معشور و تصدرنا قائمة التضحيات دون مكاسب وطنية  وحشية كیر
العّزل فن

ی الحفاظ 
ی الداخل ومسؤوليته فن

ی فن
ملموسة. وبهذا أثبت للجميع حكمة وعقالنية  موقف الحراك الوطنن

 .عیل األمن القویمی األحوازي ونظرته المستقلة لألحداث النابعة من تجربته النضالية عیل أرض الوطن
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ي قطعت دابر ايران
 احتالل السفارة االمريكية الخطوة الن 

 عىلي فرهود زيدان

 

ی بغداد من قبل القوات 
ة فن ی بطائرة مسیر

ی رئيس فيلق القدس اإليرانن
لم تكن عملية قتل قاسم سليمانن

ی حظيت بتأييد  كامل  
ی االمريیکی االمريكية الن 

ی الملف اإليرانن
ی االسالیمی قضية عابرة فن  لدى للرأي العام العرنر

وي    ج ال ن المتمثل بالی  ن الطرفتر ی نو الضاع القائم بتر
ی بالعقوبات  االقتصادية و حرق اوراقه  فن

ظام اإليرانن

ئه و الرهان العراق و سوريا و لبنان واليمن وافغانستان  من الجانب الواليات االمتحدة االمريكية  وحلفا

ی المبنية عیل سياسة الحرب بالنيابة و االعمال اإلرهابية و االستفزازية  عیر الميليشيات الوالئية و  
اإليرانن

ی المنطقة
 . فن

 

اتيجية التصعيد   اختيار اسب 

ي قطعت دابر ايران
 احتالل السفارة االمريكية الخطوة الن 
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ی و احتالل السفارة 
ی الخمينن شهدت العالقة اإليرانية االمريكية محطات و مواقف متعددة منذو مخر

ی عام 
ة باسقاط كابل وبغداد ،   1979االمريكية فن و القطيعة الدبلوماسية حن  مساهمة طهران الكبیر

اك ايران بالساحة العراقية من  ی السابق خاتیمی عیل يد القوات االمريكية ،  و أرسر
اف الرئيس االيرانن باعی 

ی الم
ی زمن اوباما ، عیل حساب الدول الصديقة فن

ی عام قبل االدارة االمريكية فن
بحجة    2014نطقة  فن

ی سياسيا  محاربة داعش. 
ی بالتمدد واالستيالء عیل الدولة و المجتمع العراف 

ما اتاحة الفرصة للنظام االيرانن

، بعدما كان يعمل بالخفاء بدعم الفصائل  واقتصاديا و القيام   بتاسيس  الميليشيات الوالئية بشكل رسیمی

 . العراقية المسلحة إبان سقوط بغداد 

 

ي زمن ترامب
ن
  الخطوات االمريكية ضد طهران ف

ی زمن اوباما
ی المنطقة و العراق فن

ة الذهبية للسياسة و المشاري    ع اإلرهابية اإليرانية فن  . انتهاء الفی 

ی خمسه زايد واحد و فرض حزمة 
نامج النووي اإليرانن خروج الواليات المتحدة االمريكية من المفاوضات الیر

ة من العقوبات االق   . تصاديةكبیر

ی عرسر السياسة ك خطوة أویل من قبل االدارة الجديد
وط بمبيو االثنن بيض لمنع و ترويض للبيت األ  ةرسر

ی العراق و 
ی المنطقة المتمثلة بدعم و إدارة  الميلشيات الوالئية فن

ی و سياساته اإلرهابية فن
النظام اإليرانن

 . سوريا و لبنان واليمن

ی ایل حافة الهاوية و خلق أزمة حقيقية  لم ساهمة العقوبات الذكية لإلدارة اال 
مريكية بجر النظام االيرانن

ن  ضتر
ی منذو وصوله عیل السلطة سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا . و باتت أصوات المعی 

يعهده للنظام االيرانن

 فارسية  ضد سياسات النظام والية الفقية ، و الالجياع تعلو بالشوارع اإليرانية والمدن الشعوب غیر 

ی سمه طبيعية تطارد النظام و تطالب برحيل النظام
ی المشهد االيرانن

 . أصبحت االحتجاجات المتكررة فن

ی  
ی للحفاظ عیل وجودة و تفاديا من حدة للسياسة االمريكية الرامية ایل إسقاطه، بتبنن

قام النظام االيرانن

ی المنطقة ، من خطف الناقالت
اتيجية تصدير األزمة و رفع التصعيد فن ی و  اسی  ی الخليج العرنر

النفطية فن

، و التصعيد العسكري عیل المواقع  ب المنشأة أرامكو السعودية للتأثیر عیل سوق  الطاقة العالیمی ضن

ی العراق من 
ی و فرض جل الضغط عیل اإل أ االمريكية فن ی المنطقة الخليج العرنر

دارة االمريكية و حلفائها فن

لة  بالميليشيات الطائفية خارج  واقع جديد يهدف  بجر الرئيس ترامب للمواجهة
ّ
ی حرب مفتوح المتمث

فن

ی الخليج
ی اإليرانية ضد المصالح االمريكية فن

 . والعراق أراضن

 

ب قاعدة ی كركوك و قتل موطن أمريیکی من قبل ميليشية حزب هللا العراق التابعة لفيلق القدس،   k1 ضن
فن

ی بغداد وسط حضور قيادات الميلشيات الطائفية الشيعية، بايعاز من قاسم 
و احتالل السفارة االمريكية فن

ی كانت بمثابة انقالب السحر عیل الساحر الن كان النظام المالیلی يطمح و بالتواط
ؤ مع سليمانن

ن صعود  ی حتر
ی العالقات االمريكية اإليرانية، فن

ن  لحصول عیل ضمانات عیل اعادة النظر فن الديمقراطيتر
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المرشح الديمقرایطی جو بايدن و الثائیر عیل الرأي العام االمريیکی لصالح الحزب الديمقرایطی و احراج مرشح  

ن  ن ترامب  و قلب نتائج االنتخابات  لصالح  الديمقراطيتر ی االنتخابات االمريكية  القادمةالجمهوريتر
 .  فن

ب  المصالح االمريكية خارج أراضيها  عیل  لكن االدارة االمريكية كانت عیل علم وایعی كامل من تداعيات ضن

الناخب و المواطن األمريیکی و عدم  التكرار السنايورهات السابقه للحكومات االمريكية الماضية، من  

ی ط
ی بنغازي، احتالل السفارة االمريكية فن

هران و حجز موظفيها كرهائن ، و قتل السفیر االمريیکی كريستوفر فن

و خسارة كارتر الديمقرایطی امام ريحان الجمهوري و كذلل المرشحة الديمقراطية لصالح ترامب الجمهوري 

ی من الخزانه و البنك الفدرا
ی االنتخابات السابقه. مما أدى التخاذ قرار حاسم بنقل الملف اإليرانن

یلی المهتم فن

ب  بتطبيق العقوبات االقتصادية، ایل وزارة الدفاع البنتاغون من قبل الرئيس االمريیکی دونالد ترامب بضن

ی 
ی العراق، و عیل رأسهم قاسم سليمانن

كل من شارك باحتالل السفارة  و القواعد العسكرية االمريكية فن

ی المنطقة و ابو 
ی و عراب ااٍلرهاب فن

، و ستقوم بمالحقة االخرين بالقتل أو المهندس مهديممثل خامننی

 . العتقال من قيس الخزعیلی و حامد الجزائري وصوال ایل اخر قيادي بهذه الميليشيات اإلرهابية

ی والتصعيد العسكري األخیر  ضد األهداف 
ی لم يفهم رسالة ترامب من قتل سليمانن

يبدو النظام االيرانن

ی طهران
ابطة بالنظام فن  . المی 

ی رغبة   اوال االدارة ی قدما بتغيیر سلوك النظام و اسقاطه و تطلع ایل نظام جديد يلنر
االمريكية حازمة  بالمضن

 . فارسية و المجتمع الدویلی و دول الجوارالالشعوب غیر 

ق االوسط  ی الرسر
ثانيا إيجاد درع من الدول  العربية  الصديقة وأفغانستان و ايران المتمثل بالنظام الجديد فن

ی المحاربة التمد
 .  د الصينن

ی 
ی المنطقة بشقيه السنن

ن فن ی و الروس والصتر ثالثا محاربة االسالم السيایسی المسیر من قبل االتحاد األورنر

 . والشيیعی 

ن البلدين لصالح    ی نظرا لتفوق القوى العسكري بتر
ی الرد االمريیکی بمقتل سليمانن

كيف ستواجهه إيرانن

الواليات المتحدة االمريكية ايران تتخوف من  دخول معركة عسكرية عیل اراضية مع القوات االمريكية و 

ی المنطقة بااليا
ب مصالح أمريكية فن ی تجنب فتح أبواب جهنم عیل نفسها نتيجة ضن

م القادمة أو فن

ی المنطقة ، تقوم 
ة فن المستقبل لكن ايران حفاظا عیل  ماء وجهها و هيبتها الهشة  امام مليشياتها المنترسر

ی المنطقة . 
ونية عیل مواقع أمريكية أو خطف سواح امريكان فن  باختيار أهداف رخوة كهجمات الكی 
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ن الداخل والخارج الحوازي ورة تقسيم الدوار بتر  التطورات الرسيعة وضن

 ريان الحوازي

 

         

اتيجيات تعاونية مع    أن نفرض اسی 
ّ
ی الحياة السياسية إّل

ال يمكن أن نشهد أشعة التقدم و ذروة النجاح فن

حن  تتكيف األوضاع للحصول عیل تأييد ودعم  إيران وخارجها،الشعوب األخرى داخل جغرافيا ما تسیم 

ی المنطقة والعالم أجمع،
ء مقسم بشكل   األطراف المعنية والراغبة بمواجهة إيران فن ی

فيجب أن يكون كل یسر

صحيح ومتكامل فالكل يجب أن يعرف وظيفته ودوره وحدوده حن  نستطيع أن نقول إننا نواكب األحداث 

ن العراقية واللبنانية وإنعكاساتها وآثارها عیل قضيتنا أو الجارية سواء اآلن  عیر موقفنا الواضح من الثورتتر

ی وصلت 
ی العراق من قبل الواليات المتحدة األمريكية الن 

بات الموجعة لحلفاء إيران فن ی تحليل الضن
فن

ی مطار ب
ی ومن معه فن

ی قاسم سليمانن
ی النظام اإليرانن

ی فن
غداد إذ وصفها ترمب ذروتها بعد إغتيال الرجل الثانن

ة من ضبط النفس أمام تحركات المليشيات اإلرهابية الموالية إليران ة قصیر
 .بفی 

ی العالم 
إذن يمكن أن نحدد مستقبل عالقتنا مع هذه الدولة العظیم كأكیر قوة اقتصادية وعسكرية فن

 أهمية العمل عیل إعادة سيادة األحواز ك
ً
دولة مستقلة بالتعاون مع )الواليات المتحدة األمريكية( وأيضا

ی ألرضنا،  ولعله جلوس 
ی و إنهاء االحتالل اإليرانن األشقاء العرب لضمان األمن القویمی لدول الخليج العرنر

ی مرزوق عیلی الغانم مع الوفد األحوازي )برلمانيون من أجل األحواز( يعزز 
رئيس مجلس األمة الكوين 

ی 
ين ممن يرون حل األمن القویمی فن ی تحرير األحواز قناعات الكثیر

ی هو فن  .دول الخليج العرنر

 عن العقلية القبلية والفئوية، واالنقسام 
ً
ی مكانه الصحيح بعيدا

ء فن ی
ی لتضع كل یسر

فتقسيم األدوار تأن 

 .وفقدان القرار المستقل، إنما حسب المصلحة الوطنية واألمن القویمی األحوازي فقط

ن  ورة تقسيم الدوار بتر  الداخل والخارج الحوازيالتطورات الرسيعة وضن
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ی الداخل وال
ن فن  :خارج األحوازي وما يجبعدم االنفراد بالرأي لكال الطرفتر

ی تحمل رؤية عميقة، فالصیر وحده،  
علينا أن نثبت للعالم أننا أحياء من خالل اتحادنا ونظرتنا الشاملة الن 

ی إطار ديمقرایطی 
ی بتأليف حزب فن

ورة تقتضن وع، ال ينهيان المناطحة مع الخصم فالضن وفقدان المرسر

ی الذي يمثل ويختار الوفد الحاضن للمؤتمرات 
ی الخارج بينما حقيف 

الدولية حسب الكفاءات الموجودة فن

ی تأخذ الموقف الحكيم وفق ظروفها وال يصح  
ی الداخل الن 

تكون القاعدة المنظمة للشارع األحوازي فن

ی تحرير األرض تكمن 
)الداخل والخارج( فالختام والمعركة الحاسمة والنهائية فن ن االنفراد بالرأي لكال الطرفتر

ی الداخل إذ من الحك
ی الداخلفن

  .مة وأصالة الرأي أن يثابر الجميع لتقوية وتنظيم القاعدة فن

 كيف يمكن للشعوب أن تنال حقوقها 

ی نيل حقوقه. 
م كل شعب يعتمد عیل نفسه فن  فالشعوب ال تنال حقوقها إال عن طريق مساعيها، واألمم تحی 

ن الداخل والخارج األ   بالتكاتف والتآلف بتر
ّ
ضمن رؤية ورسالة وهدف   حوازي،  فال يمكن تحقيق األهداف إّل

 ألحكام القانون الدویلی وبالتنسيق مع األنظمة 
ً
ی يجب احتوائها وفقا

واحد، وإن تعددت الخطابات الن 

 .النافذة دون الحاجة إیل الرجوع والتخیلی عن المبادئ األساسية

ي الخارج
ن
ن ف  :دور الناشطتر

عية من ی الخارج يكسبون الرسر
ن فن وهم الذين يمتلكون سهولة التحرك  الداخل، جميع النشطاء األحوازيتر

ی وفق أهم برامج نشطاء الخارج الذين  يمثلون 
والتواصل مع الجميع وإغناء المشهد اإلعالیمی والدویلی يأن 

ی العالم، من خالل التواصل مع الشخصيات السياسية عیر مكاتبة 
دور السفراء للشعب األحوازي فن

لمانيون  ی مختلف المجاالت والدول. السفارات واللقاءات مع الیر
 وحن  الشخصيات العلمية والصحفية فن

ی األحداث والتطورات السياسية اقليمًيا 
ی القنوات التلفزيونية فن

ن األكیر من الظهور فن حيث يأخذون الحیر

ی والعالیمی من  ودولًيا. فهم قريبون من مراكز إتخاذ القرار فعليهم خلق صورة جيدة لدى الرأي العام العرنر

ی أصبحت یهی المصدر الحساس   شعبنا 
 المصداقية عند نقل األحداث الن 

ً
األحوازي، وتقع عیل عاتقهم أيضا

والمهم، فلطالما تسیع سلطات االحتالل عیر وسائل إعالمها وتقنياتها لتدمیر مصداقية الجهات األحوازية 

ن صفوف التنظيمات األحوازي اقها وعرقلة مشوارها عیر عناض تابعة تدخل بتر
ة أو تمارس الضغط واخی 

ی الداخل 
ن أو تلجأ إیل اختطاف أحد أفراد عوائلهم ممن هم موجودين فن والتهديد بالتصفية عیل الناشطتر

ن  ی الخارج عیر عمالء دوليتر
 لالغتياالت فن

ا
 .وصوال

ي ارتباط الداخل والخارج
ن
 :الحلقة الهم ف

لب المزيد من الدقة لتتوفر الظروف تبف  الحلقة األهم هو ارتباط الداخل والخارج األحوازي الذي يتط 

المناسبة لمواجهة التحديات و أن يتم استغالل األحداث الجارية بشكل صحيح فال حدود بتعاون الداخل 

ن وأن يتم االتفاق عیل كل األمور،   م به كال الطرفتر ن
والخارج األحوازي، فيجب أن يكون ميثاق مدّون يلی 

ن إیل الخارج  عند خروج الناشطتر
ا
 ...فمثال

يجب أن يتم تزكية كل من أراد الخروج عیر الداخل وذلك بعد أن تكون حياته مهددة أو محكوم عليه -

ی 
ة نشاطه فن لسنوات طويلة، وأن يكون لكل شخص ملف تذكر فيه أعماله اإليجابية والسلبية طيلة فی 

 الداخل
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ن اإلعتبار-    التشاور المستمر مع نشطاء الداخل وأخذ آرائهم بعتر

ی الداخل الدعم المستمر بكل التقنيات الحديثة و -
 تربية الكوادر فن

ی يتم تداولها سواء من الداخل والخارج األحوازي-
 الحفاظ عیل رسية المعلومات الن 

 دعم عوائل الشهداء واألرسى-

ی الرفا
 ونتعامل من الناس وباف 

ً
وع واضح وال ننطق إال صدقا ی األخیر علينا أن نعمل بصمت ضمن مرسر

ق وفن

ی عیل أنفسنا وأن نحمل 
ام وأمانة وال نزگی أنفسنا ونؤمن بالنقد البناء ونمارس النقد الذان 

بإنصاف واحی 

ی الداخل تمثل الساتر 
 أن نتفهم بعضنا البعض، فالظروف لدى الناشط فن

ً
روح التحدي والتضحية و أيضا

 حياتهم مهددة ويعانون من صعوبة التحرك والظرف االقتص
ً
ادي الصعب، لذلك يجب قبل األول و دائما

وع تكون سالمة الكوادر واألعضا   . البدء والعمل عیل أي مرسر
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ي سجن شيبان )الحواز(
ن
ء ف  الموت البطي

 عادل عبدالرحيم صياحي 

 

ی سجن شيبان )األحواز(
ء فن  الموت البیطی

ی حيث يبعد من مركز مدينة األحواز حوایلی 
ی ويس و مالثانن

ن مدينن  كم.وكان قبل   ٢٥يقع سجن شيبان بتر

ن الروس وبعض العمال، ويتشكل من  ٢٠١٦عام  وحدات.  ٤بناية وكل بناية لها  ١٢مخصص للمهندستر

ن لكن السلطات اإليرانية وضعت  ٢٠٠٠قانونيا يتسع هذا السجن ایل  ن فيه مم ٤٥٠٠سجتر ا سبب سجتر

ء الصيت  .بكوارث داخل هذا السجن الشی

 األمراض داخل السجن

ی هذا المكان حيث المكان المخصص 
ت عدوى األنفلونزا فن ی السجن أنترسر

بسبب عدم رعاية الصحة فن

ن )بند  ن من مختلف اإلتهامات، سنة، تحررين،نشطاء البيئة  ١٥٠(  يضم ٥للسجناء السياسيتر سجتر

ن السجناء  رضا عجرش، جاسم الحيدرى، سيد جاسم وسيد مختار أبتلوا بهذا المرض والثقافة، ومن بتر

 ولم يتم نقلهم ایل المستشفن 

ن   وضع زيارة السجناء السياسيتر

ي سجن شيبان )الحواز(
ن
ء ف  الموت البطي
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ة وتحت الشمس الحارقة دون مالحظة وضع الصخی لكبار  ی غرفة صغیر
ن مع عوائل الزوار فن يبدأ هذا الروتتر

ی تشابه قصص 
ألف ليلة وليلة، وبعد المعاناة واللقاء مع مسؤویلی السن وبعد المرور من عدة أبواب والن 

ن السيایسی الذي يروي أبشع القصص ألهليه مما يجعلهم يذوقون  السجن تبدأ مرحلة الزيارة مع السجتر

ی طريق  
هم هو القبول بخیط أبناءهم فن ن سماع معاناة أبناءهم، لكن ما يصیر عذابا آخر وتحمل مصائب حتر

غاشم وظالم، لذلك يهون عليهم حينما يلتقون بعوائل الشهداء فيخفف الحق الذي إنتخبوه  ضد عدو 

 .عليهم سجن أبناءهم

ب،  ن يعانون من فقدان األكل الصخی و مياه الرسر ن األحوازيتر باإلضافة ایل ما سبق، السجناء السياسيتر

ی محل سجنهم شبه معطلة، وكذلك بالء آخر يحوم فوق رأسهم وهو مسؤویلی السجن الذ
ين والمجاري فن

ن العرب وهؤالء  ء مع السجناء السياسيتر ی االستخبارات، وهذا يدفعهم ایل التعامل الشی
هم باألصل موظفن

 :هم

 سخاوت، رئيس السجن

، وحميديان المسؤول عن التعذيب ن ، محمد حستر ، نيشی ی
 .دهقانن

ن يحاولون بشن  الطرق اإلنتقال ایل مدن أخرى للفرار من هذا السجن  ومن الغريب أن السجناء األحوازيتر

 .الرهيب ويسمون البقاء فيه بالموت األبيض) مرگ سفید در زندان شیبان(

ن مع أصحاب الجرائم األخرى المدنية، و   ی السجن يجب أن ال يتم دمج السجناء السياسيتر
قانونيا فن

قانون تفكيك الجريمة) اصل تفکیک جرایم(، لكن يتعمد السجان بدمج أصحاب السوابق يسمونه 

ب  هم  حد الموت وذلك إنتقاما منهم ولكن عیر  ن إلذائهم وضن ن مع السياسيتر ة والقتلة والمجرمتر الخطیر

 .البلطجية)لختيه(

ن األحوازي ضمن إطار  ی ايران لم يدخل السجتر
الجريمة السياسية فأنه وبما أن قانون الجريمة السياسية فن

ی   ٦معرض دائما لألخطار حن  القتل، ألنه ال يدخل ضمن المادة  
بند ألف من قانون الجريمة السياسية الن 

ی الحصول عیل الكتب والمجاالت، 
ه،و  إعطائه الحق فن تنص عیل تفكيك الجرائم وعزل السيایسی عن غیر

ها من التسهيالت المعيش ی السجنوله حق الزيارة مع األهل وغیر
 .ية فن

، والمحاربة، ومحاولة  ی
، وأهمها البیعن تب عیل عدم الجرم السيایسی ی تی 

وب  هذا الدليل، وطبقا للتهم الن 

ی سجن شيبان يحس بعمق بأنه 
ن األحوازي فن ، فأن السجتر إسقاط النظام، والدعوة لإلستقالل السيایسی

، وال قانون يحميه، لذلك ال ن ی كل حتر
ی هذا السجن من كل مبعد)تبعيدى(، وحياته مهددة فن

موت محتم فن

ء الصيت ونقل معانات  ن عیل هذا السجن الشی كیر
ن بشأن مجاالت حقوق اإلنسان الی  جهة وعیل المهتمتر

 .السجناء هناك ایل الجهات المعنية

 :نقال عن

  .موقع جوانه ها تقارير عن سجن شيبان

 .قانون الجريمة السياسية
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   مکانةالشعر و الشعراء عند العرب و موقفهم من القضایا النضالیة

ي  تعىلي نعم
 هللا الکنانن

 

ی المجتمع  فهو  العرب كانوا يحتفلون  عند 
ما كان يظهر فيهم شاعر الن دونه تكون مكانتهم ضعيفة فن

ی قلوب 
يصبح بمثابة الناطق الرسیمی باسم قومه و يكون اإلعالیمی الذي يمثل اهله و كان يبث الرعب فن

اعدائهم من خالل ما كان ينضمه و أحيانا قصائد الشعراء كانت تهزم االعداء دون قتال بسبب التهويل 

 .یمی الذي كان يصلهم من شاعر الطرف المقابلاإلعال 

ی 
ی كان يتطرق لها الشاعر فن

اعات القبلية و إنما من اهم األمور الن  ن دور الشعر عند العرب ال ينحض عند الین

العهد القديم هو وصف المناطق العربية جغرافيا و الحديث عن  العادات والتقاليد السائدة آنذاك و  

لقية للعشق كان الدور األكیر 
ُ
ة نحن نستطيع أيضا  أن نكشف الصفات األخالقية و الخ ی أدب تلك الفی 

فن

ی القديم   عند العرب من خالل قصائد العهد االدنر

ی یهی اقدس مكان  
ن عند العرب و كانت تعلق القصائد  عیل استار الكعبة الن  كان الشعر مقدس و ثمتر

 . عندهم كما تقول بعض الروايات

 

عة كانت واضحة و راسخة إال بتوذق كما نعلم كانت العنض  ن ی ذلك المجتمع هذه الین
ية القبلية متفشية فن

ی يتذوق و يحفظ القصيدة الجيدة و ان كانت لعدوه أو عدو قومه  . الشعر، كان العرنر

 العرب و موقفهم من القضایا النضالیة الشعر و الشعراء عند  مکانة
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ی عصور مختلفة و العض األول هو  العض الجاهیلی أو العض القديم  تنسب لهذا العض  للشعر العرنر

مون   المعلقات السبع أو  العرسر و أولها معلقة امرؤ القيس و يأتون بعد شعراء العهد القديم الشعراء المخضن

مون نرى ظهور األدب األموي الذي يتمثل  الذين عاضوا الجاهلية و بداية ظهور اإلسالم و بعد المخضن

ی العبا
س بدؤوا الشعراء بالشعراء الذين عاضوا الخالفة األموية و بعد انتهاء الخالفة األموية عیل يد بنن

 .ينتسبون لهذا العض و عرفوا بشعراء العض العبایسی حن  ان وصلنا للعض الحديث أو المعاض

ی الثورات غالبا و كثیر 
ی الحروب و فن

ز هذا الدور فن قية و يیر عیل المجتمعات الغربية و الرسر للشعر اثر كبیر

اتورية كان لها دور بارز بالتحاق عامة الشعب من قصائد الشعراء الذين كانوا ضد التخلف و الظلم و الديكت

ی هذه الثورات كان  الشعب الثائر ُيلحن هذه القصائد بنفسه و 
ی بعض األحيان فن

لثورة تلك البلدان و فن

 .يصنع منها اناشيد تهز أركان األنظمة الظالمة

ي  هة المتمثلة بشعراء الشعب كانت فئة تسیم بفئة ش  ن ی مقابل هذه الفئة الین
عراء السلطة أو البالط طبعا فن

  و هؤالء كانوا يمدحون مقابل المال و ان تكون الفئة األویل نزي  هة فالفئة الثانية من المؤكد یهی الفئة القذرة

ه عیل أمة كان و ما يزال الشعر ديوانها الذي  فان يكون للشعر هذا الوقع الكبیر عیل األمم فكيف يكون تأثیر

  تفخر به عیل اهل الدنيا

يه و المقاوم و فألهمي ن ی االحوازي و تقديرا لتضحيات ادباء ادب االحوازي الین ة الشعر عند شعبنا العرنر

ة  ی األسابيع المقبلة لسیر
يه سوف نتطرق فن ن اجالال للشعراء الذين  استشهدوا و تكريما الرسى هذا األدب الین

ی األسبو 
ی االحواز اذن انتظرونا فن

اهة و االخالص و المقاومة فن ن ع القادم لنتعرف عیل شاعر من شعراء الین

 . هؤالء الشعراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


