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  ١۵بخش 

  

  ٣ضميمۀ 

  

  یئ المثنای اجتناب ناپذير وخامت مشکل ھسته افزايش تمايالت ناآرامی داخلی،:  ايران - ٢٠١٠ جوالی

 در خوزستان و کردستان با کنگرۀ بنيانگذاری ٢٠٠۴نخستين نشانه ھای افزايش اخير نيروی سانتريفوژھا در سال 

اين حمالت نظامی، در . پژاک تجلی کرد و از آن تاريخ حدود ھشتاد عمليات نظامی در کردستان ايران را به ثبت رساند

 مثل نيروھای ترکيه که امروز، کامالً .  نيروھای ايران را بر آن داشت تا دو بار وارد کردستان عراق شوند٢٠٠۶ اپريل

  .، دائما وارد کردستان عراق می شوند٢٠٠٧يعنی آخرين روزھای سال 

بران يکی از رھ) ٨١( بود که در خوزستان شورش شد، واقعه ای که با مالقات احتمالی سعيد طاھر ٢٠٠۵ اپريلطی 

مبر، زنجيره ای از عمليات از تاريخ سپت. خ سفيد تالقی داشتجبھۀ خوزستان در واشينکتن با برخی مشاوران کا

با ھدف  (٢٠٠۶را ھدف گرفت و تا بھار ) لولۀ گاز(تروريستی سامانه ھای نفتی با ارزش حياتی در خوزستان 

با دو دور انتخابات رياست جمھوری ) ٨٢(راخواست مرزیموج بلند، سونامی ف. ادامه يافت) قراردادن پااليشگاه تھران

بلوای خشونت باری که می توانيم آن را بی ھيچ ترديدی به عنوان اقدام برای بی .  ھمراه شد٢٠٠۵ جون ٢۴ و ١٧طی 

  .بلوای خشونت باری که تا امروز تدام يافته اگر چه در ابعادی نازلتر. ثبات سازی جمھوری اسالمی تلقی کنيم

، نمايندگان ھفت سازمان مختلف با دعاوی ملی در لندن گردھمآئی ٢٠٠۵ فبروری ٢٠ينجا بايد يادآوری کنيم که، در ا

آمريکن «  گردھمآئی ديگری در واشينگتن برگزار شد، و سپس به ابتکار مايکل لدين و ٢٠٠۵بر و اکت٢۶. داشتند
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 چيزی فراتر از زنجيره ای از تالقی رويدادھا که مطمئناً . اندازی شدگردھمآئی عمومی ديگری راه » اينترپرايز انستيتو

  .ھمزمانی ساده است

خود ديد ه  می موج عظيمی ب٢۴ از سر گرفته شد، به ويژه در آذربايجان، تبريز طی ٢٠٠۶در نتيجه، ناآرامی در بھار 

 می در فردای ٢۵ه احمدی نژاد روز نظر می رسيد، يعنی رويدادی که  و دوران انقالب بی سابقه ب١٩٧٩که از سال 

  .آشوب ھا، دشمن خارجی را به عنوان عامل تحريکات قومی معرفی کرد

 در لوموند ٢٠٠٧بر وطی مقاله ای که به تاريخ اکت) ٨۴(، مدير مرکز روابط بين المللی )٨٣(سليج سيدنمن ھاريسون

خ سفيد برای بی ثبات سازی ايران از طريق ديپلماتيک منتشر شد، به شکل گسترده توضيح داده است که چگونه کا

  .»با کمک به گروه ھای جدائی طلب، عربھا، کردھا، بلوچھا و آذربايجانی ھا«عوامل نفوذی از درون اقدام کرده است 

 به شکل بمب ٢٠١٠ جوالی ١۶ و به ھمچنين ٢٠٠٩ می ٢٨سوء قصد از سوی گروه مبارز سنی جندهللا، که به تاريخ 

 شيعيان در زاھدان، در بخش جنوب شرقی ايران، به وقوع پيوست و توسط ھمين گروه بازشناسی شد، گذاری در مسجد

يعنی لبريز شدن بی ثباتی پاکستان روی مرز : تمام مشخصات سناريوی ھرج و مرج تخريبگر را با خود ھمراه دارد 

  .ی بين شيعيان و اھل سنتئايران و تقويت تنش ھای منطقه 

  

  :پی نوشت 

در نتيجه . برای من قابل خواندن است» سعيد طاھر«امالی نام اين شخص به التين به شکلی است که تنھا : ترجم م)٨١

  من نام او را به ھمان شکلی که در متن آمده در زير قيد می کنم 
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ران، منطقۀ خوزستان و  برای تجزيۀ ايامريکازيرا در طرح . فراخواست مرزی مرتبط به خوزستان: مترجم ) ٨٢

 . جنوب ايران، بايد به کشوری مستقل به نام عربستان اھواز تبديل شود
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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