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نخست

نمــی دانــم ایــن حــس مــن اســت یــا شــما هــم همیــن را حــس 
مــی کنیــد اینکــه مــردم ٬ عامــه مــردم را مــی گویــم از کارمنــد و 
کارگــر و بــازاری و معلــم و غیــره نســبت بــه فســاد هــا و خطاهــای دولــت بــی تفــاوت 
شــده انــد و یــا آنطــور کــه قبــا برایشــان جــای ســوال بــود دیگــر نیســت . از مثــال 
هــای کوچــک تــا بــزرگ مــی توانــم برایتــان بیــاورم از قیمــت گوجــه کــه در دولــت 
ــا قیمــت دالری کــه اوج  ــود ت ــر همــه روزنامــه هــا ب اســبق گــران شــد و آن روز تیت
ــد  ــی دیدی ــی را نم ــچ محفل ــه هی ــوری ک ــه ط ــان ب ــانه کارنابلدیش ــد نش ــت و ش گرف
مگــر اینکــه در اینبــاره بحــث مــی کردنــد حتــی در کاس هــای درســی دبیرســتان و 
راهنمایــی . یــک مثــال دیگــر فســاد مالــی برخــی نزدیــکان دولــت بــود کــه بازتابــش را 
همیــن امــروز هــم کــه اگــر بــه دکــه هــای روزنامــه فروشــی برویــد و بــه طــور اتفاقــی 
یــک روزنامــه ای را برداریــد بــه احتمــال زیــاد ســتونی را در ایــن بــاره خواهیــد دیــد .

ــال رخ دادن اســت :  ــا در ح ــر از آنه ــب فرات ــه مرات ــی ب ــات و حت ــد آن اتفاق ــا مانن ام
ــای  ــده ه ــی و وع ــت خارج ــاوت در سیاس ــم تف ــی رغ ــت دالر عل ــاره قیم ــود دوب صع
انتخاباتــی کــه مــی گفتنــد مــا زبــان دنیــا را مــی دانیــم ٬ ســر بــه فلــک کشــیدن قیمت 
ــکان  ــا نزدی ــه صرف ــت ن ــکان دول ــاز( و فســاد هــای نزدی ــرا پی ــاس )اخی برخــی از اجن

ــی انتســابی  . ــکان انتصاب ــی بلکــه نزدی انتصاب
همــه اینهــا در حــال رخ دادن اســت و مردمــی را مــی بینیــم و بــا آنهــا در اتوبــوس و 
تاکســی هــم نشــین هســتیم کــه بــا یــک نــگاه گــذرا بــه ایــن رخــداد هــا )بخوانیــد 
ــکان ســر  ــن و کمــی ت ــه پایی ــب ب ــا خــم کــردن دوگوشــه ل ــد و ب ــی کنن ــع( م فجای

ــد . بــدون ســر و صدایــی مــی گذرن
ــن  ــز ای ــردم انتظــاری ج ــه م ــان : اینک ــا خودت ــرش ب ــن اســت پذی ــک برداشــت ای ی
نداشــتند ســوال مــی کنــد خــوب پــس چــرا رای دادنــد اگــر مــی دانســتند!  مــن همیــن 
ــی  ــی دان ــم م ــی بنفشــی گفت ــه حام ــان ب ــات در خیاب ــام انتخاب ــردم در ای را ســوال ک
فانــی کــه بــرادر فــان اســت فــان فســاد را داشــته اســت و وی از فانــی همچنــان 
دفــاع مــی کنــد ؟ گفــت مــی دانــم گفتــم: خــب ؟ گفــت:)) ببیــن از حــب بــه اینهــا رای 

نمــی دهــم از بغــض از آنهــا رای مــی دهــم بــه اینهــا(( .
ــام ایــن را مــی گــذارم تنبیــه . مــردم کامــا  چــه طــور برداشــت مــی کنیــد ؟ مــن ن
آگاهانــه تنبیــه کردنــد . مــردم مــی گوینــد )) مــا از شــما انتظــار نداشــیم کــه چنیــن 
خطایــی کنیــد شــما امیدمــا بودیــد مــا بــه شــما فخــر مــی کردیــم امــا گنــد زدیــد بــه 

همــه چــی در ماســت حتــی مویــی هــم اگــر باشــد ناپســند اســت .((
بگذاریــد چنــد خطــی هــم دربــاره اتفاقــات اخیــر ترامپ-برجــام بنویســم و تمــام بــرای 

ایــن شــماره .
ــد و مــی کشــانند  ــا ((  آب را نشــانت مــی دهن اســمش را مــی گــذارم )) ســراب اروپ
بــه سمتشــان و مــی دوشــانند تــا بــه آبــی برســانند امــا آبــی نیســت  ســراب اســت و 
ــی  ــد و حت ــی بندن ــب م ــه روی طال ــد و در را ب ــی کن ــه اربابشــان صدایشــان م یکدفع
دیگــر جــواب تلفــن را نمــی دهنــد چــون اربابشــان سیاســت هــای اقتصــادی را تعییــن 
مــی کنــد و کــدام ســرمایه داریســت )بــه معنــای مذمــوم( کــه دنیــای ســرمایه داری 
را رهــا کنــد . و چــه خــوب در ایــن زمیــن بــازی ٬ امریــکا و اروپــا نقــش بــازی مــی 
کننــد حــاال اروپــا شــده اســت پلیــس خــوب و امریــکای دیــروز مهربــان اوبامــای بــا 
ادب و خــوش رفتــار شــده اســت پلیــس بــد و ترامــپ عاقانــه چــه گســتاخانه نقــش 

بــازی مــی کنــد.
امــا برجــام خوانــده منطقــی مــی پرســد اینهــا چــه کار مــی کننــد برجــام کــه طبــق 
متــن تمامــا بــه نفعشــان اســت و نصیــب مــا آب نبــات در قبــال دنیــای هســته ایســت 
چــرا راضــی نیســتند و برجــام خوانــده منطقــی آشــنا بــه حقایــق در جــواب مــی گویــد: 
ــی  ــروی کن ــا پی ــو راضــی نمــی شــوند مگــر آنکــه تسلیمشــان شــوی و از آنه )) از ت

ــره | ۱۲۰ ( (( . .)بق
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بازخوانــی تاریــخ بــرای اینکــه ملتــی محکــوم بــه تکــرار آن نباشــد، امریســت 
ــوری  ــی دوم در کش ــه انقاب ــِر ب ــخ منج ــن تاری ــر ای ــا اگ ــروری؛ خصوص ض
شــده باشــد کــه تضمیــن کننــده ی حرکــت عظیــم یــک ملــت شــد و یــک 
ــاره  ــس از 38 ســال دوب ــه پ ــت آن را ســتود. حــال فقیهــی فرزان ــر بادرای رهب
فرهیختــگان و نخبــگان جامعــه را بــه مــرور اســنادی فرامیخوانــد کــه زنــگار 

فراموشی بدان نقش بسته و غبار کم توجهی آن را فراگرفته است.  
همزمــان بــا ســالروز تســخیر النــه جاسوســی توســط دانشــجویان، در ۱3 آبــان 
ــان و  ــا نوجوان ــرورش خواســت ت ــوزش و پ ــاب از مســئولین آم ــر انق 95 رهب
جوانــان را بــا اســنادی کــه از محــل ســفارت آمریــکا کشــف شــده بــود آشــنا 
ســازند. قریــب بــه چهــل ســال از آن واقعــه گذشــته و بررســی مجــدد اســناد 
ــت در  ــا دق ــه میشــد ب ــه چگون ــد ک ــن دانشــجویان نشــان میده توســط همی
پیشــینه ی رفتارهــای قدرتهــای جهانــی، مســائل مهــم و بــه روزی همچــون 
مســئله هســته ای را در آن یافــت و دیــد بهتــری در مواجهــه بــا قدرتهــا علــی 

الخصــوص آمریــکا داشــت.
پرسشهای صحیح، پاسخهای غلط

ــا  ــان و خصوص ــن جوان ــت در ذه ــا و درس ــه ج ــه ب ــوالی ک ــای س عامته
ــه همــراه پاســخ  ــدار ب ــات نادرســت و هدف ــه و تبلیغ دانشــجویان شــکل گرفت
ــه  ــازاری ب ــفته ب ــده، آش ــیون ش ــان سیاس ــه ی زب ــه لقلق ــتی ک ــای نادرس ه
ــا  ــه راســتی آی ــه کــه تشــخیص حقیقــت را دشــوار نمــوده اســت. ب راه انداخت
ــه ی  ــاه طلبان ــروازی ج ــک بلندپ ــوری اســامی ی ــه ی هســته ای جمه برنام
ــا  ــدارد ی ــرژی هســته ای ن ــه ان ــران هیــچ نیــازی ب ــدون منفعــت اســت و ای ب
برنامــه ایســت اســتراتژیک؟ در زمــان رژیــم ســابق آیــا چنیــن برنامهــای بــرای 
ــاز هــم  ــا ب فنــاوری هســتهای وجــود داشــت؟ اگــر انقــاب پیــروز نمیشــد آی
ایــران بــرای داشــتن انــرژی هســتهای تحــت همیــن تحریمهــای ظالمانــه قرار 
میگرفــت یــا کشــورهای دوســت و همســوی غربــی برخــودی عکــس امــروز 
بــا ایــران داشــتند؟ رویکــرد اســتراتژیکترین متحــد ایــران و شــاه یعنــی آمریــکا 
در قبــال ایــن مســئله چــه بــود؟ آیــا داشــتن رابطــه ی حســنه مابیــن ایــران و 
آمریــکا میتوانــد از تبدیــل شــدن مــواردی مثــل انــرژی صلــح آمیــز هســته ای 

ــه یــک گــره کــور و تخاصــم جــدی بیــن المللــی جلوگیــری نمایــد ؟ ب

نقطه ی آغاز 
برنامــه هســته ای ایــران کــه در ســال ۱3۲9 آغــاز شــده بــود در ســال ۱353 
بــا تأســیس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران و امضــای قــرارداد ســاخت نیــروگاه 
اتمــی بوشــهر شــکل جــدی بــه خــود گرفــت. برنامــه ایــران در ســال ۱353 
)۱9۷۴( ایــن بــود کــه در عــرض بیســت ســال، چرخــه کامــل ســوخت را بومــی 
کــرده و بیســت و ســه هــزار مــگاوات بــرق را از طریــق ۲۲ نیــروگاه هســتهای 
تأمیــن نمایــد. هویــدا نخســت وزیــر وقــت در دیــداری کــه بــا ســناتور فــورد 
داشــته و شــرح آن در گزارشــهای ســفارت آمریــکا آمــده اســت در پاســخ بــه 
ســوالی کــه در رابطــه بــا نیــاز ۲۰ یــا 3۰ ســال آینــده ی انــرژی ایــران میشــود 
میگویــد:» هــر چنــد تاشــهایی بــرای اســتفاده از انــرژی آب در جریــان اســت٬ 
توســعه آن بــا افزایــش تحقیقــات در زمینــه اســتفاده از انــرژی خورشــیدی مــد 

ــه ســایر  ــرای دســتیابی ب ــد ب نظــر اســت٬ ولــی دولــت ایــران حــدس مــی زن
اشــکال انــرژی٬ بــه ۲3 الــی3۰ مــگاوات برقــی کــه از طریــق نیروی هســته ای 
تولیــد شــود٬ نیــاز دارد. « »همــان طــور کــه شــاه بــه درســتی درک مــی کنــد٬ 
در طــی زمــان٬ منافــع ایــران و آمریــکا درامــور انــرژی بــی شــباهت نیســت. 
ایــن هــر دو کشــور ناچــار بــه صرفــه جویــی در مصــرف نفــت و گاز طبیعــی 
بــرای ســوخت خــود بــوده و بایــد تأسیســات جایگزیــن دیگــری بــرای تولیــد 
انــرژی بیابــد. ایــران و آمریــکا در حــال حاضــر در جریــان مذاکــره قــراردادی در 
مــورد انــرژی اتمــی مــی باشــند وایــران درصــدد نصــب یــک نیــروگاه هســته 
ــر  ــغ ب ــه بال ــان روزان ــران در آن زم ــه ای ــی اســت ک ــن درحال ای اســت.« و ای
شــش میلیــون بشــکه نفــت اســتخراج کــرده و روی تمــام انــواع دیگــر انــرژی 
کــه میتوانســت تولیــد کنــد همچــون انــرژی خورشــیدی و برقآبــی نیــز حســاب 
کــرده بــود. دکتــر اکبــر اعتمــاد کــه از وی بــه عنــوان پــدر فنــاوری هســتهای 
ــا ۱۰ ســال آینــده  ــران ت ــاد میشــود، آن زمــان اظهــار داشــت ای ــز ی ــران نی ای
بــه انــرژی هســته ای احســاس نیــاز پیــدا میکنــد.  ایــن نیــاز بــه قــدری بــود 
کــه دکتــر اعتمــاد نــه تنهــا بــه موضــوع انــرژی حاصــل از شــکافت هســتهای 

ــرای بهــره منــدی  ــاد آزمایشــگاهی ب ــد بلکــه در تاسیســات امیرآب ــکا نمیکن ات
ایــران در آینــده از انــرژی حاصــل از جــوش هســتهای )کــه درآن زمــان بســیار 
مبحــث جدیــد و تازهــای محســوب میشــد( نیــز آزمایشــگاهی ایجــاد میکنــد 

کــه مــورد پرســش ســناتور فــورد قــرار میگیــرد. 
ــال  ــومی و در ح ــان س ــط مخصــوص کشــوری جه ــن حجــم از تقاضــا فق ای
توســعه همچــون ایــران نبــوده و همــان طــور کــه در اســناد النــه نیــز بــه آن 
ــز از  ــادا نی ــکا و کان ــی همچــون آمری ــک پیشــرفتهی غرب ــم، ممال ــر میخوری ب
ــرای  ــاال ب ــا اولویــت ب ــه عنــوان یــک منــع جایگزیــن و ب انــرژی هســتهای ب
تامیــن انــرژی مــورد نیــاز خــود از محــل انــرژی هســتهای تــا 8 ســال آینــده 

ــد.  ــاد میکنن از آن ی

نقاط خاکستری 
سیاســت آمریــکا در وهلــه ی اول نگــه داشــتن انحصــار کامــل تکنولوژیهــای 
مربــوط بــه انــرژی هســتهای )ولــو صلــح آمیــز( در دســتان چنــد ابــر قــدرت 
محــدود بــود. یعنــی ســایر ملــل حتــی بــرای مصــارف صلــح آمیــز نیــز حــق 

ردپای هفت دهه خصومت آمریکایی پیرامون انرژی هسته ای در اسناد النه جاسوسی
هستـه ای در اسـناد النـه

فراز علی پور
دانشگاه نوشیروانی بابل
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ــازی،  ــی س ــم از غن ــتهای اع ــش هس ــه دان ــتیابی ب ــراغ دس ــه س ــتند ب نداش
بازیافــت، چرخهــی ســوخت و... برونــد و صرفــا میبایســت محصــول نهایــی را 
از چنــد کشــور معــدود مثــل آمریــکا و شــوروی خریــده و از آن اســتفاده نماینــد. 

در یکی از بندهای گزارش سفیر آمریکا میخوانیم  
»خــودداری عرضــه کننــدگان: تاشــهای خــود را در رابطه بـــا گـــروه عـــرضه 
ــا از یــک سیاســت مشــترک در  ــم ت ــته ای گســترش داده ای ــنندگان هسـ کـ
ــوژی  ــن تکنول ــه ای ــتفاده شــود٬ ک ــاط خاکســتری” اس ــوژی “نق ــه تکنول زمین
منحصــرا بــرای برنامــه هــای هســته ای بــه کار نمــی رود٬ ولــی بــا تغییراتــی 
ــرای نقــاط حســاس هســته ای )همچــون غنــی ســازی و  ــوان از آن ب مــی ت

ــرد( اســتفاده نمــود.«  ــد کارب تجدی
آمریــکا در اجــرای ایــن بنــد نســبت بــه متحــدان خــود نیــز ســختگیر بــوده و 
در مــوردی چنیــن آمــده اســت:» قــرارداد فــروش تکنولــوژی هســته ای آلمــان 
ــوژی  ــی اســت کــه براســاس آن تکنول ــز حــاوی بندهائ ــل نی ــه برزی ــی ب غرب
تجدیــد کاربــرد نیــز بایــد به آن کشـــور فـــروخته شـــود کـــه بـــا اعتــراض ما 

روبــه رو شــده اســت.« 

همه چیز تحت کنترل باشد
امــا کــم و کیــف انتقــال انــرژی هســته ای بــه ایــران و واکنشــهای مقامــات 
ایرانــی بــه همتایــان آمریکایــی از قســمتهای خواندنــی اســناد النــه جاسوســی 

اســت.
 دکتــر اعتمــاد رئیــس وقــت ســازمان انــرژی اتمــی در گفتگویــی بــا بــی بــی 
ــه  ــود« ب ــته ای ش ــد هس ــران بای ــد، ای ــرب دروغ میگوی ــوان »غ ــا عن ــی ب س
ــخ  ــردازد. در تاری ــا میپ ــد آمریکاییه ــوب از دی ــرژی هســته ای مطل تشــریح ان
۲۱ دی ۱39۲ هجــری شمســی در برنامــه تــا ثریــا گفــت کــه غــرب در زمــان 
پهلــوی و در زمــان جمهــوری اســامی ایــران بــه دنبــال ایــن بــوده اســت کــه 

او بــر ایــران ســلطه ور باشــد و ایــران پیشــرفت نکنــد.
آمریکاییهــا ســعی دارنــد در آن زمــان کلیــه امــور مربــوط بــه بخــش هســته ای 
ایــران را مطابــق بــا میــل خــود پــی بگیرنــد و تاشــهای آنــان هــم مطابــق بــا 
اســناد بــه دســت آمــده در همیــن راستاســت. در تلکســی محرمانــه از ســفارت 
آمریــکا در تهــران مخابــره میشــود کــه "اهــداف و آرمانهــای آمریــکا" در ایــران 
را ترســیم مینمایــد:» تلکس شــماره تهــران ۰۰3۰۷ اهــداف و آرمانهــای آمریکا 
در ایــران را مشــخص مــی کنــد. اکثــر ایــن اهــداف انتهــای مشــخصی ندارنــد 
و نیازمنــد توجــه نزدیــک و مــداوم مــی باشــند... پیشــرفت در مســئله حقــوق 
بشــر٬ ارتباطــات گســترده انــرژی هســته ای٬ همــکاری در کنتــرل مــواد مخــدر 
در منطقــه٬ و پیــاده کــردن سیاســت تأمیــن اســلحه رئیــس جمهــوری...« و یــا  
»پیگیــری تدویــن متــن نهائــی توافقنامــه همــکاری هســتهای ایــران و آمریــکا 

منطبــق بــا اهــداف کارتــر« .
امــا ایــن توافقنامــه هــا و قراردادهــا قــرار اســت چــه اهدافــی را بــرای آمریــکا 
تامیــن ســازند و محتــوی آنهاچــه چیــزی اســت؟ در ســندی بــا عنــوان "خیلــی 
ــرارداد همــکاری هســته  ــه جاسوســی آمــده اســت:» یــک ق ــه" از الن محرمان
ای دوجانبــه بیــن ایــران و آمریــکا در ژوئیــه ۱9۷8 در تهــران منعقــد گردیــد 
کــه اولیــن نــوع آن اســت. ایــن قــرارداد توســعه اتمــی٬ ایــران را در محــدوده 
کنترلهــا و پیشــگیریهای قابــل قبــول بــرای مــا در مــی آورد و بایســتی نمونــه 
و مشــوقی بــرای دیگـــر موافقتنامــه هایــی از ایــن قبیــل باشــد.«  در حقیقــت 
ایــران بــا ایــن قراردادهــا قــرار اســت نســلی جدیــد و ســلطه پذیــر از اعمــال 
نفــوذ و کنتــرل آمریکایــی هــا در بحــث هــای هســته ای باشــد و بــه عنــوان 

یــک ســمبل بــرای مــوارد مشــابه بعــدی ایفــای نقــش کنــد.
امــا آمریکاییهــا عــاوه بــر تحمیــل قراردادهایــی از ایــن دســت، یــک حربــه ی 
قدیمــی دیگــر را کــه بــرای نســل مــا بســیار آشناســت را نیــز دنبــال میکردنــد. 

حربــه ی عــدم اجــازه ی غنــی ســازی اورانیــوم بــرای ســوخت راکتورهــا بــرای 
ــود.در  ــتهای خ ــا سیاس ــراه کردنشــان ب ــم کشــورها و هم ــردن دائ ــد ک نیازمن
بــاره ایــن سیاســت قدیمــی آمریــکا در اســناد النــه اینگونــه آمــده اســت:»باید 
بــه نفــع مــا باشــد کــه بــه انــدازه کافــی مقادیــر ســوخت بــرای برنامــه هــای 
انــرژی هســتهای بــرای مقاصــد صلــح بــرای ایــران فراهــم کنیــم. در عــوض 
بایــد بتوانیــم از ایــران بخواهیــم کــه در بازداشــتن دیگــران در تعقیــب برنامــه 
اشــاعه ســاحهای هســتهای بــه مــا کمــک کنــد٬ چنانچه ایــران در گذشــته در 

ایــن زمینــه ســودمند بــوده اســت )مثــل نســبت بــه پاکســتان(.« 
در ایــن بیــن نیــز رقابــت آمریکایــی هــا بــرای بســتن قــرارداد بــا ایــران و جــا 

نمانــدن از ایــن خــوان نعمــت قابــل توجــه اســت. 
ــارد دالری  ــا ده میلی ــه تقریب ــن معامل ــه در ای ــد ک ــی خواه ــکا نم ــر آمری »اگ

رقبــای  وســیله  بــه 
خارجــی حــذف شــود٬ 
ــیار  ــت بس ــد اولوی بای
باالیــی بــرای ایــن 
ــل شــود  ــرات قائ مذاک
حاصــل  اطمینــان  و 
کنــد کــه ســفارت مــا 
در تهــران بــه قــدر 
کافــی کارمنــد در ایــن 
ــن  ــه ای ــه دارد ک زمین
مذاکــرات را پشــتیبانی 
کلیــه  مــورد  در  و 
ــران  ــای ای ــه ه عاق
انــرژی٬  بــه  راجــع 
تکنولــوژی  و  علــوم 
ــی  ــد.«  یعن ــث کن بح
پــای  کــه  زمانــی 
شــرکتهای  منافــع 
میــان  در  آمریکایــی 
تنهــا  نــه  باشــد 
ــی  ــم و ممنوعیت تحری
نیســت بلکــه همــه ی 

ــی  ــای آمریکای ــی ه ــت را کمپان ــا بیشــترین منفع ــد ت ــه کار میبندن ــوان را ب ت
کســب کننــد تــا جایــی کــه در یکــی از اســناد آمــده ســفارت بــرای گســترش 
ــه یــک وابســته علمــی دارد:» وابســته  ــاز ب ــی تجــاری خــود نی ــوان چانهزن ت
علمــی بــه بازرگانــان منتخــب آمریکایــی توجــه بســیاری را معطــوف مــی دارد 
و بــه آنهــا در زمینــه هــای مختلف بخصوص انـــرژی هســـته ای٬ بـــاد٬ بـــرق 
و خورشــیدی کمــک مــی کنــد. اینهــا زمینــه هایــی اســت کــه ملــل دیگــر از 
جملــه فرانســه و آلمــان غربــی در آنهــا فعالیــت بســیار دارنــد. ظاهــرا آمریــکا 

در تســخیر ایــن گونــه بازارهــا بازنــده بــوده اســت.« 
روی دیگــر ســکه کــه آمریکاییهــا ســعی بــر فروختــن تجهیــزات دلخــواه خــود 
بــه قیمــت مــورد نظرشــان بــه ایــران هســتند، تاشــهای آنهــا جهــت اشــراف 
ــپرده  ــته و سرس ــی وابس ــی رژیم ــث خودکفای ــه باع ــی ک ــه فعالیت ــر هرگون ب
ــده از  ــت آم ــه دس ــناد ب ــد. در اس ــته ای میش ــه ی هس ــاه در زمین ــل ش مث
ســفارت آمریــکا نیــز ایــن مــورد آمــده تــا همچنــان تجــار آمریکایــی دســت 
بــاال را در مقابــل صنایــع ایرانــی داشــته باشــند. بــرای مثــال:» لطفــا در اوقــات 
ــر  ــام محــوی کــه مدی ــه ن فراغــت خویــش اطاعــات٬ بیوگرافیــک مــردی ب
عـــامل ســـیستم اطاعاتــی ایــران )ایــز ایــران( اســت )یــا بــوده( و گویــا در 
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ــرانINECO  و شــرکت  ــته ای ایـ ــتریسیته هسـ ــال تشــکیل شــرکت الکـ ح
ــدوارم  ــد. امی ــا ارســال نمایی ــرای م ــی باشــد٬ ب ــران م ــوژی پیشــرفته ای تکنول
بخــش اقتصــادی در مــورد وی اطلعــات خوبــی داشــته باشــد٬ چــون او ظاهــرا 
ــه  ــت ک ــرکتهایی اس ــکیل ش ــه تش ــاه در زمین ــیمای ش ــوش س ــکار خ خدمت
آمــاده واردســازی صنعــت تکنولــوژی پیشــرفته بــه ایــران مــی باشــند. هرگونــه 
اطـــاعات دیگــری کــه در مــورد دســت راســت محــوی یعنــی آقــای منــاوی و 
نیــز شــیرین )شــاهین ـ م( آقایــان٬ وکیــل و مشــاور تجــاری وی داشــته باشــید 
بــرای مــا جالــب خواهــد بــود. ایــن اطاعــات تنهــا جنبــه ارضــای کنجــکاوی 
ــه کــرات مطــرح  ــا تجــار ب ــام ایــن افــراد در گفتگــو ب شــخصی دارد٬ چــون ن
مــی گــردد ولــی کســب ایــن اطاعــات مــی توانــد در پــی بــردن بــه رابطــه 

هــای قــدرت بســیار مـــفید واقــع گــردد.« 

عبرتهای تاریخ
ــام  ــن خت ــاید حس ش
ــرت  ــا عب ــی م مقاله
بخــش  آموزتریــن 
در  ســفارت  اســناد 
انــرژی  بــا  ارتبــاط 
باشــد  هســتهای 
ــل  ــو قاب ــه نح ــه ب ک
توجهــی بــا واقعیــت و 
ــت  ــائل روز سیاس مس
همپوشــانی  ایــران 

دارد.
مهــم  از  یکــی  در 
ــن اســناد بدســت  تری
ســفارت  از  امــده 
مشــروح  آمریــکا، 
یــک  مذاکــرات 
آمریکایــی  ســناتور 
بــا امیرعبــاس هویــدا 
ــت  ــر وق ــت وزی نخس
ی  بــاره  در  آمــده 

اســت: زیــر  شــرح  بــه  ای  هســته  مســائل 
»ســناتور گلــن گفــت کــودل نگــران مســئله اشــاعه ســاح هــای هســته ای 
و خطــر غنــی ســازی ســوخت هســته ای مــی باشــد. کارتــر٬ رئیــس جمهــور 
منتخــب آمریــکا٬ اظهــار داشــته اســت کــه مخالــف هرگونــه تعهــد جدیــد ایالت 
متحــده مبنــی بــر فــروش ســوخت یــا تکنولــوژی هســته ای مــی باشــد. دولــت 
ایــران در زمینــه ســوخت هســته ای چــه ضمانــت هایــی را الزم دارد؟ هویــدا٬ 
نخســت وزیــر ایــران٬ گفــت دولــت ایــران در صــدد تولیــد بمــب هــای اتـــمی 
نـــیست و دولــت ایـــران  نمــی توانــد بــا زرادخانــه هــای شــوروی یــا ایالــت 
متحــده رقابــت کنــد. نخســت وزیــر تأکیــد نمــود کــه تکنولــوژی هســتهای را 
نمــی تــوان بــه چنــد قســمت تفکیــک نمــود. ضمانتهــای مربــوط بــه ســوخت 
یــا ســایر تکنولوژیهــای هســتهای بایســتی ضمانــت بیــن المللــی باشــد. دولــت 
ایــران بــه عنــوان یکــی از امضاکننــدگان NPT نمــی توانــد کنتــرل کشــورهای 
دیگــر را بــر برنامــه هــای انــرژی هســته خــود بپذیــرد. ســناتور گلــن پرســید 
اگــر چندیــن کشــور تأمیــن کننده"ســوخت هســته ای ایــران را ضمانــت کننــد" 
)یعنــی ایــران ســوخت مــورد نیــازش را بــرای برنامــه هــای صلــح آمیــز از خارج 
ــران  ــت ای ــد( دول ــه ی آن ننمای ــه تهی ــدام ب ــد و خــودش اق از کشــور وارد کن

چــه سیاســتی اتخــاذ خواهــد کــرد؟ هویــدا نخســت وزیــر ایــران مقایســه ای 
بــا معاهــدات نظامــی انجــام داد و گفــت در زمــان بــروز بحــران٬ کشــورهازیاد 
حــرف مــی زننــد امــا از عمــل خبــری نیســت. در ســال ۱9۴۱ هنگامــی کــه 
ــد  ــت و کشــور چن ــرار گرف ــم ق ــس موردتهاج ــوروی و انگلی ــران توســط ش ای
تکــه و اشــغال شــد٬ هیــچ کشــوری بــه یــاری ایــران نیامــد. نخســت وزیــر بــا 
تأکیــد اظهــار نمــود کــه اگــر ایــران بــار دیگــر توســط شــوروی مــورد تهاجــم 
قــرار گیــرد٬ دولــت ایــران “سیاســت ســرزمین ســوخته” را اتخــاذ خواهــد نمــود٬ 
یعنــی مــردم ایــران هــر چیــزی )مناطــق نفتــی٬ کارخانههــا٬ خطــوط نفتــی و 
ــم  ــظ کنی ــم اســتقال خــود را حف ــر نتوانی ــرد. "اگ ــد ک ــود خواهن ــره( را ناب غی
نمــی خواهیــم زنــده بمانیــم" نخســت وزیــر ســپس بــه قطعنامــه ۲۴۲ ســازمان 
ملــل متحــد کــه هــم آمریــکا و هــم شــوروی بــا آن موافقــت کــرده انــد٬ اشــاره 
ــام تقســیم  ــا ویتن ــران ماننــد کــره و ی نمــود. براســاس چنیــن قطعنامــه ای ای

خواهــد شــد.« 
اینکــه حتــی نخســت وزیــر بهایــی شــاه هــم کوچکتریــن اعتمــادی بــه غربیهــا 
و قدرتهــای جهانــی خصوصــا آمریــکا نداشــت، آن هــم در ۴۰ ســال پیــش کــه 
ــدازه  ــن ان ــه ای ــران ب ــر ای ــا و در براب ــا در دنی ــدی آمریکاییه پیشــینه ی بدعه
تاریــک و ســیاه نبــود مــا خــود بایــد ایــن حدیــث مجمــل بخوانیــم از برخــی 

سیاســیون خویــش.
 امــا جالــب اینجاســت کــه در اســناد بدســت آمــده از ســفارت آمریــکا در تهــران 
ــی  ــن ب ــکا ای ــران و کشــورهای تحــت ســلطه ی آمری ــم کــه فقــط ای درمیابی
اعتمــادی را نســبت بــه آنــان ندارنــد بلکــه شــرکای اروپایــی آمریــکا نیــز نــه 
اعتمــادی بــه وعــده هــا و توافــق نامــه هــای دوستانشــان دارنــد و نــه سیاســت 
ــه شــده  ــکا برایشــان پذیرفت هــای متناقــض و اســتانداردهای دوگانهــی  آمری
ــه  ــاره ی فرانس ــد در ب ــف ش ــی کش ــی جاسوس ــه النه ــی ک ــت. در گزارش اس
اینگونــه گفتــه شــده اســت:» هنگامــی کــه در ۱963 دوگل از تأسیســات اتمــی 
فرانســه بازدیــد مــی کــرد٬ گفــت: "ایــن کــه دو ابـــرقدرت )آمریــکا و شــوروی( 
بـخواهـــند بـــرای همیشــه انحصــار نیــروی اتمــی را در دســت داشــته باشــند٬ 
بــدان معنــی اســت کــه دنیــا بــه ســلطه دو جانبــه آنهــا تــن در داده اســت. و 
کشــور مــا نمــی توانــد ایــن را بپذیــرد." اصــول دوگل بــه علــت عــدم اعتمادش 
بــه آمریــکا و اینکــه علقــه منــد بــود تحت ســلطه آمـــریکا عـــمل نکند٬ دســتور 

ساختن بمب اتمی را صادر کرد.« در ادامه ی سند آمده است: 
ــه  ــی٬ و در نتیج ــدرت اتم ــر ق ــود ب ــلطه خ ــظ س ــرای حف ــط ب ــکا فق »آمری
بامنــازع بــودن اعمــال نظریاتــش اســت کــه ســعی در ممانعــت از دسترســی 
دیگــران بــه قــدرت هســته ای دارد٬ و هیــچ معیــار انســان دوســتانه و اخاقــی 
ــز صــادق نمــی  ــا نی ــن ادع ــت متحــده در ای ــی ایال ــوده و حت ــه نب در آن نهفت
باشــد٬ بدیــن معنــی کــه امــروزه بــه غیــر از 5 قــدرت اتمــی جهــان٬ کشــورهای 
ــه  ــی ب ــای جنوب ــرائیل و آفریق ــتان و اس ــد٬ پاکس ــل٬ هن ــر همچــون برزی دیگ
ــا در راه حصــول آن مــی باشــند.  ســاح هســتهای دسترســی پیــدا کــرده و ی
در ایــن میــان اســرائیل و آفـــریقای جنوبــی همــکاری دوجانبــه داشــته و تقریبــا 
ــه اتفــاق ناظــران معتقدنــد کــه اســرائیل چندیــن بمــب اتمــی  اکثــر قریــب ب
دارد. لیکــن آمریکاییهــا قدمــی در خصــوص مخالفــت با دســتیابی اســرائیل بـــه 
ســـاح هســـته ای برنداشــته و حتــی هیچ اقدامــی٬ ولو نمایشــی در جهت تحت 
فشــار قــرار دادن آن نیــز ننمــوده انــد٬ در حالــی کــه سیاســت آمریــکا نســبت 

بــه پاکســتان در ایــن خصــوص کامــل متفــاوت مــی باشــد... 
جــای تعجــب اســت کــه٬ آمریــکا از کلیه فعــل و انفعالت اتمی شـــوروی مـــطلع 
اســت٬ چگونــه از دسترســی و یــا عــدم دسترســی اســرائیل بــه ســاح اتمــی 
اطلعــی نـــدارد؟ و تـــنها از قـــول بســیاری از تحلیلگــران و بــه صــورت احتمال 

مطرح می کند.« 
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رابطــه بــس عمیــق میــان رادیکالیــزم در کردســتاِن پــس از انقــاب و 
سرنوشــت روابــط ایــران و آمریــکا وجــود دارد. هــم اســناد النــه و هــم اســناد 
انتشــار یافتــه از مراکــز و مقامــات عــراق دربــاره  نقــش آفرینــی مراکــز امنیتــی 
ایــن کشــور در خشــونت هــای پــس از انقــاب در کردســتان بــه خوبــی نشــان 
مــی دهــد  کــه کردســتان و نــوع نظامــی گــری احــزاب کمولــه و دمکــرات و 
ــرای تخریــب  ــازی را ب ــق اقلیــت بهتریــن زمیــن ب چریــک هــای فدایــی خل
دولــت مرکــزی و انقــاب ایــران توســط دســتگاه هــای امنیتــی غــرب و بــه 
ویــژه آمریــکا فراهــم کــرده اســت و گســتره وســیع نگرانــی هــای ناشــی از آن، 
از بزرگتریــن انگیــزه هــای تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا واقــع مــی شــود. 
خشــونت، ســربریدن بــا موزاییــک و گســتراندن خیمــه وحشــت بــر کردســتان 
ــه و دمکــرات و  ــر از داعــش امــروز را از عملکــرد کمول ماهیتــی گاه خشــن ت
چریــک هــای فدایــی خلــق در تاریــخ بــه تصویــر مــی کشــد و در حالــی کــه 
بــا تأکیــد امــام خمینــی و توجــه دولــت موقــت، کردســتاِن پــس از انقــاب در 
اولویــت برنامــه ریــزی و طــرح هــای توســعه ایــران قــرار گرفتــه بــود؛ یکبــاره 
ــران را از مسیرتوســعه سیاســی  ــی هــم ای ــا برجســته شــدن بحــران امنیت و ب
ایــران بــاز مــی دارد و هــم مســیر توســعه اقتصــادی کردســتان را بــا چالشــی 
بــزرگ مواجــه مــی کنــد؛ آن چــه کــه رادیکالیــزم بــرای کردســتان بــه ارمغــان 
مــی آورد؛ مظلومیتــی بــس گســترده تــر تصــور مــا، بــرای کردهــا و کردســتاِن 

ایــران اســت.
ــاب  ــه انق ــده ب ــاه مان ــه م ــامی در دو س ــاب اس ــروزی انق ــتانه پی در آس
ــب  ــک مذه ــی )ی ــر مذهب ــرف رهب ــه از ط ــام ن ــای ام ــه پیام ه ــد ک می بینی
خــاص(، بلکــه از طــرف یــک رهبــر دینــی صــادر می شــود. جامــع االطــراف 
نــگاه می کنــد. بحــث تــرک، کــرد، شــیعه و ســنی نــدارد و انقــاب و نهضــت 
ــه مســئله قومیت هاتلطیــف می کنــد. رهبــر دینــی و محلــی خــود  را نســبت ب
را ناگزیــر مــی دیدنــد کــه در چارچوب هایــی بــا امــام همراهــی و در مقطعــی 
از نهضــت حمایــت و از امــام پیــروی کننــد. در واقــع خــارج از ایــن جریــان، 
افکارعمومــی بــه کســی اجــازه نمــی داد شــعار دیگــری را مطــرح کنــد. حتــی 
ــد  ــای تن ــته گرایش ه ــه از گذش ــتان ک ــمال کردس ــپ در ش ــای چ جریان ه
ــی را از  ــام خمین ــوی داشــته اســت، شــخصیت ام ــه  ق کمونیســتی در آن زمین
بُعــد ضــد اســتبدادی و ضــد امپریالیســتی پذیرفتــه بودنــد. امــام رفتــه رفتــه در 
ــن قومیت هــا و  ــه خصــوص در بی ــران ب ــت ای چارچــوب افکارعمومــی کل مل

بــه ویــژه ملــت کــرد، نفــوذ خوبــی پیــدا کــرده بــود.
با پیروزی انقاب اسامی به هر حال یک دولت نوپا روی کار آمد.

ــان  ــش نش ــی واکن ــای مذهب ــدا جریان ه ــه ابت ــم ک ــرایط می بینی ــن ش در ای
می دهنــد. بــه ایــن صــورت کــه در کردســتان وقتــی آقــای عزالدین حســینی در 
شــمال غرب در گذشــته بــه عنــوان رهبــر دینــی عمــل می کــرد، آرام آرام بــه 
عنــوان یــک رهبــر صددرصــد سیاســی بــا محــور شــعارهای قوم گرایــی عمــل 
ــات  ــده عملی ــا فرمان ــه مدت ه ــور(  ک ــه س ــی" ) حم ــای "مرادبیگ ــد؛ آق می کن
ــده  ــخ زن ــوان تاری ــه عن ــوده اســت؛ در یادداشــت های تاریخــی اش ب ــه ب کومل
اشــاره می کنــد کــه مــا بــه عنــوان نماینــده خلــق کــرد در واقــع دو نماینــده 
ــی کــه بایــد هــر گــروه فقــط یــک نماینــده می داشــت؛ امــا  داشــتیم. در حال

ســازمان ، یــک نماینــده هــم از "شــیخ عزالدیــن حســینی" داشــت کــه او هــم 
بــا مــا بــود و مــا  او را کنــار عزالدیــن حســینی گذاشــته بودیــم.

 در ایــن شــرایط امــام نــه تنهــا هیــچ گاه نقــش رهبــری دینی خــود را از دســت 
نــداد بلکــه بعــد از انقــاب اتفاقــا ایــن نقــش را تقویــت کــرد.  ایشــان دیگــر از 
ایــن بــه بعــد تشــر می زننــد و می گوینــد شــعار مــا برابــری و بــرادری اســت، 

مــا تــرک، کــرد و فــارس نداریــم؛ مــا ســنی و شــیعه نداریــم.
ــن  ــی از ســوی مخالفی ــام، کنش های ــا گفتمــان ام ــات و ی ــن ادبی ــل ای در مقاب
انجــام شــد کــه مدافعیــن انقــاب را بــی آن کــه خودشــان بخواهنــد، وادار بــه 

ــرد.   ــی ک ــای امنیت عکس العمل ه

ــازرگان طــوری نبــود کــه چــه در  اساســا ذائقــه هــم امــام و هــم مهنــدس ب
ایــام مبــارزات علیــه رژیــم شــاه و چــه بعــد از پیــروزی انقــاب، گرایشــی بــه 

خشــونت و فازهــای مســلحانه داشــته باشــند.
ایــن احــزاب شــعارهایی را می دادنــد کــه یــک ســری خواســته های تاریخــی، 
کــه جــزو مطالبــات تاریخــی کردهــا بــود را تــا حــدودی پوشــش مــی داد. در 
درونشــان افــراد بســیار خــوش ســابقه از لحــاظ تئوریــک کــم نداشــتند. آنهایــی 
ــه  ــد ب ــام داده بودن ــم انج ــه مارکسیس ــگاهی در زمین ــک دانش ــه کار تئوری ک

مرکزیــت ایــن احــزاب رســیده بودنــد.
جــوان تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد. می گویــد ایــن شــعارهای آرمانــی اینجــا 
ــرد و  ــور ک ــول مح ــورده ح ــی فروخ ــای تاریخ ــر عقده ه ــد. اگ ــق می یاب تحق
ــه نقطــه انفجــار  کردســتان هــم متــورم شــده باشــد؛ باالخــره یــک جایــی ب
می رســد. نیروهــای چــپ بــه خصــوص جریــان چریک هــای فدایــی و اشــرف 
ــن طــرف را  ــی دســت ای ــد. ول ــگاه را خــوب تشــخیص دادن ــن بزن ــان ای دهق

خــوب نخوانــده بودنــد.
کردستان در اسناد النه

صحبــت هــای گذشــته پــاره ایســت از جریانــات شــکل گرفتــه در کردســتان در 
حــول بــازه زمانــی انقــاب اســامی و در ایــن متــن ســعی شــده تــا سیاســت 
هــای آمریــکا را در قبــال جریانــات فکــری و تحــرکات آن هــا در کردســتان و 
خواســت آمریــکا از روابــط بیــن اقلیــت هــا بــا دولــت مرکــزی بویــژه اقلیــت 
ــرای درک  ــنده ب ــر نویس ــد. از نظ ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــران را م ــرد در ای ک

کردستان در پستوی اسناد

احسان فراهانی
دانشگاه صنعتی ارومیه

مروری بر اسناد النه جاسوسی پیرامون کردستان 
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هرچــه بهتــر تصمیمــات اتخــاذ شــده آمریــکا در قبــال اقلیــت کــرد و افدامــات 
آن بایســتی ســودی را کــه دولــت آمریــکا در پــی آن بــود را مــورد بررســی قــرار 
داد. طبــق مطالعــه برخــی اســناد ایــن نتیجــه گگیــری حاصــل آمــده اســت کــه 
آمریــکا در چاچوبــی منظــم موضــع خــود بــا ایــن اقلیــت را ترتیــب داده اســت 

کــه اضــاع آن متشــکل هســتند از :
۱-  امنیــت و ثبــات منطقــه نــه از منظــر حقــوق بشــری بلکــه امنیتــی متوجــه 
رژیــم جعلــی اســرائیل و نگــه داشــتن نبــض ثبــات منطقــه در دســت آمریــکا 

۲-  جمهــوری اســامی در صــدد مقابلــه بــا ایــن جریــان برمــی آیــد و مــدت 
ــه  ــی شــود واز ب ــن امرم ــاب صــرف ای ــای انق ــی ه ــات توانای ــدی امکان مدی
ــک  ــن خودی ــری مــی شــود و ای ــه هــای ســازنده جلوگی ــن آن در زمین کاررفت

امتیــاز بــه نفــع ضــد انقــاب اســت.
3-  جمهــوری اســامی ناچــار از مذاکــره بــا رژیــم بعــث شــده و در ازای قطــع 
ــت گســترش انقــاب اســامی در  ــکا  از باب ــی آمری ــراق ، نگران ــکات ع تحری
منطقــه یــا آنچــه صــدام تحریــک شــیعیان عــراق مــی خوانــد ، رفــع مــی شــود.

۴-  درصــورت درگیــر شــدن ارتــش در مقابلــه باجریــان بافت وسیســتم وابســته 
ــت  ــری دس ــن درگی ــرار گرفت ــت ق ــر در اولوی ــه خاط ــش ب ــکای ارت ــه آمری ب
نخــورده باقــی مــی مانــد و همچنیــن احتیــاج بــه لــوازم یدکــی ایــن وابســتگی 

را تشــدید مــی کنــد و در نتیجــه کانــال نفــوذی آمریــکا بــاز مــی مانــد.
5-  تهــی نمــودن جمهــوری اســامی از گفتمــان انقابــی و ســاخت تنهــا یــک 
ــا اســم جمهــوری اســامی )آمریــکا زمانــی کــه  نظــام از درون تهــی آنهــم ب
متوجــه ایــن موضــوع میشــود کــه فتنــه هــای قومیتــی بــرای برانــدازی کاری 
ــم  ــه آن خواهی ــه ب ــرد ک ــش میگی ــن سیاســت را پی ــرد ای ــد ب ــش نخواه از پی

پرداخــت(
دولــت آمریــکا مکــرا توســط مکاتباتــی کــه بــا ســفارات و کنســولگری هــای 
ــه خواســت  ــوان ب ــه بت ــن داد ک ــر ای ــه انجــام میدهــد ســعی ب خــود در منطق
هــای مذکــور خــود بــا نهایــت نیرنــگ دســت یابــد. آنهــا میخواهنــد بیشــترین 
بهــره بــرداری ممکــن را در دســتور کار قــرار دهنــد اگــر برانــدازی آیدشــان شــد 
کــه چــه بهتــر اگــر هــم در برانــدازی موفــق نبودنــد ســعی در نفــوذ و انحــراف 
ــد  ــرار میدهن ــردم جمهــوری اســامی را در دســتور کار ق ــن م و شــکاف در بی
تــا بتواننــد حدالمقــدور منافــع خودشــان در منطقــه را حفــظ نماینــد. بــر همیــن 
اســاس اســت کــه روابــط خــود را بــا دولــت هــا تنظیــم مینماینــد و اگــر دولــت 
مرکــزی موافــق بــود بــر ســر اقلیــت هــا میزننــد و اگــر دولــت مرکــزی مخالــف 

بــود اقلیــت هــا را ابــزار خــود میســازند.
ــه شــیطان  ــر میشــویم ک ــن ام ــه ای ــه جاسوســی متوج ــه اســناد الن ــا مطالع ب
ــی کــه نوکــرش محمدرضــا  ــرای برخــورداری کامــل از خــوان یغمای ــزرگ ب ب
در ایــران فراهــم کــرده بــود٬ سیاســت ســرکوب کردهایــی کــه خواهــان رهایــی 
از ســلطه اهریمنــی شــاه بودنــد را بــه وی تجویــز مــی کــرد. جــزوه ســیا مــی 
نویســد: “از اواخــر ۱9۴۰ تــا اوایــل ۱9۷8 رژیــم شــاه قــادر بــه آرام نگهداشــتن 
نســبی کردهــا بود.ایــن منظــور از طــرق زیــر عملــی گردیــد: حضــور نظامــی 
گســترده درمنطقــه کردنشــین٬ مســلح کــردن کردهــای وفــادار بــه حکومــت٬ 
تبعیــد رهبــران ایلــی مظنــون بــه فعالیتهــای ضــد حکومتــی و توســعه امکانــات 
اقتصــادی و آموزشــی در منطقه.”طــرح اصاحــات ارضــی کــه از طــرف 
ــاورزی  ــودی کش ــر ناب ــاوه ب ــود ، ع ــده ب ــه ش ــی دیکت ــاران آمریکای مستش
ــود:» اصاحــات ارضــی  ــه ایــن جهــت نیزب ووابســته کــردن مملکــت ناظــر ب
ــه  ــر ناحی ــش از ه ــراردارد بی ــل ق ــران قبای ــدار رهب ــف اقت ــه درجهــت تضعی ک
ایــران در شــمال غــرب آن تأثیــر و ســرعت اجراداشــته اســت. هــر چنــد کــه 
ــد اجــازه  ــت وفادارن ــه دول ــل کــه تصــور مــی شــده ب ــران قبای بعضــی از رهب
یافتــه انــد کــه امــاک وســیعی را حفــظ نماینــد. « همچنیــن رژیــم آمریکایــی 
شــاه بــرای آنکــه بــا فــراغ بــال بــه سیاســتهای توســعه طلبانــه خــود در خلیــج 

فــارس بپــردازد و سیاســتهای رژیــم صهیونیســتی بــرای تضعیــف جبهــه اعــراب 
را کــه در آن زمــان بــه ظاهــر رویــاروی صهیونیســتها بودنــد را پیــش ببــرد ، 

از خواســت بــه اصطــاح خودمختــاری کردهــای عــراق حمایــت مــی کنــد.
ــراق  ــم ع ــکا بارژی ــع آمری ــاه ودرواق ــم ش ــی رژی ــس ازمدت ــف ، پ ــن وص  باای
بــه مصالحــه مــی رســدو آنــگاه ایــن دو مشــترکًا بــه ســرکوب بــه اصطــاح 

ــد. ــی پردازن ــاری م خودمخت
آنچــه بــه صراحــت مــی تــوان گفــت ایــن اســت کــه کردهــا وجــه المصالحــه 
مقاصــد و نیــات ابرقدرتهــا و رژیمهــای حاکــم مربوطــه شــان بــرای دســتیابی 

بــه منافــع و  مقاصدشــان بودنــد.
پــس از انقــاب اســامی رژیــم عــراق همیــن سیاســت را بــه کار مــی گیــرد و 
بــا پشــتیبانی از مدعیــان خودمختــاری در کردســتان ایــران ســعی مــی کنــد از 
جمهــوری اســامی امتیازبگیــرد ، لــذا خانهــا و فئودالهایــی را کــه شــاه تقویــت 
کــرده بــود و ســایر بازمانــدگان رژیــم منحــوس شاهنشــاهی را تحریــک کــرده 
تــا زیــر لــوای خودمختــاری بــرای ســرنگونی جمهــوری اســامی فعالیــت کنند.

ــعار  ــه اول ش ــت نیم ــتان »درجه ــای کردس ــه ناآرامیه ــی ک ــا زمان ــن ت بنابرای
دموکراســی در ایــران ٬ خودمختــاری در کردســتان«  بــود و منجــر بــه 
خودمختــاری در کردســتان نمــی شــد )و آمریــکا مــی دانســت کــه خودمختــاری 
ــًا  ــود و اص ــق ش ــد متحق ــی توان ــه آورده ،    نم ــی ک ــتان ،  بدالیل در کردس
خودمختــاری همــواره یــک بهانــه بــوده اســت.( ایــن غائلــه بــه طــرح آمریکایی 
ــه رو واســتقرار نهادهــای دمکراتیــک کمــک مــی  روی کار آمــدن دولــت میان
کنــد و قابــل اســتفاده اســت. آشــکار اســت کــه در صــورت موفقیــت ایــن طــرح 
شــوم ،   ناآرامیهــا نیزفــرو مــی نشســت وجریانهــای فعــال در کردســتان مــی 
توانســتند بــا دولــت مــورد نظــر آمریــکا بــه مذاکــره نشســته و بــه خواســتهای 
خــود برســند ،   در آن صــورت اگــر بــاز کســانی بــه ادعاهــای گــزاف دایــر بــر 
خــود مختــاری اصــرار مــی ورزیدنــد بــا ســرکوب مواجــه مــی شــدند و در ضمن 
ضــرورت ابقــای بافــت تصفیــه نشــده ارتــش را توجیــه مــی نمودنــد. در ایــن 
مرحلــه نیــز بــا هدایتهــای مقــام والیــت فقیــه امــام خمینــی و بیــداری امــت 

بــود کــه ایــن طــرح آمریکایــی نقــش بــر آب شــد.

ــا  ــه کردســتان از طریــق دولــت موقــت ب ــد کــه آرام کــردن غائل  ناگفتــه نمان
روش ســازش و مذاکــره تحــت رهنمودهــای آمریــکا موجــب تقویت و اســتحکام 
دولــت موقــت از نظــر سیاســی مــی شــد و تقویــت دولــت موقــت و اســتحکام 

آن یکــی از برنامــه هــا و ایــده هــای آمریــکای جنایتــکار بــود.
سند شماره )۱۴) تاریخ: ۱8 مهر ماه ۱358

جــاف ادعامــی کنــد کــه هیــچ کــس بــه اســتثنای عــراق بــه کردهــا کمــک 
نمــی رســاند و کمــک عــراق بســیارزیادً در درخواســت کمــک از عــراق اســت. 
ــند٬  ــوردار باش ــار برخ ــن اعتب ــه از حس ــی ک ــه کردهای ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
تقریبــا اختیــار کامــل دارنــد. ســوریه بــه کردهــای شــمال٬ ســورانیها کــه تحــت 
رهبــری جلــل طالبانــی قــرار دارنــد کمــک مــی رســانده٬ امــا اینــک از کمــک 
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آنهــا کاســته شــده اســت. در ۰ ...............هنگامــی کــه جــاف بغــداد را تــرک 
کــرد٬ طالبانــی دربغــداد بــه دنبــال کمــک بــود

ــت  ــار حاکــی ازحمای ــی براینکــه اخب ــی داشــته مبن ســازمان ســیا طــرح های
ــری  ــات س ــران را در جلس ــای ای ــایر اقلیته ــا و س ــوروی از کرده ــای ش ه
ــت موقــت داشــته ، مطــرح  ــا بعضــی از ســران دول ــی کــه ب ــادل اطاعات تب
نمــوده و بزرگنمایــی کنــد. ایــن اقــدام ســازمان ســیا بــرای متوهــم ســاختن 
مقامــات مذکــور نســبت بــه عوامــل آمریکایــی فعــال در کردســتان و ماهیــت 
ــای  ــت ه ــن دخال ــه ای ــد ک ــان در نیابن ــا آن ــوده ت ــراق ب ــم ع ــای رژی دخالته
عــراق ناشــی از ســیر وابســتگی از شــرق بــه غــرب ایــن رژیــم در ســالهای 
ــرس  ــرب از ت ــه غ ــه ب ــراد دلباخت ــن اف ــی آن ، ای ــت و در پ ــوده اس ــر ب اخی
مترســکی کــه آمریــکا علــم کــرده بــود هــر چــه بیشــتر از گذشــته بــه طــرف 

ــد. ــران را اعــاده نماین ــع پیشــین او در ای ــد و مناف ــدا کنن او ســوق پی
 یکــی از ایــن جلســات معــاون نخســت وزیــر وقــت )امیــر انتظــام( از مأمــور 
ســیا بــا صراحــت راه حــل مســئله کردســتان را طلــب مــی کنــد ، طرح مســئله 
آنقــدر بــی شــرمانه اســت کــه حتــی مأمــور ســیا آن را نمــی توانــد بــاور کنــد 
)ســندمربوطه در کتــاب افشــاگری شــماره ۱۰ بخــش اسنادســیا ، ســند شــماره 

۱۰ انتشــاریافته اســت(.

ــری از  ــه و جلوگی ــات منطق ــر ثب ــکا ب ــت آمری ــل سیاس ــه اص ــی ک از آنجای
گســترش اجتنــاب ناپذیرانقــاب اســامی مبتنــی بــوده ،  راه حــل پیشــنهادی 
ســیا ، تشــکیل کنفرانــس بــا عــراق و ترکیــه بــوده تــا بــا رد و بــدل نمــودن 
امتیــازات و عقدتوافقــات بیــن دولتهــای درگیــر بــا مســئله ، نگرانــی آمریــکا 

از بابــت مــواردی مثــل مــوارد زیــر رفــع شــود :
ــر  ــرایت فک ــب س ــران از جان ــی ای ــر نفت ــه ذخای ــبت ب ــوه نس ــد بالق تهدی

خودمختــاری بــه خوزســتان.
تقویــت فکرخودمختــاری در بیــن کردهــای کشــورهای هــم جهــت یادوســت 

بــا آمریکامثــل عــراق وترکیــه.
ــن  ــل از آن آمریکاای ــال 58 و قب ــران.  در س ــیه در ای ــت روس ــت موقعی تقوی
ــه  ــت دیرین ــر خواس ــدی در براب ــه س ــه مثاب ــران ب ــه ای ــته ک ــدگاه را داش دی
ــن  ــا ای ــد و ب ــی باش ــارس م ــج ف ــه خلی ــه منطق ــی ب ــرای راهیاب ــیه ب روس
حســاب تجزیــه ایــران یــک قــدم روســیه را بــه مقصــود نزدیــک مــی کنــد.

آمریــکا بــا مشــاهده کمــک هــای خارجــی کــه عمدتــًا از طــرف عــراق تأمیــن 
ــود  ــوم خ ــت مقاصــد ش ــدت در جه ــتان را در دراز م ــه کردس ــد غائل ــی ش م

مــی دیــد.
وابســته دفاعــی آمریــکا در ایــران پیشــنهادهایی در ایــن رابطــه مــی دهــد: » 
ــرای تضمیــن خودمختــاری بیشــتر  کردهــا ممکــن اســت از قــدرت کافــی ب
ــر  ــر فک ــال حاض ــا در ح ــند ٬ام ــوردار باش ــران برخ ــرب ای ــود در غ ــرای خ ب
مــی کنیــم کــه آنهــا قــادر بــه بســط قــدرت و نفوذخــود درجهــت برانــدازی 

دولــت نیســتند. اگــر کردهــا ، آذربایجانیهــا ، اعــراب و ســایر گروههــای قومــی 
تاشــهای خــود را هماهنــگ و ازیکدیگرحمایــت کننــد بــه عقیــده مــا آنهــا 
ــد ارتــش را در  ــان در دو مــاه آینــده بتوان ــد. اگــر پالیزب امــکان موفقیــت دارن
کردســتان خنثــی کند)ایــن یــک امــکان اســت( و تــوده بــه خاطراضمحــال 
ــا(  ــًا کرده ــه لزوم ــان )ن ــد ، آن گاه پالیزب ــی را رهاکن ــتراقتصاد ، خمین بیش
ممکــن اســت بــه عنــوان یــک رهبرجدیــد مــورد قبــول واقــع شــود. وابســته 
ــی  ــود نم ــودی خ ــه خ ــا ب ــه مســئله کرده ــان معتقداســت ک ــی همچن دفاع

توانــد تختــه پرشــی بــرای ســرنگونی رژیــم فعلــی خمینــی باشــد.«
ــی  ــروع م ــی را ش ــترده و همزمان ــای گس ــران فعالیته ــیا در ای ــوران س مأم
کننــد تــا یــک ائتــاف از لیبرالهــای سیاســی غیــر مذهبــی ،   بــه اصطــاح 
ــه  ــش ب ــه ارت ــی ک ــش درصورت ــته ارت ــران وابس ــه رو و س ــون میان روحانی

ــد. ــاد کنن ــود ،   ایج ــرح ش ــد مط ــل کار آم ــک عام ــوان ی عن
تمــاس بــا گروهکهــای سیاســی مختلــف ادامــه مــی یابــد تــا در موقــع لــزوم 
ــا  ــون در رابطــه ب ــه تاکن ــد. اســنادی ک ــت کنن ــه حمای ــن راه حــل میان از ای
افــرادی مثــل بنــی صــدر ،   امیرانتظــام ،   شــریعتمداری ،   … افشــا شــده 

انــد ،   همگیجوانبــی ازایــن طــرح بــوده انــد.
 آمریکامــی دانســت کــه راه حــل هــای نظامــی مثــل شــورش در کردســتان نه 
تنهــا کافــی نیســتند ،   بلکــه حمایــت از آنهــا موجــب مــی شــود فاســدهایی 
کــه در درون و بیــرون دولــت موقــت نــزد آمریــکا جلــوه گــری مــی کردنــد و 

امیدهــای آمریــکا در طــرح خــود بودنــد مجبــور بــه فاصلــه گرفتــن شــوند.
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۹صفحه

مرتضی خاکپور
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

ماجرای بارزانــــی ها در اسناد النه
مروری بر اسناد النه جاسوسی پیرامون بارزانی ها 

ــان ســال پنجــاه و هشــت،حرکت خودجــوش دانشــجویان ســبب  ســیزدهم آب
اتفاقــی شــد کــه بــه انقــاب دوم مشــهور شــد. ایــن حرکــت ادامــه مســیری 

بــود کــه از آذر و خــرداد ۴۲ بــه بهمــن 5۷ رســیده بــود. 
ــه جاسوســی  ــی الن ــا خطــوط اطاعات ــرآن اســت ت ــعی ب ــن حاضــر س در مت
آمریــکا دربــاره ی اوضــاع کردســتان روشــن شــود. همچنیــن از تحلیــل  هــای 
کشــف شــده از النــه جاسوســی نیــز اســتفاده شــده کــه بیــان گــر حضــور و 

حرکــت اطاعاتــی کامــل آمریــکا در ایــران اســت.
ــو رفتــه از النــه جاسوســی )سندشــماره ۷_گــروه هــای  در بخشــی از اســناد ل

اقلیــت( مــی خوانیــم کــه
* کردها 

بزرگتریــن گــروه اقلیــت نــژادی در ایــران و بیــش از یــک میلیــون نفــر مــی 
ــاه  ــتان و کرمانش ــی٬ کردس ــای آذربایجــان غرب ــتر قســمت ه ــند و دربیش باش
ــا نواحــی عــراق و ترکیــه کــه آنجاهــا هــم محــل  زندگــی مــی کننــد کــه ب
ســکونت کردهاســت٬ هــم مــرز مــی باشــند. اگــر چــه کردهــا اســتقلل فکــری 
دارنــد٬ امــا در ســالهای اخیــرا هیــچ مقاومــت گســترده ای را در مقابــل کنتــرل 

دولــت نشــان نــداده انــد.
*بافت اجتماعی 

قبیلــه ای زندگــی کــردن نیــز باعــث عــدم اتحــاد بیــن کردهــا شــده اســت. 
ــه دســت آورده  ــوده  اســت کــه بیشــترین بیعــت را ب ــه ب در طــی قرنهــا قبیل
اســت. حتــی کردهــا هویــت و وابســتگی قبیلــه ای خــود را بــرای ســالها حفــظ 
کــرده انــد. ایــن چنیــن وفــاداری بــه قبیلــه و انــزوای کوهســتانی کردهــا باعث 
برخــورد قبیلــه هــا و شــک و ظــن دوطرفــه بیــن قبایــل کــرد شــده اســت٬ کــه 

تــا بــه امــروز ادامــه دارد. مثــل در قیــام کردهــای عــراق در اوائــل ۱96۰ 
ــه  ــر علی ــت عــراق و برخــی دیگــر ب ــه دول ــر علی ــه هــای کــرد ب برخــی قبیل
کردهاجنگیدنــد و حتــی برخــی گاهــی بــر علیــه و زمانــی بــر لــه دولــت بودنــد. 
ــی طــرف  ــه یکــی از شــعباتش ب ــن عمــل ک ــه وســیله ای ــل ب برخــی از قبای
ــود را  ــت خ ــل شــود٬ موقعی ــع یکــی از دو طــرف وارد عم ــه نف ــا ب ــد و ی بمان

ــد.  مســتحکم کردن
)خیلی محرمانه( 

ــت  ــردان دول ــرل دولتم ــت کنت ــه تح ــا از اینک ــه کرده ــی همیش ــه طورکل ب
ــی  ــرای راهنمای ــد؛ و در عــوض ب ــرده ان ــودداری ک ــد٬ خ ــرار بگیرن ــزی ق مرک
ــبران  ــا رهـ ــد٬ آنه ــرده ان ــه ک ــود مراجع ــه ای خ ــران قبیل ــه رهب ــت ب و حمای
قبیلــه ای خــود را آقــاس خطــاب مــی کننــد و همیشــه از آنهــا پیــروی مــی 
کــرده انــد. آقــاس اکثــر وقــت خــود را بــه مذاکــره یــا تخاصــم بــا دولتهــا و 
یــا ســایر قبایــل و یــا تجــارت بیــن قبایــل یــا اداره امــور مشــترک بیــن قبایــل 
در مواقــع وجــود اتحادهــای قبیلــه ای و همچنیــن حــل دعواهــای درون قبیلــه 
ای٬ مــی گذراندنــد. قبایــل در ازای رهبــری آقــاس هــا کــه بســیاری از آنــان 
ملـــکان ثروتمنــد بودنــد بــا ســهیم کــردن ایشــان در محصــول بــه دســت آمده 
از زمیــن قبیلــه یــا از طریــق اعانــات مســتقیم بــه صــورت هدایــا٬ آنهــا را یــاری 

مــی نمودنــد. 
در بعضــی مــوارد کــه قبیلــه نســبت بــه زمیــن مــورد اســتفاده خــود جــز حقــوق 
ــک  ــه تمل ــد ک ــادر بودن ــا ق ــاس ه ــته٬ آق ــری نداش ــق دیگ ــنتی در آن ح س
ــای  ــیله از درآمده ــن وس ــت آورده و بدی ــه دس ــه را ب ــای قبیل ــی زمینه حقوق
خــود حفاظــت و مالکیتهــای بزرگــی را در ضمــن ایــن کار کســب کــرده انــد. 

)طبقــه بنــدی نشــده(
 اطاعــات راجــع بــه قبایــل مختلــف کــرد در خــارج از عــراق کــم و یــا خیلــی 
قدیمــی هســتند. در عــراق مهمتریــن قبایــل کــرد عــراق عبارتنــد از: بارزانــی٬ 
طالبانــی و جــاف. از نظــر تاریخــی قبیلــه بارزانــی جنگجوتــر و مســتقل تــر از 
ســایر قبایــل اســت. کردهــای بارزانــی بیشــتر در شــمال عــراق و در اطــراف 
دهکــده بــارزان نزدیــک مــرز ترکیــه مســتقر هســتند و بیشــتر بــه کشــاورزی 
مشــغولند. آنهــا مدتهــا بــا ســایر قبایــل و کــوچ نشــینان کــه بــه چراگاههــای 
آنهــا آمــده انــد٬ جنگیــده انــد و دولــت نیــز در جنــگ بــا بارزانیهــا از اینگونــه 
کــوچ نشــینان و قبایــل کمــک گرفتــه اســت. مامصطفــی بارزانــی از اواخــر 
ســالهای ۱93۰ تــا زمــان مرگــش در اواخــر ۱9۷9 رهبــر بــدون چــون و چــرای 

بارزانیها بوده است. 
)خیلی محرمانه( *

)تصویر ما مصطفی بارزانی و صدام(

ــارزان، روســتایی در  ــاال مــی پردازیــم. ب ــه توضیــح واژه هــای متــن ب حــال ب
ــراق  ــتان ع ــع در کردس ــل واق ــتان اربی ــور در اس ــه س ــتانی مرگ ــهر کوهس ش

ــد شــد ــی درســال۱9۰3 درآن متول ــی بارزان ــا مصطف ــه م ــی ک اســت. جای
مــا مصطفــی و بــرادر بزرگتــرش احمــد، در ســال ۱93۱ بــه ۱93۲ از رهبــران 
جنبــش اســتقال کردســتان بودنــد. امــا جنبــش آنهــا در۱935 ســرکوب شــده 
و هــردو بــه ســلیمانیه تبعیــد میشــوند. در ســال ۱9۴۲ مصطفــی مــی گریــزد و 

بــا خانــواده و یارانــش بــه ایــران مهاجــرت میکننــد.  
ــازمان  ــک س ــاد ی ــهر مهاب ــردان ش ــک از م ــی کوچ ــال گروه ــان س در هم
ــتان  ــدت کردس ــی آن وح ــدف سیاس ــه ه ــد ک ــاد میکنن ــی ایج ــی مخف سیاس
بــزرگ بــود. نــام ســازمان *کومــه لــه ژیاتــه وه کــرد* )جمعیــت احیــاء کــرد( 

ــف ک ژ ک اســت.  ــام مخف ــا ن ب
ک ژ ک بــا شــعار کردســتان بــزرگ وارد عرصــه میشــود؛ بــا کردهــای عــراق 

پیمــان همــکاری مــی بنــدد  و از شــوروی درخواســت کمــک مــی کنــد.
ســه ســال بعــد چنــد تــن از اعضــای اصلــی ســازمان از جملــه شــخصی بــه 

ــام *قاضــی محمــد* بــه شــوروی دعــوت مــی شــوند.  ن
ــان ک ژ  ــه جری ــد ک ــام میکن ــد اع ــی محم ــفر قاض ــت از س ــس از بازگش پ
ــکیل  ــه تش ــم ب ــرد مصم ــپ ک ــزاب چ ــون اح ــت و اکن ــده اس ــل ش ک منح
جمهــوری کردســتان هســتند. ســرانجام یــک جمهــوری خودمختــار در شــمال 
غــرب ایــران در شــهر مهابــاد و بــه رهبــری قاضــی محمــد تشــکیل مــی شــود.

اسناد)ســرفصل رهبــران جنبــش  در  قاضــی محمــد  دربــاره شــخصیت 
ــش  ــه دار جنب ــد طای ــی را بای ــواده قاض ــه *خان ــم ک ــاری( میخوانی خودمخت
ــرات  ــزب دمک ــه ح ــن ب ــش از پرداخت ــذا پی ــت٬ ل ــاری دانس ــن خودمخت نوی
کردســتان شایســته اســت کــه وضعیــت کنونــی اینــان بیــان شــود. بــه طــوری 
کــه یکــی ازاســناد نشــان مــی دهــد فــردی بــه نــام ســنت مارتیــن کــه یــک 
ــطه  ــک واس ــق ی ــوده از طری ــی ب ــرکت آمریکای ــک ش ــس ی ــی و رئی کانادای
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ــد  ــرای چن ــرش ب ــرداد ۱358 او و همس ــد: “در خ ــی ده ــاع م ــیا اط ــه س ب
هفتــه بــه کردســتان ســفر کردنــد و بــا چنــد رهبــر مهــم کــرد٬ منجملــه رحیــم 
ــای  ــر اعض ــراه دیگ ــه هم ــی ب ــیف قاض ــد. س ــات کردن ــی ماق ــیف قاض س
فامیــل قاضــی بــه ســنت مارتیــن گفتنــد کــه خواســتار کمــک اوهســتند تــا بــه 
قدرتهــای غربیپیــام دهنــد کــه نهضتشــان محتــاج کمــک غــرب اســت و آنهــا 
در تــاش جهــت تضمیــن آن کمکهــا مایلنــد راهــی بــرای ارتبــاط بــا غــرب 
بــاز کننــد. بــه گفتــه ســنت مارتیــن ایــن گــروه کــه شــامل محمــود و صــدر 
ــد.  قاضــی هــم مــی شــد٬ مدعــی طرفــداری از شــیخ عزالدیــن حســینی بودن
ــرات  ــزب دمک ــی حـ ــای قدیم ــی از اعض ــیف قاض ــم س ــه رحی ــح آنک “توضی
ــی  ــت. او ط ــته اس ــت داش ــوروی اقام ــال در ش ــی س ــه س ــک ب ــوده و نزدی ب
اقامتــش در خــارج مدتــی ناشــر روزنامــه ارگان حــزب دمکــرات در اروپــا بــود. 
ــرارگاه تهــران اطـــلع مــی دهــد  ــه ق در ادامــه تلگــرام مذکــور٬ مرکــز ســیا ب
کــه “همــان گونــه قــرارگاه اطــاع دارد٬ هیــچ یــک از مــوارد جدیــد نیســتند٬ 
زیــرا )عـــلی قـــاضی( در فروردیــن ۱358 مشــغول ابــاغ همیــن پیــام بــوده٬ 
ــک خارجــی  ــتفاده جســتن از ی ــا اس ــه ب ــود دارد ک ــم وج ــکان ه ــن ام ــا ای ام
مقیــم تهــران کــه ممکــن اســت رابطهــای نســبتا خوبــی در جنبــش کردهــای 
ایــران داشــته باشــد٬ راه نفــوذی بــدرون آن جنبــش خودمختــاری فراهــم کرد.” 
معلــوم نیســت کــه ایــن “چنــد رهبــر مهــم کــرد” فعالیــت پیــام رســانی از طرف 
جنبــش خودمختــاری راحقیقتــا از چــه موقعــی شــروع کــرده انــد و همــراه بــا 
ــی قاضــی  ــد. عل ــام داده ان ــال پی ــه ح ــا ب ــانی ت ــه کس ــه چ ــانی و ب ــه کس چ
ــروزی انقــاب اســامی  ــه او اشــاره شــد از مدتهــا پیــش از پی ــاال ب کــه در ب
ــوده اســت. او از اعضــای ســفارت  ــیا ب ــازمان س ــرای س مشــغول جاسوســی ب
شاهنشــاهی در آلمــان غربــی و فرزنــد قاضــی محمــد بنیانگــذار حــزب دمکرات 
ــوده اســت. جاســوس مذکــور پــس از عیاشــی هــای فــراوان و از  کردســتان ب
دســت دادن شــغل دیپلماتیــک خــود بــه فکــر احقــاق حقــوق خلــق کــرد مــی 
افتــد. بــه طــوری کــه اظهــار داشــته او شــورایی بــه نـــام شــورای خودمختــاری 
کردهــا” در کنــار ده هــا شــورا و انجمــن و ســازمانی کــه در رابطــه بــا “خلــق 
کــرد” فعــال شــده بودنــد تأســیس مــی کنــد. در یکــی از اســناد مأمــور ســیا 
دربــاره او گــزارش مــی کنــد کــه: “تاکنــون دو نفــر از اعضــای خانــواده خــود 
را درجنــگ.... خلخالــی از دســت داده.... ازرویدادهــای کردســتان ومواجهــه بــا 
عــدم اقــدام دولــت آمریــکا.... افســرده بود....)قاضــی( معتقــد بــه خودمختــاری 
بــه جــای اســتقال بــرای کردهاســت و مــی گویــد کــه حاضــر خواهــد بــود 
ــد. او  ــا هــر کاری بکن ــاری( تقریب ــه آن )خودمخت ــه رســیدن ب ــرای کمــک ب ب
شــروع کــرده بااینکــه بیشــتر بــه فکرتقلیــد از پــدرش باشــد.” وی بــرای تکمیل 
ــاره  ــاب و یــک جــزوه را کــه درب ــه کردهــا یــک کت اطاعــات خــود راجــع ب
ــور ســیا  ــد از مأم ــاد نوشــته شــده ان ــاری و جمهــوری مهاب ــا و خودمخت کرده

تقاضــا مــی کنــد. 
ذهــن قاضــی آنچنــان مشــغول بــه ایــن مســئله بــوده کــه مأمــور ســیا گــزارش 
ــد  ــوش کن ــود فرام ــک ب ــود و نزدی ــی ننم ــای پول ــچ تقاض ــد: “او هی ــی ده م
کــه پولهــای داده شــده را جمــع کنــد”.... بــه طــور کلــی ایــن ماقــات خیلــی 
خــوب بــا صمیمیــت حقیقــی و بغــل گرفتــن یکدیگــر در انتهــای آن و اشــتیاق 
ــوده از  ــی متأســف ب ــه ســیا خیل ــزار شــد. البت ــه برگ ــه معامل ــر ادام ظاهــری ب

اینکــه نمــی شــود از قاضــی یــک مــا مصطفــی بارزانــی ثانــی بــرای کردهــا 
بتراشــد. مأمــور مربوطــه باحســرت مــی نویســد کــه: “بــه نظرمــی رســد کــه 
کــرد دیگــری بــا ســابقه خانوادگــی و تجربــه بیــن المللــی کــه بتوانــد.... قــوی 
بــرای کردهــا باشــد٬ وجــود نداشــته باشــد. شــاید خــود )قاضــی( نیــز نتوانــد٬ 
امـــا رویدادهــای مــاه هــای اخیــر در ایــران و کردســتان تأثیــر عمیقــی بــر او 
ــاره  ــه او اجــازه دهنــد در همــه چیــز یکب ــه حــدی کــه ب داشــته انــد٬ شــاید ب
تجدیــد نظرکنــد. )مأمــور مربوطــه( بــا لحــن خشــک بــه او )قاضــی( گفــت کــه 
هیــچ کــس بــه او کمــک نخواهــد کــرد٬ مگــر آنکــه خــود بــه چیــزی برســد 
و ســوابقش بــه عنــوان یــک ناسیونالیســت کــرد٬ بســیار ضعیــف اســت. او بایــد 
خــود را فــردی بســازد کــه دیگــران یعنــی هــم کردهــا و هــم خارجیهــا بــه او 
روی آورنــد٬ بــه جــای اینکــه او بــرای کمــک از آنهــا گدایــی کنــد. )قاضــی( 
ایــن را خیلــی جــدی گرفــت و عاقبــت گفــت کــه بایــد خیلــی ســخت کار کنــد 

و کار کنــد تــا بــه آنچــه مــی خواهــد برســد.
امــا برخــی از ســران عشــایر بــزرگ منطقــه،  جمهــوری مهابــاد رابــه دالیــل 
ــه دموکــرات کردســتان  ــول نداشــتند.  بعضــی دل خوشــی از فرق مختلفــی قب
ــده  ــی فرمان ــا مصطف ــان م ــن زم ــتند. در ای ــد نداش ــی محم ــخص قاض و ش
ــران در ۱9۴6و   ــوروی از ای ــای ش ــروج نیروه ــت. خ ــتان اس ــوای کردس کل ق
ــا ایــن جمهــوری حتــی یــک ســال  ــه دســت هــم دادندت اختافــات دســت ب
هــم دوام نیــاورد.  در مــه ۱9۴6 جمهــوری مهابــاد توســط ایــران ســرکوب شــد 
و رهبــران آن اعــدام شــدند امــا ژنــرال بارزانــی موفــق شــد پــس از کشــمکش 
هــای فــراوان بــه شــوروی پناهنــده شــود. مامصطفــی بــه مســکو رفــت و در 
رشــته ی علــوم سیاســی و نظامــی بــه تحصیــل پرداخــت و همزمــان بــا تبعیدی 
هــای کــرد ارتبــاط گرفت.درارتبــاط بــا ایــن برهــه ی تاریخــی در اســناد آورده 
ــه در ۱9۴5  ــتقل” ک ــرد “مس ــت ک ــک ایال ــاد٬ ی ــوری مهاب ــه: *جمه ــده ک ش
بــه وســیله اتحــاد جماهیرشــوروی بــه وجــود آمد٬حمایــت محلــی کمــی را بــه 
خــود جلــب کــرد کــه فقــط تــا 5۰مایلــی اطــراف مهابــاد امتــداد یافــت و بــه 
محــض اینکــه گروههــای شــوروی از ایــران خــارج شــدند منحــل گشــت. بــا 
ایــن وجــود تــا کودتــای ۱958 قاســم در عــراق٬ نیروهــای ایــران از آن پــس 
بیشــتر نواحــی کــردی را آن چنــان کــه گویــی قلمــرو دشــمن اســت٬ اشــغال 
کــرده انــد. ایــن کودتــا و شــورش متعاقــب کردهــا مشــوق دولــت ایــران شــد 
تــا تغییــر تاکتیکهایــش را بــرای تأکیــد بــر برنامــه هایــی بــه منظــور پیشــرفت 
در منطقــه در جهــت جلــب بیعــت باکردهــا٬ دنبــال کنــد. یــک چنیــن سیاســت 
کــج دار و مریــز باعــث حفــظ امنیــت داخلــی در بیــن کردهــای ایــران شــده و 
در نرمــش و آرامــی رفتــار نســبت بــه دولــت مرکــزی بــه پیشــرفتهایی رســیده 
ــی کــه در  ــی وجــود دارد کــه برخــی از کردهــای ایران ــا نشــانه های اســت. ام
ــودن را در ســطحی باالتــر  نزدیــک عــراق زندگــی مــی کننــد هویــت کــرد ب
ــا  ــی ب ــور نزدیک ــه ط ــا ب ــی از آنه ــد و برخ ــته ان ــه داش ــی نگ ــت ایران از هوی
ــاری در حــوزه  ــه دســت آوردن خودمخت ــی و تاشــش در ب مامصطفــی بارزان
عــراق احســاس هویــت مــی کننــد. بنابرایــن٬ بعیــد نیســت کــه دولــت ایــران در 
مــورد بــه اجــرا گذاشــتن موافقتنامــه ای کــه بیــن رژیــم بعــث و کردهــای عراق 
در ۱۱ مــارس ۱9۷۰ بــه دســت آمــده٬ نگــران نباشــد. بــا اجــرای تــام و تمــام٬ 
آن موافقتنامــه تــا انــدازه زیــادی در داخــل عــراق بــرای کردهــا خودمختــاری 
ــه  ــی ک ــت داخل ــر مخالف ــراق دیگ ــای ع ــا کرده ــه تنه ــد و ن ــی کن ــم م فراه
هــم اکنــون انجــام مــی دهنــد بــرای دولــت عــراق فراهــم نمــی کننــد٬ بلکــه 
ــل  ــران تمای ــای ای ــی از کرده ــن برخ ــا بی ــراق م ــا در ع ــاری کرده خودمخت
ــد. ایــران سیاســت کمــک بــه  مشــابهی را بــرای خودمختــاری دامــن مــی زن
مامصطفــی بارزانــی را در پیــش گرفتــه اســت ـ اگــر چــه او کســی اســت کــه 
بــا کمــک روســها در ۱9۴5 جمهــوری مهابــاد را تشــکیل داد. ایــران بــا کمــک 
ــی  ــراد بارزان ــردن اف ــلح ک ــه و مس ــرائیل دردادن آذوق ــی اس ــاید راهنمای و ش
کمــک کــرده اســت و هنــگام عقــب نشــینی پناهگاهــی در اختیــارش گذاشــته 
اســت ـ انــدازه کمــک بــه او بســته بــه روابــط ایــران باعــراق و ناصــر و ســایر 
ــای  ــان کرده ــب خودش ــا از جان ــد. عراقیه ــی کن ــر م ــرب تغیی ــای ع رادیکاله
وفــاداری را ماننــد جــال طالبانــی٬ تشــویق کــرده انــد تــا بــا اســتخدام افــرادی 
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ــه پتانســیل ایجــاد تشــنج و  ــد ک ــر چن ــد. ه ــن بزنن ــه تشــنج دام ــران ب در ای
وجــود تعــداد زیــادی ژانــدارم ایرانــی را در مناطــق مــرزی کردنشــین ضــروری 
ــت در  ــی امنی ــی احتمــال کمــی وجــود دارد کــه مســئله واقع ــوده اســت٬ ول ب

منطقــه کردنشــین وخیــم شــود.
 اکنــون کردســتان در وضــع نابســامانی بــه ســر میبــرد. مامصطفــی در عــراق 
نیســت، بارزانــی هــا رهبــری ندارنــد و اختافــات در حــزب دموکــرات عــراق 
ــری جــال  ــه رهب ــن حــزب ب ــاح چــپ ای ــی جن ــه اســت. از طرف شــدت یافت
طالبانــی و چنــدی دیگــر کــه غالبــًا از کــرد هــای ســلیمانیه تشــکیل میشــد،  
ــد. دو طــرف یکدیگــر  ــرد بودن ــدرت در نب ــر ســر ق ــی هــا همــواره ب ــا بارزان ب
را غیرقابــل اعتمــاد مــی دانســتند. و ســرانجام درایــن نبــرد حــزب بــه دســت 

طالبانــی هــا افتــاد. 
ــا  ــن کرده ــت و همچنی ــرف دول ــا از ط ــی ه ــاس بارزان ــان حس ــن زم در ای

ــارند. ــل فش متحم
بارزانــی چنــد ســال بعــد اعضــای جنــاح طرفــدار کمونیســتها را از حــزب بیــرون 
میکنــد و جهــت گیــری حــزب را بــه ســمت راســت ســوق مــی دهد)نقــل از 
جــزوه ســیا(: بــه هرصــورت حــزب اساســا بــه صــورت ســازمانی درون شــهری 
بــا بیشــترین جاذبــه اش در بیــن تحصیــل کــرده هــای کردهــای بریــده ازقبیلــه 
باقــی مانــد”. بــرای رســیدن بــه خودمختــاری٬ حــزب دمکــرات تحــت ریاســت 
بارزانــی بــا اســرائیل و آمریــکا نیــز همــکاری مــی کنــد: “بارزانــی در بعضــی 
زمینــه هــا بــه خاطــر شکســت در جنــگ داخلــی و افشــای کمکهــای آمریــکا٬ 

اســرائیل و ســازمان اطاعــات وامنیــت ایــران بدنــام شــده اســت.
 در یــک ســند دیگــر نیــز بــه همــکاری بــا اســرائیل اشــاره شــده اســت. تاریــخ 
ســند ۱9 دســامبر ۱9۷۰ مــی باشــد” بــه خاطــر درگیــری بلنــد مــدت اســرائیل 
در مســئله کردســتان و حمایــت از بارزانــی٬ مــا عاقــه منــد بــه ارزیابــی آقــای 
ــار شاهنشــاهی( از اوضــاع کنونــی و نظــر وی  عــزری )ســفیر اســرائیل در درب
در مــورد اینکــه چــه مــدت ایــن وقایــع بــه طــول خواهــد انجامیــد٬ هســتیم”. 
یکــی دیگــر از ســران جنبــش خودمختــاری در کردســتان عــراق جلــل طالبانــی 

ــت.  بوده اس
)نقــل از جــزوه ســیا(: “جلــل ایســام الدیــن )حســام الدیــن( طالبانــی از ســالهای 
ــای  ــری کرده ــه دســت آوردن رهب ــرای ب ــی ب ــب سرســخت بارزان ۱96۰ رقی
عراق بوده است. اگرچه زمانی عـــضو حـــزب دمکـــرات کـــردستان و نـــماینده 
ــا دولــت عــراق بــود٬ ولیکــن طالبانــی ادعــا مــی  مامصطفــی در مذاکــرات ب
ــکا و  ــا آمری ــی ب ــاط مامصطف ــه ارتب ــه متوج ــال ۱9۷۴ ک ــه از س ــد ک کن
ــتی  ــی آش ــا بارزان ــرد... در اوت ۱9۷۰ ب ــه ک ــع رابط ــا وی قط ــد ب ــرائیل ش اس
کــرد و ســازمان خــود بــه نــام حــزب انقلبــی کردســتان را بــا حــزب دمکــرات 

کردســتان ادغــام کــرد. 
ــا  ــه و اروپ ــی در خاورمیان ــده بارزان ــوان نماین ــه عن ــد٬ ب ــال بع ــی س طالبان
مســافرت کــرد. “آشــتی طالبانــی بــا بارزانیهــا در فاصلــه ۱9۷۰ تــا ۱9۷۴ یعنــی 
ــه  ــیا ب ــلیحاتی س ــی و تس ــای مال ــزان کمکه ــه می ــت ک ــی صــورت گرف زمان
بارزانیهــا ســیر صعــودی خــود را مــی پیمــود. اســرائیل نیــز قبــل از ۱9۷۰ مــدت 
مدیــدی درگیــر حمایــت از بارزانیهــا بــوده اســت. طالبانــی کــه در ســال ۱9۷۰ 
بــا بارزانــی آشــتی کــرد و در ســال ۱9۷۱ نماینــده او شــد معلــوم نیســت کــه 
چگونــه ادعــا کــرده ابتــدا در ســال ۱9۷۴ متوجــه ارتباطــات بارزانــی بــا آمریــکا 

و اســرائیل شــده و کنارهگیــری گیــری نمــوده اســت.
 ســیا دربــاره او نظــر داده: “اختــاف بیــن طالبانــی ۴6 ســاله و بارزانــی بیشــتر 
ــر  ــر س ــاف ب ــح تراخت ــی صری ــه بیان ــی” و ب ــا ایدئولوژیک ــت ت ــی اس تاکتیک
قــدرت رهبــری اســت نــه بــر ســر میــزان وابســتگی و چگونــی آنطالبانــی همتــا 
ورقیــب بارزانــی بــا ســوابقی کــه ازاو ذکــر شــد عاقبــت کارش بــه همــکاری 
ــا رژیــم معلــوم الحــال بعــث عــراق و پادویــی بــرای آن مــی کشــد. مأمــور  ب
ســیا براســاس اطاعاتــی کــه ســردار جــاف گــزارش داده گــزارش مــی دهــد: 
“هنگامــی کــه جــاف بغــداد را تــرک کــرد٬ طالبانــی در بغــداد بــه دنبــال کمــک 

بــود.” یــک جاســوس دیگــر ســیا نیــز اطــاع میدهــد :

ــن  ــد. تأمی ــی آی ــراق م ــی از ع ــای ایران ــرای کرده ــتری ب ــلیحات بیش  “تس
ــق  ــا را از طری ــه آنه ــت ک ــراق اس ــت ع ــلیحات دول ــن تس ــی ای ــده اصل کنن

ــد. ــی کن ــال م ــی ارس ــال طالبان ــکیات ج تش
در بحبوحه ی درگیری ها در۱9۷9مامصطفی به علت سرطان درگذشت.

ــال  ــری ج ــت رهب ــی تح ــراق ٬ یک ــب در ع ــی رقی ــروه چریک ــون دو گ اکن
ــد ٬ در  ــی فقی ــی بارزان ــری پســران مامصطف ــری تحــت رهب ــی و دیگ طالبان

ــد. ــی دارن ــران پیروان ــای ای ــی از کرده ــن بعض بی
در اواســط ۱9۷9 نهضــت ملــی گرایــان کردهــا در عــراق در بــی نظمــی بــود: 
رهبرانــش در تبعیــد ٬ دســته هایــش بــه صــورت بــدی متفــرق و تشــکیاتش 
عمــًا وجــود نداشــت. تاشــهای رهبــران رقیــب جهــت وصلــه پینــه کــردن 
ــت  ــراق شکس ــت ع ــه دول ــد علی ــه متح ــک جبه ــکیل ی ــان و تش اختافاتش
ــای  ــی و گروهه ــال طالبان ــه ج ــای وفادارب ــوض٬ کرده ــت. در ع ــورده اس خ
ــه متهــم ســاختن  ــه منظــور تصفیــه ٬ ب ــواده هــای بارزانــی ٬ ب ــه خان وفــادار ب
ــی  ــه م ــران ادام ــا ته ــداد ی ــا بغ ــری ب ــای س ــه ه ــد موافقتنام ــر درعق یکدیگ

ــد. )ســری( دهن

ــزب  ــه از ح ــری آنچــه ک ــای رهب ــس و مســعود ادع پســران مامصطفی،ادری
دمکــرات کردســتان باقــی مانــده را دارند.مســعود ٬ فرمانــده نظامــی گروههــای 

بارزانــی اســت ومتناوبــًا بــه ایران،ســوریه و عــراق ســفر میکنــد.
ــه ای  ــتیم.در نام ــعودبارزانی هس ــان مس ــه ج ــد ب ــو قص ــاهد س ــن ش هچنی
ــا  ــه کرده ــی براینک ــه الف(مبن ــده ک ــاآورده ش ــع کرده ــاره وض ــه درب محرمان
ــد  ــی بینن ــه م ــران صدم ــر درای ــونتهای اخی ــر ازخش ــانی دیگ ــا کس ــراه ب هم
ــوده اســت. او  ــران ب ــر ای ــا ازخشــونتهای اخی ــج کشــیدن کرده ٬تأکیدکــرد. رن
ــل  ــن را کــه ۱5 روز قب ــی در وی ــرور مســعود بارزان ــرای ت ــن تــاش ب همچنی
رخ داد ٬ تشــریح نمــود و فشــار زیــادی را بــرای پاســخ مثبــت آمریــکا در مــورد 
برنامــه جدیــدی بــرای پناهنــدگان کــرد وارد آورد. علــی ســلیمانی گفــت: گــروه 
طالبانــی در حــال قویتــر شــدن مــی باشــد و از طــرف گــروه بارزانــی درخواســت 
همیشــگیش را بــرای کمــک آمریــکا اعــام نمــود. درخواســت اقــدام: جــواب 
ــدگان کــرد کــه  ــرای پناهن ــه ای ب ــورد وجــود برنام ــه ســؤال ســلیمان در م ب

واشــنگتن درصــدد انجــام آن باشــد.
مســعود پــس از مــرگ بــرادر بزرگتــرش ادریــس در ۱98۷ بــه رهبــری حــزب 
ــا توانســت در  ــه داد ت ــارزات ادام ــه مب ــراق رســید.و ب ــرات کردســتان ع دموک

ســال ۱99۱ پــس از یــک نبــرد مردمــی خــاک کردســتان را آزاد کنــد.
ــرزمین  ــت س ــدام، حکوم ــم ص ــرنگونی رژی ــا س ــادی و ب ــال ۲۰۰5 می در س
کردســتان بــه طــور رســمی و قانونــی تشــکیل شــد و بارزانــی بــا وجــود آنکــه 
ــروزی  ــان پی ــه هم ــل ک ــه حاص ــده و نتیج ــام ش ــات انج ــر انتخاب ــیاری ب بس
بارزانــی بــود، تشــکیک دارنــد، امــا بــا صــدارت بــر حــزب دموکــرات کردســتان 

ــد.  ــه کســب رهبــری حکومــت کردســتان عــراق گردی عــراق، موفــق ب
ــز  ــراق نی ــتان ع ــامی، کردس ــداری اس ــروع بی ــا ش ــر و ب ــای اخی ــال ه در س
ــت  ــه حکوم ــر علی ــلیمانیه ب ــهر س ــص در ش ــدی باالخ ــات ج ــاهد اعتراض ش
بــارزان بــود؛ امــا بــا وجــود ایــن ناآرامــی هــا مســعود بارزانــی بــر قــدرت مانــد 

و بارزانی ها نیز مشغول آماده سازی گزینه پس از او هستند.




