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تهران
2012دهم اکتبر 

نامه سرگشاده

آیا شدت و محدوده حمله نظامی به ایران، و عوارض و پیامدهاي آن

؟!کنترل خواهد بودقابل 

اي واقع شده است، کـه  از نظر جغرافیایی در منطقه،)هاي نجیب، آزاده و فرهنگ سازییسرزمین آریا(ایران 

و یا در نزدیکی آن حضـور سیاسـی و نظـامی    ،همسایه، هم مرزهاي بزرگ و کنونی جهان، با آنکلیه قدرت

.بسیار قدرتمند دارند

و کویرهاي وسـیع و  ،هاي انبوهالعبور و جنگلهاي بلند و صعبپوشیده از کوهستان،این سرزمین پهناور

تـدارکات و  هاي بزرگ شن، نقل و انتقـال نیروهـاي بیگانـه و    آب و علف و سوزانی است که اکثراً با طوفانبی

سـازد، و بـرعکس   رو مـی هاي غیرقابـل تحمـل روبـه   هاي فراوان و هزینهتجهیزات موردنیاز آنها را با دشواري

، منـاطق هاي منطبق با طبیعت و شرایط اقلیمی هـر یـک از   ها و روشچریکی را با طریقههايعملیات گروه

.آمیز و کارساز خواهد کردموفقیت

یط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک، و ژئواسـتراتژیک ایـن معبـر    پهناوري سرزمین ایران، شرا

بـه صـورت   آن هاي پیرامون حیاتی، در کنار مردان و زنان سرسخت، قانع و فداکار آن، از برخورد سایر قدرت

تـر  کند و از همه مهمجلوگیري می”Etat de tampon“و یا ”Buffer state“گیریک کشور ضرب

طلبانـه و تـاریخی روسـیه، بـراي دسترسـی بـه       هاي افزونمانعی است بزرگ و تسخیرناپذیر دربرابر خواسته

.هاي اقیانوس هندآب

به سبب همین موقعیت ژئواستراتژیک، امنیت و استقالل ملی ایران، براي حفظ منافع و مصالح امنیتـی و  

.هاي یاد شده باال، بسیار پراهمیت و حیاتی استقدرتاستراتژیکی هر یک از 
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چنانچه ایران با یک حکومت ملی و خردگرا، در راستاي صلح و ثبـات جهـانی گـام برداشـته و بـا حفـظ       

هاي جهـانی  المللی خود را در تأمین امنیت منطقه و سایر قدرتبیطرفانه، نقش بینمواضع سیاسی و نظامی 

هـاي  هاي دفاعی سایر قدرتهاي بزرگ، بدون تردید، چتر حمایتهر یک از قدرتایفا کند، در صورت تجاوز 

.باشند به نفع ایران بازخواهد شدمرز میاز جمله آنها که با ایران همسایه و حتا همدور و نزدیک، 

هـا و آغـاز یـک جنـگ جهـانی      متأسفانه، در چنین حالتی عالوه بر باالرفتن احتمال درگیري سایر قدرت

.در ایران نیز غیرقابل اجتناب خواهد بودکنندههاي حمایتانگر، افزایش نفوذ قدرتویر

هاي آمریکا و انگلستان هاي اساسی و عمده زیرین، براي دولتبا درنظرگرفتن مراتب باال، توجه به واقعیت

:حائز اهمیت است

هاي هرگونه تجاوز نظامی و حمله به ایران، چه از نظر مادي و چه از نظر انسانی و جانی، ضایعات و هزینه

بنابراین تجاوز مسلحانه به ایران، از سوي هر قدرت و یـا ابرقـدرتی صـورت گیـرد     . دربرخواهد داشتسنگین

.شتاي نخواهد دانتیجه،مهاجمنهایتاً جز شکست و زیان فاحش و همه جانبه 

مرز افغانسـتان بـود، بـا    به یاد داشته باشیم که همین سه دهه قبل، سیستم حکومتی شوروي با آنکه هم

.حمله نظامی به این کشور و شکست فاحشی که نصیب آن شد، از هم پاشید و فرو ریخت

وایی و هـ هـاي نیروهاي زمینی و تنها از طریق بمبارانتجاوز مسلحانه به ایران، به خصوص بدون دخالت

موجـب  ،گناه و نجیب ایرانبیلتبار براي مرغم آثار وخامتبه،استراتژیکو هاي ارزشمند باران هدفموشک

نزدیک کشور، به و ها، کمبودها و مشکالت گذشته بر آن، کلیه خرابیسقوط نظام حاکم نخواهد شد، و عالوه

.دکننده گذارده خواهد شهاي حملهحساب تجاوز قدرت و یا قدرت

هنوز بسیاري از مردم ایران نسبت به آمریکا احساسات مهرآمیز دارند، ولی حمله ویرانگر آمریکا و اسرائیل 

.و تثبیت موقعیت نظام حاکم، نارضایتی و احتماالً خصومت واقعی و شدید ملت ایران را در پی خواهد داشت

هاي نی نظام اسالمی را توجیه و تالشهاي کنونه تنها تندروي،ايهاي بزرگ و هستههرگونه حمله قدرت

سازد بلکه با توجـه بـه   گر میمعقول و موجه جلوه،ايیابی به سالح هستهتر ایران را به منظور دستگسترده
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هـاي  اي که در پیرامون ایـران قـرار دارنـد، مجهزشـدن بـه سـالح      هاي مجهز به سالح هستهمجموعه قدرت

.براي دفاع ملی، مطرح خواهد کرداي را به صورت یک نیاز اساسی هسته

بـرداري از هیجانـات و   هبا پیش کشیدن و بهر”Post war“در طول مدت جنگ، و در دوران پس از آن 

موجه ،راهاي آزادیخواهانه آمیز با تالشدوران جنگ، برخوردهاي خشونتهاي ملی و سایر شرایط حساسیت

.گر خواهند ساختجلوه

و ،اي، با توجه به شرایط جغرافیایی و ژئوپولیتیکزمینی غرب در چنین حملهدر صورت شرکت نیروهاي 

جانبه ایران، و احتمال تبدیل جنگ و یا عملیات دفاعی به ترکیبـی از عملیـات مـنظم و    اوضاع و احوال همه

امـی  بایستی چندین برابر نیروهاي اعزچریکی، الجرم تعداد نیروهاي زمینی و سایر نیروهاي درگیر جنگ می

.به عراق و افغانستان باشد

روسیه، (ترین رقباي آمریکا ایران در شمال و شرق و غرب کشور با بزرگبرخالف شرایط سرزمینی عراق، 

الجیشی در کنار سایر شرایط سرزمینی، نوع عملیات مرز و همسایه است و این موقعیت سوقهم) چین و ناتو

.و افغانستان، متفاوت و غیرقابل مقایسه خواهد ساختموردنظر را با عملیات انجام شده در عراق،

رو خواهـد شـد، بـه دورانـی     درگیري نظامی آمریکا که به حدس نزدیک به یقین با عملیات چریکی روبـه 

.درازمدت چندین و چندساله، کشانده خواهد شد

الوه بر آغـاز بـدبینی، و   مانده کنونی ایران، چه از طرف آمریکا و چه اسرائیل، عانهدام زیرساختارهاي باقی

آمیـز تـاریخی ایـران و    در عین حال به سـوابق مـودت  ،ایجاد احساسات خصمانه ملت ایران نسبت به آمریکا

اي کـه بـراي نخسـتین بـار     گونـه بـه . ناپذیر وارد خواهد کرداي شدید و زخمی عمیق و جبراناسرائیل ضربه

به دشمنی و کینه تاریخی ،کهن ایران و اسرائیلهايتملارتباطات و عالئق روحی و عاطفی مستحکم میان 

موقعیت استراتژیکی اسـرائیل دربرابـر کشـورهاي عربـی تضـعیف      نهایتاً،غیرقابل ترمیم مبدل خواهد شد، و 

.خواهد شد
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ها، بـه  گراهاي نیمه وابسته به آنو چپ،تبلیغات آشکار و غیرآشکار روسیه، و بعضی از کشورهاي اروپایی

ویـژه  هاي اروپایی آسیایی بهاي که ایجاد خواهد شد، دامن خواهد زد، و قدرتها و احساسات خصمانهبدبینی

.برداري خواهند کرداز شرایط ایجاد شده بهره،روسیه

جانبه تضـعیف، و  طور همههحمالت آمریکا و اسرائیل، نیروي مقاومت و پایداري مادي و معنوي ایران را ب

.نفس ملت ایران را در رویارویی با هرگونه احتمال تهاجم ابرقدرت روسیه نیز کاهش خواهد داداعتمادبه

حمله نظامی آمریکا به ایران، در درازمدت دسـت روسـیه را بـراي تجـاوزات احتمـالی آینـده در منطقـه        

گرچـه نگارنـده بـه    . توجیه جلـوه خواهـد داد  انونی و قابلبند، قطور نیمبازخواهد گذاشت و عملیات او را به 

نظامی و موجب فروریزي قدرتنهایتاًدارد که هرگونه تجاوز روسیه به مرزهاي ایران اعتقاددالیل بسیار زیاد 

.فدراسیون روسیه خواهد شداقتصادي آن کشور و تجزیه و فروپاشی تمامیت و یکپارچگی سرزمینیِ

ویژه جنگی که مسلماً بریتانیـا در آن  امور منطقه خاورمیانه، پس از آغاز جنگ بهدیریتکنترل اوضاع و م

هاي سادگی مدیریتآسانی و کند، بههاي مربوط به آن را تأیید نمیطور فعال شرکت نخواهد کرد و برنامهبه

.کنونی در افغانستان و عراق و یا سایر مناطق خاورمیانه نخواهد بود

کـارگیري  که به علـت عـدم بـه   هاجم نظامی و انهدام زیربناهاي دفاعی و اقتصادي ایران آن هم در حالیت

آمـدهاي  قاعـدتاً پـی  آمریکا را تأمین نخواهد کـرد،  هاي اساسی و موردنظر یک از هدفنیروهاي زمینی، هیچ

:عمده زیرین را نیز دربرخواهد داشت

رصـد بـاالیی از مـردم کشـورهاي آفریقـایی، اروپـایی، و حتـا        هاي جهان سـوم و د الف ـ در دیدگاه ملت 

.گر خواهند شدطلب جلوهنظام اسالمی مظلوم و آمریکا و متحدان مربوطه متجاوز و افزون،آمریکایی

.رو خواهند بودب ـ آمریکا و اسرائیل، پس از برخورد نظامی و یا حمله به ایران با دنیاي دیگري روبه

هاي مسلمانان جهان دربرابـر انتشـار یـک تصـویر نامحترمانـه و خـالف       العملعکسچند دقیقه توجه به 

دهد که سرکوبی خوبی نشان میتوز و متعصب اقدام شده بود، بهاسالمی که از طرف یک کشیش کینهشئون

افکار ،ايعنوان یک دولت مسلمان و خاورمیانهگر شدن نظام اسالمی، بهو بمباران شدید ایران و مظلوم جلوه
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چنان علیه آمریکا و اسرائیل، بسیج خواهد کرد که هاي خاورمیانه را آنویژه ملتعمومی مسلمانان جهان و به

.خالص دیگري به نفوذ و رهبري جهانی آمریکا خواهد بودربه منزلۀ تی

ریشـه در چنـدین دهـۀ    ،هاي کنـونی جهـان  مقامات آمریکا نباید فراموش کنند که مشکالت و گرفتاري

ویـژه در کشـورهاي غربـی و منطقـۀ     ظـاهراً در دنیـاي غیرکمونیسـت، بـه    ی،گذشته دارد، که تحوالت جهان

.هاي درست و یا نادرست آمریکاي نیرومند بوده استتأثیر رهبريخاورمیانه، به نحوي تحت

تردید و گونه بخت ایران جاي هیچزده و نگونبار جنگ براي ملت فلکدربارة عوارض و پیامدهاي وخامت

هـاي نظـامی و   و نـابودي پایگـاه  آوردهاي اولیه، حمله نظـامی  وگو نخواهد بود، زیرا افزون بر رهبحث و گفت

باعـث تضـعیف امکانـات دفـاعی همـه      نهایتاً دفاعی ایران، هايزیرساختتأسیسات و منابع اقتصادي و سایر 

هاي کشورهاي استعمارگر ثالث تأمین خواسته، و نیز خواهد شدهاي همسایهجانبه ایران در برابر سایر قدرت

.را تثبیت خواهد کردهاي استعمارگر تسهیل و مداومت سلطه قدرترا بع،و را

اي و جهـانی  آوردهاي منطقهباال، در یک جنگ درازمدت، در کنار سایر پیامدها و رهیاد شدههاي واقعیت

رو خواهد کرد، که هاي زیربنایی روبههاي استراتژیک آمریکا را آنچنان با اختاللجنگ، نهایتاً اقتصاد و برنامه

ی بـزرگ و  و جهان را بـه سـمت و سـوي یـک جنـگ جهـان      ،احتماالً به درهم شکستن هیمنه غرب منتهی

.بار سوق خواهد دادوخامت

متأسـفانه  تجربه شده است که پایان دادن به جنگ براي کشورهاي درگیر به سادگی آغـاز آن نیسـت، و   

چسـبی  گیـرد، بـه زیبـایی و دل   قـرار مـی  هانویژه دنیایی که در خاورمیانه در برابر آبه،دنیاي پس از جنگ

.نخواهد بودها گذشته

ـ نصراهللا توکلیسرهنگ بازنشسته 
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۲۰۱۲

مسعود خان عزیزم

مانـده  هـاي بـاقی  ی ممکن است از نظر رفع خطر حمله نظامی و نجـات زیرسـاخت  قدیمتمقاله 

. ایران، بسیار مؤثر باشد

خان، منصورخان و یا دکتـر  حسینپرست،با تماس و همکاري بزرگواران وطناستدعا دارم، 

تـر در  یادداشت مزبور را هرچه سـریع در صورت امکان 9394-686-202: اسد همایون، تلفن

آنجلـس  به ترتیب تقدم، نیویورك تایمز ، واشـنگتن تـایمز، لـس   ،هاي پراهمیتیکی از روزنامه

جلۀ دفاع و اسـتراتژي کـه آقـاي دکتـر همـایون بـا آن همکـاري و        ها در مبر آنتایمز و عالوه

.درج فرماییدبه انگلیسی، یا فارسی، و یا هر دو دوستی نزدیک دارد، 

. ارزش شدن آن خواهد شدهرگونه تأخیر در چاپ مقاله موجب کم

من در هنگام ارائۀ مقاله، راجع به سوابق و احساسات دوستانه در صورتی که صالح دانستید، 

.بدهیداتیهم توضیح

نیز با من مصاحبه مفصلی انجـام داده و در صـفحۀ دوم   1979ن ژوئنیویورك تایمز در ماه 

. بودخود چاپ کرده 

با احترام بسیار عمیق،
برادر شما نصراهللا


