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 اسالمی   انقالب   و   ایران   سلطه،   ظام ن 

   ایران؟   ملّت   نفع   به   یا   بود   ایران   ملّت   ضرر   به   جاسوسی   النه   اشغال 

  توسط   كه  بود  خودجوش   كامالً   حركتی  آمریكا  سفارت  اشغال  اوالً  شود  گفته   است  الزم  سوال  این  به  پاسخ  در

 شویممی   متوجه   واقعه  این  عملياتی   و  اجرائی  سير  به   نگاه   با  حتی   و  شد   انجام  انقالبی   دانشجویان   از  گروهی 

  ارتباط   كه   نيز  عمليات  طراحان  كه  اند نبوده   اقدام  این  جریان   در  حكومتی  و  رسمی  مرجع   هيچ  تنها  نه  كه

 1.بودند  نداده قرار  خود تصميم و  طرح جریان در  را ایشان داشتند ( ره)امام  حضرت با  نزدیكی

.  كنيم  بررسی   دورانش  شرایط   و   احوال   و   اوضاع   و   خود   خاص   زمان   ظرف   در   را  اي حادثه   هر  وقوع   ماباید   ثانياً

  آمریكا   هايگري توطئه   و  انقالب   از  بعد   شرائط   در   حادثه  آن  وقوع   كه   دهد می   نشان  حادثه  این  دقيق   ارزیابی

  گرفته   شكل  ایران   داخل  در  اصلی   جریان  سه   زمانی  مقطع   آن  در  است،  بوده   گریزناپذیر  امري   انقالب   ضّد  بر

  كسی   بر  ایران  انقالب  با  مبارزه  در  پهلوي  رژیم   با  همكاري  در   آنها  سابقة  كه  بود  هاآمریكائی  جریان  یكی   بود،

  وسيلة   به  تا  داشتند   سعی   مدام  و   داشتند برنمی   توطئه  از   دست  هم   پيروزي  از  بعد   عالوه  به   و   نبود   پوشيده

  منحرف  یا  و  سركوب  را   انقالب   روند   بودند،  سفارت  در  مستقر  كه  خود  امنيتی  –  سياسی  و  جاسوسی  عوامل

  دچار   را   كشور  تا  بود  داده   ترتيب  ايبرنامه   آمریكا  سفارت   كه  دادند می   گواهی  مدارك،  و  شواهد   تمام.  سازند 

  ضّد   هايفتنه   و   هاآشوب  مرزي،   هاي  استان  در  طلبانه  جدائی  هايحركت   جمله  از  كند   نظمی   بی   و  اغتشاش 

  تائيد   به   همه  هاكارخانه  و   ادارات  در   اغتشاشات  و   ها،درگيري   ها،تحصن   اعتصابات،  شهرها،  داخل   در   انقالب

  ایران  در  كودتا  یك  وقوع  از  حاكی   شواهد   همچنين  2. شد می   رهبري   آمریكا   سفارت  توسط   مدارك   و   اسناد

  انقالبی   ملّت   و   امام   دوم،   جریان   .3بود  آمریكا  جاسوسی  سازمان   توسط   آمریكا،  به   شاه   رفتن   از  بعد   خصوصاً

  گراهاغرب  و  هاليبرال   سوم،   جریان  و  داشتند   آمریكا  هايتوطئه   با  مقابله  در  سعی  توان  تمام  با  كه  بودند   ایران

 آنها  با  قدري   به   و   كنند   حفظ   ایران   هايصحنه   در  فعّال   صورت   به   را   آمریكا  تا  داشتند   سعی  مدام   كه   بودند 

  و   الكترونيكی   پيچيدة  وسایل  از  بسياري   تا  بودند   داده  اجازه   آنها  به  حتی  كه   كردند می   معاشرت  و  همكاري

  ایران  از   بودند،   كرده   دریافت   را  آن  بهاي  و   فروخته   ایران  به  گزاف  هزینه   به  قبالً  كه  را   جاسوسی  و  نظامی

  حق   به  كه   انقالب   و  امام   حامی   دلسوز   دانشجویان  از   اي   عده   كه   بود  احوال   و   اوضاع   این  در   4.كنند   خارج
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  عكس   یك  اقدام  این  واقع   در.  گرفتند   اقدامی  چنين  به  تصميم  دیدند می   انقالب  و  ملّت  زیان  به  را  وضعيت

 . شد می  هدایت تهران در  اش خانه  سفارت طریق از كه   بود آمریكا هايتوطئه  برابر  در  تدافعی  كامالً  العمل

  اما  داشت  پی   در  را  مشكالتی  چند   هر  جریان  این  كه   شویممی   متوجه  واقعه،   این  مختلف  ابعاد  بررسی  با  ثالثاً

  جمله   از.  است  داشته  دنبال  به  را   مثبتی  بسيار  دستاوردهاي  و   بوده   ایران  ملّت  نفع   به  واقعه  این  مجموع   در

  النة   اسناد  افشاي  كرد،  بيشتر  انقالب  و  امام  خّط  حول  را  مردم  یكپارچگی  و   وحدت  حادثه  این  كه  این

  شناخت  و   خارجی  و  داخلی   دشمنان  شناخت  در  عمومی  آگاهی  و  سياسی  رشد   افزایش  موجب  جاسوسی

  انهدام  در   سعی  سفارت  عوامل   واقعه  ابتدا  در   كه   وجودي  با  شد،   گرایی  ملی   مدعی  عناصر   برخی  واقعی  چهره

  كه   بود  زیاد  قدري   به  انقالب  عليه  آمریكا  هايگري توطئه   در  مانده  جاي  به  اسناد  امّا  داشتند   مدارك  و  اسناد

  و   ریخت   فرو   آمریكا  هيبت  واقعه   این   پی   در   1.شد   منتشر  آنها   از   جلد   50  از   بيش  بعدي،   سال   5  طول   در   تنها

  قرار   تأثير  تحت  خاورميانه  منطقة  در  استعماري  ضّد  مبارزات  شد،  تشدید   امپریاليستی  جناحهاي  بين  اختالف

  به   نسبت   ایران  ملّت  عمومی   خشم   اثر  در  كه  حادثه   این  دهند می   گواهی   كه   دیگري   مزایاي   دهها  و  گرفت

  به   مساله   این   كرد،  قطع   را   استعمار  گرتوطئه   دست  و   بازداشت  انحراف   از  را   انقالب  كرد،   بروز   خارجی  استعمار

  در   جریان   این   معتقدند   و  كرده   اعتراف   بدان   نيز   خارجی  ناظران   از   بسياري   حتی  كه   است  واضح   اي   اندازه

  سمبل   صورت   به   آمریكا  با  مخالفت   كه   جایی   تا  شد   تمام   انقالب   نفع  به   المللبين  سطح   در   نيز   و   ایران   داخل

 2.آمد  در ایران اسالمی جمهوري استقالل و  قدرت  ومظهر

 

  عنوان   به   آبان   13  روز   و شد    جاسوسی   النه   تسخير   همچون   اتفاقاتی   به   منجر   كه   آمریكا   از   نفرت   همه   این   راز 

   چيست؟   شد،   تعيين   جهانی   استكبار   با   مبارزه   روز 

  النه   تسخير   آنها  از  یكی  كه  باشد   می  ایران  ملت  تاریخ  در  نظيري  كم  هاي  حماسه  یادآور  سال  هر  آبان  13

  كه   دانشجویانی   روزي   چنين  در   اسالمی   انقالب  پيروزي  از  پس   سال  یك  از  كمتر.    باشد   می   آمریكا  جاسوسی

  سمت   به  ،  انقالبی   و  خودجوش   حركت  یك  در   ناميدند   می  امام  خط   پيرو   مسلمان   دانشجویان   را   خود

  وارد   محل  در  مستقر  آمریكایی   تفنگداران  مقاومت  شكستن   از  پس  ،  كرده  حركت  تهران  در  آمریكا  سفارتخانه

  دست  مداركی  و  اسناد  به   محل  این  تسخير  از  پس  آنان.    آوردند   در  خود  تسخير  به  را  سفارتخانه  و  شده  آن

  امنيت  و  نظم  زدن  هم  بر  براي  جنگ  اتاق  یك  بلكه  سفارتخانه  یك   نه  محل  این  كه  داد  می  نشان  كه  یافتند 

  مرتبط   باعناصر  هماهنگی  و جاسوسی  فعاليتهاي  براي  مركزي  نيز   و كشور كنار  و گوشه  در  توطئه انواع  و   ملی
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  هاي  هماهنگی  و   كشور  كنار  و  گوشه   در  روزه   هر  هاي  توطئه  راز  همانجا  از  و  باشد   می  ایران   داخل  در   خود  با

  سفارت  عوامل كه اسنادي مجموع از  كه اي  گونه  به شد  آشكار ،  بزرگ شيطان منویات با داخلی  عناصر برخی

  النه   با  مرتبط   عوامل  از   بسياري  افشاي  به  كه  یافت  انتشار  كتاب  جلد   50  كنند   محو  را  آنها  بودند   نتوانسته

  منجر   بود  كرده   سلب  ایران   ملت   از   را  امنيت   و   آرامش  كه   هایی   توطئه  در  آمریكا  آفرینی   نقش  و  جاسوسی

 .  گردید 

  شد   تلقی   نظير   بی   اتفاق  یك   و   كرد  صدا  و   سر   جهان  سطح  در   خبري  زلزله   همچون  زمان   آن   در   واقعه  این

  اقمار  از  یكی   پيش  چندي  تا  كه   اي  منطقه   در  هم  آن   غرب   ابرقدرت  سردمدار  به  وابسته   مركز  تسخير   كه   چرا

  آن   هاي  لرزه  پس   كه  بود  وحشتناك  اي  حادثه  آمد   می  شمار  به   منطقه   در  غرب  اطمينان  سوپاپ  و  آمریكا

  و   افتاد   اتفاق  این  اینكه  كما  شود  تمام  گران  بسيار  آمریكا  سياسی  ابهت  ویژه   به   و  غرب  براي  توانست  می

  براي   امنی   مكان دیگر سوم   جهان  كشورهاي   در   ویژه   به   و   جهان   در  آمریكا  هاي   سفارتخانه   كه  شاهدیم  امروزه 

 .   نيستند  ها سفارتخانه  اندركاران دست

  شده   شيطان  نماد   به   تبدیل   آمریكا  ،   ایران   ملت   اسالمی  انقالب  پيروزي   از   دهه  سه   از  بيش   گذشت  با  امروزه 

  را  كشور   آن   پرچم   ،  كنند   می  پا  به   تظاهرات  آن  عليه  بر   مستمر  صورت  به   ،   جهان  آزاده   هاي   ملت  كه   است

  مورد   دنيا   نقاط   اقصا  در   را   آن  هاي   سفارتخانه  و   كشند   می   آتش  به  آمریكاست  تفرعن   و  استكبار  نماد  كه 

  را   آن   نيز   غربی   نظرسنجی  موسسات  حتی  كه   است  اي   گونه   به   آمریكا  از  نفرت   این .    دهند   می   قرار   تهدید 

 :   دهد  می گزارش   چنين زمينه  این در گالوپ   سنجی نظر  موسسه  مثال  عنوان  به اند  كرده  اعالم

  نفر  هزار   ده   از  كه   سنجی  نظر   در  امر   این.    اند   داده   نشان  غرب   جهان  به   نسبت  را   خود   تنفر   مسلمانان  همه»

 1.« گرفت قرار  تایيد   مورد شد  انجام 2002  ژانویه تا  2001 دسامبر  در  كشورمسلمان  نه در

  تواند   می  چه  كشور  یك   از  نفرت  همه  این  راز  راستی  به  اینكه  آن  و  آید   می  پيش   سوالی  ميان  این  در  اما

 باشد؟ 

  آمریكا.    باشيم  داشته  نگاهی  آمریكا  متحده   ایاالت  عملكرد   پيشينه   به   است  الزم  سوال   این   به  پاسخ  براي

  خود   استقالل  ميالدي   1776  درسال  انگليس  پادشاهی  دولت  الحمایگی  تحت  سالها  از  پس   كه  است  كشوري 

  عبارت  بود   حاكم  كشور  این   خارجی  روابط   بر   كه   سياستی  ،   ميالدي   بيستم   قرن  اوایل  تا  اما.    نمود   اعالم   را

  در   مداخله  براي  تمایلی  هيچ  آمریكا  متحده  ایاالت  آن  اساس   بر  كه  2« طلبی  انزوا»  عنوان   با  سياستی  از  بود
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  دكترین   ارائه  دنبال  به   و   ميالدي   نوزدهم   قرن  دوم  دهه  از  سياست  این  البته .    نداشت  دیگر   كشورهاي  امور

  معنا  این   به.    داد  گسترش   آمریكا  قاره  به  آمریكا  كشور  از  را  طلبی   انزوا  دامنه  و  شد   همراه  تغييراتی   با  مونروئه

  در   ولی   ندارد  دیگر   كشورهاي  امور   در   دخالت   براي  تمایلی  كه   كرد  اعالم   مونروئه   دكترین   اعالم  با  آمریكا  كه

  دامنه   آمریكا  ترتيب  این  به.    كرد  خواهد   جلوگيري   نيز   آمریكا  قاره   در   كشورها  دیگر   دخالت   از   حال  عين

  هاي   جنگ  زمان  تا  سياست  این  و  كشاند   آمریكا  قاره   به  آمریكا  كشور  سرزمينی  محدوده   از   را  خود  دخالت

  و   غربی   نيمكره  در  آمریكا  مداخله  حق  بر  مبنی  ترومن  و  روزولت  هاي  دكترین  اعالم   و  دوم  و  اول  جهانی

  دولتی   به  تبدیل  سابق  ساكت  نسبتا   دولت  از  آمریكا  دولت  پس  آن   از .    یافت  ادامه   ،  زمين  كره  تمامی   سپس

  سر   در  را  جهان  كل  بر  حاكميت  فكر  بلكه  دید   می  دیگر   كشورهاي   در  دخالت  به  مجاز  را  خود  تنها  نه  كه  شد 

  بی   هاي   خسارت  ،   امریكا  به   وارده  ناچيز  خسارت  مقابل   در   دوم   جهانی   جنگ  كه   آنجایی   از   و   پروراند   می

  جهان   در   آمریكا  نفوذ   و   سلطه   بسط   براي   فرصت   بهترین  بود   كرده  وارد   غربی  قدرتمند   كشورهاي  به   شماري

 .   شد  فراهم

  در  و  شود   می تقسيم پذیر  سلطه   و گر سلطه  بخش  دو  به  جهان  رسما  كه   هستيم  آن  شاهد   مقطع  این  از  پس

 متحده   ایاالت  با  آنها  از  یكی  رهبري   كه  كنند   می  پيدا  بروز  و  ظهور  قدرت  دو  نيز  گر  سلطه  جهان  بخش

  كه   متفاوتی   ظاهر  به   هاي  ایدئولوژي   و   ها  مرام   از   فارغ  اما.    باشد   می   سابق   شوروي   با  دیگري   رهبري   و  آمریكا

  را   دنيا  تمام  بر  سلطه  ایجاد   فكر  و  بوده  یكسان  گري  سلطه  نظر  از  آنها  دوي  هر  ،   دهند   می  ارائه  گروه   دو  این

  كه   ميالدي  هشتاد  دهه  سالهاي  از   ویژه  به  سالها  این   طول  در   آمریكا  ميان  این  در .    پروراندند   می  سر  در

  و اقتصادي  نظامی،  اقدامات  بيشترین  كرد  می  آشكار  را  خود  افول  هاي  نشانه  تدریج به  ،  شرق  ابرقدرت  قدرت

  از   برخاسته   اصل  در   امر  این  كه   است  داشته  جهان  سرتاسر  بر   خویش  سلطه  بسط   جهت  در  را  فرهنگی   حتی

 .   باشد  می  غرب طلبانه  برتري  ذات  و ماهيت

  گيري   پی  را  تفوق  و   طلبی  برتري  از   هایی  جلوه   مختلف  هاي  دوران   در   غرب  جهان  دهد   می  نشان  شواهد 

  گرفته   انجام   ابزاري   و   فنی   ،  نظامی   ،   اقتصادي   هاي  شاخص  و   ها  مولفه   اساس   بر  امر   این   چه   اگر .    است   كرده 

  چنين .    بود  تفاوت  بی  غرب  جهان  سياسی  و  فرهنگی  ،  ایدئولوژیك  هاي  مؤلفه  به  نسبت  توان  نمی  اما  است

  ،   جو  سلطه   ماهيت  غرب  جهان  آن  اساس   بر  كه   است  گردیده   منجر  شرایطی  گيري   شكل  به   هایی  قابليت

  یابد   افزایش   دیگران   با  غربی  كشورهاي   قدرت  فاصله  ميزان   هر  به.    نماید   پيدا  كننده   تحریك  و   تاثيرگذار

  « قطبی  تك   عصر »  و   «تاریخ   پایان»  همانند   موضوعاتی  طرح .    گردد   می   ظاهر  نيز  طلبی  برتري   از  هاییجلوه

 1.  شود  می  محسوب  غرب جهان طلبی برتري  از هایی  جلوه بيانگر
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  ؛   شود   می   یاد   «غرب  جهان  طلبی   برتري»  نماد  عنوان   به  آمریكا  از   ،  غربی   كشورهاي   ميان  در  طرفی   از

  از   رسما  ،  شرق  بلوك  فروپاشی  از  پس  و  خواند   می  غرب  بلوك  رهبر  را  خود  سرد  جنگ   زمان  در  كه  كشوري

  در  كشور  این هاي ورسالت  آمریكا متحده  ایاالت رهبري به  جهان شدن قطبی تك  لزوم ،  «جهانی نوین نظم»

  عرصه   به   خویش   ورود   تاریخ   طول   در   كشور   این .    راند   می   سخن   ،   دنيا  در   خود  قبول   مورد  هاي   ارزش   بسط 

  هاي   جنایت   داده،   قرار  خویش   تازهاي   و   تاخت  عرصه   را   جهان   مختلف   نقاط  همواره   المللی   بين  تحوالت

  هيروشيما  شهر  دو  به  اتمی  حمله  یعنی   آن  مورد  یك  در  كه  است  داده   انجام  جهان  هاي  ملت  حق  در  فراوانی

  یك   از  بيش   دیگر  موردي  در   و   شدند   نابود  دقيقه  چند   عرض  در  تنها  نفر   هزار  دویست  حدود   ناكازاكی   و

  این   بر  عالوه .    شدند   عام   قتل  متحدانش  و  آمریكایی  نظاميان  توسط   ویتنام   جنگ  جریان  در  ویتنامی   ميليون 

  می   آنها  موارد   آخرین  جمله   از  كه   است  كرده   نظامی  مداخله  به   اقدام  فراوانی   كشورهاي   در  آمریكا  مورد   دو

  ،   نظامی  مداخالت   بر   عالوه .    كرد   اشاره ...  و   سودان  ،  سومالی   ،   افغانستان   ،   عراق  در  نظامی   مداخله  به   توان 

  ضد   و  دیكتاتوري  هاي  رژیم  استقرار  از  حمایت  و  مختلف   هاي  دولت  براندازي  به   آمریكا  هاي  كمك  از  باید 

  بسط   و  مصدق  دولت   سقوط   به  منجر  كه   مرداد  28  كودتاي:    از   عبارتند   آنها  از  برخی  كه  كرد   اشاره  مردمی 

  روي  ،  شيلی جمهور رئيس  آلنده سالوادور عليه  بر پينوشه  ژنرال  آمریكایی كودتاي ،  گردید   پهلوي دیكتاتوري 

  اقدام  این كه  گواتماال  در "آربنز  جاكوبو" دولت   عليه بر  كودتا ،  فيليپين  دیكتاتور  ماركوس  فردیناند   آوردن كار

  غير   رحمی  بی  و  جمعی  دسته  هاياعدام   ربایی،  آدم  شكنجه،   مرگ،  هايجوخه   ساله   40  دوران   آغاز  به  منجر

.    و   كشانيد   مرگ  كام   به   را   انسان  هزار   100  از   بيش  كه  شد   تصوري   قابل   تحوالت   شاهد   كه  نيز  امروزه ... 

  براي   تالش   و   منطقه   مرتجع   هاي   دیكتاتور   از  حمایت  در   را   آمریكا   نقش   هستيم  جهان  در   اسالمی  بيداري

  تحقيقی  اساس   بر  مجموع  در.    كنيم  می   مشاهده  آشكار   كامال  صورت   به  شده  پيروز   هاي  انقالب   در  انحراف

  سياسی  و نظامی مداخالت از ليستی  توان می است داده انجام آمریكا سياسی علوم استاد ،«الياس  رابرت» كه

 :  نمود  ردیف   صورت این  به را آمریكا

/  1945-51)  چين /  1980  ي دهه  –  1960  ي دهه )   جنوبی   آفریقاي (  /  1947)   فرانسه (  -75)   بوليوي ( 

1964  / /  1946-58)  مارشال  جزایر(  /  1972-75)  استراليا (  /  1947-75)  ایتاليا (    ؛ 1972-75)  عراق( 

/  2001  ؛ 1991 /  1947-49)  یونان(  /  1974-76)   پرتغال(  /  1945-53)  فيليپين(  -99)  شرقی   رتيمو( 

-56)  شرقی   اروپاي ( /  1976)  آرژانتين ( /  1949-53)  آلبانی ( /  1975)  اكوادر ( /  1945-53)   كره ( /  1975

( /  1953)   ایران( /  1975  –  1980  يدهه )  آنگوال( /  1950  ي دهه )   آلمان( /  1977)  پاكستان( /  1948

/  1976)  جامائيكا /  1953  –  1990  يدهه)  گواتماال(  /  1980  يدهه)  هندوراس (    اواسطه )  كاستاریكا( 

/  1970-71  ، 1950  يدهه /  1980  ي دهه)   نيكاراگوئه (  /  1956-58)   ميانه   خاور (    يدهه)   فيليپين ( 

  یمن  جنوب( /  1959)  هائيتی ( /  1979-81)  «سيشل»  -(  1957-58)   اندونزي(  1970  ي دهه  –  1990



(  1953-64)  «گيانا»  -( 1980)  جنوبی  كره( /  1950  يدهه  – 1960  يدهه)  غربی  اروپاي( /  84-1979)

-84)  «سورینام »  -(  1945-53)  ویتنام ( /  1979-83)  « گرنادا»   -(  1958-63)   عراق( /  1981-82)  چاد  /

1982  / /  1955-73)  كامبوج(  /  1981-89)  ليبی (  /  1957-73)  الئوس (  /  1987)   فيجی (  -73)   تایلند ( 

  ال ( /  1960-65  ، 1977-78)   كنگو ( /  1979-92)   افغانستان( /  1960-63)  اكوادر( /  1989)  پاناما( /  1965

/  1980-92)  سالوادر /  1960  يدهه)  الجزایر(  /  1987-94)  هائيتی(  /  1961-64)   برزیل (    بلغارستان( 

(91-1990  / /  1991-92)  آلبانی( /  1965)   پرو(  /  1963-65)   دومينيكن  جمهوري(  /  1993)  سومالی (   )

/  كنون  تا  1959)  كوبا /  كنون  تا  1990)  پرو( /  1965)  اندونزي( /  1990  يدهه )  عراق(  /  1966)  غنا(   )

  یوگسالوي( /  1964-73)   شيلی( /  كنون  تا  1990)   كلمبيا ( /  1969-72)   اروگوئه( /  كنون تا  1990)   مكزیك

 1. (2001) افغانستان(/ 1967-74)  یونان( /  1995-99)

  و   آزاد   هاي   ملت   عليه   بر   مختلف   هاي   توطئه   اجراي  و   طراحی   در   را   آمریكا  هاي   سفارتخانه   نقش   ميان   این  در 

  اي   منطقه  و   كشور  در  را  خود   سفارت  آمریكا  اگر   كه  اي  گونه  به   كرد   فراموش   نباید   جهان  سرتاسر  در  مستقل

  طراحی   و   اوليه   اقدامات  ،از   جاسوسی   و   سمع   استراق  براي   مختلف   هاي   دستگاه   نمودن   نصب   كند   می   احداث

  نمودن   نابود   و  فرهنگی  تهاجم  ،  دروغين  تبليغات  ،  وحشت  و  رعب  ایجاد  ،   گوناگون  ترورهاي  نمودن   پياده  و

 بين   صهيونيست  و  آمریكا  سوي  به  را  گدایی  دست  تا  ،  آمریكا  به  كشور  آن  نمودن  ومحتاج  كشور  آن  اقتصاد

  صهيونيست  یك  كه  سيا  سازمان   سابق  رئيس   دوئچ  جان.    اوست   ثانویه   اقدامات  از   ،  غيره   و  نماید   دراز   الملل

  سناي   مجلس (  جاسوسی)  اطالعاتی   ملی   امنيت  كميته  حضور   در   ميالدي   1996 فوریه   22  تاریخ  در   باشد   می

  آمریكا   اگر .  «كند   می   استفاده   آمریكایی   نگاران  روزنامه  از   خود   عمليات  بعضی   در   سيا  سازمان : »  گفت   آمریكا

  كه   جنایاتی  بعد   كه   كنيد   تصور   حال  كند،   می   استفاده   خود  نگاران  روزنامه   از  حتی   ،   جنایت  ارتكاب   براي

 2! .  است حد  چه  تا شوند   می   مرتكب  آمریكا سفارتهاي

 است  عبارت   كه  كرد   درك   را  آمریكا  از  جهانی  نفرت  رازهاي  از  بخشی  توان  می  باال  مطالب  به  توجه  با   اكنون

  و   شود   می   یاد   استكبار  به   آن  از   دینی   فرهنگ   در   كه   جهان  در   آمریكا  هاي   سياست  طلبانه   برتري   ذات   از

  عليه  بر  توطئه  ،  كشورها  به  تجاوز  ،  استبدادي  هاي  دولت  از  حمایت  جمله   از  وي  رفتارهاي  از  بسياري  ریشه

  مقدسات   عليه  بر  اهانت  از  حمایت  ،  صهيونيستی  رژیم  از  معنوي  و  مادي  حمایت  ،   آزاد  و  مستقل  هاي  ملت

  امروزه   و  ناميد   « بزرگ  شيطان »  را   كشور   این   ره  خمينی  امام   ،   دليل  همين   به   و   آید   می  شمار  به...    و  اسالمی

  آن   به  باال  در كه  گالوپ سنجی   نظر   موسسه  گزارش   درادامه  اینكه  كما  اند   برده  پی  آن  به   نيز   جهان  هاي  ملت
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  متكبر   و   مغرور  ،  متجاوز  ،   رحم   بی   آمریكا   داشتند   اعتقاد   شوندگان   مصاحبه : »   است   آمده   چنين   شد   اشاره

 1. «است مغرضانه  آن خارجی سياست كه   این و  شده تحریك   آسانی به و است

   ؟   چيست   در   ایران   نشدن   مستعمره   و   استقالل   عامل   مهمترین 

  هاي   دولت   سپس   و   شد   شروع   پرتغال   و   اسپانيا  توسط   ميالدي   15  قرن   حدود   از  كه   است   اي   پدیده  استعمار

  یكی   را   جهان  كشورهاي  كليه  و   شدند   عرصه   این   وارد  نيز   كشورها   دیگر   و   آمریكا  ،   فرانسه   ،  انگلستان   ،  هلند 

  بخشی   حتی   و   19  ،   18  قرن   در   كه   طوري  به   ،  دادند   قرار   خویش   استعمار  تاز   و   تاخت  عرصه   دیگري   از  پس

  كه   جایی  تا   داشت   قرار  خارجی  استعمار  تحت   غربی  غير   دنياي   هاي   سرزمين  اكثر   ميالدي   بيست  قرن   از

  این   در .    اند   كرده  تجربه  را  استعمارگران   تلخ  طعم  كشورها  سایر  ،   جهان  كشور  هشت  از  غير   شود  می  گفته

  قرار   استعمار  مورد  مستقيم  صورت  به  هرگز  كه  است  هایی  سرزمين  از  یكی  نيز   ایران   ،  ما  سرزمين  ميان

  استعمارگران   طمع  مورد  هرگز   ما  سرزمين  كه   نيست  این  معناي   به   هرگز   سخن  این  حال  این   با  ،  نگرفت

  نشده  وارد   ما   سرزمين  به   استعمارگران   سوي   از   آسيبی  هيچ   یا   و   نگرفته   صورت  استعمار  براي   اقدامی  ،   نبوده 

  طمع  مورد  همواره  كه  بود  كشورهایی   از   یكی   ایران  كه   است  این  از   حاكی  متعدد   شواهد   بلكه  ،  است

  آفریقا  قاره  كل همچون پهناوري  هاي سرزمين كه شرایطی در اساساً و است داشته قرار خارجی استعمارگران

  گرفته   قرار   استعمارگر  هاي   دولت   استعمار   تحت...    و   چين   سرزمين   از   وسيعی  هاي   بخش   ،   هند   قاره   شبه   ،

  قرار   پتانسيل  داشت  كه   اي   ویژه   سياسی  و   جغرافيایی  ،  فرهنگی   موقعيت   با  ایران  همچون  سرزمينی  ،   بودند 

  چند   هر  حال  این  با  ،   داشت  باالیی  بسيار  سطح  در  را  استعمارگران  استعماري  اهداف  ليست  در  گرفتن

  ملت  به   نيز   فراوانی   ضربات  و   داده   انجام  خود  نامشروع   اهداف   تحقق   راه   در   فراوانی  تالشهاي  استعمارگران

  قرار   استعمار  مورد  رسمی  و  مستقيم  صورت   به  هرگز  ما  كشور  متعددي  دالیل  به  بنا  اما  كردند   وارد  ایران

 : از بودند  عبارت دالیل  این ترین  مهم  كه نگرفت

   باال گري   نظامی روحيه با قدرتمند  هاي  دولت وجود  – 1

  هم   از   تجربه  ها  سال  از  پس   ما  كشور   كه   رسيد   ما  كشور   مرزهاي  به  زمانی  استعمار  پدیده  دیگر  عبارت  به

  قالب   در  بود  اندیشيده  صفوي  اسماعيل  شاه  كه  تدابيري  با  ،  ضعيف  محلی  هاي  دولت   حاكميت  و  گسيختگی

  شاهان  كردند   می  حكومت  ما   كشور   بر   كه  شاهان  برخی  طرفی   از   ، بود  شده   منسجم  و   متحد   ایران   ملی  كشور

  پرتغالی   وقتی   چنانكه  ،  بودند   كوشا  شدت  به  تجاوزي  گونه   هر   برابر  در   مرزها  حفظ   راه   در  كه  بودند   مقتدري 

  می   آماده   و  اشغال  را  ایرانی  جزایر   برخی  و (  فعلی  عباس   بندر)  گمبرون  بندر  همچون  ایران  از   هایی  بخش  ها

  و   شده   جنگ  وارد  آنها  با  مقتدرانه   صفوي   عباس   شاه  نمایند   پياده  نيز  ما  كشور   در   را  استعمار  پدیده  تا  شدند 
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  به   بود  نيز   ها  غربی   اعتراف  و   توجه   مورد   روحيه  این  كه   نمود  پاكسازي  كشور   خاك   از  را   اشغالگران  تمامی

  شمار  به   هابسبورگ   خانواده   متحد   و   مقدس   امپراتوري   ایدئولوژیك  بازوي   كه   پنجم  پل   ژان  پاپ  نمونه  عنوان

  كرده   ارسال   ویژه   پيك   یك   با   كه   را   اي   نامه   ساله   سی  هاي   جنگ   بحبوحه   در   1623  ژانویه   22  روز   رفت   می 

  به   را   كمك   گونه  هر  وعده عثمانی  و  ایران   دشمنی   تشدید   هدف   با   آن   در  و  رساند   اول   عباس   شاه   دست به   بود 

  است  محفوظ  واتيكان  آرشيو  در  كه  پاپ  به  خود  گزارش   در  بازگشت  در  پاپ  فرستاده.    بود  داده  عباس   شاه

  ورود   از   را  مسيحی   كشورهاي  كه  دارد   انتظار  پاپ  از   كه  است  گفته  پيام  دریافت  از  پس  عباس   شاه  كه   نوشت

  با   عباس   شاه  دشمنی  در  كه  است  آورده   همچنين  وي .    كند   منع  فارس   خليج  به  بد   نيت   با  و  خودسرانه

  وارد   عثمانی  با  بخواهيم  ما  كه  زمان   هر  و  مسيحيان  ما  خاطر  به  رود  نمی  گمان  ولی  ندارد  تردیدي   عثمانی

  عليه   اروپایی  دولت  یك  از  چگونه  داند   می   و  اروپاست  اوضاع  از  آگاه  و   باهوش   مردي  عباس   شاه.    شود  جنگ

  روزگاران   آن  حاكمان برخی  در اي  روحيه   چنين  به   توجه   با  1. كند  استفاده  فارس   خليج  مسائل در دیگر  دولت 

  استعمار  براي ، مقاطع  آن  در دليل همين به  و نداشتند  ایران  مستقيم استعمار به اميدي چندان استعمارگران

  ابتدا   سرزمينی  هر  به  ورود  از  پيش  استعمارگران  اینكه  ضمن  ، گرفت  نمی  صورت زیادي  مستقيم  تالش   ایران

  مطالعات   به   ،  استعمار  هزینه   مقابل  در   استعمارگر   دولت   براي   آن   آوري  سود  ميزان  و   سرزمين   آن   پيرامون 

  به   ،   است  نداشته  وجود  مطالعاتی   چنين   ایران  مورد   در   زمان   آن  تا  رسد   می   نظر  به   كه  پرداختند   می   جامع

  مستشار   ،  جهانگرد  ماهيت  با  فراوانی  نيروهاي   اعزام  به  اقدام  ،  مقطع   همان  از   استعمارگران  دليل   همين

  عالقمندان  دسترس   در  امروزه  ایران  مورد   در  آنها  مطالعات   ماحصل   كه  نمودند   ایران  به ...    و  سفير  ،  نظامی

  منظور   به  ایران  از  اطالعات  آوري   جمع  ،   مقطع  آن   در   ها  سفرنامه  این  كاربرد  ترین  عمده  اما  ،  دارد  قرار

  ،   قاجار  دوران   اواسط   تا  كه  هستيم   آن   شاهد   ما   مسائلی  چنين  به   توجه   با.    بود   استعماري   اهداف   در   استفاده 

  كارهاي   قالب  در  استعمارگران  تحركات  ترین   عمده  و   گرفته  صورت  ایران   به   كمتري   استعماري  تهاجمات

  نهایت   در  و  كشور  تضعيف  منظور  به  همسایگان  و  ایران  درميان  افكنی  تفرقه   و  سياسی  هاي   بازي  ،   مطالعاتی

 .  است بوده  استعمار هاي  زمينه  شدن فراهم

   ستيز ذلت   و استعماري ضد  دینی   فرهنگ نقش – 2

  در   اروپا  استعماري  تحركات  آغاز  با  همزمان  كه   صفویه  استقرار  از   پس  ویژه  به   ایرانيان  اكثریت  دینی  فرهنگ

  ستيز   بيگانه  ،  ستيز  ذلت  ،  ستيز   ظلم  ذاتاً  كه  باشد   می  تشيع  فرهنگ  بر   مبتنی  ،  ميباشد   فارس   خليج  منطقه

  دینی   ادبيات  از  برگرفته  شعارهاي  مثال  عنوان  به.    بود  حساس   خارجی  سلطه  گونه   هر  مقابل  در  شدت  به  و

  قواعدي   و   2مظلوم   با   دوستی   و   ظالم   با   دشمنی   لزوم   همچون   هایی  آموزه   ،   « الذله  منا  هيهات»  همچون 
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  و   باشد   می  1« سبيال  المومنين  علی  للكافرین  اهلل  یجعل   لن»  دینی  آموزه  از  برگرفته  كه  سبيل  نفی  همچون

  دهنده  شكل  مجموع  در   همه  و  همه  ،   ع  حسين  امام  همچون  ستيزي  ذلت  و  مقاومت  هاي  اسطوره  وجود  نيز

 .   تابيد  نمی بر را  استثماري و  استعمار گونه هيچ ذاتاً  كه   بود فرهنگی

 مردم  بيداري  و  علما هوشياري  – 3

  و   ها   ملت   بيداري   در   هوشيار  و   آگاه   علماي   نقش   به   باید   ،   ایران   مردم   استعماري  ضد   دینی   فرهنگ   كنار   در 

  فرهنگ   به  تمسك  با  كه  بودند   علما  این  تاریخ  طول  در  دیگر  عبارت  به .    كرد  اشاره  آنها  استعمار  از  جلوگيري

  بر   كه   اي   گونه  پيامبر  هاي   رسالت   اساس   بر   را   مردم   عموم   رهبري   و   هدایت   وظيفه   ،   سلطه   و   ظلم   ضد   دینی 

  یا   و   تجاوز   گاه   هر   كه   هستيم  آن   شاهد   دليل   همين  به   و   گرفتند   می   عهده   بر   كردند   می   احساس   خود   دوش 

  و   استعمار  با  مبارزه  مقدم   خط   در   كه  بودند   بيدار  و   آگاه  علماي  این  است  كرده  تهدید   را  كشور  اي  سلطه

  این   از  برخی   مستقيم  حضور   حتی  و   عظام   مراجع  و  علما  جهادي  فتاواي   نقش  چنانكه  ،  اند   ایستاده  بيگانگان

  نقش   به  است  الزم   همچنين  دارد،   بزرگ   رسالت  و   نقش   این   از   نشان  ها   روس   با   مبارزه   مقدم   خط   در  علما

  دولت  با قاجاري كفایت  بی و  لياقت  بی شاهان كه  قراردادهایی  و  امتيازات مقابل  در  قاجار دوران   بزرگ علماي

  مرحوم   مثال   عنوان   به.    نمایيم   اشاره  كردند   می   فراهم  را  ملت   استعمار  زمينه  و   نموده   امضا  استعماري  هاي

  یا   و  ننشست  پاي  از  آن  كامل   لغو  تا  و  ایستادگی  رویتر  استعماري  و  ننگين  قرارداد  مقابل  در  ،   كنی  علی  مال

  ميان   این  در.    نمود  ملغی  را  رژي  استعماري  داد  قرار  دیگر  بزرگ  علماي  همراهی  با  شيرازي  ميرزاي  مرحوم

  را   ایران  استقالل  عمالًًً  كه  باشد   1919  داد   قرار  امضاي  ،  خارجی  استعمارگران  تحرك  خطرناكترین  شاید 

  كه   پاریس   صلح  كنگره   كه   جایی   تا   ،   نمود   می  انگليس  واقعی   مستعمره   به   تبدیل  را   ایران   و   گرفت  می   نادیده

  چنين   انعقاد  از  شدن  مطلع   محض   به  بود  شده  تشكيل  جهان  مستقل  كشورهاي  نمایندگان  از   روزها  همان

  دنبال   به  2.شناخت  نمی  مستقلی  دولت   را  ایران  یعنی  ،  نپذیرفت  صلح  كنگره  به  را  ایران  نمایندگان  قراردادي

  كه   طوري  به  گرفت  باال  كاشانی  اهلل   آیت  و  مدرس   شهيد   همچون   علمایی  رهبري  به   ها  اعتراض   مساله  این

  هنگام  به   جریانات  همين  در   است  شده   گفته  ،  نشد   داد   قرار   امضاي  به  حاضر  خود   ترس   از   نيز  شاه  حتی

  و   علما  با  السالم   عليه  كاظم  موسی   امام  حرم  رواق  در  ،  رفت   عراق  به   وي  ،  اروپا  سفر  از  شاه  احمد   مراجعت

  عليه  شدت  با  كه  بود  جمع  روحانی  ترین  جوان  كاشانی  اهلل  آیت  مالقات  این  در  و  كرد  مالقات  روحانيون

  اجراي   و  تصویب   از  جلوگيري  براي  را  خود   نفوذ   كليه  كه   خواست  شاه  احمد   از  و  گفت  سخن.  م1919  قرارداد 

 
 .141. نساء، آیه  1

 148  ص  ، 1ج ،  مدنی الدین  جالل سيد  ، ایران   معاصر سياسی  . تاریخ 2



  آور   یاد   است  استقالل  نابودي  و   آزادي   سلب  باعث  كه  را  انگليس  استعمار  گسترش   خطر  و   برد   كار   به   قرارداد 

 1. شد 

  زمينه   و  شده  امضا  كشور  در  قرارداد   این  از  بعد   و  قبل  كه  استعماري  دادهاي  قرار  سایر  در   را  رویه   همين

  از   منظور   به  استعمارگران  دليل   همين  به   و   ایم   بوده   شاهد   همواره   است  كرده   فراهم  را  استعمارگران  استعمار

  ،   نمایند   تضعيف   را   مردم  ستيز   استعمار  دینی   فرهنگ  سویی   از   گرفتند   تصميم  استعمار  موانع   برداشتن  ميان

  سوم   جانب   از   و  نمایند   تضعيف   ایران   در  را   علما  و   روحانيت  تا  كردند   تالش   رضاخانی  اقدامات  با   دیگر  سوي   از

  ،   بيدار  و  مقاوم   ملتی  جاي  به   تا  كوشيدند   ابتذال  و   فساد  فرهنگ   ترویج   و  ایران  ملت  به  فرهنگی  تهاجم  با  ،

 . دهند  پرورش  ندارد استعمار برابر در  فعالی واكنش كوچكترین قدرت  كه زده  خواب نسلی

  شد   می  باعث  كه   ایران  بر  سلطه   سر   بر  استعماري  قدرتهاي  هاي   رقابت  و   ایران   خاص  ژئوپلتيك  موقعيت  –  4

  احساس   كه   زمانی   از  گر   سلطه   هاي   دولت   دیگر   عبارت   به   ،   شود   ایجاد   ایران  به   نسبت   قوا  توازن   نوعی   تا

  با   مقتدر  دولت  آخرین  كه  قاجار  خان  آغامحمد   از  پس   ویژه  به   ایران،   مركزي   هاي   دولت  ضعف   با  كردند 

  ،   باشند   داشته   ایران  استعمار  و   سلطه   براي   هایی  اميد   توانند   می   ،   آید   می  شمار  به   باال   نظامی  روحيه 

  كه   بود   اینجا  بزرگ   مشكل  حال   این  با   ،   كردند   آغاز  خود   دیرینه   آرزوي   ساختن  عملی  منظور   به   را   تحركاتی 

  دست  آرزوي  بود  قرن   چندین  كه   روسيه  جمله   از  دانستند   می  استعمار  براي  خود  حق   را  ایران   دولت   چندین

  زنجيره   ،  ایران   به   یابی  دست  با  كه  انگلستان  نيز  و  داشت  سر  در   ایران  طریق  از   گرم  هاي   آب  به   یابی

  مرزهاي   روسيه  یعنی  اش   دیرینه  استعمارگر  رقيب  با  و  شد   می  تكميل  آسيا  منطقه  در  اش   استعماري

  گوشه   نيز  فرانسه   همچون  دیگر  استعماري  قدرتهاي  برخی  اینكه  ضمن.    كرد  می  پيدا  وسيعی  مشترك

  هر   به.    شود  جدي  چندان  نتوانست  هرگز   تحركاتشان  بودن   ضعيف   دليل  به   كه   داشتند   كشورمان   به  چشمی

  ،   داشتند   نظر  كشورمان  خاك   به  كه  استعمارگري  هاي   دولت  ترین  مهم  كه  است  این  است  مهم  آنچه  حال

  تحركی   هر  اینكه   دليل  به  اما  ،   دادند   انجام   مسير  این  در   هم   اقداماتی   كه  بودند   روسيه   و  انگلستان  هاي  دولت 

  می   مواجه   دیگر   استعمارگر  طرف   متقابل   واكنش  و  اعتراض  با  گرفت  می   صورت  طرفين  از  یكی   سوي   از  كه 

  استعمارگرانه   توطئه  شدن  واقعی  برابر  در  كشورمان  براي  امن  حاشيه  نوعی  عمالً  ها  رقابت  این  لذا  شد 

  انگلس   و  روسيه  استعماري  هاي  دولت  كه   شرایطی  در  كه  این  مطلب  این  شاهد   كرد،  می  ایجاد  استعمارگران

  وقوع   دنبال  به  ،  نمایند   ایجاد  ایران  در  قوا  توازن  نوعی   تا  كردند   می  تالش   1915  و   1907  قراردادهاي  با

  را   عرصه   كه   انگلستان  ،   تزارها   استعماري   هاي  سياست  از   كمونيستی   جدید   نظام  رویگردانی   و   روسيه  انقالب 

  البته   كه  داد   قرار   خویش  مستعمره   تحت  را  كشور  عمالً   1919  قرارداد   امضاي  با  دید   می  رقيب  از  خالی

 .   گردید  استعماري  دولت  این خام  خياالت تحقق  از مانع  مردم  و  علما واكنش

 
 .150 ص   ، همان  ، ایران معاصر  سياسی تاریخ  از نقل  به   ، 46 ص  ، عراق 1920 . انقالب  1



   گرفت؟   انجام   چگونه   پهلوي   زمان   ایران   در   ها آمریكایی   سلطه   و   نفوذ 

  قدرتهاي   كه  سالهایی  خالل  در.  گردد  می  باز  قاجار  دوران  به  ایران   در  ها  آمریكایی  حضور  پاي  رد  شك  بدون

  این  از  استفاده  با  آمریكا  شدند،  ضعف  دچار  اول  جهانی   جنگ  در   شركت   اثر  در   جهان  استعماري  و  بزرگ

  و   روسيه  و   انگليس  كه  قاجار  دوره   در .  نمود  آغاز  دوستانه   ظاهري   با  را   خود  استعماري  حضور   فرصت

  از   چشمگيري  و   فرد   به  منحصر   امتيازات  و   دادند می  جوالن   ایران   در   دیگر   كشورهاي  از   برخی   و  فرانسویان

  و  انگيختمی   بر  را  دیگر  كشورهاي  حيرت  و  پيچيد می   جهان  در  امتيازات  این  صداي  1گرفتند، می   ایران  دولت

 .2برسند  خویش سهم به تكاپو با تا داشتمی   بر ورزي  طمع  به

  محسوس   حضور  دوره.  2  نامحسوس؛   حضور   دوره .  1:  كرد  تقسيم   دوره  سه   به  توانمی   را   ایران   با  آمریكا  روابط 

 3. اسالمی انقالب با حضور  پایان و  روابط  تيرگی  دوره.  3  گرایانه؛ سلطه  روابط  و

  و   شدند   وارد  كامل  احتياط  با  انگليس  و  روس   بزرگ  قدرت  دو  حضور  خاطر  به  ایران  در  آمریكایيان:  اول  دوره

  به   مزبور   دوره   در .  دادند   گسترش   تدریج  به  و   نموده   ایجاد   را   افزونی   روز   نفوذي   حركت   نامحسوس   رقابت  در

  ملت  و  داشتند   ایران  مردم  بين در  منفی  چهره  كشور دو  این  انگليس،  و   روس   استعماري  دخالت  و   نفوذ  خاطر

 ها زمينه   این  شناخت   و  مطالعه   با  آمریكایيان   نمودند،می   دشمنی   احساس   و   داشته  تنفر   دولت   دو   این   از   ایران

 4.نمودند  آغاز  ایران در  را  خود حضور

  حركت   شده  تعيين  پيش  از   دقيق  هايبرنامه   و  سياستها  اساس   بر  دولتها  با  روابط   برقراري  در   آمریكا  دولت

  بر  سياست  این.  است  شده   تعریف  جكسونيسم  مكتب  به   كه   سودجویانه  و   طلبانه  منفعت   سياست  كند،می 

 5. باشد می   حاكم دیگر  كشورهاي با كشور  این  روابط  تمام
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  تسلط   فكر  به  علنی  طور  به  كشور  این  سياستمداران  كه  این  از  قبل  ایران،  در  آمریكا  حضور  اول  دوره  در

  مردم   و  بهداشتی  و  فرهنگی  فعاليتهاي  كنند   برقرار  اساسی  روابط   ایران  با  رسمی  طور  به  و  باشند   سياسی

 1. گردید  آغاز بهداشتی مراكز   و  مدارس  تأسيس با  مختلف شهرهاي در   دوستانه

  قرار   نفرت  و  خشم  مورد  انگليس  و  روس   كه  جهت  آن  از  ایران   مردم  قلب   در   نفوذ  براي  آمریكا  مردان  دولت 

 2.نمودند می  تمجيد  ایران دولت   و  ملت از  بودند  گرفته

  هر  و   نمودند   منعقد   بازرگانی  و   دوستی  عهدنامه  یك  ق  1273  م،1856  سال  در  آمریكا  دولت  با   ایران  دولت 

  و   باشند   داشته  كنسولگري  یك  خانه  سفارت   تأسيس  بر   عالوه   همدیگر  پایتخت  در   شدند   مجاز   دولت   دو 

  قانون   به   تبدیل  بعدها  كه   شد   مطرح   نيز   آمریكا  كنسولگري   سوي   از   ایران  در   آمریكا   اتباع   از  حمایت

 3.شد  كاپيتاالسيون

  و  امتيازات  گرفتن  درصدد  آنها  اقتصادي،  و  سياسی  لحاظ   از   ایران  در   ها  آمریكایی  پيشروي  با  بعد   گامهاي   در

  عهدنامة  انعقاد   پی   در  تهران  در   آمریكا  دولت   نماینده  وینستون   م   1882  سال   در  لذا  برآمدند   دیگران   با  رقابت

 4. شد  لغو انگليس دخالت با  كه بود  آهن خط 

  را   مهمی  قدم   و  نمود  تصویب   رسماً  را  ایران  در  سفارت  تأسيس  قانون  آمریكا  كنگره  م  19  قرن  دوم  نيمه   در

  شد،   واقع  ایران  در   سياه  كودتاي  كه   ش   1299  سال  در   و   برداشت  ایران   در   آمریكا  سلطة  بسط   و   نفوذ   راه   در

 5.شدند  وارد  ایران در مناسب جاي كسب  دنبال  به جدیت با امریكایيها

  انعقاد   درصدد   لذا  نمود، می   تحریك   ایران   نفت  چاههاي  بر   تسلط   براي   را   آمریكا  نيز   انگليس  نفتی   امتيازات

  ایران   مجلس  و  شد   منعقد   سينكلر  شركت  با  قرارداد  یك  1303  سال  در  اینرو  از.  بودند   ایران  با  نفتی  قرارداد

  تبعه   یك   شدن   كشته  با   و  شد   مواجه   انگليس  و   روس   شدید   اعتراض   با   ولی.  كرد  تأیيد   را  قرارداد   این

 6.شد  كشيده  تعطيلی به امتياز این آمریكایی

 
  ساله،   بيست  تاریخ  مكی،  حسين  و  256  ص  ،1  ج  و  127  ص  ،5  ج  ،1371  علمی،  تهران،  سوم،  چ  ایران،  مشروطيت  انقالب  تاریخ  زاده،  ملك  مهدي .  1

 . 102 ص  ،3 ج  ،1374 علمی،  تهران، چهارم،  چاپ 

 
 .101 ص  ، 3 ج پيشين، مكی، و 151  ص  ،1  ج مدرسين، قم، سوم،   چ معاصر،  سياسی  تاریخ مدنی، الدین  جالل سيد . 2

 . 277 ـ  275 ص  پيشين، شميم، . 3

 . 873 ص  ، 1 ج پيشين، كرزن، جرج . 4

 . 3 ص ، 79 خارجه، وزارت  تهران، اول، چ  آمریكا،  و ایران روابط  شمار روز  طيرانی،  بهروز . 5

 .68 ـ  23 ص  پيشين، منصوري، جواد و ؛ 124 ص پيشين، مكی، حسين و 107  ص پيشين، مدنی،  . 6



  به   آمریكا  سوي   از  مالی  هيئت   یك  و  1گذاشت   فزونی  به  رو  آمریكا  تسلط   و  نفوذ   ایران  در   قوام   گيري قدرت  با

 .شد  گسيل  ایران

  یعنی   بود،  تعریف  قابل  چنان  هم  اول  دوره  در  آمریكا  حضور  ایران   در  رضاخان  كودتاي  و  گيري  قدرت  از  پس

  سلطه   از  نارضایتی  اظهار  با  المللی   بين   مجامع   در  و  نامحسوس   طور   به   بلكه  نداشت  پرقدرت   چندان  حضوري 

  و  شد   ایران   از  روس   نيروهاي  خروج  خواستار  جهانی  جنگ   در  و  نمودمی   دفاع  ایران  مردم   از  انگليس  و   روس 

 2. گردید  موفق  قانونی مجوز كسب  به  خود نيروهاي حضور براي

  آن   آثار  از   هولناك   بيماریهاي  و   قحطی   كه   بود  جهانی  جنگ  ناگوار  پيامدهاي  گرفتار  ایران   كه   1321  سال   در

  در   آمریكایی  مأمور  این.  داد  قانونگذاري  حق  «ميليسپو»  به  بحرانها  این  از  نجات  براي  سيزدهم   مجلس  بود

 3.نمود فراگير   كشور  به را خود  سيطره و  نموده  پيدا قانونی  نفوذ ژاندارمري  و  شهربانی و  ارتش

  دفاع   او   از   نماینده   عنوان  به   مصدق  و   زاده   تقی   و   شد   واقع   مجلس   اعتراض  مورد   « ميليسپو »  دخالتهاي

 . نمود تلقی   ایران در   آمریكا حضور  دوم  دوره  آغازین مرحله توانمی  را دوره  این ترتيب  بدین 4. كردند 

  در   مشترك   اي بيانيه   ایران   ارضی   تماميت  شناخت  براي   آمریكا  و   انگليس   روس،  دولت   سه   1322  سال  در 

  به   تازه  و  جدي  شكل  ایران  در  سوم  رقيب   عنوان  به   آمریكا  رسمی  سلطه   ترتيب  بدین  5. كردند   صادر  تهران

  نماینده   كه   انگليس  و  آمریكا  كشور   دو   شوروي،  اتحاد   سوي  از   كمونيسم  خطر  پيدایش  با  و  گرفت  خود

  برابر   در  محكم   سدي  و   دفاعی   خط   ایجاد   آنها  مشترك   هدف   كه  چرا   شدند   نزدیك  هم   به   بودند   امپریاليسم

  وابستگان   و   نيروها   آمریكا  جهانی   روزافزون   قدرت  و  حساس   موقعيت   این  درك   با  انگليس  دولت .  بود  كمونيزم 

  انجام   انگليس  همدستی  با  كه   محمدرضا  گيري   قدرت  با   بنابراین  6. نمود  نزدیك   آمریكا  به   را   ایران   در   خود

  حكومت  دوره   پایان  تا  و  گرفت  خود  به  تري جدي  شكل   آمریكا  گرایانه   سلطه   حضور  و  استعماري  چهره   گرفت

 
 .183  ص پيشين، مدنی،  . 1
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 . 106 ـ  104 ص  همان،  . 5
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  كشور   این   از  و   یافت  حضور   آمریكا  در  ترومن  دعوت  با  رضا  محمد   1328  سال  در   یافت،  شدت  و   استمرار  او

 1.شد می  منجر آمریكا بيشتر سلطه و نفوذ  به  كه  نمود شوروي اتحاد  برابر  در نظامی استمداد

  ميان   از  را  ایران  مردمی  دولت  كه  بود  مرداد  28  كودتاي  در  دخالت  ایران  در  آمریكا  استعماري  چهره  بدترین

 استمرار  سالها  این  طول  در  ایران  در  آمریكا  حمایت  و   حضور  با  رضا  محمد   ساله  25  دیكتاتوري   و  برداشت

  نفوذ   ابزار  بهترین  سيا  سازمان  سيستم  اساس   بر  «ساواك »  ایران  اطالعات  سازمان  تشكيل  آن  بر  عالوه  2.یافت

  كه   بود  اقتصادي  و  سياسی  و  نظامی  نيروهاي   تمام  بر   آنها  تسلط   عامل  و   كشور  نقاط   تمام   در  آمریكایيها

  برابر  در   غرب   امنيتی   كمربند   حلقه   مهمترین  عنوان  به   ایران   كه   جایی   تا  نمود   بيشتر  ایران   بر  را  غرب  سيطره 

 3. شد می   محسوب كمونيسم

  انقالب   آغاز  عوامل  از  یكی   كه   كاپيتاالسيون  به  موسوم  آمریكایی   اتباع  قضایی  مصونيت   الیحه   همچنين

  جنایت   تمامی  عليرغم  شاه   از  جانبه  همه   شائبه  بی  حمایت  بود،  ره  خمينی  امام  رهبري   به   ایران   ملت  اسالمی

  دست  جمله  از  ممكن  طریق  هر   به  سلطنت  حفظ   براي  تالش   و   منطقه   ژاندارم   به  محمدرضا  تبدیل   حتی   و  ها

  پيروزي   از  پيش  ایران  در  آمریكا  آميز  دخالت  رنگ  پر  نقش  و  حضور  بر  دیگر  شواهدي...    و  كودتا  به  زدن

  سلطنت   سقوط   تا  پهلوي  دربار   در  آمریكا  استعماري  چهره   نفوذ   و  حضور   این  و   بود  ایران   اسالمی   انقالب 

  استمرار   ایران   معنوي   فرهنگ   تخریب   و   مادي   ثروتهاي  غارت  و   فجایع   و   مفاسد   تمام   با   محمدرضا  دیكتاتوري 

  النه   اشغال  با  سرداشت  در   را   دیگري  كودتاي   نقشه  آمریكا   كه   اسالمی  انقالب  پيروزي   با  كه  این   تا  داشت،

 .  كشيد   تيرگی  به روابط  و   پذیرفت پایان امام  خط  پيرو دانشجویان  توسط  جاسوسی

   است؟   بوده   چه   كرد،   تصویت   ایران   در   ها   آمریكایی   درباره   شاه   كه   كاپيتوالسيونی 

  معناي   به  لغت  در  و  «گذاشتن  شرط»  معناي  به  capitulate  كلمه   از(  capitulation)   كاپيتوالسيون

  دیگر  دولت  قلمرو  در   دولت   یك   اتباع   آن   موجب   به  كه  شود   می   اطالق  قراردادهایی   بر   و  است  تسليم   و   سازش 

 .4شوند  می خود  كشور  قوانين  مشمول

  از   پس  كه  گردد  می  بر   تركمنچاي   پيمان  تحميل  و   روسيه  از   ایران  شكست  به  ایران   در  كاپيتوالسيون   سابقه

  احياي   در  دیگر  بار  پهلوي   محمدرضا  دولت  1343  سال  در.    گردید   لغو  ،  شوروي  م 1917  انقالب

 
 . 60 ـ  20 ص  پيشين، منصوري، و  162 ص  همان،  . 1
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  هاي  تكنيسين  و  آمریكا  نظامی  مستشاران  تا  گذراند   مجلس  تصویب  از  قانونی  و   برداشت  قدم  كاپيتوالسيون

  به  و شوند  معاف ایران  قضائی قوانين شمول از آن غير و نظامی از اعم ها آن خدمه و  خانواده اعضاي  و وابسته

  این   با  عبارتی   به   1گردند   ملحق   خارجی   هاي  خانه   سفارت   سياسی  اعضاي   و   ها  دیپلمات  دیپلماتيك   مصونيت 

  یك   ماموریت   حال   در  سياسی  نمایندگان  و   ها  دیپلمات  سياسی  مصونيت  اصل  در   كه   كاپيتوالسيون  قانون

  مامور   ایران   در  كه  آمریكایی  نظاميان  به  كه  اي  گونه  به   شد   می  داده  اتباع   دیگر  به   بود   دیگر  كشور   در  كشور

  احكام  و   قوانين  حيطه  از  نيز   آمریكایی   مستشاران   كليه  و   شد   اعطا  سياسی  مصونيت  این  وابستگانشان  و   بودند 

  دادگاه  در  گردیدند   می  ایران  در  جنایتی  و  جرم  مرتكب  آنان  اگر  كه  طوري  به.  شدند   مستثنی  ایران  قضایی

  این   با  و   داشت  ایران   در  مستشار  هزار  چهل  از  بيش  آمریكا  كه  بود   حالی  در   این.    نبودند   گو  جواب  ایران  هاي

  دستگاه   توسط   ها   آن  تعقيب   امكان   و   بودند   مصون   مجازات  احتمال  گونه   هر   از  تخلف  صورت   در   آنان  قانون

  المللی   بين  قرارداد   مشمول  ،  سياسی  نمایندگان  و  ها  دیپلمات  چون  هم  آنان  و   نداشت  وجود  ایران  قضایی

 :باشد  می  ذیل  شرح  به  آن  از موادي  كه شدند  می  وین

  یا   توقيف  مورد   عنوان  هيچ   به   را  او  توان   نمی   و  است  مصون   سياسی  مامور   شخص  ـ  وین  قرارداد  29  ماده »

  را   الزم   اقدامات   و   داشت خواهد   اوست   شأن   در  كه  اي  محترمانه   رفتار   وي   با   پذیرنده  كشور .    داد   قرار   بازداشت

 . كرد  خواهد  اتخاذ او حيثيت و  آزادي و  شخص  به لطمه آمدن وارد از  ممانعت براي

  از  و   است  برخوردار  جزائی  تعقيب   مصونيت  از  پذیرنده  كشور   در   مامورسياسی  ـ  وین   قرارداد   31  ماده  1  بند 

 2. «بود خواهد  مند  بهره  نيز  اداري و  مدنی دعاوي   مصونيت

  اهلل   رحمه   ـ   خمينی  امام  شدید   واكنش  پهلوي  محمدرضا  وابسته  دولت  توسط   كاپيتوالسيون  قانون  تصویب

  كه   سخنانی   طی   1343  آبان  در  ـ   عليه   اهلل   رحمه   ـ   خمينی  امام  و  داشت  دنبال  به   1343  سال   در   را   ـ   عليه

  اليه  انا  و   اناهلل)  استرجاع  آیه  با  و  كردند   اعتراض  موضوع   این   به  نمود  ایراد  مردم  از   نفر  هزاران  جمع   در

 :داشتند  اظهار بيانات آن  در  و  كردند  آغاز را  خود سخنرانی ( راجعون

  روزي چنين  داشت، اعالم  آمریكا  به  را خود  نشاندگی  دست عمل  در   و   فروخت   را كشور   استقالل   ایران،  رژیم »

 3.«بياویزند   سياه پرچم خود هاي مغازه و  منازل  در  سر بر  مردم  دارد  جا و  است ایران ملت  عزاي
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  محكوم   را  كاپيتوالسيون  الیحه   تصویب   دادند   انتشار  باره   این   در   كه   اي   اعالميه   طی   خمينی   امام   چنين   هم

  و   دادند   هشدار  آن  از  ناشی  هاي   استفاده  سوء  به   نسبت  و  دانستند   « ایران  ملت  بردگی  سند »  را  آن   و   نموده 

  تركيه   به  ایران   از  1343  آبان  13  در  را  ایشان  تا  گردید   باعث  ـ  عليه   اهلل  رحمه  ـ  امام  هاي  اعتراض  همين

 .نمایند  تبعيد 

   دارد؟   سازگاري   آن   هاي ارزش   و   اسالمی   انقالب   اصول   با   سلطه   نظام   با   آیاتعامل 

  تعامل   چگونگی   داشته  رو   پيش  در   هماره   تأسيس  آغاز   از   ایران   اسالمی   جمهوري   كه   مهمی   مسائل   از   یكی

  بوده،   ثابت  تاكنون  آغاز  از   كه  اسالمی   انقالب  اصول  رابطه   این  در   است   بوده  سلطه   نظام  با  ایران   اسالمی   نظام

 .كند می  مشخص  است آمریكا  آنها رأس  در  كه   را گر  سلطه  كشورهاي   و  ایران تعامل نحوه 

  رؤیاي   دوم   جهانی   جنگ  از  بعد   آمریكا   متحده   ایاالت  كه   است   ضروري   مقدمه   این   ذكر   خصوص   همين  در 

  عظيم  و  حساس   منطقه   هم  عمالً  و  پروراند می  سر  در   را  عالم  حياتی  منابع  تمام  تصرف   و  دنيا  مطلق   ابرقدرتی

  مناطق   در  آنها  همچنين  داشت  اختيار  تحت  استراتژیك  و  خاص   وضعيت  و  نفتی  سرشار  منابع   با  را  خاورميانه

  راه   در   مانع،   تنها  و   بودند   مشغول   قدرت  تحكيم  به ...  و  آسيا  شرق  التين،   آمریكاي  همچون  جهان  مختلف 

 . بود شوروي كمونيستی  نظام  مقصود،   این به  دستيابی

  انقالب   آنها،  اختيار  تحت  منطقه   ترینحساس   در   و  آمریكا  روزافزون  گيري  قدرت  اوج  در   و  حال  همين  در

  مقابل   نقطه   در   ساختارشكنانه  شعارهایی  با  و  كرد  غلبه   آمریكا  فرمان   تحت   حكومت   بر   ایران   در  اسالمی

 . كرد معرفی   دنيا به  را خود هویت سلطه، نظام اهداف

  انقالب   پيروزي  با  بود   افتاده   جا  و بدیهی  مسئله  یك پذیري   سلطه  و   جویی  سلطه روز   آن   سياسی  عرف   در   اگر

  نفی   را  پذیري  سلطه  و  جویی  سلطه   هرگونه   اسالمی  مبانی  طبق  ایران  جدید   نظام   گيري  شكل  و   اسالمی

  صورتی   در   دیگر  بُعد   از   و  شودمی   پذیرا  را   زور   نه   و  گوید می   زور   نه   مسلمان   یك  اسالم  مطابق  كه   چرا  گردید، 

  بيند،می   ایشان   از   دفاع  به   موظف   را  خود  باشد،  مظلومی   فرد  هر   نيز   و   دیگر  مسلمانی   اگر   ظلم   مورد   كه 

  عزت  مخالف   پذیري   ظلم   اندیشه   واقع   در .  داند نمی  مسلمان   را   خود   اساساً  نكند   عمل   خود   وظيفه   به   چنانچه

  قانون 152 دراصل  رابطه همين در  است، تعارض در  جدي صورت به  مذهب اصول با و  بوده اسالمی امت نفس

  سلطه   و  جویی  سلطه  هرگونه  نفی  براساس   ایران  اسالمی   جمهوري  خارجی  سياست:  است  آمده  نيز  اساسی

  دربرابر   تعهد   عدم  و   مسلمانان  همه   حقوق  از   دفاع  كشور،   ارضی   وتماميت  جانبه  همه   استقالل   حفظ   پذیري،

  قانون 154  اصل   این،  بر  عالوه   و .  استواراست  غيرمحارب  دول با  متقابل  آميز   صلح روابط  و گر سلطه   هايقدرت

  سعادت   ایران   اسالمی   جمهوري "كند می   مقرر   جهان  مستضعفين   از   اسالمی   ایران  حمایت  پيرامون   نيز  اساسی

  مردم   همه   حق   را  عدل  و   حق   حكومت   و   آزادي   و   استقالل  و   داند می   خود   آرمان  را  بشري  جامعه  دركل   انسان



  مبارزه   از  دیگر   هايملت  امورداخلی  در   دخالت  هرگونه   از  كامل   خودداري   درعين  بنابراین.  شناسد می   جهان

  گفت   باید   همچنين  ".كند می   حمایت  جهان  از  نقطه  هر  در  مستكبرین  برابر  در  مستضعفين  طلبانه  حق

  روحيه   عملی،   بردن  سؤال  زیر   بر   عالوه  و   بوده   مهاجم فرهنگ یك بلكه  و   مدافع   فرهنگ   یك   نه   اسالم   فرهنگ

 از  هاانسان   كردن  دور  راستاي   در  كه  سلطه  نظام  سياسی  و  اقتصادي   فرهنگی  ابعاد  جویانه،   برتري  اقدامات  و

  زمينه   در"فرماید می   رهبري  معظم  مقام  باره  این  در .  كشيد   چالش  به  را  كنند می  عمل  شانانسانی  بعد 

  دنيا   با   ما   تهاجمی؟یعنی  موضع   چرا ...بود  تهاجمی  موضع   اول   از   اسالمی   جمهوري  موضع ...خارجی  سياست

  استعمارگر،   دنياي  استعماري  هاي  سياست  قضيه  در  ما.  طلبكاریم  ما  نيست؛  این  معنایش  نه،  داریم؟   جنگ

  تسليحات   و  داخلی  جنگهاي  ایجاد  مسئله  در  طلبكاریم؛  ما  دنيا  در  زن   مسئله  با  تعامل  درقضيه  طلبكاریم؛

  دنيا   از  ما  ميكروبی  و  شيميائی  هاي  سالح   و   اتمی  هاي   سالح  اشاعه  درمسئله  طلبكاریم؛   دنيا  از   ما  گوناگون 

  شهوت   اشاعه  و   گري   الابالی   و  استهجان  فرهنگ   توسعه  و   مردم   اخالقيات   كردن   خراب   مسئله   در  طلبكاریم؛

  كارهاي   این  كه   مسلطی  ازدنياي   مبناست  با  و   زنده  ملت   یك   مطالبات   هااین  طلبكاریم؛   دنيا  از   ما  جنسی

 1".دهد می  انجام  دارد را  خالف

  و   معارضه  امكان  به  مستضعف  هايملت   كردن  اميدوار  بر  عالوه   تأسيس  بدو  از  اسالمی  نظام  دیگر  جنبه  از

  و   گردید   اسالمی   حقيقی   مبانی  پایه   بر   گرفته   شكل  حكومت   عملی   الگوي   امپریاليستی،  بركشورهاي   غلبه

  یك   تداوم  و  تشكيل  امكان  روز  به  روز  مختلف،  چالشهاي   نهادن  سر  پشت  در  اسالمی  جمهوري  موفقيت

 .ساخت نمایان را سلطه  نظام  مخالف  باالتر آن  از و  مستقل  حكومت

  در  و  آنهاست  استكباري  رفتار  به  بخشی  مشروعيت  معناي   به   تنها  سلطه   نظام  با  تعامل   وضعيت  این  در  حال

  كه   چنانچه   و  نبوده  معمول  سياسی  اختالف  یك  آمریكا  رهبري  به  گر  سلطه   كشورهاي  و   ایران  اختالف  واقع

  عالوه   مذاكره  و   تعامل   از   بحث  هرگونه  دیگر  جنبه  از  و.  شودمی   ناشی   عميق  ایدئولوژیك  عقبه   یك  از  شد   ذكر 

  استكبارگران   با  مبارزه  تداوم  از  دنيا   خواهان  آزادي   دلسردي   به   منجر   انقالب   و  دینی   مبانی   پاگذاشتن  زیر  بر

 . گرددمی 

  بين   خودخواسته   و  معمول  تعامالت   از   وسيعی  طيف  امكان  اسالمی،   انقالب  اصول  طبق  كه  است  ذكر  شایان

  ناچار  كشورها  كه  اختالفاتی  خصوص  در   اما  شودمی  سلب  گر   سلطه  دول  و   ایران  روابط   خصوص   در   كشورها،

  كه  است  داده  نشان  عمالً همسو  كشورهاي  و آمریكا  استكباري  ذات نيز  هستند   دیپلماتيك  طرق  از   آن   حل   به

  آیه   حضرت  رهبري  معظم  مقام  رابطه  این  در  آنهاست  هايخواسته   تحميل  براي  ابزاري  فقط   ایشان،  با  مذاكره

  كنيم نمی   مذاكره  آمریكا  با  ميگوئيم   كه  این  معناي.  نداریم  ايمسئله   مذاكره  با  ما  ":فرماید می   ايخامنه   اهلل
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  انسان  را   این  دارد،   علّتی  یك   این.  مخالفيم  آمریكا  با  مذاكره   با  نه،   مخالفيم؛  مذاكره  اصل  با  كه   نيست  این

  كه   ما   چاك   یقه   دوستان  چنانآن   كنيم،می   مذاكره   كه   هم   دیگران   با   والّا  چرا؛  كه  بفهمد   باید   هوشمند 

  مذاكره   امّا -نداریم  هم  مشكلی  كنيم می   مذاكره   آنها  با  تفاوتند، بی   بعضی   دشمنند،  آنها  از   بعضی-نيستند 

 خواهند می هاآن  و است این كردند  مذاكره براي آنها كه تعریفی نفوذ؛ یعنی ایران، اسالمی جمهوري با آمریكا

  صهيونيستی    جریان  امروز  است؛  آمریكا  مشت  در  دنيا  تبليغاتی  عظيم  امروزغول.  كنند   باز  تحميل   براي  را  راه

  آید می   آستين  یك  از  دستشان  لباسند،  یك  در  دو  هر  آمریكا،  با  فضيلت،  دشمن  و  بشریّت  دشمن  شّدت  به

  در   هم  اقتصادي،   زمينه   در  هم  بتوانند،  اینكه   براي   بازكردن   را  راه  یعنی  اینها  با  مذاكره.  هستند   هم   با  و   بيرون 

  ایران   براي  مذاكره  رو  این   از  و   1".نفوذكنند   كشور  امنيّتی   و  سياسی  هايزمينه   در   هم   فرهنگی،   زمينه 

  در .  كند   استفاده   آن   از   اختالفات   حل   جهت  راهی  عنوان   به   تواند نمی   اسالمی  جمهوري  و  ندارد   رهاوردي 

  كه   شماريبی   ضررهاي  خاطر  به   است  ممنوع  آمریكا  با  مذاكره "فرماید می   رهبري  معظم  مقام  رابطه  همين

 2"ندارد  اصالً كه   منفعتی  و  دارد

  "كه  است  نهفته   عبارت  این   در   بكند   ایران   ملت   عاید   تواند می   مذاكره   كه   ايفایده   تنها  گفت   بتوان  شاید 

  تفكر  حالت  در   آرا   پذیرش   به  دعوت   هميشه   كه  اسالم  مبين   دین   طبق   واقع  در   "است  پيروزي   مقدمه   شكست

  كه   تربيتی   شده  عنوان  هاانسان   تربيت  دین  تشریع  از  هدف   آیين،  این  مطابق  نيز  طرفی   از   و  كند می   تعقل  و

  اختالفات   در  آمریكا  با  مذاكره  حالت  این  در.  دارد  اشتباه   رفتارهاي  و  سلوك  از  گرفتن   عبرت  با  جدي  مالزمه

  مقام   خصوص  همين  در  سازد  نمایان  اسالمی  امت  به  را  سلطه  نظام  استكباري  ذات  تواند می   اجتناب  قابل  غير

  اوّل    هم  بنده":كنند می  عنوان  ايهسته   اخير  مذاكرات  براي  اسالمی  نظام  مجوز   چرایی   مورد  در  رهبري  معظم

  من  گفتم   منتها  ندارد؛  اشكالی  خاص  درموضوعات  مذاكره [  كه]  گفتم  سخنرانی  در   مقّدس   مشهد   در  امسال

  ضرري   اهلل  اذن   به   هم  ما  ،بكنند؛   كنند   مذاكره   خواهند می   لكن   مذاكره،   به   نيستم  خوشبين   ندارم،   اعتماد

  تجربه   این   –  كرد  خواهم  عرض  مختصراً  من  حاال  كه   –  است  ایران   ملّت  اختيار  در  ايتجربه   یك.  كنيمنمی

 3  "... برد خواهد   باال را  ما ملّت فكري ظرفيّت
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  از  "نيست لطف  از خالی  آمریكا با كارآمد  تعامل  نحوه خصوص  در  رهبري  معظم مقام بيانات این ذكر پایان در

  كشور  ادبيات در  كه است سال صد  و هزار. بایدگرفت قدرت با گرفت؛ شودنمی  مذاكره با را طعمه گرگ  دهان

 1"اند گفته  را  بجوي شير زكام  خطركن  رو دراست،  شير كام  به  گر  مهتري : ما

 

   چيست؟   انقالب   از   قبل   در   امریكا   به   ایران   وابستگی   با   چين   و   روسيه   به   ایران   وابستگی   تفاوت 

  و   سلطه به كشور یك  حاكميت بودن وابسته سياسی، نظر از كه   شویم یادآور است الزم سؤال این به پاسخ در

  كه   خارجی  قویتر  اقتصاد  برابر  در   كشور   اقتصاد   انقياد  و  تابعيت  اقتصادي،  نظر  از  و   كشور   آن  بر  خارجی  اقتدار

  از   یك   هيچ   با  اسالمی   انقالب   پيروزي   با  ما   كشور   لكن   باشد   می   مربوط   گيرد   می   خود   سلطه   تحت   را  آن

  در   تا  اند   نموده  تالش   همواره  مردم  پشتيبانی  با  نظام  مسئولين  و  ندارد  و  نداشته  اي  رابطه  چنين  كشورها

  اراده   این  غرب   دنياي   كه  است  همين   براي   و   نمایند   حفظ   را   كشور   جانبه   همه   استقالل  كشورها دیگر   با   روابط 

  در   است،  داده   قرار  تحریم  و   فشار   تحت   را   ایران  اللمل  بين  سطح   در  و   نكرده   تحمل  را   نظام  مسئولين  و   مردم 

  از   با  و   انقالب  پيروزي   و   مردم  بيداري   با   غرب  سلطه   نظام   اصلی   سردمدار  عنوان  به  نيز   ها  آمریكایی   ميان   این

  با   خواهند   می   همچنان  و  برنتابيدند   را  ایران   مستقل  و  انقالبی  وضعيت   ایران،  چون  اي  طعمه   دادن  دست

  و   ایران  انقالبی  مردم  اینكه  به   توجه   با  رو   این  از  2باشند،  داشته  رابطه  كشور  این  با  مستكبرانه  روحيه  همان

  قبال   در  اي  خصمانه  موضع  ها  آمریكایی  اند،  زده   آنان  سينه   به  رد  دست  كنون  تا   اسالمی  جمهوري  مسئولين

  تالش   همواره  خصمانه  هاي  تحریم  و  الملل  بين  عرصه  در  اقتصادي  ـ  سياسی  فشارهاي  با  و  كرده  دنبال  ایران

  را   ایرانی   تا  اند   كرده  تالش   همواره  ها  آمریكایی  عبارتی  به  بكشانند،  شكست  به  و   منزوي   را  ایران   تا  اند   كرده 

  مستقلی   و   اسالمی   كشور  روي  این   از   و  نمایند   خود  هاي   طلبی  جاه  تسليم   باشد   مستقل  است  خواسته   كه 

  عادي   روابط   كشور   این  با  است   نتوانسته  اسالمی   جمهوري  همين   براي  اند،  برنتابيده  كنون   تا  را  ایران   چون

 .باشد  داشته

  وابستگی  اساس   بر  كشور  دو  این  با  ایران   روابط   كه  گفت   باید   چين  و  روسيه  باكشورهاي  رابطه   خصوص  در

  كه  است  هایی  سياست  چارچوب  در  روابط   این  بلكه   شد   اشاره  بدان  كه  است  تعریفی  از   خارج  و  نبوده

  آن   اساس   بر  را  كشورها  سایر  با  ایران  اسالمی   جمهوري  روابط   موظفند   كشورمان  خارجی  سياست  مسئوالن

  دیگر  با  رابطه   ملی   مصالح  و   منافع   اساس   بر  دارند   وظيفه  اسالمی   جمهوري  مسئولين  عبارتی   به   كنند،  تنظيم 

  سياست  داردكه  می   مقرر   ایران   اسالمی   جمهوري  اساسی  قانون   كه   طوري   همان  نمایند   تنظيم  را  كشورها
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  ارضی  تماميت  و   جانبه  همه   استقالل   حفظ   پذیري،  سلطه   و   جویی   سلطه   هرگونه   نفی   براساس   كشور   خارجی

  با  متقابل  آميز   صلح  روابط   و   گر   سلطه   هاي   قدرت  برابر   در  تعهّد   عدم  و  مسلمانان  همه  حقوق  از  دفاع   كشور،

 1. گيرد  انجام اساس  برآن كشورها  با روابط   و  گردیده استوار محارب  غير  هاي دولت 

  قبال  در  اي   خصمانه   رفتار   همچنان   كه   آمریكا  چون  كشورهایی   و  صهيونيستی  غاصب  رژیم   از   غير  بنابراین

  البته   ندارد  وجود  كشورها  دیگر  با  چين  و   روسيه  كشورهاي   بين  تفاوتی  ما  روابط   در  نماید،  می  دنبال  ایران

  برخوردار   الملل  بين  نظام   در  زیادي  نفوذ  از   و  بوده   امنيت  شوراي   ثابت  عضو   كه  این  خاطر  به  كشور  دو  این

  و   ملی   منافع   جهت  در  الملل   بين  عرصه  در  كشور  دو   این  نفوذ   از  و   قدرت  از  كند   می   حكم   عقالنيت  هستند،

  دو   این  نفوذ   و  فرصت  از  باید   اسالمی  جمهوري  مبادالت  و  روابط   در  رو  این  از  نمایيم  استفاده  ملی  مصالح

  بهره   دو  این  با  روابط   هاي   فرصت  از  حدودي  تا  كشور  ملی  مصالح  و  منافع  تامين  براي  و  كرد  استفاده  كشور 

  مصالح   و  منافع  تامين  جهت  در  هزینه  صرف  چون  دانست،  وابستگی  توان  نمی  را  اي  رابطه  چنين  البته  و  برد

 .است عقالنی  ملی

  از   استفاده   ضمن   و   گردد   دنبال   باید   رویه   این   مصلحت،  و   حكمت   عزت،   اصل  سه   اساس   بر   و   عقالنيت   طبق

  نمود،   جلوگيري  باید   غرب  و  آمریكا  با  آنان  همسویی  امكان  از  الملل   بين  عرصه  در  كشورها  این  نفوذ  و  فرصت

  اقتدار   و  استقالل  حفظ   ضمن  كه   شود   تنظيم   اي  گونه  به   باید   كشورها  این  با  ما  كشور  روابط   دليل  همين   به

  روابط   نوع   این  است  روشن  و  شود   برداري   بهره  و  استفاده  ها  قابليت   و   ها  فرصت  ها،   امكان  این   از  كشورمان، 

 2. بود نخواهد  وابستگی مصداق

   است؟   داشته   نقش   نيز   آمریكا   ایران،   اسالمی   انقالب   در   آیا 

  تأثيري   و   نقش  هيچ  ایران  اسالمی  انقالب  مورد  در  آمریكا   كه   بگویيم  توانيم   می  اجماال  سوال  این   به  پاسخ  در

  جلوگيري   انقالب   این  بالندگی   و   پيروزي   از   تا  بود  گرفته   كار  به  را  خود  مساعی  تمام   بالعكس،   بلكه  نداشت

 : سازد می تر  روشن را  حقيقت این ذیل  توضيح  كه كند 

  دليل .  است  آن   آمریكایی  ضّد   و  استكباري  ضّد  ماهيت  ایران   اسالمی  انقالب  اصلی  هاي  شاخصه  از   یكی  اصوالً

.  گرفت  شكل  كاپيتوالسيون  تصویب  قضيه   از   اسالمی   انقالب   شروع   نقطة  كه   دانيم  می   این   در   را   مدعا  این   بر

  بود؛  همراه  ایران در آمریكا مستشاران  به سياسی هاي مصونيت و  ها معافيت اعطاي با كه معاهده این تصویب

  هاي   آمریكائی   از   نفر   هزار   40 حدود  كاپيتوالسيون الیحة  تصویب  با .  شد   مواجه  خمينی   امام   شدید   مخالفت   با
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  و   قضایی   استقالل   نقض  وضوح  به  امر  این  و  1.یافتند   می  كامل  معافيت   ایران  قوانين  شمول  از   ایران  مقيم 

  مسأله  همين   به   توسل  با (  ره)  امت   امام .  بود  ایران   ملت  تحقير   مایه   و   آمد   می   شمار  به   ایران   سياسی  حاكميت

  و   ننگ  این  كه  خواستند   مردم  و   ارتش  از  و  كرد  حمله  شاه  رژیم   به  داد،  قرار  آمریكا  اسارت  تحت  را  ایران  كه

  تصویب  یا   و   والیتی   و  ایالتی   انجمنهاي   الیحة   موضوع   این؛   از  غير   2. كنند   قيام  آن  عليه   نكرده،   قبول   را   تحقير 

  امام   مخالفت  دالیل  از  یكی   اتفاقاً  و   بودند   آمریكا  طرحهاي  همه  و   همه  سفيد،  اصطالح  به  انقالب  و  ملی   نامة

  سوي   از   شدة  دیكته   و   آمریكایی، »  را  آنها  كه   بود   این  طرحها،  این   با  مردم   نيز   و  سياسی  گروههاي  و   خمينی

  مردم   عظيم  خيزش   موجب  عوامل  این.  دیدند   می  آنها  وراي  در را  آمریكا  سلطة  و  نفوذ  و  دانستند  می  «آمریكا

  و   ها   برنامه  با  مخالفت   حقيقت   در.  شد   1342  سال  در   خرداد   15  نهضت  خلق   و(  ره)   خمينی  امام  رهبري   به

  پيكان   نوك   اول   همان  از   هم   امام  حضرت.  شد   امر   این   موجب  آمریكا  رهبري  به   جهانی  استكبار  هاي   خواسته

  با  مبارزه   همان  كه   را   انقالب   واقعی   استراتژي   تا   گرفت  هدف   آمریكا  یعنی   بزرگتر   دشمنی   سوي   به  را   حمله

.  رسيد   پيروزي  به   1357  سال  در  و   شد   آغاز  1342  سال   از  كه   انقالبی  همان  كند،  تعيين  بود  جهانی  استكبار

  ضد   و  استكباري  ضد   ماهيت  یك  ما  انقالب   واقعی  ماهيت  كه  شود  می  گرفته  نتيجه  نكته   این  به  توجه  با

  نقش   ایران   اسالمی   انقالب  پيروزي   در  آمریكائيها  كه   كرد  ادعا  شود  می  چگونه  تفصيل  این  با.  بود  آمریكایی

  این   در  كه   بود  این  هم  آن  دليل  بودند،  اساسی  نقش  ایفاگر  آمریكائيها  1332  مرداد  28  كودتاي  در  داشتند؟

  نمی   تأمين   آنها  منافع   تنها  نه   اسالمی   انقالب  مورد   در   كه   حالی   در   شد،   می   تأمين  ها   آمریكائی   منافع   كودتا 

  این   تا  گرفتند   كار   به  را  خود   تالش   و   سعی  تمام  لذا  رفت   می   بين  از   ایران  در  آنها  منافع   تمامی  بلكه  شد 

  و   ریزي   برنامه  انقالب  ضد   بر   را  اعمال  ترین  ناجوانمردانه  نيز   انقالب  پيروزي   از   پس  و  نشود  پيروز  انقالب

  شود   می  چطور  حال.    است  بوده  ناكام  انقالب  شكست  در  آنها  همة  تاكنون  خدا  لطف  به  كه  كردند   تحميل

 ضد   ماهيت  شد،  گفته  همانطوریكه !  رسيد؟  ثمر  به  ها  آمریكائی  نقش  و  همكاري  با  انقالب   این  كه  كرد  ادعا

  در   آمریكا  نقش  عدم  بر  واضح  دليلی  آن،  فقيد   بنيانگذار  و  اسالمی  انقالب  خواهی  عزت  مَنش   و  استكباري

 سياست  و بشر  حقوق هاي  برنامه   گویند   می كه  آنان  ادعاي  گذشته  این  از.    است  ایران  اسالمی  انقالب  جریان

.  رسد  می نظر به كودكانه كمی است، انقالب با آمریكا دولتمردان همراهی نشانة  ایران، مورد در  كارتر باز هاي

  كه  بپذیریم   هم   اگر   و   بود  آمریكا  خدمت  در   مطيع،  كامالً   مهرة   یك   عنوان   به   شاه  محمدرضا  اصوالً  زیرا

  اوالً   زیرا .  كرد  می   فرق  خيلی   قضيه   ایران   مورد   در  است  بوده   اثرگذار   كشورها   از   برخی   در   كارتر  سياستهاي

  در   آن   نقش  و   ایران   استراتژیك   اهميت  و   یادآوري  ضمن  كه   داشت  آمریكا  كنگرة  در   زیادي   دوستان  شاه

  و   سياسی  مصالح  و  كرد   روي  زیاده  ایران  به  آوردن  فشار  در  نباید   داشتند   عقيده  فارس   خليج  منطقة
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  را  آمریكا  عملكرد نبودند  حاضر وجه هيچ به ایران مردم ثانياً و  نمود مبهم شعارهاي فداي  نباید  را استراتژیكی

  و   كرده  فراموش   ،   بعد   به   مرداد  28  كودتاي   از   بعد   ویژه   به  شاه  محمدرضا  سلطنت  سال  25  حدود  طول  در

  چرا   برساند،  خودشان   حقّة   حقوق  به   را   آنها  كارتر   بشر  حقوق  تا   كنند   خوش   آمریكائی  اصالحات  به   دل   دوباره 

  بنابراین .  بودند   دیده   را ...  و  كاپيتوالسيون  و  ارضی  اصالحات  نظير  آمریكائی  اصالحات  نتيجة   مردم  قبالً   كه

  سياسی سودمند  مناسبات ادامة با ایران  در  را كارتر  بشر  حقوق شعار كه شدند  آن بر سفيد  كاخ سياستمداران

  رژیم  پيش از بيش استحكام هدفش سياسی باز فضاي سخن دیگر  به. كنند  تلفيق پهلوي حكومت  با نظامی و

  بود،   پهلوي   رژیم  دیكتاتوري  ناحية  از   كه  را   خطري  و   برده   باال  را  رژیم   مشروعيت  آن؛   ق بَل   از   تا  بود   پهلوي

  در   را  پهلوي  رژیم   سياسی؛  باز  فضاي  طرح  با  داشت  قصد   آمریكا  كه  شود   تصور   نباید   بنابراین.  نمایند   برطرف

  پهلوي   رژیم   دیكتاتوري،  روند   ادامة  با  كردند   می  احساس   ها  آمریكائی  چون  برعكس  بلكه   كند،  ساقط   ایران

 . نمایند  رفع  را اشكال این سياسی باز فضاي  طرح  با  كردند   می توصيه شد  خواهد  مشكل دچار

  ماهيت،   این  اساس   بر  لذا  بود،  ضداستكباري  و  اسالمی  ایران  اسالمی   انقالب   ماهيت  كه  گفت   باید   مجموع   در

  نمی   آمریكا  این  بنابر.  كند   می  پيدا  ضّدانقالبی  ماهيّتی  و  شده   شناخته  ما  یك  درجة  دشمن  عنوان   به  آمریكا

  و  نظام  تثبيت  دوره  در  آمریكا  هاي   توطئه  در   باید   را  بعدي   دليل .  باشد   داشته   مثبت  نقشی  انقالب  در   توانست

:  گفت  باید   كالم   یك   در   پس .  كرد  جستجو   انقالب؛   پيروزي  از  پس   نظام   كشاندن  انزوا   به  براي   تالش   حتی

  كه   بود  انقالب  پيروزي  راه  در  محكمی  راه  سد   عمالً  حتی   بلكه  نداشت  نقشی  هيچ  انقالب  در  تنها  نه  آمریكا

  و   نبرد   جایی   به  راه  آنها  اندازي   سنگ   این  مردم؛   فداكاري و( ره)  امام   رهبري  مذهب،  قدرت خدا،  لطف  با  البته 

 . برد خواهد  همينطور هم آینده  در اهلل انشاء

   داد؟   انجام   جدي   اقدامی   شاه،   سلطنت   حفظ   و   اسالمی   انقالب   موفقيت   از   جلوگيري   براي   آمریكا   آیا 

  اختيار   در  و   مهم  بسيار  نقاط   از   یكی  در   گرفتن   قرار   و   استراتژیك   خاص  مـوقعيت  دليل   بـه  ایـران  كشور

  كشورمان   تاریخ  و  است  بوده  استعمارگر  قدرتهاي  طمع  مورد   همواره  ،  انرژي  و  نفت  فراوان  منابع  داشتن

  قدرتها  این  هاي   جویی  سلطه   و   مداخالت   ،   ها  تجاوز  از   بلندي   طومار  نمایش  و  ها   قدرت  تاز   و   تاخت  صحنه

  كار   سر  با  ،   كشورمان  در  خود   منافع  حفظ   راستاي  در  تا  كردند   می  تالش   همواره  قدرتها  این.  است  بوده

  با  ميان   این  در .  بخشند   استمرار  كشور   بر   را   خود   نفوذ   و   تسلط   ،  سپرده  سر   و  وابسته   هاي   حكومت  آوردن

  جدیدى   مرحله  وارد   ،  شاه  از   آمریكا  دولت   حمایت  ، 1332  مرداد  28  كودتاي   از   پس   ایران  بر   آمریكا   تسلط 

  روز   به   روز   ایران   حاكميت  دستگاه   در   آمریكا  نفوذ   و   كردند   حمایت  شاه   از   توان،  تمام   با  هاآمریكایى   و   شد 

  گونه   این   شاه  رژیم   به   نسبت  را   خود  عالقه   و  خواند   ثبات   جزیره   را   ایران ,  كارتر  كه  جایی   تا,    شد   بيشتر

  شده   جهان  نقاط   ترین  زده  آشوب  از   یكی  در   ثبات  جزیره   ایران  ،   شاه  بزرگ  رهبري  دليل  به »    نمود  توصيف

  است   عشقی   و   ستایش  و   احترام   و   شما  رهبري   ،  شما  به   نسبت  بسيار   تكریم  دليل  به  این  ،   اعليحضرت   است،



  طرف   دو   هر  عالقه   مورد  كه  اي   منطقه   مشكالت   بررسی  براي   دیگري   كشور   هيچ.    دارد  شما  به  ایران  ملت  كه 

  اي   رابطه   و   تر  عميق  احترامی   من   نزد   دیگري  رهبر هيچ  و  ندارد   ما  با   ایران   از   نزدیكتري  ارتباط  ،   هست  نيز   ما

 1.«   ندارد تر  دوستانه

  ،   شاه  حكومت   كه   حالی  در   وي   از   تجليل  و   شاه  رژیم  برابر   در   آمریكا  دولت   گيري   موضع   و   سخنان  این

  به  اینكه   بر   عالوه   ،   بود  آغشته   ایرانی   هزار   ها   ده   خون   به   دستش   و   بود   مردمی   غير   و   دیكتاتوري   حكومتی 

  این   گویاي  بود  كشور  این  سياست  در  دموكراسی  و  آزادي  ،  بشر  حقوق  شعار  بودن  دروغين  بيانگر  خوبی

  كشور   این  منافع  حافظ   ،  پهلوي   حكومت  همچون  مردمی  غير  و   خودكامه  حكومت  كه  آنجا  كه  بود  واقعيت

 .  بود خواهد  آنها جانبه  همه حمایت مورد   ، كند  حركت  آنان اهداف  مسير در  و باشد 

  انقالب   پيروزي  با  مقابله  و  شاه  رژیم   حفظ   راستاي  در   آمریكا  هاي   طرح  و  اقدامات  از  هایی  نمونه  به  اینجا  در

 : كنيم  می  اشاره اسالمی

   شاه  از جانبه  همه حمایت.1

  در.    یافت   می  افزایش  شاه   دیكتاتوري  حكوت  از  آمریكا  حمایت  ،   مردمی  تظاهرات  گيري  اوج   با  همزمان

  با   سفيد   كاخ   در   آمریكا  در   ایران   سفير   زاهدي   اردشير  ،   ایران   از   شاه   فرار   از   قبل  ماه   پنج  ،   1357  تابستان

.    كرد   مالقات  سيا  ریيس  و   ملی   امنيت   مشاور  برژینسكی  زبيگنيو   ،   خارجه  وزیر   ونس   سایرس   ،   جمهور  رئيس

  اردشير   به   خطاب  شاه   رژیم   از   خود   حمایت   ميزان  ابراز   براي   آمریكا   جمهور  ریيس  گو   و   گفت   این  پایان   در

 :   گفت زاهدي

 2.«  بود  خواهم  متحده ایاالت در شما سفير  من  نباشيد  واشنگتن  نگران »

  به   شاه  مزدوران  دست  به  مسلمان  مرد  و   زن  هزاران  كه  1357  شهریور  17  رحمانه  بی  كشتار  دنبال  به

  طی   ،   خونين   فاجعه   این  از   پس   روز  یك   كارتر  بلكه  ،   كرد   پيشه   سكوت   تنها  نه   امریكا  دولت ،  رسيدند   شهادت

 3. كرد اعالم وي حكومت  از  را خود  كامل  حمایت ، شاه  با تلفنی  تماس 

  دیگر   زمان  هر  از  بيش  را  انقالب  خطر  كه   شاه  ،  مردمی  مبارزات  شدن  گسترده  با  و  1357  آبان  دوازدهم  در

.    نمود   دریافت  روشنی  پيام  امریكا  ملی  امنيت  مشاور  ،   برژینسكی  با  تلفنی  تماسی  در  ،  كرد   می  حس
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  از   امریكا  دولت  كه   باشد   مطمئن  كامالً  و  دهد   انجام  داند   می   الزم   كه   را   اقدامی  هر : »  گفت  شاه  به   برژینسكی

 1.«  كند  می  نقل  كارتر قول  از  مستقيماً  را سخنان این كه كرد   تأكيد  وي  كرد   خواهد  حمایت قوا  تمام  با او

  ارتشبد   ریاست  به   نظامی  دولت   یك   و   كرد   كنار  بر  را   امامی   شریف  دولت  ،   تلفنی  مكالمه   این   از  پس   شاه

  دانشجویان  و   آموزان   دانش   كشتار   و   1357  آبان   13  واقعه   ،  آمریكا  حمایت  سایه  در   و  آورد   كار   روي   ازهاري

 .  داد رخ  رژیم  توسط 

   كارتر دكترین .2

  عمومی   افكار   در   آمریكا  از   مناسب  اي   چهره   ارایه   ضرورت   به   توجه   با   مقطع   این  در   آمریكا   خارجی  سياست

  و   سياسی  باز  فضاي   ،  بشر  حقوق  بر   تأكيد   با  كارتر  دكترین   چارچوب  در  ،  كشور  این   اعتبار  افزایش  و  جهان

  نوعی   و   كشور   این   به   وابسته   هاي   حكومت  حفظ   ،   آن  پنهان   اهداف  اما   شد   مطرح   ظاهر  در   مدنی   هاي   آزادي 

  راستا   این  در   و  بود  كشور  این   سلطه   و   نفوذ   استمرار  و  انقالب  بروز   برابر  در   ها  حكومت  این  كردن   واكسينه 

  شكل  از   و   شود  كاسته  مردم   نارضایتی   از  نوعی   به  تا   شد   دنبال   شاه  توسط   سفيد   انقالب  و   ارضی  اصالحات

 .   شود  فراهم شاه رژیم   حفظ  زمينه  و  آید  عمل به  جلوگيري  انقالب  گيري 

 نظامی  تسليحات فروش . 3

  فروش   طریق،  این  از  منطقه   در  خود  منافع  حفظ   و  شاه  سلطنت  حفظ   جهت  در  آمریكا  اقدامات  از  یكی

  بين   در  آمریكا  از  شده  خریداري  تسليحات  حجم  راستا  همين  در   بود،   شاه  رژیم  به  نظامی  تسليحات  گسترده 

  سال  در   كه  ایران   نظامی  بودجه.    بود  رسيده  دالر  ميليارد   2/16  بر  بالغ   رقمی  به   1356  تا  1351  سالهاي

  دالر  ميليارد 4/9 به  1356  سال  در   درصدي   650  افزایش  با  ،   بود  شده  برآورد  دالر  ميليارد  4/1  معادل   1351

 .   یافت افزایش

  خروج   از  پس   ،  فارس   خليج  در   ما  استراتژیك  پایگاه  ترین  مهم  ایران : »گوید   می   زمينه  این  در  برژینسكی

  به   منطقه   این  در  قدرتی خأل  یك   فارس   خليج  از   انگليسی  نيروهاي   خروج.    رفت می   شمار  به   شرق  از  انگليس

  و   اول   وهله   در  ایران  نظامی   قدرت  افزایش   با  خأل  این  كردن   پر   زمان  آن   در   آمریكا   سياست  و  آورد  وجود 

 2.« بود بعد  مرحله   در عربستان

   ایران در(  ساواك)كشور اطالعات و  امنيت سازمان تجهيز  و  تشكيل  -4
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  جاسوسی   آژانس  یعنی  سيا  سازمان  تنها  نه  كه  گرفت  انجام  آمریكا  نظارت  تحت  ایران  در  ساواك  تأسيس

  راه  این  در  نيز  آمریكاست  داخلی  آژانس  كه  آي .  بی.  اف   سازمان  بلكه,    داشت  شركت   آن  در   آمریكا  خارجی

  در  هم  و  كشور  داخل  در  هم  سيا  سازمان  افسران  توسط   ساواك  نيروهاي  آموزش   كرد،  فراوانی  هاي  كمك

 1. گرفت می   صورت آمریكا

  وارد   تمام   قدرت   با  هاآمریكایی   كه  ، 32  مرداد   28  از   پس:»    نویسد   می   باره   این  در   فردوست   حسين  ارتشبد 

  به   اول   درجه   در   كنند،  حفظ   منطقه   در  خود   اصلی  پایگاه  عنوان   به   را   ایران  گرفتند   تصميم   و  شدند   صحنه

(  ساواك )  كشور   امنيت  سازمان  تأسيس  به  دوم   درجه  در   و   آن   تقویت   و   ارتش  ضداطالعات  دستگاه   ایجاد

  را  سازمان   وضع  داشت  ضرورت   بودم   آن  اندازي   راه  مأمور   كه   سازمانی  شناخت,    قدم  نخستين  در...پرداختند 

  ساواك ,    1335  سال  از   كه  شد   مشخص   ترتيب   بدین.  نمودم   بحث  كل   مدیران  تك   تك   با  و   كردم   مطالعه 

  وظيفه   دو  ساواك  این  بنابر  است،  شده  سازماندهی  خودشان   سازمان   قواره   طبق  آمریكایی   مستشار   ده   توسط 

 2« آي. بی.اف و  سيا سازمان دو  از بود  تلفيقی و  داشت عهده  به را امنيتی  و  اطالعاتی

  بدون   را   آمریكا  جاسوسی  سازمان  از   قوي   كانونی ,    ایران   در   ساواك   تأسيس   با  توانست  آمریكا  وسيله   بدین

  در   را  آمریكا  منافع ,    خاطر  اطمينان   با   كه   باشد   سلطنتی  رژیم   حافظ   طرف   یك   از   تا   كند   تأسيس   خود   هزینه 

  یعنی   خود   اصلی  رقيب  بتواند   طریق   این  از,    ایران  موقعيت  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  و  نماید   تأمين  منطقه

 .  بگيرد نظر  زیر  را سابق شوروي 

   شاه  رژیم حفظ  براي كودتا سازماندهی. 5

  سركوب   در  شاه  اقدامات  از  حمایت  به  تنها  ایران  در  انقالب  وقوع  از  جلوگيري  و   شاه  رژیم  از  آمریكا  حمایت

  جلوگيري  و  شاه سلطنت حفظ  راستاي در  كه  یافت  ادامه بدانجا تا  و نشده  محدود شاه رژیم  پشتيبانی  و مردم 

  كودتاي   همچون   دیگر  بار   تا  رفت   پيش   نظامی   كودتاي   سازماندهی  و   طراحی  به   انقالب  گيري   شكل  از

  با   آمریكا  ملی   امنيت   شوراي.    گردد   فراهم   آنها  براي  ایران   بر  جانبه   همه  تسلط   زمينه   1332  مرداد28

 .   بزند  مرداد  28 مثل  كودتایی به  دست  كرد تالش  دیگر بار هایزر  ژنرال فرستادن

  زیر   محورهاي  براساس   اسالمی  انقالب   با  مقابله  براي  كودتا  طرح  و زمان  این  در  آمریكا  سياست  محوري  اصول

 : بود شده تدوین

 . كاربياید   روي اصالحات شعار با گرایان  ملی  رهبري به حكومتی . 1
 

 186-185 ،ص1383 ، معارف :  قم ، دمكراسی ارمغان  ،  صادق ، بنی  سليمی. .  1

 409-382  ص,  1ج, 1371,  سياسی هاي  پژوهش و مطالعات مؤسسه :  تهران,  پهلوي سلطنت  وسقوط ظهور,  حسين ,  . فردوست  2



 .  باشند  جدید  دولت پشتيبان  و  حامی توان  تمام  با  مسلح نيروهاي  و  ارتش . 2

  آرام   از  پس  ،  شد   عمل  مرداد  28  كودتاي  در  كه  گونه   همان  بعد   مدتی  و  برود  كنار  صحنه  از  موقتاً  شاه.3

 . بازگردد  كشور  به اوضاع شدن

 .  باشد  برخوردار الملی  بين هاي حمایت  از  جدید  گراي ملی دولت .4

 1. بگيرد عهده بر را  جدید  دولت لجستيكی  هاي  پشتيبانی  مسئوليت آمریكا.5

  در   اي  جلسه   طی  آمریكا  جمهور  ریيس  معاون  و  خارجه  وزیر   معاون   بال  جورج   و   برژینسكی  ،  ونس  سایروس 

  بودند   معتقد   و   دانسته   مواجه  شكست  با   را  ایران  در  آمریكا   نظامی   نيروهاي  مستقيم   دخالت   ،   كارتر   به   گزارش 

 2. كند  ایجاد  خمينی اهلل  آیت  برابر در  شدیدي سد  كه   بكوشد  باید  آمریكا كه 

  ،   ها  كمونيست  ،  گرایان  ملی  دادن  قرار  و  اسالمی  جنبش   درون  در  انشقاق  ایجاد  طریق  از  باید   سياست  این

.    گرفت  می  شكل  مبارزات  صحنه  در  مردم  بزرگ  حماسه  و   امام  حضرت  مقابل  در  التقاطيون  و   ها  ليبرال

  از   انقالب  ساختن  منحرف  و  مردم  خشم  هاي  شعله  ساختن  خاموش   بختيار  آوردن  كار  روي  از  آمریكا  هدف

 3. شد  روبرو شكست  با كه بود  اصلی مسير

  وحدت  از  اطمينان  حصول  منظور   به  اقداماتی  انجام  و  ایران  نظامی   رهبران   با  مستقيم  همكاري   هایزر  وظيفه

  كامل   پاشيدگی  هم   از  و  سقوط   از   جلوگيري   براي   آنها  ساختن  آماده   و   قانونی   ازدولت  حمایت   مسلح،  نيروهاي 

  استمرار   و   شاه   رژیم   نجات  براي   امریكا   هاي   تالش   آخرین   انقالبی   ملت   خروشان  امواج   اما .  بود  كشورایران 

  در   بيگانگان  نفوذ  و  دخالت  رشته  اسالمی  انقالب  و  گذاشت  ناكام  را  كشورمان  منابع  بر  تسلط   به  بخشيدن

 .  نمود قطع را  كشور

 

   گردید؟   مواجه   وضعيتی   چه   با   آمریكا   گري   سلطه   اسالمی   انقالب   پيروزي   با 

  و   آمد   گورباچف   كه   وقتی.  شد   وارد  قدرت   ابر   دو  قطبی   دو   نظام   به  ضربه   اوّلين  اسالمی   انقالب  پيروزي   با

  دوتایی   حال   به   تا   گفتند   هاآمریكایی   و   ریگان   رونالد   آقاي   خواند   را   شوروي   جماهير  اتّحاد   و   شرق  بلوك   فاتحة 

 
 84ص  ، پيشين ، آمریكا  و  ایران  ، حسن ، . واعظی 1

 74 ص  ، پيشين ، شاه   سقوط و  كارتر ،  ویليام ، لوئيس  و مایكل ،  . لوین 2

   86-85ص  ، پيشين ، آمریكا  و  ایران  ، حسن ، . واعظی 3



  نظام،.  كنيم  اداره   را   دنيا  تنهایی  به   باید   پس  است،  افتاده   ما  گردن   به   فقط   مسئوليت،  حاال  كردیم می   اداره 

 .است  كرده  تغيير دنيا  كه این از  غافل  است قطبی تك  نظام 

 : داشتند  مسأله   دو نظام این با رابطه  در  ها آمریكایی

  تمكين  آمریكا  خواستة  از   نبود  حاضر  و   بود   شده  بيدار  هم  دنيا.  2  بود؛  كرده  پيدا  كاهش  آمریكا  توانمندي .  1

  اثر   در   دنيا  گفتند   و   كردند   مطرح   را   جهانی   يدهكده  آمدند   بعد .  نگرفت  شكل  قطبی  تك   نظام   لذا  كند؛

  هم   آن  ندارد،  كدخدا  یك  از  بيش  دهكده،   یك  قهراً  و   است  درآمده  دهكده   یك  صورت   به  ارتباطات  تكنولوژي

  است؛   غربی   ليبراليزم   سياست  و   فرهنگ   هم   آن   ندارد،   هم   سياست  یك   و   فرهنگ  یك  از   بيش   و   آمریكاست؛

 ها این  و  گذاشتند،  هافرهنگ   خرده   را  آن  اسم   كه  هستند   دهكده  این  وَر  و  دور   هم   كپرنشين  س ري  یك   البته

 .ندارند  نقشی جهانی دهكدة  سرنوشت در

  تضاد  ـ  باشند   داشته   را   دهكده   حاكميّت  خواستند می   كه   ـ   نيز  غربی   كشورهاي  منافع   با  حتی   مسئله،   این

 ها سرزمين   این  مردم   و   رفاه   به   مقدار  یك   حتّی  كه   نيست  الزم   دیگر  ايجامعه   چنين   در  چون  كرد؛  پيدا

  عملی  هم   طرح  این   و گرفت   شكل  سازي   جهانی   عليه  غربی   كشورهاي  در  حتّی   عظيم،   اعتراضات  لذا بپردازند؛

  حفظ   را  غرب   انسجام   حتی  توانيم نمی   باشيم  نداشته   دشمن  تا  ما   كه   شد   قایل   والتس  ك ن ت   آقاي  سپس.  نشد 

 . كرد  خلق را آنها باید  ندارند، وجود بَربَرها اگر باشيم؛  داشته دشمن باید  پس  كنيم

  آینده،  جنگ  گفت  و  داد  پيشنهاد  را  هاتمّدن   برخورد  نظریّة  صهيونيست،  معروف  اندیشمند   «هانتينگتُون»

  به   اسالم   تمّدن  دیگر  طرف   و   غرب   تمّدن  طرف   یك.  هاستتمّدن   بين  جنگ   بلكه  نيست،  هادولت   بين  جنگ

 .. است التين آمریكاي و  كنفسيوس   تمّدن همراه

  حال   در   آمریكا  گفتند   و  شدند   جمع   هم  دور   اند حاكم  آمریكا  در   اآلن   كه  كسانی  از  نفر   پنج  ، 1988  سال  در

  شش   و   شصت   از  بيش  آن   بدهی   ميزان  و   است  مقروض   العاده فوق  اقتصادي   لحاظ  از   آمریكا  زیرا   است؛   سقوط

 بدهكار   ایران   نفت  درآمد   سال  هزار   سه  اندازة  به  و   است  نُجومی  رقم    رقم،   این  كه   است  دالر  ميليارد   هزار

  ترین فرهنگ بی  آمریكا جامعة فرهنگی لحاظ از. كنيم  ارائه نداریم چيزي  ما هم فرهنگی لحاظ از گفتند  است،

  اي؟ كرده   مهاجرت  مملكت  كدام  از  گویند می.  چيست  فرهنگت  بگویيد   هاآمریكایی  به  وقتی.  است  جامعه

  تمام  اندازة  به  آمریكا  در.  است  همان  فرهنگت  اي؟ آمده   كجا  از  اي؟یونانی  تركی؛   عربی؟  هستی؟  ایرانی

 .آمد  وجود به  مهاجرت با جا آن  چون  دارد؛   وجود  آدم نژادها و هازبان  تمام اندازة  به و  فرهنگ، هافرهنگ 

  آمریكا  براي   كه   عنصري  تنها  خوانند،نمی   را  آمریكا  حرف   دیگر   هم   سياسی  لحاظ  از   گفتند   آنها  چنين  هم

  كار   به  را  نظامی  قدرت  این  اگر.  زنيممی   را  اوّل   حرف  ما  مورد  این  در   كه   است  نظامی   قدرت  مانده،  باقی



  كسينجر ....    آوریم   دست  به   هم   را   اقتصادي   و   سياسی  قدرت   است  ممكن   كنيم   پيدا  سلطه   جهان  بر   و   بگيریم

  آن،   و  دارد  سلطه  دنيا  همة  بر  باشد   داشته  سلطه  آن  به  هركس  كه  دارد،  قلب  یك  دنيا  این:  گوید   می

.  است  الهی  ادیان  ظهور  و  وحی  مركز  و  قدیم  هايتمدن   مركز  جا  آن  چون  است؛  اسالم  جهان  و  خاورميانه

  داشته  سلطه  تحت را دنيا خواهيد می  اگر. جاست این در قدرت  و گاز،  و  نفت عظيم منابع مقّدسه، اماكن همة

  آن   و   بودند   مواجه  ايپدیده   یك  با  كار  این   براي  ،] حال  هر   به. [كنيد   پيدا  سلطه  منطقه  این  بر  باید   باشيد 

  با   گفتند .  بود  گرفته  شكل  اسالم  جهان  سراسر  در  اسالمی،   انقالب   پيروزي  بركت  با  كه  بود   اسالمی   بيداري

  آقاي   رایس،  خانم.  كردند   مطرح  را  تروریزم  با  مبارزة  (كه)كنيم؟  مبارزه   چگونه  و  كنيم  چه   بيداري  این

  نه   تروریزم، :  گفتند   بودند،  كار   رأس   در   بوش   جُرج   دولت  در   كه   پرن   ریچارد   و   وتيس  وُلفُ   رامسفلد،  دیگچنی، 

  فكر   آن  و  هاستمسلمان  فكر  در  تروریزم  بلكه  ها،انسان  در   نه   و   جوامع   در   نه   ها،ملّت   در   نه  هاستدولت   در

  است  تروریست این كند  استقبال مرگ  از باز آغوش  با شودمی  حاضر مسلمانی یك وقتی. است طلبی شهادت

  تروریزم   نكشيم  را   هامسلمان  در   طلبی   شهادت  فكر  ریشة   تا  بود   گفته   رایس   خانم.  كنيم  برخورد   آن   با  باید   و

....  شد   نخواهد   كن  ریشه ....  كردند   مطرح  را  تروریزم  با  جنگ  علّت  همين  به .    اجراي  آغاز  سپتامبر  یازده . 

  مدارك   و   اسناد   لحاظ  از   هنوز   آورد   وجود   به  كسی  چه   را   سپتامبر  یازده   كه  این.  بود  آمریكا  نظامی  سياست

  و(  آي بی اف) و( إي آي  سی) هايسازمان همكاري و همراهی با یقين و  قطع طور به ولی است، نشده روشن

  خطر   به   عنوان   به   كنند   فاش   را  مسائل  خواستند   كه   هم   مقدار  یك .  نكنيد   تردید   این  در .  بود  صهيونيستی

  هزار   چهار  از  یك   هيچ  روز   آن  در   چرا   كه  شد   مطرح  سؤال   این .  گرفتند   را   آن  جلوي   ملّی   امنيت  افتادن

  عمليّات   چنين  تواند می  افغانستان  هايكوه   در  الدنبن  چگونه   كه   این  نداشتند؟  حضور  بُرج  دو   آن   در   یهودي

  عجيب   خيلی  بدهد   انجام  آمریكا  در  زمان  یك  در  آمریكایی  هايدستگاه  با  هماهنگی  بدون   را  ايپيچيده

 ..... است؟

  خودشان  قول  به  ـ  دنيا  قلب  بر  سلطه  براي  جایی  دیگر  اسالمی،  بيداري  و  پيروزي  با  كه  دانند می  هاآمریكایی 

  را   منطقه  جغرافياي   تغيير   قصد .  داشتند   تري مفَصّل  برنامة  عراق  به  حمله  از  قبل   هاآمریكایی .....  ندارند   ـ

  هايدولت   باید   بلكه  ندارند،   را  اسالمی   بيداري  با  برابري   قدرت  دیگر  هادولت   این  كه  بودند   قایل.  داشتند 

  لذا   باشد؛  نداشته  جمعيّت  نفر   هزار   سيصد   دویست،  از  بيش   دولتی   هر   و   آید   وجود  به ...    و   قطر   مثل  كوچك

 1.... كند  تغيير باید  منطقه   جغرافياي كه   بينند می   خواب در  اآلن  البته.  كردند  مطرح  را تكثير  مسألة 

 
  است   گرفته  انجام  8/7/82  تاریخ  به  قم  فضيه  مدرسه  در  دینی  گفتمان  كانون  در  كه  است  محمدي  منوچهر  دكتر  آقاي  مباحث  از  برگرفته  پاسخ  . این  1

 باشد.  می



   است؟   ناپذیر   پایان   ایران   با   آمریكا   دشمنی   چرا 

  كشور   این  ظالمانه  و  جویانه  سلطه  ،  استكباري  ماهيت  در  باید   را  ایران  با  آمریكا  دشمنی  ناپذیري  پایان  دالیل

  و   پافشاري  و   اسالمی  جمهوري   نظام   جویانه  استقالل  و  ستيزانه  ظلم   ،  طلبانه  عدالت  ،  اسالمی   ماهيت  و

  و  اسالمی جمهوري نظام با آمریكا دشمنی دالیل مهمترین بررسی در.   نمود جستجو هویت این بر ایستادگی

 : برشمرد را  موارد  این توان  می ,  عناد و  دشمنی  این  ناپذیري پایان و استمرار

 :  اسالمی  جمهوري نظام  بودن  اسالمی.1

  ریشه   بلكه,اسالمی  جمهوري  نظام  با  آمریكا  آنها  رأس   در   و  جهانی  استكبار  دشمنی  عوامل  مهمترین  از  یكی

  ناب   اسالم   پایه  بر  انقالب  گيري   شكل  و   انقالب  بودن  اسالمی ,    آن  استمرار  دليل  و   ها  دشمنی   تمامی   اصلی

  چالش  به   را   آن   مبانی  و   غرب   فرهنگ ,    گرفت   شكل  اسالم  غنی   فرهنگ   پایه  بر  كه   اسالمی   انقالب   ؛.    است

  بيست   قرن   در  اسالم  جهان: »  گوید   می   آمریكا   اسبق  جمهور  رئيس   نيكسون  ریچارد.    برد   سوال   زیر  و كشيده

  باره   این   در   رهبري   معظم   مقام   1.«آمریكاست  خارجی  سياست  آزمایی   زور   ميدانهاي  مهمترین  از   یكی   یكم   و

»  فرمودند    دشمن  اسالم  با  ها  آن.    است  اسالم   خاطر  به  اسالمی  ایران  با  استكبار  اردوگاه   دشمنی   امروز: 

  به   شان  چيز  هيچ  از  ایران   ملت  از  آمریكا  كه  اهلل   و  كنند   می  وارد  فشار  ایران   اسالمی  جمهوري  بر  كه   هستند 

 پایبندي  این  از  شما  خواهد   می  او  نيست  ناراحت  بودن  محمدي  ناب  اسالم  به  پایبند   و  بودن   مسلمان  قدر

 2.«  بردارید  دست

 :استكباري نظام بردن  سؤال زیر . 2

  خطر   به   را  استكباري  نظام   بنيان,    آن   مقتدرانه  و   صالبت  با  حركت  و  اسالمی  جمهوري   نظام  موجودیت

.    است  اسالمی   انقالب   با   آمریكا  و   جهانی  استكبار  دشمنی   استمرار  دالیل   از   مسأله   همين  و   است  انداخته

:»    گفت  آمریكا  كنگره  نمایندگان  به  خطاب  گزارشی  در  آمریكا  خارجه  وزیر  پيشين  معاون,    مورفی  ریچارد

  از   جلوگيري  و  روسيه  نفوذ  كردن  مهار,  فارس   خليج  از  نفت  آزاد  جریان  حفظ   بر   مبتنی  آمریكا  هاي  اولویت

,    نيست   متعارف  استراتژیك  مسأله   یك  تنها  دیگر  ایران   اسالمی   انقالب   پدیده.    است  اسالمی  رادیكاليسم

  را   غرب  سوسياليستی  و   كاپيتاليستی   معاصر  تمدن  بنيادهاي   و   آورده   پدید   انقالب  این  كه  است  امواجی  مسأله

 3.«  است انداخته لزره  به
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  برخورد   بشرى   جوامع  آینده   اصلى   تقابل: »    گوید   مى   آمریكایى   مشهور   پرداز   نظریه   هانتينگتون  رو  این  از

 1.« است غربى فرهنگ و  اسالمى فرهنگ

  سيستم   عليه  هجوم,    است  هجومی  موضع   اسالمی  انقالب  موضع :»  فرمودند   باره  این   در  رهبري  معظم   مقام

,    است  حاكم   مردم  واقعی  زندگی   بر  و  عالم  سراسر  در  سياست  دنياي  بر  امروز  كه  اي  ستمگرانه  و  ظالمانه

.    دنيا   در   اي   ظالمانه   هاي  نظام   چنين   عليه   است  نهيبی  و   فریاد ,    اسالمی   انقالب ...  سلطه  نظام  بر  هجوم   یعنی

  هست همچنان و بوده  شيرین ها ملت هاي كام  و ها چشم  در  اسالمی انقالب و اسالمی  نظام كه هم این علت

  روي   مرتب  مختلف  هاي  شيوه  با  گوناگون   هاي  سياست  دنيا  در  بينيد   می  كه   هم  این.    است  همين,  

  ساده   بعضی ,    نگيرد   موضع  فلسطين   قضيه   در   مثالً   گوناگون   قضایاي   در   تا  آورند   می   فشار  اسالمی  جمهوري

  لذا ,    دارد  تندي  موضع  قضيه   فالن  در   اسالمی  جمهوري  كه  است  این  فقط   مشكل  كه  كنند   می  خيال  ها  لوح

  اصولی   مواضع   كه   است  این   مسأله   نيست  این  مسأله   كه   صورتی   در ,    نگيرید   تند   موضع   شما  گویند   می 

 2.« كند   می  اميدوار را ها ملت  و تهدید   دنيا  در  را سلطه  هاي سياست اصل ,  اسالمی  جمهوري

 :  خاورميانه حساس  منطقه  در  ابرقدرتها منافع  انداختن مخاطره   به.3

  این   و   است  انداخته   خطر  به   خاورميانه   استراتژیك  منطقه   در   را   آمریكا  ویژه   به   و   غرب  منافع   اسالمی   انقالب 

  اسالم  حيات  تجدید : »  گوید  می  آمریكایی  مشهور  پرداز   نظریه  برژینسكی.    است  آن  با  دشمنی  عوامل  از  یكی

  مستمر  مخاطره  یك (  ره )    خمينی(    امام)    ایران   از  ناشی   تشنجات  و  شاه  سقوط   با  منطقه   سراسر  در   بنيادگرا

  بنيادگرایی .    است  كرده  ایجاد  است  وابسته  آن  به  كامالً   غرب  جهان  حيات  كه  اي   منطقه  در  ما  منافع   براي

 3.« كند  می  تهدید  را  موجود  ثبات و  نظم  آشكارا امروزه  كه است اي  پدیده اسالمی

  دشمنی  از  ها  آمریكایی  تاكنون  انقالب  پيروزي  از  بعد   كنيد می   مالحظه  كهاین:»  فرمودند   رهبري  معظم  مقام

 علّت  اند نایستاده   باز  دشمنی  از  لحظه   یك   و  اند نكشيده  دست  هرگز   اسالمی   جمهوري  نظام  و  كشور   و   ملت  با

  اسالمی   ایمان  و  اسالمی  فكر  اما,  بود  ها  آمریكایی  امان  و  امن   اقتصادي  و  سياسی  پایگاه  جااین  است  همين

  را   چپاولگر  زورگوي   خواه   زیاده  طلب سلطه   این  دست,    اسالم   بركت  به   توانستند   آنها  و   كرد   بيدار  را   ملت  این
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  هم   آنها  بنابراین   است  زده   آمریكایی   استكبار  به   را   ضربه  بزرگترین  ما   كشور   در  اسالم  حقيقت  در ,  كنند   كوتاه 

 1.« كنند می  اقداماتی مهاربی  و  دارند  را  كينه  بزرگترین

 :  ها ملت سایر الگوي و  بيداري كانون,   اسالمی  انقالب .4

  اسالمی   انقالب  شدن  تبدیل   و   جهان  سراسر  در   آزادیبخش  هاي   نهضت  در  اسالمی  انقالب  نفوذ   و گذاري تاثير

 استكبار  روحيه   دميدن  و   بزرگ   قدرتهاي   با  مقابله   و   مبارزه   براي  الگویی  و   ها  ملت   بيداري   كانون  عنوان   به

  عمده   دالیل  از,    هستيم  شاهد   اسالمی   عربی  كشورهاي  در  را  آن  هاي  نمونه  امروز  كه  آنان   ميان  در   ستيزي

  نظر   به: »  گوید   می  آمریكا   اسبق  دفاع   وزیر  هيك  الكساندر.    است  اسالمی  جمهوري  نظام  با  آمریكا  دشمنی

  ایران   در  كه  است  اسالمی  گرایی  بنياد  گسترش   عواقب  المللی  بين  مشكالت  این  از  تر  مهم  و  تر  خطرناك  من

  از  این  اگر.    باشد   می,    كند   می  تهدید   منطقه   در  را  رو  ميانه  عرب  هاي  رژیم  ثبات  و  عراق  اكنون  و   پاگرفته

 2.«انداخت خواهد  مخاطره  به  وجه  ترین  خطرناك به را ها قدرت ابر منافع  شود خارج كنترل 

»  فرمودند   رهبري   معظم   مقام    این   رفيع   قله   بر   ایران  ملت   و   اسالمی   ایران   اگر   كه  دانند   می   ها  آمریكایی : 

  ویژه   به  جهان  عمومی  افكار  در  است  سرافرازي  و  عزت   و  استقالل  به  دعوت  كه  او  حق  سخن  بایستد   فناوري 

 3.«نگرانند  و  ناراحت مسأله  همين از ملت  دشمنان و  یافت خواهد  بيشتري  نفوذ ,  مسلمانان

  در   پيشرفت   خوب   هاي  نشانه   و   ایران   ملت   ثبات   و   ایستادگی   از   گرفته   نشأت   موضوع   این:»  فرمودند   همچنين

  هاي   عرصه   در  نوآوریها  و  پيشرفتها  اسالمی،  نظام  سياسی  سربلندي  ملت،  عزت  صورت.  است  اسالمی  ایران

  براي   الگویی  به  اكنون  و   كرده  پيدا  تداوم  زورگو،  قدرتهاي  مقابل  در نيامدن  كوتاه و   اقتصادي،  و   علمی  مختلف

 4.«است شده تبدیل منطقه ملتهاي

 :  پيشرفت مسير  در  حركت و  اسالمی جمهوري طلبی استقالل .5

  به  مختلف  هاي   عرصه  در   وابستگی  از   رهایی   و  كشور  پيشرفت  و   توسعه   مسير  در   حركت   و   طلبی  استقالل

  اسالمی   جمهوري  نظام  با  بزرگ  قدرتهاي  دشمنی  دالیل  جمله   از  نيز  بزرگ   قدرتهاي  جمله  از  كشورها  سایر

  سياست   ناهمخوانی  به  اشاره   با  آمریكا   خارجه   وزارت  وقت   اي   ميانه   خاور   معاون   ایندایك   مارتين.    است  ایران
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  درس   اسالمی   انقالب   تنبيه   و   مجازات   كه   كند   می  تأكيد   گستاخانه ,    متحده   ایالت  با  اسالمی   جمهوري   هاي

  نوام   1.دارند   می  بر  گام  آمریكا  رهبري   از   رهایی  و  استقالل  مسير  در  كه  بود  خواهد   كشورهایی   براي   عبرتی

  غير   آمریكا  نظر  از  ایران  اسالمی  جمهوري: »  كه   است  باور  براین   نيز  آمریكایی  مشهور   پرداز   نظریه   چامسكی

:    فرمودند   باره   این  در  رهبري   معظم  مقام   2« .كند   نمی   پوشی   چشم  خود   استقالل   از  چون   است  پذیرش   قابل

  عدالت   برافراشته  پرچم  خاطر  به ,    اسالمی   نظام  با  دنيا   در   مستكبر   هر   و   آمریكایی  مستكبر  نظام  دشمنی»

  و  رشد   سمت  به  دارد  كشوري  اسالم  واالي  تعاليم  با  و  اسالم  نام  با  بيند   می  كه  است  این  خاطر  به,    است

 با  آنها.    گرفت  خواهد   را  آنها  نفوذ  جلوي,    این  كه  داند   می  كند   می  حركت  عملی  و  علمی  پيشرفت  و  توسعه

  در   آنها.    مخالفند ,    كند   حركت  آنها  با  رقابت  سمت  به ,    توسعه   به  آنها  قدرت   قلمرو  از   خارج   كه   كشوري  هر

  –  است   غنی   و   ثروتمند ,    زمينی   زیر   و   اقتصادي   منابع   و   حياتی   منابع   لحاظ  از   كه   –  عالم   مختلف   مناطق

  بيفكنند   پنجه  كشورها  براین  مستكبرانه   و   ظالمانه  كه   هستند   این  پی  در   و   كنند   می  دنبال  را  خودشان  منافع

  ایران   با   استكبار  و   آمریكا دشمنی.   بگيرند   اختيار   در  را   منابع   این   بتوانند   خودشان  تزویر   و  زر   و   زور   قدرت   با   و

  اطمينان   و   استقالل   به  مردم   عالقه ,    مردم  ایمان  چون  است   مردمی  قدرتمندانه  حركت  این  خاطر   به  اسالمی

  از   خواهند   می   آنها.    دارند   نگه  وابسته   هميشه   را  ما  كشور   خواهند   می   آنها.    آنهاست  ضرر   به ,    مردم   نفس   به 

  كشوري   وقتی.    دارند   نگه   خودشان  به  وابسته  را  منطقه  این  كشورهاي  سياسی  و  اقتصادي,    فرهنگی  لحاظ

  می   واال   اهداف   سمت  به   را  او  كه   راهی  در ,    خود   به  اعتماد  با   و   دارد   نفس   به   اطمينان  وقتی ,    است  مستقل 

 آنها .    است  خاطر  این  به   ما  جهانی  دشمنان  نارضایتی.    شوند   می  ناراضی  اینها  طبعا,    كند   می  حركت,    رساند 

  ملت .  بسپارد آنها به یكسره را خود اقتصاد و فرهنگ و  ودنيا دین اختيار ایران ملت كه شوند  می  راضی وقتی

 3.« رود نمی  هایی قلدري  و   ها گویی   زور چنين بار  زیر و  است شده  بيدار امروز ایران

 :  لبنان  و  فلسطين مظلوم  مردم  از حمایت و  صهيونيستی رژیم با دشمنی . 6

  و   صهيونيستی   رژیم   با  دشمنی ,    اسالمی  جمهوري  با  آمریكا  و   جهانی  استكبار  دشمنی  دالیل   از   دیگر  یكی

  منطقه  در   مقاومت   خط   و   آنان   رفته   دست   از   حقوق به   یابی   دست در   لبنان  و   فلسطين مظلوم مردم   از  حمایت
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»    گوید   می   ایندایك   مارتين.  است   در   كه   است  جهت  بدان  نيز   ایران   با   آمریكا  ضدیت  ادامه   اصلی   دليل : 

 1.«است نشده ایجاد  تغييري  سازش  روند  قبال  در ایران سياست

»  فرمودند   رهبري  معظم  مقام     مسئله  است  بشریت  مسئله   نيست  جغرافيا  مسئله   فقط   فلسطين  مسئله : 

  است   انسانی  اصول  با  ضدیت  و  انسانی  اصول  به   پایبندي  ميان  شاخص  فلسطين  مسئله   امروز  است  انسانيت

  و   سال   ده   تاریخی   چيزهاي  این  بالشك   دید   خواهد  زیان  معامله   این   از   هم   آمریكا  دارد   اهميت   قدر این  مسئله 

  و  آمریكا   تاریخ   قطعاً   گذشت  خواهد   زودي به   است  لحظه   یك   مثل   تاریخی   تحوالت  در   سال   سی   و  سال  بيست

  مسئله  با  رابطه   در   هاآمریكائی  اخير   سال  شصت   پنجاه  این   در   كه   شد   خواهد   حركتی  این  مغلوب  آمریكا  آینده 

  بود   خواهد   آینده   در   متمادي   قرنهاي   طول   در  آمریكا  بدنامی  مایه   فلسطين  مسئله   دادند   انجام   فلسطين

  مقابل   در  دولتها  همه   مسئولند   فلسطين  مقابل  در  ملتها  همه   است  اسالمی  مسئله   یك   فلسطين  مسئله ...

  از   طرفداري   ادعاي   كه   دولتی  هر   مسلمان  غير   دولتهاي  چه  مسلمان  دولتهاي   چه   هستند   مسئول   فلسطين

  باید  و  موظفند  اسالمی دولتهاي   است تريسنگين وظيفه  مسلمانها وظيفه  منتها است مسئول  دارد  را انسانيت

  نيست   تاكتيكی  مسئله   یك   برایمان  فلسطين   يمسئله   اسالمی  جمهوري  در   ما..   بكنند   عمل  وظيفه   این  به

 2.است ایمان مسئله   است دل مسئله  است عقيده  مسئله  نيست  هم سياسی استراتژي  یك

  توجه   آن  به  باید   همه  كه  مهمی  نكته: »  فرمودند   تبيين  گونه  این  را  آنان  دشمنی  و  كينه  عمق  امام  حضرت

  كی  تا  جهانخواران  و  ما  دشمنان كه  است  این  دهيم  قرار  بيگانگان  با  خود  سياست  اساس   و  اصل  را آن  و كنيم

  عدول   جز   مرزي  آنان   یقين   به  ؟   دارند   راقبول  ما   وآزادي  استقالل   مرزي   چه   تا   و  كنند   می   تحمل   را  ما   كجا  و

  از  دست   هرگز (  آنان)    كریم   قرآن   گفته   به  شناسند   نمی   مان   الهی   و   معنوي   هاي  ارزش   و   ها   هویت   همه   از

  همه   از   ایران   ملت   اگر   آري ...  برگردانند   تان   دین  از   را  شما  كه   این  مگر   دارند   نمی  بر   شما  با   ستيز   و   مقاتله 

  السالم   عليهم   معصومين   ائمه   و  پيامبر   اعتبار   و   عزت  خانه   و   كند   عدول   خود   انقالبی   و   اسالمی   موازین   و   اصول

  و   فقير  و  ضعيف   ملت  یك   عنوان   به   را   او   جهانخواران  است  ممكن  وقت  آن ,    نماید   ویران  خود   دستهاي  با  را

  ما  باشند   قدرت  ابر  آنها,    نوكر  ما  باشند   آقا  آنها  كه  حدي  همان  در   ولی  بشناسند   رسميت  به  فرهنگ   بی

 3. «  اسالمی ایران هویت با ایران  یك نه,  آنها  منافع حافظ  و  خوار جيره ما,  باشند  قيم و  ولی آنها,   ضعيف
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  و   طلبانه  حق  ماهيت  و  باشد   داشته   وجود  اسالمی  جمهوري  نظام  دینی   و   اسالمی  هویت  كه زمانی  تا  این  بنابر

  با   نيز  آمریكا  دشمنی  ،   بردارد   گام  پيشرفت  و   استقالل  مسير   در   و   باشد   داشته  تداوم   آن   ستيزانه   ظلم

  و   اصول   بر   پافشاري   و  ایستادگی   ،   دشمنی   این   با  مقابله   راه   یگانه  و   داشت  خواهد   تداوم   اسالمی  جمهوري

 . هاست زمينه   همه در  ملی اقتدار ارتقاي و  انقالبی  و  اسالمی  هاي ارزش 

   چيست؟   ایران   اي هسته   انرژي   داشتن   با   آمریكا   مخالفت   اصلی   علت 

  از   متحده،  ایاالت  خصمانة  اعمال  لذا،.  بود  اسالم  جهان  در   جدیدي  حركت  بخش  نوید   اسالمی  انقالب  پيروزي

  چنين  كشور،   آن   دولتمردان  كه  نگذاشت  باقی  تردیدي  كسی  براي  اسالمی،  انقالب   پيروزي   دوران  همان

  این   مختلف  هاي  حربه  با  تا نمود  خواهند   تالش   زمان  هر  در و كرد  نخواهند   تحمل  جهانی  عرصة  در   را  نظامی

  آن   مسئولين  اللحن  شدید   هشدارهاي  و  متحده   ایاالت  خصمانة   گيري  موضع .  ببرند   بين   از  را  اسالمی   نظام

  پناه   و  پهلوي،   حكومت  فراري   عناصر  از   حمایت  پهلوي،  رضا  محمد   رژیم   عناصر  دستگيري   مورد  در   كشور

  تفرقه  هاي   فعاليت   به   اقدام   و   جاسوسی   اعمال  انجام  كشور،   از   خارج   انقالب   ضد   از   حمایت  آنان،   به  دادن 

  واقعة )  ایران  به  نظامی  حملة  طرح  یافت،  شهرت  جاسوسی  النه  به  بعدها  كه  كشور  این  سفارتخانه  در  افكنانه

  جمهوري   كردن  ساقط   براي  ایران   به  عراق  بعث  رژیم  تجاوز  ریزي  طرح  نوژه،  كودتاي   طراحی  ،(طبس

  موقعيت   تضعيف  ایران،  اقتصادي  و   مالی   هاي  توانایی  تضعيف  جهت  مهار  سياست  گرفتن   پيش  در  اسالمی،

 1. است اسالمی جمهوري نظام با  متحده ایاالت دیرینة خصومت از  حاكی... و ایران ژئواستراتژیك و  ژئوپلتيك

  ذیل  مورد   چهار  در  ایران،  اسالمی   جمهوري   عليه   آمریكا   متحدة   ایاالت  اصلی  اتهامات  فوق  موارد   بر  عالوه 

 : است

 . اي هسته  هاي  سالح  به  دستيابی براي  ایران  تالش : الف

 . تروریسم از  ایران حمایت: ب

 . خاورميانه صلح روند  با مخالفت : ج

 2.بشر حقوق نقض: د

  به   اقدام   گسترده،   تالش   با  خاص   شكل   به  آمریكا  هاي  رسانه   و   عام   شكل  به   غرب هاي   رسانه اخير،  دهة   دو  در

  هاي  فعاليت  به   نسبت  را   ها   دولت  و   جهان   مردم   عمومی  افكار  تا   اند   كرده   هایی   تحليل   و   گزارش  اخبار،  انتشار

 
 . 4ص ،1383  ،(ره ) خمينی  امام پژوهشی و آموزشی  موسسه انتشارات  مركز قم، نيا،  شبان   قاسم ترجمة آمریكا،  و  ایران  هومن، . پيمانی، 1

 .107 ص  ،1 چ  ،1380 روز،  طرح تهران،  برد؟، می  سو  كدام به   را  دنيا آمریكا شناسی،   غرب پژوهشی فرهنگی . بنياد 2



  مسایل  كه   بود  گسترده   اي   گونه   به  تبليغات  این  حجم  مقاطع،   از   برخی  در.  نمایند   بدبين  ایران   اي   هسته

  غربی   هاي  رسانه   اكثر  مثال، عنوان  به .  گرفت می  قرار ها  رسانه  این  گزارشات و  اخبار   صدر  در ایران  اي   هسته

 .  داشت خواهد  را  اتم بمب ساخت توان دیگر  سال 10  تا 2 ظرف  ایران : كردند  اعالم

 : شمارند  می   بر ایران  نظامی اي هسته هاي فعاليت كنندة   توجيه  را زیر  دالیل  غربی، مفسرین

  و   داند   می  المللی  بين  ظالمانة  و   موجود   نظام  مخالف  و  معترض  قدرت  یك  را  خود   ایران،   اسالمی  دولت.  1

 .پندارد می  جهان ستم تحت  مردم   و  مسلمانان همة  قيم  را  خود

  سوي   از   متجاوز  عراق  ولی   گرفت،   قرار  تسليحاتی  تحریم   مورد   و   دید   تنها   را   خود  جنگ،   خالل   در  ایران .  2

  شهرهاي   و  كرد  استفاده  شيميایی  سالح   از  آنان  حمایت  با  حتی  و  نشد   محكوم  جهانی  مجامع  و  ها  قدرت

 .كند  می  خطر احساس  خود  امنيت  به  نسبت همواره  ایران  بنابراین. داد  قرار  تهاجم مورد   را ایران

  كرده   نگران   را   ایران   اسالمی   جمهوري   تروریسم،   با   مبارزه   طرح  و   صحرا   توفان  قبيل   از   آمریكا   اقدامات .  3

 . است

  خواهان  و  ندارد  قبول  را آمریكا قطبی  تك نظام  و  است  المللی  بين  نظام   در موثر نقش  ایفاي  خواهان  ایران.  4

 .است آن  خوردن  هم بر

  مانور   قدرت  و  كرده  تغيير  ایران  راهبردي  محيط   قطبی،  دو  نظام   خوردن  هم  بر  و  شرق  بلوك  فروپاشی  با.  5

  داده   افزایش   را   ایران   امنيتی   مشكالت   خاورميانه،   در آمریكا  هاي   سياست  و   رفته  بين  از   ابرقدرت   دو   بين   ایران

 . است

  بهره   و  جمعی  كشتار  و   مدرن  هاي  سالح  به  افزون  روز  دستيابی  براي  صهيونيستی  رژیم  دست  بودن  باز.  6

 1.نماید  خنثی  را تهدید  این باید  ایران  و  است تهران عليه  تهدیدي  اي، هسته خانة  زراد از  كشور  این مندي

  تمام  كه  چرا  است،  اتمی  بمب  دنبال  به   ایران  كه  گرفت را  نتيجه  این  توان   نمی  هرگز  دالیل  این  از  شك  بدون

  و   قوانين  نظر  از  و  بوده  آميز  صلح  اهداف  مسير  در  ایران   اي  هسته   هاي  فعاليت  كه   است  این  از  حاكی  شواهد 

  ماهيت   بودن  آميز  صلح  بر  بارها  نيز   آژانس  چنانكه  ندارد،  وجود   آن  براي   منعی  هيچ  المللی  بين  معاهدات

  نوامبر  در   آژانس   كل   مدیر   گزارش   آخرین   در   چنانكه  است،   داشته   تاكيد   كشورمان  اي   هسته   هاي   فعاليت

 . است شده تاكيد  مساله  این اصل بر  پهلو، چند  عبارات برخی  عليرغم نيز  2015
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  دالیل   ایران   اي  هسته  آميز   صلح  هاي  فعاليت   با  صهيونيستی  رژیم   ویژه   به  و  آمریكا  هاي  مخالفت   بنابراین،

 :شود  می اشاره آنها از  برخی به اختصار طور به كه دارد   دیگري

  متحد   یك  اینكه   یا   و  است  بوده   خارج   در   بحران   ایجاد   نيازمند   آمریكا   گاه  هر:  تبليغاتی  و   روانی   جنگ .  1

  تشدید   ایران  عليه  فضاسازي  و   فشار  باشد   رسيده  برآوردي  چنين  به  صهيونيستی  رژیم   همچون   آن   اي   منطقه

  المللی   بين   تروریسم   از  ایران   حمایت  خطر   باید   ما: »گوید   می   صهيونيستی   رژیم  اطالعاتی   مقام   یك   شود   می

  ارتباط   وسایل   طریق   از  و   دهيم   نسبت   ایران   به   را  ها  ربایی  آدم   و  ها  خرابكاري   باید   ما.  كنيم  مطرح   دنيا   در  را

 1. نيست خطرناك  ایران اندازة به  دنيا در  كشوري  هيچ كه كنيم   تكرار  مرتبا  داریم  اختيار در  دنيا  در كه  جمعی

  هاي   رشته   در  پيشرفت  اي،   هسته  آوري  فن  در  پيشرفت  پيشرفته؛  تكنولوژي   به   ایران   دسترسی  از  ممانعت .  2

  از   پس  نيابد،  دست   اي  هسته   انرژي   به   كشوري   اگر  بنابراین.  دارد  دنبال   به   را   آوري  فن   این  با  مرتبط   علمی

  زمانی   مساله   این   اهميت.  شد   خواهد   روبرو   انرژي   بحران   با   شد   خواهد   تمام   دیگر  هاي   انرژي   كه   دهه   چند 

  دیگري  جویانة  صلح  كاربردهاي  نظامی،   كاربردهاي بر  عالوه  اي   هسته   انرژي  بدانيم  كه  شود   می   نمایان  بيشتر

 : از عبارتند  آنها از  برخی كه   دارد نيز

:  2  ـ  3.  بهداشتی  امور  و   پزشكی  در   اتمی   انرژي  كاربرد:  2  ـ  2.  برق  توليد   در   اي  هسته  انرژي   كاربرد :  2ـ  1

  آب   منابع   به   دسترسی  در   اي   هسته   انرژي   كاربرد :  2  ـ   4  دامپروري   و   دامپزشكی   بخش   در   اتمی   انرژي   كاربرد 

  در   آن   از   استفاده :  2  ـ  7  صنعت  بخش   در   آن   از   استفاده :  2  ـ   6.  كشاورزي  و  غذایی   صنایع   بخش :  2  ـ   5

 2.... و   نفر ضد  هاي مين شناسایی

  منطقه   تهدیدات  با  مقابله   براي   خود   نظامی   بنية  تقویت  و   مدرن   تسلحيات   به   ایران  دسترسی  از   جلوگيري .  3

  شده   محاصره  كشورهایی  و  اي  منطقه  رقيبان  از  شماري  ميان  در  ایران  اسالمی  جمهوري  ؛  المللی  بين  و  اي

  یا   و  اند   یافته  دست  اتمی  سالح   به  صهيونيستی  رژیم  و  روسيه   قزاقستان،  پاكستان،  هندوستان،  مانند   یا  كه

  رژیم   و   آمریكا   وجود   این   با.  هستند   سالح  این   به  دسترسی  آستانة   در   عراق  و   مصر   تركيه،  مانند   اینكه

  هاي   فناوري   سایر  از  اي  هسته   فناوري  به  ایران  یابی  دست  از  ممانعت  بهانه  به  كه   تالشند   در   صهيونيستی

  انگيز   شگفت  هاي  پيشرفت  با  آنها  هاي  مخالفت   از   بخشی   چنانكه  نمایند   جلوگيري  نيز   متعارف  نظامی

 . گيرد می  صورت اساس  همين بر  خود  موشكی توان  تقویت در   ایران اسالمی  جمهوري
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  جمهوري  ظهور   المللی؛  بين   و   اقتصادي  سياسی،  هاي   عرصه   در   ایران   كردن   منزوي   و   فشار   سياست.  4

  و  قفقاز  مركزي،  آسياي)  استراتژیك،   مهم  منطقة  سه   ميان   در  اي   منطقه   قدرت  یك  عنوان  به  ایران   اسالمی

  آمریكا  لذا.  نماید   نفوذ  اعمال  منطقه   سطح  در  توجهی  قابل  ميزان   به  تا  سازد  می  قادر   را  ایران(  فارس   خليج

  صنعتی   و   تجاري   و   اقتصادي  هاي   زمينه   در   آمده   دست  به   المللی   بين  هاي   فرصت  این  كه   كند   می   تالش 

 . گردد  جهانی تجاري سازمانهاي با ارتباط برقراري مانع  و  برده  بين از  را ایران

  عنوان   تحت   آویو   تل   و   واشنگتن   كه   آنچه   البته  منطقه؛   در   اي   هسته   توازن   خوردن  هم   بر   از   جلوگيري .  5

  اسالمی  كشورهاي به  نسبت   صهيونيستی  رژیم   اي  هسته   تسليحات  برتري  حفظ . برند   می   نام   اي  هسته  توازن

 1. است

 : گوید   می صراحت با سی  بی بی  شبكة  با مصاحبه در  انگليس وزیرسابق نخست  بلر تونی

  مجهز   اي  هسته   فناوري  به   خواهيم   نمی  ما  است،  منطقه   در   اسرائيل  هاي  سياست  مخالف   چون   ایران»

 2.« شود

  است،  مهم   كه  آنچه  ولی.  بود  ایران   اي  هسته   توان  با  آمریكا  مخالفت   هاي  علت  از  برخی  تنها  شد   ذكر   آنچه

  پيشرفت   این   جلوي   توانست  نخواهد   كشوري   هيچ   كه   بوده  زمينه   این   در   اسالمی   جمهوري   عظيم   پيشرفت

 . بگيرد را  آفرین غرور

   كرد؟ می   دنبال   را   هدفی   چه   ایران   درباره   مریكا آ   دوگانه   مهار   سياست 

  طلبانه   تجزیه   تحركات  بودن   ناموفق   و   نوژه   كودتاي   بودن   ونافرجام   و  طبس   به   حمله   در   آمریكا  شكست  از   بعد 

  ماه   شش  گذشت  از  پس  لكن  گردید   تحميل   ایران  بر  عراق  ناحيه  از  عيار  تمام  جنگی   ها،  گروهك  توسط 

  گردید   آشكار  ایران   به  نظامی   تهاجم  شكست  هاي  زمينه   و  عراق  نظامی  نيروهاي  شدن  گير   زمين   هاي   طليعه

  جلسات   در  ایران  مهار  استراتژي   نمایند   دنبال  ایران  باره   در   را   مهار  استراتژي  آمریكائيها  تا  گردید   باعث  این   و

  و   جمهور   رئيس   معاون  خارجه،  وزیر   ملّی،   امنيت  اور مش  پنتاگون،   رئيس  ،CIA  رئيس   با   ریگان  مشورتی 

  عليه   بر  آمریكا  متحده  ایاالت  كلی  سياست  عنوان  به   و   رسيد   تصویب  به   نمایندگان  و  سنا  مجلس   رؤساي

.  گردید   دنبال   نيز   كلينتون  بيل  و   بوش   جورج   مانند   آمریكا  بعدي  هاي   دولت  سوي  از  ایران   اسالمی  جمهوري

  قرار   ایران   عليه  آمریكا  هاي   برنامه  صدر  در  1375  تا  1361  سال  از  سال  15  مدت  به  ایران  مهار  استراتژي

 . داشت
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 مهار سياست یا ریگان دكترین 

  كارگيري   به   طریق   از   و  مستقيم   شكل  به   جهان  سراسر  در   آمریكا  منافع   از   حفاظت  بر   مبتنی   ریگان   دكترین 

  خط   البته  بود   آمریكا  مخالف   كشورهاي  عليه   مهار  سياست  از   استفاده  همچنين  و «  سریع  واكنش  نيروهاي »

  بر   مبتنی   كه   مدت،  دراز  در   اصلی   اهداف  تحقق   براي  است  اي  مقدمه  و  سازي  محدود   یك  اساساً  مهار  مشی

 : از عبارتند  ها آن كه  است مختلفی  اصول بر  مبتنی مهار سياست حال  عين در است فروپاشی یا  سازي نابود

   المللی بين و  اي  منطقه  امنيتی،  اقتصادي، سياسی، ابعاد در  هدف  كشور  كردن  محدود  -1

 مقابل   كشور  قدرت افزایش از مماعنت  منظور به  مستمر نظارت و  كنترل ایجاد  -2

 است گرفته   قرار مهار سياست اعمال تحت  كه   كشوري در  انتخاب حق و  گيري تصميم   قدرت كاهش  -3

 نظر  مورد  كشور  استراتژیك  توان   و نظامی   و مالی  توان   و  قدرت كاهش  -4

 المللی  بين و  اي منطقه مقياس  در هدف كشور  ساختن منزوي -5

 حریف  ژئواستراتژیكی و  ژئوپليتيكی موقعيت از  كاستن براي  ریزي   برنامه -6

 حریف  بر فرسایشی هاي  بحران تحميل -7

  و   تبليغاتی  جنگ  اعمال  طریق  از   المللی  بين  و   داخلی  عمومی  افكار  در  نظر   مورد  كشور  چهرة  تخریب  -8

 روانی 

 استراتژیك هاي موفقيت  و  پيروزي  آوردن دست به  از  كشور آن  ممانعت و  رقبا  از حمایت -9

  جدید   تجهيزات  و   صنعتی  آوریهاي  فن و  پيشرفته   هاي   تكنولوژي   به   نظر   مورد  كشور  دستيابی از  ممانعت-10

 1نظامی 

 مهار سياست اهداف و  مبانی

 :  از بودند  عبارت ایران  اسالمی  جمهوري عليه مهار سياست اعمال در  آمریكا اصلی اهداف

   ایران  مالی  و  اقتصادي  هاي  توانایی شدة  حساب و  مستمر تضعيف  -1

 عمومی  افكار در  اسالمی جمهوري چهرة ساختن مخدوش  براي  ریزي  برنامه  و  انقالب  و  اسالم تضعيف  -2
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 ایران  ژئواستراتژیك  و  ژئوپليتيك موقعيت تضعيف  -3

  پایه   كردن   سست  و   ملّی  امنيت   تضعيف   براي   انقالب  ضد   مختلف   هاي  طيف   و   نظام   مخالفين   از   حمایت  -4

 اجتماعی وحدت هاي

  انقالب   استحالة   هدف   با   اصولی   مواضع   از   عدول   به   ایران   ساختن  مجبور   براي   جانبه   همه   فشارهاي   اعمال  -5

 اسالم  جمهوري  و

  ریگان،   از   پس.  بود  ایران  عليه  ریگان  جمهوري  ریاست  دورة   در  آمریكا  تحركات  مبناي  مهار  سياست  اهداف

  اهداف   تحقق  براي  كلينتون  و  بوش   ریگان،.  رساند   اوج  نقطة  به  و  نمود  دنبال  را  مبانی  همين  نيز  بوش   جورج

  و   ایران   داخلی   فضاي  و   شرایط   با  متناسب   ، 1375  تا  1361  از   سال  چهارده   عرض   در   ایران   مهار  سياست

  خط   محور   بر   همواره  آمریكا   اهداف   دیگر  عبارت  به.  نمودند   ریزي   برنامه  المللی  بين   و  اي  منطقه  وضعيت

  ها   سال  آن   طول   در   مكانی  و  زمانی   شرایط   با  متناسب  اهداف   به   دستيابی  هاي  راه   امّا  بود   ثابت   مهار  مشی

 .  یافت می  تغيير

  مهار سياست اهداف  به دستيابی  براي آمریكا هاي  مشی خط 

  پيامد   ملّی  امنيت  و  ملّی   وحدت  كه  دارند   تاكيد   نكته  بر  استكباري  و  استعماري  هاي  سياست  طراحان

  است  ملّی  قدرت  از  منبعث  المللی  بين   و  اي   منطقه  سطح   در  ملّی   اهداف  تحقق   و  است  ملّی  رضایت  مستقيم

  المللی  بين  و  داخلی   اوضاع  تثبيت  در  كننده  تعيين  نقش  تكنولوژیك  هاي  توانمندي  و  رشد   زمينه  این   در  و

  و   ایران   در  داخلی  ثبات  از  ممانعت  براي  سلطه   نظام  پردازان  نظریه  و  طراحان  لذا  كنند   می   ایفاء  حكومت

 .  گذاردند   اجرا به را  ایران ملّی  هاي  توانایی تضعيف مشی  خط  عمومی هاي  نارضایتی افزایش

 « :  ایران  ملّی  هاي  توانمندي تضعيف  براي  آمریكا هاي  روش ( » الف

  و   فضایی  شيميایی،   اي،  هسته   هاي   بخش   در   بویژه   پيشرفته   هاي  تكنولوژي   به   ایران   دستيابی   از   ممانعت  -1

 الكترونيكی 

  آمریكایی   حقيقی   و   حقوقی  افراد   ها،   شركت  مؤسسات،  گذاري   سرمایه   عليه   سنگين  هاي   مجازات  اعمال  -2

 ایران  در انرژي  با مرتبط  صنایع  و  گاز  و  نفت صنایع  در

  حهانی بانك پول،  المللی بين  صندوق نظير  جهانی مالی  مؤسسات  توسط  ایران  به وام   اعطاي از  گيري جلو  -3

 آمریكا در  ایران هاي دارایی  و  اموال كلية كردن  بلوكه  و

 آمریكا خارج  و  داخل  در آمریكایی  هاي بانك  در ایران بانكی هاي حساب كردن  مسدود -4



 ایران  به آمریكایی كاالي  هرنوع صدور و  آمریكا به  ایرانی  كاالي  نوع هر  ورود  نمودن ممنوع  -5

 منظوره  دو هاي  تكنولوژي به  ایران دستيابی از  جلوگيري -6

 ایران  با پولی  و مالی   معامله هرگونه و  نفت خرید  تحریم  -7

  و   ها  شركت   عليه  سنگين  هاي   مجازات  اعمال  و  ایران  با  ارز  مبادلة   و  اعتبارات  انتقال  كردن  ممنوع  -8

 كننند  كمك  گاز  و  نفت منابع توسعه براي  ایران توان ارتقاي به  كه آمریكایی  غير مؤسسات

  انرژي   صنایع   در   سال  در   دالر   ميليون   چهل  از   بيش  كه  خارجی   مؤسسات  و   كشورها  عليه   تحریم   اعمال-10

 كنند  گذاري  سرمایه  ایران

  لغو   نظر   پيشرفته   آوریهاي  فن   خصوص   در   ایران   با   دادهایشان  قرار   لغو   براي   كشورها  سایر  بر   فشار   اعمال  -11

 .......  و بوشهر اي  هسته  نيروگاه  هاي توربين زمينه  در اكراین داد قرار

   « ایران موقعيت تضعيف براي  آمریكا هاي مشی  خط  و  ها روش ( »ب

 ایران  خاك از  ميانه آسياي كشورهاي  گاز  و  نفت لوله خطوط  عبور  از  ممانعت -1

 ایران  از ایران  همسایگان اعتماد سلب منظور   به مستمر  و  وسيع  تالش  -2

 فارس  خليج منطقة   امنيتی ترتيبات در  ایران حضور از جلوگيري  -3

 مختلف   هاي عرصه  در  ایران ملّی قدرت  و  ایران توان  افزایش با  جانبه همه  مقابله  -4

 ها  مدیریت اخذ  براي  المللی بين هاي  سازمان در  ایران نفوذ  افزایش  با مقابله  -5

  براي   سازي   زمينه   و   خزر  حاشيه   هاي  كشور  تحریك  از   خزر  دریاي   حقوقی   رژیم  تعيين   در  شكنی   كار  -6

 خزر  دریاي  در  نظامی حضور

  براي   مينسك   گروه   در  ایران   حضور   با   مخالفت  و   قفقاز  منطقه   امنيتی   ترتيبات   در   ایران   حضور   با  مقابله   -7

 1كشور   غربی شمال مرزهاي  در  بحران  حل
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  منزوي   نهایت  در  و  مهار  منظور  به   عراق  و  ایران  برابر  در  امریكا  هاي   استراتژي  از  یكی  بيانگر  سياست  این

 1. آنهاست ساختن

  مارتين   توسط   «گانه   دو   مهار  سياست»    نام   تحت  ایران  عليه  جدیدي  برنامة   بوش   جورج  حكومت   اواخر  در

  جمهوري   رئيس   شركت  با   اجالسی  در   و   شد   تدوین  و   تنظيم   بود   آمریكا  خارجه  وزیر   معاون   كه  ایندایك

  ملّی  امنيت  شوراي  مسئول  و  خارجه  وزیر  كنگره،  و  سنا  مجلس  رؤساي  پنتاگون،  رئيس  ،  CIA  رئيس  آمریكا،

  ریاست  انتخابات   در   پيروزي  از   پس   كلينتون .شد   ایران  عليه   آمریكا  رسمی  سياست  و   رسيد   تصویب   به   آمریكا

 .  آورد  در اجرا مرحلی  به  ایران عليه  آمریكا  ملّی  استراتژي  عنوان  به  را  دوگانه مهار سياست جمهوري

   دوگانه  مهار سياست اصلی  هاي محور

  بر   سياست  این  كه   كرد  اعالم  سياست  این  ابعاد  تشریح  در  دوجانبه  مهار  سياست  اصلی   طراح  اینداك  مارتين

  متحدین   بویژه  جهان  كشورهاي  سایر  تا  كرد   خواهد   سعی  آمریكا  و  دارد  قرار   ایران  با  مقابله   و  خصومت  مبناي

 .نماید  تشویق  ایران  عليه سياست این اعمال به  را  خود

 :  از  بودند  عبارت دوجانبه مهار سياست اصلی محورهاي 

 .. و بازرگانی  سياسی، صنعتی،تكنولوژیك، نظامی،اقتصادي، درابعاد ایران  هاي  توانایی  مهار -1

 جهانی مقياس  در  و  منطقه  سطح  در  ایران  ساختن منزوي -2

 ایران  مالی بنية  جانبة همه تضعيف  -3

 مرزهایش در  ایران  ساختن محصور  و منطقه   در  ایران نفوذ  قطع  -4

 ایران  گرداگرد  در   آهنين دیوار سياست اجراي و  ایران  محاصره  حلقة كردن  كامل  -5

 كشور   در  اقتصادي بحران  ایجاد هدف  با وسيع  ابعاد  در اقتصادي هاي تحریم  اعمال -6

 ایران  عليه  المللی  بين سطح  در  نظر اجماع ایجاد  -7

 ایران ملّی  قدرت تضعيف   براي جانبه همه فشارهاي افزایش  -8

 ایران بر  المللی بين هاي سازمان  فشارهاي كردن  گسترده   -9
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 ایران  عليه  روانی  جنگ  سازماندهی -10

 صنعتی  و  ضروري كاالهاي به  ایران دستيابی هاي  هزینه بردن  باال -11

 ایران  مرزي   هاي استان و  مرذها در   مستمر هاي  سازي بحران و همسایگان تحریك   -12

 عمومی  افكار در  ایران  اسالمی  جمهوري چهره  وسيع  تخریب   -13

  براي   مستقيم  ودخالت  «آن  سه  آ »وكشورهاي   اروپا،روسيه،چين،ژاپن  اتحادیه   با  ایران  روابط  در كارشكنی  -14

 تجاري   معادالت زدن   هم بر

 1آنها استمهال از ممانعت و  ایران  هاي بدهی  پرداخت باز براي جانبه همه  فشار  -15

 «  دوگانه   مهار سياست»  اهداف

 :   از بود  عبارت  ها تحریم   و فشارها اعمال این  از آمریكا اصلی هدف

  پایگاه  حذف   اسالمی،   جمهوري   دادن  جلوه  ناكارآمد   عمومی،   هاي   نارضایتی  ایجاد  كشور،   اقتصاد  كردن   فلج

  زمينه   و  ایران  اسالمی  جمهوري  قدرت  اصلی  پایگاه  سلب  نتيجه  در  و  صحنه  از   مردم   كردن  خارج  مردمی،

 . فروپاشی  براي سازي

  روي   پيش   در   راه   دو   ایران  اسالمی   جمهوري   شرایطی   چنين   در   كه   كردند   می   تحليل  غربی   هاي   استراتژیست

  و  ضعف  موضع  از  غرب و   آمریكا  برابر   در  شدن  تسليم  و   مواضع   از   عدول  -2  شكست  پذیرش   -1  داشت  خواهد 

   انفعال

 2:است زیر  مورد   پنج در ایران رفتار  تغيير  جانبه دو  مهار سياست از هدف  ایندیك دیدگاه  از

  و   اعراب   صلح  مذاكرات  تخریب   در   تالش   و   اهلل   حماس،حزب  از   پشتيبانی  -2  جهانی  تروریسم   از   پشتيبانی   -1

  یابی   دست  -4  كشورها   سایر  و   سودان  در   اسالمی   هاي  جنبش   از   پشتيبانی   طریق  از   تنش  ایجاد   -3  اسرائيل

  سالح   آوردن   دست  به  براي   تالش   -5  كند   می   تامين  فارس   خليج   بر   را  ایران  سلطه  كه   متعارف   تسليحات  به

 3جمعی  كشار هاي
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 خارجی سياست شدن  فعال و  تنظيم باعث سياست  این اعمال بودند  معتقد  مهار  سياست طرفداران عبارتی  به

  خرید   مانع   و   ایران   هاي  درآمد   كاهش   باعث  توانست  می   مهار  سياست  نيز   و   گردد   می   ایران  قبال  در  آمریكا

  جلوگيري   آمریكا  سياست  كه   جا  آن   از   و   شود   ایران  نظامی   هاي  برنامه   در  تغيير  باعث  و   پيشرفته  هاي   سالح

  استراتژیك   امكانات  به   ایران  ازدسترسی   مانع   مهار  است،سياست  اي  منطقه   قدرت  یك   مثابه   به   ایران   ظهور  از

 1. شود می اي منطقه قدرت  به ایران شدن  تبدیل  از مانع  و  گردیده 

  جمله   از   كه   داد   انجام  ایران   بر   اقتصادي   فشارهاي   اعمال  جهت   را  اي   گسترده   اقدامات  آمریكا   راستا   این  در 

  آمریكا  دولت.  كرد  اشاره  ایران  به  تكنولوژي  ارسال  در   آمریكا  جانبه   چند   و  جانبه  یك  هاي  تحریم  به   توان  می

  محدود   خواهان   همواره  آن  بعدي   هاي   اجالس   در  و   توكيو   در  1993  ژوئيه   كه   هفت   گروه   سران   اجالس   در

  فن   تحریم   ایجاد   در  كملی   اجماع   به   نتوانست  آمریكا  البته   گردید   ایران   به  پيشرفته   تكنولوژي   فروش   سازي

   یابد  دست ایران  عليه  آوري 

  مرحله   وارد   كلينتون   دورة   در  آمریكا  هاي   تحریم   كه   است  توجه   قابل  نكته   این  جا   این  در :    داماتو   قانون

  نفت   هاي   حوزه   در   غيرآمریكاي  هاي   شركت   نفوذ   گسترش   از   جلوگيري   منظور   به   داماتو   قانون   و   شد   جدیدي

  نمایندگان   مجلس  الملل  بين   روابط   كميسيون   رئيس  گيلمن  بنجامين  را  قانون  این.  شد   تصویب  ایران  گاز  و

  براساس   رسيد   صویب   به  آمریكا  نمایندگان  و   سنا  مجلس در داماتو  الیحه   همراه   به   سپس   و كرد  مطرح   آمریكا

  گذاري   سرمایه   دالر  ميليون  چهل  از   بيش   ایران   گاز  و   نفت   بخش   در   كه   غيرآمریكایی  هاي   شركت   قانون   این

 گرفتند  می  قرار  آمریكا اقتصادي مجازات  و  تحریم مورد   كردند  می

 «  مهار سياست شكست »

 هاي  سياست  افزایش  از  بود  عبارت  مهار  سياست  اعمال  از  آمریكا  اصلی  هدف  گردید   تشریح  كه  همانگونه

  نارضایتی  ایجاد   براي  كشور   اقتصاد   ساختن  فلج  منظور  به  ایران  صنعتی   و  مالی  توان   به  زدن  ضربه  و  تحریمی

 الزم   مهار  سياست  شكست  براي   لذا  ،  اسالمی   جمهوري  نظام  مردمی  پشتيبانی  تضعيف   نهایتاً  و  عمومی  هاي

 2: پذیرد صورت قوي و  جدي هاي فعاليت  داخلی  و  المللی بين صحنه  دو در  كه   بود

   امللی  بين  عرصه در  -الف

  و   آمریكا  با  روسيه   و  چين  ژاپن،  اروپا،  اتحادیه  بویژه  كشورها   سایر  همراهی  عدم  مهار،  سياست  شكست  الزمة

  كه   دادند   ماموریت  دولت  به  رهبري  معظم  مقام  لذا.  بود  آمریكا  فرامرزي  قوانين  و   ها  تحریم  با  ها  آن  مخالفت
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  توجه   قابل   هاي   موفقيت  عرصه   این   در   متعال   خداوند   به  اتكال  با  ایران   و   گردد   فعال   فوق  هدف   تحقق  راه  در

  موضع   آن  عليه  شدت به  كشورها برخی  و  نكرده  همراهی  آمریكا  با   عمالً  كشورها بطوریكه   آورد دست  به   را   اي

 بود  المللی  بين  صحنة در مهار سياست شكست  مفهوم   به این و  كردند  گيري 

  حضور   و مردم   سياسی مشاركت  سطح   افزایش   از   بود  عبارت  داخلی   عرصة   در   مهار  سياست  شكست  الزمة  -ب

  مشاركت  سطح   ارتقاي   با   زیرا  گرفت  انجام   كه   هایی  انتخابات  خصوص   به   صحنه  در   ایران   ملّت   گسترده 

  و  مردم  نارضایتی  ایجاد  براي  خارجی  فشارهاي  اعمال  همان  كه   را  مهار  سياست  اصلی   اهداف  مردم   سياسی

  این   تبلور و  كرد  مواجه  شكست  با  بود  اسالمی   جمهوري  از  حمایت  و دفاع  صحنه در آنان  حضور  سطح  كاهش

  پيدا   تر   ملموس   و   عينی  نمود  صحنه  در   مردم   ميليونی  حضور   و   باال  مشاركت   با  متعدد  انتخابات  در  ها  شكست

 كرد 

   آن ودالئل آمریكا تغييراستراتژي و  مهار استراتژي شكست

  و   گردید   مواجه   اساسی  تغييرات   با   كلينتون  جمهوري  ریاست  دوم  دوران  در  ایران  قبال   در  آمریكا  استراتژي

  در   تغييررا  این  دالئل  توان   می  درواقع  البته   كه   بود  مهار  استراتژي   شكست  همان  تغييرات  این  اصلی  علّت

 : دانست شماریم می  بر  كه   اموري

   جهانی مقياس  در  و  اي  منطقه  سطح  در  ایران انزواي  مشی  خط  شكست -1

 داماتو   فرامرزي قوانين  اجراي در  آمریكا ناكامی  -2

  اتحادیه   عضو  چين،ژاپن،روسيه،هندوكشورهاي  مثل  كشورهاي  همكاري  و  حمایت  جلب  در  آمریكا  ناتوانی  -3

 اسالم  جهان و اروپا

 انرژي هاي  فرآورده فروش   و توليد -استخراج -كشف  در  ایران اسالمی  جمهوري  موفقيت -4

 گاز  و  نفت  صنعت  تكنولوژي در  ایرانی متخصصان مطلوب  نسبتاً وخوداتكایی   خودكفایی -5

 ایران  عليه  غرب جهان در  نظر اجماع ایجاد در  آمریكا موفقيت  عدم  -6

 عمومی  هاي نارضایتی ایجاد در   موفقيت  عدم -7

 واقع   خالف هاي تحليل و  غلط  اطالعات به  آمریكایی هاي استراتژیست  اتكاء -8



  سياست  هاي  برنامه  و  ها   طرح  سازي  خنثی   در  رهبري  معظم  مقام  هاي  راهنمایی  و  هدایت  و  طریق   ارائه   -9

  استراتژي   ابعاد   از   بسياري  كننده  خنثی   كه   زدایی   تشنج  سياست  اجراي   در   اسالمی   جمهوري   موفقيت   و   مهار

 1. بود خارجی سياست عرصه در مهار

   آمریكا مشی خط  تغيير   و  كلينتون دكترین 

  حول   قطبی  تك  نظام  براساس   جهانی  نوین  نظم  برپایی  براي  كلينتون  دولت  تالش   سرد،  جنگ  از  پس

  و  پوشش  تحت   آمریكا  جمهوري   رئيس  ملّی  امنيت  مشاور  ليك  آنتونی   طرح   ارایه  با   آمریكا  رهبري  و   محوریت 

 شكست  دنبال  به  كلينتون  و  گردید   دنبال  «آزاد  بازار  بر   مبتنی  هاي  دموكراسی  برپایه  گسترش   آیين»    لواي

  چرخش   یك   در  آمریكا  دولت   یعنی  كرد  ریزي   پایه  ایران  راعليه  جدیدي  مشی  خط   ایران   عليه  مهار  استراتژي

  جمهوري  با را خود  اختالف موارد الظاهر علی ایران با مذاكره به شدید  عالقه و تمایل ابراز ضمن آشكار، كامالً

 : كرد خالصه اصل سه  به  ایران  اسالمی

   خاورميانه  صلح  پروسه  با  ایران مخالفت  -الف

   جمعی كشتار هاي  سالح  به  دستيابی براي  ایران  تالش  -ب

 المللی  بين  تروریسم  از ایران  حمایت -ج

  شكل   در  و   بود   تطميع  و  تهدید   بر   مبتنی   و   دوگانه  كامالًً    ایران   برعليه   آمریكا  جدید   استراتژي   درواقع 

  جمهوري   فروپاشی  طرح  اجراي   آمریكا  جدید   مشی  خط   عبارتی   به  یافت  تبلور   آشكار  و  پنهان  هاي  سياست

  حساب   به  مهار  سياست  در   طرح   از   دیگري   نيم   اجراي  همان  كه   كرد   می   دنبال  را  شوروي   سبك   به   اسالمی

  سطح   در  آن   كه  شود  می   تعریف  كلينتون  دكترین  قالب  در  آن   كالن  سطح  در  استراتژي  این  البته  آمد   می

 2: است گردیده استوار  زیر  محورهاي   بر كالن 

  سازماندهی  و   سوم   جهان  كشورهاي   در  آزادي   و  دموكراسی   از   آمریكایی   برداشت  و   اندیشه   ترویج   -1

 (گسترش  آیين ) غرب نظري مبانی و  ها مشی خط  اصالحات

 گسترش  آیين  بر  مبتنی اوّل  رهيافت  به توجه كانون  در  اقتصادي  هاي ضرورت و  منافع   گرفتن  قرار -2

  منطقه   هاي  ائتالف   طریق  از  آن   جویی   پی  و  گرایی  واقع   نوعی  اساس   بر  آمریكا  ملّی  منافع  یافتن  برتري  -3

 آمریكا با همفكر اي قاره هاي اتحادیه و  اي
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  الزم   هاي   آمادگی   كسب  و   آن   از   حفاظت  به   نسبت  تهاجمی  نگرش   و   آمریكا  جهانی  منافع   یافتن  اولویت  -4

 گوناگون   هاي  چالش با رویارویی  براي

  در   سياسی  معادالت  تغيير  براي   تنها  اصالحات  و   آزادي  دموكراسی،   بر   تاكيد   كلينتون  دكترین   اساس   بر  البته 

  استعمار  نوعی   حاكميت  بر   جهانی  مسائل   عرصه   در  و   گردیده   طراحی   ایران   مثل  مستقل   كشورهاي   درون 

 ميشود  پافشاري آنان منافع حفظ  و  بزرگ هاي قدرت  دیكتاتوري  و رسمی

  در   آمریكا  خارجی  سياست  بررسی   ضمن  افيرز   فارین  نشریه  در   خود   تحليل  در   ایندایك  مارتين   چنانكه

 ساالر  مردم   و   دموكراتيك   هاي   حكومت   گيري   شكل  و   ایجاد   از   حمایت   گاه   هيچ  كه   ميكند   تاكيد   خاورميانه 

  عليه   اهرمی   چون   همواره  دموكراسی   و   بشر  حقوق  نظير  مسائلی   و   است  نبوده   آمریكا  اهداف   از   خاورميانه،   در

  پایه   بر   گسترش   آیين»    عنوان   و   نام   با   آمریكا  یعنی  1است  شده   گرفته   كار  به   واشنگتن  مخالف   هاي   حكومت

  نظام   سطح  در   اقتصادي  آزاد  بازار  گسترش   و  دموكراسی  ترویج  كه  «آزاد  بازار  بر  مبتنی  هاي  دموكراسی

  با  مهار   استراتژي   همان  عبارتی   به   هم   ایران   مورد   در  و   بود   جهان  بر   خود   رهبري   تحقق   دنبال   به  بود   جهانی

 فروپاشی   شده   بازسازي  طرح   خود   اهداف   به   دستيابی  براي   آمریكا  و   گردید   دنبال  بيشتري   قدرت  و  شدت

 .  درآورد اجرا  مرحله به  ایران  در را شوروي 

  موضوع   این   به   هم   خارجی  ناظران   برخی   حتی   كه   است  اي   خورده   شكست  سياستی  مهار   سياست  مجموع؛   در 

 2: شمرد بر آن براي  استدالل چند  جا این در   توان می  البته  اند  پرداخته

  زمينة   در  مشكلی   گونه   هيچ  ایران .  است  خورده   شكست  ایران  نفتی  تحریم   هدف  نظر  از  مهار   سياست(  الف

 . است شده گذشته از  بيشتر ایران  نفتی درآمدهاي  حتی و داشت  نخواهد  و   نداشته نفت  فروش  و  صدور

 . است سياست این شكست نشانگر تحریم، سياست از كشورها  نكردن همراهی و  حمایت عدم( ب

  و   سوم   جهان   كشورهاي  بين   در  ایران   وجهة   به   خاصی  اعتبار   ایران  با  آمریكا   رویارویی   و  ایران   تحریم  اعالم (  پ

 .است بخشيده مسلمانان

  اسالمی   جمهوري   عليه  آمریكا  قبلی  هاي   حركت  تداوم  ها،  تحریم   واعالم   نبود  اي   تازه   پدیدة   ها  تحریم (  ت

 است  بوده ایران
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  و   داخلی   توليدات  گوناگون   هاي   جنبه   به   توجه   باعث  و   برداشت  در   ایران   براي  مثبتی  اثرات   ها   تحریم (  ث

 . گردید   داخلی  صنایع ساختار تقویت 

 .كند  كنترل را  ارز نرخ و  ریال ارزش  كاهش  ویژه به  تحریم،  اثرات توانست ایران  اسالمی  جمهوري ( ج

  برژینسكی،  نظير  افرادي  حتی  كه   بود  اي   خورده  شكست  و   معيوب   سياستی  دوگانه   مهار  سياست  بنابراین

  مهار   سياست  بودند   معتقد   و   گرفتند   انتقادي   موضع  آن   برابر   در  و  نبوده  موافق   آن  با  كارتر  ملی  امنيت  مشاور

  آنها   جاي   و   بينند   می   ضرر   نفتی   صنایع  در  ویژه   به   آمریكایی،   هاي   شركت   و.است  عملی  غير   سياستی  دوگانه، 

 . گيرند  می  اروپایی  هاي  شركت را

   نيست؟   ما   ملی   منافع   با   مغایر   ستيزي   آمریكا   آیا 

  بلكه   باشد   نمی   ایران   به   مربوط   فقط   ستيزي   آمریكا  مسئله   كه   گفت   باید   ابتدا  پرسش  این   به   پاسخ  براي

  پدیده  آمریكا  از  نفرت  كه  گفت  باید   واقع  در.باشند   می  آمریكا  با  ستيز  حال  در  دنيا  مردم  از  بسياري  امروزه 

  چند   در   دهد،می   نشان  جهان   كشور  44  در   Pew  موسسه  عمومی   نظرسنجی   كه   طور  همان.نيست  جدیدي

  این   در   مردم.  است  شده  مواجه  جهان  كشورهاي  تمام   در  آمریكاستيزي  رشد   با  متحده  ایاالت  گذشته،  سال

  پيشدستی  استراتژي  كشورها،   دیگر  و  عراق  با  جنگ  براي   آمریكا  تصميم  آمریكا،  گرائیجانبهیك   با  كشورها،

 هايشيوه   و  بشر  حقوق  و  تجارت  در  سازيجهانی  براي   حركت  ،(«ستارگان  جنگ»  برنامه)  آمریكا  دفاعی

 . اند بوده  مخالف  آمریكا،  زیستی  محيط 

  هژمونيك   توجه  كانون  اند مدعی   آمریكا  منتقدان  كه  جایی  است؛  آشكارتر  جنوب  مناطق  در  آمریكا  با  دشمنی

  را   كشورشان منافع   آمریكا  كه  معتقدند  جهان  در   مردم  از   بسياري حال  هر   به .  است  متمركز   آن   روي   بر   آمریكا

  به   باید   نيز   ایران   ستيزي  آمریكا   علت   مورد  در .  آوردنمی   حساب  به   ايمنطقه   یا  المللیبين   سياست  تدوین  در

  موجب روحيه همين كه  گردد برمی دولت این استكباري روحيه به  مهم  و اول علت: كرد  اشاره اصلی علت دو

  آمریكا   اسم  كه   هم   ما: »فرمایند   می   مورد   این   در   انقالب  فرزانه   رهبر .است  شده  آنان  زورگویی  و   خواهی   زیاده 

  دولت   یك  آمریكا  چون  است،  استكبار  خاطربه   آمریكا  ى مسئله [  چون ]  ما؛  خود  ما،   ملّت   آوریم؛ مى   بارها  را

  یا   جغرافيایى   ىمجموعه  یك  عنوانبه   آمریكا  با  ما  است؛  استكبارى[  آمریكا]  روش   چون  است،  استكبارى

  كشورها؛  ىبقيّه   مثل   هم   آن  نداریم،   اىمسئله   هيچ  انسانى  ىمجموعه   یك   عنوان به   ملّت،   یك   عنوانبه 

 1، ......«طلبند زیاده   زورگویند،  متكبّرند،  مستكبرند،  است؛  آمریكایى   استكبار  ىمسئله   آمریكا،  با  ما   ىمسئله 

  از   وجه  این  تبيين  در  انقالب   معظم  رهبر.است  ایران  ملت  عزت  و  استقالل  هویت،  حفظ   نيز   دوم  اصلی  علت

  دولتهاي   با  آمریكا،   با  استكبار،  دنياي   با  اسالمی   جمهوري  نظام :»فرمایند   می   ایران  ملت   آمریكاستيزي   علت
 

 . 1393/09/06 مستضعفين بسيج  عالى مجمع اعضاى  دیدار در . بيانات 1



  سياسی   مسئله  چند   سر   بر  دعوا......  چيست؟  سر  بر   اختالف.  دارد  اختالفاتی  استكبار،  بلوك   از  دیگري

  سر   بر   حاال   كه  نيست  این   آمریكا  با  ما   مسئله .  است  تر   اي   ریشه   مسئله  است؛   دیگري  مسئله   مسئله،.....  نيست

  مثل   مسئله.  كنيم  حل  مذاكره  با  تا  داریم  نظر  اختالف  هم   با  اي  منطقه   یا  المللی  بين  یا  جهانی  موضوع  تا  دو

  هویت،   حفظ   اهل  اما  نيستيم؛   گري  ستيزه  اهل  ما....  است  نيست  و  هست  مسئله  است؛  زندگی  و  مرگ  مسئله

  هركس  نماید، تحقير را  او و  كند، پایمال را ایران ملت عزت بخواهد  كه كس  هر. هستيم خود عزت و  استقالل

 1.« كند  می  قطع  را دست  این خود  ایمان  و غيرت  با ایران  ملت  كند،  دراز  ملت این  بر را  سلطه دست بخواهد 

  كردن   پيدا  براي  دليل  مهمترین  عنوان   به  توان   نمی  را   عمده  دوعلت  همين  آیا  كه  است  این  پرسش   اكنون

  منافع  مخالف ها آمریكایی استكبار و زورگویی روحيه پذیرش  كرد؟آیا قلمداد ایران ملت  آمریكاستيزي چرایی

 ندارد؟  تغایر ما ملی  منافع  با ما ملت  عزت و  استقالل  هویت، رفتن  باد بر  نيست؟آیا ما  ملی

  سفيد   كاخ  سران.  دارند   آمریكایيها  از  بدي  خاطرات  همواره   ایران   ملت  انقالب،  پيروزي  از  پس  دوران  طول  در

  جهت   ایران  به  حياتی  داروهاي  ارسال   از   آنان.  اند   نكرده   رحم   نيز   ایرانيان   مسافربري  هواپيماي  به  حتی

  باید   و  است  شرارت  محور   ایران   ها،  آمریكائی  زعم  به   كه  چرا   كنند،  می   جلوگيري  خاص  بيماران  مداواي

  بازگشت“  و  ” مدرن  دوران  طاعون “  قبيل   از   عباراتی  به   تمسك  با  ميالدي   80  دهه  اوایل  از  آنان .  شود  تحریم 

  با   مبارزه   راه   در   هرچند .  كردند   جزم   تروریسم   با   مبارزه  براي   را  خود   عزم  خود  زعم  به  ”ما  عصر  به  بربریت

  اتهام   پيكان  تير   اما   شدند،  آنان   طلبانه   جاه   اميال   قربانی   گناه   بی   انسان   ميليونها  امریكایيها،  ادعایی   تروریسم 

  این   بر   افزون .  شد   ایران  اسالمی   جمهوري   نام   به   ناپذیري  سازش   و   مستقل   كشور  متوجه  همه  از  بيش   آنها،

 : شمرد بر اختصار  به اینگونه را  آمریكا  هاي دشمنی  موارد   از دیگر  برخی توان می

  كودتاي   در   مشاركت  و  اطالع :از  عبارتند   آن   بارز   هاي  نمونه   از   كه   ایران  داخلی  امور   در   آمریكا  مداخله .  الف

  دیگر   دالر  ها  ميليون  و  آمریكا  كنگره  در  ایران  اسالمی  جمهوري  براندازي  براي  دالر  ميليون  20  تصویب  نوژه؛

  می  قرار  تصویب  مورد   ایران   در  نرم   براندازي   هدف  با   ولی   مختلف  عناوین   با  كه  آمریكا   ساالنه   هاي  بودجه   در

  هاي   حمایت  و  ایران  عليه   آمریكا  صداي  همچون   مختلف   تلویزیونی  و  رادیو  هاي  ایستگاه   اندازي  راه   گيرد؛ 

 ایران؛  اسالمی انقالب ضد  هاي جریان  از نظامی و  مالی ، سياسی تبليغاتی، 

  گشاده و  سخاوت برابر در  ایران تسليحاتی  تحریم كه  ایران، عليه عراق جنگ طول در  آمریكا هاي سياست. ب

 است؛ آن  بارز هاي  نمونه از  عراق به  ایران جبهه از  فنی جاسوسی اطالعات ارائه و  عراق براي  دستی

 آمریكا؛  مالی مراكز و  ها بانك  در  ایران هاي  دارایی  نمودن  مسدود. ج
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.  د   و   واردات   تحریم  تسليحاتی،  تحریم  همچون  مواردي  شامل  كه   ایران  عليه  اقتصادي  هاي   تحریم  وضع . 

  طرف   خارجی   هاي   شركت  عليه   ثانویه   هاي   تحریم   و   نفتی   هاي   تحریم   آمریكا،  و   ایران   ميان   كاال   صادرات

 است؛ ایران  با قرارداد 

  نفت   انتقال  از  ممانعت  مانند   ایران؛  اي  منطقه  امنيت  و  قدرت  منافع،  عليه  آمریكا  خصمانه  هاي  سياست.هـ

  هاي   همكاري   راه   در   تراشی  مانع   و   فارس   خليج  منطقه   در   گسترده   نظامی   حضور   ایران،   طریق   از   خزر   منطقه 

 .چين و  روسيه  ویژه  به كشورها از برخی  با ایران  استراتژیك

  براي   تالش   و   تكفيري   تروریستی   هاي   گروهك  از  حمایت  و   تشكيل  طریق   از   نيابتی  جنگ   انداختن  راه   به   -و

  مانده   ناكام   تاكنون  خوشبختانه  كه  اسالمی   ایران  مرزهاي  داخل  به  خانمانسوز  جنگ  این   هاي  شعله  كشاندن

 . است

  چامسكی   نوام  حتی  كه  است  اي  اندازه  به   ایران   اسالمی  جمهوري  با  آمریكا  متحده  ایاالت  هاي   دشمنی  عمق

  در : »گوید   می   او.است  دانسته   ایران   عليه   عيار   تمام  جنگ   یك   مثابه   به   را   ها   دشمنی  این   ،   غربی  اندیشمند 

  ایران  با   جنگ  در   پنتاگون  استانداردهاي  اساس   بر  اكنون   هم   آمریكا  كه   باشيم  داشته   خاطر  به   باید   ما  واقع 

  اعالم   باشد   ما  عليه  كه صورتی   در   اقدامات  این  تمامی  اقتصادي،  جنگ  سایبري،  جنگ   دانشمندان، ترور  است؛

 اساس   بر   بنابراین .  نيست  اینطور   بكنيم   را  كارها  این  ما   كه   صورتی   در   اما  شد،  خواهد   تلقی   جنگ

 1.« است اسالمی جمهوري با جنگ  حال در  اكنون  هم آمریكا ما، استانداردهاي

  منافع   خالف  آمریكا  با  ما  ستيز  و   مخالفت   كه  كرد   ادعا  توان  می   هم   هنوز   ،  ها  دشمنی  هم  این   وجود  با  آیا

 است؟ ما  ملی

  این   نيز   سفيد   كاخ  ،   نباشيم   ستيز   در   آمریكا  با  ما  اگر   كه   آید   پيش  وسوال   شبهه  این   كه   است  ممكن   البته 

  آغازگر   ایران  مگر  اوالً  كه  گفت   باید   پرسش  این   به  پاسخ  در .اندازد  نمی   راه   به   ما   ضد   بر   را   ها  دشمنی   همه

  ملت   با   عناد   و   آغازگردشمنی  كه   بودند   ها   آمریكایی  خود   این   گمان   بی   است؟  بوده   ها   آمریكایی  با   دشمنی

  طور   همين  و  شاه  رضا  محمد   دیكتاتوري  از  سرسختانه  حمایت  تا  مرداد   28  كودتاي  اندازي  راه  از.شدند   ایران

  می   ها   آمریكایی   سوي   از   دشمنی   بودن   آغازگر   نشانه   همگی   ایران   ملت   اسالمی   انقالب   سركوب   جهت   تالش 

 . باشد 

  كه   هستند   ها  آمریكایی  بردارد،این  دست  آمریكا  با  ستيز   و  دشمنی   از  اسالمی   جمهوري  كه  هم  فرض  بر  ثانيا؛

  هاي   بنيان  تأثير  تحت  ایران  با  آمریكا  تقابل  كه  چرا  برداشت  نخواهند   ایران  با  دشمنی  از  دست  وجه  هيچ  به
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  كه   داشت  توجه   باید .باشد   می   آنان   جهانی  و   داخلی  شرایط   و   جمهور   روساي   دكترین  آمریكا،   خارجی  سياست

  روح  حاكميت   با  آمریكا  در  حكومت  و  سياست  مركزي  هسته   در   گرایی  جهان  و   گرایی  مداخله   داشتن  قرار

  تناقض   آن  روي  بر  شدید   هاي  حساسيت  و  انقالب  از   پس  ایران   در  حكومت  و   سياست  بر   طلبی  استقالل

 .كاهد  نمی  آمریكا هاي دشمنی  از هيچگاه و  داشته آشكار

  هاميلتونيسم،   مكتب  سه   از  تركيبی   یا  و   یك  از  متأثر  یا  پایه  بر  خود   حيات  طول  در  آمریكا  خارجی  سياست

  قوا  تعادل  راه  از  «محوري  حفظ »  اصل  دو  مبناي  بر  هاميلتونيسم   مكتب.  است  بوده  ویلسونيسم  و  جكسونيسم

  اصل   به  اعتقاد:قبيل  از  وخطوطی   مبانی  داراي  و   بوده  متكی  جهانی  الگوي  ارائه  طریق   از  « محوري  بسط »  و

  از   خارج  در  آمریكا  منافع  جاي   به  آمریكایی  هاي  ارزش   بر  تأكيد   و  آن   مصرانه   پيگيري   و   اروپا  در   قوا  تعادل

  یك   عنوان   به  آمریكا  موقعيت  گسترش   و  حفظ :  قبيل  از  اصولی  داراي  جكسونيسم  مكتب.باشد   كشورمی

 .باشد  می  آمریكایی  هاي  ارزش  و  امنيت  اصالت طور  همين و  ابرقدرت

  طریق   از   جهان  شدن   آمریكایی  كلی  طور   به   و   آمریكایی  هاي   ارزش   شدن  جهانی  براي   هم   ویلسونيسم   مكتب

  گانه   سه   مكاتب   این   از.دارد  فراوان   تاكيد   جهان   مختلف  نقاط   در   نظامی   مالحظات  و   خارجی   هاي   ماجراجویی

  بر   آمریكا  متحده  ایاالت  خارجی  سياست  اصول  كه  فهميد   را  نكته  این  توان  می  تنها  آن  مبانی  و  ها  آورده   و

  دست   فرض   بر   كه   است  این  پرسش   اكنون .است  بناشده  كشورها   دیگر   از   سودجویی  و  طلبی   برتري   اساس 

  برداشته  ایران   ملت   سر  از   ها  آمریكایی   طلبی   برتري   و  گویی  زور   روحيه   آیا  آمریكا،  با  ستيز   از   ایران   كشيدن

 شد؟ خواهد  تامين ما  ملت براي  ادعایی  موقع،منافع  این در شد؟آیا خواهد 

  و   بوده  برقرار  سفيد   كاخ  سردمداران  نهاد  در   استكباري  روحيه   این  كه  چرا  بود   نخواهد   و  نبوده  اینگونه   قطعاً

 .شد  نخواهند  پياده  طلبی  وبرتري  تفرعن سركش  اسب از هيچگاه آنها

 National)   ملّی  منافع »  بحث  است  رفته   سخن  موجود  پرسش  در  گذشته،آنچه  حرفها  این  همه  از

interest  »)معناي   به  و  منفعت  جمع  كه  «منافع »  از  است  مركّب  مفهوم،  این  كه   دانيم  می  ما  همه.  است  

  یك  در   توان  می.  است  ملّت   به  مربوط  كه  هایی  منفعت  یعنی   است؛  ملّت  به  منسوب  كه  «ملّی »  و  است  سود

  می   تالش   آنها  به  دستيابی  براي  ملّت  یك  كه  ماندگاري  و  عام  هاي  هدف:»نمود  معنا  اینگونه  را  واژه  این  كالم

  تماميّت   و  ملّی  استقالل   حفظ   معناي  به   تنها  كه  است  وسيعی   مفهوم   ملّی،   منافع  تعریف،   این  طبق .  «كند 

  جدید،   فنّاوري   خام،   مواد  منابع  انرژي،   به   دستيابی  شامل   كه   وسيعی   حيطه   است  ممكن   و   نيست   ارضی

  سویی   از .دهد   جاي   خود،  در   نيز  را ...  و  مرزها   از   خارج  در   خود   اتباع  از  دفاع   و   نفوذ   منطقه   اقتصادي،   توسعه 

  منافع   دینی،  هاي  آموزه  بر  مبتنی  خاص  سياسی  نظام  وجود  خاطر  به  ما  كشور  در   كه  داشت  توجه  باید   دیگر

  نيست  گونه   این .  كرد  تفكيك   هم   از   را   دو   این   توان  نمی   اصوالً  و   دارند   تنگاتنگ  پيوندي   ملّی   منافع   با  دینی 



  را   ما  ملّی   منافع   بگنجد؛  سياستمداران  كاري   حوزه   در   و   باشند   دنيایی  و   مادي   منافعی   فقط   ملّی   منافع   كه 

.  كنند   می   تأیيد   نيز   ما   عقاید   و   باورها   ها،   ارزش :  چون  اي   معنوي   موارد   المللی،   بين  و   سياسی  مسائل   بر   عالوه 

  منافع  تعامل  حوزه   توان  می  را  آن  از  پس  و  انقالب  جریان   در  فرهنگی  و  سياسی  استقالل  كسب  براي   تالش 

 . دانست دینی  منافع  و  ملّی

  یك  كدام با ، بكشد  چالش به را ما هویت  و عزت خواهد  می كه مستكبري  با ستيز عدم كه پرسيد  باید  اكنون

  آنچه   بنابر  معلوم  كجا  از !  وانگهی  دارد؟  همخوانی  ملّی  منافع  كالم  یك  در  و  دینی  منافع  دینی،  هاي  آموزه   از

  و   تجارت   ،   صنعت   حوزه   ریشه   به   تيشه   ستيزي،   آمریكا  از   كشيدن  دست  صورت  است،در   آمده   سوال   این  در 

  آسيب   ،  است  نظام  و  انقالب  جوهر  كه   مردمی  و  دینی   حكومت  ساختار  و  نهاد  و  نشده  زده  جامعه  پيشرفت

 نبيند؟

  وتمام   شده   تامين  ما  ملی  منافع  متحده،   ایاالت  هاي   خواهی  زیاده   برابر  در   مبارزه   از  كشيدن   بادست  آیا

 شد؟  خواهد  حل مشكالت

   كند؟   برقرار   رابطه   آمریكا   با   ایران   نيست   بهتر   آیا   و   ؟ است   كارساز   ایران،   عليه   بر   آمریكا   تهدیدات   آیا 

  و   پذیري   سلطه  با   مخالفت»   حركت   این   بنيانگذار  پيام  جوهرة   و   اسالمی   انقالب   حقيقت  كه  نيست  تردید   جاي

  در   انقالب   این   كه  شوقی  و  شور  و   اسالمی   انقالب  از  پس   جهان  تاریخ  به   نگاهی  با.  است  « گريسلطه 

  را   آمریكا  سلطه  با  ملتها  امروز   درگيري   نظري  پایة  و   اساس   توانمی   خوبی  به  آفرید،  آزادیخواهانه  هاينهضت

  تهدید   یك   عنوان   به   آمریكا  طلبیسلطه   سرد   جنگ  پایان  از   پس   خصوصاً  كه   دنيایی  در .  داد  قرار   ارزیابی   مورد 

  این  با  مقابله  صدد  در  ایران  ملت  از  پذیري  الگو  با  جهان   آزادیخواه  ملتهاي  و  شودمی   مطرح  ملتها  عليه  جدي

 خارجی   سياست  اصلی  هدف   اسالمی  انقالب  خواهی  آرمان  با  مقابله  كه  است  طبيعی  آیند،می   بر  گريسلطه 

  براي   اي   وشكننده   شدید   هاي   واكنش   با   ایران   با  برخورد   كه   داند می  خوبی   به   آمریكا  هرچند .  گيرد  قرار   آمریكا

  و   آزادیخواهان  بين  در  و   اسالم   جهان  در  كشور  این  معنوي  و   گسترده   نفوذ  زیرا  است  همراه   آمریكا  منافع

  اسالمی،  جمهوري به حمله  براي  جهان و منطقه  كشورهاي از بسياري صریح مخالفت  حتی و  اسالمی مبارزان

  منطقه  كشورهاي  از  بسياري  سياسی  و  اقتصادي  منافع  قطع  بطور.  است  داده   قرار  آمریكا  روي  پيش  مشكالتی

  كشورهاي  مصرفی  نفت  از  نيمی   كه  آن جمله  از .  دارد قرار  تعارض  و   چالش   در زمينه  این   در آمریكا با  جهان  و

  مورد   نفت  %75  و  ژاپن  نياز  مورد   نفت  %90  چنانچه  گرددمی   تأمين  منطقه   این  از   اروپائی  و  صنعتی   مصرفی 

  به   خروج  و   ورود  آبی  شاهراه  تنها  هرمز   تنگه   كه  است   درحالی   این   و  1است  منطقه   این   به   وابسته   اروپا  نياز

  جمهوري   به   حمله   كه   است  آن   از   حاكی   اینها   همه  دارد   قرار   ایران   نظارت   و   كنترل  تحت   فارس   خليج   منطقه 
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  منافع   و  ساخته   مواجه  جدي   مشكل  با  را   داري سرمایه  دنياي   انرژي   منابع   تأمين  و   نفت   صدور  قطعاً  اسالمی

  اجراء   در   را   آمریكا   آنچه   اما.  داد  خواهد   قرار  تهدید   مورد   فارس   خليج  منطقه   و   جهانی   صحنه   در  را   آمریكا

  تغيير   را اسالمی  نظام  این  توانست  خواهد   او   كه  است  ذهنيت  این  ایجاد  نماید می  تشویق  خود  تهدیدات  عملی

  او   كه  شودمی   ایجاد  هنگامی  ذهنيت  این  و  نماید   جایگزین  كشور  آن  منافع  و  خواست  مطابق  نظامی  و  داده

  وارد   خللی  است  وابسته  آن  به   حكومت  اقتدار  اساس   كه  اسالمی  جمهوري  نظام  بودن  مردمی   در   كند   تصور

  با   كه  است  آن  شودمی  مربوط  ایران  ملت  آحاد  و   اسالمی  جمهوري  به  آنچه  صورت  هر   در.  است  گشته

  و   هوشياري  با  تهدیدات  این  دانستن  جدي  و  الملل  بين  روابط   بر  حاكم   جوّ  و  موجود  وضع  دقيق  شناخت

 .كند  تقویت  را ملی  قدرت  وفاق  و  اتحاد  با  و  كامل  خردمندي

  ملی   منافع   با  تضاد  در  شك  بی   موجود،   وضعيت  در  رابطه   این  برقراري   گفت  باید   نيز   آمریكا  با  رابطه  زمينه   در

  جمالت   حاضر،  عصر  در  آفرین  تحول  انقالبی  گذاربنيان  عنوان   به  ـ  ره  ـ  امام  حضرت.  شودمی   ارزیابی  نظام

  جمالت   این.  اند یافته   بيشتري  نمود   امروز   آنها  مصادیق  كه   دارند   آمریكا  و   ایران  رابطه   خصوص  در  معروفی 

  آمریكا   و ایران   رابطه   یكجا  در   امام   حضرت .  كشد می   تصویر  به   خوبی  به  را   امروز  وضعيت  كه  است  نكاتی   حاوي

  یاد  ظالم   با  مظلوم  رابطه  یك  ایجاد  عنوان  با  رابطه  این  از  گاهی  1. نمودند   تشبيه  ميش  و  گرگ  رابطة  به  را

  این  حالی   در   ایشان  كه   اینجاست   در   نكته   3.نمودند می   خطاب   بزرگ   شيطان   عنوان  با   را   آمریكا  گاه   و   2كرده 

  آمریكا   و  داشتند   قرار  هم   روي  در  رو  سابق  شوروي  و  آمریكا  استعماري  قطب  دو  كه  كردند   می  ایراد  را  بيانات

  حقوق  به  تجاوز  و  غارتگري  به  است  مایل  كه  گونه  آن  توانستنمی   خود  طلبانهسلطه   سياستهاي  مسير  در

  این   و  یافته   رقيب  بی   موجودي   الملل  بين  روابط   عرصه  در   را   خود   او   كه   فعلی  وضعيت   در   اما   بپردازند   ملتها

  صحنه  ملتها، حقوق و  خواست و المللی  بين مقررات و  قوانين  به توجه   بدون تجاوزگري و  طلبی قدرت  با گونه

 هايدشمنی   و   خصومتهادامنة   بر   همچنان  و   است  نموده  خود  طلبیسلطه   و   استعمارگري  جوالنگاه  را  جهانی

  طرف   یك  كه   ايرابطه   است؟   توجيه  قابل  چگونه   رابطه  این  برقراري  افزاید،می   ایران  اسالمی  جمهوري  با  خود

  و   شده   تعيين  پيش  از  آن   نتيجة   آیا  كشاند   مذاكره  ميز  پاي  به   را  مقابل  طرف   ارعاب   و  تهدید   با  دارد   سعی

 !نيست؟ بار  ذلت  مقابل طرف  براي

  به   محدود   ایران  داخلی  امور   در   كشور   این  دخالتهاي  و  ایران   مردم   با   آمریكا  دشمنی  كه   نيست  تردید   جاي

  كه   دریافت  توانمی   راحتی  به  معاصر  تاریخ  تحوالت  پيشينة   بررسی  با.  نيست  سفيد   كاخ  اخير  سياستهاي
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  دو   سياسی  روابط   تاریخچة  درازاي  به  قدمتی  ایران  ملی  منافع  با  آمریكا  سياستهاي  تضاد  و  دخالتها  سابقة

  دخالتهاي   گردید   بریتانيا  دولت   جانشين  ایران  و  خاورميانه  در  آمریكا  متحده   ایاالت  كه  زمانی   از   دارد،   كشور

  انقالب   پيروزي  تا  32  مرداد   28  كودتاي  زمان  از.  گردید   آغاز  نيز   ایران  داخلی  امور  در  آمریكا  پنهان  و  آشكار

  تمام   در  و  همواره   ایران  در  كشور  این  سياستهاي  آمریكا،  با  پهلوي  نشانده  دست  رژیم   دوستانه   روابط   عليرغم

  تمام  در  است،  خورده رقم ایران  ملی منافع  و  ملّت  زیان به و  تحميلی و  اقتدارگرایانه دخالتهاي با توام  هازمينه 

  تجهيز   براي  سالح  صادرات  و  ایران  نفت  فروش   درآمدهاي  از  آمریكا  كه  سرشاري  منافع  وجود  با  سالها  این

 اعمال   با  بلكه  شد   نمی  ایران  نصيب  منفعتی  آنها  ازاء   در  تنها  نه  برد،  می  ایران  در  خود  متعدد  پایگاههاي

  وقوع   به  آن   امثال   و   ارضی   اصالحات   و  سفيد   انقالب   قالب  در  كه   آمریكا  هايبرنامه   و  سياستها

  عاید   ملی  كشاورزي   و  اقتصاد   هايپایه   انهدام  و  كشور  ماندگیعقب   و   وابستگی  تشدید   جز   ايپيوست،نتيجه 

  بيگانگان  دخالت  عليه  جانبه   همه  قيامی  و   اعتراض  واقع  در   كه  نيز   اسالمی  انقالب  از  پس.  نشد   ایران  مردم

  آن   از  و  یافت  فزونی  ایران   مردم  اسالمی  انقالب  و  ملت  با  آمریكا  دشمنی  و  خصومت  دامنة   بود،  آمریكا  بویژه

  در  ایران   اسالمی   جمهوري   با   آمریكا  خصمانه   هايسياست  استمرار  كه   زیانهائی  تمام  عليرغم   نيز   تاكنون   زمان

.  است  نيامده  پدید   سفيد   كاخ   خصمانه  سياستهاي  در  تغييري   است،  نموده   ملت  دو  متوجه   كشور  دو  روابط 

  دولت   تحقيرهاي  و  هااهانت  و   خصمانه  سياستهاي  این  تشدید   وجود   با  آیا  كه  است   این  اساسی  سئوال  حال

  اعتقاد   به   داشت؟   رابطه   این   با  ایران  ملی   منافع   تأمين  به   اميدي   كمترین   توان می  ایران   ملت   عليه   بر   آمریكا

  به   گاه   هيچ   شرائطی   چنين   در  رابطه   برقراري   سياسی،  مسائل   در   طرف بی   گرانتحليل   و   صاحبنظران  اكثر

  دور   چندان  موجود   شرائط   در   رابطه  این  برقراري   نتيجة  تصور   زیرا  بود  نخواهد   ایران  اسالمی   جمهوري   صالح

  باشد   داشته  خود   منافع  تأمين   به   اميد   تواند می   مذاكره   طرف   یك   صورتی   در   دیگر  عبارت   به .  نيست  ذهن   از

  ها  تحقير   تأثير   تحت   یا و  ضعف  موضع   از   نه   و   بگذارد  مذاكره   ميدان   به   پا   مساوي حداقل  یا   برتر  موضعی  از  كه 

  با  و   زند می   ایران   اسالمی   جمهوري   نظام   تغيير   از   دم  آمریكا   دولت   كه   وضعيتی  در   مقابل،   طرف   هاياهانت   و

  انتظار   نماید   تسليم  و  مرعوب   را  كشور  این  متشنج  محيطی   در  دارد  سعی  ایران  ملت   و  دولت  تهدید   و  توهين

  برقراري   از   زیرا  است،  ذهن   از   دور   بسيار  جانبه   دو   مذاكره   یك   دنبال   به  ما   ملی   منافع   از   حداقلی  حتی   تأمين 

 .داشت نباید  دیگري  انتظار  شرط  و قيد  بدون  تسليم  و  انفعال  و  ضعف جز  فضائی، چنين در   رابطه

  با   ولی   كند   برقرار   رابطه   زیادي   هزینه   پرداخت   با   روسيه   با   است   حاضر   خود،   خارجی   سياست   در   ایران   چرا 

   باشد؟   نداشته   اي رابطه   آمریكا 

  روابط   و   خارجی  سياست  كه  شویم   متذكر   آمریكا  با  رابطه   برقراري   درباره  اوال   باید   سؤال   به  پاسخ  در

  گردیده   ذكر   اساسی  قانون   در  كه  معيارهایی   و   اصول  اساس   بر  كشورها   سایر  با  اسالمی   جمهوري  دیپلماتيك

  در   لذا  گيرد،  قرار   مدنظر  باید   مان   اسالمی  كشور  مصالح  و  ملی  منافع  راستا  همين  در   و   گيرد   انجام  باید   است



  سلطه   گونه  هر   نفی  اساس   بر  ایران  اسالمی  جمهوري  خارجی  سياست: »است  آمده  اساسی  قانون  152  اصل

  و   مسلمانان  همه   حقوق  از   دفاع  كشور،   ارضی   تماميّت  و   جانبه   همه   استقالل   حفظ   پذیري،   سلطه   و   جویی

  « است  استوار   محارب  غير   هاي   دولت   با   متقابل   آميز  صلح   روابط   و   گر   سلطه   هاي  قدرت  برابر   در   تعهد   عدم

  طوري   آن   ما   ملی   منافع   و   شود   می  تأمين   اساسی  قانون  اصول   از   اصل   این   به   عنایت  با   ما   ملی   منافع   بنابراین

  تصميم   آن   طی   كه  خارجی  سياست  نهایی  كننده   تعيين  و  اساسی  هاي  هدف  از  است  عبارت  شده،  تعریف   كه

  را   دولت  یك  نيازهاي  ترین   حياتی  مفهوم  این  و  كند   می   ارشاد  و  راهنمایی  فرآیند   این  در  را  دولت  گيرندگان

 ...«. شود می شامل

  را   ملی  منافع  توانند   می   وقتی  خارجی  روابط   امر  در   گيرندگان   تصميم   و   نظام  گزاران  سياست  لحاظ  بدین

  معظم   مقام  كه  گيرد  قرار  اساس   و  معيار  اساسی،  اصل  سه   كشورها  با  ما  خارجی  روابط   در  كه   نمایند   محقق 

  براي   الزامی  مثلث  یك  مصلحت،  و  حكمت  و  عزت»: كه  نمودند   تصریح  خوبی  به  اصل  سه  این  به  رهبري

 1« ماست المللی بين ارتباطات چارچوب

  برقراري   حاضر  حال  در  و  فعال   كه   شویم  یادآور  باید   خارجی  روابط   در  معيارها  و  اصول   این  به  توجه  با  بنابراین

  به   توجه   با   اینكه  براي  كند   نمی   تأمين  را   ما  كشور  ملی   منافع  و   بوده  اصل   سه  این   با  مغایر   آمریكا  با  رابطه 

  فراهم   را  وضعيتی   آمریكا  سردمداران   گرایانه   یكجانبه  رویكرد   و   آمریكا   جویانه   برتري   و   گستاخانه  رفتارهاي

 . خورد نخواهد  رقم حكمت و  عزت  مبناي بر آمریكا با رابطه  برقراري  كه است نموده 

  بين   هاي  رقابت  بازار  در  غرب  فشارهاي  عليرغم  را  مان  اساسی  نيازهاي  توانيم  می  ما  كه  وقتی   دیگر  سوي  از

  و   غرور  با  آمریكا  سردمداران  زیرا   كرد،   نخواهد   پيدا  معنایی   دیگر   رابطه   برقراري  آوریم   دست  به  المللی

  و   اسالمی  ایران  بر  را  خود   طلبانه  توسعه  هاي  سياست  و  ها  طرح   تحميل  قصد   آمرانه  رفتارهاي  و  سركشی

  چنين   در  كه  نمایند   می  طرح   مان   اصولی   مواضع   انگاشتن  نادیده  درباره  هاییشرط  پيش   و  دارند   اسالم  جهان

  كشورها   برخی  بينيم  می   ما  كه  وقتی   دانست،  عزت  و  حكمت  اساس   بر   را  رابطه  این   توان  می   چگونه  شرایطی

  به   شود،  نمی   تامين  كشورها  آن   ملی   منافع   اند   كرده   برقرار  آمریكا  با  اي   دوستانه  و  نزدیك   روابط   كه   این  با

  وضعيت  و   آورد   دست  به   باغ  قره   بابت   از   را  خود  ارضی   تماميت   نتوانست   حتی  كه   آذربایجان   مثال  طور

  حتی   ها  آمریكائی  و  گيرد   می  قرار   آمریكائی  هواپيماهاي  بمباران  و  تجاوز  مورد  دیار  آن  مردم   كه  پاكستان

  قرار   خود   حاكميت  به  تعرض   معرض  در   همواره  كه  عراق  و  افغانستان  در  و  كنند   نمی  هم  لفظی   عذرخواهی

  هاي   تحميل  توجه  با  ما  ملی  منافع  فعلی  وضعيت  در  صورت  هر  در  است،  منوال  همين  به  اوضاع  هم  دارند 

  است  توانسته   ما   فعال  دیپلماسی  البته   شود،   نمی   تامين   رابطه   برقراري   با   آمریكا  طلبانه   توسعه   هاي  سياست
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  البته   كه  ها   هزینه  برخی  دادن   عليرغم   ما  و   بكاهد   شود   می   تحميل   ما   بر   ها  آمریكائی  جانب  از   كه   فشارهایی

  خصوص   در  ایم،  نموده  حفظ   را  خود  ملی  منافع  عزّتمندانه  كاست،  نحوي   به   هم  ها  هزینه   این  از  توان  می

  از   مقابل  در   شده  پرداخت  متعارف  غير   اي   هزینه   كه  بپذیریم   را  فرض   این   اگر   نيز  ها   روس   و   شوروي   با  رابطه 

  موازین   اساس   بر   و   درست  اي   رابطه   چنين   قطعا  ،   مان   اصولی   مواضع  از   آمدن   كوتاه  و   ملی   منافع   دادن   دست

  خالف   بر  را  آن  و  نبوده  چندانی  هزینه  پرداخت  كشور  این  با  رابطه   در  كه   اینجاست  مساله  اما  بود  نخواهد 

  می   ما  روسها  یا  و  شوروي  با  رابطه  در  كه  را  چيزي  حداقل  كه   چرا  شمرد،  بر  توان   نمی  مصلحت  و  حكمت

  ایم   نموده  جدا  غرب  اردوگاه  از  را  ها  روس   و  كاسته آمریكا  گرایی  یكجانبه  از  كه  است  این  آوریم   بدست  توانيم

  مشركين   مقابل  در(  ص) پيامبر   سيره  در   مواضع   اتخاذ  و  ها  سياست  مشابه  كه   است  خوبی   دستاورد  همين  و

  اردوگاه   كه  گردیدند   می  باعث  داشتند، مسلمان  غير قبائل   با  كه  هایی  پيمان   و  عقد   با  ایشان   چنانكه  باشد   می

  می   هایی   هزینه  پرداخت  به   نياز   حاضر   حال  در   رویكردهایی  چنين  اتخاذ   در   البته   كه   1نگردد   تقویت   مشركين 

  البته   نيست،   چندانی  هزینه   اصول،   حفظ   عين   در  مان  ملی   منافع  آوردن   دست  به   مقابل   در   كه  باشد 

  توانند   می   كارشناسانه  مطالعه   و   هوشمندي   و   فراست  با   ملی   امنيت   عالی   شوراي  و   خارجه   وزارت   كارشناسان

 . نمایند  پيدا هم  را  ها هزینه نوع  این پرداخت كاهش راهكارهاي

  این  با  ه مذاكر  همواره   ایران  اسالمی  جمهوري  چرا  و   هستند  ایران  با  مذاكره  دنبال   به  دليل   چه  به  ها  آمریكایی 

   كند؟ می   رد   را   كشور 

 : از عبارتست كند می   دنبال  ایران با مذاكره   طرح از آمریكا كه  اهدافی

»فرمایند   می   زمينه   این   در   رهبري   معظم  مقام   چنانكه  ها؛ملت   تمام  در   عمومی   یأس   ایجاد .  1  ها آن : 

  دنيا  در   و   بزنند   اسالمی  جمهوري   به  را  نمایانی  ضربة   یك   اوّل  درجة  در   پيوند   این  برقراري   با  خواهند می 

  كه   هم  دنيا  تبليغات  گرفت،  پس  را  اولش   حرف   و  برگشت  هایشحرف   از  اسالمی  جمهوري  كه   كنند   منعكس

  یك   ایجاد   یعنی  این  كند می   مذاكره  آمریكا  با  اسالمی  جمهوري   كه  است  این  هم  هاآن   دليل  آنهاست،  دست

  امام   صالبت  با   چهرة  كردن   مخدوش   یعنی  این  مسلمان،  غير   و  مسلمان  از   اعم  ها ملت   تمام  در   عمومی   یأس 

 2.« هست اسالمی  جمهوري نماد  و  جلوه كه بزرگوارمان 

  یك   در  تنفّر  مورد  موضوع  یك  قبح  بردن  بين  از  راههاي  از  یكی   آمریكا،  با  مذاكره  و  رابطه  قبح  شكستن.  2

  این   در  داخلی  عناصر  و  آمریكا  طرف  از  مذاكره  بار  یك  گاه   هرچند   بازگویی  لذا  است  آن  مكرر  طرح   جامعه

  با  مذاكره   ـ  قضيه   این  تكرار  با  خواهند می : »فرمودند   رهبري   معظم  مقام .  است  تأمل  و   ارزیابی  قابل  هم  راستا
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  بين  از   را  قبحش  چيزهاست  ترینزشت   از   یكی  منطقی   دالیلی  به  ایران   ملت  چشم  در  كه  را   ايقضيه   ـ  آمریكا

 1.«ببرند 

:  معتقدند   دشمنان  انگيزه  این  به  اشاره  با  رهبري  معظم  مقام  جهانی؛  استكبار  برابر  در  اسالم  شكست.  3

  و   آمد   ما   طرف   شد،   تسليم  اسالمی   جمهوري   بگویند   اسالمی   جمهوري   مذاكره   شایعة  با   خواهند می   هااین»

  اسالمی   قطب   باالخره  مصاف   این   در   كه   بكنند   وانمود  طور   این   كند،   مذاكره   ما  با  و   بياید   كنار   شد   مجبور 

 اظهارات   پس  2.« گردید   پيروز  مصاف   این   در  استكبار  قطب  و  شد   نشينیعقب  به   مجبور  و   خورد  شكست

  نسبت   تعهد   یا  و  گذشته  اشتباهات  پذیرفتن  معناي  به   ایران  با  رابطه  برقراري  به  تمایل  ابراز  و  آمریكا  ریاكارانه

 .است شيطانی  و  فریبكارانه  اقدام یك  بلكه  نيست آینده  در  خود رفتار اصالح به

   ایران سوي  از  مذاكره ردّ  دالیل

  نفی   دهد،می   تشكيل  را  ایران  خارجی  سياست  اساس   آنچه   3ایران   اسالمی  جمهوري  اساسی  قانون   طبق  بر

  همة   حقوق  از  دفاع  كشور،  ارضی  تماميت  و  جانبه  همه  استقالل  حفظ   پذیري،سلطه   و   جوییسلطه   هرگونه 

  عزت،   اصل  سه  به   آن  از   رهبري  معظم  مقام  كه   است   گرسلطه   هايقدرت  برابر  در   تعهد   عدم  و  مسلمانان

  كنونی   شرایط   در  آمریكا  با  مذاكره   هرگونه   اصول  این  به   توجّه   با  لذا.  فرمودند   تعبير   مصلحت   و  حكمت

  رابطه   برقراري  آمریكا   واقع   در   بود،   خواهد   نظام   عزت  و  اقتدار  تخریب  جهت  در   و   مصلحت  و   حكمت   برخالف

  رهبري   معظم   مقام   چنانچه   است،   كرده   خود   اصولی مواضع  از   ایران   ملت   برداشتن  دست به   مشروط   را   ایران   با

  و   نفرت  این  است  حاكم  نظام  این  بر   و  ما  بر  اسالمی  و   الهی  و   قرآنی  اهداف  و  هاآرمان   كه   وقتی  تا: »فرمودند 

 4«.است باقی  خود  قوت  به  آمریكا همه رأس  در و جهانی  استكبار سردمداران  با مقابله 

  از   عينی  تجربة  گردد،نمی  رعایت  بشر  حقوق  اسالمی  جمهوري  در  كه  است  نموده  ادعا  بارها  آمریكا  دولت

  حقوق  رعایت  چون   هم  موضوعاتی  طرح   از   كشور   این   سران   هدف   كه   دهد می   نشان   آمریكا   خارجی  سياست

  اعمال   براي  آویزي  دست  بلكه  نيست  جدي  و  بينانه  واقع  امري  نيز  غربی  معيارهاي  لحاظ  از  حتی  بشر

  نقشی   هيچ  بشر  حقوق  مسئلة: »گوید می   چامسكی  نوآم   است،  كشور  این  ايمنطقه   و  المللیبين  هايسياست

 خواهندمی   كه  امور  گردانندگان  دست  در  است  ايبهانه   بشر   حقوق  مسئلة.  ندارد  آمریكا  خارجی  سياست  در

  و  آمریكا  خارجی  سياست  بين  گاه   هيچ  كنيم  نگاه  تاریخ  به  اگر  دارند،  نگه  پنهان  افتد می   اتفاق  را  چه  آن
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 1.« است  بوده   منفی   رابطة   بوده   هم   ارتباطی   اگر   حقيقت  در   و   است  نداشته   وجود   ارتباطی   بشر   حقوق  موضوع 

  در  بشر حقوق از حرفی  بود انسانی حقوق همه كننده پایمال كه انقالب از قبل ایران دولت با آمریكا روابط  در

  فلسطين   در   آنچه   آیا  نمایند نمی   رعایت  را   بشر  حقوق  آمریكا  دوست كشورهاي   از  بسياري   نيز   امروز   نبود   ميان

   نيست؟ بشر حقوق نقض  گيردمی   صورت غاصب اسرائيل توسط  اشغالی

  امروز   به  تا  ابتدا  از  آمریكا  خارجی  سياست  هدف: »گوید می (  آمریكا  اسبق  دادگستري  وزیر )  كالرك  رمزي

  المللی بين  شكنانقانون   آمریكا  مردان دولت   و  است  بوده  زمين   كره   مردم  كشيدن  انقياد  به  و  جهان  بر   سيطره

  از  ایران   اسالمی   جمهوري  كه   است  این   آمریكا  هدف  هم   تروریسم   از  حمایت  عدم   خصوص   در   2.«هستند 

  اسرائيل   و  آمریكا  براي  اساسی  هايشكست  موجب  كه   فلسطين   و   لبنان   در  باالخص  بخشآزادي   هاينهضت

  كشتار   هايسالح   تكثير  و   ایجاد  منع  قراردادهاي   ایران   دولت   كه آن   وجود   با  همچنين .  بردارد  دست  شده

  بر   را  جهان  اتمی  انرژي  سازمان  نظارت  و  نموده  امضاء  را  ايهسته   و   ميكروبی  شيميایی،  از  اعم  جمعی،

  آميز   صلح   فناوري   به   ایران   یابی   دست  از   مانع   هم   ها آمریكایی   حال   این  با   است  پذیرفته   خود   اتمی   تأسيسات

  می   ایجاد   اخالل   كشورمان  دفاعی  هاي  توانمندي  تقویت  راه  در  واهی  هاي  بهانه  به   هم   و   شوند   می   اي   هسته

  دیگر   عبارت   به   است،  نپيوسته  الذكر فوق  قراردادهاي   به   صهيونيستی   رژیم   كه   است   شرایطی  در  این   كنند،

 و   اسرائيل  نگرانی  موجبات  كه  خود  نظامی  موقعيت  تقویت  جهت  در  كه  خواهد می   ایران  از  آمریكا  دولت

  آیة  ویژه  به   اسالمی  دستورات  و  فرامين  با  طبيعتاً  كه  است  چيزي  این  نكند،  تالش   نماید می   فراهم  را  آمریكا

 . دارد منافات 3..« قوّة  من مااستطعتم لهم  اعّدوا و » شریفه 

  جفا  ایرانی  و   ایران   به  نهاد  قدم   ایران   سياسی  صحنة  در   پيش   قرن  نيم  در  كه  هايسال  اولين   از   آمریكا  رژیم»

  سر   بر   را   نوكرمأب   و  ضعيف  و   وابسته   هايدولت   كرد،  حمایت  پهلوي   مردمی   ضد  و   فاسد  رژیم  از   كرد   خيانت   و

  طریق  از   را   ملت   این   از   عظيمی   ثروت   كرد،  غارت  را   ما   ملی   منابع   و   تحميل   ما   ملت  بر   را   خود   ارادة   آورد،  كار

  امنيتی   ضد   دستگاه  گرفت،  خود  قبضة   در   را   ایران  مسلح  نيروهاي   ربود،   سالح   و  نفت   بار   خسارت  معامالت 

  تشكيل   روزهاي   نخستين  از...  كرد  ترویج  ایران   در  را  فحشا  و   فساد  داد،  آموزش   را   آن  گرانشكنجه   و  شاه

  آن   انقالبی   ملت  و   ایران  ضد   بر  را  هاتوطئه   و  هاتهاجم  و  هاكارشكنی   و  هادشمنی  انواع  نيز  اسالمی  جمهوري

  ایران   كامل  اقتصادي   محاصره  براي   فعاليّت   تا   ساله   هشت   جنگ   در   عراق  رژیم   به  فعال  كمك   از   بست،   كار  به

  آتش   تا  خود،  به   مربوط  تبليغی   هايدستگاه  همة  در   دائمی   تبليغات   تا  فراري،   و  خائن  عناصر   به  كمك   تا
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  براندازي   هايتالش   تا  همسایگان  و  ایران  ميان  اختالف  ایجاد   براي   وافر   سعی  و   ايمنطقه   اختالفات  در  بياري

  اقتصادي   قراردادهاي  انعقاد  از  جلوگيري  براي  شدید  فعاليّت  تا  سيا  سازمان  بگيران  مزد  وسيلة  به  تروریستی  و

  و   ایران  با  آمریكا  رژیم  هايخصومت   بلند   طومار  از  كوتاهی  فهرست  این  ،...  جهان  گوناگون  كشورهاي   و   ایران

  كه   دشمنی  سوي  به  ایران   دولت  و  ملت  كه  است  ممكن   چگونه  روشن  حقایق  این   به  توجّه  با...  است  ایرانی

  است   ایرانی   و   ایران   به   زدن   ضربه   صدد   در   پی   در   پی   هايشكست  از   تلخ   كامی   و   پركينه   دلی   با  هم   هنوز

  دست  در   زهرآلود   خنجري  با  هم   امروز   همين   كه   را   دشمن  زهرآگين   لبخند   فریب  و   كند   دراز   دوستی   دست

 1.« بخورد است همراه وي

   دهيم؟ می   اسرائيل   بر   مرگ   و   آمریكا   بر   مرگ   شعار   ما   چه   براي 

  الگویی   ارائه  با  اسالم  بر  تكيه  با  ایران   اسالمی  انقالب  كه  شویم  یادآور  ابتدا  است  الزم  سوال   این  به  درپاسخ

 استكبار   سياسی  معادالت  انسانی،  و  الهی  هايارزش   بر   مبتنی  اجتماعی  و  سياسی  نظام   یك  از  عملی  و   عينی

  فرهنگ   خود   دینی   فرهنگی  ساختار  با   و   زد  بهم  جهان   استعماري   تقسيم   و  سلطه   سياست   ادامة  در   را

 هايملت   ميان   كه  عميقی   هايآگاهی   با  اسالمی   انقالب  روند   دیگر   سوي   از  برد،   سؤال   زیر   را   غرب  استعماري

  و  هابينش   و  دارریشه   سياسی  تحوالت  زمينة   آورد،  بوجود   اسالمی   كشورهاي  در   بویژه   جهان  مسلمان

  اسالمی   انقالب  نابودي  به  غرب  استكباري  نظام  جهت  همين  به  آورد  فراهم  را  چشمگيري  سياسی  هايگرایش

  آمریكا  خصوصاً   استعماري  كشورهاي   منافع  برابر   در   بزرگی  تهدید   اسالمی   انقالب   كه   چرا   گماشت  همت   ایران

»گوید می  آمریكائی   پردازان نظریه   از  برژینسكی .  است  اسرائيل   و   سراسر   در   بنيادگرا   اسالم  حيات   تجدید : 

  حيات   كه   ايمنطقه   در  ما   منافع   براي   مستمرّ   مخاطرة   یك   ایران   از   ناشی  تشنجات  و  شاه   سقوط   با  منطقه 

  در   عمده  طور  به  كه  ايپدیده  اسالمی  بنيادگرایی  است  كرده  ایجاد  است  وابسته  آن  به  كامالً  غرب  جهان

  تهدید   را   موجود  ثبات  و   نظم  آشكارا  امروزه  است  شده  توجهیبی   آن  به   ما  اطالعاتی  هابررسی   و  هاگزارش 

 2.كند می 

  توان می   باشيم  داشته   اسالمی  انقالب  با  اسرائيل  و  آمریكا  دشمنی  علل   به  گذرا  اياشاره  بخواهيم   اگر  این  بنابر

 :  نمود اشاره  زیر موارد  به

  فرهنگ   بين   اصلی  درگيري  غربی   پردازاننظریه   صریح  اعتراف   به  امروز:  ایران  اسالمی  انقالب  بودن   اسالمی.  1

:  گوید می   چنين(  آمریكائی  پرداز   نظریه)  هانتينگتون  لذا  است  غربی  فرهنگ  با  اسالمی   نظام  و   انقالب  دینی
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  رئيس »  نيكلسون   ریچارد  و   1.است  غربی  فرهنگ  و  اسالمی  فرهنگ  برخورد  بشري  جوامع   آیندة   اصلی   تقابل»

  از   نيز  آن  جذابيت  و   است  استوار   قومی   اعتقاد   یك  پایة   بر   بنيادگرا   اسالم : »نویسد می   «آمریكا  اسبق  جمهور

  با  رقابت  به  قادر  اسالمی  سكوالر  هايارزش   وقتی  غربی  سكوالریسم  نه  گيردمی   نشأت  مذهبی  اعتقادات

  و   نيرومندترین   آمریكا  ملت   كه   واقعيت   این   صرف   هاتمدن   رویارویی   در   نيست  بنيادگرایان   مذهبی   اعتقادات

 2.« نيست كافی  باشدمی   تاریخ ملت  ترینغنی

  اسالم   خاطر  به   اسالمی  ایران   با  استكبار   اردوگاه   دشمنی  امروز: »فرمودند   رابطه   این   در  رهبري   معظم  مقام 

  چيز   هيچ  از   آمریكا  واهلل  كنند می   وارد  فشار  ایران  اسالمی  جمهوري   به   كه   هستند   دشمن  اسالم   با  هاآن  است

  او   نيست  ناراحت   ـ  آله   و   عليه   اهلل   صلی   ـ   محمّدي  ناب  اسالم   به   پایبندي   و   بودن   مسلمان   قدر   به   ایران   ملت

 3.« بردارید  دست  بنديپاي این از شما خواهد می 

  آمریكایی   مشهور  نویسندة  چامسكی  نوام .  آمریكا  جمله  از   بزرگ  هايقدرت   سلطه  نفی  و  استقالل  بر   تكيه.  2

  این  ندادن  در  تن  و  استقالل  دليل  به  ایران  عليه  آمریكا  هايمخالفت   و  هاتوطئه   ها،دشمنی   كه  است  معتقد 

  در   و   بماند   باقی   مستقل  ایران  كه   زمانی   تا»   كه  دارد می   اظهار  چنين  و   است  آمریكا  استعمار  و   سلطه   به  كشور

  جمهوري   داشت   خواهد   ادامه   آمریكا  هايمخالفت   و  هادشمنی   نياورد   فرود  تسليم  سر  آمریكا   سلطه   برابر

  معاون   4.« كند نمی  پوشیچشم   خود   استقالل  از  چون  است  پذیرش   قابل  غير  آمریكا  نظر  از  ایران  اسالمی

  متحده  ایاالت  با  اسالمی  جمهوري  هايسياست  ناهمخوانی   به  اشاره  با  آمریكا  خارجه  وزارت  ايخاورميانه 

  در   كه  بود  خواهد   كشورهایی  براي  عبرتی  درس   اسالمی  انقالب  تنبيه  و  مجازات: »كند می   تأكيد   گستاخانه

 5.«دارند برمی  گام  آمریكا  سلطه از رهایی  و  استقالل مسير

  در   كه   عميقی  هايآگاهی  با   ایران  اسالمی  انقالب:  جهان  مستضعفان  و   بخشآزادي  هاينهضت   از   حمایت.  3

 سياسی   هايسازماندهی  و  هاحركت   و  دارریشه   سياسی  تحوالت  زمينة   آورد  بوجود  مسلمان  هايملت   ميان

  و   اسالمی  انقالب  از  الهام  با  لبنان  و  فلسطين  در  مقاومت   نوظهور  كامالً  پدیدة.  آورد  فراهم  را  چشمگيري

  طليعة   و   وحشتناك   كردمی   تصور  كه   آنچه  از  بيش  غرب   براي  اسالمی  كشورهاي  دیگر  در  گرا  اسالم  جریانات
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  من   نظر  به:  گوید می   چنين(  آمریكا  اسبق  دفاع  وزیر )   هيگ  الكساندر  بود،  استكبار  براي  سوزان  جهنمی

  پا   ایران  در  كه  است  اسالمی   بنيادگرایی  گسترش   عواقب  المللیبين  مشكالت  این  از  ترمهم   و  ترخطرناك 

  منافع  شود  خارج كنترل از  این اگر كند،می تهدید  منطقه  در را روميانه  عرب هايرژیم  و  عراق اكنون و گرفته

  اشغالگر   رژیم وقت  خارجة  وزیر   دایان موشه  1.«انداخت  خواهد   مخاطره  به  وجه  ترینخطرناك   به  را  هاابرقدرت

  سایر   روابط   بر  تحوالت  این  اثرات: »است  گفته  و  كرده  تشبيه  زلزله   به  را  اسالمی  انقالب  آمدهايپی   نيز  قدس 

 2.« بود  خواهد  مالحظه  قابل كشورها

  ایران   اسالمی  جمهوري:  فلسطين  مظلوم  و  ستمدیده  ملت  از  حمایت  و  اسرائيل  با  دشمنی  و  مبارزه.  4

  و   جانبه  همه   استقالل  حفظ   پذیري،سلطه   و  جوییسلطه   هرگونه  نفی»  براساس   را  خود  خارجی  سياست

  داده   قرار  گرسلطه   هايقدرت   برابر  در  تعهد   عدم  و   مسلمانان  همة  حقوق  از  دفاع  كشور،  ارضی  تماميت

  و   استقالل   و   داند می   خود   آرمان   را   بشري   جامعه   كل   در   انسان  سعادت  ایران   اسالمی   جمهوري »  و   3.«است

  هرگونه   از   كامل   خودداري   عين   در  بنابراین  شناسد می   جهان  مردم   همه   حق   را  عدل  و   حق   حكومت   و   آزادي 

  از   نقطه  هر   در   مستكبرین  برابر  در   مستضعفين  طلبانهحق   مبارزه   از   دیگر   هايملت   داخلی   امور   در  دخالت

  حالی  در  این  نيست،  پذیرفته  آمریكا  خصوصاً  غرب  ناحية  از  كه  است  امري  این  و  4.«كند می  حمایت  جهان

  و   آب  از  فلسطين   مظلوم  مردم   دفاع   و   نماید می   اسرائيل  به  را  هاكمك   و  هاحمایت  بيشترین   آمریكا  كه   است

  بقاء  به ما تعهّد : » گوید می آمریكا وقت  جمهور رئيس نيكسون. نماید می  قلمداد تروریستی  حركتی را خاكشان

  هم   به  را  ما  ترقوي   چيزي  بلكه   نيستيم   رسمی  اينوشته   براساس   متحدانی  ما  است  دارریشه   اسرائيل  امنيت   و

  و   اخالقی  منافع  و  دوم   جهانی  جنگ   ميراث  از  اسرائيل  به  ما  تعهّد   ،...اخالقی  تعهّد :  است  داده   پيوند 

  كنگره   یا  و  جمهور  رئيس  هيچ  گيرد،می   سرچشمه  فشار  تحت  هايدمكراسی   بقاي  تضمين  در  ما  ایدئولوژیكی

  شرق هايگرفتاري  تمام: »فرمودند  امام مرحوم 5.« شود نابود اسرائيل كشور  كه داد نخواهد  اجازه هرگز  آمریكا

  هايگرفتاري   تمام  آمریكاست،  از  ما  هايگرفتاري   تمام   االن  آمریكاست  از  است،  غرب  از  است،  اجانب  از
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  و   كند می   تقویت  طورآن  و  كرده  تقویت   طورآن   را  صهيونيسم   كه  آمریكاست  این  از  آمریكاست  از  مسلمين

 1.«كشند می  فوج  فوج   را ما  برادران

  انقالب   دشمنان  رأس   در  كه   شودمی   روشن  اسالمی،  انقالب  با   اسرائيل  و   آمریكا  دشمنی  علل  شدن   روشن  با

  در  آمریكا منافع حفظ  براي است پایگاهی اسرائيل و است جهان رهبري دارداعيه  كه  دارد  قرار آمریكا اسالمی

  در   آمریكا  منافع   ضامن  كه   است  منطقه  در   آمریكا  امنيتی   و   اطالعاتی   بازرس   اسرائيل  دیگر  تعبير  به   و   منطقه

  از  نباید   البته .  است  منطقه   استراتژیك   نقاط   و   انرژي  منابع   بر   تسلّط   بویژه   اقتصادي   و  امنيتی  و   سياسی  ابعاد

  سازمان   300  از   بيش  آمریكا  در »  نمونه   عنوان   به  بود   غافل   آمریكا  كشور   در  صهيونيستی   هايالبی   نفوذ 

  آمریكا   مختلف   سطح  در  سياسی  هايفعاليت   اندركاراندست  از  كه   دارد  وجود   صهيونيستی   بزرگ  و  كوچك

  و   مستقيم   طور  به  را  آمریكا  ثروت   درصد   80  از  بيش  درصدي  3  كم   جمعيت  با  یهودیان   و   باشند   می

  بدن  دو   در   روح   یك  را   اسرائيل   و   آمریكا »   آمریكا  وقت   جمهور   رئيس   بوش   لذا   2.« دارند   اختيار  در   غيرمستقيم 

 3.« دانست آمریكا منافع به  خدمت را اسرائيل امنيت و  آزادي  از دفاع   و ناميد 

  حدي   به  اسالم  امت  با   واسرائيل  آمریكا  خصومت  كه   گردید   معلوم   شد   داده  كه  توضيحاتی   با  ترتيب  بدین

  دست   ودیگر  استقالل  حفظ   براي  لذا  بورزند   غفلت  آن  از  توانند   نمی  آزاده  ملل  ودیگر  مسلمان  ملت  كه  است

  جدا   متخاصم  دشمنان  این  از   آشكارا  بطور  را  خود   صفوف   باید   مان   دینی  هویت  حفظ   وبراي  انقالب  آوردهاي 

  متذكر   باید   این  بر   عالوه .  شویم  اسالم   امت   اردوگاه   در   خللی   هرگونه   مانع   علنی   هاي   گيري   موضع   با  و   نمائيم

  تشكيل را  اسالم  خارجی  سياست  اصول  واقع  در كه هستند   دین فروع  اساسی  ركن  دو تبري  و تولی  كه  شویم

  فكر   هم  افراد  با  برادرانه  و  دوستانه  روابط   حفظ   با  سو  یك  از   دیگران  با  خود  روابط   در  مسلمانان  دهند می 

  محفوظ   را  خود   استقالل   حدود  بيگانگان  طرد   با  دیگر   سوي  از   و  كنند می   استوار  را   داخلی  نيروي  خویش

  ذكر   قرآن   در  آله   و  عليه  اهلل  صلی   پيامبر   یاران  مورد   در  مهم   و   ممتاز  صفت  دو  عنوان  به   اصل   دو  این  دارند می 

  ـ   آله  و  عليه  اهلل  صلی  ـ  محمد »  4« بَيْنَهُمْ  رُحَماءُ  الْكُفَّار   عَلَى  أَش دَّاءُ  مَعَهُ   الَّذ ینَ  وَ   اللَّه   رَُسولُ  مُحَمَّد . »است  شده

 « مهربانند  هم  با و  سختگير كافران بر  هستند  او با كه كسانی  و خداست رسول
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  گونه  این اسالمی جمهوري خارجی سياست دربارة است اسالمی  متقن مبانی از برگرفته كه 1اساسی قانون  در

  پذیري   سلطه   و  جویی  سلطه   گونه   هر   نفی   اساس   بر   ایران   اسالمی   جمهوري   خارجی  سياست. »است  آمده

  برابر   در   تعهد   عدم  و   مسلمانان  همة   حقوق  از   دفاع   كشور،  ارضی   تماميت   و   جانبه   همه   استقالل   حفظ 

 « است استوار محارب غير دول  با متقابل   آميز صلح روابط   و  گرسلطه  قدرتهاي

  جویی   سلطه   خوي   و   استكباري  سياست  از   برائت  اعالم   واقع   در   اسالم  و   انقالب   دشمنان  بر   « مرگ»   اطالق  لذا

  به   باید   ما  همة  كه  مهمی  نكتة: »فرمودند   امام   مرحوم  است   الزم  آن   به   التزام  تبري  اصل   طبق  كه   است  آنان

  و   ما  دشمنان  كه  است  این  دهيم  قرار  بيگانگان  با   خود  سياست  اساس   و  اصل  را  آن  و  كنيم   توجه  آن

  آنان  یقين به دارند، قبول را ما آزادي و  استقالل مرزي  چه تا و كنند می  تحمل را ما كجا  و كی تا جهانخواران

  دست   هرگز   كریم   قرآن  گفتة  به  شناسند نمی   مان  الهی  و  معنوي   ارزشهاي  و  هدایتها  همة   از  عدول   جز   مرزي

  معظم   مقام  همچنين  2...« برگردانند   تان  دین  از  را  شما  كه   این  مگر   دارند برنمی  شما  با   ستيز  و   مقاتله   از

  این   است  حاكم  نظام  این  بر   و   ما  بر  اسالمی   و   الهی  و  قرآنی  اهداف   و  آرمانها  كه  وقتی   تا»   فرمودند   رهبري

 3.«است باقی  خود قوت  به  آمریكا همه رأس  در  و جهانی استكبار سردمداران با مقابله  و  نفرت

  و   آمریكا   بر   مرگ این كه    آیا   باشد،   آخرت   از   سخن   و   خداوند   ذكر   فقط   مسجد   در   كه   نقل شده   روایات   در 

   دارد؟ ن   تضاد   روایات   با   گویند   می   اسرائيل 

  نبوده   زبانی  ذكر   و  نماز  چون  عباداتی  جایگاه  تنها  اسالمی   گرامی   پيامبر  توسط   تأسيس   زمان   همان  از  مسجد 

 .است بوده  نيز مسلمانان سياسی و  آموزشی فرهنگی، اجتماعی، پایگاه بلكه است

 : اسالم سياسی و اجتماعی پایگاه مسجد 

  را   سپاه   فرماندهان  شدند   می  حاضر  آنان   بدرقه   براي  كه   مسلمانان  و   سپاهيان   اجتماع  در   و   مسجد   در   پيامبر

  كه   حالی  در  خدا  رسول  موته  جنگ  در  مثالً  كرد  می  تأكيد   آنان  از  اطاعت  و  تقویت  لزوم  بر  و  كرد  می  معرفی

  جهاد   به   را   آنان   و   خواند   خطبه   مردم   براي   و   شد   حاضر  مسجد   در   بود   داده   تكيه  عباس   و  علی   هاي   شانه   بر

 4. نمود معرفی  مردم به  لشكر  فرمانده عنوان به را اسامه جا همان در  و  نمود  ترغيب
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  می   معاویه   با  جهاد  به   ترغيب   را مردم  و   جست  می   بيزاري   او   یاران   و معاویه  از  مسجد   در  ـ  السالم  عليه   ـ  علی

 . است فراوان البالغه  نهج در  آن  هاي نمونه  كه  نمود

  مسجد   در  مختلف  قبایل  نمایندگی  هاي  هيئت  با  پيامبر  سياسی  و  علمی  گفتگوهاي  كه  است  آمده  تاریخ  در

  شناخته   « الوفود  اسطوانة »  نام   به   امروز   به   تا  كه  مسجد   ستونهاي  از   یكی   كنار  در  پيامبر   است  شده  می   برگزار

 1. پرداخت می سياسی و  دینی مذاكرات  به آنان با  و پذیرفت  می حضور  به  را  ها هيئت  این شود  می

  از  و   داد  اندرز  را  آنان  بودند   معاویه  پيروزي  از  شادمانی  اظهار  سرگرم  مسجد   در  امویان   از  گروهی  كه  هنگامی

 2.داشت حذر بر شيطان  حزب در  فعاليتشان  و  تالش  زیانبار پيامدهاي

  امام   نمود،  اهانت(  ع)اميرالمؤمنين  به  سخنانش  در  و   شد   النبی  مسجد   وارد  مدینه  به  سفري  در   معاویه  روزي 

  از  و   كند   رها   تمام   نا  را  هایش  گویی   یاوه   شد   مجبور   او  كه  گفت   پاسخ  معاویه   به  چنان   و   خاست  پا  به   حسن

 3. آید  فرود منبر

  معرفی   به   النبی   مسجد   در   خویش   جد   منبر   بر   حضور  با  اش   گرامی   پدر  شهادت  از   پس (ع) تقی  محمد   امام

  مطالب   به  توجه  با  آید،  می  حساب  به  امامت  اجتماعی  جایگاه  تقویت  جهت  در  تالش   كه  4پرداخت   خود  مقام

  بوده   ظالمان   و  مشركان  عليه   بر   ائمه   و   پيامبر   سياسی  و   فرهنگی   مبارزات   پایگاه  مسجد   كه   است  روشن  باال

 . است

  به   مقدس   مكان  این  كه   شود  می  سبب  مسجد   در  اجتماعی  و  سياسی  فرهنگی،  هاي  تالش   گونه   این  انجام

  استوار   پيوندي  مسلمانان  مسائل   ترین  حياتی   با  مسجد   و  شود   تبدیل   اسالمی   جامعه   پيكره   از  فعال   عضوي 

 .  شود مسجد  بيشتر قداست  و  عظمت مایه بلكه  نباشد  مسجد  قداست با  مغایر  تنها نه  و  باشد  داشته

  یك   و   برگشت   مدینه  به  راه   ميانه   از  قبول   قابل  عذري  بدون   احد   جنگ   در   منافقان  كرده   سر  ابی   بن  عبداهلل

  در  مسلمانان  جنگ   از  بعد   جمعه  نماز   اولين  در   برگشتند،  وي   با   بودند   او  همدست  كه   نيز  پيامبر  سپاه   سوم

  مسجد   پایگاه  از  استفاده   در  ائمه  و   پيامبر   سيره  به  توجه   با  5.كردند   بيرون   مسجد   از   را  او   پيامبر  چشم   مقابل
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  با   مبارزه  پایگاه  را  مسجد   بزرگان  آن  از  تأسی  با  باید   نيز  ما  اجتماعی  و  سياسی  و  فرهنگی  مبارزات  جهت

 .باشند  می  آن سركردگان  از  اسرائيل و آمریكا بزرگ شيطان كه دهيم  قرار  زمانه ظالمان و  مستكبران

  در   ذكرها  باالترین   و  خدا  از   اطاعت  و  عبادتها  بزرگترین  جزء   زمان   ظالمان   و  مشركين   از   برائت   فریاد   لذا

  یعنی  «تبري »  است شده وارد دین  دهگانه  فروع در  كه ما  دین واجبات  از یكی  اینكه ویژه   به باشد  می مساجد 

  امام   از  حدیثی   در   كه  است   اسالم   تأكيد   مورد  آنقدر  تبرّي   و   تولی  باشد،  می   ظالمان  و   مشركين  از   جوئی   برائت

 1.« ندارد دین باشد  نداشته بغض  و  حبّ دین  خاطر به  كه   هر»  است شده نقل  ع  صادق

 : بریم می  پایان  به خمينی امام  از  كالمی با را پاسخ این ختام حسن

  جنگی   به   را  لشكر  انداختند   می  راه مسجد   از  اند   داشته  سياسی  جنبه   نمازها  و  محافل  مساجد، اسالم  صدر  در

  این   محل  مسجد   شد،  می   ریزي  طرح  سياسی  مسائل  مسجد   از  بفرستد   باید   كه  جایی  آن   به  و  بكنند   باید   كه

  مسلمين   مصالح   از   كلی  به   كه  كردیم   كاري   ما   را  مساجد   األسف  مع   بشود   طرح   آن   در   سياسی  مسائل  كه   بود

 2. شد   پياده ما خود  دست  با بودند   ریخته  ما براي  كه  را هایی  طرح آن  ما دست  با و باشد  دور 

 

   ؟ شود نمی   محسوب   كشور   آن   مردم   به   احترامی بی   این   زنيم،   می   آتش   را   آمریكا   مثل   كشوري   یك   پرچم   وقتی 

  در   آمریكا  دولت   تا  شده  موجب  آنان  حقوق  گرفتن  نادیده   و  كشورها  سایر  با  آمریكا  دولت  مستكبرانه   رفتار

»  فرمودند   رهبري  معظم   مقام  باشد،  نفرت   و  خشم  مورد   جهان  مظلوم   هاي   ملت   ميان   آمریكائی   سياست: 

  پرچم   زدن  آتش  رو  این  از  3،«هستند   دنيا  سياستمداران  منفورترین   آمریكا  كشور  سران  و  سياستها  منفورترین 

  كشور   این   پرچم   زدن   آتش  جهان  دیده  ستم   هاي   ملت و   رفتارهاست  گونه   این   از  انزجار  ميزان   گر  بيان   آمریكا

  پرچم   زدن   آتش  حقيقت   در   اند،   برگزیده   ممكن  برخورد  راه   تنها   و   آن   با  دشمنی  و   انزجار  اعالم   عنوان   به   را

  رفتار  با  آمریكا  دولت  آمریكاست،  دولتمردان  جنایتكارانه  رفتار  قبال  در  مردمی  العمل   عكس  و  بازتاب  آمریكا،

  زندگی   و  گذارده   پا  زیر   را  آنان   هویت  و   گرفته   نادیده  را  كشورها  سایر  حقوق  عمل،  در   خویش  استكباري

  نابودي   به  دموكراسی  و  بشر   حقوق  نام  به   را  ها  ملت  آزادي  و  حيات  كشيده،  آتش  به  را  بسياري  هاي  انسان

  می   نمایش  به  گونه   این  را خویش  نفرت  و  خشم  مراتب كشور، این  پرچم  زدن  آتش  با  ها  ملت  و  است  كشانده

  مخالفت   گر  بيان  و نبوده  كشور این  مردم  به  احترامی  بی  آمریكا  كشور   پرچم   زدن  آتش   اساس،  این  بر.  گذارند 
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  بدانند   كه   دارد  همراه  به  آمریكا  مردم  براي  را  پيام  این  و  آمریكاست  مردان  دولت  هاي  سياست  از  نارضایتی  و

  در   را   آنان  المللی   بين  اعتبار  و   گرفته   نادیده   را  كشورها  سایر  انسانی  حقوق  كشور  این  دولتمردان   چگونه  كه

  این   مردان  دولت   هاي  افروزي  جنگ  و  ها  خواهی   زیاده  برابر   در   نيز   آنان   تا  اند   نموده  دار   خدشه   ها  ملت   ميان

. نمایند   مجبور   جویی  سلطه   از  پرهيز  و   كشورها  سایر  حقوق  رعایت  به   را   حاكم  نظام  و  نمایند   ایستادگی  كشور

  ها   ملّت   و   كشورها   سایر  حقوق  براي   و   باشند   ها  سياست  گونه   این   موافق  آمریكا  مردم  اگر  شرایطی   چنين   در

  خود  و  بوده آن  تجاوزهاي و  جنایات در آنها شریك  و  دولتمردان كنار  در  صورت این در  كه   نشوند  قائل ارزشی

  سایر  حقوق  و  باشند   خویش  دولتمردان  هاي  سياست  مخالف  اگر  اما  بود  خواهند   ها  ملت  انزجار  و  نفرت  مورد

. نمایند   اعالم  رفتارها  این  با  را  خویش  مخالفت  و  اعتراض  باید   بدانند   محترم  خویش  حقوق  همچون  را  ها  ملت

  انزجار   و   خشم   آنان  هاي  سياست  و   آمریكا  مردان   دولت  كه  شده  باعث  عاملی  چه  كه   بدانند   باید   آمریكا  مردم 

  ميان   از   چرا   كه   باشند   سؤال   این   پاسخ  دنبال   به   باید   آمریكا  مردم   است؟   داشته  همراه   به   را   ها  ملت   سایر

  می   مواجه   ها  ملت   سوي  از   العملی   عكس  و   رفتار  چنين   با  معدود   كشور   چند   و  آمریكا  تنها  جهان  كشورهاي 

  اعالم   راهكار   تنها  ها   ملت  كه   گردیده   موجب  عاملی  چه   كه   دهند   پاسخ  سؤال   این  به   باید   آمریكا  مردم   شوند؟

  راستی  به   اند؟  یافته   كشور  این  پرچم   زدن   آتش   در  كشور،   این  جویانه   سلطه   رفتار  از   را  خویش   نفرت  و   انزجار

  و   المللی  بين   هاي  سازمان  سكوت  و  آمریكا  استكباري  هاي  سياست  برابر   در  جهان  دیده   ستم   هاي  ملت

  خویش   خشم  و   انزجار اعالم   ابراز   براي   راهی   آیا  بزرگ،  هاي  قدرت   برخی   همراهی  و حمایت  و   كشورها  سازش 

  پيش  استكباري  نظام  سمبل   و  نماد  عنوان  به  كشور  این  پرچم  زدن  آتش  و  شعار  دادن  سر  راهپيمایی،  جز  به

  آمریكا   استكباري  رفتار  عليه   بر  مردمی  خروش   و  خشم  و  اسالمی   جمهوري  نظام  مورد  در  دارند؟  خویش   روي

  امروز   تا   اسالمی   انقالب  پيروزي   آغاز  از   ایران   ملت  عليه   بر   آمریكا  هاي   توطئه   فهرست   به   نگاهی   است  كافی 

  از   حمایت  طبس،   نافرجام  حمله   پهلوي،   منفور   رژیم  از   حمایت  ، 32  سال  مرداد   28  كودتاي   1:باشيم  داشته 

  اقتصادي،   هاي   تحریم  اعمال  ایران،   اموال   توقيف  منافقين،   از   پشتيبانی  تحميلی،  جنگ   طول  در  بعث  رژیم

  حقوق  احقاق  راه   در   اندازي   سنگ  ،   ایران   مسافربري   هواپيماي   سرنگونی   نظام،  عليه  بر   اي   رسانه   تبليغات

...    و  كشور  داخلی   امور  در   دخالت   و   نظام   مخالف   و   برانداز   جریانات  و   ها  گروه   از   آشكار  حمایت  و   اي   هسته

  كه   است  اسالمی   جمهوري   نظام   عليه   بر   آمریكا  دولتمردان  جویانه   سلطه   و   خصمانه  اقدامات  از   اي   گوشه   تنها

  پرچم   زدن  آتش  قالب  در  و  داشته   همراه   به  آمریكا  استكباري  هاي  سياست  عليه  بر  را  مردم  انزجار  و  خشم

  ستم  هاي  ملت  سایر  و  ایران  ملت  خشم  نشانه  آمریكا  پرچم  زدن  آتش  بنابراین.  است  یافته  بروز  كشور  این

  مورد   استكباري  نظام  سمبل   عنوان  به   كشور  این  پرچم   و  بوده   آمریكا  جویانه  سلطه   هاي  سياست  از  دیده

 .نيست آمریكا مردم  به احترامی بی منزله  به وجه هيچ به  این و  هاست ملت خشم  و  نفرت
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  ضرر   به   كامالً   شد،   توافق   گروگانها   آزادي   سر   بر   آن   در   كه   1981  سال   در   الجزایر   داد   قرار   گویند   می   برخی 

   است؟   صحيح   سخن   این   آیا است،    بوده   ایران 

  اسالمی   جمهوري   ضرر  به   كامالً   بيانيه   این   اینكه   اما  دارد،  وجود   ایرادهایی   و   ها  ضعف   الجزایر   بيانيه   در   گرچه 

  و  نبوده صحيح وجه  هيچ به است، بوده تركمنچاي  و  گلستان  هاي نامه  عهد  همچون قراردادي  اینكه  یا و  بوده 

 .باشد  می  انصاف  از دور   به

  آن   مفاد   و   الجزایر   بيانيه   گيري   شكل  روند   و   ها  زمينه   به   گذرا   نگاهی   ابتدا  است  الزم   موضوع   این   بررسی   در 

 : باشيم داشته

   الجزایر بيانيه گيري شكل روند  و  ها زمينه 

  كردن   وادار  و  اسالمی  جمهوري   عليه  فشار  راستاي  در   آمریكا  ایران،  در   آمریكا  جاسوسی  النه  تسخير  دنبال  به

  كشورهاي   از   و   نمود   متوقف  را   ایران   از   نفت   واردات   1358  آبان   21  در   ،   ها   گروگان  نمودن  آزاد   به   كشورمان 

  از   بعد   روز  10  ،  آبان  23  در  بعد   روز  چند   و  نمایند   داري  خود  ایران  از  نفت  خرید   از  تا  خواست  نيز  غربی

  با   را   خود  روابط   59  سال  فروردین   20  در  و كرد  مسدود   را   ایران  هايدارایی   و   اموال  كليه  آمریكا  گروگانگيري،

  اقدامات   و  نشده   خالصه  اقتصادي   اقدامات  به   مسأله  این   فصل   و   حل   در   كشور   این  اقدامات.  كرد  قطع   ایران

  به   اي   نامه   طی   كشور  این   ،   دیپلماتيك   اقدامات   راستاي   در .    گرفت  می   بر   در  نيز   را  نظامی   و   دیپلماتيك 

  اقتصادي   هاي  مجازات  وضع   و  المللی   بين  قواعد   نقض  دليل  به  كشورمان  محكوميت  خواستار  ،   امنيت  شوراي

  محكوم   امنيت  شوراي  سوي   از  گيري   گروگان   و   سفارت  اشغال  تنها  شوروي   مخالفت  با   كه   شد   كشورمان   عليه

  از   كشورمان  محكوميت  به  كه   نمود  پيگيري  نيز  الهه  دادگاه  طریق  از   را  موضوع  آمریكا  آن  دنبال  به  و  شد 

 .  شد  منجر دادگاه  این سوي

  كه   نماید   آزاد  را  هاگروگان  كماندویی  عمليات  سلسله  یك  با  كرد   تالش   آمریكا  59  اردیبهشت  5  تاریخ  در

  طریق   این  از   مناقشه   حل  و  مذاكره  به   دادن   تن   به   ناچار  تر كار دولت نهایت  در و شد   طبس   ماجراي به  منتهی

 1. شد 

  و   حل  مورد  در   گيري   تصميم  امام  حضرت   ،  1359  خرداد  در  اسالمی  شوراي  مجلس   دوره   اولين   تشكيل  با

  گروگانگيرى   كه   امگفته   بارها: »  فرمودند   رابطه   این  در   و   كرده   واگذار  مجلس   به   را   گروگانگيري   ماجراي   فصل

  آمریكا  از  ما  ملت  كه  است  صدماتى  طبيعى  العمل  عكس  ما  متعهد   و  مبارز  و   مسلمان  دانشجویان  توسط 

  به   ضمانت  و   ایران   عليه   آمریكا  ادعاهاى  تمام لغو  و   معدوم  شاه  اموال   دادن  پس   باز  با   فعلًا اینان  و. است  خورده 
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  البته  كه   گردند؛مى   آزاد  ما  هاىسرمایه   تمامى  گذاشتن  آزاد  و  ایران  در  آمریكا  نظامى  و  سياسى  دخالت  عدم

 1.«نمایند  عمل دانند مى  صالح  كه  نحو  هر  به آنان تا امنموده  اسالمى مجلس  به محول را  امر این

  را   زمينه   این   در   مذاكره  اجازه   دولت   به   امام   حضرت  نظر   مورد   محورهاي   اساس   بر   نيز   اسالمی   شوراي   مجلس

 داد 

  كشور   این  براي  موضوع  این  زیاد  اهميت  بيانگر  ،  گيري  گروگان  ماجراي  حل  براي  آمریكا  مختلف  هاي  تالش 

  آینده   انتخابات  در  پيروزي  براي   مسأله   این  از   استفاده   دنبال  به   ها   دمكرات  و   كارتر  جيمی   اینكه   ویژه   به   بود

  به   كشور  این  نشاندن  و  آمریكا  اقدامات  برابر   در  ایران  اسالمی  جمهوري  مقاومت  و  ایستادگی  و   بودند   آمریكا

 .  گذارد  نمایش به  را  اسالمی  جمهوري  نظام قدرت  و  صالبت ،  مذاكره   ميز پاي

 الجزایر  بيانيه  مفاد

  كلی  اصول  بيانيه  شامل بيانيه  دو  تهيه  به  منجر  ،  گرفت  انجام  الجزایر  دولت  ميانجيگري  با  كه  مذاكرات نتيجه

  و  شد  معروف  الجزایر  هاي بيانيه به مجموعاً كه  گردید  طرفين  تعهدات سند  یك  و  دعاوي  فصل   و  حل بيانيه  و

 . رسيد  طرفين امضاي به 1981 ژانویه 19 ،  1359  دیماه  29 در

 .  پذیرفت اسالمی  جمهري برابر  در  را  تعهد  4 آمریكا دولت  كلی  بيانيه اساس  بر

   ایران داخلی  امور  در   مداخله عدم.1

   انسداد از قبل  به  ایران مالی  وضع برگرداندن  و  ایران هاي دارایی  و  اموال كردن  آزاد.2

  بين   داوري  یك  طریق  از  دعاوي  فصل  و  حل  و  ها  توقيف  قرار  لغو  و  ایران   عليه  مطروحه  دعاوي  كليه  ختم.  3

   المللی

 ایران داخلی  اموال و هادارایی  از  انسداد رفع  و  او نزدیكان   و شاه  اموال  استرداد  ترتيبات. 4

 2. كند  آزاد  سالم  و صحيح طور  به را  آمریكا اتباع  از تن  52 كه  شد  متعهد   ایران اسالمی  جمهوري  آن  متعاقب

  ثالثی   بانك   در   الجزایر   دولت  حساب   به  را   دالر  ميليارد  هشت  ابتدا   خود  تعهدات  به   عمل   راستاي  در  آمریكا

  عودت   آمریكا   به   بدهی  عنوان   به   وجوه   این   از   مبالغی  آن   از   پس  و   نمود   واریز   شده   انجام   توافقات   با   مطابق
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  مؤسسات  و  اشخاص  به  ایران  بدهی  بازپرداخت  تضمين  عنوان  به   نيز  دالر  ميليارد  یك   مبلغ  و  شد   داده

 1. نمود آزاد  را آمریكایی  هاي گروگان  نيز  اسالمی جمهوري  و  ماند  باقی  الجزایر دولت  حساب در آمریكایی

 الجزایر  بيانيه  ارزیابی

  دعاوي  همه  راستا  این  در  و  نكردند   عمل  بيانيه  این   در  خود  تعهدات  همه  به  عمل  در  آمریكایيها  گرچه

  داخلی   امور   در   آمریكا  هاي   دخالت   ادامه   شاهد   عمل  در   و   نشد   محقق   كامل  طور  به   كشورمان   اقتصادي 

  كشورمان   عليه   ها   تحریم  و   نگشت   باز   كشورمان   به   هيچگاه  وي   خانواده   و   شاه   هاي  دارایی   و   بودیم   كشورمان 

  مناسبی   حقوقی  اقدام  و  بينی   پيش   الجزایر  بيانيه  در   اینكه   عليرغم   نيز  و  یافت  ادامه  مختلف   هاي  بهانه   به

  گرفتن   نظر   در   با  بود   ممكن  و   بود   شده  نگرفته   صورت   آمریكا   سوي   از  تعهدات  نقض   به   رسيدگی   براي

  این   مورد   در   قضاوت   و  ارزیابی   گونه   هر   اما  نمود،  بيشتر  را  مذاكرات   این   از   كشورمان  دستاوردهاي   راهكارهایی

  عين   در .  بگيرد  صورت  آن  الزامات  و   برهه  آن  در  كشور  بر   حاكم   فضاي   و   شرایط   گرفتن   نظر  در  با  باید   ،   بيانيه

  می   محسوب   اسالمی   جمهوري  براي   موفقيت   یك   بيانيه  این   المللی  بين  بعد   و   سياسی  نظر  از  مجموع  در  حال

  این   حل   در  كشور  این  گذاشتن ناكام  و  آمریكا  همچون  بزرگی   قدرت  برابر  در  مقاومت  و ایستادگی  با  كه  گردد 

 .آمد   دست به  كشورمان   قبال در  تعهداتی  پذیرش  و  مذاكره ميز  پاي به آن  كشاندن و  مسأله 

  پيروزي   یك  عنوان  به   تعهدات  این   پذیرش   نفس  اما ،  نبود   پایبند   بيانيه  این  در  خود  تعهدات  به   آمریكا  چه   گر

  از   پيش  تا  كه  بود   كشوري  ما  كشور  اینكه  به  توجه  با   ویژه   به  گردد،  می   محسوب  اسالمی   جمهوري   برابر   در

 رجایی،  شهيد   چنانكه  شد،  می  تلقی  كشور  این  براي  «ثبات  جزیره»  و  آمریكا  منافع   حافظ   انقالب،  پيروزي

  نباید   الجزایر   بيانيه   مذاكرات  در   اقتصادي  مسایل : »داشت  اظهار  مجلس  به   خود   گزارش   در   وقت،   وزیر   نخست

  با   مذاكره  ميز   پاي  نشستن  به  آمریكا  مغرور   امپریاليسم  كردن   وادار   نفس   كه  شود  مهم  این  از  غفلت   موجب

  تجربه   از  پس   هم   آن   مذاكره   به   دادن   تن   و   بود   ایران  براي   موفقيتی   آن   هزینه   كه  تعهداتی   امضاي   و   ایران

  هنوز   ایران   كه   حالی   در   و   اقتصادي   و   حقوقی   ،   سياسی  ،   نظامی   هاي   حربه   كارگيري  به   از   خود   عجز   كردن 

  به   دالر   ميلياردها  صرف  با  توان   نمی  كه   پيروزي  ،   بود  پيروزي  یك   ایران   براي  كرد،  می   تحقير   را  آمریكا  رسماً

  معنوي   دستاورد  به  است  اول   انقالب  از  بزرگتر  انقالبی  امام  قول  به  كه  گروگانگيري  مسأله   در  ما...  آورد  دست

  بزرگ   جنایتكار  این  كه   شدیم  موفق  ما  رسيدیم  نمی   آن  به  نيز  دالر  ميلياردها  و  ميليون   با  كه   ایم  رسيده

  كشور   داخلی   امور   در   پس   این  از   كنم  می   تعهد   كند   فریاد  و   بنشيند   ميز   پشت  كه  كنيم   وادار  را  تاریخ

 2.« نكنم دخالت ایران  انقالبی  و مسلمان
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  امور   در  دخالت  عدم  به  آمریكا  تعهد   جمله  از  كشورمان  براي   بيانيه   این   دستاوردهاي  به  توجه  با  ،   این  بنابر

  تركمنچاي  و  گلستان   نامه   عهد   با   آن  مقایسه   ،   ایران  اسالمی   جمهوري   استقالل   به   احترام  و   كشورمان   داخلی

  ،   گردید   منجر  كشورمان  مناطق  از  بخشی  شدن  جدا  به   و   شده  كشور   استقالل   شدن  گرفته   نادیده   موجب  كه

 .  نيست  صحيح وجه هيچ به  و  بوده  انصاف  از دور 

 

 

 

 

  باید   چرا   است،   لبنان   و   فلسطين   از   دفاع   خاطر   به   ایران   اسالمی   جمهوري   نظام   با   غرب   دشمنی   عمده   اگر 

   نماید؟   پافشاري   لبنان   و   سوریه   در   خود   حضور   در   چنان   هم   ایران 

  می  تامين  مرزهایش  از   خارج   در  كشور  هر  ملی   امنيت  از  بخشی :  كه  شویم   متذكر  باید   سوال  این  به   پاسخ  در

.    شود  تامين   تان  امنيت  كه  باشيد   داشته  توقع  و  بمانيد   ایران   خاك  محدوده   در  توانيد   نمی  شما  یعنی   شود،

  درخانه   كه  این   مگر  نشدند   ذليل   قومی   هيچ:  فرماید   می (  ع)   اميرمؤمنان   حضرت  ;است  هميشگی  امري   این

  در   دشمن  بينيد   می  وقتی.    است  تاریخ  هميشه  واقعيت  یك  این.    آمد   شان  سراغ  به  تادشمن  نشستند   خود

  دشمن هاي  طرح   تا  بنشينيد  قدر  آن  نباید   شما  كند،  می   سازي   زمينه  شما  عليه منطقه   یا همسایه  كشورهاي

  اگر   یعنی  ;است  دفاع  بهترین  تهاجم  و  تعرض .    كند   حمله  شما  خاك  به   و  آید   در  عمل  به  تئوري  مرحله  از

  آشی  پختن حال در و  كنند  می اقداماتی شما عليه  منطقه،  یا همسایه كشورهاي  در مرزها، از خارج در دیدید 

  به   سمی   آش   تا  كنيد   دخالت   آش   پخت   در   باید   دهند،   می   خوردتان   به   نخواهيد   یا  بخواهيد   كه   هستند 

 .   ندهند  خوردتان 

  از   اگر .    فرستند   می   شرقی   نيمكره   به   را   ناوگانشان  و   هستند   غربی   نيمكره   در   ها  امریكایی   ببينيد   شما

  خليج  در كند  می ایجاب امریكا ملی منافع گویند  می كنيد، می چه فارس  خليج در شما بپرسند  ها امریكایی

  می   ایجاب   روسيه  ملی  منافع.    باشند   فارس   خليج  در   كند   می   ایجاب  ها  امریكایی  ملی   منافع .    باشيم  فارس 

  و   باشد   داشته  فعال حضور  خودش   منطقه   در   كند   می  ایجاب  هم  ایران   منافع .    بدهد   مانور  خزر  دریاي  در   كند 

  پيش  در   كه   خطرهایی  از  را  ما  و  دهند   اخطار  وقت  از   پيش  بتوانند   كه  باشد   داشته  هایی  گيرنده  و  ها  شاخص

 .   كنيم پيشگيري شد،  الزم اگر  تا سازند  آگاه  داریم



  و   خالصه   فلسطين  سرزمين  بر   تسلط   و  اشغال  به  صهيونيستی  غاصب  رژیم   و  آمریكا   اهداف  نيست  تردیدي

  در   اسالم   گسترش   با  مقابله  و  آن   سرشار  منافع   و   خاورميانه   منطقه  بر   تسلط   بدنبال   آنان   و   نشده   محدود 

  لبنان   به   تهاجم   و  جدید   و   بزرگ   خاورميانه   طرح  و  فرات   تا  نيل  از   شعار  طرح   و   هستند   جهان  سطح  و   منطقه

  مردم   چند   هر   و  ميكند   حكایت  منطقه   این  بر  تسلط   براي  آنان  شوم   هاي   نقشه  و   طلبانه  توسعه  اهداف   از....  و

  تمام   و  نشده،  ختم  اینجا  به  مسأله  اما  هستند   صهيونيستی   رژیم  تهاجم  مورد  لبنان  و  فلسطين  مظلوم

  رژیم  و  جهانی  استكبار  اگر   و  هستند   صهيونيستی  رژیم   و  آمریكا  تهدید   مورد   ایران  ویژه   به  اسالمی  كشورهاي

  كشورهاي   سایر  به  نوبت  آنوقت   دهند   قرار  خویش  سلطه  مورد  را  لبنان   و  فلسطين  بتوانند   صهيونيستی

  نخواهد   درنگ   اي   لحظه   اسالمی   انقالب  بویژه   اسالمی  كشورهاي   با  برخورد   در  آنان   و   رسيد   خواهد   اسالمی

  از   یكی   21  قرن   در  اسالم  جهان   كه  است  اعتقاد   این   بر   آمریكا  اسبق  جمهور  رئيس   نيكسون   ریچارد   نمود،

  رژیم   معدوم   وزیر   نخست  رابين  اسحاق  و  1آمریكاست،   خارجی  سياست  آزمائی  زور   هاي   ميدان   مهمترین

  ایران   دشمنی   ميشود،   محسوب  اسرائيل  دشمن  خطرناكترین  و   بزرگترین   ایران  بود  معتقد   نيز   صهيونيستی

  و   آمده   در   واقعی   دشمنی و   ایدئولوژیك   دشمنی   یك صورت  به  خمينی (امام)  رهبري  به   اسالمی   انقالب   از  پس

  از   كه  روشنی   درك  با  امام  مرحوم .  است  بيشتر   اسرائيل  براي  خطري   هر   از   ایران  در  مذهبی   تندرو   افكار   خطر

  و   نموده  خطر  این  متوجه  را  اسالمی  كشورهاي  داشتند   صهيونيستی   رژیم  و  آمریكا  استعمارگرایانه  اهداف

  كشورهاي  قلب  در   كه   را   فساد   جرثومه   این   كه   باشند   داشته   توجه   باید   اسالمی   كشورهاي   سران   فرمودند 

  است،   خاورميانه  همه   متوجه   آن  ضرر   و   خطر   بلكه   نميباشد   عرب   ملت  سركوبی   براي   تنها  گماشتهاند   اسالمی

  سرشار  منابع   و  زرخيز  سرزمينهاي  بيشتر  استعمار  و   اسالم   دنياي   بر  صهيونيسم  سيطره   و   استيالء   نقشه، 

  كابوس   این  شرّ   از  ميتوان  اسالمی   دولتهاي   اتحاد   و   پایداري   فداكاري،  با  فقط   و   ميباشد   اسالمی  كشورهاي

  برخی   و   صهيونيستها  همكاري  با   آمریكا   فرمودند   نيز   رهبري   معظم   مقام   2.. .یافت  رهایی   استعمار  سياه

  در   اسالم   زیرا  است  منطقه  این  از  اسالم  كردن  كن  ریشه  پی   در  انگليس  همچون  اروپایی  خبيث  دولتهاي

  راه  در  مجاهدت  به   تمایل  و   اسالمی  احساسات  ایران  در   اسالمی   نظام   تشكيل  با  و   ایستاده   آنها  مطامع   مقابل

  در   صهيونيستی   رژیم   حضور   بنابراین  3است،   شده   زنده  اسالم   جهان  در   اسالمی   عزت   و   هویت  احياي  و   اسالم

  تهدیدي   منطقه  این  در  آمریكا طلبانه  توسعه  اهداف  پيشبرد  و  حفظ   براي  پایگاهی  عنوان  به  خاورميانه  منطقه

  در   اسالمی   جمهوري  رو   این  از  ميگردد  محسوب  ایران  اسالمی   جمهوري  ویژه  به  منطقه  كشورهاي  تمام  براي

  و   بوده منطقه  این ملتهاي همه  و  اسالمی امت  از دفاع  مقدم  خط  عنوان به  لبنان  و  فلسطين مظلوم  مردم كنار
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  لبنان   بيدفاع   مردم  كشتار  مناسبت  به  كه  پيامی   در  رهبري  معظم  مقام   نماید،  می  پشتيبانی  و  حمایت  آنها  از

  امت  از  دفاع  مقدم  خط   اهلل  حزب  امروز:  فرمودند   شد   ایراد  لبنان  به  صهيونيستی  رژیم  تجاوزات  محكوميت  و

  و   شيعه   و   كليسا  و   مسجد   و   آیين   دین  صهيونيستی  دشمن  براي  است  منطقه   این   ملتهاي   همه   و   اسالمی

  به   جنایتی  هيچ  از  ببيند   خود  راه  در مانعی  اگر   سفاك،  و متجاوز  و   پرست  نژاد  است  رژیمی  نميكند   فرق  سنی

  و   آمریكا  گریهاي  تجاوز  و  زورگویيها  برابر  در  مقاومت  اسالمی  ایران.  نيست  گردان  رو  ملت  هر  و  گروه  هر

  و   لبنان   عزیز  مردم  ویژه  به   مظلوم   ملتهاي   همه   كنار  در   و   ميداند   خود   وظيفه   را  صهيونيستی   رژیم   شرارتهاي

 1. ایستاد خواهد  فلسطين

  بالكان   آفریقا،  افغانستان،  قفقاز،  مركزي،   آسياي   خزر،  دریاي   فارس،  خليج   فلسطين،  لبنان،   در  باید   ما  بنابراین

  معنایش   این .    نمائيم  تأمين  اسالمی   ایران   مصالح  بتوانيم  تا  باشيم  داشته   حضور  توانيم،   می   كه   كجا   هر   در   و

  ما   متحد   و  دوست  لبنان  اهلل  حزب   حداقل  لبنان،  است،  ما  متحد   سوریه  نيست  دیگران   داخلی   درامور  دخالت

  از   یكی  كردند،  نفوذ  ما  همسایه  كشورهاي  در  آمدند   ها  اسرائيلی  اگر.    اند   اسرائيل  مرز  كنار  ها  این  و  است

  در .    آید   وجود   به  اي  منطقه   توازن   نوعی   تا  كنيم  متقابل  كار   باید   هم   ما .    است  ما  بر   آوردن   فشار  اهدافشان

  در   قدرت  كننده   ایجاد  عوامل   و  مختلف  نيروهاي   استراتژیك  توازن  سایه   در  كشورها  امنيت   موارد،   از  بسياري

 .  شود می ایجاد منطقه
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