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آیا قرآن کریم با شعار مرگ و مرگ خواستن برای  -1

 برخی افراد مخالفت دارد؟
و حقیقت را ذکر کرده است بلکه  قرآن کریم در مواضع متعددی نه تنها لعن و طرد و نفرین بر دشمنان حق

  صراحتا فریاد مرگ را نیز روا داشته و ذکر نموده است.

هَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ  هِ فَیَسُبُّوا اللَـّ  رَبِِّهِم ٰ  إِلَى ثُمَّ عَمَلَهُمْ أُمَّةٍ لِکُلِِّ زَیَّنَّا کَذَلِکَوَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَـّ

 (انعام سوره) ﴾٨٠١﴿ یَعْمَلُونَ کَانُوا بِمَا فَیُنَبِِّئُهُم عُهُمْمَّرْجِ

فرماید ولی از لعن در مواردی که شایسته است و نیز از )مرگ گفتن( این آیه در واقع از سب و ناسزا نهی می 

بر  کند. چرا که قرآن کریم خود در مواضع متعددی به لعن و )مرگ گفتن(در جای خود نهی نکرده و نمی

  کنید:مستکبرین و دشمنان حق اقدام کرده است که مواردی از آن را در آیات زیر مشاهده می

هُ بِکُفْرِهِمْ فَقَلِیلًا مَّا یُؤْمِنُونَ 1   ﴾١١: البقرة﴿. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَـّ

قٌ لِِّمَا مَعَهُمْ وَکَانُوا مِن قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ کَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا . وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِِّْن عِندِ اللَّـهِ مُصَد2ِِّ

هِ عَلَى الْکَافِرِینَ   ﴾١٨: البقرة﴿عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَـّ

هُ  ئِکَٰ  أُولَـ الْکِتَابِ فِی لِلنَّاسِ بَیَّنَّاهُ مَا بَعْدِ مِن. إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِِّنَاتِ وَالْهُدَى 3 یَلْعَنُهُمُ اللَـّ

 ﴾٨٥٨: البقرة﴿وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ 

هِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ  عَلَیْهِمْ ئِکَرٌ أُولَـ. إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّا4  ﴾٨٦٨: البقرة﴿لَعْنَةُ اللَـّ

نَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنفُسَنَا . فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاء5َ

 ﴾٦٨: عمران آل﴿أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّـهِ عَلَى الْکَاذِبِینَ وَ

هِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ  عَلَیْهِمْ أَنَّ جَزَاؤُهُمْ ئِکَٰ  . أُولَـ6  ﴾١٨: عمران آل﴿لَعْنَةَ اللَـّ

عَن مَّوَاضِعِهِ وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَیًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا  مِِّنَ الَّذِینَ هَادُوا یُحَرِِّفُونَ الْکَلِمَ

هُمُ اللَّـهُ بِکُفْرِهِمْ فَلَا یُؤْمِنُونَ لَّعَنَ کِنفِی الدِِّینِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَکَانَ خَیْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَـ

 ﴾٦٦: النساء﴿إِلَّا قَلِیلًا 

 أَوْ  أَدْبَارِهَا ٰ  وهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِِّقًا لِِّمَا مَعَکُم مِِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُج9ُ

 ﴾٦٨: النساء﴿کَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَکَانَ أَمْرُ اللَّـهِ مَفْعُولًا  نَلْعَنَهُمْ

هُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِیرًا  الَّذِینَ ئِکَ. أُولَـ11 هُ وَمَن یَلْعَنِ اللَـّ  ﴾٥٥نساء: ال﴿لَعَنَهُمُ اللَـّ

هُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد11َّ : النساء﴿ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا . وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَـّ

٨٩﴾ 

هُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا 12  ﴾٨٨١: النساء﴿. لَّعَنَهُ اللَـّ



 

سُوا حَظًّا مِِّمَّا ذُکِِّرُوا بِهِ وَلَا . فَبِمَا نَقْضِهِم مِِّیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً یُحَرِِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَ 13

هَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ نْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمِِّ  قَلِیلًا إِلَّا مِِّنْهُمْ خَائِنَةٍتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى   ﴾٨٩: المائدة﴿مْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَـّ

هِ عِندَ مَثُوبَةً لِکَ. قُلْ هَْل أُنَبِِّئُکُم بِشَرٍِّ مِِّن ذ14َ لَّعَنَهُ اللَّـهُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ وَعَبَدَ  مَن اللَـّ

 ﴾٦٠: المائدة﴿ السَّبِیلِ سَوَاءِ عَن وَأَضَلُّ مَّکَانًا شَرٌّ ئِکَالطَّاغُوتَ أُولَـ

هِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُن15 فِقُ کَیْفَ یَشَاءُ وَلَیَزِیدَنَّ کَثِیرًا . وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَـّ

 لِِّلْحَرْبِ  نَارًا أَوْقَدُوا کُلَّمَا الْقِیَامَةِ یَوْمِإِلَیْکَ مِن رَّبِِّکَ طُغْیَانًا وَکُفْرًا وَأَلْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى  مِِّنْهُم مَّا أُنزِلَ

هُ أَطْفَأَهَا  ﴾٦٦: المائدة﴿ا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ لَ وَاللَّـهُ فَسَادًا الْأَرْضِ فِی وَیَسْعَوْنَ اللَـّ

 یَعْتَدُونَ  وَّکَانُوا عَصَوا ِبمَا ذَلِکَ مَرْیَمَ ابْنِ وَعِیسَى دَاوُودَ لِسَانِ. لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن َبنِی إِسْرَائِیلَ عَلَى 16

 ﴾٨١: المائدة﴿

 ه لعن دشمنان حق و حقیقت دست زده است.آنچه ذکر شد فقط موارد اندکی از آیاتی است که در قرآن کریم ب 

 

 تفاوت نهی از سب با "مرگ گفتن" واضح است

آنچه از مطالب باال قابل استفاده است این است که کسی که اندک ممارستی با قرآن کریم داشته باشد متوجه  

ن سب و مرگ های قرآنی میان سب و لعن و میان سب و )مرگ گفتن( فرق است. فرق بیشود که در آموزهمی

نماید کسی که خود را نویسنده چندین جلد تفسیر قرآن گفتن به حدی واضح و مشخص است که بعید می

کند از آن بی اطالع باشد و از آقای هاشمی نیز بعید است که توجه یا اطالع ندارند و چنین چیزی را معرفی می

  دهند.به قرآن کریم نسبت می

 

 مستکبرین را ذکر کرده استقرآن کریم مرگ خواستن برای  

 4برای آنکه مطلب به صراحت کامل برای همه خوانندگان روشن شود شایان ذکر است که قرآن کریم در  

  موضع به صراحت ندای )مرگ بر( را بلند کرده است که این چهار مورد عبارتند از:

الْبُرُوجِ * وَالْیَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ * قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ * بِسْمِ اللَِّهِ الرَِّحْمَنِ الرَِّحِیمِ وَالسَِّمَاءِ ذَاتِ 

 ات اول الی هفتم(النَِّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُهُودٌ )سوره بروج آی

  
یوم هم على النار ﴾ 12 ﴿یسألون أیان یوم الدین﴾ 11 ﴿الذین هم فی غمرة ساهون﴾ 11 ﴿قتل الخراصون

 )سوره الذاریات( ﴾13 ﴿یفتنون

  



 

ثمَِّ  ﴾22﴿ثمَِّ عَبَس وَ بَسرَ  ﴾21﴿ثمَِّ نَظرَ  ﴾21﴿ثمَِّ قُتِلَ کَیْف قَدَِّرَ ﴾19﴿فَقُتِلَ کَیْف قَدَِّرَ ﴾11﴿إِنَِّهُ فَکَِّرَ وَ قَدَِّرَ

 )سوره مدثر( ﴾23﴿أَدْبَرَ وَ استَکْبرَ

  
 سوره) ﴾٥٠﴿ یَسَّرَهُ السَّبِیلَ ثُمَّ ﴾٨٨﴿ فَقَدَّرَهُ خَلَقَهُ نُّطْفَةٍ مِن ﴾٨١﴿ خَلَقَهُ شَیْءٍ أَیِِّ مِنْ ﴾٨٨﴿قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَکْفَرَهُ 

 (عبس

باشد و )مرگ بر( میبر خوانندگان گرامی پوشیده نیست که عبارت قُتِلَ در عربی معادل فارسی )کشته باد(  

هایی را قرآن کریم نه تنها از این عبارت به طور مطلق نهی نکرده است بلکه خود در چهار مورد افراد و گروه

 شایسته این سخن دانسته و علیه آنها چنین مطلبی را آورده است.

  
 کندقرآن "مرگ بر" را علیه مستکبرین بیان می

ی در باب این آیات نیست اما شایسته است خوانندگان گرامی توجه مجال ضیق کنونی جای بحث تفسیری جد 

آمده است، طرف خطاب آیه و « مرگ بر»و « کشته باد»آیه مذکور در قرآن کریم که  4داشته باشند که در هر 

اند و به عبارت دیگر همه موارد مرگ اند دارای خوی استکباری بودهکسانی که مورد این خطاب قرار گرفته

های جالب توجه ن در قرآن به استکبار ربط دارد و برای مقابله با مستکبرین است. و این خود از آموزهخواست

  قرآنی است و برای ما درس آموز است.

دانند البته بزرگان دیگری نیز هستند های قرآن کریم میرا مخالف آموزه« مرگ بر»در برابر این افرادی که شعار 

 ملت الشان عظیم راحل امام مثال عنوان به دانند. دانند و امر پیامبر اکرم میر قرآن میکه این شعار را عین دستو

 اصل خالف گفتن آمریکا بر مرگ که هستند مدعی امروز که کسانی از برخی و بود قرآن مفسر خود که ایران

ع متعددی ابراز مواض در آمریکا بر مرگ شعار باب در راحل امام. دارند هم را او شاگردی ادعای است قرآنی

عبادی فریاد برائت از مشرکان در مراسم حج و این یک فریاد سیاسی»...اند: اند و از جمله بیان داشتهنظر کرده

اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به آن امر فرمود. حال باید به آن آخوند مزدور، که فریاد مرگ بر است که رسول

داند، گفت تأسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خالف اسالم می آمریکا و اسرائیل و شوروی را

 .(٨٨، ص ٨١ی امام، جلد )صحیفه« خالف مراسم حج است؟

  
 با اعتقادات دینی مردم بازی نشود

هدف این نوشتار این نیست که اثبات کنیم که امروز باید شعار مرگ بر آمریکا گفت یا خیر. این امری ثانوی  

ت که البته در جای خود مهم است. هدف این نوشتار آن است که به افراد مختلف تذکر دهد که قرآن کریم اس

های سیاسی و حزبی و گروهی خود قرار ندهند و برای اهداف سیاسی و حزبی خود استفاده نابجا را بهانه بازی

 از قرآن کریم ننمایند.



 

است که واقعا قرآن کریم چنان دستوری داده باشد و یا از آیات  به عبارت بهتر استناد به قرآن در جایی شایسته

ای برای اهداف حزبی و سیاسی و جناحی قرآن چنین امری استفاده شود. اما اگر نویسنده یا شخصیت سیاسی

اد خود با اعتقادات دینی مردم بازی کند و نابجا به قرآن کریم استناد نماید، نه تنها شایسته نیست بلکه باید فری

  اعتراض را بلند کرد.

 

پرسش درباره مبارزه  ۰۱پاسخ رهبر انقالب به  -2

 تاریخی ملت ایران با آمریكا

ای تاریخی سابقه ی آمریکا ازطلبانههای سلطهی ملت ایران با سیاستای مبارزهاهلل خامنهآیت از نظر حضرت

آذر همان سال با سرکوب حرکت  ٨٦در  شد و آغاز ٨٩٩٥مرداد سال  ٥١برخوردار است. این مقابله از کودتای 

 .ضدآمریکایی دانشجویان ادامه یافت

دولت آمریکا،  ای درباره تقابل ملت ایران وها و مواضع حضرت آیت اهلل خامنهمروری است بر دیدگاه متن زیر

تنظیم و  مناسبت روز دانشجو،به و آن را در قالب پرسش و پاسخ KHAMENEI.IR رسانیکه پایگاه اطالع

 .منتشر کرده است

 
 پاسخ سؤال

٨ 
 به صرفا آمریکا دولت با ایران ملت تقابل آیا

 گردد؟ برمی اسالمی انقالب از پس

 آغاز شده ٨٩٩٥مرداد  ٥١مبارزه از زمان کودتای 

 و تا کنون ادامه دارد.

 شود؟ شناخته باید هاییویژگی چه با آذر٨٦ ٥

آذر متعلق به دانشجوى ضدآمریکا و ضدسلطه  ٨٦

 است.

٩ 
 ما ملت علیه کاآمری دولت دشمنی مصادیق

 است؟ بوده چه

کمک به حرکتهای تروریستی، تصرف دارائی ایران 

 به شلیک ایران، با جنگ در صدام به کمک 

 ایران، ملت به اهانت  مسافربری، هواپیمای

 .جانبههمه هایتحریم

٦ 
 ایران ملت با آمریکا دولت دشمنی اصلی علت

 چیست؟ اسالمی جمهوری و

پذیری، وابستگی سیاسی و یک: نفی سلطه

 سکوالریزم اخالقی؛

دو: پافشاری ما بر هویت ملی و اسالمی، دفاع از 

 های علمیمظلومان و فتح قله

بندی به ایمان بِاهلل و کفر به طبق آیات قرآن پای چیست؟ آمریکا دولت با ما مقابله بنیادین علت ٥
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طاغوت واجب است و امروز طاغوت اعظم در 

 دنیا آمریکاست.

٦ 
 کم ما برای را او خطر آمریکا با رابطه آیا

 کند؟می

به دو دلیل خطر آمریکا را کم نمیکند. یک: آمریکا 

ى به عراق حمله کرد؛ در حالى که با هم رابطه

ها، همیشه سیاسى داشتند. دو: رابطه، براى آمریکائى

اى براى نفوذ در قشرهاى مستعد مزدوری وسیله

 بوده است

 کنیم؟نمی مذاکره آمریکا با چرا ٨

و از موضع  ى تهدید و فشارمذاکره در سایه

 ابرقدرتی، مذاکره نیست.

١ 
 پیروز کشور کدام مبارزه مدت این از بعد

 است؟ بوده میدان

ی پیروزی ملت ایران انقالب نشانه بقاء و پیشرفت

 است؛

 اند.های آمریکایی در دنیا افول کردهارزش

٨ 
 دست ایران ملت با دشمنی از زمانی چه آمریکا

 برداشت؟ خواهد

 ی سیاسی، اقتصادیجانبهتا زمان تحقق اقتدار همه

 و علمی ایران این دشمنی ادامه دارد.

٨٠ 
 دولت با ایران ملت تاریخی یمبارزه سرانجام

 بود؟ خواهد چه آمریکا مستکبر

های الهی پیروزی جبهه حق را تضمین سنت

 کند.می

 

 صرفا به پس از انقالب آمریكاآیا تقابل ملت ایران با دولت  
 گردد؟ اسالمی برمی

ها در ایران ى آمریکائىمرداد که به وسیله 21کودتاى  با 32شروع شد؛ یعنى از سال  43مبارزه از قبل از سال 

، با چمدانهاى پر از را سرنگون کردند. مأموران آمریکائى رسماً آمدند ایران انجام گرفت و حکومت دکتر مصدق

مرداد سال  21الواط و اوباش و اراذل و بعضى از سیاستمداران خودفروخته را تطمیع کردند و کودتاى  دالر،

که بدانید حکومت مصدق  را در اینجا راه انداختند و حکومت مصدق را سرنگون کردند. جالب این است 32

ها ى با انگلیسىها نداشت. او در مقابلهآمریکائى متى باها سرنگون شد، هیچگونه خصوکه به وسیلهى آمریکائى

 ها به او کمک کنند؛ با آنها روابطآمریکائى  اعتماد کرده بود؛ امیدوار بود که هاایستاده بود و به آمریکائى

کار را ها این آمریکائى اى داشت، به آنها اظهار عالقه میکرد، شاید اظهار کوچکى میکرد. با این دولت،دوستانه

دولت ضد آمریکائى باشد؛ نه، با آنها دوست بود؛  کردند. اینجور نبود که دولتى که در تهران سر کار است، یک
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ها با انگلیسها همدست شدند، پولها را برداشتند آوردند اینجا و کار آمریکائى اما منافع استکبارى اقتضاء کرد،

 .کردند خود را

انقالب اسالمى و مبارزات اسالمى و  ى قیام مردم در پانزده خرداد وگذشت، حادثهتقریباً ده سال از این قضیه 

آوردند، کتک زدند، زندان کردند، اعدام کردند، هر کار  نهضت اسالمى پیش آمد. یعنى اینها ده سال فشار

اتفاق افتاد. اینجا  42باالخره یک انفجارى در ده سال بعد از این قضیه در خرداد  خواستند در این کشور کردند؛

حکومت  ها پشت سر اینطرف قضیه اگرچه حکومت ظالم طاغوت و حکومت پهلوى بود، اما آمریکائى هم

امور کشور ما مسلط شده بودند. این  ىى او بر همهقرار داشتند؛ آنها بودند که آن را تقویت میکردند و به وسیله

ناگزیر شدند مستقیماً داخل مسائل بشوند. امام بزرگوار را در سال  ها؛ آمریکائى43مبارزه ادامه پیدا کرد تا سال 

اینجا هم به حسب ظاهر، آنها توانستند حرف خودشان را پیش ببرند و به خیال خودشان  .تبعید کردند 43

 .ایران را مغلوب کنند؛ اما ملت ایران مغلوب نشد ملت

آفرید و  ها در کشور هزاران فاجعهیبانى آمریکائىى محمدرضا پهلوى به پشتکه حکومت مطلقه 43 بعد از سال

ها هزار ایران ادامه دادند؛ ده طلبى و تجاوز درها هم هرچه توانستند، به غارت و چپاول و توسعهآمریکائى

شکنجه تعلیم دادند، هزاران جنایت در ایران کردند، باالخره  مستشارشان در ایران بردند، خوردند، پول گرفتند،

این حرکت عظیم ملت ایران به رهبرى امام بزرگوار شروع شد. این دفعه، این  57 و دنبالهاش سال 56در سال 

کرد، فداکارى  دیگر مبارزهاى نبود که امید پیروزى براى دشمن وجود داشته باشد. ملت ایستاد، مقاومت مبارزه

ملت ایران  1351رانجام در سال س شدند؛ اما کشتهآموزانش در خیابانها کرد؛ مردانش، زنانش، حتِّى دانش

 -در طول مدت بیست و پنج سال مبارزه  - 51سال  تا 32ى طوالنى از سال پیروز شد. یعنى در این مبارزه

 1.ایران بود باالخره آن که پیروز میدان شد، ملت

 شود؟ هایی باید شناختهآذر در تاریخ ما با چه ویژگی 16 

در خیلى از کشورهاى دیگر هم  شاید -شور ما الاقل اینجور است جنبش دانشجوئى خصلت و خاصیتش در ک

عدالت است. شروع این حرکت یا مقطع  که ضد استکبارى، ضد سلطه، ضد دیکتاتورى و طرفدار -باشد 

 .آذر است 16ى این حرکت، همین شناخته شده

خون غلتیدند، تقریباً چهار دانشجو به خاک و  که در آن سه نفر 32آذر در سال  16جالب است توجه کنید که 

ى سرکوب عجیب همه -مرداد و آن اختناق عجیب  21بعد از کودتاى  مرداد اتفاق افتاده؛ یعنى 21ماه بعد از 

ى دانشجویان در دانشگاه تهران یک انفجار در فضا و در محیط به ناگهان به وسیله - نیروها و سکوت همه

عنوان اعتراض به  ت معاون رئیس جمهور آمریکا بود، آمد ایران. بهآید. چرا؟ چون نیکسون که آن وقمى وجود
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این دانشجوها در محیط دانشگاه  مرداد بودند، 21آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتاى 

آذر  16میشوند و سه نفرشان هم کشته میشوند. حاال  اعتصاب و تظاهرات میکنند، که البته با سرکوب مواجه

آذر مال دانشجوى ضد نیکسون است، دانشجوى ضد  16شود.  باید شناخته مختصاتى سالها، با این هدر هم

 .2ضد سلطه است آمریکاست، دانشجوى

 

 است؟ دولت آمریكا علیه ملت ما چه بوده مصادیق دشمنی

 تروریستی کمک به حرکتهای

رو شد. البته آنها با با لحن مخالفت روبهى ترش و چهره دولت آمریکا از اول با این انقالب با روى عبوس و

 اش در اختیار آمریکا،داشتند. ایران قبل از انقالب در مشت آمریکا بود؛ منابع حیاتى محاسبات خودشان حق هم

آمریکا؛ مرتعى بود براى  اش در اختیار آمریکا، عزل و نصب مراکز حساس در اختیارگیرى سیاسىمراکز تصمیم

از دستشان گرفته شد. میتوانستند مخالفت خود را  نظامیان آمریکائى و غیر آنها. خوب، این چراى آمریکائیان و

خواهشان، چه چه رؤساى جمهور جمهورى -اول انقالب دولت آمریکا  اینجور خصمانه ابراز نکنند؛ اما از

کسى پوشیده  با نظام جمهورى اسالمى بدرفتارى کرد؛ این چیزى نیست که بر - رؤساى جمهور دمکراتشان

کمک  ى جمهورى اسالمى وها انجام گرفت، تحریک مخالفین پراکندهکارى که از طرف امریکائى باشد. اولین

اى از نقاط در هر نقطه .طلب و تروریستى در کشور بود؛ از اول این کار را شروع کردندبه حرکتهاى تجزیه

ها را ما دیدیم؛ گاهى پول آنها را، و آمریکائى شتاى داشت، انگطلب در آنجا زمینهکشور که حرکتهاى تجزیه

در آنجا دیدیم؛ این براى مردم ما خسارت زیادى داشت. متأسفانه این  حتى در مواردى عناصر آمریکائى را ما

 .دارد کار هنوز هم ادامه

 ایران هایتصرف دارائی

ها گذاشته بود، را در اختیار آمریکائىحسابى بى ها و اجناس ایران. رژیم گذشته پولبعد تصرف و حبس دارائى

 وقتى بالگرد بگیرد، سالح بگیرد. بعضى از این وسائل، آنجا تهیه هم شده  براى اینکه از آنها هواپیما بگیرد،

این وسائل را در  تر اینکهآن وسائل را ندادند؛ آن پولها را که میلیاردها دالر بود، ندادند؛ و عجیب شد، انقالب

قائل شدند، خود را طلبگار کردند و از  جمع کرده بودند، نگه داشته بودند، انباردارى براى خودشانیک انبارى 

مالى را از یک ملت غصب کنند، پیش خودشان نگه دارند، ندهند،  !حساب قرارداد الجزائر انباردارى برداشتند

ملت  ه، االن هم ادامه دارد. هنوز اموالبگیرند! این رفتارى بوده که از آن روز شروع شد اش را همبعد انباردارى

 .ایران آنجاست
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 ایران چراغ سبز به صدام و کمک به او در جنگ با

ى به ایران. صدام اگر چراغ سبز بود براى حمله به صدام چراغ سبز دادند؛ این یک اقدام دیگر دولت آمریکا

گ را بر کشور ما تحمیل کردند؛ قریب مرزهاى ما حمله کند. هشت سال جن آمریکا را نمیگرفت، بعید بود به

 بخصوص در -جوانهاى ما، مردم ما در این جنگ به شهادت رسیدند. در طول این هشت سال  سیصد هزار

کمک تسلیحاتى،  کمک مالى، -ها پشت سر صدام بودند و به او کمک میکردند همیشه آمریکائى -سالهاى آخر 

داشتند. تحرک نیروهاى ما را در  میدادند و امکانات خبررسانىاى خبرهاى ماهواره -کمک کارشناسى سیاسى 

هاى صدام میفرستادند که از آنها علیه شبانه براى قرارگاه هایشان ثبت میکردند، بعد آن را همانجبهه در ماهواره

 استفاده کند. در مقابل جنایات صدام چشمهایشان را بستند جوانهاى ما و نیروهاى ما

 ما مسافربری شلیک به هواپیمای

افسر آمریکائى با موشکى که از ناو جنگى  بعد در آخر جنگ، هواپیماى مسافربرى ما را در آسمان خلیج فارس

شان کشته شدند. بعد به جاى این هواپیما بودند، که همه شلیک کرد، ساقط کرد. قریب سیصد نفر مسافر در

ن افسر پاداش و مدال داد. ملت ما اینها را فراموش رئیس جمهور وقت آمریکا به آ اینکه آن افسر توبیخ شود،

 میتواند فراموش کند؟ کند؟

 ایران اهانت به ملت

را، جماعت را، فرد را کشتند، علماى بزرگ تا  از تروریستهاى جنایتکارى که در داخل کشور ما مرد را، زن

دند که در کشورشان فعالیت کنند؛ حمایت کردند؛ به اینها اجازه دا هاى خردسال را ترور کردند و کشتند،بچه

ى بخصوص در دوره -تبلیغات خصمانه کردند. رؤساى جمهور آمریکا در طول این سالها  دائما علیه کشورمان

مسئولین ما، علیه  هر وقت علیه ملت ایران، علیه کشور ما، علیه -ى قبلى شدهى رئیس جمهور زائلساله هشت

به ملت ایران کردند. در طول این  و حرف مهمل و چرندى گفتند، اهانتىنظام جمهورى اسالمى صحبتى کردند 

 .سالها همیشه همین جور بوده است

 اسالمی سازی امنیت منطقه ما به خاطر دشمنی با جمهوریآشفته

عراق را دچار اغتشاش و آشفتگى کردند؛ براى  ى ما را، امنیت خلیج فارس را، افغانستان را،امنیت منطقه

سیل سالحها را به  -هاى سالح واقع براى پر کردن جیب کمپانى و البته در -با جمهورى اسالمى  ىمقابله

 ...قید و شرط حمایت کردندکردند؛ از رژیم صهیونیستى بى کشورهاى منطقه سرازیر

د اش را سپر کرد، آماى بگذراند، آمریکا سینهعلیه رژیم صهیونیستى قطعنامه هر وقت شوراى امنیت خواست

 .دفاع کرد و نگذاشت جلو و

 نسبت به ملت و مسئولین ایران تهدید و توهین



 

را تهدید کردند. دائم گفتند حمله میکنیم، گفتند طرح نظامى روى میز  مناسبت کشور مادر هر مناسبتى و بى

این  همیکنیم، چنان میکنیم. هر وقت علیه کشور ما حرف زدند، ملت ما را تهدید کردند. البت ماست، چنین

به ملت ایران، به دولت ایران،  .تهدیدها در ملت ما اثر نکرد، اما آنها دشمنى خودشان را از این راه نشان دادند

ى ملت ایران را باید ها چند سال قبل گفت ریشهآمریکائى به رئیس جمهور ایران بارها اهانت کردند. یکى از

اى است که مرده ئى گفت ایرانى خوب و معتدل ایرانىیکى از مسئولین آمریکا کند! در همین سالهاى اخیر

استقالل  این ملت بزرگ، به این ملت با شرف، به این ملتى که فقط گناهش این است که از هویت و باشد! به

 .خود دفاع میکند، اینجور اهانتها کردند

 تحریم ما به قصد دشمنی

ها از این بخش آمریکائى ه سود ما تمام شد. ما باید ازکشور ما را تحریم کردند، که البته این تحریم ب سى سال 

ایم، نمیرسیدیم. اى از علم و پیشرفت که رسیدهنقطه تشکر کنیم. اگر ما را تحریم نمیکردند، ما امروز به این

به خود بیائیم، به خود فکر کنیم، از درون خود بجوشیم. ولى آنها قصدشان  تحریم همیشه ما را وادار کرده که

 3.نبود، آنها میخواستند دشمنى کنند ن خدمتای

 

ملت ایران و جمهوری اسالمی  علت اصلی دشمنی دولت آمریكا با 

 چیست؟

ى صهیونیستى دنیا با جمهورى و در رأس آنها آمریکا و شبکه ناپذیر استکبارعلت دشمنى عمیق و آشتى

چیزهائى که آنها شعارش را میدهند، چه چه  -گاهى گوشه و کنار گفته میشود  اسالمى، این حرفهائى که

 با خود دارد،« نفى»نیست. مسئله این است که جمهورى اسالمى یک  -بعضى در داخل میکنند  تصوراتى که

 «.اثبات»یک 

سیاسى دنیا، نفى وابستگى سیاسى، نفى  ى قدرتهاىپذیرى، نفى تحقیر ملت به وسیلهنفى استثمار، نفى سلطه

سکوالریسم اخالقى؛ اباحیگرى؛ اینها را جمهورى اسالمى  ى مسلط دنیا در کشور، نفىنفوذ و دخالت قدرتها

 .قاطع نفى میکند

اثبات ارزشهاى اسالمى، دفاع از مظلومان  یک چیزهائى را هم اثبات میکند: اثبات هویت ملى، هویت ایرانى،

هاى ى دانش، و فتح قلهمسئله روى دردانش؛ نه فقط دنباله هاىجهان، تالش براى دست پیدا کردن بر قله

اثبات؛ اینها دلیل  این نفى و این .است که جمهورى اسالمى بر آنها پافشارى میکند دانش؛ اینها جزو چیزهائى

 .4ى صهیونیستى دنیاستدشمنى آمریکا و دشمنى شبکه
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 چیست؟ علت بنیادین مقابله ما با دولت آمریكا

این، اعتصام به «. بالطاغوت و یؤمن باللَّه فقداستمسک بالعروة الوثقى کفرفمن ی»فرماید: ى قرآن مىى شریفهآیه

امروز طاغوت  .طاغوت اللَّه چگونه است؟ با ایمان باللَّه و کفر بهکند. تمسک به حبلبراى ما معنا مى اللَّه راحبل

کند. است و آن را تأیید مىامریکاست؛ زیرا صهیونیسم را او به وجود آورده  اعظم در دنیا، رژیم ایاالت متحده

و  جانشین طاغوت اعظم قبلى یعنى انگلیس است. امروز تجاوز رژیم ایاالت متحده و همفکرانش امریکا

خود، در  همکارانش، دنیاى اسالم را در وضعیت دشوارى قرار داده است و دنیاى اسالم در پیشرفت

 .همفکران اوست کا و همکاران وموضعگیرى خود، در ترقى مادى و معنوى خود، زیر فشار امری

طاغوت نیست. کفر به طاغوت الزم است.  در بسیارى از بخشهاى امت اسالمى ایمان باللَّه هست؛ اما کفر به

امکانپذیر نیست. ما کشورها و دولتها و ملتها را به این که به  ى وثقاى الهىبدون کفر به طاغوت،تمسک به عروه

 . 5کنیم که تسلیم امریکا نشوندکنیم؛ ما دعوت مىنمىبشتابند، دعوت  جنگ با امریکا

 

 كند؟می یا رابطه با امریكا خطر او را برای ما كمآ

کم نمیکند. آمریکا به عراق حمله کرد؛ در  ى سیاسى با آمریکا براى ما مضر است. اوالً خطر آمریکا رارابطه

جا سفیر داشت، آن هم اینجا سفیر داشت. رابطه که داشتند؛ این آن ى سیاسى داشتند، سفیرحالى که با هم رابطه

نه امروز،  - هاى هیچ قدرتى را از بین نمیبرد. ثانیاً وجود رابطه براى آمریکائىطلبانهسیطره آمیز وخطر جنون

ها هم در آن کشور. انگلیسى اى بوده است براى نفوذ در قشرهاى مستعد مزدورىوسیله -همیشه اینطور بوده 

شان مرکز ارتباط با سفلگان ملت بود؛ سفارتخانه ها هم در طول سالیان متمادىطور بودند. انگلیسىهمین 

 ...ها یکى از کارهایشان این استدشمن بفروشند. سفارتخانه کسانى که حاضر بودند خودشان را به

را میخواهند. احتیاج به رفت و آمد  پایگاه ندارند؛ این اینها این خأل را در ایران دارند؛ احتیاج به پایگاه دارند، و

شان و ارتباطات نا مشروع آنها با عناصر سفله و جاسوسى و مأموران اطالعاتى ى مأموراندغدغهآزاد و بى

آقایان وراجى کردن و حرف  دارند؛ اما این را ندارند. ارتباط، این را براى آنها تأمین میکند. حاال مینشینند مزدور

ى با آمریکا براى ما مفید مضر است. نه آقا! نبود رابطه ى با آمریکا براى مان، که نبود رابطهزدن و استدالل کرد

 .6آمریکا مفید باشد، اول کسى که بگوید رابطه را ایجاد بکنند، خود بنده هستم ى بااست. آن روزى که رابطه

 

                                  
 ٩٠/٠٥/٨٩١٥ شرکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسالمى در دیدار بیانات 5
 ٨٩/٨٠/٨٩١٦هاى استان یزد دانشجویان دانشگاه بیانات در دیدار 6



 

 كنیم؟چرا با آمریكا مذاكره نمی

 ابرقدرتها بخواهد تهدید بکند و فشارى ذاکره نیست. یک طرف مثلى تهدید و فشار، مسایه ى درمذاکره

خوب، بنشینیم پشت  اى را نشان بدهد و از آن طرف هم بگوید خیلىبیاورد و تحریمى بکند و یک دست آهنى

 هیچ کس نمیکنیم. آمریکا همیشه با این چهره اى را ما بامیز مذاکره! این مذاکره، مذاکره نیست. اینجور مذاکره

 .براى مذاکره وارد میدان شده است

نمیشود، مثل یک ابرقدرت وارد مذاکره میشود. ما  ى معمولى وارد میدانکنندهآمریکا صادقانه مثل یک مذاکره 

ابرقدرتى را بگذارند کنار، تهدید را بگذارند کنار، تحریم را بگذارند کنار،  .ى ابرقدرتى مذاکره نمیکنیمبا چهره

زیر بار  هدف و نهایت مشخصى فرض نکنند که باید مذاکره به آنجا برسد. جمهورى اسالمىمذاکره یک  براى

زورگوئى متوسل نشوند، از  این فشارها نخواهد رفت؛ او هم به سبک خود به هر فشارى پاسخ خواهد داد. به

ى که آنجور است، امکان بیایند، اشکالى ندارد؛ اما تا وقت اى هم هست، پائیننردبان ابرقدرتى که نردبان پوسیده

 7.ندارد

 

 است؟ بعد از این مدت مبارزه كدام كشور پیروز میدان بوده

 

 پیروزی ملت ایران ماندن انقالب، نشانه

اینجا آن که پیروز شده است، اراده و تصمیم قاطع یک ملت  این در خور تأمل است. وقتى ما فهمیدیم که در

ى در همه ى ملتها؛ این یک اصلى میشوددرسى میشود براى همهخداست، این  همراه با ایمان و توکل به

نشیند، تاریخ، مبتنى بر اصول اسالمى، با نگاه کردن به این حادثه، به بار مى ى جدیدتحوالت تاریخى؛ فلسفه

اتفاق افتاده است؛ یعنى ملت ایران در تمام این  تدوین میشود و مورد قبول همه قرار میگیرد؛ و این واقعیت

عظیم است. به چه دلیل؟ به طرف ایران نگاه کنید؛ دلیلش این است که اینها  مدت و تا امروز، پیروز این میدان

تر شد. امروز نسل روز قوىانقالب را از بین ببرند، اما انقالب ماند؛ انقالب نه فقط ماند، بلکه روزبه میخواستند

ندیده است، با همان  نگ تحمیلى نبوده است، امام راى جانقالب نبوده است، در دوره جوان ما که در زمان

میکند و نفس میکشد که جوان دوران  انگیزه و با همان عزم و تصمیمى درس میخواند، کار میکند، زندگى

 .هاى بارز زنده بودن انقالب استآورد. اینها نشانه انقالب با آن عزم و تصمیم، انقالب را به وجود

 اسالمی ایران پیشرفت روز به روز
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کرد، ریشه دوانید، حرف  ى اینها، نظام اسالمى را مالحظه کنید؛ نظام اسالمى استحکام پیداى بر همهعالوه

وادار به اذعان و اعتراف کرد، خود را در چشم  خودش را به دنیا منتقل کرد، ملتها را در مقابل عظمت خود

حتِّى در چشم دشمنان خود، یک شخصیت عظیم و  امام بزرگوار ما .ملتهاى مسلمان و غیر مسلمان بزرگ کرد

به عنوان یک ملت پوالدین، یک ملت مقاوم، یک ملت مؤمن، یک ملت با بصیرت، در  عالیرتبه است. ملت ایران

 .معرفى شده است و در کشور، نظام اسالمى توانسته کشور را متحول کند دنیا

انقالب نیست. ایرانِ دوران قبل از انقالب، یک کشورِ عقب دوران قبل از بینید، ایرانِ ایرانى که امروز شما مى 

ابتکار بود. با این همه استعداد، با این همه مواریث مانده بود؛ یک کشورِ فراموش شده بود؛ یک ملتِ بى

ى داشت، نه در صحنه ى علم دنیافرهنگ غنى، این ملت هیچ بروز و ظهورى نه در صحنه تاریخى، با این

ى زمینه ى فناورى دنیا داشت، نه حرف نوئى براى دنیا داشت، نه ابتکارى درداشت، نه در صحنهسیاست دنیا 

داخل کشور، بجز یک مناطق معدودى که مورد توجه  مسائل منطقه و مسائل دنیا داشت؛ تابع محض بود. در

 ...بود ى مناطق کشور دچار ویرانى و دچار ناآبادانىبقیه مسئوالن و سردمداران رژیم بود،

جوانها در میدان علم و سازندگى و  ایرانِ امروز این پیشرفتها را دارد؛ این کارها، این ابتکارات، این بروز 

این حرفها آن زمان وجود نداشت. کشور پیش رفته؛ این پیروزى است. انقالب  .ى بخشهاحضور قوى در همه

 .شد اش بیشترروز آگاهىروزبه شد، ملت دارترروز بارورتر و ریشهنظام روزبه زنده ماند،

 آمریکائی افول ارزشهای

آمریکا در این سى سال، بیش از سى رتبه از لحاظ  در دنیا هیچ کس نیست که شک داشته باشد در این که 

ها هم به همین اقرار میکنند. بینند و میدانند؛ خود آمریکائىاین را مى اقتدار و وجاهت جهانى سقوط کرده؛ همه

 دولتمردان و دولتزنان که باید گفت -کارِ آمریکائى، دولتها و دولتمردان فعلى را استمداران قدیمىِ کهنههمین سی

سقوط  راست هم میگویند؛ امریکا .آمریکا را از آنجا رساندید به اینجا مسخره میکنند که شما -فعلى را  (!)

ى ما و دولتهاى دولتهاى منطقه ت. اگر امروزکرده. امروز هیچ دولتى در دنیا به قدر دولت آمریکا منفور نیس

عنوان روز برائت و نفرت از دولت آمریکا معین کنند و به مردم بگویند در  دیگر جرأت کنند و یک روزى را به

از موقعیت آبروئى  بیائید راهپیمائى کنید، بزرگترین راهپیمائى تاریخ در دنیا اتفاق خواهد افتاد! این این روز

 .آمریکا

آمریکا: باالخره یک دولت و یک ملت متکى است به آن فکر و منطقى که  لحاظ موقعیت منطقى و فکرى از 

ها باشد. آمریکائى ملتها فقط با پول که در دنیا اعتبار پیدا نمیکنند؛ باید فکر و منطقى وجود داشته .ارائه میدهد

ارزشهاى آمریکائى. براى این اصول و  ارزشهائى داریم؛ - به قول خودشان -میگفتند ما یک اصولى داریم 

 ...رسیده میکردند. امروز نگاه کنید ببینید وضعیت ارزشهاى آمریکائى به کجا ارزشها، در دنیا هى سر و صدا



 

آمریکا که در مقابل ملت ایران قرار  گیرى کرد که قدرت آمریکا، دولت آمریکا، استکبارمیشود اینجور نتیجه  

در  -است  91که امسال سال  -با ملت ایران شروع کرده بود  32ى طوالنى را از سال هگرفته بود و این مبارز

بین آمریکاست؛ و آن که پیروز شده، خورده، همان دولت مستکبِر متکبرِ خودبزرگ این مبارزه، آن که شکست

 .8سرافرازِ مصممِ مقتدرِ ایران است ملت

 

 برداشت؟ خواهدآمریكا چه زمانی از دشمنی با ملت ایران دست 

ى کشور که این، کارِ جانبهاست از اقتدار همه ها ادامه پیدا خواهد کرد، تا یک مقطعى؛ آن مقطع عبارتتوطئه

که توانستید کشور را به اقتدار علمى و به اقتدار اقتصادى آن وقتى .شما دانشجوها، کارِ شما نسل جوان است

خواهد شد؛  ها کما براى کشور فراهم کنید، آن روز البته توطئهکه توانستید عزت علمى روقتى برسانید و آن

ها ى با این توطئهى مقابلهبود و آماده ها بایدایم، منتظر توطئهخواهند شد. تا وقتى به آن نقطه نرسیده مأیوس

شد و آن تر خواهد تر خواهید بود، دشمن شما ضعیفبگذرد، شما قوى باید بود. و إن شاء اللَّه هرروزى که

 9.نهائى نصیب ملت بشود، إن شاء اللَّه روز دورى نخواهد بود روزى که پیروزى

 ی تاریخی ملت ایران با دولت مستكبر آمریكاسرانجام مبارزه 
 چه خواهد بود؟

کارزار بین اسالم و معارف  -امروز راه افتاده است  ما یقین داریم که در این کارزارى که بین حق و باطل،

ورزیهاى استکبارى سیاستهاى شیاطین عالم و در رأس آنها شیطان و طمع و بیدارى اسالمى از یک سو،اسالمى 

پیروزى با ماست؛ پیروزى با طرف حق است. در این، هیچ  -امریکا از یک طرف دیگر  بزرگ یعنى دولت

همین است؛ یعنى  الهى همى قرائن این را نشان میدهند و تأیید میکنند. طبیعتِ سنن وجود ندارد. همه تردیدى

اقدام بکنند، شکى نیست که بر باطل پیروز  غیر از این معنى ندارد. آن گروهى که طرفدار حقند اگر بایستند و

است و انتظار طبیعى از جریان سنن الهى در تاریخ، اقتضاء این  خواهند شد. سنتهاى الهى در جهت تقویت حق

 10.مشاهده میکنیم به تجربه این را را دارد. ما هم داریم
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آیا حضرت امام )ره( اگر در زمان حاضر زنده -3

 بودند، با مذاكره با آمریكا موافق بودند یا مخالف؟
در خصوص این پرسش توجه به عملکرد گذشته و حال آمریکا و فضای حاکم بر روابط بین الملل چه در زمان 

اگر دالیل قطع مذاکره و رابطه با آمریکا در حضرت امام )ره( و چه در زمان فعلی ضروری است بدیهی است 

زمان حضرت امام تا زمان فعلی نیز ادامه یافته باشد و یا عالوه بر استمرار آن دالیل، ادله دیگری نیز بر آن 

افزوده شده باشد، فرض تصور موافقت حضرت امام نسبت به مذاکره با آمریکا در شرائط کنونی نیز منتفی 

 .خواهد بود

که در بدو امر باید به آن اشاره داشت این است که به طور کلی مواضع رهبر انقالب و مسؤلین نظام ای نکته

جمهوری اسالمی در برابر همه مسائل از جمله مسئله برخورد با آمریکا تابع استدالل و منطق بوده است که پایه 

دهد و دیگری اصول و شور تشکیل میمنطق این نظام را به تعبیر مقام معظم رهبری یکی منافع ملی و مصالح ک

 11اند.عقاید و باورهای این ملِّت مسلمان که در راه آن قیام و برای استقرار آن ایستادگی نموده

در خصوص عملکرد گذشته و حال آمریکا آنچه مسلم است رفتار این دولت در زمان فعلی نسبت به زمان 

الملل نشان تر نیز شده است زیرا بررسی تاریخ روابط بینحضرت امام )ره( بسیار غیر قابل قبول و غیر منطقی

 1123ای که از سال دهد از زمانی که دورة حاکمیت دکترین مونروئه پایان یافت، یعنی پس از اتمام دورهمی

)زمان اعالم دکترین مونروئه( آغاز شده و انزوای این کشور را به مدت یک قرن به دنبال داشت، و پس از آن 

 12کشور منافع ملی خود را جهانی توصیف کرد. که این

ها و تضییع حقوق و منافع آنان توان سراغ داشت که این کشور از دخالت در امور دیگر کشورهیچ زمانی را نمی

به بهانة تأمین منافع خویش خودداری نموده باشد. عملکرد این دولت پس از خاتمة جنگ جهانی دوِّم که جهان 

شرق و غرب تقسیم شد نسبت به مناطق مختلف جهان از جمله ایران از زمان کودتای  به دو قطب استعماری

های گسترده این دولت نسبت به انقالب اسالمی و دیگر انقالبهای تا زمان انقالب و نیز دشمنی 32مرداد  21

ین ها پس از فروپاشی قطب استعماری کمونیسم بهترین شاهد ارهائی بخش جهان و تشدید این دشمنی

مدعاست. حضرت امام )ره( در بیان معروف خویش رابطه ایران و آمریکا را به رابطة گرگ و میش تشبیه 

 13نمودند.

ای که در آن یک طرف با سوء نیت و گرگ صفتانه بخواهد آنچه در این بیان آشکار است آن است که رابطه

اهد بود. حال اگر ثابت شد که این رابطة طرف مقابل را زیر سلطة خود درآورد به عقیده حضرت امام مردود خو
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های خود ادامه گرگ و میش نه تنها به قوت خود باقی است بلکه دولت آمریکا بیشتر از گذشته به دشمنی

دهد، تصور عقیدة حضرت امام )ره( نسبت به این مسئله در زمان حاضر )در فرض وجود ایشان در زمان می

زمانی حضرت امام این رابطه را به رابطة گرگ و میش تشبیه نمودند که  کنونی( چندان دور از ذهن نیست زیرا

نمودند. دو قطب استعماری شرق و غرب رو در روی هم قرار داشتند و تا حدی قدرت یکدیگر را تعدیل می

داند و بدون توجه به لکن پس از فروپاشی قطب کمونیسم که دولت آمریکا خود را مدعی بال منازع جهان می

توان گفت که بدتر کند، نمیتازی میها؛ این گونه در جهان یکهها و ملِّتالملل وخواست سایر دولتبین حقوق

ای از قبیل از سابق نشده است؟ آنچه مسلم است اختالفات ایران و آمریکا تنها بر سر یکسری مسائل حاشیه

زمان قابل تغییر و حل و فصل باشد، های بلوکه شده ایران و مواردی از این دست نیست که با گذشت دارائی

تر از اینهاست، بطوری که تصور رفع این اختالفات تر و مبنائیایبلکه اختالفات بین این دو کشور بسیار ریشه

تنها در تغییر ماهیت نظام اسالمی و یا نظام حاکم بر دولتمردان آمریکا متصور است. این اختالفات اساسی همان 

رانند، از جمله مواضع ایران در قبال ات رسمی آمریکا نیز هر از چند گاهی به زبان میمواردی است که مقام

مسئله فلسطین و سازش با رژیم غاصب اسرائیل، که حضرت امام همواره بر غاصب بودن اسرائیل تاکید 

 14داشتند

پایگاه دادن به  مواضع ایران در قبال سلطة آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه که حضرت امام مخالف جدی

و مواضع ایران در قبال مسلمانان تحت ستم در سراسر جهان وسلطه آمریکا بر  15آمریکا در منطقه بودند

هائی که به ساحت مقدس اسالم و قرآن و رسول خدا ـ صلی اهلل علیه و مواضع ایران در قبال توهین 16مسلمین،

اش در نابودی اسالم همواره بر توطئه آمریکا و ایادی شود )مانند کتاب آیات شیطانی( که حضرت امامآله ـ می

 17دادند.هشدار می

مواضع ایران در قبال حج و اعالم برائت از مشرکان که امام )ره( برائت از مشرکین، آمریکا و اسرائیل را وظیفه 

اسالمی که  مواضع ایران در رابطه با محرومان و مستضعفان جهان و دفاع از کشورهای 18دانستند.مسلمین می

و باالخره مواضع ایران در قبال دشمن   19حضرت امام معتقد بودند جهان اسالم به دست آمریکا گرفتار است
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ای و مبنائی بین ایران و از جمله اختالفات ریشه 20خواندن آمریکا که امام همواره بر آن تاکید داشتند،

شد و بر این اساس تفاوتی بین زمان حضرت  ها جز به تغییر حکومت، عملی نخواهدآمریکاست که تغییر آن

 .امام )ره( با زمان حاضر وجود نخواهد داشت

 :معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

 1319یوسف ترابی، روابط ایران و آمریکا، نشر عروج چاپ اول  -1

، ایران و امریکا امام خمینی و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، سید علی بنی لوحی -2

 .1311موسسه فرهنگی دانش چاپ اول 

 .1311موسسه فرهنگی قدر والیت، مذاکره با آمریکا، ماهیت و عملکرد آمریکا، چاپ اول   -3

 

 21ندای مرگ بر آمریکا از مسجد تا کلیسا -4

هاشمی رفسنجانی اخیراً مدعی شده است که امام خمینی )رحمت اهلل علیه( در اواخر عمر شریفشان مخالف 

پردازد. آیا به بوده است. یادداشت حاضر به واکاوی این ادعای هاشمی رفسنجانی می« بر آمریکامرگ »شعار 

 واقع امام تمایل به حذف شعار علیه آمریکا داشت؟!

وگویی که سایت رسمی مرتبط با ایشان آن را منتشر کرده، هاشمی رفسنجانی، در گفت آبادی؛اهلل امینسید روح

بوده است. ابتدا آنچه را که هاشمی مدعی « مرگ بر آمریکا»مینی موافق حذف شعار مدعی شده است که امام خ

 پردازیم.کنیم و سپس به نقد آن میوکاست نقل میکمآن شده است عیناً و بی

و اینکه « مرگ بر آمریکا»رسانی هاشمی رفسنجانی، وی با یادآوری حذف شعار بر اساس گزارش پایگاه اطالع

آمده در این خصوص، عملهای بههای تند بعدی و جوسازیشعار موافق بودند و واکنش امام با حذف این

تمام مطلب همان بود که نوشته بودم. اآلن هم دقیقاً یادم نیست که چه نوشتم. به هر حال، موافق »کند: تأکید می

صدر شعار داغ مردم بنینبودیم که در مجامع عمومی مرگ کسی را شعار دهیم. مثالً در اجتماعات ما مرگ بر 

بود که در نماز جمعه خواهش کردم که نگویند. مرگ بر بازرگان بود که خواهش کردم نگویند. مرگ بر 

ی آمریکا هم گفته بودم. من ذاتاً با چنانی نداریم. دربارهشوروی بود که گفتم اآلن با شوروی مشکل آن

 «دانم.میها را مفید نها مخالفم و آنهای تند و فحاشیحرف

ی این گزارش آمده است رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به اینکه چرا شعار مرگ بر در ادامه

پسندید، گفت: مرا یک اصل قرآنی به این روحیه رسانده است. قرآن از زبان خداوند به این و آن را نمی

                                  
 .229، ص 6همان، ج 20 
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ها های آنحق ندارید به بت»گوید: ـ مینیستبت که مهم ـدادند ها فحش میمسلمانان صدر اسالم، که به بت

ها هم متقابالً به خدا ها را سب نکنید، چون آنفرماید: بتفحش بدهید: و ال تسِّب الذین یدعون من دون اهلل. می

 22«شوید.ها میگویند و باعث گمراهی بیشتر آنبد می

 ی امام هست؟!آیا امام نیز جزء خانواده

کنند که شود بخش مهمی از ماجراست. بسیاری این گونه گمان میسوی چه کسی مطرح می اینکه این ادعا از

قابل اعتمادترین  هاشمی به دلیل سوابق انقالبی خود و از آنجا که یکی از محارم انقالب بوده است، در نتیجه

هرچند گذرا داشته باشند.  آنکه به جوانب دیگر ماجرا نیز نگاهیفرد برای نقل تاریخ انقالب نیز خواهد بود؛ بی

بیند و منبع هایی است که هر روز و شب میکند و این به غیر از خوابهاشمی هر سال خاطراتی را منتشر می

شود! تا این جای قضیه، خواب و بیداری هاشمی تبدیل به تاریخ شفاهی تاریخی بسیاری از هواداران او می

د و از شدت وضوح، به قول منطقیون، به محض تصور تصدیق انقالب شده است و آنچه گفتن آن ضرورت دار

 شود خود سخنان امام خمینی است.می

گذار انقالب ی بنیانی امام استناد کردند و گفتند او نوه، بسیاری به سخنان و مواضع نوه11ی در طول فتنه

ی امام خمینی نیز جزء خانوادهاست و طبیعتاً مواضع او مواضع امام است و کسی نبود که بگوید آیا شخص امام 

و اگر امام خمینی نیز جزء این خانواده است، پس آیا سخنان آن بزرگوار دارای حجت شود یا نه؟ محسوب می

 برای شناخت مسیر ایشان هست یا نه؟!

پرده و زمان صوتی از مواضع یک شخص وجود دارد، چرا بایستی به مواضع پشتزمانی که سند مکتوب و هم

امام خمینی موافق »رسیم: ی نه چندان کوتاه که بگذریم، به ادعای هاشمی مییی رجوع شود؟! از این مقدمهادعا

 «اند!حذف شعار مرگ بر آمریکا بوده

موجود است، نفی و ابطال « ی امامصحیفه»اهلل، که در این ادعا به راحتی با توجه به سخنان حضرت روح

 ی دیگری باشد.های پیچیدهلآنکه نیازی به استدالشود؛ بیمی
 ندای مرگ بر آمریکا؛ از مسجد تا کلیسا

و کمتر از یک سال قبل از وفات، در پیامی تاریخی به مناسبت پذیرش قطعنامه،  1361امام خمینی در سال 

نشاندگان آمریکا آتش زدن پرچم آمریکا را به حساب آتش زدن حرم و شعار مرگ بر دست»کنند: تأکید می

 «اند.و آمریکا و اسرائیل را به حساب دشمنی با خدا و قرآن و پیامبر گذاشته شوروی

شاءاهلل ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که ان»دهند امام خمینی در این پیام تاریخی ادامه می

ید را طنین اندازد، ی عالم منعکس سازد و آوای توحبر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه
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خواهیم که این قدرت را به ما صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود و از خدا می

ی مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا و شوروی را به صدا ارزانی دارد که نه تنها از کعبه

 23«درآوریم.

های تحت سلطه، از آمریکاست و کسانی که مظلوم ایران و سایر ملتهای ملت ی بدبختیاز منظر امام، همه

 کنند.دانند اشتباه میآمریکا را بهتر از شوروی ملحد می
  

 فحش نیست، ذکر است« مرگ بر آمریکا»شعار 

را به عنوان « مرگ بر شوروی»و « مرگ بر آمریکا»طبیعی است که امام خمینی یک سال پیش از وفات، شعار 

ی مساجد که از کاش این ندا نه تنها از مأذنهکنند ایانقالبی یک مسلمان مطرح کرده و آرزو می مانیفست

آن گونه که ـنه تنها فحش نیست « مرگ بر آمریکا»ناقوس کلیساها نیز به صدا درآید. از منظر امام خمینی، شعار 

 قلب خود را با آن جال دهد.بلکه ذکری است تاریخی که هر مسلمان باید ذهن و  ـگویدهاشمی می
  

را خالف « مرگ بر آمریکا»نهیب امام به آخوند مزدوری که 

 دانداسالم می

  
اهلل به اشاره شده است. حضرت روح« مرگ بر آمریکا»البته این تنها گفتاری از امام نیست که در آن به شعار 

فریاد برائت از »...کنند: زده و تأکید می مخالف اسالم است نهیب« مرگ بر آمریکا»گویند شعار آنانی که می

اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به آن امر عبادی است که رسولمشرکان در مراسم حج و این یک فریاد سیاسی

داند، فرمود. حال باید به آن آخوند مزدور، که فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروی را خالف اسالم می

 24«ل خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خالف مراسم حج است؟گفت تأسی به رسو

  
 پاسخ به چند شبهه:

  
 دهند.ای دارد؟ امام پاسخ میآیا شعار مرگ فایده

های شود؟ امام خمینی در یکی از پیامباعث نابودی آمریکا می« مرگ بر آمریکا»شاید گفته شود که آیا شعار  

وقتی یک میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل »فرمایند: دهند؛ آنجا که میخود، به این شبهه نیز پاسخ می

نیا اآلن هستند، که قریب یک میلیارد هستند، ی مسلمینی که در دترسد. اگر همهتواند، از همان فریادش مینمی

اگر در روز قدس، همه بیرون بیایند از خانه، فریاد بکنند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شوروی، 
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شان یک میلیارد، ذخایرشان این همه زیاد که آورد. جمعیتها مرگ میهمین قول مرگ بر شوروی، برای آن

کنند با هم مختلف باشید، اختالف کنید و ذلک، شما را وادار میبه ذخایر شما هستند. مع ها محتاجی دولتهمه

 25«ذخایرتان را ما ببریم و هیچ کدام صحبت نکنید.

  
 چرا تنها مرگ بر آمریکا؟!

 اند ونیز سخن گفته« مرگ بر شوروی»، از شعار «مرگ بر آمریکا»زمان با شعار شاید گفته شود امام خمینی هم 

اهلل مبنی بر به بینی تاریخی حضرت روحزمانی پس از پیشالزم است بر این نکته تأکید شود که شوروی اندک

تاریخ پیوستن تفکر کمونیسم، دچار مرگ شد و امروز با مرگ شوروی، دیگر نیازی به گفته شدن این ذکر 

 نبوده و نیست!« ممرگ بر صدا»نیست؛ چنان که بعد از کشته شدن صدام دیگر نیازی به شعار 

رسیم که نشان اگر از پاسخی که به این سؤال داده شد عبور کنیم، به نکات دیگری در بیانات امام خمینی می 

 اهلل، دشمن اصلی مسلمانان و مستضعفان جهان نه شوروی، که آمریکاست.دهد از منظر حضرت روحمی

در موضوع نهضت به اصطالح »نویسند: ر وقت، میپور، وزیر کشوی تاریخی به محتشمیامام خمینی در نامه 

آزادى، مسائل فراوانى است که بررسى آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجماالً گفت آن است که 

دهد که نهضت به ی این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقالب، شهادت مىپرونده

ى کشور ایران به آمریکاست و در این باره از هیچ کوششى فروگذار نکرده اصطالح آزادى طرفدار جدى وابستگ

خوار را، که هر چه بدبختى ملت است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکاى جهان

دانند و این ی او دارند از ستمکارى اوست، بهتر از شوروى ملحد مىهاى تحت سلطهمظلوم ایران و سایر ملت

 «هاست.اشتباهات آن از

های تحت سلطه از آمریکاست و کسانی که های ملت مظلوم ایران و سایر ملتی بدبختیاز منظر امام، همه 

 کنند.دانند اشتباه میآمریکا را بهتر از شوروی ملحد می

خط این بود » فرمایند:دهند و میشکن دیگری میامام خمینی، در جای دیگر، به این سؤال و شبهه پاسخ دندان 

اکبر را کردند تا آمریکا منسی بشود، یک دسته اهللکه اصالً آمریکا منسی بشود. یک دسته شوروی را طرح می

ی مرگ بر زدند، آن هم روز عاشورا. خط این بود که این قضیهزدند و کف میگذاشتند، سوت میکنار می

 26«آمریکا منسی بشود...
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 پایانی عمرتغییر نظر امام در سال 

از سوی دیگر، شاید این گونه استدالل شود که امام خمینی در یک سال پایانی عمر شریف خود، دچار تغییر در 

  اند. در این زمینه، توجه مدعیان را به چندین نکته باید جلب کرد:افکار و عقاید خود شده

ری را به صالح اسالم و مسلمین حضرت امام خمینی از چنان شجاعتی برخوردار بودند که اگر ام     .1

ترسید و اهلل از کسی جز خدا نمیکردند. حضرت روحشک خود پیش از هر فرد دیگری اقدام میدیدند، بیمی

گذار انقالب است و حال سؤالی که مطرح است؛ امامی که ی دوستان و دشمنان بنیاناین نکته مورد اتفاق همه

کسی هراس داشت که این تفکر خود را پیش از وفات علنی نکرد و تنها  از چنین شجاعتی برخوردار بود از چه

  این هاشمی است که از آن اطالع دارد؟!

اهلل شهید بهشتی که به کرِّات نقل شده است توجه کنیم و آن اینکه روزی ای از آیتالزم است که به ذکر خاطره

ی گویند: اگر همهاهلل میرود و حضرت روحم میها، نزد امااین شهید بزرگوار، خسته از نامالیمات و توهین

شوم ای نگران نمیزمان شعار مرگ بر خمینی دهند، ذرهگویند، هممی« درود بر خمینی»مردمی که در جماران 

 )نقل به مضمون(.

را تا روز وفات « مرگ بر آمریکا»شده مبنی بر موافقت خود با حذف شعار حال اینکه امام چرا ادعای مطرح 

 کنند سؤالی است که هاشمی باید بدان پاسخ دهد.علنی نمی

شود پرسید چرا این نظر تاریخی در اگر گفته شود نظر امام در یک سال پایانی تغییر کرده است، می     .2 

 شود و نه تنها به تصریح، بلکه به تلویح نیز اشارتی بدان نشده است.گذار انقالب دیده نمیی بنیاننامهوصیت

 رعکس به موارد زیر دقت کنید:ب 

های اسالمی و مستضعفان کنند: ملت ما، بلکه ملتی تاریخی خود تأکید مینامهی وصیتامام خمینی در مقدمه 

جهان مفتخرند به اینکه دشمنان آنان، که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسالم عزیزند، درندگانی هستند 

ریاست و  کشند و برای رسیدن بهی خود دست نمیمقاصد شوم جنایتکارانهکه از هیچ جنایت و خیانتی برای 

شناسند و در رأس آنان، آمریکا این تروریست بالذات دولتی است مطامع پست خود، دوست و دشمن را نمی

پیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود، که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و هم

 «ها از گفتن آن شرم دارند.ها از نوشتن و زبانشود که قلمی مرتکب میجنایات

اگر ما با دست »کنند: الهی خود خاطر نشان میی سیاسینامهگذار انقالب در بخش دیگری از وصیتبنیان 

مندانه با خدای خویش ی روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتجنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه

ات کنیم، بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم مالق

ی مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از آن تبعیت کنیم ی انبیای عظام و ائمهو این سیره و طریقه



 

توانند و قدرتمندان جهان ا زندگی کنند، میهو باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگی

 «ی آنان را تحمیل کنند.توانند خالف ایدهبر یک ملت نمی

خط »فرمایند: دهند و میشکن میامام خمینی )رحمت اهلل علیه( در جایی به این سؤال و شبهه پاسخی دندان  

ند تا آمریکا منسی بشود، یک دسته کرداین بود که اصالً آمریکا منسی بشود. یک دسته شوروی را طرح می

ی زدند، آن هم روز عاشورا. خط این بود که این قضیهزدند و کف میگذاشتند، سوت میاکبر را کنار میاهلل

 «مرگ بر آمریکا منسی بشود...

 شود:ی امام روشن مینامهو حال دو نکته از فحوای وصیت 

المللی قرار ی جنایتکاران بینبالذات است که در رأس همهاهلل تروریست آمریکا از منظر حضرت روح الف( 

 دارد.

ی روزگار محو شویم، بهتر از آن است که امام خمینی معتقدند اگر ما توسط آمریکا و شوروی از عرصه ب( 

 زیر پرچم این دو ابرقدرت طاغوتی، زندگی اشرافی داشته باشیم.
  

 سؤال و کالم پایانی

 امام خمینی را نیز مشمول ادعای شما کرده و آن را از دسترس مسلمانان دور کنیم؟!ی نامهآیا باید وصیت 

شکن است. حضرت رسیم که خلف صالح خمینی بتو در پایان به سخن و فرمایش مقام معظم رهبری می 

گوید ایران مىکنند که اگر ملت بعضى خیال مى»گویند: می« مرگ بر آمریکا»ی شعار ای، دربارهاهلل خامنهآیت

ى شعارى و ها، این یک مسئلهمبارزه با آمریکا یا مرگ بر آمریکا یا عدم رابطه با آمریکا و از این قبیل حرف

هاى منطقى و کامالً خردمندانه ى اساسىِ متِّکى بر پایهاحساسى محض است؛ نه. این اشتباه است. این یک مسئله

این را باید توجه کنید. ظاهر قضیه سیاسى است؛ اما باطن  و درست منطبق بر مصالح ملى این کشور است.

ى ملى، انسانى، تاریخى، وابسته به سرنوشت این کشور و این ملت و شما نسل جوان و قضیه، یک مسئله

  27«هاى آینده است.نسل

 

 مذاکره با آمریکا از دولت موقت تا دولت روحانی  -5
  

 رابطه چگونه آغاز شد؟

هجری  1261سال پیش بود که رابطه دیپلماتیک بین دو کشور آغاز شد، حدود سال  131گوید تاریخ می

سو سو آمد و میرزا ابوالحسن شیرازی و حاج حسینقلی خان صدرالسلطنه از اینشمسی. بنجامین آمریکایی از آن
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تاسیس آن روزهای به کشور تازهرفتند. این دومی را ایرانیان حاجی واشنگتن نامیدند چون نخستین سفیرشان 

ها البته دو لقب دیگر هم از همان اوایل به آمریکا دادند؛ ینگه دنیا گفتند که ظاهرا لغتی ترکی جهان بود. ایرانی

ای فرانسوی است به معنای ایاالت متحده آمریکا. بعدها البته است به معنای دنیای جدید و اتازونی که واژه

 در ایران یافت. آمریکا القاب دیگری هم

دار نبود. کدخدای جهان در آن روزها بریتانیا و شوروی داستان ایران و آمریکا در آن روزهای نخست، اهمیت

دوختند و به ها توجه کنند به همسایه شمالی چشم میرو ایرانیان بیش از آن که به دوردستبودند و از این

دو ابرقدرت آن روزهای جهان دو بار ایران را به دو نیم  جنوب. چشم دوختن البته سودی نداشت، چرا که این

قسمت کردند. با این حال پای آمریکا به سیاست ایرانی به طور مشخص از جنگ جهانی دوم باز شد. بعد از 

جنگ بود که آمریکا در ردیف پیروزهای این جنگ استقالل ایران را به رسمیت شناخت. از آن روز به بعد بود 

 آمریکا به معادالت داخلی و خارجی ایران باز شد. کم پایکه کم

 

 ؛ اولین شکاف در رابطه1332کودتای 

جا شکل گرفت. بعد از لغو قرارداد عهد قجری با انگلیس برای نفت و ها از آمریکا هم همیناولین بغض ایرانی

دق بر موازنه منفی نیز قرارداد نبستن با شوروی برای نفت شمال، سیاست دولت وقت ایران یعنی دولت مص

قرار گرفت. موازنه منفی به این معنا بود که به سمت هیچ ابرقدرتی نچرخیم، استقالل خود را حفظ کنیم و به 

کس امتیازی ندهیم. موضوعی که در نهایت باعث شد دولت وقت به سقوط کشیده شود. اما نقش آمریکا هیچ

ش کردند میان ایران و انگلستان توافقی صورت گیرد. با ها بسیار تالدر سقوط دولت مصدق چه بود؟ آمریکایی

این حال وقتی ایستادگی دولت وقت را دیدند چاره را در سقوط دولت مصدق تشخیص دادند. علت این بود 

کرد. کودتای بیست و هشتم که به قول آنها دولت مصدق داشت به سمت حزب توده و شوروی چرخش می

نهاد وقت ایران بود اولین غده چرکین را در رابطه ایران و آمریکا به وجود  مرداد که باعث سقوط دولت مردم

 آورد.

ها البته این نظر مردم ایران بود، چرا که شاه جوان ایران، پادشاهی مجدد خود را بعد از کودتا مدیون آمریکایی

داشت، جا پای ایاالت  بود. به همین علت و البته به دلیل عدم نزدیکی او به شوروی و ترسی که از انگلیس

هایی که ها و کمکسال بعد از آن تا سقوط نظام شاهنشاهی، در جای جای کشور باز شد. از وام 25متحده در 

شد تا تجهیز نظامی ایران به حدی که بتواند ژاندارم منطقه باشد و تا حضور می« اصل چهار ترومن»در قالب 

گرفته تا نهادهای دولتی. قرارداد مودت ایران و آمریکا در این دوره هزاران مستشار آمریکایی در ایران از ارتش 

 تنظیم شد و مشاور خارجی شاه بیش از آن که سفارت انگلیس باشد، سفارت ایاالت متحده بود.



 

 

 وابستگی به شاه، دومین اتهام آمریکا در ایران

طور مردم ایران کاشت. ماجرا به این وابستگی شدید شاه به آمریکا دومین تخم کینه را در زمین احساسات

مشخص از زمان تصویب کاپیتوالسیون در مجلس ایران شروع شد. آن هنگام که به قول امام خمینی)ره(، رهبر 

اگر یک خادم آمریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط این بازار ترور کند، پلیس ایران حق ندارد »کبیر انقالب، 

ایران حق ندارند محاکمه کنند. حق ندارند. باید برود آمریکا، آنجا در آمریکا های جلوی او را بگیرد. دادگاه

تر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را های آمریکا پستها تکلیف را معین کنند. ملت ایران را از سگارباب

ند. چنانچه یک کنکنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مأخذه میزیر بگیرد مأخذه از او می

 «کس حق تعرض ندارد.ترین مقام را زیر بگیرد، هیچآشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ

گرفت ها در ایران مورد حمله مبارزان مسلح قرار میبعد از آن هم موج حمایت به حدی بود که مراکز آمریکایی

وحیدی صف( و شعار مرگ بر آمریکا، یکی از ساالر در تهران توسط گروه ت)مثل حمله به رستوران خوان

 شده بود. 1351شعارهای مردم بخصوص در سال 

 

 تسخیر سفارت؛ تیری به قلب رابطه

همین وابستگی بعد از انقالب اسالمی هم کار دست آمریکا داد. دولت آمریکا پس از فرار شاه از ایران و 

که این کشور چهارمین کشوری بود که انقالب این  پیروزی انقالب هم دست از حمایت شاه برنداشت. با وجود

مردم ایران را به رسمیت شناخت، بعد از مدتی به علتی که درمان شاه ذکر شد او را به کشور خود راه داد. مردم 

ای از دانشجویان انقالبی به تالفی این کار و نیز باز پس ندادن از این اقدام آمریکا بسیار خشمگین شدند و عده

ل ایران و اموالی که شاه از ایران برده بود، تصمیم گرفتند سفارتخانه آمریکا در تهران را تسخیر کنند. کاری اموا

روز در  444ای از کارمندان سفارت که عدهکه در فضای آن روز جهان مثل بمب منفجر شد. بخصوص این

ت معلوم شد دخالت آمریکا در ایران و امور اختیار ایرانیان بودند. بعد از حمله دانشجویان و خواندن اسناد سفار

داخلی آن ورای آن چیزی است که تصور شده است. این حمله باعث شد اسنادی از دخالت آمریکا در برخی 

ها با برخی عوامل دولت موقت ایران ای ایران آشکار و همچنین مذاکرات آمریکاییهای قومی و فرقهدرگیری

 مخالفت دولت با اقدام دانشجویان به استعفای دولت مهدی بازرگان انجامید.روشن شود. اتفاقی که در کنار 

 

 چهار عامل گسست ایران و آمریکا بعد از انقالب

گاه به طور کامل عملی بعد از این حادثه و فارغ از حمله طبس و پس از آن توافق سه جانبه در الجزایر )که هیچ

حمیلی باز هم دو ملت را از هم دور کرد. اکثر مردم ایران دست نشد(، حمایت آمریکا از دولت عراق در جنگ ت



 

آمریکا را در خون بیش از چندصد هزار شهید این جنگ دیدند. بخصوص اواخر جنگ که رویارویی ایران و 

آمریکا در خلیج فارس مستقیم شد و حتی کار به جایی رسید که آمریکا هواپیمای مسافربری ایران در 

داد کرد. با این حال حوادثی چون مک فارلین یا همان ایران کنترا هم پیش آمد که نشان می فارس را ساقطخلیج

دستی از طرف آمریکا به طرف ایران دراز شده؛ ولی ایران انقالبی آن روزها تمایلی برای گرفتن آن دست 

 نداشته است.

ما سایه جنگ همیشه بر سر رابطه ایران جنگ که تمام شد، درگیری نظامی میان ایران و آمریکا ایجاد نشده بود، ا

گفت جنگ ها روی میز است و ایران با تجهیز دفاعی خود میگفت همه گزینهو آمریکا بود. آمریکا همیشه می

ایران و آمریکا به همه منافع آمریکا در منطقه گسترش خواهد یافت. به طور مشخص منظور از این حرف 

ترین مانع در مسیر رابطه مجدد ایران و گوییم تنها مانع، باید بگوییم مهماسرائیل بود. رژیمی جعلی که اگر ن

آمریکا بوده و هست. ایران به صورت مکرر حمایت خود از فلسطینیان را اعالم کرده و موجودیت اسرائیل را 

دیکی به زیرسوال برده و در مقابل، اسرائیل که حیاتش با تنش ممکن است، با البی قوی خود آمریکا را از نز

کند و منافع خود را در ایران هراس داده است. آمریکا هم البته خود مقصر بزرگی است که از رژیمی حمایت می

دهد که هیچ مبنای حقوقی را در دنیای امروز قبول ندارد و فقط به فکر خود و شهروندان)!( حیات او قرار می

شد داغ نفرت ایران از آمریکا تازه شود. م باعث میها هخویش است. در کنار اسرائیل، تمدید ساالنه تحریم

های جدی علیه کشورمان اعمال کرد و که روابط سیاسی خود با ایران را قطع کرد؛ تحریم 1351آمریکا از سال 

ها در چند سال اخیر به بهانه برنامه حتی به قراردادهای وقت میان دو کشور هم احترام نگذاشت. این تحریم

ای در اله حقوق بشر شدت گرفت. البته آمریکا حامی اصلی فشار بر ایران در مورد برنامه هستهای و مسهسته

های پس از شورای امنیت ملل متحد هم بوده است. این را هم باید در نظر داشت که آمریکا در همه سال

کرده و به ب میهایی برای حمایت از مخالفان نظام جمهوری اسالمی تصویپیروزی انقالب اسالمی، بودجه

 ای علیه ایران حضور فعال داشته است.انحای مختلف در جنگ سیاسی و رسانه

 

 راه پر پیچ و خم رابطه

که ندای  1361مجموع اینها باعث شد برقراری رابطه و دیالوگ میان ایران و آمریکا سخت شود. از سال 

ها در وقت پیش، این مساله یکی از دغدغهمذاکره با آمریکا از زبان یک عضو دولت سازندگی تا همین چند 

 سیاست خارجی ایران بوده است.

دولت هاشمی به گفته خود او نتوانست در این زمینه کاری از پیش ببرد. دولت محمد خاتمی هم اگرچه 

زدایی در خارج را سیاست خود کرده بود، اما موفق نشد به این کار دست بزند و حتی اواخر دوره خاتمی تنش



 

سو بدتر هم شد و ایران در محور شرارت قرار گرفت. دولت نهم و دهم میل خاصی به مذاکره و از آن وضع

جمهور وقت نژاد به رئیسای از طرف آقای احمدیالبته مناظره با روسای جمهور آمریکا نشان دادند و حتی نامه

سال باقی بماند. حاال در چارچوب  34آمریکا، جورج بوش فرستاده شد اما پاسخی دریافت نکرد تا قفل رابطه 

سیاست کلی عزت، حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب سیاست تعیینی رهبری در دیپلماسی و نیز تاکتیک 

 وگو را آغاز کردند.نرمش قهرمانانه، ایران و آمریکا با یکدیگر گفت

رای تاریخی پر از وگوی نیم ساعته وزرای خارجه و بعد از آن روسای جمهور مهلت کوتاهی است بگفت

بینانه خوش کرد. باید واقعوگو با تلفن همراه دلاعتمادی و دشمنی. برای این تاریخ پر از حادثه نباید به گفتبی

 .به مطالبات دو طرف نگاه کرد و حفظ اصول و اقتدار ملی را فراموش نکرد

ه(، رهبر کبیر انقالب واژه آمریکا ها و مکتوبات حضرت امام خمینی)راین تعداد دفعاتی است که در سخنرانی

ای یافت که بدون نکوهش آمریکا و دولتمردان آن به کار رفته است. مسلم است در این میان شاید نتوان جمله

به پایان برسد. همه جمله معروف امام خمینی مبنی بر شیطان بزرگ بودن آمریکا را به یاد دارند. حاال در آستانه 

ان دو کشور بد نیست نگاهی شود به موضع امام خمینی درباره این کشور و مذاکره با فصل جدیدی از رابطه می

  .آن

های مهم و قاطع امام در مورد آمریکا هنگام تسخیر سفارت آمریکا بود. ایشان در شانزدهم آبان یکی از واکنش

دند. امام در این سخنرانی های معروف خود درباره آمریکا را به زبان آورسخنرانی کردند و یکی از جمله 1351

اند ها رفتهبینید که اآلن مرکز فساد آمریکا را جوانشما می»ضمن حمایت ضمنی از اقدام دانشجویان گفتند: 

هایی هم که در آنجا بوده گرفتند و آن النه فساد را به دست آوردند و آمریکا هم هیچ اند، و آمریکاییگرفته

 «تواند بکند.هم مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطی نمیها تواند بکند و جوانغلطی نمی

اما چرا امام خمینی تا این حد روی آمریکا حساس بودند و تا این اندازه برخورد تندی با این کشور داشتند. از 

ها و نظر امام خمینی، آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است و همه مصیبت

قدر صدمه که ما آن»گفتند: ران از جانب این کشور است. ایشان در تعبیری ساده و گیرا میهای ما در ایگرفتاری

شد که واکنش ایشان نسبت به مذاکره یا رابطه و به این ترتیب معلوم می« کس ندیدیم.از آمریکا دیدیم از هیچ

 چه بود.

که آدم روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این با آمریکا»، «بینند خدا بیدارشان کندآنهایی که خواب آمریکا را می»

روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با ظالم است، روابط یک غارت »و « بشود و از ظلم کردن دست بردارد.

این سه جمله از میان جمالتی انتخاب شده که رهبر فقید انقالب درباره رابطه با آمریکا « شده با غارتگر است.



 

ها برای نشان دادن مخالفت شدید ایشان با هرگونه مذاکره و رابطه در آن برهه زمانی جملهگفتند و شاید همین 

 شد.کافی باشد. در زمانی که هر کنشی از این دست به چشم یک سازش دیده می

اما اگر از سیزدهم آبان در بدو انقالب اسالمی صحبت کردیم، بد نیست واکنش امام به ساقط کردن هواپیمای 

مردم آزاده جهان »ی ایران را که اواخر عمر ایشان انجام شد، هم ببینم. آنجا که ایشان در پیامی گفتند: مسافربر

اند و تا عزم خود را برای رویارویی با کفر و ها بخصوص آمریکای جنایتکار صدمه دیدههمیشه از ابرقدرت

امام در ادامه سخن از « ه خواهند بود.گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازشرک جهانی و آمریکای سلطه

جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اسرائیل نیست؛ جنگ ما، جنگ با عربستان و »یک نبرد تازه گفتند و افزودند: 

های فارس نیست؛ جنگ ما، جنگ با مصر و اردن و مراکش نیست؛ جنگ ما، جنگ با ابرقدرتشیوخ خلیج

است علیه تمامی ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسالم است علیه شرق و غرب نیست؛ جنگ ما، جنگ مکتب م

های مرفهین و های دنیای سرمایه داری و کمونیزم؛ جنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانیتمامی نابرابری

شناسد، این جنگ محصور در مرز و بوم نیست، درد کشورهای اسالمی است. این جنگ سالح نمیحاکمان بی

داند. این جنگ، جنگ اعتقاد است، اشانه و شکست و تلخی کمبود و فقر و گرسنگی نمیاین جنگ، خانه و ک

انقالبی علیه دنیای کثیف زور و پول و خوشگذرانی است. جنگ ما، جنگ قداست،  ـهای اعتقادی جنگ ارزش

ان تنفس هاست. رزمندگان ما در دنیای پاکِ اعتقاد و در جهان ایمعزت و شرف و استقامت علیه نامردمی

دانند جنگ بین استکبار و اسالم است، جهانخواران را آرام نخواهند گذاشت کنند و مسلمین جهان هم که میمی

به این ترتیب امام خمینی اواخر عمر خود این نظر را « کنند.های خود را بر همه کاخ نشینان وارد میو ضربه

که در رویدادها و حوادث تاریخی باشد در از آنمورد تاکید قرار دادند که مشکل ایران و آمریکا بیش 

 ایدئولوژی و مکاتب اعتقادی است و مسلم است که مذاکره در این مسیر کاری است بسیار دشوار.

سال پس از آغاز روابط سیاسی میان ایران و ایاالت متحده آمریکا، اکنون بار دیگر موضوع روابط دو کشور 130

 .دیپلماتیک تبدیل شده است به بحث داغی در محافل سیاسی و

های بسیاری را رابطه ایران و آمریکا چنان که در مطالب دیگر این پرونده مورد اشاره قرار گرفته، فراز و نشیب

ها همیشه با خشم و تاثری عمیق همراه است؛ روندی از کم برای ایرانیتجربه کرده است و مرور آن دست

از سوی ایران که با وقوع انقالب اسالمی مورد خدشه قرار گرفت و از وابستگی همه جانبه اقتصادی و سیاسی 

آن پس جایش را به یک دشمنی عمیق از سوی طرف آمریکایی داد. با هر معیار و میزان که حساب کنیم انقالب 

 اسالمی نقطه عطف روابط تهران و واشنگتن است، انقالبی که به بیش از سه دهه وابستگی پایان داد.

آمریکا تمام تالش خود را برای  1351یان دادن به بیش از سه دهه وابستگی باعث شد تا از سال همین پا

 کار گیرد.شکست انقالب و براندازی نظام سیاسی برآمده از آن به



 

های تروریستی مخالف جمهوری اسالمی، حمایت از قد از گروهکهای ایران، حمایت تمامبلوکه کردن دارایی

های یلی و حضور نظامی در منطقه با هدف تحت فشار قراردادن تهران، تصویب تحریمعراق در جنگ تحم

ای در یکجانبه علیه کشورمان و تحریک دیگر کشورها به همراهی با این نبرد اقتصادی، فشار تبلیغاتی و رسانه

ام جمهوری های مذهبی و قومی در منطقه با هدف تضعیف نظهراسی، ایجاد درگیریچارچوب طرح کلی ایران

ای، همه و همه از جمله های علمی و تکنولوژیکی ایران ازجمله در انرژی هستهاسالمی و جلوگیری از پیشرفت

های عملی برداشته شده از سوی واشنگتن برای مقابله با گفتمان انقالبی ایران و جلوگیری از رشد این تفکر گام

 هاست.در سطح منطقه و در میان دیگر ملت

سویه رابطه با ایران آغاز شده و در قالب دهه دشمنی واشنگتن با تهران که با قطع یکمه، بیش از سهبا این ه

فقط نتوانسته به فروپاشی نظام جمهوری های نظامی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی ادامه یافت، تاکنون نه تاکتیک

های اخیر نشان داد نفوذ عربی طی سالاسالمی ایران منجر شود که بازتولید ادبیات انقالبی در کشورهای 

نظیر میان های گفتمانی انقالب اسالمی ازجمله صیانت از استقالل و مقاومت در راه آزادی محبوبیتی کمشاخص

 های منطقه دارد.ملت

چنین است که اکنون رئیس دولتی دست دوستی خود را به سوی ایران دراز کرده که زمانی رئیس پیشین آن، 

ها تا این داعیه دانند راه طی شده از آن دشمنیدانست و کم نیستند کسانی که میمحور شرارت میایران را 

دست آمده است. ایستادگی و مقاومتی که باعث شده دولتی که دوستی و نزدیکی فقط با ایستادگی و مقاومت به

وز مجبور به پذیرش حقوق تافت امرزمانی، چرخش حتی یک سانتریفیوژ را در جمهوری اسالمی ایران برنمی

 ای ایران شود.هسته

گاه به کنشی نسنجیده و های آشکار درباره حمایت ایران از تروریسم هیچکه آن تهمتسو، چناناما در این

زدگی میان زده در عرصه دیپلماسی منجر نشد، امروز تعارفات دیپلماتیک درباره نزدیکی به تهران هم ذوقشتاب

ورزی، روابط خود با واشنگتن را بر کند، چراکه تهران براساس عرف سیاستان ایجاد نمیسیاستمداران کشورم

 کند، نه گفتار.اساس مشاهده رفتار این کشور تنظیم می

توان از نخبگان سیاسی کشوری که تاریخ استقالل آنها تنها با بخشی از تاریخ معاصر ایران برابری هرچند نمی

ها را داشت، اما از دستگاه دیپلماسی کشورمان اتیک در برقراری ارتباط با دیگر ملتکند، انتظار ثبات سیستممی

رود در پاسخ به تغییر رویکرد جدید این کشور و سیاست لبخند واشنگتن که به تعبیر برخی، ارتقا انتظار می

سال 131طی یافته همان سیاست هویج در کنار چماق امپریالیستی است، تجربه دوری و نزدیکی دو کشور 

ای که از حاجی واشنگتن در عهد قجر آغاز شده و اکنون به محمدجواد ظریف گذشته را مرور کند؛ تجربه

 رسیده است.



 

ها تابوی مذاکره میان ایران و آمریکا را شکست. ای روحانی و اوباما به قول برخی رسانهدقیقه 15مکالمه تلفنی 

یی برای شکستن این تابو انجام شده بود، اما هر بار به دالیلی به هابا این حال قبل از این مکالمه هم تالش

  .نتیجه نرسیده بود

سفارت آمریکا حدود یک سال بعد از انقالب اسالمی ایران باز بود. در این مدت هم کارمندان سفارتخانه 

ینها، دیدار مقامات دولت ترین اازجمله سفیر و هم فرستادگان دولت آمریکا با مسئوالن ایرانی دیدار داشتند. مهم

ها بود. طبق اسناد تازه منتشر شده حتی در موقت مهدی بازرگان، عباس امیرانتظام و ابراهیم یزدی با آمریکایی

الوقوع عراق به ایران هم داده شده بود. در این دوران شهید بهشتی هم به عنوان این دیدارها خبر حمله قریب

 .مقام ارشد سفارت آمریکا در تهران دیدار کرده بود یک عضو ارشد شورای انقالب با یک

مذاکره بعدی دو کشور در فضایی کامال متفاوت بود. دولت قبلی ایران به دلیل تسخیر سفارت آمریکا کنار رفته 

جانبه الجزایر شرکت ها که در مذاکرات سهتر روی کار آمده بودند. همانبود و حاال دیگر مسئوالنی انقالبی

ای که بعدها سند موسس دیوان داوری خاصی در جهان برای رفع اختالف میان اتباع دو کشور معاهدهکردند. 

 ایران و آمریکا بود.

ماجرای مک فارلین مذاکره بعدی ایران و آمریکاست. دولت آمریکا در میانه جنگ ایران و عراق با در اختیار 

ای خود در حل گروگانگیری ستفاده از قدرت منطقهکند ایران را به اگذاشتن مقداری اسلحه نظامی سعی می

های آمریکایی در ایران و هفت دور مذاکره اتباع آمریکا در لبنان وادارد. حاصل حضور بدون دعوت دیپلمات

 الملل برای خود قائل است.هیچ نیست مگر رسوایی کشوری که ظاهرا پرستیژ باالیی در عرصه روابط بین

خواسته با گوید او میگیرد. هاشمی میهایی برای مذاکره صورت میی تالشدر دوران هاشمی رفسنجان

کند که نتوانستن با نخواستن های خودش وارد مذاکره شود، اما نتوانسته و بعد از آن خاطرنشان میشرطپیش

ضوع گوید طرح این موفرق دارد. محمد جواد الریجانی هم که در این دوره در وزارت خارجه حضور دارد می

 حتی به شورای امنیت ملی هم رفت ولی به دالیلی کنار گذاشته شد.

کسب کرسی ریاست جمهوری توسط سیدمحمد خاتمی فرصت دیگری برای دیپلماسی دو کشور بود، 

ها سخن وگوی تمدنجمهور ایران در سال نخست ریاستش به آمریکا رفت و از گفتبخصوص این که رئیس

های ایران و آمریکا حرف زد. بعدها اما شرایط داخلی به .ان.ان. از دوستی ملتای با سیگفت و در مصاحبه

وگو ممتنع شد. روی کار آمدن دولت جمهوریخواه بوش پسر در آمریکا هم ای پیش رفت که امکان گفتگونه

دو کشور  ای میانشرایط را دشوارتر از قبل کرد. در این دوره البته در کنفرانس بن برای افغانستان مذاکره

شود رابطه میان دو کشور در جریان جنگ علیه القاعده هم وجود داشته که گفته میصورت گرفت کما این

 است.



 

جمهور بعدی بود. او تئوری مدیریت جهانی داشت و از این رو تالش کرد ابتدا با نژاد، رئیسمحمود احمدی

کا بنیادهای نظری آنان را به چالش بکشد. با این نامه و سپس با دعوت به مناظره روسای جمهوری ایران و آمری

حال از آن سو جوابی نیامد. اینها البته مانع این نیست که دو تحول بزرگ در این دوره به چشم نیاید؛ مذاکره سه 

 ای.کنندگان هستهجانبه ایران و آمریکا با حضور عراق در این کشور و حضور آمریکا در جمع مذاکره

از همان روزهای اول نشان داد سیاست خارجی متفاوتی دارد. او ظریف را به وزارت  دولت حسن روحانی

خارجه انتخاب کرد که ید طوالیی در شناخت آمریکا دارد و در روزهای اول ریاست جمهوری خود با ارائه 

را ببینند و  تاکتیک نرمش قهرمانانه رهبری به نیویورک رفت تا ابتدا در دیداری کوتاه دو وزیر خارجه یکدیگر

  .جمهور پای حرف هم بنشینندای دو رئیسبعد از آن در مکالمه

حتما برای شما هم پیش آمده که از دست کسی ناراحت بوده و رابطه خود را با او قطع کرده باشید. در این 

چه ظلمی به  افتند که فالنی در کدام بخش از زندگی منها به این فکر میمدت قطع رابطه یا قهر معموال انسان

ها در یک دادگاه یکجانبه در ذهن ها و بدرفتاریمن کرد و چگونه با من بدرفتاری کرد. فهرستی از این ظلم

کند. این مطلب تر میانجامد و نفرت را طوالنیشود و سرانجام به ادامه قهر یا قطع رابطه میانسان ردیف می

های اخیر باعث شده دیوار رابطه میان ایران و آمریکا لنگاهی دارد به چند حادثه یا رفتار که در طول سا

همچنان بلند باقی بماند. این توضیح الزم است که در این مطلب از هر دو نظرگاه ایرانی و آمریکایی به ماجرا 

 .نگاه شده است

 
 گویند؟ها چه میآمریکایی

وقتی که دانشجویان پیرو خط امام سفارت دهد، رخ می ٨٩٥١ها نخستین ماجرا در سیزدهم آبان برای آمریکایی

المللی و اخالقی بوده و در صورت گویند این کار خالف قواعد بینکنند. آنها میآمریکا در تهران را تسخیر می

که گروگان گرفته شوند. همین موضوع از نظر  شدند نه اینتخلف کارکنان سفارتخانه، آنها باید اخراج می

گویند در شرایط انقالبی آن روزهای اعتمادی است. البته ایرانیان در مقابل میت بیها نخستین خشآمریکایی

ایران تسخیر محلی که به عنوان جاسوسی و اقدام علیه انقالب نوپای مردم شناخته شده امری طبیعی و حق 

، این برهه از سال گذشتن از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا ٩٦ملت ایران بوده است. با این حال هنوز بعد از 

 شود.ها از ایرانیان شناخته میتاریخ به عنوان اولین خاطره تلخ آمریکایی

ها معتقدند دست ایران در اسارت چند دومین خاطره تلخ آمریکا باز هم مربوط به گروگانگیری است. آمریکایی

ه خاورمیانه بخصوص در در منطق ٨٨١٠و کل دهه  ٨٨٨٠های پایانی دهه گروگان غربی و آمریکایی که در سال

گوید گروگانگیری این شود. البته ایران این موضوع را رد کرده است و میلبنان ربوده شدند، دیده می

ها در لبنان وجود داشته است. البته در خاطرات برخی مسئوالن ها بخشی از تنشی بوده که در آن سالآمریکایی



 

شود که با استفاده از عمق ها دیده میآزادی این گروگان هایی برایرفسنجانی تالشایرانی همچون هاشمی

 استراتژیک ایران در این کشور و جامعه شیعی آن انجام شده است.

اما چند بمبگذاری هم باعث شد که رابطه میان ایران و آمریکا شکرآب شود. سه بمبگذاری مهم، یکی در 

یی در لبنان و یکی هم در سفارت این کشور در های خبر عربستان، دیگری در پایگاه نیروهای آمریکابرج

ها به سوی ایران نشانه رود. با این حال این مسائل هم بیروت باعث شد که باز هم انگشت اتهام آمریکایی

المللی ثابت نشد. جالب این که بعدها گاه در یک رویه دادرسی عادالنه بینصرفا در حد اتهام باقی ماند و هیچ

های باستانی در موسسه ها و چند اتهام دیگر، اموالی از ایران )مثل لوحانند این بمبگذاریبه دلیل مسائلی م

 شناسی دانشگاه شیکاگو( توقیف شد تا غرامت شهروندان آمریکایی با آن پرداخت شود.شرق

ها کشانتهای جنگ تحمیلی، اما حادثه دیگری باعث شد قفل چهارم بر رابطه ایران و آمریکا بخورد. جنگ نفت

روی هم قرار داد. آمریکا در پوشش در خلیج فارس که از سوی عراق شروع شد؛ ایران و ایاالت متحده را روبه

کرد تا بتواند ایران را از نظر تجاری ضعیف کند و مانع فروش برقراری امنیت خلیج فارس به عراق کمک می

این کنش، واکنش نشان داد و بعد از این،  گذاری وسیع در خلیج فارس بهنفت شود. ایران هم از طریق مین

ها های تندروی ایران و ناوهای آمریکایی رخ داد. در عین حال آمریکاییهای مستقیمی میان قایقدرگیری

ای سه موضوع دیگری های دیگری هم دارند. امنیت اسرائیل، موضوع حقوق بشر در ایران و مساله هستهبهانه

 شود و مانع اصلی در برقراری رابطه دو کشور است.دیده میها است که از سوی آمریکایی

 

 ایرانیان چه خاطرات بدی دارند؟

ها شکل گرفت. وقتی در صبح ها قبل از آمریکاییاما در طرف ایران وضع چگونه است. اولین کینه ایرانیان مدت

به همراه اراذل و اوباش، کار نیمه ای عناصر ایرانی ها و عدهبیست و هشتم مرداد بیدار شدند و دیدند آمریکایی

تمام بیست و ششم مرداد را تمام کردند و دولت قانونی و منتخب محمد مصدق را از کار برکنار کردند. این 

از چنین کاری ابراز  ٥٠٠٠قدر عمیق و آشکار بود که مادلین آلبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا در سال کینه آن

بار در فاصله کوتاهی در همین سال جاری میالدی به چنین کاری اعتراف کند.  تأسف کند و باراک اوباما دو

شش حادثه و  ٨٩٥٨تا  ٨٩٥٨های البته اسناد سیا از این ماجرا چیزی را ناگفته نگذاشته است. در فاصله سال

رابطه سیاسی و رفتار نفرت ایرانیان از آمریکا را عمیق کرد. حمایت از دیکتاتوری شاه، پناه دادن به او، قطع 

ها. از این میان حمله های مالی و سپس حمله به ایران برای نجات گروگانوضع تحریم اقتصادی و محدودیت

به ایران در طبس با توفان شن مهار شد، اما قطع رابطه سیاسی و تحریم اقتصادی و محدودیت مالی تا همین 

تسخیر سفارت آمریکا دیده شد. این در حالی است  روزها هم ادامه دارد. عاقبت حمایت از شاه هم در جریان



 

ای و مرزی ایران را هم باید به این فهرست اضافه کنیم و البته بگوییم که که دخالت آمریکا در مناطق حاشیه

 آمریکا در جریان جنگ تحمیلی به صورت بارزی از عراق حمایت کرد.

گیشان ناراحتند؛ ایرانیان از ساقط کردن هواپیمای ایرباس گذاری در دریا برای ناوهای جنها اگر از مینآمریکایی

گناه روی انسان بی ٥٠٠ها ناراحتند که باعث شد بیش از به مقصد دبی در انتهای جنگ نفتکش ٦٥٦پرواز 

های اخیر هم به نفرت خود از آمریکا افزودند. وقتی ها در سالفارس به شهادت برسند. ایرانیهای خلیجآب

آمریکا، ایران را در محور شرارت قرار داد، وقتی به بهانه حقوق بشر و حمایت از مخالفان  جمهوررئیس

 جمهوری اسالمی تمایل دولت آمریکا برای فشار به دولت ایران و ایرانیان را دیدند.

 ها را کنار گذاشت و پای یک میز نشست. در جایی کهتوان در عالم سیاست این نفرتبا وجود همه اینها می

وگو بتوان رسد برای گفتوگو کردن بهتر از حرف نزدن و اضافه کردن تنفرها در ذهن است؛ به نظر میگفت

های عمیق سی و چند ها نفرتگاه این توقع صحیح نخواهد بود که به همین زودیتوجیهی پیدا کرد، اما هیچ

کند طرف آمریکایی خیلی سنگینی میها به سمت ساله بخشیده شود و از خاطر جمعی برود. گو اینکه کفه ظلم

  .و این طبیعی است که ایرانیان در برقراری مجدد این رابطه احتیاط بیشتری به خرج دهند

ها رسم بر این است که اگر دو نفر مدتی با یکدیگر قهر باشند مبادالت اقتصادیشان هم تعطیل میان انسان

ستانند. رسم عرصه دهند و چیزی نمی. چیزی نمیدهندگیرند و نه قرض میشود؛ نه از هم قرض میمی

 .المللی اما این نیستبین

شود این کشورها در عرصه خاصی متخصص های نسبی در هر یک از کشورهای جهان باعث میوجود مزیت

باشند و کاالی بهتری تولید کنند و خریداران هم که دنبال بهترین کیفیت و کمترین قیمت هستند از این 

هاست با یکدیگر قطع رابطه گونه است که ایران و آمریکا اگرچه سالکنند. اینی نسبی استقبال میهامزیت

اند. حتی شرایط تحریم اقتصادی هم باعث سیاسی هستند، اما مبادالت بازرگانی و اقتصادی خود را قطع نکرده

 تأثیر از وضع سیاسی هم نبوده است.نشده مبادله قطع شود اگرچه اقتصاد بی

 
 ای که ترومن بنا نهادرابطه

آمده که ظاهرا در عصر صفوی نوشته شده و در آن « تحفه عالم»پدیا نامی از کتاب المعارف ویکیدر دایره

 ٨٩٥٠های ینگه دنیا رفته است. با این حال رابطه اقتصادی ایران و آمریکا به طور جدی از سال ذکری از لباس

در چارچوب برنامه اقتصادی خود بعد از جنگ جهانی دوم و با هدف مقابله با شد، وقتی که ایاالت متحده آغاز 

ای دهد تا ایرانی قوی از نظر اقتصادی در خطر کمونیسم سعی کرد به ایران کمک اقتصادی مالی و مشاوره

ی هم های آمریکایمنطقه وجود داشته باشد. آن موقع غیر از حضور دولت آمریکا در عرصه اقتصاد ایران، شرکت

 در کشور ما جایگاه مناسبی داشتند. انقالب اما همه چیز را تغییر داد.



 

 

 فصل تحریم و محاصره

نخستین گام اقتصادی آمریکا بعد از انقالب، مصادره اموال ایران و بعد از آن لغو قراردادهایی بود که با ایران 

پیش آمد به واقع یک محاصره اقتصادی بود. بسته بود. با این حال آنچه بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران 

بود که اکنون هر ساله هم تمدید  ٨٨٨٥ترین آن سال آغاز شد، اما سنگین 1919های آمریکا از سال تحریم

های آمریکایی با ایران وضع شده است. همین قانون شود. به حکم این قانون محدودیتی برای معامله شرکتمی

ای برای وضع ای و حقوق بشر هم بهانهشود. برنامه هستهو قطعات آن به ایران میاست که مانع فروش هواپیما 

هایی که حتی در این اواخر یقه کاالیی چون فرش را هم گرفت، های بیشتر علیه ایران بوده است. تحریمتحریم

قتصادی در تدبیری برخی در داخل هنوز هم خودروهای لوکس آمریکایی در این شرایط سخت اهر چند با بی

های تهران هستند. البته نباید فراموش کرد آمریکا برای مدتی طوالنی، وتوکننده حال گردش در خیابان

تأثیر بر وضع تجارت خارجی ایران درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بود که این مساله بی

 نبوده است.

 

 تراز تجاری به سمت آمریکا مثبت است

میلیون دالر کاال از آمریکا وارد  132، ٨٩٨٨دهد در طول سال مهوری اسالمی ایران نشان میآمارهای گمرک ج

میلیون دالر بوده است. تفاوت امسال و سال  43ایران شده است. این میزان در پنج ماهه نخست امسال، 

ل گندمی وارد نشده و گذشته در این است که اگر سال گذشته، گندم بیشترین واردات ایران از آمریکا بود؛ امسا

ها به جای آن را کره گرفته است. نکته قابل توجه، وجود یک کاالی غیرمتعارف در ردیف صادرات آمریکایی

، اسپرم گاو ٨٩٨٥و  ٨٩٨٨ایران است. پنجمین کاال در ردیف کاالهای وارداتی ایران از آمریکا در هر دو سال 

ای برخی ام مورد نیاز است. این موضوع برای مدتی، سوژهبوده است که برای اقدامات ژنتیکی و باروری د

های ضدآمریکایی در ایران که سیاست ٨٩٨٠تر این است که بدانید ابتدای دهه ها هم شده بود. نکته جالبرسانه

میلیون دالر بوده است و به این ترتیب مجموع  151در دوران اوج خود بوده میزان واردات ایران از آمریکا 

درصد مبادله طی  ١٠میلیون دالر کمتر شود یعنی کاهش  611سال اخیر باعث شده میزان واردات  21حوادث 

 سال. 21

در آن سو، آمارها نشانگر این است که تراز تجاری به شکل عجیبی به سمت آمریکا کج شده است. ایران در 

انگور خشک در رأس صادرات  هزار دالر صادرات به آمریکا داشته است. 411، یک میلیون و ٨٩٨٨طول سال 

ایران به این کشور بوده و پس از آن فرش قرار دارد. نکته جالب در صادرات ایران این است که کتاب و 

 21مطبوعات، جزو چهارمین کاالی صادراتی از ایران بوده است. از سمت ایران هم میزان صادرات در طول 



 

به یک میلیون دالر در حال حاضر  ٨٩٨٨لیون دالر در سال می 13سال اخیر بسیار کم شده است به نوعی که از 

 رسیده است.

وگو میان ایران و آمریکا باز شده است برخی از آینده اقتصادی ایران و آمریکا حاال در این شرایط که باب گفت

 های مهمی در این رابطه وجود دارد. عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی، باال رفتنگویند. فرصتمی

هاست، اما تجارت خارجی میان دو کشور و نیز استفاده از سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا از جمله این فرصت

 .هاستکیست که نداند گام اول در برقراری رابطه تجاری ایران و آمریکا، لغو تحریم

 

 

و  ایران رابطه؛ خارجي در سیاست آمریكائي اصالحات -6

 28قابله؟یا م امریكا؛ مذاكره

 
 : خالصه

 بلکه استراتژیک آمریکا را جزء اهداف به سکوالر و نزدیکی گرایشات که طلبیاصالح عیانمد برخی

 اندازیبا چرتکه حتی کند کهمی بررسی اند و نویسندهمقاله این اصلی اند، موضوعخود قرار داده ایدئولوژیک

 باشد.نیز نمی صرفهبه با آمریکا، مقرون ارزشی(، سازش از موانع )گذشته سیاسی

 
 مدنی ها و ایجاد جامعهتمدن گفتگوی از قبیل مسائلی و طرح خاتمی آقای جناب جمهوری ریاست در دورة

 از مذاکرات یاو آغاز دوره نزدیکی برای در آمریکا و ایران ایشان، امیدهایی تکمیلی توضیحات به توجه بدون

 برخی زعم و به بود، ایجاد شده شده قطع آمریکا در تهران سفارت با اشغال که دیپلماتیک روابط برقراری جهت

 خارجی در تغییر سیاست سبزهایی آلبرایت، چراغ خانم در سخنرانی ویژهامریکا نیز به دولت از ناظرین

 است. داده نشان کشورش

 ارتباط را در مورد برقراری شده توصیه هایراه تواناست، می شده و نوشته گفته تا کنون آنچه اجمالی مطالعه با

 کرد: تقسیم دو دسته دو کشور، به میان

 سابقهاز  اعم روابط این فراز و نشیب به دو کشور و با توجه روابط تاریخی هایزمینه با مطالعه ایعده

 در این ایران اقتصادی دیگر منافع و از طرف اسالمی با انقالب و معارضه پهلوی امریکا از رژیم هایحمایت

کنند. می و ترسیم بینیدو کشور را پیش روابط آینده نوعی داده، به ارائه اسالمی جمهوری به هاییروابط، توصیه

 است. تحذیری و بعضاً  قیتشوی ها بعضاً توصیه این
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 برای اندیشیمصلحت عایخود و اد سیاسی منافع با لحاظ تاریخی، صرفاً سابقة به توجه دیگر بدون ایعده

 اند.نموده مطرح در مورد آن هاییکرده، توصیه را بررسی ایران، مسئله

و  خشم و تنها آتش است نبوده و علمی بینانهواقع همم مسئله با این دو گروه از این اما برخورد هیچیک

و  گوئی پرهیز از کلی کرد در عین خواهیم سعی مقاله است. در این زده را دامن و موافقین مخالفین کشمکش

 و بررسی رجیخا در سیاست گیریتصمیم به که تئوریکی هایاز چارچوبه و با استفاده شعارگونه برخوردهای

در امریکا رایجند،  ویژهبه شوند و در غربمی و نزدیکی، مربوط و یا تفاهم از منازعه کشورها اعم میان روابط

 قرار دهیم. و تحلیل و تجزیه دو کشور مورد بررسی این میان روابط موضوع

 میان سیاسی روابط تحکیم و نهایتاً  دیپلماتیک روابط یالملل، مذاکره، برقراربین و روابط سیاسی علوم از دیدگاه

اند خورده با یکدیگر گره چنان مقوله سه دو کشور این در مورد این باشند ولیمی جداگانه مقوله دو کشور، سه

و  مورد بررسی وعهمجم و باید آنها را در یک مقدور نیست فعلی در شرایط حداقل از دیگری یکی تفکیک که

 قرار داد. و تحلیل تجزیه

و  خواهد شد تصویر روشن سعی نظریه این اساسی بر مفاهیم ها و تکیهبازی از تئوری با استفاده مقاله در این

 دو کشور ارائه نمیا و دیپلماتیک سیاسی روابط و برقراری و تفاهم مذاکره امکانِ  یا عدم از امکان ایبینانهواقع

 است فوق، الزم تئوریک از چارچوب و با استفاده و سیستماتیک جامع و تحلیل منظور تجزیه شود. به

 و یا غیرمستقیم مستقیم صورت به که عواملی چنینو هم المللبین دو بازیگر را در نظام این رفتاری هاینمونه

 قرار دهیم. دارد مورد بررسی آنها دخالت گیریدر تصمیم

 تکیه بازیگران ها، بر عقالنیتبازی تئوری پردازانِ نظریه همه اگرچه که است نیز الزم نکته در اینجا ذکر این

 طمرتب بازیگران ارزشی هایبا سیستم کند کهمعنا پیدا می تنها زمانی عقالنیت که داشت کنند، اما باید توجهمی

 محاسبه مبنا و پایه دو دولت آن سیاسی است، اهداف مطرح دو دولت مسئله بررسی در این باشد و از آنجا که

 آنها خواهد بود. عقالنیت

 گردند: و مشخص تئوریک، عناصر زیر باید بررسی چارچوبه این منظور اعمال به

 است؟ آنها چگونه ارزشی تمهستند و سیس کسانی چه صحنه این بازیگران -1

 چیست؟ رابطه برقراری از دو بازیگر برای هر یک شرطهایو پیش انتظارات -2

در اختیار دارند  مقابل نفوذ در طرف اعمال برای که از دو بازیگر و ابزاری هر یک و قدرت توانائی -3

 باشند؟خود می یهاو خواسته درصدد پیشبرد نظرات امکاناتی و با چه چیست

 است؟ خود چگونه در پیشبرد اهداف ها هر یکاستراتژی -4



 

افراد  چه و غیررسمی رسمی از مقامات از دو کشور، اعم در هر یک و اساسی واقعی گیرندگان تصمیم -5

 باشند؟می یا نهادهائی

 
 امریكا متحده الف( ایاالت

باز  درهای سیاست و انتشار اعالمیه بیستم با آغاز قرن گذرد ولینمی قرناز دو  بیش دولت از عمر این اگرچه

ظاهر شد و درصدد  المللبین روابط قدرتمند در صحنه از بازیگران یکی عنوانکشور به ، این1911 در سال

پرداخت.  رقابت اروپا به امپریالیستی هایبا دولت خصوص برآمد و در این خود بر اقطار عالم سلطه توسعه

 به دو دهه کشور را برای این دولتمردان انزواگرایان)( در امریکا برنامه پیروزی اول جهانی بعد از جنگ اگرچه

 و اقتصادی و اقتدار نظامی متفقین دوم، پیروزی جهانی بعد از جنگ ولی انداخت تعویق و به کشیده چالش

جهان، در  ابرقدرت دیگر بزرگترین عبارت و به جهانی از دو ابرقدرت یکی عنوانکشور را به مریکا اینا فزاینده

 هایاز قطب یکی که گرفت شکل در جهان دو قطبی نظامی ترتیب این ظاهر نمود و به المللبین روابط صحنه

 دو ابرقدرت این و برتری نیز سلطه جهانی بود. جامعه یر شورویاتحاد جماه امریکا و دیگری متحده ایاالت آن

کردند و می تنظیم نظام این ها و رفتارهایتصمیم خود را در قالب ها و رفتارهایتصمیم واقع و به را پذیرفت

را  هشتاد، خالئی دههدر اواخر  شوروی اتحاد جماهیر سوسیالیستی دو متغیر بودند. فروپاشی از این تابعی

گردید  جدیدی جهانی نظام رهبری شد و امریکا مدعی دو قطبی نظام ریختگی درهم موجب وجود آورد کهبه

و  گیریبا کناره شدند که امریکا مدعی شود. دولتمردانمی مراتبی)( نامیده و یا سلسله قطبی تک نظام که

باید بر  امریکا خواهد بود و هر دولتی متحده ایاالت برعهده جهانی نظام درت، رهبریاز دو ابرق یکی استعفای

 مدت برای در عمل نظریه بیابد. این جایگاهی مراتبی سلسله خود، در نظام و قدرت توانایی میزان اساس

ها سایر دولت توسط آن شدن کشیده چالش بهبا  نهایتاً  گردید ولی اعمال فارس خلیج جنگ در دوران کوتاهی

 ندارد.)( و دوام است مستاجل نظامی شد که و کشورها، معلوم

 نظریه با طرح اقرار نمایند ولی قطبی تک نظام خود در برقراری شکست نیستند به ها مایلامریکایی اگرچه

 تک نظام نظریه چون اند کهپذیرفته طور ضمنیها، بهد تمدنبرخور عنوان هانتینگتون)( تحت جدید ساموئل

 موضوع غربی اتحاد دول از فروپاشی خود و جلوگیری و برتری سلطه حفظ است، برای نداشته کارآیی قطبی

 ویژهها بهیر تمدنسا وسیلهبه که غرب تمدن و منادی حافظ عنوانکنند و خود را به ها را مطرحبرخورد تمدن

خود  جوییو سلطه طلبیتوسعه سیاست نمایند. امریکا در تداوم است، مطرح شده کشیده چالش به اسالم تمدن

چند  نظامی سمت به درواقع جهانی نظام اینکه و علیرغم است مصر شده، همچنان شروع بیستم از آغاز قرن که

 جهان هایدولت ویژهها بهسایر دولت و اصرار دارد که نبوده واقعیت این قبول حاضر به رود،می پیش قطبی

 تمکین آن کشور را پذیرفته، در مقابل این ابرقدرتی برخوردار هستند، جایگاه تریضعیف از موقعیت که سوم



 

 که نیز مشهود است و فرانسه انگلستان همچون صنعتی در برخورد امریکا با کشورهای امر حتی نمایند و این

 نیز همچون اسالمی در برخورد با جمهوری اروپا بود. امریکا طبیعتاً  جامعه شدید با تشکیل مخالفت آن نمونه

 هایدخالت به آلبرایت با وجود اعترافات رسد حتینظر نمینماید و بهبرخورد می موضعی از چنین گذشته

 باشد. بوجود آمده زمینه در این ایران، تغییر خاصی امریکا در امور داخلی ناروای

 

 ایران اسالمي ب( جمهوري

بر  حاکم قوانین و برخالف ساز اسالمیو تاریخ عظیم انقالب و بعد از پیروزی 1351 در سال که دولت این

با معیارها و  نمود که ارائه جدیدی ها و معیارهایرسید، ارزش پیروزی آنان، به منافع و علیرغم جهانی نظام

 را سرنگون پهلوی سلطه تحت تنها نظامنه انقالب و مغایر بود. این متفاوت در جهان و حاکم رایج هایارزش

 و معنوی مادی هایو اهرم مکاناتاز ا و جدید، با برخورداری بازیگر مدعی یک عنوانبه سرعت به کرد، بلکه

 نمود. این اقدام رسمی مرزهای در ماورای تأثیرگذاری ظهور پیدا کرد و به المللبین روابط متفاوت، در صحنه

 توانست طلبید و در مواردی چالش نظر به در صحنه و هم عمل در صحنه جهانی، را هم نظام کشور بطور کلی

دو  حمایت علیرغم بود که دو قطبی نظام برای چالشی نفسهفی اسالمی تأثیر گذارد. انقالب جهانی مبر نظا

 جهانی ها و ترفندهایرسید و توطئه پیروزی به پهلوی از رژیم جهانی بزرگ هایو دیگر قدرت ابرقدرت

 امام و فتوای تحمیلی امریکا، جنگ مرکز جاسوسی اشغال ایجاد کند. ایخدشه آن و تداوم در پیروزی نتوانست

 طلبید و ناکارآمدی چالش را به قطبیتک نظام و هم دوقطبی نظام هم بود که از مواردی رشدی در مورد سلمان

 به و بازگشت اسالمی هایبر ارزش با تکیه انقالب این حال رساند. در عین اثبات به عمل آنها را در صحنه

تنها دید، نه توانمی اسالم الهی از آئین و پیروی را در توسل بشریت سعادت تنها راه و اینکه دینی هایایده

را  و الئیسیزم سکوالریزم جهانِ  کرد بلکه خارج از صحنه انقالبی هاینظریه عنوانرا به و سوسیالیزم مارکسیسم

باشد و می سکوالریزم طرف به فزاینده حرکت در حال جهانی جامعه شد کهطلبید. ادعا می مقابله نیز به

عصر  فوکویاما این گفته امروز هستند و به جهانی از تحوالت حلقه مدرنیزم)( و پسامدرنیزم)( آخرین هایدوره

 و خدا در جهان دین به در بازگشت عظیمی خیزش اسالمی بادعا انقال این باشد اما علیرغممی تاریخ پایان

 خروج بخش، برایرهائی بر الهیات دربند نیز با تکیه هایسایر ملت شد که موجب عالوه ایجاد نمود و به اسالم

 نمایند. تالش جهانی امپریالیزم و یوغ از سلطه

 



 

 از دو بازیگر هر یك هايشرط و پیش انتظارات

 مذاکره صحنه ورود به به مایل و انتظاراتی شرایط تحت از دو دولت هر یک عقالنیت، طبیعتاً  نظریه بر مبنای

دو کشور  خارجی سیاست کارگزاران ها و اظهار نظرهایبر نوشته باشند. در اینجا با تکیهمی رابطه برقراری برای

 پیدا کرد. دسترسی یطشرا این به میتوان

 امریکا:  متحده ایاالت -1

 شرطپیش و بدون مستقیم مذاکره امریکا مسئله خارجی سیاست کارگزاران از اظهار نظرهای در بعضی اگرچه

ذاکرات، م دستور جلسه ارائه امریکا و در حقیقت مورد عالقه هایموضوع تعیین به اما با توجه است شده مطرح

 است. نموده تعیین با ایران مخالفت دیگر ترک عبارت و به رابطه برقراری برای اساسی امریکا چهار شرط دولت

 در جمهوری که است امریکا بارها ادعأ نموده تقریر آمریکا در ایران: دولت بشر به حقوق یافتن اول( رسمیت

 ناقض کشورهای را در لیست اسالمی جمهوری دولت نام گردد و هر سالهنمی بشر رعایت حقوق اسالمی

کشور از  این سران هدف دهد کهمی امریکا، نشان خارجی از سیاست عینی نماید. تجربهمی بشر درج حقوق

 نیست و جدی بینانهقعوا نیز امری غربی معیارهای از لحاظ بشر حتی حقوق رعایت چونهم موضوعاتی طرح

 امریکا با دولت کشور است. در روابط این ایو منطقه المللیبین هایسیاست اعمال برای آویزیدست بلکه

نبود. امروز نیز  بشر در میان از حقوق بود، حرفی انسانی حقوق همه کننده پایمال که از انقالب قبل ایران

 انتخابات سعودی، نه در عربستان نمایند. مثالً نمی بشر را رعایت امریکا حقوق دوست ایاز کشوره بسیاری

 نماند زمانی ناگفته برخوردار هستند. البته رانندگی حق منجمله اولیه از حقوق زنان وجود دارد و نه دموکراتیکی

 و رعایت کنند. آنها از اعمالمی را دنبال دیگری زنند هدفمی دم بشر در ایران حقوق امریکاییها از رعایت که

 سیاست اسالمی موازین در اجرای خواهند کهمی دیگر از ایران عبارتی هستند و به نگران اسالمی هایارزش

 سازش امکان ها کهزدهها، سکوالرها، و غربحضور لیبرال امکان طریق این گیرد تا به را پیش و تسامح تساهل

 فراهم نظام در حاکمیت ویژهو به ایران اجتماعی - سیاسی تحوالت بیشتر است، در صحنه مراتببا آنها به

 گردد.

 از حمایت اسالمی جمهوری که است امریکا این دولت هایشرط از پیش از تروریزم: یکی حمایت دوم( عدم

بردارد. در اینجا نیز  داند دستمی امریکا آنها را تروریست مشخصاً  که اسالمی اومتمق هایخود از گروه

 است این هدف بلکه نیست مطرح در غرب آن شده پذیرفته با مفهوم حتی المللیبین با تروریزم مقابله موضوع

 اساسی هایشکست موجب که و فلسطین ندر لبنا باالخص بخشآزادی هایاز نهضت اسالمی جمهوری که

و ایثار و  بر شعائر اسالمی تکیه دو اصل بر پایه جدید که پدیده بردارد و این شده، دست امریکا و اسرائیل برای

با از باشد می اسالمی انقالب مرزیبرون هایدیگر از آثار و بازتاب عبارتی و به است وجود آمدهبه شهادت



 

 امریکا و اسرائیل برای خاطر که و دغدغه مشکل و این باخته خود رنگ و معنوی مادی حمایت دادن دست

 شود. حل است شده فراهم

در  که پذیریو تسلیم دیوید، روند سازش کمپ پیمان دنبال خاورمیانه: به با روند سازش مخالفت سوم( عدم

 و اسرائیل فلسطین بخش آزادی سازمان بار اسلو میانخفت عقد پیمان نیز منجر به ز شد و نهایتاً آغا عرب جهان

 این اجرای وجود آورد. تنها مانعبه و عربی اسالمی در کشورهای سازشکاری و موج تسلیم گردید، نوعی

بر  بلکه تنها بر فلسطیناسرائیل، نه اقتدار و سلطه ثبیتو ت فلسطین مردم حقوق شدن پایمال بر پایه که سیاست

را  ننگین صلح خود، آثار زیانبار این علنی مخالفت با اعالم بود که اسالمی بنا شده، جمهوری خاورمیانه منطقه

امریکا و  شد. نگرانی فلسطین ملت امید مبارزات برمال کرد و تنها نقطه اسالم و جهان فلسطین مردم برای

 دولت گردد و آرزوها و آمال باطل و اسرائیل اعراب پوشالی اسناد صلح زاویه از همین که است این اسرائیل

 امریکا بر باد رود.

 اسرائیل صهیونیستی با رژیم مرز مشترکی هیچگونه که دولتی هم دولت، آن یک رسد مخالفتنظر نمیهرچند به

آنها از  که کند. معهذا با وحشتی ها فراهمها و اسرائیلیامریکائی برای خاطری و دغدغه نگرانی چنین ندارد، این

در  اسالمی مقاومت که اکنون ویژهاند دارند، بهاقتدا کرده ایران و انقالبی مسلمان مردم به که فلسطین مردم قیام

امریکا از  است، دولت داده خود را نشان آثار عملی اسرائیل مفتضحانه نشینیو عقب کستش دنبال به لبنان

 همانا مراد از آن، که از تروریزم حمایت عدم یعنی قبلی بر شرطعالوه خواهد کهمی اسالمی جمهوری

 کند و چنانچه حمایت خاورمیانه صلح باشد، از روندمی و لبنانی فلسطینی رزمندگان و معنوی مادی حمایت

 گیرد.)( پیش و سکوت ننموده مخالفت کند با آنرا تائید نمی روند صلح لفظاً 

ایجاد  منع قراردادهای ایران دولت کهکشتار جمعی: با وجود آن هایسالح به دستیابی برای تالش چهارم( عدم

 انرژی سازمان و نظارت را امضا نموده ایو هسته از شیمیایی، میکروبی اعمکشتار جمعی،  هایو تکثیر سالح

ها و استعداد ایرانی هوش به ها با توجهاست، معهذا امریکایی خود پذیرفته اتمی را بر تاسیسات جهانی اتمی

امریکا  که ایگونهقوا را به و موازنه پیدا کند دست ایهسته هایسالح تکنولوژی به ایران روزی ترسند کهمی

حاضر شود  المللبین روابط در صحنه و اقتدار بیشتری زند و با امکانات بر هم در خاورمیانه است کرده تعریف

 قراردادهای به صهیونیستی رژیم که است در شرایطی نماید. این خود را تعقیب هایو خواسته و اهداف

دیگر  عبارت برخوردار است. به ایهسته هایسالح از تکنولوژی وجود ندارد که و تردیدی الذکر نپیوستهفوق

و امریکا  اسرائیل نگرانی موجبات خود که نظامی موقعیت تقویت در جهت خواهد کهمی امریکا از ایران دولت

و »شریفه:  آیه ویژهبه اسالمی و دستورات با فرامین طبیعتاً که است چیزی نکند. این نماید تالشمی را فراهم

 دارد. و مباینت منافات« قوه... من مااستطعتم اعدوا لهم



 

 اسالمی جمهوری -2

ما »اند. امام)ره( فرمود: کرده مطرح مذاکره را برای شرطهایی انقالب، پیش کشور از آغاز پیروزی این دولتمردان

 «)(بردارد. دست کردن شود و از ظلم آدم کرد. مگر آنکه ایجاد نخواهیم و با آمریکا روابط ایمتا آخر ایستاده

 ارتباط و برقراری مذاکره نکند، امکان خود را ثابت نیت امریکا حسن که تا زمانی»اظهار کرد:  هاشمی آقای

 «نیست.

 «شد. وارد گفتگو و مذاکره شود تا بتوان فرو ریخته اعتمادیباید دیوار بی»که:  معتقداست خاتمی آقای

آنها  و اهداف ارزشی سیستم بازیگرها براساس عقالنیت شد، از آنجا که اشاره بحث در ابتدای طور که و همان

را با  ارزشی دو سیستم این وانتمتفاوتند و نمی دو کشور کامالً هایارزش که است شود، روشنمی تعیین

 اسالمی انقالب از اهداف دور شدن مستلزم ایران آمریکا برای هایشرطپیش کرد. چرا قبول یکدیگر جمع

 است: کرده تعیین شرطدو پیش مذاکره انجام برای ایران است. در هر صورت

نماید و  انکارناپذیر قبول واقعیت یک عنوانرا به اسالمی ، انقالبو قدم امریکا باید در قلم متحده اول( ایاالت

 شود و از هرگونه قائل اند، احترامنموده ایثار و فداکاری آن برای ایران ملت که هاییها و ارزشآرمان برای

 ایران اسالمی جمهوری بپذیرد که نماید و کشور اجتناب در امور داخلی و یا دخالت نظام این بر علیه توطئه

 گیرد و اصلمی کشور صورت و منافع اهداف، مصالح در قالب آن هایگیریو تصمیم است مستقل نظامی

 شمارد. محترم اسالمی خود با جمهوری در روابط بینانهواقع صورتی ها را بهدولت برابری

و  در امریکا است اینک را که ایران هایخود، دارائی نیت حسن دادن نشان برایامریکا باید  متحده دوم( ایاالت

است،  شده خودداری ایران ها بهآن و از ارسال توقیف دلیلی هیچ و بدون شده پرداخت از انقالب قبل آن بهای

 مسترد دارد. ایران و به آزاد نموده

 

 بازیگرو اقتدار دو  توانائي

و  و توانایی از نظر قدرت دو دولت این رسد کهنظر میبه و نظامی اقتصادی محاسبه در نظر اول، در یک ظاهراً

برخوردار نیستند.  و تشابهی خود از توازن خارجی سیاست پیشبرد اهداف موجود برای هایاهرم چنینهم

و  با امکانات که است توانمندی چنان و اقتصادی، دارای نظامی رقدرتاب یک عنوانامریکا به متحده ایاالت

 امریکا عمالً که داده نشان دوم جهانی بعد از جنگ بیستم قرن کند و تاریخمی دهها کشور برابری هایتوانایی

 که مواردی حال نماید. در عین تحققخود را م خارجی سیاست اهداف است توانسته امکانات از این با استفاده

 اند، با همهبوده و از خود گذشتگی ایثار و فداکاری آماده که است روبرو شده ویتنام مانند ملت هاییبا ملت

 است. را پذیرا گشته و هزیمت بار شکستخفت صورتی و به گردیده و ذلیل اقتدار خود، ناتوان



 

 با مستکبران از مقابله مردم که استقبالی ویژهو به مردمی و پشتوانه الهی عظیم انقالب برکت به اسالمی جمهوری

 بیشتری نظر از اقتدار و توانایی دانند از اینمی عظیم خود فوزی را برای و آن بوده ایثار و شهادت و آماده نموده

قدرت،  بر همین نیز با تکیه دو دهه این و در طول برخوردار است ویتنام مردم چون هم هائیملت به نسبت

 اسالمی جمهوری حال است. در عین آورده و امریکا فراهم غرب برای جدی و دیپلماتیک نظامی هایشکست

 و برخورداری زیرزمینی ظیمو ذخائر ع خاورمیانه، منابع حساس خود در منطقه استراتژیک موقعیت به با توجه

 ها را خنثیکند و توطئه امریکا مقاومت برخوردهای تواند در مقابلو می و با استعداد توانسته با هوش از ملتی

از  خود اعم هایطرح انواع در اجرای گذشته در دو دهه اسالمی فشار بر جمهوری امریکا در اعمال نماید. اینکه

 نظام بیشتر این و استحکام آبدیدگی موجبات بلکه نگرفته ایتنها نتیجهو... نه گوناگون، کودتا، جنگ ایهتحریم

 مدعا است. بر این است، خود دلیلی کرده را فراهم

 

 دو بازیگر و انتظارات توقعات

 ایران از دولتمردان بیش مراتبکشور به این خارجی سیاست کارگزاران ویژهامریکا به متحده ایاالت از آنجا که

 گیرندگانتصمیم ویژهو به ایرانی دهند و دولتمردانمی نشان هیجان مذاکرات انجام از طریق رابطه برقراری برای

کنند، محرز میبرخورد  قضیه با این اعتناییو بی خونسردی ها، با نوعیامریکایی برخالف نظام عالیه سطوح

در  مذاکرات باشد زیرا با شروعمی انتظار دارند متفاوت مذاکرات از دو بازیگر از شروع هر یک چه آن که است

و زجر  محروم مردم همه بخش الهام که شود و انقالبیمی شکسته اسالمی انقالب موجود، اسطوره شرایط

 دولت با یک باشد، در کنار میز مذاکرهمی طور خاصبه اسالم و جهان عموم طوربه مستضعفین جهان کشیده

و  محروم مردم این برای امر یقیناً  گردد و اینمی امپریالیسم کرده، تسلیم خود توبه از گذشته مستکبر جهانی

امریکا  برای مذاکرات این حال ینموجود خوشایند نخواهد بود. در ع در شرایط اسالمی انقالب به دلبسته

 باشد.کشور می آن موقعیت تثبیت در جهت عظیمی آورد روحیدست

خواهد  عبارت خواهد آورد، احتماالً  بدست موقعیتی چنین دادن از دست در قبال اسالمی را جمهوری چه آن

امریکا خواهد  ویژهبه طرفین منافع دربرگیرنده که جاریت روابط و برقراری اقتصادی هایتحریم بود از حذف

 بیست در طول خارجی امریکا با سایر مشتریان و جایگزینی از سایر منافع با استفاده اسالمی بود. زیرا جمهوری

 را در منطقه بازار مهم یک که امریکاست و این است نشده و جدی اساسی گذشته، دچار مشکل سال و یک

 است. واگذار کرده تجاریش رقیبان و به داده از دست خاورمیانه

 طرفین استراتژي

و  در تجزیه ندارند و عمدتاً آشنایی شرقی و فرهنگ اسالمی انقالب با پدیده که است ها اینامریکایی مشکل

 شناخت گردند. آنها نهمی محاسباتی کشورها دچار اشتباه این اجتماعی - سیاسی و تحوالت مسائل تحلیل



 

مقدور است.  برایشان آن از تحوالت درستی ارزیابی دارند و نه ایران اسالمی جامعه هایاز پیچیدگی درستی

 و اسالمی شرقی هایپدیده سراغ به غربی تئوریک هایاز ابزارها و چارچوبه با استفاده ها معموالًامریکایی

 شوند.می آیند و ناکاممی

ما است.  ادعای بر صدق خوبی آنها گواه غلط هایبینیو پیش آنها در گذشته هایاز تحلیل اجمالی مطالعه یک

را  انقالب هایدارد ارزش آمادگی دانند کهرو میو میانه پراگماتیست را دولتی رفسنجانی آقای دولت زمانی

 مقایسه باچفگور را با دولت خاتمی آقای جناب دیگر دولت کشور بنماید و روزی ملی و منافع مصالح فدای

 خواهد بود. اسالمی انقالب بخش پایان دولت این کنند کهمی بینینمایند و پیشمی

نفوذ در ساختار  برای از هر موقعیتی برداریاز بهره است  ها عبارتامریکایی استراتژی ترتیب این به

 خود در راستای زعم به را که و امکاناتی عوامل کنندمی باشد. آنها تالشمی اسالمی جمهوری گیریتصمیم

 بعضی از ناحیه شده ارائه ها و نظراتگیریموضع گاهی نمایند. البته و حمایت بینند تقویتامریکا می به گرایش

و خواهد کرد.  کرده بهمحاس و آنها را بیشتر دچار اشتباه بوده کننده ها گمراهامریکایی برای سیاسی هایاز جناح

 نفسهفی که است و استغنا استوار بوده اعتناییبی بر یک امریکا تا کنون در قبال اسالمی جمهوری استراتژی

 است. کرده فراهم غربی ها و سایر دولامریکایی را برای سرگشتگی حال و در عین شگفتی موجبات

 

 دو دولت در واقعي گیرندگانتصمیم

 و کنگره خارجه جمهوری، وزارت ریاست امریکا یعنی دولت رسد ساختار رسمینظر میبه ظاهراً اگرچه

در ساختار  نفوذ صهیونیسم کرد که هستند، اما نباید فراموش خارجی در روابط گیریتصمیم اصلی نهادهای

 گروه زیاد و انکارناپذیر است. این العادهفوق خاورمیانه به ربوطم در مسائل ویژهامریکا به دولت گیریتصمیم

 اسرائیل صهیونیستی دولت و منافع مصالح اتخاذ شود که امریکا تصمیمی در دولت نخواهد داد که فشار اجازه

 رسید که بندیجمع این به احتیر به توانامریکا می چهارگانه شرایط از مالحظه ویژهباشد، به را در بر نداشته

 اسرائیل دولت منافع بر حفظ خاورمیانه امریکا در منطقه دولت خارجی سیاست کارگزاران توجه بیشترین

 و از نابودی دانسته فلسطین مردم حقوق خود را منادی اسالمی جمهوری که باشد و در شرایطیمی معطوف

کرد و  مذاکره با اسرائیل غیرمستقیم صورت با امریکا و یا به توانمی زند باید دید چگونهمی دم اسرائیل دولت

 کالن هایگیریاز تصمیم موضوع این از آنجا که اسالمی شود؟ اما در جمهوریمی حاصل چیزی چه از مذاکره

 عالی شورای در تائید مصوبات ایشان و نقش بوده فقیه و والیت رهبری اختیارات است، در حوزه سیاسی

 بطور مطلق ضدارزشی با امریکا عملی ارتباط برقراری صرف است.)(اگرچه و اساسی بسیار کلیدی ملی امنیت



 

با  یایجاد شد زمان رابطه و فرانسه همانند انگلیس با کشورهایی که همانگونه است ممکن باشد و حتینمی

 است: ضروری نکات این به توجه حال برقرار شود، با این رابطه امریکا نیز این

حاضر مظهر  باشد و امریکا در شرایطمی ایران اسالمی جمهوری هایو ارزش جزو اهداف الف( استکبار ستیزی

 است. استکبار جهانی

 با اهداف امر عموماً  و این است شعائر اسالم تحقق میاسال جمهوری حکومت برقراری از اهداف ب( یکی

 دارد. امریکا منافات سیاسی - اقتصادی

 برای از هر شرایطی است موظف اسالمی اسالمی، جمهوری امت بر قوت مبنی اکید اسالم توصیه ج( براساس

 دارد. امریکا منافات سیاست با اهداف مساله این کند که استفاده جهانی در صحنه نیرومند شدن

 باشد و نخواهد مانند سایر دول قدم خود ثابت فعلی امریکا بر مواضع دولت که نمود تا زمانی بینیپیش توانمی

 هایآورده ها و دستارزش نیز بر حفظ اسالمی بردارد و جمهوری دست توزیو کینه جوییاز سلطه غربی

 منجر به یقیناً  که ایآغاز مذاکره وجود ندارد بلکه رابطه برقراری تنها امکانمصر باشد، نه اسالمی البانق

خود  آمادگی چنان باید هم اسالمی جمهوری ترتیب این رسد. بهنظر میبعید به العادهخواهد شد فوق شکست

و  با ایستادگی تا کنون نماید همانطور که و سعی نموده مستکبر حفظ نظام با این و رودرروئی مقابله را برای

 سیاست است، بر این نموده مکرر امریکا را فراهم تحقیر و تخفیف و اقتدار موجبات و با عزت مقاومت

قرار نگیرد  آمریکا و وابستگانش روانی تأثیر جنگ نماید و تحت و مصلحت، پافشاری عزت، حکمت براساس

 نگذارد. را بر زمین و ضد صهیونیستی ضد آمریکائی مبارزات و پرچم
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  اشاره

 عنوان بود به مسلح و ملیتاریسم اقتصادی عمدة سالحهای به آمریکا که متحده دوم، ایاالت جهانی از جنگ پس

مرداد  21 بر سایر کشورها برآمد. کودتای سیاسی ظهور کرد. و درصدد سیطرة رتر جهانیجدید و ب قدرت یک

زد. در  را رقم آمریکا در ایران سیاسی سیطره این جدی گیریسلطنت، شکل تخت به شاه ، و بازگرداندن1332

 دهة در اوایل خمینی امام مبارزات رفتگ آمریکا صورت خواهیدر برابر فزون بسیاری مقاومتهای مقابل نقطة

 منطق هر کدام سیاسی، که گوناگون و مقاومتهای ترکیه به و تبعید ایشان کاپیتوالسیون به وی و اعتراض 1341
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 آمریکا به سفارت 1351 آبان 13در  آن در پی بود که 1351 بهمن 22 مقاومت این اوج خود را داشت ویژة

 کرد.  قطع خود را با ایران سیاسی آمریکا روابط از مدتی درآمد. و پس امام پیرو خط دانشجویان اشغال

و  و آمریکا با حضور دکتر منوچهر محمدی ایران مناسبات و آینده حال زمانه ماهنامة شماره این در گفتگوی

 است. شده گذاشته حثب به دانشگاه باوند استادان دکتر هرمیداس

 به باتوجه و آمریکاست ایران ی رابطه چگونگی امروز، بحث سیاسی در فضای مطرح از مباحث یکی زمانه:

 کشور ما و ضرورت فعلی دو کشور وجود دارد، و وضعیت این حاضر بین در حال که آمیزیخصومت وضعیت

 است؟ و آمریکا چگونه ایران شما از روابط و اعتقادی، ارزیابی سیاسی هایمانآر به ملی، و توجه منافع حفظ

دو  باید به است رسیده مرحله این به چگونه و آمریکا و اینکه ایران یرابطه یدکتر منوچهر محمدی: درباره

 شاه رژیم و آمریکا در دوران ایران در روابط که و تاری تیره یاینکه، آیا سابقه باشیم. یکی داشته توجه موضوع

 به وضعیت است؟ و یا این شده روابط این تیرگی مرداد وجود داشته، منجر به 21 کودتای خصوص و به

است.  ماجرا و مشکل مسأله، اصل دوم اعتقاد من، شق دارد؟ به امروز آمریکا بستگی هایروز و سیاست شرایط

داشته(  نیز ادامه 51 بهمن 22تا  که و نفوذ استعماری سلطه سابقه )علیرغم مانند انگلیس ما با کشوری ا کهچر

 رابطه این دارند اما امروز هم متفاوتی هایبرقرار کنیم. هر چند دو کشور سیاست دیپلماتیک یرابطه ایمتوانسته

 به حاضر مستقیماً شرایط نظر من است؟ به وجود نیامده به ارتباطی شرایط چرا با آمریکا این برقرار است. ولی

 کند. زیرا، ما نبودیمپیدا نمی اسالمی جمهوری هایسیاست به ارتباطی دارد، و هیچ آمریکا بستگی هایسیاست

کردند. و دیگر اینکه، آمریکا در  را قطع طهراب ها اینکردیم. آمریکایی را با آمریکا قطع دیپلماتیک یرابطه که

 مترتب اسالمیجمهوری هایتغییر سیاست را به دیپلماتیک رابطه ایران( برقراری )بعد از انقالب مدت این

اند. دمی مرتبط هم هستند، به جدا از هم دو مقوله را که حسنه و روابط دیپلماتیک است. آمریکا روابط دانسته

نشد. در  قطع هم رابطه داشت، و این دیپلماتیک یرابطه سرد آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی جنگ در دوران

در  جنگ که مدت در تمام و عراق اسالمی جمهوری وجود داشت. یابین رابطه این هم شرایط ترینبحرانی

 قطع دیپلماتیک اما روابط بود اما روابط آمده پایین روابط سطح آنکهبودند با  دو کشور فعال بود سفارت جریان

 بود.  نشده

 از سوی تحریم نشد. این قایل تحریم آمریکایی کاالهای برای گاهاسالمی، هیچ هم، جمهوری اقتصادی در زمینه

 آنها هم شروط و تمام گذاشتمی د، آمریکا شرطشمی مطرح مذاکره یمسأله که هم شد. زمانی آمریکا اعمال

 نکند یا اینکه بگیرد، یا دخالت مناسبی موضع خاورمیانه صلح در پیمان اینکه، ایران از قبیل بود. شرایطی سیاسی

 از این مسایلی شود و رعایت در ایران بشر که حقوق نکند و یا مسأله حمایت ها از تروریسمامریکایی زعم به

 آغاز مذاکرات. آمریکا بود برای اینها شرایط که قبیل



 

 نیز دارد. دیگری شرطها و پیامدهایشرایط، پیش دکتر این آقای زمانه:

 کرد سنخیتیمی مطرح اسالمی جمهوری که با آنچه هیچکدام شرایط این که است این بنده عرض محمدی: بله

 هایو سیاست اسالمیبود که، آمریکا انقالب کرد اینمی مطرح در مقابل اسالمی جمهوری که یزینداشت. چ

 دیکته و بدون مساوی را در شرایط مذاکره آمادگی بپذیرد و همچنین واقعیت یک عنوان را به اسالمیجمهوری

از  پس است. حتی خود باقی قوت وجود دارد و به شکلم باشد. امروز این سیاستی، داشته کردن و یا تحمیل

 است. شده سپتامبر تشدید هم 11 واقعه

 و خصمانه منفی موضع آن هایو سیاست با ایران خود، در رابطه گرینظامی سیاست بوش، با انتخاب دولت

 یرابطه برقراری»، بعد «مذاکره» شود. اول و تمایز، قایل تفاوت مقوله سه آمریکا باید بین  است. گرفته

و صمیمانه. تا  دوستانه ارتباط ایجاد یک ، در واقع«دو کشور بین اختالفات و فصل حل» و سوم« دیپلماتیک

 یرابطه و برقراری مذاکره داند، امکانمی مرتبط هم به کند ومی خلط را با هم مقوله سه آمریکا این که زمانی

ها و سادگی این به اختالفات این و فصل حل آمریکا، امکان هایسیاست به وجود ندارد، و با توجه دیپلماتیک

 وجود نخواهد آمد. دو کشور به بین زودی این به

 و از مراحل از مذاکره پیش از مراحل را که اختالفات و حل حسنه وابطقصد ایجاد ر نوعی آمریکا به در واقع

 معتقد به آنها همچنان که است شود اینمی آمریکا مرتکب که کنند. اشتباهیمی طلب پیشاپیش است رابطه اولیه

و  از شما بگیریم اکره، چیزیمذ ما باید در یک که معنی این هستند. به  (Give and Take)هایسیاست

 کردن بلوکه رفع یعنی است کنند، اقتصادیمی ها مطرحآمریکایی که شما بدهیم. دستاویزی به چیزی متقابالً 

خواهند از ما می چیزی و... اما متقابالً تکنولوژی اقتصادی، انتقال هایتحریم ایران، حذف هایو دارایی اموال

 هایو سیاست و آمریکا و تحوالت خاورمیانه و در قبال را تغییر دهیم مانسیاسی مواضع است. اینکه سیاسی

 با آنها اتخاد کنیم. موافق سیاستی الملل بین نظام

 است. به لیالمل بین موازین همه اید، خالفکرده شما بلوکه که آنچه گوید، اوالً می اسالمی جمهوری در حالیکه

 کنیم. دیگر صحبت مسایل به ما را بدهید و بعد راجع بیایید اموال نیت حسن عنوان

، «تروریسم»از  وجود دارد. تعریف زیادی هایکند نیز حرفمی مطرح  آمریکا که دیگری در مورد مسایل

 باید در این وجود دارد. اول امریکا و ایران بیننظر  اختالف تعاریف در این«. خاورمیانه صلح»'و « بشر حقوق»

 و تا زمانی رسانده بست بن را به رابطه برقراری مسأله هستند که بزرگی ها معضلرسید. و این توافق موارد به

 رد. با تمامخواهد خو باشد، شکست ایران اگر از طرف با آمریکا حتی نشود مذاکره برطرف بست بن این که

 گیرندگانو تصمیم مداراناز سیاست بسیاری و آمریکا، برای ایران کنم، روابطفکر می شد، من عنوان که مطالبی

 با آمریکا بحث یرابطه یدرباره که جدا باشد. وقتی پرسپکتیو تاریخی تواند از یکنظران، نمی و صاحب



 

 تواند مقطعینمی کند. و اینحضور پیدا می پرسپکتیو تاریخی این نظران صاحب از بسیاری شود، در اذهانمی

 باشد. 

 مرداد برداشت 21است. تا  مانده باقی در اذهان حضور تاریخی، رسوباتش که، این کنم گذرا عرض خیلی

 )البته آمریکایی بیمارستانها، کالج ساخت آمریکا در نقش دلیل به هم آمریکا وجود داشت. و آن به مثبتی نسبتاً 

آنها با  و مخالفت ایران حوادث به آمریکا نسبت هایگیریآنها( موضع و قصد و نیت نظر از انگیزه صرف

 مورگان مثل آمریکایی را داشته( حضور کارشناسان خودش خاص شرایط آنهم بود. )که م 1919قرارداد 

سوم،  قدرت یک  عنوان از آمریکا به یاستفاده برای ایران از سیاستمداران برخی لسپو و تالششوستر و می

داد.  انجام ایران آمریکا در سیاست کردن داخل و برای 1322و  24 هایدر سال السلطنه قوام که مانند تالشی

 اتخاذ کرد، اول، تأیید و حمایت رویه آمریکا سه زمینه ایندر  نفت، که شدن ملی نهضت آمریکا در قبال موضع

مرداد  21 کودتای به نهایتاً  که شاه با با رژیم مشارکت و سوم میانجیگیری نقش کردن، دوم ملی و اصل از نفس

 و آمریکا بود، منجر شد. ایران در روابط عطفی ینقطه که

از  برخی بین و آمریکاست. در این ایران در روابط و تاریک منفی ی نقطه یک  مرداد 21ها از دید ایرانی

با  مرداد روابط 21 بعد از کودتای خود( حتی خاص هایدید و ارزیابی ی از زاویه )هر کس سیاسی هایگروه

و باید در  کرده آمریکا اشتباهی نظر هستند که بر این کنند. بلکهنمی تحلیل عمیق تخاصم یک آمریکا را براساس

 21 آمریکا در کودتای که وجود داشت برداشت این آمد، تقریباً  امینی دکتر علی که تجدید نظر کند. زمانی آن

 معتقد بودند که بود. ولی شده خودش( دچار اشتباه منافع به آنها نسبت ایران، )از دیدگاه منافع به مرداد نسبت

 بودند که پذیرفت، و بر آن واقعیت یک عنوان را به و نفوذ جهانی، و باید این منافع دارای است آمریکا قدرتی

 در دولت حتی کشور شود که یو سازنده حسنه روابط به است، تبدیل ممکن که با آمریکا تا جایی روابط

 ایران( که آمریکا )در شمال سمع استراق هایبا استقرار پایگاه د داشت. تا آنجا کهوجو نگرش این هم موقت

 نداشتند. روسها بود، مخالفتی کنترل برای

و تشدید  گیریدکتر باوند، شماروند شکل دکتر محمدی، جناب آقای اظهارات بودن ناتمام به با توجه زمانه:

 بینید؟می چگونه را آمریکا و ایران خصومت

در  و دیکتاتوری شاه نظام به نسبت انتقادی ی برنامه از انقالب، یک قبل و نیم باوند: از یکسال دکتر هرمیداس

در آمریکا  در اروپا و هم هم که است گرفت. منظور از ارکستروار این ارکستروار شکل صورت به غرب جهان

برگزار  با سکوت و همواره وجود داشت هم قبالً که هایی مشی آمد. وقایع، برخوردها و خطوجود  روند به این

بود.  مورد بحث بشر و شکنجه حقوق فاحش مانند نقض مورد نقد قرار گرفت، مسایلی مقطع شد، در اینمی

 بشر، فساد مالی، گرفتن حقوق شد، نقش آغاز سیستماتیک کمابیش برنامه با یک موجود ایران انتقاد از وضع



 

 مانند، جریان شد. یا مواردی و آمریکا مطرح اروپایی هایدر روزنامه که طوفانیان توسط هاییکمیسیون حق

 ایران علیه انتقادی یزمینه بدهد، یک ماساژ هم بود که گفته منشی یک استخدام برای در استرالیا، که سفیر ایران

 شد. شروع

 تایمز نوشت، در یکسال نیویورک صدا درآوردند. مثالً  به نظام خطر را خود حامیان زنگ از انقالب پیش حتی

 را مطالعه خارجه وزارت هاییادداشت که است. وقتی شده خارج پول میلیارد دالر از ایران نه از انقالب قبل

کردند، می پخش که هایی )بی. بی. سی( دارد. آنها در برنامه B.B.C به که است آنهااعتراضی فرمایید، تماممی

 نبود، یعنی منفی داشتند؛ در افکار عمومی دگرگونی سمت رو به که و نگرشی مسایل بودند. این کننده تحریک

 انقالب، آنها به برابر نفس گیریدر موضع . بنابراینبود وقایع کردن ظاهر منعکس به در جهت بود که نگرشی

 حضور هایزر در ایران، این بود. علت متفاوت دگرگونی، انتظاری از این بودند و یا انتظارشان آن مخالف کلی

 ندهد. نشان العملی عکس ارتش بود که

ما با آمریکا،  روابط نظر بود که بر این هم موقت ولتد حتی که است این بگویم خواهممی که ایحاال نکته

باید باشد،  است و انقالب تحول این مقتضای که متفاوتی چارچوب است، اما در یک حسنه که است درست

 روابط ه، گونةوجود آمد به از تحول ناشی هایارزش به با توجه باشد. که سازنده باید روابطی هم روابط این

 باید تغییر کند. هم

 یک گروگانگیری عمل که معتقدم شخصاً  و آمریکا وجود داشت. من شاه میان نزدیک وابستگی از نظر ما یک

رسیدند،  آن بودند و به در طلبش که مقاصدی شد، آن انجام است. اگر هم نبوده ایران برای رویداد مثبت

استمرار  به دهند و نیازی خاتمه گروگانگیری پیدا کرد، به مقاصد تحقق که اول دو ماه یکی ند همانتوانستمی

 نبود. آن

بود.  موقت دولت سقوط از علل شد، یکی معروف جاسوسی تسخیر النة عنوان به که کنید گروگانگیری فرض

یا  ملیون زدودن یاگر انگیزه کند، در هر حال خود ایستادگی بقای بخواهد برای نبود که دولتی موقت دولت

 صورت اول دو ماه در همان تحقیر آمریکا بود که شد و اگر مسأله انجام عمل این ها بود، تقریباً مذهبی ملی

آنها  بود که چپ هایجناح نرو کرددنباله اگر هدف نبود. و حتی استمرار آن به نیازی گرفت. و در هر صورت

در گفتار بود، در  که انقالبی عمل حادترین قرار گرفتند. یعنی انقالب اول )گروگانگیری( در خط عمل با این

 ها کهخواست این که است هستیم. منظور این امام ما در خط گفتند کهها میایتوده ظاهر شد. حتی عمل

 بدهیم، که را ادامه این ماه هیجده که نداشت بود و لزومی شده تحصیل بود تا حدودی انگیریمقصود از گروگ

بودیم.  داده و دیگران ریگان علیه که هاییو شعاری جمهوری ریاست انتخابات در شرایط بعد مجبور شویم

 ما بابت در بیاید. بنابراین صورت آن و به دهیم الجزایر را سرو سامان هایبیانیه مسأله سریع بتوانیم



 

 آن به که اول ماه شش پنج اگر ما در همان باورم براین خریدیم. من جان را به سنگینی پیامدهای گروگانگیری

  کردیم.نمی را تحمل سنگین کردیم. تبعاتمی را حل گروگانگیری بودیم، مسأله مقاصد رسیده

و  افغانستان ها اشغالآمریکایی افغانستان، وبرای پیدا کرد با اشغال آمد. وتقارن پیش جنگ مسأله آن دنبال به

 خلیج همکاری شورای تشکیل سریع، مسأله واکنش نیروهای یپیدا کرد. مسأله اولویت آن در قبال گیریموضع

 بود.  هاییمورد نظر آمریکایی نطقه، استراتژیکم به شوروی شدن فارس، و نزدیک

بود.  با شوروی مقابله در چهارچوب بود، برخورد آمریکا با ایران نیامده پیش گورباچف مسأله که تا زمانی

د، آنها باید بیای ایران شمال به اگر شوروی بود که این آنها در قبال ها و ارزیابیآمریکا و استراتژی هایتحریم

 خروج آمد و مسأله گورباچف که ها تغییر کرد. وقتیآمریکایی شد، نگرش که بعد از تعدیلی کار کنند. ولی چه

 نیز تغییر کرد. روند جنگ به آمریکا نسبت شد موضع مطرح ملل سازمان در نشست از افغانستان

 نفع شد و به بود خارج کرده اعالم که طرفی بی ن، آمریکا از آنفارلی مک ماجرای بعد از افشای خصوص به

 باشد.  خود را داشته به مربوط پیامدهای ایران برای ندهند پیروزی گرفت. تا اجازه موضع عراق

 عتقد بودند جلویم مرداد بود که 21 کودتای به راجع کردند یکی که در اظهار تأسفی هم و آلبرایت کلینتون

 بود. عراق به کمک گرفتند و دیگری را در ایران رشد دموکراسی

 برابری اصل که حقوقی مبنای بر دو مبنا استوار است. یکی المللی بین ها. نظامروس مسأله به گردمحاال برمی

 آنها در تعامالت و نقش ها، جایگاهقدرت مراتب سلسله ژئوپلتیک. یعنی اصل هاست. و دیگری دولت حاکمیت

نفوذ  دارای است کردم، آمریکا قدرتی عرض باید در نظر بگیریم. همانطور که که است واقعیتی المللی. این بین

 ما به در اطراف که ایدیگران. پدیده منافع تحقق بازدارندگی برای توانایی دارای جهانی، و در عین و منافع

 در طلب و قفقاز است، که مرکزی آسیای کشورهای به تکنولوژی انتقال است نسبی مورد استقبال متفاوت دالیل

 مجدد روسیه یسلطه از احیای جلوگیری برای تلویحی تضمین یک در واقع  هستند که اقتصادی یتوسعه

 همسایگان این که است باشند. و طبیعی آمریکا ذینفع خصوص و به غرب هستند که آن خواهان هم است. بقیه

قدرت،  این که است این خواهند کرد. منظورم ما و آمریکا، آمریکا را انتخاب منافع بین انتخاب در صورت

با  قدرت این ی رابطه به که یما را دارد. وقت و اساسی حیاتی منافع تحقق در قبال بازدارندگی نقش توانایی

 شویم. می محاصره که است ابزار همسایگان از طریق که بینیممی کنیممی خود نگاه همسایگان

و  ماهیت نکردیم. این آمریکا را ما کشف بودن یا کاپیتالیسم نیست، امپریالیسم آمریکا، چیز جدیدی ماهیت

در  که کند، در پرتو تحوالتیمی خود حرکت خاص پراگماتیسم براساس که . نظامیاست نظام آن مقتضای

 جهانی، یک ما، امروز در تحوالت و ژئواکونومیک ژئوپلتیک اهمیت به است، با توجه پیوسته وقوع به جهان



 

 همسویی از این اگر ما آگاهی است. که ما ظاهر شده ملی آمریکا با منافع کالن استراتژیک در تنظیم همسویی

 کنیم. را بهتر تنظیم مان خارجی سیاست توانیممی باشیم داشته نسبی

 کرد. در مسألهمی تأمین ما را هم آن، منافع آمریکا و پیامدهای گیریفارس، موضع خلیج دوم در بحران

 منافع خصوصیاتش، نهایتاً  با آن طالبان زدودن خود است. اما در مسأله کالن استراتژی دنبال آمریکا به افغانستان

 است. شده تأمین ما هم

 صورت تعامالت، به برخی دلیل وجود داشته، به که اییا خصمانه غیر دوستانه روابط این با تمام که بر آنم من

ما  که است ایجاد شده هایی فرصت حال شده، در عین تأمین ما هم منافع منطقه از رویدادهای در برخی جانبی

آنها را  هایشما خواست هستند که، وقتی خصوصیت این و آمریکا دارای کنیم. غرب از آنها استفاده توانیممی

قرار  وید، در وضعیتیشمی متوجه شود، و شما وقتیظاهر می دیگری هایخواست آن دنبال کردید به اجابت

 زنم، در مسألهمی ایحاشیه مثال است. یک واقعیت یک پیش. این راه دارید و نه پس راه نه اید کهگرفته

 ترانزیت تر است. ما حقتر و کوتاهامن کمتر، راه هزینه آمریکایی هایشرکت و گاز، ایران، برای نفت ترانزیت

تواند می در دو زاویه دو منافع کنیم. بنابراینخود می به وابسته و کشورها را هم کنیماد کار میو ایج گیریممی

 کرد، تا این باید حرکت کند چگونهمی مشخص که است ایران دیپلماسی پدیدار شود. منتهی هم همسوی

 شدن، دوم قایل ارزشی هایاولویت ایم، یکیشده دو جنبه ما محصول داد. متأسفانه را شکل منافع همسویی

 تا منافع و جناحی گروهی موضع گردد بهبر می ایموجود. از نظر سیاسی، تا اندازه استمرار وضع برای تالش

 ها منهایرانیاز ای نظر بسیاری به تغییرات خواهند، آنمی سیاسی ها تغییراتفرمودند آمریکایی اشاره ملی. اینکه

 و اساسی حیاتی منافع بر مبنای ایماتخاذ کرده که مواضعی آمریکاست. ما معتقدیم خواست که است چیزی آن

 که ایماتخاذ کرده جدی هایی مشی و خط ایمکرده هاییگیریموضع هایی عبارتی، ما در مقوله ما نیست. به ملی

 و اسراییل اعراب موجود. در مسأله وضع از لحاظ و چه تاریخی از لحاظ و چه نداریم تیحیا منافع هیچگونه

 ارزی منافع است( نه کرده بسیج اسراییل هایچاقو کشی را علیه جهان افکار عمومی که از آنچه بگذریم )البته

 هایی گیریموضع علت به مسأله حضور مسلط. در این عله صاحب عنوان به حتی و نه مرزی مسایل و نه داریم

ما اگر  که مسأله این پیرامون گردد بهدیگر بر می اتهامات خریدیم، تمام جان را به آن تبعات بار سنگین که

تر از مادر مهربان یدایه توانیمدو کشور نمی این به نسبت که بینیمکنیم، می از مصر و سوریه صحیح ارزیابی

 حرفها که این با تمام را درگیر نکند و مصر هم برود و خودش عصا راه به کند دستمی سعی باشیم. سوریه

 است.  کنار کشانده هیاهوها خود را از مسایل در این است کشور عربی بزرگترین

 چیست؟ خصوص نظر شما در این دکتر محمدی جناب زمانه:



 

 اختالف یریشه ما باید ببینیم که است آن است. مهم رسیده خوبی جای به بحث کنمفکر می دکتر محمدی: من

 اقتصادی در منافع نه است ژئوپلتیک در مسایل ما، نه اختالفات ی اعتقاد من، ریشه ما با آمریکا در چیست؟ به

مرز  به است. آمریکا قصد حمله و امنیت رفاه همان ها دارند کهها و غربیآمریکایی هک ملی، با تعریفی و منافع

 که تعریفی با آن اسالمی انقالب ایدئولوژی است. یعنی انقالب ما در ایدئولوژی اختالفات یما را ندارد. ریشه

است. اگر آمریکا  کرده آمریکا را اذیت شدت به هم حال ماست. و تا به قدرت اصلی ی هسته ما داریم. و این

داشتند،  نظامی بودند و امکانات مسلح مردم نبود که خاطر این پیروز شد، به خورد و انقالب شکست در ایران

ها د اگر آمریکاییجلو رفتند و پیروز شدن اکبر گویان اهلل خالی بودند. با دست شهادت آماده بود که خاطر این به

ما بود. اگر امروز  و مکتب ایدئولوژی خاطر نقش کنند، به را ترک مجبور شدند لبنان ایمفتضحانه صورت به

 فلسطین بر مردم اسالمی از آثار ایدئولوژی خورد، یقیناً می شود و ضربهمی اذیت در فلسطین، اسراییل هم

 بخواهد و بتواند واکنش دارد که قدرتی مسأله در این عرفات شده، دیگر نه خارج از دستشان است.زیرا کنترل

 با این هستند، که خودشان تأثیر و نفوذ دارند. دیگر مردم اسالمی هاینیروها و گروه حتی بدهد و نه نشان

 است. وجود آمده ها بهدر آن نفس و اعتماد به خود آگاهی نوع اند و یکآمده میدان به عملیات

 و نظام انقالب یزیر بنا و خمیر مایه را که چیزی و آن ایدئولوژی خواهیمآیا ما می که است این مهم بنابراین

 تدرس به دکتر باوند را جع آقای را کنار بگذاریم، تحلیل ایدئولوژی این یا نه؟ اگر نخواهیم است، کنار بگذاریم

را  آید. اما اگر ایدئولوژیدر نمی از آب خطر افتاده، درست در کجا به ما به منافع و یا اینکه بودن یا غلط بودن

 فرق باشیم. مسأله داشته با آمریکا روابط ها بخواهیمغربی تعریف با همان ملی منافع کنار بگذاریم، براساس

در  پیش سال 25 شوند عرفاتنمی متوقف هستند که خواهقدر زیاده ها آنغربیها و آمریکایی کند. بلهمی

 آورد در اثر همیندر می لرزه ها را بهاسراییلی پشت نامش داد. ابو عمار که را نشان زیتون یشاخه ملل سازمان

 خواهد صادر کند.می را شارون قتلش محک و حتی است اسراییل االن، زندانی که اینجا رسیده ماجرا به

 هستیم و قدرتی شخصیتی اینکه، دارای ها اعتقاد ندارند، بهسومی ما جهان ها بهآمریکایی خصوص ها، بهغربی

 دست نخودشا هایخواهی نکنند از زیاده له ما را زیر پایشان که کنیم. آنها تا زمانی زندگی برابر هم بتوانیم که

 ارتش و هایزر آمد تا نیروهای داشت نظر متفاوتی انقالب به فرمودند آمریکانسبت دارند. اما اینکه، ایشان برنمی

 وجود داشت گوید، دو مسألههایزر است. هایزر می خاطرات بر خالف موضوع این  کند تا کودتا نکنند، را آرام

را در سر  کودتایی باید کرد؟ آنها طرح چه نشدن موفق شود یا نه؟ و در صورتمی اینکه، آیا بختیار موفق یکی

را اجرا  طرح این که گرفت با هایزر تماس ش 1351 بهمن 21در  بود. که کرده مطرح برژینسکی داشتند که

 کرد.  را خنثی آن نظامی حکومت بر شکستن خمینی امام دستور حضرت در واقع کنید. که



 

 مستشاری گروه که وقتی 51 بهمن 22گوید، روز کند و میمی مطرح سولیوان آقای را هم اینکته زمانه:

 تلفن دهیم آنها را نجات بود که این مان تالش بود، ما همه در محاصره ایران ستاد مشترک آمریکا در زیرزمین

نظر  خواهیمما می پرسید، که از من دیوید نیوسام بحرانی وضعیت زد و در این سفید زنگ کاخ وضعیت اتاق

ما  به شما االن خواهد کهمی و برژینسکی و بدانیم بسنجیم کودتا در ایران وقوع عملی شما را در مورد امکان

 دهید. پاسخ

 گوید: می سولیوان

 رکیکی فحش که بودم قدر عصبانی آن گفتند بله، من شود کهمی پخش وضعیت در اتاق آیا صدایم پرسیدم من»

 وضعی کنید در چهنمی را دارید و درک توقع شما چرا این که و گفتم دادم برژینسکی به لهستانی زبان به

 «هستیم؟

روها بود  نظر میانه دو نظر وجود داشت. یکیسفید  در کاخ که دانیممی است. االن واقعیتی دکتر محمدی: این

و  برژینسکی ها کهعقاب گروه هم ، و یکی C.I.Aسازمان بودند و استاسفیلد ترنر رییس و ونس سولیوان که

و اعتقاد نبودند  موافق با انقالب رو هم میانه گروه ذلک هایزر بودند. مع رابرت و ژنرال وزیر دفاع هارولد براون

 است. آنها اعتقاد داشتند اگر بتوانیم شده تمام مصرفش تاریخ ندارد. و شاه و برخورد امکان خشونت داشتند که

کار را  بختیار بتواند این بختیار آمد امیدوار بودند که که هم است. وقتی خوب رو سرکار بیاوریممیانه دولت یک

 پابرجا بود. همچنان امیدواری شد، این مطرح موقت دولت بحث که هم دهد. و وقتی انجام

آمریکا  خارجه وزارت شد، سخنگوی تعیین وزیر خارجه عنوان به دکتر سنجابی که زمانی کنمنمی فراموش

پیدا کند و  ادامه وانهر میانه سیاست خاطر شدیم. آنها امید داشتند که آسوده دکتر سنجابی گفت: ما با انتصاب

 بشود. نفت شدن ملی و زمان مشروطه مانند سیستم

 دانم، اشغالنمی تصمیم را یک آن نبود، من کار درستی سفارت اشغال کردند که دکتر اشاره آقای اما اینکه

ما  برای ایالعاده فوق سیاسی تبعات آثار و افتاد و توانست جا اتفاق به که ایبود. حادثه حادثه یک سفارت

 ها بود( در حقیقتسیاست آن آن، مجموعه معلول که ایکردند )حادثه دکتر اشاره آقای که ایجاد کند. موضوعی

ها رالروها و لیب میانه ضرورتاً کنار بروند. ولی موقت روها و دولت ها و میانهبود، لیبرال ممکن که است درست

 رادیکالیزه آن نتیجه نهایتاً  شد. ولی انتخاب رأی و اندی میلیون 11صدر با  ماجرا بنی کنار نرفتند. بعد از این

 بود. انقالب شدن

 شده کشف جدیداً  که نیست تصویر و تصور از آمریکا چیزی یکردم، مسأله عرض دکتر باوند: همانطور که

 آمریکای برخورد آمریکا با کشورهای تاریخ به بشر دارد. وقتی حقوق یدرباره گزینشی موضعباشد. آمریکا، 

از  امپریالیستی ماهیت نکرده. این کشف اسالمی آمریکا را جمهوری و خصوصیت کنید، ماهیت نگاه التین



 

کنیم،  را تنظیم خارجی هایها، سیاستیتواقع براساس است. اگر بخواهیم شده ها معرفیمارکسیست دیدگاه

 خودش.  خاص تاریخی با خصوصیات خصوصیات، انگلیس با این آمریکاست این که باید بدانیم

 بود، امروز به ساخته با آمریکا حماسه یو مبارزه در مقابل که ویتنام که شاهد هستیم المللی بین در تعامالت

 باشد. داشته متعارفی با آمریکا نزدیکی کند کهمی ایجاب جهانی در تحوالت مصالحش که رسیده نتیجه این

 در تحوالت بود که در این داد، منافع شد و چهارصد هزارتلفات کره وارد جنگ که چین برای مثال عنوان یا به

 این دارد. با تمام بازرگانی کصد میلیارد دالر تعامالتاز ی بیش خود را تغییر دهد، و اکنون موضع جهانی

 کند و حتیمی رعایت را شدیداً  مالحظاتی روسیه که داریم. در حالی وحدت با روسیه کنیمها ما فکر میحرف

 ناتو است. ورود به یدر آستانه

 فاحش نقض کند، در مقابلاقتضا می که آنجاییدارد،  بشر برخورد گزینشی حقوق به آمریکا نسبت اینکه ولی

 صورت ها بهآمریکایی دهد. و در جایمی نشان دیگر برخورد مالیمی کند در جایمی بشر سکوت حقوق

 آمریکا وجود دارد. خارجی در سیاست که واقعیتی گیرند. اینمی آمیز موضعافراط

 خودش اسالمی، آثار و تبعات نیست. انقالب شکی ها هیچکردند. در ارزش ها را مطرحارزش دکتر بحث آقای

در  است. ولی منتشر کرده مبارزانه، و ارزشی هایحرکت در قالب جهان دیگر نقاط خود را، به را ارزشهای

ما،  در جامعه پدیدار شده داییز را استمرار داد. دین خاصی مسأله تواندارد. نمی زمانی یک ما هر چیزی جامعه

 ملموس هایگرفت. اینها واقعیت آنها را نادیده تواننمی که است ما مسایلی یجامعه فساد در کادر باالی مسأله

 که ما و بگوییم بگیریم بهره انقالب اولیه یاز توشه اگر بخواهیم که است ما مسایلی یهستند. در جامعه جامعه

 امروز نیست. جهان باشیم، مقتضای نظام، حاکم در این خانواده تا ابد تمام بنابراین بودیم در انقالب

 است. اما حزب گذاشته لبنان اهلل و حزب خود را در فلسطین کردند، آثار مثبت دکتر اشاره آقای ارزشها که این

 و حماس جهاد اسالمی به است کند. ممکنمی گیریتصمیم و منطقه لبنان جامعه مقتضیات اهلل، امروز بر مبنای

 که عرب کنند، در جهانرا اتخاذ می خودشان مستقل مشی نداریم. آنها خط آنها کنترل روی ولی کنیم کمک

صادر  نامه قطع قضیه و واقعیت ماهیت به توجه آرا و بدون اتفاق به در پی پی عرب اجالس آیند در یکمی

گوید اروند آرا می اتفاق به 591 نامه قطع توجه، بعد از قبول بدون فارس خلیج همکاری کنند و یا شورایمی

 است. خوب ایقبیله همبستگی یک صرفاً است. و این عراق ملی رودخانه است، اصالً  عراقی رودخانه رود یک

 کنیم.می زندگی ما در آن که است دنیایی این کنیمبرخورد می ایدئولوژی با این مانهمسایه کشورهای این ما با

 پیش مساعد که هایاز فرصت کند کهما اقتضا می و منافع مصالح که هستم نکته بر این هیاهو من در این حال

و  بار بوده ما زیان با آمریکا برای کنیم، استمرار تخاصم آمریکا استفاده با مسایل و فصل حل آید در جهتمی



 

 امکانات ما با تمام که شده باعث در پی پی هایفرصت رفتن است. از دست شده حیاتی منافع تحقق مانع

 بمانیم. باقی سوم جز جهان همچنان داریم که ایبالقوه

ها زدند، آمریکایی که کنیم، در مورد هواپیماییمی مذاکره الهه دادگاه ا آمریکا در چارچوبما ب دکتر محمدی:

 اینجا صحبت نیست، وقتی جرم مذاکره نفس نظر من گرفتیم، به و غرامتی کردیم رفتیم، مذاکره الهه دیوان به

برسید نیست.  توافقی به شما حتماً یا اینکه بر تسلیم دال هوج هیچ به شود. مذاکرهشود هیاهو بلند میمی مذاکره

 تفاهم یک موثر به دیپلماتیک صحیح بر مبنای هستیم. که آن ما خواهان که است آغاز کاری رهگشای مذاکره

 است. شده امروز نیز پذیرفته جهانی در نظام برسیم. این طرفین بین

 خودش منافع بسط دنبال به دارد و هم استکباری و خصلت خوی آمریکا هم که مسأله بر سر این ظاهراً زمانه:

 ما باآمریکا منافع فرمودید در مواردی عالی شود. حضرتمی اینجا مطرح سوالی دارند. منتهی توافق همه است

دکتر محمدی، شما  آقای اینکه شود. اولمی مطرح همسویی، دو مسأله این پذیرش داشتیم، با فرض همسویی

را  اجازه ها ایننظر شما آیا آمریکایی به را بپذیریم همسویی اگر این که پذیرید؟ دومرا می منافع همسویی این

 خواهند ما بهمی نکهشود یا ای تأمین همسویی در این ما هم منافع بگیرد یا اینکه شکل همسویی این میدهند که

 رو آنها باشیم؟ و دنباله تابع نوعی

 ها، دومسیاست دو کشور و اتخاذ این کالن هایسیاست جدا کنیم، یکی را از هم باید دو مسأله دکتر محمدی:

ایم، و در نداشته مشکلی حال ما تا به دوم آید. در مورد مسألهمی پیش که مورد ی موارد و مسایل و فصل حل

الجزایر بارها با  بیانیه اجرایی از مسئولین یکی عنوان به است. من شده و فصل حل قضیه از موارد هم خیلی

از  کردند، بسیاری دکتر اشاره آقای طور که شد. همین و فصل و حل کردم و مذاکره ها نشستمآمریکایی

از موارد  در بعضی الهه از دادگاه خارج است. حتی در جریان الهه ز در دادگاههنو قراردادها و اختالفات

در  که یا مانند آنچه عراق آمریکا به کویت، حمله به عراق وجود دارد. مانند موارد حمله همسو هم هایسیاست

و  ساخته هم کرد و طالبان حمله ایران ریکا بهآم با تشویق عراق از اینکه بگذریم افتاد. حال اتفاق افغانستان

و  با ساخته کند کهمی آمریکا ایجاب هایو سیاست منافع که است رسیده زمانی است. و االن آنها بوده پرداخته

آمریکا  بلدر مقا که است طور نبوده این کنیم. در واقعمی همراهی خود برخورد کند، و ماهم هایپرداخته

کرد. ما برخورد  آمریکا نیز محکوم کردیم. کما اینکه را محکوم کویت به عراق دهیم. ما حمله خرج به خصومت

آمریکا برخورد  کالن هایسیاست به که کردیم. اما آنجایی محکوم آنها در افغانستان هایو سیاست طالبان

 نکردیم. کرد همراهیمی

خود  امپریالیستی سیاست یو توسعه گسترش هدف نبود، بلکه صدام تنبیه صرفاً عراق به ا از حملهقصد آمریک

بودیم. در  مخالف قسمت ایجاد کرد. ما با این را در عربستان، قطر، بحرین هاییپایگاه بود. بالفاصله در منطقه



 

 هجومی سیاست اتخاذ یک نبود، بلکه الدن یا بن البانط بردن قصد آمریکا از بین هم مورد افغانستان

در  مشرف ما یا باید مانند ژنرال سیاست بود. در این در خاورمیانه خصوص در سراسر دنیا به میلیتاریستی

بر  مانع کباریو ضد است مستقل مواضع با حفظ دادیم، یا اینکهمی آمریکا پایگاه و به شدیممی تسلیم پاکستان

 ایجاد نکنیم. آمریکا در برخورد با طالبان سر راه

ما  که مسأله بودیم. این خود برنده سهم به و افغانستان فارس خلیج در مورد جنگ ما در اتخاذ دیپلماسی

و  رحمو بی خشن و دشمن را آزاد کنیم بقبوالنیم، اسرایمان صدام الجزایر را به 1915قرارداد  توانستیم

یا  آمریکا بشویم خواهانه زیاه سیاستهای آیا باید تسلیم که است در این کنیم. مسأله خود راتضعیف سرسخت

 شود؟می و اندونزی و مالزی ما مانند آرژانتین شویم. آیا سرنوشتدچار می عرفات سرنوشت همان نه؟ آیا ما به

 است این است مهم که باشیم. آنچه آمریکا هم کالن هایسیاست نداریم، اما باید مراقب سیتر هیچ مااز مذاکره

 گیرد. باید انجام از فواید آن تحلیلی و تجزیه ارزیابی یک از آن گیرد، قبل صورت که ایهر مذاکره که

 آنها اهمیت برای که شوند چیزیخورند یا پیروز میمی ها شکستدر مذاکره نیستند که این دنبال ها بهآمریکایی

 این سیاسی با آمریکا و مذاکرات داده، در رابطه نشان مدت در این اسالمی جمهوری که ابهتی که است دارد این

 که است علت همین است. و به ایجاد کرده نگرانی مسئولین برای موضوع بشکند. این هر نحوی دو کشور به

 و روابط مذاکرات که گیرد. در حالی انجام رسمی مقامات در سطح مذاکرات این ها اصرار دارند کهآمریکایی

 هایی ها و رابطهدارد. واسطه باشد، مقدماتی رسمی مقامات در سطح اول از همان که اینطور نیست دیپلماتیک

بر سر میز  رسمی شد، مقامات حاصل از مذاکرات ایاگر نتیجه کنند، و نهایتاً می را رد و بدلها پیغام هستند که

 نشینند.می مذاکره

 نسبی برنده خواستند، ایرانمی مقطع ها در آنآمریکایی بود که این واقعیت فارلین مک : در ماجرایدکتر باوند

 قرار گرفتند. خودشان واخالقی و قانونی انتقاد افکار داخلی ها در مظانشد و آن  رو آن باشد. پیامدهای

 و به کنیم را ارزیابی مسایل خودمان و عزت بینی استکبار آمریکا و خود بزرگ هایواژه روی اگر بخواهیم

در  کمتر بود. و صرفاً  ربیع آمریکا بر کشورهای یحضور، سلطه فارس خلیج از بحران رسیم. قبلنمی جایی

 آمریکا آمد، همان گوییممی است. وقتی شده تبدیل دیگری نوع بود. اما امروز به و بازار آن صدور نفت جهت

باشد و  فشار داشته خواهد اهرماست. آمریکا می آمریکا مسأله در منافع انرژی موضوع هست هم قبلی شرایط

و  عربستان مثل هست. چرا کشورهایی هم نفت قیمت کاهش آمریکا بحث کند. بعد از آمدن را مسلط نفوذش

درصد درآمد  61 بزند که ضربه روسیه ( به11 )دهه مقطع در آن اینکه دادند. برای فاحشی تغییر قیمت کویت

در اختیار آمریکا بود و  هم قبالً بود که . اینها ابزاریبودیم جنگ در حال ما که برای بود. و هم از نفت آن ارزی

 و مادام است یروآتالنتیسم شوند. آمریکا خواهانتشدید می زاویه هستند و در یک  مختلف اشکال به امروز هم



 

 مشارکت جای به دارند سعی باشند. بنابراین فشار متعدد داشته هایخواهند اهرمنرسند می هدف این به که

 است. کلی استراتژی چهارچوب نفوذ در یک باشند. و این نفوذ داشته بر آن فارس بر خلیج منصفانه

اختیار  سکوت عربی کشورهای حکومت که است رسیده جایی به فلسطین مسأله بینید کهاخیر می در تحوالت

 اند. کرده

 ماهیت این بودن کند، از نظر امپریالیستمی ما را محاصره استکبار آمریکا در منطقه گوییممی که وقتی حال

 ملموس هنوز برخوردهای برخی بود، منتهی روشن از قبل ماهیت باشیم. این کرده ما کشف که نیست جدیدی

شود. می حاصل خاطر هم و رضایت کنیمیم غرق خیالی را در چیزهایی نداشتند. حاال ما خودمان شکل آن به

و در  باشیم باالیی در سطح بتوانیم باشند. ما از نظر علوم، تکنولوژی، فرهنگ داشته ما رفاه مردم خواهیمما می

 کنیم. شرکت جهانی هایگیریو در تصمیم داشته مطلوبی جایگاه الملل بین نظام

ها را کنار تعارض و این باشیم را با آمریکا داشته همسویی است. اگر ما این رسیده وبیخ جای به زمانه: بحث

را  فرصت خودشان، این کالن هایتغییر سیاست ما و بدون تغییر ماهیت ها، بدوننظر شما آمریکایی به بگذاریم

 دهند؟ما می به

 خواهد بود. در این چین آمریکا متوجه کالن دهد. استراتژیا میر فرصت آمریکا این نظر من به دکتر باوند:

 مایل باشد. آمریکا شدیداً  داشته سازنده مانند روسیه، ایران، هند روابط با کشورهایی است رهگذر آمریکا مایل

 خود است.  کالن در استراتژی سالم روابط به

خود  انقالبی کرد و از جریان با آمریکا همراهی کردند. نیکاراگوئه اهیاز کشورها با آمریکا همر زمانه: برخی

ما در اینجا انتظار داریم،  که شد. اما تحولی با آمریکا خارج مخالفت از جریان نوعی به شد. روسیه خارج

 در آن کنمکر نمیاست. ف المللی بین و مشکالت مسایل و حل تکنولوژیک پیشرفت اقتصادی شکوفایی

 باشد؟ کرده وضعیت این به با آمریکا کمکی کشورها همراهی

 سه خواهد بود. االن متفاوت کلی اروپا شود، به اتحادیه وارد طیف که در صورتی روسیه سرنوشت دکتر باوند:

 گرفته. بنابراین در پی دیگری شکل به را یلتسین و راه آمده پوتین اینکه وجود دارد. یکی در روسیه نگرش

 یوروژیرایی خط یک کند دیگری خواهد حرکتمی طیف در کدام کند که خود را روشن باید سرنوشت روسیه

 جهانی دولت یک خواهد چینآمریکا نمی که نیست منظور این ولی است دیگری طیف که است نسبی مستقل

 عنوان را به چین دلیل همین کند، به پرداخت جهانی قدرت را در مقابل سنگینی یداند باید هزینهمی شود. چون

 منافع است. که و انفعاالت فعل یکسری رهگذر آمریکا در طلب دارد. در اینمی نگه ایمنطقه بزرگ قدرت یک

 باشد. داشته و مساعدی سازنده یرابطه یک با ایران کند کهآمریکا اقتضا می

 باید باشد؟ قیمتی چه به سازنده یرابطه این دکتر محمدی:



 

 باید تغییر پیدا کند. فقیه گویند والیتمی موجود هستید که تغییر وضع نگران تمام دکتر باوند: حضرتعالی

 شود. حاکم دکتر محمدی: سکوالریزم

 دارد. اولویت المللی بین در نظام ایران اعتالی ایران، کسب ملی در منافع نظر من دکتر باوند: به

 تغییر نظام؟ قیمت به زمانه: حتی

 همینطور است! دکتر باوند: دقیقاً 

 ایران، این سابق مانند مواضع آن بود و مواضع ایران با انقالب زمان هم آن انقالب که هم زمانه: در نیکاراگوئه

نیفتاد  اتفاق تحولی ساندنیستها انجامید ولی سقوط به کرد نهایتاً کشور پیاده آمریکا در آن که افتاد، سیاستی اتفاق

 فرو رفت. المللی بین اعتباری و بی و کشور در فقر مفرط

 . نیست ایران اهبا جایگ مقایسه قابل وجه هیچ به نیکاراگوئه دکتر باوند: جایگاه

بعد  نیکاراگوئه که است این واقعیت ما نیست. ولی هانند جایگاه نیکاراگوئه جایگاه که داریم را قبول زمانه: این

شد.  شد، دچار مشکل خارج قدرت ها از جرگهساندنیست و حکومت برداشت دست از رفتار انقالبیش از اینکه

 و امنیت و اجتماعی اقتصادی بهبود وضعیت بود و در جهت داده مختلفی هایآمریکا وعده که این به با توجه

کشور ثروتمند دنیا حضور داشتند و  برگزار شد. هفت در انگلستان  پیش سال سه که کشور. ببینید کنفراسی آن

 در رأس کردند کهمی کمک طلب نوعی به در واقع داشتند که کنفرانسی در بیرمنگام کشور فقیر دنیا هم هفت

 این به شد. با توجه بدتر هم تنها بهبود پیدا نکرد که نه تحوالت در این نیکاراگوئه بود. وضعیت آنها نیکاراگوئه

 گذاشتیم. ها را کناربحث همه که کنیم فرض شویم وضعیت دچار این کنید ما همشما فکر نمی وضعیت

 پروسه یک این شدن گویید جهانیمی که ناگزیر است. وقتی ایتا اندازه المللی جدید بین دکتر باوند: نظام

 شما سعی شدنجهانی شوید، در پروژهرو میگریزناپذیر روبه واقعیات با یک که است وقت است. یک اجباری

ها قدرت بین روابط و با تغییرات زمان ها با تحوالتکنید. این تنظیم آگاهانهخود را  هایکنید سیاستمی

 است. هماهنگ

با آنها روبرو شوید تا  پیش سال بیست هایارزش توانید با هماننمی روبر هستید که با واقعیاتی شدن در جهانی

با  که است آمریکا در این و مصالح منافع که باورم بر این من کنید. بنابراین را حل و مشکالت بتوانید مسایل

 به بستگی تواند باشد. کهمی کالن هایدر سیاست مثبتی ایران، جایگاه باشد. جایگاه داشته سازنده یرابطه ایران

 به تبدیل که کنیم ها تنظیمرا با قدرتخود  روابط بتوانیم ظرافتی با چه که است این به ما دارد بسته دیپلماسی

 است. ایران دیپلماسی شاخص به اینها بسته نشود و تمام صرف یوابسته پدیده یک

ساختار  اصطالح موجود یا به ها با وضعفرمودید و اینکه، آمریکایی را اشاره خوبی نکته دکتر محمدی: یک

 ساختار حکومتی کنند. این توانند تجدیدنظرینمی مسئله ا نخواهند داد و در اینها رفرصت ایران، این حکومت



 

 در درون تغییرات دکتر معتقد به رسیده. آقای قدرت به انقالب از طریق نوعی به که بوده ایمجموعه هم

 هر حال است، به گرفته شکل طلبیالحروند اص همان ایران درونی در تحوالت ها معتقدند کههستند. آمریکایی

 نخواهند کرد. ها اقدامینیفتد آمریکایی اتفاق کلی تغییرات طلبند و تا اینرا می کلی ها تغییراتآمریکایی

 ما است. جامعه درونی خواست هم دکتر باوند: تغییر نسبی

 در بیان که دکتر ممنونم است. از آقای رسیده خوبی و روشن جای ما به بحث کنمفکر می دکتر محمدی: من

 توافق به است خواه زیاده کشور امپریالیستی آمریکا یک دارند. ما در اینکه و صراحت صداقت مطالبشان

برقرار کند حاضر  رابطه با ایران اینکه است. آمریکا برای روشن همه و برای نیست ایچیز تازه ایم. و اینرسیده

 ما یا در واقع کالن هایتغییر سیاست بگیرد. و اینها به هم امتیازاتی حال بدهد ودر عین امتیازات یکسری است

 عرفات که است مانند کاری تغییرات دارد. این است( ارتباط فقیه والیت یا نظام ارزشی نظام ما )که تغییر نظام

و  را از منشور خارج اسراییل بند نابودی کردند که مجبورش کرد، یعنی فلسطین ملی آزادی زمانبا منشور سا

 کند. نفی

 و تأمین ما را تضمین ملی منافع کردن حرکت سمت این یا به اقدام آیا این وجود دارد. اینکه سواالتی حال

 ها را جزییو ارزش ایدئولوژی کند. منپیدا می دارد بستگی هر کدام که تعریفی به سوال این به کند؟ پاسخمی

اینها را  برخی هستند. حال ملی منافع تحقق دهنده و انعطاف کننده اینها تسهیل دانم. یعنیمی ملی از منافع

ماست،  ایدئولوژیک ما، خواست هدف که است بر این اعتقادم دانممی هدف من که دانند در حالیمی ابزاری

را  ما ایران یعنی« بماند زنده اسالم ما بمیریم همه»گوید می امام که ماست. وقتی هایارزش خواست طبیعتاً 

را  مگویند، اسالمی شود حاال برخیمی متفاوت ملی منافع تعریف مسلماً  شرایط خواهیم. در اینمی اسالم برای

 را برای ما اسالم گفتداشت. می هم بازرگان که است است. نظری خوب خیلی خواهیم. اینمی ایران برای

 به خواستمی ایران کنیم. اما از طریق خدمت ایران به خواهیممی اسالم از طریق گفتخواهیم. و میمی ایران

جدا کنیم، کما  ملی را از منافع اسالم ایدئولوژیک هایاگر ما ارزش بگویم خواهممی کند. من خدمت اسالم

 خواست به برقرار کردند و هیچکدام رفتند و با آمریکا ارتباط نگاه با این سومی دیگر جهان کشورهای اینکه

 دارید و اینکه را قبول گرا، استقالل لیم عنوان بود نرسیدند. شما به و استقالل و امنیت همانا رفاه که خودشان

 این به وابسته کرد، نه را حفظ استقالل منفی یباید با موازنه معتقد بود که هم نباشید خود دکتر مصدق وابسته

 آن. به وابسته نه باشیم

 دیدگاه، جلو رفتند، اگر هم با این که سومی جهان هایدولت داده، همه نشان تاریخی است، تجربه مهم که آنچه

تا  داشته کنترل را برای ابزار الزم آن خواستند نرسیدند و آمریکا هموارهمی که هم آنچه نرفتند، به زیر سلطه به



 

 مستقل بیابند که دست ابزاری به که نداده آنها اجازه به هم کشورها استمرار پیدا کند. و طبیعتاً این وابستگی

 نبود. سومی کشور جهان وقت هیچ ژاپن که است این واقعیت شوند. در مورد ژاپن

از  بمانیم باقی سومی است. اگر جهان تاریخی افتادگی و عقب بر توقف بودن، دال سومی دکتر باوند: جهان

 مناسبی در شرایط مردم ما است. وضعیت افتادگی و عقب وقفبر ت دال همه بمانیم باقی توسعه در حال اینکه

در  رویممی ارزش عنوان اینجا گرفتاریم، بعد به است. ما خودمان افتادگی بر عقب دال هایینیست. اینها واقعیت

کنیم. ما در  رقابت با عربستان کهشدیم، یا این نفر بگویند ما مسلمان ده اینکه برای ریزیممی تانزانیا پول ویلچاه

ما باید  داریم. ارزشهای افتادگی و عقب اینجا بیکاری ریزیم، خودمانمی دالر پول چهارصد میلیون سودان

سپاسگزار  همیشه آینده هاینسل است محفوظ شانشهید دادند جایگاه که آنهایی شود. در تاریخ منافع به تبدیل

 ما هستند.  جامعه ها است. اینها بحرانانسان این شهادت

 بود. غرب از پذیرش بود، ناشی مشکل که دکتر محمدی: آنچه

خزر با  دریای یدرباره داریم. ببینید ما االن مشکل ما در داخل دکتر باوند: هر دو بزرگوار معتقد هستید که

 در قبال صحیح آمریکا باشد. اگر ما دیپلماسی پرده پشت است کنما مم اصلی کنیم، طرفمی صحبت روسیه

روبرو  با نافرجامی در جاهایی ما مثالً  ندارد که ارتباط این به کنیم خود را تأمین منافع که نداریم روسیه

 است. کار آگاهی از عدم و ناشی مدیریت ها از ضعفناکامی این شویممی

هستند و  خود در منطقه استقرار کامل دنبال ها بهآمریکایی که است این است. واقعیت دیگر مطرح سوال زمانه:

و تغییر رفتار  تغییر نظام دنبال فرمودید آمریکا به عالی است. حضرت استقرار آمریکا، ایران اصلی از موانع یکی

از سر  را چگونه مانع نظر شما آمریکا این نکنیم، به ر ما با آمریکا همراهیاگ فرض این به است. با توجه انقالبی

 دارد؟ خود برمی راه

با  تعارض جای ایم. بهخود پرداخته اطراف مشکالت بابت سنگینی هایهزینه دائم دکتر باوند: مابا ایجاد مشکل

باید  مقدار هزینه بود چه طالبان که کار کنیم. وقتی خودمان ازندگیس روی توانیممی داریم که ایبالقوه امکانات

 هستند که را دارد. موانعی خودش خاص ها، هزینهها و نگرانیدغدغه این کردیم. تماممی قاچاق کنترل صرف

 کنیم. آقای را پرداخت سنگینی یهاها باید هزینهها و نافرجامیناکامی شوند. در تماممنافع، می تحقق عدم باعث

ما  ملی منافع در جهت وجه هیچ به نظر من به ایم، کهها اتخاذ کردهارزش را براساس دکتر گفتند ما مواضعی

 سیاست درونی در چارچوب تجدید نظرهایی پرداخت. بنابراین و خواهیم پردازیمرا می آن سنگین نیست. بهای

 برای معتقدم ایم. منداده انجام ژئوپلتیک هایاقتضا کرده، ارزیابی که گیرد. آنجایی باید انجام نظام خارجی

باشند.  حضور داشته جهانی گیرندگان تصمیم باید در کلوپ حکومت گویم، مسئولیننمی هم مردم، ملی منافع



 

 است این تنها افتخارش آینده آینده، صد سال سال پنجاه برای بودن سومی بودن، جهان توسعه کشور در حال

 برویم. خواهیمکجا می تازد بهمی چهار اسبه که رقابتی این ایم. در مقابلکرده را حفظ هایمانما ارزش که

اینها  باشیم. تمام با آن ینیازها و سازگار پاسخگوی بتوانیم که داریم منطقی ما چه شدن جهانی یدر پروسه

 امروز. دنیای هایواقعیت گردد بهبرمی

 کلوپ این نظر شما، اگر ما به حاضر، به وضعیت به با توجه بود که این را نگرفتم، سوالم سوالم پاسخ زمانه: من

دارد. بر می از سر راه را چگونه منطقهمورد نظر خود در  استقرار نظم مانع وارد نشویم، آمریکا این گیریتصمیم

 کند؟می تبدیل افزاریسخت به افزارینرم را از حالت خودش تهدیدهای و آیا این

 را به جو جدیدی عراق آمریکا به دانم. حملهمی ایران نفع اخیر را به موجود، حوادث دکتر باوند: در وضع

شود. آمریکا می آمریکا کاسته هایگویی از گزافه ایطلبد. و تا اندازهرا می وتیمتفا منطق آورد کهوجود می

 خیلی تأثیرگذار خواهد بود، البته تحول آن هم با ایران خواهد کرد. در رابطه منطقی تا حدودی تجدید نظری

 محدود.

و تعامالت، اثر گذار  حوادث مجموعه این . همهما تأثیرگذار خواهد بود گیرندگان تصمیم در نگرش تحول این

بدهد  انجام ایران علیه اقدامی اینکه کند، احتمال حمله عراق اگر آمریکا به کنمفکر می و اثرپذیر خواهد بود. من

 اشد.ب داشته ایران علیه افزاریسخت یآمریکا برنامه کنمموجود فکر نمی شود. در شرایطکمتر می

 یک درونی تعدیل که اند. معتقدمسرد شده مقداری االن داشتند، گو اینکه درونی تعدیل ها اعتقاد بهآمریکایی

 و هم درونی تحوالت گریزناپذیر خواهد بود. هم شود که هم متوقف است است. حاال ممکن روند مسلط

 شود. باید ارزیابی که است کند. اینها واقعیاتیرا ایجاد می ثیرگذاریتأ روند دیالکتیک از ایران خارج تحوالت

 تقویت توقع این ایاخیر تا اندازه دو سال هستند و در یکی درونی منتظر تعدیل هاست ها سالزمانه: آمریکایی

 است. شده

 و تقویت طلبانه توسعه هم و تا حدی بود. قطعی آمریکا هم دکتر، حمله نظر آقای دکتر محمدی: بر خالف

 به راجع هم اعتقاد را دارند. کتابهایی این شان بسیاری است. خود آنها هم افول آمریکا رو به که شونده. معتقدم

 را نشان این آمریکا هم داخلی اند. بنیانهاینوشته است افول رو به شوروی آمریکا بعد از فروپاشی که این

خود  یک به اش، امروز هم تاریخی گذشته به با توجه هستیم. اسالم اسالم از جهان بخشی عنوان دهد، ما بهمی

 هم آورد. ایران دست را به و تمدنش خود، قدرت بر اعتقادات تواند با تکیهمی رسد کهمی و خود باوری آگاهی

 مطرح بالقوه قدرت یک عنوان به اسالم جهان در مجموعه ببیند. ایران اسالم از جهان را فارغ تواند خودشنمی

 هم در اختیار دارد، در آینده که انسانی ونیروی و ذخائر ارزی و منابع ژئوپلتیک شرایط به است. با توجه

 باشد.  جهان مطرح قدرت یک عنوان تواند بهمی



 

 چون بدهیم خواهد تغییر سیاستکنیم. آمریکا امروز از ما می آمریکا زندگی بدون ایمتوانسته سال 24 ما در این

از  اشگویند سرچشمهها میها و آمریکاییاسراییلی کنیممی او مفید است. هر جا مقابله برای تغییر سیاست این

بدهیم. در  را از دست و حربه قدرت است. ما نباید این و حربه قدرت یک خودش این است. پس ایران

 دیدیم. نه ضربه بر ناسیونالیسم با تکیه که شویمدچار می سرنوشتی همان آنها، به دادن از دست صورت

اگر  امروز هم منجر شد. یقیناً دیکتاتوری هر دو به که نفت صنعت شدن ملی بیاورد و نه دوام توانست مشروطه

 گذشته سرنوشت همان به با آمریکا کنار بیاییم و بخواهیم بدهیم و ناسیونالیسم لیبرالیسم دست را به اختیارات

کند. می را خفه مردم و صدای است حاکم ارتش امروز ترکیه، که مانند سرنوشت شد. سرنوشتی دچار خواهیم

 دچار شدند. سرنوشت این ا بهج الجزایر، همه یا مثل

 و این کنیم ایستادگی خودمان کالن هایسیاست ما باید روی فعلی در شرایط است، اینکه مهم آنچه بنابراین

ندارند،  مردم یبا توده ایرابطه روشنفکران، هیچ دکتر باوند، متأسفانه نظر آقای است. برخالف مردم خواست

کردند و شهید دادند و توانستند  داوطلب را پر از نیروهای جبهه هستند که آنهایی مردم هایتوده گر واقعاً ا یعنی

بود. و  طلبیشهادت آنها را وادار کرد، روحیه نبود که بایستند، ناسیونالیسم عراق جنگی عظیم ماشین در مقابل

 نکردند. کرا در مردم هایروشنفکر ما توده طبقه

است،  کرده را منسجم مردم که باشد. آنچه داشته تواند معنا و مفهومها نمیو قومیت ناسیونالیسم مسأله در ایران

 بدهیم هستند. لذا اگر اینها را از دست درصد مسلمان 91هستند،  درصد شیعه 11 آنهاست مکتبی اعتقادات

 نداریم.  دیگر هیچ

 کردند. گفتگو شرکت در این که باوند سپاسگزاریم و دکتر هرمیداس دکتر منوچهر محمدی آقایانزمانه: از 

 سوتیترها:

و  منفی موضع آن هایوسیاست با ایران گری، در رابطه نظامی سیاست با انتخاب بوش دولت - دکتر محمدی

 است.  گرفته خصمانه

نظر وجود  وآمریکا اختالف ایران بین خاورمیانه بشر و صلح و حقوق روریسماز ت در تعریف - دکتر محمدی

 است. رسانده بست بن را به ارتباط برقراریمسأله هستند که بزرگی دارد. اینها معضل

آمریکا و  ایران نظران، روابط و صاحب گیرندگانوتصمیم مداران از سیاست بسیاری برای - دکتر محمدی

 جدا باشد. پرسپکتیو تاریخی تواند از یکنمی

 و اصل از نفس تأییدو حمایت اتخاذ کرد، اول رویه نفت، سه شدن ملی نهضت آمریکا در قبال - دکتر محمدی

 شد. مرداد منجر 21 کودتای به نهایتاً  که شاه با رژیم مشارکت و سوم میانجیگری نقش کردن، دوم ملی



 

 به غرب در جهان و دیکتاتوری شاه نظام به انتقاد نسبت برنامه یک از انقالب قبل و نیم از یکسال -دکتر باوند

 با سکوت و همواره وجود داشت قبالً که هاییگرفت، وقایع، برخوردها و خطمشی ارکستروار شکل صورت

 قرار گرفت.مورد نقد  مقطع شد در اینبرگزار می

 مقاصدی شد آن انجام نبود، اگر هم ایران برای رویداد مثبت یک گروگانگیری عمل که معتقدم من -دکتر باوند

 خاتمه آن پیدا کرد به مقاصد تحقق که اول دو ماه یکی توانستند همانرسیدند می آن بودند و به در طلبش که

 دهند.

 عراق نفع شد به بود خارج کرده اعالم که طرفی بی فارلین، آمریکا از آن مک ماجرای از افشایبعد  -دکتر باوند

 باشد. خود داشته به مربوط پیامدهای ایران ندهند پیروزی تا اجازه گرفت موضع

 کشورهای به تکنولوژی است، انتقالینسب مورد استقبال متفاوت دالیل ما، به در اطراف که ایپدیده -دکتر باوند

 برای تلویحی تضمین یک در واقع هستند که اقتصادی یتوسعه در طلب که و قفقاز است مرکزی آسیای

 است. مجدد روسیه یسلطهاز احیای جلوگیری

 و ملی، این اقتصادی در منافع نه ستا ژئوپلتیک در مسایل و آمریکا، نه ایران اختالفات یریشه - دکتر محمدی

 ما است.  قدرت اصلی یهستهاست، که انقالب در ایدئولوژی اختالفات

  

 30نعل وارونه -8
این روزها، برخی از دولتمردان محترم کشورمان اصرار دارند که ابراز ناخشنودی توأم با عصبانیت نتانیاهو و 

روند مذاکرات و اقدامات هیئت بلندپایه جمهوری اسالمی ایران در سفر اخیر سایر مقامات رژیم صهیونیستی از 

ها و اظهارنظرهای خود با اشاره به آمیز بودن این سفر ارزیابی کنند و در مصاحبهبه نیویورک را نشانه موفقیت

یویورک با موفقیت دارند که اگر سفر نتوزی رژیم اشغالگر قدس نسبت به ایران اسالمی، اعالم میدشمنی و کینه

و دستاوردهای برجسته و درخور توجهی برای کشورمان همراه نبود، عصبانیت بارها اعالم شده نتانیاهو و 

هشدارهای پی در پی او به اوباما و سایر دولتمردان آمریکایی کمترین توضیح و توجیهی نداشت! مخصوصا آن 

جمهور محترم کشورمان به ایران، با عجله راهی رئیسکش بالفاصله بعد از بازگشت وزیر رژیم کودککه نخست

آمریکا شد و در آستانه سفر خویش اعالم کرد برای مقابله با روند جدید روابط ایران و آمریکا و هشدار نسبت 

  !به نزدیکی این دو کشور به یکدیگر عازم واشنگتن است

به ارزیابی مستند سفر « دادیم و چه گرفتیم؟!چه »با عنوان  92مهرماه  1پیش از این طی یادداشتی در کیهان 

 متاسفانه-های جمهور محترم به نیویورک پرداخته و ضمن اشاره به برخی از نکات مثبت این سفر، نمونهرئیس
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باری از نتایج آن را برشمرده بودیم. از این روی، درباره سفر نیویورک و ابعاد و آثار آن، اگرچه هنوز خسارت -

ی هست ولی موضوع یادداشت پیش روی، اشاره به ترفندی است که رژیم صهیونیستی و هایهم گفتنی

دولتمردان آمریکایی در یک پروژه دو سویه علیه جمهوری اسالمی ایران به صحنه آورده و در کمال تعجب 

  اند. بخوانید؛افتاده« عملیات فریب»شود برخی از دولتمردان کشورمان نیز در چرخه این دیده می

بلند و عملیات موفق، ارتش تا بن  در گرماگرم جنگ تحمیلی و بعد از آن که رزمندگان اسالم با چند خیز -1

نشینی کردند و در حالی که آمریکا و جانبه شرق و غرب را وادار به عقبدندان مسلح و مورد حمایت همه

ان اسالمی را درپی داشت به هراس شدن ایر درپی دیگر صدام که اسطورههای پیمتحدانش از احتمال شکست

های غربی و عربی جای گرفت از افتاده بودند، رژیم صهیونیستی در خبری که بالفاصله در صدر اخبار رسانه

اهلل تعالی علیه طی سخنانی ماندگار، فروش اسلحه به ایران خبر داد! در آن هنگام حضرت امام خمینی رضوان

ای پلید و نجس است که اگر انگشتش را به بحر محیط )اقیانوس( هم بزند، ازهداند به اندفرمودند؛ اسرائیل می

 ام! ایران را بدنام بکندخواهد با اینکه من کمک کردهشود، چون این را احساس کرده است مینجس می

این سخن حضرت امام)ره( که عالوه بر جایگاه ملکوتی ایشان، سخنی منطقی و همه فهم نیز بود، به وضوح  

متوسل « نعل وارونه»به شگرد معروف «! ارسال اسلحه به ایران»داد که رژیم صهیونیستی با ادعای دروغ نشان می

  .شده و در پی بدنام کردن ایران اسالمی است

اسرائیل و انگلیس از  همین جا باید توضیح داد که ممکن است گفته شود چرا حمایت آشکار مثلث آمریکا،

گران کنید و این حمایت را نشانه وابستگی فتنهتلقی نمی« نعل وارونه»را  11ریان فتنه مدعیان اصالحات در ج

دانید؟! در پاسخ این پرسش باید گفت؛ اگر اقدامات و حرکت یک جریان سیاسی با به دشمنان بیرونی می

انه همراهی و نش «واقعی»اهداف رسماً اعالم شده دشمن همخوانی داشت، بایستی تعریف و تمجید دشمن را 

های دشمن دانست ولی چنانچه مسیر حرکت یک جریان با اهداف رسماً اعالم شده جریان مزبور با خواسته

تلقی کرد. در « وارونهنعل»دشمن در تناقض بود، بدیهی است که تعریف و تمجید صورت گرفته را، باید از نوع 

 -های نه فقط اعالم شدهی کم و کاست خواسته، اصحاب فتنه دقیقا و ب11اسرائیلی  -جریان فتنه آمریکایی

کردند. تا آنجا که اهداف دیکته شده دشمنان بیرونی را دنبال می -بلکه به گواهی اسناد غیرقابل انکار موجود

تواند گویای عمق جنایت آنان باشد. اما، در جریان جنگ تحمیلی، برای نمی« فروشیوطن»ای مانند هیچ واژه

پرده آمریکا، اسرائیل و شوروی سابق به دیدی نبود که جنگ با حمایت مستقیم و بیهیچ کس کمترین تر

اسالمی تحمیل شده است و هدف اعالم شده آن نابودی انقالب اسالمی بوده است، بنابراین بسیار بدیهی ایران

داشت بلکه در بود که ادعای فروش اسلحه اسرائیل به ایران، نه فقط با اهداف رژیم صهیونیستی همخوانی ن

  .نقطه مقابل آن نیز بود



 

رویم و این ادعای برخی اکنون و بعد از توضیح ضروری فوق که فقط برای یادآوری بود به سراغ ماجرا می -2

گیریم که عصبانیت نتانیاهو از روند مذاکرات را نشانه موفقیت سفر نیویورک تلقی از دولتمردان را پی می

نوشته فقط به شواهد و مستندات بدیهی و غیرقابل انکار اشاره شده و به وضوح  گفتنی است در این .کنندمی

و صرفاً « نعل وارونه»شود که ابراز عصبانیت نتانیاهو از مذاکرات هیئت ایرانی در نیویورک از نوع نشان داده می

این روند عصبانی  برای تحریک جمهوری اسالمی ایران به ادامه این روند است و رژیم صهیونیستی نه فقط از

  .نیست، بلکه از آن بسیار خرسند نیز هست

سؤال این است که چرا باید رژیم صهیونیستی از روند مذاکرات و اقدامات صورت گرفته در نیویورک  -3

کش تواند خشم این رژیم کودکعصبانی باشد؟! و کدامیک از اقدامات هیئت محترم جمهوری اسالمی ایران می

البته باید به این نکته ظریف توجه داشت منظور آن نیست که هیئت ایرانی علیه رژیم  !اشد؟را برانگیخته ب

صهیونیستی موضعی نداشته است، بلکه با مروری بر آنچه در نیویورک و قبل از آن در جریان مقدمات سفر 

سابقه بوده آن بی اتفاق افتاد، هیئت محترم کشورمان، اوالً؛ علیه رژیم صهیونیستی موضع جدیدی که پیش از

کند، به خاطر مواضع تواند و نباید آنگونه که تظاهر میاست اتخاذ نکرده بنابراین، خشم نتانیاهو نمی

ضدصهیونیستی جدیدی باشد که در گذشته سابقه نداشته است! و ثانیاً؛ هیئت دیپلماتیک جمهوری اسالمی 

سابقه بوده ه رژیم اشغالگر قدس داده است که تاکنون بیایران در سفر نیویورک و مقدمات اولیه آن، امتیازاتی ب

است، از این روی، نتانیاهو برخالف تظاهر به عصبانیت، باید از روند مذاکرات و اقدامات هیئت ایرانی در 

  .نیویورک بسیار خشنود نیز باشد

  ها دقت کنید؛در این گزاره -4 

به عنوان  -اهلل هاشمی رفسنجانی عی شدن این سفر، آیتچند هفته قبل از سفر نیویورک و بعد از قط :الف 

ما، با اسرائیل سر جنگ نداریم. »در اقدامی عجیب و غیر منتظره اعالم کرد  -های دولت جدیدیکی از استوانه

آقای هاشمی با این اظهارنظر که بالفاصله بازتاب داخلی و «! کنیمها جنگ کردند، ما کمک میحاال اگر عرب

ای یافت به رژیم اشغالگر قدس پیام داد دولت جدید از نظر حضرت امام)ره( که خواستار محو تردهخارجی گس

  !اسرائیل بود دست کشیده است! آیا غیر از این است؟

 ب: رئیس جمهور محترم کشورمان در نیویورک و به عنوان یک پیشنهاد اعالم کرد اسرائیل باید به معاهده 

NPT ها را مبهوت کرده بود، همه دیپلمات« هاآرتص»ر که به نوشته روزنامه صهیونیستی بپیوندد. این اظهارنظ

توان امتیاز بزرگی به رژیم صهیونیستی یعنی به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل بود! البته این اظهارات را می

دان محترم تصحیح از نوع خطای بیان و سهواللسان تلقی کرد ولی متأسفانه این خطا تاکنون از سوی دولتمر

  .نشده است



 

ترین مسئول اجرایی ایران اسالمی، عصبانی آیا رژیم صهیونیستی باید از این امتیاز آن هم از زبان بلندپایه

  !باشد؟

کریستی »آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان در آستانه سفر به نیویورک و در پاسخ به خانم  :ج

و با این حرکت خود از جایگاه وزیر امور « ز هولوکاست را انکار نکرده استایران هرگ»نوشته بود « پلوسی

آقای ظریف  .ای بزرگ و باورنکردنی به رژیم اشغالگر قدس داده بود«هدیه»خارجه جمهوری اسالمی ایران، 

رباره عالوه بر محکوم کردن هولوکاست، پای را فراتر نهاده و د ABC در سفر نیویورک نیز در مصاحبه با شبکه

این واژه در نسخه »گفته بود  ABC نامیده بودند، به خبرنگار« افسانه»نظر رهبر معظم انقالب که هولوکاست را 

کش آیا نتانیاهو و سایر مقامات رژیم کودک«! انگلیسی سایت رهبر معظم انقالب، اشتباهی ترجمه شده است

های رژیم صهیونیستی را ز، یکی از بزرگترین دغدغهبایستی از این که وزیر خارجه کشورمان با اهدای این امتیا

  !برطرف کرده است، عصبانی باشند؟

ترین دار است و در خوشبینانهد: دولتمردان محترم مورد اشاره در تحلیلی که با عرض پوزش فقط خنده 

را یکی از دالیل  کند، نزدیکی ایران و آمریکا و رابطه آنها با یکدیگراطالعی آنان حکایت میاحتمال، از کم

کنید آمریکا رابطه خود با اسرائیل را اند! که باید پرسید؛ آیا تصور میعصبانیت رژیم اشغالگر قدس معرفی کرده

کند؟! مگر نشنیدید که اوباما در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل فدای رابطه و نزدیکی با ایران می

دشمنی ایران با اسرائیل دانست؟! و آیا اظهارات دو روز قبل اوباما که  یکی از موانع نزدیکی ایران و آمریکا را

اید؟ و مگر ندیدید که بعد از آن همه تبلیغ شما را فراموش کرده« اسرائیل همپیمان استراتژیک آمریکاست»

با درباره تعامل جدید با آمریکا، مقامات آمریکایی چه پاسخی دادند؟! آنها مانند سی و چند سال گذشته 

و تسلیم « هادست کشیده از آرمان» !«خنثی»اند که ایران صراحت و این دفعه با صراحت بیشتر اعالم کرده

با این  -نستجیر باهلل -پسندند، حاال خودتان قضاوت کنید، آیا ایرانیخواهی آمریکا را میشده در برابر باج

  !کننده باشد؟س نگرانتواند برای رژیم اشغالگر قدپسندند میها که آنان میویژگی

توان ادعا کرد که نتانیاهو از روند مذاکرات نیویورک با توجه به شواهد غیرقابل تردید فوق چگونه می -5 

اساس را نشانه موفقیت بزرگ مذاکرات نیویورک تلقی کرد؟! در حالی که به عصبانی است و این ادعای بی

است و هدف از آن، اوال؛ فریب « نعل وارونه»ی به عصبانیت توان دید تظاهر مقامات رژیم صهیونیستوضوح می

اذهان عمومی در داخل و ثانیا؛ ترغیب و تشویق دولتمردان محترم به ادامه روال کنونی است! وگرنه با شرحی 

که گذشت نتانیاهو باید از خوشحالی در پوست خود نگنجد و با دم خود گردو بشکند! خوشبختانه اظهارات 

توان و باید نشانه پی بردن آنان به محاسبه غلط محترم جمهوری و برخی از همان دولتمردان را میاخیر ریاست 

 .پیشین تلقی کرد


