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سال جديد؛ آغاز قرن جديد

15آغاز قرن  1401سال •
در دو قرني كه پشت سر گذاشتيم •

بر ايران چه گذشته است؟

1300قرن گذشته سال 
1200دو قرن گذشته سال 



ايران در آغاز دو قرن گذشته
شمسي 1200سال   •

دوران سلطنت فتحعلي شاه قاجار•

پايان جنگ هاي ايران و روس•

1192تا   1182•
عهدنامه گلستان 1192•

عهدنامه تركمانچاي     1206•



نتيجه عهدنامه گلستان
شيروان، و شكّي گنجه، باغ، قره خانات 

  به تالش از قسمتي و بادكوبه و دربند
 محال و گرجستان و داغستان تمامي عالوه
  و منكريل و كورئه باشي، آچوق گل، شوره
  به خزر درياي كنار تا قفقاز اولكاي تمامي
  .شد تسليم روسيه

منحصرا خزر در دريايي نيروي داشتن حق  
  .شد واگذار روسيه به
اراضي گرفتن پس باز براي ايران دولت  

  با انگليس سفير ولي ورزيد اصرار مزبور
  انعقاد به را ايران بسيار، هاي وعده

.ساخت وادار گلستان



نتيجه عهدنامه تركمانچاي
 تسليم قفقاز از گلستان در آنچه بر عالوه
 از بخشي و نخجوان ايروان، بود؛ شده روسيه
 رود مجراي و شد افزوده نيز مغان دشت
 در روس اتباع .گرديد كشور دو سرحد ارس،
  ايران جزايي و حقوقي قوانين تابعيت از ايران
 انحصاري خزر در كشتيراني شدند، معاف
 و جنگي مهمات تفنگ، توپ، روسيه و شد روس
  متصرف نيز را قفقازيه در ايران نظامي قالع
  جنگي غرامت هم تومان ميليون 5 و شدند
 تعهدات نيز قرارداد اين دوم فصل .گرفتند
.كرد اعالم باطل را گلستان عهدنامه



مجموع سرزمين جداشده از ايران 
در گلستان و تركمانچاي

كيلومتر مربع 86600        :شروانو آران •
كيلومتر 29800        :ارمنستان•
كيلومتر 69700        :گرجستان•
كيلومتر 50300        :داغستان•
كيلومتر 8000            :اوستياي شمالي•
كيلومتر 15700          :چچن•
كيلومتر 3600            :اينگوش•

كيلومتر مربع 263،700: كلجمع •



ايران در دو قرن گذشته
دوران سلطنت   •

ناصرالدين شاه قاجار

معاهده پاريس: ش 1236سال •

قرارداد گلد اسميت: ش 1249سال •

معاهده آخال: ش 1260سال •



.ش1236نتيجه معاهده پاريس 

و ايران جنوب به انگليس تهاجم با  
  در اي معاهده روابط، شدن بحراني

  سفير و ايران نمايندة بين پاريس شهر
:شد مقرر و امضا انگليس

جزاير و بنادر از بريتانيا نيروهاي  
 نيز ايران و شوند خارج ايران جنوب

 ايالت 4( هرات از را خود سپاهيان
  افغانستان استقالل و فراخواند )فعلي

  .بشناسد رسميت به را
شرق از قسمت هايي هرات جنگ از پس  

  به )هرات شامل( بعد به هريرود
.شد پيوست افغانستان



مجموع سرزمين جداشده از ايران 
در معاهده پاريس و گلد اسميت

كيلومتر 625225:                                      افغانستانهرات و •

كيلومتر 350000:            مكرانبخش هايي از بلوچستان و •

كيلومتر مربع 975225: جمع كل •



ش1260شهريور30نتيجه معاهده آخال     

كيلومتر 488100    :تركمنستان
كيلومتر 447100       :ازبكستان
كيلومتر 141300      :تاجيكستان
كيلومتر 100000      :قزاقستان از
كيلومتر 50000      :قرقيزستان از

:كل جمع  
كيلومتر مربع 1226500       



13نقشه تقريبي سرزمين جداشده ايران؛ قرن 
هارفورد•



1296تا  1286شهريور  8پترزبورگ؛ قرارداد سن 

  سن در انگليس و روسيه بين قرارداد•
  و مشكالت حل هدف با و پترزبورگ

  برابر در فرانسه و دو آن بين اتحاد
.شد امضا مثلث، اتحاد

  دو به ايران تقسيم پيشنهاد انگليس •
  ايران مركز تا شمال :داد را نفوذ منطقه
  اشغال به جنوب و روس اشغال تحت

.انگليس
  سلطنت از حمايت با روسيه و انگليس•

  در خواهان مشروطه با رقابت در طلبان
.كردند مداخله ايران داخلي سياست

  اكتبر انقالب و 1296 سال در توافق اين•
.شد منسوخ عمال روس تزار سقوط و



ش1293ايران و جنگ جهاني اول 

شاه احمد تاجگذاري از پس روز 8 :جنگ شروع 
 كامل بي طرفي اعالم :نخست وزير مستوفي
انگليس روس، عثماني، :توسط ايران اشغال
قفقاز به حركت و همدان تا غرب از :آلمان حمايت با عثماني
 اصفهان تا انزلي از :تزاري روس
1293 بهمن( آذربايجان اشغال و عثماني  تعقيب(  
1294 مرداد( تهران دروازه به رسيدن(
مجلس تعطيلي و نمايندگان از جمعي )فرار( مهاجرت
اصفهان به پايتخت انتقال براي شاه تصميم
انگليس و روس مختار وزيران ممانعت
قزوين به روس  نشيني عقب 
فرمانفرما، ،مستوفي الممالك ،عين الدوله ،)1294( مشيرالدوله :اجنبي فشار تحت دولت تغيير 

 عين ،)96 خرداد( استعفا ،)95 مرداد( الدوله وثوق عزل، ،)سپهساالر( تنكابني سپهدار استعفا،
... عزل، الدوله، وثوق عزل، السلطنه، صمصام ،)97( استعفا مستوفي، ،)96 دي( استعفا الدوله،



كشتار كميته دفاع ملي توسط روس تزاري
كه ملي دفاع كميته قواي به و آمدند كريم رباط تا و شدند ايران وارد تزار قواي 

 اعظام حسن .كردند حمله بود شده تشكيل او ياران و مدرس حسن سيد حضور با
 خاطرات« نام به خود خاطرات دركتاب مدرس ياران از )الوزارة اعظام( قدسي

:مي نويسد ملي نيروهاي با روس ها نظامي برخورد نخستين مورد در »من
به كريم رباط راه بين كه )فجر شهرك( كُلمه روستاي به طرف يك از روس قشون 

 روس ها مي شوند محاصره طرف سه از محلي مبارزين مي رسد،و است واقع تهران
 سنگرهاي غروب نزديك تا مي كنند، منطقه بمباران به شروع فرسنگي يك از تقريباً

 .مي برند در به سالم جان افراد ي همه ولي مي شود بمباران باتوپ محلي مبارزين
 با جنگ و شوند مي نزديكتر روس قشون نظام پياده سواران غروب هنگام اما

 لطيفيان حيدر .مي شوند كشته نفر 70 خونين خوردي و زد از بعد و آغاز شمشير
 با روس ها محلي مردمان روايات براساس.شد كشته خود همرزمان بقيه همانند نيز

 شناسايي قابل جسد تنها .كردند دشوار را اجساد تشخيص كشتگان، سر هاي بريدن
 آباد وهن روستاي باالي در اي امامزاده شمال در را او جسد كه بود لطيفيان حيدر

.سپردند خاك به



ش1293ايران و جنگ جهاني اول 

دوخته چشم چنان فارس خليج نفت به انگليسي ها 
 به حتي نبودند حاضر شرايطي هيچ تحت كه بودند
 كه جنوبي بندرهاي در ايران نفتي تأسيسات حصر

 افتاده آنان چنگ به »دارسي قرارداد« طبق بر
 نظاميان مشاركت با انگليس .دهند پايان بود،

 نيروي ايران جنوب در خود فرمان تحت هندي
 ابزار را آن و تشكيل را »جنوب پليس« نظامي
 شمال در نيز روس ها .داد قرار خود اراده تحميل
 در قزاق تشكيل .آوردند وجود به را قزاق نيروي
  روسيه اهداف راستاي در و شاه ناصرالدين زمان
.بود تزاري

به را )پهلوي( پاالني رضا قاجار انتهاي در روسها 
  .كردند تعيين قزاق فرماندهي



نفت رايگان ايران عامل توسعه انگليس



اشغال كامل ايران توسط انگليس
1299تا كودتاي انگليسي  1296از 

اواخر جنگ جهاني اول و پس از وقوع انقـالب بلشـويكي   در •
روسيه، بريتانيايي ها و ديگر متفقين براي حفظ منافع خود وارد 

. جنگ داخلي روسيه شدند
تخليه ايران از سربازان روس و عثماني بـا تقويـت نيروهـاي    •

انگليسي در ايران و گسترش دامنه عمليات آن ها تا شمال كشور 
.همراه بود

ديويد نوريس مسئول تشكيل ناوتيپ بريتانيايي كاسپين دريادار •
شد و پايگاه هايي در بندر انزلي و كراسنوودسك ايجاد گرديد و 
ادوات نظامي از راه بغداد و باتومي به درياي مازندران منتقل 

.گرديد



سياست اقتصادي انگليسي در اشغال ايران
1. ايران نفت پول نپرداختن

2. غالت ورود از ممانعت و شرقي مرز انسداد

3. غالت ورود از ممانعت و غربي مرز انسداد

4. گزاف قيمت به ايران داخل غالت فراوان خريد



برابري  100تحريم غذايي؛ تورم 
و نسل كشي در ايران

1. 400 به تومان 4 از گندم خروار يك برابري؛ 100 تورم

2. غالت ورود از ممانعت و شرقي مرز انسداد

3. غالت ورود از ممانعت و غربي مرز انسداد

4. گزاف قيمت به ايران داخل غالت فراوان خريد



قحطي بزرگ تاريخ  
:محمدعلي جمالزاده مي نويسد•

غذايي پيدا نميشد، مردم مجبور بودند هرچه را كـه مـي   هيچ •
ـ به زودي گربـه و سـگ و   . توانستند بجوند و بخورند را غ الك

برگ، علـف و  . حتي موشها نسلشان بر افتاده بود. نميشد يافت
در هر گوشه . كردند ميريشه گياه را مانند نان و گوشت معامله 

بعد از مدتي . و كار پراكنده بودكس  بيو كنار، اجساد مردگان 
.مردم به خوردن گوشت مردگان روي آوردند



قحطي بزرگ تاريخ  
ماموريـت بـه   "كتابش انگليس در اچ داناهو، افسر اطالعاتي ارتش . سرهنگ ام•

وخامت اوضاع اقتصادي و كمبود غذا در اين كشور زيـاد  درباره مينويسد  "پرشيا
:شدشنيده بوده اما پس از عبور از مرز با عمق فاجعه روبرو 

چروكيده و تلنبـار  پشته هاي مردان و زنان در معابر عمومي افتاده بود؛ اجساد 
علف كه از دسته اي ، در ميان انگشتان خشكيده آنها هنوز فلك زدهشده بشريتي 

كه از مزارع كنده بودنـد  ريشه هايي يا مي شد خاك بيرون كشيده بودند ديده 
زار و نحيـف  پيكري در مواقع ديگر . سبك تر كنندتا شكنجه مرگ از گرسنگي را 

مي كه ماشين هايي كه اندك شباهتي به انسان داشت، چهار دست و پا به جلوي 
در . ميكردنان التماس تكه اي براي عالمت حرف با به جاي و گذشتند مي خزيد 

در قصر شيرين توقف كوتاهي داشتيم و به ! سرزمين گرسنگان شاهاولين روز در 
كه كودكي به بغـل  بيچاره اي زن . سرعت جماعت گرسنگان ما را احاطه كردند
نصف قـوطي گوشـت كنسـرو و    . داشت از ما خواست فرزندش را نجات دهيم

مـا  . مقداري بيسكويت به او داديم و او از خدا براي ما در خواست آمرزش كرد
تحت تاثير نگراني مادرانه او قرار گرفتيم؛ با اينكه معلوم بود از گرسنگي مفـرط  

.از گلوي خودش پايين نرفتلقمه اي عذاب ميكشد اما تا بچه سير نشد 



ششم روز «: بوددر همدان نان، تنها قوت مستمندان، بسيار گران  ،نويسد ميداناهو 
از  نفـر  دويست روزانهمارس آقاي مكدانل سركنسول بريتانيا رسما محاسبه كرد كه 

مردم گرسنگي كشيده كه از اين . وضع از اين هم بدتر شدما ا» .ميرند ميگرسنگي 
عمـدتا  مجرمان . رنج به جنون رسيده بودند به خوردن گوشت انسان روي آوردند

يـا در  اند  شدهربوده هايشان  خانهزنان هستند و قربانيان كودكاني كه از مقابل در 
. شلوغي معابر بازار

نگران كودكانشان بودند تا مبـادا در  رفتند  ميكه براي گدايي نان بيرون مادراني 
هيچگاه نشد به بازار بروم يا از كوچه هاي تنگ . غياب آنها دزديده و خورده شوند 

كودكان اندكي . بشري را احساس نكنمبختي  تيرهو ناهموار بگذرم و وحشت مهوع 
نان يا چيزي كـه  اي  تكهو براي گرفتند  ميتفاوتي با اسكلت داشتند و دور آدم را 

 نمـي انسان ارزش  بيبا دادن چند سكه . كردند ميبشود با آن نان خريد گدايي 
 خـوراك از فكر اينكه آيا سرنوشت دير يا زود اين كودكان را روانه ظرف توانست 
. نلرزديا نه بر خود كند  پزي مي

مينويسد هشت زن دستگير شدند و اعتراف كردنـد چنـد بچـه را از فـرط     اهو دان
كه در حين پختن يك دختـر  دختر و مادر گرسنگي كشته و خورده اند از جمله يك 

.شدندهشت ساله دستگير شدند و بعد در مقابل اداره تلگراف همدان سنگسار 



مقايسه هزينه سازش و مقاومت
در برابر استعمارگران

انساني تلفات اجتماعي اقتصادي تماميت  
ارضي

راهبرد

  3 ساالنه
ميليون نفر

تفرقه قحطي و  
بيماري

اشغال تسليم
سازش

اول.ج.ج
1296

  2ساالنه 
ميليون نفر

تفرقه قحطي و  
بيماري

اشغال تسليم
سازش

دوم.ج.ج
1320

  25ساالنه 
هزار نفر

برادري زندگي  
عادي

عدم  
اشغال

مقاومت  
فعال

  جنگ
تحميلي

.  برابر زمان مقاومت است 120تلفات در زمان سازش 
رفع سايه جنگ و تهديد صرفا با مقاومت ممكن است



ايران در پايان جنگ جهاني اول
.نديدجنگ جهاني اول آسيب از كشوري مانند ايران هيچ •
درصد از جمعيت ايران در وضعيت جنگ جهاني اول و با وجـود   40•

.تسليم كامل و برجام صددرصد به نفع اجنبي نابود شدند

  1299اسفند  3كودتاي : پايان اين كشتار•
وينستون چرچيل: آمر كودتا•
ژنرال آيرونسايد: طراح كودتا•

رضا پاالني و سيد ضياء طباطبايي  : مجريان كودتا•
تأسيس سلسله استعماري پهلوي•

كودتا: كودتا، بقاء: توسط اجنبي، جانشيني: كودتا، عزل: تأسيس•



ايران در قرن گذشته            

كودتاي انگليسي 1299•
كشتار قوم لر 1306تا  1303•
تركيهمرزي با عهدنامه   1310•
درصد نفت به انگليس90تسليم  1933قراداد   1311•
قتل عام مسجد گوهرشاد 1314•
با تركيه، عراق، افغانستانمعاهده سعدآباد  1316•
ايران اشغال و متفقين به كامل تسليم 1320•

دوران سلطنت  
اولپهلوي 



تسليم رشته كوه هاي ارارات به تركيه

امضاي عهدنامه مرزي با تركيه
به تركيهاز ناحيه آغري داغ و آرارات تسليم بخشي 

:  سرلشكر ارفع
منظور اين تپه و آن تپه  «بر اين باور بود كه رضاخان 

»منظور من اين است كه ما با هم دوست باشيم. نيست

،  1364تاريخ بيست ساله، تهران، انتشارات اميركبير، حسين مكي، 
153ص



تسليم اروند رود به عراق
عراقدولت انگليس با تحميلي معاهده 

اروندرود، به  كشتيراني در سراسر واگذاري حق 
استثناي پنج كيلومتر آبهاي مقابل آبادان تا خط  

تالوگ، به عراق

هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي عبدالرضا 
39، ص1365، تهران، نشر البرز، 1300-1357



تسليم سيستان و سرچشمه هيرمند به افغانستان

آب ايران از رود هيرمند به كاهش سهم 
يك سوم 

كيلومترمربع از   7374كل سيستان، كيلومترمربع  18146از 
.كيلومترمربع جزو خاك افغانستان شد 10772آن ايران و 

كيلومتر مربع به افغانستان 3000تسليم 
منطقه چكاب و مناطق نمك خيز مرز ايران و افغانستان  تسليم 

به افغانها
35، ص 6ش ، 1389ايران، بهار داريوش رحمانيان و فضل اهللا براقي، تاريخ 

343مكي ، پيشين، ص حسين 



تسليم كامل خاك ايران به متفقين

هجوم متفقين و اشغال ايران  
در جنگ جهاني دوم

تسليم شاه
متواري شدن ارتش مدرن
بدون شليك يك گلوله

ميليوني 5-4قحطي و كشتار 



ايران در قرن گذشته                  
نصب شاه توسط متفقين     1320

        فرار شاه و بازگشت توسط كودتاي     1332
      انگليسي،آمريكايي و سرنگوني دولت 

ملي
حمله به دانشگاه و شهادت دانشجويان بـه دليـل سـفر         1332

نيكسون
     تسليم منطقه خوش آب و هواي      1333

    به شوروي ) پايتخت تركمنستان(فيروزه 
سابق

حمله چتربازان به دانشگاه و درگيري با دانشجويان    1340
 تصويب مصونيت قضايي اتباع امريكايي    1343

)كاپيتوالسيون(
تجزيه مجمع الجزاير بحرين    1350
)جمعه سياه(شهريور  17كشتار    1357
آبان دانش آموزان 13كشتار    1357

دوران سلطنت  
دومپهلوي 



ايران در قرن گذشته
:مي نويسد 49علم در خاطرات چهارم دي ماه 

 

اخير يك شيخ بحرين سفري رسمي به ايـران كـرده   سال 200اولين بار در براي 
. در فرودگاه، شاهپور غالمرضا، نخست وزير و مـن از او اسـتقبال كـرديم   . است

از . عادي سازي جدايي بحرين با استدالل هاي ديگري نيز پيگيري مي شـد پروژه 
جمله بدترين آن ها اين بود كه بحرين، نفـت و مرواريـدش را از دسـت داده،    

سخناني اينچنين عـالوه بـر اينكـه بـا     . بنابراين ديگر براي ايران اهميت ندارد
در  ميـان مـايگي  واقعيت همخواني نداشتند حاكي از نشانه هاي روشني از يـك  

توسعه اين ميان مايگي در از بين بردن مفاهيمي، چون . شخص نخست مملكت بود
تماميـت  نهايتا موجب مي شد كه به جهت ذهنـي مسـاله   ... و خاك، وطن، مرز 

ديگر معناي ارزشمند پيشين را نداشته باشد و در بهترين حالت معادل هايي  ارضي
مالي پيدا كند، تا آنجا كه به خاطر داشتن كاالي قابل معامله حفظ شـوند و بـه   

.خاطر نداشتن آن از دست بروند



ايران در قرن گذشته
هاي جدا شده جنوب خليج فارس  سرزمين 

:انگليساساس پيمان منطقه اي مستشاران بر 
كيلومتر 83،600: امارات
كيلومتر 694: بحرين
كيلومتر 11،493: قطر
كيلومتر 309،500: عمان

كيلومتر مربع 405،287: جمع كل



ايران در قرن گذشته
:مي نويسد 49علم در خاطرات چهارم دي ماه 

 

اخير يك شيخ بحرين سفري رسمي به ايـران كـرده   سال 200اولين بار در براي 
. در فرودگاه، شاهپور غالمرضا، نخست وزير و مـن از او اسـتقبال كـرديم   . است

از . عادي سازي جدايي بحرين با استدالل هاي ديگري نيز پيگيري مي شـد پروژه 
جمله بدترين آن ها اين بود كه بحرين، نفـت و مرواريـدش را از دسـت داده،    

سخناني اينچنين عـالوه بـر اينكـه بـا     . بنابراين ديگر براي ايران اهميت ندارد
در  ميـان مـايگي  واقعيت همخواني نداشتند حاكي از نشانه هاي روشني از يـك  

توسعه اين ميان مايگي در از بين بردن مفاهيمي، چون . شخص نخست مملكت بود
تماميـت  نهايتا موجب مي شد كه به جهت ذهنـي مسـاله   ... و خاك، وطن، مرز 

ديگر معناي ارزشمند پيشين را نداشته باشد و در بهترين حالت معادل هايي  ارضي
مالي پيدا كند، تا آنجا كه به خاطر داشتن كاالي قابل معامله حفظ شـوند و بـه   

.خاطر نداشتن آن از دست بروند



ايران در قرن گذشته

تاريخ  
ايران  

مدرن، 
252ص

يرواند  
آبراهاميان  

استاد  
تاريخ در  
آمريكا



ايران در قرن گذشته

غرور و  
سقوط،  

207ص
آنتوني  

پارسونز،  
سفير  

انگليس در  
رژيم  
پهلوي



ايران در قرن گذشته



ايران در قرن گذشته



ايران در قرن گذشته



تصوير واقعي  ملت ايران
اين تصوير سازي دشمن است؛ اين تصويرِ خدعه آميز دشمن از وضـع  
خود او و از وضع ما است؛ تصويرهاي دروغيني كه با هزارها شبكه ي 
تلويزيوني و راديويي و اينترنتي، امروز دارد به سمت ملّت ايـران و  

اين تصوير سازي دروغين است، امـا  . افكار عمومي ما سرازير ميشود
چيست؟ تصوير واقعي اين اسـت كـه شـما و همـه  ي     تصوير واقعي 

جوانهاي كشور بايد جايگاه امروز كشور و ملّتتـان را بدانيـد؛ ايـن    
اوالً امروز سياستمداران بزرگ دنيا و . شرط اولِ اثرگذاري شما است

مغزهاي سياسي پخته و سنجيده ي دنيا ملّت ايران را به خاطر مقاومت 
است، اين چيزي است كـه مـا    واقعيتچهل ساله تكريم ميكنند؛ اين 

به صورت روشن و مشخّص اين را مي بينيم و از آن اطّالع داريم و من 
سياستمداران پخته، حتّي در خود آمريكا، . دارم به شما عرض ميكنم

چـه  -حتّي در خود غرب و كشورهاي اروپايي كه با ما خوب نيستند 
ملّت ايران را تحسين ميكنند بـه خـاطر    -برسد در كشورهاي ديگر

اينكه چهل سال است كه اين ملّـت در مقابـل فشـارهاي دشـمنان     
هـم انجـام   پيشروي هاي بزرگي ] بلكه[عقب نشيني كه نكرده است، 

تبديل كرده؛ ايـن تحسـين آور    قدرتداده است و خودش را به يك 
.است



تصوير واقعي ايران از ديدگاه استراتژيست جنگ طلب آمريكايي



  تصوير واقعي ايران از ديدگاه ابر استراتژيست
آمريكايي صهيونيست



  تصوير واقعي ايران از نظر وزير
انگليس سابق خارجه

پيشرفت هـاي  
ــران مــن را  اي
شــــگفت زده 

با وجود . كرده
تحريمها، تهران 
ــا   ــن روزه اي
بيشتر شبيه بـه  
مادريد و آتـن  
به نظر مي رسد 
تا مثال بمبئـي و  

.قاهره

جك استراو پس از سفر به  
تهران 

)92ديماه (



آمريكا تصويرسازي غلط از غرب و
يكي از تصويرهاي غلط آنها اين است كه وانمود ميكنند در موضـع قدرتنـد،   

بله، قدرت سخت افزاري آنها يك قـدرت  . درحالي كه در موضع قدرت نيستند
قابل نشان دادن است؛ يعني پول دارند، ابزار نظامي دارند، امكانات رسانه اي 
دارند؛ اينها ابزارهاي قدرت است، منتها در مقابله ي جهـاني، حـرف اول را   
قدرت نرم افزاري ميزند؛ قدرت نرم افزاري يعني منطق، يعني استدالل، يعني 
. حرف نو؛ حرف نويي كه تعيين كننده ي زندگي باشد؛ سخن نو به ميان آوردن

در قدرت نرم افزاري، آمريكـا بشـدت   . اينها حرف نو ندارند، منطق ندارند
ــت،     ــعيف اس ــنطقش ض ــت، م ــويي اس ــرفش زورگ ــت؛ ح ــعيف اس ض

رفتار و شيوه هاي اعمـال  -ليبرال   دموكراسي اش امروز در دنيا مفتضح است 
ليبرال دموكراسي كه به آن افتخار ميكردند، امروز در دنيا به صورت مفتضـح  

براي همين هم هست، به خاطر همين هم  -مورد انتقاد صاحب نظران دنيا است
هست كه شما مالحظه ميكنيد آمريكاي داراي قدرت اتمي، داراي تكنولوژي 

؛ در بسياري از مناطق عالم شكست خورده اسـت پيشرفته، داراي پول فراوان، 
 شكست خـورد، در  لبنانشكست خورد، در  سوريه شكست  خورد، در عراقدر 

شكست خورد، در مواجهه ي با قدرتهاي  افغانستانشكست خورد، در  پاكستان
دنيا شكست  خورده است و ميخورد و امروز شكستهاي ديگري هم آن طوري كه 

ايـن تصويرسـازي آنهـا از    . انسان مشاهده ميكند در انتظار آمريكا اسـت 
.خودشان است كه يك تصوير سازي غلط و دروغين است



»پايان تاريخ«آمريكا از نظر طراح ايده  تصوير واقعي  غرب و



. م 1928زيبيگنيف برژينسكي، متولـد  
ژئــو استراتژيســت و سياســتمدار   

مشـاور امنيـت   آمريكايي و -لهستاني
امريكا در زمان رياست جمهـوري  ملي 

جيمي كارتر

  نظر از آمريكا واقعي تصوير
  استراتژيست

آمريكايي طلبجنگ 
ــردي   ــوراي راهب در ش

:آتالنتيك
ــه اي « ــدام ديوان ك

آمريكاي ابرقدرت را 
 2000از بلنداي سال 

به دره كنوني سـال  
ــت؟  2011 آورده اس

دمــوكرات هــاي  
احمـــــــــق، 
جمهوريخواهان كـم  

مـا  ! عقل؟ يا ايران؟
ــيار ــرايط بس در ش



تحليلگر نيويورك    نظر از آمريكا واقعي تصوير
تايمز



ما كه به عملكرد خودمان و برنامه ي گذشته و آينده ي خودمـان نگـاه ميكنـيم،    
بعضي از مـردمِ  . باشد؛ ارزيابي ما ارزيابي درستي باشد واقع بينانهنگاهمان بايد 

خود ما وقتي به اوضاع كشور نگاه ميكنند، فقط ضعفها را مـي بيننـد؛ گرانـي را    
مي بينند، افت توليد در برخي از واحدهاي توليدي كشور را مي بينند، فشارهاي 

. دارمنگاه متفاوتي بنده . استنگاه ناقصي اين نگاه، . دشمنان را مي بينند
وقتي به اوضاع كشور و اوضاع ملتمان نگاه ميكنم، يك ميدان عظيم پرچالشي من 

را مشاهده ميكنم كه ملت ايران در اين ميدان، به رغم دشمنان، سربلند و پيـروز  
هسـت، مشـكالت هسـت؛ در مجموعـه ي حـوادث و      ضـعفها  . ظاهر شده است

رويدادهاي كشور، تلخيها و تلخكاميهائي وجود دارد؛ ولي كساني از قدرتمندان 
از بنابراين ... كنند مادي عالم، با همه ي وجود تالش كردند كه ملت ايران را فلج 

يك طرف، تالش دشمن است در اين عرصه ي عظيم و ميدان بزرگي كه ملت ايران 
در آن به چالش و مقابله با دشـمن سـرگرم اسـت؛ از طـرف ديگـر، وجـود       
دستاوردهاي بزرگي است كه نشان دهنده ي ظرفيت و قدرت و هوشـمندي ايـن   

وقتي انسان اين صـحنه را مالحظـه ميكنـد، مثـل صـحنه ي      . ملت بزرگ است
هماورديِ ورزشكاران قدرتمندي است كه زحمت و تالش و كوشش و خستگي در 
آن هست، اما يك قهرمان، در اين ميدان موفق ميشود، پيروز ميشود؛ همـه او را  

.ميگويندآفرين  تحسين ميكنند و

تحليل متفاوت رهبري از ملت و جامعه ايران

1392/01/01



در اين صحنه ي عظيمي كه در مقابل چشم ما  قهرماناين  
هر كس اين صحنه را درست ببيند . است ايران ملتاست، 

و درست مطالعه كند، به ملت ايـران  آفـرين ميگويـد؛    
همچنان كه ما امروز صداي آفرين هوشمندان نكته بـين  
دنيا را ميشنويم كه از ميان همان كشورهائي كه دشـمن و  
بدخواه ملت ايرانند، نخبگان سياسي، نخبگان دانشگاهي، 

بـه  افراد دنيا ديده و مجرب كه اوضاع را زير نظر دارند، 
اين عرصه اي اسـت كـه در   . ميگويندملت ايران آفرين 
بنابراين نگاه كردن و فقط به ضـعفها  . مقابل چشم ما است

بايد ديد مجموعه ي اين تالشـها  . است غلطچشم دوختن، 
در سطح كشور چگونه انجام ميگيرد و به چه سـرانجامي  

با اين ديد وقتي به صحنه نگاه كنيم، بايـد  . منتهي ميشود
.آفرين بگوئيمبه ايران و ايرانيِ مسلمان 

ملت قهرمانتحليل درست ملت ايران؛ 



ملت بسيار صبور و بسيار شاكر

جامعه ي ايراني به نظر ما يك جامعه ي صبار و شكور است؛  
ما ملّت پراستقامتي است  ملّت 
.  ملّت شكرگزاري استو 

طول اين سالهاي متمادي،  در 
ايران همواره سپاسگزار الطاف الهي  ملّت 

.  طول اين سالها بوده استدر 



العالمين رب هللا والحمد
و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين


