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 مقدمه
 

های بسییار ویژه در دوران معاصر ناگفتهتاریخ پرفرازونشیب ایران به
هاید همچییبن انیسییی   در سییی ه دارد سییا یان متییبا د ابر یی ر 

ها فرانسه  روسیه  امریکا و... با طیب خاطر به غار  و تاراج ثرو 
سیی مد و م ییابا ایییز سییرزمیز مشییدبت ببدنیی  تییا  نکییه ان یی   ا

محاسبا  استعمارگران را بر هم زد. دروا ا ان ی   اسی مد یی  
شبد. نظام سیسهه شبک بزرگ به تمام چپاو یران عا م محسب  مد

سراسیمه برای حفظ مب عیت خبیش به تکاپب افتاد و عسییه ان ی   
چی د پرداخت. غر  به سردم اری امریکا همیه اس مد به دسیسه

ها بیرای تعیعیا اییران و نیبا  تبطهیهتبان خبد را صرف طراحد ا
درنهایت سا ط نمبدن جمهیبری اسی مد دردنی . از سیبی دیییر 

ها مسهسه را چ ان در عرصه جهاند به تصبیر دشان ن  ده خصبمت
از سبی ایران ت اوم پی ادرده اسیت و امیروزه اییز مسیهسه در  هیز 

 پردازد!مخاطب  رار دارد ده چرا ایران به دشم د مد
ظبر دتا  حاضر در راستای فرمایش م ام معظم رهبری ب یز م 

در خصییبج جهییاد تبییییز بییه طییر  بییازخباند دشییم د غییر  بییا 
بیه رشیته « ایران با دشم د عمری  راز»جمهبری اس مد با ع بان 

 تحریر در م ه است.
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بررسید ریشیه هیا و سییر بیه  ن اهتمیام دارد  پژوهش نچه ایز 
. ه از ان ی   اسی مد اسیتبا نظام برخاست دشم د غر تاریخد 

سیردم ار  ع بانبیهامریکا چا ش میان از ان یشم  ان ا بته بسیاری 
 هایبرداشیتو ایران را محصبت انباشیت تصیبرا  و  جریان غر 

هیای پ  ارن  ده مبجب اتخا  سیاسیتهر دو طرف مد  ه د غسط
اشتباه در روابط دو دشبر شی ه اسیت. برخید نییز بیر اییز باورنی  

 غیر  میز اییران و مایه روابط ع یادان و اسرائیل بزیان ایرتخاصم م
. برخد نیز معت  نی  دشیبرهای زییادی از ت ابیل شبدمدمحسب  

 درص د  ب یز خاطر با هر ابزاری برن مدم فعت  غر فعات ایران و 
اما برخد نییز . شبن مد غر ممانعت از عادی ش ن روابط ایران و 

بر ایز اعت ادن  خاسیتیاه   ام سسههدر نب  د ش سیاسد نظ تأملبا 
استعماری نهفته  هایدو تغر  نسبت به ایران در ماهیت  دشم د

چیسیت  چیرا جمهیبری اسی مد  خاطر بهاما ایز دشم د  .است
تمامد ان یشه نظام استکباری را به خبد مشدبت ساخته اسیت   ییا 

 دارد ده جهان غیر  از  ن هراسیان غیرمتعارفدایران س   نظامد 
   ییا اییران باشی مداست   یا ایران تبان ته ی  نظامد غر  را دارا 

ح بق بشر را نفد درده است و غر  به دنبیات ت بییه  ن اسیت   ییا 
 ی ر  دارد دیه م یافا ا تصیادی  چ یان نایران به  حاظ ا تصادی 

است ده پاسیخ تمیامد اییز  پرواضحغر  را متز زت نمبده است  
سه اییز اسیت دیه اییران چیه جرمید م فد است. پ  مسه سؤاال 

مرتکب گشته ده خشم استکبار جهاند چ یز بر شفته ش ه اسیت  
برد بررسید ب یز خاطر نیاز است ماهیت و ریشه ایز خصیبمت می
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با اییران پرداختیه  غر سپ  به عبامل و چراید دشم د  ؛ رار گیرد
 غر  ده نمبد در امریکا دارد هایدشم دو  ا  اما شبد و در  خر 

برای اثبا  اییز م ظیبر تی ش شی ه  مبرد داوش  رار گیرد.ایران  با
بیا سیایر  اسیتعماراست از تحبال  جهیاند و نیب  نظیام رفتیاری 

 دیر   نچه در ایز پژوهش شبد. نیز استفاده در اثبا  م عا هادو ت
در ابعیاد  و امریکیا هیای غیر گردد بخشد از مجمبعه دشم دمد

 باش .مختسا مد
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(1) 
 ا غرب روى ديدن ايران را ندارد؟چر 

 
در سییرگهد گبردی یییان رئییی  مردییز مها عییا  اسییتراتژی  روسیییه 

میز اسی ادی را : »گبی مدم  اتد با مسهبالند جمهبری اس مد 
دشبر شیما و جامعیه شیما را  د   مدت ش  ها ندر غر  دی م ده 
د . هی ف اصیسا )مست ایران( بای  هبشییار باشیی ناببد د   ! و شم

ساختز اس م است. اگر بتبان ی  بیه  اعتباربددردن و  رنگدم ها ن
 1.«د   مدای ئب بژی شما ضربه بزن   دشبرتان را مت شد 

گیری سیاست خارجد دشبرها را در پیبنی  جهت پردازاننظریه
ده ممکز اسیت  دان  مد ن نظام سیاسد  هایارزشو  طرز تفکربا 

ب   دوسیتانه  خهرنیاک و ییا بیرای دو یت خیارجد م ابیل  مهسی
و ایییران را  غییر خصییمانه باشیی . بییر ایییز اسییار میی ت رفتییاری 

زیییرا در  جسییتجب نمییبد. هییا ندر نییب  نیییرش فکییری  بایسییتمد
بیا اییران سیاختار فکیری  غر مسهسه  تریزاصسد  وضعیت د بند
 طسبانیههیای سیسههارزشایران است دیه بیا سیاسد حادم بر نظام 

بیا  غر نیست ده اگر  گبنهایزاست. ب ابرایز  در تعاد دام ا  غر 
ت هیا نیاببدی مرادیز  اشنهیایدایران وارد فیاز نظیامد شیبد هی ف 

                                                 
 .42  ج های مدون امریکا علیه انقالب و مردم ایرانطرح. شیرازی  1
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نیب   غر و ا تصاد ایران باش  بسکه مشکل  هاپاالیشیاهو  ایهسته
در ایران است. بر ایز اسار نیاز اسیت دانسیته شیبد  نیرش فکری

 روبرو است. ایپ ی هایران با چه 

 بیداری تمدن خفته اسالم و هراس از غرب و( 1
  رتد ده در اس م نهفته بیبد » سازدمدگاردنر مح ق غربد مهر  

حشت ان اخت و سبب ش  ده مبسدان مسیحد دشم د واروپا را به 
سیخز گیاردنر اییز مسیهسه را  1«بیز دسیسا و اس م را دی د ب ان ی .

ان جهیت دسیسا ابزاری در خی مت سیاسیتم ار عم ا ده  رسان مد
. امیا سیخز گردیی  هیا ن طسبدسیسههباما اس مد و دشم د با ج

ت اوم یافته و هر روز نیز ش    ها رنای جاست ده چرا ایز دشم د 
ده رجیات  ایدی هبدض و  گبی مد بارهدرایز  اشیعیا ببمان یاب مد

دسیسا نسبت به اس م دارن  ن ش بزرگد در شی   ییافتز دشیم د 
اسیت  هایددشیشجان پردی ز یکد از  2اس م دارد.غر  و اروپا با 

بایی  اسی م و »وی معت ی  بیبد  .ده در دوران  اجار بیه اییران  می 
محم گراید در ایران با درخشیش فزای ی ه تمی ن غیر  و فره یگ 

 یبرن   بیارهدرایز 3«گیردد. فیرو بدو  رنگدم مریکاید به  رامد 
میا درییافتیم اسی م  ی گبمد در مبرد اس م هایشتحسیلدر  براون

                                                 
 .492. ثبا ب  نیرشد تاریخد بر رویاروید غر  با اس م  ج 1
  ترجمیه مصیهفد زمیاند  نقش کلیساا د  مااکاا اماالم فروخ  . خا  ی و 4

 .131 ج
  امتراتژی ملطه: تهدیدات؛  اهبردها؛  ماکت  وشنفکران و آینده ایران. واعظد  3

 .76ج 
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 رهبیران میا» داردمیدوی بییان  .خهر برای غر  اسیت تریزج ی
و خهیر  د  میا را از خهیر یهیبدی و خهیر ژاپ ید زر(ها مریکاید)

معسبم گردی  ده یهبد  دوستان  اد بنهم. و د ترسان  مدبسشبیکد 
  در هاژاپ دما )هست  ( اما  پیمانانهمدمبنیست  هایبسشبی ما و 

را  هیا نده م اومیت  دارددمبدراتی  بزرگد وجبد  هایدو تی جا ا
 1«خهر وا عد و ج ی اس م است.به عه ه بییرد و د ما دریافتیم 

 دییز تیا ش  ایز بر سسهه نظام جهاند هایت شب یز خاطر ش
 و عبادی مکتب و تفکر ی  ع بانبه مسیحیت دیز همچبنرا  اس م

برای اجراید نمیبدن در ورن .  غر  حکام  جهپ در محض اخ  د
دردنی  تیا  گذاریسیاسیت هیاغربد   یرن دو از بییش ایز دسیسه 

نمای . وضعیت  ح ار احسار  شانمسسماندمسسمانان نسبت به 
در م  دیه مسیسمانان از عمیل بیه احکیام اسی مد شیرم  ایگبنهبه

 خجا ییتو اگییر در مجییاما جهییاند نه یید داشییت    نمبدنیی مد
 .سخ شان را  غاز د   « ا سهبسم»با   ن دشیمد

مهیر   زداییدعمسیاتد نمبدن سیاست اس مجبن تادسد برای 
ما بای  دتا  مسسمانان ) ر ن( را اسیتخ ام د ییم. زییرا : »دسازمد

ریشه  ر ن را  تبانیممد ن  وسیسهبهبهتریز س   عسیه اس م است و 
 2«از بیخ بر وریم.

و نیرشد  جبجانه به  فهمددجاما وا عیت  ن است ده غر  با 
فهم تفکر اس مد روی  ورد. م  گری فیسی  از نبیسی  گان نشیریه 

                                                 
 .412  ترجمه ع ی د بخشایشد  ج گرای میر اندیشه مل . ا هائد  1
 .492-496  ج نگرش  تا یخ  بر  ویا وی  غرب با امالم. ثبا ب  4
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 بیه جهیان  از بخشد هیچ: »گبی مد بارهدرایز نیبزوی   مریکاید
 ایگبنهبه اس م  به مبسبم جدرافیای و فره گ دیز  مجمبعة ان ازة

 فهمیی ه دیج هاغربد ما سبی از  جبجانه و م  نظام  د   همأیبر
 1«است. نش ه

اش تبانسیت نظیر گ دسیتبن اسیتعماری هایسیاستغر  با 
ده بیر اییز بیاور  مح ق سازدها سات دهوزیر مستعمرا  انیسی  را 

های انیسی  در شرق اوسط پای ار نخباه  ش ؛ تیا هرگز گام: »ببد
در تحسییل  4«شبد.و تد ده  ر ن در بیز مسسمیز ت و  و عمل مد

ای از ان یشیی ن دربیاره شیبهاس م   نسبت به هاغربد ادوارد سعی 
های های امپریا یستد   ر طسبداس م را پیش بردن  ده چهره جاه

ها خصایصد را به جبامیا اسی مد نسیبت غربدبپبشان . غربد را 
های غربد  رار گرفت. ایز در ت ابل اساسد با ارزشاس م دادن  ده 

ها ها و انیسیسدم اخ   فرانسبی تدر ح ی  تفسیر از اس منب  
خصمانه عصر  هاینیرشدر نیاه ایشان  3بخشی .را مشروعیت مد

د بند ریشه در همان طرز فکرهای  رون گذشته دارد ده غر  برای 
  یرون از پی ی اروپیا تیاریخ در» تبجیه رفتارش  ن را تب ی  دیرد.

 ارچب هیچ زا بیرون اس م   ن در ده ن ارم سرا  را ایدوره وسهد
 4«گیرد.  رار تفکر و بحث مبرد سیاسد ع یق و داوریپیش سار حا

                                                 
1. Smith, Islam: a Concise Introduction, Harper Collins e-books, P: 1. 

 .66  ج 1  ج آ اء اکاستشرقین حول اکقران اککریم و اکتفسیره. رضبان  4
عزیات به تهران؛ چرا امریکا باید واقعیات ماهاو ی اماالم  .  بر  و  بر   3

 .422  ج ایران  ا بپذیرد
 .62  ج مالم د  غربپوشش خبری ا. سعی   2



 دارد؟چرا غرب روى ديدن ايران را ن

-15- 

تهبریسییز  رودنسیبن مادسییمبه تحسییل  سیاست اس م زداید
غر  مبفق ش  اسی م را  پیاده ش  و در  رن نبزدهم و بیستم  غربد

 صرفاا در جهان غر  هعم ش  و  ت ریجبهو اس م »به انزوا بکشان  
ی ه و ی  دیز بسیط و ساده همچبن دیییر ع ایی  و ی  ع  ع بانبه

دیه  در می  پردازنی مدادیان ده ف ط به ا هاما  روحد و اخ  ید 
وی  1«د به خ مت اخ  ید بپیردازد.بشعا  نظام تم ند غرا تحت

ایز وضعیت ادامه داشت تا  نکه ان    اس مد ایران رخ  گبی مد
 همیه ن )ان  بیبن ایران( نا سازش ب ون گرایانهاصبت تحردا »داد 
  یمیت فترتید  یی  در حتد چ انکه .ریخت هم به را هابرنامه ایز

 ارزانید (هیاغربد) مؤم ش ب  گان به سخاو  با خ اون  ده را نفت
 گذشیته همچیبن مجی داا  اسی م....  !دردنی  گران ها ن ببد  داشته

  2درد.« خبدنماید ته ی  )عسیه غر ( ی  صبر به
ته یی   هیاغربد بیه رایت رابیز  اس مد ان    گیریشکل با

 را اسی مد جبامیا د  مدت ش  و ده مد هش اراس م را احیای 
با ته ی  و ارعا  د ترت نمای  تا مبیادا م یافا غیر  در دشیبرهای 

 از برخاسیته نهعیت ایز» داردمداس مد به خهر افت . وی اظهار 
 صیبر به غیر  نی ب ا اسی م جهیان بای  و است اس مد ب عت

 دیار عی ج ت هیا و. اسیت ایستاده  ن برابر در ا  بتمتفق و یکپارچه
 بایی   نیان... اسیت مبجیبد نظیم شی اختز رسیمیت بیه مسسمانان

                                                 
 .77  ج االمالم؛ عقیده و میامه. رودنسبن  1
 .هاان. 4
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 ناظمیان  هر میز برخبرد با تا باش   فهمی ه و م عبط وط اندجهان
 1«.نشبن  مباجه جهاند

 ازی جمهبری مریکاید نیز برای برانتام  پرت مبتر تهبریسیز  
امریکا بای  پایییاه داخسید در اییران ایجیاد  د  مداس مد مهر  

هی ف »نیروهیای مخیا ا اسی م بپیردازد  دهدسازماننمای  و به 
بای ... مهار رواند و ای ئب بژی  اییران باشی .  متح هایاال وا عد 

ج گ  دهدسازمانزیرا ت ها راه بران اختز حکبمت اس مد ایران... 
روش فکرانه برای تدییر ماهییت جمهیبری اسی مد اییران و رواند 

 2«فره گ حادم بر جامعه ایران است.
پی  از ان ی    هیایومیرجهرجده ه بز در  ایجامعهاما چرا 

غر  بیه ت طیم افتیاده  ؛ان نیافتهاس م است و نهادهای  ن سامان 
کل  ن شی گانهسیه پیش از  نکه  بایچرا است تا  ن را ناببد سازد  

در  هاغربد گرددو ایران برخبردار از ی  نظام سیاسد م عبط گیرد 
نیروهای خبد در داخسد ایران هسیت   و مهیر   دهدسازمانت ارک 

 هیاغربد   یا بای  فعای رواند جامعه را در اختیار گرفت سازن مد
و تجهییزا  نظیامد را در اختییار دارنی  از  هاسی  ده مجهزتریز 

ریشه اییز دشیم د  اساساا واهمه دارن     ن ج ی ایرانظامد   ر  
 سیؤاتو صی ها  سیؤاال نهفته است  پاسخ اییز  ایمسهسهدر چه 

د ت تیمرمز از اععای برجسته سازمان در گزارش  تبانمددییر را 
                                                 

 .37-32  ج غرب د  مغرافیای اندیشه. داشاند  1
  امتراتژی ملطه: تهدیدات؛  اهبردها؛  ماکت  وشنفکران و آینده ایران. واعظد  4

 .62ج 
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مشکل اصیسد میا )امریکیا(  ماهییت : »گبی مدوی  .سیا دریافت
اس مد در  ایران است و تا جمهبریرژیم  ض  مریکایداس مد و 

 هیاینیرشخهرا  همچ ان از ناحییه اسی م و ایران پابرجاست  
در ح ی یت اسیتعمار  1«پیش روی میا خباهی  بیبد. ض  مریکاید

تحمل نمای  ده اس م  حکبمیت را در دسیت داشیته  تبانستنمد
اگر اس م حکبمیت را  گبی مدده سی   هب  گبنههمانباش . زیرا 

دگرگبند  هامستو در میان  سازدمداحیا  را هامستدر اختیار بییرد 
و  گردنی مدو در نتیجه  حاد جامعه بیی ار  شبدمدو ان    ایجاد 

دی ید بیه پیا  ایفریعیه در م ابل بیرون ران ن استعمارگران همچبن
 2.خیزن مد

ب ابرایز سیاست غر  در عصر حاضر مبت د بر ایز امر ببد دیه 
ای در  ن ایجاد گیردد ییا یر ریشهاس م الزم است ده یا ی  تدی»در 

تیا بیرای  3«از گردونه حعبر در زن گد جامعه بشری خیارج شیبد.
برنارد  یبئی   مان  غر  خهری را به همراه ن اشته باش . و افرادی 
و  پیردازدمد ی   به تحریا م بال  اس مد همچبن جهیاد و ان

تبصییه  و بیه اعیرا  پ  اردمد شفتید و شبرش  مثابهبهان    را 
 4ش . نشیزخانهم فعل و شفتید )ان   (    ی  در ه یاماب د  مد

 تا ح ا ل از  یام مسسمانان در امان باش  .
                                                 

مااال  مردم شنام  دو ان گذا  به مامعهبراندازی د  مکوت؛ آمیب.  مری وفا  1
 .131-149  ج (0833-0831دین  )

 .112  ج گوییم؟ما چه م سی   هب   .. ر.ک4
 .96  دتا  االمه  ج االمتشراق واکخلیفه اکفکریه کلصراع اکحضا ی. ز زوق  3
 .42-42  ج شنام ، شرق  که آفریده غرب امتشرق. سعی   2
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 استقالل ممنوع؛ منافع غرب در خطر است!( 2
را  حاظ  هایدشیبه  غربد در طبت تاریخ معاصر های  ر همباره 

فییظ نمبدنیی  دییه بتبان یی   یی ر  خییبد را در معییادال  جهییاند ح
ی را بیر پاییه دفرانسه در  یرن هفی هم رویکیرنمبنه  طبربه .نمای  
 .مست شکل داد تا بتبان  م یافا مسید خیبد را حفیظ نمایی  یدو ت 

حفظ مبجبدیت  جهتانیسی  در  رن هج هم مسهسه مبازنه  با را 
پییش خبد  حاظ نمبد و بیش از دو  یرن جهیان را بیا اییز ان یشیه 

«  یی ر  رحمانییهبدبییازی »بییر پایییه   مییان در  ییرن بیسییتم  .بییرد
دیه خیبد  متحی هایاال  از نپی . دگرگیبن سیاخت جهان را نظام

جهیان  دانسیت معت ی  گشیتمیدبهتریز نظام حکبمت جهاند  را
 .  یخیبد نمای ا ییبیس تد را رها سازد و امریکیا را  هاینظام بای 

در اییز  1دنبیات سییهره بیر جهیان بیبد. امریکا بیه  ایز رهیافت از
 مریکا ش  زییرا م یافا مسید  ا مسسدبیزن ش روزو ت م عد  ستارا

وی بر ایز باور ببد مبازنه  بای جهیاند  .امریکا چ یز ا تعاید دارد
بی یز خیاطر اسیت  .تصیبر اسیت غیر ابیلب ون مشاردت  مریکا 

 ؛شیی   غربیید شییرو دییرهنیماز  امریکییا گرانهسییسهههییای دخا ییت
ان  بیید را در پانامییا    در هییائیتد م اخسییه دردنیی هییا مریکاید

دانیات پانامیا  .ده به جی اید از دسمبییا م تهید شی  نمبدن  ت بیت
را بییر دریییای دارائیییب  متحیی هایاال ب یییان نهادنیی  دییه سییسهه  را

 یمبمیییت بییر جمهییبری دومی یییکز را بر ییرار  ؛نمییبدمد ت بیییت

                                                 
 .22-21  ج دیپلاام . دیسی جر  1
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 تی ریجبهو  1و به سمت اشیدات دببیا نییرو گسییل داشیت ساخت
  مریکائییان نمیبد. روزافیزونستره سیسهه خیبد را عصر ج ی  گ در

 خباهتمامیییت یی ر  غا ییب و ییی  حکبمییت  صییبر بهرا  خییبد
حاضر به وجیبد  ی رتد در د یار خیبد  وجههیچبهو  د   مد تصبر

 نیست  .
دنییا را در خی مت   غیر  خباهدتمامییتنظام فکیری  اساساا 

خیاطر  دنیا بیه»ها بر ایز باور ببدن  ده انیسیسد. پ  اردمدخبیش 
هیای دیاخ استراتژیسیت 2«ها ساخته ش ه است.ها و م فعت  ن ن

اسیت  متح هایاال سفی  بر ایز باورن  ده ت ها سسهه خیرخباهانه! 
جهیاند را بیییرد و  نظمیدبدجسیب انحهیاک د یبند و  تبان مدده 

بی یز  3.هاسیت مریکایدسعاد  جهان در گرو  ببت نظم جهیاند 
ده  ایدهک ه مثابهبهرا جهان  را مهر  نمبد و د هبت نظام خاطر 

خیبی تصبر نمیبد.  گرددمدن محسب  د خ ای   ع بانبهامریکا 
 گیریجسیبه دیام ا امریکا نیز در ایران دوران پهسبی  خباهدتمامیت

تا   از تعییز خبد شاه تا وزرا و معاونیز و مسهب یز دشبر گرفته .دارد
تیا تعیییز   ایم ه ه هایمأمبریتو داخسد  هایبرنامهدیکته دردن 

حیادد از  تمامیاا   ا در اییرانکیر راردادها از سبی ام هایچارچب 
تیبان بیه مدنمبنه  طبربه .امریکا در ایران است خباهدتمامیتنب  

                                                 
دکتارین مناپ پیشاگیرانه آمریکاا د  نشیاه عا د دفا  مسید  . گروه مها عاتد دا1

 .27-22  ج مناطق پیرامون  ماهو ی امالم  ایران
 .412-414  ج 1  محمبد تفعسد  ج نگاه  به تا یخ مهان. نهرو  4
 .214  ج یکم و تسدیپلاام  امریکا د  قرن بی. دیسی جر  3
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اشاره درد ده نمای  ه ایران یع د عسد امی د  1داد نفتد د سرسیبم رار
میا  داردمیدو بییان   دهیمد هیا مریکایدداغذی سیفی  امعیا بیه 

اییز   نچهو هر  ایم م ههمچبن بیماری ده نزد طبیب  م ه نزد شما 
در  هیا مریکایدایران هر  نچیه  عم ا و  پذیریممدطبیب نسخه د   

  رارداد نبشت   ب ون هیچ انت ادی پذیرفت  .
وی  .حتد اس ا سه عسم در خاطراتش به اییز مسیهسه اشیاره دارد

از جیان میا چیه  دیییر هیا مریکایداه مهر  درد ده ش داردمدبیان 
شیشیه  حعیر اعسدمز عیر  دیردم  گبی مد  عسم خباه  مد

شاه مهر  نمبد هر چه  از نپ است  ها مریکایدعمر ما در دست 
 2ب هی ! ها نبه  خباه  مد

 نیافیت پایان ها مریکاید خباهدتمامیت نیرش ان    از پ 
 جمهیبری رژییم» داشیت  مد اظهار د مریکای هایاستراتژیست و

زیرا امثا د مان   س اتبر براون بر ایز  3«اس مد بای  سرنیبن شبد.
باور ببدن  تا نظام اس مد ایران سرنیبن نشبد خاورمیانه هرگیز بیه 

ا بته م صبد وی از ثبا  و  رامیش   4ثبا  و  رامش نخباه  رسی .
برای رسی  به چ یز ثبیاتد . ا بته شبدمدام یت م افا امریکا  سم اد 

تیبان بیا دمعاون وزیر ج گ امریکا پاوت و فبویتر معت   است نمی
                                                 

برداری از معی ند و و بهره . شردتد بزرگ متشکل از چ   شردت ده برای انحصار1
 مان    ن تشکیل شبد.

 . مصاحبه نیارن ه با ددتر جباد م صبری.4
 .37  ج های غرب عروما. نعماء و شکبری  3
 .2/3/1324نامه پرتب سخز  . هفته2
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 1سخز گفتز و مذادره رژیمد ده محبر شرار  است را تدیییر داد.
 هیایدمبدرا ب یز خاطر افرادی همچیبن تیام النتسیبن نمای ی ه 

امریکییا در مجسیی  نمای یی گان  بییر ایییز ع ییی ه شیی ن  دییه ثبییا  
و  د یممیدر وسیا مردم ایران! ناممکز است. ما دشتار دشتا ب ون»

 هیامیسیبنبیه جیان  تیبجهدبدایز نیب   2!!«دهیممدبه  نان  زادی 
 دادن مدانسان را با تهبری پردازی در راستای امری م  ر نیز جسبه 

بییا ییی   ایمصییاحبهداشییت   در  هییا مریکایددییه  هییایدج گو در 
ه ف مز از دشتار غیر نظامییان »ا عان داشت   مریکایدگروهبان 

بیه   مریکیایدبا چ ییز نیرشید سیاسیتم اران  3«را م  ر ب انی !
تا بتبان   ایران را زیر سسهه خبیش  د   مددشتار مردم ایران حکم 

 در بیاورن .
از همان ابت ای ان     بیه وییژه در دوران جیبرج ب یز خاطر 

بازگردانی ن  ن بیه  عظیمد برای سرنیبند ایران و هایببدجهببش  
دامییان امریکییا بکییار گرفتییه شیی  نیییب  گ ییییریچ رئییی  مجسیی  

 مریکیا در  متحی هایاال ی  استراتژی دسید »نمای  گان خباستار 
شی  وی در « جهت جیاییزیز سیاختز رژییم فعسید اییران بیا زور

طرحد برای بران ازی اییران ببدجیه ییا بیا   بیر صی  میسییبن دالر 
 4.میسیبن دالر  ن تصبیب ش  81 ت هادرخباست نمبد ده 

                                                 
 .37  ج های غرب عروما. نعماء و شکبری  1
 .17/2/1324نامه پرتب سخز  . هفته4
 .3  ج های غرب عروما. نعماء و شکبری  3
 .216  ج آمریکا و براندازی ماهو ی امالم  ایران. غع فری  2
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 ( تحمل ایران مستقل را ندارند3
وزیر اسبق اسرائیل در مجما سا یانه یهبدیان  مریکا نتانیاهب نخست

ها عسیییه جمهییبری اسیی مد های صهیبنیسییتبییا اشییاره بییه تبطهییه
مز از ب ای جمهبری اس مد ایران در شیفتم... ببدجیه »مییبی : 

ای جا )امریکا( برای سرنیبند جمهبری  بیست میسیبن دالری ده در
اس مد ایران تصبیب شی ه اسیت  ت هیا یکید از صی ها طیر  و 

 1«ایم.ای است ده ما و امریکا به دار بستهبرنامه
چرا پ  از پیروزی ان    اس مد و حیادم شی ن اراده میردم 

هیای اسیتعماری و تریز روشگیری از وحشیانهایران  امریکا با بهره
ا مسسد عسیه جمهبری اس مد ایسیتاد  چیرا  بانیز بیز ن ض همه

سازی عسیه جمهبری اس مد است   مریکا مستمراا به دنبات بحران
چرا از همان ابت ای پیروزی ان    اسی مد  سیفار  امریکیا بیه 
دانبن بحران و مردز جاسبسد عسیه ان    اسی مد تبی یل شی   

های یافته سیات  سیازمانحمایت عمسد امریکا از ترورها و ج اییا
به چه د یل ببد  چیرا م ابسیه بیا ت بییت مب عییت  1531تا  1531
ای ایییران یکیید از اهیی اف مهییم سیاسییت خییارجد امریکییا م ه ییه

گییری و شییبد  میییر مسییت ایییران جییز نفیید سییسههمحسییب  مد
هیا مست پذیری  حفظ است  ت و  زادی و احترام به حادمیتسسهه

  سازدچیز دییری مهر  مد
سیازن  هیا مهیر  مدها در پاسخ به ایز پرسیشخبد  مریکاید

ه ف ما ایز است ده نییذاریم ر ییب ج یی ی خیباه در  سمیرو »
                                                 

 .12/4/1369. روزنامه دیهان  1
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شبروی سابق و خباه در سایر ن اک جهان سر بس   د ی . ر یبید دیه 
اساساا ه ف  1«ان ازه اتحاد شبروی سابق برای ما خهرناک باش .به

تیبان در در م ابسیه بیا اییران را مدها از ایز نب  عمسکیرد  مریکاید
مجیازا  و » گبیی جسیتجب نمیبد. وی مد  ی  یا زیمارتسخ ان 

خباه  ببد دیه  یددشبرها یبرا ددرر عبرت  دان    اس م هیت ب
 4«دارنی .برمدگیام  کیایاز سیسهه  مر یداسیت  ت و رهیا ریدر مس

مسیت ل  ران یده ا دتا زمان»دارد ده نبام چامسکد بیان مد همچ ان
 هادشم د اورد یفرود ن میسر تسس کایبمان  و در برابر سسهه  مر دبا 
ها به ایز ایز دشم د 3«ادامه خباه  داشت. کای مر هایمخا فتو 

خباهد را ن اشیته د یل است تا دشبر دییری جرئت طر  است  ت
مهیر   1533باش . رد  تیسرسبن وزیر خارجه امریکا در خیرداد 

ما در م ابل ایران ایز است ده هژمبند و استی ی سیاست »د   مد
با است  ت یابد ایران از سییهره غیر   4«ایران را به ع ب برگردانیم.

 هیییا شکسیییته شییی  و تفکیییرعمییی ا هژمیییبند جهیییاند  مریکاید
ها پ ی ار گشت ب یز خاطر است ده خباهد در میان مستاست  ت

سییتم مییز مصییمم ه»د یی  اش مهییر  مددییارتر در سییخ راند
ها با د بمان . میا خباهیان ام ییت و تریز مستمتح ه  بیدایاال 

                                                 
 .112  ج نیاه پنهان امریکازرش ار  شهریار . 1
 .47/1/1362. روزنامه دیهان  4
 .46/4/1321. روزنامه رسا ت  3
 .192  ج نعالکرد مازمان میا د  قبال ماهو ی امالم  ایرا. دفاش  2
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اما عمی ا تیبفی د نیافت ی  بیه  1«ت اوم  ن )ایران( برای خبد هستیم.
همیز د یل جبرج شیبارتز وزییر دارایید امریکیا در دوران ریییان  

تریز دشمز مشیترک تمی ن غیر  در خهرناک»ان    اس مد را 
باش    و خباهان تهاجم گسترده عسیه ایران مددانمد« سراسر تاریخ

سیازی  اییران را مهیار تبان با سیاست م زویوی ع ی ه داشت نمد
ای بیه ان ی   جانبه  پیبسته و زنجییرهنمبد بسکه بای  با یبرش همه

نفا در خسیج فارر ا مسسد  یاس مد و بسیج تمامد نیروهای بیز
 2به م ابسه با ایران برخاست.

ت نظریه حکبمت اسی مد مبت ید بیر تسفییق سیاسیت و مبف ی
دیانت و ایجاد حیادمیتد بیر اسیار  یبانیز ا هید در اییران عمی ا 

های فکییری غییر  را دچییار فروپاشیید گردانیی . بییه تفسیییر پایییه
وار فرییاد رهیاید از ا سه خمی د  مسیحایران با  یت»تایمز: نیبیبرک

ی  حکبمت گسیترده  یب  سسهه خارجد را سر داده و داعیه تشکیل
های مبت د بر اصبت اس مد را دارد. ایز مسیهسه غیر  را در عرصیه

پییر  3«ای ئب بژی  و سیاست بیا بحیران مباجیه خباهی  سیاخت.
از اییران گیزارش تهییه  1531ب نشه خبرنیار غربید دیه در سیات 

در  عمیبمد اراده تبسیبر دنییا  در بار او یز برای»گبی : درد؛ مدمد
                                                 

 .412  ج  ویا وی ، انقالب امالم  ایران و امریکا. د یبر  1
 .312  ج های آمریکا د  ایرانایران و امریکا؛ بر م  میامت. واعظد  4
  های زیاار بنااای  د  تقابااک آمریکااا و امااراایک بااا ایاارانماالال. شییهی ی  3

تییییییییییاریخ معاصییییییییییر ایییییییییییران  پاییییییییییییاه جییییییییییاما 
http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=16071. 



 دارد؟چرا غرب روى ديدن ايران را ن

-25- 

 سیر درد مد زدهحیر  مرا  نچه یافت  تح ق ایران مداس  ان   
 تظیاهرا  در میز تمیامد  گبیممد ببد  مست ی  تمامد برداشتز

 بدیل  بچیه میادران و و نبجبان دبدک و جبان و پیر ده عاشبرا روز
 اراده اییز افسیبن ببدن   در ورده تسخیر به را شهر هایخیابان تمام
و است  ت ایران برای غر  س ییز  خباهدفریاد  زادی 1.«ببدم مسد

بایسیت بیه دسیت هیا مد م . زییرا ادعیای ای کیه سرنبشیت مست
خبدشان تعییز شبد مفهبمد جز شکست امپراتیبری اسیتعمارگران 
غربد و نظام سسهه چیزی در بر ن اشت. ریچارد نیکسبن در دتا  

در جهییان اسیی م از مدییر  »نبیسیی : پیییروزی بیی ون ج ییگ مد
سییازی  هر میییزی ... دگرگبن نیی ونزی در شییرق)مییرادش( تییا ا

)صبر ( گرفته اسیت. تدیییر در جهیان سیبم  غیاز شی ه اسیت و 
بادهای  ن به مرحسیه طبفیان رسیی ه اسیت. میا  یادر نیسیتیم  ن را 

پردازان غربد معت  ن  دیه  رام سیاختز طبفیان متب ا د یم. نظریه
شکسیت  اس مد ت ها در سایه استحا ه جمهبری اس مد ایران ییا

 2«ان    اس مد میسر است.
های غربد همید بر ایز باورنی  دیه اگیر ان ی   استراتژیست

های خبد را عمسیاتد سیازد طبفیاند در جهیان اس مد بتبان   رمان
دار هیای محافظیهحکبمت»رو اس م به پا خباه  خباست. ازاییز

                                                 
اسیف   دو  زمیبن بیزرگ پییش روی مسیت  42بهمز و انتخابا   44. راهپیماید 1

  41/11/1327اییییییییییییییییران  خبرگیییییییییییییییزاری مهیییییییییییییییر  
https://www.mehrnews.com/news/635984. 
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 طرف ار غر  از خهر حمسه اس م مردمد مصبن نیسیت  . ب یابرایز
ب ای جمهبری اس مد ایران دییان  مریکیا و غیر  را بیه مخیاطره 

ب یز سبب است ده در ت ش برای استحا ه و نیاببدی  1«ان ازد.مد
 جمهبری اس مد ایران هست  .

 ضد استقالل تجاوزگر هاییکروات (4
در اواخر  رن نبزدهم در میان دشبرهای اروپاید  تبسعه سرزمی د 

طسبد از اواسیط  ییرن ا بتیه تبسییعه ؛صیبر  حییاد شیکل گرفییتبه
امیا از ابتی ای  یرن بیسیتم وارد مرحسیه   شانزدهم به و ب  پیبست

های  یاره  فری یا و  سییا را سرزمیزها غربد .ر ابت ج ی ی ش ن 
دادن  تا از میان یک ییر ت سیم دردن  و حائسد نیز بیز خبد  رار مد

ون تبجییه بییه بیی برخییبرد دو نیییرو جسییبگیری د  یی . در ایییز دوران 
ت سییم  م ه یهبیه سیه را اییران جدرافیای سرزمی د اسیتعمارگران  

ج یببد در سییهره  م ه یهروسیه   در اختیارشما د  م ه ه دردن ؛
ای ب ون برخیبرداری از م یابا و انیسی  و  سمت میاند ده باریکه

عم ا دبهستاند ببد در اختیار پادشاه ایران  رار گرفت. ایز وضعیت 
 ر م خبرد. 1391ن در  رارداد ایرابرای 

را  فری یا  اروپائییان  ها ت ها در ایران نببد بسکهتجاوزگری غربد
دردنی . بی ون  نکیه حتید جبامیا  فری یاید ت سیم  میان خبدشان

شی  دیه مییان  ایگبنهبهوضعیت تجاوزگری داشته باش  .  اط عد
                                                 

های دهاه انقاالب اماالم  و توط اههای سیاسد  ژوهش. مؤسسۀ مها عا  و پ1
 .41  ج نخستین: کودتای نوژه
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و فرانسه و انیسی  بر سر چیز و ه    و همچ یز ر ابیت انیسیی  
روسیه در  سیای میانه ده شامل ایران  افدانستان و تبیت و در حیبزه 
م یترانه بر سر میزان نفب  در دشبرهای تجزییه شی ه از امپراتیبری 

نشیان از خیبی  تمیام اییز تحیبال  .صیبر  گرفیتنزا   عثماند
 1تجاوزگری دشبرهای غربد دارد.

د  به اعت اد جا سیمبنز خاورمیانه به دالیل سیاسید  اجتمیاع
ا تصادی و نظامد در دانبن تبجها  سیاست خارجد غیر   یرار 

تیریز خیط تبانی  تکسییا مهمگبی  ایز م ه یه مدگرفت. وی مد
ها یع ید اسی م و  یبیرات دمبدراسید را روشیز تعار  بیز تمی ن

خباری ب یز خاطر است ده با وجبد حادمد مستب  و خبن 2سازد.
دشیبر به اس م نی ارد  یتعه گبنه ده هیچدر عراق همچبن ص ام 

های یکید از تمی ن ایز دشیبرزیرا  گیرد؛ رار مدحمسه  مبردعراق 
 3.ش محسب  مدتم ن اس مد   یمد و مردز 

در پایییان ج ییگ  .ا بتییه تجییاوزگری در نهییان غییر  وجییبد دارد
استعمارگران و تد امپراتبری عثماند را ضعیا دی نی    جهاند اوت

همچیبن د جباما را داشیته باشی  ؛ ب ون  نکه رعایت ح بق انسان
شبن  به ت سییم  ن مییان ببی طعمه سرمست مد ازالشخبراند ده 

مبادر  ورزی ن . انیسی  دیه روییای ایجیاد امپراتیبری  خبدشان
                                                 

1. Philippe Braillard et Pierre de Senarchens, limperialisme, PuF, 1890, 

Que sais-je? No 1816. 

2. Geoff Simons, Iraq Future, London: SAG I, 2003. 

 .2/11/1379. بیانا  رهبری  3
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 داشیت داد و  صی بزرگ از ه   تیا مصیر را در  هیز پیرورش مید
د در ای به هم متصیل شیبا همچبن زنجیرهم افعشان در ه   و  فری 

 1313د و در  ورایران را به تصرف خبد در مد بخشد از 1313 سات
   و اییران را نییز دمدعراق  فسسهیز  عربستان و مصر را تصاحب 

ها سازد. فرانسیبیصبر  دامل  مس  طسق خبد مددر  راردادی به
د    و بیرای مد رس   اعترا م افا  به سبریه مد ده در ایز ت سیم

د   . یز شبد ا جزایر را به فرانسه واگذار مد نکه رضایت فرانسه تأم
ای ی  »دارد: ازایز ت سیم است ده نبیس  ه فرانسبی بییان میدپ 

 1«روشز است ده تم ن ما اروپائیان ف اناپذیر است.
هییا در از نکییه احسییار دردنیی  ارتییش  نپ نظییام سییسهه 

ب  ی های اس مد تا  مان گاری ن ارد  شرو  بیه ت سییمسرزمیز
پرورده خبد دردن  زییرا های دسته و تحبیل  ن به شخصیتم ه 

اساساا انیسی  بیه دنبیات اییز  2هرار از رستاخیز اس مد داشت  .
چیبنه تسسط استعماری را از بییز ببیریم تیا نییروی »ای ه بر م  ده 

دییر چیبنیه عبار وجبد  م ه را پر نک ی  بیه نظامد محسد خأل به
در اییز سیاسیت  3«را خسق د یم.ی  طب ه سیاسد محسد جانشیز 

شیبد. نکتیه است ده سایه شبم حکبمت پهسبی بر ایران گسترده مد
                                                 

  اکالاک؛ از پیااان وماتفاک  تاا اماروزتا یخ دیپلاام  و  وابا  بیناده  ز. ن یب1
 .126 ج

 .37  ج امام خاین  تنها گزینه. فتحد ش ا د  4
  خاطرا  ی  دارم   ارشی  ض جاسبسید  شنامای  و شکا  ماموس. رایت  3

 .426-427ج 
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اگر دنیا »دارد حائز اهمیت  ن است ده سیاستم ار اتریشد بیان مد
د ی  متحییر ب ان  ده چه  داو  و فهم ناچیزی بر  ن حکبمیت مد

 1«خباه  مان .
رونی ی ی  در  اماجبب ابرایز استعمار ب ون تبجه به است  ت 

 هاروشبرای نفد است  ت دشبرها با  چی ددسیسهتاریخد به دنبات 
بیه نفید  مسیت یمخبدشیان در دورانید  ؛مختسا است هایم تو 

در سیاستد ج ی  به دنبیات  از نپ پرداخت   مد هامستحادمیت 
ببدن  ده با حکبمت پهسیبی در  نشان هدست هایدو تجاییزی د 

ان    اس مد م اسبا   از نکهپ ست ر م خبرد و ایران ایز سیا
طیر   ازجمسیهمختسیا  هایدسیسیهرا در ایران بر هیم زد بیا  ها ن

دبدتا  حمسه نظامد در صحرای طب   حمایت از ارتش عراق برای 
مختسا گبیای  هایساتناببدی ایران  ایجاد اغتشاش و شبرش در 

ه اسیت. همان ح  تجاوزگری اسیت دیه در سرشیت غیر  نهفتی
هبارد تیچر در خصبج حماییت امریکیا از عیراق در نمبنه  طبربه

 ایماهبارهاط عا   هاعرا دما )سازمان سیا( به : »گبی مدج گ 
. شی مدگ جد محسب   ها نبرای  دروا ادادیم ده  ا کترونیکدو 

ص ام حسیز داری درد ه تا  ن روز بیرای هییچ یی  از  برای  مریکا
طد  پستواش یتزروزنامه  2«ز خبد نکرده ببد.متح ی تریزنزدی 
را بییرای  خردد  یی ه هسییه پ ییی  امریکییانبشییت م امییا   ایم ا ییه

                                                 
 .1499  ج 4  محمبد تفعسد  ج نگاه  به تا یخ مهان. نهرو  1

2. Perty. "Eclipse, The Last days of the C.I.A, P: 383. 
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: ا یا( ج یگ شیهرها و  شیب  در ان برشمرده اس مدجمهبری 
 هییایبمباز عییراق   میزمبف یییتاسییتفاده فزای یی ه و  ایییران.  (

ظیامد از شیمیاید. ج( فشار دیپسماتی  بر تهران به همراه حمایت ن
 1همساییان ایران.

از حمایت گسترده امریکا از ایجیاد شیبرش و  تبانمدهمچ یز 
همچ یز حمایت از م اف یز نمبنه  ورد تا خیبی تجیاوزگری نییابتد 

و ع م تبجه به حادمیت و است  ت دشبرها برای ایز  متح هایاال 
رئبت میارگ گرشیت ععیب سیازمان سییا در  دو ت مشخص شبد.

دو یت بایی  بیا صی ای بس ی  و » د ی مدببش مهر  دوران جبرج 
اییران  هیایخیاباننیا رامد و تظیاهرا  در  هرگبنه اطعیت از بروز 

خیبد  ایرسیانهحمایت د   دو ت و د یره  مریکا بای  به دارهیای 
و ییا دانی و یزا رایی  وزییر سیابق امیبر  2«عسیه تهران ادامه دهی .

دیه بیرای ضیربه  یدهاشت واش یتز از : » یگبدمخارجه امریکا 
 3.«د  دمپشتیباند  ردیگدمصبر   داس مزدن به نظام جمهبری 

میا » د  ی دمداخ سفی  مهر   یهازیسیتهبربرخد از  ده همچ ان
خسق در راستای تحبال  عظییم در اییران  زیمجاه با تمام تبان از 

 4.«مید دمحمایت 
                                                 

 .139  ج 36گذ  از بحران . دفتر سیاسد سپاه پاس اران ان    اس مد  1
 .39  ج های غرب عروما. نعماء و شکبری  4
 .4  ج 42/3/1324. همان  3
های غرب ؛ بازشنام  حاایت و پشتیبان  آمریکاا و عروما. نعماء و شکبری  2

 .32  ج 0831-0863ریان اصالح طلب  د  ایران، غرب از م
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می تد از مهر  درد رفتیار امریکیا بیا گذشیت  تباندم دروا ا
پیروزی ان    اس مد از ورود مست یم به ج گ نییابتد معهیبف 

« برانی ازی خیامبش»بر م ن  با استراتژی  درص د هادغرب .گشت
 غیاز  1519با ایران بپردازن  ایز سیاسیت از اواییل دهیه  مباجههبه

مردمد سبق پیی ا دردنی .  یهاشبرشب یز خاطر به سمت گردی  
واشی یتز بیه دنبیات : »سی ینبدمیی  شات تایمز روزنامه فا بارهزیدرا

 1«راهد است ده رژیم اس مد را از داخل متز زت سازد.

 کشور تریندوست جنگ (5
ج یید را بیر بی ن  هایس   تریزمخر   کا در ج گ ویت امیرام

بیا اسیتفاده و  میایش دیردسا خبردگان ویت یامد  ز زناندبدان  بیبه
گیاهان  حیبانا   سمد  حتد زن گدزا و گازهای  تش هایبمب از

ت. م  ار بمبد دیه هباپیماهیای تباه ساخرا و پرن گان ایز سرزمیز 
اید در طییبت ج ییگ ه یی وچیز بییر روی ویت ییام  الئییبر و کییی مر

بیبد دیه  هایدبمبجمب  ریخت    بیش از سه برابر و نیم م دامببج
دشیمز  در برابیرن در طیبت ج یگ جهیاند دوم ا و متح ان  کی مر

نظیامد امریکیا  هیایاردوگاهدر  ج یگ ویت یامدر  2نی !ستفاده دردا
دشییتار  »دییه در  ن  میی ه بییبد:  خبان نیی مدسییربازان سییرودی را 

 اساسیاا  3«محبب  مز اسیت. وداردسبمز است و ایز  وداردسب
                                                 

  های نامرا : واکاوی  اهبردها و  اهبران براندازی نرم د  ایاراندمت. عب ا هد  1
 .92ج 

 .412-412  ج ویتنام )از دین بین فو تا مایگون(. نجاتد  4
 .62  سیاحت غر   ج محو  شرا ت. هرمان  3
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 ددر جهان ممسب از و ایا سیاه و تیاریک ههای گذشترخ ادهای دهه
بالنه  خبدخباهانییه  هییای غیرمسییهاسییت دییه ناشیید از دخا ت

. باشی مدهای مختسا فریبکارانه و خصمانه غر  نسبت به دو ت
مان مسیل در با زیر پا نهادن  بانیز سازگذشته امریکا طد چ   سات 

را ایجیاد  عیارتمامی  ج گ و سبریه  عراق یبگس وی  افدانستان 
از سیازمان مسیل حمسیه  برداریبهرهعراق با  حمسه به درحتد  ؛نمبد

  تیاریخد دشیدنسلخبد را تبجیه نمبد و دشیتاری عظییم و یی  
دیه  گبنیههمانانسیان را در عیراق از بییز بیرد.  میسیبنیی از  بیش

بر می  تیا در  درصی دطبت حیا  سیاسید جمهیبری اسی مد  در
خبد را عسیه ایران تبجییه  طسبانهج گپبشش سازمان مسل ا  اما  

بایست درد یز جباما ده مدسبات اصسد ای جاست ده گ اه ا 1نمای .
تیریز رفتارهیای ج گ را بچشی   چیسیت  چیرا  ربیاند وحشییانه

ها گشت     یا ایز جباما جز چشی ن طعم است  ت م ص ی غربد
 دییر داشت   

هایشان حتد دیز را به ها برای تبسعه سسهه و دشبرگشایدغربد
 دشیشیان صیا م ی م ده گفته ش  گبنههمان گرفت  . وخ مت مد

های استعماری  رار داشت   و ن شیه راه اسیتعماری تبسیط سیاست
 ش . در همیز راستا در اواخر  رن شیانزدهم پیا دسیسا دشی ه مد
دره و نیم داددره فتبای به ت سیم دره زمیز به دو نیم ا کسان ر ششم 

متعسق به پرتدیات شی  بی ون  شر ددره غربد متعسق به اسپانیا و نیم

                                                 
 .61  ج هاان. 1
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دروا یا  1داشیته باشی  . جبامیاهیا و ح یبق مست نکه تبجهد به 
استعمارگران در  ا ب  ورن گان فره گ و تمی ن  ابتی ا دشیشیان را 

ب یابرایز  .شی ن ها وارد مدفرستادن  و سپ  سربازان بیا دشیتدمد
دیز ابزاری برای بسیط ا تعیائا  و نیازهیای نظیام سیسهه تعرییا 

 2ش .مد
بق بشیر دارد میبجد از دوره معاصر نیز ده غر  داعییه ح ی در

ها را در جهیان بیه وجیبد  ورده اسیت. ریزیها و خبنگریوحشد
ها درزماند دیه میردم ا جزاییر ت هیا اسیت  ت طبر مثات فرانسبیبه

میسییبن نفیر حی ود  19از  ت ریبیاا  ؛دردنی دشبرشان را مها بیه مد
ت خاطر ای که شعار  زادی و است   ها را دشت   ت ها بهمیسیبن  نی 

نمبنه دییر گفتیبید است دیه مییان دیارتر بیا دونا ی   3سر دادن .
سات  212دارد امریکا از ترامپ رخ داد در ایز گفتیب دارتر بیان مد

تریز امریکا ج گ دوست»سا ش را در ج گ ببده و  223تاریخش 
هیا هیم تماییل اییز طسبددشبر در تاریخ جهان اسیت د ییل ج گ

برهای دیییر بیه  بیبت دیردن اصیبت دشبر برای مجببر ساختز دش
 4« مریکاید است.

                                                 
 واب  خا م  ایران؛ از ابتدای دو ان صافویه تاا پایاان  تا یخ. هبش گ مه وی  1

 .11  ج (0190-0011منپ دوم مهان  )
نگاا ی مستشارقان د  ایاران های تا یخشاخصاه. مب بی وردنجیاند و دیییران  4

 .42-42های معاصر ان    اس مد  ج   پژوهشمعاصر
  1322ر    ترجمه حسیز مهیری  تهیران  تیبصد میلیون عرب. تیری دژاردن  3

 .349ج 
 .46/1/1392. روزنامه خراسان  2
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حمسه نظامد به ویت ام  گباتماال  بمبیاران الئیبر  نیکاراگبئیه  
 یبد  ه  ورار  عراق  سبدان  یبگس وی  افدانستان  حماییت از 

های تروریستد در سیبریه و عیراق حمسیه مسیت یم هیباید بیه گروه
ه ونیزوئ  بخیش حمسیه نظیامد بی نمیبدنسبریه و عراق و تی ارک 

در برابییر  هییای چ یی  دهییه اخیییر امریکییاطسبددییبچکد از ج گ
اسییت. واشیی یتز در راسییتای  خییباهد جبامییا مختسییااسییت  ت

دشی  و از نیب بیه اش برای خاورمیانه ن شیه مدهای جهاندسیاست
 خاورمیانیه طر  در ها مریکایدپردازن . دروا ا ت سیم دشبرها مد

  ی ر  تبسیط چیبنیه دنییا» دیه سیت  ه سؤات ایز دنبات به ج ی 
 1«شبد  اداره امریکا یع د  جهان

طسبد امریکیا در اییران نییز ی و ج یگسیتیزاست  تهای نمبنه
مثات در  ستانه پییروزی ان ی   اسی مد  و تید  طبربهنمبد دارد. 

ر برای اجرای د    هایزهای شاه اعترا  مدمردم نسبت به سیاست
 ی  و زماند ده با اعتراضا  عمیبمد روبیرو مد طر  دبدتا به ایران

گبیی  دیه در مباجهیه بیا میردم  ب یه بیاغد مدشبد به ژنرات  رهمد
باغد  با ها را پاییز بیاوری  یع د مردم را بکشی  و تد ژنرات  رهتف گ

گبیی  عام مردم در تسسط بر اوضا  نادام ببد به ژنرات هیایزر مد تل
هیای شیاه گبی  مز دیی م ژنراتایزر مدای نکرد. هت بیر شما فای ه

بایسیت م صیبدش  ن اسیت دیه مد 2ان یشی  چ  ر دبددانیه مد
دادن . نکته حائز اهمیت ایز است دیه چیرا دشتار مردم را ادامه مد

                                                 
 .هاای آمریکا، مبان ، موانع و چاکشهای خاو میانهتحول طرحمت د   .. ر.ک1
 .436-437  ج مأمو یت د  تهران؛ خاطرات ژنرال هایز . عب ا رشی ی  4
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ی  ژنرات  مریکاید ده هزاران دیسبمتر از اییز م ه یه دور اسیت و 
د ی  بیه مدتحبال  ایز م ه ه هیچ ارتباطد با دشبر امریکا پیی ا ن

گیرد و دسیت  ی  و م یریت وضعیت ایران را در اختیار مدایران مد
 !ایز است ده ت ها گ اه جامعه ایران  یا جززن   به دشتاری عظیم مد

 و  عظیم و سرزمی د استث اید است ثراز  م  یبهره
  بیرای جسیبگیری از اسیت  ت ان    اسی مدپیروزی پ  از 

ای به جز مسیهسه نظیامد گزی یهم فکری غر  در نظا ایران از امریکا
کییا عسیییه جمهییبری  مری وار. در شیییردهای زنجیییرهمتصییبر نبییبد

یکد از ع اصر  . شها به مسائل نظامد ختم مدهمه گزی ه  اس مد
های اط عیاتد امریکیا در جرییان دبدتیای نیبژه وابسته به سازمان

یکید ت؛ برای سا ط دردن ان    دو طر  وجبد داشی»گبی : مد
های بسیار  تصمیم بر ایز ش  دیه دبدتا  دییر ج گ. بع  از بحث

ابت ا طر  دبدتا پیاده شبد و اگر چ انچه مبفیق نشی   ج یگ  غیاز 
بن چی   مریکیایدهیای بر اسار پ ی ارهای استراتژیسیت 1«شبد.

در اییز برهیه از  . یگ  غیاز گیرددج بایستمددبدتا نافرجام مان  
تبسیدیاتد  هایدسیتیاهامد پ تیاگبن و مدزهیای پبسیی ه نظیزمان  

ن را به  حاظ روانید تا جهابه تکاپب افتادن  صهیبنیستد  ی  مریکاید
  ماده سازن .

بیه  تیبانمددییر از ا  اما  نظامد امریکا در اییران  هاینمبنه
عمسیا  نظامد در طب   حمسه به هباپیمای مسافربری ایراند و بیه 

                                                 
 .27-22  ج انقالب امالم  و امتعاا  فرانو د  منطقه. صفا تاج  1
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ها نفر از ان یشیم  ان ده ز ترورنفر و همچ ی 239شهاد  رسان ن 
همچ ییز  عسمد و اجرایید دشیبر اشیاره داشیت. هایشخصیتو 

نمیادی از  تیبانمدرا  سیسیماند سیردار حعبر مست یم در شهاد 
ت هیا اییز ا ی اما   بیه شیمار  ورد. هیا مریکاید طسبدج گخبی 

در اییران طید چ ی  دهیه  بخش دبچکد از خبی خبنریزی امریکا
 . باشمدگذشته 

 ژن برتر!( 6
ها را از  بایل های شر د مان   چیز  اروپایددر  رون باستان  مست

شمات اروپا را دیه   هاشمردن . حتد رومدوحشد و غیر متم ن مد
امیا میردان  1انی .ها انیسی  است  وحشد معرفید دردهازجمسه  ن

بیه دیییران بیا دیی ه تح ییر  با  غیاز دوران اسیتعمارگراید انیسیسد
مانی ه و ی یا ع بها میردم  سییا و افریرن . در نظیر انیسیسیدنمد

ها   .  نان بر ایز تصبر ببدن  ده خ اون  انسیاند وحشد جسبه مد
را به ایز د یل خسیق دیرده اسیت تیا خ متییذار انیسیی  باشی   و 

ها بتبان   نبب  فهیری خیبد بیرای فراهم سازن  تا انیسیسد ایزمی ه
ایز پ  ار  ها درنمایان سازن . انیسیسدپیش بردن حکبمت جهانیان 

داران حتد مسل اروپا د    و ط یهببدن  ده در اوج تم ن زن گد مد
در غر  ببد دیه و تید  طسبدبرتریبر اسار همیز خبی  4را دارن .

 ها را به بردگد گرفت  . ؛ انسانپایشان به سایر م اطق دنیا باز ش
                                                 

 .414  ج 1  ج   به تا یخ مهاننگاه. نهرو  1
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از احساسا  جمعید  ایهمجمبعبا دستاویز  رار دادن  هاغربد
نیبعد برتیری بیرای خیبد نسیبت بیه سیایر   ادتسابد هایویژگدو 

ده هر ا ی امد بیرای خیبیش نسیبت بیه  ایگبنهبه. ان  ائل هامست
و و ن شد پیامبرگبنه جهت اص    شمارن مدرا مجاز  هامستر یید

در ایز راستا مایکل هیریش  .ان  ائلرهبری نظم جهان برای امریکا 
ا عان دارد ن ش جهیاند امریکیا « در ج گ با خبد»بیس  ه گتا  ن

 در شای  و ها رن از بسیاری در جهان ده است ایه یه تریزبزرگ»
 1«است. درده دریافت تاریخ طبت

« در د ار ماسیت! خ اون »بر ایز باور ببدن   هاامریکاید عم ا 
ظیر گرفتیه در ن ها مریکایدای از سبی خ اون  برای رسا ت ویژه و

در طبت سا یان متمادی نبعد از نییرش ت ی ر زایید  2ش ه است.
 هیا نبرای سران امریکاید و ای   متح ه در اظهارا  دارش اسان 

به طبر نمبنه زماند ده جبرج ببش به ع یبان مشاه ه درد.  تبانمد
رئییی  جمهییبر انتخییا  شیی  جامعییه متعصییب امریکییا بییرای وی 

امییز م یافا سیاسید و او را نیهبیان  مامبریتد ا هد  ائل شی ن  و
در چ ییز : »داردمیدده گری باور اظهیار  ایگبنهبه .جهان دانست  

دوره سرنبشت سازی ده شیهان )ایران( به  مریکا ضربه زده  پیروان 
خیب خ اسیت! و در تدسیسای انجیسد معت  ن  ده جبرج بیبش م 
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  بیبشرج جیبتب ی  چ یز ادبیاتد برای  1«ایز حکمتد نهفته است.
. بیاراک دهی مدزمی ه ج ات گراید جهان غر  را به ش   افزایش 

 هادو تاوباما در خصبج ن ش ویژه و تمایز امریکا نسبت به سایر 
اگر امریکا خبد را از مسائل جهاند د یار بکشی   خیأل : »گبی مد

تبان   ن را پر د  . د یار شبد ده هیچ دشبری نمدرهبری ایجاد مد
در مسائل جهاند خهای بزرگد است و امریکا بایی   دشی ن امریکا

دامه ده  زییرا نیه ت هیا بیرای خیبد همچ ان به ایز مأمبریت خبد ا
بیه نظیر میز  !ها بسکه برای ام یت جهان ضیروری اسیتمریکاید 

خبن و م یابا   امریکا ی  استث است زیرا برای م افا خبد و دییران
 2.«است ما د داده

 جبامیا هیا بد نسبت به سیایر مسیتطسنیرش برتری اسار بر
 دیه «هیاغربید» طب یه: گردنی مد ب  یصیبر  دوطب ه به جهاند

 به باطل و گمراهد در ده «هاغربد غیر» طب ه و ان عا م برگزی گان
 بیه تعسیق می ند و سیاسید ح یبق رهیافتد  چ یز در. برن مد سر

  ییزچ ت هیا چراده د   ؛مد سیر مست یم صراک در ده دارد گروهد
 تبان ی مد دیه هست    انبن و شریعت های مبزه از برخبردار طیفد

چ ییز نیرشید در سیسهه غیر   .نمای ی  حیل را جهیان معع  
 ازانیسسیتان  طسبدسییهرهیع ید بیرای تبجییه  نمیبد دارد.جهان  بر

                                                 
 .29  ج  ویا وی  غرب معاصر با مهان امالم. مت د  1

2. Brown, Faces of Power, Constancy and Change in United States 

Foreign Policy from Truman to Obama, P: 754. 
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سیخز « دشی مدبیر دوش  سفی پبسیتباری ده میرد » هایغصه
« ا متم ن ساختز دییرانخبیش ر مأمبریت» هافرانسبیو  ران مد
« فره ییگ» خباه یی مدمیی عد ببدنیی   هییا  ماندو  دانسییت  مد

و با ایز ادبیا  مسیر سیسهه بیر جهیان را  را م تشر سازن . خبدشان
پخش تم ن و  مأمبران ورن گان فره گ و » دروا ا همبار ساخت  .

جهیان را بیه  تیش  1.«دش  مددساند ده بار مردم دییر را به دوش 
  .دشی ن

نامزد ریاسیت   میت رام ددر سخ ان  نژادی طسبدبرتریانیاره 
خ اونی  : »چ یز انعکیار یافیت 2998در سات  مریکا  جمهبری

.  مریکا بای  جهان را رهبیری ایز دشبر را خسق نکرده ده پیرو باش 
 تریزدرخشیانما » سازدمدجبرج ببش مهر   ده همچ ان 2« .د 

و  زادی مست ماست ده ما را از  رویممدبه شمار  مست در راه  زادی
ایز نیب  ان یشیه ریشیه تیاریخد در  3«دییران متمایز ساخته است.

 هاانیسیسدگروهد از  1329زماند ده در سات  دارد. امریکارهبران 
دیه  معت   گشیت    ر ایز افسانه مبهبمن  بدبه امریکا مهاجر  نمب

بیبده « رو خی اسیاختز  سمی»سفرشان از انیسستان به امریکا برای 
ا چ یز اگر مستد ب ده  مداست. ب یز سبب است به خبیشتز حق 

                                                 
 .1166  محمبد تفعسد  ج نگاه  به تا یخ مهان. نهرو  1
بازخوان  نقش امتثناگرای  آمریکای  د  شکسات میامات از . د ید  حسی د  4

 .141  ج مرگیری آمریکا و  ومیه
 .417ج   نفرند؟چرا مردم از امریکا مت. سردار و دیبی   3



 راز يک عمر دشمنى با ايران

-11- 

ا بته ایز برگزی گد  مخا فت د   با  ن به ج گ برخیزن . ایان یشه
 1مسد تبسط خ اون  م شأید یهبدی دارد.

متحی ه  صهیبنیسیم خیط  رمیز اییاال ب یز خاطر است دیه 
هرمیان مسبییل گردد. در راستای ایز مسهسه است دیه محسب  مد

  مستد خیاج   یبمد برتیر و ها مریکایدما : »نبیس مد  مریکاید
اییز  2«هسیتیم! ها زادیاسرائیل عصر حاضریم. ما ناخ ای دشتد 

از  و... دشبر خبد را به  حاظ به اشیت  ارتیش  ا تصیاد  فره یگ
 هیا مریکایدو بر اییز پ  ارنی   شماردمدبرتریز دشبرهای جهاند 

مستید خیاج  و  ان سیرنهادهتاریخ را پشیت  هایخیانتخهاها و 
 شیمبتجهان هیای رمیاناز  م ی بهره  م جید و ده  هنجا برتر  

امریکیا بیه  حیاظ نفیاق و  دیهدرحا د. جهیان هسیت  انسانیت در 
پیش را در  ها رن داریبردهاست و  فردم حصربه وا عاا  چی ددسیسه
 امپریا یسیتدیاست را در س اشجهاندخشبنت    ونژادپرستد ا ب 

نیز بای  دانست امریکا ت ها  به اشتخبد نهادی ه ساخته و در حبزه 
دشبری در دنیا است ده خ ما  س متد را بیه همیه شیهرون انش 

امریکا نیز وضعیت ورشکسیته   ورسرسام هایب هد. ده نمدارائه 
 .سازدمدنمایان  دام ا ا تصادی ایز دشبر را 
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(2) 
 دشمنى؟چرا اين همه 

 
م را درگیر خبد ساخته ایز است دیه دراز جمسه مسائسد ده  ه یت م

  چرا هر چه مباضا د  نمدغر  با ایران فرودش  هایدشم دچرا 
در  زدایید شتتر و به سمت پ  از ان    اس مد  رام هایدو ت

و   میزخصییبمتهییای رود سیاسییتپیییش میید ا مسییلبیزروابییط 
بیاراک   چرا بای  یاب مد تریگستردهابعاد ستمیرانه غر  و  مریکا 

استراتژی امریکا در  بات ایران را  اش یجمهبررئی اوباما پیش از 
ایییران نیییاز بییه دیپسماسیید  ددر مییبر» دییه سییازدمدچ یییز ترسیییم 

از ابزارهیای  ی ر   طییا دیامسد بستز دارسرسختانه همراه با به 
 1« مریکا داریم.

  میزخصبمتیز سباال  و رفتارهای برای  نکه بتبان به پاسخ ا
اهمیت خسیج فیارر و اییران را بیرای  بایستمدغر  دست یافت 

 غر  مبرد مها عه  رار گیرد.

                                                 
1. Obama, "Renewing America Leadership" Foreign Affairs, July, Aug 

2007. 
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 جهان است قلب اینجا( 1
اروپیاید ییبردی  فیبرن  بهیازن در دتیابش بیا ع یبان  پردازنظریه

در مبرد اهمیت خسییج فیارر « خسیج فارر ج ید بر ض  اروپا»
و اسییترا یا و  سیییا  ؛یییان دو نییبار اروپییا و  فری ییام» نبیسیی مد

روسید سییبریه وا یا شی ه و در مرزهیای ج یببد  ن  هایسرزمیز
خاورمیانه  رار دارد. خاورمیانه مردز دنیای   یم است. مردیزی دیه 

"مردییزم مردییز"  م ز ییهبهدر دت  ن  م ه یه خسیییج فییارر  ییرار دارد و 
 شیل  اره   یم است. در م ه ه خسیج فارر پاش ه  شبدمدش اخته 

ایز م ه ه ف ط مسهسه نفت مهر  نیست. ایز م ه یه... دیه همیان 
ن هه دنییای  تریزحسار ازهرجهت ده مدمردز مردزی را تشکیل 

 شفتید ده بر اثر عبامل بیروند در اییز م ه یه  هرگبنه  یم است. 
 1«پ ی   ی  پیام هاید برای دو  اره اروپا و  فری یا خباهی  داشیت.

ن هیه اسیتراتژی  جهیان  تیریزمهم یزنهیاور نییز خسییج فیارر را 
دیبیی  نیبسیام از وزرای خارجیه امریکیا  دیه همچ یان. دانستمد

مردز  ن خسییج  د یمفر   ایدایرهاگر جهان را »اظهار داشته است 
به  حاظ ا تصادی نییز   ایم ه هافزون بر مب عیت  2«ر است.راف

ابا عظیم نفتید و گیازی تبجیه خسیج فارر حائز اهمیت است. م 
اییران بیشیتر دیرده  ویژهبهدشبرهای م ه ه  به رانظام سسهه جهاند 

. ب یز د  مدانرژی جهان از ایز م ه ه عببر  دوسبمبیش از   است
                                                 

  ترجمیه شیهروز رسیتیار منپ خلیج فا س؛ منگ  بار داد ا وپاا.  بهاوزن  1
 .22نام ار  ج 

 .92  ج د آمدی بر ژاوامتراتژیید  . می ا4
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اظهار داشیته اسیت خسییج فیارر جیزء ده دارتر  گبنههمانخاطر 
را  و هر   رتد ده اییز م یافا شبدمدم افا حیاتد امریکا محسب  

ریچیارد  1.گیرددمددچار خ شه سازد بیا نییروی نظیامد سیردب  
نفیت  خیبن : »د ی مدنیکسبن اهمیت ایز م ه ه را چ یز تفسییر 

ص عت م رن است و م ه ه خسیج فارر  سبد است ده ایز خبن را 
درییاید پیرامیبن خسییج  هیایراهو  انی ازدمدمان   تسمبه به جریان 

 2«گذرد.مد ها نز خبن حیاتد از هست   ده ای هایدشریانفارر  
ا عیان داشیت  تیبانمدبا تبجه به رون  د بند تحبال  جهاند 

ده بتبان  بر م ابا  دارددشبری ن ش   ر  برتر جهاند را در اختیار 
و خهبک انت ات انرژی جهان تسسط داشته باش  چ یز تفکری بییش 

یز خاطر ب . د  مداز هر چیز د ترت م ه ه خسیج فارر را ایجا  
 ایم  میه خسیج فارر تسسط بر  گبی مداست ده ژان ژاک شرایبر 

در ایز م ه ه اییران از ن یش  3برای تسسط بر دل جهان خباه  ببد.
م ه ه غیر   سییا  دروا امحبری و ژئبپب بتیکد برخبردار است. 

بی یز  .های خاصد برخیبردار اسیتبه  حاظ جدرافیاید از ویژگد
بیه  حیاظ مب عییت مختسا را پ ی   ورد. های خاطر ر ابت   ر 

 :در سه مبرد ایران را مبرد مها عه  رار داد تبانمدجدرافیاید 
 .دروازه ورود به خاورمیانه ع بانبها ا( اهمیت ایران 

                                                 
 .422  ج فرصت  ا د یابیم. نیکسبن  1
 .137  ج منپ واقع ؛ صلح واقع . نیکسبن  4
دو موی  ا واب  تجا ی شو ای هاکا ی خلیج فا س و اتحادیه  وپا . یبنسیان  3

 .94  ج 2  دتا  خاورمیانه یا معامله



 راز يک عمر دشمنى با ايران

-11- 

اهمیت ایران به  حاظ همسایید با اتحاد جماهیر شبروی  ( 
 سابق و روسیه د بند.

 ع بانبییهارر ج( اهمیییت اشییراف بییر ت یییه هرمییز و خسیییج فیی
 گذرگاه نفتد جهان. تریزمهم

زماند ده ه بز نفت دشا نش ه ببد ایران به عست  نکه بیر سیر 
های جهان  رار گرفته ببد به دالیل مختسفد بارها از سیبی راه  ارهسه

ها مبرد تجاوز  رار گرفت. انیسی  بیرای حفیظ م یافعش در   ر 
روی برای دستیابد بیه به انیسی   شب زدن ضربهفرانسه برای  1ه   

های گرم و عثماند به د یل دشم د بیا شییعیان از اواییل دو یت   
از نکیه دادنی . پ وتیاز  یرار مد اجار همباره ایران را میبرد تاخت

دیسیبمتری  2999 میرزشمات ایران به د یل  .ان    روسیه رخ داد
ع بان با شیبروی بیه اهمییت اسیتراتژی  اییران افیزود. و اییران بیه

 حیاظ ای از سیاست دمرب   ام یتد انیسی  در برابر شبروی حس ه
گشت. ریچارد هسمز رئی  اسبق سیا و سفیر امریکا در اییران بییان 

از هرگبنیه تمیای    نظرصیرف»دارد تمیامد روسیای امریکیا مد
نحب بسیار  و فسسفد خبد... اهمیت ژئبپب بتیکد ایران را به سیاسد

جمهیبر اسیبق مچ یز نیکسبن رئی ه 2«ان .روشز تشخیص داده
ای وا ا ش ه است دیه نسیبت ایران در م ه ه»دارد: امریکا بیان مد

ج بیه   شیبدهیا ته یی  مدبه جمیا م اطق جهان دیه صیسح در  ن
                                                 

های  از تاا یخ منامابات ایاران و ها؛ صاحنهایرانیاان د  میاان انگلیسا . رایت  1
 .2  ج بریتانیا

 .44/9/1322. روزنامه اط عا   4
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ای مردزییت اساسید دارد و بیه همییز جهیت حیائز اهمییت وییژه
اگر امریکیا اییران را از دسیت »دارد ی همچ یز بیان مدو 1«است.

از سیبی دیییر  2«ام یت غر  ش ی اا به خهر خباه  افتیاد. . ب ه
تریز خط ساحسد در خسیج فارر و مجاور  دشبر ایران از طبالند

بیی یز خیاطر تییأثیر زیییادی در  .بیا دریییای عمییان برخیبردار اسییت
گانه  عمی ا م  ی از جزاییر سیهتحبال  خسیج فارر دارد و با بهره

اییز رهیافیت  م ه ه را دارد. از سیهره دامل بر شریان ا تصادی ایز
تردستان  »نبیس : است ده  رد درزن از سیاستم اران انیسیسد مد

افدانستان... ایران در ح ی ت صفحه شهرنجد هست   دیه بیر روی 
 همچ یان 3«شبد. ن بازی دست یافتز و سیاد  بر جهان انجام مد

م بیاز ما اگر از  فری ا خیارج شیبی»سازد ده بیل دسی تبن مهر  مد
  ای دنیا خباهیم ببد؛ اگر از امریکای التیز خارج شیبیم بیاز هیم 
  ای دنیا خباهیم ببد  اگر از  سیا خارج شبیم بیاز هیم   یای دنییا 
خباهیم ببد اما اگر از خسیج فارر خیارج شیبیم دیییر   یای دنییا 

 ن دسید دیه »نبیسی : و روزنامه  بماتز فرانسه مد 4«نخباهیم ببد
بیبد دیه   ان( را در تصیرف دارد  در مبضیعد خباهیایز دشبر )ایر

ب ابرایز عم ه دشیبرهای « د ترت جهان را در دست خباه  داشت.
ورزی بر ایران نظر دارن  و بای  خاطرنشیان دیرد طمیا  طسبسسهه

                                                 
 .2  ج ماهیت و عالکرد امپریاکیسم آمریکا د  ایران    ی. محم  1
 .12/11/1326. روزنامه اط عا   4

3. Curzon, G, N: Persianand Persian Question, P: 221. 

  صبری.. مصاحبه نیارن ه با ددتر جباد م2
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گری نظیام نظام سسهه بر دشبر ایران  ع وه بر ای که به  ا  وحشد
جدرافییاید اییران از  خاطر مهسببیت مب عیت گردد؛ بهسسهه برمد

 39سب و از سبی دییر برخبرداری از م ابا انرژی است. چراده ی 
 59  درص  نفت میبرد نییاز اروپیا 13درص  نفت مبرد نیاز ژاپز  

های پیروزی ان    اسی مد درص  نفت مبرد نیاز  مریکا در سات
تحیت  دیهگذشت از ت یه هرمز مد وش  از خسیج فارر تأمیز مد

یران ببد. ب یز خاطر اسیت دیه دیاردار سیفار  امریکیا در د ترت ا
با تبجه بیه م یافا مسید »دارد تهران پ  از ان    اس مد بیان مد

 مریکا استراتژی ایز دشبر در خسیج فارر مبت د بر تیأمیز جرییان 
و در  1«نفت و حفظ ثبا  دشبرهای ایز م ه ه ازجمسه ایران است.

و   براون وزیر دفا  امریکیا در راستای همیز سیاست است ده هار
امریکا برای »دارد: چ  یز روز پ  از ان    بیان مد 1531اسف   

 2«زد. به هر ا  امد ده الزم باشی  خباهی حفظ جریان نفت دست 
یکد از پ ج م اطق استراتژی  جهیان  ع بانبهخسیج فارر ب ابرایز 

ا  ده بر اسار م ه ه استراتژی  جهان برای اروپ ت هابرای امریکا و 
بیازییر  ع بانبیهان یشم  ان واش یتز در  ی  ه ایران  هایبی دپیش

 سیبختاصسد  د   هتأمیزم افا حیاتد امریکا و  د   هتأمیزاصسد 
امریکا سبب ش  تا ایز دشبر پ  از پییروزی ان ی    ویژهبهغر  

 3.نمای اس مد راهبرد ج ی ی را برای تسسط بر م ه ه و ایران اتخا  
                                                 

 .1322مرداد  31. روزنامه دیهان  1
 .1326اسف    17. روزنامه دیهان  4
 .112  ج انقالب امالم  و امتعاا  فرانو د  منطقه. صفا تاج  3
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گیری م ه یه  سییای میانیه  در زمان فروپاشد شبروی و شکل
گیری پیی ا نمیبد. افزایش چشیم  ایران در م ه ه اهمیت جدرافیاید

هیا نسیبت بیه ده بیا اعتراضیا  اجتمیاعد گسیترده مست همچ ان
  های اخییر و  غیاز بیی اری اسی مدحادمان مستب شیان در سیات

ب یز خاطر  .دوچ  ان گشتها جدرافیاید ایران برای غربد مب عیت
دشیبری دیه  ع بانبههمباره درص د سیهره بر جامعه ایران  هاغربد

 هست  .  در مردز ایز تحبال   رار دارد

 امریکا به هم خورد! جورچین قدرت( 2
مهیم اییز اسیت دیه چیرا امریکیا از رژییم شیاه  سیؤاال یکد از 
تمام تیبان  ه عمل  ورد و با ان    اس مد باگسترده ب هایحمایت

گفیت رژییم   خ صه بایی صبر به  در پاسخ  به م ابسه برخاست
شاه حامد م افا غر  در خاورمیانه و خسیج فارر ببد و همچ ییز 

. شی مددر م ه یه محسیب   پیمانان امریکاهم تریزعم هاز  دیک
در یکید از اس اد امریکا دریافیت.  هبا رجب  ب تبانمدایز مسهسه را 

م افا »ر  امریکا گزارشد  م ه است مب د بر ای که اس اد سری سفا
از: ثبا   مح ود دردن نفب  شبروی  ان عبار اساسد ما در م ه ه 

 رویییاروید بییا اتحییاد شییبروی و داشییتزاجت ییا  از  حییاتدرعیز و
در ادامیه اییز گیزارش  می ه « .دسترسد به نفت و گاز خسیج فارر

دیه از دسترسید   دحادرعیز خباهیممددر خسیج فارر ما »است 
  نفییب  شییبروی و د یممییدخییبد بییه م ه ییه و نفییت  ن حفاظییت 
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 انی دردههمچ ییز مهیر   1«دشبرهای افراطد عر  را مهار د یم.
حفظ ی  ایران با ثبا  مست ل غیر »ع یق اصسد واش یتز  ازجمسه

دمبنیست و همکار  ده نیرو و اراده دافد برای ایستادگد در م ابیل 
را  غیرمسیت یمدییا د شیبروی اعیم از مسیت یم احتمیا  تجاوزگری

یکد از اردیان  ع بانبهب یز خاطر است ده ایران  2.باش مد« دارد.
اما ان ی   اسی مد  شبدمدراهبردی ایران در خاورمیانه محسب  

اخسد و ده هم در ساختار د را متحبت گردان  ایران ساختار   ر در 
اعث گشت م اسبا  واش یتز ببد و ب تأثیرگذار ایم ه ههم در بع  

 در م ه ه بر هم بخبرد.

 ایران به خود بازگشت (2ـ  الف
هج ه ماه پیش از و ب  ان    اس مد در گزارشد ده بازرر دیل 

روابط میا بیا اییران  : »گبی مدوزار  خارجه امریکا ارائه درده ببد 
همچ ییز در اسی اد النیه « های ما د بسیاری بیرای میا دارد.در م 
ایران دشبر عم ه م ه ه  سیپر مییان اتحیاد »سد  م ه است جاسب

شبروی و شبه جزیره سرشار از نفت عربستان است. تیا زمیاند دیه 
نفت خاورمیانه برای غر  اهمیت دارد  دوستد ایران واج  اهمیت 

 یزش ی  برای ایاال  متح ه است.  مریکا م افا بسیار مهم دییری ن
فایی ه  بیا اط عاتد امریکاست ده در ایران دارد. ایران محل وسایل

                                                 
 .132-133  ج 2  ج امناد النه ماموم . 1
 .411  ج هاان. 4



 چرا اين همه دشمنى؟

-13- 

شای   1«ه دارد در هیچ مکان دییری  ابل ت سی  نیست.د همتایدبد
به همیز خاطر ببد ده با پیشروی ان    اس مد روزنامه دیسد نیبز 

بیرای نفیب   مریکیا در   میزیفاجعیهس بک بختیار ضیربه »نبشت 
 2«خاورمیانه است.

در تمیام ابعیاد مهییا و حکیبمتد بیبد دیه   رژیم پهسیبیزیرا 
ارتش تا نیروی ام یتد  هایامریکا ببد از ژنرات هایسیاست برفرمان

و اسیاتی  تیا رئیی  و دییر وزرا  وببدجهبرنامهداراید  وزیر  وزیرتا 
همه و همیه در اختییار و تیابا   جامعه انروش فکر ع بانبهدانشیاه 

. خیبد شی ن مدانتخیا   هیا مریکایدو تبسط  ببدن  ها مریکاید
 هایسیاسیترا به افرادی ده با  هامسهب یتتمام  نیز شاه محم رضا

در می  دیه  ایگبنیهبهوضیعیت  .سپردمدمبافق ببدن   ها مریکاید
 3  یب گرفیت.« عروس  غر » ع بانبهشاه  محم رضاحکبمت 
 تبانی مدبهتر   دریافته ببدن  ده ی  حکبمت سسه تد ها مریکاید

 4تعمیز نمای .را  ها نم افا 
سیهره دامیل بیر اییران داشیت  . امیا  ها مریکایدیز اسار ا بر

ان    اس مد ایز وضعیت را دگرگیبن سیاخت و بیا ایجیاد یی  
باعیث شی   بیبد فرمیاحکمنظامد ده خباست و اراده میردم در  ن 

نظام سیاسد  رأرساختار   ر  در ایران تدییر یاب  و مسهبالند در 
                                                 

 .46  ج 42  ج هاان. 1
 .22  ج هانقالب امالم  و امتعاا  فرانو د  منطق. صفا تاج  4
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در اییران تیبجهد ن اشیته   مریکیاید هایسیاست رار گیرن  ده به 
در تحبال  ایران زمان  مؤثردشبر  تریزمهم ع بانبه مریکا  .باش  
دبتیاه  تردیی بد بازن ه تحبال  داخسد ایران گردی  تریزبزرگشاه  

ا و   ر  در ایران  ضربه مهسکد بر پیکر ش ن دست امریکا از م اب
ان اوج مبارزا  و نماییان شی ن حتد در دور .ش مداستعمار تس د 

ای بییا محم رضییا شییاه در مصییاحبه  سیی بک حکبمییت پهسییبی
اگر نظیم حیادم در اییران تدیییر »د  : های فرانسبی بیان مدرسانه

. شیما ..ای ده بیز ایران و اروپا وجبد داردد    با تبجه به وابستید
 1«ب ون شسی  حتد ی  فش گ خباهی  مرد.

تمام ت ششان را مصیروف بازگردانی ن  ها مریکایدب یز خاطر 
وضییعیت پیشیییز نمبدنیی  و بییا دارشییک د در م اسییبا  ایییران بییا 

ترغییب و   نظیم و د تیرت اجتمیاعد اخی ت درم ه یه   یدشبرها
درصی د در اییران و...  ایهای شیهری و م ه یهحمایت از درگیری

. بیذارنیی بر م نیی  تییا ایییران در سییاخت نظییام سیاسیید نادییام 
و هم سیتد بیا  درپیدپد هایتبطهیهدردنی  بیا بر میدتص هاغربد
ان یی   اسیی مد را از درون فرسییبده چییپ و راسییت  هییایگروه

و با حمسه نظامد به مرزها همه چیز در م   دبتاهد فرو  سازن مد
ب ییابرایز از نخسییتیز روزهییای ان یی   اسیی مد خباهیی  ریخییت! 

 ی   را های غربد به سردردگد  مریکیا پیروژه سیرنیبند ان  ر 
 دسی  زدن .
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 از ژاندارمی منطقه به فرماندهی مستقل (2ـ  ب
به دنبات پیروزی متف یز در ج گ جهاند دوم  نظام دو هبد بر پاییه 
حادمیت ب م از  دو ابر ی ر  غیر  )بیه سیردم اری امریکیا( و 
شرق )به سردم اری شبروی( بر محبر دو ای ئب بژی ماردسیسیم و 

بسط سسهه روزافزون نظیام دو هبید  .یافت  یبرا یسم بر دنیا سیهره
پیبستز به یکد از دو  هب  درناگزیر   سبب ش  دشبرهای دبچ 

 م ه یهو در  گشیت هیا مریکایدایران نیز سرسیپرده جهاند گردن . 
. فردوسیت در خیاطراتش بییان ش محسب   م ه هژان ارم  ع بانبه

  ایم ه یهسیاسیت  خصیبجبهدر سیاست خیارجد و : »داردمد
ددتریز اجراشی ه تبسیط محم رضیا  تبعییت دامیل از دسیتبرا  

ع یبان  رسیماا خاورمیانه نییز محم رضیا در  مریکا و انیسی  ببد. 
: د ی مدخبد شیاه نییز مهیر   1«را دریافت درد.« ژان ارم م ه ه»
 ادر ببد در اییز ناحییه دیه بیرای غیر  اهمییت  دروا اارتش ما »

محسید را متب یا ییا در  نا رامده دارد  هرگبن ا عادهفبقاستراتژی  
اییران  ا مسسیدبیزو  ایم ه یهب یابرایز در ابعیاد  2«نهفه خفه د  .

 .پرداختمدبه فعا یت  ها مریکایدابزاری در اختیار  ع بانبه
 ور  مبزشید دیه پرداخیت های سرسیامایران افیزون بیر هزی یه

بدهای داد ده س یمت و م رند را سفارش مددرد تجهیزا  گرانمد
ها در بر داشت. در د ار ایز مسیائل  سیاواک د ند برای  مریکاید

بایسیت ام ییت دشیبر را تیأمیز د ی  عمی ا ع بان نهادی دیه مدبه
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ع بان م یر اداره مردیزی بخشد از سازمان سیا ش ه ببد و تهیران بیه
سیا در خاورمیانه ببد. ا بته ایجاد سازمان ام یتد وابسته به سیا ت هیا 

و در شیسد پی   1331ان نببد بسکه در برزیل بع  از دبدتای در ایر
و... نیروهای ام یتد ایجیاد شی  دیه بیه پسیی  و  1315از دبدتای 

ها دالر پرداختز همچ یز ارتشد ده با میسیبن 1ارتش وابسته نببدن .
اش محافظت از ها  مبزش دی ه ش ه ببد  ه ف اصسدبه  مریکاید

و شاه ایران بر اسار دستبری ده از داخ  م افا امریکا در م ه ه ببد
سفی  دریافت درد تمام تجهییزاتش را بسییج نمیبد تیا امریکیا را از 

گبنه ده در ظفیارم عمیان  اییران بات ق ج گ ویت ام رها سازد همان
عام نمبد تا سسهان  اببر وابسته به غر  را مسسمانان ان  بد را  تل

بار ای کیه دیارتر ژسیت سیااش حفظ نمایی . و تأبر رژیم پبسی ه
نمایی  متعهی  گشیته بیه نییروی گیرد و اعی م مددوستد مدانسان

دهیی  تمییام رسییاند نک یی ! امییا بییه ایییران فرمییان مدمتجییاوز دم 
 4تسسیحا  سبما د را در ج گ با حبشه در اوگادن تأمیز نمای .

ای در اختیییار امریکییا بییبد دییه در گبنییهنیییروی مسییسح ایییران به
دارد: ی  دمیته روابط خارجد سی ای  مریکیا بییان میداظهارا  رئ

وابستید روزافزون امریکا به نفت خاورمیانه ممکز است امریکیا »
را وادار به اشدات دشبرهای عر  تب ی د  ی ه نفیت بیه  ی ر  زور 
د  ...  مریکا حتد شای  الزم نباش  شخصاا وارد عمل شبد و تح ق 

ؤثر نظامد خبد در م ه ه چیبن های مم امایز عمل را بر عه ه  ائم
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م   به ایفای رت دفا  در اسرائیل و ایران واگذار د   زیرا ایران ع  ه
ها اییران بیه مردیز تبطهیه عسییه در د ار ایز فعا یت 1«م ه ه است.

 گیردد.هیا تبی یل مدبخش سایر مستهای  زادیاست  ت و ج بش
ا ب ر وارد مبارزه امبا ام خباهان یم د دهطبر نمبنه عسیه جمهبریبه

د  . در دوران سی جمات عب ا  اصیر دیه چی د مدشبن   تبطههمد
بیه تبطهیه  اعرا  را عسیه اسرائیل متح  سیاخته بیبد  اییران دسیت

های جاسبسد امارا  زن . همکاری ساواک با مبساد و سروی مد
های دییر سیبب شی  تیا فارر  شبروی و ن شعسیه مبارزان خسیج

ع بان یی  از دست دادن ایران بیه»تایمز بیان دارد: یبیبرکروزنامه ن
م با اط عاتد و جاسبسد برای  مریکا بیاالتریز تیأثیر تخریبید را 

 وری اط عا  مرببک به ی  سسسسه روی ایز دشبر در زمی ه جما
های تهیاجمد های شبروی درباره س  های پیچی ه و برنامهس  

ده جیمز بیل از دست دادن  مچ انه 4«م رن بجای خباه  گذارد.
خیاطر از دسیت دادن  خاطر نفت بسکه به ایران برای امریکا را نه به

 3دان .تأسیسا   مریکاید بسیار ناگبار مد
در ایز فعا امام خمی د در عرصه جهاند  عصر نبی د را ب ییان 
نهادن  ده معادال  سیاسد حادم بر نظم جهان و هرم   ر  بر هم 

ای و جهیاند دو ان    اسی مد  راهبردهیای م ه یهخبرد. و ب  
ابر  ر  جهان را دستخبش تدییر ساخت. ایران اسیت  ت یافیت و 
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هیای غر  دچار خأل   ر  در م ه یه گشیت. افیزون بیر  ن مست
تبان ی  م ه ه مخصبصاا جباما اس مد نیز تبانست   دریاب   ده مد

 جامعیه خیبیش را ب ون  نکه وابسته به غر  یا شرق باش   مست  ا 
ای که اگر مستععفیز  بد مب د بربی د  رنب   تبیزپیش برن . و پیش

جهان تحت ی  رهبری  رار گیرن  و عسیه سسهه غر  شبرش د    
و به تعبیر ایشان پان اس میزم سر بس   د    تم ن غربد رو به افیبت 

ب یز خاطر اسیت دیه میارتیز ای ی ی   1خباه  نهاد تح ق یافت.
ای ان    اس مد مجازا  شبد ده درر گبنه   گشت بای  بهمعت

خباهد داشیته باشی ؛ عبرتد برای هر دشیبری دیه داعییه اسیت  ت
 2گردد.

 است. یتراششمند( هویت امریکا بر 3
پ  از فروپاشد شبروی ایز سؤات مهیر  بیبد دیه اد یبن  مریکیا 
چیبنه خبد را تعرییا خباهی  دیرد  چیرا بیا فروپاشید شیبروی 

د ی   چیرا دفعه ادبیا  امریکا عسیه ان    اس مد تدیییر مدی 
دان    و از ایز رهیافیت چیرا ایران اس مد را جانشیز دمبنیسم مد

سازد چیا ش ب یادگراییان اسی مد نسیبت بیه دانیل پاییز مهر  مد
ها است  چیرا پیایپ  نبیسی  ه تر از چا ش دمبنیستغر  ژرف

ع بان یی  دشیمز هیا بیه اسی م بیه مریکاید»د ی  غربد بیان مد
نیرن  و همان   دمبنیسم دوران ج گ سرد  اسی م را ته یی ی مد
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چیرا در طیبت حییا  جمهیبری اسی مد  1«دان ی  عسیه غر  مد
بیا میرگ دمبنیسیم  اسی م »دردنی : م اما   مریکیاید بییان مید

 2«جاییزیز جهاند برای دمبنیسم است!
ییل مختسیا نیازم ی  ا  یای دال وا عیت  ن است ده امریکا بیه

وجبد دشمز است. زیرا ایز دشبر از ی  هبیت مشترک برخبردار 
نیست تا در زماند ده با خهری مباجه ش  بتبان  بر  ن اتکیا داشیته 
باش . ب یز خاطر در ج گ جهاند دوم با شعار م ابسه با ته یی ا  

ی ای برا  مان نازی و بع  از ج گ  خهر بسط تفکر دمبنیسم زمی ه
 ورد. ب ییابرایز هییای ضیی امریکاید را فییراهم مییدسییردببد حردت

سیاست ض  دمبنیستد امریکا عامسد برای سیهره ب م از  جهاند 
سیاستم اران داخ سفی  ش . پ  از فروپاشد شبروی نیز ده داعیه 
سسهه جهاند را در سر پروران ن  اسیتراتژی مبیارزه بیا تروریسیم را 

و ان یی   اسیی مد دییه  3دادنیی .جییاییزیز خهییر دمبنیسییم  ییرار 
ع بان دانبن شیرار  معرفید احیاد   ه هبیت مسد جباما است به

ش . ا بته رییان در  یست خبد دشیبرهاید همچیبن ویت یام  دیره 
شما د  نیکاراگبئه   یبد و سبریه را نیز ازجمسه دشبرهای تروریسم 

ی  ب ابرایز استراتژی ام یتد غر  بیرای اشیتراک ه جیار 4دان .مد
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باش . چار ز دراتهامر با خاتمه ج گ سرد نیازم   دشمز سازی مد
ها به دشمز نیاز دارن  یکد را از صح ه بییرون مست»اظهار داشت: 

وی بیر ضیرور  ش اسیاید « د ی  و به دنبات دشمز دییری باشی .
های دشیم د و ح ادثرسیازی سیهح سیازی نشیانهدشمز  تهبریزه

 1د ی .شبن  تأدی  مدی  تس د مدج ات غر  با دشبرهاید ده ته 
پاوت پیترسبن نیز پایان ج گ سرد و نببدن دشمز خیارجد را  غیاز 

ع م تمایل بیرای  ربیاند شی ن بیه »  «ابهام در مع ای م افا مسد»
« )امریکیا( داهش نیاز به رهبری سیاسد با تجربه»و « خاطر دشبر
 2دان .در جهان مد

دارد: مریکا بییان میدسازی در اهانتی یتبن در خصبج دشمز
ای نیی ارد. اگییر بیی ون ج ییگ سییرد  مریکییاید بییبدن هیییچ نتیجییه»

ساالری   مریکاید ببدن به مفهبم متعه  ببدن به اصبت  زادی  مردم
فردگراید و ما کیت خصبصد است و اگر هییچ امپراتیبر شیروری 

خارج برای میبرد ته یی   یرار دادن اییز اصیبت وجیبد ن اشیته  در
تبانی  داشیته باشی   مریکاید ببدن چیه مفهیبمد مدوا عاا   باش  

هییا از همییان  غییاز  هبیییت اعت ییادی خییبد را در ت ابییل  مریکاید
انیی  و مخا فییان امریکییا همییباره نیروهییای "دییییری" ب ییا درده بییا

ان  ده مخا ا  زادی و دمکراسد هست  ... محسب  ش ه نامهسببد
ورد... وجییبد   ج ییگ سییرد هییبیتد بیییز مییردم دو ییت  مریکییا بییه

                                                 
1. Deudney and Ikenberry, "After the Long War", P: 29. 
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متحیی ه شییای  بیییش از اغسییب دشییبرهای   رتم یی  بییه ایاال 
سازی نیاز دارد تا نظام باورهای  مریکاید و همچ یز وح   غیریت

 1«جامعه حفظ گردد.
های زیادی بیه عمیل  وردنی  تیا ها ت شدر ایران برخد دو ت

دشم د با امریکا برداشته شیبد و نیبعد روابیط بیر اسیار تعامیل 
 گفتییبی طبر نمبنیه دو یت   یای خیاتمد طیر صبر  گیرد. بیه

متح ه با عمسیاتد نمبدن برخبرد اما ایاال  نمبد. مهر  را هاتم ن
ورزیی . سازی خبیش اصرار میدها همچ ان بر راهبرد دشمزتم ن

هیاید از تعیار  زیرا جهان غر  برای ت اوم حیاتش نیازم   جسبه
 دشم د ایجاد پد در تسیاس ایز اتخا  با امریکا» باش . دروا امد

فبدبیاما بیرای  نکیه  ه ییت  2.«ببد متح انش و خبد برای فرضد
د   دشبرهای غربد را عسیه جمهبری اس مد برانییزان  مهر  مد

تریز ته یی ا  عسییه غیر  اسیت وی گراید یکید از جی یاس م
هیای اسی مد شیباهت بسییار زییادی بیا فاشیسیم گبی  ارزشمد

عسییه اییران را در های جی ات سیاسید امر زمی ه ایز 3اروپاید دارد.
 غر  فراهم  ورد.

                                                 
1. Huntington, “The Erosion of American Natinal Interest”, Foreign Affairs, 

September / October, 1997. 
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 خواهان عهدشکنزیاده( 4
رونی  هایشان تا جاید پییش مدها در تعه  به تباف  امهاساساا غربد

ده م افعشان تعمیز شبد و زماند دیه مبجیب خسیران و زحمیت 
یب  ی گذارن  و برای ع م پاپا مد را زیر راحتد  نها شبد بهبرای  ن

طبر نمبنیه در بیه 1 ورن پردازی نیز روی مدبه تعه اتشان به تهبری
هیای رسیمد و تعهی اتش را زمان ج گ جهاند اوت انیسی  پیمان

اییز رونی  در اییران نییز  2ارزش به شمار  ورد.بد« هایداغذ پاره»
ها  راردادی بیا پیش گرفته ش  در دوره فتحعسد شاه  اجار انیسیسد

بیا اییران امعیا «  یرارداد مفصیل»و سپ  « داد مجمل رار»ع بان 
نمبدن  ده بر اسار ایز تبافق م رر ش  انیسی  حادمیت اییران را 
بر خسیج فارر به رسمیت بش اس  و همچ یز متعه  ش  هر و یت 
دو ت ایران در خسیج فارر احتیاج به دم  داشت ناوگیان خیبد را 

به ایران حمسیه نمایی   در اختیار دو ت ایران  رار ده  و اگر دشبری
اسسحه  مهما  و دم  نظامد به ایران داشته باش . در م ابل ایران 
 راردادهاید ده با دییر دشبرها ازجمسه فرانسه م ع   درده بیبد دیه 
اجازه حردت ارتششان به سمت ه  وستان )مسیتعمره انیسیی ( را 

یازم ی  زماند ده ایران به تبافق عمل نمیبد و ن 3داد ابهات نمای .مد
                                                 

تحلیک و بر ما  موامهاه وفاای باه عهاد و افرا  مب بی وردنجاند؛ فیض .. ر.ک1
 .127-172  ج اکالکاب  بینمنافع مل  د   و

 .1129  ج 4  ج نگاه  به تا یخ مهان. نهرو  4
تا یخ  واب  خا م  ایران؛ از ابتدای دو ان صفویه تاا پایاان . هبش گ مه وی  3

 .444-412  ج (0190-0011منپ دوم مهان  )
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ت ها بیه اییران دمی  نکیرد و بیه های نظامد انیسی  شی  نیهدم 
وساطت پیمان عثماند با دشم ان ایران مبادر  ورزی  و تسسیحا  

بسکیه بیه اییران تیبهیز دردنی  و بییان  1دشم ان ایران را فراهم  ورد
... بهتر اسیت اییران در 2اد بن ده خهر ناپسهبن از بیز رفته»داشت   

ع وه بر اییز  در ج یگ « ش و بربریت با د بمان .همان حات تبح
ها از ترر اوت ایران و رور زماند ده ایران شکست خبرد انیسیسد

هیا افتی  و م یافعش در ه ی  باره بیه دسیت روری ای که ایران بیه
هیا درخهر  رار گیرد به حکبمت مردزی ایران فشار  ورد تا بیا رور

به صسح و درنهاییت تجزییه  صسح د   . ب یز خاطر ایران را مجببر
ها برای  نکیه ام ییت م افعشیان در از ن انیسیسدپ  3دشبر نمبد.

ها پرداخت   و درنتیجیه هیرا  و ه   به خهر نیفت  به تحری  افدان
بخشد از سیستان را از ایران ج ا سیاخت   تیا حیریم ام یتید بیرای 

در دوران ان یی   اسیی مد نیییز تیی ش  4ه  وسییتان شییکل گیییرد.
ای انجام دادن  تا تعه اتد ده نسبت به ایران دارن   دب گردد تردهگس

خاطرا  هایزر سرتاسر اعتراف بر ایز مأمبریتش در ایران دارد. پ  
                                                 

 ا های دیانتا یخ تحوالت میام  ایران؛ بر ما  ملکفاه. نجفد و ف یه ح اند  1
 .116   جملت د  گستره هویت مل  ایران امدنیت و تکوین دوکت  احاکایت 

 زماند است ده ناپسهبن شکست خبرد و به جزیره ا ب تبعی  ش . . ایز در4
تا یخ  واب  خا م  ایران؛ از ابتدای دو ان صفویه تاا پایاان . هبش گ مه وی  3

 .442-444  ج (0190-0011منپ دوم مهان  )
 ا های دیانتا یخ تحوالت میام  ایران؛ بر ما  ملکفاه . نجفد و ف یه ح اند 2

  ملات د  گساتره هویات ملا  ایاران امادنیت و تکاوین دوکات  احاکایت 
 .172-177 ج
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از ان    اس مد هم ایران تباف یاتد بیا امریکیا داشیته اسیت دیه 
داغیذ پیاره در جریان  .ها روبرو گشتهمباره با ب عه ی  مریکاید

هیای  رار بر اییز بیبد پبت ابت ای ان    اس مدر د تبافق ا جزایر
و حتد  عمل دردن تعه اتشان  برخ فش ه ایران  زاد شبد اما بسبده

هیای غربید در در مبضیب  گروگانعسیه ایران تحریم وضا دردنی . 
پیشی هاد بیه اییران  هیا  بیاوجبد  نکیه خیبد غربیدهیادست  ب اند

هیا تیا گروگیان یزند نمبددادن  و ایران در ایز خصبج راهمکاری 
 عمیل نکردنی تعه اتشان به هیچ ی  از  ها مریکایداما   زاد ش ن 

در جرییان  نییز میتهم نمبدنی . همچ ییزحتد ایران را به تروریسم 
ا مسسد با حعبر چ  یز دشیبر برجام با وجبد  نکه ی   رارداد بیز

ه جمهبر امریکا تعه اتش را ن ض نمبد بی ون  نکیببد عم ا رئی 
یز   میان بیرای  گبنیههمانو  دار شیبد.مسهب یتد را عهی ه دیه در بن

افدانستان تبافق نمبدن  تا ایز دشبر را برخبردار از صیسح و ثبیا   
مسد  حادمیتاز است  ت  حادمیت مسد و... نمای   اما نه  م  بهره

داخسید  امیبرافدانستان و نه مانا از دخا یت دشیبرهای بییانیه در 
افدانستان وابسته به امریکا گشت و باعیث  عم ا بسکه افدانستان ش  

ز دوم را طر  د   ده پیش هاد تجزییه  گردی  واش یتز مسهسه تبافق بن
همچ ان ده پ  از تبافق برجام  1افدانستان را نیز  حاظ درده ببدن .

 مسهسه برجام دوم و سبم را مهر  ساخت  . ها مریکایدو عه شک د 

                                                 
مال پس  09مازی د  افغانستان: صلحزاده  محم رضا صحراید  چی د .. ر.ک1

 .نامه ُبناز توافق



 

-11- 

 
 

(3) 
 يک نشان؟اين همه تیر و 

 
و  شی مدسا یان متمادی ایران برای نظام سسهه جزیره ثبیا  تس ید 

و... به چپیاوت اییران  همچبن امریکا  انیسی   فرانسه  هاید  ر 
ای ش  ده دشبرهاید امثات هس   نیز طما گبنهوضعیت به .پرداخت  

نفت ایران در د ار سایر  سهام ارپرورانی  و م ابا ایران را در سر مد
گیری هییچ ت شید از سیبی در م ابیل اییز چپیاوت بیبد.ها   ر 
های سیاسد دارسیاز نبیبد حتید دو یت مسید نییز ها و گروهجریان

نتبانسییت اسییت اسییتمرار ایییز غییار  را متب ییا سییازد. تییا ای کییه 
تریز ان    اجتماعد و سیاسید جهیان بیه و یب  پیبسیت و بزرگ

ه دنبیات برگردانی ن نظام غر  ده بی .شرایط ایران را دگرگبن ساخت
از هیر  و های گذاشته خیبیش بیبدها و چپاوتها  غارتیریدخا ت

 .طسبی  تا بتبان  وضعیت پیشییز را احییا نمایی روشد استم اد مد
پیشیز صیراحتا مهیر   شرایطزمام اران امریکاید برای بازگردان ن 

ییی  میا عسیه نظیام حیادم بیر اییران میبرد تأ هر  شببد: »دردن مد
حتد برخید از افیراد سیفار  امریکیا در اییران در و یایا  1«است.

                                                 
سیی مد  . اظهییارا  بییبچر  سییخ یبی دییاخ سییفی   روزنامییه جمهییبری ا1

 .17  ج 42/3/1324
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در  ه یت ما ایز پ  ار وجیبد داشیت دیه بیا  دارن مدان    بیان 
پ اه  گد شاه به امریکا  شمارش معکیبر بیرای اجیرای دبدتیای 
دییری برای بازگرداند   ر  در حات و ب  است گبیا تیاریخ بیرای 

طراحید دبدتاهیای د یار ر د 1مست ایران در حات تکرار ش ن بیبد.
ای دیه ا  ام به تحریم ایران نیز نمبدن . ا  اما  دشم انهمختسا  

  در حا د ببد ه بز دادمدامریکا برای تدییر ان    اس مد انجام 
مسسح سفار  امریکا هم تسخیر نش ه ببد. در د ار ایز نب  رفتارها 

سییتد  هییای تروریطسب  حمایییت از گروههییای تجزیییهدییردن گروه
هییای تجییاری و های جاسبسیید  اعمییات تحریمانیی ازی شییبکهراه

تا بتبان  از پیشیروی ان ی   اسی مد ا تصادی و... را بکار گرفت 
به ایز امبر بس  ه نکردن  و با حمایت  هاامریکایدجسبگیری نمای . 

دن . به اعتراف خبدشان سات ج گ را به ایران تحمیل در 8از ص ام 
از صی ام  هیایدحمایتد ی بر صی ام بیبات پیروزگاه ایران در حهر

بیه . ب یز خاطر نیاز اسیت نیفت اتفاق  تا ایز امر گرفتمدصبر  
 گردد.عسیه ایران اشاره  هاامریکایدا  اما  تریز برخد از مهم

 ماعتیاد به تحری( 1
ها در ابت ای ان     ایران را از دسیتیابد بیه باوجبد نکه  مریکاید

شیبد رونی  شیاه ه مدن  اما همچ ان مشان مم ب  دردر ارزی خای
صیبر  تصیاع ی و ویژه امریکا عسییه اییران بهبه های غر تحریم
چیرا  ی  دیه ای شکل گرفته است. اساساا ایز سؤات پیش مدزنجیره

                                                 
 .493-494ج   های شاههاه آدم. دی زر  1
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 وا عیت ایز همه تحریم چیست   گیردمدایز همه تحریم صبر  
ه ر »ها عسیه ایران  در دتا  مریچارد نفیب مسهبت تیم طراحد تحری

ها ایجاد سختد است یا بیه ه ف از تحریم: »نبیس مد« هاتحریم
هیا ده دشبر ه ف تحریم نبعدبهعبار  بهتر ایجاد درد و نادامد  

د ت تیمیرمز دارشی ار مسیائل اییران  1«رفتار خبد را تدییر ده .
د تجار  اگر ایران تحریم نشبد   ن و ت به مسیر اصس: »نبیس مد

صادرا  نفت و گاز دریای خزر به بازارهای جهاند تبی یل خباهی  
ش  و ظرف م   ده سات در م  ناشد از تب یی  انیرژی خیبد را دو 
برابر خباه  درد  ضمز ای کیه مشیروعیت و ا تی ار بیشیتری پیی ا 

ما ابر  ر  ش ن ایران در م ه ه  عم ا  هاتحریمخباه  نمبد با  دب 
جمسه تیمرمز گبیای هرار امریکیا از اییران  2.«د یممدرا تعمیز 

در خصییبج « ا  هییار»روزنامییه  ب ییاند همچ یییز  .درارا د پیشییرفته
 از نجادیه: »نبیسی مدسیاست تحریمد امریکا عسیه غیر  اییران 

بران ازی نظام حادم در ایران برای امریکیا دشیبار اسیت واشی یتز 
ا تصادی عسیه ایز برای در امان ببدن از خهر ایران  سیاست تحریم 

 گیرددمدز اسیار مشیخص یبر ا 3«دشبر را در پیش گرفته است.
 گردن .مدبرای تحریم ایران محسب  ت ها بهانه   مریکایداتهاما  

ت ها در مبرد ایران بکیار گرفتیه نشی ه  بسکیه تحریم  ا بته ابزار 
خباه   زیر سسهه امریکا باشی   دشبرهای زیادی به د یل  نکه نمد

                                                 
 .11  ج ها؛ نگاه  از د ون میدانهنر تحریم. نفیب  1
 .362  ج امریکا و براندازی ماهو ی امالم  ایران. غع فری  4
 .42/11/1361. دیهان هباید  3
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انی ؛ دیره شیما د  دببیا  ت تاریخ میبرد تحیریم  یرار گرفتهدر طب
میانمار  ب رور  سبدان  زیمباببه  سیبریه   ب یان  یمیز  عیراق  
صربستان  سبما د  دشبرهای حبزه با کان غربد و بسیاری دیییر 

ان . ت ها از سیبی از دشبرها از سبی امریکا مبرد تحریم  رار گرفته
در دروا ا هر دشبری دیه  1.م ش ن دو ت ترامپ یازده دشبر تحری

گبییا  !«در امبر ما دخا تد ن اشته باشیی »امریکا مهر  د    م ابل
هبیت امریکا را زیر سؤات برده است. زییرا اسیار حییا  امریکیا 

شیبد از دهد نخباهد از دشبرها است و دو تد ده حاضر به باجباج
  مداسی  ان ی  در طبت حیا   .دگردسبی واش یتز تحریم مد

و تحیریم هیای گبنیاگبند شی . امریکا تحریمایران از سبی  دو ت
 هیاغربدابزاری برای مهار نمبدن ان    اس مد از سیبی  مثابهبه

گذاری رمایهسهای ایران  مم بعیت دردن داراید ؛ بسبدهش اخته ش 
های مختسا ا تصیادی  بسبدیه نمیبدن تحریمدر م ابا نفتد ایران  

ممانعیت از های اشخاج ح ی د و ح یب د اییران  امبات و داراید
ورود تسییسیحا  بییه ایییران در ج ییگ تحمیسیید در  ا ییب عمسیییا  

تبسیط سیایر دشیبرها از  مم بعیت خری  نفیت اییران 2 «استانچ»
تحیریم فیروش ب یزیز بیه   سبی امریکا و فرانسه در اوایل ان ی  

 ای  تحیریمسیازی انیرژی هسیتههیای غ یدتحیریم فعا یتایران  
ها  تحریم عسمد و تحریم دانشیم  ان های بسیاری از بان فعا یت

های داروید ده اساساا ضایا نمیبدن ها و تحریمد در همه رشتهایران
                                                 

 .19/2/1396. روزنامه صبح ایران  1
 .72  ج هاي منپ عراق با ایران(گفتهموداگري مرگ )نا. تیمرمز  4



 اين همه تیر و يک نشان؟

-15- 

ح بق بشر از سبی م عیان ح بق بشر در مبرد مردم ایران رخ داده 
  .باشهای امریکا عسیه ایران مد دای از دشماست گبشه

ببد دیه  ایگبنهبهدوران جبرج ببش  فشارهای تحریمد ایران در
روزنامه  هری ا شرق نبشت امریکا و اسرائیل طر  مشیتردد بیرای 
محاصره دریاید  هباید و زمی ید دشیبر اییران جهیت ممانعیت از 

 انی دردهپیشرفته و تجار  با اییران ارائیه  هایتک ب بژیدستیابد به 
 1  هسیت  .سیا و مبساد مسهبت نظار  بر اجرای اییز طیر مأمبران

ده روابط  دردن مدحتد به برخد از دشبرها فشار وارد  ها مریکاید
ر در ریچیارد بیبچنمبنیه  طبربیه .را با ایران  ها نمای   شانتجاری

مسافربری از انیسی  اعتراف نمبد دیه  خصبج خری  هباپیماهای
روزنامیه ران و   ی ن شی . یکا میانا از انجیام معامسیه مییان تهیامر
در دوران دسی تییبن مهییر  سییاخت:  1335در ادتبییر  تاسییتریوات

از متحیی یز خییبد خباسییته اسییت دییه از م ییافا بازرگییاند  امریکییا»
حتید وزییر « درده و برای فشار به ایران همکاری د   . پبشدچشم

ا تصاد ایران با مشکل مباجه ش ه و  گبی مدخارجه دو ت دسی تبن 
نمای . بی یز خیاطر  یرپذضربهایران را  تبان مدفشارهای هماه گ 

را بیه سیاسیت « تحریم داالهای ایراند»دو ت دسی تبن خهر مشد 
ت دسی تبن به اییز تب یل نمبد دو « تجاری ایران جانبههمهتحریم »

ه به گفته گیری سیی  زمیاند دیه دسی تیبن  بیه هم بس  ه نکرد بسک
 ر سران هفت دشبر ص عتد شردت درد  صی  داشیت تیا  ن اج

                                                 
 .42/14/1361. دیهان هباید  1
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های اوج سیاست 1تحریم تجاری ایران شری  نمای .دشبرها را در 
تصیبیب   دو ت دسی تبن در فرای   چرخه تحریمید خیبدتحریمد 

در خصبج برنامیه تحریمید اییران س اتبر داماتب  ببد.طر  داماتب 
ما اد بن نیاز به همکاری متح یز خیبیش دارییم تیا »بیان داشت: 

ا بایی  متبجیه تجار  ا ایران به طبر دامل  هیا شیبد. متحی یز می
باش   ده نفت رگ حیا  ایران است... بایی  اییز رگ حییاتد  هیا 

بع ی امریکیا نییز نمیبد  هایدو تدر  هاتحریمایز رون   2«شبد.
عسیه ایران هبشم    هایتحریمتا شبکه  نمبدمداما ت ش داشت اوب

 هیاتحریماعمات نمای   هجمیه  بشردوستانه هایگفتمانرا در  ا ب 
ا دو ت و یت تیز بیه میذادره دهی  و بخشید از برنامیه سبب ش  ت

اوبامیا  طبردسدبیهخبد را تعهیل نمایی .  ایهستهانرژی  سازیغ د
ایران را تحیریم نمیبد   یانبن  رانددشتدضمز تم ی  طر  داماتب  

  تحیریم گذاریسیرمایهجاما تحریم ایران را تصبیب درد  داهش 
په  بان  صیادرا   بانی  مردزی  بان  س مان  شبکه بانکد ایران 

اوباما  هایتحریم ازجمسهص عت و مع ن  بان  رفاه دارگران و...  
اییران افیزوده شی ن  وی  هیایتحریمدر دوران ترامپ نییز  3ببدن .

                                                 
 .362-362  ج آمریکا و براندازی ماهو ی امالم  ایران. غع فری  1
دکتارین مهاا    حسیز امیر عب ا هیان  11/7/1362. روزنامه جمهبری اس مد  4

 .دوگانه و طرح داماتو د  مو د ماهو ی امالم  ایران
بازشناخت  اهبرد قد ت هوشاند دوکت اوباماا علیاه ز و دییران  . ناصر پبرحس3

  فصیس امه مجسی  و راهبیرد  سیات بیسیت و پی جم  ماهو ی اماالم  ایاران
 .324  ج 1396  پاییز 92 ش
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در تییاریخ روسییای جمهییبر امریکییا  تییاد بنبرابییر  نچییه  ت ریبییاا 
بیه  نی وضا درده ببد جمهبری اس مدتحریم عسیه  متح ه ایاال 

 افزود. هامتحری
ی مست ابزارها جمسهدر تاریخ ایران ده نظر شبد اساساا تحریم از

در  نمبنه طبربهر ببده است. های استعماخباهددر برابر زیاده ایران
عسما با تحریم ت بادب  رارداد استعماری را  دب نمبدن .  وا عه ت بادب 

بیه د ییل های زیادی از تحریم داالهای غربد در تاریخ ایران نمبنه
ب ابرایز امروزه نیز  .دردن  وجبد داردای ده بر دشبر ایجاد مدسیهره

 وابزاری در اختیار خبد ایران برای پیشبرد تبسعه  را تبان  تحریممد
 .دانستپیشرفت دشبر 

 انیپایب یهاتهمت( 2
گیرد تیا ده داخ سفی  عسیه ایران بکار مد ایتریز ابزار دشم انهمهم

دار ا مسسد نظیام سیاسید اییران را خ شیهوعیت بیزسب مشراز ی 
های فراگییری بیرای اییران سازد و از سبی دییر بتبانی  محی ودیت

ایجاد نمای ؛ متهم نمبدن ایران به ا ی اماتد اسیت. ازجمسیه میتهم 
ا مسسد است. امریکیا تی ش ساختز ایران به حمایت تروریسم بیز

ا مسسید را عا  ام ییت بیزبسیاری از مبضب  دارد در بستر ایز اتهام
هیای غربید عسییه سازی نمای . یع د از سبید ائیت ف دو تساده

ایران را به خاطر ته یی  م افعشیان فیراهم سیازن  و از سیبی دیییر 
ها و مشک   جباما ب ان  . ب یز نا رامد د بردخا ت ایران را د یس
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 به هاچشم امروز» 1خاطر سرپبشد بر اشتباها  خبدشان بیذارن .
 مشیک   تمیامد باعیث را تهیران همیه. اسیت شی هدوخته تهران

 مردیز در گیذاریبمب تیا گرفتیه ا جزایر داخسد ج گ از دان   مد
 ایسیاده حیلراه اییران دیردن میتهم شیای . امریکا جهاند تجار 

 نظرییه و تفکیر ایز از حمایت برای د یسد و م رک هیچ و د باش ؛
 2«نی ارد. وجبد ایران سردردگد به تروریستد جهاند تبطهه بر مب د

اما باوجبد  نکه امروزه اس اد و حتد اعترافا  صریح رهبران امریکا 
هیای تروریسیتد مب د بر ساخت طا بان و ا  اع ه و داعیش و گروه

مختسا وجبد دارد هیچ نهاد و دو تید  م ت ی  اییز رونی  از رفتیار 
خبردی با اییز گبنه برحتد سازمان مسل نیز هیچ . مریکائیان نیست

مشد سیاسد امریکا ن ارد. در د ار اتهام به تبسعه تروریسم  اییران 
سییازن . فشییارهای ای مییتهم مدهای هسییتهرا بییه سییاخت سیی  

هیای دهد ش ه سازمان مسیل دروا یا جی ات استراتژیسیتسازمان
 3.ده امریکای را نمایش مد

هم زن ی ه  ع بان براز دییر اتهاما  امریکا ترسیم چهره ایران به
ثبا  م ه ه است. در ح ی ت مخا فت ایران با صسح خاورمیانه ده 

بخشد بیه رژییم صهیبنیسیتد عم ا به ت سیم فسسهیز و مشروعیت

                                                 
 .329-322  ج های انقالب امالم د آمدی بر  یشه. فراتد  1
ام ناوین مامومان نوین؛ نقش ماازمان هاای اطالعاات  مهاان د  ن ا.  دامز  4

 .316  ج اکالل بین
گرایا  امریکاا علیاه تعا ض دو ایداوکوژی؛ بر م  اکگو و فاراین تقاباک. مت د  3

 .29  ج ایران
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ببد  ابل تفسیر است. نکته  ابل تبجه ایز است ده به هر مییزان دیه 
یاب  به همان مییزان تأثیرگذاری ایران بر دشبرهای م ه ه فزوند مد

داخ سفی  در د ار ایز رون   .یاب سازی به ایران افزایش مدنیز اتهام
سازن  امیا دروا یا از اتهاما  ایران را به ن ض ح بق بشر متهم مد

ها به ن ض  ن ح بق بشری ده جامعه اروپا به سردم اری  مریکاید
ح ب د است ده م بعیث از ایی ئب بژی  ؛تبسط ایران م عد هست  

ز  نچه در همسیبید بیا ادبییا  سیاسید باش . ب ابرای مریکاید مد
گیردد و واش یتز  رار گیرد در جهان د بند ح بق بشر تعرییا مد

شیبد. بی یز مد شیمردهرفتار مخا ا با امریکا ن ض ح یبق بشیر 
خاطر است ده دشتار عمبمد مردم ویت ام  دشتار و  وارگد جامعیه 

در  عام مردم ببس د و هرزگبیز  فجیایعد دیه امریکیافسسهیز   تل
دشد در جامعه یمز و... ده عراق ایجاد درد  ج گ در سبریه  نسل

جیزو ح یبق بشیر شیمرده  وجیههیچانی  بهدر طبت تاریخ رخ داده
بیرداری از واژگیاند های اخییر بیا بهرهواش یتز در سیات شبد!نمد

بسیتر م اخسیه سیاسید و « ح یبق بشیر»و « دمبدراسید»همچبن 
سازد. ا بته بیا دییر را فراهم مدنظامد ح ادثری خبد در دشبرهای 

شیبد نیاهد به سازودار م اما  دشیبرهای مختسیا مشیاه ه مد
تریز دیکتاتبرها و مستب ان م ه ه از دوستان صمیمد امریکیا بزرگ

شییبن  و بییا  نکییه دشییبرهای مرتجییا عربیید همچ ییان شیی اخته مد
 ان  و اساساا تبجهد به ح بق مردم ن ارن  امادرگذشته خبیش مان ه

جمهبری اس مد با تبجیه بیه ای کیه از معی ود دشیبرهای م ه یه 
هست دیه همیه م امیا   ن بیا  رای مسیت یم و غیرمسیت یم میردم 
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شبن  و د واش یتز همچ ان ایران را به نفد دمبدراسید انتخا  مد
 1سازد.متهم مد

 !کنندیمدرست  نظامادهیپ( 3
« روریان میانهج»نظام سسهه از ابت ای ان    اس مد درص د ببد 

در  .نفیب  خیبد را ت بییت نمایی   رامدبیهتا بتبانی   حمایت د  را 
سازمان سییا درصی د »د   جیمز بیل بیان مد  راستای ایز سیاست

روهاید ده در نهادهای ان  بد ن ش داشت    رابهه ببد با گروه میانه
ا ا رو با هر  نچه مخهای میانهایز جریان 2«نزدیکد بر رار سازن .

مشاور اسبق ام یت مسد  .خیزن ها است به مخا فت برمد مریکاید
روها میث ا امریکا در پاسخ به خبرنیاری ده پرسی  ایز جریان میانه

میث ا »گبیی : ده ی  در پاسیخ مدچه چیزی را مبرد ه ف  رار مد
د م در صییحرای طییب   ف یییه را  دییه مییز فکییر مییدحتیید والیت

طبیق اسی اد امریکیا  3«اراده خبد دفز دیرد!تک ب بژی برتر ما را در 
 ی یز استراتژی امریکا را پ  از پییروزی ان ی   اسی مد چ ییز 

سیاست دبتاه م  ؛ تا  بل از تشکیل ی  دو ت : »ده مدگزارش 
تمام مسائل گذشته حل شبد و از بیان هرگبنیه  خباهیممدج ی  ما 

ه بیا دو یت   اسیار معامسیهیاماهمجاد ه دوری شبد. در طبت ایز 
ج ییی ی را دییه امییی واریم دارای  یی ر  مییبثر بیشییتری باشیی   

                                                 
 .91  ج برد؟امریکا دنیا  ا به کدام مو م پیشه  . ف حت1
 .127  ج آمریکا و براندازی ماهو ی امالم  ایران. غع فری  4
 .14/2/1369. نشریه پرتب سخز  3
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و اما سیاست بس  می  ؛ بیر اییز اسیار  یرار  د یممد ریزیطر 
مخیا ا های بر سر دار باش   و ناسیبنا یسیت روهامیانهگرفت ده 

مذهب تسسط بیشتری در اداره ممسکت داشته باشی  . در ضیمز تیا 
نفیب  در اییران را  هیایراهتیبانیم ا مد بل از است رار دو ت ج ی  م

 1«امتحان د یم.
عسیه ان     غر  بیه ائیت ف  روهامیانهدر د ار بسیج نمبدن 

د فران  بیر یز بیا . ب یز خاطر د  مدنیز ا  ام  مخا فیزنیروهای 
« لهانریش ب»با ابتکار ب یاد   ماند « ایران پ  از انتخابا »ع بان 

ن همیرایید مییان نیروهیای ه ه ف  شکل گرفت د 1513در سات 
چرخش تاریخد در  محبرهای د فران  .خارج از دشبر ببدبران از 

  بازان یشید در سیاختار حکیبمتد اییران  م ت ی انایران از دیی گاه 
با  2در تفکر اس مد ببد. روش فکرانپ ی  م ه از سبی  هایچا ش
 گری سی  از اععای برجسیته سیازمان سییا گذاریسیاستچ یز 

در اییران میبج  دیهایزمز چیبنه خبشحات نباشم از : »د  مدبیان 
برپا ش ه ده مصمم است طبمار حکبمت اس مد را در هم  ایتازه

ر دوران عربستان سعبدی را دبپیچ  و حکبمتد نظیر حکبمت ایران 
مییز در اییییران »: گبییی مدوی همچ ییییز  3«روی دییار بیییاورد.

 هیا ن.؛ د  ی مدمیا را دنبیات  هایاشیارهروش فکراند را دیی م دیه 

                                                 
 .123  ج آمریکا و براندازی ماهو ی امالم  ایران. غع فری  1
 .12/4/1369. روزنامه جمهبری اس مد  4
 .1362  فروردیز 91. ماه امه صبح  ش 3
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تا هر د  و هر چه را با ما ناسازگار است ه ف  ان باالبردهششسب د 
 1« رار ب ه  .
غر  جهت دشم د بیا جمهیبری  هایدسیسه ازجمسهب ابرایز 

وجیه چراده  ؛انحرافد است هایجریاناس مد ایجاد و حمایت از 
و  از اسی م در برداشتد متفیا  انحرافد هایجریانمشترک تمامد 

پیامی ش اسیتحا ه درونید نظیام و  دیه باش مد م اسبا  اجتماعد
 ژانی   .سبق دادن جامعه بیه سیمت یی  جامعیه سیکبالر اسیت

طر  می وند بیا ع یبان  1538امریکا از سات  ا مسسدبیزارتباطا  
برای نفید حادمیت   مریکاید دادگاندتجهت تربیت « فب برایت»

از دشیبرهای هی ف   مهابق اییز طیر  .بدت ویز نمدیز در ایران 
و  نان را نسبت  د   مدافرادی را با بهانه ببرر دانشیاه و... جذ  
و  سیازن مدناراضید   به فره گ و ساختار داخسد دشبر خبدشیان

اییز  2.سازن مددر ساختار   ر  را فراهم  نفب شانهمچ یز زمی ه 
فزونید د در  ا یب تهیاجم فره ییرون  پ  از رحست امام خمی د 

جیذ  و هعیم »بیا ع یبان  ت و در طر  ام یتد   ای مهاجراندیاف
ریبت مارک گردت ده م تد رئی   بارهدرایز .پیش رفت« اپبزیسیبن

از نیروهیای  بیرداریبهرهایران ببد در مبرد  شبکه جاسبسد در امبر
ما برای بران ازی ان    اسی مد از درون »گبی : حامد غر  مد

شی  یبند ببدیم ده در عیز ستبدن )امام( خمی د میدبه دنبات ان  ب
                                                 

 .29  ج هانقد اندیشه. شیرازی  1
 .71  ج هاان. 4
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در راهبییرد ام یتیید جییذ  و هعییم  1« نهییا را بییه خیی مت گرفییت.
سیکبالر از سیبی دو یت و یت در  جرییان روشی فکراپبزیسیبن  

از مخا فیت بیا دو یت جمهیبری م یریت دشبر جذ  شی ن  تیا 
امییا ع اصییر خییارج از دشییبر اسییتراتژی  !اسیی مد دسییت بردارنیی 

درص د مبارزه  رام  بازگشتشانو با  2را پیش بردن « ه و نفب  استحا»
 .با نظام سیاسد و هعم ت ریجد ان ی   اسی مد گیام برداشیت  

اگیر ایرانییان بازگردنی  و بیرای : »داردمیدعسد امی د بیان  بارهدرایز
ت ریج های الزم را به وجبد بیاورن  بهمبارزه  رام و ب ون ج ا  هسته

اییز افیرادی دیه بیه  3«در خبد هعیم خباهی  دیرد.رژیم حادم را 
و از   وردنی روشی فکری روی  هایحس یهبازگشت   بیه ایجیاد  ایران

 یادبیا  ج ی  عم ا تشکیل دادن  و  ایزنجیرهسبی دییر نشریا  
از نیییرش دی یید تب ییی  نمبدنیی  تییا بتبان یی  ان یی   اسیی مد را از 

د ش  دیه ر  م ن دو تروی دا ها ننتیجه فعا یت  تهد سازن . درون
زده صیبر  گذاری  ن تبسیط همیان روشی فکران غیر عم  ریل

چ ییز ریچارد مکمز مشاور داخ سیفی  بیا روی دیار  می ن  گرفت
 ظاهراا در ایران   طسباناص  با روی دار  م ن »بیان داشت:  ددو ت

بایی   پی ازایزروزهای تسخ سرگرداند امریکا سپری شی ه اسیت و 

                                                 
 .13/9/1362. روزنامه دیهان  1
  مجاوعه نیااه پنهاانانقالب و  وشنفکران، های مؤسسۀ دیهان  . دفتر پژوهش4

 .449  ج 11 ج
 .3  ج خ  بازگشت. امی د  3
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 مهارنشیی ندایییز نظییام سییر دییش و  هایسییتبن فییروریختزشییاه  
 1«باشیم.

با چ یز طرحد عمی ا بسیتر زییر سیؤات بیردن اصیبت ان ی   
جبرج ای ده گبنهگرا مهیا ش . بهاس مد از سبی روش فکران غر 

دوست اران میا شیهامت اییز را : »داردمدبیان  1513ببش در سات 
یت ش اختز اسرائیل و از به رسم واهمهبدده مست یم و  ان دردهپی ا 

سیخز اییران  اسی مدرابهه بیا میا در مجیاما ح یب د جمهیبری 
امریکیا : »گبی مددر راستای ایز سخ ان س اتبر داشل  2«بیبی  .

بتبان ی  راه  طسباناصی  بای  با فشارها  مردم ایران را بترسیان   تیا 
ب یز خاطر است ده پاتری  د وسبن می یر  3«مذادره را باز د   .

 تبان مداری ده دا بایستد هر کیامر: »گبی مد ی ا  واش یتز حت
ایرانید انجیام دهی . در اییران بایی   طسباناصی  برای دمی  بیه 

طسبیان در اییران بیه خط مشد اص   4«حکبمت دی د سا ط شبد.
 سیاختمدای ببد دیه برخید از مح  ییز غربید را متعجیب گبنه

میز : »گبی مد بارهدرایزی ا کسان ر  ن ره نبیس  ه مشهبر فرانسب
تیاریخ ن یی ه و  هیایان   جای دنیا و در هیچ ان  بد از در هیچ
های ده روش فکران ی  جامعه در دشادشد ویرانیر  ب یان امنش ی ه

ها و رفتارهای سیاسد در هیم پبالدیز جامعه خبد را با پت  تحسیل
                                                 

 .14/2/1369. نشریه پرتب سخز  1
 .1369  تیرماه 12. نشریه پیام  ش 4
 .4/3/1321. روزنامه رسا ت  3
 .12/2/1369. روزنامه دیهان  2
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اییران در حیات بکبب  ؛ اما ایز اتفاق بد ساب ه در ان    اسی مد 
مایکل برانت مشیاور ارشی  سیازمان سییا  بارهدرایز 1«انجام است.

نتیجییه رسییی ه بییبد دییه بییرای سییازمان سیییا بییه ایییز  گبییی مد
  اسی مدزداید و به دنبات  ن برای برانی ازی جمهیبری مشروعیت

ناببد شبد برای نییل بیه  2919تشیا تا سات  سبزبای  دو بات سرخ و 
ا دو خیط مشید را در پییش گرفیت نخسیت ایز ه ف سازمان سیی

دادن بیه  ن دسیته از متفکیران شییعد دیه دچیار  پروباتش اساید و 
راهکیار دوم  ؛استحا ه ش ه انی  و بیا مبیاند تشییا اخیت ف دارنی 

مها ب فراوان عسیه مرجعیت شییعه و نشیر و اشیاعه  ن   وریجما
 2ببد. زدهغر تبسط نبیس  گان 

ت تفکیر اسی مد از  ه ییت غر  بیرای اضیمح ب یز خاطر 
د   برای اهیل عسیم  جامعه ایران در مسائل مختسا م ت خسق مد

روشیی فکراند همچییبن سییروش  مجتهیی  شبسییتری  زیبییاد م  
را شیریز عبادی  افرادی همچبنسازد  عهریانفر و... را برجسته مد

دیه اییران بیه  د  ی مد رزو د    و   رداند مدجایزه صسح نببل با 
رادی چبن شیریز عبادی به ا یبی م اراگری در خاورمیانه وسیسه اف

شیی   در مبضییبعا  مییذهبد به 3و سراسییر جهییان تبیی یل شییبد.
د   تا  هز  حاد جامعیه را مه  سید شی ه پیرورش ا یبسازی مد

                                                 
اصالحات و فروپاش : تشریح طرح بازمازی شده فروپاشا  شاو وی . واعظد  1

 .17  ج د  ایران
 .122  ج عالکرد مازمان میا د  قبال ماهو ی امالم  ایران. دفاش  4
 .121  ج های غرب عروما. شکبری  3
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ده ؛ با حمایت از روحانیبند مان     ای م تظری    یای صیانعد  
ای  شیری از میردم ع بان مرجا ت سی  برسی  صادق شیرازی و... به

هیای میذهبد د   ؛ بیرای افیرادی دیه اهیل هیهتمذهبد ا  ام مد
زنیان سازد؛ برای ایز م ظبر حتد بیه  میهزند مدهست   هیهت سی ه

ده ی ! بیا شییردهاید د   و م ادیر زیادی دفز ه ییه مددم  مد
های عزاداری و ایجاد نمادها برای مراسیما  میذهبد همچبن م ت
گیری دیا بگ دی د برای اهل م بر  تا بازخباند ادبیا  گرفته تا شکل

« شییعه انیسیسید»یابی  تیا دی د  تماماا از سبی غیر  سیامان مد
بسازن . به تعبیر نهرو بشریت روزی تبسط خ ا خسق شی  و عصیر 

خباه  دگبنه ده مج ی  در ایز ان یشه است تا خ ای خبیش را  ن
 بیافری   و عباد  نمای .

 ؛ از ابتدای انقالب تاکنونی میزگزینه رو( 4
سیاسید و روسیای  هیایجریانرویه ثابیت و ن هیه اشیتراک تمیام 

همیه »طیر   تیاد بنجمهبر امریکیا از ابتی ای ان ی   اسی مد 
 ده ی هانعکاراییز جمسیه  دروا یا باش .مد« روی میز هایگزی ه

ابر  رتد امریکیا  همۀ ده شبدایران محسب  مد غیرمست یمته ی  
دارتر در فرای ی  تبافیق  یرارداد به طبر نمبنه  ر خبد نهفته است.را د

ا جزایر ت اضای ایران مب د بر ضمانت  زادسازی امیبات اییران را رد 
 1د یره ت اضای اعی ن ج یگ بیه اییران را خباسیتار شی .درد و از 

ایییران بییه خییاطر  د یی مدع ییبان  1583رابییر  گیییت  در  بییان 

                                                 
 .312  ج  ومای امریکا و خاو میانه؛ از ترومن تا  یگان.   چافسکد  1
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زی ه نظامد همچ یان روی مییز اسیت: بای  ب ان  گ هایشطسبدجاه
ایز )عمسیا  نظامد( به خاطر تدییر رژیم نیست بسکیه هی ف  ن »

و رفتار ایران است... نظر خبد مز اییز اسیت دیه  هاسیاستتدییر 
ی  ج گ دییر  خریز چیزی است ده خاورمیانه در حیات حاضیر 

 رئی  ستاد مشترک امریکا مایکل مب ز در ده همچ ان 1«نیاز دارد.
میز »دم ش ه امیا  هاخشبنت هرچ  بر ایز باور است  1583سات 
. داشتز گزی یه نظیامد روی د منمدگزی ه نظامد را حذف  گاههیچ

بسکه هی فش اییز  شبدمدمیز به ایز مع د نیست ده از  ن استفاده 
 «است ده )ایران( مهمهز شبد ده هیچ اشتباه محاسباتد رخ ن ه .

راتر رفت   و مهیر  فنیز از ایز  ریکاید مهای برخد از استراتژیست
رابر   .دردن  حتد طر  حمسه نظامد به ایران نیز بر روی میز است

در »بیا ع یبان  ایم ا هدر   سبشیت پرربرنز نبیس  ه بخش نظامد 
 باوجبد نکه»بیان درد « طر  حمسه به ایران  ماده است نیازصبر  

سات ج گ در عراق و  چ  به خاطر  امریکاتف ی اران دریاید  ارتش
اما...  مریکا از   ر  درییاید و هیباید  ان ش هافدانستان ضعیا 

از مسیهبالن برخید  2«دافد برای انجام ایز حمسه برخبردار اسیت.
ه نظرس جد مردمد نسبت بیه حمسیه بیه اییران نیز حتد بامریکاید 

 3روی  وردن .
                                                 

کتااب ا مسسید ابیرار معاصیر تهیران  . مؤسسۀ فره ید مها عا  و تح ی ا  بیز1
 .22  ج ها و اقدامات آمریکا د  قبال ایران(؛ ویژه میامت3آمریکا )

 .91  ج هاان. 4
 .93  ج هاان. 3



 راز يک عمر دشمنى با ايران

-78- 

در   مریکیایدبا یکد از مح  ان  ایمصاحبهمحمبد طسبعد در 
سیاست دسد امریکا »خصبج گزی ه روی میز امریکا بیان داشت: 

در خاورمیانه از ج گ خسیج فارر هیچ تدییری نکیرده اسیت اگیر 
امریکا  ص  ا  امد ج ی عسیه جمهبری اس مد ایران را داشیت  

ببد ده امریکا بییش از  فارربهتریز فرصت در جریان ج گ خسیج 
فرونی  دشید  صی ی باپیمیا و پانص  هزار سرباز و چ  یز هزار ه

بییرای  ایبهانییهایییران  هرچ یی بییبد...  گییرد وردهج ییید در م ه ییه 
ماجراجبید به امریکا ن اد اما پی ا دردن بهانه شیرو  ج یگ بیرای 

 ص  استفاده از مب عیت  وا عاا امریکا دار مشکسد نیست اگر امریکا 
 1! دردنمدرا هم پی ا  اشبهانهو تجاوز به ایران را داشت   

سیاستم اران داخل دشیبر بیه اییز ادبییا  امریکیا  رویکرداما 
 به نتایج امریکا در افدانستان و عیراق  تبجهضمز متفاو  است. زیرا 
بی د حمسه امریکا به ایران با تبجه پیش ده ان ش هبرخد بر ایز باور 

به دستاوردهای نظامد ایران  بر پایه تفکری مبهبم و نیرش افراطد 
از دسیتاوردهای  تیررتاریخد است و برخد نیز به د یل سیاسد و 

 دشیبرهای همسیایهبیا  ایاال  متحی ههای نظامد امریکا و ائت ف
بی د   ر  نظامد ایران  همباره سایه ج گ دبچ همچ یز و  ایران

چیبن امریکیا بی  ی . امیا وا عییت  ن اسیت دیه را بر سر اییران مد
بان بیه تینمدپ ی ارد؛ هیا مدم ز ه دیانبن بحرانحکبمت ایران را به

تیبان حی ود نمد بیز بیبد  همانیبنیه دیهع  نیت دشیمز خیبش
افروزی تبهما  سیاستم اران  مریکاید ده در جهان ا  ام به ج گ

                                                 
 .96  ج غول افلیج؛ میامت دوگانه امریکا د  ایران. طسبعد  1
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بسیاری از تحسیسییران با تبجه به ای که  زیراد    مشخص نمبد. مد
خهیای حیاج  اسیم سیسیماند را ترور سیاسد  ا  ام داخ سفی  بر 

 .ها  ن را مرتکب ش ن تس د دردن  اما امریکایدرگ استراتژی  بز
فهم ابت ا در چا ش حمسه امریکا به ایران  اصسد ب ابرایز مسهسه 
سیپ  هیای نظیامد دشیمز اسیت. ها و تبانایدصحیح از ظرفیت

حادم گشیته دیه امریکیا د خی ا و ها ن ض  انبن ثابتد ده بر ع ل
های  ییل بی هدد امریکیا بیه چراده امیروزه 1.ابر    جهان است

 هییای ا تصییادی و همچ یییز فروپاشیید هیم ییهبحران ا مسسیید بیز
جهاند  دچار ضعا گشته است و ناچار ش ه است بیش از  نکه از 
  ر  خبد بهره ببرد از تبسیدا  ابر  رتد خبیش تدذیه د  . بر ایز 

گزی ه روی میز امریکا مبرد استفاده اییز دو یت اسار مهم نیست 
بسکه مهم هبشیم  ی مسیهب یز در ت بییت و یا خیر   گیردمدر  را

گییری از فعیای رعیب   ر  بازدارن گد در م ابیل امریکیا و بهره
متحی ه باشی . افیزون بیر  نکیه ایاال امریکا در حمسه به اییران مد

برای تحبت نظام سیاسد ایران از طریق ابزار نظیامد طبیعتیاا  دان مد
 مباجهه روبرو خباه  ش .ار عیواش یتز با ج ید تمام

 علیه ماستهرکس با ما نیست ( 5
مهیر  « جاسبسیان نیبیز»جیمز  دامز مبرخ  مریکاید در دتیا  

گیاه ای باش  و د هیچحل سادهشای  متهم دردن ایران راه» .د  مد
                                                 

  عقاب علیه شیر؛ بر م  پیامادهای حالاه احتاااک  آمریکاا باه ایاران. تبدسد  1
 .32 ج
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م رک و د یسد برای حمایت از ایز مفهبم و یا ایی ه تبطهیه جهیاند 
چییرا  وجبدبییاایز 1«جیبد نیی ارد.تروریسیتد بییه سییردردگد ایییران و

عسییه اییران در جهیان از سیبی غیر  صیبر   ایگستردهتبسیدا  
چرا دانیل  شام ععب مردز مها عا  استراتژی  دانشییاه  گیرد مد
ها را بیه اییران ربایدها و  دمما بای  خرابکاری»د   بیان مد  ویبتل

ییار دارییم نسبت دهیم و از طریق وسایل جمعد ده در دنییا در اخت
تکرار د یم ده هیچ دشبری در دنیا بیه انی ازه اییران خهرنیاک  مرتباا 

 2«نیست 
در دی م فیبرا  یبیی  پیی ا  تیبانمدپاسخ ایز همه تبسیدا  را 

برداشت حکبمت ما )امریکا( از مفهیبم : »د  مدنمبد وی مهر  
تروریسم ایز است ده اگر دسد در برابر ادعاهای ما    عسیم د ی . 

ست با فهره است! و چ یز فردی و تد میبرد حمسیه میا  یرار تروری
ی  دیفر  سیماند ا عیان  سانبهبای  به ح انیت ایز حمسه  گیردمد

د  ! حمسه ما به چ یز فردی شامل  بانیز ح ب د مرببک بیه ج یگ 
زیرا دار ما ج گ نیست. بسکه ی  جهاد م  ر صیسیبد  ؛شبدنمد

ریسیت دسید اسیت دیه در است. بر اسار ایز طرز تس د ما  ترو
همیز پاسخ را در سخ ان نیبام  3«ما از خبد دفا  د  .ۀ حمسم ابل 

                                                 
ن د  ن اام ناوین هاای اطالعاات  مهاامامومان نوین؛ نقاش ماازمان.  دامز  1

 .316  ج اکالل بین
ای برای د گیر با خلع مالح شدن عراق، اکنون امراایک به دنبال وامطه. همایبن  4

 .61  ج کردن ایران د  یا منپ امت
 .22  ج کودتای نوژههای سیاسد  مها عا  و پژوهش ۀسسؤ. م3
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را  اکییسیاسیت امر از نکهپ . وی مشاه ه درد تبانمدچامسکد 
 ع بانبیه امریکیاده در ایز ددتریز  دان مدمبت د بر ددتریز مافیاید 

خیبدش را  هیای سچماقدیه بیاج ن هی   ایمدیازهپ رخبان ه هیر 
د    عست خصبمت  مریکا عسیه ایران  خردوخمیرتا او را  فرست مد
ده ایران حاضر نش ه است در م ابیل اییران  دان مدایز  خاطر بهرا 

 بیزرگ جرمید اییران  مریکیا  نظیر بیه: »گبی مددرنش د    وی 
 نکرده تبعیت دستبرا  از ده است ببده  ن ایران جرم و ش ه مرتکب

هیر دشیبری »د   ج ببش بیان مدجبرب یز خاطر است  1«!است
وزرای خارجیه  ده همچ ان 2«ده با امریکا نباش   تروریست است.

. اییز د  ی مدمیتهم بیه تروریسیم در عرصه جهاند امریکا ایران را 
نمیبد   مریکیایددر مییان مسیهبالن  تاد بنرون  از ابت ای ان    

اییران را   امریکا بیبدوزیر خارجه ده  درزماندوارن دریستبفر  .دارد
همچ یان دیه جیمیز فیب د سیخ یبی  3ن .خبا« ا مسسدبیزیاغد »

ایران را متهم به حمایت از تروریسیم  1518وزار  خارجه در سات 
وزار   2929ادامه یافته و در سیات  تاد بن هااتهامایز رون   4نمبد

خارجه ضمز انتشار گزارشد برای ارعا  جامعیه جهیاند از اییران 

                                                 
  1/6/1392. شبکه خبر  عست خصیبمت  مریکیا بیا اییران از زبیان چامسیکد  1

https://www.irinn.ir/fa/news/125343. 
 .9  ج مفهوم ترو یسم د  کالم  مای  هبری. شیرازی  4
 .9/2/1363. روزنامه دیهان  3
 .4/11/1362. روزنامه صبح امروز  2
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 در خبد سا ه 11 عمر طبت در»ری اس مد ایران بیان داشت   جمهب
 داشیته ن یش جهیان دشبر 19 از بیش در ه فم   ترور مبرد 539
های بیزرگ بیا صی ها دشیته و گیذاری ن بمب ده پیامی  1«.است

راستد چ یز   رتد دارد ده در بییش ان .  یا ایران بهزخمد برشمرده
 دشبر بتبان  جریان ترور را پیش برد  19از 

سیاسیت امریکیا همیباره در دیاهش نفیب  ی  ا عیان داشیت با
هییای دورهدر  هرچ ی اسیت. ای ن یش اییران در خاورمیانییه م ه یه

زداید در م ه یه را پییش ت ت شجمهبری اس مد سیاس  مختسفد
در دو ت سازن گد بیه ایران  .نکرد تدییریها اما رفتار  مریکاید برد

گبنیه دیه همان .ای گیام برداشیتاست همکاری م ه یهسمت سی
زداید را پیش دشیی  و دو یت   یای دو ت اص حا  سیاست ت ش

روحاند  تز به مذادره برای رفا اخت فا  گردی  اما اثری از داهش 
در تبسیدا  امریکا عسیه ایران وجبد ن اشت. بسکیه امریکیا اییران را 

مثابیه یی  ته یی  معرفید نمیبد بهراستای سیاست دشمز سازی  
ای جیز هانیههم نمبدن ایران بیه حماییت از تروریسیم  بب ابرایز مت

هراسد چیزی بیش نیست. زییرا بیرای غیر  دمی ن در شیپبر ایران
دشیبرهای عربید   تبسیدیاتدم افا دارد. در راستای چ ییز  ش  به

ازجمسه امارا   دشبرهای غربد دردن . خری  تسسیحا  ازبه ا  ام 
همچ ییز  نظامد از فرانسیه  تریز تجهیزا هبه  رارداد خری  پیشرفت

                                                 
دشیبر ن یش داشیته  19تیرور در بییش از  539.  مریکا: جمهبری اسی مد در 1

 .https://www.dw.com/fa-irاست  
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است رار سامانه مبشکد در اببظبد و تأسی  پاییاه نظامد غر  در 
 1خیاطر اییران هراسید صیبر  گرفیت. ایز دشبر ش  ده ت هیا بیه

ب ابرایز مسهسه ایران هراسد بازار بزرگد جهت تجار  اسسحه بیرای 
 وجبد  ورد. غر  به

 ایران رس از قوی شدنت( 6
رای   ج یگ تحمیسید در د یار دسیتیابد بیه جمهبری اس مد در ف

تک ب بژی مبش   ساخت پهباد را نیز  غاز نمبد و  نچ ان پیشرفت 
درد ده ژنرات د ت مک زی فرمان ه ستاد فرمان هد مردیزی اییاال  

 او ییز بیرای»اظهار داشت:  1199متح ه )س تکام( در اوایل سات 
 برتیری بی ون (م1339 دهه )اوایل دره جزیرهشبه ج گ زمان از بار

 2«.دهیممد انجام عمسیا  هباید  دامل
نیز نبشت برنامه پهبادی ایران معادال  « وات استریت»روزنامه 

همچ ییز روزنامیه  3ام یتد در خاورمیانیه را دگرگیبن دیرده اسیت.
اسرائیل ته ی  پهبادی ایران را برای غر  خهری « جروزا م پست»

 دیه نیب   ن از پهپادهیا هانبب حمسه خهر»ج ی تس د درد و نبشت: 
 افیزایش حیات در (153ی  گذاشیته )شیاه  نمیایش به اد بن ایران

                                                 
اکگوی منپ  وان  غرب علیه ماهو ی اماالم  ایاران؛  ویکاردی خاری  . افت1

 .473-474  ج فرهنگ 
. نیاهد به اعتراف مک زی؛ رویکرد  مریکا عسیه تبان پهپیادی اییران چیه خباهی  4

 .https://www.farsnews.ir/news/14000215000764  12/4/1211ببد   
ایییییییران   . نیرانییییید  مریکییییییا و اسییییییرائیل از پیشییییییرفت پهپییییییادی3

https://aftabnews.ir/fa/news/731030. 
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 ته یی ی اییران ج یی  پهپادهای و پرتابیر رس مد نظر .. به.است
 درگیری هر در ج ی  ته ی  ی  ایز. هست   2913 سات از ترج ی
گسیترش اییز ف یاوری در جبهیه بیا  1«.ببد خباه  اسرائیل با  ی  ه

عربستان و اسرائیل در مذادرا  برجام بیه شی   تی ش ت  م اوم
نمبدن  تا برنامه مبشکد و پهبادی ایران میبرد گفتییب  یرار گییرد و 

 .مهار شبد
متحی ه بیر تبانیاید هیای ایاال همچ یز دارش اسان ان یشک ه

ایران نسبت به ارائه پاسخ مت ابل بر اسار  ی ر  مبشیکد ا عیان 
ی ایران از ایز سهح  ی ر  باعیث تدیییر م  دارن  و معت  ن  بهره

گردد. ب یابرایز بیرای جسیبگیری از معادال   با در سهح م ه ه مد
« های اییراناشیاعه ته یی  مبشی »ای مب د بیر ا ت ار ایران پروژه

طراحد دردن . بر مب ای ایز طر   داخ سفی  و متح انش بیر روی 
ییق اییز   ر  مبشکد جمهبری اس مد تمردز دردن  و ضمز تسف

را « ایتسیسیحا  هسیته»ای اییران  ته یی  مبضب  با پرون ه هسته
 2برجسته ساخت  .

سمد جمهبری ایران    ر  ع و مبشکد در د ار   ر  پهبادی
. بی یز خیاطر امریکیا ها را  شفته ساختاس مد نیز خبا  غربد

ترامیپ در  .تح ی ا  بیز ا مسسد اییران را بیه تعسییق در  ورد برنامه
 ی ر  عسمید اییران  ابیرای م ابسیه بیاش ریاست جمهیبری دوران

                                                 
سیییییییییازی شییییییییی ه بیییییییییه دیمبنیییییییییا  . حمسیییییییییه شیییییییییبیه1

https://www.hamshahrionline.ir/news/645876. 
2. http://www.hudson.org/events/1250- iran-s-missile-program62015. 
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مم ب  درد ده باعث اخیت ت  امریکاان یشم  ان ایراند را از سفر به 
ا مسسید و در ارائه نظریا  ج ی  دانشیم  ان ایرانید در سیهح بییز

حتید دو یت  .های عسمد با سایر ان یشم  ان جهان ش تبادت یافته
های و سیازمانهیا را در انجمز ترامپ ععبیت ان یشم  ان ایراند

. اری   رشامبب نبیس  ه غربد ضمز مم ب  نمبدعسمد ا مسسد بیز
دارد ده ایز ت شها تاثیر بسیار مد میانه اظهارخاورهای تبجه به ت ش

در میبرد رشی  وی  .گذاشیته اسیتجباما عسمد  متفاوتد در نظام
 اییهم اسیت ممکیز اییران عسمید رشی »نبیس : مد عسمد ایرانیان

 خباهی  مثبتید پیام های ایران مردم برای اما باش  جهانیان نیراند
 و هبشیم  انههای شییبه بیه شی ه تب یی  دانیش اگیر بیبیژه! داشت
 ارت یا را ایرانیان زن گد دیفیت تبان مد شبد گرفته دار به ایسازن ه
 1.«بخش 

 غر  ده از تبسعه و پیشرفت ایران در عسیبم و صی ایا مختسیا
ای نییز بیرای دسیب انیرژی هسیتهاییران  هیایفعا یت با نیران ببد

ای پی  از ایران در حبزه انیرژی هسیتههای مخا فت ورزی . ت ش
به د یل مسائل داخسد و سپ  حمسه نظامد عیراق ان    اس مد 

اییران  ایهسیته هایبرنامیه  متب ا ش  اما از اواسط دهیه شصیت
 بانیز م ا گسترش س    پایب  ی بهای که ایران  رغمبه .فعات گشت

انیرژی  ا مسسیدبیزاز برخد دشبرها و همچ یز  ژان  ببد  ایهسته

                                                 
  46/1/1392  بیان عسیم اییرانها  سایت دی هسازی. عسم ایران   ن سبی حبا 1

https://www.isw.ir/43812. 



 راز يک عمر دشمنى با ايران

-81- 

بیا  .ر بیر ن اشیتاما هیچ اثر مثبتد د 1استعانت خباست  . ایهسته
 ضمز  داخ سفی   و ج یت در پیشبرد تبسعه دشبرفرای   بازسازی 

نا ما  ایهستهبه س   دستیابد ساختز ایران به ت ش جهت  متهم
م ی ی از از تعام   ایران با سایر دشبرها در حبزه ا تصادی و بهره

های پیشرفته شی ن . فشیار امریکیا و تبسیدیا  تک ب بژی و ص عت
هیا در   ماندباعث شی  ها  ای وابسته به صهیبنیستگسترده رسانه

از تکمیل نیروگاه اتمد ببشهر انصراف  بییرن تصمیم  1519تیرماه 
ع م همکیاری بیا مان وزیر ا تصادی   مان د یل  هده  . یبرگز مب

بستر تک ب بژی صیادراتد بیرای اییران در امیبر  ایران را فراهم ش ن
ها نییز از هیا  فرانسیبینظامد اع م نمبد. پ  از انصیراف   ماند

ش ه به ایران خبدداری نمبدن  ایز در حا د ببد تحبیل اورانیبم غ د
را در  2«اورودییا»ی اورانییبم سیازاز شیردت غ د %19ده اییران 

                                                 
 .47-42  ج ها؛ نگاه  از د ون میدانهنر تحریم. نفیب  1
شبد دیه در سازی در جهان محسب  مدتریز مردز غ د. دارخانه اورودیا بزرگ4

ایران به فرانسه وامد به مبس  ی  میسییارد دالری را بیه فرانسیه بیرای  1962سات 
از سیهام  %11ا در م ابل  ن ایران صاحب ده  تسازی مدساخت دارخانه غ د

های ایز شردت به میزان سهام اییران ت گردد در م ابل فرانسه از فراوردهدایز شر
درص  اییران  11ان ازه همان د   افزون بر ای که بهبه ایران واگذار مد %11یع د 

 ش  حتد م ررشی ه بیبد از هیر ده دارم ی  اییزم   مداز سبد ایز دارخانه بهره
ها ایراند باش . اما پ  از ان    اس مد فرانسه به هیچ ی  دارخانه یکد از  ن

تریز درص  بزرگ 11از تعه اتش پایب   نببد )سایت تحسیسد خبری عصر ایران  
رود!  سازی دنیا متعسق به اییران اسیت  امیا فرانسیه زییر بیار نمیددارخانه غ د

1/14/1322  https://www.asriran.com/fa/news/101236/10. 
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وجیه پیشیرفت و تبسیعه خیبد را در هیچاختیار داشت. ایران دیه به
ها مبادر  ورزی  اما داخ سفی  دی  به رایزند با ه  یبست نمدبز

بییه ممانعییت همکییاری ه یی  بییا ایییران روی  ورد. ریچییارد بییبچر 
 ایییاال »گبییی : بییاره مدسییخ یبی وزار  خارجییه امریکییا درایز

ا مسسید ح ه از ه   خباسته است ده حتید نظیار  سیازمان بیزمت
دتبر اتمد در اختیار ایران  رار ن ه ! دستاویز  1«انرژی اتمد نیز ر 

و ن ییض  ییبانیز از سییبی ایییران بییرای  ایهسییته ییرار دادن انییرژی 
دشبرهای مختسفید دارای  چراده ؛بیش نیست ایبهانه ها مریکاید

شبرها چیز  روسیه  امریکا  انیسی  ایز د ازجمسهبمب اتم هست   
و  باش  مدام یت سازمان مسل  ده ععب دائم شبرای و فرانسه هست

و دشیبرهاید همچیبن ه ی   دیره شیما د و  د   مدن ض ام یت 
را امعیا  ایهسته هایس  م ا گسترش  نامهپیمانپادستان نیز ده 

و ید  انی رفتهنیزمان مسل مبرد انت اد  یرار ااما از سبی س ان نکرده
پایب   به  ن هست اما  و ر ای که ایز پیمان را امعا نمبدهایران ع وه ب
دیه در  گییردمدا و دشبرهای غربد مبرد اتهام  یرار یکاز سبی امر

ییران مشیکل ا»ب یابرایز . د ی مدراستای ساخت بمب اتم فعا یت 
ب یز  2باش .برای داخ سفی  مد« ایچیزی فراتر از تسسیحا  هسته

 .اسیت  ر  در ایران  هایمؤ فهبیز بردن  یکا به دنبات ازامر خاطر
هر نب  ا ی ام و فعا ییت عسمید و تک ب یبژیکد اییران  جهتب یز 

                                                 
 .47/2/1361. روزنامه ابرار  1

2. See: Yeoman, Mission Impossible Independent on Sunday. 
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 مسکد برای مح ود نمبدن   ر ترا مس ایهسته سازیغ د جهت
و  هامبشی  ایهسیتهبیه بهانیه مسیهسه سیازد حتید ایران مب ت مد

 ییرار  مییذادرها نیییز مییبرد عییادی جمهییبری اسیی مد ر هایسیی  
 1.ده  مد

 اختالف بینداز و حکومت کن!( 7
گسیترش سیه در طیبت تیاریخ  اسیتعمارگران  هایسیاست ازجمسه

ع صر ج گ  ف ر و فسیاد در جبامیا اسیت. دشیبرهای غربید ییا 
خبدشان با دشبری در حات ج گ ببدنی  و ییا دو گیروه را بیه جیان 

 هایشیبکهایط ج یید  شیر گیریشیکلو بیا  ان اخت  مدیک ییر 
 افتیادمدمسد بکار  هایثرو همچبن مک  ه   ا تصادی نظام سسهه

. ب یابرایز پاییه تمی ن ج یی  بردنی مدرا به یدما  هامستو سرمایه 
. ا بتیه هیر چیه پییش گذاشته شی  «هامستمکی ن خبن »غربد با 

تر گردی . امروزه در ایران افک د در دشبرها نیز م رنرفت   اخت ف
  رشی  دمبدراسید هایزمی یهنظام سسهه بر ایز باور است به د ییل 

و ارتبیاک داشیت اییران رویکرد انت ادی نسبت به دو ت  بایستمد
رابر  دییان بر ایز ع یی ه اسیت:  .تعامسد با مست ایران ایجاد درد

: اوت ای که با ی  را در  بات ایران در پیش رو دارد مریکا ت ها دو راه »
نظامد  سرنیبند نظیام و دو یت جمهیبری  عیارتمامحمسه نظامد 

اسیی مد ایییران و اشییدات  ن را در پیییش بییییرد و یییا ای کییه تیی ش 
 بیرای)شامل ت بیه نخبیان و تعامل مثبت بیا میردم( را  ایجانبههمه

                                                 
 .2/14/1399. بیانا  رهبری  1
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تدییر سیاسد جمهبری اس مد ایران از طریق راهکارها و ابزارهای 
مریکیاید و صهبی یسیت   تیمیرمزد ت  1«دنبات نمای . غیرنظامد

و مهیر   دهی مدععب برجسته سازمان سیا مسییر دوم را پیشی هاد 
جامعه ایران را دگرگبن سازد  درامریکا بای  فره گ اس م »د  : مد

وی مییبیی  فشیارهای .« و والیت ف یه را بد اعتبار و حیذف د ی 
 ا تصادی درمان د   ه مشک   امریکا با ایران نخباه  ببد هر چ  

میسیبن  59»اما برای درمان ریشه ای بای   شبدمدمسک د محسب  
ان  و  ه یتد از تاد بن به دنیا  م هجبان ایراند ده از ابت ای ان    

ایجیاد »مخاطبیز اصسد میا گردنی  « حکبمت شاه و امریکا ن ارن 
فاصسه میان مردم و رژیم ایران... از طرییق نیروهیاید دیه خباسیتار 

س مد و ض  امریکاید رژیم اییران هسیت   و تبی یل تدییر ماهیت ا
مبیارزه  هیایاهرمبه ی  اپبزیسیبن مبثر ده تباناید استفاده از  ها ن

تا از ایز طرییق... دگرگیبند  گیردمدسیاسد را داشته باش  صبر  
بر راری  غر  درص د گذاریسیاستبا چ یز  2«در ایران رخ ده .
ییر وضعیت مبجبد از راه شیبرش برای تد پرهیجانتمار با جبانان 

از  ن « دیپسماسد سییاه»ایز م ت از رابهه را ده به  .بر م و اعترا  
 سبی یع د از  .دردمدامریکا در برابر با شبروی اجرا  .شبدمدیاد 

سی   و دیاهش تسیسیحا  راهبیردی صیبر   خسامذادره جهت 
                                                 

نقااش قااد ت ناارم د  میاماات خااا م  آمریکااا د  قبااال ایااران؛ از پییبر  . عسیید1
 .129-122  ج افزا گرای  بوشافزا گرای  کلینتون تا مختنرم

مااال  شنام  دو ان گذا  به مامعه مردمبراندازی د  مکوت؛ آمیبمری وفا  .  4
 .131-149  ج (0833-0831دین  )
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و از سبی دیییر حماییت از جرییان مخیا ا دمبنیسیم  گرفتمد
سهح تمار مردم شبروی با فره گ  ش مدت ش و  ش مدیییری پ

ایز پروژه در ایران نیز  گیرد.غر  و دستاوردهای رفاهد غر  شکل 
از  شیبدمدمشیاه ه  مدر دو یت ییازدهم و دوازدهی .عمسیاتد شی 

از سیبی دیییر و  .شیبدمدمیز مذادره دشیان ه  پایبهایران  سبی 
 هاینابسیاماندو  گیرنی مدار جریان اپبزیسیبن میبرد حماییت  یر

و بیا فشیارهای ا تصیادی بیر میردم  شبدمداجتماعد در ایران  غاز 
تهیبری   ن دشییمد هیا نضمز  نکه رفاه جامعیه غربید را بیه رخ 

نمبدنی . عبیار می نید و مدج اید مردم از دو ت را نیز عمسیاتد 
: یس  نبمدفات )از سرپرستان پروژه دمبدراسد در ایران( مای  م 

اروپا و امریکا بای  میان مردم و نخبییان  ی ر  شیکاف و گسیل »
را  اییران ایهسیتهایجاد نمبده و زمی ه حماییت داخسید از فعا ییت 

ب یز خاطر است جبرج ببش در د ییره  مریکیا  1«دگرگبن نمای  .
و حتید در  دهی مدشهرون ان ایراند را مبرد خها  مسیت یم  یرار 

: د ی مداییران بییان  ایهسیتهحا  در خصبج تسیسی ایمصاحبه
دیه یکید  نمایی مد مریکا با دو مخاطب در داخل اییران گفتییب »

اییز مسیهسه در رونی  دی ش  2«دو ت و دییری مست اییران اسیت.
در اواییل ان ی    امریکیا  سیاسد امریکا دام  نمایان است. زیرا

راتژی بع  نظامد نتبانست به مبف یتد برس  بر ایز است در از نکهپ 
                                                 

1. Michael and Milani, "To Tame Tehran", P: 21. 

نقاش قااد ت ناارم د  میامات خااا م  آمریکاا د  قبااال ایااران؛ از پییبر  . عسید4
 .171ج   افزا گرای  بوشافزا گرای  کلینتون تا مختنرم
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ر اییران خیبد میردم اهتمام ورزی  ده بازییر اصیسد تدیییر رژییم د
 .یی فیائق  بیر اییز مسیهسه  تبانی نمدخارجد  لمهست   و هیچ عا

ها از درون و نشیان ن حکبمت زدن دور»غر  نبیز ب ابرایز شیرد 
نشیی د یع ید وادار نمیبدن بیه ع ب .گردیی  « نان پای میز میذادره

 م ابیل درمدایر با م افا نظام سسهه اسیت. ها از مباضعد ده دو ت
 .ش تبییز « نرمش  هرمانانه»استراتژی ایران  ایدسیسهچ یز 

در د ار ایز سیاست استراتژی مخا فت مردم با ردز اصسد نظام 
را نیز بیه اجیرا گذاشیت  . ادوارد شیر د از  ف یهوالیتسیاسد یع د 

اد تدییر ب یادیز دسی  اصسد ایج: »سازدمدم اما  سابق سیا مهر  
در ایران  از بیز بردن نفب  روحانیت و ع ایی  ان  بید اسیت. اگیر 

گفت تدییر ایجاد  تبانمد و ت نایران از هم بپاش   ف یهوالیتنظام 
 ضی ان   در راستای چ یز سیاستد اس  همیایبن   1«ش ه است

بای  روی دبدتا  سیم  رمیز » داردمدفراری و ععب سازمان سیا بیان 
مردمد از جمهبری اس مد اییران   هایحمایت باوجبد زیرا دشی 

ایییز  2.«برانییخییتامکییان دبدتییا وجییبد نیی ارد... باییی  مییردم را 
مه  سید »برانییختید را فبدبیاما در  ا ب ج یگ نیرم بیا ع یبان 

بتیبان  دیه نفبدبیاما مهر  ساخت برای  د  مدتعریا « معکبر
را نیاببد  شیانارزشدنظیام  سیتبایمد ائ ه ی  مست را تدیییر داد 

است ده ی  با ش سیبز و یی   ایپرن هشیعه  گبی مدساخت وی 
نظریه فبدبیامیا بیات سیبز شییعه همیان  اسار بربا ش  رمز است 

                                                 
 .31/2/1366. روزنامه دیهان  1
 .42  ج های مدون امریکا علیه انقالب و مردمطرح. شیرازی  4
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اسییت و بییات  رمییز شیییعه   خباهدعیی ا تفسسییفه انتظییار یییا 
اسیت دیه ریشیه در دیرب  دارد و شییعه را ف اناپیذیر  طسبدشهاد 

پرواز ایز پرنی ه فراتیر از تیرهیای غیر  اسیت .  ساخته است. افق
گیز سیاسد  ا تصادی  اجتماعد  فره ید و اخ  ید  تیرهای زهر 

عی   د ی مدوی در ادامیه بییان  د  نمدغر  به  ن اصابت  شییعه بن
دارد دیه  ن را  پیذیریوالیتسبمد هم دارد؛ ایز پرن ه زرهد به نام 

بیرای مبف ییت هیر   گبییمدساخته است فبدبیاما  ناپذیرشکست
را نشیانه گرفیت. بیر  ف ییهوالیتعمسیاتد بر ض  ایران  ابتی ا بایی  

را خباهی   طسبدشهاد جای  طسبدرفاه ف یهوالیتاسار تععیا 
نیز از جامعه رخت  خباهدع ا تان یشه انتظار و  از نپ گرفت و 

ان جاییاه والیت ف یه را در اییر تبان مدت ها مسیری ده  1.ب  دبرمد
. جیز شار  و رابر  هسیبی گذردمدتععیا نمای  از دانات مردم 

بیا روشی یری افکیار عمیبمد! عسییه رهبیر جامعیه  د  ی مدمهر  
 2به تهییج و ایجاد انییزه افراد پرداخت. تبانمد

 

                                                 
 .46/11/1327. روزنامه اعتماد  1
 .122  ج مامعه مدن ، مبا زه مدن . شار  و هسبی  4
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معت  نی  دیه  »... :فرمبدنی امام خمی د پی  از ج یگ تحمیسید 
غیر  و شیرق نسیبت بیه میا و  د یج گ سبب ب ب ایت    یشعارها

 نیان  م یعمل د  گرایانهوا ادشبر ش ه است و اگر ما  یانزوا تاا ینها
و احترام مت ابل بیه مسیت میا و  د   مد دبا ما برخبرد مت ابل انسان

نمبنییه اسییت دییه خیی ا   ییی زییی. اگذارنیی مد زیاسیی م و مسییسم
 زییدر ا «دهانیشی ا یی » زیپ  از انتشار دتا  دفر م خباستمد

 دچهیره وا عی تیتفرعز و استکبار و بربر یایو دن فت یزمان اتفاق ب
اش بییا اسیی م بییرم  سییازد تییا مییا از  ییهیرید دخییبد را در دشییم 

 تیریاشتباه و سبء م  حسا بهرا  زیو همه چ مییبه در  ان یشدساده
اشتباه ما  مسهسهده  میدرک د  بدو با تمام وج مینیذار تجربیدبدو 
 زیاسی م و مسیسم یبیه نیاببد خیباران جهیانمی  بسکه تع ست ین

 «.است
 گشیته مختسیا هایپ یی هتح ق صح ه   جهاندعرصه امروزه 

تحرداتد دیه در  ا یب بیی اری اسی مد بیر مب یای ا ییبی  ؛است
 هایسیاستبه همراه شکست  هم اومت در برابر نظام سسهه رخ داد

 گییرمیززو از سیبی دیییر  سیبی  مریکا در م ه ه غر   سییا از 
 ش هسبب   خائز م ه ه هایدو تش ن دشبرهای ارتجا  عر  و 



 راز يک عمر دشمنى با ايران

-31- 

دیه تحردیا  زییاد و  داست نظام سسهه همچبن بیماران بیش فعا 
ا  ام به یی   ان ه فی از تمردز و اما عار ده  مدمتع دی انجام 

تحییریم   ؛نماییی عسیییه جمهییبری اسیی مد  هییایدفعا یتسسسییسه 
ظام اسی مد  ت بییت معارضیان ن هع امه  تهمت  جبسازی عسیه 

ابزارهیای ارتبیاطد  سیاسیید   دامیل از همییه بیرداریبهره داخسید 
تا در دنییا بیا سیران  مأمبراند دارگیریبهحتد  وفره ید  ا تصادی 

را عسیییه ایییران  هییا ندشییبرهای مختسییا ارتبییاک بر ییرار سییازن  و 
دیامد اما همیباره بیا ناهای ایز دشم د است همه نشانه   انبرانییز

 برجسیتید گبییایایز بییش فعیا د نظیام اسیتکبار  .مباجه ش ن 
نظیام جمهیبری اسی مد و بازتیا  وسییا  ن در  روزافزون  ر  

...  میا» :فرمای ی مید ان    نیز معظم رهبر. سرتاسر جهان است
 نظیام عسییه میب ییری و دارشیک د و مبیارزه. نکردیم تراشددشمز

 .«ایمدیرده دفیا  ما ان ؛درده رو ش ما عسیه ها ن همیشه را اس مد
جیا د همچیبن گذشیته م ان گشتهدشبرهای غربد نیز متبجه  ا بته

رون  دشیم د دشیبرهای غربید در دهیه برای ع اد با ایران ن ارن . 
 رار گیرد گبییای اییز مسیهسه  مبردبررسدنخست ان    اس مد 

 عظییم از دشیبرها بیبد ایمجمبعیهده است. شبروی در  ن دوران 
و غا ب دشبرهای  فری اید و  مریکیای التییز  ی شر دحتد اروپا

عسییه   نیز در اختیار شبروی  یرار داشیت بیا اییز حجیم از تسیسط
. در د یار شیبروی دشیبرهای دردنی مدا ی ام  اسی مدجمهبری 

و « مییراژ»هباپیماهیای وجیبد داشیت   دیه فرانسیه  مان ی اروپاید 
دیه  هیا  مان فرسیتادن مداق بیه عیرایران را عسیه « سبپر اتان ارد»
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سخ راند تبسیداتد ص راعظم عسیه اییران  شاندشم دامروزه نهایت 
شیمیاید رژیم بعیث را فیراهم  هایس  است در دهه اوت ان    

 انیی ازیراهدارخانییه سیی   شیییمیاید  هییاعرا دبییرای و  دردنیی مد
امیروزه غیر  بیه اییز نتیجیه دسیت یافتیه اسیت دیه  اما دردن مد
اسیت. در اییز عصیر عهیر بر دنیای اس م متز زت گشته  اشههسس

بهیاری سرتاسیر  هایشیکبفهببی خیبش  همچبنان یشه اس مد 
بیه تفکیر  میردم جهان را فراگرفته و در  سب اروپا و امریکیا گیرایش

ده اضمح ت شیبروی  گبنههمان. و اس مد روزافزون گشته است
 ار گرفته است.ر م خبرد غر  نیز در  ستانه فروپاشد  ر
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 .1342 معارف، نشر

 اطالعـات، تهران، ،پهلوی سلتن  سقوط و ظهور .حسین فردوست،

1311. 

 تهران، ،ببد؟یی سو کهام ب  را دنیر ایبیکر .اللهحشمت پیشه،فالحت

 .1311 شناسی،غرب پژوهشی ــ فرهنگی بنیاد

 گررار دوران شنرسریآسیب ؛سکو  در ببانهامی .مرتضی وفا، قمری

 کیهــان، تهــران، ،(4873-4831) دینرری سرررالریرربدم جریعرر  برر 

1311. 

 جـوان، اندیشـه کـانون ،انهیشر  جغبافیرری در غب  .مجید کاشانی،

1311. 

 تهـران، ،ایبیکرر و ایربان اسرمیی انقرم  رویرررویی؛ .جمیله کدیور،

 .1341 عات،اطال

 اسرمیی جمهروری قبررل در سریر سررمیرن عملکربد .محمـد کفـاش،

 .1371 اسالمی، معارف دانشگاه قم، ،ایبان

بازخوانی نقش استثناگرایی آمریکایی » .کالیی، الهه، دیاکو حسینی

ـــت  ـــت در شکس ـــرگیری ازسیاس ـــیه س ـــا و روس یبکرررر ، «آمریک

بهار ، 31، ش 11، دوره استباتژیک ریرس  جمهوری هریببرسی

1477. 
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ترجمـه  ،یکر  بیسر  و قربن در ایبیکرر دیپلمرسی .هنری کیسینجر،

ــم ــی،راه ابوالقاس ــران، چمن ــ  ته ــی مؤسس  و مطالعــاتی فرهنگ

 .1313 معاصر، ابرار المللیبین تحقیقات

 رضـا و یکتـا سـلطانی ترجمـه فاطمـه ،دیپلمرسری .هنری کیسینجر،

 .1347 اطالعات، انتشارات تهران، امینی،

 بهزاد، جوادی،شیخ منیژه ترجمه ،شره آدیهری هم  .استیون ،کینزر

 .1315 پیکان، ،تهران

دانـش ، ترجمه جعفر یاره، تهران، آیبیکرستیری چبا؟ .گارودی، روژه

 .1311و اندیشه معاصر، 

 پیشرگیبان  جنرگ دکتربین .ملی دفاع عالی دانشگاه مطالعاتی گروه

 تهــران، ،ایرربان اسررمیی جمهرروری پیبایررونی ینرررطق در آیبیکررر

 .1375 داعا، انتشارات

 ،ریگررن ترر تربوین ام خرورییرن ؛ و ایبیکر روسری .جورج لنچافسکی،

 .1343 البرز، نشر تهران مهدوی، هوشنگ عبدالرضا ترجمه

 بریره ایبیکر چبا تهبان؛ ب  عریم  .لورت مان هیالری فلینت؛ لورت،

 دی،محمـو محسـن ،بپرریبد را ایربان اسرمیی جمهوری واقعی 

 .1373 خرد، مهرگان تهران،

 ،اروپرر ضره برب جنگری فرررس؛ خلریج جنگ .فون یوردیس لوهاوزن،

 اقتصـادی، ــ سیاسـی اطالعـات نامـدار، رسـتگار شـهروز ترجمه

 .45 ص ،171-174 ش
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 تقابـل فـراین و الگـو بررسـی اید،ولوژی؛ دو تعارض» .ابراهیم متقی،

 ایربان سیرسی ترری  و انهیش  ماهنامه ،«ایران علیه کاامری گرایی

 .1315 اردیبهشت ،144 ش پنجم، سال ،یعرصب

 و یوان  یبرنی  آیبیکر  ایخرورییرن  هریطبح تحول .ابراهیم متقی،

 .1371 اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران، ،هرچرلش

ــا معاصــر غــرب رویــارویی ابــراهیم، متقــی،  تهــران، اســالم، جهــان ب

 .1371 سالمی،ا اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه

تهـران،  ،ایربان در آیبیکرر ایپبیرلیسر  عملکربد و یرهیر  .ت ـ محمد

 .1357 عام، سهامی شرکت

 و ایـران روابط و احساس ژ،وپلتیک .پورحسن ناصر مهدی، محمدنیا،

 یترلعرر  فصـلنامه ،(گیریگروگـان بحـران بـر تأکیـد بـا) آمریکا

 .1371 پاییز ،44 ش دوازدهم، سال ،المللبین روابط

 اســناد مرکــز تهــران، ،ایبیکررر و ایرربان هررریچرلش .جــواد منصــوری،

 .1377 اسالمی، انقالب

 .تهـران معاصر ابرار المللیبین تحقیقات و مطالعات فرهنگی  سسؤم

 قبرررل در آیبیکررر اقررهایر  وهر سیرسرر  ویررژه ؛(3) آیبیکررر کتررر 

 المللـیبین تحقیقـات و مطالعات فرهنگی مؤسس  تهران، ،ایبان

 .1312 تهران، معاصر ارابر 

 و اسرررمیی انقرررم  .سیاســـیهـــای پژوهش و مطالعـــات مؤسســـ 

ــران، ،نرروژه کودتررری: نخسررتین دهرر  هریتوطئرر  ــ  ته  مؤسس

 .1321 سیاسی،های پژوهش و مطالعات
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 مؤسســ  ،نرروژه کودتررری .سیاسـی هــایپژوهش و مطالعــات مؤسسـ 

 .1314 تهران، سیاسی، هایپژوهش و مطالعات

ــوی ــا مول ــی؛ نی،وردنج ــین عیس ــی؛ حس ــدیقه ارجین ــک ص ــومل  .ل

ـــه» ـــاریتاریخ هایشاخص ـــرقان نگ ـــران در مستش ـــر ای  ،«معاص

 تابسـتان ،5 شماره ،1 دوره ،اسمیی انقم  یعرصب هریپژوهش

1377. 

 مواجهـه بررسـی و تحلیل» .افرافیض داود وردنجانی، عیسی؛ مولوی

هرری شپرژوه ،«الملـلبین روابـط در ملـی منـافع و عهد به وفای

 .1371 تابستان ،17 شماره ،1 ، دورهانقم  اسمیی

ــایی، ــدی مین ــران، ،ژئواسررتباتژی بررب درآیررهی .مه ــکده ته  پژوهش

 .1312 راهبردی، مطالعات

تهـران، سـاهر،  ،(سرریگون تر فو بین دین ام) ویتنرم .غالمرضا نجاتی،

1355. 

 ایربان؛ سیرسری تحروال  تررری  .حقانی فقیه و موسی موسی نجفی،

 یلر  ر دول  تکوین و یهنی  ر حرکمی  ر دین هرییؤلف  رسیبب 

 تــاریخ مطالعــات مؤسســ  تهـران، ،ایرربان یلرری هویرر  گسرتبه در

 .1371 ایران، معاصر

 غببررری؛ هریعبوسرررک .شـــکوری محمدمهـــدی محســـن، نعمـــاد،

 اصرمح جبیررن ام غرب  و آیبیکرر پشرتیبرنی و حمری  برمشنرسی

 .1377 ثوق،و قم، ،(4831-4867) ایبان در طلبی
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 مرکـز تهـران، ،ییرهان درون ام نگررهی هرر؛تحبی  هنرب .ریچارد نفیو،

ــایپژوهش ــس ه ــورای مجل ــالمی؛ ش ــت اس ــایپژوهش معاون  ه

 .1374 اقتصادی،

 پیمرررن ام الملررل؛بین روابررط و دیپلمرسرری ترررری  .احمــد زاده،نقیــب

 .1313 قومس، نشر تهران، ،ایبوم تر وستفرلی

 برر رویرررویی در ایبیکرۀ یتحه ایرال  رفترری یالگوهر .بهرام نوازانی،

 اسـناد تهـران، مرکـز ،(4831-4836) ایربان اسرمیی جمهوری

 .1313 اسالمی، انقالب

 ،1371 تفضـلی، محمـود ،جهررن ترری  ب  نگرهی .لعل جواهر نهرو،

 .امیرکبیرتهران، 

 ترجمـه ،واقعری صرل  واقعری؛ جنرگ .هـاوسریچارد میـل نیکسون،

 .1324 کتابسرا، انتشارات تهران، طاهری، علیرضا

 نژاد،وسـفی حسـین ،دریربی  را فبص  .هاوسریچارد میل نیکسون،

 .1341 نو، طرح تهران،

 رسرررل  راهببدهررر؛ تههیررها ؛: سررلت  اسررتباتژی .حســن واعظــی،

 .1311 سروش، تهران، ،ایبان آینهه و روشنفکبان

 شرههبرمسررمی طربح تشربی : فبوپرشری و اصمحر  .حسن واعظی،

 .1372 سروش، ،تهران ،ایبان در شوروی فبوپرشی

 ،ایربان در آیبیکرهری سیرس  ببرسی ایبیکر؛ و ایبان .حسن واعظی،

 .1311 سروش، تهران،

 ام آیبیکررر اهررها  و تبوریسرر  یربیریشرر  تبوریسرر ؛ .حســن واعظــی،

 .1317 سروش، تهران، ،اسمم جهرن ب  لشکبکشی
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 اکبـرعلی ،هرریرر ژنربال خررطبا  ن؛تهربا در یأیوریر  .رابرت هایزر،

 .1325 اطالعات، تهران، عبدالرشیدی،

 ،42 ش ،غرررب  سررریرح  شـــرارت، محـــور. اس. ادوارد هرمـــان،

 .1312 اردیبهشت

 دنبـال بـه اسـرا،یل اکنون عراق، شدن سالح خلع با .بهمن همایون،

 مجلـه اسـت، جنـگ یـک در ایـران کـردن درگیـر بـرای ایواسطه

 شــهریور و مــرداد ،41-41 ش ،صررردیاقت سیرسرری اطمعررر 

1341. 

 ابترهای ام ایربان؛ خرررجی روابرط ترری  .عبدالرضا مهدوی،هوشنگ

 تهران، ،(4113-4311) جهرنی دوم جنگ پریرن تر صفوی  دوران

 .1345 امیرکبیر،

 و فررررس خلرریج همکرررری شررورای تجرررری روابررط .مجیــد یونســیان،

 تهـران، ،1 خرورییرنر  کترر  یعریل   یک سوی دو ر روپرا اتحردی 

 معاصــر ابــرار تحقیقــات و مطالعــات فرهنگــی مؤسســ  انتشــارات

 .1314 شهریور تهران،

 :هاروزنامهسایتها، 
 نقـش کشـور 47 از بـیش در تـرور 327 در اسالمی جمهوری: آمریکا

 .https://www.dw.com/fa-ir است، داشته

ـــات ـــ بیان ـــدار ری دررهب ـــای دی ـــس اعض ـــان مجل ـــری،  خبرگ رهب

4/11/1377. 

 .4/11/1327 نظام، کارگزاران دیدار رهبری در بیانات

https://www.dw.com/fa-ir
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 روی پیش بزرگ آزمون دو اسفند 14 انتخابات و بهمن 11 راهایمایی

 ،17/11/1312 مهـــــــر، خبرگـــــــزاری ایـــــــران، ملـــــــت

https://www.mehrnews.com/news/635984. 

 ابرار. روزنامه

 .طالعاتا روزنامه

 .اعتماد روزنامه

 آیندگان.  روزنامه

 .اسالمی جمهوری روزنامه

 خراسان. روزنامه

 .رسالت روزنامه

 منصـوری، بـازخوانی جـواد دکتـر بـا نگارنده روزنامه سراج، مصاحبه

 .11/11/1477ایران،  اسالمی جمهوری با امریکا تاریخی عناد

 ایران. صبح روزنامه

 کیهان. روزنامه

 کارخانــه تــرینبزرگ درصــد 17 ایــران، عصــر خبــری تحلیلــی ســایت

 ،!رودنمی بار زیر فرانسه اما است، ایران به متعلق دنیا سازیغنی

1/11/1311، https://www.asriran.com/fa/news/101236/10. 

ــبکه ــر، ش ــت خب ــومت عل ــا خص ــا آمریک ــران ب ــان از ای ــکی، زب  چامس

1/4/1374، https://www.irinn.ir/fa/news/125343. 

 بـا اسـرا،یل و آمریکـا تقابـل در بنـایی زیـر هایسؤال شهیدی، فرزان

ایـــــــران،  معاصـــــــر تـــــــاریخ جـــــــامع پایگـــــــاه ایـــــــران،

http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=16071. 

http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=16071
http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=16071
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 .1347 رماهتی ،15 ش ماهنامه پیام،

 .1341 فروردین ،71 ش صبح، ماهنامه

 سخن. پرتو نامههفته

 الحسین. یالثارات نامههفته
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