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مقدمه

پــس از ســفر رئیــس جمهــور دولــت یازدهــم بــه نیویــورک و مکالمــه تلفنــی صــورت 
ــی، 13  ــا اســتکبار جهان ــارزه ب ــکا و در آســتانه روز مب ــا رئیــس جمهــور آمری ــه ب گرفت
ــث  ــن مباح ــی از مهمتری ــه یک ــکا ب ــص آمری ــتکبار باالخ ــا اس ــارزه ب ــئله مب ــان، مس آب
روز جامعــه تبدیــل شــده اســت؛ شــاید اصلی تریــن ســوالی کــه در ایــن برهــه مطــرح 
ــری  ــی نظ ــخ آن را در مبان ــد پاس ــه بای ــت ک ــکا؟« اس ــر آمری ــرگ ب ــرا م ــود »چ می ش
ــی  ــالت تبیین ــه رس ــه ب ــا توج ــان ب ــکده بره ــرد. اندیش ــت وجو ک ــامی جس ــاب اس انق
ــه  ــخ گویی ب ــتای پاس ــک در راس ــد کوچ ــر چن ــی ه ــتن گام ــه برداش ــم ب ــود تصمی خ
ایــن ســوال گرفــت، جــزوه پیــش رو در واقــع تاشــی جهــت تبییــن مناســبات ایــران - 

ــری اســت. ــر انقــاب و مقــام معظــم رهب ــکا در منظومــه فکــری معمــار کبی آمری



محمد باقر مهدوی

 نقد و بررسی ادعاهای عجیب آقای هاشمی

ــن روزهــای  ــا آخری ــی نشــان می دهــد کــه ایشــان ت ــام خمین ــات ام ــق بیان بررســی دقی
حیــات پربرکــت خــود، بــر خــاف ادعــای آقــای هاشــمی، هیــچ گاه از موضــع خــود 
ــا  ــد و ب ــینی نکرده ان ــل، عقب نش ــول و فع ــلطه، در ق ــام س ــا نظ ــت ب ــوص ضدی در خص

ــد. ــق نبوده ان ــکا« مواف ــر آمری حــذف شــعار »مــرگ ب

ــای هاشــمی رفســنجانی،  ــگاه اطاع رســانی آق ــده توســط پای ــن منتشرش ــر اســاس مت ب
ــن  ــذف ای ــا ح ــام ب ــه ام ــکا« و اینک ــر آمری ــرگ ب ــعار »م ــذف ش ــادآوری ح ــا ی وی ب
شــعار موافــق بودنــد و واکنش هــای تنــد بعــدی و جوســازی های به عمل آمــده در ایــن 
خصــوص تأکیــد می کنــد: »تمــام مطلــب همــان بــود کــه نوشــته بــودم. اآلن هــم دقیقــاً 
ــی  ــع عموم ــه در مجام ــم ک ــق نبودی ــر حــال مواف ــه ه ــادم نیســت کــه چــه نوشــتم. ب ی

آیا امام با حذف شعار »مرگ بر آمریکا« موافق بود؟
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ــر بنی صــدر شــعار داغ  مــرگ کســی را شــعار دهیــم. مثــًا در اجتماعــات مــا مــرگ ب
مــردم بــود کــه در نمــاز جمعــه خواهــش کــردم کــه نگوینــد. مــرگ بــر بــازرگان بــود 
ــا شــوروی  ــم اآلن ب ــود کــه گفت ــر شــوروی ب ــرگ ب ــد. م کــه خواهــش کــردم نگوین
مشــکل آن چنانــی نداریــم. دربــاره ی آمریــکا هــم گفتــه بــودم. مــن ذاتــاً بــا حرف هــای 

ــم.« ــد نمی دان ــا را مفی ــم و آن ه ــی ها مخالف ــد و فحاش تن

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در پاســخ بــه اینکــه »چــرا شــعار مــرگ بــر ایــن 
و آن را نمی پســندید؟« گفــت: مــرا یــک اصــل قرآنــی بــه ایــن روحیــه رســانده اســت. 
ــد  ــا فحــش می دادن ــه بت ه ــه مســلمانان صــدر اســام کــه ب ــد ب ــان خداون ــرآن از زب ق
 ـ بــت کــه مهــم نیســت ـ  می گویــد: »حــق نداریــد بــه بت هــای آن هــا فحــش بدهیــد: و 
ال تّســب الذیــن یدعــون مــن دون اهلل« می فرمایــد بت هــا را ســب نکنیــد، چــون آن هــا 

هــم متقابــًا بــه خــدا بــد می گوینــد و باعــث گمراهــی بیشــتر آن هــا می شــوید.

در اینجــا الزم اســت اظهــارات، از دو جنبــه ی دینــی و تاریخــی مــورد بررســی و تحلیــل 
ــرار گیرد: ق

1.بررسی دینی:

ــه  ــن دون اهلل« ب ــون م ــن یدع ــب الذی ــریفه ی »ال تّس ــه ی ش ــری از آی ــا بهره گی ــان ب ایش
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه نبایســت مــرگ بــر کســی گفتــه شــود. روشــن ایــرادی کــه 
بــه ایــن تفســیر وارد اســت آن اســت کــه ایــن تفســیربه رأی تنهــا مســتند بــه یــک آیــه 
ــر  ــی دیگ ــه در آیات ــت ک ــی اس ــن در حال ــه و ای ــام گرفت ــد انج ــات کام اهلل مجی از آی
ــردد.  ــاهده می گ ــمی مش ــای هاش ــور آق ــاف تص ــی خ ــریف، نص ــاب ش ــن کت از همی
برخــی نمونه هــای آن عبارت انــد از: »قُتـِـَل اْلِنْســاُن مــا أَْکَفــَره«: مــرگ بــر ایــن انســان، 
«: بریــده  چقــدر ناســپاس اســت )عبــس، آیــه ی 17(1 و یــا »تَبَّــْت یـَـدا أَبـِـی لََهــٍب َو تـَـبَّ
ــرب از  ــاح ع ــن در اصط ــن نفری ــان و ای ــر انس ــت ب ــى اس ــاُن نفرین ــَل اْلِنْس ــه قُِت ــه جمل ــاف گفت ــزان، ج 20، ص 337: »در کش ــه ی املی 1- ترجم
ــن اســلوب و  ــه گــوش عــرب مى خــورد و غلیظ تری ــه ب ــى اســت ک ــا همــه ی کوتاهــی اش خشــن ترین نفرین ــن دیگــر شــنیع تر اســت... ب هــر نفری

ــت.« ــده اس ــم گوین ــخط و خش ــر س ــن کام ب پرداللت تری
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باد هر دو دست ابولهب یا مرگ و خسران بر او باد.

ــه  ــرای مباهل ــر ماج ــال دیگ ــت. مث ــم نیس ــی ک ــی و اله ــارف دین ــوارد در مع ــن م از ای
اســت کــه پیامبــر اکــرم بــه همــراه اهــل بیــت )علیــه الســام( قصــد نفریــن طــرف مقابــل 
را داشــتند کــه بــه دلیــل عقب نشــینی طــرف مقابــل، بــه ســرانجام نرســید. مفهــوم »لعــن« 
ــمی،  ــای هاش ــت آق ــت برداش ــورت صح ــه در ص ــت ک ــق اس ــن مصادی ــی از همی یک
نبایســت مبانــی دینــی داشــته باشــد؛ حــال آنکــه در ســیره ی انبیــا و معصومیــن )علیهــم 

الســام( وجــود داشــته اســت.

بــه طــور کلــی، جایــگاه مفهــوم تبــری و برائــت در اندیشــه و رفتــار دینــی کامــًا روشــن 
اســت. شــعار مــرگ بــر مســتکبران نیــز بــر همیــن اســاس صــادر شــده و کامــًا مبنــای 
ــا برائــت از مشــرکین  ــر احیــای حــج ابراهیمــی و مشــخصاً ب دینــی دارد. تأکیــد امــام ب
ــود.  ــن اســاس ب ــر همی ــود( ب ــکا ب ــر آمری ــارز آن شــعار مــرگ ب ــاً ویژگــی ب )کــه اتفاق
ــردی  ــام( م ــه الس ــی )علی ــه(: »عل ــت اهلل علی ــری )رحم ــهید مطه ــتاد ش ــر اس ــه تعبی ب
ــر  ــت. ه ــزرگ اوس ــارات ب ــر از افتخ ــی دیگ ــن یک ــود. ای ــاز ب ــاز و ناراضی س دشمن س
ــاختن  ــی س ــی عمل ــه در پ ــی، ک ــاً انقاب ــارز و مخصوص ــدار و مب ــلکی و هدف آدم مس
ــی  ــدون ف ــه: یجاه ــت ک ــول خداس ــداق ق ــت و مص ــش اس ــدس خوی ــای مق هدف ه
ســبیل اهلل و ال یخافــون لومــه الئــم: در راه خــدا می کوشــند و از ســرزنش ســرزنش گری 
ــد، ناراضی ســاز و دشمن درســت کن اســت. لهــذا دشــمنانش، مخصوصــاً  ــم نمی کنن بی
در زمــان خــودش، اگــر از دوســتانش بیشــتر نبوده انــد، کمتــر هــم نبــوده و نیســتند. اگــر 
شــخصیت علــی امــروز تحریــف نشــود و همچنــان کــه بــوده ارائــه شــود، بســیاری از 
مدعیــان دوســتی اش در ردیــف دشــمنانش قــرار خواهنــد گرفــت. علــی )علیــه الســام( 
ــد و  ــت می ورزی ــی عنای ــه کس ــر ب ــه اگ ــت، بلک ــه نداش ــی ماحظ ــدا از کس در راه خ
ــاز  ــی دشمن س ــن حالت ــراً چنی ــود. قه ــدا ب ــر خ ــه خاط ــرد، ب ــه می ک ــی ماحظ از کس
اســت و روح هــای پرطمــع و پــرآرزو را رنجیــده می کنــد و بــه درد مــی آورد. در میــان 
ــداکار نداشــت؛  ــتانی ف ــه الســام( دوس ــی )علی ــد عل ــچ کــس مانن ــر هی اصحــاب پیامب



7
چرا مرگ بر آمریکا؟

همچنــان کــه هیــچ کــس ماننــد او دشــمنانی این چنیــن جســور و خطرنــاک نداشــت.«2

ــی نداشــته و  ــای دین ــا مبن ــه تنه ــارات ن ــن اظه ــای هاشــمی در ای ــن برداشــت آق بنابرای
ــر  ــیربه رأی تعبی ــا تفس ــا ب ــوان از آن تنه ــت و می ت ــا آن اس ــدی ب ــض ج ــه در تناق بلک

نمــود.

2. بررسی تاریخی:

ــرح  ــاب مط ــن کت ــه در ای ــی ک ــی تاریخ ــه ادعای ــود ک ــد نم ــد تأکی ــت بای 2-1. نخس
گردیــده بــه حــدی مبهــم و کلــی اســت کــه هــر گونــه اعتنــا و ارزش گــذاری تاریخــی 
ــه  ــر اینک ــی ب ــان دارد مبن ــخص ایش ــه ش ــاره ای ک ــت. اش ــد نیس ــدان مفی ــرای آن چن ب

»اآلن دقیقــاً یــادم نیســت« و ارجــاع دادن بــه آنچــه 
ایــن  روشــنگر  خــود  می خوانــد  طلــب  تمــام 

بی اعتبــاری تاریخــی اســت.

2-2. از ســویی بــا تــورق کتــاب چندجلــدی 
خاطــرات وی در طــول ســال های حیــات پربرکت 
ــه  ــورد ک ــم نمی خ ــه چش ــانه ای ب ــچ نش ــام، هی ام
امــام  بــه  را  پیشــنهادی  چــه روزی وی چنیــن 
)رحمــت اهلل علیــه( ارائــه نمــوده و مــورد موافقــت 
ایشــان قــرار گرفتــه اســت. در کل ایــن کتاب هــا، 
تنهــا اشــاره ای هرچنــد غیرمســتقیم بــه ایــن مســئله 
ــورد  ــت. م ــی اس ــور بررس ــه درخ ــود دارد ک وج
اول در کتــاب »بــه ســوی سرنوشــت« در خاطرات 
روز 14 تیــر 1363 اســت کــه چنیــن آمــده اســت: 

2- شهید استاد مطهری، جاذبه و دافعه، ص 108 تا 110.

�امام�خمینی�)رحمت�اهلل���
علیه(�با�درک�همین�مسئله�ی�

خطیر،�راه�اثبات�ادعاها�
در�مورد�نظرات�آن�پیر�

سفرکرده�را�مشخص�نموده�
و�فرموده�اند:�»اکنون�که�من�
حاضرم،�بعضی�نسبت�های�

بی�واقعیت�به�من�داده�
می�شود�و�ممکن�است�پس�
از�من،�در�حجم�آن�افزوده�
شود.�لهذا�عرض�می�کنم�

آنچه�به�من�نسبت�داده�شده�
یا�می�شود،�مورد�تصدیق�

نیست،�مگر�آنکه�صدای�من�
یا�خط�و�امضای�من�باشد�

با�تصدیق�کارشناسان�یا�در�
سیمای�جمهوری�اسالمی�

چیزی�گفته�باشم.«
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»...]آقــای  امــام  موســوی [ نماینــده ی  شوشــتر هــم  آمــد و پیشــنهاد قطــع  شــعار مــرگ  بــر 
ــم ، امــام  هــم   ــم  گرفته ای ــی  تصمی ــه  طــور اصول ــم  ب آمریــکا و شــوروی  را مــی داد. گفت

ــتیم .«3  ــت  هس ــر فرص ــی  منتظ ــد ول ــت  کرده ان موافق

ــه شــد، روشــن نیســت کــه ایــن موافقــت امــام در چــه  ــر گفت ــه کــه پیش ت همــان گون
زمانــی انجــام گرفتــه اســت و در جــای دیگــری )قبــل از ایــن روز( در خاطــرات آقــای 
ــدارد.  ــود ن ــا وج ــن ادع ــد ای ــر تأیی ــری دال ب ــب دیگ ــری، مطل ــند دیگ ــا س ــمی ی هاش
ــی  ــوده و تلق ــمی ب ــای هاش ــنهاد آق ــئله پیش ــن مس ــه ای ــم ک ــور کنی ــه تص ــر آنک مگ
ــام  ــا موافقــت ام ــوده اســت کــه در صــورت طــرح موضــوع، ب ــن ب شــخصی ایشــان ای
ــده ی  ــاز گوین ــئله، ب ــن مس ــرش ای ــورت پذی ــه در ص ــد ک ــد. هرچن ــد ش ــه خواه مواج
خاطــره دچــار ســهو شــده اســت. در مــورد دوم کــه اتفاقــاً مؤیــد همیــن فــرض اســت، 
هاشــمی در خاطــرات 11 اســفند همیــن ســال می نویســد: »نظــر مــن ایــن اســت کــه در 
صــورت پیــروزی در عملیــات ]بــدر[ امــام دســتور بدهنــد شــعار مــرگ بــر آمریــکا و 
ــر  ــر شــوروی، از موضــع قــدرت حــذف شــود.« در اینجــا صراحــت ایشــان ب مــرگ ب
ایــن اســت کــه ایــن مســئله مــورد پیشــنهاد ایشــان بــوده و هیــچ دلیلــی بــر موافقــت یــا 

ــورد.  ــم نمی خ ــه چش ــام ب ــت ام ــدم موافق ع

ــه  ــتناد ب ــد اس ــی نیازمن ــی تاریخ ــک بررس ــه ی ــت ک ــد دانس ــر بای ــه ی دیگ 2-3. از جنب
مــدارک مســتدل و قابــل وثــوق اســت و بــا صــرف یــک خاطــره از یــک شــخص ـ کــه 
خــود ذی نفــع نیــز هســت ـ  نمی تــوان یــک ادعــای تاریخــی را ثابــت نمــود. از ســویی 
امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( نیــز بــا درک همیــن مســئله ی خطیــر، راه اثبــات ادعاهــا 
ــه  ــون ک ــد: »اکن ــوده و فرموده ان ــخص نم ــفرکرده را مش ــر س ــرات آن پی ــورد نظ در م
ــت  ــن اس ــود و ممک ــن داده می ش ــه م ــت ب ــبت های بی واقعی ــی نس ــرم، بعض ــن حاض م
ــه مــن نســبت  ــم آنچــه ب ــزوده شــود. لهــذا عــرض می کن پــس از مــن در حجــم آن اف
ــط و  ــا خ ــن ی ــدای م ــه ص ــر آنک ــت، مگ ــق نیس ــورد تصدی ــود، م ــا می ش ــده ی داده ش

http://www.hashemirafsanjani.ir -3
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امضــای مــن باشــد بــا تصدیــق کارشناســان یــا در ســیمای جمهــوری اســامی چیــزی 
گفتــه باشــم.« واضــح اســت کــه ایــن ادعــای آقــای هاشــمی نــه تنهــا مســتند بــه ایــن دو 
مــدرک معتبــر نیســت، بلکــه خبــر واحــدی اســت کــه اتفاقــاً در داللــت و راویــان آن 

تردیدهــای جــدی وجــود دارد. 

2-4. بــر فــرض صحــت ادعــای هاشــمی، یــک پرســش جــدی وجــود دارد کــه اگــر 
امــام )رحمــت اهلل علیــه( موافــق بــا حــذف ایــن شــعار بوده انــد، چــرا هیــچ اقــدام عملــی 
ــام  ــان انج ــال های حیاتش ــول س ــام آن در ط ــرای انج ــان ب ــوی ایش ــتوری از س ــا دس ی
ــر  ــاد نظ ــه ی ــان ب ــمی ناگه ــای هاش ــال، آق ــت 25 س ــس از گذش ــون پ ــد و اکن نداده ان

ــت؟  ــاده اس ــام افت ــده ی ام برزمین مان

ــه  ــد ارائ ــروض بای ــی مف ــت تاریخ ــده ی روای ــش را ادعاکنن ــن پرس ــخ ای ــد پاس هرچن
دهــد، امــا مطالعــه ی رویکــرد و گفتمــان امــام )رحمــت اهلل علیــه( در مواجهــه بــا نظــام 

ــت.  ــت ماجراس ــن کننده ی واقعی ــود روش ــکا، خ ــلطه و آمری س

در مکتــب و گفتمــان امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( ضدیــت و مبــارزه بــا نظــام ســلطه 
و اســتکبار چنــان نهادینــه شــده اســت کــه در قــول و فعــل آن عزیــز ســفرکرده تبلــور 
ــزرگ« نامیــده و اعــام  ــا صراحــت تمــام، آمریــکا را »شــیطان ب ــه اســت. ایشــان ب یافت
مــی دارد: »آمریــکا دشــمن شــماره ی یــک مــردم محــروم و مســتضعف جهــان اســت.«4 
و از ملــت ایــران و ملــل مســلمان و محــروم جهــان چنیــن خواســته اند: »هــر چــه فریــاد 
ــارزان جبهــه ی توحیــد در سرتاســر جهــان  داریــد ســر آمریــکا بکشــید.«5 و همــه ی مب
ــکای  ــا آمری ــارزه ب ــه مب ــان ک ــه وظیفه م ــاً ب ــر دقیق ــد: »اگ ــارت دادن ــه بش ــن گون را ای
جنایتــکار اســت ادامــه دهیــم، فرزندانمــان شــهد پیــروزی را خواهنــد چشــید.« حضــرت 
امــام )رحمــت اهلل علیــه( آن هایــی را کــه بــه دنبــال مذاکــره و کنــار آمــدن بــا دشــمنان 

ــه عنــوان خائــن معرفــی می کنــد.  خــدا هســتند ب

4- صحیفه  ی امام )رحمت الله علیه(، ج 13، ص 212، 21 شهریور 1359.

5- هامن، ج 11، ص 121، 4 آذر 1358.
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ایشــان بــا صراحــت در نفــی هــر گونــه ســازش بــا اســتکبار جهانــی فریــاد برمــی آورد: 
»کســی تصــور نکنــد کــه مــا راه ســازش بــا جهان خــواران را نمی دانیــم، ولــی هیهــات 
ــد اســتخوان هایمان را  ــد!... اگــر بندبن ــه ملــت خــود خیانــت کنن کــه خادمــان اســام ب
ــد، اگــر زنده زنــده در شــعله های آتشــمان  جــدا ســازند، اگــر ســرمان را بــاالی دار برن
ــارت و  ــه اس ــان ب ــوی دیدگانم ــتی مان را در جل ــدان و هس ــر زن و فرزن ــوزانند، اگ بس

ــم.«6  ــر و شــرک را امضــا نمی کنی ــه ی کف ــد، هرگــز امان نام ــارت برن غ

حضــرت امــام خمینــی اعــام می نمایــد: »مــا اگــر قــدرت داشــته باشــیم، تمــام مســتکبرین 
ــد:  ــادآوری می کن ــلمانان ی ــه مس ــه( ب ــت اهلل علی ــام )رحم ــرد.«7 8ام ــم ب ــن خواهی را از بی
»مســلمانان بایــد بداننــد تــا زمانــی کــه تعــادل قــوا در جهــان بــه نفــع آنــان برقــرار نشــود، 
ــا  ــزرگ ی ــان مقــدم می شــود و هــر روز شــیطان ب ــع آن ــر مناف ــگان ب ــع بیگان همیشــه مناف
شــوروی بــه بهانــه ی حفــظ منافــع خــود، حادثــه ای را بــه وجــود می آورنــد. راســتی اگــر 
ــل  ــد و الاق ــل نکنن ــواران ح ــا جهان خ ــدی ب ــورت ج ــه ص ــود را ب ــائل خ ــلمانان مس مس
خــود را بــه مــرز قــدرت بــزرگ جهــان نرســانند، آســوده خواهنــد بــود؟ هم اکنــون اگــر 
ــا خــاک یکســان  ــع خویــش ب ــه ی حفــظ مناف ــه بهان ــکا یــک کشــور اســامی را ب آمری
کنــد، چــه کســی جلــوی او را خواهــد گرفــت؟ پــس راهــی جــز مبــارزه نمانــده اســت و 
بایــد چنــگ و دنــدان ابرقدرت هــا و خصوصــاً آمریــکا را شکســت.«9 ایشــان می فرماینــد: 
ــه  ــکار صدم ــکای جنایت ــاً آمری ــا خصوص ــه از ابرقدرت ه ــان همیش ــردم آزاده ی جه »م
ــکای  ــی و آمری ــرک جهان ــر و ش ــا کف ــی ب ــرای رویاروی ــود را ب ــزم خ ــا ع ــد و ت دیده ان

ســلطه گر جــزم ننماینــد، هــر روز شــاهد جنایتــی تــازه خواهنــد بــود.« 

ــا اســتکبار  ـ کــه یکــی از جنبه هــای مهــم آن  ــت ب ــی ضدی ــن تصــور اینکــه زمان بنابرای
ــام  ــرت ام ــار حض ــه و رفت ــت ـ  در اندیش ــی اس ــعارهای انقاب ــی و ش ــات سیاس در ادبی

6- هامن، ج 21، ص 69، 13 تیر 1367.

7- هامن، ج 6، ص 499، 17 فروردین 1358.

8- هامن، ج 21، ص 69، 13 تیر 1367.

9- هامن، ج 21، ص 69، 13 تیر 1367.
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ــن  ــه ای ــاً ک ــد. خصوص ــکل می نمای ــد، مش ــده باش ــگ ش ــه( کم رن ــت اهلل علی )رحم
ــت.  ــه یاف ــان ادام ــای ایش ــات و پیام ه ــن بیان ــا آخری ــرد ت رویک

ــدول از  ــه در ســطح ع ــام ن ــت ام ــد موافق حــال ممکــن اســت کــه برخــی تصــور کنن
استکبارســتیزی، بلکــه در شــعار »مــرگ بــر آمریــکا« بــوده اســت. حــال آنکــه مطالعــه ی 
تنهــا اســناد معتبــر )یعنــی بیانــات شــخص ایشــان( نشــان می دهــد کــه چنیــن نیــز نبــوده 
اســت. در طــول یــک دهــه رهبــری ایشــان، بارهــا گروه هــا و اقشــار گوناگــون مــردم 
بــه حضورشــان شــتافته اند و در مقابــل چشــمان ایشــان ایــن شــعار را ســر داده انــد و نــه 
ــد مســتقیم و  ــا تأیی ــن مســئله بارهــا ب ــا مخالفــت امــام مواجــه نشــده اند، بلکــه ای تنهــا ب

غیرمســتقیم امــام راحــل )رحمــت اهلل علیــه( همــراه گردیــد. 

بــرای مثــال، ایشــان در یکــی از بیانــات خویــش، بــا انتقــاد از کســانی کــه از مبــارزه بــا 
ــته  ــه خس ــد ک ــگ کرده ای ــت جن ــه وق ــما چ ــد: »ش ــده اند می فرماین ــته ش ــتکبار خس اس
بشــوید؟ شــما کــدام یکی تــان رفتــه اســت بــه جبهــه تــا یــک خســتگی احســاس بکنــد؟ 

کدامتــان حاضــر شــده اســت کــه آمریــکا و شــوروی را محکــوم کنــد؟«10 

همــان گونــه کــه پیش تــر گفتــه شــد، یکــی از تأکیــدات امــام راحــل عظیــم-
الشــأن بــر برائــت از مشــرکین در حــج بــود کــه البتــه گاه بــا ممانعــت ارتجــاع منطقــه 
ایــن خصــوص  ایشــان در  مواجــه می گردیــد.  بــه آن،  وابســته  و روحانی نمایــان 
ــر آمریــکا و اســرائیل و  ــاد مــرگ ب ــد مــزدور کــه فری ــه آن آخون ــد ب ــد: »بای می فرماین
ــر  ــه رســول خــدا و متابعــت از ام ــد گفــت تأســی ب شــوروی را خــاف اســام می دان
خداونــد تعالــی، خــاف مراســم حــج اســت؟ آیــا تــو و امثــال تــو آخونــد آمریکایــی 
ــد و  ــه می کنی ــد را تخطئ ــر خداون ــه و ســلم( و ام ــه و آل ــی  اهلل  علی فعــل رســول اهلل  )صل
تأســی بــه آن بزرگــوار و اطاعــت فرمــان حــق تعالــی را بــر خــاف می دانیــد و مراســم 
ــع  ــرای مناف ــول را ب ــدا و رس ــر خ ــد و اوام ــه می کنی ــار تنزی ــت از کف ــج را از برائ ح
ــمنان  ــه دش ــبت ب ــن را نس ــت و نفری ــپارید و برائ ــیان می س ــاق نس ــه ط ــود ب ــی خ دنیای

10- فلسفه ی حج و ابعاد سیاسی آن، صحیفه ی امام، ج 18، ص 55.
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اســام و محاربــان بــا مســلمانان و ســتمگران بــر مســلمین کفــر می دانیــد؟ مــا امیدواریــم 
کــه دولــت ســعودی بــه وسوســه ی ایــن آخوندهــای از خــدا بی خبــر گــوش فــرا ندهــد 
و مســلمین را، همــان طــور کــه وعــده نمــوده اســت، در مراســم حــج و برائــت از کفــار 
ــی و  ــران ایران ــان، خصوصــاً زائ ــا آن ــی ب ــن عمــل اله و مشــرکان آزاد گــذارد و در ای
فلســطینی و لبنانــی و افغانــی کــه مــورد تجــاوز کفــار قــرار گرفته انــد، هماهنــگ شــود 
تــا دشــمن مشــترک همــه ی مظلومــان را بــا نــدای واحــد بــه عالمیــان معرفــی کننــد.«11 

ــران  ــیاری از س ــه بس ــف بارتر آنک ــم: »تأس ــان می خوانی ــات ایش ــر از بیان ــای دیگ در ج
ــن  ــری از ای ــن اعمــال وحشــیانه و جلوگی ــا ای ــه ب ــه جــای مقابل کشــورهای اســامی، ب
کشــتار بی رحمانــه، بــه عاملیــن ایــن جنایــت، یعنــی اســرائیل غاصــب، دســتمزد داده و 
او را بــه رســمیت می شناســند و بــه جــای قطــع رابطــه بــا عامــل اصلــی، یعنــی آمریــکای 
جهان خــوار، هــر روز روابــط خــود را بــا او محکم تــر و گســترده تر می کننــد و 
ــعار  ــنیدن ش ــی از ش ــد، حت ــاری فرورفته ان ــکوت مرگ ب ــود در س ــه خ ــته از اینک گذش
مــرگ بــر اســرائیل و مــرگ بــر آمریــکا واهمــه داشــته و بــه شــدت از آن جلوگیــری 

می کننــد.«12 

ــا  ــای م ــا را، پیرمرده ــای م ــاز جوان ه ــس حج ــد: »پلی ــر می فرماین ــای دیگ ــا در ج ی
ــا  ــا؟ این ه ــد این ه ــه کرده ان ــد. چ ــد، برگردانن ــت کنن ــا را بازداش ــا را، بچه ه را، زن ه
مســلمان نیســتند؟! چــه گفته انــد مگــر؟ گفته انــد مــرگ بــر آمریــکا! مــرگ بــر 
شــوروی! مــرگ بــر اســرائیل!... مگــر چــه کرده انــد این هــا کــه همــه مــورد مرحمــت 
]قــرار گرفته انــد[ دارنــد فریــاد اســام را می کشــند.«13 تعبیــر امــام از مــرگ بــر آمریــکا 
ــه عنــوان »فریــاد اســام« خــود روشــنگر آن اســت کــه ادعــای غیردینــی بــودن ایــن  ب

شــعار کامــًا باطــل اســت. 

11- هامن، ج  18، ص 91 و 92، 12 شهریور 1362.

12- هامن، ج 17 ، ص 11، 4 مهر 1363.

ــران کل و مســئوالن  ــان، مدی ــر هامهنگــی حــوزه و دانشــگاه، معاون ــی در جمــع رؤســای دانشــگاه ها، اعضــای دف ــام خمین ــات ام 13- بیان
ــور، ج 17، ص 23 و 24. ــه ی ن ــی، 28 شــهریور 1361، صحیف ــوزش عال ــگ و آم ــرورش و وزارت فرهن ــوزش و پ ــتادی ـ اجرایی وزارت آم س
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بــاز در جای جــای بیانــات امــام تأکیــد بــر ایــن شــعار رهبــری وجــود دارد: »مــا 
ــان  ــور خودم ــتیم و کش ــتمگر می دانس ــتیم و س ــم می دانس ــکا را ظال ــه از اول آمری ک
ــم  ــن او می دیدی ــا، در دام ــابق اینج ــت س ــت حکوم ــطه ی خیان ــه واس ــان او ب را در دام
ــد  ــکا گفتن ــر آمری ــرگ ب ــد و م ــام کردن ــردم قی ــا او، م ــم ب ــت کردی ــت، مخالف هس
ــوب  ــان را خ ــد و عذرش ــم گرفتن ــی را ه ــه ی جاسوس ــد و آن الن ــم کردن ــل ه و عم
ــه  ــود ک ــه می ش ــا گفت ــه م ــم ب ــروز ه ــا ام ــان. ت ــراغ کارش ــد س ــه رفتن ــتند، هم خواس
این هــا بــا آمریــکا هم دســت اند! کانّــه آمریــکا و مــا  هــر دو بــا هــم هم دســت 
هســتیم کــه بــا آمریــکا مجادلــه کنیــم! ایــن جــز انحطــاط اخاقــی اســت کــه در ایــن 
ســران کشورها ]ســت[. بســیاری از کشــورها رو بــه سراشــیبی دارنــد می رونــد.«14

ایــن عبــارت در اندیشــه ی امــام، تنهــا شــعار 
ــر  ــه تعبی ــت و ب ــز هس ــد نی ــه کارآم ــت، بلک نیس
ــا اآلن  ایشــان، »اگــر همــه ی مســلمینی کــه در دنی
هســتند، کــه قریــب یــک میلیــارد هســتند، اگــر در 
ــاد  ــه، فری ــد از خان ــرون بیاین ــه بی ــدس، هم روز ق
ــر اســرائیل  ــرگ ب ــکا و م ــر آمری ــرگ ب ــد م بکنن
ــا  ــرای آن ه ــول ب ــن ق ــر شــوروی، همی و مــرگ ب
مــرگ مــی آورد.«15 آری! نابــود نمــودن نظــام 
ســلطه یــک آرمــان حقیقــی نظــام اســامی اســت 
ــدا  ــه(: »از خ ــت اهلل علی ــام )رحم ــان ام ــه بی ــه ب ک
ــی  ــا ارزان ــه م ــدرت را ب ــن ق ــه ای ــم ک می خواهی
دارد کــه نــه تنهــا از کعبــه  ی مســلمین، کــه از 

ــم.«16  ــدا درآوری ــه ص ــوروی را ب ــکا و ش ــرگ آمری ــوس م ــز ناق ــان نی ــاهای جه کلیس

14- 14 فروردین 1361.

15- صحیفه ی امام، ج 13، ص 80، 15 مرداد 1359.

16- هامن، ج 21، ص 89.
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ــاه پیــش  ــد م همچنیــن در آخریــن دغدغه هــای امــام، کــه در منشــور روحانیــت و چن
از رحلــت ایشــان نگاشــته شــده اســت، می خوانیــم: »آغــوش کشــور و انقــاب همیشــه 
بــرای پذیرفتــن همــه ی کســانی کــه قصــد خدمــت و آهنــگ مراجعــت داشــته و دارنــد 
گشــوده اســت، ولــی نــه بــه قیمــت طلبــکاری آنــان از همــه ی اصــول، کــه چــرا مــرگ 
ــور و  ــان پرش ــل جوان ــکا را در عم ــر امری ــرگ ب ــعار م ــا ش ــد!«17 »م ــکا گفتی ــر آمری ب
قهرمــان و مســلمان در تســخیر النــه ی فســاد و جاسوســی آمریــکا تماشــا کرده ایــم، مــا 
همــه ی شــعارهایمان را بــا عمــل محــک زده ایــم... اآلن هــم ســخت معتقــدم کــه آنــان 
]لیبرال هــا[ بــه چیــزی کمتــر از انحــراف انقــاب از تمامــی اصولــش و هــر حرکــت بــه 

ــد.«18  ــت نمی کنن ــوار قناع ــکای جهان خ ــوی آمری س

ــه(  ــام )رحمــت اهلل علی ــات و پیام هــای ام ــن بیان ــی در آخری ــب اینجاســت کــه حت جال
ــن نشــان دهنده ی آن اســت کــه  ــکا« وجــود دارد و ای ــر آمری ــر »مــرگ ب ــد ب ــز تأکی نی
ایشــان تــا آخریــن روزهــای حیــات پربرکــت خــود، بــر خــاف ادعــای آقــای هاشــمی، 
ــل،  ــول و فع ــلطه، در ق ــام س ــا نظ ــت ب ــوص ضدی ــود در خص ــع خ ــچ گاه از موض هی

ــد. ــق نبوده ان ــکا« مواف ــر آمری ــرگ ب ــعار »م ــذف ش ــا ح ــد و ب ــینی نکرده ان عقب نش

17- هامن، ج 21، ص 286.

18- هامن، ج 21، ص 285.



محمد شیخانی
استضعاف و  استکبار  از  انقالب  کبیر  معمار  تعبیر   

تبیین اندیشه ی امام خمینی )رحمت اهلل علیه(

ــی  ــتضعفین معرف ــدت مس ــی را وح ــتکبار جهان ــا اس ــه ب ــی مقابل ــرد اصل ــان راهب ایش
می کننــد و از آن هــا می خواهنــد حــول محــوری بــا عنــوان جبهــه و حــزب مســتضعفین 

ــد. ــل مســتکبران، یــک امــت واحــده را تشــکیل دهن ــد و در مقاب گــرد هــم بیاین

ــه ای  ــاً دارای ریش ــتکبر، اساس ــتکبار و مس ــتضعف، اس ــتضعاف، مس ــد اس ــی مانن واژه های
ــان یــاد شــده اســت، امــا ایــن مهــم  قرآنــی هســتند و در بســیاری از آیــات قرآنــی از آن
بعــد از دوران ائمــه ی اطهــار تــا مدت هــای مدیــدی بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود تــا 
اینکــه در گفتمــان امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه(، هماننــد دال هایــی ســرگردان، مجدداً 
ــد  ــی مانن ــب خرده گفتمان های ــود را در قال ــتیای خ ــر اس ــار دیگ ــد و ب ــدی ش مفصل بن
استکبارســتیزی و مســتضعف پروری در درون گفتمــان بزرگ تــر حکومــت اســامی 
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و احیــای ســیره ی نبــوی بازیافــت. بنیان گــذار جمهــوری اســامی ایــران، در طــول 
نهضــت الهــی خــود، بــه مبــارزه ی اصولــی بــا مســتکبرین و اعــام حمایــت از مســتضعفان 
ــارزه  ــارز مب ــای ب ــران را یکــی از نموده ــد و انقــاب اســامی ای و کوخ نشــینان پرداختن

ــتند.1  ــتکبرین می دانس ــا مس ــان ب حق گوی

بــدون تردیــد تراوشــات فکــری یــک نظریه پــرداز، فیلســوف یــا متفکــر بســیار 
ــا  ــاط ب نشــئت گرفته از جهان بینــی و نظــام ارزشــِی مــورد پذیــرش وی اســت و در ارتب
امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( نیــز ایــن مســئله صــادق اســت. استکبارســتیزی را بایــد 
یکــی از محوری تریــن مفاهیــم موجــود در اندیشــه و گفتمــان امــام خمینــی )رحمــت 
ــان  ــول دوران حیاتش ــان در ط ــل ایش ــول و فع ــای آن در ق ــه ردپ ــت ک ــه( دانس اهلل علی

ــل مشــاهده اســت.  آشــکارا قاب

در ایــن مقالــه تــاش می شــود تــا رویکــرد بنیان گــذار جمهــوری اســامی ایــران نســبت 
بــه مقولــه ی اســتکبار جهانــی مــورد بررســی و تبییــن قــرار بگیــرد. ســؤال اصلــی در ایــن 
یادداشــت ایــن اســت کــه مهم تریــن مؤلفه هــای اســتکبار و عوامــل ایجاد کننــده ی آن 
از نــگاه بنیان گــذار انقــاب اســامی ایــران چیســت؟ بــه ایــن منظور، از ســویی، چیســتی 
اســتکبار بــه عنــوان یــک درد اساســی و مشــکل در اندیشــه ی امــام مــورد بررســی قــرار 
ــن  ــن درد و همچنی ــدیدکننده ی ای ــی و تش ــم ایجاب ــر، عائ ــویی دیگ ــرد و از س می گی
ــان  ــه ی ایش ــه ی اندیش ــی در آیین ــتکبار جهان ــکیل دهنده ی اس ــای تش ــن مؤلفه ه مهم تری
مــورد بررســی قــرار می گیــرد و در نهایــت راهکارهــای عــاج اســتکبار و بــه عبارتــی 

راهکارهــای استکبارســتیزی نیــز از نــگاه امــام راحــل بررســی می شــود.

 

1. چیستی و مصادیق استکبار 

ــی و  ــت: برتری جوی ــده اس ــر ش ــانه ذک ــد نش ــتکبران چن ــرای مس ــم ب ــرآن کری در ق

1- استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی، مؤسسه ی تنظیم و نرش آثار امام خمینی، چاپ اول، تابستان 1380.
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خودبزرگ نمایــی، نــه برتــری واقعــی؛2 تفرقه افکنــی در میــان مردمــان محــروم و 
ــردم.4  ــه م ــن ب ــر و توهی ــتضعف؛3 تحقی مس

از دیــد مفســران کام پــروردگار نیــز اســتکبار و تکبــر در معنــای کلــی یعنــی اینکه انســان 
خــود را بــزرگ شــمرد و در موضعــی قــرار دهــد کــه الیــق آن نیســت و از همیــن رو، 
جــزء رذایــل اخاقــی شــمرده می شــود. مســتکبر خــود را صاحــب اختیــار و »رب« مــردم 

می دانــد و تــاش می کنــد تــا در میــان مــردم مســتضعف بــر مســند الوهیــت نشــیند.5 

ــاب اســتکبار قیــد  ــز در ب ــه( نی آنچــه در دســتگاه فکــری امــام خمینــی )رحمــت اهلل علی
شــده اســت، شــباهت بســیار زیــادی بــا ایــن تعاریــف لغــوی از اســتکبار دارد. امــام خمینی 
ــتان و  ــه زیردس ــاوز ب ــدی و تج ــدا، تع ــده ی خ ــمردن بن ــک ش ــادل کوچ ــتکبار را مع اس
فخرفروشــی بــر دیگــران عنــوان می کننــد. ایشــان همچنیــن در بیــان مصادیــق مســتکبران، 
گــروه معــدودی را مثــال نمی زننــد، بلکــه تمــام افــرادی کــه خصوصیــات فــوق را داشــته 

باشــند، از نــگاه ایشــان ممکــن اســت بــه اســتکبارگری روی بیاورنــد: 

ــور،  ــای جمه ــه رؤس ــتند ب ــر نیس ــاطین، منحص ــه س ــتند ب ــر نیس ــتکبرین منحص »...مس
ــک  ــی دارد؛ ی ــای اعم ــک معن ــتکبار ی ــتمگر. اس ــای س ــه دولت ه ــتند ب ــر نیس منحص
ــورد  ــمردند و م ــف ش ــا را ضعی ــام ملت ه ــه تم ــتند ک ــب هس ــان اجان ــش هم مصداق
ــاطین  ــر، س ــای جائ ــن دولت ه ــم همی ــورد ه ــک م ــد؛ ی ــرار دادن ــدی ق ــاوز و تع تج
ــه آن هــا تعــدی می کننــد،  ســتمگر کــه ملت هــای خودشــان را ضعیــف می شــمرند و ب
ــت را  ــمردند و مل ــف می ش ــت را ضعی ــد. مل ــا دراز می کنن ــه ملت ه ــدی ب ــت تع دس
ــرد،  ــر ف ــد. ه ــاوز می کردن ــدی و تج ــت تع ــه مل ــد و ب ــر می کردن ــتکبار نظ از روی اس
می شــود کــه مســتضعف باشــد و می شــود مســتکبر باشــد. اگــر مــن بــه زیردســت های 
خــودم، ولــو چهــار نفــر باشــد، تعــدی و تجــاوز کــردم و آن هــا را کوچــک شــمردم، 

2- سوره ی احقاف، آیه ی 20.

3- سوره ی قصص، آیه ی 4. 

4- سوره ی زخرف، آیه ی 54. 

5- احمد بهشتی، ویژگی های استکبار، مجله ی مکتب اسام، سال بیست ویکم، شامره ی 6، ص 38. 
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ــتضعف.«6 ــتکبرم و او مس ــن مس ــمردم، م ــک ش ــدا را کوچ ــده ی خ بن

 2. مؤلفه های شکل گیری استکبار جهانی

ــا  ــه ی مؤلفه ه ــل در زمین ــام راح ــی ام ــه ی سیاس ــای اندیش ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک
و عوامــل تشــکیل دهنده ی اســتکبار جهانــی ایــن اســت کــه حرکــت و ســیر اندیشــه ی 
ایشــان، حرکــت از درون اســت و یــک ســره بــه ســراغ عوامــل بیرونــی ایجــاد اســتکبار 
جهانــی نمــی رود. امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه(، در مرحلــه ی نخســت، عــدم بیداری 
و آگاهــی مســتضعفین و همچنیــن غفلــت آن هــا را بــه عنــوان مؤلفــه ی نخســت، ایجــاد 
ــیاری  ــد بس ــران معتقدن ــامی ای ــوری اس ــذار جمه ــد. بنیان گ ــی می کنن ــتکبار معرف اس
ــرد آن  ــن عملک ــتکبار و همچنی ــص اس ــی، از خصای ــل و نادان ــل جه ــه دلی ــردم، ب از م
ــدار رســالت  ــن دار و دغدغه م ــد روشــن فکران دی ــه بای ــن زمین ــد و در ای آگاهــی ندارن
ــتکبرین  ــا مس ــان را ب ــتضعفین وظیفه ش ــد: »مس ــده بگیرن ــر عه ــا را ب ــازی توده ه آگاه س
ــم کــه این هــا  ــم؛ نمی دانی ــا هــم نمی دانی ــد. م ــراً نمی دانن ــن مســتضعفین اکث ــد. ای بفهمن
چــه بــه ســر مــا آورده انــد، بعضــی از ورقه هــای کوچکــش دســت ماســت و می دانیــم.«7 

ــا  ــه آن مبت ــای اســام ب ــز مشــکل دیگــری اســت کــه دنی ــرآن نی دوری از اســام و ق
شــده اســت و اگــر مســلمین بــه حســب امــر 
ــه ریســمان  خــدای متعــال، متفــرق نمی شــدند و ب
مشکاتشــان،  تمــام  می زدنــد،  چنــگ  الهــی 
اعــم از سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی، رفــع 
ــا  ــا آن ه ــت ب ــی نمی توانس ــچ قدرت ــد و هی می ش
مقابلــه کنــد. لکــن بــه واســطه ی غفلــت بعضــی و 
عــدم توجــه و تغافــل بعضــی، از ایــن امــر محــروم 
ــد،  ــدا نکن ــق پی ــر الهــی تحق ــن ام ــا ای ــد و ت ماندن

6- امام خمینی )رحمت الله علیه(، صحیفه ی نور، ج 6، ص 272. 

7- هامن، ج 11، ص 17. 
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ــند.8  ــته باش ــتری را داش ــای بیش ــار گرفتاری ه ــلمین انتظ ــد مس بای

ــزرگ  ــای ب ــه قدرت ه ــتگی ب ــه، وابس ــران، در ادام ــامی ای ــوری اس ــذار جمه بنیان گ
ــی  ــتکبار جهان ــاد اس ــر ایج ــه ی دیگ ــوان مؤلف ــه عن ــان را ب ــای آن ــرس از تهدیده و ت
معرفــی می کنــد. ایشــان ضمــن تأســف از انحطــاط برخــی ســران کشــورهای اســامی 
ابرقدرت هــا  »ایــن  می فرمایــد:  مســتکبران  برابــر  در  ذلت آورشــان  رفتارهــای  و 
ــل  ــارس هــم مث ــج ف ــن بدبخت هــای خلی ــه همــه جــا مســلط بشــوند و ای ــد ب می خواهن
کویــت گرفتــار ایــن وسوســه شــده اســت، خیــال می کنــد کــه اگــر در دامــن آمریــکا 

ــت.«9  ــتباه اس ــن اش ــود و ای ــاص می ش ــرود، خ ب

ســپس ایشــان در خــارج از جهــان مســلمین نیــز مؤلفه هــای ایجــاد اســتکبار جهانــی را 
ــل،  ــن عام ــوان مهم تری ــه عن ــتکبران را ب ــی مس ــاری روح ــد و بیم ــت وجو می کنن جس
ــود و  ــتکباری خ ــاص اس ــد خ ــان را از دی ــتکبرین، جه ــد: »مس ــرار می دهن ــر ق ــد نظ م
آن بیمــاری روحــی کــه در آن هــا هســت، نــگاه می کننــد و ایــن بیمــاری موجــب ایــن 
ــد.  ــاب نمی کنن ــان حس ــا از جه ــا را این ه ــزرگ ملت ه ــای ب ــه توده ه ــت ک ــده اس ش
ــه  ــی ک ــا را، آن های ــزرگ ملت ه ــرهای ب ــایر قش ــه س ــت ک ــتکبرین اس ــد مس ــن دی ای
دریایــی هســتند، این هــا را نمی بیننــد؛ یعنــی ایــن بیمــاری اســباب ایــن شــده اســت کــه 

ــد.«10 آن هــا را نبینن

 

3. حربه های استکبار از نگاه امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 

امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( معتقــد بودنــد اســتکبار جهانــی بــرای نیــل بــه اهــداف 
خــود، راهکارهــای مختلفــی را مــد نظــر قــرار می دهــد و ضــرورت دارد کــه مســلمانان 
بــا ایــن حربه هــا آشــنایی کامــل داشــته باشــند. برخــی از ایــن راهکارهــا از نــگاه ایشــان 

8- هامن، ج 7، ص 176. 

9- هامن، ج 20، ص 90. 

10- هامن، ج 11، ص 88. 
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عبارت انــد از:

 
3-1. استفاده ی ابزاری از دولت های منطقه 

برخــی از دولت هــا کــه از پشــتوانه ی محکــم ملــی و درونــی برخــوردار نیســتند، بــه دام 
اســتعماری قدرت هــای بــزرگ گرفتــار می آینــد و در بحران آفرینی هــای اســتکبار 
ــن  ــه( در ای ــت اهلل علی ــی )رحم ــام خمین ــد. ام ــی می کنن ــام نقش آفرین ــان اس در جه
ــرای شــبانی و حفــظ منافــع خــود  ــاره توصیــه می فرماینــد: »از گرگ هــا و درنده هــا ب ب
ــما  ــد، ش ــاب کن ــان ایج ــه منافعش ــه ای ک ــا آن لحظ ــن ابرقدرت ه ــد. ای ــتمداد نطلبی اس
ــت،  ــمنی و صداق ــتی و دش ــان دوس ــش آن ــد و پی ــی می کنن ــود را قربان ــتان خ و دوس

ــدارد.«11 ارزشــی ن

 
3-2. مقابله با انقالب اسالمی 

از نــگاه امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( یکــی از مهم تریــن حربه هــای اســتکبار 
ــن  ــود و ای ــران ب ــاب ای ــه انق ــبت ب ــی نس ــادی و بدبین ــای بی اعتم ــاد فض ــی، ایج جهان
ــران، بســیاری از معــادالت سیاســی در  ــوع انقــاب ای ــود کــه وق مســئله ناشــی از آن ب
منطقــه ی خاورمیانــه را بــه هــم ریختــه بــود. ایشــان در توصیــه ای بــه ســران کشــورهای 
ــاب  ــام و انق ــر اس ــوه دادن خط ــزرگ جل ــبهه و ب ــای ش ــد: »الق ــامی می فرماین اس
ــد  ــم و جدی ــد قدی ــان ترفن ــه هم ــورهای منطق ــرای کش ــران ب ــامی ای ــوری اس و جمه
ــکاری  ــم و هم ــو تفاه ــش ج ــق، از پیدای ــن طری ــه از ای ــت ک ــوده اس ــواران ب جهان خ

مســالمت آمیز جلوگیــری نماینــد.«12 

11- هامن، ج 20، ص 120. 

12- هامن. 
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4. استکبارستیزی و راهکارهای آن در اندیشه ی امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 

و  مســتضعفین  پیــکار  علیــه(،  اهلل  )رحمــت  امــام خمینــی  اندیشــه ی  آیینــه ی  در 
مســتکبرین، بــر اســاس تضــاد طبقاتــی نیســت، بلکــه یــک مبــارزه ی اصولــی و 
برخاســته از پایه هــای فکــری و اعتقــادی اســت کــه ریشــه در دیــن دارد. بــه ایــن معنــا 
کــه بیــن دســتگاه های اســتکباری و حکومت هــای الهــی، همــواره یــک تقابــل ذاتــی 
ــه نحــوی کــه تاریــخ بشــر همــواره شــاهد جنــگ و ســتیز مســتکبرین  وجــود دارد؛ ب

ــوده اســت.  ــا مســتضعفین ب ب

معمــار کبیــر انقــاب، بــه تأســی از آموزه هــای اســامی، محیــط بین الملــل را بــه 
صــورت دوقطبــی و بــر مبنــای مواجهــه ی ایدئولوژیــک دو جنــاح مســتکبرین و 
مســتضعفین می نگریســت و سیاســت اصلــی انقــاب را حــول محــور تقابــل و منازعــه ی 
ــل از  ــی در شــرق و غــرب و گسســت کام ــا کانون هــای اســتکبار جهان آشــتی ناپذیر ب

ــود.  ــف می نم ــان تعری آن

ایشــان مبــارزه بــا اســتکبار را همــواره ســرلوحه ی مکتــب فکــری و عملــی خــود قــرار 
داده بودنــد و عــاج درد اســتکبار نیــز در اندیشــه و نهضــت ایشــان قابــل بررســی اســت.

 

4-1. بیداری و هوشیاری مسلمین 

امــام راحــل همچنــان کــه در مقولــه ی شــکل گیری اســتکبار، ابتــدا بــه بررســی عوامــل 
ــود  ــه خ ــی را ب ــر اصل ــدا تلنگ ــز ابت ــا آن نی ــارزه ب ــرای مب ــد، ب ــه بودن ــی پرداخت درون
مســلمانان می زننــد و خواهــان بیــداری آن هــا هســتند: »بایــد مظلومــان جهــان بیــدار و 
هوشــیار باشــند و از ایــن توطئه هــا و حیله هــا گــول نخورنــد و بــه فعالیــت خــود در راه 
رســیدن بــه آزادی و خــروج از قیدوبندهــای اســتعماری و اســتثماری ادامــه دهنــد...«13 

ایشــان ســپس در ادامــه مســتضعفین را بــه خیــزش علیــه ابرقدرت هــا ترغیــب می کننــد: 
13- هامن، ج 19، ص 102. 
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»ای ملت هــای مســلم، ای ملت هــای مظلــوم همــه ی کشــورهای اســامی، ای ملت هــای 
عزیــزی کــه در تحــت ســلطه ی اشــخاصی واقــع شــدید، بیــدار بشــوید، برخیزیــد از جــا. 
ای مســتضعفین جهــان، برخیزیــد و در مقابــل ابرقدرت هــا بایســتید کــه اگــر ایســتادید، 

ــد.«14 ــد بکنن ــچ کاری نمی توانن این هــا هی

 

4-2. تشکیل حزب مستضعفین 

ــه عبــارت دیگــر، از  هــر اندیشــه ای بــرای نهادینــه شــدن، نیازمنــد نهادســازی اســت. ب
طریــق نهادهــا می تــوان اندیشــه ها را از حالــت تئوریــک صــرف خــارج کــرد و آن هــا 
را در عرصــه ی عمــل نیــز محــک زد. امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( نیــز بــه خوبــی 
ضــرورت ایــن مســئله را درک کــرده بودنــد. بنابرایــن ایشــان مبــارزه ی کورکورانــه و 
بی هــدف علیــه مســتکبران را توصیــه نمی کننــد و از مســلمانان می خواهنــد تــا در ایــن 

زمینــه یــک جبهــه ی واحــد تشــکیل دهنــد:

»مــن امیــدوارم کــه یــک حــزب بــه اســم "حــزب مســتضعفین" در تمــام دنیــا بــه وجــود 
بیایــد و همــه ی مســتضعفین بــا هــم در ایــن حــزب شــرکت کننــد و مشــکاتی کــه ســر 
راه مســتضعفین اســت از میــان بردارنــد و قیــام در مقابــل مســتکبرین و چپاولگــران شــرق 
و غــرب کننــد و دیگــر اجــازه ندهنــد کــه مســتکبرین بــر مســتضعفین عالــم ظلــم کننــد 
و نــدای اســام را و وعــده  ی اســام را، کــه حکومــت مســتضعفین بــر مســتکبرین اســت 

و وراثــت ارض بــرای مســتضعفین اســت، متحقــق کننــد.«15

ایشــان همچنیــن در وصیت نامــه ی سیاســی ـ الهی خویــش، خطــاب بــه مســتضعفان 
می فرماینــد: »شــما ای مســتضعفان جهــان و ای کشــورهای اســامی و مســلمانان جهــان، 
بــه پــا خیزیــد و حــق را بــا چنــگ و دنــدان بگیریــد و از هیاهــوی تبلیغاتــی ابرقدرت هــا 
ــد و  ــت کار را از کشــور خــود برانی ــان نترســید و حــکام جنای و عمــال سرســپرده ی آن

14- هامن، ج 16، ص 39. 

15- هامن، ج 11، ص 265. 
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همــه در زیــر پرچــم پرافتخــار اســام مجتمــع و بــا دشــمنان اســام و محرومــان جهــان 
بــه دفــاع برخیزیــد و بــه ســوی یــک دولــت اســامی بــه پیــش رویــد.«16

 

4-3. الگوگیری از انقالب ایران 

ــای  ــه آموزه ه ــک ب ــا تمس ــر، ب ــده ای بی نظی ــوان پدی ــه عن ــران، ب ــامی ای ــاب اس انق
ــه ی  ــام را در عرص ــدرت اس ــی ق ــرد و کارای ــاقط ک ــزرگ را س ــای ب ــی قدرت ه دین
ــا توجــه  ــه( ب ــات کــرد. امــام خمینــی )رحمــت اهلل علی سیاســت داخلــی و خارجــی اثب
بــه موفقیــت ایــن الگــو، مســتضعفان جهــان را بــه پیــروی از آن توصیــه می کننــد؛ زیــرا 

ــی دارد: ــای خاص ــل ویژگی ه ــام راح ــگاه ام ــاب از ن ــن انق ای

»ایــن انقــاب اســامی یــک انقــاب عــادی نیســت و متکــی بــه هیــچ یــک از دو قطــب 
شــرق و غــرب نمی باشــد. از ایــن جهــت، ویژگی هــای خــاص خــود را داشــته و دارد 
ــل هــر دو قطــب ایســتاده  ــه" در مقاب ــا پیمــودن صــراط مســتقیِم "الشــرقیه و الغربی و ب
ــن موجــب  ــای افســانه ای نهراســیده اســت کــه همی ــک از قدرت ه ــچ ی اســت و از هی

گرچــه  گردیــد؛  معجزه آســایش  پیروزی هــای 
موجــب توطئه هــا و آتش افروزی هــای فــراوان 
علیــه خــودش هــم شــد، لکــن در هیــچ مرحلــه ای 

ــرد.«17  ــرد نک عقب گ

ایشــان ســپس می فرماینــد: »امــروز ایــران اســامی 
بــه برکــت ایمــان قــوی و تعهــد بــه اســام و 
ــل  ــف حاص ــار مختل ــه در اقش ــی ک ــول عظیم تح
شــده اســت، دســت شــرق و غــرب و انگل هــای 

ــاپ و  ــازمان چ ــران، س ــران، ته ــامی ای ــوری اس ــذار جمه ــامی و بنیان گ ــاب اس ــر انق ــر کبی ــی ـ الهی ره ــه ی سیاس ــی، وصیت نام ــام خمین 16- ام

ــص 34 و 35.  ــاپ اول، 1368، ص ــامی، چ ــاد اس ــگ و ارش ــارات وزارت فرهن انتش

17- صحیفه ی نور، ج 19، ص 5. 
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منحــرف را از کشــور خــود کوتــاه و بــه هیــچ قدرتــی اجــازه نمی دهــد کوچک تریــن 
ــرای  ــت ب ــی اس ــت قاطع ــود حج ــن خ ــد و ای ــران نمای ــامی ای ــور اس ــی در کش دخالت

ــان.«18 ــان جه ــلمانان و مظلوم مس

 5. فرجام سخن 

بنیان گــذار جمهــوری اســامی ایــران، بــا رهبــرِی بزرگ تریــن انقــاب ضداســتکباری 
ــاوه  ــرد و ع ــاد ک ــل ایج ــط بین المل ــگرفی در محی ــول ش ــان، تح ــر جه ــخ معاص تاری
ــلطه ی  ــت س ــواهِ تح ــای آزادی خ ــداری ملت ه ــب بی ــا، موج ــت ابرقدرت ه ــر شکس ب
ــا  ــه ب ــتیزی و مقابل ــان، استکبارس ــی ایش ــه ی سیاس ــتگاه اندیش ــد. در دس ــتکبران ش مس
قدرت هــای جهان خــوار همــواره دارای جایــگاه خاصــی بــوده اســت و یکــی از 
ــه ی  ــت. نقط ــل اس ــام راح ــی ام ــی و اله ــش قرآن ــئله، بین ــن مس ــل ای ــن دالی مهم تری
حرکــت ایشــان در مقابلــه بــا اســتکبار، قــرآن اســت و راهکارهــای ایــن مســئله را نیــز 

ــد.  ــه می کنن ــی ارائ ــای قرآن ــتفاده از آموزه ه ــا اس ــت ب در نهای

ــاره بــر راهبــرد استکبارســتیزی و تحریــک توده هــای انســانی بــه  ــا تأکیــد دوب ایشــان ب
ــدارد،  ــرد ویژگــی مقطعــی ن ــه ابرقدرت هــا، نشــان می دهــد کــه ایــن راهب خیــزش علی
بلکــه تــا رســیدن بــه مقصــود نهایــی بایــد پیوســته ســرلوحه ی کار جبهــه ی مســتضعفین 
باشــد. ایشــان راهبــرد اصلــی مقابلــه بــا اســتکبار جهانــی را وحــدت مســتضعفین معرفــی 
می کنــد و از آن هــا می خواهــد حــول محــوری بــا عنــوان جبهــه و حــزب مســتضعفین، 
گــرد هــم بیاینــد و در مقابــل مســتکبران، یــک امــت واحــده را تشــکیل دهنــد. عــاوه 
بــر ایــن، الگــوی انقــاب اســامی ایــران نیــز بایــد همــواره از ســوی مســتضعفان مــد نظر 
قــرار بگیــرد، زیــرا ویژگــی بــارز ایــن انقــاب، استکبارســتیزی آن و عــدم وابســتگی آن 

بــه دو جنــاح شــرق و غــرب بــوده اســت.

18- هامن، ص 203.



فاطمه تفتیان
اعتـــــماد به آمریکـــــا؛ اعتـــــماد به استعمـــــار

تبیین بیانات مقام معظم رهبری

ــا الهــام از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص لــزوم پرهیــز  ــه ی حاضــر، ب مقال
از امیــد بــه وعده هــای دشــمنان، بــه دنبــال بررســی تبعــات اعتمــاد بــه اســتکبار جهانــی 
بــرای ملــل مســلمان خاورمیانــه اســت و بــا بررســی مــوردی تاریــخ فلســطین و مصــر در 

ایــن راســتا، تبعــات اعتمــاد بــه اســتعمار قدیــم و جدیــد را بــه تصویــر کشــیده اســت.

تاریــخ کشــورهایی کــه امــروزه بــه عنــوان جهــان ســوم یــا کشــورهای در حــال توســعه 
ــن  ــه یقی ــود دارد. ب ــانی خ ــر پیش ــتعمار ب ــع اس ــی از فجای ــان داغ ــده اند نش ــناخته ش ش
ــتعمار  ــای اس ــه وعده ه ــه ب ــت ک ــی اس ــر دوش نخبگان ــه ب ــش از هم ــن داغ بی ــگ ای نن
ــاً در صحنــه ی شــطرنج  ــد، مرعــوب تهدیدهــای آن شــده اند و نهایت دل خــوش کرده ان
اســتعمار، ملــت خــود را مــات کرده انــد. امــا ایــن مســئله مربــوط بــه گذشــته نیســت و 
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ــود.  ــرار می ش ــخ تک تاری

اگــر در گذشــته، اســتعمار عریــان و خشــن بــه تــاراج ملــل دیگــر می پرداخــت، امــروز 
ــر  ــی ب ــح جهان ــود صل ــوق بشــر و پ ــار حق ــده از ت در عصــر نوامپریالیســم، لباســی زیبن
ــال ســایر  ــکا در قب ــد. آنچــه امــروز آمری ــا ماهیتــش را پنهــان کنن ــد ت قامتــش دوخته ان
ــژه جهــان ســوم انجــام می دهــد در راســتای همــان اهــداف شــومی  ــه وی کشــورها و ب
اســت کــه اســتعمار کهــن و ســردمدار آن، انگلســتان در قــرون گذشــته دنبــال می کــرد. 
ــل آن  ــا در مقاب ــه ملت ه ــت و آن گاه ک ــف می پرداخ ــل مختل ــاراج مل ــه ت ــتعمار ب اس
ــتگی و  ــاف و چنددس ــران، ایجــاد اخت ــاب رهب ــل و ارع ــف حی ــا لطای می ایســتادند، ب
ــه مــدد حکومت هــای دست نشــانده و وابســته، جنبــش مردمــی را بــه شکســت  نهایتــاً ب
ــه  ــت ک ــری اس ــن خط ــی آورد. ای ــود درم ــیطره ی خ ــت س ــا را تح ــاند و آن ه می کش
ــد.  ــد می کن ــه را تهدی ــه ی خاورمیان ــامی در منطق ــداری اس ــه بی ــش از هم ــروز بی ام
ــه  ــاد ب ــات اعتم ــه تبع ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخ گویی ب ــال پاس ــه دنب ــر ب ــتار حاض نوش

ــه چیســت؟  ــژه کشــورهای خاورمیان ــه وی ــب کشــورهای مختلــف ب ــکا از جان آمری

رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب دربــاره ی لــزوم پرهیــز از امیــد بــه وعده هــای 
دشــمنان در مســیر بیــداری اســامی راهنمــای مــا در پاســخ گویی بــه پرســش مذکــور 

ــت:  ــر اس ــتار حاض ــگارش نوش و ن

ــی و  ــگان سیاس ــای نخب ــا و اقدام ه ــد در تصمیم ه ــمنان نبای ــای دش ــا و وعیده »وعده  ه
ــای  ــه وعده  ه ــالیان ب ــا کــه در طــول س ــر بگــذارد. آن ه ــی اث ــم مردم در حرکــت عظی
آمریــکا دل خــوش کــرده و رکــون بــه ظالــم را مبنــای مشــی و سیاســت خــود ســاختند، 
نتوانســتند گرهــی از کار ملــت خــود بگشــایند یــا ســتمی را از خــود یــا دیگــران 
ــک  ــی ی ــِی حت ــتند از ویران ــکا نتوانس ــر آمری ــلیم در براب ــا تس ــا ب ــد. آن ه ــرف کنن برط
ــد.  ــری کنن ــت، جلوگی ــطینیان اس ــه فلس ــق ب ــه متعل ــرزمینی ک ــطینی در س ــه  ی فلس خان
سیاســت مداران و نخبگانــی   کــه فریفتــه  ی تطمیــع یــا مرعــوب تهدیــد جبهــه  ی اســتکبار 
شــوند و فرصــت بــزرگ بیــداری اســامی را از دســت دهنــد، بایــد از ایــن تهدیــد الهــی 
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بیمنــاک باشــند کــه فرمــود: ألــم تــر الــی الّذیــن بّدلــوا نعمــت اهلل کفــرا و احلـّـوا قومهــم 
دار البــوار. جهنــم یصلونهــا و بئــس القــرار.« 

الف( خاورمیانه ی ناکام از وعده های استعمار در معرض آزمونی دیگر

 

1.    فلسطین؛ از اعالمیه ی بالفور تا وعده های اوباما 

در جریــان جنــگ جهانــی اول، بریتانیــا و فرانســه، عــاوه بــر راهکارهــای نظامــی علیــه 
امپراتــوری عثمانــی، بــا حیلــه و دسیســه، رهبــران عــرب و بــه ویــژه خانــدان هاشــمی را، 
ــه  ــه راه انداختــن شــورش علی ــرای ب کــه شــریف حســین آن هــا را رهبــری می کــرد، ب
ــد و در مقابــل، وعــده ی اســتقال اعــراب را تضمیــن  حاکمــان عثمانــی ترغیــب کردن

کردنــد. وعــده ای کــه در موافقت نامــه ی »مــک 
خــود  بــه  رســمی  جنبــه ی  ماهون ـ حســین« 
گرفــت. امــا پــس از جنــگ و در کنفرانس هــای 
امیدهــای  ریمــو«،  »ســن  و  »پاریــس«  صلــح 
اعــراب بــرای کســب خودمختــاری، قربانــی 

بلندپروازی هــای اســتعمارگران شــد. 

موافقت نامــه ی  شــدن  آشــکار  بــا  ادامــه  در 
ــا،  ــاس آن بریتانی ــر اس ــه ب ــو«، ک ــایکس پیک »س
فرانســه و روســیه بــه طــور مخفیانــه در خصــوص 
تقســیم خاورمیانــه بــه توافــق رســیده بودنــد 

ــت  ــی اش را از تثبی ــت ضمن ــا حمای ــه در آن بریتانی ــور« ک ــه ی »بالف ــن اعامی و همچنی
ــای  ــودن وعده ه ــت و پوشــالی ب ــود، خیان ســرزمین یهــود در فلســطین اعــام داشــته ب
اســتعمارگران بیــش از پیــش نمایــان شــد و اعــراب تــاوان ســنگینی بــرای ایــن اعتمــاد 
ــت  ــود کــه تحــت قیومی ــان، فلســطین ب ــن جری ــی ای ــی اصل ــا قربان ــد؛ ام نابجــا پرداختن
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ــد.1 ــا درآم بریتانی

ــرای اســتقال و  ــدای طــرح قیومــت، حقــوق سیاســی فلســطینیان عــرب ب از همــان ابت
ــه  ــل ب ــت کام ــت ها حمای ــع صهیونیس ــوض، از مناف ــد و در ع ــکار ش ــاری ان خودمخت
ــه ســرزمین فلســطین ظــرف ســه ســال، چندیــن  عمــل آمــد. مهاجــرت یهودیــان نیــز ب
برابــر شــد؛ بــه طــوری کــه در ســال 1933، تعــداد مهاجــران یهــود بــه فلســطین بــه ســی 
هــزار نفــر در ســال رســید؛ در حالــی کــه ایــن رقــم بــرای ســه ســال قبــل فقــط چهــار 
ــای  ــت ها، درگیری ه ــتر صهیونیس ــری بیش ــا قدرت گی ــج ب ــه تدری ــود. ب ــر ب ــزار نف ه
خونینــی در فلســطین رخ داد و عــده ی زیــادی از فلســطینیان مجبــور بــه تــرک ســرزمین 
خــود شــدند. نهایتــاً در اواخــر دهــه ی 1940 بریتانیــا، کــه از برقــراری نظــم ناتــوان مانــده 
بــود و از ســوی دیگــر قدرتــش رو بــه افــول بــود، جــای خــود را بــه قــدرت تازه نفســی 
داد کــه پــا جــای پــای اســتعمار کهــن گذاشــته بــود و اهــداف شــوم آن را در شــکلی 

ــرد.  ــال می ک ــن دنب نوی

ایــاالت متحــده بــه شــدت از صهیونیســم و شــکل گیری یــک دولــت یهــود در منطقــه ی 
ــا میانجیگــری  ــراب و اســرائیل ب ــح اع ــه ی صل ــی زمین ــت کــرد و حت ــه حمای خاورمیان
ــه خصــوص  ــاز هــم ســران عــرب و ب ــی ب ــد فراهــم شــد. گوی ــر در کمــپ دیوی کارت
مصــر، از تجربه هــای گذشــته عبــرت نگرفتــه بودنــد و بــار دیگــر بــه وعده هــای 
توخالــی دشــمنان اعتمــاد کردنــد. بدیــن ترتیــب، از مســیر درســت بــه بیراهــه کشــیده 
ــدن هــر چــه  ــرای ریشــه دوان ــر ب ــن اعــراب و شــرایط بهت ــه بی ــات تفرق شــدند و موجب
بیشــتر صهیونیســم در منطقــه فراهــم شــد و ایــن همــان ادامــه ی سیاســت »تفرقــه بینــداز 
و حکومــت کــن« اســتعمار کهــن بــود کــه بــه دســت اســتعمار نــو، یعنــی آمریــکا، بــه 

ــود.2  اجــرا درآمــده ب

ــح و  ــراری صل ــرای برق ــا ب ــه تنه ــز ن ــور« نی ــه ی »وای ری ــون موافقت نام ــواردی چ م

1-  بیورلی میلتون ادواردز، سیاست و حکومت در خاورمیانه، ترجمه ی رسول افضلی، تهران، بشیر علم و ادب، 1382، ص 38.                  

2- هامن، ص 49 تا 51. 



29
چرا مرگ بر آمریکا؟

ــود،  ــی آی نب ــکا و اف ب ــت آمری ــطین از حمای ــش فلس ــش آزادی بخ ــری جنب بهره گی
ــطینیان  ــن فلس ــت کــن« در بی ــداز و حکوم ــه بین ــان از اجــرای سیاســت »تفرق بلکــه نش
)جنبــش آزادی بخــش فلســطین و جنبــش مقاومــت اســامی( داشــت کــه در راســتای 
دســتیابی بــه اهــداف شــومی بــه اجــرا درآمــد کــه تئــودور هرتــزل یــک قــرن پیــش، در 

ــود.  ــان کــرده ب ــاب »ســرزمین یهــود« بی کت

ــرای  ــو ب ــق وت ــا از ح ــکا باره ــور، آمری ــوارد مذک ــر م ــاوه ب ــه ع ــد ک ــه نمان ناگفت
رهایــی اســرائیل از قطعنامه هــا و توافق نامه هــای بین المللــی اســتفاده کــرده اســت. 
بــه گفتــه ی گاردیــن، آمریــکا از ســال 2000 تــا ســال 2011 ده بــار از حــق وتــو خــود 
ــوده اســت.3  ــار آن در حمایــت از اســرائیل ب ــل اســتفاده کــرده کــه 9 ب در ســازمان مل
کمک هــای آمریــکا بــه اســرائیل نیــز تــا کنــون 118 میلیــارد دالر بــوده اســت.4 
موجبــات قدرت گیــری و امنیــت روزافــزون رژیــم صهیونیســتی و تضییــع حقــوق 
ــای  ــا وعده ه ــد، آی ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــم ک ــطینیان را فراه فلس
جدیــد رئیس جمهــور آمریــکا بــه فلســطینیان جــای هوشــیاری و تأملــی عمیــق نــدارد؟ 
و آیــا در صحــت و ســقم ایــن وعده هــا نبایــد تردیــد کــرد؟ بــه عــاوه آمریــکا همــواره 
ــزان بررســی  ــع ســران آن هــا، می ــه ی بیــن کشــورهای عــرب و ارعــاب و تطمی ــا تفرق ب
ــی  ــه راهنمــای خوب ــایر کشــورهای خاورمیان ــد در س ــم و جدی ــات اســتعمار قدی اقدام

ــه ســؤاالت مذکــور اســت. ــه ی پاســخی قطعــی ب ــرای ارائ ب

 

2.    مصر از تحت الحمایگی تا بیداری اسالمی 

ــای عــرب،  ــال ســوئز، رهبــری سیاســی اجتماعی و فرهنگــی دنی وســعت جمعیــت، کان
قــرار گرفتــن میــان قــاره ی آســیا، آفریقــا و همســایگی بــا رژیــم صهیونیســتی جایــگاه 
ژئوپلیتیــک ویــژه ای بــه ســرزمین مصــر داده اســت. تاریــخ ایــن کشــور نیــز ماننــد ســایر 

 2011 February 19 Ed Pilkington, US vetoes condemnation of Israeil settlements, The Guardian, Saturday -3

Summary, accessed on: http:// ,2013 ,11 Jeremy M. Sharp, Congressional Research Service, U.S. Foreign Aid to Israel, April -4

pdf.www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222
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ــه  ــدن ب ــته ش ــکاری و وابس ــت. بده ــتعمار اس ــع اس ــی از فجای ــه حاک ــورهای منطق کش
ــور  ــادی کش ــی و اقتص ــرل سیاس ــت دادن کنت ــی و از دس ــغال نظام ــا، اش ــاد اروپ اقتص
ــر در دوران  ــرای مص ــر ب ــتعمارگر پی ــون اس ــای نامیم ــال، ارمغان ه ــاد س ــدت هفت ــه م ب
ــت  ــداز و حکوم ــه بین ــت »تفرق ــود. سیاس ــینانش ب ــا و جانش ــی پاش ــت محمدعل حکوم
کــن« هــم چاشــنی اقدامــات بریتانیــا بــود؛ بــه طــوری کــه برخــی از طبقــات و گروه هــا 
ــران  ــتر از دیگ ــوزش، بیش ــت و آم ــرفته، بهداش ــل پیش ــات حمل ونق ــع امکان در توزی
ــروه  ــن گ ــی بزرگ تری ــات اجتماع ــطح طبق ــن س ــا در پایین تری ــدند؛ ام ــد می ش بهره من
ــا تــاش خــود منافــع بریتانیــا  یــا طبقــه ی مصــری، یعنــی دهقانــان، قــرار داشــتند کــه ب
را تأمیــن می کردنــد. خانــدان پاشــاها هــم کــه بــا حمایــت انگلیــس بــه قــدرت رســیده 

ــا انگلیــس داشــتند.5  بودنــد، همــکاری قابــل توجهــی ب

در ســال 1922 بــر اثــر مبــارزات ملــت مصــر و مجاهدت هــای ســعد زغلــول و نحــاس 
ــان داد و در آنجــا  ــه تحت الحمایگــی مصــر پای ــا ب ــد( بریتانی ــران حــزب وف پاشــا )رهب
ــر اســاس  ــن ترتیــب در ســال 1923، ب حکومــت پادشــاهی مشــروطه اعــام کــرد. بدی
قانونــی مــدون، حکومــت جدیــد در مصــر تشــکیل شــد؛ امــا صیــاد پیــر حاضــر نبــود 
بــه ایــن ســادگی از طعمــه ی خــود چشــم بپوشــد. لــذا شــاه را بــرای انحــال حکومــت 
جدیــد و ادامــه ی حضــور سیاســی و نظامــی خــود ترغیــب می کــرد و نهایتــاً موفــق شــد 
ــوذ  ــدرت و نف ــش ق ــن افزای ــال 1936، ضم ــر در س ــده ی انگلیس ـ مص ــاد معاه ــا انعق ب
خــود در مصــر، آن را بــه پایــگاه مهمــی بــرای خــود، بــه خصــوص در جنــگ جهانــی 
ــا ترفندهــای  ــرای اســتقال، ب ــن ترتیــب حرکــت مــردم مصــر ب ــد. بدی ــل کن دوم تبدی

اســتعمار در فریــب ســاطین ایــن کشــور، بــه فرجــام نرســید.

ــای  ــط گروه ه ــتقال طلبی توس ــدی از اس ــوج جدی ــی دوم، م ــگ جهان ــان جن ــا پای ب
ــه  ــد ک ــده بودن ــر فهمی ــردم مص ــار م ــن ب ــد. ای ــد آم ــر پدی ــامی در مص ــرا و اس ملی گ
ــتعمار،  ــی اس ــادی بوم ــودی ای ــتلزم ناب ــان مس ــتعمار در کشورش ــردن اس ــه کن ک ریش

5- میلتون ادواردز، هامن، ص 46 تا 48. 
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یعنــی خانــدان پاشاهاســت. بدیــن ترتیــب، بــا کودتــای افســران آزاد، بــه رهبــری جمــال 
ــد.  ــاح ش ــع س ــس خل ــار و از انگلی ــاروق برکن ــک ف ــال 1952، مل ــر، در س عبدالناص
ــل  ــع واکنــش اراده ی عمومــی مــردم مصــر در مقاب ــا، کــه در واق ــا وقــوع ایــن کودت ب
ــا  ــود، دوران تســاهل سیاســی ب ــه غــرب ب ــی ب گرایش هــای سیاســی حکومت هــای قبل
غــرب و حاکمیــت خاندانــی خاتمــه یافــت. در ادامــه نیــز بــا ملــی شــدن کانــال ســوئز، 

ــرل آن از دســت انگلیــس خــارج شــد.  کنت

ــن چهره هــای  ــر ملی گــرای مصــر در ردیــف یکــی از مهم تری جمــال عبدالناصــر، رهب
ــای  ــکیل دنی ــال تش ــه دنب ــه ب ــت. وی ک ــرار گرف ــتم ق ــرن بیس ــه در ق ــی خاورمیان سیاس
متحــد عربــی بــود، ملی گرایــی عربــی را بــه پیــام شــخصی خــود تبدیــل کــرد.6 چنــدی 
ــت و  ــرار گرف ــرب ق ــان ع ــری جه ــون فک ــر در کان ــه های ناص ــه اندیش ــت ک نگذش
ــر فشــار  ــد، در اث ــف بودن ــا ناصریســم مخال ــی نظام هــای محافظــه کار عــرب کــه ب حت
ــه نــام فلســطینی ها، در کنــار ناصــر، علیــه  و احساســات شــدید مــردم، مجبــور شــدند ب
ــای  ــتعمار و طرح ه ــتقال از اس ــا اس ــر ب ــب، مص ــن ترتی ــد. بدی ــرار بگیرن ــرائیل ق اس
ــول  ــم مجع ــه رژی ــی را علی ــورهای عرب ــاد کش ــای اتح ــت پایه ه ــدازش توانس تفرقه ان
اســرائیل اســتوار کنــد؛ غافــل از آنکــه اســتعمار در شــکلی جدیــد در کمیــن ایــن اتحــاد 
و نقطــه ی کانونــی آن، یعنــی مصــر نشســته بــود و بــه دنبــال فرصــت مناســبی می گشــت 

ــا اهــداف شــوم خــود را تحقــق بخشــد.  ت

آمریــکا کــه بعــد از عقب نشــینی انگلیــس، تســلط و نفــوذ خــود را در منطقــه ی 
ــوم  ــگ س ــا جن ــان ب ــر و هم زم ــرگ ناص ــال م ــه دنب ــود، ب ــترش داده ب ــه گس خاورمیان
اعــراب و اســرائیل )1973(، ایــن فرصــت  طایــی را بــه دســت آورد. از یــک ســو انــور 
ســادات کــه چرخــش 180 درجــه ای از سیاســت شــرق گرایی ناصــر داشــت بــه ســمت 
همــکاری بــا غــرب و آمریــکا روی آورد و از دیگــر ســو، مصــر در نــگاه آمریــکا حائــز 
اهمیــت بســیاری شــده بــود و ایــن کشــور تــاش وافــری کــرد تــا اولیــن گام مذاکــرات 

6- میلتون ادواردز، هامن، ص 79.
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دیپلماتیــک رژیــم صهیونیســتی بــا اعــراب از طریــق مصــر بــه عنــوان شــاه کلید منطقــه  ی 
ــه  ــد و ب ــد برداشــته شــود.7 پیمــان کمــپ دیوی ــا پیمــان کمپ دیوی ــی ب ــه غرب خاورمیان
رســمیت شــناختن رژیــم اســرائیل، نقطــه ی عطفــی درتغییــر سیاســت خارجــی و جایــگاه 
منطقــه ای و بین المللــی مصــر بــود و ایــن کشــور را بــه متحدیکلیــدی بــرای آمریــکا و 

ــل کــرد.8  ــرائیل، تبدی ــرای اس ــاز ب ــن و امنیت س کشــوری ثبات آفری

بدیــن ترتیــب، نخبــگان سیاســی مصــر، گذشــته و جنایــات اســتعمار را فرامــوش کردنــد 
و بــدون توجــه بــه آیــات قــرآن دســت دوســتی اســتعمار جدیــد، یعنــی آمریــکا را بــه 
گرمــی فشــردند و چشــم خــود را بــه روی جنایــات اســرائیل بســتند. قــرآن می فرمایــد: 
َّذیــَن أَْشــَرُکوا«: بــه طــور مســلّم،  »لَتَِجــَدنَّ أََشــدَّ النَّــاِس َعــداَوًه لِلَّذیــَن آَمنـُـوا الْیَُهــوَد َو ال
ــْن  َ ــت.9 »َو ل ــی یاف ــرکان خواه ــود و مش ــان را یه ــه مؤمن ــبت ب ــردم نس ــمن ترین م دش
تَْرضــی َعنـْـَک الْیُهــوُد َو اَل النَّصــاری َحتـّـی تَتَّبـِـَع مِلَّتَُهــْم قـُـْل إِنَّ ُهــَدی اهلّل ُهــَو الُْهــدی«: 
ــلیم  ــل، تس ــور کام ــه ط ــا ]ب ــد ت ــد ش ــی نخواهن ــو راض ــاری از ت ــود و نص ــز یه هرگ
خواســته های آن هــا شــوی و[ از آییــن ]تحریف یافتــه ی[ آنــان پیــروی کنــی. بگــو ]ای 

پیامبــر[ هدایــت الهــی، تنهــا هدایــت اســت.10 

مصــر در دوره حســنی مبــارک نیــز جایــگاه مهمــی در سیاســت خاورمیانــه ای آمریــکا 
داشــت و باسیاســت ها و رفتارهــای منطقــه ای خــود، در راســتای منافــع و اهــداف 
ــا اســرائیل،  ــات ب ــکا و اســرائیل درمنطقــه حرکــت  کــرد. روابطــی متعــادل و باثب آمری
ــی،  ــا بازیگــران ضدغرب ــل ب ــی و تقاب ــا گروه هایمقاومــت فلســطینی و لبنان ــی ب رویاروی
ماننــد جمهــوری اســامی ایــران،از جملــه رفتارهــای مصــر در ایــن دوران بــود کــه آن 

ــرای آمریــکا مبــدل ســاخت.11  ــه بازیگــری مهــم ب را ب

7- مجتبی فردوسی پور، مرص جدید بدون دیکتاتوری مبارک، ویژه نامه ی فرهنگ عمومی )ویژه ی تحوالت خاورمیانه(، فروردین 1390، ص 124. 

8- تحوالت مرص و سیاست خارجی آمریکا، معاونت پژوهش سیاست خارجی، 16 فروردین 1390، ص 1:

444=semid&44=depid&01=http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid

9- سوره ی مائده، آیه ی 82. 

10- سوره ی بقره، آیه ی 120. 

11- معاونت پژوهش سیاست خارجی، هامن. 
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ــه  ــر را ب ــردم مص ــل، م ــم بین المل ــرب و صهیونیس ــا غ ــارک ب ــل مب ــویی کام ــا همس ام
ــا و  ــه غربی ه ــان ب ــتگی کشورش ــدت وابس ــمگین از ش ــا خش ــود. آن ه ــتوه آورده ب س
تحقیرشــان توســط دولــت، بــه دنبــال فرصــت مناســبی بــرای پایــان دادن بــه عمــر ایــن 
رژیــم نامبــارک بودنــد. ســرانجام حــوادث تونــس و جریــان بیــداری اســامی در ســال 
2011 جرقــه ای بــود کــه بــر انبــار بــاروت خشــم مــردم مصــر افتــاد و مــوج انفجــار آن، 

منجــر بــه ســقوط و فــرار مبــارک شــد.12 

اکنــون کــه بــه برکــت بیــداری اســامی، فرصــت مناســبی بــرای مصری هــا بــه وجــود 
آمــده اســت، سیاســت مداران و نخبــگان مصــر بایــد هوشــیار باشــند و ضمــن عبــرت از 
گذشــته، »فریفتــه  ی تطمیــع یــا مرعــوب تهدیــد جبهــه  ی اســتکبار نشــده و ایــن فرصــت 

بــزرگ بیــداری اســامی را از دســت ندهنــد.« 

ب( دست نشاندگان جدا از ملت؛ ابزار سلطه ی استعمار و استکبار 

بعــد از جنــگ جهانــی اول، قدرت هــای اروپایــی 
ــتقال  ــا اس ــه ب ــود در رابط ــای خ ــا وعده ه ــه تنه ن
اعــراب را نادیــده گرفتنــد، بلکــه بــه مــدد جامعه ی 
ملــل، راه را بــرای بــه دســت گرفتــن کنتــرل 
ــد.  ــوار کردن ــه هم ــادی خاورمیان ــی و اقتص سیاس
کشــورهای مختلفــی بــدون توجــه بــه قومیت هــای 
اســتعمارگران  منافــع  اســاس  بــر  و  منطقــه 
جایگزیــن امپراتــوری عثمانــی مغلــوب در جنــگ 
ــن  ــت عناوی ــتعمارگران تح ــدند و اس ــی ش جهان
قیومــت، تحت الحمایگــی و کاپیتوالســیون، بــه 

ــن 1390، ص  ــه(، فروردی ــژه ی تحــوالت خاورمیان 12- ابوالفضــل رافعــی، بررســی نفــوذ صهیونیســم در مــرص، ویژه نامــه ی فرهنــگ عمومــی )وی
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ــت  ــطین تح ــان و فلس ــراق، لبن ــد. ع ــه پرداختن ــاکن خاورمیان ــف س ــل مختل ــارت مل غ
ــد.  ــناخته ش ــر ش ــم الجزای ــوان قی ــه عن ــه ب ــد و فرانس ــا درآمدن ــت بریتانی قیوم

همــان طــور کــه قبــًا هــم اشــاره شــد، اســتعمار کهــن تــا ســال 1945 بیشــتر دوام نیــاورد 
و جــای خــود را بــه اســتعمار جدیــد و کشــور تازه نفــس آمریــکا داد. آمریــکا کــه بــه 
دنبــال تأمیــن منافــع خــود و امنیــت رژیــم صهیونیســتی بــود، بــا توجــه بــه پیروزی هــای 
ــن و  ــکای التی ــا، آمری ــیا، آفریق ــورهای آس ــش کش ــای آزادی بخ ــمگیر جنبش ه چش
ــه جــای حضــور نظامــی در منطقــه، کــه موجــب حساســیت  ــه، ترجیــح داد ب خاورمیان
مــردم و همچنیــن صــرف هزینه هــای کان بــرای ایــن کشــور بــود، اســتراتژی دیگــری 
ــظ  ــن حف ــن دکتری ــد. ای ــروف ش ــینجر مع ــن نیکسون ـ کس ــه دکتری ــه ب ــرد ک ــه کار ب ب
منافــع آمریــکا در جهــان بــا هزینــه ی مالــی و انســانی کمتــر از طریــق ایجــاد قطب هــای 
ــن  ــن دکتری ــال می کــرد. ای ــد در کشــورها و مناطــق اســتراتژیک جهــان را دنب قدرتمن
ــن دو  ــت و ای ــتان( داش ــادی )عربس ــران( و اقتص ــی )ای ــتون نظام ــه دو س در خاورمیان
ــه در  ــورش هایی ک ــی ش ــد و حت ــن می کردن ــه تأمی ــکا را در منطق ــع آمری ــور مناف کش
ــه  ــران، ب ــژه ای ــه وی ــور و ب ــن دو کش ــط ای ــی داد توس ــه رخ م ــورهای منطق ــایر کش س
ــدارم منطقــه، ســرکوب می شــد )ماننــد ســرکوب انقابیــون ظفــار در یمــن  عنــوان ژان
جنوبــی(.13  بدیــن ترتیــب، اســتکبار جهانــی بــه دســت ایــادی خــود در منطقــه، اهــداف 
شــوم خــود را دنبــال می کــرد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بــه مــوازات افزایــش وابســتگی 
ــت؛  ــش می یاف ــز افزای ــا از ملت هایشــان نی ــه ی آن ه ــگان، فاصل ــه بیگان ــا ب ــن دولت ه ای
ــوی در  ــانده ی پهل ــت دست نش ــاد و حکوم ــران افت ــش در ای ــه پی ــه ده ــه س ــی ک اتفاق

ســیل خروشــان خشــم ملــت غــرق و بــه تاریــخ ســپرده شــد. 

ــه تنهــا یکــی از مهره هــای کلیــدی  ــکا ن ــران، آمری ــروزی انقــاب اســامی در ای ــا پی ب
خــود را در منطقــه ی خاورمیانــه از دســت داد، بلکــه انقــاب ایــران الگویــی بــه دســت 
ــگان  ــانده و نخب ــای دست نش ــر دولت ه ــا در براب ــه داد ت ــورهای منطق ــایر کش ــردم س م

13- علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران 1320- 1357، تهران، قومس، 1381، صص 336- 388
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ــرات  ــه تظاه ــه ب ــه، ک ــه ی خاورمیان ــامی در منطق ــداری اس ــتند. بی ــورده بایس فریب خ
گســترده ی مــردم علیــه دیکتاتوری هــا در تونــس، مصــر، لیبــی، عربســتان، یمــن، 
الجزایــر، بحریــن و... انجامیــد، نمــود عینــی و عملــی ایــن ایســتادگی اســت. امــا 
همچنــان کــه رهبــر انقــاب فرمودنــد، ایــن فرصتــی اســت کــه ملــل اســامی و نخبــگان 
ــه اســتکبار جهانــی یــا تــرس از تهدید هایــش، آن را از  ــا اعتمــاد نابجــا ب آن هــا نبایــد ب
دســت بدهنــد؛ کاری کــه گذشــتگان در قبــال اســتعمار قدیــم و جدیــد انجــام دادنــد و 

ــزی نصیبشــان نشــد. جــز پشــیمانی و وابســتگی چی

 

ج( تبعات اعتماد به استعمار قدیم و جدید 

ــتعمارگران  ــه اس ــاد ب ــات اعتم ــوان تبع ــد، می ت ــان ش ــون بی ــا کن ــه ت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــان داد: ــی نش ــد کل ــد را در دو بُع ــم و جدی قدی

الف( بُعد خارجی؛ تفرقه و اختالف 

همــان طــور کــه اشــاره شــد، اســتعمار قدیــم و جدیــد همــواره از سیاســت »اختــاف 
بینــداز و حکومــت کــن« بــرای پیشــبرد اهــداف خــود بهــره جســته اســت؛ چــرا کــه نفوذ 
و ســلطه بــر یــک منطقــه ی یک پارچــه و متحــد بســیار ســخت و عمــًا ناممکــن اســت 
ــت های  ــا سیاس ــواره ب ــد، هم ــئله را دریافته ان ــن مس ــی ای ــه خوب ــه ب ــتعمارگران ک و اس
خــود مانــع ایــن اتحــاد شــده اند. نمونــه ی بــارز ایــن مســئله را در پیمــان کمپ دیویــد و 
جدایــی مصــر از اتحــاد اعــراب علیــه اســرائیل می تــوان دیــد. رهبــران مصــر بــا اعتمــاد 
ــدن از  ــدا ش ــا ج ــه ب ــد، بلک ــطین دوا نکردن ــردم فلس ــا دردی از م ــه تنه ــکا ن ــه آمری ب
اعــراب متحــد علیــه اســرائیل، موجبــات جنایــات فزاینــده ی ایــن رژیــم علیــه مســلمانان 

فلســطین را فراهــم کردنــد.
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ب( بُعد داخلی؛ بیگانه شدن دولت ها از ملت ها 

ــی باعــث جدایــی هــر چــه  ــه اســتکبار جهان تاریــخ حاکــی از آن اســت کــه اعتمــاد ب
بیشــتر ملت هــا از دولت هایشــان شــده اســت. هــر چــه ســران دولت هــا بیشــتر بــه 
ــان  ــتر کشورش ــتگی بیش ــر و وابس ــات تحقی ــد، موجب ــت کرده ان ــتعمار حرک ــرف اس ط
ــده اند.  ــدا ش ــود ج ــت خ ــش از مل ــش از پی ــد و بی ــم نموده ان ــتعمارگران را فراه ــه اس ب
ــر  ــده اند و آب ب ــل ش ــمنان تبدی ــت دش ــزار دس ــه اب ــه ب ــا، ک ــن دولت ه ــرانجام ای س
ــایگان  ــود و همس ــردم خ ــه م ــبت ب ــی نس ــه جنایت ــد، از هرگون ــا ریخته ان ــیاب آن ه آس
ــردم  ــال م ــارک در قب ــنی مب ــت حس ــه دول ــد. کاری ک ــذار نبوده ان ــان فروگ مسلمانش
خــود و همســایگان مســلمانش انجــام داد و در نهایــت، آتــش خشــم ملــت مصــر طومــار 
حکومــت او را در هــم پیچیــد. محمدرضــا پهلــوی، بــن علــی و معمرقذافــی نمونه هــای 
ــه سرنوشــت مشــابهی دچــار شــدند. ــد کــه ب ــه بودن ــن دولت هــا در خاورمیان دیگــر ای

 

نتیجه :

مقاله ی حاضر با الهام از سخنان رهبر معظم انقاب در خصوص لزوم پرهیز از امید به 
وعده های دشمنان در مسیر بیداری اسامی نگاشته شده و به دنبال بررسی تبعات اعتماد 

به استکبار جهانی برای ملل مسلمان خاورمیانه است و ضمن بررسی موردی تاریخ 
فلسطین و مصر، به عنوان دو کشور مهم و کلیدی در منطقه ی خاورمیانه ی غربی، 

تبعات اعتماد به استعمار قدیم و جدید را به تصویر کشیده است. در ادامه به تجربه ی 
جمهوری اسامی ایران، به عنوان الگوی اصلی بیداری اسامی در خاورمیانه و جدایی 

ملت ایران، تونس، مصر، الجزایر و... از حکومت پهلوی، بن علی، مبارک و قذافی به 
خاطر وابستگی این حکومت ها به استکبار جهانی اشاره شده است.

 



مصطفی شایسته
رابطه  اشتیاق  تا  رابطه  برقراری  در  تنفر  از   

بررسی دیدگاه نیروهای چپ درباره ی رابطه با آمریکا

ــم  ــکا رق ــا آمری ــه ب ــه ی رابط ــی در زمین ــی عجیب ــامی دگردیس ــپ اس ــای چ در نیروه
ــا آمریــکا بودنــد،  خــورده اســت. ایــن نیروهــا کــه زمانــی از مخالفیــن جــدی رابطــه ب
اینــک از مخالفیــن جــدی عــدم رابطــه بــا آمریــکا هســتند! مقالــه ی حاضــر بــه بررســی 

ــردازد. ــی می پ ــن دگردیس ای

معنــا و مفهــوم چــپ از انقــاب کبیــر فرانســه در 1789 وارد ادبیــات سیاســی شــد. در 
آن زمــان، آن دســته از نمایندگانــی را کــه در قســمت چــپ پارلمــان می نشســتند حامــی 
ــوم  ــن مفه ــتند. ای ــلطنت طلبان می دانس ــراف و س ــل اش ــر، در مقاب ــط و فقی ــار متوس اقش
ــه جنبش هایــی اجتماعــی  و اعتقــادی اطــاق می شــد کــه  ــرن نوزدهــم و بیســتم ب در ق
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خواســتار بهبــود امــور وضعیــت اقشــار فقیرتــر و خواهــان عدالــت و آزادی بودنــد.1 

ــود  ــه ای ب ــن اندیش ــاع از چنی ــی دف ــان مدع ــم در جه ــم و کمونیس ــه ی مارکسیس اندیش
ــپ  ــتی و چ ــادی کمونیس ــش اعتق ــا گرای ــپ ب ــه، چ ــر دو پای ــپ ب ــز چ ــران نی و در ای
ــدای  ــی، شــکل گرفــت کــه ســیر تطــور و تکامــل آن از ابت ــر اســاس گرایــش مذهب ب
پیــروزی انقــاب اســامی تــا کنــون بحــث مســتوفی را طلــب می کنــد کــه از دایــره ی 

بحــث مــا بیــرون اســت. 

ــی از  ــه نوع ــه ب ــت ک ــی اس ــا و احزاب ــر گروه ه ــر س ــز ب ــیاهه نی ــن س ــث ای ــل بح مح
ــات سیاســی و اجتماعــی  ــا کنــون، در بطــن جریان ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی ت
ــتند  ــور داش ــی، حض ــای مذهب ــه ی گرایش ه ــر پای ــپ، ب ــه چ ــوم ب ــه های موس ــا اندیش ب
ــن  ــگاه ای ــوع ن ــخص، ن ــور مش ــه ط ــد و ب ــه می دهن ــت ادام ــه فعالی ــز ب ــان نی و همچن
ــورد  ــون م ــا کن ــدا ت ــاالت متحــده، از ابت ــا ای ــراری رابطــه ب ــه موضــوع برق ــا ب جریان ه

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــه ق توج

از چپ سنتی تا چپ مدرن و اصالحات 

ــا  ــه جریان ه ــت ک ــروری اس ــم ض ــن مه ــادآوری ای ــی، ی ــث اصل ــه بح ــل از ورود ب قب
ــدی در  ــرورت ج ــک صی ــار ی ــی دچ ــات فعل ــپ و اصاح ــه چ ــوم ب ــزاب موس و اح
بنیان هــای معرفتــی خــود شــده اند کــه ایــن موضــوع در تغییــر نگــرش آن هــا در رابطــه 

ــا ایــاالت متحــده نیــز قابــل مشــاهده اســت. ــا برقــراری رابطــه ب ب

در جریــان چــپ ســنتی )حــد فاصــل ســال های 1358 تــا 1368( گرایــش شــدید 
بــه رفتارهــای رادیکالــی و تنــد، دفــاع از تمرکزگرایــی در اداره ی امــور، تجویــز 
ــاع از  ــهروندی، دف ــوق ش ــا و حق ــرو آزادی ه ــردن قلم ــدود ک ــری و مح ــن حداکث دی
دولت گرایــی حداکثــری و مخالفــت بــا خصوصی ســازی، دفــاع از محرومــان و اقشــار 

1- داریوش آشوری، فرهنگ سیاسی، صص 61 و 62. 
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آســیب پذیر، مخالفــت بــا برقــراری رابطــه بــا ایــاالت متحــده و باالخــره فصل الخطــاب 
ــود. ــده می ش ــور، دی ــه ی ام ــه در هم ــت فقی ــتن والی دانس

ــامح،  ــاهل و تس ــون تس ــی چ ــا ویژگی های ــدرن ب ــپ م ــه چ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اصــل تنش زدایــی در سیاســت خارجــی، احتــرام بــه حقــوق شــهروندی و نظریــه  

می شــود.2 شــناخته  تمدن هــا  گفت وگــوی 

ایــن تغییــر نگــرش کامــًا در ارتبــاط بــا موضــوع 
ــه  ــل، ب ــز ملمــوس اســت و در ذی ــورد بحــث نی م
ــه  ــود. الزم ب ــه می ش ــی آن پرداخت ــوارد تاریخ م
ــه بررســی  ــه، ب ــن مقال ــادآوری اســت کــه در ای ی
افــکار ســه حــزب مهــم منتســب بــه جریــان چــپ 
ــه  ــکا پرداخت ــا آمری ــی در خصــوص رابطــه ب ایران

می شــود کــه عبارت انــد از: 

1. ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی؛ 2. مجمع 
ــران  ــارز و 3. حــزب کارگــزاران ای ــون مب روحانی

اســامی.

 
1. سازمان مجاهدین انقالب اسالمی؛ از بیانیه ی سیاسی در سازمان ملل تا اعتراف به 

لزوم برقراری رابطه 

ــه  ــد ب ــی معتق ــروه سیاس ــت گ ــدت هف ــامی از وح ــاب اس ــن انق ــازمان مجاهدی س
ــه  ــد ب ــاب، معتق ــش از انق ــال های پی ــه در س ــد ک ــکیل ش ــی تش ــام خمین ــری ام رهب
ــت  ــن ام ــا تحــت عناوی ــن گروه ه ــد. ای ــاهی بودن ــم شاهنش ــا رژی ــارزه ی مســلحانه ب مب
ــن )در  ــدر، موحدی ــق، ب ــق )در خــارج از کشــور(، توحیــدی فل واحــده، توحیــدی خل

2- علی دارابی، جریان شناسی سیاسی در ایران، صص 249 تا 259. 

نکته�ی�قابل�توجه�در���
خصوص�دیدگاه�حزب�
کارگزاران�در�زمینه�ی�

برقراری�رابطه�با�آمریکا�و�
تفاوت�آن�با�سایر�احزاب�

جریان�چپ�در�این�مهم�نهفته�
است�که�حزب�کارگزاران�

سازندگی،�از�همان�ابتدای�
فعالیت�و�شروع�به�کار،�

رویه�ی�تقریبًا�واحدی�در�
خصوص�موضوع�مورد�بحث�

اتخاذ�نموده�است�و�تغییر�
آن�چنانی�در�این�ارتباط�دیده�

نمی�شود.
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خوزســتان و کرمــان(، صــف )در اصفهــان و تهــران( و منصــورون )در سراســر کشــور( 
ــد.3  ــت مخفــی مشــغول بودن ــه فعالی ب

اعضــای اصلــی ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی عبــارت بودنــد از: مرتضــی 
الویــری، محســن رضایــی، ذوالقــدر، حســین فدائــی، عبدالحســین روح االمینــی، محمــد 
ــن، محمــد ســامتی، هاشــم  ــوی، محســن آرمی ــزاد نب ــی عســگری، به بروجــردی، عل
ــوروزی، عــرب،  ــرزاده، ن ــاج زاده، محســن ســازگارا، بصی آغاجــری، ســید مصطفــی ت
ــات در اواســط  ــد حی مشــایخی و... کــه پــس از انحــال ســازمان در ســال 65 و تجدی
دهــه ی هفتــاد، افــرادی در آن باقــی ماندنــد کــه منتســب بــه جریــان اصاحــات هســتند.

ــان  ــراد آن، از زم ــروه و اف ــن گ ــدیم، ای ــادآور ش ــن ی ــش از ای ــه پی ــور ک ــان ط هم
ــکا در مرکــز  ــد کــه آمری ــاور بودن ــن ب ــر ای ــا آغــاز دوران اصاحــات ب شــکل گیری ت
دشــمنان انقــاب اســامی اســت و مبــارزه بــا آن در دســتور کار قــرار دارد. ایــن دیدگاه 
در خصــوص برقــراری رابطــه بــا آمریــکا تــا اواســط دهــه ی 70 نیــز در ســازمان وجــود 
ــم:  ــن ســازمان می بینی ــه ای از ســوی ای ــب اســت کــه در بیانی ــن ترتی ــه همی داشــت و ب

ــا اســتحاله ی نظــام  ــودی ی ــی اســام و انقــاب، ناب ــکا و انگلیــس، دشــمنان اصل »آمری
ــر  ــن قدرت هــا، عــاوه ب ــا ای ــد. نرمــش و ســازش ب ــرار داده ان ــا را هــدف ق اســامی م
اینکــه تغییــری در مواضــع آن هــا ایجــاد نکــرده و نمی کنــد، مــا را در قبــال تهدیــدات 

ــرد.«4 ــد ک ــیب پذیر خواه ــا آس آن ه

ــر  ــینی و تغیی ــا عقب نش ــوان ب ــد: »نمی ت ــد می کن ــر تأکی ــه ای دیگ ــازمان در بیانی ــن س ای
ــر ســر لطــف و  ــران ب ــا انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی ای ــکا را ب ــار، آمری در رفت
مهــر آورد... امپریالیســم آمریــکا دشــمن اصلــی و فــوری ماســت... شــعار اســتراتژیک و 

راهنمــای مــا، نــه تســلیم و نــه تهاجــم، بلکــه دفــاع فعــال اســت.« 5

3- ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی، تاریخچــه  ی گروه هــای تشــکیل دهنده ی ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی، تهــران، ســازمان مجاهدیــن 

انقــاب اســامی، 1359. 

4- هفته نامه ی صبح صادق، شامره ی 13، 30 فروردین 74، ص 3. 

5- بیانیه ی شامره ی 7، سازمان مجاهدین انقاب اسامی ایران، 18 دی 74. 
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امــا هم زمــان بــا تولــد چــپ مــدرن در ســپهر سیاســی جمهــوری اســامی و قــرار گرفتــن 
ــازمان نیــز در زمینــه ی  ــن س ــی، دیــدگاه ای ــت خارج ــی« در سیاس اصــل »تنش زدای
ــا  ــه تنه ــن ســازمان ن ــکا دچــار تحــول می شــود و اعضــای ای ــا آمری ــراری رابطــه ب برق
ــا آمریــکا  ــد، بلکــه از تئوریســین های رابطــه ب ــه مواضــع پیشــین خــود ندارن اعتقــادی ب
ــردم  ــا م ــه ب ــرای مقابل ــکا ب ــر آمری ــرگ ب ــعار م ــده ای از ش ــه »ع ــد ک ــتند و معتقدن هس

سوءاســتفاده می کننــد.«6 

و بــر همیــن اســاس بهــزاد نبــوی شــعار »مــرگ بــر آمریــکا« را در تعــارض بــا 
عادی ســازی رابطــه بــا آمریــکا و سیاســت های تنش زدایــی تلقــی می کنــد و بــا 

افتخــار تمــام می گویــد: »واهلل مــن اعتقــادی بــه مــرگ بــر آمریــکا نــدارم.«7 

ــراری  ــا برق ــاط ب ــامی در ارتب ــاب اس ــن انق ــازمان مجاهدی ــدگاه س ــب دی ــن ترتی بدی
ــراری  ــد و برق ــود می رس ــول خ ــه از تح ــن مرحل ــه آخری ــزرگ ب ــیطان ب ــا ش ــه ب رابط

ــد. ــاب می آی ــه حس ــای آن ب ــه از آرزوه رابط

 
2. مجمع روحانیون مبارز؛ از انشعاب برای مقابله با اسالم آمریکایی تا تشکر از 

تابوشکنی دولت نهم 

ــد  ــه حســاب می آی ــه گروه هــای مهــم اصاح طلــب ب ــارز از جمل ــون مب مجمــع روحانی
کــه هــم از حیــث افــراد موجــود در آن و هــم از حیــث مناصــب اجرایــی )از ریاســت 

قــوه ی مقننــه تــا ریاســت قــوه ی مجریــه( بســیار مــورد توجــه اســت. 

ــوارد  ــم کــه یکــی از م ــن مجمــع درمی یابی ــه تاریخچــه ی شــکل گیری ای ــا نگاهــی ب ب
نــزاع افــراد انشــعاب طلب در برابــر جامعــه ی روحانیــت مبــارز، در ایــن موضــوع 
ــون(  ــه زعــم مجمــع روحانی ــارز )ب ــت مب ــراد جامعــه ی روحانی خاصــه می شــد کــه اف
ــد و ضــروری اســت کــه روحانیــت  ــا شــاخص های اســام آمریکایــی مطابقــت دارن ب

6- رسالت، 13 آبان 78، سخرنانی یکی از رهران سازمان در اجتامع دفر تحکیم وحدت. 

7- کیهان، 21 فروردین 88 . 
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متعهــد، خــود را از آن هــا جــدا کنــد. همچنیــن اســت کــه برابــر مــاده ی 3 اساســنامه ی 
ــارت اســت از:  مجمــع، هــدف مجمــع عب

ــه مبانــی و اهــداف حقیقــت اســام، زنــده نگــه داشــتن روح وحــدت و ســتیز  »نــگاه ب
جامعــه ی اســامی علیــه اســتکبار و همــه ی دشــمنان محــارب و کینه تــوز اســام 
ــام  ــرمایه داری، اس ــام س ــا اس ــارزه ب ــه ی مب ــی در زمین ــه ی اصول ــلمانان... تکی و مس
ــام  ــان، اس ــام راحت طلب ــن، اس ــام منافقی ــی درد، اس ــن ب ــام مرفهی ــتکبرین، اس مس

فرصت طلبــان و در یــک کام اســام آمریکایــی.« 

ــر  ــان تغیی ــود هم ــده می ش ــون دی ــع روحانی ــای مجم ــه ی کار اعض ــه در ادام ــا آنچ ام
ــال 76  ــرداد س ــان دوم خ ــز در جری ــان نی ــاران ایش ــه در هم قط ــت ک ــی اس نگرش های
مشــهود اســت و ســید محمــد خاتمــی، بــه عنــوان یکــی از پایه گــذاران مجمــع، از یــک 
ــی در  ــدف تنش زدای ــا ه ــر، ب ــوی دیگ ــران، از س ــامی ای ــوری اس ــو و رئیس جمه س
ــه برقــراری  سیاســت خارجــی، پرچــم دار »گفت وگــوی تمدن هــا« می شــود و نســبت ب
ــع  ــنامه ی مجم ــه در اساس ــزی ک ــان چی ــی )هم ــام آمریکای ــردمداران اس ــا س ــه ب رابط

ــدان اشــاره شــده اســت( نرمــش نشــان می دهــد.  ب

از ســوی دیگــر، در دوره ی ششــم مجلــس شــورای اســامی، حضــور جــدی اعضــای 
ــم  ــه چش ــارز ب ــون مب ــع روحانی ــای مجم ــامی و اعض ــاب اس ــن انق ــازمان مجاهدی س
می خــورد کــه از مهم تریــن مســائل مــورد بحــث آن زمــان، موافقــت نماینــدگان 
ــه  ــی ب ــن در حال ــود و ای ــکا ب ــا آمری ــراری رابطــه ب ــرای برق ــا ب ــاش آن ه ــس و ت مجل
وقــوع می پیوســت کــه ریاســت مجلــس ششــم را شــیخ مهــدی کروبــی )از پایه گــذاران 

ــر عهــده داشــت.  ــون( ب ــی مجمــع روحانی اصل

کروبــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 88، حتــی پــای خــود را فراتــر از ایــن 
ــکا اذعــان مــی دارد:  ــا آمری ــراری رابطــه ب ــا برق ــاط ب می گــذارد و در ارتب

»... یکــی از اقدامــات خــوب دولــت نهــم ایــن بــود که تابــوی ارتباط بــا آمریکا را شکســت. 
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بــا آمریــکا نیــز بایــد به صــورت گام بــه گام و حفــظ حیثیــت و منافع ملــی، ارتباط داشــت.«8

 

3. کارگزاران سازندگی؛ تکنوکرات های دوستدار سرمایه داری 

در اواخــر ســال 75 و در حالــی کــه انتخابــات مجلــس پنجــم در دســتور کار دو جریــان 
ــه کار دو  ــر شــروع ب ــا خب ــود، ناگهــان جامعــه ب ــه ب ــرار گرفت ــی کشــور ق سیاســی اصل
ــروه دوم  ــازندگی« )گ ــزاران س ــروه اول »کارگ ــد؛ گ ــه ش ــازه مواج ــی ت ــان سیاس جری
»جمعیــت دفــاع از ارزش هــای انقــاب اســامی« بــود( نــام گرفتنــد کــه هــدف اصلــی 
آن هــا مخالفــت بــا انحصــار جریــان راســت در مجلــس چهــارم و جلوگیــری از پیــروزی 
مجــدد آن در مجلــس پنجــم بــود. در واقــع بانیــان اصلــی ایــن گــروه را مدیــران دولتــی 
مدافــع سیاســت های اقتصــادی دولــت آقــای هاشــمی تشــکیل می دادنــد کــه بــا پایــان 
ــا  ــد ت ــود بودن ــت خ ــن موقعی ــت رفت ــران از دس ــان، نگ ــت جمهوری ایش دوران ریاس

ــی  ــت در دور آت ــان راس ــع جری ــروزی قاط از پی
انتخابــات )مجلــس پنجــم و ریاســت جمهوری 

هفتــم( جلوگیــری کننــد.9 

اگرچــه کارگــزاران ســازندگی فرزنــد راســت 
ــدا  ــان ابت ــا از هم ــد، ام ــاب می آم ــه حس ــنتی ب س
شــعارهایی ســر داد کــه بعدهــا چــپ مــدرن 
ســردمدار آن شــد و هم اکنــون نیــز پیش قــراوالن 
جریــان  توجهــات  مرکــز  در  کارگــزاران، 

اصاحــات قــرار دارنــد. 

نکتــه ی قابــل توجــه در خصــوص دیــدگاه حــزب 
کارگــزاران در خصــوص برقــراری رابطــه بــا 

8- آفتاب نیوز، 2 اردیبهشت 88. 

9- جمعیتی که نتوانست جریان سوم باشد، نرشیه ی بینش سبز، آذر 80. 
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ــه اســت کــه  ــان چــپ در ایــن مهــم نهفت ــا ســایر احــزاب جری آمریــکا و تفــاوت آن ب
ــه ی  ــه کار، روی ــروع ب ــت و ش ــدای فعالی ــان ابت ــازندگی از هم ــزاران س ــزب کارگ ح
ــر  ــت و تغیی ــوده اس ــاذ نم ــث اتخ ــورد بح ــوع م ــوص موض ــدی در خص ــاً واح تقریب

ــود.  ــده نمی ش ــاط دی ــن ارتب ــی در ای آن چنان

ایــن حــزب کــه از همــان ابتــدا جهــت تحکیــم پایه هــای دولــت هاشــمی رفســنجانی آغــاز 
ــی را در دســتور کار  ــر در سیاســت خارجــی خــود، اصــل تنش زدای ــه کار نمــود، ناگزی ب
ــداری از  ــنج زدایی، طرف ــد تش ــی مانن ــزب از اصول ــن ح ــی ای ــت خارج ــرار داد و سیاس ق
مذاکــره و رابطــه بــا آمریــکا، جــذب ســرمایه های خارجــی، گســترش رابطــه بــا اروپــا بــرای 

ــا آمریــکا و دیپلماســی کارآمــد، پیــروی می کنــد.10  تحت الشــعاع قــرار دادن رابطــه ب

بــرای مثــال، محســن نوربخــش در اظهــار نظــری پیرامــون رابطــه بــا آمریــکا می گویــد: 
»رابطــه ی اقتصــادی بــا آمریــکا بــه نفــع ماســت.«11 

افــراد منتســب بــه ایــن حــزب سیاســی همچنــان در خصــوص موضــوع رابطه بــا آمریکا، 
ــنجانی در  ــمی رفس ــارات دوره ای هاش ــد و اظه ــاع می کنن ــود دف ــین خ ــع پیش از مواض
ــارات  ــور، اظه ــی کش ــای سیاس ــکا، در فض ــا آمری ــه ب ــراری رابط ــزوم برق ــوص ل خص

ــزد.  ــی را برمی انگی فراوان

نتیجه گیری 

ــا  ــراری رابطــه ب ــی( در خصــوص برق ــا گرایــش مذهب ــی )ب ــان چــپ ایران موضــع جری
ــروزی  ــدای پی ــازندگی(، از ابت ــزاران س ــزب کارگ ــورد ح ــز م ــه ج ــده )ب ــاالت متح ای
ــان  ــن جری ــی به وجود آمــده در ای ــون، به ســان تحــوالت معرفت ــا کن انقــاب اســامی ت
سیاســی، دارای مراحــل تطــور و تکامــل اســت و طیفــی از مواضــع را در بــر می گیــرد. 

10- علی دارابی، هامن، ص 344. 

11- روزنامه ی صبح امروز، 10 آذر 78.
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تفکــرات  بــر  تکیــه  بــا  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  ابتــدای  در  ایرانــی  چــپ 
ــی  ــکا، نگاه ــا آمری ــه ب ــراری رابط ــه برق ــبت ب ــدت نس ــه ش ــود، ب ــرمایه داری خ ضدس
منفــی و ســلبی داشــت و ایــن در حالــی اســت کــه پــس از یــک دوره افــول )از ســال 
ــون  ــکا را در کان ــا آمری ــدرت، رابطــه ب ــه عرصــه ی ق ــا 76( و بازگشــت مجــدد ب 68 ت
توجهــات خــود قــرار می دهــد و ســعی دارد کــه از قبــل ایــن ماجــرا، بــه کســب امتیــاز 

ــردازد. ــب بپ ــان رقی ــر جری در براب



فاطمه تفتیان
ایران  در  واشنگتن  سوء رفتار  از  سیاهه ای   

تبیین بیانات مقام معظم رهبری

ایرانیــان تــا پیــش از جنــگ جهانــی دوم همیشــه بــه آمریــکا بــه عنــوان نیــروی ســومی 
کــه می توانــد روبــه روی اســتعمار روس و انگلیــس بایســتد می نگریســتند. پایــان 
ــان داد:  ــکا نش ــر از آمری ــره ای دیگ ــی چه ــام دوقطب ــاد نظ ــی دوم و ایج ــگ جهان جن

ــا. ــون ملت ه ــای خ ــه به ــی ب ــزاع دوقطب ــی در ن چیرگ

مســئله ی برقــراری رابطــه بــا آمریــکا از جملــه مســائلی اســت کــه طــی 2 دهــه ی اخیــر 
هــر از گاهــی نقــل محافــل سیاســی و رســانه ای می شــود و بــر ایــن اســاس تحلیل گــران 
ــا حــدی کــه چنــدی  ــد؛ ت ــاره ی آن ســخن می گوین و سیاســت مداران از هــر دری درب
پیــش و بــه دنبــال ســخنان یکــی از مقامــات بلندپایــه دربــاره ی لــزوم رابطــه بــا آمریــکا، 
در صــورت وجــود احتــرام متقابــل، بــار دیگــر بحــث در محافــل سیاســی در گرفــت. 
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ــا بررســی تاریخــی  ــا ب در ایــن راســتا، نوشــتار حاضــر در 2 قســمت در تــاش اســت ت
روابــط ایــران و آمریــکا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه آیــا آمریــکا هرگــز در ارتباط 

بــا مــردم ایــران احتــرام متقابــل را مــد نظــر قــرار داده اســت؟

 

مقدمه 

ــون،  ــا کن ــران در قــرن نوزدهــم ت ــه ای  از زمــان ورود هیئت هــای مذهبــی آمریکایــی ب
روابــط ایــران و آمریــکا فــراز و نشــیب های زیــادی را بــه خــود دیــده اســت. در آغــاز، 
ایرانیــان نظــر مســاعدی نســبت بــه آمریــکا داشــتند و آن را نیــروی ســومی در برابــر 2 
ــی دوم  ــگ جهان ــوع جن ــا وق ــا ب ــتند، ام ــس می پنداش ــن روس و انگلی ــتعمارگر که اس
دیــری نگذشــت کــه آمریــکا چهــره ای دیگــر از خــود بــه نمایــش گذاشــت. این کشــور 
بــه عنــوان یکــی از 2 ابرقــدرت ســر بــرآورده از خرابــه هــای جنــگ جهانــی دوم، در 
راســتای تأمیــن منافــع خــود و در رقابــت سیاســی، نظامــی، اقتصــادی و ایدئولوژیــک بــا 
شــوروی، از هیــچ اقدامــی فروگــذار نکــرد. کودتــا، تحریــم و ســرنگونی حکومت هــای 
مخالــف و حمایــت از دیکتاتوری هــای موافــق، تنهــا گوشــه ای از اقدامــات و جنایــات 
ایــن کشــور در عرصــه ی بین المللــی بــود. ایــن اقدامــات بــه طــور ویــژه در مــورد ایــران 
 ـ کــه عــاوه بــر هم مــرز بــودن بــا شــوروی، دارای منابــع غنــی انــرژی بــود ـ نمــود بــارز 
یافــت. مقالــه ی حاضــر بــه دنبــال نشــان دادن ایــن جنایــات و اقدامــات ســلطه جویانه ی 

آمریــکا در قبــال ایــران در دوران قبــل از انقــاب اســامی اســت. 

ایران و آمریکا؛ آغاز روابط 

ــردد  ــادی بازمی گ ــرن 19 می ــت ق ــال های نخس ــه س ــکا ب ــران و آمری ــط ای ــاز رواب آغ
ــن  ــای پرس بیتری ــت، از کلیس ــمیت و دوای ــای اس ــه نام ه ــی، ب ــیش آمریکای ــه 2 کش ک
مســیحیان  احــوال  مطالعــه ی  و  مســیح  دیــن  تبلیــغ  بــرای   )Presbyterian mission(
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ــه آمریــکا، زمینــه ی  ــا فرســتادن گزارش هــای خــود ب ــد و ب ــه ایــران آمدن آذربایجــان ب
ــور  ــه، 2 کش ــد. در ادام ــم نمودن ــران فراه ــه ای ــتری را ب ــی بیش ــای مذهب ــزام هیئت ه اع
مبــادرت بــه انعقــاد عهدنامــه ی دوســتی و مــودت در ســال 1856 نمودنــد.1 ایــن 
ــود،  ــه ی تجــارت خ ــه گســترش دامن ــکا ب ــت آمری ــش دول ــراه گرای ــه هم ــه، ب عهدنام
ــه  ــرای مقابل ــروی ســوم ب ــر کــردن نی ــه درگی ــران ب ــت ای ــل دول از یــک طــرف و تمای
بــا مداخــات روســیه و انگلســتان در مســائل داخلــی ایــران، از ســوی دیگــر، زمینــه ی 

ــرد.2  ــم ک ــال 1883 فراه ــور را در س ــان 2 کش ــمی می ــبات رس ــراری مناس برق

ــان 2 کشــور  ــا تأســیس ســفارت آمریــکا در ایــران، در ایــن ســال روابــط سیاســی می ب
ــر شــد.  ــران در واشــنگتن دای ــی در ســال 1888، ســفارت ای ــد، یعن ــاز و 5 ســال بع آغ
ــه  ــه دلیــل بُعــد مســافت و پیــروی از دکتریــن مونروئ ــا ایــن حــال، دولــت آمریــکا، ب ب
و سیاســت انزواگرایــی، عاقــه ای بــه درگیــر ســاختن خــود در مســائل ایــران نداشــت 
ــا  ــی 1906 ت ــال های بحران ــروطه و س ــاب مش ــول انق ــکا در ط ــی آمری ــن بی طرف و ای

ــت.  ــه یاف ــان ادام 1909 همچن

ــه  ــود. از ایــن زمــان ب ــازه ای در روابــط 2 کشــور ب ــی اول شــروع ت پایــان جنــگ جهان
ــع سرشــار  ــه موقعیــت اســتراتژیک و مناب ــا توجــه ب ــران، ب ــکا در ای بعــد سیاســت آمری
ــرد. از  ــه اهمیــت منافعــش در ایــران پــی ب نفــت جنــوب، تغییــر یافــت و ایــن کشــور ب
ســوی دیگــر، ظهــور آمریــکا، بــه عنــوان یــک قــدرت بــزرگ در عرصــه ی بین الملــل، 
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــران می توان ــه ای ــود آورد ک ــه وج ــان ب ــه ی ایرانی ــد را در اندیش ــن امی ای
ــزاری در  ــیه ی ت ــن روس ــن رفت ــا از بی ــه ب ــس  ـ ک ــگال انگلی ــود را از چن ــکا خ از آمری
ــه  ــا آمریــکا ب ــود ت ــه ی دیگــری الزم ب ــد. امــا حادث ــود ـ برهان ــده ب منطقــه بی رقیــب مان
طــور کامــل از الک انزواگرایــی خــود بیــرون آیــد و بــه افزایــش نفــوذ خــود در ایــران 

 Sam Sasan Shoamanesh, History Brief: Timeline of US‐Iran Relations until the OBAMA Administration, MIT International -1

1 pdf, p.2-online/us-iran/2009/Review, http://web.mit.edu/mitir

ــور  ــز چــاپ و انتشــارات وزارت ام ــران، مرک ــکا )1347-1332(، ته ــاالت متحــده ی آمری ــران و ای ــط سیاســی ای ــی، بررســی رواب 2- حمیدرضــا بداق

ــص 19 و 20. ــه، 1387، ص خارج
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بپــردازد. ایــن حادثــه جنــگ جهانــی دوم بــود کــه نیروهــای آمریکایــی را بــرای اولیــن 
ــار در ســال 1942 وارد خــاک ایــران کــرد.  ب

اعامیــه ی تهــران )1943(، کــه در آن زمــان بزرگ تریــن موفقیــت دیپلماســی آمریــکا 
در ایــران محســوب می شــد، نمونــه ی برجســته ی حمایــت وســیع آمریــکا از اســتقال و 
تمامیــت ارضــی ایــران بــود. ایــن اعامیــه از دخالــت گســترده ی آمریــکا بــرای کاهــش 
ــکا  ــت می کــرد. آمادگــی آمری ــران حکای ــوذ شــوروی و انگلســتان در ای ــدرت و نف ق
بــه همــکاری مالــی و نظامــی بــا ایــران، بــه همــراه تمایــل دولــت ایــران، باعــث اعــزام 
ــع  ــران شــد. در واق ــه ای ــکا ب ــای اقتصــادی آمری ــی و کمک ه ــی و نظام مستشــاران مال
آمریــکا توانســت طــی جنــگ جهانــی دوم وارد صحنــه ی سیاســی، نظامــی و اقتصــادی 
ایــران شــود و پایه هــای نفــوذ طوالنــی مــدت خــود را پی ریــزی کنــد.3 بــا پایــان جنــگ 
ــا کمونیســم  ــه ب ــا شــوروی و مقابل ــت ب ــی دوم و شــکل گیری جنــگ ســرد، رقاب جهان
ــا ســایر کشــورها شــکل داد.  محــور اصلــی سیاســت خارجــی آمریــکا را در ارتبــاط ب

ایــران نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبــود.

 

آمریکا و ملی شدن صنعت نفت ایران؛ از همراهی تا براندازی 

در ســال های بعــد از جنــگ جهانــی دوم هنــوز ایرانیــان نظر مســاعدی نســبت بــه آمریکا 
ــازمان  ــوروی در س ــر ش ــت در براب ــپو، حمای ــتر و میلس ــره ی شوس ــوز خاط ــتند. هن داش
ملــل و تشــویق های ایــن کشــور در بازپس گیــری آذربایجــان و رد موافقت نامــه ی 
نفــت بــا شــوروی در اذهــان ایرانیــان زنــده بــود و آن هــا انتظــار داشــتند کــه آمریــکا، 
همــان طــور کــه در قضیــه ی آذربایجــان و نفــت شــمال از آن هــا پشــتیبانی کــرده بــود، 
در قضیــه ی نفــت جنــوب نیــز از آن هــا حمایــت کنــد؛ ولــی ســیر حــوادث نشــان داد که 
ــد. سیاســت   ــدر ســنگین پرداختن ــن اشــتباه را چق ــای ای ــد و به ــدر اشــتباه می کردن چق
آمریــکا در ایــن دوران و در قبــال جنبــش ملــی شــدن صنعــت نفــت را می تــوان در 3 

3- علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران )1357 ـ 1320(، تهران، قومس، 1381، صص 120 تا 125.
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مقطــع مشــخص بررســی کــرد:4 

1. پشتیبانی از جنبش ملی شدن صنعت نفت 

ــن 2  ــت تروم ــران نداشــت. دول ــی ای ــش مل ــا جنب ــی ب ــکا مخالفت ــن مقطــع، آمری در ای
ــه هــر  ــران ب ــود: نخســت اینکــه ای ــه ب ــران در پیــش گرفت ــال ای هــدف اساســی را در قب
قیمتــی بایــد در اردوگاه غــرب بمانــد و هــدف دوم حفــظ ثبــات بــازار نفــت در جهــان 

بــود.5

 

2. میانجیگری دوستانه در حل اختالفات ایران و انگلیس 

ــات از  ــه حــل اختاف ــران( را ب ــه، واشــنگتن 2 طــرف ماجــرا )انگلیــس و ای ــن مرحل در ای
طریــق گفت وگــو دعــوت کــرد. آمریکایی هــا، پــس از ملــی شــدن صنعــت نفــت، ســعی 
کردنــد بــا میانجیگــری و طــرح پیشــنهادهایی چــون پیشــنهاد جکســون، اســتوکس و بانک 
جهانــی، جنبــش را مهــار کننــد و منابــع نفتــی ایــران را بیــن خــود و انگلســتان تقســیم کنند.6

 

3. مخالفت با مصدق و براندازی حکومت ملی 

بــا بــه قــدرت رســیدن چرچیــل در انگلســتان و آیزنهــاور در آمریــکا، سیاســت 2 
کشــور در برخــورد بــا دولــت مصــدق همســو شــد. دولــت آیزنهــاور، کــه مماشــات در 
مقابــل مصــدق را باعــث پیــروزی حــزب تــوده و فروافتــادن ایــران در دامــان شــوروی 
می دانســت، از ســرنگونی مصــدق و بازگشــت شــاه حمایــت کــرد.7 در نتیجــه، عوامــل 

4- عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوی، تاریــخ روابــط خارجــی ایــران از پایــان جنــگ جهانــی دوم تــا ســقوط رژیــم پهلــوی )1357 ـ 1320(، تهــران، نــرش 

مؤلــف، ص 104.

5- مارک ج گازیوروسکی، کودتای 28 مرداد 1332، ترجمه ی غامرضا نجاتی، تهران، رشکت سهامی انتشار، 1367، ص 25.

]6[ازغندی، هامن، 200 تا 206.

6- زغندی، هامن، 200 تا 206.

ــرش  ــران، ن ــی، ته ــدون فاطم ــه ی فری ــران، ترجم ــانده در ای ــت دست نش ــای دول ــاه: بن ــکا و ش ــارک ج گازیوروســکی، سیاســت خارجــی آمری 7- م

مرکــز، 1371، ص 168.
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ســازمان های اطاعاتــی انگلســتان و آمریــکا و مأموریــن سیاســی ایــن کشــور، بــا 
همدســتی شــاه و مــزدوران ایرانــی اش، کودتــای 28 مــرداد 1332 را تــدارک دیدنــد.8 
ــت  ــت کرمی ــا هدای ــت، ب ــمار می رف ــه ش ــی ب ــت خارج ــک دول ــرنگونی ی ــیا در س س
ــل 60  ــه ی حداق ــا هزین ــس و ب ــات آژاک ــام عملی ــه ن ــیا، ب ــی س ــور مخف ــت، مأم روزول
ــا مبلــغ یــک میلیــون  ــه مرحلــه ی اجــرا گذاشــته شــد. البتــه بعــد از کودت هــزار دالر9 ب
ــود، از  ــیده ب ــرف نرس ــه مص ــود و ب ــده ب ــور ش ــس منظ ــرح آژاک ــرای ط ــه ب دالر، ک
طــرف روزولــت بــه شــاه داده شــد تــا صــرف هزینه هــای دولــت شــود.10 ایــن کودتــا، 
کــه اولیــن تجربــه ی کودتــای 28 مــرداد 1332 آغــاز مرحلــه ی جدیــدی از دیپلماســی 
ــدرت اول در  ــه ق ــوم ب ــروی س ــک نی ــور از ی ــن کش ــه ای ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــکا ب آمری
ــی  ــت خارج ــخ سیاس ــی در تاری ــدی از مداخله گرای ــرگ جدی ــد و ب ــدل ش ــران مب ای
ــای  ــران ورق خــورد. انگلیســی ها و آمریکایی هــا، پــس از کودت ــه ای ــکا نســبت ب آمری
ــد.  ــود می دیدن ــده ی خ ــرزمین های فتح ش ــی از س ــه ی یک ــه مثاب ــران را ب ــرداد، ای 28 م
بنابرایــن طبیعــی بــود کــه بخواهنــد منابــع ایــن کشــور را بــه عنــوان غنایــم جنگــی میــان 

خــود تقســیم کننــد.

انعقــاد قــرارداد کنسرســیوم در اکتبــر 1954، بیــن شــرکت ملی نفــت ایران و کنسرســیومی 
ــود.11 آیزنهــاور، بعــد از  ــن هــدف ب ــن ای ــی، در راســتای تأمی ــی غرب از شــرکت های نفت
کودتــا در ایــران، بــه دنبــال ســاختن یــک دولــت شــدیداً دست نشــانده زیــر رهبــری شــاه 
ــا  ــن ب ــود. بنابرای ــه ب ــکا در منطق ــا ســایر متحــدان آمری ــران در اتحــادی ب ــدن ای و گنجان
وســاطت آمریــکا، پیمــان بغــداد بیــن ترکیــه، عــراق، انگلســتان، پاکســتان و ایــران منعقــد 
شــد )1955( و کمربنــد امنیتــی دور بلــوک شــرق )ناتــو  ـ  ســنتو ـ  ســیتو( تکمیــل گردید.12 

کندی و انقالب سفید 
8- بداقی، هامن، ص29

9- گازیوروسکی، کودتای 28 مرداد 1332، هامن، ص 40.

10- هامن، ص 62.

11- بداقی، هامن، صص 36 تا 48.

12- علیرضا امینی، تاریخ روابط خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران، صدای معارص، 1386، صص 162 و 163.
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ــد از  ــکا بع ــور آمری ــی وپنجمین رئیس جمه ــوان س ــه عن ــال 1961 ب ــه در س ــدی، ک کن
آیزنهــاور بــه قــدرت رســید، بــرای سیاســت خارجــی آمریــکا در جهان ســوم اســتراتژی 
تــازه ای موســوم بــه اتحــاد بــرای پیشــرفت اتخــاذ کــرد. ایــن اســتراتژی عبــارت بــود از 
ــروز مخالفــت در  ــروی ضدشــورش در صــورت ب ــا اســتفاده از نی اصاحــات همــراه ب

کشــورهایی کــه قــرار بــود در آن هــا اصاحــات آمریکایــی پیــاده گــردد. 

حکومــت کنــدی، در قالــب ایــن اســتراتژی بــرای جلوگیــری از نفــوذ کمونیســم، بــر 
روی کمــک اقتصــادی )بــه جــای برنامه هــای نظامــی آیزنهــاور( و برنامه هــای فرهنگــی 
از قبیــل ســپاه صلــح و تاش هــای دیپلماتیــک بــرای پیشــبرد مســالمت آمیز دگرگونــی 
سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی در جهــان ســوم تأکیــد نمــود و بــه بازســازی نیروهــای 

ــای  ــژه واحده ــه وی ــکا، ب ــی آمری ــی نظام معمول
ــوم  ــان س ــت در جه ــه می توانس ــورش ک ــد ش ض

بــه کار آیــد، پرداخــت.

ایــران،  در  دکتریــن  ایــن  پیگیــری  دنبــال  بــه 
دولــت آمریــکا، ضمــن حمایــت از حکومــت 
فشــار  اعمــال  بــه  امینــی،  علــی  اصاح طلــب 
بــه شــاه بــرای اجــرای اصاحــات اجتماعــی، 
انقــاب  پرداخــت.13  سیاســی  و  اقتصــادی 

ــزی  ــدی برنامه ری ــت کن ــار دول ــت فش ــتا، تح ــن راس ــز در همی ــت نی ــاه و مل ــفید ش س
ــف و  ــهرهای مختل ــه در ش ــی ک ــات و تظاهرات ــا، اعتصاب ــم مخالفت ه ــد و علی رغ ش
مخصوصــاً مراکــز مذهبــی صــورت گرفــت، اصــول آن بــه رفرانــدوم گذاشــته و اجــرا 
شــد.14 بنابرایــن آغــاز انقــاب ســفید یــک انتخــاب سیاســی بــود کــه عمدتــاً از خــارج 
ــچ کــدام در  ــه طبقــه ی متوســط، هی ــان و ن ــه دهقان از حکومــت نشــئت می گرفــت و ن
ــن  ــت وزیر؛ حس ــی، نخس ــی امین ــاه؛ عل ــی آن ش ــران اصل ــتند و بازیگ ــی نداش آن نقش

13- گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه: بنای دولت دست نشانده در ایران، هامن، صص 170 تا 174.

14- جال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معارص ایران، جلد دوم، قم، دفر انتشارات اسامی، ص 19.
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ارســنجانی، وزیــر کشــاورزی؛ و دولــت کنــدی از ایــاالت متحــده بودنــد.15 

مخالفت هــای روحانیــت و مــردم بــا انقــاب ســفید و تظاهــرات متعــدد در حمایــت از 
ســخنان امــام خمینــی موجــب شــد شــاه در صــدد بــه نمایــش گذاشــتن مرحلــه ی دوم 
دکتریــن کنــدی برآیــد تــا ضمــن ترســاندن مــردم، روحانیــت را نیــز وادار بــه ســکوت 
کنــد. ورود جــان مــک لــوی، مشــاور ویــژه ی کنــدی، بــه تهــران در 19 اســفند 1341 و 

کشــتار مدرســه ی فیضیــه )12 روز بعــد( در همیــن راســتا صــورت گرفــت.16

 

جانسون و کاپیتوالسیون 

ــا اســافش نداشــت. در ایــن دوران درخواســت  ــی ب دکتریــن جانســون تفــاوت چندان
دولــت آمریــکا بــرای اعطــای مصونیت هــای سیاســی و قضایــی بــرای مستشــاران 
آمریکایــی در ایــران، کــه از زمــان کنــدی مطــرح شــده بــود، پذیرفتــه شــد. محمدرضــا 
ــه  ــه خاطــر اعطــای کاپیتوالســیون نکوهــش و ب شــاه، کــه بارهــا سلســله ی قاجــار را ب
ــای  ــه احی ــوان نظامــی خــود، ب ــود، در راســتای افزایــش ت وطن فروشــی متهــم کــرده ب
ــه  ــون دالری ب ــای وام 200 میلی ــا اعط ــکا ب ــت آمری ــت.17 موافق ــیون پرداخ کاپیتوالس
ایــران، آن هــم درســت 11 روز پــس تصویــب قانــون معافیــت نظامیــان آمریکا، پاداشــی 
بــود کــه دولــت ایــران در ازای اعطــای کاپیتوالســیون دریافــت کــرد. ســخنرانی تنــد 
ــه اعطــای  ــه همــراه صــدور اعامیــه ای در مخالفــت ب ــان 1343 ب امــام خمینــی در 4 آب
ــه مستشــاران آمریــکا در ایــران، جــو ملتهبــی را در  مصونیت هــای سیاســی و قضایــی ب
سراســر ایــران در مخالفــت بــا کاپیتوالســیون بــه وجــود آورد. واکنــش رژیــم در قبــال 
ــن  ــردم در همی ــم م ــعله های خش ــا ش ــود، ام ــه ب ــه ترکی ــام ب ــد ام ــات، تبعی ــن اعتراض ای
ــن  ــرد. ضم ــم ک ــاه را فراه ــام ش ــرور نافرج ــپس ت ــور و س ــل منص ــات قت ــال موجب س

15- احمد ارشف، از انقاب سفید تا انقاب اسامی، ترجمه ی محمدساالر کرسایی، پژوهش نامه ی متین، شامره ی 22، بهار 1383، ص 111.

16- بداقی، هامن، ص 154.

ــران معــارص، ســال اول، شــامره ی 2،  ــخ سیاســی ای ــران، ماهنامــه ی اندیشــه و تاری ــده ی کاپیتوالســیون در ای ــی پرون ــی، بازخوان ــد روحان 17- حمی

ــان 1381، ص 19. آب
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آنکــه بــا درخواســت اعطــای کاپیتوالســیون، 
ــه در  ــران   ـ ک ــردم ای ــزد م ــکا ن ــه ی آمری از وجه
جریــان کودتــای 28 مــرداد خدشــه دار شــده بــود ـ 

ــه شــدت کاســته شــد.18   ب

نیکسون و ژاندارم منطقه 

تجربــه ی جنــگ کــره و ویتنــام، بــه همــراه اعــام 
ــش  ــروج نیروهای ــر خ ــی ب ــتان مبن ــم انگلس تصمی
از  تــرس  و   1971 ســال  تــا  فــارس  خلیــج  از 
ــه، موجــب مطــرح  ــی شــوروی در منطق جایگزین
ــه ی  ــون در منطق ــتونی نیکس ــن دوس ــدن دکتری ش

خلیــج فــارس و اعطــای نقــش ژاندارمــی منطقــه بــه رژیــم شــاه گردیــد. بــا اتخــاذ چنیــن 
ــکا  ــران در سیاســت خارجــی آمری ــه ای ــروش تســلیحات ســنگین ب تصمیمــی منطــق ف
غلبــه یافــت، ضمــن آنکــه افزایــش قیمــت نفــت اجــازه ی چنیــن خریدهــای ســنگینی را 
بــه شــاه ایــران مــی داد. بنابرایــن روابــط ایــران و آمریــکا در اوایــل دهــه ی 1970 بــه اوج 
ــس منازعه هــای  ــه صــورت پلی ــکا شــاه را تشــویق می کــرد کــه ب خــود رســید و آمری

ــد.19  ــکا و متحــدان شــوروی عمــل کن ــن آمری منطقــه ای بی

کارتر و کودتا علیه انقالب اسالمی 

روی کار آمــدن کارتــر در ســال 1977 تحولــی تــازه در روابــط خارجــی آمریــکا پدیــد 
ــه نظــر  ــود و ب ــکا رعایــت حقــوق بشــر ب ــت آمری ــد دول آورد. ســمبل اســتراتژی جدی
ــای  ــنتی اش از رژیم ه ــت س ــه ی حمای ــرای ادام ــادی ب ــرار زی ــکا اص ــید آمری می رس

18- بداقی، هامن، صص 198 تا 200.

19- یونــاه الکســاندر و الــن نانــز، تاریــخ مســتند روابــط دوجانبــه ی ایــران و ایــاالت متحــده ی آمریــکا، ترجمــه ی ســعیده لطفیــان و احمــد صادقــی، 

تهــران، قومــس، 1378، صــص 55 و 556.
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دیکتاتــور نــدارد و سیاســت کاهــش صــدور تســلیحات پیشــرفته بــه مناطقــی کــه ورود 
ایــن تســلیحات باعــث بــر هــم خــوردن تــوازن نظامــی آن می شــد را در پیــش گرفتــه 
ــون و  ــت نیکس ــرد حکوم ــر عملک ــت کارت ــاز حکوم ــال، در آغ ــن ح ــا ای ــت.20 ب اس
فــورد را نســبت بــه ایــران دنبــال کــرد و بــا فــروش مقادیــر زیــادی ســاح پیشــرفته بــه 
ایــران موافقــت کــرد، امــا پیــش از آنکــه حکومــت کارتــر بتوانــد دکتریــن تــازه ای در 
ــا ایــران تدویــن کنــد، نخســتین جلوه هــای انقــاب ایــران شــروع بــه ظاهــر  برخــورد ب

شــدن کــرد.21 

در ایــن وضعیــت، زمانــی کــه مبــارزات انقابــی مــردم ایــران علیــه رژیــم شــاه 
ــد،  ــارج ش ــاهی خ ــردان شاهنش ــف دولت م ــا از ک ــته ی کاره ــت و سررش ــدت گرف ش
ــرح  ــتافتند و ط ــود ش ــانده ی خ ــره ی دست نش ــک مه ــه کم ــار ب ــر ب ــا دیگ آمریکایی ه
کودتــای دیگــری را در پیــش گرفتنــد. بدیــن منظــور ژنــرال هایــزر، در جریــان 
اوج گیــری نهضــت انقابــی مــردم ایــران، بــا هــدف تداوم بخشــی بــه ســلطه ی 
ــامی، در روز 14 دی 1357  ــاب اس ــروزی انق ــری از پی ــران و جلوگی ــر ای ــکا ب آمری
و در اولیــن روز تشــکیل کنفرانــس گوادلــوپ )ایــن کنفرانــس بــه پیشــنهاد ژیســکار، 
ــه  ــان آن روز و از جمل ــائل جه ــن مس ــی مهم تری ــرای بررس ــه، و ب ــور فرانس رئیس جمه
ــران  ــه وارد ای ــی مخفیان ــای نظام ــک هواپیم ــا ی ــود( ب ــده ب ــکیل ش ــران تش ــئله ی ای مس
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــترده ای جه ــاش گس ــود ت ــه ی خ ــت یک ماه ــدت اقام ــد22 و در م ش
اهــداف مأموریتــش انجــام داد. اعــزام چنیــن مقــام بلندپایــه ای بــه درون یــک موقعیــت 
بحرانــی، بــا در نظــر گرفتــن خطراتــی کــه ممکــن بــود متوجــه جــان وی شــود، نشــان 
از اهمیــت فوق العــاده ی مســئله )حفــظ رژیــم شــاه( بــرای کاخ ســفید داشــت. هایــزر، 
پیــش از هــر کاری، جلوگیــری از فــرار فرماندهــان ارتــش را در دســتور کار خــود قــرار 
داد و ســپس در جهــت حمایــت از دولــت بختیــار، 3 برنامــه ی »شکســتن اعتصابــات«، 

20- صادق زیباکام، مقدمه ای بر انقاب اسامی، تهران، روزنه، 1386، صص 194 و 195.

21- امینی، هامن، ص 205.

22- محمدهاشــم پوریزدان پرســت، مأموریــت ویــژه ی ژنــرال رابــرت هایــزر بــرای رسکــوب انقــاب اســامی، فصلنامــه ی 15 خــرداد، دوره ی ســوم، 

ســال ســوم، شــامره ی 10، زمســتان 1385، صــص 43 تــا 45.
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»مســتحکم نمــودن رابطــه ی ارتــش و بختیــار« و »اتخــاذ اقدامــات احتیاطــی در صــورت 
شکســت دولــت غیرنظامــی« را در پیــش گرفــت. مهم تریــن عاملــی کــه مانــع اجرایــی 
شــدن کودتــای هایــزر شــد بازگشــت امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( بــه ایــران بــود. 
در نتیجــه هایــزر، کــه بــا بازگشــت امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( دیگــر امیــدی بــه 
پیــروزی طرح هایــش نداشــت، بــدون کســب موفقیــت، ناگزیــر در 14 بهمــن 1357 از 
ایــران خــارج شــد و در واقــع معمــار کودتــا بــا آن همــه تجربیــات و ســوابقش در مقابــل 

معمــار انقــاب شکســت خــورد.23 

بــه عنــوان جمع بنــدی نمــودار زیــر ســیر صعــودی روابــط ایــران و آمریــکا را از آغــاز 
تــا پیــروزی انقــاب اســامی و شــکل رابطــه ی ایــران و آمریــکا را بــه تصویــر کشــیده 

اســت:

23- بی نــام، نقــدی بــر کتــاب مأموریــت مخفــی هایــزر در ایــران، فصلنامــه ی 15 خــرداد، دوره ی ســوم، ســال پنجــم، شــامره ی 18، زمســتان 1387، 

صــص 191 تــا 212.



محمد پورمحمد
 گزارشی از میراث تاریخی تلخ در روابط ایران و آمریکا

تبیین بیانات مقام معظم رهبری

آمریــکا از زمــان پیــروزی انقــاب اســامی نــه تنهــا احترامــی بــه ملــت ایــران ننهــاده، 
بلکــه جنایــات بســیاری در قبــال آن مرتکــب شــده اســت، زیــرا راهــی کــه جمهــوری 
ــای  ــت قدرت  ه ــی حاکمی ــه ورای نف ــت ک ــر آن اس ــه بیانگ ــش گرفت ــامی در پی اس
بــزرگ و نظــم بین  الملــل، نیازمنــد ایجــاد نظمــی نویــن در جهــان هســتیم. نظمــی مبتنــی 

بــر عدالــت و احتــرام بــه همــه  ی ملــل.

ــرای جمهــوری اســامی یــادآور میــراث  تاریخــی تلخــی  ایــاالت متحــده ی آمریــکا ب
ــه  ی  ــف حافظ ــه ضع ــر ب ــی اگ ــت، حت ــن مل ــی ای ــه  ی تاریخ ــان حافظ ــن انب ــت. که اس
ــده  تاریخــی هــم دچــار باشــند، از سیاســت  های ســیاه ایــن کشــور و گزند  هایــش آکن
ــد  ــکا از متح ــای آمری ــور و حمایت  ه ــن کش ــه ای ــوی دوم ب ــی پهل ــت. از دلدادگ اس
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سرســپرده  اش در دوران پیــش از پیــروزی انقــاب تــا بــه امــروز، فهرســت بلندباالیــی از 
ــران  ــوع انقــاب اســامی ای ــه کــرد. وق ــوان تهی ــکا می  ت گزند هــای سیاســت   های آمری
و ایجــاد قدرتــی مذهبــی در ایــران، چارچــوب ایــن سیاســت  ها را تغییــر داد، چــرا کــه 
پیــروزی انقــاب یکــی از پایه  هــای امنیتــی آمریــکا در منطقــه را شکســت. افــزون بــر 
آن، رقیبــی سرســخت یــا حتــی دشــمنی اســتوار جانشــین دوســت و متحــد قدیــم شــد. 
بدیــن ترتیــب بــازی نوینــی در ایــن منطقــه شــکل گرفــت کــه قاعــده و رســمش ســوای 
گذشــته بــود. در ایــن راســتا، آمریــکا در تقابــل بــا انقــاب اســامی ایــران بــه سیاســت -
هــا و راهکارهــای گوناگونــی متوســل شــد. نوشــتار ذیــل مــروری اســت بــر فهرســتی از 

ــکا پــس از انقــاب. سیاســت های ســیاه آمری

 

آغاز دسیسه چینی آمریکا علیه یک انقالب 

ــوی  ــا پهل ــارزه ب ــود و داغ مب ــته ب ــامی نگذش ــاب اس ــروزی انق ــدی از پی ــوز چن هن
ــا اطــاع از احســاِس  ــکا ب ــاالت متحــده  ی آمری ــود کــه ای ــی ب ــران باق ــن ملــت ای ــر ت ب
ــکا  ــور وی در آمری ــا حض ــوی، ب ــاه پهل ــه محمدرضاش ــبت ب ــران نس ــردم ای ــی م عموم
ــت  وزیر  ــات نخس ــن، ماق ــر ای ــزون ب ــرد. اف ــت ک ــاه 1358، موافق ــخ 28 مهرم در تاری
ــر،  ــی کارت ــت مل ــا برژینســکی، مشــاور امنی ــت ب ــت موق ــور خارجــه  ی دول ــر ام و وزی
ســوءظن انقابیــون ایرانــی را بــه ایــن کشــور تشــدید کــرد. اگرچــه شــاه، بــا 2 شــرط 
عــدم ادعــا نســبت بــه تــاج و تخــت و فعالیــت سیاســی، در آمریــکا پذیرفتــه شــد؛ امــا 
ــت  ــان مل ــر در اذه ــار دیگ ــرداد 1332 را ب ــای 28 م ــره  ی کودت ــر خاط ــن ام ــی ای گوی
ــد.  ــکا فراهــم گردی ــه  ی اشــغال ســفارت آمری ــب، زمین ــن ترتی ــده کــرد. بدی ــران زن ای
ــب  ــه موج ــایس بیگان ــی و دس ــای میهن ــته از خیانت  ه ــی انباش ــراث تاریخ ــع می در واق
ــا  ــت ب ــت موق ــات برخــی ســران دول ــکا و ماق ــه آمری ــن شــاه ب ــه  ی رفت ــا گزین شــد ت
سیاســت  مداران آمریکایــی، گمانــه  ی تکــرار خیانــت و دسیســه  ی آمریــکا بــرای مقابلــه 

ــد. ــای اســامی را تقویــت کن ــا انقــاب نوپ ب
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ــت  ــور وق ــان 1358، رئیس  جمه ــخ 23 آب ــکا، در تاری ــفارت آمری ــغال س ــس از اش پ
آمریــکا، کارتــر، طــی دســتور اجرایــی 12170، تمــام امــوال، منابــع و منافع دولــت ایران 
ــزی را،  ــک مرک ــران و بان ــش ای ــت پوش ــه  و تح ــازمان  های تابع ــا و س ــه  ی نهاده و کلی
کــه در قلمــرو صاحیــت ایــن کشــور قــرار داشــت، مســدود اعــام کــرد. همچنیــن بــه 
وزیــر خزانــه  داری خــود اختیــار اجــرای ایــن دســتور را بــا کلیــه  ی اقدامــات الزم صــادر 
ــل، از شــورای  ــم منشــور ســازمان مل ــه فصــل هفت ــا توســل ب ــن، ب ــر ای کــرد.1 عــاوه ب
امنیــت درخواســت کــرد تــا تحریم هایــی بین  المللــی علیــه ایــران تصویــب کنــد. ایــن 
شــورا نیــز بــرای تصویــب مجــازات علیــه ایــران تشــکیل جلســه داد، ولــی شــوروی بــه 
ــم اقتصــادی  ــر تحری ــی ب ــکا مبتن ــه  ی پیشــنهادی آمری ــکا  قطعنام ــا آمری ــت ب ــل رقاب دلی
ایــران را وتــو کــرد. ایــن امــر موجــب شــد تــا آمریــکا تحریم  هــای یک  جانبه ــی خــود 

را در مقابــل ایــران آغــاز کنــد. ایــن تحریــم شــامل مــوارد زیــر بــود: 

ــاالت ارزی جــز در  ــه ی نقــل و انتق ــران، قطــع  کلی ــکا از ای قطــع همــه  ی واردات آمری
ــی  ــای نظام ــه ی محموله ه ــن کلی ــا، فروخت ــواده ی گروگان ه ــگاران و خان ــورد خبرن م
کــه پیش تــر توســط ایــران از آمریــکا خریــداری شــده و پیش تــر از ایــن توقیــف بودنــد 
بــه مشــتری جدیــد یــا واگــذار کــردن آن هــا بــه ارتــش آمریــکا، قطــع رابطه ــی ارتباطــی 
ــت از  ــازه ی برداش ــرای دادن اج ــور ب ــن کش ــره ی ای ــت از کنگ ــران و درخواس ــا ای ب

ــران.2  ــدود ای ــاب های مس حس

ــران،  ــا ای ــه ب ــع رابط ــی قط ــا حت ــم  ی ــی تحری ــد حربه  ــان می کردن ــکا گم ــران آمری س
ــاس  ــر اس ــا ب ــی گروگان ه ــکا و رهای ــم آمری ــن تصمی ــه پذیرفت ــامی را ب ــوری اس جمه
ــار  ــت و اعتب ــویی حقانی ــورت، از س ــن ص ــد. در ای ــور، وادار می نمای ــن کش ــرایط ای ش
ــب می شــد و  ــی تخری ــکار عموم ــواج اف ــی و ام ــران در ســپهر جهان انقــاب اســامی ای
ــان  ــا گــذر زم ــه هــدف خــود می رســید. ام ــی کمــی ب ــا هزینه  ــکا ب ــز آمری از ســویی نی

ــت کــرد.  ــکا را ثاب ــم و فشــار اقتصــادی آمری شکســت سیاســت تحری
1- روزنامه ی اطاعات، 23 آبان 1358.

2- سید جال دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران، تهران، سمت، 1389، ص 320.
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پــس از ایــن، آمریــکا کــه در صــدد مقابلــه بــا ایمــاژ شکســت شــیطان بــزرگ در ســطح 
افــکار جهانــی قــرار داشــت، بــه راهبــرد نظامــی روی آورد. بــر ایــن اســاس، ایــن کشــور 
ــا  ــرای آزادی گروگان  ه ــی ب ــه  ی نظام ــه حمل ــدام ب ــت 1359 اق ــخ 4 اردیبهش در تاری
ــری  ــر و هواپیمــای تراب ــر برخــورد هلیکوپت ــکا، در اث ــه  ی نظامــی آمری ــا حمل کــرد. ام
در صحــرای طبــس بــا کشــته شــدن 8 نظامــی و زخمــی شــدن 5 نفــر دیگــر، نافرجــام 
مانــد.3  این چنیــن بــود کــه بــار دیگــر ایــاالت متحــده  ی آمریــکا در برابــر انقابــی نوپــا 

خــود را وامانــده و ســرگردان دیــد.

 

جنگ تحمیلی تشدید جنایات آمریکا 

بــا پیــروزی انقــاب اســامی و بــه خصــوص بحــران گروگان  گیــری، وجهــه و اعتبــار 
ایــاالت متحــده  ی آمریــکا بــه چالــش کشــیده شــد و ایــن کشــور تحقیــر گردیــد؛ چــرا 
کــه از ســویی، بــا پیــروزی انقــاب ایــران، در جلوگیــری از ســقوط  متحــد اســتراتژیک 
ــود را از  ــان خ ــایر هم  پیمان ــاد س ــرد و اعتم ــوه ک ــوان جل ــارس نات ــج ف ــود در خلی خ
دســت داد و از ســویی دیگــر، عجــز و ناتوانــی آمریــکا در آزاد ســازی گروگان  هایــش 

ــه پرســش کشــید.  ــران، قدرتمنــدی و قابلیت  هــای یــک ابرقــدرت را ب در ای

شــاید بــه همیــن دلیــل، برخــی معتقدنــد آمریــکا بــرای بازســازی اعتبــار و بازیابی شــهرت 
و قدرتــش در منطقــه در ترغیــب و تهییــج عــراق در راســتای حملــه بــه ایــران اثرگــذار 
ــه  ــه  ی عــراق ب ــر از حمل ــد. کمــی پیش  ت ــد می  کن ــا را تأیی ــن ادع ــز ای ــود. شــواهدی نی ب
ــود کــه  ــده ب ــران ســخن ران ــه ای ــات نظامــی علی ــران، برژینســکی از مجموعــه  ی عملی ای
ــی  ــد یک ــراق می  توان ــاوز ع ــت آن، تج ــس و شکس ــی طب ــه  ی نظام ــاب حمل ــا احتس ب
دیگــر از ایــن مجموعــه عملیــات نظامــی باشــد. همچنیــن روزنامــه  ی نیویــورک تایمــز در 
اردیبهشــت 1359، ضمــن تحلیــل طرح  هــای آمریــکا پیرامــون ایــران، گمانــه  ی حملــه  ی 
عــراق بــه ایــران را مطــرح کــرده بــود. افــزون بــر ایــن، در حالــی کــه روابــط دیپلماتیــک 

3- روزنامه ی اطاعات، 5 اردیبهشت 1359.
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عــراق و آمریــکا قطــع بــود، برژینســکی چندیــن بــار قبــل از حملــه  ی عــراق بــه ایــران، بــه 
طــور محرمانــه، بــه بغــداد ســفر کــرده و بــا صــدام حســین دیــدار کــرده بــود.4 

ایــن شــواهد در مقابــل موضــع رســمی آمریــکا، کــه خــود را در جنــگ ایــران و عــراق 
ــج  ــه تدری ــمی ب ــع رس ــن موض ــال، ای ــن ح ــا ای ــت. ب ــرار داش ــد، ق ــرف می خوان بی  ط
ــه  ای  ــه گون ــدس، ب ــن و بیت  المق ــات فتح  المبی ــران در عملی ــای ای ــیر پیروزی ه ــا س و ب
علنــی تغییــر یافــت. در واقــع پیروزی  هــای ایــران در نبــرد بــا عــراق بــر نگرانــی آمریــکا 
افــزود. بدیــن ترتیــب، آمریــکا از ایــن پــس در صحنــه  ی عملــی جنــگ، نقــش بیشــتر 
و شــاید روتــری را بــر عهــده گرفــت و بــه اقداماتــی از جملــه برقــراری و عادی  ســازی 

عــراق  از  تســلیحاتی  و حتــی حمایــت  رابطــه 
ــال های 1365  ــه در س ــه  ای ک ــه گون روی آورد؛ ب
ــتقیم  ــورد مس ــی و برخ ــت تهاجم ــا 1367 سیاس ت
و غیرمســتقیم بــا ایــران از ســوی ایــن کشــور 

ــود.  ــن ب ــخص و روش مش

ــی، ایــن کشــور از ابزارهــای  ــازه  ی زمان در ایــن ب
سیاســی، اقتصــادی، اطاعاتــی و نظامــی خــود 
بهــره گرفــت تــا جمهــوری اســامی را در جنــگ 
ســطح  در  نمونــه،  بــرای  وادارد.  بــه شکســت 
ــارج از  ــت و خ ــورای امنی ــق ش ــی، از طری سیاس
آن، تحریم  هایــی را علیــه ایــران اعمــال نمــود 

ــدام  ــن اق ــا مهم  تری ــال ایجــاد کــرد. ام ــز اخت ــران نی ــت ای و در شــبکه  ی صــادرات نف
ــود؛ نیروهایــی کــه  آمریــکا حضــور نیروهــای نظامــی ایــن کشــور در خلیــج فــارس ب
در فروردیــن 1367، توانســتند 2 ســکوی نفتــی »رشــادت« و »ســلمان« متعلــق بــه ایــران 
ــبان«  ــهند« و »س ــاو »س ــز 2 ن ــی نی ــای آمریکای ــا ناوه ــری ب ــد. در درگی ــدم کنن را منه

4- سید جال دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران، ص 338.
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ــه هواپیمــای  ــاو وینســنس ب ــه  ی ن ــه  ی بی رحمان ــن فشــارها در حمل غــرق شــدند. اوج ای
ــد.5  ــافر انجامی ــر مس ــدن 290 نف ــته ش ــه کش ــه ب ــت ک ــود یاف ــران نم ــافربری ای مس

ــل و  ــا انتشــار و صــدور انقــاب تحلی ــه ب ــکا در ایــن دوران حــول مقابل اقدامــات آمری
ــد،  ــدید می  ش ــگ تش ــران در جن ــای ای ــد پیروزی  ه ــر گاه رون ــردد. ه ــی می  گ ارزیاب
فشــارهای آمریــکا علیــه ایــران قــوت می  گرفــت. پیــروزی ایــران در جنــگ بــه منزلــه  ی 
ــان اســام  گرایی محســوب می  شــد و موجــب تقویــت جایــگاه گفتمــان  پیــروزی جری
ــل  ــوع در تقاب ــن موض ــد. ای ــا می  گردی ــا و ملت  ه ــطح دولت  ه ــامی در س ــاب اس انق
بــا منافــع آمریــکا قــرار داشــت و موجــب تضعیــف جایــگاه ابرقدرتــی ایــن کشــور مــی-

 گردیــد. بنابرایــن آمریــکا نمی خواســت بــار دیگــر ایــران پیــروز معادلــه باشــد.

 

پایان جنگ یا تداوم ستیزه 

ــا پایــان جنــگ تحمیلــی جــو تشــنج و خصومــت بیــن 2 کشــور ایــران و آمریــکا در  ب
عرصــه   ی عملــی بــه شــدت قبــل نبــود؛ گویــی جریــان ســتیزه زیرپوســتی و خزنــده در 
حرکــت بــود. در ایــن برهــه، مســئله  ی آزاد ســازی گروگان  هــای آمریکایــی در لبنــان 
محــور حاکــم بــر تقابــل 2 کشــور گردیــد. ایــران، بــه دلیــل نیــاز بــه بازســازی و دوری 
از فضــای تشــنج، از طریــق ســازمان ملــل بــه آزادی گروگان  هــای آمریکایــی کمــک 
کــرد و در مقابــل، قــرار شــد آمریــکا بخشــی از دارای مســدود شــده ی ایــران را آزاد 

نمایــد،6 امــا آمریــکا وعده  هــای خــود را زیــر غــرور ابرقدرتــی خویــش لــه کــرد. 

ــی  ــه  ی نظام ــران و مداخل ــال ای ــی فع ــی   طرف ــت، ب ــگ عــراق و کوی ــان جن ــس از پای پ
ــه عنــوان یکــی از قدرت هــای منطقه ــای انتظــار داشــت در ترتیبــات  آمریــکا، ایــران ب
ــی کــه در طــرح امنیتــی »جــرج واکــر  ــد، در حال امنیــت نویــن منطقــه مشــارکت نمای
ــران  ــکا، در 15 اســفند 1369، نشــانی از حضــور ای ــت آمری ــور وق ــوش«، رئیس  جمه ب

5- محمد درودیان، سیری در جنگ ایران و عراق 5: پایان جنگ، تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات جنگ، 1378، ص 86.

6- گفت وگو با هاشمی رفسنجانی، فصلنامه ی خاورمیانه، سال هشتم، ش 3، پاییز 1380، ص 24.
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نبــود. اعامیــه  ی دمشــق، کــه در همــان زمــان توســط 6 کشــور عضــو شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس و 2 کشــور ســوریه و مصــر صــادر شــد، طــرح امنیتــی 6+2 را پیشــنهاد داد 

کــه معنــای حــذف ایــران را در بــر داشــت.7 

ــی  ــر الب ــت تأثی ــن 1370 و تح ــون در اول بهم ــل کلینت ــت جمهوری بی ــاز ریاس ــا آغ ب
ــح  ــد صل ــدید از اســرائیل و فرآین ــی ش ــن موضــع حمایت ــکا و همچنی ــودی در آمری یه
خاورمیانــه از کنفرانــس مادریــد در پاییــز ســال 1370،  سیاســت تحریــم و تهدیــد علیــه 
ایــران از ســوی آمریــکا تشــدید شــد. از ایــن پــس، سیاســت موازنــه  ی قــوا بیــن ایــران 
و عــراق بــه مهــار دوگانــه ایــران و عــراق تغییــر یافــت. در همیــن راســتا، تضعیــف ایــن 
2 کشــور در اولویــت قــرار گرفــت. هرچنــد در میــان 2 کشــور عــراق و ایــران، نشــانه 
ــت  ــگ کوی ــی جن ــراق در ط ــه ع ــرا ک ــود، چ ــران ب ــت ای ــن سیاس ــکان ای ــوک پی و ن
تضعیــف شــده بــود و نیــازی بــه تعریــف چنیــن سیاســت  هایی بــا ایــن شــدت نداشــت. 

هــدف ایــن سیاســت از ســوی آمریــکا تغییــر رفتــار سیاســت خارجی ایــران در مــواردی 
چــون عــدم حمایــت ایــران از تروریســم بین  المللــی، مخالفــت بــا فرآینــد صلــح اعــراب 
و اســرائیل، دســت برداشــتن از تولیــد ســاح  های کشــتار جمعــی و بــه ویــژه هســته  ای 
ــل  ــت در عم ــن سیاس ــد. ای ــده ش ــک خوان ــول دمکراتی ــر و اص ــوق بش ــت حق و رعای
ــص  ــک و تخصی ــت کم ــران، ممنوعی ــی ای ــای نظام ــرای خریده ــی ب ــا محدودیت های ب
اعتبــار، کنتــرل صــادرات و واردات، جلوگیــری از اعطــای وام از ســوی بانــک جهانــی 
و صنــدوق بین  المللــی پــول و ادامــه ی توقیــف دارایی  هــا و امــوال ایــران ظهــور و بــروز 
ــر  ــی ب ــی 12957، مبن ــان اجرای ــدور فرم ــا ص ــفند 1373، ب ــن در 24 اس ــت. همچنی یاف
ممنوعیــت برخــی معامــات مربــوط بــه توســعه ی منابــع نفتــی ایــران، سیاســت تحریــم 
ــار دیگــر، در اردیبهشــت 1374، طــی فرمــان  تــداوم داشــت. رئیس جمهــور آمریــکا ب
ــه شــماره ی 12959، تحریم  هــای جدیــدی را علیــه ایــران تعریــف و اعمــال  دیگــری ب

ــان  ــه، ترجمــه ی علیرضــا طیــب، اطاعــات سیاســی اقتصــادی، ســال 15، ش 167 و 168، مهــر و آب ــه نظری ــاز ب ــه رمضانــی، گفت وگــو نی 7- روح ال

1380، ص 94.
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ــدند.8  ــع ش ــران من ــت ای ــد نف ــی از خری ــرکت  های آمریکای ــاس، ش ــن اس ــر ای ــرد. ب ک
ایــن تحریم  هــا بــار دیگــر در جهــت اعمــال فشــار بــر ایــران در راســتای هم  خوانــی بــا 
سیاســت  حمایــت از فرآینــد صلــح خاورمیانــه و تغییــر موضــع ایــران در قبــال مســئله ی 
ــی و  ــع انقاب ــر مواض ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــا ک ــود. از آنج ــطین رخ نم فلس
ــره  ی  ــان 1374 کنگ ــرد، در آب ــاری ک ــطین پافش ــت از فلس ــش در حمای ــامی خوی اس
ــرای ســرنگونی جمهــوری اســامی تخصیــص  ــون دالری ب ــکا بودجــه  ی 18 میلی آمری
ــران و  ــه ای ــون مجــازات  علی ــرداد 1375، قان ــخ 14 م ــز، در تاری ــون نی داد. ســپس کلینت

لیبــی را، کــه بــه تصویــب کنگــره رســیده بــود، امضــا کــرد.  

ایــن قانــون، کــه بــه »داماتــو« معــروف شــد، شــرکت های غیرآمریکایــی را در بــر مــی-
گرفــت. بــر اســاس ایــن قانــون، هــر شــرکت  غیرآمریکایــی کــه در بخــش نفــت و گاز 

ایــران و لیبــی ســرمایه گذاری می کــرد مشــمول 
بــر  عــاوه  ترتیــب،  بدیــن  می شــد.  مجــازات 
شــرکت های  کلیــه ی  آمریکایــی،  شــرکت های 
ــون  ــش از 20 میلی ــرمایه گذاری بی ــی از س خارج
ــدند.9  ــع ش ــران من ــت و گاز ای ــع نف دالر در صنای

فرجام بحث 

ســیر سیاســت های تحریمــی و تهدیــدی آمریــکا 
ــت.  ــه داش ــز ادام ــن نی ــس از ای ــران پ ــال ای در قب
ــای  ــراز و فروده ــل در ف ــن تقاب ســیر تدریجــی ای
ــدر  ــگ، آن ق ــد دوران جن ــی مانن ــی، گاه تاریخ
برجســته شــد کــه جــز بــر نفــرت تاریخــی ایرانــی 

8- مصاحبه با هاشمی رفسنجانی، پاسخ های آیت الله هاشمی رفسنجانی به چند پرسش کلیدی، راهرد، ش 34، زمستان 1383، ص 170.

9- سعید تائب، قانون داماتو ایران یا اروپا، فصلنامه ی سیاست خارجی، سال یازدهم، ش 1، بهار 1367، صص 226 تا 229.
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نیفــزود. مــروری بــر اقدامــات و سیاســت های آمریــکا پــس از انقــاب تــا مقطــع بازســازی 
نیــز نشــان  دهنده ی ایــن مســئله بــود کــه آمریــکا بــرای مهــار کــردن سیاســت های 
انقابــی جمهــوری اســامی ایــران، فشــار و تحریــم را ادامــه خواهــد داد. ایــن فشــارها 
و تهدیدهــا بــرای تنــگ و صعــب کــردن، راهــی اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران 
پــس از انقــاب در پیــش گرفــت؛ راهــی کــه ورای نفــی حاکمیــت قدرت هــای بــزرگ 

ــت. ــی اس ــن جهان ــم نوی ــاد نظ ــه دار ایج ــل، داعی ــم بین المل و نظ

 



 اطــاق دســت دوســتی آمریــکا بــه دســتکش مخملیــن بــر روی پنجــه ی چدنــی توســط 
رهبــر انقــاب، بیــان ایــن نکتــه کــه دولــت آمریــکا ســخت در پنجــه ی تصــرف و اقتدار 
شــبکه ی صهیونیســم بین المللــی اســت و فرمایــش حضــرت امــام مبنــی بــر اینکــه اگــر 
ــای  ــد، نجــس می شــود، نشــان از نوعــی مبن ــط بزن ــه بحــر محی اســرائیل انگشــتش را ب

ــزرگان دارد... معرفتــی در اندیشــه های ایــن ب

بررســی ســطح، نــوع و چگونگــی روابــط بیــن ایــران و آمریــکا از آن جملــه موضوعاتی 
اســت کــه مســئله ی مهــم و مــورد توجــه دولت هــای مختلــف دو کشــور در طــول 35 
ســال گذشــته بــوده اســت. نکتــه ای کــه بــا موضوعــات مرتبــط بــه خــود نظیــر پرونــده ی 
هســته ای و رونــد تحریم هــای غیرقانونــی علیــه ایــران، قبــل، حیــن و پــس از انتخابــات 
ــه خــود  ــا را ب ــی کاندیداه ــات انتخابات ــادی از تبلیغ ــان زی ریاســت جمهوری 1392، زم

مهدی حقیقت خواه

فکری  منظومه  در  ایران-آمریکا  رابطه  ابعاد  تبیین   
حضرت امام و رهبری 
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اختصــاص داد. بــا اســتقرار دولــت و مشــخص شــدن تیــم دیپلماتیــک آن و از آن مهم تر 
ــصت وچهارمین  ــرکت در ش ــرای ش ــورک ب ــه نیوی ــور ب ــرم جمه ــت محت ــفر ریاس س
ــه ی  ــور خارج ــی دقیقه ای وزرای ام ــدار س ــه دی ــل و البت ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــوع  ــا، موض ــی و اوبام ــای روحان ــه ای آق ــی پانزده دقیق ــوی تلفن ــور و گفت وگ دو کش
همکاری هــای دو کشــور در موضوعــات مختلــف و مشــخصاً پرونــده ی هســته ای 
ــرح  ــا ط ــا ب ــود ت ــاش می ش ــت ت ــن یادداش ــت. در ای ــاره یاف ــی دوب ــورمان، اهمیت کش
برخــی ســؤاالت و پاســخ بــه آن هــا، موضــوع رابطــه ی ایــران و آمریــکا از چنــد مســیر 

مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گیــرد.

مــروری بــر تاریــخ روابــط خارجــی ایــراِن مشــخصاً پــس از انقــاب، نشــان از خواســت 
ــای  ــا و ملت ه ــا دولت ه ــازنده ب ــه س ــل البت ــرای تعام ــورمان ب ــردان کش ــدی دولتم ج
جهــان دارد؛ امــری کــه ریشــه در مبانــی اعتقــادی و اصــول دینــی داشــته و از پشــتیبانی 
منطقــی و منفعت محــور برخــوردار اســت.1 همــواره در طــول 34 ســال گذشــته، مقامــات 
ــت های  ــته و در سیاس ــد داش ــر تأکی ــن ام ــر ای ــف ب ــبت های مختل ــه مناس ــورمان ب کش
ــد. دیپلماســی فعــال کشــورمان از  ــات کرده ان ــه را اثب ــن نکت ــز همی ــی خویــش نی اعمال
همــان ابتــدای پیــروزی انقــاب کبیــر اســامی و حتــی در بحبوحــه ی جنــگ تحمیلــی 
نیــز قطــع نشــد و در مســیری رو بــه جلــو، بــا اعمــال تغییراتــی در اولویت هــای 
ــوان از  ــف آن را می ت ــای مختل ــه نموده ــت ک ــش رف ــه پی ــی، ب ــه ای و بین الملل منطق
ــا در  ــع آن ه ــی و مواض ــات ایران ــی از مقام ــازمان های بین الملل ــورها و س ــتقبال کش اس
ــک،  ــات دیپلماتی ــر ادبی ــا ب ــر و بن ــر بهت ــه تعبی ــرد. ب ــتنباط ک ــف اس ــای مختل موقعیت ه
ــی،  ــبات سیاس ــعه ی مناس ــل و توس ــرام متقاب ــر احت ــی ب ــط مبتن ــترش رواب ــظ و گس حف
ــامی  ــران اس ــی ای ــتگاه دیپلماس ــتور کار دس ــواره در دس ــی و... هم ــادی، فرهنگ اقتص

قــرار گرفتــه اســت.

ــبُّ  ِح ــَه یُ ل ــم، إنَّ ال یِه ــطو إلَ ــم َو تُقِس َرّوُه ــم أن تَ ــن دیارِکُ ــم ِم ــم یُخرِجوکُ ــِن و لَ ّدی ــی ال ــم ف لوکَ قاتِ ــم یُ ــَن لَ ذی ــِن الَّ ــُه َع ل ــُم ال نهاکُ 1- »ال یَ
ــا شــام پیــکار نکردنــد و از خانــه و دیارتــان  املُقِســطین«: خــدا شــام را از نیکــى کــردن و رعایــت عدالــت نســبت بــه کســانىکه در راه دیــن ب

ــه، 8(. ــت دارد )ممتحن ــگان را دوس ــت پیش ــد عدال ــه خداون ــرا ک ــد ؛ چ ــى منى کن ــد نه ــرون نراندن بی
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ــری  ــت باالت ــخص، از اهمی ــل مش ــه دالی ــق ب ــورها و مناط ــی کش ــان، برخ ــن می در ای
برخــوردار بــوده و همچنیــن بعضــی دیگــر، همیشــه در کانــون توجهــات محافــل 
ــر عربســتان،  ــرار داشــته اند. کشــورهایی نظی علمــی، دیپلماتیــک و رســانه ای کشــور ق
ــه، فلســطین، ســوریه و مصــر در حــوزه ی جهــان اســام، چیــن، هنــد،  پاکســتان، ترکی
ــکا،  ــا، آمری ــان در اروپ ــه و آلم ــتان، فرانس ــیا، انگلس ــن در آس ــی و ژاپ ــره ی جنوب ک
ــا از  ــی در آفریق ــای جنوب ــودان و آفریق ــکا و س ــاره ی آمری ــن در ق ــل و آرژانتی برزی

ــتند. ــورها هس ــن کش ــه ی ای جمل

شــاید نــام هیــچ کشــوری بیــش از ایــاالت متحــده ی آمریــکا، در تاریــخ روابــط 
ــن کشــور از ســال 1359  ــی اگــر ای ــنا نباشــد؛ حت ــا گــوش آش خارجــی کشــورمان، ب
ــر  ــرارداد الجزای ــر ق ــا ب ــه بن ــی ک ــد. آمریکای ــرده باش ــع ک ــران قط ــا ای ــش را ب روابط
قــرار بــود دخالتــی در امــور داخلــی جمهــوری اســامی نداشــته باشــد، از همــان 
ــاذ  ــران اتخ ــت ای ــت مل ــت حرک ــر در جه ــرای تغیی ــددی را ب ــای متع ــان راهبرده زم
ــرور  ــه ای، ت ــانی و چندمرحل ــه، غیرانس ــی، ظالمان ــای غیرقانون ــال تحریم ه ــرد. اِعم ک
ــق،  ــن خل ــر مجاهدی ــتی نظی ــای تروریس ــت از گروه ه ــگان، حمای ــخصیت ها و نخب ش
ــتیبانی  ــی، پش ــع بین الملل ــران در مجام ــت ای ــرای محکومی ــاش ب ــژاک، ت ــداهلل و پ جن
ــارج از  ــران در خ ــت ای ــای مل ــادره ی دارایی ه ــران، مص ــه ای ــه ب ــرای حمل ــراق ب از ع
ــرای  ــی ب ــانه های جمع ــی و رس ــی عموم ــوزه ی دیپلماس ــرمایه گذاری در ح ــور، س کش
دامــن زدن بــه ایران هراســی و اسام هراســی، تنهــا بخشــی از عملکــرد دولــت آمریــکا 

ــت. ــامی اس ــوری اس ــه جمه ــه زدن ب ــرای ضرب ب

بــا همــه ی این هــا، موضــوع مذاکــره و در ســطحی باالتــر رابطــه بــا آمریــکا، از مســائلی 
ــرار  ــات حــوزه ی سیاســت خارجــی کشــورمان ق ــون مباحث اســت کــه همیشــه در کان
ــا  ــه پرونــده ی هســته ای کشــورمان و نیــز روابــط ب دارد. گــره خــوردن ایــن موضــوع ب
برخــی کشــورهای اروپایــی و عربــی نیــز بــر اهمیــت پرداختــن بــه آن افــزوده اســت. بــه 
فراخــور فــراز و نشــیب طــرح ایــن موضــوع، موافقیــن و مخالفیــن آن نیــز در بخش هــای 
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ــن  ــد. موافقی ــت می کنن ــال سیاس ــر و اِعم ــام نظ ــده و اع ــک وارد ش ــک و پراتی تئوری
ــه  ــادی ب ــع کشــورها وابســتگی زی ــده، مناف ــان به هم پیچی ــن اســتدالل کــه در جه ــا ای ب
ــد  ــن می کن ــل تعیی ــون مناســبات را در نظــام بین المل ــی هژم ــن قدرت هــم دارد و همچنی
ــط سیاســی،  ــادالت تجــاری و اقتصــادی، رواب ــکا( نبــض مب و آن قــدرت )یعنــی آمری
تعامــات فرهنگــی و غیــره را در دســت دارد، قطــع رابطــه را امــری اشــتباه و بــر خــاف 

ــد. ــی می دانن ــع مل مناف

از ســوی دیگــر، مخالفیــِن برقــراری روابــط، ســیاهه ی بلندباالیــی از دشــمنی های 
آمریــکا بــا ملــت ایــران را عرضــه و اعــام می دارنــد کــه دشــمنی بــا آمریــکا، دشــمنی 
بــا خــوی شــیطانی اســت و بــرای اثبــات ادعــای خــود، از مســتندات قرآنــی و سیاســی 
بهــره می گیرنــد. همچنیــن ایــن عــده حتــی معتقدنــد کــه قطــع رابطــه بــا آمریــکا توانســته 
ــه  ــی ب ــرای کشــور در داخــل و خــارج از مرزهــای جغرافیایــی و هویت ــادی ب ــع زی مناف
ارمغــان بیــاورد؛ منافعــی کــه شــاید هیــچ گاه در زمــان برقــراری ایــن ارتبــاط، بــه ایــران 
تعلــق نداشــت. همچنیــن در حالــی کــه آنــان هیــچ گاه نفــس ارتبــاط بــا آمریــکا را رد 

ــد: ــد، معتقدن نکرده ان

»آن روزی کــه رابطــه بــا آمریــکا مفیــد باشــد، اول کســی کــه بگویــد رابطــه را ایجــاد 
بکننــد، خــوِد بنــده هســتم.« )بیانــات رهبــر انقــاب در جمــع دانشــجویان دانشــگاه های 

یــزد، 13 دی 1386(

بــا ایــن حــال، ایــن ســؤال پیــش می آیــد: آیــا موضــوع اختــاف ایــران و آمریــکا، قــرار 
دادن ایــران در محــور شــرارت از ســوی ایــن کشــور یــا اِعمــال تحریم هاســت یــا مبانــی 

مشــخص و دقیق تــری ســطح تخاصــم را تــا ایــن حــد بــاال می بــرد؟

مخالفیــن برقــراری رابطــه معتقدنــد کــه بــرای بررســی علــت اصلی ایــن تعارضــات، باید 
بــه ذات انقــاب اســامی و اندیشــه ی شــکل دهنده ی نظــام سیاســی در آمریــکا رجــوع 
ــارزه  ــامی را مب ــاب اس ــکل گیری انق ــل ش ــان علت العل ــر، آن ــر دیگ ــه تعبی ــم. ب کنی
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بــا ظلــم و برقــراری عدالــت دانســته و مبــارزه بــا خــوی اســتکباری و مســتکبرین را از 
بــاب »فَقاتِلــوا أئِّمــِه الُکفــر« )توبــه، 12( در نظــر می گیرنــد. بــه بیــان دیگــر، »مبــارزه ی 
ملــت ایــران، یــک مبــارزه ی شــعاری و احساســاتی و موســمی و تاکتیکــی نیســت؛ بلکــه 
یــک مبــارزه ی قرآنــی و عمیــق و دارای ریشــه ی مکتبــی اســت. مــا بــا همــه ی مظاهــر 
اســتکبار در دنیــا برخــورد می کنیــم. بــا آمریــکا بیشــتر از دیگــر دولت هــا و مســتکبران 
ــر و  ــون جاهانه ت ــت، چ ــتکبر اس ــه مس ــتر از هم ــون بیش ــم، چ ــورد می کنی ــم برخ عال
غرورآمیزتــر از همــه، نســبت بــه ملت هایــی کــه بــا او روبــه رو هســتند  ـ و بیــش از همــه 

ــرد.  ــه کار می ب ــا ـ  اســتکبار را ب ــه ملــت م نســبت ب
تحلیــل مبــارزه ی مــردم ایــران، ایــن گونــه اســت.« 
)بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا گــروه 
بــه  دانش آمــوزان،  و  دانشــجویان  از  کثیــری 

مناســبت ســیزدهم آبــان، 10 آبــان 1368(

ــور،  ــات دو کش ــطح اختاف ــف، س ــن توصی ــا ای ب
ــاالن  ــی فع ــان برخ ــر از ترجم ــر و مبنایی ت عمیق ت
میــزان دشــمنی ها  از  اهالــی رســانه  و  سیاســی 
ــارزه  ــود. اساســاً جمهــوری اســامی مب ــد ب خواه
ــوم  ــرای مفه ــی ب ــای مصداق ــه معن ــکا )ب ــا آمری ب
اســتکبار( را عنصــری جدانشــدنی از ماهیــت خــود 
ــرد  ــن نب ــروزی در ای ــرای پی ــاش ب ــد و ت می دان
ــر  ــود تعبی ــتقال خ ــظ اس ــرای حف ــی ب را کوشش
ــت  ــن نیس ــکا ای ــا آمری ــا ب ــئله ی م ــد: »مس می کن
ــا  ــی ی ــوع جهان ــا موض ــر دو ت ــر س ــاال ب ــه ح ک
ــر  ــاف نظ ــم اخت ــا ه ــه ای ب ــا منطق ــی ی بین الملل

داریــم، برویــم بنشــینیم بــا مذاکــره حــل کنیــم. مســئله مثــل مســئله ی مــرگ و زندگــی 
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ــا  ــدار ب ــر معظــم انقــاب در دی ــات رهب اســت، مســئله ی هســت و نیســت اســت.« )بیان
ــان  ــان، 8 آب ــیزدهم آب ــبت س ــه مناس ــوزان، ب ــجویان و دانش آم ــری از دانش ــروه کثی گ

 )1378

ایــن نکتــه ای اســت کــه دولــت آمریــکا نیــز بــه آن واقــف بــوده و عملکــرد 34ســاله ی 
ــای  ــاذ راهبرده ــد. اتخ ــات می کن ــامی آن را اثب ــوری اس ــال جمه ــور در قب ــن کش ای
ــامی  ــام اس ــرم نظ ــخت و ن ــی س ــران و فروپاش ــت ای ــه مل ــه زدن ب ــرای ضرب ــدد ب متع
نشــان از عــزم واشــنگتن بــرای تنــزل قــدرت جمهــوری اســامی در ســطوح مختلــف و 

ــا دارد. ــن ملت ه ــوذ در بی ــق نف ــش عم کاه

ــود کــه در ایــن میــدان،  ــل توجــه خواهــد ب ــه قاب ــگاه مطرح شــده، ایــن نکت ــا طــرح ن ب
ــه مذاکــره و معاملــه، امکان پذیــر نخواهــد بــود، مگــر اینکــه یکــی از  الجــرم هــر گون
ــه  ــی ب ــاید نگاه ــردارد. ش ــود ب ــی خ ــت حقیق ــر هوی ــتادگی ب ــت از ایس ــا، دس طرف ه
ــه دســت  ــه ســابقه ی سیاســی کشــورها ب ــا توجــه ب ــی دو طــرف، کــه ب منطــق مذاکرات

ــد. ــک کن ــوع کم ــدن موض ــخص تر ش ــه مش ــت، ب ــده اس آم

در منطــق دولــت آمریــکا، میــز مذاکــره بایــد بــه جلســه ی دادگاه تبدیــل شــود و کشــور 
مــورد مذاکــره، مــورد محاکمــه قــرار گیــرد؛ یعنــی وجــود نوعــی رابطــه ی یک ســویه و 
از بــاال بــه پاییــن کــه در آن، طــرف آمریکایــی درخواســت های خــود را طــرح کــرده 
ــکا،  ــی آمری ــق مذاکرات ــارت دیگــر، »منط ــه عب ــد. ب ــول می کن ــم قب ــل ه ــت مقاب و هیئ
ــرطی  ــی، پیش ش ــام مذاکرات ــن نظ ــه ای ــرای ورود ب ــه ب ــت.« البت ــل خواسته هاس تحمی
وجــود دارد و آن هــم ضعــف در قــدرت و در موضــع انفعــال قــرار دادن کشــور 
ــرات  ــف مذاک ــوارد مختل ــوده و در م ــان نب ــه پنه ــردی ک ــت. رویک ــاب اس ــورد عت م
ــز  ــانه ها تجوی ــکده ها و رس ــط اندیش ــم توس ــف، ه ــورهای مختل ــا کش ــکا ب ــن آمری بی
ــته ای  ــده ی هس ــه ی پرون ــت. نمون ــده اس ــه ش ــی تجرب ــات آمریکای ــط مقام ــم توس و ه
ــا  ــا آن، مؤیــد همیــن موضــوع اســت؛ رویکــردی کــه از آن ب ایــران و نــوع برخــورد ب
عنــوان »فشــار ـ مذاکره« نــام بــرده می شــد. هرچنــد در ارتبــاط بــا مواجهــه ی آمریــکا بــا 
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ــا عنایــت بــه میــزان قــدرت کشــورمان در ســطوح منطقــه ای و  نظــام اســامی ایــران، ب
فرامنطقــه ای و همچنیــن قــوت در مؤلفه هــای شــکل دهنده ی قــدرت ملــی ایــن منطــق 
ــع  ــچ گاه از موض ــامی هی ــوری اس ــه جمه ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــه ش ــت مواج ــا شکس ب

بــرای  رو بــه رو  مقابــل دولت هــای  در  ضعــف 
مذاکــره قــرار نگرفتــه اســت؛ چــرا کــه ایــن منطــق 
ــگاه مســئولین جمهــوری اســامی  مذاکراتــی از ن

ــه دور نبــوده اســت: ب

»مذاکــره بــرای آمریکایی هــا یــک ابــزاری اســت 
ــه طــرف  ــل خواســته های خودشــان ب ــرای تحمی ب
ــودش را در  ــی خ ــوم واقع ــره مفه ــره. مذاک مذاک
مذاکــرات آمریــکا بــا طرف هــای خــودش نــدارد 
و از دســت داده اســت.« )بیانــات رهبــر معظــم 
انقــاب در حــرم مطهــر رضــوی، 1 فروردیــن 

 )1385

منطبــق  خارجــی  سیاســت  دیگــر،  ســوی  از 
و  حکمت مــدار  عزت بنیــاد،  اصــول  بــر 
مصلحت اندیــش جمهــوری اســامی و نیــز هویت 
ــد  ــا می کن ــز اقتض ــور نی ــن کش ــامی ای ایرانی اس
ــرام  ــل احت ــود، اص ــک خ ــط دیپلماتی ــا در رواب ت
متقابــل و تکیــه بــر اصــول انســانی ماننــد صداقــت 

ــا کاربســت  ــا ب ــه عهــود را ســرلوحه ی کار خــود قــرار داده و تــاش کنــد ت و وفــای ب
ایــن اصــول، هــم منافــع خــود را تأمیــن و هــم مدلــی از سیاســت خارجــی اخاق محــور 
ــا از  ــد ت ــر کشــورهایی کــه در تاش ان ــه دهــد. البتــه جمهــوری اســامی در براب را ارائ
ــد  ــام خواه ــی را انج ــی مقتض ــوند، اقدام ــه ش ــورها مواج ــایر کش ــا س ــر ب ــع نابراب موض
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داد، لکــن خــوب می دانــد کــه »احتــرام متقابــل« و »مذاکــره در شــرایط برابــر« شــروط 
ــره  ــرط« مذاک ــا »پیش ش ــت. این ه ــر اس ــای دیگ ــا دولت ه ــاط ب ــوع ارتب ــر ن ــه ی ه اولی
نیســت، »اصــول« مذاکــره اســت. »منطــق مذاکراتــی ایــران تبییــن خواســته ها، احتــرام بــه 
دولت هــا، مذاکــره بــرای نتیجــه و تــاش بــرای تحقــق نیازهاســت.« نظــام اســامی بــر 
ــا آن هــا رو به روســت و طبــق تصویــر  ــر طیــف کشــورهایی کــه ب اســاس منافــع در براب
زیــر، از دوســت دارای منافــع مشــترک تــا دشــمن در مقاتلــه را شــامل می شــود، 
ــا مقاتله/تدافعــات  مناســبات، مــراودات، مذاکــرات، مصالحــه، مبــارزات، تهاجمــات ت

ــت. ــد داش خواه

بــا ایــن توضیحــات و بــا توجــه بــا مطالبــی کــه در بــاال گذشــت، پرســش دیگــر چنیــن 
خواهــد بــود: نــوع مواجهــه بــا ایــاالت متحــده ی آمریــکا، کــه شــرح تقابــل ایــن کشــور 
بــا جمهــوری اســامی ایــران در ســطور باالیــی و البتــه بــه اجمــال آمــد، چگونــه خواهــد 

؟ د بو

بــا نگاهــی بــه ادبیــات قــرآن دربــاره ی خواســت و آرزوی دشــمنان نســبت بــه حکومــت 
ــه  ــد ک ــم دارن ــه آرزوی مه ــص، س ــور اخ ــه ط ــمنان ب ــه دش ــم ک ــامی، درمی یابی اس

از: عبارت انــد 

واْ َمــا َعنِتُّــْم... آرزو دارنــد کــه در رنــج بیفتیــد. دشــمنی از لحــن و سخنشــان آشــکار  َودُّ
اســت و آنچــه سینه هایشــان نهــان مــی دارد، بزرگ تــر اســت )آل عمــران، 118(.

ــا  ــی( ت ــازش باش ــل س ــی )و اه ــی کن ــد نرم ــت دارن ــون... دوس ــُن فَیُْدِهن ــْو تُْدِه َ وا ل َودُّ
ــم، 9(. ــد )قل ــی کنن نرم

واْ لـَـْو تَْکُفــُروَن َکَمــا َکَفــُرواْ... آرزو دارنــد همچنــان کــه خــود بــه راه کفــر می رونــد  ودُّ
ــان دوســتی مکنیــد  ــا هیــچ یــک از آن ــر گردیــد. پــس ب ــا براب شــما نیــز کافــر شــوید ت

)نســاء، 89(.

ــد.  ــان می ده ــا آن ــز از رابطــه ب ــد دســتور پرهی ــه، خداون ــر آی ــس از ه ــب اینکــه پ جال
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ــان را  ــه مؤمن ــه ک ــه کار رفت ــری ب ــر دیگ ــز تعابی ــرآن نی ــر ق ــای دیگ ــه در جای ج البت
نســبت بــه برقــراری هــر گونــه ارتبــاط بــا کفــار و منافقــان بــر حــذر مــی دارد. بــه تعبیــر 
مقــام معظــم رهبــری، »مذاکــره در عــرف سیاســی، یعنــی معاملــه. مذاکــره بــا آمریــکا، 
یعنــی معاملــه بــا آمریــکا. معاملــه یعنــی داد و ســتد؛ یعنــی چیــزی بگیــر، چیــزی بــده. 

تــو از انقــاب اســامی بــه آمریــکا چــه می خواهــی بدهــی تــا چیــزی از او بگیــری؟ آن 
ــد،  ــزی بگیری ــل از او چی ــا در مقاب ــد ت ــکا بدهی ــه آمری ــد ب ــزی کــه شــما می خواهی چی
چیســت؟ مــا چــه می توانیــم بــه آمریــکا بدهیــم؟ او از مــا چــه می خواهــد؟ آیــا 
می دانیــد کــه او چــه می خواهــد؟ و مــا نََقمــوا مِنُهــم إاّل أن یؤمنــوا بـِـاهللِ الَعزیــِز الَحمیــد. 
ــودن  ــد ب ــودن و پایبن ــدر مســلمان ب ــه ق ــران، ب ــت ای ــز مل ــچ چی ــکا از هی واهلل کــه آمری
ــان  ــن پایبندی ت ــما از ای ــد ش ــت. او می خواه ــت نیس ــدی ناراح ــاب محم ــام ن ــه اس ب
دســت برداریــد. او می خواهــد شــما ایــن گــردن برافراشــته و ســرافراز را نداشــته باشــید. 
حاضریــد؟« )بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار گــروه کثیــری از معلمــان و... 12 

ــت 1369( اردیبهش

ــر سیاســت های  ــی ب ــامی مبتن ــوری اس ــد، جمه ــًا اشــاره ش ــور کــه قب ــان ط ــه هم البت
شــفاف و عدالت خواهانــه ی خــود، ارتبــاط بــا همــه ی ملت هــا و دولت هــا را، بــه 
ــد، در دســتور کار  ــران را در پیــش گرفته ان ــا ملــت ای ــی کــه راه دشــمنی ب جــز آن های
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خــود قــرار داده اســت. بدیهــی اســت تــا زمانــی کــه ایــاالت متحــده بخواهــد بــر طبــل 
دشــمنی بــا نظــام اســامی بکوبــد و از راه هــای نامتعــارف دیپلماتیــک، ســعی در ضربــه 
زدن بــه منافــع جمهــوری اســامی داشــته باشــد، لزومــی بــرای مذاکــره و مصالحــه بــا 

ــدارد. آن وجــود ن

»یکــی از سیاســت های اساســی مان قطــع رابطــه ی بــا آمریکاســت. هرگــز هــم نگفتیــم 
مــا تــا ابــد قطــع رابطــه خواهیــم بــود؛ نــه، هیــچ دلیلــی نــدارد کــه تــا ابــد قطــع رابطــه 
ــن  ــرایط ای ــه ش ــت ک ــن اس ــئله ای ــیم. مس ــته باش ــی داش ــر دولت ــا ه ــوری، ب ــر کش ــا ه ب
دولــت بــه گونــه ای اســت کــه رابطــه ی بــا او بــرای مــا ضــرر دارد. انســان رابطــه را بــا 
هــر کشــوری بــه دنبــال تعریــف یــک منفعتــی ایجــاد می کنــد. آنجایــی کــه بــرای مــا 
ــی  ــق اول ــه طری ــم؛ حــاال اگــر ضــرر داشــت، ب ــال رابطــه نمی روی ــدارد، دنب ــی ن منفعت
ــر انقــاب در جمــع دانشــجویان دانشــگاه های  ــات رهب ــم.« )بیان ــال رابطــه نمی روی دنب

ــزد، 13 دی 1386( ی

ــکا »بن بســت« نیســت. موضــع  ــران و آمری ــن ای ــط بی ــده ی رواب ــارت دیگــر، آین ــه عب ب
ــا جمهــوری  ــا از دشــمنی ب جمهــوری اســامی روشــن و مســتدل اســت: »آمریکایی ه
ــح  ــود را تصحی ــت خ ــه سیاس ــت ک ــن اس ــه ای ــد... راه عاقان ــت بردارن ــامی دس اس
کننــد.« ایــن نکتــه  ای اســت کــه ایــران سال هاســت بــر آن تأکیــد دارد. مذاکــره و البتــه 
ــا وقتــی کــه سیاســت های مبتنــی  ــا آمریــکا محقــق نخواهــد شــد: »ت برقــراری رابطــه ب
ــمنان  ــت از دش ــامی و حمای ــوری اس ــا جمه ــت ب ــار و خصوم ــم و فش ــر زور و ظل ب
ــدا  ــه پی ــتی خاتم ــت صهیونیس ــرط از دول ــد و ش ــتیبانی بی قی ــامی و پش ــوری اس جمه

کنــد.«

شــرط مذاکــره، تغییــر عملــی و واقعــی در سیاســت های آمریکاســت. توجــه در بیانــات 
رهبــر انقــاب نشــان می دهــد کــه جمهــوری اســامی ایــران بــرای برقــراری ارتبــاط بــا 

آمریــکا، امــور زیــر را مــورد توجــه قــرار داده اســت:
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الف( آزاد کردن دارایی های ملت ایران

ب( برداشتن تحریم های ظالمانه

پ( دست برداشتن از اتهام زدن و تبلیغات سوء علیه ملت و مسئولین ایران

ت( کنار گذاشتن دفاع بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی

ث( کنار گذاشتن ظلم به ملت های مستضعف و دخالت نکردن در کار ملت ها

ج( زدودن خاطــره ی جنایت هایــی کــه از طــرف مقامــات آمریکایــی نســبت بــه ملــت 
ایــران انجــام گرفتــه از ذهــن مــردم ایــران

ــه ایجــاد  ــوط ب ــکا، من ــا آمری ــاط ب ــه مذاکــره و ارتب ــن اصــول، هــر گون در نتیجــه ی ای
ــود. ــن کشــور خواهــد ب ــات ای ــِی اعتمادســاز توســط مقام ــر عمل تغیی



بررسی تناقضات هویتی در ایاالت متحده

سیاســت گذاران و حاکمــان فعلــی ایــاالت متحــده در برخــورد بــا روندهــای جمعیتــی 
و مهاجرتــی ایــن کشــور، بــا یــک پارادوکــس تقریبــاً الینحــل روبــه رو هســتند. از یــک 
ــوی  ــت و از س ــده اس ــا ش ــرت بن ــر مهاج ــکا ب ــه ی آمری ــه  ی جامع ــاس و پای ــرف اس ط
ــد. ــر بوده ان ــود مهاج ــز خ ــکا نی ــاز در آمری ــاز و هویت س ــروه تاریخ س ــن گ ــر اولی دیگ

ــی اســت. در  ــت طبیع ــه غای ــری ب ــکا ام ــی« در آمری ــت مل ــی از سرنوشــت »هوی نگران
ابتــدای کشــف ایــن قــاره، تنهــا مســئله ای کــه حائــز اهمیــت بــود اســتخراج و اســتحصال 
ــت آن  ــزرگ و مرکانتلیس ــای ب ــن قدرت ه ــدال بی ــود و در ج ــرزمین ب ــن س ــع ای مناب
ــن  ــده ی ای ــت و آین ــث هوی ــت بح ــرار نداش ــت ق ــه در اولوی ــزی ک ــا چی ــان، تنه زم

نعمت حسینی
کند  می  تهدید  را  آمریکایی  هویت  آنچه   
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ــود. تنهــا پــس از ورود یــک گــروه از مهاجــران مذهبــی و در عیــن حــال،  ســرزمین ب
بســیار هوشــمند و هدفمنــد بــه نــام »پیورتین هــا« در ســال 1620 بــود کــه بحــث هویــت 

در ایــن ســرزمین جــدی شــد. 

ــه  ــن ســفر ب ــد، در حی ــاور« بودن ــه اســم »می ف ــا" کــه سرنشــینان شــناوری ب "پیورتین ه
ــه امضــای  ــه، مبــادرت ب ــا یــک هــدف کامــًا مشــخص و متفکران آمریــکا، عمیقــاً و ب
پیمانــی موســوم بــه »می فــاور« نمودنــد کــه بــا مطالعــه ی مفــاد ایــن پیمــان درمی یابیــم 
ــن ســرزمین و  ــه ای ــد ب ــن گــروه کوچــک، در صــدد اعطــای هویتــی جدی ــگان ای نخب
ــاخت  ــی و س ــد. برپای ــد، بوده ان ــد گزی ــکنی خواهن ــده در آن س ــه در آین ــانی ک کس
ایــن هویــت جدیــد در ســخنان »جــان وینتــروپ«، فرمانــدار ماساچوســت بــود کــه در 
ــم«  ــه در نظــر بگیری ــر روی تپ ــان را شــهری ب ــد خودم ــا بای ــود: »م ــه ب ســال 1630 گفت
ــته های  ــز در نوش ــد نی ــرون بع ــول ق ــوع در ط ــن موض ــود. ای ــده می ش ــوح دی ــه وض ب
ــارز آن  ــه ی ب ــه نمون ــود ک ــت می ش ــور یاف ــه وف ــده ب ــاالت متح ــدگان از ای بازدیدکنن

ــت.  ــکا« اس ــی در آمری ــاب »دمکراس ــل در کت ــی دوتوکوی ــت های الکس یادداش

در طــول ســال های پــس از 1620، پیورتین هــای سفیدپوســت حاضــر در کشــتی 
می فــاور و فرزنــدان و اخــاف آن هــا، آن چنــان مذهــب پروتستانتیســم را بــا فرهنــگ 
ــی  ــد هویت ــه تول ــر ب ــان منج ــه ی تاش ش ــه نتیج ــد ک ــزوج کردن ــونی مم آنگلوساکس
جدیــد در آن ســوی دنیــا گردیــد. ایــن هویــت جدیــد »هویــت آمریکایــی« نــام گرفــت 
ــه ی هویــت امــروز  کــه هنــوز هــم پــس از گذشــت حــدود چهــار قــرن، اســاس و پای
ــر ســه عنصــر  ــاالت متحــده ب ــروز و امــروز ای ــکا را تشــکیل می دهــد. هویــت دی آمری
ــن  ــت. در ای ــتوار اس ــتان اس ــب پروتس ــونی و مذه ــگ آنگلوساکس ــفید، فرهن ــژاد س ن
ــرن  ــی ق ــال های پایان ــه در س ــت ک ــن اس ــه ای ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــه م ــتار آنچ نوش
ــب  ــدن و تخری ــت ش ــانه هایی از سس ــت و یکم، نش ــرن بیس ــن ق ــه ی آغازی ــتم و ده بیس
عناصــر ســه گانه ی فــوق در جامعــه ی آمریــکا مشــاهده می شــود و ایــن موضــوع 

ــت.  ــه اس ــده برانگیخت ــاالت متح ــگان ای ــطح نخب ــی را در س ــای فراوان نگرانی ه
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ــن  ــه ای ــخ ب ــی پاس ــنده در پ ــه نویس ــن مقال در ای
پرســش اســت کــه در آســتانه ی قــرن بیســت و یکم 
و در دهــه ی آغازیــن ایــن قــرن، چگونــه و بــه چــه 
ــا  ــروز پیورتین ه ــی دی ــای هویت ــکلی نگرانی ه ش
در حــال پیوســتن بــه واقعیــت اســت و از چــه 
طریقــی هویــت ملــی آمریــکا در حــال تهدیــد و 

ــت؟  زوال اس

ــی  ــه بررس ــدا ب ــوق، در ابت ــؤال ف ــه س ــخ ب در پاس
تغییــرات جمعیتــی ایــاالت متحــده در چنــد دهه ی 
گذشــته و آینــده می پردازیــم و در ادامــه، بــا 
اطاعــات جمعیت شــناختی،  تحلیــل  و  تجزیــه 
ــرات  ــه تغیی ــم ک ــه می پردازی ــن نکت ــات ای ــه اثب ب
جمعیــت  )افزایــش  آمریــکا  در  جمعیتــی 
التین تبــار( بــا کم رنــگ کــردن شــاخصه هایی 

نظیــر نــژاد ســفید، فرهنــگ آنگلوساکســونی و مذهــب پروتســتان در حــال تخریــب و 
ــت.  ــی اس ــت آمریکای ــردن هوی ــت ک سس

ــه  ــکا، ب ــل آمارهــای جمعیت شناســی در آمری ــه و تحلی ــه مبحــث تجزی ــل از ورود ب قب
ــمندان  ــات و آرای دانش ــی نظری ــه بررس ــث، ب ــوب بح ــدن چارچ ــخص ش ــت مش جه
مطــرح علــوم اجتماعــی و سیاســی در ایــن زمینــه پرداختــه و در مرحلــه ی بعــد، جهــت 
ــاالت متحــده متوســل می شــویم. ــام منتشــره در خــود ای ــار و ارق ــه آم ــد آن آرا ب تأیی

 

نگرانی های هویتی نخبگان 

ســاموئل هانتینگتــون، اســتاد علــوم سیاســی و رئیــس ســابق مرکــز مطالعات اســتراتژیک 
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دانشــگاه هــاروارد و مبــدع نظریــه ی برخــورد تمدن هــا، در ســال 2004 در کتابــی تحــت 
عنــوان »مــا کــه هســتیم؟« صحبــت از تهدیداتــی می کنــد کــه بــه هیــچ روی کم اهمیــت 
ــی  ــردان آمریکای ــوی دولتم ــه ای از س ــورت ریش ــه ص ــد ب ــم وی، بای ــه زع ــتند و ب نیس
جــدی گرفتــه شــود. هانتینگتــون اصــرار و تأکیــد فراوانــی دارد کــه پیشــرفت و ترقــی 
کنونــی جامعــه ی آمریــکا مرهــون و مدیــون شــیوع روحیــه ی تــاش و کوششــی اســت 

کــه ایــن روحیــه نیــز بــه نوبــه ی خــود محصــول تفکــر پروتســتانی بــود. 

ــر،  ــس وب ــه ی ماک ــن نظری ــی، ای ــور ضمن ــه ط ــش، ب ــته های خوی ــون در نوش هانتینگت
جامعه شــناس آلمانــی را، کــه معتقــد بــه وجــود رابطــه ای مســتقیم بیــن آییــن پروتســتان 
ــا  ــاد دارد کــه پروتســتان ها ب ــرد و اعتق ــه ی سخت کوشــی اســت، می پذی و رواج روحی
تفســیری خــاص از دیــن بــه شــکوفایی صنعــت و اقتصــاد در آمریــکا کمــک شــایانی 
کردنــد و ایــن روحیــه ی دینــی همچنــان بایــد در آمریــکا حفــظ شــود. ماکــس وبــر در 
ــان  ــه می ــد ک ــش می کش ــرض را پی ــن ف ــرمایه داری« ای ــتان و س ــاق پروتس ــاب »اخ کت
اخاقیــات پروتســتانی و پیدایــش نظــام ســرمایه داری نویــن، رابطــه ای مســتقیم وجــود 
ــده  ــاالت متح ــرفت ای ــرمایه داری و پیش ــکیل س ــب تش ــه موج ــر وی، آنچ ــه نظ دارد. ب

شــد، بیشــتر در روحیــه ای ریشــه دارد کــه آییــن پروتســتان مــروج آن بــوده اســت.

فرهنــگ  آمریــکا،  در  هویت ســاز  اصلــی  فرهنــگ  هانتینگتــون،  اعتقــاد  بــه 
ــارت  ــه عب ــوده اســت. ب ــژاد سفیدپوســت ب ــژاد غالــب، همــواره ن آنگلو ـ پروتســتانی و ن
ــه ی  ــن اولی ــه از موط ــکا برگرفت ــی در آمری ــای اداری و حکومت ــده رونده ــر، عم دیگ
ــزودن اندیشــه های اســپینوزا، جــان الک و  ــا اف ــی انگلیــس اســت کــه ب مهاجــران، یعن
دیگــران اندیشــمندان غربــی، غنــای فــراوان یافــت و بــه اصطــاح، آمریکایــی گردیــد.

ــود.  ــتان ب ــکا پروتس ــه آمری ــه ب ــران اولی ــت مهاج ــب اکثری ــز مذه ــر نی ــرف دیگ از ط
ــه ی  ــا روحی ــه مــی داد، ب ــن مســیح ارائ ــًا متفــاوت از دی ــی کام ــن مذهــب کــه قرائت ای
ــه کار، تــاش  جزم اندیشــی نهفتــه در مذهــب کاتولیــک، تفاوتــی اساســی داشــت و ب
ــاالت  ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ــه داشــت. ب و ســرمایه اندوزی، نگاهــی الهــی و مقدس مآبان
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متحــده مذهبی تریــن کشــور غربــی اســت و مذهــب در تاروپــود و ســاختارهای جامعــه 
حضــوری شــفاف و زنــده دارد، بایــد انتظــار داشــت کــه مذهــب کارکــردی اجتماعــی 

داشــته باشــد و در ســاختارهای جامعــه  خــود را بــروز دهــد.

ــکا  ــب در آمری ــروز مذه ــل ب ــوه  گاه و مح ــه جل ــی ک ــته ترین موضوعات ــی از برجس یک
ــکای  ــت. در آمری ــور اس ــن کش ــت جمهوری در ای ــات ریاس ــود، انتخاب ــداد می ش قلم
ــدازه ای جــدی و اساســی  ــه ان ــودن مذهــب پروتســتان، ب ــب ب پروتســتان، موضــوع غال
اســت کــه در طــول تاریــخ ایــن کشــور، تمــام رؤســای جمهــور ایــن کشــور، بــه جــز 
ــان  ــتان نش ــود را پروتس ــر، خ ــل در ظاه ــا حداق ــد ی ــتان بوده ان ــی پروتس ــدی، همگ کن
ــتانه ی  ــه در آس ــت ک ــدی اس ــه ح ــکا ب ــتان در آمری ــب پروتس ــت مذه ــد. اهمی داده ان
ــات ریاســت جمهوری آمریــکا در ســال 2012، یکــی از بزرگ تریــن معضــات  انتخاب
رامنــی،  میــت  مذهــب  مســئله ی  جمهوری خواهــان،  انتخاباتــی  پیچیدگی هــای  و 

ــود. ــن حــزب، ب ــدای ای کاندی

اگــر جامعــه ی آمریــکا در زمــان انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 2012 درگیــر 
مشــکات اقتصــادی نبــود، تقریبــاً محــال بــود کــه میــت رامنــی بــه عنــوان نامــزد نهایــی 
حــزب جمهوری خــواه برگزیــده شــود. در شــرایط اقتصــادی نرمــال، جمهوری خواهــان 
ــه  ــود، ب ــه کار ب ــک محافظ ــتان آوانجلی ــک پروتس ــه ی ــنتورم« را، ک ــک س ــاً »ری قطع

ــد. ــزب برمی گزیدن ــزدی ح نام

در ســنت سیاســی ایــاالت متحــده، کاندیــدای هــر حــزب معمــوالً معــاون خــود را بــه 
ــه  ــن ب ــن دو ت ــد. ای ــای وی باش ــاننده ی ضعف ه ــه پوش ــد ک ــاب می نمای ــه ای انتخ گون
ــص همدیگــر باشــند  ــده ی نقای ــه ای انتخــاب می شــوند کــه مکمــل و برطرف کنن گون
ــه  ــد. ب ــاص دهن ــود اختص ــوع خ ــزب متب ــه ح ــن را ب ــترین آرای ممک ــد بیش ــا بتوانن ت
ــد  ــال، اگــر کاندیــدای ریاســت جمهوری فــردی جــوان باشــد، ســعی می کن ــوان مث عن
ــا بی تجربگــی وی پوشــش  ــد ت ــاون خــود برگزین ــوان مع ــه عن ــه را ب ــردی باتجرب ــا ف ت
ــا  ــدار یکــی از ایــاالت باشــد، ب ــا اگــر کاندیــدای ریاســت جمهوری فرمان داده شــود ی
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ــکا  ــور در آمری ــره )رئیس جمه ــنگتن و کنگ ــط واش ــناخت از محی ــدم ش ــه ع ــه ب توج
ــا کنگــره دارد(، ســعی می کنــد یکــی از ســناتورهای باســابقه و  چالش هــای فراوانــی ب

آشــنا بــه مســائل کنگــره را بــه عنــوان معــاون خــود انتخــاب نمایــد.

از آنجایــی کــه مذهــب در کل جامعــه ی آمریــکا و خصوصــاً در بیــن جمهوری خواهــان 
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت، مصــداق دیگــر هم پوشــانی، مذهــب کاندیــدای 

)البتــه  اســت  وی  معــاون  و  ریاســت جمهوری 
ایــن موضــوع بیشــتر در مــورد جمهوری خواهــان 
ــدای  ــا کــه اگــر کاندی ــن معن صــادق اســت(. بدی
فــردی  عمومــی،  افــواه  در  ریاســت جمهوری 
نــه چنــدان مذهبــی باشــد، ســعی می کنــد تــا 
شــخصی بســیار مذهبــی را بــه عنــوان معــاون خــود 
برگزینــد تــا بتوانــد آن بخــش از آرای جامعــه را 

ــد.  ــذب کن ــود ج ــه خ ــتند ب ــر هس ــه مذهبی ت ک

اکثریــت  ســنتی  طــور  بــه  کــه  آنجایــی  از 
حــزب  نامــزد  بــه  آمریــکا  در  پروتســتان ها 
بنابرایــن  می دهنــد،  رأی  جمهوری خــواه 
پروتســتان بــودن کاندیــدای ریاســت جمهوری یــا 
معــاون وی، اهمیــت زیــادی بــرای رأی دهنــدگان 

جمهوری خــواه یــا مایــل بــه جمهوری خواهــان دارد. میــت رامنــی، کــه از لحــاظ 
مذهبــی یــک »مورمــن« اســت )مورمن هــا فرقــه ای از دیــن مســیح هســتند کــه اعتقــاد 
ــه  ــا انتخــاب »پــل رایــان« کاتولیــک، ب ــد(، ب ــه ظهــور عیســی مســیح در آمریــکا دارن ب
عنــوان معــاون خــود، عمــًا بخشــی از آرای مســکوت و مــردد پروتســتان های جامعــه ی 
ــه طــور ســنتی حامــی حــزب جمهوری خــواه هســتند از دســت  ــه ب ــکا را کــه البت آمری
داد؛ در حالــی کــه اگــر رامنــی یــا معــاون وی یــک پروتســتان بودنــد، قطعــاً بســیاری 
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ــازل خــود  ــات، در من ــد، در روز انتخاب از کســانی کــه از لحــاظ سیاســی مســتقل بودن
نمی ماندنــد و بــا حضــور بــر ســر صندوق هــای رأی،  بــه رامنــی رأی می دادنــد.

تغییرات جمعیتی 

تغییــرات جمعیتــی در آمریــکا ناشــی از دو عامــل مهاجــرت و زاد و ولــد در ایــن 
ــه  ــد ک ــان می ده ــکا نش ــی در آمری ــی و دموگراف ــی های جمعیت ــت. بررس ــور اس کش
رونــد مهاجــرت التین تبارهــا بــه آمریــکا بــه گونــه ای اســت کــه ترکیــب جمعیــت در 
دهه هــای آینــده بــه شــکل کنونــی نخواهــد بــود. ســاکنان اولیــه ی آمریــکا و مهاجــران 
ــد؛ در  ــتانی« بوده ان ــت و انگلو ـ پروتس ــده »سفیدپوس ــور عم ــه ط ــور، ب ــن کش ــدی ای بع
ــه  ــن ب ــتند و همچنی ــک هس ــت و کاتولی ــاً غیرسفیدپوس ــا عموم ــه التین تباره ــی ک حال
طــور عمــده از فرهنــگ التیــن تأثیــر پذیرفته انــد. در شــرایط کنونــی نیز رونــد مهاجرت 
بــه آمریــکا بــه گونــه ای اســت کــه میــزان جمعیــت سفیدپوســت و انگلو ـ پروتســتانی در 
حــال کاهــش اســت و هــم نــرخ زاد و ولــد در میــان آمریکایی هــای التین تبــار بســیار 

باالتــر از نــرخ کلــی زاد و ولــد در جامعــه ی آمریکاســت.

طبــق گــزارش مؤسســه ی پیــو، التین تبارهــای ســاکن ایــاالت متحــده، کــه هم اکنــون 
بزرگ تریــن اقلیــت ســاکن در ایــن کشــور را تشــکیل می دهنــد، تــا ســال2060 
جمعیت شــان تقریبــاً بــه دو برابــر افزایــش خواهــد یافــت. التین تبارهــا در ســال 2012، 
تنهــا 17 درصــد جمعیــت آمریــکا را تشــکیل می دادنــد. همچنیــن بــر اســاس اطاعــات 
استخراج شــده از مؤسســه ی پیــو، در ســال 1988، بیــش از 85 درصــد جمعیــت ایــاالت 
ــاً  ــه ای تقریب ــژادی، جامع ــاظ ن ــکا از لح ــه ی آمری ــد و جامع ــت بودن ــده سفید پوس متح
درصــد،   4 حــدود  اســپانیایی تبارها  زمــان،  آن  )در  بــود  غیرقطبــی  و  یک دســت 
ــکا را  ــت آمری ــد از کل جمعی ــط نیم درص ــیایی تبارها فق ــد و آس ــتان 10 درص سیاه پوس
تشــکیل می دادنــد(؛ در حالــی کــه از آن ســال تــا کنــون بــه طــور پیوســته و الینقطــع، 
ترکیــب فــوق بــه ســمت قطبــی شــدن در حــال حرکــت بــوده و جمعیــت سفید پوســت 
ــه  ــیایی تبار ب ــپانیایی تبار و آس ــت اس ــال، جمعی ــان ح ــش و در هم ــد کاه ــه 63 درص ب
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ترتیــب بــه 17 و 5 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

 

بررســی های پیــو نشــان می دهــد کــه رونــد کاهــش جمعیــت سفید پوســتان در آمریــکا، 
در ســال های آینــده نیــز بــا شــدت و حــّدت بیشــتری ادامــه خواهــد یافــت؛ بــه طــوری 
ــد؛ در  ــه 43 درصــد کاهــش می یاب ــزان جمعیــت سفیدپوســت ب کــه در ســال 2060 می
ــه 8  ــه 31 درصــد، آســیایی تبارها ب ــار ب ــت التین تب ــی کــه در همــان مقطــع، جمعی حال

درصــد و ســیاهان بــه 13 درصــد افزایــش خواهــد یافــت.1

نکتــه ی مهمــی کــه در پــس ایــن آمــار و ارقــام نهفتــه اســت ایــن کــه افزایــش جمعیــت 
التین تبارهــا صرفــاً اثــرات تک بعــدی نــدارد و در زمینه هــای دیگــر نیــز اثــرات 
ــکا،  ــار در آمری ــت التین تب ــش جمعی ــذارد. افزای ــای می گ ــر ج ــود را ب ــتقیم خ غیرمس
عــاوه بــر اینکــه عاملــی در جهــت کاهــش جمعیــت سفیدپوســت خواهــد بــود، از دو 
جنبــه ی زبانــی و مذهبــی نیــز پایه هــای هویــت آمریکایــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار 
می دهــد. از آنجایــی کــه هیســپانیک ها از لحــاظ مذهبــی کاتولیــک و از لحــاظ زبــان 
ــه طــور  ــی«، ب ــر »ســبد جمعیت ــه ی تغیی ــگ اســپانیولی محســوب می شــوند، ادام و فرهن
خــودکار، منجــر بــه کاهــش جمعیــت پروتســتان مذهب و آنگلوساکســون در جامعــه ی 
ــه  ــز ب ــی نی ــت آمریکای ــر هوی ــه ی دیگ ــب، دو پای ــن ترتی ــد و بدی ــد ش ــکا خواه آمری

مخاطــره خواهــد افتــاد. 

ــت  ــد، جمعی ــه یاب ــان ادام ــکا همچن ــت در آمری ــد جمعی ــی رش ــای کنون ــر الگوه اگ
آمریــکا از 269 میلیــون نفــر در ســال 2005 بــه 438 میلیــون نفــر در ســال 2050 خواهــد 
رســید. نکتــه ی مهــم و در عیــن حــال قابــل توجــه در آمــار فــوق ایــن اســت کــه بیــش از 
82 درصــد از افزایــش مذکــور، مربــوط بــه مهاجــران یــا فرزنــدان آن هاســت و در ایــن 

بیــن، ســهم غیرمهاجــران از افزایــش جمعیــت، تنهــا 12 درصــد خواهــد بــود. 

2060-politics-and-race-looking-ahead-to/10/05/2013/http://www.pewresearch.org/fact-tank -1
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ــای  ــن آمریکایی ه ــد در بی ــرخ زاد و ول ــد ن ــان می ده ــه نش ــر اینک ــاوه ب ــه ع ــن نکت ای
مهاجــر بســیار بیشــتر از آمریکایی هــای سفیدپوســت اســت، بیانگــر ایــن موضــوع 
نیــز هســت کــه از 143 میلیــون نفــری کــه تــا ســال2050 بــه جمعیــت آمریــکا اضافــه 
ــه  ــه ب ــتند2 ک ــا هس ــدان آن ه ــا فرزن ــر ی ــان مهاج ــون نفرش ــش از 117 میلی ــود، بی می ش
طــور طبیعــی، ریشــه ای غیرسفیدپوســت و غیرانگلو ـ پروتســتانی خواهنــد داشــت. 
ــت و  ــت غیرسفیدپوس ــه جمعی ــتر ب ــه بیش ــر چ ــان، ه ــت زم ــا گذش ــر، ب ــان دیگ ــه بی ب

غیرانگلو ـ پروتســتانی آمریــکا افــزوده خواهــد شــد.

 

نتیجه گیری 

سیاســت گذاران و حاکمــان فعلــی ایــاالت متحــده در برخــورد بــا روندهــای جمعیتــی 
و مهاجرتــی ایــن کشــور، بــا یــک پارادوکــس تقریبــاً الینحــل روبــه رو هســتند. از یــک 
طــرف اســاس و پایــه  ی جامعــه ی آمریــکا بــر مهاجــرت بنــا شــده اســت و اولیــن گــروه 
تاریخ ســاز و هویت ســاز در آمریــکا نیــز خــود مهاجــر بوده انــد. در طــول قــرون 
ــوان و اســتعداد  ــن ســرزمین، ت ــه ای ــا مهاجــرت ب ــد کــه ب ــن مهاجــران بودن ــز ای بعــد نی
ــاش  ــت و ت ــا هم ــد و ب ــور کردن ــن کش ــرفت ای ــی و پیش ــروف آبادان ــش را مص خوی
آنــان، آمریــکا بــه کشــور بــزرگ و قدرتمنــد تبدیــل شــد. بــا نگاهــی ســطحی و گــذرا 
بــه تاریــخ ایــاالت متحــده، بــه ســادگی درمی یابیــم کــه بیشــتر اختراعــات، اکتشــافات 
ــرزمین  ــکا را س ــه آمری ــده ک ــام ش ــانی انج ــط کس ــور توس ــن کش ــرفت های ای و پیش

رؤیاهــای خــود می دیده انــد. 

ــان  ــده همچن ــاالت متح ــادی در ای ــراد زی ــه اف ــود ک ــد ب ــی خواه ــیار طبیع ــن بس بنابرای
حامــی مهاجــرت باشــند. اینــان اعتقــاد دارنــد کــه مهاجــرت یکــی از پایه هــای 
هویت ســاز ایــن کشــور اســت و ایــن رونــد نبایــد متوقــف گــردد یــا بــه آن خدشــه ای 
وارد شــود. از نظــر اینــان، منــع مهاجــرت یــا تصویــب قوانیــن ســخت گیرانه در مــورد 

/2050-2005-us-population-projections/11/02/2008/http://www.pewsocialtrends.org -2
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آن، بــه معنــای نفــی ریشــه و اصالــت آمریکایــی اســت و اصــوالً جامعــه ی آمریــکا نباید 
خــود را از پتانســیل مهاجــرت محــروم کنــد. ایــن گــروه مصــداق کامــل ضرب المثــل 

ــد« هســتند.  ــع رطــب کن ــد من »رطب خــورده کــی توان

بــه نظــر ایــن گــروه، آمریکایی هــا کــه نیاکانشــان 
خــود زمانــی مهاجــر بوده انــد، چگونــه می تواننــد 
منــع مهاجــرت کننــد. ایــن گــروه چنــدان بــه ایــن 
موضــوع توجــه نمی کننــد کــه مهاجــرت ممکــن 
را  آنگلو ـ پروتســتانی  فرهنــگ  پایه هــای  اســت 
ــه کــه  ــد همــان گون ــد و اعتقــاد دارن تخریــب کن
ــه ی پدرانشــان موجــب شــکوفایی  مهاجــرت اولی
ــوز هــم  ــد هن ــن رون ــه ی ای ــد، ادام ــکا گردی آمری
ــاهد  ــردد. ش ــکا گ ــی آمری ــث ترق ــد باع می توان
ــاراک  ــروه ب ــن گ ــواب ای ــای بی ج ــده و مدع زن
اوبامــا، رئیس جمهــور فعلــی آمریکاســت کــه 
خــود یــک مهاجــرزاده ی سیاه پوســت اســت. در 
شــرایط فعلــی، اکثریــت افــراد منتســب بــه حــزب 

دمکــرات آمریــکا چنیــن نظــری دارنــد و خواهــان ادامــه ی رونــد مهاجــرت بــه آمریــکا 
هســتند. 

از ســویی دیگــر، الینحــل بــودن پارادوکــس مهاجــرت در آمریــکا، ریشــه در تفکــرات 
ــرار  ــا ق ــل دمکرات ه ــه ی مقاب ــت در نقط ــه درس ــکا دارد ک ــر در آمری ــی دیگ گروه
دارنــد. ایــن افــراد بــه رونــد تغییــرات جمعیتــی در ایــن کشــور بســیار حساســیت نشــان 
ــاد  ــروه اعتق ــن گ ــتند. ای ــکا هس ــی آمری ــب جمعیت ــر در ترکی ــران تغیی ــد و نگ می دهن
ــه همیــن منــوال ادامــه یابــد، بنیان هــای  ــه آمریــکا ب دارنــد کــه اگــر رونــد مهاجــرت ب
ــده،  ــه ی آین ــد ده ــا چن ــد شــد و ت ــکا دچــار نقصــان خواه ــه ی آمری هویت ســاز جامع

تغییرات�جمعیتی�در���
آمریکا�شامل�التینیزه�شدن�

جمعیت،�کاتولیک�شدن،�
رنگین�پوست�شدن�و�رواج�
زبان�اسپانیایی،�حتی�در�
شرایط�فعلی�نیز�هویت�
آمریکایی،�یعنی�فرهنگ�
آنگلوساکسون،�مذهب�

پروتستان،�سفید�پوست�بودن�
و�زبان�انگلیسی�را�تهدید�

می�کند.�به�بیان�دیگر،�شواهد�
و�قراین�نشان�می�دهد�

که�نگرانی�هانتینگتون�و�
هم�فکران�وی�کاماًل�منطقی�
و�درست�بوده�و�از�هم�اکنون�
میراث�ملی�پیورتین�ها�به�

شدت�در�معرض�خطر�قرار�
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ــور  ــده و موت ــروی پیش برن ــرن نی ــن ق ــدت چندی ــه م ــه ب ــتان، ک ــروه انگلو ـ پروتس گ
ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــت ق ــد، در اقلی ــکا بوده ان ــه ی آمری ــه ی جامع محرک

ــد؛  ــده ای دارن ــن عقی ــواه چنی ــزب جمهوری خ ــراد ح ــت اف ــی، اکثری ــرایط فعل در ش
همچنــان کــه متفکرانــی ماننــد هانتینگتــون نیــز چنیــن می اندیشــند. بــا توجــه بــه 
ــئله،  ــن مس ــورد ای ــواه در م ــرات و جمهوری خ ــزب دمک ــای دو ح ــاوت دیدگاه ه تف
ــه  ــون ب ــکا اکن ــت آمری ــر هوی ــذار ب ــه اثرگ ــک وج ــوان ی ــه عن ــرت ب ــوع مهاج موض
ــت و  ــده  اس ــل ش ــره تبدی ــه ی کنگ ــزب در صحن ــدید دو ح ــای ش ــی از درگیری ه یک
ــب  ــال تصوی ــه دنب ــام، ب ــت تم ــا جدی ــیلوانیا، ب ــان پنس ــتقر در خیاب ــت مداران مس سیاس

ــتند.  ــود هس ــوب خ ــرح مطل ط

ــد مهاجــرت چــه  ــر رون ــا تغیی ــورد اصــاح ی ــارغ از اینکــه کنگــره در م ــت، ف در نهای
تصمیمــی اتخــاذ خواهــد کــرد، یــک نکتــه از هــم اکنــون مشــخص و بازگشــت ناپذیر 
اســت و آن اینکــه اگــر تغییــرات جمعیتــی در آمریــکا را شــامل التینیــزه شــدن جمعیت، 
ــاخص ها  ــم، ش ــپانیایی بدانی ــان اس ــدن و رواج زب ــت ش ــدن، رنگین پوس ــک ش کاتولی
ــگ  ــی فرهن ــی، یعن ــت آمریکای ــز هوی ــی نی ــرایط فعل ــی در ش ــور حت ــل مذک و عوام
ــد  ــی را تهدی ــان انگلیس ــودن و زب ــت ب ــتان، سفید پوس ــب پروتس ــون، مذه آنگلوساکس
ــون و  ــی هانتینگت ــن نشــان می دهــد کــه نگران ــان دیگــر، شــواهد و قرای ــه بی ــد. ب می کن
هم فکــران وی کامــًا منطقــی و درســت بــوده و از هم اکنــون میــراث ملــی پیورتین هــا 

بــه شــدت در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت.



محمدرضا صمدی مقدم
می شود؟  خارج  ایدئولوژیک  بن بست  از  غرب 

تبیین بیانات مقام معظم رهبری در اجاس اساتید و بیداری اسامی

ــن  ــوت ای ــه ق ــته اســت ن ــه داش ــرپا نگ ــًا س ــی را فع ــوژی لیبرال ـ دمکراس ــه ایدئول آنچ
ایدئولــوژی، بلکــه نبــود یــک رقیــب و آلترناتیــو بــا برنامــه ی مشــخص اســت. ارائــه ی 
ــا  ــی را ب ــده ی لیبرال ـ دمکراس ــای منسوخ ش ــری آموزه ه ــر بش ــوژی فراگی ــک ایدئول ی

ســرعت بیشــتری بــه دوران فروپاشــی خــود رهنمــون خواهــد کــرد.

ــی  ــا فرمان روای ــر دنی ــم دارد ب ــاح و عل ــول و س ــزار پ ــا اب ــی ب ــتکبار جهان ــروز اس  ام
ــروز  ــرار داد. ام ــا ق ــه ی راهنم ــأ اندیش ــرار دارد، در خ ــر ق ــأ فک ــا در خ ــد، ام می کن
ــه  ــریت ارائ ــه بش ــه ب ــدارد ک ــری ن ــزرگ را دارد؛ فک ــکل ب ــن مش ــی ای ــتکبار جهان اس

ــام، 21 آذر 91(.  ــان اس ــاتید جه ــع اس ــاب در جم ــم انق ــر معظ ــد )رهب ده
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شــرایط امــروز در جهــان متأثــر از گزاره  هــای متعــددی اســت و نظم  هــای گوناگــون، از 
جملــه نظــم غربــی، داعیــه ی فرمان روایــی بــر جهــان را دارنــد و طــی چنــد دهــه ی اخیــر 
گام  هایــی را بــا ایــن هــدف برداشــته اند. نظــم غربــی متکــی بــر چنــد ابــزار مهــم اســت، 
ــار،  ــت )فش ــی و سیاس ــی، دیپلماس ــای بین  الملل ــری، نهاده ــاد، نظامی گ ــه اقتص از جمل
ــی،  ــوژی لیبرال ـ دمکراس ــای ایدئول ــن ابزاره ــی ای ــت تمام ــویق(. در پش ــب و تش ترغی
مادیــات و خواســت های ایــن جهانــی خوابیــده اســت کــه تمــام ســعی بشــر را خاصــه 
ــه  ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــا جریان  های ــروز در دنی ــا ام ــد؛ ام ــی می بین در منفعت طلب
ــم  ــا فه ــن جریان  ه ــی ای ــترک تمام ــه ی مش ــتند و نقط ــی هس ــم غرب ــد نظ ــی منتق همگ
ــی اســت.  ــی کشــورهای غرب ــوژی و جهان بین ــه بن بســت رســیدن ایدئول مشــترک از ب

لیبرال ـ دمکراســی بــه اذعــان بســیاری، دوران اضمحــال خــود را ســپری می کنــد. بــرای 
همیــن اروپــا و آمریــکا ســعی دارنــد آموزه هــای جدیــدی را وارد نظــام فکــری خــود 
کننــد و جذابیــت ســابق آن را حفــظ نماینــد. امــا امــروز بشــریت گام در تعالی خواســت 
ــل  ــد. بررســی عل ــش می  طلب ــه چال ــه جــد ب ــی را ب ــوژی غرب خــود می گــذارد و ایدئول
چالــش و بــه بن بســت رســیدن ایدئولــوژی غــرب اســاس ایــن پژوهــش اســت. بــر ایــن 

اســاس، در چنــد حــوزه بحــث را نظــم می دهیــم:

 

1. بن بست های ایدئولوژیک غرب 

1-1. بن بست در حوزه ی فرهنگی 

ــی  ــی فرهنگ ــای اساس ــرن 21 چالش  ه ــی، در ق ــران غرب ــیاری از صاحب  نظ ــر بس از نظ
ــر ایــن، مهم تریــن تضادهــای  ــوژی لیبرال ـ دمکراســی رخ می نمایــد. عــاوه ب در ایدئول
فرهنگــی میــان ایدئولــوژی غربــی و ســایر ایدئولوژی  هــا پیــش خواهــد آمــد. بخشــی از 
ایــن تضادهــا الجــرم بــه دلیــل کنــار نیامــدن ایدئولــوژی غربــی بــا ســایر ایدئولوژی  هــا 
ــه  ــت ک ــم هس ــت ه ــن عل ــه همی ــت. ب ــوژی اس ــن ایدئول ــاص ای ــی خ و خودبرتربین
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ــدن  ــر ش ــث نمایان  ت ــوع باع ــن موض ــد و ای ــا می  بین ــود را در تنگن ــوژی خ ــن ایدئول ای
می  شــود.  ضعف  هایــش 

عــاوه بــر ایــن، یکــی از مشــکات فرهنگــی غــرب )و تقریبــاً تمــام فرهنگ  هــا( عــدم 
ــن  ــت. در ای ــگ اس ــوع در فرهن ــون، تن ــان هانتینگت ــه بی ــا ب ــی ی ــی فرهنگ یک پارچگ
ــا، در  ــودن فرهنگ  ه ــه نم ــت یک پارچ ــل ماهی ــه دلی ــدن ب ــی ش ــه جهان ــان، اگرچ می
ابتــدا مزیتــی بــرای فرهنــگ غــرب بــه حســاب می  آمــد، امــا در نهایــت باعــث افزایــش 
ــان جهــان از فرهنــگ بومــی و ملــی خــود می شــود و ضعف  هــای  فهــم و ســواد مردم
ــی  ــورهای غرب ــن فکران کش ــد. روش ــر می   کن ــی را نمایان  ت ــوژی غرب ــی ایدئول فرهنگ
در ایــن زمینــه هشــدارهای الزم را داده  انــد کــه افزایــش اطاعــات مردمــان کشــورهای 
ــر ســر کشورشــان آورده  ــای غــرب ب جهــان ســوم از تاریــخ خــود و فجایعــی کــه دنی
اســت، منتهــی بــه مقابلــه ی بیشــتر بــا دنیــای غــرب و آموزه  هــای لیبرال ـ دمکراتیــک آن 
خواهــد شــد. اگرچــه روزی زندگــی آمریکایــی تحــت تأثیــر تبلیغــات دنیــای غــرب، 
ــا آگاهــی از معضــات و مشــکات در  ــود، امــا امــروز ب ــا ب آرزوی هــر فــردی در دنی
جوامــع غــرب، زندگــی آمریکایــی هماننــد طبــل تــو خالــی اســت کــه تنهــا صــدای آن 

ــک فقــط گوش خــراش اســت. از دور خــوش اســت و از نزدی

 
2-1. بن بست در حوزه ی اقتصادی 

در حــال حاضــر، ناتوانــی دولت هــای لیبرال ـ دمکراســی بــرای پاســخ موفــق بــه 
بحــران اقتصــادی ســال 2008 محــرز شــده اســت و نظــام ســرمایه داری دیگــر آن 
ــروز  ــت. ام ــت داده اس ــی از دس ــای سیاس ــایر نظام ه ــزد س ــود را ن ــای خ ــوه ی دلرب جل
ــادی  ــای اقتص ــان از الگوه ــا همچن ــایر نظام ه ــا س ــی ی ــای لیبرال ـ دمکراس ــر نظام  ه اگ
نظــام ســرمایه  داری تبعیــت می  کننــد، نــه بــه دلیــل برتــر بــودن آن، بلکــه بــه دلیــل ایــن 
اســت کــه آلترناتیــو قابــل تأملــی وجــود نــدارد. لــذا ایــن بــه عنــوان برتــری ذاتــی نظــام 
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ــه ی  ــا ارائ ــا بی شــک ب ســرمایه  داری در درون لیبرال ـ دمکراســی محســوب می  شــود، ام
نظــام اقتصــادی جایگزیــن و همه گیــر، بن بســت ایدئولــوژی غــرب در ایــن زمینــه بــرای 

ــد. ــد ش ــن تر خواه ــگان روش هم

کــه  اســت  جــدی  قــدری  بــه  غــرب  اقتصــادی  چالش  هــای  حاضــر  حــال  در 
سیاســت مداران کشــورهای غربــی آن را تهدیــدی بــرای کل ســاختار لیبرال ـ دمکراســی 

آمریــکا،  در  درصــدی   99 جنبــش  می  داننــد. 
ــادی  ــت  های اقتص ــه سیاس ــترده ب ــات گس اعتراض
ســران اتحادیــه ی اروپــا در کشــورهای اروپایــی، 
بــه  اقتصــاد  علــم  صاحب نظــران  انتقــادات 
سیاســت  های اقتصــادی حاکــم بــر کشــورهای 
ــی، افزایــش شــکاف طبقاتــی در کشــورهای  غرب
غربــی و غیــره تنهــا بخــش کوچکــی از محصــول 
اســت.  غــرب  مادی محــور  نظــام  بزرگ تــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــؤال اساس ــه، س ــن زمین در ای
ســرانجام چنیــن سیاســت  هایی در غــرب چــه 

ــود؟ ــد ب خواه

کــه  پاســخی  حالــت،  خوش بینانه  تریــن  در 
می  تــوان بــه ایــن پرســش داد ایــن اســت کــه 

ــتر  ــه بیش ــانی ک ــد کس ــد و می  گوی ــود می  کوب ــور خ ــل مادی مح ــر طب ــرب ب ــای غ دنی
ــته از  ــن دس ــای ای ــئله ملت ه ــن مس ــتند. ای ــری هس ــی بهت ــته ی زندگ ــد شایس ــول دارن پ
ــی از  ــازی ســابق، کــه نوعــی زندگــی ماشــینی صــرف )خال ــه ادامــه ی ب کشــورها را ب
معنویــات( اســت، مجبــور خواهــد کــرد. برآینــد ایــن زندگــی  بــرای شــهروندان غربــی 
عــدم توجــه بــه ســایر مســائل حیاتــی غیرمــادی زندگــی خواهــد بــود. ایــن دور باطــل 
بــه واقــع ایدئولــوژی غــرب را وارد بن بســت نمــوده اســت و در نهایــت روزی ظــرف 

غرب�با�تندروی�های���
خود�سعی�دارد�با�هر�ابزاری�

)حتی�نظامی(�ایدئولوژی�
خود�را�به�سایر�نقاط�ارسال�
نماید�و�این�دقیقًا�مصداق�
بارز�رادیکالیسم�است.�این�
رویکرد�غرب�نیز�نتیجه�ی�
عکسی�را�برای�جهان�غرب�
رقم�زده�است؛�به�طوری�که�
طبق�آمار�خانه�ی�آزادی،�

آزادی�های�غربی�در�جهان�
از�سال��2005به�این�سو،�

رو�به�کاهش�است�و�هر�روز�
بر�نظام�ها�و�حتی�بازیگران�
غیردولتی�ای�که�پیشبرد�

اهداف�لیبرال�ـ�دمکراسی�را�با�
چالش�مواجه�می�کنند�افزوده�

می�شود.
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ــت  ــی از روح و معنوی ــین گونه و خال ــی ماش ــن زندگ ــی از ای ــهروندان غرب ــل ش تحم
ــوژی  ــه ی آخــر، سرنوشــت ایدئول ــن موضــوع اســت کــه در پل ــز خواهــد شــد. ای لبری

لیبرال ـ دمکراســی را رقــم خواهــد زد.

3-1. بن بست در حوزه ی سیاسی 

ــوژی  ــه ایدئول ــوژی غــرب بیشــترین انتقــادات را ب ــی دوم، ایدئول پــس از جنــگ جهان
کمونیســم و ناسیونال ـ سوسیالیســم، بــه دلیــل ماهیــت رادیــکال آنــان، وارد نمــود. پــس 
از واقعــه ی 11 ســپتامبر نیــز همیــن رویــه را غــرب در برابــر اســام در پیــش گرفــت، امــا 
واقعیتــی انکارناپذیــر ایــن اســت کــه ایدئولــوژی غربــی خــود در ورطــه ی رادیکالیســم 
افتــاده اســت. غــرب بــا تندروی    هــای خــود ســعی دارد بــا هــر ابــزاری )حتــی نظامــی( 
ایدئولــوژی خــود را بــه ســایر نقــاط ارســال نمایــد و ایــن دقیقــاً مصــداق بــارز 
رادیکالیســم اســت؛ در حالــی کــه ایــن رویکــرد غــرب نتیجــه ی عکســی را بــرای جهــان 
ــان از  ــی در جه ــای غرب ــه ی آزادی1 آزادی  ه ــار خان ــق آم ــت. طب ــم زده اس ــرب رق غ
ســال 2005 بــه ایــن ســو رو بــه کاهــش اســت و هــر روز بــر نظام  هــا و حتــی بازیگــران 
ــد  ــه می  کنن ــش مواج ــا چال ــی را ب ــداف لیبرال ـ دمکراس ــبرد اه ــه پیش ــی  ای ک غیردولت

ــود.2 ــزوده می  ش اف

ــات اســت کــه مجــال بررســی  ــل مشــاهده و اثب ــه در بســیاری از حوزه  هــا قاب ــن نکت ای
آن در ایــن مقالــه نیســت، امــا نکتــه ی قابــل ذکــر در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه ســازمان 
ــوده و  ــد ب ــورهای قدرتمن ــال کش ــرای امی ــزاری ب ــون اب ــا کن ــیس ت ــان تأس ــل از زم مل
پــس از فروپاشــی شــوروی ابــزاری بــرای مطامــع آمریــکا بــوده اســت؛ امــا امــروز در 
ــد کــه از  ــل توجهــی از کشــورهای مســتقل وجــود دارن درون ایــن ســازمان شــمار قاب

ــد. ــرف نمی  کنن ــت ص ــرب تبعی ــوژی غ ایدئول

در تحــوالت اخیــر ناشــی از بیــداری اســامی در دنیــای عــرب نیــز تنگناهــای 
1- خانه ی آزادی )Freedom House( یک ارگان غیردولتی در آمریکاست. 

 ,10 The Authoritarian Challenge to Democracy«, Retrieved December :2011 Puddington, A., »Freedom in the World -2
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ــت  های  ــال سیاس ــا اعم ــرب ب ــت. غ ــده اس ــر ش ــی محرزت ــوژی لیبرال ـ دمکراس ایدئول
دوگانــه در برابــر حرکت  هــای انقابــی کشــورهای غربــی، تنهــا منافــع خــود را لحــاظ 
ــرده  ــتر ک ــت  ها بیش ــن سیاس ــه ای ــه را ب ــای منطق ــم ملت  ه ــر خش ــن ام ــه ای ــد ک می  نمای
ــورهای  ــته از کش ــن دس ــود، در ای ــوژی خ ــدن ایدئول ــا مان ــرای پابرج ــرب ب ــت. غ اس
متحــول، یــا از ابــزار نظامــی یــا از منحــرف کــردن اهــداف اصلــی انقاب  هــا و یــا نفــوذ 
ــروز  ــرال ام ــی لیب ــای سیاس ــد. نظام  ه ــتفاده می  نمای ــد اس ــم جدی ــتگاه  های حاک در دس
ــن  ــت و ای ــت داده اس ــا از دس ــزد ملت  ه ــود را ن ــته ی خ ــده ی گذش ــت فریبن آن جذابی

ــای غــرب شــده اســت. ــی دنی ــن مســئله  ای اســت کــه باعــث نگران مهم تری

 

4-1. بن بست در حوزه ی اجتماعی و اخالقیات 

ــا انســان محوری یکــی از اصلی  تریــن رکن  هــای ایدئولــوژی غــرب اســت.  اومانیســم ی
ــل و  ــا می ــق ب ــزی کــه مطاب ــا هــر چی ــن انســان باعــث شــده اســت ت ــرار گرفت محــور ق
ــی در  ــگ شــود. سیاســت مداران غرب ــوژی پررن ــن ایدئول خواســت انســان اســت در ای
برهه  هــای تاریخــی مشــخصی، از ایــن موضــوع بارهــا سوء اســتفاده نموده انــد و بــا دادن 

ــد. ــی دور کرده  ان ــازات واهــی، بشــریت را از مســیر تعال امتی

ــای  ــی اول و دوم ضربه  ه ــگ جهان ــس از جن ــی پ ــر غرب ــه بش ــی ک ــه، زمان ــرای نمون ب
ــان  ــه  آن ــان زمان ــی و فیزیولوژیکــی را متحمــل شــد، صاحب منصب ســخت روحی ـ روان
ــن مســیر  ــزاری در ای ــوان اب ــه عن ــد. زن ب ــات و شــهوات ســوق دادن ــه ســمت مادی را ب
نقــش خــود را مطابــق میــل آن هــا ایفــا نمــود و از پوســته ی مــادری خــود خــارج شــد 
و بــه عنــوان ابــزاری در دســت مــردان بــرای فراموشــی برخــی فشــارها تبدیــل گشــت.

بعدهــا )از چنــد دهــه پیــش تــا کنــون( یکــی از مهم تریــن چالش  هــای لیبرال ـ دمکراســی 
در حــوزه ی اجتماعــی، یعنــی کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت در غــرب، رقــم خــورد. ایــن 
موضــوع ایدئولــوژی غربــی را بــه یــک بن بســت قابــل تأمــل ســوق داده اســت. قــاره ی 
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ــت  ــی کــه جمعی ــزوده می  شــود، در حال ــت مســلمانش اف ــر جمعی ــه روز ب ــا روز ب اروپ
اروپایی  هــا هــر روز مســن  تر و کم توان  تــر می  شــود. ایــن بــه آن معناســت کــه بســیاری 
از پتانســیل  های ملت  هــای اروپایــی بــرای ســرپا نگــه داشــتن لیبرال ـ دمکراســی بــه 

هــدر مــی  رود.

در آمریــکا و بــه ویــژه کانــادا نیــز وضعیــت تقریبــاً مشــابه  ای حاکــم اســت. این کشــورها 
ــت  های  ــه سیاس ــف رو ب ــن ضع ــش ای ــرای پوش ب
مهاجرپذیــری می  آورنــد کــه خــود زمینه ســاز 
)چندفرهنگــی  فرهنگــی  چالش  هــای  برخــی 
مزمــن( در غــرب می  شــود. ایــن بن بســت واقعــی 
ــی  ــای غــرب اســت کــه حت ــل در دنی ــل تأم و قاب
ــه  ــز ب ــرب نی ــوژی غ ــان ایدئول ــن مدافع تندروتری

ــد. ــان دارن آن اذع

در حــوزه ی اخاقیــات، دســتاورد امــروز جوامــع 
افزایــش  و  در طــاق  انفجــار ســرعت  غربــی 
عظیــم تولــد فرزنــد خــارج از چارچــوب ازدواج 
اســت. ایــن بــه معنــای نوعــی بی مســئولیتی در 
ایدئولــوژی غــرب اســت کــه روز بــه روز بــر 
دامنــه ی بحــران می  افزایــد و در درون غــرب، 
هــر گــروه نــوک پیــکان اتهــام را بــه ســوی 

ــه  ــد ک ــا می  کنن ــد، ادع ــن نق ــر ای ــده  ای در براب ــه ع ــت.3 البت ــه اس ــانه رفت ــری نش دیگ
ــاً  ــر خــاف آزادی    هــای لیبرال ـ دمکراســی اســت. اتفاق جلوگیــری از برخــی روابــط، ب
نقــد اصلــی بــر ایدئولــوژی غربــی هــم همیــن جاســت کــه ایــن آزادی چگونــه اســت 
ــی  ــتند؟ نگران ــابق هس ــن س ــای متولدی ــی بی بندوباری ه ــدی قربان ــان  های جدی ــه انس ک
 .No ,7 .Vol ,1996 ,Sugarman, Stephen D., »Welfare Reform Meets Ideological Impasse«, Hastings Women›s Law Journal -3

.364 .p ,2
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اصلــی بــرای دنیــای غــرب هــم ایــن اســت کــه بــا کم اهمیــت کــردن بنیــان خانــواده و 
دادن آزادی هــای غیرمعقــول بــه فرزنــدان، آینــده ی فرزنــدان نامشــروع بســیار بدتــر از 
وضعیــت حاضــر خواهــد بــود. ایــن باتاقــی بــرای دنیــای غــرب اســت کــه آینــده ی آن 

ــت. ــی اس ــل پیش بین ــون قاب ــز از اکن نی

2. آینده ی نظم ایدئولوژیک غرب

ــف  ــای مختل ــد، در حوزه  ه ــث ش ــه بح ــه ک ــان گون ــرب، هم ــک غ ــم ایدئولوژی نظ
دچــار بن بســت شــده اســت کــه ایــن موضوعــی کامــًا جــدی اســت. ایــن بن بســت  ها 
ــی.  ــه بیرون ــک وج ــی و ی ــه درون ــک وج ــد؛ ی ــه دارن ــی 2 وج ــوژی غرب ــرای ایدئول ب
ــی در  ــوژی لیبرال ـ دمکراس ــت ایدئول ــوان گف ــی می  ت ــور کل ــه ط ــی، ب ــه داخل در وج
ــل  ــدم تحم ــرز ع ــه م ــه روز ب ــه روز ب ــت ک ــده اس ــی ش ــرب وارد دور باطل ــای غ دنی
ــواده،  ــام   خان ــی نظ ــی، فروپاش ــای اجتماعی ـ اخاق ــود. بی بندوباری    ه ــر می  ش نزدیک ت
ــرخ  ــه دولتمــردان، کاهــش ن ــی، کاهــش اعتمــاد شــهروندان ب افزایــش شــکاف طبقات
رشــد جمعیــت، افزایــش کــودکان نامشــروع، عــدم کنتــرل برخــی آزادی  هــای مبتنــی 
ــا  ــره تنه ــا نظــام لیبرال ـ دمکراســی و غی ــر اومانیســم، کاهــش آزادی   در کشــورهای ب ب

ــت. ــرب اس ــوژی غ ــیدن ایدئول ــت رس ــه بن بس ــی ب ــل درون ــی از عل بخش

در حــوزه ی بیرونــی، ایدئولــوژی غــرب بــا چالــش افزایــش آگاهــی دولت  هــا و 
ملت  هــا روبه روســت. جهــان امــروز بــه زشــتی از فجایــع گذشــته ی غــرب یــاد 
می  کننــد. ضمــن اینکــه فجایــع اخیــر غــرب در افغانســتان، عــراق و کشــورهای متحــول 
عربــی، لکــه ی ننگــی مانــدگار بــر پیکــره ی ایدئولــوژی غــرب اســت. بنابرایــن آگاهــی 
ملت  هــا و دولت  هــا، افزایــش اســتقال کشــورها در ســازمان  های بین  المللــی و بــه 
ــوژی لیبرال ـ دمکراســی  ویــژه ســازمان ملــل متحــد، پررنــگ شــدن ضعف  هــای ایدئول
در مقابلــه بــا ســایر ایدئولوژی  هــا، از جملــه ایدئولــوژی اســام  گرایی جمهــوری 
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ــروز و  ــریت ام ــزد بش ــرب ن ــوودی غ ــی و هالی ــای تبلیغ ــن دنی ــگ باخت ــامی، رن اس
ــا از  ــن دولت  ه ــدم تمکی ــرب، ع ــور غ ــی مادی مح ــات زندگ ــدن معض ــته ش برجس
ــان  ــه نش ــتند ک ــی هس ــل بیرون ــه عل ــره از جمل ــرب و غی ــه ی غ ــت  های یک جانب سیاس

می  دهــد دنیــای غــرب بــا ســؤاالت بی پاســخ بی شــماری روبه روســت.

ــرون  ــه در بی ــش از آنک ــت؛ بی ــدی نیس ــخن جدی ــرب س ــوژی غ ــت در ایدئول بن بس
ــرب  ــای غ ــئله در درون دنی ــن مس ــود، ای ــث ش ــوص آن بح ــرب در خص ــای غ از دنی
ــا  مطــرح اســت. ایــن واقعیــت انکارناپذیــری اســت، امــا لیبرال ـ دمکرات  هــای تنــدرو ب
چشم پوشــی از ایــن بن  بســت  ها معتقدنــد کــه ایــن ایدئولــوژی تنهــا ایدئولــوژی پیــروز 
و تکامل یافتــه ی بشــری اســت کــه می  توانــد بشــریت را بــه مقصــد و مقصــود برســاند!

البتــه ایــن یــک طــرف قضیــه اســت. در طــرف مقابــل، بایــد گفــت در آینــده 
ــل تأملــی خواهــد داشــت کــه هــم از درون  لیبرال ـ دمکراســی بی شــک رقیب  هــای قاب
ــد  ــارزه خواهن ــه مب ــا آن ب ــرب، ب ــک غ ــت ایدئولوژی ــن بن بس ــرون در ای ــم از بی و ه
پرداخــت. واقعیــت امــر ایــن اســت کــه ایدئولــوژی غــرب دوران اضمحــال خــود را 
شروع شــده می  بینــد، امــا چیــزی کــه فعــًا ایــن ایدئولــوژی را ســرپا نگــه داشــته اســت 

ــه ی مشــخص اســت. ــا برنام ــو ب ــود یــک رقیــب و آلترناتی نب

بی شــک اگــر دنیــای اســام را رقیــب جــدی غــرب بدانیــم، در صــورت ارائــه ی یــک 
دوران  لیبرال ـ دمکراســی  منسوخ شــده ی  آموزه  هــای  بشــری،  فراگیــر  ایدئولــوژی 
ــا ســرعت بیشــتری طــی خواهنــد نمــود. ایــن حقیقتــی اســت کــه  فروپاشــی خــود را ب

ــه روی آن بســت. نبایــد چشــم ب



رضا ذبیحی
جهان با  آمریکا  روابط  بر  اسنودن  افشاگری  تأثیر   

بررسی ابعاد بحران جاسوسی در ایاالت متحده

نگرانــی دولــت ایــاالت متحــده از احتمــال افشــای اطاعــات جدیــد توســط اســنودن 
ــوایِی  ــن رس ــورد ای ــی در م ــت بحران ــت وضعی ــده اس ــث ش ــه باع ــت ک ــی اس موضوع

ــد. ــته باش ــود داش ــوه وج ــورت بالق ــه ص ــان ب ــی همچن جاسوس

و  گســترده تر  ابعــاد  روز  هــر  متحــده  ایــاالت  در  جاسوســی  رســوایی  بحــران 
پیش رونده تــری می یابــد. بحــران از زمانــی آغــاز شــد کــه یــک مأمــور ســابق ســازمان 
ــت  ــس امنی ــرای آژان ــکار ب ــوان پیمان ــه عن ــه ب ــیا(، ک ــکا )س ــزی آمری ــات مرک اطاع
ــترده ی  ــای گس ــردن برنامه ه ــاش ک ــه ف ــدام ب ــی کار می کــرد، از هنگ کنــگ اق مل
ســازمان امنیــت ملــی آمریــکا در خصــوص جمــع آوری اطاعــات شــخصی افــراد در 
فضــای مجــازی کــرد. بــر اســاس اطاعاتــی کــه وی منتشــر کــرد، ســازمان امنیــت ملــی 
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ــکا درخواســت کــرده  ــی آمری ــکا، از یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های مخابرات آمری
ــازمان  ــار س ــهروندان را در اختی ــی ش ــای اینترنت ــز فعالیت ه ــی و نی ــات تلفن ــود مکالم ب

ــور قــرار دهــد.  مزب

رئیس جمهــور آمریــکا در پاســخ بــه واکنش هــا بــه ایــن ادعــا و نارضایتی هــای 
ــره و  ــارت کنگ ــا نظ ــا ب ــن طرح ه ــرد: »ای ــان ک ــوع، بی ــن موض ــه ای ــبت ب ــده نس ابرازش
ــر  ــاندر، مدی ــت الکس ــر، کی ــوی دیگ ــد.« از س ــورت می گرفتن ــژه ص ــای وی دادگاه ه
ســازمان امنیــت ملــی آمریــکا نیــز در ایــن خصــوص اعــام کــرد کــه ایــن طرح هــا بــه 

ــد.1  ــک کرده ان ــته کم ــال گذش ــتی در 12 س ــه ی تروریس ــا 50 حمل ــه ب مقابل

در حالــی کــه تصــور می شــد ایــن مســئله بــه همیــن جــا ختــم خواهــد شــد، 
افشــاگری های تــازه اســنودن بــه بحــران مذکــور، ابعــاد بین المللــی و گســترده تری داد. 
در افشــاگری های تــازه مشــخص شــد عــاوه بــر مــردم آمریــکا، مــردم سراســر جهــان، 
ــای  ــات و دیپلمات ه ــز مقام ــا و نی ــا اروپ ــه ت ــران گرفت ــتان، اردن و ای ــی از پاکس یعن
کشــورهای مختلــف جهــان، هــدف شــنود مکالمــات و رصــد نســبت بــه انجــام 
ــای  ــال افش ــده از احتم ــاالت متح ــت ای ــی دول ــد. نگران ــی بوده ان ــای اینترنت فعالیت ه
اطاعــات جدیــد توســط اســنودن موضوعــی اســت کــه باعــث شــده اســت وضعیــت 
ــد.  ــته باش ــود داش ــوه وج ــورت بالق ــه ص ــان ب ــوایی همچن ــن رس ــورد ای ــی در م بحران

ــه بررســی پیامدهــای ایــن جاسوســی در کشــورها و  در ایــن یادداشــت قصــد داریــم ب
مناطــق مختلــف جهــان، از جملــه در ایــاالت متحــده بپردازیــم. پیــش از آن، پیامدهــای 

ــردد. ــرح می گ ــل ط ــط بین المل ــوزه ی رواب ــوایی در ح ــن رس ــری ای نظ

 

پیامدهای نظری: 

ــم،  ــم و رئالیس ــد از لیبرالیس ــای جدی ــه قرائت ه ــان ک ــا و همچن ــه ی بازی ه ــق نظری طب
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ــل،  ــط بین المل ــه ی رواب ــی در صحن ــازی اصل ــد، ب ــد می کن ــژه نئولیبرالیســم تأکی ــه وی ب
شــبیه معمــای زندانی هاســت. معمــای زندانی هــا نشــان می دهــد کــه چطــور دو نفــر بــه 
جــای همــکاری بــرای اینکــه خــود بــه ســود بیشــتری برســند، بــه خودشــان ضــرر وارد 
می کننــد.2 در واقــع بــه دلیــل اینکــه دو زندانــی از یکدیگــر اطــاع ندارنــد، دســت بــه 

انتخابــی می زننــد کــه ارجحیــت نخســت آن هــا نیســت. 

همچنــان کــه از مفهــوم ایــن معمــا مشــخص اســت، داشــتن اطاعــات از ســایر 
ــا  ــت. ب ــر اس ــر بازیگ ــار ه ــی رفت ــده در چگونگ ــر و تعیین کنن ــری مؤث ــران، ام بازیگ
ــر  ــی ب ــش مبن ــودن ادعاهای ــر ب ــورت باورپذی ــنودن و در ص ــاگری های اس ــود افش وج
ــر از  ــن و کامپیوت ــر تلف ــی نظی ــایل ارتباط ــا وس ــه ب ــده ای ک ــر جنبن ــات ه ــه اطاع اینک
ــوده  ــکا ب ــی آمری ــرویس های اطاعات ــدف س ــورد ه ــوده، م ــط ب ــت مرتب ــق اینترن طری
ــارت  ــه عب ــد. ب ــی نمی مان ــان باق ــای زندانی ــای معم ــور در تنگن ــر مذک ــت؛ بازیگ اس
ــه ســایر  ــد اطاعــات الزم را نســبت ب ــن بازیگــر می توان ــه اینکــه ای ــا توجــه ب دیگــر، ب
ــد و  ــع باش ــا مطل ــای آن ه ــه ارجحیت ه ــبت ب ــد نس ــد، می توان ــته باش ــران داش بازیگ
بنابرایــن فرآینــد کنــش، اندرکــش را طــوری تنظیــم کنــد کــه ارجحیت هــای درجــه 

ــود. ــن ش ــودش تأمی اول خ
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ــت  ــه دول ــکا، توجی ــد در آمری ــانه های منتق ــی رس ــز برخ ــش انتقادآمی ــود واکن ــا وج ب
ایــاالت متحــده کــه ایــن کشــور بــا ایــن اقــدام توانســته اســت مانــع بســیاری از اقدامــات 
تروریســتی شــود، بــرای اکثریــت مــردم ایــن کشــور پذیرفتنــی اســت. از ســوی دیگــر، 
2- یــک مثــال کاســیک کــه از معــامی زندانی هــا بیــان می شــود بــه رشح زیــر اســت: دو مظنــون توســط پلیــس دســتگیر شــده اند. پلیــس بایــد 

ــد. اگــر یکــی از  ــن بازجویــی می کن ــه از مظنونی ــه صــورت جداگان ــن کار ب ــرای ای ــد و ب ــرای محکومیــت مظنونیــن جمــع آوری کن شــواهد کافــی ب

مظنونیــن علیــه دیگــری شــهادت دهــد و مظنــون دیگــر ســکوت را ترجیــح دهــد، در ایــن حالــت، مظنــون اول آزاد و دیگــری بــه یــک ســال حبــس 

محکــوم می شــود. اگــر هــر دو ســکوت در بازجویــی را انتخــاب کننــد، هــر دو زندانــی در زنــدان تنهــا بــرای یــک مــاه حبــس خواهنــد کشــید و 

امــا اگــر هــر دو علیــه دیگــری شــهادت دهنــد بایــد بــه مــدت 3 مــاه هــر زندانــی حبــس بکشــد. هــر زندانــی بایــد بیــن خیانــت و ســکوت یکــی را 

انتخــاب کنــد و هــر کــدام از آن هــا، منی دانــد کــه دیگــری کــدام راه را انتخــاب می کنــد.
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بــه واســطه ی تجربــه ای کــه مــردم آمریــکا از حادثــه ی مرگبــار یــازده ســپتامبر دارنــد، 
توجیــه اقــدام مذکــور امــری میســرتر بــرای دولــت شــده اســت. 

بــر طبــق نظرســنجی ای کــه اخیــراً مؤسســه ی پیــو انجــام داده اســت، بالــغ بــر 60 درصــد 
مــردم ایــن کشــور انجــام ایــن اقــدام توســط دولــت ایــاالت متحــده را امــری قابــل قبــول 
ــه  ــدون توجی ــدام را ب ــن اق ــز ای ــردم نی ــی از م ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــته اند.3 اگرچ دانس
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــول می دانن ــل قب ــود را غیرقاب ــخصی خ ــم ش ــه حری ــمرند و ورود ب می  ش
فضــای اقناعــی در نــزد ســایر کشــورهای جهــان، بــه خصــوص رهبــران جهــان کــه تــا 

کنــون موضــع خــود را مشــخص کرده انــد، وجــود 
نــدارد. دولت هــای ســایر کشــورهای جهــان ایــن 
ــه  ــد ک ــرار داده ان ــراض ق ــورد اعت ــوع را م موض
در ادامــه، پیامدهــای ایــن اعتراض هــا از نظــر 

می گــذرد.

 

پیامدها در اروپا 

ــکا  ــی آمری ــات جاسوس ــای اقدام ــال افش ــه دنب ب
ــی و از  ــورهای اروپای ــات کش ــا، مقام ــه اروپ علی
ــا خواســتار توضیــح آمریــکا  جملــه پارلمــان اروپ

ــه ای  ــا در قطعنام ــان اروپ ــاص، پارلم ــور خ ــه ط ــدند. ب ــات ش ــن اقدام ــوص ای در خص
خواهــان تحقیــق گســترده ی کمیتــه ی آزادی هــای اجتماعــی پارلمــان جاسوســی 

ــد.4 ــی ش ــای اروپای ــکا در نهاده آمری

»اینکــه دشــمنانمان علیــه مــا جاسوســی کننــد قابــل تحمــل اســت، امــا اینکــه دوســتانمان 
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ــدگان  ــی از نماین ــه ی یک ــن گفت ــت.«5 ای ــی نیس ــد پذیرفتن ــن کاری بکنن ــد چنی بخواهن
ــن  ــه ای ــش ب ــا در واکن ــی اروپ ــت کل ــر وضعی ــی بیانگ ــه نوع ــه ب ــا، ک ــان اروپ پارلم
ــه ی  ــران در عرص ــال بازیگ ــرد رئ ــره ی عملک ــز، چه ــر چی ــش از ه ــت، بی ــات اس اتفاق
ــن  ــک بازیگــر عمــده در ای ــوان ی ــه عن ــاالت متحــده، ب ــن ای ــل و همچنی نظــام بین المل

ــازد.  ــکار می س ــه را آش عرص

ایــن در حالــی اســت کــه در آمریــکا همــواره ســعی شــده اســت این گونــه وانمود شــود 
کــه عملکــرد ایــن کشــور بــر اســاس ارزش هــای لیبــرال و نــه منطــق واقع گرایانــه اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، هنگامــی کــه بــا یــک دوســت مثــل رقبــا و دشــمنان برخــورد شــده و 
ــد  ــی می کنن ــار دیگــر خودنمای ــی ب ــم واقع گرای ــن مفاهی از آن جاسوســی می شــود، ای
ــای خــود  ــه خــود و توانایی ه ــد ب ــا می توانن ــران تنه ــل بازیگ کــه اوالً در نظــام بین المل
ــت  ــن اس ــدارد و ممک ــود ن ــی وج ــمن واقع ــت و دش ــه دوس ــاً اینک ــد و ثانی ــکا کنن ات

دوســت امــروز شــما، دشــمن فــردای شــما باشــد 
و بالعکــس.

 

پیامدها در روسیه 

ــه  پــس از خــروج اســنودن از هنگ کنــگ، کــه ب
بــاور ایــاالت متحــده بــا همــکاری پکــن صــورت 
گرفــت،6 حضــور اســنودن در مســکو باعــث شــد 
تنــش ایجادشــده در روابــط پکــن و واشــنگتن، بــه 
روابــط میــان مســکو و واشــنگتن نیــز تســری پیــدا 
کنــد. درخواســت بــرای اســترداد اســنودن توســط 
ــه  ــن بهان ــا ای ــاالت متحــده، از ســوی مســکو، ب ای

5- هامن
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که میان دو کشور قراردادی برای استرداد مجرمین وجود ندارد، رد شد. 

روســیه تــا کنــون بــازی مناســبی را علیــه آمریــکا در مــورد اســنودن انجــام داده اســت. 
ــا ایــن بهانــه کــه اســنودن در خــاک ایــن کشــور نیســت و پیمــان اســترداد  از ســویی ب
مجرمیــن بــا آمریــکا نــدارد، از تحویــل او بــه ایــاالت متحــده ســر بــاز زده و از ســوی 
دیگــر، بــا نگــه داشــتن او در ســرزمین خــود، امــکان دسترســی و تصمیم گیــری دربــاره 

وی را دارد. 

ــی اســت و  ــرودگاه مســکو و در قســمت ترانزیت ــه می شــود اســنودن در ف اگرچــه گفت
ــه وی دسترســی دارد  وارد خــاک ایــن کشــور نشــده اســت، ولــی در عمــل، مســکو ب
ــال  ــرد. در ح ــم بگی ــت او تصمی ــاره ی سرنوش ــه درب ــار را دارد ک ــن اختی ــیه ای و روس
ــی  ــوران اطاعات ــری مأم ــرای ارتباط گی ــت ب ــن فرص ــد از ای ــیه می توان ــر، روس حاض

ــرد.  ــا وی بهــره بگی خــود ب

ــون  ــران، قان ــته ای ای ــده ی هس ــوریه و پرون ــئله ی س ــون مس ــائلی چ ــه مس ــی ک در حال
»ماگنیتســکی« و قانــون »دیمایاکولــوف«، در ســال های اخیــر، چالش هــا در روابــط 
ــداد  ــن روی ــت؛ ای ــانده اس ــی رس ــه ی حساس ــه نقط ــکا را ب ــیه و آمری ــز روس تنش آمی
ــه دامنه دارتــر شــدن اختافــات میــان  اتفاقــی دیگــر در روابــط دو کشــور اســت کــه ب
آن هــا کمــک می کنــد. اختافاتــی کــه شــایبه ها دربــاره ی وقــوع جنــگ ســرد جدیــد 

ــد. ــت می کن ــز تقوی ــن را نی ــان طرفی می

 

پیامدها در آمریکای التین 

چیــن و روســیه، کــه دو شــریک، ولــی در عیــن حــال رقبــای جدی تــر آمریــکا هســتند، 
هــر یــک نقشــی اثرگــذار بــرای در پنــاه نــگاه داشــتن اســنودن از دســت ایــاالت متحــده 
ــا  ــد. ام ــه وی را نپذیرفته ان ــون اعطــای پناهندگــی ب ــا کن ــک ت ــچ ی ــی هی داشــته اند؛ ول
ــن را  ــن طرفی ــا بی ــه و تنش ه ــده را برانگیخت ــاالت متح ــم ای ــز خش ــرد نی ــن عملک همی
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تقویــت کــرده اســت. از 27 کشــوری کــه اســنودن از آن هــا تقاضــای پناهندگــی کــرده 
اســت، تنهــا دو کشــور، یعنــی ونزوئــا و نیکاراگوئــه، ایــن درخواســت را پذیرفته انــد. 

ســومین کشــور کــه خــود بــدون درخواســت اســنودن اعــام کــرده حاضــر اســت بــه 
وی پناهندگــی بدهــد بولیــوی اســت. هــر ســه کشــور یادشــده در آمریــکای التیــن قــرار 
دارنــد. منطقــه ای کــه دولت هــای حاکــم بــر آن بیــش از هــر مکانــی دیگــر در جهــان 
روحیــه ی ضدآمریکایــی دارنــد. پذیــرش درخواســت اســنودن از ســوی آن هــا، خــود 

دلیــل ایــن مدعاســت. 

ــت  ــیه، دس ــون روس ــینی چ ــدرت پیش ــت ابرق ــی در قام ــان حت ــورهای جه ــایر کش س
ــا در  ــد. ام ــی بیشــتر می نگرن ــا تأمل ــکا، ب ــم خشــم آمری ــی را از بی ــن اقدام ــه چنی زدن ب
ــتعماری  ــور اس ــدت حض ــابقه ی طوالنی م ــل س ــه دلی ــن، ب ــکای التی ــورهای آمری کش
آمریــکا در ایــن کشــورها و خاطــرات ناگــواری کــه مــردم در خصــوص دخالت هــای 
آمریــکا در ایــن منطقــه دارنــد و نیــز بــه دلیــل قــدرت و قــوام و ســابقه ای کــه احــزاب 
دســت چپی در ایــن کشــورها دارنــد، وضعیــت بــه گونــه ای دیگــر اســت. آن هــا از ایــن 
ــد  ــکا اســتفاده می کنن ــع آمری ــه مناف ــه زدن ب ــرای ضرب ــه ای ب ــه صــورت بهین فرصــت ب
و ضمــن حمایــت از اســنودن، اقــدام او بــرای فــاش کــردن اطاعــات را ســتایش 

می کننــد. 

موضــوع افشــاگری های اســنودن و اتفاقاتــی کــه در ارتبــاط بــا آن میــان آمریــکا 
و برخــی کشــورهای آمریــکای التیــن افتــاد، اگرچــه بیانگــر شــدت بی اعتمــادی 
و فاصلــه میــان آن هاســت؛ امــا نشــان دهنده ی عمــق هم بســتگی میــان آمریــکا و 
متحــدان غربــی اش نیــز هســت؛ زیــرا آن هــا بــا وجــود اینکــه خــود نیــز قربانــی اقدامــات 
ــه دام  ــرای ب ــا ایــن کشــور ب جاسوســی آمریــکا هســتند، ولــی همچنــان در همــکاری ب

ــد.  ــذار نکرده ان ــی فروگ ــچ کوشش ــنودن، از هی ــن اس انداخت

اتفــاق دیگــری دربــاره ی اســنودن کــه روابــط کشــورهای آمریــکای التین را بــا آمریکا 
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متأثــر ســاخت، هنگامــی بــود کــه چهــار کشــور اروپایــی بــه هواپیمــای شــخصی ایــوو 
مورالــس، رئیس جمهــوری بولیــوی، اجــازه ی عبــور از حریــم هوایــی خــود را ندادنــد. 
کشــورهای فرانســه، ایتالیــا، اســپانیا و پرتغــال، بــا هماهنگــی آمریــکا و بــه ایــن ظــن کــه 
اســنودن در هواپیمــای مورالــس مخفــی شــده اســت، مانــع عبــور ایــن هواپیمــا از خــاک 
ــای  ــن کشــورها، پرچم ه ــم ای ــه تصمی ــراض ب ــی در اعت ــزاران بولیویای خــود شــدند. ه

آن هــا و نیــز پرچــم آمریــکا را در مقابــل ســفارت آمریــکا در شــهر الپــاز ســوزاندند.7 

ایــن اتفــاق اگرچــه از ســویی بیانگــر شــدت بی اعتمــادی و فاصلــه میــان ایــاالت متحــده 
ــتگی  ــق هم بس ــان دهنده ی عم ــا نش ــت، ام ــن اس ــکای التی ــورهای آمری ــی کش و برخ
ــز  ــود نی ــه خ ــود اینک ــا وج ــا ب ــرا آن ه ــت؛ زی ــی اش اس ــدان غرب ــکا و متح ــان آمری می
ــن مهــم  ــا افشــاگری های اســنودن ای ــد و ب ــکا بوده ان ــات جاسوســی آمری ــی اقدام قربان
ــن  ــه دام انداخت ــرای ب ــکا ب ــا آمری ــان در همــکاری ب ــی همچن آشــکار شــده اســت، ول

ــد. ــچ کوششــی فروگــذار نکرده ان ــن کشــور از هی ــی ای ــور ســابق اطاعات مأم

 

یک نکته 

برخی کشورها در جهان سوم در دهه ها، بلکه در سده های گذشته، به صورت قابل 
ماحظه ای، در معرض توطئه های خارجی قرار داشته اند. از همین رو، نگاه توطئه آمیز 

به بسیاری از حوادث و وقایع جاری، خاصه در میان عوام و حتی محافل علمی و 
دانشگاهی این کشورها، وجود دارد. غلظت چنین برداشت هایی در تفسیر واقعیات 

جامعه، گاهی به قدری زیاد است که حالت توهم آلود به خود می گیرد و ماحصل آن، 
نوعی بی عملی و عدم کنش سیاسی و اجتماعی در میان مردم است؛ زیرا این باور در 

فضای عمومی جامعه تزریق می شود که دست ها و کسانی خارج از مرزها در تعیین 
سرنوشت کشورشان نقش دارند و مشارکت آن ها نوعی نمایش و عملی فارغ از فایده 

است.
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ــود  ــوع خ ــوارد از ن ــن م ــی از مهم تری ــه یک ــنودن، ک ــاگری اس ــر افش ــی نظی اتفاق های
ــاور را در میــان عــوام ایــن کشــورها تقویــت نمایــد  ــد ایــن ب در تاریــخ اســت، می توان
ــه  ــتند. اینک ــا هس ــاره ی ابرقدرت ه ــد ب ــن و چن ــه ی چندی ــتمایه ی توطئ ــا دس ــه آن ه ک
ــورها  ــن کش ــردان ای ــردم و دولتم ــات، م ــان مقام ــراض در می ــش و اعت ــن واکن کم تری
روی داد، نشــانه ای بــر ایــن مدعاســت کــه آن هــا گویــی خــود پذیرفته انــد کــه 

ــتند. ــی ها هس ــوع جاسوس ــن ن ــی ای ــرم قربان ــت و الج می بایس
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