
جهان باید بداند
 

که ایران راه خود را پیدا کرده است و تا 
قطع منافع آمریکا جهانخوار،این دشمن 
کینه توز مستضفین جهان،با آن مبارزه ای 

آشتی ناپذیر دارد.
                                     

                                           صحیفه امام ، جلد 15

شماره 85   آبان ماه 97 

نابودی و قتل عام قریب بر 100 میلیون سرخپوست ساکن آمریکای 
شمالی و جنوبی

تنها استفاده کننده از بمب هسته ای و دارای بزرگ ترین زرادخانه 
اتمی دنیا

بیش از 50 کودتا در 100 سال 

شرکت در 28 جنگ خارجی و قتل عام بیش از 60 میلیون انسان 
بی گناه

آمریکا در 66 کشور جهان دارای زندان است. 

اولین و بزرگ ترین تولید کننده سالح های شیمیایی در جهان

92 درصد تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه دولت ها و ملت ها 
توسط دولت امریکا صورت گرفته است .

بیش از 15 میلیون برده آفریقایی بین سال های 1500 تا 1800 
میالدی به بردگی گرفته شده اند .

ما انقالب کردیم 

تا واقعیت ها را تغییر دهیم نه واقعیت را 
هرچه که بود ، بپذیریم .

اگر نان و پنیر خالی هم بخوریم با آمریکا 
مبارزه می کنیم.

                                     شهید بهشتی 

تمــد ن آمریکایی
نسل کشیـــــ

سالح هسته ایـــ

کودتــــا

تجاوز نظامیـــ

زندان های مخفیـ

سالح شیمیاییـــ

تحریم های اقتصادیـ

برده داریـ و استعمار
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وضع کنونی اقتصاد کشور جایی برای دفاع ندارد 
و باید ترمیم شود اما اگر به دنبال تضعیف کشور 
باشیم دست به کار نسنجیده ای زده ایم . کمی 
باید در این موقعیت حواسمت را جمع کرده و 
مراقب شنیده ها و دیدهها یمان باشیم ؛ مبادا با 
شعار هایی از چاله بیرون آمده و درون چاهی بی 
افتیم مبادا به دست خودناگهان کاری کنیم که 
دیگر جایی برای تصحیح آن وجود نداشته باشد.

کشور  کنونی  مشکالت  از  رفت  برون  برای 
مجموعه رفتار ها و اقداماتی نیاز است . مخاطب 
 این اقدامات سه گروه :1.مردم2.ارکان حاکمیتی

3.دولت  است .
اما مردم :

هم  بحرانی  اما  نیست  خوب  کشور  وضع 
نیست؛ماباید بدانیم درگیر جنگ اقتصادی شده 
ایم ، هرجنگی نیازمند وسایل مواجه  و رفتار های 
بخصوص خود را دارد .از رئیس جمهور گرفته، 
 ، دانشجویان  ما  تا  مجلس  نمایندگان   ، وزیران 
مغازه دار ها و دکان دار ها و دیگران در درجه 
اول جزئی از مردم هستیم . اگر دلمان به خودمان 
نسوزد هیچ انسانی پیدانمی شود دایه مهربان تر 
از مادر شود. پس باید قبول کنیم چشممان به 
از  ، در خارج  بیرون کشور  به  نه  و  باشد  داخل 
ایران حلوایی برای اقتصادمان خیرات نمی کنند.  
ما مردم وظیفه داریم در انتخاب های آینده یمان 
درکنار خواسته های اجتماعی به دنبال خواسته 
های معیشتی باشیم و با کسانی که فقط با حلوا 
حلوا کردن به دنبال شرین کردن کام ما هستند 
دوری کنیم وبه قول اسالف مان : کار هر بز نیست 

خرمن کوفتن / گاو نر می خواهد و مرد کهن....
اما ارکان حاکمیتی :

در وضع کنونی کشور عالوه بر اقدامات و تدابیر 
و  کننده  تصحیح  تدابیر  مند  نیاز  مدت  کوتاه 
اصالح گر طوالنی مدت هستیم تا دگر بار درگیر 
جنگ اقتصادی نشویم و یا اگر اتفاقی افتاد جنگ 
ترین  .مهم  نکشانیم  بر سر سفره های مردم  را 
اقدام اصل شفافیت است . شفافیت باید از لق لقه 
زبان ها افتاده و به منزله ی ظهور برسد . شفافیت 
 ، اطالعات  گردش   ، ثروت   ، مالی  مبادالت  در 
به دلیل رانت  فساد عظیم  سیاست گذاری ها 
و سود بهره برداری از جایگاه و مقام ضروری و 
این زمینه  اقدام مهم در  الزم االجرا است .دگر 
اصالح ساختاری است . ساختار و قوانین ماباید به 
سمتی پیش رود که تقویت درون زایی اقتصاد را 
نتیجه شود . ساختار های بانکی ، مالیاتی و نظان 
تجاری ما باید دچار اصالحات بنیادینی شود .اما 
به راستی این امکان هست ؟ وضع کنونی دولت 
را  امکان  این  اسالمی  مجلس شورای  و  مستقر 
ایجاد  تغییر ساختار و زمینه ای مناسب  برای 
برای اقدام ها ی مهم اصالح گر را از بین برده 
 ، بعد  ؛ سال  باشد  .کمی حواسمان جمع  است 
سال انتخابات مجلس شورای اسالمی است ، دگر 
بار از خواسته های ما سوء استفاده نشود . ما باید 
حواسمان به کسانی که نامزد این پست شده اند 
باشد ؛ مبادا به خاطر فضل پدر چیزی را حاصل 
فرزند نماییم . حواسمان باشد از ضرر "" تکرار 
می کنم "" ها . حواسمان باشد کسی برای ما 
دل می سوزاند که از ماباشد ، "" مرفح بی درد 

"" از من و تو چیزی نمی فهمد .
اما دولت :

دولت وظیفه عملی کردن اقدامات کوتاه مدت را 
برعهده دارد . ازجمله اصالحات بنیادی در کابینه 
های  هفته  در  اجتماعی.  سرمایه  بردن  باال  و 
گذشته دولت فرصت ترمیم کابینه را ازدست داد 
. ما نیازمند کابینه ای پاک دست ، سالم ، جسور 
، با تجربه و دلسوز هستیم . عمر زیادی از دولت 

باقی مانده است ، امیدی هست که مشاوران 
فراجناحی  قول خودشان  به  (( کمی  رئیس   ((
نگاهی به دریای اطرافشان انداخته تا شاید سید 
مناسبی در تور نگاهشان گرفتار آمد و دردی از 
مردم دوا شد و گرنه خردمندان را چاره ای نیست 
که در زندان ناالیقان بمانند و بسوزند . دولت  باید 
با  اقدامات فوری اعتماد مردم را به خود افزایش 
دهد . دولت می تواند با وضع قوانین داخلی خود 

را شفاف تر و قابل لمس تر نمایند.

زیبگنیو  با  موقت  دولت  سران  مالقات   .1
برژینسکی :

 یکی از چالش برانگیزترین رفتار های مسئوال دولت 
موقت ، مالقات با برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر 
در سال 58 بوده است . این مالقات در زمانی صورت 
گرفت که کاخ سفید به دنبال انتقال شاه به آمریکا 
بود و فشار های بسیار زیادی از فضای داخلی ایران 
به دولت آمریکا جهت بازگرداندن شاه به ایران منتقل 
در  بازرگان  مهندس  روزهایی  چنین  در   . شد  می 
پنجمین جشن  و  بیست  در حاشیه  باالترین سطح 

انقالب الجزایر با برژینکسکی دیدار می کند . 
مذاکرات و بیانیه الجزایر :  .2

 به دنبال اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط 
امام در آبان 58 در اعتراض پناه دادن دولت آمریکا 
به شاه مخلوع و در پی آن گروگان گیری برخی از 
اتباع آمریکایی در تهران ، دولت آمریکا تصمیم گرفت 
مذاکراتی را در جهت آزادی این گروگان ها صورت 
دهد. در این راستا تالش نمود تا دو مقام عالی رتبه 
برای  را  میلر  ویلیام  و  رمزی کالرک  یعنی  ی خود 
مذاکره درباره ی گروگان ها به تهران بفرستد که  در 
پی دستور امام خمینی مبنی بر ممنوعیت مذاکره با 
آن ها این سفر متوقف می شود . با پافشاری جمهوری 
اسالمی مبنی بر استرداد شاه به ایران و عدم تمکین 
آمریکا در برابر قوانین بین المللی اوضاع پیچیده تر 
شده و اقدامات گوناگونی در این زمینه انجام می گیرد 
که مهم ترین آن ها مربوط به عملیات نظامی ناموفق 
آمریکا در ایران و کشته شدن 8 سرباز آمریکایی در 
صحرای طبس  می گردد . با این اقدام امیدها برای 
حل و فصل سیاسی موضوع بسیار تیره و تار می نمود. 
تا آن که با آغاز به کار مجلس در خرداد 59 موضوع 
گروگان ها در راس دستور کار مجلس قرار گرفت و 
شرایط چهارگانه ای برای حل و  فصل مسئله به دولت 
شهید رجایی اعالم نمود . از طرف دولت نیز مهندس 
بهزاد نبوی ،که در آن زمان ماشاور در امور اجرایی 
طریق  از  مذاکرات  انجام  مسئل   ، بود  وزیر  نخست 
دولت جمهوری الجزایر با آمریکا در این زمینه گردید . 

ماجرای مکفارلین :  .3
دولت آمریکا پس از عملیات والفجر 8 و تصرف فاو 
روندجریان  تغییر  به  توجه  با  ایران  رزمنگان  توسط 
جنگ به نفع جمهوری  اسالمی ، تصمیم بر بازنمودن 
با  باب مذاکرات  برای گشودن  بالقوه ای  کانال های 
ایران گرفت . این جهت گیری منجر به وقوع ماجرای 
مک فارلین گردید . آمریکا که در ان زمان در تالش 
بود تا گروگان های خود در لبنان را آزاد نماید ، تالش 
نمود ته با بهانه ی فروش تسلیحات محدود از ایران 
بخواهد در آزاد سازی گروگان ها به دولت آمریکا مدد 
خبر  فارلین  مک  ماجرای  افشای  دنبال  به   . رساند 
گزاری فرانسه اعالم نمود ؛ سفر مک فارلین بخشی 
ازیک سلسه اقدامات سری بوده است  که درماه  های 
اخیر دولت ریگان به آن توسل جسته است تاشاید باب 

مذاکره با تهران گشوده شود .
افغانستان :  .4

از حادثه ی 11 سپتامبر 2001 وانهدام برج   پس 
های دوقلو ایاالت متحده ،دولت جورج بوش با بهانه ی

کشور  به  نظای  حمله  به  اقدام  تروریسم  با  مقابله 
افغانستان نمود و در جریان تدارک این حمله ، مقامات 

پرده اول:
نوامبر 1943 تهران: ایران علی رغم اعالم بی طرفی به  تصرف 
پیروز  و  سران سه کشور  است  آمده  در  متفقین  نیرو های 
جنگ  آمریکا )فرانکلین روزولت(و انگلیس )وینستون چرچیل( 
و شوروی)ژوزف استالین( بدون اطالع دولت مرکزی گرد هم 
آمده اند و اقدام به تشکیل جلسه برای  تعیین نحوه توزیع 
سرزمین ها بعد از جنگ نموده اند و پس از این این جلسه 

سرزمین های مطروحه را زیر سلطه خود بردند.
پرده دوم:

از جلسه سران سه  از  75 سال  تهران: پس  دسامبر2018 
کشور پیروز جنگ جهانی این بار سران سه کشور ایران و ترکیه 
و روسیه گرد هم آمدند تا برای آینده سیاسی سوریه و ثبات 
سیاسی آن تصمیمات الزم را اتخاذ کنند ولی نکته قابل توجه 
اینجاست که آمریکا که پس از سقوط شوروی یکه تاز جهان 
سیاست بود هیچ اثر و هیچ دخالتی در آن نداشت و این حاصل 
قمار آمریکا در سوریه و حمایت از تروریست ها بود و به قیمت 
کم شدن بیش ار پیش هژمونی آمریکا در آسیا علی الخصوص 
در  اساسی  تغییرات  گواه  ها  تمام شد.این رخداد  آسیا  غرب 
جهان امروز است که باری اتخاذ تصمیماتت بهتر  در حوزه 

دیپلماسی دانستن آننهاا خالی از لطف نیست.
جهان در دوره انتقالی: در دهه های اخیر بعد از خیزش های 
مکرر ملت های شرقی و به اصطالح غیر توسعه یافته و بازیافتن 
هویت ملی خودجهان در معرض تغییر و تحوالت عظیمی قرار 
گرفته است.نظام جهانی اکنون  در دوران گذار است.گذاری که 
نظام جهانی در مسیری متفاوت و با سرعتی  غیر قابل باور در 
حال طی کردن آن است. این  تغییرات در دو شکل و رد سه  
سطح در میان کنشگران نظام جهانی  خود  را نمایان  میکند. 
گذار قدرت: که  به روابط بین دولت  ها برمیگردد و شامل 
گذار کانون های قدرت  و ثروت از غرب به شرق علی الخصوص 
آسیا هست.آسیا تا قبل از قرن 18 میالدی یعنی قررنی که 
انقالب صنعتی در جهان رخداد بیش از نیمی ازمحصوالت را 
تولید میکرد در حالیکه در قرن 19 و 20 بعد  از انقالب صنعتی 
و حفظ همین  تناسب جمعیتی نسبت تولیداتش به یک پنجم 
کاهش یافت ولی جهان دوباره دارد به سمت بازگشت سرمایه 
و قدرت به آسیا  حرکت میکند.شکل دوم عبارت  است از: 
پراکنش  و انتشار قدرت است که شامل خارج شدن امکانات و 
توانمندی ها از اانحصار دولت ودخیل شدن  کنشگران اجتماعی 
در آن است.حال این تغییرات در سه سطح در حال انجام است. 
سطح اول: سطح نظامی اولین سطح است که آمریکا همچنان  
بی  رقیبب در شکل کالسیک است ولی مواجهه های نظامی 
در سال های اخیر بین آمریکا و همپیمانانش و کشور هایی 
مانند ایران سوریه ویمن وکره شمالی و .. به صورت نامنظم و 
چریکی است که این کشور ها به خاطر ساخت قدرت درونی 
شان وفرهنگشان معموال پیروز هستند. سطح دوم:که حوزه 
استحفاظی اقتصاد است در دهه های اخیردیگر آمریکا و اروپا 
واحد)اتحادیه اروپا(قدرت بی رقیب نیستند و رقبای قدرتمندی 
همچون چین و روسییه و هند و برزیل و ... پیدا کرده اندو 
طبق پیشبینی  ها در سال های آینده چین جای آمریکا را در 
صدر اقتصاد جهان خواهد گرفت.سطح سوم :که سطح فراملی 
استکه شامل تغییرات آب و هوایی و قاچاق و مواد مخدر و 

تروریسم و ... است  که قطبیت در آن معنی ندارد.
باز خیزش شرق و موضع مطلوب ما:

قرن  قرن 21  بیان شد  قبلی  همانگونه که در قسمت های 
آسیاست و همچنین جهان در حال  گذار از سیستم تک قطبی 
به یک ابر قدرت و چند قدرت و در این سیستم نقش آمریکا  از 
یک)) رهبرغالب(( به یک ا))بر قدرت(( تنزل یافته است قدرت 
های جهانی تازه ظهور کرده مانند روسیه چین و اروپا میشود 
و هند میشوند  ترکیه  ایران  ای شامل  و قدرت های منطقه 
که آمریکا برای پیش  برد اهداف خود باید با اینان مماشات 
کند.و دلیل  مهم  این تغییر سیستم همانگونه که گفته شد 
بازنده شدن سیاست های  منطقه ای و جهانی  آمریکاست 
برای مثال :ماندن بشار اسد بر منصب قدرت و مقاومت لیرانه 
انصاراهلل یمنن دربرابر متجاوزین عربستانی و عدم تغییر رژِم و 
یا رفتار ایران با آمریکا و همچنین نا امن تر شدن روز به روز 
اسراِییل  و ... است.کارشناسان  خبره عرصه روابط بین الملل 
معتقند تا اواسط قرن 21سیستم حرکت نظام جهانی به  سمت 
نظام چند قطبی.همه مطالب بیان شده بیانگر این است که 
سران دستگاه دیپلمماسی کشور بایدیک بازنگری اساسی  درر 
روابط بکنند. یعنی برای ساختن ایران باید اوال به داخل اتکاا 
کرد )زیرا کشور هایی مانند آمریکا و غرب به ما به چشم یه 
بازار پر سود نگاه میکنند و کشور هایی مانند چین و روسیه به 
غیر از مواردی که منافع خود دخیل باشد در کنار ایران و رو 
به روی  آمریکا و اروپا قرار نمیگیرند(ثانیا برای گسترش روابط 
اقتصادی همه راه ها به سمت خانه ی کد خدا موهومی جهان 
یعنی آمریثکاختم نکنیم و همچنین ب اتخاذ تصمیات مناسب 
در این راستا میتوان اثرات تحریم های آمریکا را کمرنگ تر 
کنیم. و در پایان این مقالهه را با جمله ای  از شهید فرزانه 
شهید مرتضی آوینی به پایان میرسانم. )) دوران دورانی است 
که تمددن غرب به تمامیت رسیده و هر چه پیش میرویم افول 
و ضعف آنها بیشتر پدیدار میشود.فواره به ننقطه اوج که برسد 
سقوطش آغاز میشود هر چند لحظاتی پس از اوج همچنان در 

اوج به نظر میرسد اما در واقع رو به افول است.((    

حقیقت این است :تضعیف جنایت ، توجیه حماقت و 
تکمیل رسالت ماست . آیت اهلل صافیی حائری

تاریخچه ی مذاکرات رسمی تهرانـ  واشنگتن پس از پیروزی انقالب اسالمی
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ارشد سایست خارجی وقت ایران و آمریکا به همراه 
برخی دیگر از کشور های مرتبط با جنگ برسر میز 
مذاکره نشسته و به گفت و گو پیرامون این موضوع 
پرداختند . انگیزه ی احتمالی دولت ایران ، کمک به 
حفظ آرامش و امنیت در مرز های شرقی ، متالشی 
نمودن مافیای تولید مواد مخدر و جلوگیری از قدرت 
یافتن القاعده در فضای سیاسی افغانستان بوده سات 
در  آمریکا  با  ایران  همکاری  از  بعد  روز  چند  اما   .
مسئله افغانستان جورج بوش رئیس جمهور آمریکا 
در سخنرانی ای ایران را به عنوان محور شرارت در 

جهان معرفی نمود .
عراق :  .5

در جریان اشغال عراق، آمریکا با معضالت متعددی 
مواجه گشت که یکی از عوامل اصلی نجات آمریکا 
شمار به  ایران  کشور  با  گفتگو  بحران،  این   از 

 می رفت. در آن شرایط با توجه به نتایج جنگ سی 
در  ایران  معنوی  نفوذ  لبنان،  و  اسرائیل  روزه  وسه 
کشور عراق، شکست جمهوری خواهان )جناح جرج 
بوش( در انتخابات سال گذشته کنگره و مجلس سنا، 
ماجرای مذاکره با ایران، عامل تعیین کننده ای در 
مناسبات داخلی آمریکا و روند تحوالت در عراق به 
حساب می آمد. روند بحران های آمریکا در عراق به 
حدی رسید که یک گروه بررسی جهت ارزیابی علل 
شکست آمریکا و راهکارهای برون رفت از آن تشکیل 
شد، یکی از راه حل های اساسی توصیه شده توسط 
این گروه، گفتگو جدی با جمهوری اسالمی و وارد 

نمودن ایران در گود تحوالت عراق بوده است .
گفتگوی تلفنی دکتر حسن روحانی و باراک   .6

اوباما :
به  ایران  ریاست جمهوری  پایانی سفر  در ساعات 
نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل 
در سال 92، تماس تلفنی پانزده دقیقه ای مابین 
وی و باراک اوباما صورت می پذیرد. پیرامون عوامل 
شکل گیری این رخداد و انگیزه های آن گزارشهای 
اما  ردوبدل گشت،  از سوی دو کشور  ضدونقیضی 
آنچه به نحو مشترکی در همه تحلیل ها خودنمایی 
می نمود؛ موضوع این گفتگو یعنی مذاکرات هسته 

ای ایران بوده است.
مذاکرات هسته ای :  .7

پس از ارجاع پرونده ایران در سال 2009 به شورای 
امنیت سازمان ملل، گروه مذاکره کننده آمریکایی 
به عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت در 
همه مراحل مذاکرات ایران با گروه 1+5 حضورداشته 
است. اما پس از چندی و به درخواست دولت آمریکا 
و با میانجیگری پادشاه عمان، مذاکرات هسته ای 
ایران تبدیل به گفتگوهای دوجانبه ایران و آمریکا 
کار  آخر  سال  به  جدید  مقطع  این  شروع  گردید. 
دولت دهم بازمی گردد.  این مقطع از گفتگو ها با 
روی کار آمدن دولت یازدهم و رویکرد های جدید 
این دولت در زمینه مسائل هسته ای و ضریب خیل 
تبدیل   ، مذاکرات  راین  د  متحده  ایاالت  نمودن 
دو  میان  روابط  در  رمانی  ترین مقطع  برجسته  به 
شکور آمریکا و ایران پس از پیروزی انقالب تبدیل 
شد . نتیجه ی این مذاکرات برنامه ی جامع  اقدام 

مشترک )برجام (  شد . 

 اعتالف با هیچکس :
خالصه ای از سرمقاله ی نشریه عصراندیشه  نوشته ی سردبیر 

روح االمین سعیدی
حرف  حاال  هم  ما  درباره ی  خب،   
میزنند؛ همینها با همین لحِن مزخرِف 
جمهوری  درباره ی  این جوری،  چرنِد 
اسالمی حرف هم میزنند؛ چه میگویند؟ 
حاال غیر از مسئله ی تحریم که میگویند 
تحریم میکنند و فالن، دو موضوع را هم 
مطرح میکنند؛ یکی مسئله ی جنگ را، 
جنگ  البّته  را.  مذاکره  مسئله ی  یکی 

به  اّما  میجنگیم  نمیگویند  صریحاً  را 
خیال خودشان با اشاره و با کنایه و با این حرفها 
میخواهند بگویند خالصه ممکن است جنگ راه 
بیفتد. شبِح جنگ را بزرگ میکنند برای اینکه 
یا ملّت را بترسانند یا ترسوها را بترسانند؛ چون 
باالخره ما یک مشت ترسو هم داریم دیگر اینها را 
بترسانند؛ باالخره مسئله ی شبح جنگ را بزرگ 
یکی  است.  این  یکی  میکنند؛  مطرح  میکنند، 
هم مسئله ی مذاکره که بله، ما با ایران حاضریم 
مذاکره کنیم. آن وقت این هم دیگر از آن بازی های 

یکی شان  که  ]است[  پیِش  پاافتاده 
یکی   بی پیش شرط،  مذاکره ی  میگوید 
باپیش شرط!  مذاکره ی  نه،  میگوید 
اینها دیگر بازی های سیاسی است که 
ارزش  یعنی  است،  پیِش پاافتاده  واقعاً 
پرداختِن به آنها را ندارد. به هرحال هم 
مذاکره  به  راجع  هم  جنگ،  به  راجع 
صحبت میکنند. خب، بنده حاال دو سه 
نکته را درباره ی هرکدام از اینها عرض 
خواهم کرد، لکن حاال قبل از اینکه این نکات را 
بگویم، به طور خالصه در دو کلمه به ملّت ایران 
بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم 
کرد؛ این حاال خالصه ِی حرف بود که بدانید، 
استدالل  اینها  اّما  بدانند؛  ایران  ملّت  همه ی 
پشت سرش هست، ِصرف اّدعا نیست، ِصرف 
نیست،  دادن  شعار  و  کردن  آرزو  و  گفتن 

استدالل هست.

مروری بر صحبت های حضرت آیت اهلل خامنه ای   در دیدار اقشار مختلف مردم 


