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كنترل انرژی را به دست گيريد و ملت ها را كنترل كنيد.
هنری كسينجر1

وزير امور خارجه امريكا در دوره نيكسون 

هنوز در جهانی زندگی می كنيم كه برخورد منافع قدرت ها با منافع ملت ها كه از يك 
تعارض ذاتی، عقيدتی و تاريخی سرچشمه می گيرد بر جهان سايه انداخته است. حدود 
يك قرن پيش وقايعی در ايران رخ داد كه سرنوشت ملت و كشور ما را به اين تعارضات 
پيوند زد و بر آن سايه افكند. مهمترين خصوصيت اين دوران پيكار شرق و غرب بود كه 
يك طرف آن انگليس و امريكا و طرف ديگرش ش��وروی و همپيمانانش بودند. اين دو 
قدرت و متحدانش در سراسر جهان در آسيا، اروپا، آفريقا و امريكای جنوبی بر سر سهم 
بيشتر و حوزه نفوذ گس��ترده تر با يكديگر رو در رو شدند و در نتيجه منازعات خود را به 

عنوان بخشی از منازعات داخلی و منطقه ای كشورها به حساب آوردند. 
اگرچ��ه امروزه اي��ن منازعات به ش��كل گذش��ته ت��داوم ن��دارد و به ظاه��ر يكی از 

1. كوين فيليپس، تئوكراسی امريكايی، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، اختران، 1387، ص25. 

مقدمه: 
ايران در گرداب دگرگونی های تحميلی و ناشناخته 
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ايدئولوژی ه��ای درگي��ر در اي��ن منازع��ات 
اعتبار خود را از دس��ت داده اس��ت اما اثرات 
آن همچن��ان در ش��كل و قالب ه��ای ديگ��ر 
اس��تقال، هوي��ت، اصال��ت، آزادی و امنيت 
كشورها را تهديد می كند. اكنون ما در ايرانی 
زندگی می كنيم كه ديگر كشوری نيست كه 
اتباع بيگانه برای حض��ور در آن حق توحش 
می گرفتن��د و كاپيتوالس��يون تم��ام غ��رور 

فرهنگی و ملی ما را لگدكوب كرده بود.
ما ديگر كشوری نيستيم كه شاه آن می گفت: 
مرده ش��ور اين مملكت را ببرد كه شاه آن اگر 
می خواهد به شمال يا جنوب كشور خود برود 
بايد يا از سفير روس و يا از سفير انگليس اجازه 
بگيرد. ما ديگر در دورانی زندگی نمی كنيم كه 
در اين دوران به كش��ور ما لقب دوران بی خبری داده بودند. اكنون ما ديگر در كشوری 
زندگی نمی كنيم كه دولتمردان آن يك عده روسوفيل )وابس��ته به روسيه(، يك عده 
انگلوفيل )وابسته به انگلستان( و يك عده امريكوفيل )وابسته به امريكا( بودند و داشتن 

تابعيت بيگانه را امتياز و افتخاری برای خود می دانستند. 
اكنون ما در كش��وری زندگی نمی كنيم كه دولتمردان و كارگ��زاران آن برای گرفتن 
امتياز جهت ارباب��ان خود با هم رقابت می كردند و دريافت رش��وه ب��رای كارچاق كنی 
قراردادها را حق خود می دانستند. اكنون ما در كش��وری زندگی نمی كنيم كه شاه آن 
برای امضای قرارداد با بيگانگان تقاضای پيشكش��ی كند. اكنون ما در كشوری زندگی 
نمی كنيم كه روش��نفكران آن برای نجات جان حقير خود به سفارت روس يا انگليس 
پناهنده می شدند. اكنون ما در كشوری زندگی نمی كنيم كه مشروطه آن از ديگ پلوی 

انگليسی ها درمی آمد و جمهوری آن از يك سفارتخانه ديگر. 
اكنون ما در كش��وری زندگی نمی كنيم كه با يك اولتيماتوم بيگانه و يا با يك توپ و 
تشر همسايه شمالی يا جنوبی، كابينه ها سقوط كند و مجلس ها تعطيل شود و دولتيان 
و مجلس��يان از پايتخت فرار كنند و مردم مظلوم و بی دفاع را زير چكمه های س��ربازان 
بيگانه رها سازند. اكنون ما در كشوری زندگی نمی كنيم كه شمال ايران را روس ها برای 

ما ديگر کشوری نيستيم که شاه آن 
می گفت: مرده شور اين مملکت را 
ببرد که شاه آن اگر می خواهد به شمال 
يا جنوب کشور خود برود بايد يا از 
سفير روس و يا از سفير انگليس اجازه 
بگيرد. ما ديگر در دورانی زندگی 
نمی کنيم که در اين دوران به کشور 
ما لقب دوران بی خبری داده بودند. 
اکنون ما ديگر در کشوری زندگی 
نمی کنيم که دولتمردان آن يک عده 
روسوفيل )وابسته به روسيه(، يک 
عده انگلوفيل )وابسته به انگلستان( و 
يک عده امريکوفيل )وابسته به امريکا( 
بودند و داشتن تابعيت بيگانه را امتياز و 

افتخاری برای خود می دانستند
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خود و جنوب ايران را انگليسی ها برای خود بردارند و 
اسم آن را قرارداد بين المللی 1907م بگذارند. اكنون 
ما در كش��وری زندگی نمی كنيم كه شاه آن از ترس 
نخست وزيری كه تحت حمايت يك دولت بيگانه است 
به همان دولت پناهنده ش��ود و طوق سرسپردگی و 
مزدوری را به گردن خ��ود بياندازد و تعهد بس��پارد 
كه اگر از او حمايت ش��ود همان خدمات��ی را كه آن 

نخست وزير قرار بود انجام دهد او انجام خواهد داد.
اكنون ما در كشوری زندگی می كنيم كه دارای استقال، آزادی، امنيت، عزت، كرامت و 
پيشرفته است. ديگر كشوری نيستيم كه نخست وزير آن در ديدار با رئيس جمهور امريكا 
در سال 1331 با عجز و سرافكندگی بگويد وضعيت ايران بسيار وخيم است، نيروهای 
مسلح و پليس دو ماه است كه حقوق دريافت نكردند، بودجه با كسری در حدود چهارصد 
ميليون تومان روبه رو است و فقر و آشوب در سراسر كشور گسترده است.1 نخست وزير 
برای چهارصد ميليون تومان پول عزت و حيثيت و ش��رف ملی م��ا را مورد ترديد قرار 

می دهد و كاسه گدايی جلوی امريكاييان دراز می كند. 
اكنون ما ديگر كش��وری نيس��تيم كه وزير اقتصاد آن بگويد: از روزی كه پس از پايان 
تحصيات به ايران بازگشته فوق العاده به من برمی خورد كه می ديديم كه رابطه مسئوالن 
امريكا با مس��ئوالن ايرانی حالت ارباب و نوكری است.2 اكنون ما ديگر كشوری نيستيم 
كه قائم مقام بانك ملی آن بگويد: من ترجيح می دهم كه اين چند ميليون دالر را اينها 
)امريكايی ها( به ما ندهند و ما يك مقدار دندان روی جگر بگذاريم و اين قدر خفت گدايی 
از خارجی را نكشيم. اصوالً همه چيز يك رنگ بی ربط و ظاهری امريكايی پيدا می كرد 

كه هيچ پذيرفتنی نبود... اصًا اين كه از خودمان هم فكری داشته باشيم در كار نبود.3
بزرگترين معضل يك ملت بافرهنگ و ريشه دار تاريخی صرفاً مسئله توسعه و نان و آب 
و برق نيست. ملتی كه همه اينها را داشته باشد ولی عزت نداشته باشد و پيوسته تحقير 

شود و در سايه ذلت تحقير زندگی كند بی ترديد دوام نخواهد آورد. 
ما بايد پيوسته به اين داشته های خود و آن شرايط ذلت باری كه در نيم قرن پيش داشتيم 

1. احمدعلی رجايی و مهين سروری، اسناد سخن می گويد!، تهران، قلم، 1383، ج1، ص411-412. 
2. اقتصاد و امنيت؛ خاطرات علينقی عاليخانی، حسين دهباشی )به كوشش(، تهران، سازمان اسناد و كتابخانه 

ملی، 1393، ص115. 
3. همان.

بزرگترين معضل يک ملت 
بافرهنگ و ريشه دار تاريخی 
صرفًا مسئله توسعه و نان و آب 
و برق نيست. ملتی که همه اينها 
را داشته باشد ولی عزت نداشته 
باشد و پيوسته تحقير شود و در 
سايه ذلت تحقير زندگی کند 

بی ترديد دوام نخواهد آورد
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فكر كنيم. ملت ايران برای رسيدن به اين عزت و استقال راه پر نشيب و فرازی را طی كرد. 
در خال اين مسير اميدهای فزاينده ای جای خود را به پندارهای بر باد رفته سپرد. 

از سال 1299ش )سال كودتای سياه( حادثه های بزرگ تاريخی به سرعت فرا رسيدند 
و اميدها و آرزوهای ملت ما را دگرگون كردند. مشروطه با كودتای يك قزاق انگليسی در 
دام استبدادی به مراتب سياه تر از اس��تبداد قاجاری سقوط كرد. در ايران رژيمی  بر سر 
كار آمد كه آمدن و رفتن خود را به دست مردم ايران نمی دانست. اين رژيم از همان ابتدا 
چون از دل تعامات سياسی و فرهنگی ريشه دار تاريخی در ايران زاييده نشده بود بنای 
ناسازگاری و رويارويی با فرهنگ، اعتقادات، زبان و ادبيات و استقال ايران را گذاشت. 
ديوار اعتماد مردم به حكومت و سياس��ت كه در جنبش مشروطيت بنا نهاده شده بود، 
با اقدامات نابخردانه رضاخان فرو ريخت و او به دستور اربابان خود دست به اقداماتی زد 
كه در آن شرايط تاريخی برای ملت ايران فاجعه بود. اصاحات رضاخان برای ملت ايران 

شبيه اقداماتی بود كه چينی ها برای كوچك ماندن پای دختران خود می كردند! 
معروف است كه چينی ها در گذشته برای اين كه پای دختران كوچك بماند و ظريف 
بار بيايد از كودكی در كفش آهنی می پيچيدند. فشار و خشونت آهن از رشد طبيعی پا 
جلوگيری می كرد به طوری كه زنان بيست ساله چينی پای بچه های چهار، پنج ساله را 
داشتند. حكومت پليسی رضاخان برای ملت ايران شبيه به اين بود. او برای جلوگيری از 
رشد افكار عمومی  و پايين نگه داشتن سطح شعور و درك عامه مردم تمام وسايل تعليم 
و تربيت و ابزارهای آگاهی و رش��د جامعه را به زنجير سانسور و خشونت كشيد و شعور 

قوام السلطنه در كنار احمدشاه قاجار و رضاخان سردار سپه
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اجتماعی را در حد شعور خودش و پاسبان های 
خودش محدود كرد. در ش��هريور 1320 وقتی 
آورندگان رضاخان او را بردند جهت سير تحوالت 
بيست سال گذش��ته ايران در دوره ديكتاتوری 
سياه وارونه ش��د و ايران خيلی زود به رنج های 

ناشی از اصاحات رضاخانی مبتا شد.
كش��ور از ش��هريور 1320 ت��ا جنب��ش ملی 
ش��دن صنعت نفت از يك ط��رف در تب و تاب 
خيانت های كمونيست های پيرو مشرب استالين 
يعنی حزب توده و فرقه های دموكراتيك و ليبرال 
و ناس��يونال برای تجزيه خاك خود و حفظ تنها 
منبع ثروت مل��ی يعنی نفت می س��وخت؛ و از 
طرف ديگر ب��ه بهانه اعط��ای كمك های فنی و 
اقتصادی توس��ط امريكا به كش��ورهايی كه در 
جنگ آس��يب ديده بودند، س��ازمانی در ايران 
در حال ش��كل گيری بود كه در دگرگونی های 

ويران كننده و خفت بار بعدی نقش اساسی ايفا كرد. اداره اصل 4 ترومن و بچه هايی كه 
ويليام وارن رئيس اين اداره پرورش داد كه بعدها به »بچه های وارن« شهرت پيدا كردند 
كانون اصلی سرسپردگی های آينده ايران بود، اما هيچ چشم بيدار و ديده بان هوشياری 

رشد اين مار خوش خط و خال و خطرناك را در ديوانساالری ايران نديد. 
بعد از جنبش ملی شدن نفت دو رويداد بزرگ تحوالت ايران را تحت الشعاع خود قرار داد. 
كودتای 28 مرداد سال 1332 و سقوط دولت دكتر مصدق و جايگزين شدن امريكا، نشان داد 
كه جهان واقعی بر گرد خياالت خام بعضی ها درباره تمايات باستان گرايی، تجدد و اصاحات، 
ملی گرايی، موازنه منفی، جبهه ملی، دموكراسی، حقوق بشر، نهضت آزادی، احزاب و گردش به 
چپ و رفتن به راست نمی چرخد. بلكه محور گردش آن واقعيت هايی چون نفت، سلطه، زور، 

بازار مصرف، سود، سرمايه، پول، كاال، ژئوپلتيك، قدرت و پرستيژ است.
بعد از كودتای 28 م��رداد، ملت ايران آرام آرام متوجه ش��د كه نبايد به س��ير جديد 
رويدادها به صرف اين كه جديد هستند دل بست و يكسره عنان خود را به دست شور و 
شوق س��پرد. در جهان رقابت، برخورد منافع و منازعه ميان كشورها امری ناگزير است 

بعد از جنبش ملی شدن نفت دو 
رويداد بزرگ تحوالت ايران را 
تحت الشعاع خود قرار داد. کودتای 
28 مرداد سال 1332 و سقوط دولت 
دکتر مصدق و جايگزين شدن 
امريکا، نشان داد که جهان واقعی 
بر گرد خياالت خام بعضی ها درباره 
تمايالت باستان گرايی، تجدد و 
اصالحات، ملی گرايی، موازنه منفی، 
جبهه ملی، دموکراسی، حقوق بشر، 
نهضت آزادی، احزاب و گردش به 
چپ و رفتن به راست نمی چرخد. 
بلکه محور گردش آن واقعيت هايی 
بازار  چون نفت، سلطه، زور، 
مصرف، سود، سرمايه، پول، کاال، 

ژئوپلتيک، قدرت و پرستيژ است
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و اگر قرار باش��د در اين رقابت، زن��ده بمانيم بايد 
استقال داش��ته باشيم. آزادی با اس��تقال معنا 
پيدا می كرد و چه حكيمانه آن كه گفت: استقال، 
آزادی در مقياس يك ملت است. اميد به پيشرفت، 
آزادی و اس��تقال تنها با درس گرفتن از تحوالت 
گذشته راهگشای مسير آينده است. بعد از كودتای 
28 مرداد به نظر می آمد كه اوضاع يكسره در معرض دگرگونی بنيادی است. هر كسی 
اوضاع كشور، منطقه و جهان را مشاهده می كرد می ديد كه رويدادهای جديد چشمگير، 

بر واقعيت های كهنه و قديمی پيروز می شوند.
قدرت روزافزون كمونيسم و پيش��روی آنها در جهان، كاپيتاليست ها را وادار كرد كه 
اصاحات بزرگی را آغاز كنند و مهار دموكراسی و حقوق بشر را كه در دست انگليسی های 
پير، فرتوت و عفريته و بدنام بود و برای آنها هيچكدام از اينها پش��يزی ارزش نداش��ت، 
سس��ت نموده و پاس��بانی از آن را به دس��ت امريكايی ها دهند. اما جهان دست خوش 
انقابات بعد از جنگ دوم را چگونه امريكايی های ضد انقاب، مرتجع و هراسان از انقاب 

و بيگانه با آرزوهای ملت های ديگر، می خواستند اداره كنند؟ 
كرين برينتون نويسنده امريكايی كتاب كالبدشكافی چهار انقاب می نويسد: 

ظاهراً ما امريكايی ها از بسياری جهات در ميان جوامعی كه دست خوش 
دگرگونی های انقابی هس��تند جامعه پايداری را تشكيل می دهيم. ما 
كمی  از انقاب هراسانيم. در واقع برخی از منتقدان ما بر اين نظرند كه 
ما ذاتاً مرتجع هستيم و ذاتاً با اميد و آرزوهای ملت های ديگر بيگانه ايم.1 
مهار جهان به دست كسانی افتاد كه ريشه در تاريخ نداشتند و به دليل همين بی ريشگی، 
در تمامی نقاط زير سلطه خود، به سمت و سوی بی ريشه كردن جوامع ريشه دار تاريخی 
حركت كردند. آنهايی كه پايه دولتی به نام دولت امريكا را در قرن 16 و 17 گذاشتند خود 
بی ريشه های تبعيدشده از اروپا و يا بی وطن هايی بودند كه وطن آنها در جايی قرار داشت 
كه در آنجا بتوانند لقمه نانی و س��رپناهی برای ادامه حيات خود پي��دا كنند. به قول ژان 
بودريار متفكر منتقد نظام سرمايه داری فرانسه، كسی كه وطن نداشته باشد نوشته های 
او می شود وطن او. آنهايی كه بعداً ش��دند امريكايی چون وطن نداشتند هر جا كه در آن 
لقمه نانی يا سرپناهی پيدا كردند آنجا شد وطن آنها. اين خوی يهودی مسلكی امريكاييان 

1. كرين برينتون، كالبدشكافی چهار انقاب، ترجمه محسن ثاثی، تهران، نو، 1363، ص4. 

در شهريور 1320 وقتی آورندگان 
رضاخان او را بردند جهت سير 
تحوالت بيست سال گذشته ايران 
در دوره ديکتاتوری سياه وارونه شد 
و ايران خيلی زود به رنج های ناشی 

از اصالحات رضاخانی مبتال شد
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انگلوپروتستان )يهودی- مسيحی(، بزرگترين مصيبت جهان بعد از جنگ دوم جهانی شد. 
دگرگونی های بعد از جنگ دوم اروپايی ها، اين توقع را در ايران پديد آورد كه ما داريم 
به دوران جديدی در تاريخ پای می گذاريم. اي��ن اميدهای دور و دراز هر چند قابل فهم 
بود اما با توجه به اوضاع به هم ريخته ايران پايه درس��تی نداشت. با ورود رسمی  و فعال 
امريكايی ها به صحنه تحوالت كش��ور، كشتی ايران داش��ت به دريايی وارد می شد كه 
نقشه ای از آن در دست نبود. ملت ما هنوز درك دقيقی از شيوه كار امريكايی ها نداشتند. 
سياست موازنه منفی دولت مصدق و گردش به سمت امريكا، فاقد توجيهات امنيتی و 
اقتصادی دقيق بود. سوابق مربوط به برنامه های كمك نظامی  و برنامه های كمك های 
فنی و اقتصادی كه زير پوشش طرح مارشال و اصل چهار ترومن انجام می گرفت پيش از 

اين هم نشان می داد كه امريكايی ها قابل اطمينان و قابل اتكا نيستند. 
امريكايی ها از اساس موافقتی با ملی شدن صنعت نفت در ايران و در هيچ نقطه جهان 
نداش��تند و همراهی صوری آنها با ملی ش��دن نفت در ايران ب��رای آن بود كه موقعيت 
سياسی آنها به مخاطره نيفتد. در 17 مارس 1951م )1329/12/26( آچسن وزير امور 

خارجه امريكا به سفارت خود در ايران اعام می كند كه: 
با وجود اين كه اياالت متحده به طور كلی نظر مساعدی نسبت به ملی 
كردن نفت ندارد، حق حاكميت دولت ها را برای ملی كردن به ش��رط 
پرداخت سريع غرامت عادالنه به رسميت می شناسد. ولی روی هم رفته 
اين سياست در خارج از كشور اعام و تبليغ نمی گردد. چه ممكن است 
موجب تش��ويق دولت های خارجی ديگر به ملی نمودن بشود.. وزارت 
خارجه در حال حاضر با ملی شدن شركت نفت ايران و انگليس مخالفت 
نمی كند زيرا اين مخالفت در شرايط حاضر احتماالً اياالت متحده و غرب 

را از نظر سياسی در ايران به مخاطره می اندازد و...1
در مبارزات مربوط به ملی ش��دن نفت، امريكايی ها عوام فريبی و رياكاری خودشان را 
نشان داده بودند و بسياری از اطاعات و محتوای مذاكرات ما را در اختيار انگليسی ها قرار 
می دادند. در سند زير2 به رغم اين كه مأموران امريكايی ادعا می كنند ما تاش كرديم به 
مصدق بقبوالنيم كه برای منافع انگليسی ها مذاكره نمی كنيم ولی فوراً نتيجه مذاكرات 

را به اطاع سفارت انگليس می رسانند. 

1. احمدعلی رجايی و مهين سروری، همان، ص135. 
2. همان، ص421. 
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اما با همه اين نامهربانی ها بر اثر رويدادهايی كه از بعد از مشروطه تا جنبش 15خرداد 
1342 در كشور به وقوع پيوست چند افسانه در مورد امريكايی ها در ايران ساخته شد 
كه بحث های مربوط به دگرگونی های بعدی را زير سيطره خود درآورد و چهره زشت و 

نفرت انگيز امريكا در پشت بزك های اين افسانه ها پنهان ماند: 
1. افسانه نجات بخشی امريكا

2. افسانه دموكراسی خواهی امريكا 
3. افسانه حقوق بشر امريكايی

4. افسانه اصاح طلبی امريكايی
افسانه نجات بخشی امريكا ابتدا در استخدام مورگان شوس��تر امريكايی برای وزارت 
ماليه ايران رقم خورد و سپس در سياس��ت موازنه منفی دولت دكتر مصدق تجلی كرد 
ولی با كودتای 28 مرداد 32 نشان داده شد كه تصور س��اده دالنه نجات بخشی امريكا، 
پنداری بيش نبوده است. شايد دكتر مصدق تا آخر عمر خود متوجه نشد كه امريكايی ها 
او را فرد غير مسئول و جزم انديشی كه پيوسته منافع غرب را تهديد و به خطر انداخته 

است، می دانستند و از اساس نسبت به دادن كمك مالی به وی ترديد داشتند.1 

1. همان، ص525. 
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افسانه دموكراس��ی خواهی امريكا بعد از 
كودتای 28 مرداد عموماً توس��ط نيروهای 
جبه��ه ملی بر س��ر زبان ه��ا افتاد و نس��ل 
جديدی از تكنوكرات های ايرانی در پش��ت 
اين افس��انه قرار گرفتند و ب��ه امريكايی ها 
برای س��يطره بر نفت و سياس��ت و اقتصاد 

ايران كمك كردند.
افسانه حقوق بش��ر و اصاحات امريكايی 
عموماً با آمدن جان كندی در كاخ س��فيد 
و طرح اتحاد برای پيش��رفت بر س��ر زبان ها افتاد و با حمايتی كه امريكايی ها از كشتار 
15خرداد سال 42 كردند به مرداب رسيد. هر چهار افسانه هنوز در ايران نگهبانانی دارد. 
مخصوصاً در ديوان ساالری دولتی ايران نس��ل جديدی در انقاب اسامی  پيدا شده اند 
كه از اساس مفاهيمی  چون: دموكراسی، حقوق بشر، آزادی، جهانی شدن، نظام جهانی، 
نظام بين الملل و امثال اين را جز با امريكا تعريف نمی كنند. در هر جا كس��ی اس��می  از 
امريكا و جنايات او بر سر زبان بياورد سر و كله اينها برای سينه چاك كردن پيدا می شود. 
اگر با همه دنيا ارتباط داشته باشی ولی با امريكا ارتباط نداشته باشی به شما می گويند 
چرا با جهان سر سازگاری نداريد و چرا ما را در جهان منزوی كرده ايد. امريكاپرست هايی 
كه تمام انرژی خود را صرف اي��ن می كنند كه امريكاس��تيزها در ايران حتی لحظه ای 
احساسات امپرياليسم را جريحه دار نس��ازند. اينها حتی يك بار هم جسارت ندارند در 
خلوت از خود سؤال كنند امريكاستيزها در ايران كه عموماً پشت سر رهبر نظام جمهوری 
اسامی  قرار می گيرند برای اين ستيز و ناسازگاری با امريكا به اندازه حداقل سه، چهارم 
قرن دليل و م��درك دارند كه اثبات كنند در هيچ دوره ای، امري��كا قابل اعتماد نبوده و 
نيست و در هر جايی كه منافع اش اقتضا كند به آزادی، امنيت، استقال، تماميت ارضی، 
حقوق بشر و دموكراس��ی ملت ها تجاوز خواهد كرد و در ايران نيز بارها اين تجاوزات را 

انجام داده است. اما امريكاپرست ها چه دليلی برای ضرورت پرستش خود دارند؟ 
اما داس��تان اين نيس��ت، بلكه به تعبير زيبای امام خمينی، اينها برپادارندگان سلطه 
ابرقدرت ها در ايران هس��تند و با هيچ منطقی هم خلع س��اح نمی ش��وند. ما هم هيچ 
تعهدی نداريم كه امريكاپرست ها را در ايران خلع ساح كنيم. آنها هر جا منافع امريكا 

اقتضا كند حضور خواهند داشت و از منافع اربابان خود دفاع خواهند كرد.

سياست موازنه منفی دولت مصدق و 
گردش به سمت امريکا، فاقد توجيهات 
امنيتی و اقتصادی دقيق بود. سوابق 
مربوط به برنامه های کمک نظامی  و 
برنامه های کمک های فنی و اقتصادی 
که زير پوشش طرح مارشال و اصل 
چهار ترومن انجام می گرفت پيش از 
اين هم نشان می داد که امريکايی ها 

قابل اطمينان و قابل اتکا نيستند
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مكانيسم ش��ناخت عظمت نهضت 15خرداد 
از هر جهت به پيدايش اي��ن جريان ها در ايران 
و تاش��ی كه ام��ام خمين��ی برای كن��ار زدن 
بزك هايی كه نسبت به امريكا شده بود، پيوند 
دارد. تصور عظمت امري��كا و ناتوانی ملت ها در 
ايس��تادگی در مقابل اين دولت شرور، همواره 
عاقه قلبی و ذهنی بسياری از جريان هايی بود 

كه بقای خود را به دامن زدن به اين افسانه ها و ضرورت پذيرش سيطره اين غول بی شاخ 
و دم می دانند. بخشی از تاريخ نهضت 15خرداد را نمی توان بدون تاريخ فراز و فرود امريكا 
در تصورات ذهنی ملت ايران مطالعه كرد. اين مطالعات مكانيسم هايی دارد كه ما تاش 
می كنيم اين مكانيس��م ها را نه فقط از جنبه تاريخی، بلكه از جهت نقشی كه در تبيين 

نهضت 15خرداد ايفا می كنند در اين مجموعه مورد بررسی قرار دهيم. 
اين مجموعه تاش می كند با توجه به تنوع اسناد منتشرشده درباره وقايع مربوط به 
ايران از كودتای 28مرداد تا انقاب اسامی، بخشی از اين اسناد را كه در نسبت با نهضت 
15خرداد هستند، گويا كند. گوياسازی اسناد بخش��ی از وظيفه پژوهشگر تاريخ است 
كه در پرتو آن می توان اس��ناد، وقايع، تصميم سازی ها و عملكردها را در موضع تاريخی 

آن معنادار ساخت. 
اولين كسی كه زحمت اين كار سترگ را قبل از انقاب اسامی  در آن شرايط سخت كه 
دسترسی به اسناد و متون تاريخی در مورد نهضت امام خمينی غير ممكن يا سخت بود، 
انجام داد حجت االسام والمسلمين آقای سيد حميد روحانی بود. ايشان در اثر گرانقدر 
و وزين تحليل نهضت امام خمينی كه تاكنون 4 جلد آن منتشر شده است، هم به صورت 
عميق و هم دقيق پاس عظمت اين نهضت را نگه داشته و تا توانستند اسناد مربوط به اين 
نهضت را از آغاز جمع آوری نمودند. حساسيت ساواك نسبت به جلد اول اين اثر در سال 

1356 خود گويای اثرگذاری آن در شرايط شكننده دوران پهلوی است.
پايه های اساس��ی اين مجموعه مانند مجموعه قبلی كه در مورد قيام كاپيتوالسيون 
بود1 بر بخش مربوط به 15خرداد جلد اول نهضت امام خمينی2 گذاشته شده است. اما 
صورت بندی اين مجموعه لزوماً از اثر مذك��ور متابعت نمی كند. تمامی  تاش ما در اين 

1. رك: فصلنامه 15 خرداد، ويژه كاپيتوالسيون، ش42-41، پاييز و زمستان 1393. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر اول. 

تصور عظمت امريکا و ناتوانی 
ملت ها در ايستادگی در مقابل اين 
دولت شرور، همواره عالقه قلبی 
و ذهنی بسياری از جريان هايی بود 
که بقای خود را به دامن زدن به اين 
افسانه ها و ضرورت پذيرش سيطره 

اين غول بی شاخ و دم می دانند
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مجموعه آن است كه اسناد پراكنده مربوط به وقايع ايران را كه به نوعی به قيام 15خرداد 
1342 مربوط می شود به خصوص آن اسنادی كه نشان می دهد امام خمينی با چه روشی 
و با چه زمينه هايی توانست افسانه های مربوط به امريكا، اصاح طلبی رژيم شاه، افسانه 
آزادی زنان و انقاب س��فيد را در هم پيچد در يك جا گرد هم آورده و اين اس��ناد را در 

نسبت با اين قيام عظيم گويا سازيم. 
در اين مجموعه تاش می كنيم حتی االمكان از گرفتارش��دن در دو دام كه در كمين 

ماست، اجتناب كنيم.
اولين دام اين اس��ت كه به بررس��ی تكراری اس��نادی بپردازيم كه ديگران قبًا بدان 
پرداخته اند. هر چند بخش كثيری از مس��ائل مطروحه در اين مجموعه ناظر به اس��ناد 
است و اين اسناد به شكل پراكنده يا در كنار هم قبًا منتشر شده اند. اين اسناد به اعتبار 
س��نديتی كه دارند در اين اثر به كار گرفته نشدند بلكه به اس��تناد موضوعيت تاريخی 
و نقش��ی كه در ارتباط با اس��ناد ديگر برای تبيين وقايعی كه در زير پوس��ت ايران در 
حال وقوع بود، دارند مورد توجه قرار می گيرند. موضوعيت بخش��يدن به سند در پرتو 
موضوعيت تاريخی س��ند، جزئی از پژوهش علمی  و تاريخی است كه در كشور ما كمتر 
بدان توجه می ش��ود. همين مسئله باعث شده است كه انتش��ار بخش اعظمی  از اسناد 
مربوط به يك رخداد تاريخی در كنار هم بدون توجه به موضوعيت س��ند در نس��بت با 

موضوعيت تاريخ و موضوعيت مسائل تاريخی به سند آسيب وارد كند. 
دومين دامی  كه تاش می كنيم در آن گرفتار نشويم اين است كه اين مجموعه رنگ و 
بوی ايدئولوژی مشخصی به خود بگيرد. اين بدان معنا نيست كه به شكل خنثی به اين 
رخداد بزرگ تاريخی خواهيم پرداخت بلكه بدان معنا اس��ت كه نظرهای مطروحه در 
اين مجموعه بيش از آن كه با تفاسير مخالفان رژيم پهلوی و تعميم ايدئولوژی های مورد 
عاقه آنها همساز باشد از زبان اركان رژيم پهلوی و كارگزاران آن و ستون های نگهدارنده 
اين رژيم مورد توجه قرار خواهد گرفت. می دانيم كه عموماً اين بررسی ها از نظام ارزشی 
ما و ايدئولوژی های اين نظام ارزشی دور نيست ولی از ابتدا به قصد تحليل ايدئولوژيك به 
سراغ اين مسئله نرفتيم بلكه از جهت ارزش نهادين نهضت 15خرداد در برآمدن ايران 

جديد، بررسی اين مسئله اهميت پيدا كرد. 
در هر صورت ميان پژوهش��گران و جامعه شناس��ان سياسی كه س��اختارهای متغير 
و پيچيده سياس��ت و پويش های سياس��ی را تحليل می كنند، مش��اهده درهم آميزی 
حوزه های سياس��ی و حوزه های دينی در حيات اجتماعی اي��ران در دهه چهل چندان 
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امری معمول نبود؛ مخصوص��اً از اين جهت كه 
وقايع بعد از كودتای 28مرداد احتمال بازگشت 
متفك��ران اس��امی  و روحانيت ب��ه حوزه های 
سياس��ت را بعيد می دانس��ت. روش مرجعيت 
آيت اهلل بروجردی و سلوك وی در سياست نيز 
به اين برداشت دامن می زد. بنابراين سودمندی 
تحليلی »س��نتی و كهنه« و دوگانگی مرس��وم 
»دولت و دين« امری مس��لم فرض می ش��د و 
فرآيندهای درهم آميزی دين و سياست چه در 
سطح آرايش اجتماعی و سياسی و چه در سطح 
تمايات ش��هروندی، به عنوان نوعی كنشگری 
ارتجاعی و مبتذل سياس��ی به حساب می آمد. 
اين نوع نگاه باعث شد بسياری از كسانی كه در 

اين دوره به تحليل جنبش 15خرداد پرداخته اند بس��يار خام به اين مسئله نگاه كنند 
و مانند اغلب محققان جنبش های اجتماعی ب��ه جای توصيف كنش های جمعی مردم 
در 15خرداد، افكار و ايدئولوژی ها و باورهای خودشان را بيان كنند. و چون اين قيام را 
سازگار با آن مبانی نديدند يا خام انديش��انه اين جنبش عظيم را ارتجاعی و امثال ذلك 

دانستند يا غير منصفانه از كنار آن گذشتند. 
ما در اين مجموعه تاش می كنيم وجوه معناآفرينی 15خرداد را با توصيف كنش مردم 

و امام تحليل كنيم نه با تئوری های بافته ذهن تئوری پردازان. 
از آنج��ا كه اهميت عظم��ت نهضت 15خرداد در ف��رو ريختن افس��انه اصاح طلبی، 
آزادی خواهی و حقوق بشر امريكايی و رژيم پهلوی است، تا شيوه های تسلط اين افسانه 
در ايران، قدرت تئوريك اين افسانه و س��تون های نگه دارنده آن خوب شناخته نشوند 
اهميت نهضت 15خرداد در تاريخ معاصر نيز خوب شناخته نخواهد شد. در سه فصل اول 
اين مجموعه اين فرآيند بررسی خواهد شد و در بقيه فصول شرايطی كه منجر به نهضت 
شد و نتايج تئوريك كه از نهضت به دست آمد مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. 

 

در ديوان ساالری دولتی ايران نسل 
جديدی در انقالب اسالمی  پيدا 
شده اند که از اساس مفاهيمی  چون: 
دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، 
جهانی شدن، نظام جهانی، نظام 
بين الملل و امثال اين را جز با امريکا 
تعريف نمی کنند. در هر جا کسی 
اسمی  از امريکا و جنايات او بر سر 
زبان بياورد سر و کله اينها برای سينه 
چاک کردن پيدا می شود. اگر با همه 
دنيا ارتباط داشته باشی ولی با امريکا 
ارتباط نداشته باشی به شما می گويند 
چرا با جهان سر سازگاری نداريد و 

چرا ما را در جهان منزوی کرده ايد


