
  سمانه صادقي
با نظري بر نحوه دخالت هاي دول�ت امريكا از بدو 
حضور در فضاي تحوالت سياس�ي ايران تا كنون، 
مي توان درياف�ت كه نح�وه رفتار اي�ن دولت در 
حوزه كش�ورمان تغيير چنداني نداش�ته اس�ت. 
در دوران نهض�ت مل�ي امريكا فش�ار اقتصادي و 
تحميل ضعف تدريجي بر دولت ايران را زمينه ساز 
كودت�ا و زدن ضربه آخر ق�رار داد؛ كاري كه امروز 
دونالد ترامپ درصدد تكرار آن براي نيل به هدف 
فروپاش�ي ايران است. در گفت وش�نودي كه هم 
اكنون پيش روي شماس�ت، جناب سيدمصطفي 
تق�وي تاريخ پ�ژوه معاص�ر، ش�باهت هاي رفتار 
سياسي امريكا در ايران در نيم قرن اخير را مورد 
بررس�ي قرار داده اس�ت. اميد آنكه مقبول افتد. 

  
ميان ش�رايط كنون�ي سياس�ت و اقتصاد 
در جامع�ه ما ب�ا ش�رايط دومي�ن دوره از 
نخست وزيري دكتر مصدق چه شباهت هايي 

مشاهده مي شود؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. به نظر مي رسد همزمان با 
شباهت ها، به تفاوت هاي اين دو مقطع نيز بايد توجه 
داشت زيرا شناخت تفاوت ها ما را متوجه ظرفيت ها 
و داش��ته هاي کنوني مان مي کند و بر توان مقاومت 
جامعه در برابر نظام سلطه مي افزايد. تفاوت هاي اوضاع 
سياسي و اقتصادي کنوني کشور ما با اوضاع آن در دوره 
دوم نخست وزيري دکتر مصدق بيشتر از شباهت هاي 
آن است. شايد مهم ترين شباهت اين دو دوره، مسئله 
تجاوز نظام سلطه به حقوق ملت و رويارويي با آن نظام 
و اعمال تحريم ظالمانه از سوي آن است اما در همين 
تحريم ه��م تفاوت هايي وج��ود دارد! در دوره پس از 
برجام ما فقط از سوي امريکا مورد تحريم واقع شديم 
و اجماع جهاني براي تحريم ما وجود ندارد. در حالي 
که در دوره دوم نخست وزيري مصدق همه قدرت هاي 
بزرگ جهان در تحريم مشارکت داشتند و کشورهاي 
ديگر هم نمي توانستند در برابر اين تصميم قدرت هاي 
بزرگ اقدامي بکنند. به گونه اي که دولت ايران حاضر 
شد نفت خود را رايگان بدهد اما هيچ کشوري حاضر 
نشد حتي نفت رايگان از ايران تحويل بگيرد يا از ترس 
امريکا و انگليس جرئت نمي کردند چنين کاري بکنند! 

اما در نظام بين المللي امروز، کانون هاي قدرت جهاني 
از تکثر بيشتري برخوردار است و ايران تا حدود زيادي 
توانايي شکستن تحريم هاي امريکا را دارد. همچنين 
در پرتو تحوالت ناشي از انقالب اسالمي، بنيه دفاعي 
و اقتصادي کشور امروز به مراتب بسيار نيرومندتر از 
دوره نهضت ملي است و رشد و آگاهي سياسي جامعه 
از ماهيت نظام سلطه و قدرت هاي جهان بسيار بيشتر 
از آن دوره ب��وده در نتيجه، توانايي مقاومت کش��ور 
بسيار بيشتر از آن دوره است. عالوه بر اين، در آن دوره 
مديريت کشور انسجام الزم را نداشت. محمدرضا شاه 
به عنوان رهبر کشور، خود دس��ت نشانده انگليس و 
امريکا بود و توانايي اينکه نهض��ت ملي و دولت ملي 
را در برابر قدرت هاي جهاني حمايت کند نداش��ت، 
بلکه ناگزير بود با قدرت هاي جهاني همراهي کرده و 
در برابر نهضت ملي قرار بگيرد. در چنين وضعيتي، از 
يک سو شاه بود و نبود سلطنت خود را در گرو حمايت 
قدرت هاي خارجي مي ديد و توانايي رهبري و منسجم 
کردن مديريت کشور را نداشت و از سوي ديگر دکتر 
مصدق به عنوان رئيس دولت ني��ز فاقد توانايي الزم 
براي حفظ همبستگي ملي و انسجام مديريت سياسي 
کشور در برابر قدرت هاي خارجي بود و خود تبديل به 
يک طرف کشمکش و منازعه سياسي در کشور شد! 
آيت اهلل کاشاني نيز محدوديت هايي داشت و حداکثر 
در حد رياس��ت مجلس مي توانست ايفاي نقش کند. 
بدين گونه کش��ور عماًل دچار مديري��ت چندگانه و 
ناهماهنگ بود اما در ايران جمهوري اسالمي، کشور 
تحت رهب��ري و مديري��ت يک ش��خصيِت مجتهد، 
مجاهد، استعمارستيز و يکي از پرورش يافتگان مکتب 
امام خميني)ره( قرار دارد که هم��ه امکانات و قواي 
کشور را به طور منسجم ، متمرکز و مقتدرانه در برابر 
نظام سلطه هدايت و فعال  و ظرفيت مقاومت کشور را 
مضاعف مي کند. به همين علل است که نظام سلطه 
نمي تواند اقدامي را که در 28 مرداد 1332 با کمترين 
هزينه انجام داد، حتي با ص��رف هزينه هاي هنگفت 

انجام دهد! 
آيا مي توان تحريم خريد نفت ايران از سوي 
قدرت هاي بزرگ در آن دوره را با ش�رايط 

حاضر مقايسه كرد؟
بله، تحريم خريد نفت در دوره نهضت ملي هم بيش 

از آنکه ماهيت اقتصادي داشته باشد، ماهيت سياسي 
داشت. يعني تحريم براي شکست نهضت ملي ايران 
و جلوگيري از الگو ش��دن آن نهضت ب��راي مبارزات 
ضداس��تعماري و اس��تقالل طلبي ملت هايي بود که 
قدرت هايي جهاني در حال اس��تعمار و استثمار آنها 
بودند. اکنون نيز تحريم ها براي به شکست کشاندن 
پيام انقالب اسالمي و جلوگيري از تأثير آن در ديگر 
کشورها به ويژه کشورهاي حوزه تمدن اسالمي است. 
در آن روز، قدرت ه��اي جه��ان از نفت م��ا در چرخه 
صنعت و اقتصاد خود بهره مي بردند اما اينگونه نبود که 
با ملي شدن نفت ما صنعت و اقتصاد آنها از کار بيفتد، 
بلکه گسترش آن نهضت در ديگر کشورها بود که منافع 
جهاني آنه��ا را تهديد مي کرد. ام��روز نيز قدرت هاي 
جهان به خوبي مي دانند که صنعت هس��ته اي کشور 
ما تهديدي براي آنها نيس��ت، بلکه توانايي جمهوري 
اسالمي ايران و تبديل شدن آن به يک قدرت مستقل 
و الگو براي ديگر کشورها است که آنها را نگران مي کند 

و در پي بهانه براي مبارزه با آن هستند. 
آيا در رويك�رد دولت امري�كا در آن دوره 
نس�بت به اي�ران با رويك�رد ام�روزي آن 

تفاوت هايي ايجاد شده است يا خير؟
بنا بر آنچه در پاس��خ قبل گفتم، ماهيت رويکرد آنها 
در اين دو دوره تفاوت بنيادين��ي ندارد ولي به همان 
ميزان که انقالب و نظام اس��المي نس��بت به نهضت 
ملي عظيم تر و تأثيرگذارتر اس��ت، به اقتضاي زمانه 
و تحوالت س��اختار بين الملل��ي، در مبارزه ب��ا آن از 
تکنيک ها و تاکتيک هاي بسيار پيچيده تر و گسترده تر 

استفاده مي کنند. 
آي�ا خوش بين�ي آن روز دكتر مص�دق به 
امريكايي ه�ا مي تواند امروز هم از س�وي 
برخي دولتمردان تكرار شود. تجربه تاريخي 

در اين باره به ما چه مي گويد؟
درباره نگرش دولتمردان ايران ب��ه امريکا در اين دو 
مقطع تاريخي، بايد به چند نکته مهم توجه داش��ت. 
يکي اينک��ه در مقطع نهضت ملي کش��ور ما بيش از 
100س��ال بود که در ميان دو تيغه قيچي انگليس و 
روسيه)بعداً شوروي( قرار داشت و برخي از دولتمردان 
وطن دوس��ت ايران براي رها ساختن کشور از چنبره 
اين دو تيغه قيچي، از دوره ناصرالدين شاه به بعد در 

تحريم خريد نف�ت در دوره نهضت ملي 
بي�ش از آنكه ماهيت اقتصادي داش�ته 
باش�د، ماهيت سياسي داش�ت. يعني 
تحريم براي شكست نهضت ملي ايران 
و جلوگيري از الگو شدن آن نهضت براي 
مبارزات ضداستعماري و استقالل طلبي 
ملت هايي ب�ود ك�ه قدرت هايي جهاني 
در حال استعمار و اس�تثمار آنها بودند. 
اكنون ني�ز تحريم ها براي به شكس�ت 
كشاندن پيام انقالب اسالمي و جلوگيري 
از تأثي�ر آن در ديگر كش�ورها به ويژه 
كش�ورهاي حوزه تمدن اس�المي است

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5462 ش��نبه17ش��هریور1397| 27ذیالحج��ه1439|

»مدل دخالت هاي امريكا در امور داخلي ايران از نهضت ملي تا نظام جمهوري اسالمي« 
در گفت وشنود با دكتر سيدمصطفي تقوي

نظام سلطه ديگر هيچ گاه نمی تواند 28 مرداد را در ايران تكرار كند
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 تاریخ ثابت کرد 
خوش بینی به امریکا اشتباه است

  شاهد توحيدي
هيئت ه��اي مذهبي يکي 
از مهم تري��ن بس��ترهاي 
ش��کل گيري، فعالي��ت و 
گسترش انقالب اسالمي 
محس��وب مي ش��ود ک��ه 
در ارتب��اط تنگاتن��گ با 
مرجعي��ت عظام ش��يعه 
نقش آفريني کرده اس��ت. 
در آغاز نهضت اسالمي چند هيئت مذهبي در تهران 
کنار هم قرار گرفتند و هيئت هاي مؤتلفه اس��المي را 
تشکيل دادند. سابقه فعاليت بزرگان آن همچون شهيد 
حاج مهدي عراقي، برادران اماني و سايرين به روزگار 
مبارزات پرحماسه فدائيان اس��الم بازمي گشت. اين 
تشکل مذهبي با سوابق و تجربيات گذشته توانست در 

پيشبرد اهداف امام خميني گام هاي مؤثري بردارد. 
خاطرات حاج هاش��م اماني از اعضاي اصلي و قديمي 
اين تش��کل، ضمن آنکه زواي��اي فعاليت هيئت هاي 
مؤتلفه را روشن کرده اطالعات سودمندي از فعاليت ها 
و مبارزات برادران مبارز اماني به ويژه در مقطع بعد از 
تبعيد امام خميني از ايران ارائه داده اس��ت. عبداهلل 
علي آبادي تدوينگ��ر اين اثر در ديباچ��ه خود بر اين 

کتاب آورده است: 
»انقالب اسالمي ايران از معدود انقالب هايي است که 
در دوران معاصر نام خود را در جهان به ثبت رساند. اين 
انقالب که در نوع خود منحصر به فرد است، تئوري هاي 
همه نظريه پردازان را در خص��وص داليل ايجاد يک 
انقالب به چالش کش��اند و توجه هم��گان را به درک 
بيشتر ماهيت آن معطوف کرد. براي رسيدن به داليل 
ايجاد هر انقالبي بررسي و فهم همه جانبه رويدادها و 
پديده هاي آن الزم و يکي از راه هاي آن ثبت خاطرات 
و بررسي افکار و اعمال افرادي است که در متن حادثه 
بودند. پدر اماني ها، حاج احمد اماني همداني که فرد 
روحاني و در حد اجتهاد بود، در دوره رضاشاه به علت 
مقاومت هايش در برابر اقدامات ضد مذهبي وي مجبور 
به خلع لباس شد. ايشان که در بازار به امانت فروشي 
اشتغال داشت، به رغم تمام فسادها و بي بندوباري هاي 

محيط، تمام سعي و کوش��ش خود را صرف اعتالي 
فرهنگ اسالم در خانه و خانواده و پايبندي فرزندان به 
مسائل مذهبي کرد. نتيجه اين تربيت صحيح همراهي 
پس��ران وي با گروه هاي مبارز ديني پس از س��قوط 
رضاشاه مانند جمعيت فدائيان اسالم، مجمع مسلمانان 
مجاهد که با آيت اهلل کاشاني همکاري مي کرد و گروه 
شيعيان بود. با آغاز نهضت امام خميني)ره( ايشان به 
فعاليت در هيئت هاي مؤتلفه اسالمي مشغول شدند.  
اين خاط��رات بر مبن��اي چندين مرحل��ه مصاحبه 
مس��تقيم با راوي طي س��ال هاي 1385�1380 به 
صورت پرسش و پاس��خ ضبط و صوت مصاحبه عيناً 
پياده و تنظيم ش��د، س��پس متن خاطرات با رعايت 
اصل امانت��دار در 11 فصل تنظيم و تدوين ش��د. در 
فصل اول به خانواده و تحصيالت حاج هاش��م اماني 
و خانواده اش پرداخته شده است. در فصل دوم سعي 
شد به فعاليت هاي سياس��ي � اجتماعي دوران بعد 
از رضاشاه و نحوه وارد شدن ايش��ان به فعاليت هاي 
سياسي و عضويت همزمان در جمعيت فدائيان اسالم 
و مجمع مسلمانان مجاهد و اقدامات اين دو گروه عليه 
رژيم پرداخته شود. در فصل سوم جريان ملي شدن 
صنعت نف��ت، تعامالت و اختالفات فدائيان اس��الم، 
جريان آيت اهلل کاش��اني و جبهه ملي بررس��ي شده 
است. فصل چهارم به کودتاي 28 مرداد 1332، داليل 
انفعال مردم نس��بت به اين قضيه، اقدامات فدائيان 
اسالم، دس��تگيري و ش��هادت رهبران آنها پرداخته 
اس��ت. در فصل پنجم راوي به اخالق و خصوصيات 
نواب صفوي، اقدام��ات اجتماعي فدائيان اس��الم و 
داليل اعدام هاي انقالبي آنها مي پردازد. نهضت امام 
خميني)ره(، چگونگي تش��کيل هيئت هاي مؤتلفه 
اسالمي و تشکيالت آن در فصل ششم بررسي شده 
است. در فصل هفتم راوي به قيام 15 خرداد 1342، 
دستگيري و تبعيد حضرت امام)ره( در سال 1343 
مي پردازد. در فصل هشتم واکنش  هيئت هاي مؤتلفه 
نسبت به اين قضيه، اقدام به اعدام انقالبي حسنعلي 
منصور نخس��ت وزير وقت توس��ط هيئت و روحيات 
و ويژگي هاي حاج صادق امان��ي و ديگر اعضاي تيم 
پرداخته شده است. ضمن اينکه به شيوه دستگيري 
اعضاي تيم اع��دام انقالبي منصور، دادگاهي ش��دن 
آنها و صدور حکم متهمان اش��اراتي ش��ده است. در 
فصل نهم راوي سعي کرده است نحوه سپري کردن 
دوران زندان در زندان هاي مختلف و حوادث آن ايام 
را تش��ريح کند. در فصل دهم راوي به نحوه آزادي از 
زندان، پيروزي انقالب اس��المي ايران و فعاليت هاي 
پس از پيروزي انقالب مي پ��ردازد. در فصل آخر نيز 
نقش مساجد در فعاليت ها عليه رژيم در دوران انقالب 

بررسي مي شود.«

 به بهانه انتشار خاطرات سياسي 
حاج هاشم اماني
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پي ارتباط با يک قدرت سوم از قبيل سوئد، اتريش 
، آلمان و امريکا بودن��د. در مقطع نهضت ملي هم 
چنين نگرشي وجود داشت. به همين خاطر دکتر 
مصدق و اکثر تيم او نس��بت به امريکا خوش بين 
بودند. اين خوش بيني تا حدودي ناش��ي از درک 
محدود آنها از ماهيت استعماري و امپرياليستي 
امريکا بود. امريکا در آن روزگار هنوز در اين حدي 
که براي ما امروزي ها ش��ناخته شده است، براي 
آنان شناخته شده نبود. از اين رو، خوش بيني آنها 
را تا حدودي طبيعي مي کرد. شايد عده اي نيز ادعا 
کنند که دکتر مصدق و تيم او شناخت درستي از 
امريکا و ماهيت اس��تعماري آن داشتند اما در آن 
شرايط چاره اي نداشتند جز اينکه در برابر انگليس 
به امريکا متوسل بشوند، چون امريکا در آن مقطع 
چهره خيلي منفي اي براي ايران نداشت و رسماً 
طرف دعواي ايران نبود، بلکه انگليس رسماً طرف 
دعواي ايران بود اما در هر صورت، س��ير حوادث 
روش��ن س��اخت که امريکا حتي در همان دوره 
که رس��ماً طرف دعواي ايران هم نب��ود، ماهيت 
امپرياليستي داشته، قابل اعتماد نبوده، به اعتماد 
ناگزير يا ساده  انديش��انه دولت ملي ايران خيانت 
کرده و به عنوان رکن نظام سلطه دست در دست 
انگليس به نقض حاکميت ملي و تجاوز به حقوق 

ملت ايران مبادرت ورزيده است. 
اما امروز ديگر خوش  بيني به امريکا هيچ توجيهي 
ندارد زيرا امري��کا در افکار عموم��ي جهان ديگر 
امريکاي به ظاهر مثبت آن روزگار نيس��ت، بلکه 
امروز براي همۀ جهانيان به عنوان سردمدار نظام 

سلطه و استعمار شناخته شده است و کارنامه آن 
در چند دهه اخير مشحون از مداخله و جنايت و 
کودتا و تروريس��م و خونريزي و نقض حاکميت 
ملي کشور ها و نقض حقوق بشر و سلطه و استثمار 
کشورهاست. عالوه بر اين، برخالف نهضت ملي که 
طرف دعواي رسمي ما انگليس بود، امروز طرف 
دعواي رسمي کشور ما از چندي قبل از پيروزي 
انقالب اسالمي تا کنون، رسماً دولت امريکاست. 
خوش بيني به طرف رسمي دعوا، آن هم طرفي که 
داراي چنين ماهيت و پيشينه اي در ايران و جهان 
است، هيچ توجيه و مبناي عقلي و سياسي ندارد 
و دست کم، نوعي ساده انديشي و جهالت است که 

استقالل و منافع ملي کشور را تهديد مي کند!
بي اعتناي�ي دكت�ر مصدق ب�ه مواضع 
منتق�دان در دور دوم نخس�ت وزيري 
چه پيامدها و عوارض منفي ای را متوجه 

دولت وي كرد؟
دکتر مصدق که تا پيش از پيروزي نهضت ملي در 
29 اس��فند 1329، فقط يکي از رهبران سياسي 
نهضت محس��وب مي ش��د، پس از تصدي مقام 
نخست وزيري در 10 ارديبهش��ت 1330، عماًل 
در جايگاه رهب��ري اجرايي نهضت ق��رار گرفت. 
وظيفه رهبري حفظ وحدت ، همبس��تگي ملي ، 
انسجام و سازماندهي همه جريان ها و امکانات و 
ظرفيت هاي فرهنگي و سياسي و اجتماعي کشور 
براي تحقق اهداف نهضت بود اما دکتر مصدق در 
موارد متعددي نش��ان داد ک��ه توانايي الزم براي 
انجام چنين مسئوليت خطيري را ندارد. استعفاي 
بدون مش��ورت او در 25 تي��ر 1331 يکي از اين 
موارد بود. تک روي و خودمح��وري و عدم توجه 
به منتقدان و بلکه سرکوب و منکوب کردن آنها از 
جمله موارد ديگر هستند. اين منش و رويکرد باعث 
شد که دکتر مصدق حتي با مجلس شوراي ملي به 
عنوان رکن و نماد مشروطيت هم نتواند همکاري 
کند و دست به يک اقدام غيرقانوني و بي سابقه در 

تاريخ مش��روطيت، يعني انحالل مجلس شوراي 
ملي بزن��د! او براي انجام اين اق��دام خود حتي به 
توصيه هاي نزديک ترين دوس��تان خود از قبيل 
دکتر حسين فاطمي و دکتر غالمحسين صديقي 
و خليل ملکي که مض��رات و خطرات اين اقدام را 
به وي گوشزد کردند هم اعتنايي نکرد! شايد يکي 
از مهم ترين عارضه هاي اين منش و رويکرد، از هم 

گسيختن وحدت ملي و سقوط دولت او بود. 
بنا بر اس�ناد تازه منتش�ر ش�ده، سهم 
امريكا در براندازي نهضت ملي ايران تا 

چه ميزان بوده است؟
ساقط کردن نهضت ملي اقدام مشترک دولت هاي 
انگليس و امريکا بود. طرح اوليه آن را انگليس تهيه 

و امريکا تکميل و اجرا کرد. 
فش�ار اقتصادي دولت هاي س�لطه گر 
اعم از امريكا و انگليس تا چه ميزان در 
شكست تجربه نهضت ملي ايران دخيل 

بوده است؟
فشار اقتصادي به منظور ايجاد مشکل براي جامعه 
و به ستوه آوردن مردم انجام مي گرفت. انگليس و 
امريکا براي س��اقط کردن و به شکست کشاندن 
نهضت ملي از حرب��ه تحريم براي فش��ار آوردن 
به مردم اس��تفاده مي کردند. آنها مي خواستند با 
ايجاد بحران در امور اقتصادي و معيش��ت مردم، 
آنان را از نهضت و کارآمدي دولت ملي و پيمودن 
راه استقالل نااميد کنند و در برابر نهضت و دولت 
قرارشان دهند. امريکا و انگليس مي خواستند مردم 
ايران نهضت ملي را عامل مشکالت خودشان بدانند 
و امپراتوري رسانه اي آنها چنين تبليغ و القا مي کرد 
که آنها با مردم ايران مشکل ندارند بلکه طرح ملي 
کردن نفت باعث اين مشکالت براي آنها شده است. 
با اين حال، ملت ايران در آن روزگار اين ترفند آنها 
را تش��خيص دادند و به پياده نظام دشمن تبديل 
نش��دند و در حد توان دولت ملي را ياري کردند. 
اگرچه فشارهاي اقتصادي در ايجاد نارضايتي در 
ميان بخش هايي از مردم مؤثر ب��ود اما مهم ترين 
عامل نبود بلکه ساختار سياسي کشور، وابستگي 
شاه، ضعف مديريت دکتر مصدق و اشتباهات او در 
سياست داخلي و خارجي، ضعف بنيه اقتصادي و 
اقتصاد وابسته، ضعف بنيه دفاعي، همراه با اقدامات 
قدرت هاي خارجي در عرصه جهاني و توطئه هاي 
آنها در داخل کش��ور، عوامل ديگري بودند که در 

مجموع، شکست نهضت را رقم زدند. 
آي�ا اساس�ًا امريكايي ها ب�ا دولت ها و 
نظام هاي انقالبي كه منافع آنها را مورد 
تهديد قرار داده اند، مي توانند به رابطه 

احترام آميز و مبتني بر عدالت برسند؟
بايد واژه منافع و محدوده آن را تعريف کرد. منافع 
يا مشروع هستند يا نامشروع. همانند هر انساني، 
هر کشوري هم حق دارد منافع خودش را تعريف 
کند اما اين تعريف نمي تواند خودس��رانه باش��د. 
همانطور که يک انس��ان در جزي��ره و به تنهايي 
زندگي نمي کند بلکه در جامعه انس��اني زندگي 
مي کند، از اي��ن رو مرز حق��وق او را حقوق ديگر 
انس��ان ها تعيين مي کنند. به بيان ديگر، حقوق و 
منافع يک انس��ان تا جايي مشروعيت دارد که به 
حقوق ديگران آسيبي نرساند. يک کشور هم در 
جزي��ره زندگي نمي کند بلک��ه در جامعه جهاني 
قرار دارد و بنا بر اي��ن، منافع او در ارتباط با منافع 
ديگر کشورها تعريف ش��ده و مشروع يا نامشروع 
خواهد بود. اگر کشوري منافع خود را به گونه اي 
تعريف کن��د که به منافع ديگر کش��ورهاي عضو 
جامعه جهاني آسيب برس��اند، چنين حقي براي 
او وجود ندارد و چنين منافعي مشروعيت ندارد. 
مشکل نظام س��لطه و دولت هاي تشکيل دهنده 
اين نظام از قبيل امريکا اين است که منافع خود 
را در سلطه بر ديگر کشورهاي جهان و استثمار و 
تضييع حقوق آنها تعريف مي کنند. يعني حقوق 
نامشروعي براي خود قائلند. دولت ها و نظام هاي 
انقالبي هم فقط اين منافع نامشروع را قبول ندارند 
و با آن مقابله مي کنند و مي خواهند از زير بار آن 
رها شوند وگرنه منافع مش��روع هيچ کشوري را 
تهديد نمي کنند. اين خوي اس��تکباري است که 
براي تحقق منافع نامشروع خود، به حقوق ديگر 
کش��ورها و دولت ها تجاوز مي کند و توقع تسليم 
ش��دن از آنها دارد. اس��تکبار يعني خود را برتر از 
ديگران ديدن و حقوقي نامشروع براي خود تعريف 
کردن و ديگران را با زور تسليم اين منافع نامشروع 
کردن. اين خوي در ذات نظام سلطه و سلطه گران 
است و همواره هر کشوري بخواهد از تسليم شدن 
به اين خوي و به اين منافع نامش��روع سر باز زند 
مورد خش��م و واکنش ظالمانه آنه��ا قرار خواهد 
گرفت. بنابراي��ن، انتظار رفتار انس��اني و عادالنه 
از سوي نظام س��لطه، صرفاً يک توهم است و در 
عالم واقع امکان ن��دارد. رويکرد منفعالنه در برابر 
چنين قدرت هايي و عدم توج��ه به ظرفيت هاي 
طبيعي و انساني کشور و خداي نخواسته تخريب 
و تضعيف پايه ها و مؤلفه ه��اي اقتدار ملي، باعث 
تجّري و تجاس��ر و زياده خواهي بيشتر آنها شده 
و بنيان موجوديت کشور و استقالل آن را تهديد 
مي کند. در چنين وضعيتي، منافع ملي کشور جز 
با اجتناب از مواضع منفعالنه، تکيه بر ظرفيت ها و 
استعدادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور 
و پويا سازي آنها، مقاومت هوش��مندانه و تعامل 
مدبرانه مبتني ب��ر عزت و حکم��ت و مصلحت، 
تأمين نمي ش��ود. با چنين رويک��رد و راهبردي 
است که مي توان کش��ور را به آن ميزان از اقتدار 
رساند تا شرايط براي تعامل از موضع برابر فراهم 
شده و قدرت هاي جهان منافع خود را در برقراري 
رابطه اي عادالنه ببينند و به آن تن بدهند. به بيان 
ديگر: »جمهوري اسالمي هر وقت به آن اقتداري 
برسد که فشار و هوچي گري امريکا رويش تأثيري 

نگذارد، مي تواند با امريکا مذاکره کند.« 

امريكا و انگليس مي خواستند با ايجاد 
بحران در امور اقتصادي و معيش�ت 
مردم، آنان را از نهض�ت و كارآمدي 
دولت مل�ي و پيمودن راه اس�تقالل 
نااميد كنند و در برابر نهضت و دولت 
قرارش�ان دهند. امري�كا و انگليس 
مي خواس�تند مردم اي�ران نهضت 
ملي را عامل مش�كالت خودش�ان 
بدانن�د و امپراتوري رس�انه اي آنها 
چنين تبلي�غ و القا مي ك�رد كه آنها 
با مردم اي�ران مش�كل ندارند بلكه 
طرح مل�ي ك�ردن نفت باع�ث اين 
مش�كالت ب�راي آنها ش�ده اس�ت

بر خالف نهضت ملي كه طرف دعواي 
رس�مي ما انگليس بود، امروز طرف 
دعواي رسمي كشور ما از چندي قبل 
از پيروزي انقالب اسالمي تا كنون، 
رسمًا دولت امريكاست. خوش بيني 
به طرف رسمي دعوا، آن هم طرفي 
كه داراي چنين ماهيت و پيشينه اي 
در ايران و جهان است، هيچ توجيه 
و مبناي عقلي و سياس�ي ن�دارد و 
دس�ت كم، نوعي ساده انديش�ي و 
جهالت است كه اس�تقالل و منافع 
مل�ي كش�ور را تهدي�د مي كن�د!


