
نگاهــی گــذرا می اندازیــم بــه مهمتریــن تهدیــدات و اقدامــات 
آمریــکا طــی پنجــاه ســال علیــه ملت بــزرگ و متمــدن ایــران زمیــن 
ــی کشــور  ــر تاریخچــه سیاســی اجتماع ــن براب ــت آن چندی ــه قدم ک

ــت . آمریکاس
1-کودتای 28 مرداد

ــی در  ــی آمریکای ــه انگلیس ــا توطئ ــه ب ــرداد 1332 ک ــای 28 م کودت
ــه  ــر ب ــت و منج ــکل گرف ــه 1951 م( ش ــاه 1330 )م ــت م اردیبهش
ســاقط شــدن دولــت مصــدق و مصــادره شــدن نهضــت »ملــی کــردن 
ــر  ــناد منتش ــا و اس ــراف آمریکایی ه ــر اعت ــد. بناب ــت « ش ــت نف صنع
شــده ســازمان ســیا و وزارت خارجــه کاخ ســفید در ســال 1379 
ــدازی  ــوع بران ــس، موض ــی انگلی ــتگاه امنیت ــدگان دس ــی نماین شمس
ــته  ــا وابس ــت کام ــک حکوم ــردن ی ــن ک ــدق و جایگزی ــت مص دول
ــت آنهــا  ــا پاســخ مثب ــد کــه ب ــدگان ســیا پیشــنهاد کردن ــه نماین را ب

ــد. ــی ش ــت عملیات ــه و در نهای مواج
2- بازگرداندن شاه به ایران و حمایت از او

پــس از کودتــای 28 مــرداد اقدامــات مداخلــه جویانــه آمریــکا در ایران 
ــا بازگردانــدن شــاه پــس  وارد مرحلــه جدیــدی شــد و آمریکایی هــا ب
از کودتــا بــا تمــام تــوان، از پهلــوی کردنــد. مقامــات واشــنگتن دقیقــا 

12 روز پــس از کودتــای 28 مــرداد، بــه درخواســت شــاه 70 میلیــون 
دالر و ســه ســال بعــد 250 میلیــون دالر وام پرداخــت کردنــد .

ــه  ــز علی ــی تحقیرآمی ــیون اقدام ــل کاپیتوالس 3-تحمی
ــران ــردم ای م

ــات  ــه شــاه در ســال 1343 از اقدام ــون کاپیتوالســیون ب ــل قان تحمی
ــود  ــران ب ــت ای ــه مل ــکا علی ــاالت متحــده امری ــت ای ــز دول تحقیرآمی
کــه بــه موجــب آن، دســتگاه قضایــی ایــران حــق نداشــت هیچ یــک 
ــت  ــی را تح ــان امریکای ــدان و کارکن ــان، کارمن ــاران، نظامی از مستش

پیگــرد قانونــی قــرار دهــد .
4-آمریکا مانعی بر سر راه انقالب

بــا اوج گیــری انقــاب اســامی ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی )ره( 
در حالــی کــه ملــت ایــران یکپارچــه و یکصــدا نابــودی شــاه را فریــاد 
ــن،  ــکل ممک ــر ش ــه ه ــرد ب ــادی ک ــاش زی ــفید ت ــرد، کاخ س می ک

رژیــم شــاه را پابرجــا نگــه دارد .
از ایــن رو کارتــر رئیــس وقــت آمریــکا، یــک ســال قبــل از پیــروزی 
ــای  ــن واقعیته ــده گرفت ــا نادی ــاه 1356( ب ــامی )دی م ــاب اس انق
ــور را  ــن کش ــران، ای ــه ای ــفر ب ــک س ــان ی ــی، در جری ــه ایران جامع
ــف  ــان توصی ــاط جه ــوبزده ترین نق ــی از آش ــات « در یک ــره ثب »جزی
ــن  ــاه چنی ــوری ش ــم دیکتات ــه رژی ــبت  ب ــود را نس ــه خ ــرد و عاق ک

ــان نمــود. بی
5-جنایت خونین 17 شهریور

بــا اوج گیــری نهضــت مردمــی ایــران علیــه رژیــم پهلــوی، در جریــان 

واقعــه 17 شــهریور 1357 کــه جمعیــت کثیــری از تظاهرکننــدگان بــه 
دســت مــزدوران شــاه بــه شــهادت رســیدند، دولــت آمریــکا نــه تنهــا 
ــه  ــن فاجع ــر یــک شــب پــس از ای ســکوت پیشــه کــرد، بلکــه کارت
خونیــن، طــی تمــاس تلفنــی بــا شــاه، در حالــی کــه از عواقــب رفتــار 
خشــونت بارش در ایــن روز و اوجگیــری مخالفــت هــا بشــدت نگــران 
و مضطــرب بــود، حمایــت کامــل خــود را از حکومــت وی اعــام کــرد.

6-حمله نظامی به ایران
ــروگان  ــازی گ ــدف آزاد س ــا ه ــس ب ــه طب ــکا ب ــی آمری ــه نظام حمل
ــرای  ــس از ماج ــت 59 پ ــم اردیبهش ــی در پنچ ــه جاسوس ــای الن ه
تســخیر ســفارت آمریــکا در تهــران توســط دانشــجویان شــکل گرفــت 
ــه شــدت  ــکا ب ــی آمری ــت جهان ــات حیثی ــن عملی ــی ای ــا ناکام ــا ب ام

ــم شکســت. ــدرت در ه ــن ابرق خدشــه دار و ابهــت ای
7-کودتای نوژه

از جملــه اقدامــات براندازانــه کاخ ســفید پــس از شکســت حمله 
نظامــی بــه طبــس، طرح ریــزی کودتــای »نــوژه « در هجدهــم 
تیرمــاه 1359 بــود کــه قبــل از هــر اقدامــی بــا شکســت مواجــه شــد . 
ــا، هزینه هــای  ــرای طرح ریــزی و اجــرای ایــن کودت دولــت آمریــکا ب

ــود. ــه ب ســنگینی در نظــر گرفت
ــترده  ــای گس ــم ه ــرای تحری ــادی و اج ــر اقتص 8-حص

ــی ضــد ایران
ــال 1359  ــوری اســامی از س ــام جمه ــه نظ ــی علی ــات تحریم اقدام

ــا  ــا ب ــورد و آنه ــد خ ــکا کلی ــط آمری توس
ــون  ــه تاکن ــران ک ــادی ای ــر اقتص حص

در اوایــل انقــاب اســامی ایــران ، انقابیــون بــرای نمایــش 
خشــم خــود از سیاســت هــای کشــورهای اســتعمارگر اقــدام 
ــد  ــر کشــورهای دیگــر نمودن ــرگ ب ــاد شــعارهای م ــه فری ب
ــر پنــج کشــور دارای عضویــت  کــه ایــن شــعارها در ابتــدا ب
دائــم در شــورای امنیــت و اســرائیل متمرکــز بــود. و در 
ــا  ــی فیم ــای سیاس ــت ه ــه خصوم ــا ب ــرایط بن ــی ش برخ
ــل  ــورها مث ــن کش ــام ای ــر ن ــورهای دیگ ــران و کش ــن ای بی
ــرگ  ــت »م ــه لیس ــز ب ــا... نی ــعودی و ی ــتان س ــا عربس مث

ــه آن  ــا ب ــروه ه ــم گ ــواردی ه ــد در م ــی ش ــه م ــر« اضاف ب
ــه  ــروف ب ــق مع ــن خل ــازمان مجاهدی ــل س ــدند مث ــه ش اضاف
ــه  ــم ب ــراد ه ــر اف ــواردی دیگ ــان در م ــا طالب ــن و ی منافقی
ــا  ــا صــدام حســین و ی ــل مث ــه شــدند مث ــن لیســت اضاف ای
ــن  ــت ای ــوان گف ــی ت ــب م ــن ترتی ــه ای ــدی.  ب ــلمان رش س
ــت  ــار مل ــر انزج ــکا« نمایانگ ــر آمری ــرگ ب ــی »م ــعار یعن ش
ایــران از یــک سیاســت و یــا رفتــار خصمانــه بــوده و نــه آرزوی 
نابــودی ملــت هــا کمــا اینکــه شــاهد آن بودیــم کــه پــس از 
ــر  ــا کشــورهای دیگ ــران ب ــط ای ــازی رواب ــادی س ــود و ع بهب
ــرای  ــد. ب ــد ش ــم ناپدی ــورها ه ــا آن کش ــط ب ــعارهای مرتب ش
ــوع  ــکافانه موض ــی موش ــد بررس ــوع نیازمن ــن موض ــن ای تبیی
مــی باشــیم؛ نظــام جهانــی ســلطه کــه از زمــان پدیــدار شــدن 
ــد بســط  ــت، در رون ــج شــکل گرف ــدرن بتدری ــرب م ــم غ عال
خــود کشــورهای جهــان را بــه دو دســته اصلــی »کشــورهای 
مرکــزی« )متروپــل( و »کشــورهای پیرامونــی« تقســیم نمــود. 
در چارچــوب ایــن تقســیم بندی، چنــد کشــور معــدود متروپــل 
کــه در شــرایط امــروز جهانــی نوعــا ســرمایه داری امپریالیســتی 
ــان  ــرزمین ها و مردم ــروی کار س ــی و نی ــع طبیع ــتند؛ مناب هس

کشــورهای پیرامونــی را غــارت و اســتثمار می کننــد و ضمــن وابســته 
ــای  ــرف کااله ــای مص ــه بازاره ــا را ب ــورها، آنه ــن کش ــردن ای ک
ــام  ــبات نظ ــه مناس ــت ک ــن اس ــت ای ــد. حقیق ــدل می نماین ــود ب خ
ــت  ــدرت امپریالیس ــد ق ــتیای چن ــلطه گری و اس ــه س ــی برپای جهان
بــر بقیــه کشــورها و بــر چنــد میلیــارد نفــر انســان بنــا گردیــده اســت. 
ــش  ــال پی ــدود 200 س ــدرن ح ــرب م ــتعمار غ ــتا اس ــن راس در همی
ــی غارت شــده و  ــک کشــور پیرامون ــه ی ــران ب ــل ای ــه منظــور تبدی ب
تحــت ســلطه بــه ســراغ مــا آمــد و بــا روی کار آوردن رژیــم پهلــوی، 
ــدل کــرد. کشــوری کــه  ــه یــک کشــور وابســته ب ــران را ب عمــا ای
ــی  ــع طبیع ــر مناب ــت و دیگ ــی امپریالیســتی نف شــرکت های چندملیت
آن و نیــروی کار مردمانــش را غــارت می کردنــد و بازارهایــش را بــه 
محلــی بــرای فــروش تولیــدات خــود و انباشــت ســود تبدیــل کــرده 

ــوری  ــبه مدرنیته ص ــی ش ــم اراده سیاس ــوی تجس ــم پهل ــد. رژی بودن
ــود.  ــران ب اقتصــادی در ای

ــز  ــزی ج ــران چی ــبه مدرن در ای ــی ش ــت غرب زدگ ــاورد حاکمی ره
ــدید و  ــردم و تش ــت م ــترده اکثری ــر گس ــران و فق ــتقال ای ــی اس نف
ــگ  ــت و کمرن ــی معیش ــواری و تنگ ــی و دش ــه طبقات ــق فاصل تعمی
ــور و  ــی و ظه ــس مل ــه نف ــاد ب ــاوری و اعتم ــاس خودب ــدن احس ش
ــود.  ــی نب ــی و اخاق ــادی و اجتماع ــای اقتص ــواع بحران ه ــروز ان ب
ــرای  ــه ب ــران و چ ــردم ای ــرای م ــه ب ــه چ ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــه  ــا را در مجموع ــی آنه ــام جهان ــه نظ ــورهایی ک ــر کش ــردم دیگ م
ــال  ــا به دنب ــرارداده ی ــود ق ــلطه خ ــی« و تحت س ــورهای پیرامون »کش
تحــت ســلطه قــرار دادن آنهاســت؛ فقــط یــک راه بــرای رســیدن بــه 
ــود دارد و آن،  ــروزی وج ــا به ــوام ب ــی ت ــت و زندگ ــرفت و عدال پیش
راه اســتقال طلبی و حرکــت در مســیری جــدا از مدارهــای وابســتگی 

ــتکبرانه  ــلطه طلبی مس ــا س ــارزه ب ــی و مب ــام جهان ــه نظ ب
ــیم کار  ــی و تقس ــام جهان ــبات نظ ــرا مناس ــت، زی آن اس
ــورها و  ــرای کش ــی ب ــم جهان ــه امپریالیس ــی ای ک بین الملل
ــت  ــه ای اس ــام داده، به گون ــا انج ــای آنه ــا و نقش ه ملت ه
ــه  ــوم ب ــد همیشــه محک ــت کن ــی از  آن تبعی ــر ملت ــه ه ک
وابســتگی و فقــدان اســتقال و گرفتــاری در فقــر و ظلــم 
ــدی و  ــه ناکارآم ــی و چرخ ــودی و تورم ــای رک و بحران ه
ــک و  ــر و مکزی ــروزی مص ــت ام ــه وضعی ــت. ب ــاد اس فس
آرژانتیــن نــگاه کنیــد )نمونه هــای بی شــمار دیگــری را نیــز 
ــر ایــن  ــرد و مثــال زد( دولت هــای حاکــم ب ــام ب می تــوان ن
کشــورها در همســویی کامــل )و فراتــر از آن در وابســتگی( 
بــه آمریــکا و نظــام جهانــی بــه ســر می برنــد. امــا اکثریــت 
مــردم آن در فقــر و شــرایط بســیار دشــوار )بــه مراتب بســیار 
دشــوارتر از شــرایط اقتصــادی امــروز فی  المثــل کشــور مــا( 

ــد. ــر می برن ــه س ب
ــد  ــرب زده مدعی ان ــای غ ــه نئولیبرال ه ــه ک ــر آن گون  اگ
ــع  ــا )در واق ــا دنی ــل ســازنده ب ــاح تعام ــن بــه اصط ای
ــه  ــدن در هاضم ــم ش ــی و هض ــام جهان ــه نظ ــتگی ب وابس
ــفره  ــی س ــاه و فراخ ــب رف ــی( موج ــرمایه داری بین الملل س
ــرا  ــس چ ــود، پ ــادی می ش ــاه اقتص ــق و رف ــت و رون معیش
ــک  ــن کشــورها نشــده اســت نشــده اســت؟ مصــر ی در ای
ــغالگر  ــم اش ــکا دارد، رژی ــه آمری ــته ب ــی وابس ــم کودتای رژی
قــدس را بــه رســمیت شــناخته اســت. بــه وضعیــت 
قاهــره، اســکندریه و دیگــر شــهرهای آن بنگریــد. نزدیــک 
ــتان  ــب ها در گورس ــره ش ــردم قاه ــر از م ــون نف ــک میلی ی
ــد، اســکندریه مشــکل آب شــرب دارد، ســرانه درآمــد مصــر  می خوابن
از ایــران و برخــی کشــورهای دیگــر منطقــه پایین تــر اســت، فاصلــه 
ــداد  ــه مناســبات ســرمایه داری در آن کشــور بی ــی ناشــی از غلب طبقات
ــترین  ــد: بیش ــک بنگری ــه مکزی ــر ب ــه دیگ ــوان نمون ــد. به عن می کن
ــی دارد،  ــرکت های چندمیلیت ــکا و ش ــاد آمری ــا اقتص ــی را ب درآمیختگ
ــی اســت، از احــکام  یکــی از کانون هــای فعالیــت ســرمایه داری جهان
و دســتورات و قواعــد تقســیم کار نظــام جهانــی تبعیــت می کنــد، امــا 
غــرق در فقــر، ظلــم، ناامنــی و بیــکاری و اســیر دســت گانگستریســم 
اســت. بــه آرژانتیــن نــگاه کنیــد. نمونــه ای دیگــر از کشــورهای تابــع 
ــا و تقســیم  ــد و چارچوب ه ــن، قواع ــق قوانی ــه مطاب ــی ک نظــام جهان
ــا  ــت؛ ام ــرده اس ــل ک ــی عم ــام جهان ــرف نظ ــده از ط ــن ش کار تعیی

ــوده اســت؟  نتیجــه چــه ب

مدیر مسئول: مجتبی اسالمیان
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی خوابگاه کوی دانشگاه تهران  

شماره 8 نشریه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

چرا مرگ بر آمریکا؟
بهزاد آقالو

اقدامات ضد ایرانی آمریکا
محمد رضا شجاعیان

ادامه در صفحه بعد««

سردبیر:بهزاد آقالو



چنــد ســالی اســت کــه بزرگتریــن مجتمــع خوابگاهــی کشــور 
ــگاه و  ــئولین خواب ــه مس ــدارد. دغدغ ــی ن ــخص فرهنگ ــئول مش مس
ــا  ــف آنه ــطح از وظای ــن س ــه کمتری ــتر ب ــجویی بیش ــت دانش معاون
خاصــه شــده اســت و دغدغــه هــای هــزاران دانشــجوی خوابگاهــی 
کــه هــر کــدام از نقــاط مختلــف کشــور در دانشــگاه تهــران جمــع 
شــده انــد، در ایــن میــان گــم شــده اســت. دانشــجو زنــده اســت و 
بایــد زندگــی کنــد امــا معنــای زندگــی خــوردن و خوابیــدن نیســت. 

از محیــط دانشــگاه انتظــار کنشــگری در مســائل اجتماعــی نمــی رود 
ــرای  ــد بســتر فعالیــت و زندگــی اجتماعــی را ب ــا ایــن محیــط بای ام
ــابقا  ــه س ــان طــور ک ــت فرهنگــی هم ــد. معاون دانشــجو فراهــم کن

ــت  ــته اس ــور داش ــوی حض ــگاه ک در خواب
بایــد طبــق قانــون ایجــاد و بــه دور از 
ــوژی  ــر ایدئول ــی ب ــه فعالیــت مبتن هرگون
ــغول  ــی مش ــانی عموم ــت رس ــه خدم ب
ــنیده  ــد ش ــوش بای ــای خام باشــد. صداه

شــوند؛ صدایــی کــه فــردا در کشــور از 
تحصیــل کننــدگان دانشــگاه تهــران 
برمــی آیــد امــروز هــم قابــل شــنیدن 
بــرای  محلــی  خوابــگاه  اســت. 

ــی  ــن فرصت ــر؛ ای ــذران عم ــط گ ــه فق ــت ن ــا اس ــازی و ارتق خودس
ــرایط آن  ــئولین ش ــد و مس ــدر بدانن ــد ق ــجویان بای ــه دانش ــت ک اس

ــد.  ــم کنن را فراه

ــا جعــل قوانیــن تحریمــی بیشــتر،  ادامــه داشــته اســت همــه ســاله ب
ــد. ــی کنن ــورمان م ــی کش ــی و پول ــام مال ــف نظ ــه تضعی ــادرت ب مب

آمریکایی هــا تــا امــروز امــوال و داراییهــای ایــران را، مصــادره کردنــد 
ــد . در  ــل مســدود نمودن ــور کام ــه ط ــران را ب و حســابهای بانکــی ای
ــه  ــا هــدف ب ــکا ب ــاالت متحــده امری ــت ای ــن سیاســت، دول ــداوم ای ت
ــش  ــار« را در پی ــران، سیاســت »مه ــام اســامی ای ــو درآوردن نظ زان
گرفتــه امــا تــا ایــن لحظــه بــا مقاومــت مــردم ایــن سیاســت راه بــه 

جایــی نبــرده اســت.
9-تحریک عراق به تجاوز به ایران

مقامــات آمریــکا پــس از شکست ســنگین در کودتــای »نــوژه « 
ــران  ــا ای ــگ ب ــه جن ــب صــدام ب ــرای ترغی ــدیدی را ب ، تحــرکات ش
آغــاز کردنــد . برژینســکی، مشــاور امنیــت ملــی امریــکا، بــرای آمــاده 
ســازی عــراق بــرای شــروع جنــگ و اطاع رســانی بــه ایــن کشــور، 
ســفرهای محرمانــه متعــددی در اوایــل دهــه 80 میــادی بــه بغــداد 

کــرد.
صــدام حســین کــه پــس از ســقوط شــاه، عاقــه وافــری بــه ژاندارمــی 
آمریــکا در منطقــه از خــود نشــان مــی داد در نهایــت در ســی و یکــم 
شــهریور 1359 حمــات وســیع و گســترده ای را بــه ایــران آغــاز نمــود 
و بــا حمایــت آمریــکا هشت ســال تمــام، جمهــوری اســامی را درگیــر 
خطرناکتریــن و طوالنی تریــن نبــرد پــس از جنــگ جهانــی دوم کــرد.

10-ورود مســتقیم آمریــکا بــه جنــگ ایــران و عــراق در 
خلیــج فــارس

ــرایطی  ــراق در ش ــث ع ــش بع ــت از ارت ــی در حمای ــان آمریکای نظامی
ــت یافته  ــراق دس ــبت به ع ــی نس ــری نظام ــک برت ــه ی ــران ب ــه ای ک
بــود، حتــی از مداخلــه مســتقیم نظامــی علیــه مــردم ایــران کوتاهــی 
نکردنــد. حمایــت از عــراق در جنــگ، عــاوه بــر تجهیــز تســلیحاتی، 
بــه حضــور نظامــی در خلیــج فــارس و ســپس درگیــری نظامــی منجــر 

شــد .
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــی ک ــهریور 1366 هنگام ــخ 30 ش در تاری
ــن  ــل و دومی ــرکت در چه ــرای ش ــور وقت ب ــس جمه ــوان رئی ــه عن ب
اجــاس مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد عــازم نیویــورک بــود، 
ــی  ــای سیاس ــرار دادن تاش ه ــعاع ق ــت الش ــرای تح ــا ب آمریکایی ه

ــی  ــتی تدارکات ــی کش ــه بین الملل ــران در عرص ــامی ای ــوری اس جمه
ــی،  ــرد نظام ــد بالگ ــط دو فرون ــر« را توس ــران اج ــی »ای ــتصد تن هش

ــد . مــورد حملــه قــرار دادن
دو هفتــه بعــد )16 مهــر 1366( نیــز بالگردهــای امریکایــی در تهاجمی 
دیگــر، قایقهــای گشــتی ســپاه پاســداران را کــه در آبهــای خلیج فــارس 

مشــغول گشــت زنی بودنــد، مــورد حملــه قــرار دادنــد .
همچنیــن تهاجــم وحشــیانه ناوهــای آمریکایــی بــه ناوچــه »ســهند« و 
حملــه نظامــی امریــکا بــه ســکوهای نفتــی ایــران از دیگــر اقدامــات 

مســتقیم نظامــی امریــکا در طــول جنــگ تحمیلــی بــود.

ــای  ــک ه ــدی موش ــد بع ــی مقص ــاس ایران 11-ایرب
آمریکایــی

ــه  ــی، ک ــگ تحمیل ــکا در اواخــر جن ــات وحشــیانه آمری یکــی از اقدام
ــت  ــران حکای ــردم ای ــبت به م ــا نس ــت آمریکایی ه ــق خصوم از عم
ــاس  ــافربری ایرب ــای مس ــه هواپیم ــنس ب ــاو وینس ــه ن ــد، حمل می کن
ــه  ــاه 3/1367 ژوئی ــر م ــخ 12 تی ــران در تاری ــامی ای ــوری اس جمه
ــدر  ــی از بن ــر نظام ــافر غی ــا 290 مس ــا ب ــن هواپیم ــت. ای 1988 اس
ــرواز  ــاع پ ــوز ســقف ارتف ــه هن ــی ک ــی در حال ــه مقصــد دب ــاس ب عب
ــای  ــراز آبه ــر ف ــان ب ــود، ناگه ــاورده ب ــت نی ــه دس ــر را ب ــورد نظ م
ایــران هــدف دو فرونــد موشــک قــرار گرفــت و منهــدم شــد و تمــام 

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــینان آن ب سرنش
12-هدایت و پشتیبانی نیروهای ضد انقالب

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، ایــاالت متحــده تــاش کــرد تــا 

ــت  ــهایی تح جنبش
ــمال  ــوب و ش ــرب، جن ــه « در غ ــه طلبان ــهای تجزی ــوان »جنبش عن
کشــور ســازماندهی و علیــه نظــام تحریــک کنــد . بــه همیــن دلیــل، 
نظــام جمهــوری اســامی در بخشــهایی از کشــور همچــون کردســتان، 
ــا  ــتان ت ــتان و بلوچس ــان، سیس ــرا، آذربایج ــن صح ــتان، ترکم خوزس
ــن  ــت ای ــی در نهای ــود . ول ــر ب ــی درگی ــن جریانهای ــا چنی ــا ب مدته
ــه آن  ــات خصمان ــر اقدام ــز دیگ ــه ای ج ــم نتیج ــکا ه ــت آمری سیاس

ــر نداشــت. در ب
ــهای  ــاز شورش ــه ف ــگام ورود ب ــز از هن ــن نی ــن، منافقی ــر ای ــزون ب اف
ــه  مســلحانه و عملیاتهــای تروریســتی بســیار وســیع از ســال 1360 ب
ــول  ــد و در ط ــرار گرفتن ــکا ق ــت آمری ــاص دول ــد، تحت حمایت خ بع
چهــار دهــه پــس از پیــروزی انقــاب، بــا تقویــت و پشــتیبانی مــادی 
ــب و وحشــت،  ــاد رع ــه ایج ــه ب ــتی، ک ــای تروریس ــوی گروه ه و معن
ــته  ــخصیتهای برجس ــذف ش ــور و ح ــی در کش ــه ناامن ــترش دامن گس
ــران  ــک بح ــا ی ــامی را ب ــوری اس ــا جمه ــد، ت ــام روی آورده ان نظ

ــازند. ــه س ــی مواج ــی و مدیریت امنیت
13-طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران

پــس از شکســت حمایــت هشت ســاله  آمریــکا از عــراق و ناکامــی در 
ورود مســتقیم در جنــگ بــا ایــران، واشــنگتن بــه جنــگ روانــی علیــه 
ایــران روی آورد و بــه فضاســازی سیاســی و بمبــاران تبلیغاتــی شــدید 

علیــه ایــران پرداخــت .
در طــول ایــن ســال هــا بلندگوهــای خبــر پراکنــی آمریــکا همچــون 
صــدای آمریــکا - بــی بــی ســی فارســی بــا طــرح مســتمر ادعاهایــی 
ــت  ــران، »حمای ــر« در ای ــوق بش ــض حق ــون »نق ــاس، همچ بی اس
ــاش  ــان « ، »ت ــتی در جه ــای تروریس ــم و گروه ه ــران از تروریس ای
ــال  ــی « و »اخت ــه ســاحهای کشــتار جمع ــرای دســتیابی ب ــران ب ای
ــام جمهــوری  در رونــد صلــح خاورمیانــه « ، کوشــید تــا هــم نظ
ــع پیشــرفت  ــزوی ســازد و هــم مان اســامی را از لحــاظ سیاســی من
آن در زمینــه تکنولــوژی هســته ای و فناوریهــای نویــن در زمینه هــای 
فضایــی، موشــکی و دفاعــی شــود. علــی رغــم اینکــه همچنــان چنیــن 
ــا  ــرده ام ــوش ک ــا خ ــران ج ــری ای ــد نفوذناپذی ــت س ــردی پش رویک

ــال مــی شــود. ــه اشــکال مختلــف دنب ــان ب همچن

تاریخ مستطاب آمریکا 
نویسنده دکتر محمد صادق کوشکی

کاریکاتوریست مازیار بیژنی
انتشارات خیزش نو

227 صفحه شامل 110 کاریکاتور.
روایتــی طنــز از تاریــخ ایــاالت متحــده در 5 فصــل اســت 
ــز، آن  ــا طن ــه ب ــی آمیخت ــا زبان ــه نویســنده می کوشــد ب ک

را بیــان کنــد.
ــور  ــتفاده از کاریکات ــاب اس ــن کت ــوب ای ــای خ از ویژگی ه
در فصــول مختلــف آن می باشــد کــه هــم ابتــکار اســت و 

ــد. ــب را در ذهــن بیشــتر می کن ــدگاری مطال هــم مان

ــارت  ــت ها، غ ــام سرخپوس ــل ع ــادآور قت ــکا ی ــخ آمری تاری
ایشــان، درگیری هــای کابوی هــای گاوچــران،  امــوال 
ــت. ــی و ... اس ــب اتم ــار بم ــی، انفج ــرب وحش ــت غ هوی
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با ما در ارتباط باشید!
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ــر  ــه در ســال 1393 توســط دفت ــی اســت ک ــام کتاب ــجویی، ن ــوق دانش ــور حق منش
سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نــگارش 

و منتشــر شــد. 
ــا،  ــر نیازه ــد ب ــا تأکی ــجویی، ب ــوق دانش ــور حق منش
ــجویی و  ــان دانش ــت جه ــا و در کل زیس ــته ه خواس
نیــز بــر اســاس قانــون اساســی و مجموعــه قوانیــن، 
ــه  ــیوه نام ــا و ش ــتورالعمل ه ــا، دس ــه ه ــن نام آیی
ــردآوری  ــی گ ــی و مصــوب مراجــع قانون ــای اجرای ه
و خاصــه ســازی شــده اســت. بدیهــی اســت حقــوق 
ــی  ــجو م ــه دانش ــت ک ــواردی اس ــان م ــور، اع مذک
ــن  ــدس اســام و قوانی ــد در چارچــوب شــرع مق توان
آن هــا  از  ایــران  اســامی  موضوعــه جمهــوری 

ــارد.  ــای فش ــر آن پ ــد و ب ــوردار باش برخ
ــاده  ــه م ــاه و ن ــل و پنج ــش فص ــاب در ش ــن کت ای
ــه  ــه ترتیــب ب تنظیــم و گــردآوری شــده و اســت و ب
ــوق آموزشــی  ــوق اساســی«، »حق ــای »حق ــوزه ه ح
و پژوهشــی«، »حقــوق صنفــی و رفاهــی«، »حقــوق 
سیاســی«، »حقــوق فرهنگــی و اجتماعــی« و »حقــوق 

ــردازد. انضباطــی« مــی پ

ــکا پــس از شکست ســنگین  ــات آمری “مقام
ــوژه « ، تحــرکات شــدیدی را  ــای »ن در کودت
بــرای ترغیــب صــدام بــه جنــگ بــا ایــران 

“                     آغــاز کردنــد .

“اینکــه صــدا بــه گــوش شــما نمــی رســد 
از بــی صدایــی نیســت؛ لطفــا دســت خــود 

را از روی گوشــتان برداریــد.

          “

معرفی کتاب
فرامرز فخر معانی

خوابگاه بی فرهنگی
مصطفی رحماندوست


