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ویژه نامه گرامیداشت 
یـوم ا... ســیزده آبـان

         » تا ذهن مردم از شعار مرگ بر آمریکا پر است تسلط دوباره آمریکا بر این 
کشور ممکن نیست .« امام خامنه ای )مد ظله العالی(
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با  مبارزه  ملی  روز   ، آبان  سیزده 
استکبار جهانی یاد آور سه حادثه و 
حماسه بزرگ در ایران است که رهبر معظم 
انقالب در بیانات خود بارها به دستاورد ها 
و ویژگی های این روز اشاره داشته اند. بی 
رهبری  دیدگاه  از  واقعه  این  بررسی  شک 
این  رخداد  از  جدیدی  زوایای  انقالب 

تاریخی را بر ما نمایان خواهد کرد.
در ادامه واقعه ۱۳ آبان از منظر رهبری ارائه 

شده است.
سه  التقای  لحاظ  به  آبان  سیزدهم  روز 
عجیبی  شکل  به  که  تاریخی  ی  حادثه 
تاریخ  در  مهمی  روز  وصلند،  هم  به 

ماست  .۱۳7۱/۰۸/۱۳
عید  یک  عنوان  به  آبان  سیزدهم  روز 
یک  عنوان  به  اما  شود؛  نمی  شناخته 
و  یادبودها  شود.  می  شناخته  ملی  روز 
ها  ملت  سال،  طول  در  که  خاطره هایی 
ملی  جشن  یا  ملی  روز  عنوان  به  را  آنها 
در خود مضمونی  باید  بزرگ می شمارند، 
مضمون  این  هرچه  باشند.  داشته  نهفته 
از  ملت  آن  برای  روز  آن  باشد،  تر  عمیق 
جنبه نمادین اهمیت بیشتری دارد. با این 
حساب، روز سیزدهم آبان حقیقتاً یک روز 

مهّم است.۱۳۸۱/۰۸/۱۳
تصرف  ی   حادثه  که  است  این  حقیقت 

سفارت  آمریکا که مرکز جاسوسی بود، در 
واقع سیلی سخت جوانان ایرانی بود به آن 
دولت و قدرت زور گو و مداخله گری که 
سالهای متمادی کشور ما و ملت ما و منابع 
ما را در مشت خود می فشرد.۱۳۸6/۰۸/۰9

روز سیزده آبان به خودی خود با روزهای 
یک  اما  ندارد؛  تفاوتی  بعد  روزهای  و  قبل 
نماد است. نماد یعنی چه؟ یعنی یک رمزی 
معانی  خود،  دل  در  خود،  سر  پشت  که 
فراوانی نهفته دارد. انسان یک کلمه بر زبان 
میآورد، معانی و حقایق بسیاری در دل این 
کلمه هست؛ سیزده آبان از این قبیل است. 
وسیعی  عقبه ی  و  است  نماد  یک  روز  این 
از مطالب مهم، مسائل مهم؛ مسائلی  دارد 
بلکه  نیستند،  تاریخی  وجه  هیچ  به  که 
آیند.  می  حساب  به  هم  ما  امروز  مسائل 

۱۳۸9/۰۸/۱2
سیزدهم آبان در حقیقت به معنای واقعی 

کلمه یکی از ایام اهلل است.۱۳9۰/۰۸/۱۱
تاریخی  حادثه ی  سه  حامل  آبان  سیزده 
کشتار   ،۴۳ سال  در  امام  تبعید  است؛ 
و   ،۵7 سال  در  نوجوان  دانش آموزان 
سال  در  النه ی جاسوسی  تسخیر  سرانجام 
۵۸. در هر سه حادثه، یک طرف ملت ایران 
است، احساسات مردم است، مظهر مبارزه 
یعنی امام بزرگوار است و مردم ایران؛ یک 

طرف قضیه هم دولت مستکبر آمریکاست. 
بنابراین یک مبارزه ای بین نظام جمهوری 
اسالمی و انقالب اسالمی و ملت ایران با این 
اعتقاد از یک طرف، و دولتمردان آمریکا و 
از طرف دیگر در  حکومت مستکبر آمریکا 

جریان است.۱۳9۱/۰۸/۱۰
هم  است،  تاریخی  روز  یک  آبان  سیزدهم 
تاریخی است، هم تجربه اندوز و تجربه آموز 
این  در  اینکه  یعنی  است  تاریخی  است. 
تاریخ  در  که  افتاده  اتفاق  حوادثی  روز 
شدنی  فراموش  حوادث  این  است  ماندنی 
نیست، نباید هم فراموش بشود. تجربه آموز 
یک  حوادث،  همین  خاطر  به  چون  است 
آن  که  است  آمده  وجود  به  واکنشهایی 
واکنشها برای ما، برای آینده ی کشور، برای 
آینده ی عمرخودتان، برای آینده ی ملتتان 

درس است.
مال  آینده  کنید.  استفاده  تجربه ها  این  از 
شماهاست دیگر. این روز هم تجسم شرارت 
خوردن  ضربه  تجسم  هم  آمریکاست، 
آمریکاست،  شدن  مغلوب  هم  آمریکاست، 
یعنی این کسانی که خیال میکنند آمریکا 
یک قدرت دست نخوردنی است، به حوادث 
نه،  میشود  معلوم  کنیم،  نگاه  که  روز  این 

کاماًل آسیب پذیر است. ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

ــیزده آبان س
در آییـنه کالم
مقــام معظــم
رهبــــری
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محــمد جـواد  جعـفریان

به نام رب جلیل 
 حقیقت آن است که راجع به سیزده آبان و اهمیت آن مدتهاست درگیر کلیشه هاییم. 
گذر زمان و نبود تحلیل  دقیق و عمیق به مسئله سیزده آبان، از تب و تاب و احساسات زمان بروز 
واقعه تسخیر سفارت کاسته، و باعث شده که نسل جدید انقالب به طور طبیعی نتواند درکی صحیح 

از اهمیت وافر آن داشته باشد.
خیلی وقت است نگاهمان به سیزده آبان و روز ملی مبارزه با استکبار ستیزی خالصه شده در برنامه 

های سنگواره و بی روح که اصال معلوم نیست هدف و راهبرد اصلی آن ها چیست؟ 
پر واضح است که جریان دانشجویی نتوانسته نقش کلیدی خود را در تبیین سیزده آبان و چرایی 

استکبار ستیزی در تاریخ انقالب اسالمی ایفا کند.
اینکه چرا دانشجو و دانشگاه نمی خواهد بپذیرد که در حق این حقیقت تاریخی کوتاهی کرده 
است مبحث مفصلی است که دراین مقال نمی گنجد اما در حد مختصر می توان اینگونه گفت که 
مسائلی همچون دانش حداقلی یا غیر جامع از این مسئله مهم باعث شده است تا پدیده چند بعدی  
و نمادینی مثل واقعه تسخیر سفارت امروزه تنها در موزه تاریخ جا خوش کرده باشد و آن طور که 

باید و شاید بدان توجه نشود.
در این شماره از نشریه صارم بر آن شدیم تا نگاهی متباین و بر آمده از جریان دانشجویی نسبت 
به سیزده آبان داشته باشیم. از این رو شما خواننده محترم را به تورق این ویژه نامه دعوت نموده 
و درخواست داریم تا با همکاری خود و یا ارائه انتقادات و پیشنهادات راهگشای خود ما را در مسیر 

اعتالی نشریه و نیز تعمیق بخشی فهم جامعه مخاطب و آکادمیک خود یاری رسانید.
امید آنکه روزی نگاهمان به جریان استکبار ستیزی و روز سیزده آبان تغییر کند.
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از پیروزی و اکنون که او فراری است سخن 
روابط  به  توجه  با  بود  کرده  تاکید  و  گفته 
دوران  ارتشی های  با  ها  آمریکایی  خوب 
گیرد،  کودتا صورت  برای  تالشی  اگر  شاه، 
ما آمریکا را مسئول آن می دانیم.این اسناد 
مذکور به صراحت نشان داده که منافقین به 
دنبال مخدوش کردن چهره عمومی شهید 
بهشتی که شخصی برجسته و انقالبی بود 
و  کشورش  ازادی  و  استقالل  دنبال  به  که 
استکبار  کننده  غرق  از جریان  ایران  مردم 
بود و این حرکت منافقین بدین جهت بود 
که بتوانند منافع خویش را در کشور تامین 
کنند که این منافع جدا و متضاد از خواسته 

ها و نیاز های مردم بود.
از  شده  کشف  اسناد  از  دیگری  بخش  در 
از فعالیت  امریکا بخشی  سفارت جاسوسی 
شده  روایت  آمریکا  و  خارجه  سفارت  های 
 2۸ کودتای  در  مستقیم  دخالت  جمله  از 
برکناری دکتر مصدق  به  مرداد ۱۳۳2 که 
و دولت وی انجامید و راه را برای سلطنت 

شاه گشود.
برای  امریکا  سفارت  فعالیت های  دیگر  از 
تثبیت دیکـــتاتوری پهلـــوی جمع آوری 
اطالعات از مخالفان سلطنت پهلوی و تالش 
ادامه  در  که  بود.  آنها  با  مقابله  جهت  در 

زمینه شکل گیری ساواک را رقم زد بود.
در  آمریکا  سفارت  اقدامات  از  دیگر  یکی 
جهت تثبیت دیکتاتوری پهلوی، برنامه ریزی 

برای روی کار آمدن دولت نظامی در ایران 
بود. سفارت آمریکا اعتقاد داشت در روزهای 
پایانی حکومت پهلوی، باید از دولت نظامی 
انقالبیون و مردم  بهره برد تا از قدرت یابی 
با  بدون مشورت  این رو  از  جلوگیری شود 
شاه، این موضوع را از واشنگتن پیگیر شد 
باب سایر  فراهم کرد. در  را  و مقدمات آن 
سفارت  اسناد  از  شده  کشف  های  فعالیت 
از  حمایت  به  توان  می  امریکا  جاسوسی 
حزب خلق مسلمان از طرف سفارت نام برد 
که به هدف ایجاد شکاف در نهضت اسالمی 
و تضعیف آن بوده تا جریانات فکری دیگر 
توان نشر عقاید خود را پیدا کنند و این هم 
طراحی  امریکا  منافع  برد  پیش  جهت  در 
نیاز برای  تا نیروی سیاسی مورد  شده بود 

تامین منافع امریکا کشف و تقویت شود .
اسناد سفارت  بررسی  با  توان  ادامه می  در 
است  مانده  جای  بر  که  امریکا  جاسوسی 
همه  از  آمریکا  که  رسید  نتیجه  این  به 
مدارس  در  فرهنگی  نفوذ  برای  ابزارهایش 
با  داشت  اعتقاد  که  جست؛چرا  بهره  ایران 
تربیت و پرورش شخصیت هایی که در آینده 
می توانند در ایران به پست و مقامی برسند، 
می توانند آینده منافع خود را تضمین کرده و 
افرادی را رشد دهند که در ارتباط با آمریکا 
و ارزش های سیاسی و فرهنگی این کشور 
باشند. به همین منظور از هیچ تالشی در 
راستای نفوذ در مدارس ایران دریغ نکرد و 

سعی داشت از این طریق به اهداف از قبیل: 
و  اسالمی  های  آرمان  و  ها  ارزش  تغییر 
ایرانی، دگردیسی در سبک زندگی ایرانیان، 
ترویج زبان انگلیسی، سازماندهی معلمین در 
راستای اهداف خویش و از بین بردن روحیه 
ضدآمریکایی در دانش آموزان  دست یابد. 
حال می توان حتی به این مبحث اشاره کرد 
که بر اساس اسناد سفارت جاسوسی آمریکا، 
محمدرضا پهلوی توسط مستشاران نظامی 
آمریکا  منافع  در جهت  را  ارتش  آمریکایی 
خواست  با  متناسب  و  کرده  طرح ریزی 
وسیع  اطالعاتی  سیستم های  آمریکایی ها 
نیز  دیگر  سوی  از  بود.  کرده  پیاده  آن  در 
مستشاران آمریکایی مستقیماً ارتش را زیر 
نظر و کنترل خود در آورده بودند؛ آمریکا در 
حقیقت ارتشی ساخته بود که به جای دفاع 
از منافع ملت ایران و به جای دفاع از استقالل 
ایران می خواست برای دفاع از منافع او در 
منطقه باشد و در مقابل مردم عمل می کرد. 
در حقیقت ارتش ایران در زمان پهلوی دوم 
جزئی از نیروی نظامی امریکا بود که مجهز 
مثل  امریکایی  جنگ افزارهای  آخرین  به 
هواپیما های اف ۱۴ و اف ۱۵ بود که حتی 
برخی از آنها تنها در ارتش خود آمریکا یافت 
می شد. درکل می توان گفت که آموزش 
در  اطالعاتی وسیع  استقرار سیستم های  و 
ارتش صرفا در جهت منافع مستقیم آمریکا 

بوده است .

تسخیر  های  دستاورد  از  یکی 
سفارت جاسوسی آمریکا کشف 
سفارت  این  که  بود  اسنادی  افشای  و 
خانه جاسوسی در خود جای داده بود که 
شامل تعامل و اختالف نظر سازمان های 
و  نظامی)پنتاگون(  سیا(  امنیتی)سازمان 
بود . آمریکا  خارجه(  امور  )وزارت  سیاسی 

این اسناد دارای محتوای شیوه  همچنین 
های اعمال نفوذ و مداخله در امور ایران و 
دیگر کشورها برای کسب منافع حداکثری 
آمریکا در آن زمان بود و اسامی بسیاری از 
عوامل و رابطین آمریکا و انواع شیوه های 
جاسوسی و تحرکات سیاسی این کشور را 
در مناطق مختلف جهان افشا می کرد. اما 
سیاسی،  اوضاع  درباره  سندها  این  عمده 
ایران  نظامی و مسائل داخلی  و  اقتصادی 

بود.
حال این مبحث مهم پیش می آید که چرا 
اسناد به دست آمده از سفارت جاسوسی 
این  سفارت آمریکا اهمیت دارد؟ زیرا اوالً 
بزرگ  و  شد  کشف  بار  اولین  برای  اسناد 
سیاست  که  است  این  دستاوردش  ترین 
پنهان آمریکا در ایران را آشکار می کند. 
این اسناد به ما نشان می دهد که  یعنی 
مورد  در  خودشان  پیش  در  ها  آمریکایی 
فکری می کردند   ایران چه جور  تحوالت 
با  ارتباط گیری  برای  رفتاری   نوع  و چه 
ایرانی هایی که در ایران زندگی میکردند 
نفوذ  تحت  ی  حوزه  کردند.  می  استفاده 
جاسوسی  سفارت  در  نیز  سیا  سازمان 
آمریکا در تهران مستقر بود. یعنی در واقع 

تهران یک مرکزی بوده برای پوشش منطقه 
ای سازمان سیا و نه فقط ایران، که پاکستان، 
هم  را  شوروی  و  عربستان  عراق،کویت، 
پوشش می داده است. یعنی این مکان یک 
فضایی بوده که کل این منطقه را با منابع 
اطالعاتی اش سازمان دهی کرده است. بدین 
حال این اسناد چون آن قسمت مخفی قصه 
را و سیاست عملی را نشان می دهد، از این 
نظر به پژوهشگران کمک می کند که روایت 

آن طرف ماجرا را هم داشته باشند.
رابطه  در  که  اسناد  از  اهمیت  حائز  بخش 
امریکا و دیپلمات  نماینده سفارت  با دیدار 
امریکایی با شهید بهشتی است که باعث به 
وجود آمدن شایعات زیادی در رابطه با تعامل 
شهید بهشتی با مامورین سفارت آمریکا بر 
سر زبان ها امد در حالی که خود آمریکایی 
را  بهشتی  شهید  با  دیدار  درخواست  ها 
درخواست  چنین  منظور  بدان  و  داشتند 
و زمستان سال  پاییز  هایی داشتند که در 
۱۳۵7 متوجه شدند که رژیم سیاسی شاه 
قابلیت حیات خود را از دست داده و در حال 
مرگ است و به دنبال ارتباط و تعامل جدی 
تر ی با نیرو های سیاسی ایران زمان انقالب 
بودند تا فهم کامل تری نسبت به نیروهای 
سیاسی ان زمان پیدا کنند و این هم بدان 
توان جمع  نیروی سیاسی  بود کدام  جهت 
شدن با منافع آن ها را دارد و می تواند منافع 
امریکا را در ایران و دیگر کشور ها پیش ببرد 

و تامین کند.
سفارت  در  شده  کشف  اسناد  از  بخشی 
های  دیدار  با  رابطه  در  آمریکا  جاسوسی 

مامورین آمریکایی و شهید بهشتی که توسط 
سیاسی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه 

منتشر شد به شرح زیر است:  
اسفند  روزهای  آخرین  به  اشاره  سند  اولین 
و  بین شهید بهشتی  ۵7 داشت که دیداری 
نماینده سفارت برگزار شده بود. در بخشی از 
متن  گزارش سفارت آمریکا به وضوح مواضع 
شهید بهشتی آمده است »بهشتی گفت شاید 
مردم ایران مطالب زیادی نخوانده باشند، ولی 
به خوبی می فهمند که  و  اند  بسیار شنیده 
آمریکا شاه را در همه این سالها بر سر قدرت 
نگاه داشت.سیاست های آمریکا برای مبارزین 
اسالمی  دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.

مکتوب  پاسخهای  به  مربوط  سند  دومین 
در  آمریکا  سفارت  سواالت  به  شهیدبهشتی 
سوالی  به  پاسخ  در  او  است.   ۵۸ اردیبهشت 
درباره روابط خارجی انقالب نوشته بود »ایران 
به ضدانقالبیون  دنیای خارج  می خواهد که 
ایران دخالت  امور داخلی  و در  نکرده  کمک 
از  نه  خواهیم  نمی  بیشتری  چیز  ما  نکند. 

آمریکا و نه از شوروی..« 
سومین سند مربوط به آخرین روزهای فعالیت 
کاردار  لینگن  است.  ایران  در  آمریکا  سفارت 
سفارت و یکی دیگر از دیپلماتهای آمریکایی 
در ساختمان مجلس خبرگان قانون اساسی، 
این سند،  دیدار می کنند.  بهشتی  آیت اهلل  با 
همان سندی است که نشریه منافقین سال 
۵9 کپی ترجمه غیردقیق آن را منتشر کرده 
بود. شهید بهشتی در این مالقات در برابر ابراز 
دغدغه های  بر  آمریکایی،  طرف  نیت  حسن 
مهم ایران مثل حمایتهای آمریکا از شاه پیش  4

گرگـی در لباس میــش

جستاری کوتاه پیرامون اسناد کشف شده در سفارت ایاالت 
متحده آمریکا

مرتضی اشـرف گنجویی
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ومعاون مهندسی،پژوهش و فناوری وزارت 
نفت را دارد. در سال ۱۳۵۸ عضو شورای 
مسلمان  دانشجویان  نفره  شش  رهبری 

پیرو خط امام بود.
۵- محمد نعیمی پور: او در سال ۱۳۳۴در 
کارشناسی  مدرک  شد.  متولد  پایتخت 
از  شیمی  مهندسی  رشته  در  را  خود 
حزب  گرفت.  شریف  صنعتی  دانشگاه 
سیاسی او جبهه مشارکت است. او نماینده 
ششمین دوره مجلس اسالمی شهر تهران 
بوده است.او عضو شورای بازو و از روابط 

عمومی تسخیر کنندگان در ۱۳آبان بود.
رضا  محمد  سید  محمدرضاخاتمی:   -6
است. یزد  زاده۱۳۳۸دراردکان  خاتمی 

خمینی)ره(  امام  )نماینده  اهلل  فرزندروح 
دریزد(و برادر محمد)رئیس جمهور اسبق(

خمینی)ره(  امام  ی  نوه  او  همسر  است. 
زهرا اشراقی است .آقا سید محمدرضا فوق 
تخصص نفرولوژی )بیماری های کلیوی(

از دانشگاه تهران است وتجربه کار پزشکی 
در ایران و انگلیس را داراست. در سوابق 
کاری او معاونت وزارت بهداشت، نماینده 
دوره ششم مجلس شورای اسالمی تهران 
مجلس  رئیس  ونایب  مجلس  ،سخنگوی 
ششم و همچنین دبیر کلِی جبهه مشارکت 
اسالمی دیده می شود. او از شورای بازو و 

روابط عمومی فاتحان سفارت بود.
زاده۱۳۳6در  زاده:  امین  محسن   -7
مهندسی  کارشناسی  دوره  است.  مشهد 
معدن را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی 
ارشد  کارشناسی  و  گرفته  تهران  تکنیک 
شهید  دانشگاه  از  را  خود  سیاسی  علوم 
بهشتی  و در مقطع دکترای علوم سیاسی 
از دانشگاه تهران فارغ التحصیل )البته به 
علل سیاسی ممانعت از اتمام شده( شده 
است. امین زاده جزو دیپلمات های  اصالح 
نخست  الملل  بین  مشاور  او  است.  طلب 
و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی  وزیر،معاون 
در  خارجه  وزیر  معاون  و  اسالمی  ارشاد 

دوره ی خاتمی بوده است.ایشان هم جزو 
شورای بازو وروابط عمومی دانشجویان در 

النه ی جاسوسی بوده است.
معصومه  خانم  ابتکار:  ۸-معصومه 
ابتکار)نیلوفر ابتکار( متولد ۱۳۳9در تهران 
است. او با رشته مهندسی پتروشیمی در 
دانشگاه پلی تکنیک کار تحصیل خود را 
رشته  تغییر  ولی  کرد  شروع  دانشگاه  در 
دانشگاه  از  را  خود  کارشناسی  و  داد 
شهیدبهشتی در رشته تکنولوژی پزشکی 
از  را  خود  دکترای  ارشد  کارشناسی  و 
ایمنی  رشته  در  مدرس  تربیت  دانشگاه 
او اصالح  شناسی گرفت. گرایش سیاسی 
طلب و جزو جبهه مشارکت ایران اسالمی 
است. همسر وی سید محمد هاشمی است 
که در تسخیر سفارت هم جزو شورای بازو 
بود. او سابقه عضویت شورای اسالمی شهر 
ریاست   ،۱۳92 تا   ۱۳۸۵ ازسال  تهران 
در  ایران  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
دوره سید محمد خاتمی و حسن روحانی 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  وهمچنین 
کارنامه  در  را  روحانی  حسن  زمان  در 
کاری خود دارد. وی در ماجرای ۱۳ آبان 
وترجمه  عمومی  روابط  کار   ۱۳۵۸ سال 
داشت.  عهده  بر  را  انگلیسی  وسخنگوی 
وی در این ماجرا به خواهر مری معروف 

بود.
زاده  االسالم:  شیخ  حسین  مرحوم   -9
ایرانی  سیاستمداری  اصفهان  در   ۱۳۳۱
کارشناسی  و  کارشناسی  در  او  است. 
کالیفرنیا،  های  دانشگاه  دکترا  و  ارشد 
التحصیل  فارغ  بهشتی  شهید  و  بروکلی 
ایران در  شده است. وی مسئولیت سفیر 
سوریه همچنین نماینده هفتمین مجلس 
است.او  داشته  را  تهران  اسالمی  شورای 
کننده  بررسی  و  بازو  شورای  اعضای  از 
مترجم  همچنین  و  آمده  به دست  اسناد 
و سخنگو در تسخیر سفارت آمریکا بوده 
است. حسین شیخ االسالم در سال ۱۳9۸ 

بر اثر کرونا درگذشت.
الهدی:  علم  حسین  سید  شهید   -۱۰
ایشان  متولد ۱۳۳7 در اهواز است. زمان 
قبل و بعد انقالب فرمانده سپاه هویزه در 
تاریخ  رشته  در  بود.  عراق  و  ایران  جنگ 
دانشگاه  در  بود  اش  عالقه  مورد  رشته 
فردوسی مشهد قبول شد. پس از متشنج 
شدن اوضاع دانشگاه او به اهواز بازگشت. 
تسخیر  در  مستقیماً  اگرچه  حسین  سید 
النه جاسوسی نقش نداشت؛ اما همکاری 
مستقیم او با واحد بررسی و انتشار اسناد 
از دانشجویان پیرو  او را نیز  تا  سبب شد 
الهدی  علم  حسین  بخوانند.  امام  خط 
درعملیاتی معروف به هویزه مورد اصابت 
می  شهید  و  گیرد  می  قرار  تانک  گلوله 

شود.
۱2- شهید محسن وزوایی: محسن وزوایی 
رشته  در  بود.  تهران  در   ۱۳۳9 متولد 
تحصیل  شریف  صنعتی  دانشگاه  شیمی 
تیپ ۱۰ سیدالشهدا  فرماندهی  کرد. وی 
سفارت  اودرتسخیر  داشت.  عهده  بر  را 
مشارکت داشته و با داشتن تسلط به زبان 
دانشجویان  سخنگوی  نقش  در  انگلیسی 
سفارت  اشغال  دوران  در  امام  خط  پیرو 
 ۱۰ تاریخ  در  وزوایی  شهید  شد.  ظاهر 
بیت  عملیات  در   ۱۳6۱ اردیبهشت 
اثر  بر  نیروهایش  هدایت  هنگام  المقدس 
ناحیه  از  ترکش  و  مستقیم  گلوله  اصابت 

ران به شهادت رسید.
 ۱۳۳۵ زاده  شوریده:  شهید حسین   -۱۳
در گناباد بود. در رشته مهندسی مکانیک 
و  شد  پذیرفته  شریف  صنعتی  دانشگاه 
تحصیل  با  همزمان  را  خود  های  فعالیت 
انجام می داد و مدرک کارشناسی خود را 
گرفت. او در واحد اطالعات النه جاسوسی 

آمریکا مشغول کار بود. 
شهید حسین شوریده در سال ۱۳6۱ در 
به  المقدِس منطقه شلمچه  بیت  عملیات 

شهادت رسید.  6

فاتـــحان ســـفا رتفاتـــحان ســـفا رت
مطالعه ای بر سرگذشت دانشجویان پیرو خط امام )ره(مطالعه ای بر سرگذشت دانشجویان پیرو خط امام )ره(

شدیم  آن  بر  نوشتار  این  در 
فاتحین  از  مختصری  شرح  تا 
»دانشجویان  را  خود  که  آمریکا  سفارت 
امام )ره( « معرفی می نمودند  پیرو خط 

ارائه دهیم.
در   ۱۳۳۴ سال  در  اصغرزاده:  ۱-ابراهیم 
درخانواده ای  بلوچستان(  )سیستان  خاش 
مذهبی دیده به جهان گشود. وی با رشته 
برق وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و با 
مدرک مهندسی صنایع از دانشگاه شریف 
تا  را  خود  تحصیالت  شد.بعدها  خارج 
مدرک دکترا در رشته ی علوم سیاسی در 
ادامه داد. گرایش سیاسی  تهران  دانشگاه 
او اصالح طلبی است. همسر ایشان طاهره 
تسخیر  ماجرای  در  که  است  رضازاده 
ششمین  نماینده  و  داشته  وجود  سفارت 
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
بوده است. اصغرزاده از رهبران دانشجویان 
پیروان خط امام بود و از بنیانگذاران دفتر 
نمایندگی  سابقه  او  است  وحدت  تحکیم 

سومین دوره مجلس شورای اسالمی شهر 
دوره  نخستین  عضو  کنار  در  را  تهران 
را در کارنامه  شورای اسالمی شهر تهران 
دارد. او طراح اصلی تسخیر سفارت آمریکا 

بود.
رضا  یوسف  آقای  اللهی:  سیف  رضا   -2
در   ۱۳۳6 سال  متولد  اللهی  سیف 
در  انقالب  از  پیش  ایشان  است.  اصفهان 
تحصیل  شریف  دانشگاه  فیزیک  رشته 
حقانی  مدرسه  در  آن  با  همزمان  و  کرد 
دومین  وی  پرداخت  حوزوی  تحصیل  به 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
بود. سیف  تا ۱۳7۵  از سال ۱۳7۱  ایران 
جهاد  و  اصفهان  سپاه  موسسین  از  اللهی 
سازندگی این استان است. در ماجرای ۱۳ 
مرکزی  شورای  عضو  ایشان   ۱۳۵۸ آبان 

دانشجویان بودند.
۳- محسن میردامادی: محسن میردامادی 
نجف آبادی زاده نجف آباد اصفهان در سال 
۱۳۳۴ است. در سال ۱۳۵2 برای تحصیل 

دانشگاه  واحد  ساختمان  و  راه  رشته  در 
مطالعات  رشته  در  بعد  شد.  تکنیک  پلی 
را  خود  ارشد  کارشناسی  استراتژیک 
دریافت  پاکستان  اعظم  قائد  ازدانشگاه 
کرد، بعدها یعنی در سال ۱۳7۵ با مدرک 
از  اروپا  الملل گرایش  بین  دکترای روابط 
التحصیل  فارغ  انگلیس  کمبریج  دانشگاه 
شد.اودبیرکل جبهه مشارکت از مهم ترین 
احزاب اصالح طلبان است. از سوابق کاری 
ششم  دوره  ی  نماینده  به  می توان  او 
مجلس شورای اسالمی تهران و استانداری 
اشاره   ۱۳6۸ تا   ۱۳66 سال  از  خوزستان 
کرد.او عضو شورای مرکزی دانشجویان در 

ماجرای سال ۱۳۵۸ بود.
۴- حبیب اهلل بی طرف: بیطرف در سال 
۱۳۳۵ دریزد به دنیا آمد او کارشناسی و 
کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهران 
در رشته مهندسی راه و ساختمان گرفت. 
او  است.  مشارکت  اوجبهه  سیاسی  حزب 
در کارنامه خود استانداری یزد ، وزیر نیرو 

علی غــالمی طبـسی
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پس از تسخیر سفارت ایاالت متحده آمریکا عده ای از تسخیر 
کنندگان از این عمل پشیمان شدند. پشیمانی کسانی که در 
تسخیر سفارت آمریکا در تهران نقش داشتند، از همان شب ۱۳ آبان 

آغاز شد. 
حاتم قادری و جواد مظفر دو دانشجوی دانشگاه ملی به دلیل حمایت 
امام از حرکت دانشجویان از النه خارج شدند. سه روز بعد چند دانشجوی 
این که هرچند تسخیر، یک حرکت ضدامپریالیستی  بیان  با  نیز  دیگر 
است، اما این راه مبارزه با امپریالیسم نیست! از النه خارج شدند. این 
بعد  اوایل پشیمان شدند و  قادری که همان  افراد جواد مظفر و حاتم 
ها  عباس زریباف، ابراهیم اصغرزاده ، عباس عبدی ، و معصومه ابتکار 
هستند. که در بین همه این پشیمانی ها عذر خواهی از سوی ابراهیم 
اصغر زاده که عنصر اصلی تسخیر سفارت امریکا محسوب میشد بسیار 
قابل توجه است. وی به علت پشیمانی خود از تسخیر سفارت امریکا در 
ایران اشاره وتصریح کرده بود: که ما میخواستیم فقط ۴۸ ساعت سفارت 
را نگه داریم اما اینکه شما این موضوع را مقدس می کنید و فکر می 
کنید که ما باید تا ابد شعار مرگ بر آمریکا بدهیم را قبول ندارم و من 
این نکته را از مجلس ششم قبول نداشتم. یکی دیگر از پشیمانان عباس 
عبدی بود که در مصاحبه با باری روزن افسر مطبوعاتی سفارت امریکا 
گفته بود: گروگانگیری را اشتباه می داند و متاسف است  که بخشی ازاین 
رویداد است و اینگونه پشیمانی خود را از تسخیر سفارت آمریکا در ایران 
اعالم کرده بود . نفر سوم عباس زریباف بود که سال ۱۳۵۸ وارد سازمان 
مجاهدین خلق شد و در چهارمین روز عملیات مرصاد کشته شد. نفر 
چهارم و پنجم ،حبیب اهلل بی طرف و معصومه ابتکار بودند که به طور 

غیر مستقیم در رگه های فکری و سیاسی حزبی  نمود پیدا می کنند. 
در رابطه با این پشیمانی ها رهبر معظم انقالب در دیداری که با خانواده 
شهید ییالقی داشتند به تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو 
خط امام )ره( اشاره و فرمودند: جوان نسل اول، کسانی بودند که از روی 
احساسات، از روی هیجان ]کار کردند[؛ احساسات بود، احساسات خوبی 
هم بود و همان احساسات کار کرد، یعنی یک نظام کهن را سرنگون کرد و 
اسالم را رو آورد؛ این را ما کوچک نمی گیریم، اما غالبا دانه دانه افراد نمی 
گویم همه از روی احساسات النه جاسوسی را آن روز رفتند و با شجاعت 
تمام گرفتند، اما بعدا رفتند با آمریکایی ها صحبت کردند و عذرخواهی 
کردند؛ این ناشی از چیست؟ ناشی از کم عمق بودن آن انگیزه است. آن 
انگیزه متکی به یک زیرساخت محکم نبود؛ انگیز بود، اما زیر ساختش 

محکم نبود.شرارت ها بررسی کنیم.
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جنگجوهای پشیمان شده

و هر لحظه زمزمه  بود  ثمر رسیده  به  انقالب  میوه 
دانشگاه  رسید.  می  گوش  به  دشمنان  توطئه  های 
میدان جنگی بود برای جوانان انقالبی ؛ جوانانی با داشتن تیپ 
و منش های متفاوت و متمایز. آمریکایی ها در پی برنامه ریزی  
وسودای کودتاهی همچون کودتاه 2۸مرداد بودند. در آن روز 
ها توطئه های آمریکا علیه انقالب اسالمی شروع شده بود و 
بعد از تسخیر سفارت، اسناد کشف شده تالش واشنگنتن برای 
شکست انقالب را افشا کرده بود. در این اثنا جمعی از جوانان 
انقالبی  فکر  به  اسالمی  جمهوری  حزب  به  متمایل  مسلمان 
بزرگتر از انقالب اول بودند که به تعبیر امام از آن به عنوان 
انقالب دوم یاد می شود. انقالب دوم انقالب آخر مردم ایران 
بود. در بحبوحه اتفاقات آبان ماه سال ۵۸ امام به ایراد سخنرانی 
پرداختند و  فرمودند: بر دانش آموزان ،دانشگاهیان، و محصلین 
علوم دینیه است که با قدرت تمام،حمالت خود را علیه آمریکا 
و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد شاه مخلوع 
جنایتکار نمایندو این توطئه بزرگ دشمن را بار دیگر شدیدا 
محکوم کنند. دانشجویان با شنیدن این جمالت چراغ سبز امام 
را دریافت کرده وبا شور وافری نسبت به تسخیر و اشغال النه 
جاسوسی اقدام کردند. رهنمود های امام در بزنگاه های تاریخ 
همیشه راهگشا دانشگاهیان بود. مکانی که در ظاهر نام سفارت 
به  اما در بطن آن چیزی جز خیانت  به دوش می کشید  را 
ملت ایران و استکبار نمایان نمی شد. انقالب اسالمی به شدت 
ایاالت متحده آمریکا را عصبانی کرده بود زیرا ایران ژاندارم آنها 
در منطقه بود. هرگاه با دید نخبگانی به  مبانی و بنیان های  
گفتمان امام رجوع می شود برای خواص جامعه و حلقه های 
میانی به وضوح نمایان می شود که  دانشجویان نقش کثیری 
در برون رفت از مشکالت را ایفا می کنند.۱۳آبان تداعی کننده 
آزادی ملت ایران از دست استکبار بزرگ می باشد. دانشجو به 
عنوان موتور متحرک جامعه و با دید نخبگانی باعث پیشرفت 
کشور و سینه سپر کردن در مقابل جنایتکاران تاریخ می باشد.

خداوند منان را شکر می گوییم که ملت ایران با بصیرت ،درس 
های بزرگی از انقالب باشکوه و رهبر فرزانه خویش آموخت و 
روز به روز با تحقق وعده های الهی و گفتار و کردار و ایمان آنها 
به حقانیت بودن این انقالب بیشتر می شود و پایه ها و ستون 

های آن را پایه گذاری می کنند.

انقالب دوم
عـلیرضا رادمـردامیر محـمد صـالحی
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آمریکا ستیزی »پوشالی«
نقدی بر حرف تا عمل جمعی از مسئولین...

اسالمی  انقالب  بخواهیم  اگر 
از  یکی  عنوان  به  را  ایران 
جریان  و  شاخص  انقالبهای 
ساز در تاریخ جهان به لحاظ ایدئولوژیک 
موشکافی و به عبارتی تعریف کنیم؛ بدون 
شک شاخصه »استکبار ستیزی« از جمله 
شاخصه های اصلی می باشد که به نوعی 
می توان گفت جهانیان با آن مؤلفه است 
سوال  شناسند.  می  را  انقالب  این  که 
منظر  در  ستیزی  استکبار  که  اینجاست 
به چه معناست؟  جمهوری اسالمی دقیقاً 
ده  چند  شور  این  تا  شد  باعث  چیز  چه 
سایر  و  آمریکا  متحده  ایاالت  علیه  ساله 
و رشد  بگیرد  پا  ایران  در  غربی  قدرتهای 
کند؟ استکبار که واژه ای برگرفته از قرآن 
نفی  دینی  قاعده  از  گرفته  پایه  کریم، 
ورزیدن  تکبر  به معنای  لغت  و در  سبیل 
و خودبزرگ بینی است را می توان برای 
افراد، گروه ها و دولتها به کار برد که در 
دولت  ورز  استکبار  از  دقیق  منظور  اینجا 
ایاالت متحده است. بر همگان آشکار است 
که چگونه این کشور در طول سالیان کوتاه 
تا به امروز سعی در فرمالیته  حیات خود 
امور  المللی و دخالت در  سازی نظم بین 
سایر کشورها داشته است تا به زعم خود 
سازد  تأمین  طریق  این  از  را  الزم  منافع 
و نهایتاً همین دخالتهای بی حد و حصر 
کاپیتوالسیون  همچون  اشکالی  قالب  در 
که  بود   ... و  وابسته سازی  و  و جاسوسی 
چراغهای نخستین را برای انقالب اسالمی 
ستیزی  استکبار  این  بنابر  کرد.  روشن 

به  نه  یعنی  اسالمی  جمهوری  منظر  در 
یکجانبه  به  نه  و  تحمیل  به  نه  زورگویی، 
گرایی قدرتها و در رأس آنها ایاالت متحده 

آمریکا علیه ایران.
اما الزم است بحث های نظری و تاریخی 
جمهوری  امروز  به  و  بگذاریم  کنار  را 
در  اجمالی  نگاهی  با  برگردیم.  اسالمی 
همچنان  ستیزی  استکبار  که  یابیم  می 
نظام  ی  دنده  چرخ  ارکان  از  اصلی  رکن 
امروز  روابط  شرایط  است.  فکری سیستم 
ایران و آمریکا اصاًل با دوران پهلوی قابل 
مقایسه نیست و دیگر اثری از آن زورگویی 
در  را  ها  یانکی  کالسیک  ورزی  تکبر  و 
باید  چند  هر  دید.  توان  نمی  ایران  قبال 
گفت که به بن بست خوردن تالشهایشان 
شکل  به  سنتی  زورگویی  آن  تکرار  برای 
ها  تحریم  قالب  در  استکبار  از  جدیدی 
زورگویی  این  اما  شده  منجر  تهدیدها  و 
یک  نمایش  به  شبیه  بیشتر  جدید  های 
اراده  بزرگ »اعالم عجز در مقابل  تابلوی 
اما  گفتیم  را  مقدمات  است.  ایران«  ملت 
بقای  برای  سیستم  هر  چیست؟  نتیجه 
خود نیاز به جذب فیدبک ها و بازخوردها 
نه یک  نقد »صحیح« سیستم  دارد؛ پس 
حیاتی  عنصر  یک  بلکه  نامطلوب  عنصر 
این  در  بخواهیم  اگر  باشد.  می  آن  برای 
جمهوری  ستیزی  استکبار  خاص،  زمینه 
اسالمی ایران را نقد کنیم، معضل اساسی 
و  گفته  تناقض  خورد  می  چشم  به  که 
عمل برخی مسئولین است. اگر آمریکا را 
شیطان بزرگ میخوانیم پس نباید تابعیت 

ظالم  را  آمریکا  اگر  باشیم.  داشته  را  آنجا 
صف  در  فرزندانمان  نباید  پس  شناختیم 
اگر  و  بشکنند  و دست  آمریکا سر  ویزای 
آمریکا را مستکبر معرفی کردیم پس نباید 
قبله آرزویمان یک کشور زورگو باشد. در 
نتیجه )برخی( مسئولین باید توجه داشته 
خود  عمل  و  رفتار  دوگانگی  با  که  باشند 
اند.  ریخته  دشمن  آسیاب  به  آب  تنها 
استکبار ستیزی نه تنها رکن اساسی این 
نظام است بلکه از پایه های اصلی ساخت 
آینده این کشور است. ایران آینده ما که 
قصد دارد در نظام بین المللی حرفی برای 
از قطب های دارای  و  باشد  گفتن داشته 
المللی  بین  نظام  در  عمده  قدرت  سهم 
آمریکا  هیمنه  زدن  کنار  جهت  در  باشد؛ 
سازی  قطبی  چند  اصلی  مانع  عنوان  به 
نظام بین المللی نیاز به پیش شرط هایی 
دارد که یکی از این پیش شرط ها روشن 
سازی تکلیف نهایی ما با غرب است. پس 
مقصد  و  ایم  شده  وارد  مسیر  این  به  اگر 
تمرکز  همه  این  بنابر  است  مشخص  ما 
نه  باشد  واال  مقصد  آن  سوی  به  باید  ما 
با  و  بگذاریم  خود  اینکه چوب الی چرخ 
یا  غرب  تابعیت  کسب  قبیل  از  اقداماتی 
ویزای تحصیلی و کاری و ... برای خود یا 
فرزندانمان دشمن شاد کن شویم. سخن 
پوشالی«  ستیزی  »استکبار  آنکه  پایانی 
پدیده مهلک و آسیب زایی است که کشور 
را از مسیر اهداف عالیه خود منحرف می 
صد  »دو  که  بدانند  امر  مسئولین  و  کند 

گفته چو نیم کردار نیست...«

علی پورتقی؛ سردبیر سابق صارم
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بود و مطمئن بودند آمریکا همچنان همین 
گونه رفتار خواهد کرد.

روایت بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد؟
جریان از این قرار بود که تمام دانشجویان 
امام  چون  و  کردند  درست  شورایی  تهران 
آن موقع درقم تشریف داشتند سه نماینده 
مشخص کرده بودند که اگر دانشجویان به 
مراجعه  ها  این  به  ندارند،  دسترسی  امام 
آیت  و  ها  خویینی  موسوی  آقای  کنند. 
ازاین  جزوی  فعلی(  )رهبر  ای  خامنه  اهلل 
اهلل  آیت  به  دانشجویان  بودند.  نمایندگان 
ایشان  چون  نداشتند  دسترسی  ای  خامنه 
االسالم  حجت  آقای  با  بودند  رفته  حج  به 
موسوی خویینی ها رفتند و صحبت کردند 
نگرانیم و می ترسیم و ممکن است  ما  که 
زحمات  تمام  و  بدهد  انجام  کاری  آمریکا 
ما را به باد بدهد. ما نظرمان این است که 
امام  االن  کنیم.  اشغال  را  آمریکا  سفارت 
ما  و  چیست  نظرتان  شما  هستند.  درقم 
چه کنیم؟ آقای موسوی خویینی ها گفتند 
امام  اگر  بعد  اشغال کنید  و  بروید  که شما 
مخالفت کرد شما سریع خارج شوید و اگر 
تأییدتان کرد شما به کارتان برسید. زمانی 
که آقای موسوی خوئینی ها با امام تماس 
نماز  در حال خواندن  امام  گرفتند حضرت 
کردند  آقا صحبت  احمد  سید  با  که  بودند 
مسئله  که  کردند  اصرار  ایشان  که  بعد  و 
متوجه  امام  باید  و  است  مهمی  ی  مسئله 
بشوند و در جریان قراربگیرند بین دو نماز 
به امام گفتند و امام در جواب فرمودند که 
دانشجویان کار خوبی کردند و انقالب دوم 
باعث می شد  اقدام  این  است چون  همین 
که دست آمریکا کوتاه بشود و بعد حضرت 
االن  که  فرمودند  و  داشتند  سخنرانی  امام 
آمریکا  سفارت  و  رفتند  انقالبی  های  بچه 
انقالب دوم است و  این  رو اشغال کردند و 
همین جا جمله کلیدی آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند را فرمودند. 

این مسائل را چگونه تحلیل می کنید؟
کنیم  نگاه  جامع  را  مسئله  این  بایستی  ما 
یعنی هم نگاه سیاسی هم نگاه امنیتی و هم 
نگاه حقوقی داشته باشیم. اگر نگاه ما صرفاً 
نگاهی حقوقی باشد کار کار درستی نبوده 
یعنی حقوق می گوید این کار را نکنید .طبق 
قانون بین الملل هر کشوری یک سفارتخانه 
هم  بکند  بخواهد  کاری  هر  حاال  دارد  ای 
بکند می توانند طبق قانون برخورد با عنصر 
حق  اما  کنند  بیرون  را  افراد  آن  نامطلوب 
این که آن سفارت را اشغال بکند ندارد. از 
لحاظ امنیتی اگر واقعاً سفارت آمریکا اشغال 
نمی شد انقالبی هم نمی ماند. چون تجربه 
ازسال۱۳۳2نشان داده بود و حتی در کشور 
های دیگر هم آمریکا این کار را کرده است 
یعنی سفارتخانه را تبدیل به یک جاسوس 
بیرون  اسنادش  که  همانطور  کرده  خانه 
بررسی  بخواهیم  لحاظ سیاسی  از  اگر  آمد. 
کنیم بازهم درست نبود چون که درعکس 
ها و فیلم ها نشان می دادند دانشجویان از 
دیوار باال می رفتند و از آن سمت پایین می 
آمدند. این باعث شد که خیلی از کشور ها 

علیه ایران شوند.
»کلیه  بود  شده  گفته  داوری  دیوان  در 
باشد  این قضیه مطرح شده  در  دعاوی که 
قابل بررسی است. عده ای  باشد«  یا نشده 
رفتند به همین دیوان داوری که بین ایران 
و آمریکا مطرح شده بود شکایت کردند که 
اموال ما را درایران مصادره کردند. اصال قرار 
ورود  قضایا  این  به  داوری  دیوان  که  نبود 
نفت  مثل  دیگری  درموارد  بود  قرار  و  کند 
و گروگان ها این دیوان ورود کند.اما چون 
»کلیه  که  بودند  کرده  اضافه  را  جمله  این 
باشد  این قضیه مطرح شده  در  دعاوی که 
یا نشده باشد« خب این قضیه مطرح نشده 
بود. فرد می رفته و می گفته من تابع آمریکا 
هستم و اموالم درایران مصادره شده است و 
تابع  تو  گفته  کسی  چه  گوییم  می  ما  بعد 

در  آمریکا  ایرانی.  تابع  تو  و  هستی  آمریکا 
تابع  گوید  می  تو  قانون  گوید:  می  پاسخ 
تابع من  من است قانون من هم می گوید 
است.خب هرکسی بتواند پنج سال درآمریکا 
بماند می تواند گرین کارت بگیرد یا حتی 
زودتر. خالصه ادامه قضیه این می شود که 
کرده  مصادره  را  ما  اموال  شما  گویند  می 
و  جا  آن  افتاد؟  اتفاقی  چه  نهایتا  بعد  اید. 
در این دیوان ایران کشور بد حساب بود و 
حکم  دیوان  حساب.  خوش  کشور  آمریکا 
صادر می کرد و می رفتند پول از حساب ما 
بر می داشتند. خیلی ها اموالشان در ایران 
مصادره شده بود می رفتند به دیوان شکایت 
بازیرکی پس می  را  اموالشان  و  می کردند 

گرفتند.
با دانشجویان  در آخر، سخن یا حرفی 
ونسل جوان امروز اگر دارید بفرمایید؟

و  بروند  میکنم  خواهش  دانشجویان  از  من 
تاریخ  های  کتاب  بخوانند.  را  ایران  تاریخ 
نفت،تاریخ  صنعت  شدن  ملی  ایران،تاریخ 
زیادی  منابع  و  ذخایر  که  عثمانی  کشور 
بروید  و...  گاز  و  برق  و  نفت  را داشت مثل 
بخوانید و ببینید چگونه این کشور را نابود 
را  سوریه  اخیر  اتفاقات  دانشحویان  کردند. 
بخوانند که چگونه داعش ورود کرد به آنجا 
معظم  مقام  سخنان  کشت.  را  ها  خیلی  و 
سخنرانی  ایشان  بدهند.  گوش  را  رهبری 
و  بود  امنیت  شان  اصلی  بحث  که  داشتند 
بدون امنیت نمی شود زندگی کرد. خالصه 
و  تاریخی  های  کتاب  عزیز  دانشجویان 
تاریخ ایران را بخوانند. دانشجویان خودشان 
متوجه می شوند که این ها چه کرده اند و 
آن موقع هست که هیچ وقت گول آمریکا را 
نمی خورند و اگر آن ها می گویند که همه 
است  این  هدف  دهیم  می  شما  به  را  چیز 
که امنیت ما را بگیرند. امنیت اگر نباشد نه 

جانی می ماند نه مال و نه نانی. 
ان شاهلل که موفق و موید باشید.
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خدمت  سـالم  عـــرض  با 
ازهمه  اول  اســـتادعزیز... 

خودتان را معرفی بفرمایید.
سالم  عرض  الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم   -
علی  به  مشهور  غالمعلی  علی  بنده  دارم 
بین  حقوق  دکترای  هستم.  پور  غالمعلی 
الملل دارم و دانشگاه امام صادق )ع( درس 
خواندم و اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه 

پیام نور کرمان هستم.
اصلی  بحث  سراغ  بریم  ممنونم.   -
این تاریخ  به  این که گذری  اول  مان. 

و مناسبت مورد اشاره داشته باشیم
-۱۳ ابان را تبریک می گویم هم به دانش 
)ره(  امام  طرفداران  به  هم  عزیز  اموزان 
که امام دراین روز تبعید شد به ترکیه و 
استکبارند چون  که ضد  هایی  آن  به  هم 
سفارت  به  ۱۳آبان۱۳۵۸دانشــــجویان 
آمریکا حمله کردند و النه ی فسادی بود 
آنرا  و  کردند  ورود  آن  به  دانشجویان  که 

پیروزمندانه فتح کردند.
به  جاسوسی  النه  تسخیر  بحث  در   -

تسخیر  جاسوسی  النه  اگر  شما  نظر 
نمی شد چه اتفاقاتی می افتاد؟

- اگر ورود نمی شد حتماً اتفاق دیگه ای 
اشغال  فرمودند  امام  که  این  و  افتاد  می 
النه جاسوسی انقالب دوم است و از انقالب 
اول مهم تر بخاطر همین بود. چون آمریکا 
کار  داشت  که  سالی  یک  حدودا  دراین 
که  مختلفی  های  گروه  به  فقط  کرد  می 
بودند  کرمانشاه  یا  شمال  یا  درکردستان 
مثل کومله ها کمک مالی می کرد یا مثاًل 
یا  کرد  می  منفجر  را  گاز  لوله  های  خط 
می  ایجاد  کشور  در  ثباتی  بی  و  ناامنی 
کرد مثاًل کودتای نوژه را سامان دادند که 
اقدامات  این قطعاً  بر  بنا  به جایی نرسید. 
ایران  به هرحال چون  کردند  مخربی می 
ها  آن  فرمان  به  گوش  و  منطقه  ژاندارم 
وگازی  نفتی  ذخایر  ازلحاظ  ایران  بود. 
از  دارد.  و  داشته  باالیی  خیلی  جایگاه 
حساسی  محل  در  نیز  ژئوپولتیکی  لحاظ 
است. ایرانی که در دست آن ها بود متحد 
اسراییل بود که به مانند بچه ی لوس وننر 

شده  مستقل  ازشان  حاال  که  آمریکاست 
بود. قطعاً برایشان سخت می گذشت و در 
واقع باید کاری انجام می دادند که جلوی 
ایران را بگیرند. دانشجویان یادشان نرفته 
مصدق  جریان  در  سال۱۳۳2  در  که  بود 
که او شاه را از ایران بیرون کرده بود و شاه 
برگردد  ایران  به  دیگر  که  کرد  نمی  فکر 
منفی  موازنه  واسطه  به  آمریکا  به  مصدق 
شوروی  نه  گفت  می  و  بود  کرده  اعتماد 
نه انگلیس یعنی نه به انگلیس امتیاز می 
دهیم ونه به شوروی. پس رفته بود سراغ 
او  به  آمریکا  آمریکا.  نام  به  سومی  قدرت 
و  دهیم  می  وام  شما  به  ما  که  داد  قول 
کنیم.  می  کمک  شما  به  نفت  فروش  در 
درآن برهه ایران نمیتوانست نفت خودش 
بود  شده  صفر  نفت  فروش  و  بفروشد  را 
وامی  نه  نکرد  ما  به  کمکی  نهایتاً  .آمریکا 
به ما داد و نه کمکی به فروش نفت ما کرد 
و حتی به این ها هم راضی نشد و بر علیه 
همین مصدق به کمک انگلیسی ها کودتا 
نرفته  یادشان  را  ها  این  دانشجویان  کرد. 

علی غالمی - امیر محمد صالحی
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