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 سالم و المسلمین دکتر نجف لک زاییسخنران: حجت اال

 و نیروی بیگانه -روشنفکری   -دین   -دولتنیروی  :در جلسه قبل عرض شد چهار نیرو در شکل دادن تحوالت ایران معاصر نقش داشتند

را به عنوان یک  سکازمان تروریسکتی     پاسداران انقالب اسالمیسپاه  ،این هفته اتفاق افتاد و دولت سلطه گر امریکا رکه د در جلسه امروز با توجه به آنچه

 .بپردازیم الت ایران با محوریت امریکا، در تحوخواهیم به بحث نقش نیروی بیگانه  می ،کرد معرفی

 حقایق را وارونه نشان می دهند. طاغوت، کهست کریم هم ذکر شده این ا اساسا یکی از ویژگی های طاغوت که در قرآن

و برای دهد ه نشان میحقایق را وارون ،به خاطر همین ویژگی امریکاست . امریکا همچون ابلیس نیز امام فرمود امریکا شیطان بزرگ است حضرت این که

حالیککه   آن هکم در -استفاده ککرد  ،مردم ژاپن علیهولی تنها کشوری که از بمب اتم گوید من مدافع حقوق بشر هستم کند. میآن مصوبه هم تصویب می

د مکا بکا   گویک مکی  اسکت. پشکتیبانش   ،هسکت ردنیا دد ما طرفدار دموکراسی هستیم ولی هرجا دیکتاتوری گویامریکا می امریکا بود. -ندتسلیم شده بود آنها

 .مدافعش هستند ،هستنظیر سازمان منافقین و داعش هرجا ی  گروه تروریستی  درحالیکهکنیم تروریسم مبارزه می

 تا شما بیشتر با فضای روابط ایران و امریکا آشنا شوید. کنمایرا ن می من اشاره ای به مراحل دخالت امریکا در

 یاد کنیم.  ،بعد از انقالب در این رابطهاز دو مقطع قبل از انقالب و می توانیم  به طور کلی

 است. شروع شدهتالش ایرانیان برای ملی کردن صنعت نفت، در زمان دهه بیستاواخر از  جدی به طور روابط ایران و امریکا ، در قبل از انقالب

دکتکر محمکد   ایرانیهکا بکه ویکژه    ن زمان، منتها آ .آغاز شدیران امور امریکا در مداخله جدی ا ترومنریاست جمهوری در زمان و بعد از جنگ جهانی دوم 

 کند.مقاومت  ،ها یانگلیسچپاول نفت توسط در برابر آمده تا  به کم  ایراناعتقادشان آن بود که امریکا  ند.داشت ییاننگاه مثبتی به امریکا ،مصدق

ملی شود  ،ید لذا باید نفت ایرانآدست ه گفتند بودجه این برنامه باید از نفت ایران بنوشتند.  (ش 1327) ای ایرانیها را امریکاییان درتوسعه بر اولین برنامه

 انگلیسی ها این مطلب را نپذیرفتند. .دخالتی نداشته باشندو انگلیسی ها در آن 

انگلیسی هکا سکراا او رفتنکد ککه کمک  کنیکد نفکت را دوبکاره از ایکران           گشت.رئیس جمهور امریکا  آیزنهاورو  شددوره ریاست جمهوری ترومن تمام 

 .کردنداجرا  ،و امریکاییان علیه دکتر مصدق نوشتندرا انگلیسی ها  1332مرداد  28نقشه کودتای  .بگیریم

کودتکا،  پکس از   .بکاربرد در این زمینه  را "سگ زرد برادر شغال است"المثل  امریکاییها  اعتماد نکن و ضرببه  گفتبه دکتر مصدق  آیت اهلل کاشانی 

 رسید.هلند و فرانسه به درصد  20 و درصد انگلیس 40 ،درصد به امریکا40 ؛نفت ایران تقسیم شد

مکا   دمکوکرات بکوده و  ترومن انجام دادید و به ما ربطی ندارد تکرومن از حکزب   به مصدق این بود که اینها توافقاتی بوده که شما در زمان آیزنهاور توجیه 

گوینکد   و میرسند خواهان به قدرت می کنند بعد جمهوریآیند با کشوری توافقاتی می ها می دموکراتاست . همیشه همین طور بوده جمهوری خواهیم

 های امریکاست. فرمول ثابت در همه دوره این تقریباً .به ما ربطی ندارد

و انگلیسی ایکن   ها های امریکایی یکی از شگردکه جلوی نفوذ کمونیسم را بگیرند؛ انجام شود  ایران اصالحات ارضی در که ودشدر دوره کندی قرار می

گیرد بر  گفتند مملکت را دارد کمونیسم می کردند و می بعد شعارهای اینها را پخش می .دادند که شعارهای کمونیستی بدهید بود که به ی  عده پول می

 مصوبه میگذاشتند که باید جلوی کمونیسم را بگیریم. اساس آن



بعکد محمدرضکا    کنکد اصالحات ارضی را اجکرا  سیاست که ت وزیر به محمد رضا تحمیل کردند به عنوان نخسامریکا بود را سفیر ایران در  که علی امینی

-ککه امکام مکی    عککس معکرو     آن دهکم. من برای شما انجام د بگویید یهاوشما از علی امینی میخ هرچه  :امریکا گفت پهلوی احساس خطر کرد و رفت

 !رود درحالیکه پاهای کندی روی میز استبرای این دوره است که شاه به دیدار کندی می "شوداز دیدن آن کام انسان تلخ می" :فرماید

ه ایکن اقکدام ایکن شکد ککه      نتیج .کردند اعالمکه شش اصل را به عنوان انقالب سفید شد شاه مبدع انقالب سفید و کندی آمد علی امینی را کنار گذاشت 

 قرار گرفت. ها ییدربست در اختیار امریکا پیشحکومت های ایران از آن به بعد و شاه ایران بیش از 

و  به اصکطالح آنهکا   منطقه خاورمیانهگفتند  .ست دو ستونی را مطرح کردسیا رئیس جمهور بعدی امریکا، دکترین نیکسون مطرح شد و نیکسوندوره در 

مطابق سیاست های امریکا  ون احتیاج داریم که این منطقه را، گفتند ما به دو ست .امریکا قرار بگیرددر اختیار تماماًبه اصطالح ما، باید غربی جنوب آسیای 

بنکابراین ایکران ژانکدارم امریککا در      .که ایران می باشکد ستون نظامی ی   است وی  ستون مالی که عربستان و حافظ امنیت اسرائیل هم باشند  پیش ببرند

 .منطقه شد

 .خرند ، میدر منطقهپیاده و اجرای سیاست های امریکا نیروی دریایی و هوایی ایران امکاناتی از امریکا برای پس در این دوره، 

که در  نام داشتساواک  بود، به عنوان بازوی سرکوب و تشکیل شد در ایران 30از دهه آموزش اسرائیلی  با وها  از نیروهایی که به کم  امریکایی یکی

 . بیشتر شد هایش  سرکوب 50دهه 

مریکاییان در ایران مرتکب جکرم و  یعنی مجلس قانونی تصویب کرد که اگر ا.  تبعید شد  1343در تصویب کاپیتوالسیون  اعتراض علیه  خود امام بخاطر

اینها در اختیار دولت امریکا خواهند بود و دولت امریکا مطابق قوانین خودشان آنها را محاکمه  اه های ایران حق محاکمه آنها را نداردجنایتی شدند دادگ

 بردنکد. ش را بککار  که هنوز متمدن نشدند و تعبیکر تکوح    باشیم قوانین کشورهایی توانیم تابع یدلیلش هم این بود که ما ملت متمدنی هستیم که نمکند.می

 .به کشوری که با تمام وجود تابع امریکا و زیر سلطه امریکاستشود می لیایران تبدپس تبعید امام بخاطر امریکایی هاست .

 شده است.اسرائیل و تماما نوکر امریکا متمدن  ،به عنوان ی  ملت مسلمانیعنی ملت ایران . شود اینهاست چیزی که باعث خشم ملت ایران می آن

 ،دیکتکاتوری  و نفکی اسکتبداد  آزادی یعنکی    ،استقالل یعنی نفی اتکای به بیگانه ،ستما ا مردمانقالب که شعار اصلی جمهوری اسالمی ، آزادی ،استقالل 

فقکط   انایرانیک  گوید من تحقیر شکدم  با انقالب اسالمی می گر این نظام سلطه کند.مین میاستقالل و آزادی را برای ما تأجمهوری اسالمی یعنی نظامی که 

 .بلکه ما را تحقیر کردند ،انقالب نکردند

شکما از یک     !ری را دارنکد ساقط ککردن هواپیمکای مسکافرب    ،کارنامه زشت خودشان اینها آنقدر پست بودند که از کم  صدام در جنگ هم بگذریم در

 !ت و فرعونی چه انتظاری داریدطاغو چنین 

تا فرعون فرعون است نمیشکود   به ما اجازه نمیدهدنظام سلطه وجود داشته باشد چون خدا  که خواهیمنمییعنی ما  نزاع امریکا و ایران نزاع وجودی است 

 .با آن ارتباط داشت

 . .رابطه نداریم  با امریکا ،امام فرمود تا امریکا دست از سلطه برندارد

 ؟در ذهن نسل های جوان چه کاری میتوانند بکنند "مرگ بر آمریکا"بانوان حوزوی و مبلغه برای احیای شعار : 1سوال 

 شیطان نمیتواند خیرخواه ما باشد. تاریخچه جنایات امریکاییان است یعنی نشان دهیم کههمین تبیین  ربهترین کا

 عمل کنند؟ ندتوان میطالب حوزه علمیه چگونه  ت در این زمینهور اسبه معرو  متوجه مسئولین کش ید اصل امرددر جلسه قبل فرمو: 2لسوا

بکه هکر   خباثت های امریکا شدند و هم مسکئولین.  هم مردم متوجه  اینست که  پاسداران انقالب اسالمییکی از برکات تصمیم امریکا مبنی بر تحریم سپاه 

 الم علیکم و الرحمه اهلل و برکاتهوالس                                                                                                    .آگاهی بخشی هست حال همچنان وظیفه ما 


