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عـاش سـعيداً و مـات سـعيداً و شـهيداً و             . شـد  مند مى  يافت و دنياى علم و دانش بيشتر بهره        دست مى 
اهللا عن االسالم و عن امام الثورة و عن االمة االسالمية خير الجزاء و حشرهما اهللا تعالي مع اوليائه عن               جزاه

  .االنبياء واالوليائه صلوات اهللا عليهم
  
***  

  

  ، پر چالش ترين رويداد انقالب اسالمي58ماه  آبان13
  

تـرين رويـدادهاي تـاريخ انقـالب           را شايد بتوان از پرچـالش      58 آبان   13تسخير سفارت آمريكا در     
دانست، رويدادي كه روند انقالب اسالمي را حتي تا چندين دهه بعد از پيروزي آن تعيـين كـرد و                    

 ردپـاي ايـن رويـداد بـزرگ را        . يار عميقـي گذاشـت     تـاثير بـس     در مناسبات ايران با آمريكا وجهان     
آيـد،    مـي  آنچـه در پـي    . خلـي و خـارجي ايـران يافـت        توان در بسياري از رخدادهاي سياست دا       مي

بازكاوي چرايي و چگونگي اين رويداد تاريخي است و تاثيري كه در جريانات بعد از خود داشت                 
فعلـي   مجلس شوراي اسالمي و مديركل مشاور رياست ( در گفتگو با آقاي حسين شيخ االسالم كه

در ايـن گفتگـو، شـيخ االسـالم از          .مورد بحث و بررسي قـرار گرفتـه اسـت         ) امور بين الملل مجلس   
  .گويد  ميفضاي بين المللي در دو مقطع زماني دوران تسخير سفارت آمريكا و شرايط فعلي

  

انقالب را به رسميت شـناخته     در زمان انقالب كه دولت مستقر شده بود و برخي كشورها،            : جماران
چـرا ايـن   . بودند و برخي نهادها مستقر شده بودند، يكسري از دانشجويان، سفارت را تسخير كردند    

  اتفاق افتاد؟

درست است دولت موقت سركار بود مهندس بازرگان كابينه اش را تشكيل داده             : شيخ االسالم 
 را از   هـا   شـود ملـت     نمـي  يـد اشـتباه كنـيم     ولـي مـا نبا    .بود و شوراي انقـالب آن را تائيـد كـرده بـود            

اه بزرگ كردند به شاه كـه در دنيـا سـرگرادان بـود               يك اشتب  ها  آمريكايي. تاريخي شان بريد   سابقه
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 28تاريخي از كودتاي     با توجه به جنايات شاه نسبت به ملت و سابقه         . اجازه دادند وارد امريكا شود    
دانيد كه از داخل سفارت عليـه دولـت           مي . بودند مرداد ماه كه دغدغه ملت بود، ملت بسيار حساس        

 كودتـا كردنـد و شـاه را بـه      ها   آمريكايي ،رفت1332ر سال   وقتي شاه د  . ملي دكتر مصدق اقدام شد    
 گذاشت و سر امكانات اين      ها  ايران برگرداندند به همين دليل شاه خود را كامل در اختيار امريكايي           

 بـود و هـم      هـا   ژاندارم منطقه براي حفظ منافع آمريكايي     . كشور چيزي آورد كه در تاريخ خوانديد      
.  بود اين قـضيه در حافظـه ي ملـت ايـران بـاقي مانـد         ها  چنين جريان امن نفت در خدمت آمريكايي      

ملت ايران متوجه بود كـه ايـن   .  ايران برگرداند مردم نگران بودند كه نكند آمريكا شاه را دوباره به       
ايـن امـام آن دكتـر       .  نيـستند  32 مـردم سـال      57 اين مردم سـال      .انقالب اسالمي، نهضت ملي نيست    

فهمند يا نـه؟ اينكـه آمريكـايي كـه            مي  هم اين را   ها  ستيم كه امريكايي  دان  نمي ولي ما . مصدق نيست 
اين اشتباه را يكبار نسبت به ملت ايران كردند آيا تكرار نخواهند كرد؟ ما درخواست كرديم شاه را           

خواهيم تا در دادگاهي عادل كه حضور بين المللـي هـم             مي الم كرديم شاه را   اع. به ما بدهند ندادند   
  .در آن اشكال ندارد، نسبت به جناياتي كه كرده محاكمه كنيم

  

  شد نظام بصورت حقوقي اقدام بكند؟  نميچرا دانشجويان اين چنين اقدام كردند؟ آيا: جماران
  

سي، اجتماعي فعال است طبيعي است كـه        در كشوري كه قشر دانشجو از نظر سيا       : شيخ االسالم 
اين مسئله حقوقي نبـود؟     . دانشجويان شور و حرارت بيشتري داشته باشند در سراسر دنيا چنين است           

خـواهيم محاكمـه كنـيم،        مـي  توسط دولت اعالم شد كه    . توانست انجام دهد    نمي اين كار را دولت   
 ز را همـان طـور كـه مـن و شـما تفـسير              گويم دانشجويان همه چيـ      نمي شاه را بدهيد ولي ندادند من     

خواهم بگويم ذهنيت ملت ايران اين بود كه از النه جاسوسي به ملـت            مي كردند،  مي كنيم تفسير  مي
 كردنـد معلـوم نبـود امـام پـشتيباني         مـي  آن موقع كه دانشجويان اين كارها را      . ايران خيانت شده بود   

ايـن  . ام پشتيباني كنند بايستند و اگر نه بيرون بروندكنند يا خير؟ اين كار شد به اميد اينكه اگر ام     مي
البتـه آن   .  در آن كـار دسـت داشـتند          هـا    و توده اي   ها  كار قبال يكبار شده بود، بعد از انقالب، چپي        

ايـن عكـس العمـل طبيعـي ملـت ايـران بـويژه قـشر پيـشرو                  . موقع آنها شاه را به آمريكا نبرده بودند       
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 حـداقل بگـوييم كـه       هـا    بود كه به آن    ها  توهين چندباره آمريكايي  متحرك كه دانشجويان باشند به      
  .توهين كردن به ملت ايران ،كار غلطي است

   

ي مختلفي در جامعه مستقر بودند، يكي در دولـت بـود، يكـي در               ها  در آن زمان گروه   : جماران
كـه  و دفتـر تحكـيم      }منـافقين {كـرد، از نهـضت آزادي تـا مجاهـدين خلـق               مـي  دانشگاهها فعاليت 

خواهم يك جريان شناسي ارائه كنيـد افـراد مختلـف چـه ديـدگاهي                 مي .ي مختلف داشت  ها  شاخه
  درباره تسخير سفارت داشتند؟

  

. من جز دانشجوياني كه النه را اشغال كردند نبودم        . آن زمان من خيلي فعال نبودم      :شيخ االسالم 
ي اسـالمي   هـا   انـشجويان انجمـن   جـزو د  . من اوايل انقالب در خارج از كشور در امريكا فعال بـودم           

ي سياسـي و    هـا    ضـد شـاه، فعاليـت      ها  در امريكا فعال بودم در مصاحبه     . آمريكا و كانادا و اروپا بودم     
دانشجويان كه ايـن سـفارت را       . دبير انجمن هم بودم شناخته شده بودم      . كردم  مي تظاهرات شركت 

عصر همـان روز    .  در تماس باشد   ها  اشغال كردند متوجه شدند كه نياز به كسي دارند كه با گروگان           
وارد طبقه دوم شدم كه سفير و كاردار مستقر         . دنبال من فرستادند من شب وارد النه جاسوسي شدم        

 آن موقع كارم اين بود كه در وزارت ارشاد پاسـخ مقـاالت انگليـسي را كـه بـه ايـران اتهـام                       . بودند
ويي آن موقع خيلـي فعـال نبـودم كـه االن            در كارهاي دانشج  . ي ايراني بدهم  ها  زدند در روزنامه   مي

 كه جز دسـته و      ها  آن. جريانش را براي شما بازگو كنم ولي اصل قضيه، توافق دانشجويان فعال بود            
فقط امام   حركت را تائيد كردند    اما از وقتي امام   . گروهي نبودند ولي خالص و يكدست هم نبودند       

  .و نظارت امام ودفتر امام مهم بود
   

  كردند در ايران چنين اتفاقي نيفتد؟  ميگذشت؟ فكر  مي امريكا چهدر: جماران
  

 و  هـا   جهان در قدرت مطلق آمريكا تعريف شـده بـود و مقـداري هـم كمونيـست                 :شيخ االسالم 
چيزي به اسم اسـالم در      . ماركسيستها كه شوروي پشت آنها بود و دنيا رابين خودشان تقسيم كردند           

دنيا آن موقع اينطـور بـود بخـصوص بـا نـوع تئـوري               .  نداشت سياست و صحنه ي بين المللي وجود      
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وقتـي صـحبت   . كـرد   نمـي در اروپا و غرب ديگر سر بلنـد     . ماركسيستها معنويت سر كوب شده بود     
شد به همين دليل حركت امام در پيروزي انقالب           مي شد عقب افتاده و قرون وسطايي تلقي        مي دين

كرد حالت    مي ه با آرامش كامل و ادب و تربيت صحبت         ك ها  عجيب بود نوع رفتار امام در مصاحبه      
. دادنـد همـه جـايش ايـران و اسـالم و خـدا بـود                 مـي  پاسخي كه به سئواالت   . معنوي خاصي داشت  

 هـا    خانمها را در چادر و خانه      ها  اينطور تعريف شده بود كه شرقي     . حضور خانمها قضيه ديگري بود    
  .داد كـه تظـاهرات خانمهـا بـا شـكوه تـر بـود               مـي  دارنـد بعـدها تظـاهرات تهـران را نـشان            مـي  نگه

در آن زمـان بـه      . ي زيادي خرج كرده بود تا ايـران و خـودش را بـه جهـان معرفـي كنـد                   ها  شاه پول 
صفحه ي وسط مجلـه     .  ساله را مستقيم پخش كنند     2500ي  ها   آمريكا پول داد كه جشن     ها  تلويزيون

با اينكه من در يكي از بهترين دانشگاهها دنيا . ندكرد  مي...خريدند و تبليغ تاج گذاري و       مي تايم را 
 دانـستند بايـد توضـيح       نمـي  پرسـيدم ايـران كجاسـت       مـي  ي خودم ها  خواندم از همكالسي    مي درس
دانستند كـه     مي پرسيد ايران كجاست    مي دادم كه ايران كجاست؟ بعدها با رفتار امام از هر كسي           مي

  .زند  ميكجاست و حرف اسالم را
. النه جاسوسـي ايـن را بـه اوج بـرد          . ب ايران معنويت جرات كرد خود را نشان دهد        بعد از انقال  

 در النه جاسوسي ها اشتباهي كه امريكايي. نشان داد كه ايران يكطرف است، آمريكا يكطرف ديگر
تواننـد مـا را زمـين بزننـد واز نظـر تبليغـاتي قـوي بـه مـساله                      مـي  كردند  مي كردند اين بود كه خيال    

 را گرفته بودند را ها  برنامه اي تهيه كرده بودند كه روز اول، دوم و چند هفته كه گروگان.پرداختند
كردنـد    نمـي  كشد ايـن روش تبليغـاتي را انتخـاب          مي  روز طول  444دانستند    مي اگر. دادند  مي نشان

 كـه   امام ايده و فكرشان   . توانند بكنند   نمي داد كه اينها ضعيف هستند كاري       مي چون هم چنان نشان   
اينكه ما با مـردم آمريكـا مـشكل    . كردند  ميچرا ما با امريكا دشمن هستيم، با اين رفتار به دنيا اعالم         

ايـن پديـده عظيمـي بـود چـون       .نداريم بلكه با جنايات آمريكا عليه ملتهاي ضـعيف مـشكل داريـم   
هم ربط بدهنـد و     معنويت خرد شده بود امام توانستند ماده و معنا، دنيا و آخرت، دين و سياست را ب                

. كنيم  ميآئيم و تظاهرات  ميخوانيم به خيابان  مينشان دهند اينها يكپارچه است همان طور كه نماز  
كـار معنـوي و     . دهـيم   مـي  خـوانيم راي    مـي  همـان طـور كـه نمـاز       . كار سياسي كار ديني مان اسـت      
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بعـد از ايـن دنيـا       فهميدنـد     مـي  هـا   اين خيلي مساله عظيمي بود چون غربي      . اجتماعي مان يكي است   
دانستند چطور به هم ارتباط دهند به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه ديـن در                    نمي معنويتي وجود دارد ولي   

توانستند نفي كنند ولـي       نمي زندگي فردي است و حق دخالت در زندگي اجتماعي را ندارد اين را            
جاي دنيا اسم ايران مطرح     امام در تئوري واليت فقيه كه در انقالب ايران پياده شد نشان دادند همه               

ي بـين المللـي     هـا    فكـر اسـالمي و تئـوري اسـالم مطـرح اسـت در سـازمان                ها  است همه جا مسلمان   
در رابطه با حقوق بشر، زن ، سياسـت و          . گويد  مي گويند اسالم اين را     مي ضور دارند و   ح  مسلمانان

شد قضيه    مي  گرايي ديده  حتي مسائل مهم جهان اسالم از ديدگاه ملي       . همه چيز، اسالم حرف دارد    
در شـرايط   . ي مهمي مثل فلسطين كه بزرگترين ظلم به آن شده بود ملـي گرايـي عربـي شـده بـود                    

بعد از امام، دين علي الخصوص اسالم وعلي الخصوص شيعه علي           . خوبش ملي گرايي فلسطين بود    
  .  با اين قدرت حضور يافت الخصوص تئوري واليت فقيه

  

 در رونـد انقـالب چـه اثـري گذاشـت؟ تـاثير آن را چگونـه ارزيـابي                  تـسخير سـفارت     : جماران
  كنيد؟ مي

  

چون ماهيت  . فرصت مناسبي به امام داد كه استكبار ستيزي را به جهان نشان دهند             :شيخ االسالم 
امـام  .انقالب ضد استكباري بود مهم است كه چرا امام فرمودند انقالبي بود بزرگتـر از انقـالب اول                 

شـايد بـه اعتقـاد ايـشان انقـالب اول، ضـد             . گفت  مي امام عين اعتقادش را   .  نبود غلو كردن  كه اهل 
ايـن   آن مبـارزه بـا شـاه بـود و         . ودولي محدوده ي انقالب دوم جهاني و ضد استكبار ب         . استبداد بود 

مبارزه با ظلم جهاني كه فرصـت طاليـي در اختيـار انقـالب و امـام گذاشـت كـه بواسـطه تبليغـات                         
 ظلم و ضد استكبار بودن و طرفدار مظلوم بودن و طرفدار مستضعف بـودن ملـت                 ، ضد ها  آمريكايي

. حساس عزت صدر اسالم را كردنـد وقتي انقالب پيروز شد مسلمانان ا. ايران به همه دنيا اعالم شود     
  .  ايستادند براي همين بود كه بعد از تسخيرالنه جاسوسي خيلي از مسلمانان پشت سر ما

  

كرد امام چطور اين فضا را مديريت   ميه خطرات زيادي انقالب را تهديددر فضايي ك: جماران
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  كرد؟
  

بـسيار   .تند بـود   معنويت و اعتقاداتي كه ايشان داشـ        قدرت مديريت امام متصل به     :شيخ االسالم 
واقع امر اين است كه امام ماهرانه مديريت كردن موقعيت جهـان            .  تشريح كنم   سخت است كه من   
از قبـل از انقـالب جهـت ضـد صهيونيـستي امـام              . ستكبار را تشريح كـرده اسـت      و قدرت تبليغاتي ا   

نقالب گفتيم؛  بعد از ا  . گاه شاه،امريكا،اسرائيل جدا طرح نشده است      روشن بود در سخنان امام هيچ     
 مخالفت را با ما آغاز كردند و ماشين تبليغـاتي     ها  از همان اول صهيونيست   . امروز ايران فردا فلسطين   

كردند، جنگ   ميترور در روز روشن . ي مختلفي عليه ما شدها توطئه.  بود ها  صهيونيستدنيا دست   
تكيـه بـر مـردم بـسيار         ا امام با  محاصره اقتصادي، محاصره سياسي، فشار تبليغاتي ،ر      . را راه انداختند  

خوب اداره كرد در عرض كمتر از چند ماه رئيس جمهـور، نخـست وزيـر و نماينـدگان مجلـس و                      
ي هـا    بچه ها  در محله . انداختند  مي در اتوبوس دو طبقه منافقين بمب     . ترور شدند ... ز وزرا و  بسياري ا 

، جبهـه   ها  مام مديريت كرد گروگان   فشارهاي همزمان را ا     اين    همه. كردند  مي حزب الهي را ترور   
  .و راامام مديريت كرد...محاصره

  

خير النه جاسوسـي بـراي كـشور        ي تس ها   هزينه ها  رخدادهايي چون جنگ و تحريم     آيا: جماران
  نبود؟
  

. گويم بله   مي چرا، اگر سئوال كنيد از آنچه كه گذشت ما كار درستي كرديم من             :شيخ االسالم 
محاصـره ي سياسـي و اقتـصادي و فـشارها،     . يي كـه شـده  ها ذره اي شك ندارم با وجود همه هزينه       

شـدند بـه النـه        مي اگر موفق . زيدار  مي حادثه طبس كه خدا باما بود به دستاوردهاي تسخير سفارت         
خواهـد همـه      مي بني صدر فشار زيادي وارد كرد كه صليب سرخ        . بردند  مي جاسوسي بيايند همه را   

 را توزيع كرده بوديم در سراسر كشور كه اگر به جايي حمله كردند ها گروگان.  را ببيندها گروگان
 اسـت ولـي بنـي       هـا   عاتي شان دنبـال گروگـان     ي اطال ها  دانستيم كه پايگاه    مي .تنها چند تا را بگيرند    

جالب اسـت بدانيـد   .  را يكجا جمع كنيم كه صليب سرخ بيايد ببيند ها  صدر فشار آورد كه گروگان    
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 تحت فشار بودند، آيت اهللا خامنه اي نماينده امام در شوراي دفاع بودند تدبير كردنـد و                  ها  گروگان
خواستند براي آمدن صـليب       مي .ل جويي كردند   را قبل از آمدن صليب سرخ، ديدند ود        ها  گروگان

 بـه طـبس حملـه       هـا    را ديدنـد آمريكـايي     هـا   روز بعد از اينكه گروگـان     . سرخ همه چيز مرتب باشد    
  را ديده بودند مـاموران سـي آي اي بودنـد   ها مشخص شد كه اينها كه آمده بودند گروگان  . كردند

  خواستند ببينند هر گروگاني كجاست؟ مي
  

 در مـورد عمـل      هـا   كرديـد ذهينـت خـود گروگـان         مـي   صـحبت  هـا    بـا گروگـان    شـما : جماران
  دانشجويان چه بود؟

  

گفتنـد غيـر      مـي  كردند،  مي كردند اين قضيه موقت است پرخاش       مي در ابتدا فكر   :شيخ االسالم 
ولي بعدها نااميد شدند و حالتشان همكاري و تسليم . كند  مي گفتند امريكا ما را آزاد      مي عرفي است 

كردنـد    مي بعد از مدتي همكاري   . خواستند فرار كنند    مي تا اواسط كار بعضي از نيروهاي ويژه      . شد
  .فهميدند مساله، جريان سياسي ايران و امريكاست نه آنها  ميو

  

  بعد از اينكه آزاد شدند با اين مسئله چطور برخورد كردند؟: جماران
  

 سـن شـان بـاال بـود         هـا   شتيم كه بعضي   گروگان دا  50 ما   .بعضي شان دروغ گفتند    :شيخ االسالم 
برنامـه ي هواخـوري و غـذاي عـالي          . همه سـالم برگـشتند    . ولي براي هيچ كدام مشكلي پيش نيامد      

مـي خواسـتيم غـذاي آنهـا از همـان           .كردنـد   مي با همان وسايل وامكانات خودشان زندگي     . داشتند
 داديـم   مـي  انـه سـفارت را    كتابهـاي كتابخ  . كنـد   مـي  چيزهايي باشد كه عالقـه دارنـد و سرگرمـشان         

دانستند كه مشكل ما با اينها نيست وقـصد لطمـه زدن بـه آنهـا را                   مي .كردند  مي ورزش. خواندند مي
بعضي از آنها در سـر هـم كـردن          . كرديم  مي نداريم با آنها راجع به تاريخ بين ايران و آمريكا بحث          

  .اسناد رشته رشته شده با ما همكاري كردند
  

ركل وقت سازمان ملل متحد آقاي كورت والـدهايم بـراي حـل و فـصل ايـن                  گويا دبي : جماران
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ي بين المللي بخصوص سازمان ملل متحد چه نقـشي در ايـن اثنـا               ها  مساله به ايران آمده بود سازمان     
  داشتند؟

كردنـد    مـي  ي استكباري است و تالش    ها  ي بين المللي در اختيار قدرت     ها  سازمان :شيخ االسالم 
چـون مـسئله غيـر عـادي بـود و           . مريكا براي پيش بردن اهداف امريكـا عمـل كننـد          به عنوان ابزار آ   

من در سفارت شخـصا بـه آقـاي         . برخورد امام و روش امام بگونه اي بود كه نتوانستند تحميل كنند           
كردم يك كپـي از تعـدادي از اسـناد سـفارت را تحويـل        ميكورت والدهايم صحبت كردم تالش   

اينهـا را بخـوان ببـين چيـست؟ در          . تم طرفدار آزادي بيان و رفتار هـستيد       گف. كرد  نمي دهم اما قبول  
 بعـد آقـاي قطـب زاده كـه وزيـر خارجـه بودنـد              . نهايت روي ماشينش گذاشت اما باز هم نگرفـت        

در مجله تايم عكس من و آقاي . خواستند به من بفهمانند كه من رفتار غير ديپلماتيك نشان دادم     مي
نظـر مـن ايـن بـود كـه          . نشان داده بودند كه من با ايـشان در مـشاجره ام           كورت والدهايم را طوري     

وظيفه دبيركل سازمان ملل بود كه اين اسناد را بررسي كند بر اساس اين اسناد بـه مـا خيانـت شـده                       
. كـرديم   مـي از هر فرصتي براي بيان مظلوميت ملت و جنايتي كه آمريكا به مـا كـرد اسـتفاده                 . است

خواسـتند شـاه را       مـي  اصيت را داشت حركت دانشجويان به اين دليل بود كـه          آمدن اينها هم اين خ    
  .بگيرند تا محاكمه كنند

   

كنيد در حـال حاضـر بـا          مي شما هم اكنون به عنوان كارشناس حوزه بين الملل فعاليت         : جماران
ه دهنـد مثـل حملـه بـ         مـي  توجه به استقرار نظام، برخي دانشجويان رفتارهـايي شـبيه آن زمـان نـشان              

  بينيد؟ اصال درست است؟  مياينگونه رفتارها را در شرايط فعلي چطور. سفارت
  

اصـولي كـه آن زمـان بـود االن هـم درسـت         . نمي توانم نسخه ي آره يا نه بپـيچم         :شيخ االسالم 
اين كار را اگـر ايـشان تائيـد         . آن اصول اين بود كه ما تابع امام بوديم تابع واليت فقيه هستيم            . است

ولـي  . با درك و جو انقالبـي آن موقـع آن اصـول هنـوز هـم درسـت اسـت                   . شود  مي قفنكنند متو 
 هـا   دانشجويان االن به پختگي بيشتري رسيدند قدرت ما در دنيا فرق كرده است نسبت به سفارتخانه               

. جنايتي كـه آمريكـا كـرد ديگـر سـفارتي نـدارد كـه بخواهنـد انجـام دهنـد                    . آن ديدگاه را نداريم   
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ما تسلط اطالعاتي خوبي    . كردند، ندارند   مي زوري را كه زمان شاه به ما اعمال       كشورهاي ديگر هم    
توانم بگـويم ولـي اينقـدر         نمي آري يا نه  . بايد شرايط را سنجيد   . ي موجود داريم  ها  روي سفارتخانه 

  .بگويم كه هر چه ولي فقيه گفت همان است
  

 با توجه به تمام گذشته ي ما اين         در رابطه با مناسبات بين ايران و آمريكا صحبت كنيد         : جماران
  بينيد؟  ميمسئله را چطور

  

از آن موقع ما تـوازن    . در شرايط فعلي با همه فضايي كه هست، باز هم ما پيروزيم            :شيخ االسالم 
كـرد و    مـي آن موقع شـاه بـا پـول ايـران، نـوكري امريكـا را      . قدرت را در منطقه به همه نشان داديم     

كرد االن امريكا مبجور شده با خرج خـودش اينكـار را بكنـد       مي كنترلجريان نفت را براي امريكا      
 االن امريكـايي كـشته    .  كـشورش نيـروي نظـامي دارد       7 كشور كه در خليج فارس هـست، در          8در  
داد و نيروي دريايي قوي عليه آمريكا به وجـود آمـده            مي دهند ولي آن موقع سرباز ايراني كشته       مي

 ند تا بر دنيا حكومت كند ولي آن موقـع شـاه و آمريكـا ايـن كـار را                   ك  مي كه جريان نفت را كنترل    
در . كـرد   مي گرفت خاورميانه را تهديد     مي آن موقع كه اسرائيل داشت از نيل تا فرات را         . كردند مي

تـوازن قـوا در   .  قوي شده است كه اينك يكي از طرفداران انقالب اسـالمي اسـت            مقابل حزب اهللا  
قعيتش اينست كه اساس اين ساختار زور است به همين دليل است آنهـايي              وا. دنيا بهم خورده است   

چون اين زور بمب اتـم دارد  . در سازمان ملل حق وتو داشته باشند      كه زور بيشتري دارند حق دارند       
در اين منطقه اسـرائيلي     . كند  مي خواهد بدست آورد، از بمبش استفاد       مي اگر نتوانست چيزي را كه    

گويد   مي سيد حسن نصر اهللا   . ترسد  مي ه بترسند االن برعكس شده واسرائيل از ما       ساخته بودند تا هم   
. االن قدرت ايران با قبل قابل مقايـسه نيـست  .  امن نيست  ها  اگر درگيري شود هيچ جا براي اسرائيلي      

يكطـرف ظلـم وجـور و اشـغال و جنـگ اسـت              . يكطرف دنيا ما هستيم يكطرف ديگر امريكاسـت       
  .ق معنويت و ما هستيمطرف ديگر عدالت،اخال

 


