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توّهم بهبودی اقتصادی و رابطه با آمریكا
مقدمه

از جملـه موضوعاتی که دسـتگاه رسـانه ای غرب و دنبالـه ی داخلی آن ها 
سـعی دارنـد بـه جامعـه ی ایرانی تلقیـق کننـد، تصویری بهشـت گونه ی 
حاصـل از رابطـه ی اقتصـادی با آمریکاسـت و چنین وانمود می شـود که 
ایـن ارتبـاط می تواند برطرف کننده ی بسـیاری از معضالت و مشـکالت 

اساسـی اقتصادی ایران باشـد. 

در حالـی کـه آن چـه در زمینه ی رابطـه با آمریکا در ایران مـورد بحث قرار 
گرفتـه، اغلـب با نگرشـی سیاسـی همراه بوده اسـت و به جـرات می توان 

گفت، بسـیاری از آن ها فاقد پشـتوانه ی علمی مسـتدلی هستند.
از طـرف دیگـر، ایـن رابطه در اشـکال و ابعاد مختلف سیاسـی، فرهنگی، 
اقتصـادی و... نمـود پیـدا می کنـد. بـا آن کـه یکـی از ابعـاد مهـم رابطه، 
رویکـرد اقتصـادی آن اسـت؛ ولـی تمـام جوانـب بحـث در آن خالصـه 
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نمی شـود و الزم اسـت بـا رویکردهـای دیگـر نیز بـه این بحث توجه شـود.
در ایـن مقالـه بـه منظور حصول یـک نتیجه ی مسـتدل و قابل قبـول، ابتدا 
انگیزه هـا و اهـداف اقتصادی آمریکا از ایجاد رابطه با دیگر کشـورها بررسـی 
می شـود و سـپس مـروری تاریخی به رابطـه ی ایران و آمریـکا در قبل و بعد 

از انقالب خواهیم داشـت.

اهداف آمریکا و کشورهای صنعتی از داشتن رابطه با کشورها 
تراکـم ثـروت و گسـتردگی فعالیت های اقتصـادی و انبوه تولید، امپریالیسـم 
غـرب و نظـام سـرمایه داری را واداشـت تـا بخشـی از تولیـد خـود را بـه 
سـرزمین های تحـت سـلطه و نفـوذ خـود منتقـل کننـد. این جـا بـود کـه 
برنامـه ی بـه اصطـالح »صنعتی کردن کشـورهای فقیـر«ـ  در ظاهـرـ  در 

دسـتور کار آن هـا قـرار گرفـت.)2(
کشـورهای صنعتی، بازار فروش کاالهای سـرمایه ای خود را گسـترش دادند 
و ایـن آغاز سـرمایه گذاری آن ها در کشـورهای تحت سـلطه بـود. این اقدام 

آن ها بـه دلیل دو منفعت بـزرگ بود:
نخسـت کاهِش بی کاری در کشـورهای صنعتی و دیگری وابسـته تر شـدن 
کشـورهای تحـت سـلطه و ایجـاد زمینـه ی الزم بـرای اعمـال سیاسـت 

تهی سـازی و انتقـال منابـع و ثـروت کشـور بـه کشـورهای صنعتـی بود.
بـا مـروری تاریخـی بـه اهـداف کشـورهای توسـعه یافتـه و سـرمایه دار در 
زمینـه ی تالش بـرای برقراری رابطه با دیگر کشـورهای جهان به خصوص 
عقـب مانـده، در حـال توسـعه و فقیـر می تـوان اهداف ذیـل را عنـوان کرد:

الـف. اجـرای سیاسـت تهی سـازی در کشـورهای در حـال توسـعه؛ یعنـی 
بـرای  آمریـکا  نفـوذ؛ مثـل  سیاسـتی کـه کشـورهای صنعتـِی صاحـب 
 انتقـال ثـروت، نیـروی انسـانی و منابـع طبیعـی کشـورهای تحـت سـلطه

و عقب افتاده به کشورهای خود اعمال می نمایند.
ب. سـوق دادن کشـورهای عقب مانده به نداشـتن برنامه ای منظم به منظور 
تخریـب اقتصـاد داخلـی آن هـا؛ رفتار کشـورهای صنعتی صاحب سـرمایه و 
نفـوذ، نشـان داده اسـت کـه آن هـا یک کشـور تحت سـلطه و وابسـته را به 
گونـه ای هدایـت می کننـد کـه همـواره؛ چـون اسـب عصـاری، هر چـه راه 
مـی رود، هم چنان سـر جای اول خود باشـد! داشـتن اقتصـاد تک محصولی، 
مونتـاژی، خروج سـرمایه به بهانـه ی وارد کـردن کاالهـای وارداتی، اعطای 
امتیازهایـی جهـت بهره بـرداری از منابع طبیعـی و ثروت های خـدادادی و... 

همگـی از جملـه ی این تالش ها اسـت.

ج. تـالش در جهـت عقـب نگهداشـتن اقتصـادی کشـورهای ضعیـف؛ 
تمـام سـعی و تـالش کشـورهای صاحـب سـرمایه و تکنولـوژی بـر آن 
اقتصـادی عقـب از نظـر   اسـت کـه کشـورهای جنوب)جهـان سـومی( 

بمانند و حلقه ی وابسـتگی آن ها، بیش از پیش مسـتحکم شـود. از جمله ی 
ایـن اقدامـات، در اختیـار قرار دادِن ابزار تولید پیشـرفته به کشـورهای جهان 
سـومی اسـت؛ تا با این کار، شـرایط الزم برای حضور کشـورهای سـلطه گر 
در کشـورهای جهـان سـوم فراهـم شـود و از طرفـی، حلقـه ی وابسـتگی 
کشـورهای تحـت سـلطه به کشـورهای سـرمایه دار ایجاد گـردد. این همان 
بسـط سـاختار اجتماعـی، اقتصادی و صنعتـی مونتاژی در کشـورهای عقب 

مانده اسـت.)3(
د. نیـاز بیش از پیش کشـورهای صنعتی به منابع داخلی کشـورهای در حال 

توسـعه؛ کشـورهای پیشـرفته ی صنعتی، چه از جهت بازار فروش و مصرف 
و چه از جهت تهی سـازی معادن و منابع، به کشـورهای جهان سـومی و در 
حال توسـعه نیازمندند و لذا ناچارند وابسـتگی و ارتباط این کشـورها را با خود 
حفـظ کننـد. آمریکا و دیگر کشـورهای صنعتی، پیشـرفت خـود را در گروی 

وضعیت اقتصادی کشـورهای در حال توسـعه می بینند.)4(
هــ. وابسـته نگهداشـتن اقتصـادی کشـورهای در حـال توسـعه در زمینه ی 

کاالهـای ضـروری، مصرفـی و تکنولوژیکـی؛
کشـورهای پیشـرفته همواره کوشـیده اند تا کشـورهای تحت سـلطه ی خود 
را از نظـر کشـاورزی، صنعتـی و فـن آوری جدیـد، بـه خـود وابسـته کنند تا 
آن ها به اسـتقالل اقتصادی نرسـند. سیاست گسـترش مونتاژ و عقب ماندگی 
اقتصاد و کشـاورزی کشـورهای در حال توسـعه نتیجه ی چنین تالش هایی 

است.
نتیجـه این کـه کشـورهای صنعتـی پیشـرفته از جملـه آمریـکا بـه طـور 
روزافزونـی خواهـان آن هسـتند کـه به تعـداد کشـورهای در حال توسـعه و 
جهان سـومی افزوده شـود و وابسـتگی اقتصادی کشـورهای مزبـور به آنان 
فزونـی گیـرد. علـت ایـن امـر را می تـوان در دو نکتـه ی زیر جسـتجو کرد:

اول آن کـه کشـورهای جهـان سـومی، مکان مناسـبی برای سـرمایه گذاری 
خارجی کشـورهای پیشـرفته محسوب می شـود و از این راه سودهای کالنی 

عاید کشـورهای صنعتـی می گردد.
دیگـر این کـه کشـورهای جهـان سـومی به خوبـی و بـا نـرخ ارزان، منابع و 
مواد اولیه مورد نیاز کشـورهای شـمال )پیشـرفته صنعتی( را تامین می کنند.
میـزان واردات روزافـزون آمریـکا مؤیـد ایـن مطلب اسـت که این کشـور به 
دنبـال وارد کـردِن مـواد معدنـیـ  از نوعی که در این کشـور کمیاب اسـتـ  
نیسـت؛ بلکـه واردات آن ها شـامل همـه نوع مـواد اولیه و خام اسـت. هدف 
از ایـن کار، دسـتیابی به منابـِع باصرفه تر و نیز کنترل این منابـع در چارچوب 

رقابت هـای خارجی اسـت.
نیـاز فزآینـده ی آمریکا به وابسـته نگهداشـتن کشـورهای جهان سـومی، از 
بعـد دیگـری نیز قابل تامل اسـت و آن، مقایسـه ی بازدهـی کمک های این 

کشـور در قالـب اعطای وام و سـرمایه گذاری خارجی اسـت.
توضیـح ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه ایـاالت متحـده در اعطـای ایـن 
کمک هـا و انجـام سـرمایه گذاری ها، بـه دنبـال مقاصد سیاسـی و اقتصادی 
بـوده، خواهـان تامیـن منافـع خـود در کشـورهای جهـان سـومی و در حال 

است. توسـعه 
به منظور مقایسه ی بازدهی کمک ها به مثالی بسنده می کنیم:

طـی سـال های 1960-1950، مجمـوع سـرمایه گذاری خارجـی آمریـکا در 
جهـان، برابر بـا 23/9میلیارد دالر بوده و سـود حاصل از این سـرمایه گذاری، 

37میلیارد دالر شـده است.
نکتـه این جاسـت کـه از 14/9میلیـارد دالر سـرمایه گذاری کـه از آمریـکا به 
اروپا و کانادا سـرازیر شـده، تنها 11/4میلیارد دالر به صورت سـود به آمریکا 

باز گشـته اسـت؛ و این یعنی: خـروج 3/5میلیارد دالر سـرمایه.
در حالـی کـه بین آمریکا و سـایر کشـورهای جهـان که غالبا کشـورهای در 
حـال توسـعه و توسـعه نیافته هسـتند، وضـع، کامال بـر عکس بوده اسـت؛ 
بـه ایـن ترتیب کـه 9میلیـارد دالر سـرمایه گذاری در این کشـورها، سـودی 
برابـر بـا 25/6میلیارد دالر برای آمریکا در بر داشـته اسـت و ایـن؛ یعنی ورود 

16/6میلیارد دالر سـرمایه بـه آمریکا.)5(



113113

فصلنامه فرهنگ پويا / شماره 46

تراکم ثروت و گستردگی 
فعالیت هاى اقتصادى و انبوه 

تولید، امپریالیسم غرب و نظام 
سرمایه دارى را واداشت تا بخشی 

از تولید خود را به سرزمین هاى 
تحت سلطه و نفوذ خود منتقل 
کنند. این جا بود که برنامه ی به 

اصطالح »صنعتی کردن کشورهاى 
فقیر« - در ظاهر - در دستور کار 

آن ها قرار گرفت.

چنیـن آمار و ارقامی نشـان می دهد که آمریکا بیشـتر به 
دنبال سـرمایه گذاری در کشـورهای در حال توسعه است 
و تمایـل بیشـتری در تامیـن منافع سیاسـی و اقتصادی 
خـود - بـا توجه بـه وجود ریسـک و عـدم حتمیت های 
موجـود در کشـورهای جهـان سـوم نسـبت بـه دیگـر 

کشـورهای اروپایی و آمریکایی پیشـرفته ـ دارد.
وابسـتگی شـدید و فزاینده ی کشـورهای در حال توسعه 
و عقـب افتـاده - در اشـکال مختلف - بـه آمریکا باعث 
آن شـده تـا ایـن کشـورها جـرات و شـهامت مقابلـه و 

ایسـتادگی در برابـر آمریکا را نداشـته باشـند.
آمریـکا نیـز بـه خوبـی می داند کـه اگـر جهان سـوم از 
اردوگاه سـرمایه داری خارج شـود و بازار مواد و منابع خام 
و اولیـه بـا موانعـی روبرو گردد، این کشـور با مشـکالت 

فراوانـی مواجه خواهد شـد.
بـه ایـن دالیـل اسـت کـه آمریـکا و دیگـر کشـورهای 
صنعتـی، بـه دنبال آن هسـتند کـه جهان سـوم را حول 

محور خـود باقـی نگـه دارند.

و  خاورمیانه  کشورهای  با  آمریکا  رابطه ی  اهمیت 
جهان سوم

توجـه آمریـکا بـه خاورمیانـه و جهان اسـالم، بـه لحاظ 
وجـود جنبه هایـی از اهمیـت در ایـن مناطـق اسـت. در 

ذیـل بـه ایـن جنبه هـا اشـاره می شـود:
اسـالم؛  دنیـای  مرکزیـت  و  دینـی  اهمیـت  الـف. 
مقدس ترین اماکن اسـالمی، قبله گاه مسـلمانان جهان و 
عالی تریـن مراکز آموزشـی اسـالمی، به همـراه جمعیت 
عظیمی از مسـلمانان، در این منطقه قرار دارند. از طرفی 
خاورمیانـه، موطـن اصلـی دو دین بـزرگ الهـی یهود و 

مسـیحیت است.
ب. اهمیـت نظامی و اسـتراتژیکی؛ این منطقـه از دیرباز 
بـه لحـاظ موقعیـت سوق الجیشـی و اسـتراتژیک، در 
صحنـه ی رقابت های جهانی از اهمیـت خاصی برخوردار 
بـوده اسـت؛ چرا که بر سـر راه اتصال سـه قاره ی آسـیا، 

اروپـا و آفریقا قـرار دارد.
ج. اهمیـت اقتصـادی و تجـاری؛ از بعـد اقتصـادی و 
تجـاری، ایـن منطقـه از دو جهـت دارای اهمیت اسـت:

1. از نظـر صـادرات نفـت؛ چـرا کـه اکثـر کشـورهای 
نفت خیـز و صادرکننـده ی نفت خام در ایـن منطقه واقع 
شـده اند. ایـن در حالی اسـت کـه کشـورهای صنعتی و 
پیشـرفته اغلب بـرای تامین منافـع خود، به ایـن ماده ی 

حیاتـی نیازمندند.
2. از نظـر واردات؛ چـرا کـه درآمـدی کـه از راه صـدور 
نفـت بـه خاورمیانـه می رسـد، اغلـب بـه کشـورهای 
صنعتـی بـاز می گردد. بـه عبارتـی اکثر کشـورهای این 
منطقه، مشـتریان مطمئن و بـازار خوبی بـرای واردات از 

کشـورهای پیشـرفته هستند.
جـدا از اهمیت هـای فوق الذکـر و نیـز اهمیـت ژئوپولیتیک 
)جغرافیـای سیاسـی( منطقـه ی خاورمیانـه، وجـود بیش از 
70درصـد ذخایر نفتی و بیـش از 25درصد ذخایر جهانی گاز 
طبیعـی، خاورمیانـه را به طور عام و خلیج فـارس را به طور 
خـاص بـه مرکز ثقـل رقابـت قدرت هـای بـزرگ صنعتی 

جهـان، تبدیل نموده اسـت.
شـواهد بـر ایـن داللـت دارنـد کـه آمریـکا بزرگ تریـن و 
ثروتمندتریـن قدرت خارجی حاضر در این منطقه اسـت. این 
در شـرایطی اسـت که تمامـی قدرت های صنعتـی جهان در 
بـازی پیچیـده ی رقابت های جهانی، نیاز به حضور و داشـتن 
نفـوذ در ایـن منطقه ی حسـاس جهـان را درک می کنند.)6(

در دیپلماسـی و سیاسـت خارجـی و نیـز رابطه بیـن آمریکا 
و کشـورهای خاورمیانـه، بیـن سـران آمریـکا، اصلـی بنام 
»اصـل کارتـر« وجود دارد که آشـکارا به تمایل این کشـور 
بـه سـلطه بـر ایـن منطقـه اذعـان دارد؛ ایـن اصـل بیـان 

می دارد:
»هـر تالشـی از سـوی هـر قـدرت خارجـی بـرای کسـب 
سـلطه بـر منطقـه ی خاورمیانـه صـورت گیـرد، تجـاوز به 
منافـع حیاتـی آمریکا تلقی خواهد شـد و آمریکا با اسـتفاده 
از کلیه ی وسـایل الزم - از جمله نیروی نظامی - در مقابل 

چنیـن تجـاوزی خواهد ایسـتاد.« )7(
ایـن مطلـب نشـان می دهـد کـه آمریـکا، خاورمیانـه را 
یکـی از مهم تریـن مناطـق و در واقـع مهم تریـن منطقه ی 
اسـتراتژیک جهان تلقـی می کند و همـواره خواهان حضور 

و نفـوذ در آن اسـت.)8(
آمـار و ارقـام موجـود نیـز بحث مـا را تایید می کنـد. واضح 
اسـت کـه نفـت خاورمیانـه و فعالیت ها و صنایـع مربوط به 
آن، تنها سـود یا تنها منبع تامین سـودهای سرشـار آمریکا 
از کشـورهای این منطقه نیسـت؛ زیرا با افزایش درآمدهای 
کشـورهای واقـع در این منطقـه، خاورمیانه تبدیل بـه بازار 
مهـم و بسـیار فعال برای جـذب و جلب صـادرات کاالها و 

خدمات آمریکایی می شـود.
سـرمایه گذاری در ایـن منطقـه و صادرات به این کشـورها، 
باعـث رونـق اقتصـاد داخلی آمریکا شـده و عرصـه را برای 

اشـتغال زایی در این کشـور گسـترانیده است:
»ارزش صـادرات آمریکا به کشـورهای عـرب خلیج فارس، 
از 7/65میلیـارد دالر در سـال1980 بـه 11/07میلیـارد دالر 
در سـال1982 افزایـش یافـت. ایـن امـر در حالـی اسـت 
کـه بازارهـای خاورمیانـه، 10درصـد از کاالهـای صادراتی 
آمریـکا را در دهـه ی1980 وارد می کرده انـد. بـر اسـاس 
بـرآورد وزارت بازرگانـی ایـاالت متحـده، هـر یـک میلیارد 
دالر صـادرات، رقمـی در حـدود 25 تا 30هزار شـغل ایجاد 

می کنـد.«)9(
روی دیگـر سـکه نیز آن اسـت کـه درآمدهـای هنگفتی از 
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بابـت جـذب نقدینه هـا و دالرهای نفتی اعـراب در بانک هـای داخل آمریکا 
نصیب این کشـور می شـود. حجم عظیمی از پول نقد اعراب و کشـورهای 
خاورمیانـه بـه صورت هـای مختلفـی در آمریـکا و بانک هـای ایـن کشـور 
وجـود داشـته و دارد؛ و چـه اسـتفاده هایی کـه از ایـن سـرمایه گذاری ها و 

سـپرده ها نمی شـود؟!
ثروت بی حسـاب کشـورهای عربی، آمریکا و کشورهای صنعتی پیشرفته را 
بی تـاب می کنـد و بدیـن لحاظ این کشـورها به دنبال جذب سـرمایه گذاری 

در کشـور خود از سوی کشـورهای واقع در خاورمیانه هستند.
آمـار نشـان می دهـد: تنهـا در سـال1977، کشـورهای عربـی، 120میلیارد 
دالر در بانک هـای اروپـا و آمریـکا ذخیـره ی پولی داشـته اند. بـه طوری که 
عربسـتان: 86میلیارد دالر، کویت: 31میلیارد دالر و دیگر شـیخ نشـین های 
خلیـج فـارس: 16میلیـارد دالر و کشـورهای دیگـر نفتی هر یـک بین 2 تا 
5میلیـارد دالر در ایـن بانک ها سـپرده گذاری کرده اند. به حتم سـرمایه های 
ایـن کشـورها در اروپـا، کانادا و آمریکا، وسـیله ای برای نجات سـرمایه داری 

از بحران هـای احتمالـی بوده و هسـت.)10(
نکتـه ی مهـم و قابـل ذکـر دیگر که بایسـتی بدان توجه داشـت آن اسـت 
کـه آمریـکا از حضور و نفـوذ خود در منطقـه ی خاورمیانه بـه دنبال حمایت 
از موجودیـت، بقـا و نیـز امنیت اسـراییل بـه عنوان یک سـرزمین یهودی و 

پایـگاه نظامی در منطقه اسـت.
آمریـکا خواهـان حضور و سـلطه ی دایـم در خاورمیانه و خلیج فارس اسـت 
و از اسـراییل بـه خوبـی بـرای دسـتیابی بـه این هدف اسـتفاده می کنـد: از 
اعطای هرگونه کمک مسـتقیم و غیرمسـتقیم مالی و تبلیغاتی به اسـراییل 
دریغ نمی کند و با به رسـمیت شـناختن آن به طور تلویحی، به کشـورهای 

منطقه حضور و تسـلط خـود را گوشـزد می کند.
در جمع بنـدی هـدف آمریـکا از اِعمال نفـوذ در منطقـه ی خاورمیانه و خلیج 
فـارس همیـن بـس که آمریـکا با شـیوه ی ارعـاب و تطمیـع در منطقه، به 
دنبـال مقاصـد سیاسـی - اقتصادی خـود اسـت و در ایـن راه از هر حربه ای 

اسـتفاده می کند.
آمریـکا بـا هـر ترفنـدی می خواهـد قدرت مسـلط منطقـه باشـد و حلقه ی 
وابسـتگی کشـورهای این منطقه را به سـرمایه، تکنولوژی و تسلیحات خود 

مسـتحکم تر کند.
از سـویی حیـات اقتصادی ایـاالت متحده، بـه رابطه ی سـلطه گرانه ی خود 
با کشـورهای منطقه وابسـته اسـت. صاحب نظران و کارشناسـان آمریکایی 

نیز بـه این نکتـه اذعـان کرده اند.
بـر اسـاس برآوردهایـی کـه دفتـر بودجه - وابسـته بـه کنگـره ی آمریکا - 
در مـورد اهمیـت نفـت کشـور عربسـتان ارائـه کـرده، اگـر آمریکایی ها به 
مـدت یـک سـال، از نفـت ایـن کشـور محـروم شـوند، درآمد ملـی آمریکا 
بـه  حـدود 2درصـد  در  و  می یابـد  کاهـش  دالر  حـدود 272میلیـارد  در 
میـزان بـی کاری ایـن کشـور اضافه خواهد شـد؛ شـتاب تـورم بـه صورتی 
 حـاد در خواهـد آمـد و در نهایـت، منجـر بـه هـرج و مـرج اقتصـادی

خواهـد گردیـد. لـذا لزوم رابطـه همراه با اعمال نفوذ و سـلطه بـرای آمریکا 
حیاتی اسـت.)11(

مروری بر رابطه ی ایران و آمریکا قبل از پیروزی انقالب
ایران به لحاظ داشـتن موقعیتی اسـتراتژیک و راهبردی و نیز برخورداری از 
منابـع غنی نفـت و گاز، همواره بـرای آمریکایی ها اهمیت فوق العاده داشـته 

اسـت. به این علـت، ایران در گذشـته از هم پیمانان نزدیـک آمریکا بود.
روابـط نزدیک میان آمریکا و ایران در دوران حکومت شـاه سـابق، نمونه ای 
کامـل از روابـط سـلطه آمیز بین المللـی بـود و جالـب این کـه طرفیـن نیـز 
خـود بـه ایـن مسـئله اذعان داشـتند! »جـرج بال« یکـی از معاونین سـابق 
وزارت خارجـه آمریـکا، ضمن ارائـه ی آمار و ارقامی، پرده از اوج سـلطه گری 
آمریکا و سـلطه پذیری ایران برداشـته، به نقش مسـتقیم ایـاالت متحده در 
سیاسـت گذاری های مختلـف در ایـران - از جملـه در امـور نظامی - اشـاره 

می کنـد و می گویـد:
»مـا شـاه را بـه طـور کامـل تحـت نظـارت داشـتیم. ایـن مـا بودیـم کـه 
می گفتیـم: » شـما بـه فالن سـالح احتیاج داریـد و به فالن سـالح احتیاج 

نداریـد.«)12(
سیاسـت ژاندارمی منطقه و واردات روزافزون تسـلیحات بسـیار پیشـرفته از 
آمریـکا، باعـث شـد: ایران به بـازار مصرف خوبـی برای آمریکاییـان تبدیل 
شـود و از طرفی زمینه ی نفوذ و سـلطه ی آمریکا در کشـور بازتر گردد.)13(
شـاه خـود بـه وابسـته بـودن کشـور به ایـاالت متحـده اشـاره داشـت و در 
آخریـن روزهـای اقتـدار خود خطـاب به وزیـر خزانـه داری وقـت آمریکا در 

دوران ریاسـت جمهـوری کارتـر گفت:
»ارتـش در دسـت شـما بـود. اقتصـاد مملکـت را خودتـان برنامه ریـزی 
می کردیـد. سـاواک را خودتـان و اسـراییل تاسـیس کردید. پلیـس را دولت 
جنابعالـی تربیـت می کـرد. چیـزی نبود کـه من از شـما پنهان کرده باشـم. 

حـاال هـم نبایـد همـه شکسـت هایتان را به گـردن مـن بیندازیـد.« )14(
دهـه ی1350 شمسـی، اوج وابسـتگی ایـران به ایـاالت متحده بـود. پس از 
تعییـن ایران بـه عنوان ژانـدارم منطقه، آمریکا با فروش هر نوع تسـهیالت 
مرسـوم بـه ایـران موافقـت می کرد؛ بـه طـوری که در اواسـط دهـه ی50، 
ایـران بـه بزرگ تریـن خریـدار اسـلحه از آمریـکا؛ هماننـد عربسـتان امروز 

تبدیل شـد.
صـدور اسـلحه از آمریـکا و ورود نفـت خـام ارزان قیمـت به آمریـکا، برتری 
فوق العـاده ای به این کشـور بخشـیده بـود. با ایـن وصف، ماهیـت رابطه ی 
آمریـکا و ایـران، کامال امپریالیسـتی بـود؛ چرا کـه ایران در مقابـل هر دالر 
کـه از تجـارت بـا آمریـکا بـه دسـت مـی آورد، حـدود 2دالر بـرای خریـد 

کاالهـای آمریکایـی می پرداخـت.)15(
تحـول مهـم و دیکته شـده از سـوی آمریـکا کـه قبـل از انقـالب در بخش 
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کشـاورزی صورت گرفـت، اصالحات ارضی بـود. مهاجرت 
بی رویـه از روسـتاها بـه شـهرها، واردات گسـترده ی مـواد 
فقـدان  تولیـدات،  کاهـش  و  کشـاورزی  مـرگ  غذایـی، 
امکانات زیسـتی مناسـب، حاشیه نشـینی و فقر دامن گستر، 

از نتایـج مسـلم ایـن اصالحـات بود.
صنعـت کشـور نیـز وضـع مناسـبی نداشـت و هزینه های 
سرسـام آور نظامـی، این بخـش را کوچک و ضعیـف کرده 
بـود. صنعـت وابسـته و اصالحات ارضـی وارداتی، شـرایط 
وابسـتگی بیشـتر را فراهم کرد و در نهایت، دست بیگانگان 
بازتـر شـد و غـارت و حراج منابـع نفتی و خام و نیـز بذل و 
بخشـش ثروت هـای ملی، بـه طور گسـترده آغاز گشـت.

صدهـا میلیـارد تومـان درآمد نفـت، صرف خریـد کاالهای 
مصـرف  بـه  هـم  اگـر  و  می شـد  نظامـی  و  مصرفـی 
سـرمایه گذاری می رسـید، به گونه ای آمریکا و شـرکت های 
چنـد ملیتی آمریکایـی آن را هدایت می کرد کـه جز ضرر و 
زیان برای ایران در بر نداشـت و مانعی بر سـر راه پیشـرفت 

اقتصـادی درون زا بود.
در ازای رابطـه بـا آمریـکا، این کشـور در تمام شـئون ایران 

حضور مسـتقیم داشت:
حضـور هزاران مستشـار نظامـی آمریکایی در ارتـش ایران 
و بـه دسـت گرفتـن امـور کلیـدی و فنـی، سـاختن پایگاه 
نظامـی، چپـاول مخـازن نفـت و ثروت هـای خـدادادی، 
دیکتـه کـردن اصالحـات ارضـی و اصـول بـه اصطـالح 
»انقـالب سـفید شـاه و مـردم«، از بیـن بـردن کشـاورزی 
ایـران و ایجـاد صنعـت وابسـته و مونتـاژی، تغییـر الگوی 
مصـرف و ایجـاد تجمل گرایـی و مصرف زدگـی در نتیجـه 
عایـدات سرشـار نفتـی و... همـه و همـه نتیجـه حاکمیت 

مشـی سـلطه جویانه ی آمریـکا در ایـران بـود.
نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران پـس از پیـروزی انقالب، 

وارث کشـوری با این مشـخصات گردید. طبیعی اسـت که 
در ایـن بسـتر، بـا چه مشـکالت طاقت فرسـایی دسـت به 

گریبـان بود.

پیروزی  از  پس  آمریکا  و  ایران  اقتصادی  رابطه ی 
انقالب اسالمی

سـال های پـس از پیـروزی انقـالب بـا فراز و نشـیب هایی 
در زمینـه رابطـه ی ایـران و آمریـکا همـراه بـوده اسـت. در 
سـال های اول پیـروزی انقالب، مسـئله ی اشـغال سـفارت 
آمریـکا در ایران پیـش آمد؛ آمریکا رابطه ی خـود را با ایران 
قطـع کـرد و در اجـرای تحریـم اقتصـادی، عـالوه بر قطع 
صـادرات بـه ایـران - که شـامل قطعـات یدکـی خریداری 
شـده و تسـلیحات نظامی بود - اعالم کرد که مبلغ هشـت 
میلیـارد دالر ذخایـر و سـپرده های ارزی ایـران را در ایاالت 

متحـده بلوکه کرده اسـت.
آثـار منفـی ایـن تحریم بـا توجه به وابسـتگی های شـدید 
بخش هـای اقتصـادی کشـور - که میراث نظـام اقتصادی 
ناسـالم و ترویـج روند مصرفـی در جامعه ی قبـل از انقالب 

بـود - بالطبـع شـدید و زیان بار بـود.)16(
در سـال های جنـگ تحمیلـی نیـز آمریـکا تالش هـای 
بسـیاری کـرد تـا قیمـت نفـت را پاییـن آورده، درآمـد ملی 
ایـران را کاهـش دهد؛ تا ایـران از درآمدهـای نفتی محروم 

شـده، نتوانـد سـالح و مهمـات تهیـه کند.
در دوران بازسـازی نیـز آمریکایی هـا در این فکـر بودند که 
نگذارنـد دیپلماسـی ایـران بـدون ایجـاد رابطـه بـا ایاالت 
متحـده شـکل گیـرد. بدیـن خاطـر تحریم هـای گسـترده 
علیـه ایـران را شـروع کردنـد؛ غافـل از این کـه »جایـی 
کـه قانـون اجـازه ی مداخلـه ی شـرکت های آمریکایـی را 
نمی دهـد، رقبـای اروپـای و آسـیایی به سـرعت جایگزین 

آمریکا با هر ترفندى می خواهد 
قدرت مسلط منطقه باشد و 

حلقه ی وابستگی کشورهاى این 
منطقه را به سرمایه، تکنولوژى و 
تسلیحات خود مستحکم تر کند.
از سویى حیات اقتصادى ایاالت 
متحده، به رابطه ی سلطه گرانه ی 
خود با کشورهاى منطقه وابسته 

است. 
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آن هـا می شـوند و این امر تنها به زیان شـرکت های آمریکایی اسـت.«)17(
از دیگر وقایع اتفاق افتاده در مسـیر رابطه ی ایران و آمریکا، اعمال سیاسـت 
مهـار دو جانبـه بود؛ سیاسـتی که اجـرای آن انزوا و تضعیف دو کشـور ایران 
و عـراق را مـد نظـر قرار مـی داد و نیز اعمـال نوعی قرنطینـه ی اقتصادی و 

تکنولوژی علیـه ایران بود.
ایـن سیاسـت - »Dual Containment« کـه با الهام از » سیاسـت نفوذ 
جـرج کنان « ) 1946( در قبال شـوروی سـابق تدوین شـده بـود - عنوانی 
اسـت برای سیاسـت کنترل و سـد نفوذ دوجانبه ی ایران و عراق در دوره ی 
کلینتـون(2001-1993 )که نخسـتین بار در مـارس 1993، مارتین ایندایک 
)طرفدار اسـراییل و وابسـته به البی صهیونیسـم (،مسـئول امور خارجی در 
شـورای امنیـت ملـی دولت بیـل کلینتون رئیـس جمهوری آمریـکا، مطرح 

کـرد و بـر پنج پایه قـرار دارد: 
1. آرایش قوا در منطقه ی خلیج فارس و خاورمیانه به نفع آمریکا

2. پیـروی از سیاسـت مهـار ایـران و عـراق بـه جای ایجـاد تعـادل و توازن 
بیـن این دو کشـور

3. عدم اعتقـاد بـه این کـه می تـوان در ایـران از میانه روهـا علیـه تندروهـا 
اسـتفاده کرد. 

4. جلوگیـری از برقـراری مناسـبات عـادی تجـاری و سیاسـی ایـران بـا 
کشـورهای دیگـر تـا ایـران رفتار خود را تغییـر دهد؛ یعنـی )از نظر حکومت 
آمریـکا و صهیونیسـم ( ایـران از توسـعه ی سـالح های کشـتار جمعـی، 
شـیمیایی و دسـت یابی به سـالح هسـته ای، از بین بردن مخالفان سیاسی 
در خارج از کشـور و سـرنگونی حکومت هـای طرفدار آمریکا دسـت بر دارد.
5. الهـام از سیاسـت تحدید نفوذ یا محاصره ی کمونیسـم کـه پس از جنگ 

جهانی دوم علیه شـوروی سـابق اعمال شد. 
سیاسـت فوق پس از طرح و تصویب در شـورای امنیت ملی دولت کلینتون، 
در آوریـل1994 مقالـه ای به قلم آنتونی لیک در مجله ی سیاسـت خارجی به 
عنوان سیاسـت رسـمی دولت آمریکا منتشـر گردید. سیاسـت مهار دوجانبه 
کـه شـامل تحریم هـای اقتصـادی گوناگونـی علیه ایـران و عراق می شـد، 
هـدف اصلـی خـود را مهـار هم زمـان ایـران و عـراق از طریـق محاصره ی 
اقتصـادی و تکنولوژیـک و تسـلط کامـل آمریـکا بر منطقه ی اسـتراتژیک 

خلیـج فـارس از طریـق انـزوای بین المللی ایران و عـراق قـرار داده بود.
نکتـه ایـن جاسـت که با توجـه به نبـودن تحریمی از سـوی سـازمان ملل 
علیـه ایـران، دولـت آمریـکا چاره ای غیـر از ایجاد شـرایط الزم بـرای جلب 
همـکاری و هماهنگـی متحـدان اروپایی و غیـر اروپایی در پیـش روی خود 
نمی دیـد؛ چـرا کـه دسـتیابی بـه توافـق و اجماعـی قابـل قبـول، ضرورتی 
انکارناپذیـر بـرای تضمیـن اجرای کارآمـد تحریم اقتصـادی و تکنولوژیکی 

می شود. محسـوب 
بدیـن ترتیب، مسـئله ی چگونگـی برخورد با سیاسـت اعمـال تحریم علیه 
ایـران، به شـاخص بسـیار مهـم و نقش آفرینـی در صحنـه ی روابط متقابل 

آمریـکا با متحـدان اروپایـی و غیراروپایی تبدیل شـد.
از دیگـر اقدامـات خصومت آمیز آمریکا علیه ایران، تصویـب »قانون داماتو« 
بـود. طبـق این قانـون، تمـام معامالتی که میـان شـرکت های آمریکایی و 
ایرانـی انجـام می شـد؛ یا در ُشـرف انجام بـود، به حالت تعلیـق در می آمد و 

بـه موجـب آن می بایسـت تمـام روابط تجـاری با ایران قطع می شـد.
اقدامـات خصمانـه ی آمریکا علیه ایـران تاکنون ادامه داشـته و به بهانه های 

مختلـف گسـترش پیدا کرده اسـت و تـا زمانی که ایران به فکر پیشـرفت و 
اسـتقالل باشـد، همچنان این فشـارها تداوم خواهد داشت.

جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی راه حل مقتضی به منظور رابطه با آمریکا
و  اهـداف  انگیزه هـا،  از  بـود  آمـد، خالصـه ای  پیـش  آن چـه در سـطور 
عملکردهـای ایـاالت متحـده در رویارویـی و رابطـه با کشـورهای جهان و 

ایـراِن قبـل و بعـد از انقـالب.
در ایـن مجـال بـه اختصار گوشـه ای از برخـورد و ارتبـاط آمریکا و ایـران را 

طی سـال های گذشـته بـا رویکـردی اقتصـادی مـرور می کنیم.
در ابتدا معنی »رابطه« را بیشتر بررسی کنیم:

»رابطـه« در عـرف بین المللـی؛ یعنـی معاملـه. در معاملـه طبعـا دو طـرف 
بایسـتی از مواضـع خـود عدول کنند تـا در یک نقطه به هم رسـیده، توافق 

نمایند.
روشـن اسـت کـه در رابطه، همـواره طرفی که دسـت بـاال را دارد و بر نظام 
جهانـی و مجامـع بین المللی مسـلط تر اسـت، از موضع قوی تـری برخوردار 
بـوده و می توانـد طـرف مقابـل را تحـت فشـار قـرار دهـد، تـا بـه تدریج از 

موضع خود دسـت بکشـد و تسـلیم خواسـته های طرف قوی شـود.
بایـد بدانیـم آمریـکا و ایـران در ایـن رویارویی چـه از دسـت می دهند و چه 

چیـزی بـه دسـت می آورند؟
آیـا بر سـر میـز رابطه، ایـران می تواند از موضـع اصولی خود عـدول کرده و 

بـا آمریکا به توافق برسـد؟
مقـام معظـم رهبری، هدف آمریـکا از تالش برای مذاکـره و برقراری رابطه 

را چنین بیـان کرده اند:
»هدف آن ها تسـلط اسـت، نه رابطه ی منطقی. هدفشـان چپاول اسـت، نه 
مبادلـه. هدفشـان این اسـت که همواره همـه کاره  ی مملکت باشـند... برای 
آن هـا رابطـه بـه معنـی مقدمه ای برای تسـلط اسـت و بـه کمتـر از آن هم 

نیستند.«)21( راضی 
و در بیانی دیگر می فرمایند:

»)آیـا بـه( صـرف ایـن کـه شـما بروید بـا آمریـکا بنشـینید، حـرف بزنید و 
مذاکـره کنید، مشـکالت مـا حل می شـود؟... واهلل! که آمریـکا از ملت ایران 
از هیـچ چیزشـان بـه انـدازه ی مسـلمان بـودن و پایبنـدی بـه اسـالم ناب 
محمـدی ناراحـت نیسـت. آن هـا می خواهنـد شـما از این پایبنـد بودن 

دسـت برداریـد. آیا شـما حاضریـد؟«)22(
گذشته ی رابطه ی ایران و آمریکا و ماهیت عملکرد ایاالت متحده می تواند 

بسیاری از واقعیت ها را روشن کند: 

به کارگیری خط مشی مهار علیه ایران در اوایل انقالب
 ورود به جنگ با ایران به نفع عراق و حمله به سکوهای نفتی

 حملـه بـه نـاوگان دریایـی ایـران و انهـدام نیمی از تـوان دریایـی در اوج 
جنگ

 تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران در سال های پایانی جنگ
 ممانعت از اجرای قراردادهای نفتی، پتروشیمی و نیروگاه های اتمی 

 ممانعت از دستیابی ایران به غرامت های ناشی از جنگ 
 اعمال سیاست های مهار دوگانه و قانون داماتو 

  ممانعت در عبور خطوط لوله   نفت و گاز و راه های ترانزیت آسیای میانه از ایران
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فشار مسـتمر بر اتحادیه ی اروپا و کشـورهای آسیایی برای 
قطـع روابط اقتصـادی با ایران

 تـالش بـرای خارج سـاختن ایران و شـرکت های ایرانی 
از کنسرسـیوم های کشـف، اسـتخراج و تولیـد نفـت و گاز 

دریـای خزر
  ممانعـت بانک هـای جهانـی و کشـورهای ثروتمنـد از 

اعطـای وام و..«
حال بایستی به قضاوت بنشینیم:

نبـودن رابطـه بیـن ایـران و آمریکا هـر چند مشـکالتی را 
بـرای کشـور مـا در پی داشـته و باعث شـده اسـت؛ روابط 
تجاری و مناسـبات بین المللی ما با مشـکالتی مواجه شـود 
و آن چـه را احتیـاج داریـم، از طریـق واسـطه های متعـدد و 
بـه قیمـت باالتـری خریـداری کنیـم؛ لکـن محاصـره ی 
اقتصـادی، تحریم هـا و اعمـال خصومت آمیـز آمریـکا بـه 
ملـت ایـران فهمانـد که می بایسـت روی پای خود بایسـتد 
و ایـران اسـالمی را بـا امکانـات خـود و امـداد از خداوند در 

مسـیر سـازندگی و پیشـرفت حرکت دهد.
ایـن واقعیـت که مـا، ملت ایـران، طی چهار دهـه، علیرغم 
فشـارهای مختلـف آمریـکا و بـدون داشـتن رابطه بـا این 
اداره کنیـم و مناسـبات  را  توانسـته ایم خودمـان  کشـور، 
اقتصـادی خوبی داشـته باشـیم، به یک پرسـتیژ بین المللی 
بـرای مـا مبدل شـده اسـت و نبایـد آن را به بهای نـازل از 

دسـت بدهیم.
موافقیـن رابطـه در کشـور مـا، حـل تمامـی مشـکالت 
اقتصـادی را در گـروی مذاکـره و برقراری رابطـه با آمریکا 
می داننـد؛ امـا بـه انگیزه هـای ایـاالت متحـده در تـالش 
بـرای ایجـاد رابطه توجهی ندارند. در پاسـخ به کسـانی که 
داشـتن رابطـه بـا آمریـکا را تنهـا راه حـل فایـق آمـدن بر 

مشـکالت اقتصـادی می داننـد، الزم اسـت بگوییـم:
اوال رابطـه بـا آمریـکا از جنبـه ی اقتصـادی، ممکن اسـت 
تـا حـدی مشـکالت کوتـاه مـدت و مقطعـی مـا را حـل 
کنـد، لکـن عملکـرد آمریـکا در رابطه بـا دیگر کشـورها و 
مـروری بـر این رابطه - فقط در سـال های پـس از پیروزی 
انقـالب اسـالمی - بـه خوبـی خـوی اسـتکباری و منافـع 

اسـتیالطلبانه ی آن کشـور را نشـان می دهـد.
از دیگـر سـو، بـا آن کـه بسـیاری از کشـورها دارای روابـط 
نزدیـک سیاسـی و اقتصـادی بـا آمریـکا هسـتند، هنـوز 
مشـکالت اقتصـادی بسـیاری دارنـد و به نوعی وابسـته به 
این کشـور هسـتند. با ایـن وصف، چه تضمینی وجـود دارد 

کـه برقـراری رابطه، مشـکالت مـا را حـل کند؟
ثانیـا اگـر در برقـراری رابطـه بـه نحو حسـاب شـده عمل 
کنیـم، می توانیـم صرفا مبادلـه ی تجاری - بـدون پذیرش 

رابطه ی سیاسـیـ  داشـته باشـیم.
ثالثـا سروسـامان دادن بـه اقتصـاد داخلـی کشـور، ارتبـاط 
زیـادی بـه نحـوه ی مناسـبات جهانـی مـا نـدارد و بـه 
داخـل کشـور و عوامـل و فاکتورهـای اقتصـادی داخلی باز 

می گـردد.
رابعـا از کجـا معلـوم کـه آمریـکا در صـورت داشـتن رابطه 
بـا مـا، ایرانی اسـالمی، آبـاد و مقتـدر از جنبه ی سیاسـیـ  

اقتصـادی را تحمل کنـد؟)24(
دوران پـس از پیـروزی انقـالب، نشـان داده اسـت کـه در 
سـایه ی باروری اسـتعدادهای درخشـاِن خودی و احسـاس 
عـزت، اسـتقالل و بی نیـازی از دشـمنان، توانسـته ایم بـر 
مشـکالت پیـروز شـویم. بـه طـور حتـم، داشـتِن رابطه ی 
سیاسـی بـا آمریـکا در پیـروزی مـا بر مشـکالت اقتصادی 
داخلی تاثیر چندانی نمی تواند داشـته باشـد. تنهـا تالش در 

سیاست ژاندارمی منطقه و 
واردات روزافزون تسلیحات 

بسیار پیشرفته از آمریکا، باعث 
شد: ایران به بازار مصرف خوبى 

براى آمریکاییان تبدیل شود و 
از طرفی زمینه ی نفوذ و سلطه ی 

آمریکا در کشور بازتر گردد.
شاه خود به وابسته بودن کشور 

به ایاالت متحده اشاره داشت 
و در آخرین روزهاى اقتدار خود 
خطاب به وزیر خزانه دارى وقت 

آمریکا در دوران ریاست جمهورى 
کارتر گفت:

»ارتش در دست شما بود. 
اقتصاد مملکت را خودتان 

برنامه ریزى می کردید. ساواک 
را خودتان و اسراییل تاسیس 

کردید. پلیس را دولت جنابعالی 
تربیت می کرد. چیزى نبود که من 

از شما پنهان کرده باشم. حاال 
هم نباید همه شکست هایتان را 

به گردن من بیندازید.«
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جهـت خودکفایی و اسـتقالل اسـت که ما را به سـرمنزل مقصـود خواهد 
رسـاند. مقـام معظم رهبـری در ایـن بـاره فرموده اند:

»ملـت ایـران اگـر بخواهـد وضـع مالـی و اقتصادی خـود را اصـالح کند، 
ایـن بـه عـزم، بـه اراده، به تصمیـم، به کار همـه ی طبقات، بـه همکاری 
بـا دولـت و حمایت از مسـئولین، به شـجاعت در اقدام، بـه تاثیر نپذیرفتن 
از سیاسـت های خارجـی خصمانـه، بـه تاثیر نپذیرفتـن از تبلیغـات بیگانه 
احتیاج دارد. این هاسـت که وضع یک کشـور را درسـت می کنـد؛ نه رابطه 

با آمریـکا.«)25(
بـه تعبیـری تـالش بـرای سـازندگی و آبادانـی کشـور، یـک وظیفـه ی 
همگانی اسـت و همه ی ما در قبال این وظیفه ی بزرگ مسـئول هسـتیم. 
رهبـر انقـالب نیـز در دوران حیـات پر برکتشـان بارها به لـزوم رهایی از 
وابسـتگی اقتصـادی سـفارش می کردند. ایشـان در یکی از سـخنان خود 

فرموده انـد:
»مـا بایـد زحمـت بکشـیم تـا در همـه ی جناح ها خودکفـا باشـیم. امکان 
نـدارد کـه اسـتقالل بـه دسـت آیـد؛ قبـل از این کـه اسـتقالل اقتصادی 
داشـته باشـیم. اگـر مـا بنا باشـد کـه در اقتصـاد احتیاج داشـته باشـیم، در 
چیزهای دیگر هم وابسـته خواهیم شـد. اگر مسـامحه کنیم و وابسـته به 
خارج باشـیم، این وابسـتگی اقتصادی قهرا وابسـتگی سیاسی و وابستگی 

اجتماعـی را پیش مـی آورد.«)26(
حـال اگـر قـرار باشـد رابطه یـا مذاکـره ای صـورت پذیـرد، چه شـرایط و 
مقدماتـی را می بایسـت فراهم کنیم تـا از موضع ضعف، تن بـه توافقی به 

زیـان منافع ملـی ندهیم؟
قبـل از هـر چیـز، داشـتن یک اسـتراتژی توسـعه ی درونزا که بـا توجه به 

شـرایط و ویژگی هـای داخلـی تدوین شـده، ضروری اسـت.
از طرفـی بایـد بـا کشـورهای مسـلمان و همسـایه، رابطـه ی منطقـی بر 
پایـه ی احتـرام متقابل برقرار کنیم و از موقعیت حسـاس خود در منطقه در 
جهت مبادله ی تجاری با آسـیای میانه و کشـورهای جنوب شـرقی آسـیا 
بـه خوبـی بهـره ببریم. این امـر اگر با ارتبـاط فرهنگـی و اجتماعی همراه 

شـود، اثربخشی بیشـتری خواهد داشت.
بـه هـر حـال می بایسـت از لحـاظ علمـی بـه اوج برسـیم و از امکانـات 

»بـه روز« دنیـا مطلـع بـوده، آن را مـورد اسـتفاده قـرار دهیـم.
بـا چنیـن عملکردی اسـت کـه پس از مدتی شـرایط بـه نفع ایـران تغییر 
خواهـد کـرد. وگرنـه مذاکـره و رابطـه بـا آمریکا، همیشـه به عنـوان یک 
سـالح تهدیدکننـده و مخرب در دسـت طرفـداراِن »ادغام ایـران در نظام 

سـرمایه داری« باقی می مانـد.)27(
بنابـر ایـن، بعـد اقتصـادی، تمامیـت ارضـی، اسـتقالل سیاسـی و حفـظ 
هویـت فرهنگـی از جمله مواردی هسـتند که می بایسـت قبـل از مذاکره 
و رابطـه مـورد توجـه بسـیار قـرار گیـرد. در برقـراری رابطه، بایـد اصل بر 
اسـاِس تامیـن منافـع ایـران و جبران خسـارات گذشـته، احتـرام متقابل و 
شـناخت حقـوق ملـت ایـران بنا نهـاده شـود. مقام معظـم رهبـری بارها 
بیان داشـته اند کـه در صورت رعایت »عـزت«، »حکمت« و »مصلحت«، 
می تـوان بـا تمامـی دولت ها رابطه برقـرار کرد. البته حصـول و رعایت این 

مـوارد در فـرض رابطـه بـا آمریکا جای بحـث دارد.
در انجـام مذاکـره و برقـراری رابطه، ضروری اسـت: در عمل خود را بی نیاز 
کنیـم؛ چـون اگر بپذیریم که به واسـطه ی رفع نیازها باید بـا آمریکا رابطه 

برقـرار کنیـم، طرفـداران رابطه که هـر روزه دم از منافـع آن می زنند، ما را 
نکوهـش خواهند کرد.

رمـز پیـروزی مـا در جنـگ اقتصـادی کـه بـر مـا تحمیل شـده اسـت - 
سـه اصـل »وجـدان کاری« »انضبـاط اجتماعی« و »انضبـاط اقتصادی و 
مالی« اسـت.)28( می بایسـت کشـور خود را با اتکا بر اصول و ارزش های 
اخالقـی، اسـالمی و سـه اصـل فـوق، به سـمت رهایـی از هر گونـه نیاز 
و وابسـتگی سـوق دهیـم و در راه خودکفایـی و اسـتقالل اقتصـادی گام 
برداریـم. آموزه هـای دینـی مـا نیز این مطلـب را مـورد تاکید قـرار داده اند:

در آیه ی29  سـوره ی فتح، آیه ی141 سـوره ی نسـا و نیز آیه ی60 سـوره ی 
انفـال، بـر مسـلمانان تکلیـف شـده اسـت کـه در جهـت اقتدار سیاسـی، 
اقتصـادی و نظامـی تـالش کننـد و در ایـن راه به اسـتقالل الزم دسـت 

یابند.
قـرآن کریم، جامعه ی اسـالمی را از وابسـتگی و ذلت نهی کرده و کسـب 

استقالل و
خودکفایـی و اعتـالی توانمندی های جامعـه را ارزش قلمداد نموده اسـت. 
لـذا بـر ملـت و دولـت ما فرض اسـت کـه در این مسـیر حرکت کـرده، با 
توجـه بـه نیـات طرف های تجاری و سیاسـی خـود و نیز حفـظ ارزش ها و 

منافـع ملی با دیگر کشـورها رابطه داشـته باشـد.
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از دیگر اقدامات خصومت آمیز 
آمریکا علیه ایران، تصویب 

»قانون داماتو« بود. طبق این 
قانون، تمام معامالتی که میان 

شرکت هاى آمریکایى و ایرانی 
انجام می شد؛ یا در ُشرف انجام 
بود، به حالت تعلیق در می آمد 
و به موجب آن می بایست تمام 

روابط تجارى با ایران قطع می شد.


