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 آموزشي -اطالع رساني

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اداره كتابخانه و مركز اسناد

 1400ماهآبان  ، 4شماره  ،دومسال  

 

 

 

 
 آذردخت كوهستانيتهيه كننده:  

 دانشجويان مسلمان پيرو خط امام :گردآورنده کتاب

/ موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي: ناشر 

1390 

گيري انقالب آبان يادآور حوادث مهمي است که در شکل 13  

اسالمي و حذف مظاهر و نمادهاي استکبار از جغرافيا و صحنه 

اداره ايران نقش اساسي ايفا کرد و شايد تاريخ معاصر ما روزي با 

روزي  .اين درجه از اهميت و بزرگي کمتر به ياد داشته باشد

است که بر تارک آن حوادث بزرگ و سرنوشت سازي از تاريخ 

 ،43ملت ايران به ثبت رسيده است، تبعيد امام به ترکيه در سال 

و تسخير النه جاسوسي  57کشتار دانش آموزان انقالبي در سال 

 .58آمريکا در سال 

هر کدام از  مقام معظم رهبري در بيان اهميت اين روز فرمودند:

 .برگ زريني در تاريخ انقالب اسالمي ايران هستند ،هااين رويداد

    

 

 

 آمريکاي با نقطه پيوند هر سه حادثه، مواجهه ملت قهرمان ايران

 انقالبي بصيرت تجديد فصل سال، هر آبان 13. استخوارجهان

 با دايمي و هميشگي مبارزه در ايران ملت رساي پيام ابالغ و

آبان از خاطره  13 .است پليد صهيونيزم و جهاني استکبار

انگيزترين روزهاي انقالب شکوهمند اسالمي است. زاد 

را آن ميني)ره(خامام روزانقالبي بزرگتر از انقالب اول است که 

 .انقالب دوم ناميد

ري اسالمي وجمهتصرف سفارت آمريکا که در ادبيات سياسي 

اي غرب بحران و در ادبيات رسانه جاسوسيتسخير النه  ايران

خوانده  (Iran hostage crisis)گيري در ايرانگروگان

 13شود که در تاريخ گفته مي ايروزه 444شود به دوران مي

سفارت آمريکا با تسخير  (1979نوامبر  4برابر با ) 1358آبان 

و با به  دانشجويان مسلمان پيرو خط امام آغازتوسط  در تهران

دي  30ديپلمات آمريکايي در تاريخ  ۶۶شدن گروگان گرفته

از سوي قراردادالجزاير با پذيرش  1981ژانويه  ۲0برابر با  1359

بلوکه کردن  .پايان يافت ايالت متحده آمريکاوايران هاي دولت

 مايت از شاه و مقابله با انقالب باعث شد تاح، دارايي هاي ايران

دانشجويان پيرو خط امام )ره( با  1358آبان ماه سال 13 در

تسخير سفارت اين کشور در ايران به رفتار خصمانه آمريکا پاسخ 

 .دهند

 

 
 اين شماره: معرفي كتاب     

 مريكاآ اسناد النه جاسوسي      

 

 

 

http://lib.oerp.ir/


                                                                                       

 تدوين اسناد النه جاسوسي

 

در جريان اشغال سفارت، کارمندان سفارت تالش کردند       

اطالعات محرمانه را از بين ببرند، اما دانشجويان و  مدارک

پيرو خط امام توانستند بخشي از آن اطالعات را بازيافت 

ها موضوع کوچک و بزرگ را در ، دهکنند اسناد منتشر شده

هاي اعمال سلطه و نحوه مداخله در امور ايران و ساير شيوه

هاي ناحدهد و اينکه بين جها توسط آمريکا را نشان ميکشور

( و سياسي )وزارت امنيتي )سازمان سيا(، نظامي )پنتاگون

هاي متفاوتي وجود ها و تحليلنظر( اختالف امور خارجه

بسياري از عوامل و رابطين آمريکا و انواع و اسامي  داشته

هاي جاسوسي و تحرکات سياسي اين کشور را در شيوه

 .کردمناطق مختلف جهان افشا مي

 براي را اسناد اين هاي سياسي طالعات و پژوهشموسسه م

که قبالً توسط دانشجويان پيرو خط امام  ترآسان دسترسي

يک جلد منتشر نشده که  ) بود جلد منتشر شده 74در 

 11را در  (حاوي زندگي نامه تعدادي از رجال سياسي است

براي کاهش حجم  است. جلد به بازار نشر عرضه کرده 

، متن اسناد حروفچيني صفحات و سهولت استفاده محققين

با قابليت  CD شده و تصاوير اسناد هر جلد در يک قطعه

 جستجو در متن به همراه کتاب ارائه کرده است. 

، عالوه بر فهرست مطالب در ابتدا، در هر جلد از مجموعه

يان ذکر شا  .فهرست اعالم نيز در پايان کتاب آمده است

است که براي حفظ اصالت متن اوليه که اينک يک سند 

شود، متن پيشين عيناً در حروفچيني تاريخي شمرده مي

، هيچگونه داريچاپ جديد نيز آمده و ضمن رعايت امانت

  .دخل و تصرفي در محتوا و متن اسناد انجام نشده است

ته اين مجموعه در چهار محور بصورت اجمالي به اسناد پرداخ

 است:

 

 

به بررسي رابطه رژيم شاه، از شاه گرفته تا  در محور نخست

 بعضي از درباريان با آمريکا پرداخته شده است.

پردازد؛ البته نيم به بررسي اهداف آمريکا در ايران مي محور دوم

ز هاي مربوط به رژيم صهيونيستي نينگاهي نيز به برخي فعاليت

 شده است.

هاي ارائه شده ها و تحليلبه بررسي برخي مالقات در محور سوم

هاي روحاني انقالب و مخالفين در اين اسناد، پيرامون شخصيت

 ست.مذهبي شاه پرداخته شده ا

نيز بررسي اجمالي اسنادي است که از دوستان  محور چهارم

 برد.آمريکا در ايران نام مي

تالش متن حاضر بر استفاده حد اکثري از اسناد بوده و سعي 

تر پرداخته شود تا رويکرد کامالً شده تحليل و مطالب دگر کم

 مستند آن حفظ گردد.

 اسناد النه جاسوسيرهبر انقالب با تشويق جوانان به خواندن     

آموز النه جاسوسي را  جوانهاي عزيز! اسناد درس»فرمودند:

بگيريد و بخوانيد، دانشجوياني که آنجا را گرفتند و فهميدند که 

النه جاسوسي است با زحمت زياد آن را استحصال کردند اينها 

ها در هنگام اوج نهضت و پيروزي  نشان ميدهد که آمريکايي

ا اند؛ آمريکتوطئه عليه جمهوري اسالمي بوده انقالب دائم درحال

 مي باشند و بنابراين اسناد مورد تاکيد رهبر انقالب  .اين است

در کتاب هاي تحصيلي دانشجويان و دانش  بايد توصيه ايشان

 .آموزان گنجانده شوند

پسنديده، محمداسماعيل.برگهايي از  اسناد النه  منابع:

 www.Didban.ir،10/8/1400شيطان....،برگرفته از سايت:

 ، جلد، دفتر ادبيات انقالب اسالميالمعارف انقالب اسالميدايره

 اول

 14(. بهاي شرارت. نشريه زمانه، ش.1382نوازي، بهرام)

 

 

 


