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چاپ مطلببستن پنجره

یكشنبھ 28 اردیبھشت 1393

ناگفتھ ھای ھاشمی رفسنجانی از ماجرای مک فارلین

ھاشمی رفسنجانی: منتقدان ماجرای «مک فارلین» ھمیشه ھیاھو می کردند، امام از اول

تا آخر در جریان بودند

آیت هللا ھاشمی رفسنجانی ضمن بیان ناگفته ھایی از دیپلماسی دفاع مقدس تا مذاکرات ھسته ای و

تاکید بر اینکه "ماجرای مک فارلین، باعث افتخار ایران در سالھای دفاع مقدس شد"، گفت: خمینی از

اول تا آخر در جريان مسئله مك فارلین بود و بر آن 8 نماینده مجلس ھیاھو کننده پیرامون ماجرای مک

فارلین، نھیب زد كه: حرف ھايي را كه شما مي  زنید، راديو اسرائیل جرأت نمي  كند بگويد!

به گزارش ایسنا، آیت هللا ھاشمی رفسنجانی پیش از ظھر امروز در دیدار جمعی از مدیران، سفرا و

کارداران سابق جمھوری اسالمی ایران در کشورھای مختلف که به دنبال مالقات وزیر و معاونان وزارت

خارجه به این دیدار آمده بودند، با ارائه تحلیلی از فضای سیاسی کشور در سال ھای قبل از انقالب،

گفت: اگرچه ماھیت انقالب مردمی بود اما پس از پیروزی، امام(ره) با تأکید بر لزوم روابط دولت با

دولت ھا، اھمیت سیاست خارجی را برجسته کردند.

وی، اظھار نگرانی برخی از دولت ھای عربی منطقه از تکرار انقالب اسالمی در کشورھایشان و نا امیدی

غرب از نابودی یا به انحراف کشاندن انقالب از طریق مصادره مسئولیت ھای مھم را دلیل حمایت از حزب

بعث دانست که حکومت اقماری نظام کمونیستی بود و با اشاره به اجماع غرب، شرق و ارتجاع برای

تحریک صدام در شروع جنگ، افزود: میدان داری ھای سیاسی و نظامی ایران، حامیان حزب بعث را نا

امید و نسبت به الگوپذیری ملت ھا از ایران نگران کرد و مستقیمًا وارد جنگ با ایران شدند.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان چند برنامه دیپلماسی در طول ھشت سال جنگ تحمیلی، ماجرای

«مک فارلین» را یکی از نکات قوت و برجسته عملکرد مسئوالن نظام دانست و گفت: با کاری منسجم و

تلفیقی از شیوه ھای پنھان و پیدای دیپلماسی، ھم نیازھای نظامی جبھه ھا در آن مقطع حساس دفاع

مقدس را تأمین کردیم و ھم نگذاشتیم ابھت انقالب اسالمی در نگاه جھانیان مخدوش شود که موجب

افتخار ایران و رسوایی و بحران در آمریکا شد.

ھاشمی رفسنجانی با اشاره به بحث ھای غیرمنصفانه ای که این روزھا درباره این موضوع می شود،

گفت: کسانی که گاه آن روزھا در جریان امور دفاع مقدس و کشور نبودند، امروزه با اغراض سیاسی،

تحلیل ھای تخیلی می کنند و با تحریف تاریخ درصدد برجسته کردن نقش نداشته خویش در تاریخ انقالب

و دفاع مقدس ھستند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «منتقدان ماجرای مک فارلین ھمیشه ھیاھو

می کردند»، خاطرنشان کرد: در آن زمان که ھشت نماینده مجلس می خواستند از وزیر امور خارجه در

این باره سوال کنند و در مطبوعات اعتراض می کردند، امام(ره) در بیانیه ای معروف به «این تذھبون؟!»

گفتند و بر آنان نھیب زدند که «حرف ھایی را که شما می زنید، رادیو اسرائیل جرأت نمی کند بگوید».
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گفتند و بر آنان نھیب زدند که «حرف ھایی را که شما می زنید، رادیو اسرائیل جرأت نمی کند بگوید».

وی ادامه داد: چون امام از اول تا آخر در جریان مسأله مک فارلین بودند و بارھا در مسیر راھنمایی ھای

مؤثری داشتند، مطمئن بودند که افرادی درصدد شبه افکنی اند و با آن بیانیه آنھا را به خوبی از میدان

به در کرد.

ھاشمی رفسنجانی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط زمانی در اتخاذ تصمیمات سیاسی، به مذاکرات

ھسته ای و حواشی داخلی و خارجی آن اشاره کرد و گفت: ھمین که دنیا فھمید که با ایران باید در

فضایی برابر و محترمانه مذاکره کند، یک پیروزی سیاسی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقدیر از تالش ھای فرزندان انقالب در جبھه دیپلماسی، تصریح

کرد: وزارت خارجه با مدیران مجرب و منطقی خویش، عزت، حکمت و مصلحت را به گفت وگوھای

سیاسی برگرداند و ذھنیت ھای منفی را جبران کرد.

وی اضافه کرد: اکنون دنیا به منطقی و جدی بودن ایران در مذاکرات واقف شده و راه برای مغالطه و

ادعای مخفی کاری ایران بست و ھدایت ھای رھبری در جریان مذاکرات، کار را در تقابل با تندروھا سھل

کرده است.
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