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جستجو 

به بهانه سخنان تازه احمدي نژاد: روایت و نتیجه پنج دور مذاکره ایران با آمریکا

احمدی نژاد در دیدار با

جمعی از نخبگان

آمریکایی مسئله

آمادگی ایران برای

مذاکره مستقیم با

آمریکا را از این زاویه

مطرح کرد که موضوع

ھسته ای ایران کامًال

سیاسی شده است و

معتقدم باید در

عرصه ای جدا از

مذاکرات ھسته ای آن را حل و فصل کنیم، این اظھارات احمدی نژاد درباره رابطه و مذاکره با آمریکا واکنش نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی

را برانگیخت از این رو سابقه و روایت ۵ مذاکره مقامات ایرانی با آمریکا را بازخوانی کردیم.

از اصول مسلم انقالب اسالمی ایران که از وجوه تفاوت عمده این انقالب با سایر انقالبات به شمار می رود «استکبارستیزی و آشتی ناپذیری با

دولت ھای مستکبر» است.

ایستادگی در برابر سیاست ھای لیبرالیستی، نئولیبرالیستی و امپریالیستی آمریکا و مخالفت با دکترین «ھژمونی بسیط و نئولیبرالیسم»

طراحی شده از سوی کاخ سفید ویژگی بارز جمھوری اسالمی است که سبب شده تا حاکمیت برآمده از انقالب اسالمی به عنوان پیشقراول

کشورھای مخالف آمریکا در منطقه و جھان شناخته شود.

با سقوط رژیم شاھنشاھی فاز جدیدی از مناسبات بین المللی برای ایرانیان باز شد که مبنای آن بر شعار«نه شرقی، نه غربی، جمھوری

اسالمی» استوار بود و « اصرار بر تغییر مناسبات ناعادالنه بین المللی»، «حمایت از مبارزات مردم فلسطین»، «به رسمیت نشناختن رژیم

اسرائیل» و «حمایت از جنبش ھای آزادیبخش در سایر کشورھا» از اصول الیتغیر آن به شمار می آمد. در این میان طبیعی بود که سقوط شاه- به

عنوان متحد کاخ سفید- به مذاق آمریکایی ھا خوش نیاید و از آن مھمتر، تسخیر سفارت آمریکا برای واشنگتن به مراتب دردناک باشد. ھمین کافی

بود تا تمام تالش خود را برای جبوگیری از قدرت گرفتن حاکمیت برآمده از انقالب اسالمی به کار گیرند.

ایستادگی جمھوری اسالمی در برابر سیاست ھای برتری جویانه کاخ سفید و افشاگری ھای انقالبیون از چھره حقیقی بازیگران کاخ سفید سبب

شکل گیری و تقویت جبھه مخالفان آمریکا شد. از این رو، آمریکاستیزی جزء سیاست ھای استراتژیک در سیاست خارجی جمھوری اسالمی به

شمار می آید و تنھا زمانی قابل تجدیدنظر است که کاخ سفید در سیاست ھای خود تجدیدنظر کند. از آن جا که با گذشت سی سال از عمر انقالب

ھنوز تغییری در رفتار دولت آمریکا در قبال مردم و دولت ایران و حتی سایر کشورھای مخالف کاخ سفید دیده نمی شود سخن گفتن از مذاکره با

آمریکا نمی تواند منطقی باشد.

کارنامه مذاکره کشورھایی چون کره شمالی، لیبی و سوریه که مدت ھا با آمریکا مبارزه کرده بودند می تواند سند محکمی بر بی فایده بودن

مذاکره با دولتمردان آمریکایی- پیش از تغییر رفتارشان- باشد. این سه کشور از مذاکره با کاخ سفید نه تنھا طرفی نبسته اند بلکه به نوعی دور

خورده و از انجام این مذاکرات به موضع ندامت رسیده اند.

از این منظر است که امام(ره) و مقام معظم رھبری ھمواره از مخالفان جدی مذاکره با آمریکا بوده اند. رھبر معظم انقالب ھمواره در این سال ھا

بر بسته بودن باب مذاکره ایران و آمریکا تا زمان تغییر رفتار کاخ سفیدی ھا تأکید کرده اند. با این حال، تا کنون پنج مذاکره میان تھران- واشنگتن

انجام شده که به جرأت می توان گفت نتیجه ای برای ملت ایران و حاکمیت در بر نداشته است.

اولین مذاکره؛ مذاکرات بازرگان- برژینسکی

آبان ماه ١٣۵٨ مھدی بازرگان رئیس دولت موقت با برژینسکی در شھر الجزیره دیدار کرد؛ دیداری که

جنجال ھای فراوانی را در پی داشت. در این دیدار بازرگان به ھمراه ابراھیم یزدی، وزیر امور خارجه

وقت و شھید مصطفی چمران، وزیر دفاع دولت موقت خواستار تحویل شاه به جمھوری اسالمی

شدند که این درخواست با مخالفت آمریکایی ھا مواجه شد. در تاریخ ١٣ آبان ١٣۵٨ نزدیک به ۴٠٠ نفر

از اعضای انجمن ھای اسالمی دانشجویان دانشگاه ھای تھران به سمت سفارت آمریکا حرکت کرده و

ساختمان این سفارت را به تسخیر خود درآوردند. امام(ره) این حرکت را انقالب دوم ملت ایران نامید. تسخیر سفارت آمریکا فصل تخاصم روابط

تھران – واشنگتن را رقم زد.
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بحران گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا ۴۴۴ روز طول کشید. جیمی کارتر، رئیس جمھور وقت آمریکا بالفاصله پس از این رخداد تحریم ھای

اقتصادی علیه تھران را در دستور کار قرار داد. او در اولین گام دستور توقیف تمامی دارایی ھای ایران در بانک ھای آمریکایی و شعبه ھای خارجی آن

را صادر و خرید نفت از ایران را متوقف کرد. سرانجام در تاریخ ٢٠ فروردین ١٣۵٩ جیمی کارتر دستور قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با ایران را

صادر کرد و دستور داد دیپلمات ھای ایرانی از خاک آمریکا خارج شوند.

 

دومین مذاکره: بھزاد نبوی در الجزایر

با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شھریور ١٣۵٩ مجلس شورای اسالمی ایران در جلسه ١١ آبان ١٣۵٩ موضوع گروگان ھای

آمریکایی(کارمندان سفارت آمریکا) را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که با ارائه شروطی به مساله گروگان ھا پایان دھد.

دولت الجزایر در این مسئله میان ایران و آمریکا میانجیگری کرد و در زمان نخست وزیری شھید محمدعلی رجایی

مذاکراتی صورت گرفت که حاصل آن صدور «بیانیه ھای الجزایر» در ٢٩ دی ماه ١٣۵٩ بود. در این مذاکرات بھزاد نبوی

به عنوان معاون نخست وزیر ایران در مذاکرات حاضر شد که حاصل آن سه سند توافقی شد؛ سند اول با عنوان بیانیه

عمومی حاوی تعھدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان ھا، آزادی دارایی ھای ایران و لغو تحریم تجاری تھران بود. سند

دوم درباره حل وفصل دعاوی دو دولت بود که به «بیانیه حل وفصل دعاوی» موسوم است و سند سوم با عنوان «تعھدات

دولت آمریکا و دولت ایران» روش ھای اجرای تعھدات مالی طرفین را تعیین کرده است. یک روز بعد از صدور بیانیه ھا در

٣٠ دی ١٣۵٩ گروگان ھا آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند.

 

 

مذاکره سوم: ماجرای مک فارلین

خصومت میان تھران- واشنگتن که با پروژه تسخیر سفارت آمریکا کلید خورد با حمایت ھای بی پرده و ھمه جانبه کاخ سفید از صدام حسین در

جنگ ایران و عراق شدت بیشتری یافت.

ماجرای ایران – کنترا که به ماجرای مک فارلین نیز معروف است، به معامله تسلیحاتی ایران با ایاالت متحده آمریکا، در آبان ۶۵ باز می گردد که ھنوز

ھم با گذشت ٢٣ سال از این ماجرا ھنوز یکی از مناقشه آمیزترین مسائل سیاسی بعد از انقالب است.

٢۵ مه  ١٩٨۶ یک ھیئت آمریکایی متشکل از رابرت مک فارلین تحلیل گر سازمان سیا، الیور نورث، جورج کیو مقام شورای ملی امنیت، ھوارد تیچر و

امیرام نیر از اسرائیل جھت انجام مذاکرات وارد تھران شدند. این مذاکرات به ھمان اندازه که برای انقالبیون ایران غیر قابل پذیرش و بحث برانگیز

بود برای طرف آمریکایی ھم جنجال برانگیز بود تا جایی که بعد از رسوایی واترگیت بزرگ ترین رسوایی سیاسی آمریکا لقب گرفت.

محمد جواد الریجانی معاون اسبق وزارت خارجه و حسین شیخ االسالم قائم مقام فعلی وزارت خارجه ھدایت تیم ایرانی را در این مذاکره بر عھده

داشتند. پس از اطالع امام(ره) از سفر مک فارلین به تھران، این فرستاده آمریکایی مجبور شد ایران را ترک کند.

درباره این مذاکره جنجالی سه روایت متفاوت وجود دارد:

روایت اول: حسین شیخ االسالم و محمد جواد الریجانی راویان این روایت ھستند. شیخ االسالم در این باره می گوید: «آن زمان بحث قطعنامه
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۵٩٨ مطرح بود و ما برای رفع این نقیصه مذاکراتی با مک فارلین انجام دادیم، قصد ما این بود که با یک عملیات مھم شرایطی ایجاد کنیم که

خواسته ھایمان در قطعنامه گنجانده شود. مذاکرات خوب پیش می رفت، ما موشک ھای «ھاگ» و «تاو» می خواستیم، آمریکایی ھا نداشتند و

از ذخایرشان در اسرائیل برای ما فرستادند که وقتی آقای ھاشمی، از موضوع اطالع یافتند دستور دادند ھمه آنھا را برگردانیم و معتقد بودند در

جنگ با یک کشور عربی نمی شود از آنھا استفاده کرد. ما قصد داشتیم مھم ترین حمله خود به فاو را انجام دھیم، تحلیل ما این بود که اگر فاو را

بگیریم عراق مثل افغانستان می شود و ھیچ راھی به دریای آزاد نخواھد داشت. ٧۶ ھواپیمای عراقی را در فاو سرنگون کردیم، اگر حمله به فاو

نبود قطعنامه علیه ما صادر می شد ولی ما توانستیم دو خواسته اعالم آغازگر جنگ و پرداخت غرامت را در قطعنامه ۵٩٨ بگنجانیم، ھرچند عده

ای در مجلس اعتراض کردند و امام دستور دادند اعتراضات متوقف شود،اگر امام نمی ایستادند مشکل ایجاد می شد، اگر مذاکرات مک فارلین و

موضوع موشک ھای «ھاگ»و«تاو»نبود نمی توانستیم در فاو پیروز شویم.»

روایت دوم: در این روایت است که انگشت اتھام به سمت ھاشمی رفسنجانی است و از او به عنوان بازیگر پنھان و طراح اصلی این مذاکره نام

برده می شود. برخی ھاشمی رفسنجانی را متھم می کنند که فقط مذاکره برای خرید اسلحه و معامله برای آزادی گروگان ھای آمریکایی در

لبنان را به امام(ره) اطالع داده ولی حضور ھیات بلند پایه در تھران و تالش برای عادی سازی روابط با آمریکا را از وی پنھان نموده است. بر اساس

این نقل قول، میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در پس از فاش سازی با ارسال نامه ای به امام خمینی(ره)، از اینکه در جریان این معامله قرار

داده نشده، گالیه می کند.

روایت سوم: اما خود ھاشمی رفسنجانی روایت دیگری از این ماجرا دارد. او می گوید:« شروع قضیه مک فارلین نامه ای است که آقای قربانی

فر به اقای کنگرلو می نویسد که آن موقع مشاور نخست وزیر بود. قربانی فر به خاطر ارتباطاتی که از زمان شاه با این نوع کارھا داشت، داللی

سالح می کرد و گویا قبل از آن ھم ماموران ما از او سالح ھایی گرفته بودند… البته مقداری از اسناد در آمریکا است که مطمئنا به دست ما نمی

رسد… وقتی که این نامه به آقای کنگرلو می رسد ، به ما می گوید و ما ھم در جلسه سران قوا بحث می کنیم . واسطه ما آقای کنگرلو بود. چون

نامه ھای زیادی ھم بین او و قربانی فر رد و بدل شد که بیشتر حرف ھای معمولی است .

نامه اول اینست که چرا ایران در بازار سیاه این ھا را گران می خرد؟ از ما بخرد ما حاضریم به شما کمک کنیم تا در جنگ پیروز شویم . این ادعای آن

ھا بود . ما ھم گفتیم آزمایشی وارد می شویم . یعنی بعد از بحث ھا می بینیم آن ھا از ما چه می خواھند یا ما از آن ھا چه می خواھیم . کم

کم که این بحث ھا مطرح شد ، آن ھا اولین چیزی که مطرح کردند ، این بود که کمک کنید تا گروگان ھای ما در لبنان آزاد شوند و این به عنوان یک

عالمت خوب خواھد بود . ما ھم به آن ھا گفتیم نیازھای ضروری ما را که در بازار سیاه پیدا نمی شود ، به ما بدھید . چند قلم را صورت دادیم که

تاو ، موشک ھای ھاگ ، المپ ھای رادارھا و موارد دیگر بود که آن موقع برای تھیه آن ھا خیلی محدودیت داشتیم .

در آن موقع وضع ما به حدی بد بود که با یک المپ چند رادار را به نوبت فعال می کردیم . المپ رادار ھاگ را گاھی به خارک و گاھی به تھران می

بردیم که مثال سیستم ھاگ را فعال نگه داریم . وضع ما خیلی بد شده بود . لیستی از قطعات مورد نیاز را مسئولین پشتیبانی گرفتیم و به کنگرلو

دادیم مذاکرات به ھمین صورت ادامه پیدا می کرد . ما ھم زحمت زیادی کشیدیم تا سر نخ و رد پایی از گروگان ھا پیدا کردیم . خیلی سخت بود .

لبنانی ھا خیلی پیچیده عمل می کردند . در این مدت آمریکایی ھا غیر مستقیم به ما چند قلم کاال می دادند و پولش را می گرفتند . ما ھم کمک

می کردیم که گروگان ھا زودتر آزاد شوند .

یک مقدار که این مراحل پیش رفت ، خبر دادند که ھیئتی از آمریکایی ھا می خواھند برای مذاکره به ایران بیایند که تصمیمات کلی و اساسی تر

بگیریم . بحث این بود که ھمراه خود یک کشتی نیاز ھای درخواستی ما را می آورند البته به ما نگفته بودند که رئیس ھیئت مک فارلین است .

اصال اعضای ھیئت را معرفی نکرده بودند فقط گفتند وقتی آمدند ، می فھمید اختیارات زیادی دارند . بر اساس ھمین خبری که داشتیم ، عمل

شد . ھواپیمای آن ھا در فرودگاه نشست و از آنجا خبر دادند که در راس ھیئت ، مک فارلین است و پیام ویژه ای از آقای ریگان به ھمراه ھدایایی

آورده است یک کلید طالیی بود به عنوان نماد باز شدن درھای بسته بین دو کشور ، یک کیک بود که طبق رسم آن ھا نماد دوستی است و یک

انجیل که پشت آن را امضا کرده بود .

به امام (ره) ھم گفته بودیم که ھیئتی می آید و کارشناس ھای ما با آن ھا صحبت می کنند ولی مک فارلین تقاضای مالقات با ھمه ما را مطرح

کرده بود . مدتی در فرودگاه آن ھا را معطل کردند باالخره به این نتیجه رسیدیم که باید مذاکره کنیم . از مجلس و اطالعات سپاه دو نفر با این ھا

مذاکره کردند . آقای فریدون وردی نژاد از سپاه و دکتر ھادی از مجلس رفتند. تا آنجا این ھا خالف قرار عمل کردند و چیزھایی که قرار بود بدھند ،

نمی دادند یا کم می دادند . مثال بنا بود ۵ ھزار تاو بدھند ، پانصد تاو دادند . بعضی چیزھا مثل ھاگ و المپ ھا که برای ما خیلی مھم بود ، نمی

دادند یا کم می دادند.»

 

مذاکره چھارم: کاظمی قمی- رایان کروکر

با روی کار آمدن دولت نھم، محمود احمدی نژاد نسبت به ایاالت متحده از دیپلماسی متفاوتی استفاده کرد. تاکید بر عدم تعلیق غنی سازی

اورانیوم و پافشاری دولت بر موضوع عدم تعلیق، گرچه از یک سو باعث پیشرفت برنامه ھسته ای شد ولی به دنبال خود تصویب چندین قطعنامه

شورای امنیت علیه ایران را در پی داشت.

 

به رغم این مسائل، احمدی نژاد رویکردی متفاوت را نسبت به آمریکایی ھا و رابطه با این کشور در پیش گرفت. نامه احمدی نژاد به جورج بوش در

سال ١٣٨۴ از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان یک تابوشکنی مطرح شد. البته احمدی نژاد در این نامه جورج بوش را به توحید و رعایت کرامت

انسانی و دست برداشتن از ظلم و ستم دعوت کرده بود. در مھم ترین تحول، در دوران ریاست جمھوری احمدی نژاد و بوش، ایران و آمریکا در تیرماه

١٣٨٧ سه بار در مورد بحران عراق پای میز مذاکره نشستند. در این مذاکرات حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد با طرف آمریکایی به رھبری

رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق درباره ثبات در عراق گفت وگو کردند. مذاکرات تھران-واشنگتن در بغداد نتایج ملموس و مثبتی را در پی نداشت.

مذاکره پنجم: جلیلی- برنز

با پیروزی اوباما و پیش از آغاز به کار رسمی دولت وی اخباری مبنی بر مذاکرات ویلیام پری نماینده اوباما و مجتبی ثمره ھاشمی مشاور ارشد

محمود احمدی نژاد منتشر شده بود.

رئیس جمھور ایران نیز در مقاطع مختلف از تغییر ادبیات اوباما استقبال کرد. اما مھم ترین اظھارات احمدی نژاد در طول سفر اخیر وی به مجمع

سازمان ملل متحد انجام شد که در آن سعی کرد لحن نرم تری را در مقابل آمریکایی ھا در پیش بگیرد.

احمدی نژاد در سخنانی ایران را برای آمریکا یک فرصت دانست و در جایی دیگر با حمایت از شعار تغییر اوباما اعالم کرد: «در صورت تحقق این تغییر

مالقات ایران و آمریکا در ھر زمان و در ھر مکانی می تواند رخ دھد.» از سوی دیگر باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی خود بر گفت وگوی بدون

پیش شرط با جمھوری اسالمی ایران تاکید کرده بود.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/157355/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
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 چاپ   تویت

ماجرای دیدار رھبر انقالب

با مرحوم ایرج افشار

تعجب باربارا اسلوین از

تکذیبیه دفتر رئیس جمھور

صادق صبا: مردم ایران ماحدادکاندیدای ریاست  دائم مجلس  نمی شود

را ابزار انگلیس می دانند

چون جیره خوار دولت

انگلیس ھستیم

سردار نقدی اعالم کرد:

برگزاری ھفته بسیج با

شعار«بسیج

امتدادعاشورا»/خدمت به

بسیجیان را با ھیچ

منصبی عوض نمی کنم

 

body p  

سیاست محافظه  کارانه اوباما در قبال حوادث اخیر پس از انتخابات ایران و تاکید وی بر مذاکره با تھران نشان می دھد که کاخ سفید ھم برای انجام

مذاکرات تمایل دارد، به خصوص که اخباری غیررسمی مبنی بر ارسال دو نامه از سوی وی به مقامات جمھوری اسالمی ایران منتشر شد، ھرچند

این اخبار تاکنون تایید نشده اند.

با این حال، اندکی پس آغاز به کار دولت دھم، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکرات

ایران و گروه ١+۵ در ژنو، به صورت دوجانبه گفت و گو کردند.

محور این مذاکره که نھم مھرماه ٨٨ انجام شد پرونده ھسته ای ایران بود. مالقات مقامات دو کشور در این سطح، از فروردین ماه سال ١٣۵٩ که

روابط رسمی میان دو کشور قطع شد بی سابقه بوده است.

نتیجه آنکه مذاکرات ایران و آمریکا بر خالف آنچه که بسیاری می پندارند با سیاست ھای دوگانه این کشور تاکنون نتیجه ای در بر نداشته

است/مشرق

نوشته شده توسط admin در شنبه, ٠٨ مھر ١٣٩١ ساعت ١٠:۵٢ ق.ظ

مطالب مرتبط با : اخبار ایران و جهان

سردار نقدی اعالم کردسردار نقدی اعالم کرد: : برگزاری ھفته بسیج با شعاربرگزاری ھفته بسیج با شعار««بسیج امتدادعاشورابسیج امتدادعاشورا»»//خدمت به بسیجیان را با ھیچ منصبی عوض نمی کنمخدمت به بسیجیان را با ھیچ منصبی عوض نمی کنم

مدیر عامل شرکت صنایع آموزشی ایرانمدیر عامل شرکت صنایع آموزشی ایران: : ٣۵٠٠٣۵٠٠ قلم کاالی آموزشی در صنایع آموزشی تولید می شود قلم کاالی آموزشی در صنایع آموزشی تولید می شود

دیدگاه

 نام (الزامی)

 ایمیل (پست الکترونیک شما منتشر نخواھد شد ) (الزامی)

 صفحه اینترنتی شما
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http://www.mashreghnews.ir/fa/news/157974/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://besharatnews.ir/13170
http://besharatnews.ir/20447
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