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اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
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ﻣﺴﺌﻠﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﺑﺮای

آﻣﺎدﮔﯽ

اﯾﺮان

ﻣﺬاﮐﺮه

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺑﺎ

آﻣﺮﯾﮑﺎ را از اﯾﻦ زاوﯾﻪ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ً
ھﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ
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  ۵ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
از اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ از وﺟﻮه ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻘﻼﺑﺎت 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 اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ 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
اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و » اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ«» ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ«» ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ رژﯾﻢ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ« و »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ« از اﺻﻮل ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ 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 ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺒﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و اﻓﺸﺎﮔﺮی ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن 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 اﺳﻼﻣﯽ 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 اﻧﻘﻼب
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 اﻧﻘﻼب 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  ١٣۵٨ﻣﮫﺪی 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 اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣آﺑﺎن  ١٣۵٨ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴٠٠ﻧﻔﺮ
از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد درآوردﻧﺪ .اﻣﺎم)ره( اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﻘﻼب دوم ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﺎﺻﻢ رواﺑﻂ
ﺗﮫﺮان – واﺷﻨﮕﺘﻦ را رﻗﻢ زد.
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ﺑﺤﺮان ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۴۴۴روز طﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 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  ٢٠ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٣۵٩ﺟﯿﻤﯽ 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  ١٣۵٩ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ  ١١آﺑﺎن  ١٣۵٩ﻣﻮﺿﻮع 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  ٢٩دی ﻣﺎه  ١٣۵٩ﺑﻮد .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
 ٣٠دی  ١٣۵٩ﮔﺮوﮔﺎن 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 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در آﺑﺎن  ۶۵ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ھﻨﻮز
ھﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ٢٣ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ھﻨﻮز ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
 ٢۵ﻣﻪ  ١٩٨۶ﯾﮏ 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 اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺑﻮد ﺑﺮای طﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻢ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮاﯾﯽ واﺗﺮﮔﯿﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون اﺳﺒﻖ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اطﻼع 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 اﻻﺳﻼم و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ راوﯾﺎن اﯾﻦ رواﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :آن زﻣﺎن ﺑﺤﺚ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
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 ۵٩٨ﻣﻄﺮح 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 اطﻼع 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 اﻋﻼم آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻨﮓ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ را در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۵٩٨ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ ،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( اطﻼع داده وﻟﯽ ﺣﻀﻮر ھﯿﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ در ﺗﮫﺮان و ﺗﻼش 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 ،ﮔﻼﯾﻪ 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 ،دﻻﻟﯽ
ﺳﻼح ﻣﯽ ﮐﺮد و ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ھﻢ ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎ از او ﺳﻼح 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
ﻋﻼﻣﺖ 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  ،ﻻﻣﭗ 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 ﻻﻣﭗ ﭼﻨﺪ رادار را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ  .ﻻﻣﭗ رادار ھﺎگ را ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرک و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽ
ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ 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 ﮐﺎﻻ 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 .
اﺻﻼ 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 طﻼﯾﯽ 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 ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﺎ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده ﺑﻮد  .ﻣﺪﺗﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه آن ھﺎ را ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﻢ  .از ﻣﺠﻠﺲ و اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺎ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﻧﺪ  .آﻗﺎی ﻓﺮﯾﺪون وردی ﻧﮋاد از ﺳﭙﺎه و دﮐﺘﺮ ھﺎدی از ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ھﺎ ﺧﻼف ﻗﺮار ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺪھﻨﺪ ،
ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ دادﻧﺪ  .ﻣﺜﻼ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد  ۵ھﺰار ﺗﺎو ﺑﺪھﻨﺪ  ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎو دادﻧﺪ  .ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﺜﻞ ھﺎگ و ﻻﻣﭗ 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 اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻏﻨﯽﺳﺎزی
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.

ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﺣﻤﺪیﻧﮋاد روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﻣﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش در
ﺳﺎل  ١٣٨۴از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮﺷﮑﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،در دوران رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﮫﻮری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺑﻮش ،اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﯿﺮﻣﺎه
 ١٣٨٧ﺳﻪ 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 اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ادﺑﯿﺎت اوﺑﺎﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اظﮫﺎرات اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در طﻮل ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ وی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻟﺤﻦ ﻧﺮمﺗﺮی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ داﻧﺴﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻌﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺑﺎﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد» :در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻼﻗﺎت اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ھﺮ زﻣﺎن و در ھﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ دھﺪ «.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﺑﺪون
ﭘﯿﺶﺷﺮط ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان و ﺗﺎﮐﯿﺪ وی ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﮫﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ 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 اﺳﻼﻣﯽ 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  ۵+١در ژﻧﻮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻪ ﻧﮫﻢ ﻣﮫﺮﻣﺎه  ٨٨اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت دو ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ،از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۵٩ﮐﻪ
رواﺑﻂ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی دوﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ای در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ/ﻣﺸﺮق
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  adminدر ﺷﻨﺒﻪ ٠٨ ,ﻣﮫﺮ  ١٣٩١ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:۵٢ق.ظ

ﺗﻮﯾﺖ

ﭼﺎپ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  :اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

ﻣﺎﺟﺮای دﯾﺪار رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم اﯾﺮج اﻓﺸﺎر

ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎرﺑﺎرا اﺳﻠﻮﯾﻦ از
ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر

ﺷﻮد ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺻﺒﺎ:
ﺻﺎدق
ﺣﺪادﮐﺎﻧﺪﯾﺪایرﯾﺎﺳﺖداﺋﻢ ﻣﺠﻠﺲ
را اﺑﺰار اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﭼﻮن ﺟﯿﺮه ﺧﻮار دوﻟﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺴﺘﯿﻢ

ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﺑﺮﮔﺰاری ھﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎر»ﺑﺴﯿﺞ
اﻣﺘﺪادﻋﺎﺷﻮرا«/ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن را ﺑﺎ ھﯿﭻ
ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ

ﺳﺮدار ﻧﻘﺪی اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺮﮔﺰاری ھﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر»ﺑﺴﯿﺞ اﻣﺘﺪادﻋﺎﺷﻮرا«/ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن را ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ٣۵٠٠ :ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد

دﯾﺪﮔﺎه
ﻧﺎم )اﻟﺰاﻣﯽ(
اﯾﻤﯿﻞ )ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ( )اﻟﺰاﻣﯽ(
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ

body p
ارﺳﺎل

4/5

besharatnews.ir/10895

ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺗﺎزه اﺣﻣدی ﻧژاد :رواﯾت و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﻧﺞ دور ﻣذاﻛره اﯾران ﺑﺎ آﻣرﯾﻛﺎ  -ﺑﺷﺎرت ﻧﯾوز

7/19/13

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ
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