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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠۵

  ھای داخلی،  و سرکوبامريکاسازشکاری حکومت اسالمی و 
 ای نيست؟  سياست تازه

  )بخش سوم(
حکومت اسالمی، اين جنگ خانمانسوز را دستگاه تبليغاتی . نعمت الھی ناميدخمينی، آغاز جنگ ايران و عراق را يک 

واقعا چه کسانی با وجود خواست فراگير و گسترده در سال دوم جنگ برای . ناميد » دفاع مقدس«يا » جنگ تحميلی«

: ين جواب داده است چنسؤالهللا منتظری در خاطراتش به اين   سال ديگر ادامه دادند؟ آيت۶پايان دادن جنگ، آن را 

شناسد و اين  که انقالب مرز نمی در بعد خارجی شعارھا ھمه بر اساس صدور انقالب و اين ... وقتی انقالب پيروز شد«

رسد معموال  من به سھم خودم به امام عرض کردم ھر انقالبی که در دنيا به پيروزی می... قبيل مسائل متمرکز بود

ھا تفاھم  دھد و با آن ھا توضيح می مشی خود را برای آن فرستد و خط رھای مجاور میھای حسن نيتی را برای کشو ھيات

ايشان ھيچ حاضر ... ھا نداريم ما کاری به دولت. ايشان فرمودند ول کن. ھا کاھش پيدا کند کند تا يک مقدار اين تشنج می

کرديم  به نظر من اگر ما يک مقدار تفاھم می. ندھا با ما ھست فرمودند ملت و می... ھا به ميان بيايد نبودند که اسم دولت

    ٢١...»آمد ھا نمی شايد بھانه به دست آن

علت اصلی اين .  شروع شد۵٨ھای حکومت اسالمی در عراق، از سال  ھا و دخالت ھای مرزی، درگيری بحران

او را از اين کشور اخراج کرده ھا اين بود که خمينی، کينه به عراق داشت شايد ھم به اين دليل که حکومت عراق  دخالت

 مردم ايران، نگذشته بود که خمينی نخستين سخنرانی خود را در زمينه ۵٧ھنوز دو ھفته از پيروزی انقالب . بود

 که  سخن گفت و اين» ھمه کشورھای اسالمی در زير يک دولت و يک پرچم«ايراد کرد و در آن از » صدور انقالب«

    ٢٢».ر ھمه دنيا غلبه کنديک دولت بزرگ اسالمی بايد ب«

ھای اوليه سلطه حکومت اسالمی آغاز شده بود وزير خارجه عراق از حکومت  در واکنش به تحريکاتی که از ھمان ماه

  . پاسخ ماند  اما درخواستش بی  ٢٣.اسالمی ايران خواستار رفع اختالفات فيمابين گرديد

طور که حضرت  گويند ھمان کنند و می قی ما مرتبا مراجعه میاين روزھا برادران عرا... «: منتظری به خمينی گفت

   ٢۴».امام خمينی انقالب ايران را رھبری کردند تا به ثمر رسيد انتظار داريم که انقالب عراق را ھم رھبری کند

وجه من الوجوه  بين ملت ما و صدام حسين خط خون کشيده است و به ھيچ«چمران وزير دفاع وقت اعالم کرد که 

پذيريم و تا سقوط قطعی صدام از ھيچ مبارزه قاطعی دست برنخواھيم  گری را از جانب ھيچ طرفی نمی يانجیم

     ٢۵».داشت

احتماال سه روز بعد او و خواھرش در . در نجف دستگير شد» هللا محمدباقر صدر آيت «١٣۵٩ ]حمل[ فروردين١۶روز 

هللا  در پی شھادت آيت«به قتل رسيدند خمينی در پيامی »  بغدادھای ارتشی  فروردين در يکی از زندان١٩شنبه  شب سه«
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ھای اسالمی خصوصا ملت شريف عراق و  عجب آن است که ملت... «اعالم کرد » سيدمحمد باقر صدر و خواھر ايشان

م و ھا و ساير جوانان عزيز عراق از کنار اين مصيبت بزرگ که به اسال عشاير دجله و فرات و جوانان غيور دانشگاه

تفاوت بگذرند و به حزب ملعون بعث فرصت دھند که مفاخر  شود بی هللا صلی هللا عليه و آله وارد می اھل بيت رسول

تر آن که ارتش عراق و ساير قوای انتظامی آلت دست اين  آنان را يکی پس از ديگری مظلومانه شھيد کنند و عجب

ملت عراق دست به «با » کارگران و کارمندان دولت غاصب بعث«جنايتکاران واقع شوند او ابراز اميدواری کرد که 

  ».دست ھم دھند و اين لکه ننگ را از کشور عراق بزدايند

ناميد و از » کافر«، حکومت عراق را ]ميزان[ مناسبت اول ماه مھر  در پيامی به]سنبله[ شھريور٣١خمينی در روز 

     ٢۶.م کنندارتش عراق خواست که عليه رژيم حاکم بر کشورشان قيا

» سقوط قطعی صدام«چنين به  ھنوز چندماه به حمله حکومت عراق به ايران مانده بود که سران حکومت اسالمی، اين

  . داشتندتأکيد

 با حمله ھواپيماھای عراقی به ايران آغاز شد و سران ١٣۵٩ شھريور ٣١سرانجام جنگ ايران و عراق در نيمروز 

  .دندحکومت اسالمی به آرزوی خود رسي

خواست خود را مبنی بر ) ۶١ مھر ٣٠( ١٩٨٢بر و اکت٢٢اما چند ماه بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 

  .المللی اعالم کرد نشينی نيروھا تا مرزھای بين بس فوری جنگ بين ايران و عراق و عقب آتش

 رای ممتنع به تصويب ١۵ و )رای نماينده رژيم(  رای موافق در مقابل يک رای مخالف١١٩اين قطعنامه با 

  گری به المللی برای ميانجی ھای بين سران کنفرانس اسالمی و بسياری از شخصيت) ١٩٨٢ اکتبر٢۵لوموند ( .رسيد

در حالی .  حکومت اسالمی بدھند ولی خمينی زير بار صلح نرفت تھران آمدند، حتی حاضر شدند که پول زيادی ھم به

حکومت اسالمی جنگ را ادامه داد و گفت . بس و صلح شده بود ی اول جنگ خواھان آتشھا که دولت عراق از ھمان ماه 

را »  عراق صھيونيستی حاکم بر -مشروع بعثی حکومت نا« فرعی بوده ما بايد مسأله اراضی خودمان يک مسأله

المقدس و  بيت« طريق پا کنيم؛ بايد نجف و کربال را بگيريم تا از اين سرنگون کنيم و يک دولت اسالمی در عراق بر

 و اتخاذ چنين سياستی، ھم به ضرر مردم ايران و ئیسردادن چنين شعارھا! ل آزاد کنيمئيرا از دست اسرا» قدس شريف

 منظور بيرون  ل بهئياسرا) ١٣۶١ سال ]عقرب[ برابر با آبان( ١٩٨٢مبر سال ماه بعد، در نو چند . فلسطين بودھم مردم 

. ھای وسيعی از آن را اشغال کرد اين کشور حمله کرد و بخش سطين از خاک لبنان، به بخش فل کردن سازمان آزادی

بخش ستاد  در اثر اين حمله، سازمان آزادی. عام کرد ھای صبرا و شتيال قتل ھا را اردوگاه ل فلسطينیئيارتش اسرا

ای عرب و کشورھای عربی ھ  که بسياری تودهئیفرماندھی خود را از بيروت به تونس منتقل کرد و در چنين فضا

مبادا شما گول بخوريد «:  کردتأکيدھا و لبنان بودند، خمينی رسما در يک سخنرانی خود چنين   فلسطينی درصدد کمک به

ھا شعارھای انحرافی است، خير آزادی قدس از طريق  فکر لبنان باشيد، اين  جای کربال به فکر بيروت باشيد، به  و به

  ».گذرد کربال می

تواند در اراده ملت ما برای ادامه  المللی نمی ھای بين جوسازی«:  وزير حکومت اسالمی، اعالم کرد ی نخستموسو

   ٢٧».جنگ تا پيروزی اثر بگذارد

بيداری امام، ھوشياری امام، و ... پذيرفتيم مان را می پذيرفتيم سقوط حکومت بس را می ما اگر آتش... «: رفسنجانی گفت

    ٢٨...»بس را ببريم داد ما اسم آتش ين بود که يک لحظه اجازه نمیرھبری قاطع امام؛ ا

ترين قراردادھای تسليحاتی  ، با انتشار اسناد و مدارک يکی از بزرگ١٩٨٣ جون ٢۵روزنامه فرانسوی لومتن، 

يدار و خر) سرھنگ اسرائيلی( اين معامله يعقوب نيمرودی واسطه . ل را افشاء کردئيحکومت اسالمی با دولت اسرا

در اين گزارش، کليشه .  بودئیبود و واسطه آن صادق طباطبا» وزارت دفاع ملی جمھوری اسالمی ايران«ايرانی آن 
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آويو  ھای تسليحاتی از تل چنين کليشه سند انتقال يکی از محموله ل و ھمئي با مھر ورود رسمی به اسرائیپاسپورت طباطبا

  . درج شده بود١٩٨١ جون ۴به تھران به تاريخ 

 ۵٧ تا ۵٣طبق آماری که ما در دست داريم ... «: اعالم کرد! »افختار«وزير آموزش و پرورش حکومت اسالمی با 

 با نام شھيدی آشنا ئیا  بينيم که مدرسه ھای جنگ ھستند و ما ھر روز می آموزان عضو بسيج در جبھه درصد از دانش

    ٢٩».شود می

ما « کرده بود که تأکيدرفسنجانی نيز . است» دفن اسالم«مثابه  به » لحص«خمينی خود بارھا اصراف ورزيده بود که 

در ھرصورت بايد جای خود را به ... کاری کنيم  سازش نداريم اگر بخواھيم در اين زمينه... ھيچ راھی جز ادامه جنگ

     ٣٠».ديگران بدھيم

 جديدی دامنگير حکومت ئی شد و رسوا علنیامريکا، ماجرای روابط پنھانی حکومت اسالمی با ١٣۶۵ آبان ١٣روز 

، »استکبار«و » رژيم اشغالگر قدس«و » امريکامبارزه با « چون ئیھا با شعارھا خمينی که سال. اسالمی گرديد

 و ھم با امريکاھاست که ھم با  سازی کرده بود، حال روشن شد که خود او سال ھای درونی حکومت را پاک جناح

 حکومت ئیمعروف شد رسوا» گيت ايران«افشای اين روابط پنھانی که به . ای داشته است  هل روابط پنھانی گستردئياسرا

  .تر عيان کرد اسالمی را ھر چه بيش

ھای تاو، محدود  و سران حکومت اسالمی، عالوه بر تحويل موشک» اوليور نورث«يکی از موضوعات مذاکرات بين 

  .اند بوده است ره داشته و حمايتی که در کنگامريکاکردن حضور مجاھدين در 

 منتشر شد نشان داد که حکومت اسالمی، از ١٣۶۵ ]حوت[که در اسفند) ٣۶٠، ص ۴بند ( گزارش کميسيون تاور

  .ای رسمی سازمان مجاھدين خلق را تروريست و مارکسيست بنامد   خواسته بود که در اعالميهامريکاخارجه  وزارت 

» ريچارد مورفی «امريکاه استماع کميته خارجی در مجلس نمايندگان ، در پايان يک جلس١٩٨۵ جوالی ٢۴در روز 

يک از نمايندگان حاضر از او در اين  آن که ھيچ دستيار وزير خارجه در امور خاور نزديک بدون ھيچ زمينه قبلی و بی

ھا يک گروه  آن.. .«: ای را درباره سازمان مجاھدين خلق ايران خواند که در آن آمده بود  مورد پرسشی کنند بيانيه

 عنوان ابزار اصلی   و اشتراکی ھستند و از تروريسم و خشونت بهامريکائینظامی اسالمی و ضددموکراتيک و ضد

    ٣١».کنند ھايشان استفاده می برد سياست پيش

د ھا ش  اين حکومتئی باعث رسواامريکاھای سران حکومت اسالمی و  که در ادامه بند و بست» گيت ايران«ماجرای 

از اعضای دفتر ( اين افشاگری را سيدمھدی ھاشمی. شد افشا شد که در بيروت چاپ می» ّالشراع«توسط مجله عربی 

در اختيار اين مجله قرار داده بود که به بھای آن ) را به عھده داشت» بخش ھای آزادی دفتر جنبش«منتظری که رھبری 

  .جانش را از دست داد و توسط حکومت اسالمی اعدام شد

امروز تھاجم تبليغاتی و جنگ روانی وسيعی عليه ما «: وزير وقت حکومت اسالمی، گفته بود ميرحسين موسوی نخست 

    ٣٢».ھای گروھی جھان عليه ماست امروز ھمه رسانه... تدارک ديده شده تا صلح را تحميل کنند

که از زمان پايان جنگ پرسيده »  قممدرسين حوزه علميه«، خمينی در ديدار با جمعی از ۶۵در اواخر شھريور سال 

ام از صلح و سازش سخن  جنگيم و تا آن زمان که من زنده ما تا آخرين خانه و تا آخرين نفر می«: بودند گفته بود

   ٣٣».دئينگو

 را برای ۵٩٨، قطعنامه )١٣۶۶ ]سرطان[ تير٢٩( م١٩٨٧ جوالی ٢٠سرانجام شورای امنيت ملل متحد در روز 

يابی به  عنوان نخستين گام برای دست به«به اتفاق آرا تصويب کرد که در آن » ن ايران و عراقترک مخاصمه ميا«

بس فوری  خواھد که ضمن برقراری يک آتش پذير باشد مصرا از ايران و عراق می حلی که از طريق مذاکره امکان راه
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المللی شناخته  د را به داخل مرزھای بين خود را متوقف سازند و قوای خوئی و دريائیکليه عمليات نظامی زمينی، ھوا

  .اما خمينی اين قطعنامه را نپذيرفت... »شده فراخوانند

 شکست سريع و کامل نيروھای حکومت اسالمی ھای سختی خورد از جمله ھای پايانی جنگ، ايران شکست اما در ماه

  .قاومت ندارنداين شکست نشان داد که ديگر نيروھای ايرانی توان جنگيدن و م. در جنگ فاو

 طور کامل از نيروھای رژيم ايران پس گرفته و عين  شھر زبيدات به« عراق اعالم کرد که ١٣۶٧ تيرماه ٢٢در روز 

خوش، موسيان، فکه و دھلران را به تصرف درآورده است اما نيروھای عراقی مدت زيادی در خاک ايران باقی 

 »...نشينی خواھند کرد نخواھند ماند و عقب

ای به پرز   جمھور وقت حکومت اسالمی، در نامه س ئيای ر خامنه) ١٩٨٨ جوالی ١٨( ١٣۶٧ تيرماه ٢٧ز در رو

 سازمان ملل سرباز زده بود، اعالم ۵٩٨متحد بعد از يک سال که خمينی از پذيرش قطعنامه  دوکوئيالر دبيرکل ملل 

ن ملل جھت استقرار امنيت بر اساس عدالت  منظور ياری کردن دبيرکل سازما به... «جمھوری اسالمی ايران : کرد

    ٣۴...»طور رسمی پذيرفته است  را به ۵٩٨قطعنامه 

گويم که قبول  من باز می«: را سرکشيد و گفت» جام زھر«المللی   بينئیخمينی، نھايتا در اوج درماندگی داخلی و رسوا

شما ... برای رضايت او اين جرعه را نوشيدمتر است ولی راضی به رضای خدايم و   برای من از زھر کشندهمسألهاين 

دانيد که من با شما پيمان بسته بودم که تا آخرين قطره خون و آخرين نفس بجنگيم، اما تصميم امروز فقط برای  می

ام با خدا معامله   داشتهئیتشخيص مصلحت بود و تنھا به اميد رحمت و رضای او از ھر آن چه گفتم گذشتم و اگر آبرو

    ٣۵...»ام کرده

ھای آن سوزاند  به اين ترتيب، جنگ ويرانگری که حکومت اسالمی ھمه امکانات کشور و اکثريت مردم را در شعله

بس را  ھشت سال به درازا کشيد تا سرانجام خمينی و گردانندگان حکومت اسالمی ايران، به ناگزير زھر آتش

  .سرکشيدند

ھزاران روستا، يک ميليون کشته و چند ميليون معلول و آواره و ھا شھر و   سال جنگ ويرانگر، خرابی ده٨حاصل 

  .  خسارت بر جای گذاشتدالرصدھا ميليارد 

مان را  بس را بپذيريم، سقوط حکومت اگر آتش«: گفت رفسنجانی که تا ديروز از مدافعان جدی ادامه جنگ بود و می

ھای امروز بخواھيم  اگر با تجربه«:  اقرار کرده است برده وسؤال ساله را به کلی زير  ايم اکنون جنگ ھشت پذيرفته

توانستيم از  شايد ما با تجربه امروز می... کرديم که نگذاريم جنگ آغاز شود تری می انقالب را شروع کنيم تالش بيش

  ».بروز جنگ جلوگيری کنيم

ش جنگ را در فتح خرمشھر  ھستم که معتقدند ای کائیھا من جزء آن«: شرمی گفته است موسوی اردبيلی، ھم با بی

  ».کرديم متوقف می

م ای ملت ئيبگو. بايد بفھميم اشتباه کرديم«: شان را يک اشتباه خوانده و گفته است منتظری ھم کارنامه ده ساله حکومت

  ». کجا رسيديم ن حساب کنند که ما در اول انقالب چه داشتيم و حاال بهمسؤوال... جا اشتباه کرديم ايران ما اين

برای مردم حاصلی نداشت اما برای سران حکومت ...  خانمانسوزی که جز فالکت، بدبختی، فقر، فساد، گرانی وجنگ

ادامه و اصرار ورزيدن بر جنگ، سبب شد که بيش از دو ميليون ! داشت» اولويت مطلق«و در راس ھمه خمينی، 

ن و ضايعات تلفات و خسارات  شھر و سه ھزار روستای ويرا۵٠کشته و مجروح حدود سه ميليون آواره، 

  .ناپذيری به بار آورد جبران
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جنگ «: ، اقرار کرده بود)١٩٩١ اوت ٩ (١٣٧٠ مرداد ١٨رفسنجانی از عامالن اصلی ادامه جنگ نيز در نماز جمعه 

 درصد فقيرتر شده ۵٠و ھر ايرانی در دوران جنگ ...  خسارت داشتهدالربدون ھيچ اغراق حدود ھزار ميليارد 

   ٣۶ ».است

» سرنوشت ملت بسته به آن«و » يک نعمت و موھبت الھی«جنگ : کرد با اين وجود خمينی، ھمواره تکرار می

   ٣٧.است

به . ھا آغاز کرد ای را در زندان  سازمان ملل متحد، کشتار وحشيانه۵٩٨خمينی پس از سرکشيدن جام زھر قطعنامه اما 

  . عبارت ديگر، زھر خود را بر زندانيان سياسی ريخت

ھا پيش آماده شده بود و سران حکومت اسالمی، منتظر فرصت مناسبی بودند تا   از مدت ١٣۶٧البته تدارک کشتار سال 

و آزادی شماری » ھيات عفو«، از ۶۵ مھر ١٢ای به منتظری به تاريخ   خمينی در نامه. آن را بالفاصله به اجر درآورند

رويه چند صد نفر منافق به دستور ھياتی که  آزادی بی... «: اد کرد و نوشتاز زندانيان سياسی به پيشنھاد آن ھيات، انتق

  ...» .ھا را باال برده است شان واقع شد آمار انفجارھا و ترورھا و دزدی با رقت قلب و حسن ظن

وجه  ئن به ھيچجا که منافقين خا  از آن الرحيم؛ الرحمن هللا بسم«: کارانه خود را صادر کرد سرانجام خمينی، فرمان جنايت

اند  ھا از اسالم ارتداد پيدا کرده ھاست و به اقرار سران آن گويند از روی حيله و نفاق آن به اسالم معتقد نبوده و ھر چه می

ھای سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و  کسانی که در زندان... ھا  بودن آن و با توجه به محارب

انديشی است قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از  رحم بر محاربين ساده. باشند  اعدام میکنند محارب و محکوم به می

اميدوارم با خشم و کينه انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم رضايت خداوند . اصول ترديدناپذير نظام اسالمی است

اشداء (شک و ترديد نکنند و سعی کنند آقايانی که تشخيص موضوع به عھده آنان است وسوسه و . متعال را جلب نمائيد

- والسالم. باشد  اسالم انقالبی ناديده گرفتن خون پاک و مطھر شھدا میئیترديد در مسائل قضا. باشند) علی الکفار

  »هللا الموسوی الخمينی روح

 اين حکم محض صادر شدن به «: عام چنين بود القضات خمينی پس از فرمان قتل گيری موسوی اردبيلی، قاضی موضع

ھا  که چرا اين… ه در فشار بسيار سخت استئيقوه قضا «: گيری کرد ه چنين موضعئيس قوه قضائيموسوی اردبيلی ر

     ٣٨ ».ديگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومين خبری نخواھد بود. شوند بايد از دم اعدام بشوند اعدام نمی

عام سراسری از زندانيان سياسی به راه افتاد و تا چند   يک قتل۶٧اه سال  از روزھای نخستين مرداد م،ئیدر چنين فضا

کشی آشکار بود ھرچند به دستور خمينی آغاز شد اما  رحمانه که يک نسل ھای اين کشتار بی زمينه. ماه بعد ادامه يافت

چون اوين و   ھمئیھا چه تھران و زندان اگر . ھا و سران و مقامات حکومت اسالمی در آن نقش داشتند ھمه جناح

اين کشتار فجيع و . گوھردشت مرکز اين کشتار بودند اما در سراسر ايران، اين کشتار زندانيان سياسی صورت گرفت

  .گرفت سابقه با حکم کتبی، دستورھای روزانه و نظارت مستقيم شخص خمينی و با مخفی کار تمام صورت  بی

... در پايان افتخارآميز جنگ تحميلی«:  منتظری و مخالفان خط امام گفتيک ھفته بعد از اين فتوا، خمينی با حمله به

آيا در . ای غير از اين ندارند   وظيفهئیزنند که گو  ريشه دين و انقالب و نظام می مآبی چنان تيشه به ای با ژست مقدس  عده

دشمنان از ديرباز برای «:  يادآوری کردخمينی در اين پيام مجددا» ّھا نبايد اتحاد طالب عزيز حفظ شود؟ مقابل اين افعی

حال اختالف بر ھر شکلی باشد، . دھد غفلت از آن ھمه چيز را برباد می. اند اختالف افکنی ميان روحانيان آماده شده

ھای  نگران تقابل و تعارض جناح... ن باال باشد يا مرزبندی فقه سنتی و پويا و امثال آنمسؤوالبدبينی شديد نسبت به 

  ». انقالبم به مؤمن

، خمينی ١٣۶٨ ]حمل[ فروردين  ٨شنبه   سر کشتار مجاھدين، روز سه ھای اعتراضی منتظری به خمينی بر در پی نامه

ای   عام زندانيان در نامه منتظری در اعتراض به قتل. مقام رھبری حکومت، يعنی منتظری را برکنار کند ناچار شد قائم
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! »العمل خوبی ندارد  روز عکس  ھزار نفر در ظرف چند اعدام چند« : نوشته بود که از جمله۶٧  مرداد  ٩به خمينی در 

  ».شود  میئیجو توزی و انتقام ھا در شرايط فعلی حمل بر کينه اعدام موجودين از سابق در زندان«

 اگر فرضا  ايم  زياد کرده که جاذبه منافقين و ضدانقالب را ايم جز اين ای نگرفته  ھا نتيجه ھا و خشونت حال از کشتن تا به«

 اطالعات باشد نه مسؤولنظر قاضی و دادستان و   دستور خودتان اصرار داريد، اقال دستور دھيد، مالک اتفاق بر

روز، ھم  باالخره اعدام چندھزار نفر در ظرف چند. دار اکثريت، و زنان ھم استثنا شوند، مخصوصا زنان بچه

  »…خطا نخواھد بودالعمل خوب ندارد و ھم خالی از  عکس

متن کامل فتوای خمينی که . را صادر کرد» ھای شيطانی آيه«خمينی، فتوای قتل سلمان رشدی، نويسنده انگليسی کتاب 

: ، برای اولين بار از راديوی دولتی جمھوری اسالمی ايران منتشر شد بدين شرح است١٩٨٩ بروری ف١۴در تاريخ 

» آيات شيطانی«رسانم، مولف کتاب  راجعون، به اطالع مسلمانان غيور سراسر جھان میبسمه تعالی انا  و انا اليه «

از . باشند چنين ناشران مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می که عليه اسالم و پيامبر و قرآن، تنظيم شده است، ھم

عدام نمايند تا ديگر کسی جرأت نکند به ھا را ا خواھم تا در ھر نقطه که آنان را يافتند، سريعا آن مسلمانان غيور می

ضمنا اگر کسی دسترسی به . هللا مقدسات مسلمين توھين نمايد و ھر کس که در اين راه کشته شود، شھيد است انشاء

و السالم . مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نمايد تا به جزای اعمالش برسد

  » رجب١٣۶٧/١٧ ]دلو[ بھمن٢٩هللا الموسوی الخمينی  روح. هللا و برکاته هعليکم و رحم

، حکم خمينی را غيرقابل ١٣٨٣ای نيز در سال  خامنه. فتوای خمينی عليه رشدی، تا به امروز بر قوت خود باقی است

به اين تريب، با اين .  کردندتعيين برای قتل او ئیھا پس از اين فتوا برخی از نھادھای دولتی ايران، جايزه.  خواندتغيير

فتوا نيز دور جديدی در سياست خارجی حکومت اسالمی آغاز شد که در ابعاد وسيع با ترور و کشتار مخالفان در خارج 

  .چنان تا امروز ادامه دارد از ايران و صدور تروريسم در تمامی کشورھای منطقه ادامه يافت که ھم

حکومت اسالمی ايران، .  نقطه عطفی در حکومت اسالمی بود١٩٨٨ شکست ايران در جنگ با عراق در آگوست

اين . کرد» سازندگی اقتصاد و بازسازی«منزوی شد و ظاھرا بخش عمده حرارت و تعصب اسالمی خود را متوجه 

و جانشينی او توسط ) ۶٨ ]جوزا[ خرداد١۴روز ( ١٩٨٩جوندر  انزوا داليل متفاوتی داشت از جمله درگذشت خمينی

پس از انتقال قدرت، ... چنين انتخاب اکبر ھاشمی رفسنجانی برای رياست جمھوری ايران و ای، ھم ی خامنهسيدعل

المللی پول و بانک جھانی، از نو بسازد، وجھه  ھای صندوق بين رفسنجانی تالش کرد تا اقتصاد ايران را با توصيه

در اين دوره .  و وزارت اطالعات را بازسازی کندشان را بھبود ببخشد و ارتش و سپاه پاسداران المللی حکومت بين

ترورھای داخل و خارج کشور افزايش يافت و فشار . ھای شھری راه افتاد که به شديدترين وجھی سرکوب شدند شورش

  .بر کارگران و ديگر نيروھای اجتماعی شدت گرفت

 و انزوای ايران به ئیگويد که درونگرا مینوشته جيمز باليت » آغاز دشمنی«ای در کتاب  آی گر سی بروس ريدل، تحليل

با اين وجود دولت جورج اچ .  نخواھد بودامريکائیگذاران  اين معنا بود که اين کشور ديگر دليل اصلی نگرانی سياست

جورج بوش در سخنرانی مراسم تحليفش . به يافتن راھی برای برقراری روابط ديپلماتيک با ايران ادامه داد دبليو بوش

ھرگونه کمکی در اين . اند ھای بيگانه اسير شده انی در سرزمينامريکائيامروز «: ای غيرمستقيم به ايران داشت اشاره

تواند تا ابد ادامه پيدا  نيکی می. ھر حسن نيتی با حسن نيت پاسخ داده خواھد شد. ھا از ياد نخواھد رفت زمينه تا مدت

 در لبنان کمک کند به نيکی پاسخ خواھد امريکائیھای  آزادی گروگانمعنای سخنرانی اين بود که اگر ايران به » .کند

اما برنت اسکوکرافت، مشاور امنيت ملی، در کتابی که با ھمکاری جورج اچ دبليو بوش نوشته شده است با . يافت

ھا را   شخصا آزادی گروگان١٩٩١نويسد زمانی که رفسنجانی در پايان سال  می) ١٩٩٩( »دنيای دگرگون شده«عنوان 

 .شود ؛ مشخص شد که حسن نيت با نيکی جبران نمی»ھيچ کاری نکرد«تسھيل کرد، دولت بوش 
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، پس از ١٩٩٨در سال .  به نوع ديگری ادامه پيدا کردامريکا رياست جمھوری محمد خاتمی، روابط ايارن و ۀدر دور

 و امريکاه شدن اين تيم و باال رفتن پرچم امکان برند  به ايران، روزنامه جمھوری اسالمی،امريکادعوت تيم ملی کشتی 

 در ايران در ھمان مسابقات به مدال قھرمانی امريکاتيم . ساری دانست در ايران باعث شرم  راامريکاپخش سرود ملی 

 ھمانند وزيرش عبدهللا  ھای متوالی نشد، و حتی برخی از دستياران محمد حاتمی، اما از اين فرصت استفاده دست يافت،

  .، برکنار و محاکمه نيز شدندامريکان فکر برقراری روابط با ئي، به دليل تبنوری

 تأسفابراز   مرداد عليه محمد مصدق،٢٨، ھنگامی که مادلين آلبرايت بابت شرکت در کودتای ١٩٩٩يک سال بعد در 

به شرکت در آن واقعه ان اعتراف امريکائيدر پاسخ اعالم کرد حال که  کرد و پيشقدم بھبودی روابط شد، کمال خرازی

در عوض، پس از پايان رياست جمھوری .  را خواھد نمودامريکارا کردند، دولت ايران قصد ادعای خسارت از 

 امريکا نيز، ھنگامی که ايران بسته پيشنھادی به دولت بوش جھت برقراری روابط به ٢٠٠٢ -٢٠٠٣کلينتون در سال 

 .پاسخی دريافت نکردگونه عالقه و  ارائه نمود، از واشنگتن ھيچ

ھای اوليه برای   در حال تخليه کمکامريکا ئی متعلق به نيروی ھوا١٣٠تصويری از سربازان يک فروند سی 

  .ھا منتشر شده است  در رسانه١٣٨٢زدگان بم رد فرودگاه کرمان رد سال  زلزله

ھای زيادی درباره امکان حمله   به عراق نيز گزارشامريکاچنين در دوران جورج بوش پسر پس از حمله نظامی  ھم

 در اين زمان به طور مداوم حکومت اسالمی ايران را امريکا. و بمباران ايران منتشر شده است  به ايرانامريکانظامی 

  .کرد  در عراق متھم میامريکاھای مسلح مخالف حضور نظامی  به حمايت و ارائه پشتيبانی تسليحاتی به گروه

ای ايران در  نژاد، و اولويت قرار دادن برنامه ھسته م جمھوری اسالمی به رياست احمدیبا روی کار آمدن دولت نھ

سازی در نيروگاه  شروع مجدد غنی.  بودمسأله اين تأثير تحت امريکاروابط ايران و  ھای سياست خارجی، صدر برنامه

چند دور مذاکرات مستقيم محدود حتی . ای ديگر ھمواره باعث تقابل اين دو کشور بود ات ھستهتأسيسنطنز و ساخت 

ھای دو کشور  ی بر نزديک شدن ديدگاهتأثيرنمايندگان دو کشور در عراق بر سر مسائل امنيتی عراق نيز نتوانست 

  .نسبت به يکديگر شود

س ئيبا استناد به گفتار زير از ر امريکا در گزارشی به کنگره امريکا، کميته دائمی منتخب نمايندگان ٢٠٠۶ت گسدر ا

موضع خصمانه ايران «دانسته و » امريکاتھديد عليه امنيت ملی «نژاد را يک  جمھور حکومت اسالمی ايران، احمدی

، ١٣٨۴ آبان ماه ۴در  .ای دانست يابی به فناوری ھسته را دليل محکمی برای لزوم پيشگيری از دست» امريکاعليه 

 :بيان کرده بود» يونيسم و صھامريکاجھان بدون «در ھمايشی تحت عنوان  نژاد احمدی

 و امريکاگويم که اين شعار و ھدف دست يافتنی است و به حول و قوه الھی به زودی جھان بدون  بدون ترديد می«

 ».صھيونيسم را تجربه کرده و در دوران درخشان حاکميت اسالمی بر جھان امروز تنفس خواھيم کرد

، ... از شمال افغانستان به مواضع طالبان توسط نيروھای سپاه و امريکائیفارلين، کمک به يورش نظاميان  ماجرای مک

 در بغداد بر سر برقراری صلح در عراق بود امريکا که شروع سه دور مذاکرات فرستادگان ايران و ١٣٨٧ خرداد ٧

نژاد  مدیاز آن زمان در خالل چند دور سفرھای محمود اح. ماند که به دليل اختالف نظرھای شديد دوطرف، ناکام باقی

 از ئیھا  مطرح نموده بود که ظاھرا با مخالفتامريکا برای مذاکره مستقيم با دولت ئیاو پيشنھادھا به سازمان ملل،

  . ھمراه بوده استامريکائیمردان  جانب مقامات حکومت اسالمی ايران و نيز سکوت دولت

فاصله بگيرد، اما  خورد دولت جورج دبليو بوشاو تالش کرد در حالی که از شيوه بر با روی کار آمدن باراک اوباما،

چگونگی رابطه با ايران در صدر دستور کارھای سياست خارجی . ھای رفتاری را دنبال کند کماکان ھمان سياست

 در شرق اروپا در ھمين راستا و از امريکا طرح استقرار سپر دفاع موشکی.  در زمان دولت اوباما قرار داشتامريکا

 .ای ايران بود رل توان موشکی و ھستهجمله برای کنت
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اياالت متحده مايل است  «:گفت» مردم و رھبران ايران« خطاب به ١٣٨٨اما اوباما در پيام نوروزی خود در سال 

المللی دست يابد و اين حق شماست، اما اين حق با  جمھوری اسالمی ايران به جايگاه به حق خود در جامعه بين

توان از راه ترور يا اسلحه به چنين جايگاھی دست يافت بلکه راه رسيدن به آن،  ه است و نمیھای واقعی ھمرا يتمسؤول

 ».آميزی است که عظمت واقعی ملت و تمدن ايران را به نمايش بگذارد اقدامات صلح

. ش نشان دادچنين در اقدامی نادر به پيام نوروزی باراک اوباما واکن ای، رھبر حکومت اسالمی ايران، ھم سيدعلی خامنه

 : در جمع زائران حرم علی بن موسی الرضا گقت١٣٨٨وی در سخنرانی خود در اولين روز سال 

آيا اين پيام . ای خوانده شده است حتی در ھمين پيام تبريک نيز ملت ايران طرفدار تروريست و دنبال سالح ھسته«

 »تبريک است يا دنباله ھمان اتھامات؟

ھای مختلف سعی کرده  به ھمين منظر از راه. داند ايران را يک خطر بالقوه برای خود می اتمی ئیدولت اوباما توانا

 با ١+۵ عليه ايران و مذاکرات گروه ئیھا ايجاد تحريم.  و متحدانش بنشاندامريکاايران را بر سر ميز مذاکره مستقيم با 

 .ايران از اين دست رفتارھای متفاوت است

درباره   در جمع زائران حرم علی بن موسی الرضا١٣٨٨ خود در اولين روز سال در سخنرانی ای، سيدعلی خامنه

گويند به  ھا می آن«: حرکات دولت اوباما برای تعامل ديپلماتيک با ايران جھت حل مسائل مورد اختالف دو کشور، گفت

دنی را پنھان کرده باشد اين کش مخملی، دستی چ  در زير دستامريکام اگر ئيگو ايم و ما می سوی ايران دست دراز کرده

اتی را که ايران مايل تغيير تا اين لحظه امريکااو در اين سخنرانی اظھار داشت رفتار » .اقدام ھيچ معنا و ارزشی ندارد

 .است شاھد آن باشد نداشته است

فت باراک که با ھمتای فرانسوی خود شرکت کرد گ  در يک کنفرانس مطبوعاتیامريکاجان کری، وزير امور خارجه 

که  وی با اعالم اين . اوباما رسما اعالم کرده در صورت موافقت رھبر ايران به دنبال مذاکره دوجانبه با اين کشور است

 جديت خود امريکاکنم اياالت متحده   میتأکيدمن بار ديگر «: است گفت» ايران کشوری با تاريخی غنی و قابل توجه«

 ايت احترام متقابل نشان داده استرا در مذاکره با ايران ھمراه با رع

بار نخست در سال . به عالوه سلطان قابوس تا کنون سه بار به ايران سفر کرده که دوبار آن پس از انقالب بوده است

.  مطرح بوده استامريکا در واقع پادشاه عمان، ھمواره به عنوان رابط ايران و . و ديگری پس از تحليف روحانی٨٨

 ١٣٨۶ھای پنھانی، تاکنون در مواردی چند از جمله آزادی ملوانان انگليسی دستگير شده در سال  گری عالوه بر ميانجی

 که به اتھام جاسوسی بازداشت شده بودند، ميانجی صلح ميان ايران و ١٣٨٩ در سال امريکائیو آزادی کوھنوردان 

، امريکانجيگری اين کشور بين ايران و  مياتأئيديوسف بن علوی، وزير امور خارجه عمان با . غرب نيز بوده است

 به دنيس راس ٢٠٠٩کلينتون در سال . گری کشورش به نفع ھمه کشورھای منطقه بوده است  کرد که ميانجیتأکيد

 ٣٠نيويورک تايمز، ( .ھا در عمان ايجاد کند وگو با ايرانی ای برای گفت اش دستور داد که کانال محرمانه مشاور ويژه

» کانال مسقط« را در راستای احيای ٩٢ اسفند ٢١ در -زمان با اشتون   ھم-رخی سفر روحانی ب. ١٣٩٣فروردين 

  .اند تحليل کرده

ترين فرد در واسطه  دکتر سالم ناصر االسماعيلی يکی از مشاوران نزديک سلطان قابوس پادشاه عمان، به عنوان اصلی

تر کرده  گری را جدی  از زمان بيل کلينتون اين نقش ميانجیشود که عمان گفته می.  مطرح استامريکابودن بين ايران و 

 امريکاو روابط اقتصادی عمان با ايران و . گری برای حکومت عمان سود نيز داشته است البته اين ميانجی. است

 .بعد از توافق ژنو نيز تجارت ايران و عمان افزايش يافته است. افزايش داشته است

ھا در مورد تشکيل گروھی در   در واکنش به اخبار منتشر شده در برخی خبرگزاری عراقچی١٣٩٢ ]اسد[مرداد ٣٠

ھا و  ئیھا داستان سرا اين «:، گفتامريکاوزارت خارجه جھت گفتگو با عمان به عنوان کانالی برای ارتباط مستقيم با 
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دھند که  ر ايران انجام می دولت دتغييرھای خارجی برای تخريب فضای مثبت ناشی از   است که رسانهئیھا فضاسازی

 ».شوند ھا گرفتار می ھای داخلی ھم در اين فضاسازی انه گاھی برخی از رسانهمتأسف

جواد ظريف دو .  به ايران ھمراه بودامريکاھای انتقال پيام  زنی ، سلطان قابوس به تھران با گمانه١٣٩٢ شھريور ٣سفر 

طور است که ايشان به ھمين شکل که  معموال اين«: ھا گفت زنی روز پس از سفر سلطان قابوس درباره اين گمانه

ھای مقامات عالی   داشتند با ما مطرح کردند، ديدگاهامريکائی که با مقامات ئیگوھا و ھای خود را از گفت برداشت

 امريکا و البته مسير تبادل پيام بين ايران. ھا دريافت و منتقل می کنند جمھوری اسالمی ايران را نيز در ھمين زمينه

 است، پيام تبادل می کند و معموال ما امريکاسفارت سوئيس که حافظ منافع . مسير مشخصی است و روش خاصی دارد

 ».کنيم از مسيرھای ديگری، پيام رد و بدل نمی

ای  ھا به خامنه امريکائیروزنامه الحيات پيامی را منتشر کرد که مدعی بود قابوس از طرف )  شھريور١٧( بعد از مدتی

 .رسانده است

 که معاون امريکا روزه، معاون سابق وزير خارجه ٣٣ در لبنان زمان جنگ امريکايھودی، سفير » جفری فلتمن«

 . وارد تھران شد١٣٩٢ شھريور ۴سياسی دبيرکل سازمان ملل نيز ھست، 

کل سازمان ملل است از نظر ما فلتمن ، معاون دبير «: سيدعباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفت

ای، موضوع سوريه، مصر، لبنان، فلسطين و  سفر وی به ايران در رابطه با مسائل منطقه. امريکائینه يک ديپلمات 

 ».مسائل خاورميانه است

ای در مورد سوريه داشت و در اين مورد   فلتمن در ايران ماموريت ويژه:محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه

 .ھم داشتيممالقات کوتاھی با 

جفری فلتمن در سفر اخير به تھران تمايل غرب :  شھريور درباره ماموريت فلتمن نوشت٧روزنامه االخبار لبنان در 

 کرد کسی خواھان سرنگون کردن تأکيددرست است که فلتمن . ھا رساند برای حمله نظامی به سوريه را به اطالع ايرانی

ھدف از حمله تضعيف کردن نظام سوريه است تا اين امر وی را وادار کند بشار اسد رئيس جمھوری سوريه نيست بلکه 

 قابل توجه در مسألهکننده موفقيت آن باشد، شرکت کند اما   با رويکردی که تضمين٢و يالمللی ژن که در اجالس بين

 .بود» شنبه به عنوان موعد اين حمله  روز يکتعيين«سخنانش 

 شھريور ١٨اما جواد ظريف  .ر شده در روزنامه االخبار لبنان را تکذيب کردمعاون وزير امور خارجه اخبار منتش

 ».دھيم  و رد و بدل شده است و اگر نياز باشد، به اين روند ادامه میامريکاھای ايران و  درباره سوريه پيام«: گفت

، گرفتن مواضع امريکابا شود مراودات مخفيانه و تالش مستمر برای عدم درز محتوای موارد رد و بدل شده  ديده می

 .ھای مرسوم تيم فعلی ديپلماسی حکومت است مبھم و گاھا متضاد، از شيوه

 امريکاای که دولت و حاميانش قبل از سفر به نيويورک کرده بود، کامال محتمل بود که در  ھای رسانه با فضاسازی

 . برداشته شودامريکاھای ديگری برای تابوشکنی از رابطه با  قدم

ای برای مالقات مستقيم برای ديدار  ھيچ برنامه«:  شھريور گفته بود٢٠ امور خارجه در واکنش به اين احتماالت وزير

 » . نيستامريکائیبا مقامات 

مھر، شبکه خبری العربيه از  ١.  شھريور از احتمال مالقات روحانی و اوباما در نيويورک نوشت٣١واشنگتن پست 

 که محمدجواد ظريف، وزير امور ١+۵ در نشستی از امريکاد جان کری، وزير خارجه  خبر داامريکائیقول يک مقام 

 .کند خارجه ايران ھم در آن حضور دارد شرکت می

 حاضر شد و مالقاتی در سطح وزير رخ داد بين دو امريکا برای اولين بار وزير امور خارجه ۵+١در جلسه ايران و 

طرف ايرانی خبری از اين  . ديدار خصوصی داشتندامريکارجه ايران و بعد از جلسه نيز وزرای خا. کشور رخ داد
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: جان کری در اين باره گفت. ھا درباره جلسه توضيح دادند امريکائیای بار نيز . جلسه خصوصی منتشر نکرد

وگوھای خصوصی نيز اکنون صورت می گيرد؛ شخص من گفتگوھای خصوصی با وزير امور خارجه ايران  گفت«

داند که چکار بايد بکند تا  ايران می. الش ما اين است که تا آن موقع، اين گفتگوھا حالت خصوصی داشته باشدداشتم و ت

 ». گفتگو کنيممسألهای برخوردار شود و ما نيز آماده ھستيم برای حل و فصل  آميز ھسته از برنامه صلح

ايرانی از دو ديدار محرمانه در نيويورک بدون در حالی که ظريف ديدار محرمانه خود را تکذيب کرد، سايت ديپلماسی 

دست کم دو بار در ماه سپتامبر در نيويورک ديدار کردند … ھايشان برنز، روانچی و تيم «:اشاره به محتوای آن نوشت

 و ايران امريکاکه به مکالمه تلفنی اوباما و روحانی و ديدار دوجانبه جان کری و محمد جواد ظريف، وزرای خارجه 

 ». شدمنجر

اين باالترين . مھرماه در آخرين لحظات حضور روحانی در نيويورک، اوباما به درخواست ايران تماس تلفنی گرفت ۵

 بالفاصله پس از تماس در امريکاخبر اين تماس تلفنی نيز ابتدا توسط .  بود١٣۵٨ از سال امريکاسطح ارتباط ايران و 

. اوباما جزئياتی نيز از اين تماس را در کنفرانس خبری اعالم کرد. ای شد يک برنامه تلويزيونی با حضور اوباما رسانه

پس از آن » .درخواستش را برای آزادی لوينسون تکرار کرد) در اين تماس( اوباما«: سخنگوی کاخ سفيد اعالم کرد

) ھای يا درخواست( تای به اين درخواس روحانی در بازگشت به تھران مواردی از اين تماس را بيان کرد اما ھيچ اشاره

جمھور و  س ئييکی از نمايندگان که نخواست نامش فاش شود به بيان محتوای جلسه نمايندگان با ر.  نکردامريکا

 .ھا تنھا بخشی از تعارفات سياسی اشاره شده است که در آن. ھای روحانی درباره تماس تلفنی پرداخت صحبت

 تلويحی و عادی جلوه تأئيدکاری، مواضع مبھم و گاھا متناقض،  ی پنھان هطور که در اين مورد ھم مشاھده شد، روي ھمان

 . تکرار شدامريکادادن از سوی دولت و افشاگری اصل و محتوای رابطه توسط 

ای حکومت  ، درباره توافقات ھستهامريکابه اين ترتيب، آخرين سازش نھان و آشکار سران حکومت اسالمی ايران و 

ھای غربی، از جمله خبرگزاری آسوشيتدپرس   در رسانه٢٠١٣ که در ماه نوامبر ئیھا ارشمطابق گز. اسالمی است

  . انجام شده بودامريکاھای ايران و   چند دور مذاکره پنھانی ميان ديپلمات٢٠١٣کم از ابتدای سال  منتشر شد، دست

منتشر شد » تايم«در نشريه  ٢٠١٣ که متن آن در ماه دسامبر ئیوزير خارجه ايران، محمد جواد ظريف در گفتگو

 .خواند» فرضی«ھا در اين باره را   را صريحا انکار نکرد و نھايتا پرسشامريکامذاکره پنھانی با 

ھای ياد شده، به خاطر پنھان نگاه داشتن مذاکره با ايران از   پس از انتشار گزارشامريکاشماری از نمايندگان کنگره 

 .سازی در اين زمينه شدند ات اين مذاکرات و شفافئيلنی کردن جزکاخ سفيد انتقاد کردند و خواستار ع

 او، جان کری در جريان امريکائیلوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه گفت، اين کشور از ابتدا از طريق ھمتای 

نامه  موافقتی دو کشور زمينه امضای  ھای مخفيانه او افزود رايزنی. مذاکرات پنھانی دوجانبه با ايران قرار گرفته است

 .ژنو را فراھم کرد

 به نقل از پونيت تالوار، مشاور عالی باراک اوباما در مسائل ٢٠١٣ دسامبر ١٢چاپ کانادا در » گلوب اند ميل«نشريه 

 .ھای ايرانی در عمان مالقات کرده است خاورميانه گزارش داد که او پيش و بعد از پيروزی حسن روحانی با مقام

او .  داشته استامريکاگری و تبادل پيام ميان ايران و  قابوس، پادشاه عمان نقش مھمی در ميانجیگفته شده که سلطان 

 در ايران پادرميانی کرده بود و نخستين مقام ارشد خارجی است که پس از انتخاب امريکائیتر نيز برای آزادی چند  پيش

 .حسن روحانی به تھران سفر کرد

  ٢٠١۵مبر  چھارم سپت-  ٢٠١۴ ]سنبله[جمعه سيزدھم شھريور

  .ادامه دارد

 


