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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٠
  

  ھای داخلی، سازشکاری حکومت اسالمی و امريکا و سرکوب
 ای نيست؟ سياست تازه

  )بخش چھارم و پايانی(
  

نامه ژنيو به روزنامه  يس مجمع تشخيص مصلحت نظام دو روز پس از امضای موافقتاکبر ھاشمی رفسنجانی، رئ

  .امريکائی فايننشال تايمز گفت، بدون شکست تابوی مذاکره با امريکا دست يافتن به اين توافق ممکن نبود

» فتگو برای گفنگوگ«ای که در ھشت سال گذشته يا قطع بود يا به   ميالدی مذاکرات ھسته٢٠١٣در سه ماه پايانی سال 

 .ھای اوليه رسيد تقليل يافته بود، به صورت جدی آغاز شد و با شتاب به توافق

، سه ھفته بعد در ھفتم نوامبر از  بر انجام گرفت و دور دومو اکت١۶ و ١۵ای در ژنيو در  دور نخست مذاکرات ھسته

کنندگان در  شد، مذاکره  وزير برگزار میدر دور دوم مذاکرات که مانند دور نخست در سطح معاونان. سرگرفته شد

 .نامه قرار داشتند آستانه امضای موافقت

روز دوم اين مذاکرات جان کری به دعوت کاترين اشتون، مسؤول سياست خارجی اتحاديه اروپا، سفر خود به 

 با ظريف در حضور اين اتفاق و مذاکرات پنج ساعته او. کاره رھا کرد و با شتاب به ژنيو رفت خاورميانه را نيمه

 .نامه به وجود آورد ھای فراوانی برای امضای يک توافق اشتون، اميدواری

 نيز يکی بعد از ديگری ١+۵اميدواری به اين دور از مذاکرات زمانی افزايش يافت که بقيه وزيران خارجه کشورھای 

 .راھی ژنيو شدند

نامه را   در ژنيو گردھم آمدند تا متن نھائی توافق١+۵ای تر از دو ھفته بعد بار ديگر نمايندگان ايران و کشورھ کم

 .مبر طول کشيد نو٢۴ تا ٢٠اين مذاکرات از . نندامضاء ک

ای فروکاسته شود که خطر فعال  ای ايران بايد به گونه ھای ھسته نامه ژنيو به صراحت تأکيد شده که تمام برنامه در توافق

 . کوتاه مدت از بين برودای در ھا در جھت ساخت سالح ھسته سازی آن

اند که تا کنون به ھيچ  ھای ژنيو کرده گرايان و شماری از فرماندھان ارشد سپاه پاسداران انتقادھای تندی به توافق اصول

 .نامه منجر نشده است اقدام عملی عليه موافقت

در ايران . خوانند می» ای تندرونيروھ«ھا را  نامه ژنيو در ايران و امريکا مخالفانی دارد که ھر دو کشور آن توافق

 نماينده طرحی را امضاء کردند که در صورت تصويب، ١١٠برخی نمايندگان مجلس خواستار برکناری ظريف شدند و 

 .کرد توافق ژنيو را منتفی می
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 حسن نامه ژنيو و مسکوت ماندن طرح نمايندگان مجلس نشان داد که او پيش از روی کار آمدن ای از توافق دفاع خامنه

برانگيز اتمی را پذيرفته بود و با تشکيل دولت يازدھم افراد مناسب  ھای مناقشه روحانی ضرورت عقب نشينی از برنامه

 .برد اين منظور وارد صحنه شدند برای پيش

يك  .المللی و داخلی برانگيخت ھای بين ھای وسيعی را در سطح رسانه ای به نامه اوباما واكنش انتشار خبر پاسخ خامنه

ای نوشت و از  ای خطاب به خامنه  جمھور آمريكا، نامه وچھارمين رئيس ، باراك اوباما چھل٨٨ماه قبل از انتخابات سال 

اوباما در آن نامه اذعان كرده . او درخواست كرد برای شروع فصل جديدی از مناسبات بين آمريكا و ايران تالش كند

 .آسيا، بدون كمك و حضور ايران حل نخواھد شد غرب  بود كه ھيچ موضوعی از موضوعات منطقه

ای نامه نوشت و از آمادگی كشورش برای رسيدن به توافق  ، مجددا به خامنه١٣٩١ سال ]دلو[ ماه باراك اوباما در بھمن

 . ای با ايران خبر داد  ھسته  پرونده دوجانبه در زمينه

و رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت ای  الملل خامنه پس از آن که علی اکبر واليتی، مشاور بين

نظام، در يک برنامه تلويزيونی، گفت که ما ھم بايد مثل طرف مقابل با تدبير و پيچيدگی عمل کنيم و با ھر شش طرف 

ريم گويد ما با امريکا مذاکرات جداگانه دا در گفت و گوی ھسته ای مذاکرات جداگانه ھم داشته باشيم، عباس عراقچی می

  .ايم و آن را پنھان نکرده

الملل رھبر حکومت  اکبر واليتی، مشاور بين ، دو روز پس از آن که علی (radiofarda)به نوشته سايت راديو فردا

 شد، عباس عراقچی، معاون وزير امور خارجه و عضو ١+۵خواستار مذاکره جداگانه ايران با ھمه کشورھای  اسالمی،

ای تھران در حال مذاکره مستقيم  ای، تصريح کرد که ايران و امريکا درباره پرونده ھسته تهکننده ھس ارشد تيم مذاکره

 .ھستند

ما در حال اين مذاکره ھستيم و در حاشيه «، گفت که ٩۴ ]جدی[شنبه ھشتم دی به گزارش ايسنا، عراقچی روز يک

ش کشور از جمله امريکا در دستور کار  که در دوره اخير انجام شد مذاکره مستقيم با ھر ش١+۵تمامی مذاکرات با 

   ».بود

ھم در نيويورک، ھم در ژنيو و ھم در وين و . اين موضوع گفته شده و آن را پنھان نکرديم«عراقچی تصريح کرد که 

 ».ھا داشتيم ھا انجام شده و مذاکرات مستقيم جدی دوجانبه با امريکائی ھم در جلسات کارشناسی اين نشست

ما بايد با «:  گفت١+۵وگوھای جمھوری اسالمی با   ھفته پيش در تلويزيون ايران، با اشاره به گفتاکبر واليتی، علی

کشورھای مختلف به صورت جداگانه صحبت کنيم زيرا ھر کدام از اين کشورھا خصوصيت و منافع خاص خودشان را 

 ».دارند

 سال وزير امور خارجه حکومت ١۶انی، ھای ميرحسين موسوی و اکبر ھاشمی رفسنج به گفته واليتی که در دولت

روش «نداشته باشد، از » مذاکره دو به دو«و » اگر با تک تک اين شش کشور به اقتضاء تعامل«اسالمی بود، ايران 

 .استفاده نکرده است» درستی

، باراک ١٣٩٢چند روز پيش از سفر حسن روحانی به شصت و ششمين مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

محتوای اصلی نامه اوباما به «: کاخ سفيد گفت. به اين نامه پاسخ داد اما به حسن روحانی نامه نوشت و روحانیاوب

ای ايران و مذاکرات مربوط به آن، محور اصلی اين نامه را تشکيل  موضوع برنامه ھسته. روحانی را منتشر کرده است

حسن » .ای ايران ابراز تمايل کرده است  برای موضوع ھستهداده است؛ بنابراين، اوباما نسبت به يافتن راھکاری می

  ».ای بسيار مھم باشد ھای کوچکی برای آينده تواند قدم اين می«: روحانی نيز درباره نامه گفت

سی امريکا، در پاسخ به سؤاالت آن .بی. حسن روحانی در گفتگو با شبکه ان١٣٩٢ ]سنبله[ شھريور٢٨در 

صوص مسائل گوناگون از جمله حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مجری اين برنامه در خ کاری
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به من مثبت و  او در اين مصاحبه گفت لحن نامه باراک اوباما. ای، رابطه با امريکا و غيره سخن گفت مذاکرات ھسته

 شھريور ٣٠در . خبر دادای با غرب  چنين حسن روحانی از داشتن اختيارات تام در مذاکرات ھسته ھم. سازنده بود

ھا در ايران از احتمال ديدار حسن روحانی در شصت و ششمين مجمع عمومی سازمان ملل   برخی از روزنامه١٣٩٢

، در گفتگو با شبکه ١٣٩٣ شھريور ٢٨ حسن روحانی در . شھريور ماه برگزار شود خبر دادند٣١که قرار است  متحد

پذير  راک اوباما در دستور کار من نيست اما ھر چيزی در دنيای سياست امکانسی امريکا، گفته بود ديدار با با.بی.ان

جان کری وزير امور خارجه  امريکا گفت . آماده ديدار با روحانی است ھم گفته بود اوباما سخنگوی کاخ سفيد. است

 .اظھارات حسن روحانی مثبت است

يد به مالقات روحانی داشت اما طرف ايرانی اين مالقات برد اوباما ام ھنگامی که حسن روحانی در نيويورک به سر می

در چارچوب مذاکرات  در جريان اين سفر، محمدجواد ظريف،. را بسيار پيچيده دانست و لذا مالقاتی صورت نگرفت

 تا ١٣۵٨وزير امور خارجه امريکا ديدار کرد که اولين ديدار وزرای امور خارجه دو کشور از  ای با جان کری ھسته

 در قالب ١٣٩٢ ]ميزان[ مھر۴بخش وزرای خارجه ايران و امريکا در تاريخ  پس از ديدار رضايت. زمان بودآن 

، ھنگامی که حسن ١٣٩٢ مھر ۵در تاريخ   و نيز مذاکره خصوصی دو طرف پس از پايان جلسه١+۵مذاکرات 

يران بود، روسای جمھور ايران روحانی در راه محل اقامت خود در نيويورک به سمت فرودگاه برای حرکت به سمت ا

در اين تماس تلفنی، طرفين تأکيد کردند که اراده سياسی برای حل . و امريکا از طريق تلفن با يکديگر صحبت کردند

ھای  دو طرف ھمچنين وزرای امور خارجه خود را مأمور کردند تا زمينه ھمکاری. ای ايران را دارند سريع مسأله ھسته

   بوده١٣۵٧اين باالترين سطح تماس ميان دو کشور از زمان انقالب ايران در سال . فراھم آورندالزم را ھرچه زودتر 

 .عکسی از لحظه تماس تلفنی بين دو رئيس جمھور را منتشر نمود کاخ سفيد،. است

 روحانی در نشست خبری پس از بازگشت از نيويورک گفت سخنرانی اوباما را گامی مثبت برای حل مسايل ايران و

لحن سخنرانی برخی از مقامات عالی رتبه اروپائی و ھمچنين سخنرانی اوباما که لحنی متفاوت . کنيم غرب ارزيابی می

برنامه مقدماتی . با گذشته داشت بايد به عنوان يک قدم مثبت برای حل وفصل مسايل بين ايران و غرب ارزيابی کنيم

طرف . فراھم شده بود که بين من و اوباما ديداری برگزار شودبرای برگزاری نشست دو جانبه بين ايران و امريکا 

ريزی برای نحوه اين ديدار و نتايجی �امريکائی ابراز تمايل کرده بود و ما ھم مشکلی برای ديدار نداشتيم اما دربرنامه

 . وجود نداشتکه ديدار اول بايد داشته باشد، وقت و زمان کافی نبود و دو طرف بر اين توجه کردند که زمان کافی

 سال گذشته ۶٠در نيويورک گفت بين ما و امريکا مسائل بسياری از  حسن روحانی در رابطه با ديدار باراک اوباما

ھائی داشته، مسائل مھمی در منطقه نسبت به ايران بوده  وجود داشته است، امريکا با ايران قبل و بعد از انقالب تنش

 سال انجام شود نياز به مقدماتی داشت به ھمين دليل اين کار ٣۵ جمھور بعد از است، اين که مالقاتی در سطح دو رئيس

 .نارس بود، به ھمين دليل اين مالقات انجام نشد

ای بود، گفتيم اين  روحانی درباره مباحث مطرح شده در گفتگوی تلفنی گفت بحثی که با اوباما داشتيم عمدتا مسأله ھسته

ست بلکه غرور ملی ملت ايران است که رئيس جمھور امريکا ھم عنوان کرد ما به حقوق مسأله نه تنھا حق مردم ايران ا

ای که از سوی ملت ايران ايجاد شده بايد از   گفتم با دريچه١+۵درباره : وی ادامه داد. ای ملت ايران اذعان داريم ھسته

دھم که در  ن به وزير خارجه دستور میم: اين فرصت استفاده و در اين مسأله تسريع کرد که رئيس جمھور امريکا گفت

 .تری عمل کنيم ای با سرعت بيش اين امر تسريع داشته باشد؛ عمده بحث ما اين بود که در بحث ھسته

در  حسن روحانی در چھارمين و آخرين روز از سفر خود به نيويورک، در پاسخ به سؤال خبرنگار نيويورک رتايمز

. خواھم اين سفر اولين گام برای رابطه بين دو ملت بزرگ ايران و امريکا باشد می: باره دستاوردھای اين سفر، گفت
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ھای  خواھم اين سفر اولين گام برای روابط بھتر دو ملت ايران و امريکا باشد و نسبت به دو دولت، حداقل جلوی تنش می

 .يابی به منافع مشترک فراھم کنيم ای برای دست تر را بگيريم و زمينه بيش

ھا و تخاصمی که از  تنش:  با تأکيد بر اين که در بحث رابطه ميان ايران و امريکا گذشته تلخی وجود دارد، گفتروحانی

حسن روحانی در خصوص تمايل اوباما برای ديدار و . شود گذشته ميان تھران و واشنگتن شکل گرفته يک شبه حل نمی

 طرف ھر چه فکر کرديم که نتيجه اين مالقات چگونه برای من با اصل پيشنھاد موافق ھستم اما دو: مذاکره با وی گفت

 .دو ملت ھديه مناسبی باشد، متوجه شديم که اين مسأله در اين فاصله زمانی کوتاه مسير نيست

ھا از  ھا تقدير و حمايت کرد اما گفت برخی اتفاق ھای آن شان از نيويورک، از تالش ای در بازگشت ھيئت حکومت خامنه

ای را به گفتگوی تلفنی اوباما و روحانی و طوالنی شدن   حاميان حکومت، اشاره خامنه.بوده است» جا به نا «نظر او 

. ای صورت گرفته باشند ھا بدون موافقت خامنه مذاکره دو نفره ظريف و جان کری نسبت دادند اما بعيد است اين اقدام

کنند و از  ای عمل می ه با ھماھنگی کامل با خامنهحسن روحانی و ظريف، قبل وبعد از سفر نيويورک تأکيد کردند ک

  .خطوط قرمز مورد نظر او فراتر نخواھند رفت

با يکديگر گفتگوی تلفنی ) ھا اشاره کرده تا جائی که خود ظريف به آن( کم ده بار دست» تذکر«ظريف و کری پس از اين 

  .بمانند» خصوصی«مجله تايم گفته بھتر است ھا چنان که ظريف ھفتم دسامبر به  اند که محتوای آن و حضوری کرده

 به ويژه با امريکا امکان رسيدن به ١+۵وزير خارجه ايران به تايم گفته است، بدون بحث و مذاکره با اعضای گروه 

 .ای در ژنيو وجود نداشت ھای ھسته توافق

 از زمان سعيد جليلی و با ١+۵گروه او در اين گفتگو تأکيد کرده که مذاکره دوجانبه با امريکا در حاشيه رايزنی با 

 .مذاکرات مستقيم او با بيل برنز، دستيار وزارت خارجه امريکا آغاز شد

ھای  نشينی باره دو انگيزه اصلی داشته باشد؛ يکی مصرف داخلی که عقب رسيد برخی از اظھارنظرھا در اين به نظر می

ای در صورت به  يسد، ديگری منزه کردن خامنهبنو» دولت سازشکار«صورت گرفته در برابر غرب را به پای 

 .بست رسيدن مذاکرات بن

 از قول حسن ١٣٩٢ مھر ٩پس از نخستين جلسه مشترک حسن روحانی با نمايندگان مجلس در تاريخ  عابد فتاحی 

ايران روحانی گفت تأثير گفتگوی ايران و امريکا به حدی خوب بوده که مقرر شده در کنگره امريکا گروه دوستی با 

حسن روحانی . گروه دوستی با امريکا تشکيل شود تشکيل شود که در اين صورت نيز بايد در مجلس شورای اسالمی،

 با نمايندگان مجلس داشت توضيحاتی درباره تمايل اوباما و خودش برای ٩٢ای که در تاريخ نھم مھرماه سال  در جلسه

روحانی ھدف . ای مذاکره قبل از حرکت از ايران شروع شده بوددرخواست از روحانی بر. گفتگوی تلفنی پرده برداشت

از اين مذاکره تلفنی را حفظ جايگاه اوباما و خنثی کردن البی جمھوری خواھان که به منظور فشار بر اوباما ابجاد شده 

  .بود بيان کرد

سوئيس به مذاکره  ژنيو، در مقر سازمان ملل در ١٣٩٢ مھر ٢۴ و ٢٣ در ١+۵پس از مذاکرات ژنيو ايران و گروه 

 .سابقه بود ای مشترک صادر کردند که بی ظريف و اشتون در پايان اين مذاکرات بيانيه. پرداختند

روز بعد وزرای امور خارجه امريکا، المان، روسيه، بريتانيا و .  آبان، آغاز شد١٧ -مبر  نو٧مذاکرات دور بعدی 

جان کری، وزير امور خارجه امريکا و محمدجواد ظريف، . يوستندای به مذاکرات پ فرانسه ھم به طور غير منتظره

اين مذاکرات پس از سه روز . وزير امور خارجه ايران به مدت پنج ساعت با حضور اشتون با يکديگرگفتگو کردند

اند و  تهگيری داش ای چشم کری پس از پايان گفتگوھا، گفت پيشرفته. يابی به توافق پايان يافت گفتگوی فشرده بدون دست

 .اند به نقطه مشترک نزديک شده
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 ٢٣ٔامور خارجه ھر شش کشور در پس از سه روز گفتگوی بی نتيجه وزاری  .مبر آغاز شد نو٢٠ دور بعدی گفتگوھا

 به توافقی ١+۵ بامداد روز يکشنبه ايران و ٣و نھايتا پس از روزھا مذاکره فشرده در ساعت  مبر به مذاکرات پيوستندنو

خبرگزاری آسوشئيتد پرس يک روز پس از پايان اين گفتگوھا اعالم کرد ايران و .  و مذاکرات به پايان رسيددست يافتند

درگير مذاکراتی مخفيانه بودند که از متحدين امريکا ھم مخفی نگه ) نژاد از دولت محمود احمدی( ھا قبل امريکا از مدت

 .داشته شده بود

اکثرا ( ای با امريکا ای و بسترسازی اجتماعی، تدارک ديدن روابط گسترده انهبخش مھم فعاليت دولت غير از ابعاد رس

عدم شفافيت، نامحرم دانستن مردم، مخفيانه بودن ديدارھا و . بود» تعامل با امريکا«در راستای ) پنھان و برخی علنی

 .جدی درباره آن وجود دارد» دلواپسی«ای است که تا امروز  ھا مسأله محتواھای آن

تری از آن رونمائی  خواھند در زمان طوالنی ھائی جدی وجود دارد که توافقات اساسی انجام گرفته باشد و تنھا می بهشائ

 .کنند

ابتدا … اما مسؤوالن اصلی تيم دولت بعد از انتشار خبر غير رسمی، ضمن گفتن جمالت چندپھلو، مواضع متناقض و

 .دنگاری را تأئيد نکنن سعی کردند، اصل وجود نامه

پردازد؛ توسعه  ھای بزرگ به حکومت اسالمی می ای که امريکا و غرب در قبال اين خوش خدمتی اما امتيازات عمده

به عبارت ديگر، سپاه قدس حکومت اسالمی . روز افزون نفوذ نظامی و سياسی حکومت اسالمی ايران در عراق است

س، عمال نقش نيروی پياده نظام عمليات ھوائی امريکا نظامی شيعه عراقی در صفوف نيروی قد ھای شبه ايران و گروه

  .کنند و متحدانش در عراق را ايفا می

ھای  ھای اقليم کردستان عراق؛ به ارتش هللا؛ ھمانند پيشمرگه دھند که سپاه قدس و حزب اسناد و شواھد ثابت می

ماھنگی کامل حمالت ھوائی ناتو به اند و با ھ خصوصی و به نيروی پياده نظام امريکا و ناتو در عراق تبديل شده

و اين موضوع تحقق ھمان استراتژی است که توسط ... دھند ھای خود در شھرھا و واليات عراق ادامه می پيشروی

يعنی . ھنری کيسنجر در آغاز حمالت امريکا و ناتو به عراق و سوريه؛ طراحی و به سران امريکا پيشنھاد شده بود

  !... ھا هللا و پيشمرگه ھای سوخته از آن سپاه قدس و حزب انگليس و پيشروی و فتح سرزمينحمالت ھوائی از امريکا و 

شکنی از رابطه با  ای برای تابو ھای رسانه سازی فھرست اين ديدارھای مقامات ايرانی و امريکائی، رفتارھا و موج

  :بندی کرد چنين جمع حاکميت امريکا و ايران، اين

زمان با حضور روحانی   و ھم٩٢ نامه در اواخر شھريور - ١٣٩٢ ]اسد[مرداد(  پاسخ روحانینامه اوباما به روحانی و

؛ سفر )١٣٩٢ شھريور ٣( ؛ سفر سلطان قابوس به تھران و ادعاھای مبنی بر آوردن پيام از امريکا)در امريکا افشا شد

 ۴(  تھران درباره موضوع سوريهمعاون سابق وزارت امور خارجه امريکا، سفير سابق امريکا در بيروت به( فلتمن

؛ ديدار وزرای خارجه )٩٢تابستان ( ھا در مسقط ؛ ديدار پنھانی عراقچی وزير امور خارجه، با امريکائی)٩٢شھريور 

؛ طرح لزوم پرواز )٩٢ مھر ۵( ؛ تماس تلفنی روحانی با اوباما در نيويورک)٩٢ مھر ۴( ايران و امريکا در نيويورک

؛ اعتراض )٩٢مھر ( ؛ تالش برای حذف شعار مرگ بر امريکا)٩٢مھر ( ن اکبر ترکانواشنگت-مستقيم تھران

؛ ديدارھای محرمانه معاونان وزير امور خارجه ايران با )٩٢ ]عقرب[آبان( سيستماتيک به بيلبوردھای ضد امريکائی

 که خبر چندانی از آن -به اوباما  روحانی  ؛ نامه)٩٢مھر و آبان ( نامه ژنيو شد ھا در مسقط که منجر به توافق امريکائی

؛ ديدار )٩٢بھمن ( ی بازگشائی سفارت امريکا در ايران توسط مسؤولين دولتی ؛ زمزمه)٩٢زمستان ( منتشر نشده است

؛ فرود آمدن ھواپيمای مسافربری امريکائی در فرودگاه )٩٢بھمن (وزرای خارجه ايران و امريکا در کنفرانس مونيخ 

؛ مذاکرات رسمی دو )٩٣ارديبھشت ( اندازی اتاق بازرگانی ايران و امريکا ؛ انتشار خبر راه)٩٣فروردين ( مھرآباد
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ھا  ھا درباره دوستی با امريکا و کنار گذاشتن کدورت ؛ اظھارات مستمر دولتی)٩٣ ]جوزا[خرداد( جانبه ايران و امريکا

 …و

ھا درز پيدا  اکميت امريکا و ايران است که به رسانهفھرست بلندباالی فوق تنھا بخشی از اقدامات انجام شده از سوی ح

ھای حامی دولت نيز در ھمين برھه  ھای خاص رسانه ھا و ساير فعاليت ھا، مصاحبه انتشار مقاالت، گزارش. کرده است

ھا،، در پشت درھای  ھای تاکنونی آن  در حالی که بخش اعظم مذاکرات و بده و بستان.گستردگی فراوانی داشته است

 .کاری تمام از افکار عمومی صورت گرفته است ھا و با مفخی سته و بدون حضور رسانهب

دھد که استراتژی   رفتار سران حکومت اسالمی و امريکا، نشان می توان تأکيد کرد که مرور تجربه بندی می  در جمع

حتمال دارد کنگره امريکا رو ھستند به خصوص ا ھائی در ھر دو کشور روبه توافق سران ھر دو حکومت با محدوديت

ترين توافق ايران با  بنابراين اصلی. ھايش در دست جمھوری خواھان است، اين توافق را رد کند که اکثريت کرسی

کنند اصل وجود روابط و توافقات را  رو، ھر دو دولت، ھمواره تالش می از اين. امريکا، در خفا صورت گرفته است

اما در ھمه موارد، مذاکرات پنھانی .  جدی دارند تا اين توافقات را افشا نکنند ھا نيز عالقه و اتفاقا امريکائی. پنھان کنند

 نيز تالش برای تکذيب  موضع ھر دو دولت پس از افشای برخی روابط. شود ای می امريکا و ايران به نوعی رسانه

کنند تا با  ای سعی می ن ماجرای رسانهشد پس از گسترده. اصل ماجرا با گرفتن مواضع مبھم، چندپھلو و متناقض است

ھای امريکائی و غربی ھستند که  اما معموال اين رسانه. تأئيد تلويحی، روابط افشا شده را خيلی عادی نشان دھند

 دوجانبه است که سند اصلی خروجی  ھر چند ھمين توافقات محرمانه. کنند ھا می ھائی به بخشی از روابط پنھانی آن اشاره

  .دھد شود و مبنای عمل قرار می  می١+۵جلسات 

توان تأکيد کرد که خالف پذيرش قطعنامه خاتمه جنگ با عراق که نخستين رھبر جمھوری اسالمی،  بندی می در جمع

ای تمام ابراز تبليغاتی  تشبيه کرده بود، جانشين او، علی خامنه» نوشيدن جام زھر«هللا خمينی آن را آشکارا به  روح

و » نرمش قھرمانانه«ھای پيشين را به عنوان  نشينی از شعارھا و برنامه ر گرفته تا چرخش و عقبموجود را به کا

، خمينی بالفاصله فرمان ۵٩٨ به عالوه پس از پذيرش قطعنامه .غرب جلوه دھد» ھا خواھی ايستادگی در برابر زياده«

عام کردند سؤال  ن ھزار زندانی سياسی را قتل، چندي١۴۶٧کشتار زندانيان سياسی را صادر کرد که در بھار و تابستان 

 اجتماعی و مردم آزاده ايران -ھاس سياسی  ھای ھولناک جنبش ای چه طرحی برای سرکوب اين است که اکنون خامنه

گيرد  گيری و زھرچشم گرفتن از جامعه صورت می ھای حکومت اسالمی، با ھدف پيش گری دارد؟ دليل اين ھمه وحشی

ھای خيابانی و دست و پا بريدن افرادی که از سر  به ويژه راه انداختن اعدام. راض به خود راه ندھدکه کسی جرات اعت

در حالی که دزدھا کالن و ميليارد دالری اموال عمومی مردم ايران، مانند بابک . اند نداری و ناچاری دست به دزدی زده

  .کنند یو در تجمالت زندگی م» ھتل اوين«، ظاھرا در ...ھا و زنجانی

بدين ترتيب قرار است که . گونه تعھدات غرب مسائل ديگری نيز نھفته است حقيقت اين است که در پس اين توافق و اين

ھای گسترده داخلی باز شود و خيال سران حکومت از  تضمين داده شود تا دست حکومت اسالمی ايران، برای سرکوب

، حکومت اسالمی ايران با خيال ١٣۶٧که در جريان کشتار تابستان طور  ھمان. المللی آسوده باشد سوی نھادھای بين

مدافع «ھا و نھادھای  يک از دولت ھا به جوخه اعدام سپرد و ھيچ آسوده ھزاران نفر از زندانيان سياسی را در زندان

ماعی و در ھای اجت ست که شھروندان مترقی ايران، به ويژه جنبش رو، ضروری از اين! ھم سخنی نگفتند» حقوق بشر

خودی  به مان آماده کنند و منتظر حوادث خود پيشاپيش ھمه جنبش کارگری ايران، خودشان را برای تحوالت آتی جامعه

  .نباشند

داری و  ھا، قدرت سرمايه ھا و حکومت کند که کدام يک از ابرقدرت چرا که برای کارگران و محرومان جھان، فرقی نمی

طلب و در پيشاپيش ھمه، جنبش کارگر کمونيستی  ھای اجتماعی برابری  اين دليل جنبشدھند به نظامی خود را توسعه می
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بايد در تمام جھان به فکر بديل طبقاتی و منافع طبقاتی خود باشد و برای جھانی بدون تبعيض و ستم، جنگ و خونريزی، 

به عبارت . ی بدون طبقه دست يابدشکنجه و اعدام، سانسور و اختناق، فقر و فالکت اقتصادی مبارزه کند تا به جھان

نظر از نيروھای مدافع آن ھم چون ملی، ليبرالی، مذھبی، فاشيستی،   صرف داری طور که نظام سرمايه ديگر، ھمان

کنند و آن ھم اعمال ستم و  دولتی، غيردولتی و خصوصی، کالسيک، امپرياليستی و غيره، ھمگی يک ھدف را دنبال می

برد رقابت آزاد و  ، افزايش نرخ سود و انباشت سرمايه و پيش)فيزيکی و فکری( وی کارتبعيض و استثمار بر نير

  . تر اين انباشت است داران برای تأمين ھرچه بيش ھای بزرگ و چند مليتی در ميان سرمايه انحصاری شرکت

بارزه برای براندازی نظام داری، ھمواره مخالف ھدف اين سيستم بوده و م طبقه کارگر نيز به مثابه دشمن سيستم سرمايه

طبقاتی متکی بر مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و مبادله و استثمار و ستم و نھايتا ايجاد جھانی فارغ از استثمار 

  .انسان از انسان دنبال کرده است

رکت داند و چند صد ش داری که فردگرائی و منافع خصوصی را اصل مقدس خود می بينی سيستم سرمايه براساس جھان

در حالی که طبقه کارگر . اند دار، اکثريت ساکنان کره زمين را زير يوغ استثمار و ستم کشانده عمده و چند ھزار سرمايه

گونه مرزی و بدون توجه به مليت، جنسيت،  ھای تحت استثمار و ظلم و ستم را در جھان بدون ھيچ رھائی کل انسان

 .باورھای سياسی و مذھبی، خواستاراست

نھايتا حرف اول و آخر را مردم ايران با مبارزات و اعتصابات خود خواھند داد و مسير تحوالت آينده ايران را البته 

ھا با حکومت اسالمی، به حساب  چه در معادالت امريکا و اروپا و معامالت آن اما روشن است آن. تعيين خواھند کرد

که عزم راسخ دارد  ای  کننده نيروی تعيين. ن جامعه ايران استآيد نيروی اکثريت قريب به اتفاق کارگران و محروما نمی

  .کار و تروريست را به زير کشد تا اين حکومت جنايت

  

  :ھا نوشت پی

 مھر ١۴(  روز در نوفل لوشاتو١١١شصت سال صبوری و شکوری خاطرات دکتر ابراھيم يزدی، « جلد سوم کتاب -١

  .الکترونيک انتشار يافت به صورت ١٣٩٢در دی ماه » )١٣۵٧ بھمن ١٢تا 

   .٢٠٢   ش، ص١٣٧۴مھران، تھران، اطالعات، . ا. ح  شاه، ترجمه سقوط:  ھويدا، فريدون-٢

  .٧، ص » بود  چه  گوادلوپ ماجرای:  طباطبائی وگو با دکتر صادق  در گفت  انقالب ھای  ناگفته-٣
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