ﻋﻠﯽ ﺳﺠﺎدی

رواﺑﻂ اردوی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺒﻞ از  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۵۷

*

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ در
آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎ )ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( در  ۳۲۵ﺻﻔﺤﻪ در ﺗﻬﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﻄﺮح در
اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را از آن دوران ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﺎﻃﺮات
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اردوی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رﻫﺒﺮان آن ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ

وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻨﮏ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺻﺒﻮری و
ﺷﮑﻮری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم آن ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ۱۱۸روز در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ) ۱۴ﻣﻬﺮ -
 ۱۲ﺑﻬﻤﻦ  (۱۳۵۷ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺖ دﺳﺖ اول از رواﺑﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه؛ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺧﺎﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ

* از زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ﺳﻪ ﺟﻠﺪ از ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺻﺒﻮری
و ﺷﮑﻮری از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻠﺪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ :رﯾﺸﻪ ﻫﺎ؛ ﺗﺤﺼﯿﻼت؛ در ﺻﺤﻨﮥ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای؛ ازدواج ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﻼﻣﯽ .ﺟﻠﺪ دوم
ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ  ۱۸ﺳﺎﻟﮥ او در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ،و ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﺟﻠﺪ در دو دﻓﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﺎﻃﺮات ،و
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ .ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ۱۱۸روز در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ) ۱۴ﻣﻬﺮ –  ۱۲ﺑﻬﻤﻦ  ،(۱۳۵۷در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه :ﺷﺮوع
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن؛ دﯾﺪارﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ؛ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺘﻬﺎ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎ؛ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ؛ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان؛ و ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺼﻞ دوم از ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ دﯾﺪارﻫﺎ و ﻣﺬاﮐﺮات
»اردوی اﻧﻘﻼب« ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﮐﯿﺴﺖ؟
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی در ﺳﺎل  ۱۳۱۰در ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم
داد و در ﺳﺎل  ۱۳۳۲از داﻧﺸﮑﺪۀ داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۹۶۱ /۱۳۳۹ﺑﻪ ﻫﻮﺳﺘﻮن -ﺗﮑﺰاس در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در آن ﺟﺎ در Baylor
 College of Medicineدرس ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﻐﻮل ِ
ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی از دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اش در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﻬﻀﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ درآﻣﺪ .از ﻃﺮﻓﺪاران
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮐﻨﺎری وی از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺪ رﺿﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ درآﻣﺪ ،و ﻋﻀﻮ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ راه ﻣﺼﺪق ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﻗﺒﻞ از
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ دوم درآﻣﺪ.
در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ،و اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا را راه اﻧﺪاﺧﺖ .از اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺲ »ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻮﺳﺘﻮن« ﺑﻮد .و ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزش ﻗﺮآن ،در ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.
از ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺗﺎ  ۱۳۴۴دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در اﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺴﺆول ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺒﻬﻪ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ ﻣﺠﻠﮥ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺟﺒﻬﻪ ارﮔﺎن ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ
ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨﺸﺐ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۴۰؛ وی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان،
ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب را در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .در
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎم ﻣﺠﺎﻫﺪ ارﮔﺎن ﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ؛ و در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭼﻤﺮان و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزش
ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را در ﻣﺼﺮ و ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  ،۱۳۵۷ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻋﺮاق اﺧﺮاج ﺷﺪ ،در ﻣﺮز ﮐﻮﯾﺖ
ﺑﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﮐﻮﯾﺖ از ﭘﺬﯾﺮش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز زد ،ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد
ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮود .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق وی و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺘﻨﺪ ،و در آن ﺟﺎ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ارﺷﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ،و ﺧﻮد را »ﻃﺮاح و ﻣﺆﺳﺲ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران« و ﻣﺒﺘﮑﺮ »روز ﻗﺪس« و ﻧﯿﺰ »ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﮥ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب«
ﻣﯽ داﻧﺪ) .ﺧﺎﻃﺮات ،ج  ،۳ص  *(۷۳۷وی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ در
اﻣﻮر اﻧﻘﻼب« ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺷﺪ .اﯾﺮان در زﻣﺎن وزارت وی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻌﻬﺪﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و از ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻨﺘﻮ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺑﺎ آﻏﺎز ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎزرﮔﺎن از ﮐﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎ داد .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ ،اﻣﺎ از آن ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﺻﻼﺣﯿﺘﺶ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رد ﺷﺪه ،و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ﺑﻮد .....اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﯾﺰدی در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﻣﺪرﺳﮥ رﻓﺎه ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ آن ﺟﺎ ﺑﻮدم ،ﻧﺼﯿﺮی و رﺣﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهام ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ....ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در آن ﺷﺐ  ۲۴ﻧﻔﺮ را اﻋﺪام ﮐﻨﻢ .ﭼﺸﻢ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ،داﺋﻤﺎً اﯾﻦ ﭘﺎ و آن ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮن دل
ﻣﯽﺧﻮردم ....ﻓﺮدای آن ﺷﺐ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺮی و ﻧﺎﺟﯽ و رﺣﯿﻤﯽ و ﺧﺴﺮوداد اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد :ﻣﺎ از وﺿﻊ دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﻘﻼب
۱

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.

دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﺷﺪ.
ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺻﺒﻮری و ﺷﮑﻮری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺮﯾﺐ دو ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﺛﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن آن
ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﻣﻤﻨﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎﯾﺶ در دوران اﻧﻘﻼب
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات زده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را
روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﺎم ﻣﯿﺎن
ﺳﺮان اﻧﻘﻼب ﺑﺎ رﻫﺒﺮان و ﻣﺄﻣﻮران ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،از اﻫﻤﯿﺘﯽ

* در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺻﻔﺤﺎت درون ﭘﺮاﻧﺘﺰ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻬﺎ ،از ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺻﺒﻮری و ﺷﮑﻮری اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ۱۱۸روز در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ) ۱۴ﻣﻬﺮ  ۱۲ -ﺑﻬﻤﻦ  .(۱۳۵۷ﺗﻤﺎم ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر اﺳﺖ.

________

دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ :ﻫﻢ رواﯾﺘﯽ ﺳﺖ دﺳﺖ اول از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ
ِ
رواﯾﺖ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﺮﯾﮑﺎ  -ﻫﻨﻮز ﺟﺰو
ﮐﺮده ،و ﻫﻢ رواﯾﺘﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اردوی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازم .در ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﺪه ،وﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ اﺳﻨﺎد دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ،اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻬﻢ
آﻣﺪه  -و از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده ام  -از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ام.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺻﺒﻮری و ﺷﮑﻮری ...ﺗﻌﺪادی از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در
زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺑﺎ وی دﯾﺪار ﮐﺮده اﻧﺪ :ﺟﯿﻢ ﮐﺮاﻓﺖ ،رﻣﺰی
ﮐﻼرک ،رﯾﭽﺎرد ﻓﺎﻟﮏ ،دان ﻟﻮس ،و رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ ،ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ دوﻟﺖ
وﻗﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای در
ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ،و در دﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً روزاﻧﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ،ﻣﻨﻮﯾﺎت دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼع
اﯾﺸﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داده ،و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺳﻮاﻻت دوﻟﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ را از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ،دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ و ﻟﺌﻮﻧﺎرد ﻓﺮﯾﻤﻦ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  -و از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺷﺮاﻗﯽ داﻣﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ  -دﺳﺖ
ﮐﻢ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی  -ﺑﺎ وی دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ،دو ﻧﻔﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﻤﺘﺎزﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ دﮐﺘﺮ رﯾﭽﺎرد
ﮐﺎﺗﻢ ،اﺳﺘﺎد درﮔﺬﺷﺘﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺘﺰﺑﻮرگ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ،و دﯾﮕﺮی وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً از
ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺄﻣﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اردوی اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی درﺑﺎرۀ ارﺗﺒﺎط اردوی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﺎاﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺰارش وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ و رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ ،از دﯾﺪارﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟
وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ  ،(۲۰۰۴ - ۱۹۳۴) Warren Zimmermannدﯾﭙﻠﻤﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و اﻗﺎﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ،در ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯽ ورزﯾﺪه در زﻣﯿﻨﮥ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ در ﺑﻮﺳﻨﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه
درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ وی در ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اردوی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺪک و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻨﺤﺼﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی از وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده .در ﯾﮑﯽ دو ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم وی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ
درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄ ﮐﯿﺪی ﺳﺖ
ﮐﻪ وی ﻣﺎﻣﻮر رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ وارن
زﯾﻤﺮﻣﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺠﺮب و آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﮔﺰارﺷﻬﺎی وی  -ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰارش از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎروﻟﺪ ﺳﺎﻧﺪرز Harold H.
 Saundersﻣﻌﺎون وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ / ۱۹۷۹
 ۱۸دی ﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎم وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در روز  ۲۶دی
ﻣﺎه ۱۶ /ژاﻧﻮﯾﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﮥ ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی داده ﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ:

*

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺳﻮﻟﯿﻮان ﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان ،ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺮان ﻣﺴﺄﻟﮥ ﮐﻮدﺗﺎ را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ژﻧﺮال ﻫﻮﯾﺰر ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺮان ،در اﯾﻦ دوره ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه دوﻟﺖ ﻣﻦ )ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﺶ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ .ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب آﮔﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮده اﯾﻬﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ارﺗﺸﯿﻬﺎ ﺗﺮس آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ای ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده اﯾﻬﺎ ﺑﺮای
ﺗﺤﺮﯾﮏ و درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ و ﻃﺮﻓﺪاران آﻗﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ وﻗﻮع اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻌﺪ
از ﺧﺮوج ﺷﺎه از اﯾﺮان و در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﻮری و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ژﻧﺮال ﻫﻮﯾﺰر ﻫﻨﻮز ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ارﺗﺶ در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﻮری و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آﻗﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪی داده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آﻗﺎ
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای »ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ دار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت دوﻟﺖ ﻣﻦ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﻬﺎ و ﻣﺬﻫﺒﯿﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺗﻮده اﯾﻬﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.

ﯾﻮروﭘﻦ ،و
* آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻧﺪرز ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،در روز  ٢٥دی ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻻﻫﺮام،
َ
ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮥ ژاﭘﻨﯽ ،داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﻤﺎس در ﭼﻪ ﻓﺮم و ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮده؟ آﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ و دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ؟« ﺗﻘﯿﻪ ﮐﺮده و ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻤﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺳﯽ  -ﺷﺨﺼﺎً  -ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ) «.ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج  /٥ص (٤٧٠

________

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯿﻬﺎ آﻣﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ دار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ژﻧﺮال ﻗﺮه ﺑﺎﻏﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺘﻢ ﻣﺎﯾﻞ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﺿﺮورﺗﯽ ﻓﻮری دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،دوﻟﺖ ﻣﻦ
اﻣﯿﺪ و اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ )ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻬﺮان(
ﻧﺘﯿﺠﺔً ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ ) (orderlyآﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺳﻮﻟﯿﻮان ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺳﺮان ارﺗﺸﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪاده اﺳﺖ و از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪواراﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮدداری
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻣﻦ) ،ﺑﺮوز( ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻘﻮط ﺑﺨﺘﯿﺎر( ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﺮﯾﻌﺎً وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ(۲۷۵ - ۲۷۴) .«.

دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﭘﯿﺎم را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ،
از ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯿﻐﺎم آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ و ﺳﺮان
اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر
آﻧﻬﺎ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ " "orderlyآﻗﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ
اﺳﺎﺳﯽ ]اردوی اﻧﻘﻼب[ ﺑﺎ ارﺗﺶ(۲۷۷ - ۲۷۶) .

و در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ از زﯾﻤﺮﻣﻦ ،در ﻋﻠﺖ ﺳﻔﺮ ﻫﺎﯾﺰر ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻫﺪف از آن ﺳﻔﺮ،
ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻫﺎﯾﺰر ﺳﻪ ﻫﺪف دارد:
اول ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮوج ﺷﺎه از اﯾﺮان و ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ آن
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ارﺗﺶ
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺎل  ۱۳۳۲روی ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﺛﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺸﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺣﺴﺎس و
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ داﺷﺖ .ﺗﻼش اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻔﺮ ﻫﺎﯾﺰر
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻧﺴﻨﺠﯿﺪۀ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺮای ارﺗﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ﺷﺎه
از اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ در ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

*

* ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻮﯾﺰر در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از »اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺮای ارﺗﺶ«
ﻧﻈﯿﺮ »ﮐﻮدﺗﺎﻣﺎﻧﻨﺪ«ی ﮐﻪ » در ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«؛ ﭼﺮا ﻫﻨﻮز آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻼش در ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ از ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت دو ﻃﺮف ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻧﺴﺠﺎم ارﺗﺶ اﯾﺮان ،ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ارﺿﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻮروی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی از زﯾﻤﺮﻣﻦ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،ﻧﺸﺎن از ﻧﻮﻋﯽ »ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ« در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن دارد.

ﻫﺪف دوم ﺳﻔﺮ ﻫﺎﯾﺰر ﺑﻪ اﯾﺮان ،وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻮد.
ﺳﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد )ﻧﻈﯿﺮ
ﻫﺪف ﺳﻮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻨﯽ و ّ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺒﮑﺎن( و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان(۲۷۶) .

ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎم زﯾﻤﺮﻣﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از ﺳﻮاﻻت اﺻﻠﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ:
اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﻮده اﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ
اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ارﺗﺶ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺎ ،ﯾﮏ اﺋﺘﻼف اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ای ﺑﯿﻦ ارﺗﺶ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ارﺗﺶ
داده ﺷﻮد .ﻫﺪف ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و ارﺗﺶ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺖ.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺮﮐﺖ ارﺗﺶ ﺑﺮای »ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ
ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ارﺗﺶ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه؟ آﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ و ﻫﺪﻓﺸﺎن »ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺣﻔﻆ ارﺗﺶ« در ﺻﻮرت ﻓﺮض دوم ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ؟ )(۲۷۸

وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در دﯾﺪار دوم ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﻻ را ﻣﯽ دﻫﺪ:
 - ۱اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻬﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ و
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ راه ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺤﺮان اﯾﺮان.
 - ۲اﺣﺴﺎس ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺨﺎﻟﻒ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﺎر را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﮐﻪ ﯾﮏ آﯾﻨﺪۀ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ارﺗﺶ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
 - ۳در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﭘﯿﺮوی از آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را دارﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮده اﯾﻬﺎ
ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ را وﻟﻮ ﻣﻮﻗﺔً وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ راه
ﺣﻠﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮده اﯾﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ(
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻧﺴﺒﺔً ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ اداﻣﮥ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزد.
دوﻟﺖ ﻣﺎ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﺮار ﻣﯽ ورزد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺋﺘﻼف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ای ﺑﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ
و ارﺗﺸﯽ ﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﺮس دارد .در واﻗﻊ
ﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﮐﻪ در ارﺗﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺗﻮده اﯾﻬﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ

________

اﻓﺮاﻃﯿﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ارﺗﺶ راﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺿﺪ ﺗﻮده ای و ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﯿﻦ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ارﺗﺶ ﺷﺮوع ﺷﻮد .ﻣﺎ
ﻗﻮﯾﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ای را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺣﺴﺎس
اﻋﺘﻤﺎد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮۀ ﻣﻨﻈﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ .اﯾﻦ )اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ و ارﺗﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻓﻮرﯾﺖ دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه و در ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻮده اﯾﻬﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺣﻠﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ را
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﺎزد(۲۸۱ - ۲۸۰) ....

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﯿﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺎ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ را دﻟﮕﺮم ﮐﻨﯿﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل ارﺗﺸﯽ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﻗﻮﻟﯽ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮد(۲۷۹) .

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺳﺮان ارﺗﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻻ ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮم اﺻﻮ ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽام ﺧﻄﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺟﺰو آن ﻧﻤﯽآﯾﺪ…ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎﺟﺘﯽ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج  ...ﻧﻤﯽدﯾﺪم .وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
در ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم ... ،ﭼﻮن ،ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﯾﻚ ﻋﺪهای ﺑﺎ اﻣﺎم ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻛﻪ اﻣﺎم در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﻮرا ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ...ﺗﻤﺎﺳﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ ]ﻫﻢ[ از ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ )ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﻜﺎ و دﯾﮕﺮان( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻢ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت داﺧﻠﯽ )ارﺗﺶ ،ﺑﺨﺘﯿﺎر و
دﯾﮕﺮان( ...در آن دوره ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻛﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﻜﺎ
۲

آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮدهاﻧﺪ ...

*

ژﻧﺮال ﻫﺎﯾﺰر درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻮﻟﯿﻮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮی ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن و

* ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻂ اﻣﺎم اﺳﻨﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان  -از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ از زﺑﺎن ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮان ﺟﻤﻼﺗﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد درﺳﺖ ،دﻗﯿﻖ ،و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﻮر
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان ،و رد ﭘﺎی آن ﻣﺬاﮐﺮات در ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ارﺗﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻧﺎم و ﺷﻤﺎرۀ ﺗﻠﻔﻦ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را وادار ﺳﺎزم در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ…

۳

ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﻧﯽ رﻫﺒﺮ ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ژﻧﺮال اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻏﯿﺮ
روﺣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب وارد ارﺗﺒﺎط ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ او ﻣﮑﺮر ﺑﺎ
اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ و ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﺳﺎﻟﯿﻮان و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺎﯾﺰر داﺷﺘﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر از ﻣﺪاﺧﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺟﺎﻫﻼﻧﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

۴

دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
در ﺳﻔﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ آﻣﺪ و رﻓﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮدداری ارﺗﺶ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ،اﻗﺪام ﻛﻨﻢ و
اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺎم ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدم و اﮔﺮ ﻛﺎر ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،آن را اﻧﺘﺸﺎر
دﻫﻢ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم و ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺮان ارﺗﺶ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ،وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ژﻧﺮال ﻫﻮﯾﺰر ﺑﺎ
ﺑﻌﻀﯽ! راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎلﺗﺮاﺷﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر
ﻛﺸﯿﺪم و ﺳﻪ ﭼﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ ،اﺻﻞ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪم و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮﯾﻬﺎی
دﯾﮕﺮان اﺷﺎره ﻛﺮدم«.

ﻓﺮوﻫﺮ در آن زﻣﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ وی ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ در ﺗﻬﺮان ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ
ﻃﺮح اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ارﺗﺶ و ﺟﻠﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻬﻀﺖ ،از ﻃﺮف ﺳﺎﻟﯿﻮان و
ﻫﺎﯾﺰر ،و ﺑﺎ اﻃﻼع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اردوی اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ.

۵

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ،۱۳۵۷ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎ »ﺑﺎ اﺟﺎزۀ«
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
دی ٥٧ـ اداﻣﮥ ﻣﺬاﮐﺮات ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان و ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ و ارﺗﺸﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﺮو ج و اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺷﺎه و ﺧﻮدداری ارﺗﺶ از ﺣﻤﻠﻪ و آزار ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
دی ٥٧ـ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﺎﻟﯿﻮان ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﺎ

________

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و اﺟﺎزه اﻣﺎم.

۶

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی» ،آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ]وﺟﻮد[ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮده اﻧﺪ.(۲۷۹) «.
ﻣﺎرک ﮔﺎزﯾﻮروﺳﮑﯽ ،ﻣﻮرخ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﻧﻬﻀﺖ آزادی از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد و آﻏﺎز آن ﺑﺎ دﯾﺪار ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻮﺳﻠﯽ و ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ از اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ آزادی اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن رﻫﺒﺮیاش
ﻣﯽﮐﺮد ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ آن زﻣﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﮐﻢﮐﻢ ﻫﻮﯾﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎن اِﺳﺘﻤﭙﻞ،
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ،از اﻋﻀﺎی ﻧﻬﻀﺖ آزادی دﯾﺪار
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ
اﺳﺘﻤﭙﻞ را ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎن و دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻧﻬﻀﺖ آزادی ،ﯾﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﺮد«...

۷

زﯾﻤﺮﻣﻦ در دﯾﺪار دوم ،ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ دﻫﺪ:
س (۱ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ارﺗﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺆال و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮدم :آﯾﺎ ارﺗﺶ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﻮری آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﯾﺎاز ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ
از آن؟ ارﺗﺶ ﻣﺎﻫﯿﺔً ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن از ﻣﺠﻬﻮﻻت و آﯾﻨﺪۀ ﻣﺒﻬﻢ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻄﺮ رﺷﺪ و ﭘﯿﺮوزی ﺗﻮده اﯾﻬﺎ را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری ﺳﺖ.
س  (۲در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارﺗﺶ درﺑﺎرۀ »ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد
ارﺗﺶ؟ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻓﻬﻤﯿﺪ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺎ :ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮع ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ در ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺟﻬﺖ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﯿﺎن و ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات را روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ارﺗﺶ و ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ارﺗﺶ ﺷﺪﯾﺪا ً ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ .ﺗﺮس ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرد راه
ﺑﺮای ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﮔﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ارﺗﺶ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ارﺗﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
س  (۳در ﻣﻮرد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻨﯽ  -ﺟﻮاب ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت و

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ارﺗﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ارﺗﺶ وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻨﯽ را ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺑﺮای دﻓﺎع ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(۲۸۱ - ۲۸۱) .

وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ در ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
آورده ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﻧﺪرز ﻣﻌﺎون وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻨﮕﺮۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد،
ﮐﻪ در آن از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ اردوی اﻧﻘﻼب  -و در ﺧﻂ اﻧﻘﻼب  -ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 - ۱ﺳﺎﻧﺪرز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از
ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﺶ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
 - ۲ﺳﺎﻧﺪرز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﮥ
اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 - ۳ﺳﺎﻧﺪرز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ از اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪاران آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﺗﻮده اﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روﺳﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺪﯾﺪی دارﻧﺪ(۲۸۲) .

زﯾﻤﺮﻣﻦ ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎر ﺳﻮال از ﻃﺮف اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 - ۱ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان؟
 - ۲آﯾﻨﺪۀ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب؟
 - ۳آﯾﻨﺪۀ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ؟
 - ۴رواﺑﻂ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ؟ )(۲۸۳ - ۲۸۲

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ از اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻮروی
از ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻬﺎ روی دﻫﺪ ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اردوی اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎﻣﯿﻬﺎﺳﺖ ،و رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺪرت ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،و اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﮥ ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﭼﭙﻬﺎ و ﺗﻮده اﯾﻬﺎ در اﯾﺮان  -ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
و ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد:
در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﮥ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب .دوم ﻣﻌﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮم ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن

________

اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ دﺳﺖ
ﺗﻮده اﯾﻬﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دوﻟﺖ ﯾﺎ آن دوﻟﺖ و ﺷﻠﻮﻏﯽ ارﺗﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻮﯾﻖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﺗﻮده اﯾﻬﺎ و ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﮐﻨﺎر ﺑﺮوﯾﺪ وﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را
ﺑﮑﻨﯿﻢ .ارﺗﺶ را ﻫﻢ وادار ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻮده ای ﮐﺎری
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮده ای ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(۲۸۴ - ۲۸۳) .

وی در اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،و
رواﺑﻂ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﯾﯽ »ﻏﺮب ﭘﺴﻨﺪ« ﻣﯽ دﻫﺪ،
س  - ۱ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان:
اﻟﻒ  -در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻧﺎن اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ب  -اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻤﻠﮑﺖ،
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺎ
ج  -اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎی دوﻟﺖ آﯾﻨﺪۀ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺜ ً
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .اﯾﻦ اﻣﺮ
اوﻟﻮﯾﺖ را در اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﺸﺎورزی
دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻻزم و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ.
س  - ۲ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ .ﻟﺬا ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﮥ روز ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﺮد ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﻢ و ارز درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻔﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮوﺧﺖ.
س  - ۳آﯾﻨﺪۀ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ:
اﻟﻒ  -ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺖ
ﺧﻮدﻣﺎن و ﻇﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮﮔﺎه روش دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺷﻮد و دﺳﺖ از
دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﺎ ﺑﺮدارد ،دﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ دزد و ﻓﺎﺳﺪ ،از ارﺗﺸﯽ و ﻏﯿﺮ ارﺗﺸﯽ ﺑﺮدارد ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺎ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺑﻪ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﺎورزی و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﺮب ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ .ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺮ ﻋﻤﯿﻖ
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮدﺗﺎی  * ۱۳۳۲و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻤﺘﺪ آﻧﻬﺎ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺎه

* ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻃﺮز ﺑﯿﺎن و ﻧﺤﻮ ﺟﻤﻼت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮآﻣﺪه از ذﻫﻦ و زﺑﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻇﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﺷﺨﺺ وی ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ او را ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،رﻓﺮاﻧﺪم دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ را »رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﻔﺘﻀﺢ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ از آن وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در  ۱۶آﺑﺎن  - ۱۳۵۷دوﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد  -درﺑﺎرۀ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺼﺪق و ﺑﺮﮐﻨﺎری وی از »ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﻏﻔﻠﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ را اﯾﺸﺎن )ﻣﺼﺪق( ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ وﮐﻼ را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ .وﻗﺘﯽ
اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻧﺪ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺎه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و آن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺎه
اﺳﺖ ) «.ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ﺟﻠﺪ  ،۳ﺻﻔﺤﮥ (۳۶
ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﯾﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺼﺪق ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﭼﻬﺎرم ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۶۰ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد:
»… آﻧﻬﺎ در ﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻨﺦ رﻓﺮاﻧﺪوﻣﻬﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻪ
رﻓﺮاﻧﺪوم اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮده ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﯾﮏ
دﺳﺘﻪ از اﺷﺮار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺰء ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﯾﮏ اﻻغ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رای ﺑﯿﻨﺪازد…« )ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ﺟﻠﺪ  ،۱۵ﺻﻔﺤﮥ (۳۶
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه
ﺷﺎه را رد ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .وی »ﮐﻮدﺗﺎ« ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق از ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ »ﺳﯿﻠﯽ ﺧﻮردن ﻣﺼﺪق« ﮐﺮده ﺑﻮد:
»ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از اوﻟﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ از آن رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﻢ ،ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم و روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼم
ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،از اوﻟﺶ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،اوﻟﺶ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻼف
دارﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮕﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻪ آن زدﻧﺪ اﺳﻤﺶ را آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ در زﻣﺎن آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺨﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد او )ﻣﺼﺪق( ،او ﻫﻢ ﻣ ِ
ﺴﻠﻢ ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ در آن روز در
ُ
ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮕﯽ را ﻋﯿﻨﮏ زدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ آن آﻗﺎ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺳﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﺳﯿﻠﯽ را ﺧﻮرد و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺳﯿﻠﯽ را ﺑﺮ اﺳﻼم ﻣﯽ زد) «.ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ﺟﻠﺪ  ،۱۵ص (۱۵
و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .وی در ﮐﺘﺎب
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دوران ﻣﺒﺎرزه ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۷۶در ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه ،در ﺻﻔﺤﺎت  ۱۰۸ﺗﺎ  ۱۱۲ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از ﺳﻘﻮط
دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۰از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺷﺎره ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم و
ﻟﻄﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم از ﺳﻘﻮط ﻣﺼﺪق ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻮدم«.
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮐﻨﺎری دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،ﯾﻌﻨﯽ در روز  ۲۹ﻣﺮداد  ،۱۳۳۲روزﻧﺎﻣﮥ اﺻﻠﯽ ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ
روزﻧﺎﻣﮥ ﻧﺒﺮد ﻣﻠﺖ ﻧﻮﺷﺖ:
»دﯾﺮوز ﺗﻬﺮان در زﯾﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺮداﻧﮥ اﻓﺮاد ارﺗﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺿﺪ اﺟﻨﺒﯽ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ .ﻣﺼﺪق ﻏﻮل ،ﭘﯿﺮ ﺧﻮن آﺷﺎم در
زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺧﺎﺋﻦ ﮐﻪ از ﺧﻄﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮادران ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮ ﻟﺸﮑﺮ زاﻫﺪی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد«.

________

ﻼ ﻧﺸﺎن
اﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از دل ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺮود .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﻋﻤ ً
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ب  -ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .آﻧﻬﺎ را ﻧﻪ ﺿﺮوری
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ.
ج  -ﺛﺒﺎت اﯾﺮان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺎ ﻧﻪ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﻪ در ﯾﮏ ارﺗﺶ
ﺑﺰرگ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻮﺳﻌﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و
ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺆون ﮐﺸﻮر ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
د  -ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫـ .ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ژاﻧﺪارم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪۀ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ(۲۸۵ - ۲۸۴) .

و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻠﯿﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﭼﻬﺎرم درﺑﺎرۀ رواﺑﻂ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ:
رواﺑﻂ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ،ﻋﯿﻨﺎً ﻧﻈﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻠﺨﯽ دارﯾﻢ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ رژﯾﻢ ﺷﺎه را ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﻣﻮر ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ،در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دوﺳﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس(۲۸۵) .

ﺑﺎاﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪش اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ:
 - ۱ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر و ﺟﻨﺠﺎﻟﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ و
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﻨﺠﺎﻟﻬﺎ.
 - ۲ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﮐﺸﻮر و آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت و
ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
 - ۳در ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دول ،راه ﺣﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و در
ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ(۲۸۶) .

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﯿﻢ و ﮐﻮﺷﺶ دارﯾﻢ .اﻣﺎ
ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ارﺗﺶ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻋﻼم
دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮوز رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﯾﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
)(۲۸۶

دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی از زﯾﻤﺮﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ«

ﭼﯿﺴﺖ؟ روز  ۳۰دی ﻣﺎه  ۲۰ /۷۵ژاﻧﻮﯾﻪ  ۷۹ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ:
در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺛﺒﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ را ﺧﻮد آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ
و ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد(۲۸۷ - ۲۸۶) .

ﭘﯿﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دﯾﺪار در روز  ۲۴ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۷۹ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 - ۱ﺑﺮای ﻣﺎ ،و ﻓﺮض ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ ،اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و
ﺟﺪای از دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯿﻬﺎ ،ﻫﺪف اﺳﺖ.
 - ۲ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ]=اﻣﮑﺎن؟[ ﮐﺎﻓﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﺮﮐﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 - ۳اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌﻘﯿﺐ و اﺟﺮا ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺟﺪای از
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ آن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن آﻧﺎن ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ« ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 - ۴ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز زود اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ(۲۸۷) .

ﭘﯿﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دﯾﺪار ۷ ،ﺑﻬﻤﻦ  ۲۷ ،۱۳۵۷ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۷۹
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص در ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺖ و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺠﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺻﺤﺖ دارد؟
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک
رواﺑﻂ اﯾﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن را
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ(۲۸۹ - ۲۸۸) .

دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اش ﻟﺌﻮﻧﺎرد ﻓﺮﯾﻤﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ دو
ﻧﻮرﺑﺨﺶ« ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﺑﺎر ﺑﻪ دﯾﺪار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﯾﺰدی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ »ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺟﻮاب ﻗﻄﻌﯽ آن را ﺧﻮاﻫﻢ داد «.اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ

________

ﻗﻄﻌﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال در ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

*

دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﺳﭙﺲ »ﭘﯿﺎم آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ« را ﺑﻪ زﯾﻤﺮﻣﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ:
ﮐﺎرﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺳﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ارﺗﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ در اﯾﺮان ،ﺳﺨﺖ ﺿﺮر دارد .و ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮم
دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎرۀ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﺨﺘﯿﺎر اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﮑﻨﺪ .دﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺮدارﻧﺪ .اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﺳﺮان ارﺗﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .اﮔﺮ او و ارﺗﺶ در اﻣﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣﻠﺖ را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺿﺮری ﺑﺮای
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺎت و رﻓﺘﺎر ،ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻠﺖ از ﻣﻦ ﺣﺮف
ﺷﻨﻮی دارد و ﺛﺒﺎت ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﻣﻦ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ
را اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪﮐﻪ رﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم
اﻣﺮﯾﮑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻫﻤﮥ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻦ
ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺛﺒﺎت را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻧﻪ آن ﮐﻪ
اوﺿﺎع را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اذن ﺑﺪﻫﻢ ﺑﺮوﻧﺪ
ﻓﺮودﮔﺎه را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ زور .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ اذﻧﯽ ﻧﺪاده ام .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز
اذن ﻧﺪاده ام و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻠﺖ
ﺳﭙﺮده ﺷﻮد(۲۹۰ -۲۸۹) .

ﭘﯿﺎم آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﮥ ﺳﻮاﻟﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ  -ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ  -ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ:
در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺛﺒﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ را ﺧﻮد آﻧﻬﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد(۲۸۷ - ۲۸۶) ،

روز ﺑﻌﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ:
ﻣﻦ در اول ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﯽ روم اﯾﺮان و اول ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ دارم ﺗﺄﺳﯿﺲ

* از ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وی ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮده  -دﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در ﻓﺮاﻧﺴﻪ  -ﯾﮕﺎﻧﻪ
راﺑﻂ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮات وی ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ و ﻟﺌﻮﻧﺎرد ﻓﺮﯾﻤﻦ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﭘﺎرﯾﺲ  -ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺷﺮاﻗﯽ داﻣﺎد آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ وی وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رأی ﻣﺮدم .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺴﻠﻤﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺮدم و رأی از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﮥ اﯾﺮان ُﻣ َ
ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﺪارم ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﯾﻦ را داده اﻧﺪ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ...اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﯿﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ! ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ؟ ﺟﻤﻬﻮری اش را ﮐﻪ

ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﺳﻼﻣﯽ اش ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼم) .ﺻﺤﯿﻔﮥ
اﻣﺎم ،ج  ،۵ص (۵۴۸

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
اﻣﺮﯾﮑﺎ در اواﺧﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ و اواﺋﻞ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۷۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه
رﻓﺘﻨﯽ ﺳﺖ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ رﻫﺒﺮ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮق
اﻟﺠﯿﺸﯽ اﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﺗﻮده ای در اﯾﺮان  -ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ
ﺷﻮروی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  -اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﺷﺎه ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻔﻮذ ﺷﻮروی اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اردوی اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ژﯾﺴﮑﺎردﺳﺘﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ  -ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﮔﻮاداﻟﻮپ  -اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻣﺬاﮐﺮات آن ﻧﯿﺰ اﻃﻼع ﻣﻮﺛﻘﯽ در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .در ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی آﻣﺪه ﮐﻪ ژﯾﺴﮑﺎردﺳﺘﻦ در ﮔﻮاداﻟﻮپ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻣﯿﺸﻞ ﯾﻮﻧﯿﺎﻓﺴﮑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده وﯾﮋه اش ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﻫﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎه در اﯾﺮان ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﻘﻼب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻮروی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ(۲۶۴ - ۲۶۳) .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ژﯾﺴﮑﺎردﺳﺘﻦ ،ﺑﺎ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ از ﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﺮب از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻻﻫﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ،و در ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران داﺧﻞ اﯾﺮان را
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻈﺮش ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺷﺎه از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع ﻧﯿﺴﺖ  -راه ﺣﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﻫﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ(۲۶۴) .

*

* ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اردوی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی
دارد و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ.

________

اﻣﺎ در ﻣﻮرد زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎس از ﺳﻮی اردوی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺒﺮ
دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮای اﻃﻼع از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ اﻣﺮﯾﮑﺎ از
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪ.



ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در راه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻗﺪرت از ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
وﺟﻮد ارﺗﺶ ﺑﻮد .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﺶ در دﻓﺎع از رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺧﯿﻤﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم آن ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻮروی ﺿﺮوری ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ژﻧﺮال ﻫﻮﯾﺰر  -ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ
ﯾﺰدی  -در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﺼﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ارﺗﺶ و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻬﺎ  -و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻻ از
ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم آن را داﺷﺖ .ﭘﺲ ﻋﻤﺪه ﺗﻼش اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ او ً
ﮐﻮدﺗﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ارﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻣﯿﺎن اردوی
اﻧﻘﻼب و ارﺗﺶ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺎ
ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺣﻀﻮر ژﻧﺮال ﻫﻮﯾﺰر ،ژﻧﺮال ﮔَﺴﺖ  ، Major General Philip Gastو وﯾﻠﯿﺎم
ﺳﺎﻟﯿﻮان ،ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ارﺗﺶ اﯾﺮان )ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻣﻘﺪم ،ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮه ﺑﺎﻏﯽ ،ﺳﭙﻬﺒﺪ
ﻻ دﯾﮕﺮان( ﺑﺎ رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر )ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﻓﺮدوﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ(
ﺑﻬﺸﺘﯽ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻮﺳﻠﯽ و اﺣﺘﻤﺎ ً
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی،
و دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﺮ دو اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،و – ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻬﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن – ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی و ﺳﻔﺎرت ﯾﮏ
دوﻟﺖ اروﭘﺎﯾﯽ در ﺗﻬﺮان ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺟﺎی اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ


در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً روزاﻧﻪ ﺑﺎ »ﻣﯿﺰ اﯾﺮان« در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮاً اﯾﻦ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن و دﺳﺘﮕﯿﺮی اش ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﺪه،
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻃﻼع ﻣﯽ داده و ﺑﺮای آزادی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻓﺮاد،
ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﺸﺎر و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ دوﻟﺖ وﻗﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن ﻣﺎﻫﻬﺎ و روزﻫﺎ،
ﺗﻤﺎس دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺪی وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﺎع از آزادی ﺑﯿﺎن و ﻧﺸﺮ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ» .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮو
ﺧﻂ اﻣﺎم« ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب و رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎی
ﺳﻔﺎرت درﺑﺎرۀ وی و دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ .روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ وی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ اﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺪرت از رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺿﺪ
ﻻ در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب وﺟﻮد داﺷﺖ و دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎ ً
از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت داﻧﺴﺖ - ۱ :اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازۀ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎه؛  -۲ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و دور از ذﻫﻦ از
اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان )ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از آن را در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ(؛  - ۳رﺑﻮدن ﺑﺎد از ﺑﺎدﺑﺎن ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ در اوان اﻧﻘﻼب ﻗﺎدر
ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪ؛  - ۴ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ؛ و  - ۵ﺳﻨّﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ.
رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ ﮐﯿﺴﺖ؟
رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ  Richard Cottamاﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺮان ﺷﻨﺎس ﺳﺮﺷﻨﺎس در ﺳﺎل
 ۱۹۲۵در ﯾﻮﺗﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ و دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎروارد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،و از ﺳﺎل  ۱۹۵۸ﺗﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺘﺰﺑﻮرگ
ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ،و در ﺳﺎل  ۱۹۹۷درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ وی
درﺑﺎرۀ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۵۱ﺑﺎ ﺑﻮرس ﻓﻮﻟﺒﺮاﯾﺖ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در
رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی اش ﺑﻮد .وی در اواﯾﻞ  ۱۹۵۲ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی )»ﺳﯿﺎ«( ﭘﯿﻮﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۵۸ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﻗﻮﯾﺎً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﮐﻨﺎری دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد و ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺟﺪی ﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪ ،رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد؛ و ﺿﻤﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ آﯾﺰﻧﻬﺎور در ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺼﺪق ،از دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪی اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋۀ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه اداﻣﻪ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮر
ﻻ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﻢ در ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدد .اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻗﺮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۵۸اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ وی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ وی در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮا در اﯾﺮان ،و ﺗﻮﻫﻢ زداﯾﯽ اش از
ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎد »ﺳﯿﺎ« ،ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی وی از ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺮﯾﮑﺎ در  ۱۹۵۸اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

________

رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﭘﯿﺸﺮوان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﻧﺶ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻠﯿﺪی آن داﺷﺖ ،ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت
ﺑﺴﯿﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ در دوران اﻧﻘﻼب  ۱۹۷۹ -۱۹۷۷ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎﺗﻢ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻌﺪود داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد ،آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ روﺷﻦ ﺑﻮد وی رﻫﺒﺮ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎی دﻧﯿﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﺟﺮدن از اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۸۰ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﺎﺗﻢ درﺑﺎرۀ
رﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﻬﺮان ﺷﺪ .ﻣﺮدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ و
ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و راﺑﻄﮥ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،راﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮش
ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺮدن ﮔﻔﺖ »ﮐﺎرﺗﺮ وارث ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ درﺑﺎرۀ اﯾﺮان اﺳﺖ ،و ﺧﯿﻠﯽ
دﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻨﺪ« از وی ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ) .ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه از »داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ«(
رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ روز ﻫﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  ۱۳۵۷ﺑﻪ دﯾﺪار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ رﻓﺘﻪ و
ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﮐﺎﺗﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ« ی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ:
ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺧﻮد در ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ دﯾﺪاری ﺑﮑﻨﺪ.
در ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺎﺗﻢ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،اﺑﺘﺪا وی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد درﺑﺎرۀ اﯾﺮان و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ

ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ،از ﻧﻈﺮات آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
در اﯾﺮان وی اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم را در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم از اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ
درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر و ﺷﺎه و ﻧﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﻟﻐﻮ اﻣﺘﯿﺎز و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه ،ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ آن ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺎﺗﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داد.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﮐﺎﺗﻢ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اوﺿﺎع اﯾﺮان در اﯾﻦ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ و دوﻟﺘﻬﺎ از ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺨﺒﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ(۳۱۴) *....

* ﮔﺮی ﺳﯿﻚ  ،Gary Sickﻣﻌﺎون زﺑﯿﮕﻨﯿﻮ ﺑﺮژﯾﻨﺴﻜﯽ  Zbigniew Brzezinskiدر ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﻛﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،در
ﮐﺘﺎب ») All Fall Downﻫﻤﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ« ،ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ص  (۵۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﻣﺮز ﻛﻮﯾﺖ و ﻋﺮاق ﺑﻮد ،رﯾﭽﺎرد ﻛﺎﺗﻢ ،ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻛﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮔﺮی ﺳﯿﻚ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »ﻣﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﯿﻢ «.روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﺗﻢ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ از ﺳﻔﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ و
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮزی وی آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط  -ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  -ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﻔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﺗﻢ و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﯿﺰ دﯾﺪار ﯾﺎ دﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

آﻗﺎی ﮐﺎﺗﻢ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
»ﺳﯿﺎ« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻋﻘﯿﺪۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎه ﺑﺮود ،ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دراﯾﻦ ﺟﺎ دو ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد.
ﯾﮑﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ژﻧﺮال ﺑﺮاون وزﯾﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺟﮑﺴﻮن را
دارد .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮروی ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﻧﻪ ان ﮐﻪ ﺷﻮروی ﻫﺎ در
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،ﻧﻪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻮروی ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای روس ﻫﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺸﯿﺎن از ﭘﯿﺮوزی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ...ﻧﻈﺮﯾﮥ دوم ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دو
دﻟﯿﻞ آﻧﻬﺎ اﯾﺮان را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ژﻧﺮال ﺗﺮﻧﺮ ،رﺋﯿﺲ
ﺳﯿﺎ ،ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺳﺖ؛ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ]اﯾﺮان[ اﺻﯿﻞ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ روﺳﻬﺎ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ،اﻧﺴﺠﺎم ﻧﺪارد و اﺳﺘﻤﺮاری در ﮐﺎرش ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻧﺪارد؛ ﻟﺬا ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﮐﻮدﺗﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و روﺳﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﮔﺮوه ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  -و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزۀ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪﻫﺪ؛ ﮐﻪ ]ﻧﻈﺎم[ ﻋﻮض ﺑﺸﻮد .ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ(۳۱۶) .

آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻈﺮ ﺳﻮم را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ و دادن
اﺟﺎزۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﺳﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺖ:
آﻧﭽﻪ اﺳﺎس دارد ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻮم اﺳﺖ؛ و ﻧﻬﻀﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ و اﺳﺎس دار ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ و ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺖ اﺳﺖ؛ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،و دﺳﺖ ﺑﺮدارد از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد؛ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺛﺮی ﻧﺪارد و ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ اﯾﺮان و اوﺿﺎع را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺮوه ﺳﻮم
اﻗﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(۳۱۷ - ۳۱۶) .

آﻗﺎی ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ .ﺣﻀﻮر او در اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ژﻧﺮال راﺑﺮت ﻫﻮﯾﺰر ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب و آﻧﭽﻪ از
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﻣﯿﺎن وی و زﯾﻤﺮﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﺣﺘﻤﺎل
ﮐﻮدﺗﺎ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ارﺗﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺰر ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ او را در ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ژﻧﺮال ﻫﻮﯾﺰر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در دﺳﺖ دارﯾﻢ رواﯾﺖ دﮐﺘﺮ
ﯾﺰدی از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﺳﺖ و رواﯾﺖ ﻃﺮﻓﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  -از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ و

________

رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ  -ﻫﻨﻮز از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻘﺘﺮ از دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ رواﺑﻂ
ﻣﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ،وی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎ رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
ﻛﺎﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﮐﺎرﺗﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ ۶۰ﺗﺎ  ۷۰در ﺟﻨﺒﺶ
ﺿﺪﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ«
را در آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﺿﺪ ﺷﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از او
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺧﻮد وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﺴﺆوﻻن ﻋﻤﻮﻣﺎً درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﺑﯽ اﻃﻼع و ﺟﺎﻫﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺎه اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ(۳۱۹) .

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ!
رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﺰدی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎﯾﺶ در
دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﯾﺮان ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮد:
در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ﻛﺎﺗﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎری ﺟﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ارﺗﺸﯿﺎن اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﺛﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻛﺎﺗﻢ در ﻣﻮرد ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﺟﺒﻬﻪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎرۀ ﻋﺪم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ روی ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎه
ﻫﻢ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻠﯿﻪ او دﺧﺎﻟﺖ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ روی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﮐﻨﮕﺮه و ﺳﻨﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ را ﻓﻠﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺎرآﯾﯽ آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ۱۹۵۳
)ﻣﺮداد  (۱۳۳۲ﻧﯿﺴﺖ(۳۲۱) .

ﺑﺎﺑﮏ ﮔﻨﺠﯽ درﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﮔﺰارش ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ داد .در
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ در  ۲۸دﺳﺎﻣﺒﺮ ) (۱۹۷۸ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺪق ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد زﯾﺮا ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﻨﺪداد اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ.

۸

راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎی ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ
ﻛﺎﺗﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮوه ﺳﻮم اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺷﮑﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺷﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺎه ﻓﻮری ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺗﺮ ﺣﺘﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺰ ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﻘﻮط ﺷﺎه را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻗﺒﻮل
ﮐﻨﻨﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
روﺷﻨﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و
ﻣﺪون ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ
ّ
اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬﺎ داده ﺷﻮد .ﻣﻮاﺿﻊ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻦ ﺷﻮد و
اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼً ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد؟ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد *.در زﻣﯿﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ(۳۲۲ - ۳۲۱) .

آﯾﻨﺪۀ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻛﺎﺗﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
وی ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﻮاﺿﻊ« ) ( position papersﺗﺪوﯾﻦ و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ(۳۲۲) .

دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ در ﭘﺎرﯾﺲ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی )ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ( ﺑﺮای ﺷﺎه ﻧﺪارد و
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﺣﻤﻖ ﺗﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دراز ﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(۳۲۴) .

* اﺷﺎرۀ رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت،
ﺗﻮﺟﻪ وی را ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﮥ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ١٣٤١در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و اﻋﻄﺎی ﺣﻖ رای ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﻨﺎس ﻣﺴﻠﻄﻮن ﻋﻠﯽ اﻣﻮاﻟﻬﻢ و اﻧﻔﺴﻬﻢ« )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد وﻻﯾﺖ و ﺳﻠﻄﻪ دارﻧﺪ( ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ،و ﺑﻪ »ﻗﯿﺎم  ١٥ﺧﺮداد  «١٣٤٢اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب آن دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺗﯿﻤﺴﺎر ﭘﺎﮐﺮوان رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .رﻓﺘﺎر آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر وی ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻨﻈﻮر وی از ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﺑﮕﻮﯾﺪ وﺿﻊ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻃﺮح اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

________

ﻋﻼﻗﮥ رﯾﭽﺎرد ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و رﺳﯿﺪن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﺗﻢ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ را اﺻﯿﻞ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﮐﻤﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﺎﻧﺪن آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﻮادث ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن دو ﻣﻠﺖ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻢ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب  -ﭼﻪ در ر ّد ﻗﺪرت و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ
در اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﯿﺎن ﺿﻌﻔﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻃﻼﻋﺎت )»ﺳﯿﺎ«( ،ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺮﺿﮥ
ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ  -ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻢ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان دﺳﺖ ﮐﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت »ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده،
ﮐﻪ از ﺟﺰﺋﯿﺎت آن اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .وی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ رؤﯾﺎ
ﺣﮑﺎﮐﯿﺎن و راﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

*

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﯾﮕﺎﻧﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﻤﺎس ﻣﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و
دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از
ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ
* اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ از ﻓﻮت دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺴﺘﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﻣﻌﺎون
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آﻗﺎی ﮐﺎﺗﻢ از زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در دﻫﮥ  ۴۰ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﯽ ﮔﺮای اﯾﺮان
آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﮥ وی را ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ روی وﯾﺪﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺘﻦ
ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .آﻗﺎی ﮐﺎﺗﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ » ۶۰دﻗﯿﻘﻪ« ) Sixty
 (minutesﺷﺒﮑﮥ  C.B.S.آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺣﻀﻮر در اﯾﺮان در اواﺋﻞ دﻫﮥ  ۱۹۵۰ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻃﻼﻋﺎت
)ﺳﯿﺎ( ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮاً وی از ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۱۹۵۸و ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮح ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻗﺮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ،ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺳﯿﺰده ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی در ﻓﺎﻟﺲ ﭼﺮچ  -وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ در ﺣﻮﻣﮥ ﺷﻬﺮ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از اﯾﺸﺎن )ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ اﻃﻼع از اﻇﻬﺎرات دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻢ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ ﯾﺎدﺷﺪه( ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﻏﯿﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾﺸﺎن آن را رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﺪ،
ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ از اﯾﺸﺎن
درﺑﺎرۀ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮی دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻢ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ وی ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی آن دﯾﺪار
را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد )ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵ﺳﺎﻟﮥ اﯾﺮان( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﮏ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﮐﺘﺮ
ﮐﺎﺗﻢ ﻫﺮ دو درﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎ را درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در آن دﯾﺪارﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﯽ ﺳﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎرج ﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »ﻣﻦ ﻫﻨﻮز از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ام ]ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ[«.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮی از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎران او را در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی از
ﻻ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد،
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اردوی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ ،و اﺣﺘﻤﺎ ً
ﺟﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺜﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اردوی اﻧﻘﻼب
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن از ﺷﺎه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ  -در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ  -ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ،و ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای
اداﻣﮥ ﻫﻤﮑﺎری در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی وارن زﯾﻤﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ  -ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ  -ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎم ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﺤﺚ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ درﺑﺎرۀ
ﻋﻠﺖ ﺳﻔﺮ ﻫﺎﯾﺰر ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ وی در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻪ ﻫﺪف دارد .ﻫﺪف ﺳﻮم
را ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ:
ﺳﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد )ﻧﻈﯿﺮ
ﻫﺪف ﺳﻮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻨﯽ و ّ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺒﮑﺎن( و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان) .ص (۲۷۶

ﮐﺒﮑﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺒﮑﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم در ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﺮﻧﺠﯿﺎن ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﯾﮕﺎﻧﻪ واﺳﻄﮥ
ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺄت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺒﮑﺎن ﺑﺎ ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﯿﺦ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﻨﺼﻮب و ﻣﻨﺼﻮص آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻋﺪام ﺷﺪ ،در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
از زﻣﺎن درﺳﺖ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻬﺸﻬﺮ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺒﮑﺎن ،در آن ﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧﯿﺮویﻫﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺷﺎه ،ﺑﺎغ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را در ﺻﻔﯽآﺑﺎد ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﻪ »ﺳﯿﺎ« داده و
رﺋﯿﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ را ﺻﺪا ﮐﺮد و اﯾﻦ وﺿﻊ را ﺑﻪ اﻃﻼع آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ  ...ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎً آﻧﻬﺎ از ﺷﺎه اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا زﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺷﺎه ﺑﻮد و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮویﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﻓﺴﺮی از ﺿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮ
ﺑﺎر ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽآﻣﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮدم و آﻧﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻫﺮدو ـ ﺳﻪ ﺳﺎل
ﯾﮏﺑﺎر ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮدم و
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻦ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺸﺎری در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺲ.
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ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺒﮑﺎن ﻓﻮق ﺳﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت ارﺗﺶ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻌﺪادی ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ داده اﺳﺖ .آﯾﺎ اداﻣﮥ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون اﻃﻼع )دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ از( رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻋﺒﺎس اﻣﯿﺮاﻧﺘﻈﺎم ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺒﮑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻫﻔﺘﮥ آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ  ۵۷وﯾﻠﯿﺎم ﺳﻮﻟﯿﻮان ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﺎن اﺳﺘﻤﭙﻞ ]ﻣﺄﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺗﻬﺮان[ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﻮﻟﯿﻮان در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪهای از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﮐﺒﮑﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ واﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﯿﺮی
آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎرﻧﺪ و
ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ آن ﺑﺪﻫﯽ را ﺑﭙﺮدازد و ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ را آزاد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﮔﯿﺮم .ﻓﻮراً ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﻫﻢ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮدم و ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺒﮑﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم .ﺗﻤﺎس و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﺮودﮔﺎه
ﻣﻬﺮ آﺑﺎد و اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،ﻧﺼﻒ روز وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﭘﺎﺳﺪاران ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﮐﺒﮑﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و آزاد ﮐﺮدن ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﯽ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﮐﺒﮑﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه
۱۰

ﮐﺒﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪﻧﺪ.

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﻧﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ و دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی و دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺎم وارن
زﯾﻤﺮﻣﻦ در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،از ﮐﺠﺎ از وﺟﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎه »ﮐﺒﮑﺎن« اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ؟ اﯾﻦ اﻃﻼع ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،و ﯾﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن .اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را از اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن و در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺬاﮐﺮات رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا اداﻣﮥ ﺣﻀﻮر و
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻻزم ﻣﯽ ﺑﻮده آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ زودی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ،از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﻧﺎن اداﻣﻪ

ﯾﺎﺑﺪ .آﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼع اردوی اﻧﻘﻼب از وﺟﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﮐﺒﮑﺎن؛ ﺣﻔﻆ و اداﻣﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارﺷﻬﺎ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺒﮑﺎن ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران اﯾﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭼﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده و آﯾﺎ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ و اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ؟
ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺒﮑﺎن در ﻣﺬاﮐﺮات اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اردوی اﻧﻘﻼب ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮات دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی آﻣﺪه ،ﻣﺬاﮐﺮات
دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮی ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن اﺳﻨﺎد ﻣﺬاﮐﺮات از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ اﯾﻦ
ﻼ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ آن وﺟﻮد دارد،
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ  -ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل دﮐﺘﺮ ﯾﺰدی  -از
ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻏﺮب )ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ( ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺤﺘﻮای
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ »ﻣﻠﯽ« ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ،و
»ﺣﻖ« اﯾﺮان ﺑﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی »ﻣﻠﯽ« اوراﻧﯿﻮم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ از
اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ.
ِ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،و اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺣﻖ
ﻣﺴ ّﻠﻢ اﯾﺮان«  -ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  -ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﺧﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﻨﺎدی ﺗﻮﺳﻂ آرﺷﯿﻮ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (National Archiveﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ و وﯾﻠﯿﺎم ُﺑﺮ ) (William Burrﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ارﺷﺪ آرﺷﯿﻮ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ از
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﯾﺮان

________

در دﻫﮥ  :۱۹۷۰ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺎه و ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ«.
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آﻗﺎی ُﺑﺮ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد  -ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ

ﺳﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎرج ﺷﺪه -
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی وی از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ دﻫﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ّ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آرﺷﯿﻮ )اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ( در اﺧﺘﯿﺎر آرﺷﯿﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ دو ﺗﻦ از
رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ – ﻓﻮرد و ﮐﺎرﺗﺮ – ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را
از ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی و اﺣﺘﻤﺎل آرزوی ﺷﺎه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪ ای  -ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻓﺮوش
رآﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ اﯾﺮان – اﺑﺮاز ﮐﺮده اﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان در آن زﻣﺎن – ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن – اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ،اﯾﺮان از »ﺣﻖ« ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ و دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ )در آن زﻣﺎن( ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻧﻘﻼب  ۱۹۷۹اﯾﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را از ﺧﻂ ﺧﺎرج ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﯿﻮۀ دوﻟﺘﻬﺎی ﻓﻮرد و ﮐﺎرﺗﺮ ﻧﺸﺎن از
اداﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪرن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ... .ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎ
وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ دارد .دوﻟﺖ ﺑﻮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﺮان درﺑﺎرۀ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺮژی
ﻫﺴﺘﻪ ای اش ،ﺳﻮاﻻﺗﯽ را ﻃﺮح ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ]ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان[
ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ  -ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ اﯾﺮان آزادی ﻋﻤﻞ آن ﮐﺸﻮر را در
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻫﺴﺘﻪ ای اش ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ  -ادﻋﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺎه را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش
ﺗﻮﺿﯿﺢ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪﯾﻞ ،ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه و دوﻟﺘﺶ در دﻫﮥ  ۱۹۷۰ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺎن را داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه و دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ادﻋﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ درﺑﺎره ﺣﻖ ﻣﻠﯽ
ﺷﺎن در ]اﺳﺘﻔﺎده از[ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻪ ای دارﻧﺪ .ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺷﺎه ]دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد[ در
ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری »ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ
۱۱

ﮐﻨﺪ«.

اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪاً از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ:
* در ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺷﻮد و اﯾﺮان
ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮔﺮدد »ﻧﺎراﺿﯿﺎن داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮاد
وﯾﮋۀ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﯾﺮان را ﮐﻨﺘﺮل و از آن در ]ﺗﻮﻟﯿﺪ[ ﺑﻤﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ «.از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﯾﮏ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮی ﺷﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای را آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪاﻧﺪ...«.
* ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ]ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب[ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار دادن ﺗﻼش اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
آزادی ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ »اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﺑﺎزآﻣﺎﯾﯽ« و »ﺣﻖ ﮐﻨﺘﺮل
۱۱

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎزآﻣﺎﯾﯽ« را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻗﺎی ﺑُﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان آﯾﻨﺪه را در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺎﺳﯽ در اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﯽ دﯾﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد رآﮐﺘﻮرﻫﺎی
اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد .ﺷﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺮﯾﺪ  ۸رآﮐﺘﻮر از اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ واﺷﻨﮕﺘﻦ از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای
ﺑﺎ »اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ« ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل  .۱۹۷۴در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ
ﻫﺴﺘﻪ ای – از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزآﻣﺎﯾﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه » -ﺣﻖ« آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﮐﺴﯽ از ﻗﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎه
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ دوﻟﺖ ﻓﻮرد و ﻧﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ رآﮐﺘﻮر را ﺑﺪون ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ از دوﻟﺖ ﻓﻮرد
ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد آزادی ﻋﻤﻞ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی اﯾﺮان – ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد  -در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ »ﺣﻖ«
ﺧﻮد در ﺑﺎزآﻣﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻤﺎن ان .ﭘﯽ .ﺗﯽ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﻃﺮف در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۹۷۸ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.

١١

ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ آﻗﺎی ُﺑﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اش ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار داده روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺷﺎه و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دوﻣﻠﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ در ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﺳﺎس ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪۀ ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ) (NPTﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺣﻖ اﯾﺮان اﺳﺖ.

________

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎرۀ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۷۸ /۱۳۵۷و اﺳﺘﻌﻔﺎی اﮐﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد از رﯾﺎﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان* ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ،
ﻫﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻧﻘﻼب ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ و اردوی اﻧﻘﻼب درﺑﺎرۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺗﻤﯽ
اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺎرک ﮔﺎزﯾﻮروﺳﮑﯽ ﻣﻮرخ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط
اردوی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﻌﺪ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﻧﻘﻼب از ﺳﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺤﺚ دو ﻃﺮف
)اﻣﺮﯾﮑﺎ و اردوی اﻧﻘﻼب( ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﺮوری دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد:
در  ۱۵ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۷ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﮐﻢﮐﻢ روی اﻧﺒﻮه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺮم و
۱۲

ﺿﺮوری دوﺟﺎﻧﺒﮥ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ.

از ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ  -ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم  -ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺤﺚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ »اﻧﺒﻮه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺮم و ﺿﺮوری دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ«
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب در دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ،دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ در روز  ۱۳ﺑﻬﻤﻦ
 ۸) ۱۳۵۷روز ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﻠﻮی و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
روﺣﺎﻧﯿﻮن:
آﻗﺎ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد دادﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارد اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺪ ﻣﺤﺪودی ﻧﮕﻪ ﺑﺪارد ،ﻧﮕﺬارد اﯾﻨﻬﺎ رﺷﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .رﺷﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮدم از اﯾﻦ اﻃﺮاف ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ؛ ِﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ از
آﻟﻤﺎن ﻣﮑﺮر آﻣﺪﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ؛

* در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۵۷ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،اﮐﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد از ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی
ﻻ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﮥ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﺳﻔﺎرت
اﺗﻤﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد .اﺣﺘﻤﺎ ً
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی دوﻟﺘﯽ روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺴﺘﻪای
را ﻫﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﻫﻢ در وزارت ﻧﯿﺮو ﻓﻠﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺰ در ﻣﻮرد  ۴رآﮐﺘﻮر در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ» ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻪای
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ) «.ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺗﻠﮕﺮاف ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ۲۱ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .(۱۹۷۸ﺑﻪ ﻋﻼوه در
ﺗﺐ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻧﻘﻼب ،دﮐﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻨﺪی درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ.

ِﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ! ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ آن ﺟﺎ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﯿﺮوی
اﺗﻤﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺎ ﮐﺎر]ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ[ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻵن دارﻧﺪ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻄﺮ دارد ﺑﺮای ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﻨﻬﺎ!
ﻫﺮ ﺟﺎ اﻵن ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎن روﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ! )ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم؛
ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ ،ص (۳۵

*

وی ﺷﺶ روز ﺑﻌﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹ﺑﻬﻤﻦ )۱۳۵۷دو روز ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( در
ﻫﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ  ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺤ ّﺴﻨﺎت ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ ،و
ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ،و ﻫﻤﮥ اﻗﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ در اﺧﺘﻨﺎق و در زﺣﻤﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .از آن ﻃﺮف ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ،داﻧﺸﺴﺮاﻫﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻔﺎی
وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎ آزاد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ

*

در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان  ،ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻫﻤﮑﺎری در
اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪ .درﺑﺎرۀ اﺗﻬﺎﻣﺎت وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده و » اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد
ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﻧﺪارد و اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺼﺪاق ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل« ﺑﻮده اﺳﺖ! ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،روزﻧﺎﻣﮥ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ »ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای« را »ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ« ﺧﻮاﻧﺪ )۲۶
ﺧﺮداد  «.(۱۳۵۸آﻗﺎی ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی اﺗﻤﯽ را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻃﻼع داد و ﺗﯿﺘﺮ اول روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺷﺪ! )اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﺎﺋﯿﺰ  ،۱۳۹۲ﺳﺎل  ،۲۵ص .(۵۷۴
اﯾﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ »ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی« ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ«
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ،وﻟﯽ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻋﺪام ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ وی در اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد  ۱۹۷۵و ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﺒﻮده اﺳﺖ:
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻬﺎم آﻗﺎی ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی ،ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺤﻜﯿﻢ و ﺗﺪاوم رژﯾﻢ دﯾﻜﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ در
واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻢ ﻛﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ وی ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی در اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻫﺴﺘﻪ ای ﯾﺎ ﻗﺮارداد اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﺗﻬﺎﻣﺎت وی ﺑﻮد ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﻬﺎم اﺻﻠﯽ او ﻧﺒﻮده و وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻋﺪام ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺔً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺰء
ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻛﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وی ﺷﺪه و وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ اﻋﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن زﻣﺎن ﺧﻼف ادﻋﺎی »اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ای ﮐﺎش اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﮥ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻦ ﺷﻮد.

________

را ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ در
ِ
ﻦ ﺟﻤﻠﻪ
اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده آﻧﺠﺎ .ﻣ ْ
ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺪهایﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ،و
ﻻ ﻣﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﻗﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ؛ و ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ً
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺿﺮر دارد ﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪه .ﺗﺎ آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﻫﺴﺖ ،آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ،ﺿﺮرﻫﺎی
ﻣﺎدی دﯾﮕﺮ دارد .و اﯾﻦ ﺗﻌﻤﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮ]ای[اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺟﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺮﻗﯽ
ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﻢ »ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﺮدن ﻣﻤﻠﮑﺖ« ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪﻧﺪ) .ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم؛ ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ ،ص -۱۰۳
(۱۰۴

ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺳﺖ:
* ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﻼﺑﯽ آن روزﻫﺎ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮازۀ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﺰاران ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﻼﻣﻨﺎزع اﻧﻘﻼب
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد و اﻧﺠﺎم آن را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻧﻪ ﺧﻮدش از آن
ﭼﯿﺰی ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،و ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب
داﺷﺖ .از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ.
* ﻧﮑﺘﮥ دوم اﺳﺘﺪﻻل آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ،
ﭼﻪ در آن زﻣﺎن و ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ روی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ دارد؟
* ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺿﺮورت اﯾﺮاد اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده ،ﯾﺎ
دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را داﺷﺘﻪ و آن را ﺑﻪ اﻃﻼع وی رﺳﺎﻧﺪه ،و آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ  -در ﻣﻮاﻓﻘﺘﺶ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ اﯾﺮان در  ۸روز و  ۲روز ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن وی و ﯾﺎراﻧﺶ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻌﻠﯽ و آﺗﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻫﻨﻮز از آن ﺑﯽ اﻃﻼﻋﻨﺪ؟
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -ﭘﺎﺋﯿﺰ ۱۳۹۳/۲۰۱۴
واﺷﻨﮕﺘﻦ ،دی .ﺳﯽ.
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