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ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

 محمدرض���ا میرزایی: کودت���ای 28 مرداد 

ول
ن ا

سخ

1332، دکت���ر محمد مصدق را از خوابی گران 
بی���دار کرد. او گمان می ب���رد که می تواند در 
میان���ه اختالفات آمریکا و انگلیس دس���ت به 
بازی زده و دشمنی را از طریق یک دوست از 
میان برداش���ته و مناف���ع ملت ایران را تضمین 
کند، اما کودتای 28 مرداد بر این توهم ُمهر پایانی زد؛ 
ولی تاوان سنگینی برای آن بود! مصدق گمان می کرد 
که مشکالت اقتصادی ناشی از مقاومت در برابر روباه 
پی���ر را می توان���د ب���ا تکی���ه ب���ر وام های���ی ک���ه از آمریکا 
دریاف���ت می کن���د برط���رف س���ازد، ولی نه تنه���ا وامی 
دریافت نش���د بلکه با کودتای آمریکایی-انگلیس���ی 28 

مرداد ساقط شد.
»روزنامه داد« در ش���ماره 23 آبان 1330 نوشته بود: 
»مصدق امروز اعالم کرد ب���ا در نظر گرفتن وعده های 
قبل���ی مقامات آمری���کا دایر ب���ه کم���ک اداره همکاری 
اقتصادی آمریکا به ای���ران، اینجانب تصمیم گرفتم که 
از دولت آمریکا تقاضای وام کنم و عواید نفت ایران را 
وثیقه وام قرار دهم تا بدین وس���یله چرخ های اقتصادی 
کشور ایران را به راه بیندازم... مقامات آمریکایی پس 
از جن���گ به ما وعده کمک اقتصادی داده بودند، ولی 

تاکنون به نحو اکمل این وعده ها را انجام ندادند.«
مطبوع���ات آمریکا نی���ز در 21 نوامب���ر 1951/ 29 آبان 
1330 با حروف درش���ت خبر قطع کامل مذاکرات نفت 
را منتش���ر و هریک تفس���یری ارائه می کنن���د؛ به عنوان 
نمونه، واش���نگتن پست می نویسد: »تراژدی تهران یک 
بار دیگر در واش���نگتن تکرار ش���د. مذاک���رات آمریکا با 
نخس���ت وزیر ایران قطع و دکتر مصدق دست خالی به 

ایران مراجعت کرد.«
از 29 آب���ان 1330 ت���ا 28 م���رداد 1332 اندکی کمتر از 
دو س���ال زمان باقی بود که مصدق می توانست در این 
دو س���ال مس���یر را تغییر دهد، ولی این گونه نش���د و او 
همچن���ان ب���ر روی این پ���ل لرزان قدم زد ت���ا از باالی آن 

سقوط کرد!
اسفندماه 1331، نش���ریات داخلی به نقل از روزنامه 
س���اختند  منتش���ر  گزارش���ی  »الس���وئیس«  سوئیس���ی 
ک���ه نش���ان م���ی داد مص���دق از کمک ه���ای آیزنه���اور 
رئیس جمهور وقت آمریکا ناامید ش���ده است! روزنامه 
الس���وئیس درب���اره ُکن���دی مذاک���رات نف���ت در تهران 
نوش���ته بود: »تا قبل از روی کار آمدن دولت آیزنهاور، 
در ته���ران امید و انتظار زیادی نس���بت به روش آینده 
دولت آمریکا وجود داش���ت. هندرسن سفیر آمریکا در 
ته���ران هنوز س���عی می کند این امی���د و انتظار از میان 
ن���رود، ولی دکت���ر مصدق مأیوس ش���ده اس���ت و دیگر 

امیدی به دولت جدید آمریکا ندارد...« 
»نیوی���ورک تایم���ز« نیز طی مقاله مفصل���ی به روابط 
آیت الّله کاش���انی و دکتر مصدق اش���اره کرده و نوشته 
ب���ود: »دکتر مصدق و آیت الّله کاش���انی در مخالفت و 
ضدیت با انگلیس���ی ها توافق نظ���ر کامل دارند؛ ولی به 
هم���ان اندازه که دکتر مصدق موافق همکاری با آمریکا 

است، آیت الّله کاشانی با آن مخالف است...«
مصدِق مأیوس و ناامید از کمک آمریکا، هشدارهای 
آیت الّل���ه کاش���انی را نی���ز نادی���ده گرف���ت و نتیج���ۀ آن 
اس���تمرار 25 س���ال حکومت پهل���وی از م���رداد 1332 تا 

بهمن 1357 بود.
 از بهم���ن 1357 ت���ا ام���روز اندک���ی بی���ش از 40 س���ال 
دولتم���ردان  ه���رگاه  ده���ه  ای���ن چه���ار  در  می گ���ذرد، 
جمهوری اسالمی از اخم آمریکا نگران و به لبخندهای 

آن امیدوار شده اند شکستی تلخ را تجربه کرده ایم. 

تاوان خوش بینی!
تاریخ معاصر ایران گواه این است که 

اعتماد به آمریکا همواره فرجام شومی 
در پی داشته است

دولتمردانی که تجربه ها را »تکرار« می کنند!
روح هللا امین آب���ادی: از ژوئن 1883 که آمریکا اقدام به تاس���یس 
کنس���ولگری در ایران کرد تا پیروزی انقالب اسالمی، اندکی کمتر از 
یک قرن صرف تجربه ای بسیار بزرگ شد: دولتمردانی که انجام وظایف ذاتی 
خود را منوط به لبخند آمریکا کرده بودند در طول این دوره بارها طعم شکست 
و ناکامی را چشیده و تجربه ای را َتکرار کردند که نتیجه ای دیگر نمی توانست 

در پی داشته باشد.
بس���یاری در طول س���الیان گذش���ته بر این نظر پای فش���رده اند که مشکالت 
اقتصادی کش���ور با رابطه حس���نه با غرب به ویژه آمریکا حل می ش���ود و به این 
سؤال نپرداخته و پاسخ نداده اند که اگر این گونه بود و باید باشد، چرا پهلوی با 
آن رابطه حسنه با آمریکا نتوانست اقتصاد را سروسامان دهد و بلکه به اذعان 

کارشناسان، این رابطه به ورشکستگی اقتصاد نیز منتهی شد؟!

حلقه ای بر گردنم افکنده ...
سیاس���ت دول���ت ای���االت متحده در تعام���ل با ای���راِن دوره پهل���وی، به گفته 
احم���د آرامش وزیر مش���اور و مدیرعامل س���ازمان برنامه ای���ران در دولت جعفر 
ش���ریف امامی در این س���ه جمله خالصه می ش���د: »ورشکس���ت کن، وام بده، 
حکومت کن!« احمد آرامش گفته بود: »تمام وزارتخانه ها و بنگاه های تجاری 
و اقتص���ادی و عمرانی وابس���ته به دولت ای���ران زیر نظر مأم���وران و نمایندگان 
مختل���ف آمریکای���ی قرار گرفته و آن���ان در غالب جاها نه تنها به عنوان مش���اور 
و مستش���ار، بلک���ه به ص���ورت دس���توردهنده و کارفرما در زندگ���ی ما مداخله 
می کنند... اکنون وضع به ش���کلی در آمده که طبق اظهار آقای نخس���ت وزیر 
هم دس���تگاه اقتصادی دولت در آس���تانه ورشکستگی است و هم ملت و ما هر 
روز ناگزیر هس���تیم که دس���ت تکدی به س���وی آمریکا و آمریکاییان دراز کنیم 
و ب���رای گردان���دن چرخ زندگ���ی خود از آن���ان قرضه و اعتبار بگیری���م.« آرامش 
همچنی���ن گفت���ه بود: »م���ن بار دیگر تک���رار می کنم که سیاس���ت دنیای غرب 
در مورد کش���ورهای عقب مانده سال ها اس���ت که بر اساس "ورشکست کردن، 
وام دادن و حکوم���ت ک���ردن" بن���ا گردی���ده؛ و در مورد ما این سیاس���ت تاکنون 
ب���ه صورت کامل اعمال گردیده و اکنون نیز همان روش با سرس���ختی تعقیب 

می شود.« 1

مستشارانی که بازرگانان ایرانی را ورشکست کردند
نگاهی به نوع روابط ایران و آمریکا در دوره پهلوی، سخنان »احمد آرامش« 
که بعدها توس���ط ساواک ترور و کشته شد را تأیید می کند. اگر به این گزارش 
ک���ه در نش���ریه »ته���ران مصور« مهرماه 1341 منتش���ر ش���ده ب���ود توجه کنید، 
حقیقت عیان می شود. در بخشی از گزارش این نشریه به نکات جالبی اشاره 
شده بود ازجمله اینکه تا پیش از حضور مستشاران آمریکایی، بانک ملی ایران 
همه س���اله س���ود می داد ولی این مستش���اران این بانک را زیان ده و در اصطالح 
ورشکس���ته کردند! »تهران مصور« نوش���ته بود: »بانک ملی ایران که هم اکنون 
34 س���ال از تأس���یس آن می گذرد مادام  که مشاور اقتصادی آمریکایی نداشت 
همه س���اله در ترازنام���ه اش رقم س���ود ویژه هنگفتی نش���ان م���ی داد، اینک پس 
از تش���کیل بان���ک مرک���زی و از روزی که مش���اورین آمریکایی و وابس���تگان آنان 
اداره امور اقتصادی بانک مرکزی و بانک ملی را به دس���ت گرفته اند نتیجه اش 
بحران کنونی اقتصادی و ورشکس���ت ش���دن 12 هزار بازرگان درجه  یک تا چهار 

و متوقف شدن عده زیادی از عملیات اقتصادی در سرتاسر کشور است.«2

بی وجدان!
وضعی���ت وخیم اقتصادی ایران در دوره پهل���وی همگان حتی روزنامه نگاران 
از نوک پا تا فرق سر غرب زده و عالقه مند به وابستگی را به این نتیجه رسانده 
بود که آمریکا نقش اساسی در این بحران دارد. کافیست به بخشی از نوشتار 
»علی اصغ���ر امیران���ی« مدیر مجل���ه »خواندنی ها« که مردادماه 1341 نوش���ته 
و منتش���ر ش���د نگاهی بیندازیم. مدیر مجل���ه خواندنی ها طی یک یادداش���ت 

مبسوط در ستون »بدون روتوش« این مجله نوشته بود: »هیچ کشوری از نوع 
کش���ورهای به قول خودتان توسعه نیافته قادر نیس���ت بی مشورت و راهنمایی 
مستش���ارانی این چنین متخص���ص در نفله کردن پول، وام نگرفته را با دس���تی 
بگیرد و با 10 دس���ت پس بدهد، آن هم به صورتی که گرفتن وام و کمک با بوق 
و کرن���ا و عک���س و تفصیالت توأم و همراه باش���د، حتی کم���ک 5 هزاردالری به 
س���یل زدگان، ولی پس گرفتن آن به صورت ميليون ميليون برای همه پوش���یده 
بمان���د حت���ی برای ملت ما و ملت ش���ما.« مدیر مجله خواندنی ه���ا در پایان از 
آمری���کا خواس���ته بود که نقش خ���ود را در بح���ران اقتصادی ایران به رس���میت 
بشناس���د و آن را بپذیرد: »آن قدر وجدان داشته باشید که به قصور مستشاران 
خودتان و سهم آن ها در پیدایش این بحران اعتراف کنید و اگر برای این تقصیر 
و قصور سهمی قائل هستید خواه به قدر یک صدم و خواه به اندازه يک دهم... 
شما هم الاقل غرامت 10 درصد سهمی خود را به صورت کمک بالعوض وحتى 

وام هم شده به ما بپردازید.«3

اصالحاتی که نتیجه عکس داد
کارشناس���ان، »اصالح���ات ارضی« را سیاس���ت و برنامه ای تحمیلی از س���وی 
آمریکا به پهلوی می دانند، سیاس���تی که ش���اه با سفر به آمریکا در فروردین ماه 
1341 قول اجرای آن را به کندی داد و بدین وسیله اجازه برکناری »علی امینی« 
نخس���ت وزیر وق���ت را از رئیس جمهور ای���االت متحده گرفت! ق���رار بر این بود 
ک���ه با »اصالحات ارضی« تولیدات کش���اورزی افزایش یافته و در نتیجه ایران 
در واردات م���واد غذایی به ش���رق و غرب بی نی���از گردد، ولی نتیجه عکس این 
ش���د و »ازقضا س���رکنگبین صفرا فزود«! وزیر کشاورزی دولت علی امینی طی 
س���خنانی که متن آن در روزنامه های 20 اردیبهش���ت 1340 منتش���ر شد، گفته 
بود: »غالباً کس���انی هس���تند که س���ی یا چهل پارچه ِده دارند و نمی توانند به 
هم���ه آن ه���ا برس���ند و این موجب ش���ده که روزب���ه روز محص���ول و تولید عقب 
رفت���ه اس���ت و کار ما به جایی رس���یده که گن���دم، پرتقال و حبوب���ات از خارج 
وارد می کنیم؛ و با این طرز کار روزی می رس���د که س���بزی خوردن هم از خارج 

بیاوریم.«4
اصالحات تحمیلی آمریکا در ایران اجرایی می شود و چند سالی می گذرد تا 
نتایج آن علنی می شود. به دنبال اصالحات ارضی، بخش زیادی از کشاورزان 
به امید یافتن شغل به شهرها مهاجرت کردند... این مسئله باعث شد ایران به 
واردکننده مواد غذایی از سایر کشورها تبدیل شود؛ برای مثال، دولت هم زمان 
ب���ا اجرای اصالحات ارضی مجبور ش���د 60 هزار تن گندم از ش���وروی، 25 هزار 
تن ذرت و 14 هزار تن گندم از آمریکا وارد کند. آمارها نشان می دهد که بعد 
از اصالحات ارضی، مدام سال به س���ال بر واردات محصوالت کشاورزی افزوده 
شد؛ برای نمونه، در سال 1351، ایران 13/7 میلیارد ریال محصوالت کشاورزی 
وارد کرد و این رقم در سال 1353 به 17/3 میلیارد ریال رسید. در سال 1353، 
روحانی، وزیر کشاورزی وقت اعالم کرد که ایران نمی تواند مواد غذایی مورد 

نیاز خود را تأمین کند و در این زمینه کاماًل به واردات وابسته است.5 
چنانچه به وضوح با ذکر مصادیق عینی مش���خص ش���د، آمریکا هرگز دوست 
ملت ایران نبوده و نخواهد بود؛ آنان از س���ویی ایران را ورشکست می کنند، از 
س���وی دیگر با تظاهر به کمک وام هایی بیشتر شبیه به صدقه اعطا می کنند و 
در بازپرداخ���ت این صدقه ها پایه های حکوم���ت خود را محکم تر کرده و منافع 

خود را تداوم می بخشند.   
پی نوشت ها: 
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5. محمدتق���ی امامی خوی���ی، »اصالح���ات ارض���ی و نتای���ج آن بر اقتص���اد ایران«، 
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شماره دوم

دوشنبه 28 مرداد 1398

مقام معظم رهبری در فرازهایی از س���خنان 

گاه
ید

خود در مورد آسیبی که دکتر محمد مصدق د
از اعتم���اد ب���ه آمریکا دید، بیان داش���ته اند: 
»بعضی ها هس���تند که می گوین���د حاال یک  
جوری مث���الً یک  ذره با آمری���کا کنار بیاییم، 
شاید دشمنی شان کم بشود. نه؛ حتی به آن هایی هم 
که به آمریکا اعتماد کردند، به آمریکا امید بستند، به 
س���راغ آمریکا رفتند برای کم���ک گرفتن، رحم نکردند، 
مثل چه  کسی؟ دکتر مصدق. دکتر مصدق برای اینکه 
بتواند با انگلیسی ها مبارزه کند و در مقابل انگلیسی ها 
بایس���تد، به خیال خودش رفت سراغ آمریکایی ها و با 
آن ها مالقات کرد، مذاکره کرد و درخواس���ت کرد و به 
آن ه���ا اعتماد ک���رد. کودتای بیست و هش���تم مرداد نه 
به  وسیلۀ انگلیس بلکه به وسیلۀ  آمریکا در ایران انجام 

گرفت علیه مصدق.« 
ای���ن خوش بینی ها به آمریکا اگرچ���ه به دلیل آن بود 
ک���ه آمریکا هنوز چهره خ���ود را به جهان نش���ان نداده 
بود و هنوز همچون انگلیس به کش���وری اس���تعمارگر 
بدل نش���ده بود، اما پیش بینی سیاس���ت های آتی این 
کشور در قبال ایران نیازمند به هوشمندی و خردورزی 
از س���وی سیاس���تمداران ایران بود که متأسفانه دکتر 
مصدق علی رغم هش���دار اطرافیان بدان بی توجه بود. 
آنچه می خوانیم تفاوت موضع گیری های دکتر مصدق 
و آیت الّله کاشانی در خصوص آمریکاست که محمود 
کاش���انی )پس���ر آیت الّله کاش���انی( در یادداش���ت ها و 

مصاحبه های مختلف بر آن تأکید داشته است.
مصدق در 7 خرداد 32، یعنی دو ماه و بیس���ت روز 
پیش از آنکه با کودتای مشترک آمریکا و انگلیس سقوط 
کند، به آیزنهاور نامه نوشت و از آمریکا درخواست وام 
کرد. در بخش���ی از این نامه، مصدق با لحنی آمیخته 
از خواهش نوش���ته بود: »ملت ایران امیدوار است که 
با مس���اعدت و همراهی دول���ت آمریکا موانعی که در 
راه فروش نفت ایجاد شده برطرف شود و چنانچه رفع 
موانع مزبور برای آن دولت مقدور نیس���ت کمک های 
اقتصادی موثری فرمایند تا ایران بتواند از سایر منابع 
خود اس���تفاده کند. در خاتمه توجه موافق و اثربخش 
آن حضرت را به وضع خطرناک فعلی ایران جلب نموده 
و یقی���ن دارم که تمام نکات این پیام را با اهمیتی که 
شایس���ته اس���ت تلقی خواهند فرمود.« رئیس جمهور 
آمریکا پس از یک ماه تأخیر به درخواس���ت وی پاس���خ 
منف���ی داد. درحالی ک���ه مصدق بر اعتم���اد به آمریکا 
اص���رار می کرد، آیت الّله کاش���انی کام���الً به بدعهدی 
آمری���کا واقف ب���ود و در مصاحبه با خبرنگار آمریکایی 

آژانس اینترنشنال به درستی اظهار داشته بود: آمریکا تا 
به حال آنچه وعده به ایران داده است، انجام نداده...

 از همین رو بود که هندرس���ن سفیر آمریکا در ایران 
ب���ه وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد: »مصدق با 
تمام شرایط آمریکا موافق است و فقط یک عامل مزاحم 
در این جریان مداخله کرده و مانع از حل قضیه نفت به 
نفع آمریکا شده است. این عامل مزاحم که مانع تسلیم 
ایران به نظریات بانک بین المللی و ادامه همکاری بین 
ایران و آمریکا شده، آیت الّله کاشانی است.« هندرسن 
همچنین اظه���ار کرده بود که آیت الّله کاش���انی برای 
منافع آمری���کا و دول غرب در ای���ران عنصر خطرناکی 

است.
محمود کاش���انی در مورد تالش آمریکا برای جذب 
آیت الّل���ه کاش���انی می گوی���د: مقام���ات آمریکایی به 
مناسبت های گوناگون به دیدار وی می شتافتند. برای 
نمونه، آورل هریمن، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا 
روز 23 تی���ر 1330 ب���رای کمک به ح���ل اختالف ایران و 
انگلیس بر س���ر موضوع نفت به ایران آم���د و دیداری 
ب���ا مص���دق روز 24 تیر داش���ت. هریم���ن روز 2 مرداد 
نی���ز دیداری دوس���اعته ب���ا آیت الّله کاش���انی در خانه 
یک���ی از دوس���تان وی در قلهک داش���ت. روزنامه های 
»ای���ران ما« در 2 مرداد و »ش���اهد« در 6 م���رداد 1330 
متن کامل گفت وگوهای هریمن با آیت الّله کاشانی را 
منتشر کردند. آیت الّله کاشانی در بخشی از سخنان 
خ���ود گفته ب���ود: »در هر صورت ما از ش���ما هیچ چیز 
نمی خواهی���م و هیچ کمک���ی توقع نداری���م، جز اینکه 
در کار مملک���ت م���ا مداخل���ه نکنید و ب���ه خصوص با 
انگلیس ها که به کشور ما فشار وارد می کنند همکاری 

و مساعدت ننمایید…«
 لویی هندرس���ن س���فیر آمری���کا در ایران نی���ز بار ها 
ازجمل���ه روزه���ای 29 م���رداد 1331 و 7 آب���ان 1331 ب���ا 
آیت الّل���ه کاش���انی دی���دار ک���رد ک���ه خبره���ای آن در 
روزنامه ه���ای کش���ور بازتاب داش���تند. هندرس���ن در 
بخشی از گزارشی که از دیدار خود با آیت الّله کاشانی 
ب���ه وزارت خارجه آمریکا فرس���تاده و در س���ند ش���ماره 
140 ب���ه تاری���خ 9 نوامب���ر 1952 برابر با 18 آب���ان 1331 و 
در برگ ه���ای 398 ت���ا 400 اس���نادی ک���ه در 15 ژوئ���ن 
2017 براب���ر ب���ا 25 خرداد 1396 از س���وی وزارت خارجه 
آمریکا انتش���ار یافت، چنین گفته است: »به رغم زبان 
ناخویش���تن دار، کاش���انی از ش���خصیتی دارای روحیه 
دوستانه برخوردار است و گاه گاه در گفت وگوی خود 
مالی���م و همراه با جوک گویی و داس���تان های خنده آور 
اس���ت. من نمی دانم قصد او در گفت وگوهای بعدی 

چیست. چند روز پیش ]جواد[ بوشهری که پیش از این 
عضو کابینه مصدق بود و روابط دوستانه ای با کاشانی 
دارد با اشاره به من فهماند که کاشانی خشنود خواهد 
بود اگ���ر ایاالت متحده در هزینه های س���فر پاره ای از 
شخصیت ها که در کنفرانس اسالمی شرکت می کنند 
کمک کند؛ بااین حال، کاشانی هیچ گونه اشاره ای که 

نشان دهد خواستار چنین کمکی باشد نکرد.«
بدعه���دی آمریکا به مص���دق زمانی بیش���تر نمایان 
ش���د که پس از س���قوط دولت وی، با دس���تور آیزنهاور 
در 5 س���پتامبر 1953/ 14 ش���هریور 1332 و تنها 17 روز 
پس از س���قوط مصدق، ایال���ت متحده به عنوان کمک 
فوری، مبلغ 45 میلیون دالر در اختیار دولت فضل الّله 
زاهدی قرار داد؛ این در حالی بود که آیزنهاور در مقابل 
درخواس���ت مصدق متذکر شده بود که حق واگذاری 

پول مردم آمریکا به ایران را ندارد!
ق���درت  گرفت���ن  دس���ت  ب���ه  از  پ���س  زاه���دی 
نخست وزیری، روز یکشنبه 4 ش���هریور 1332 نامه ای 
رس���می به رئیس جمهور آمریکا نوش���ت که به ش���ماره 
301 متن کامل آن در اس���نادی که سال گذشته انتشار 
یاف���ت بازت���اب دارد. این نام���ه در روزنامه ه���ای ایران 
انتشار نیافت، ولی روزنامه اطالعات در همین روز )4 
شهریور( خبر دیدار س���فیر آمریکا با زاهدی را منتشر 
ک���رده و به گونه ای ضمنی موضوع درخواس���ت کمک 
مال���ی از آمریکا و ش���روط پرداخ���ت آن را توضیح داده 
است. ولی گزارش کامل گفت وگوهای زاهدی و سفیر 
آمریکا در سند شماره 375 که هندرسن روز 5 شهریور 
1332 به وزارت خارجه فرس���تاده است در اسنادی که 
در سال 1989 میالدی برابر با 1368 خورشیدی انتشار 

یافت بازتاب یافته است.
آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا نیز بی درنگ در همان 
روز 4 شهریور که نامه زاهدی را دریافت کرد پاسخی 
به آن داد که در مجموعه اسنادی که در سال گذشته 
انتش���ار یاف���ت به ش���ماره 302 متن کام���ل آن به چاپ 

رسیده و در بخشی از آن آمده است:
»م���ن نامه م���ورخ 26 آگوس���ت )4 ش���هریور 1332( 
ش���ما درباره گرفتاری هایی که با آن ها در ایران روبه رو 
هس���تید را دریافت ک���ردم... م���ردم آمریکا همچنان 
عمیقاً به استقالل ایران و بهروزی ملت ایران عالقه مند 
هستند... در کوششی برای کمک به مشکالت فوری 
ش���ما من به س���فیرمان در ایران اجازه دادم با شما در 
زمینه برنامه کمک مالی ما مشورت کند. درخواست 

شما مورد توجه دوستانه ما قرار خواهد گرفت...«
به این ترتیب، کمک مالی دولت آمریکا روز 4 شهریور 
1332 م���ورد موافقت رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت 

که در آینده پرداخت شود.
ام���ا آیت الّل���ه کاش���انی هم���کاری زاهدی ب���ا آمریکا 
را ه���م محکوم می کن���د. هنگامی که الیحه ق���رارداد 
کنسرسیوم نفت در سال 1333 از سوی دولت زاهدی 
برای تصویب به مجلس تقدیم شد، آیت الّله کاشانی در 
ی���ک اعالمیه تفصیلی با آن به مخالفت پرداخت و در 
بخشی از این اعالمیه درباره کمک های دولت آمریکا 

به دولت زاهدی چنین نوشت:
»... و هنگامی که دولت آمریکا که خود را پیشاهنگ 
اصول دموکراسی و مبتکر منشور آتالنتیک و پشتیبان 
سازمان ملل متحد می داند، در این معاملۀ بی شرمانه 
و انتقام جوی���ی وقیحانه با انگلس���تان م���کار وحیله گر 
همکاری می نماید و س���اعی اس���ت به خاطر چندصد 
میلیون دالری که از نفت ایران نصیب س���رمایه داران 
اس���تعمارچی آمری���کا می گ���ردد، ملت مظلوم���ی را از 
آزادی و آزادی خواهی ناامید و نسبت به تمام ادعاهای 
دنی���ای غرب بدگمان کنند. ملت ای���ران هم حق دارد 
تص���ور کن���د چند میلی���ون دالری که به عن���وان کمک 
از طرف آمریکا به ایران می رس���د و قس���مت عمده آن 
برای تأمین مطامع معدودی خرج می ش���ود فقط برای 
ای���ن بوده که بعداً چندصد براب���ر آن را از حلقوم ملت 

رنج دیده این سرزمین بیرون آورند...«   

گفتاری از محمود کاشانی

عاقبت اعتامد به آمریکا
مقایسه رفتار مصدق و آیت اهلل کاشانی با آمریکا 

 جملۀ مشهوری از مصدق در پاسخ به نامۀ آیت الّله کاشانی پس از فرار شاه 

گ
درن

از کشور و پیش از پیروزی کودتای 28 مرداد 1332 روایت شده است که 
می تواند تحلیل مندرج در این نوشتار را کامل و به آن عینیت ببخشد.

یک روز پیش از پیروزی کودتا، آیت الّله کاشانی طی نامه ای به مصدق 
می نویس���د: »اگر واقعاً با دیپلماس���ی نمی خواهید کن���ار بروید، این نامۀ 
من س���ندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من ش���ما را با وجود همۀ بدی های 
خصوصی تان نسبت به خودم، از وقوع حتمی یک کودتا به وسیلۀ زاهدی که مطابق 
با نقشۀ خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد. اگر 
به راستی در این فکر اشتباه می کنم، با اظهار تمایل شما، سید مصطفی و ناصرخان 

قشقایی را برای مذاکره خدمت می فرستم. خدا به همه رحم بفرماید.«
این نامه با پاسخ به ظاهر قاطع و کوتاه مصدق در یادها محو شد، ولی بعدها سندی 
گویا برای تحلیل یک نوع خاص از حکومت داری شد که موضع این نوشتار است. 

مصدق در پاسخ به آیت الّله کاشانی نوشت: »مرقومۀ حضرت آقا به وسیلۀ آقا حسن 
آقای سالمی زیارت شد. اینجانب مستظهر به پشتیبانی ملت هستم. والسالم«

 اتکا داش���تن به حمایت ملت زمانی که یک ش���عار و شیوه برای منکوب و حذف 
مخالفی���ن و یا نادیده گرفتن نظرات نخبگان سیاس���ی نباش���د، امری مستحس���ن و 
پسندیده است؛ ولی تاریخ نشان می دهد که مصدق در کنار همۀ ویژگی های خوب 
و بد قابل تحلیلی که داش���ت، تمایل خاصی در او دیده می ش���د که می خواست با 
اتکا به حامیان خیابانی خود منتقدین را حذف کند، حتی اگر این منتقدین افرادی 
باش���ند ک���ه در 30 تی���ر 1331 با حکمی ک���ه دادند قوام را س���رنگون و مص���دق را به 

نخست وزیری بازگرداندند.
مصدق از این منظر یک پوپولیس���ت عوام گرا می تواند محسوب شود، فردی که 
دوس���تان و مش���اوران امین خود را نیز در این راه از دس���ت داده و در نهایت ش���اهد 

شکست نهضت و پیروزی کودتای 28 مرداد 1332 شد. 

»اینجانب مستظهر به پشتیبانی ملت هستم...«
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ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

سمیرا آقاجانی: تاریخ روابط ایران و آمریکا قدمت چندانی ندارد و این روابط هم چندان به 

گو
ت و

گف

درازا نکش��ید. اواخر دوره قاجار آمریکا به تدریج سیاس��ت خارجی خود را به توجه به مناطق 
نفت خیز خاورمیانه سوق داد و وارد بازی قدرت در این منطقه شد. کودتای 28 مرداد نقطه 
عطف مهمی در روابط ایران و آمریکا بود چرا که هم سیاس��ت آمریکا را روش��ن تر کرد و هم 
ذهنیت ایرانی ها را در خصوص این قدرت نوظهور شکل داد. برای بررسی تاریخ روابط ایران و 
آمریکا به س��راغ دکتر س��جاد راعی گلوجه کارشناس اسناد و پژوهش��گر تاریخ ایران در دوره 

پهلوی رفتیم و با ایشان در این زمینه به گفت وگو نشستیم.

سیاست آمریکا تا قبل از ورود نظامی  «
به ایران در جنگ جهانی دوم بر انزواطلبی 
اس���توار بود. روابط دو کشور ایران و آمریکا 
ب���ر پایه هم���کاری دوجانبه ش���کل گرفت؛ 
به عن���وان  شوس���تر  م���ورگان  اس���تخدام 
خزانه دار کل و قرارداد نفتی استاندارد اویل 
)oil( نمونه های برجسته آن بودند. در این 
مقط���ع روابط ای���ران و آمریکا دس���تخوش 
قدرت طلبی روس و انگلیس بود. لطفاً در 
مورد این مسئله به اختصار توضیح دهید.

گرچه روابط ایران و آمریکا از دوره قاجاریه برقرار شد، 
ولی تا جنگ جهانی دوم و اشغال ایران از سوی متفقین 
در س���طح پایینی جریان داش���ت. سیاس���ت انزواگرایی 
و بی طرف���ی آمری���کا تا جنگ جهانی دوم ت���داوم یافت؛ 
بنابراین، خط مش���ی سیاس���ت خارجی آمری���کا در قبال 
انقالب مش���روطیت ای���ران، بی طرفی، ع���دم مداخله و 
خ���ودداری از رویارویی ب���ا قدرت های صاحب نفوذ در 
ای���ران ب���ود. دولت آمری���کا حتی از حمای���ت اخالقی از 
مشروطیت ایران و مشروطه خواهان نیز خودداری کرد 
و اجازه تحصن و پناهندگی در سفارت آمریکا در تهران و 

کنسولگری هایش در شهرهای دیگر را هم نداد. 
دولت ایران در طول جنگ جهانی اول در موضوعات 
و رخدادهای گوناگون سعی در نزدیکی به دولت آمریکا 
و برخورداری از حمایت و کمک های آن کش���ور داشت، 
ولی در این زمینه موفقیتی به دس���ت نیاورد. در دوره 
پس از جنگ، یک���ی از موضوعاتی که برای دولت ایران 
اهمیت داش���ت، حمایت آمریکا از ای���ران در کنفرانس 
صلح و تالش برای جبران بخش���ی از خس���ارات وارده بر 
ایران بود که باز موفقیتی در این زمینه به دست نیاورد.
موضوع مهم���ی که دولت ای���ران در ارتباط با دولت 
آمریکا دنبال می کرد اس���تفاده از مستشاران آمریکایی 
ب���رای اص���الح اوضاع کش���ور ب���ود. نگاه نیروی س���ومی 
ب���ه آمریکا، با وج���ود عدم نتیجه گیری  از آن سیاس���ت 
در م���وارد گوناگون قبلی، همچنان ن���زد دولت و مردم 
ای���ران نیرومند بود و از این طریق خواس���تار خالصی از 
مداخالت و اقدامات اس���تعمارگرانه شوروی و انگلیس 

در ایران بودند.
هم زمان با دولت قوام السلطنه در سال 1301شمسی، 
قوام به منظور سروسامان دادن به اوضاع بد مالی کشور 
و فراه���م آوردن منبع مالی ب���رای خزانه خالی دولت به 
فکر اس���تفاده از نفت ش���مال از طریق واگ���ذاری آن به 
یک کش���ور ثالث برآمد. ق���وام مذاکرات محرمانه ای با 
نمایندگان شرکت نفت آمریکایی »استاندارد اویل« در 
مورد اعطای امتیاز نفت در پنج ایالت ش���مالی کش���ور 
انجام داد. انتش���ار خبر این مذاکره مخالفت شدید دو 
همسایه شمالی و جنوبی، یعنی شوروی و انگلستان را 
برانگیخت و ره به جایی نبرد. اقدام دیگر دولت قوام در 
گرایش به آمریکا، تصمیم به استفاده از مستشاران مالی 
آمریکای���ی بود. دولت ایران ابتدا خواس���تار به خدمت 
گرفتن مورگان شوستر بود، ولی وی نپذیرفت. بعد از آن 
با آرتور چستر میلسپو مذاکره شد و هیئت میلسپو در 

اواخر آبان 1301شمس���ی وارد ایران شدند و تا سال 1306 
به فعالیت خود ادامه دادند. 

ورود نظام���ی متفقی���ن ب���ه ای���ران در  «
جری���ان جنگ جهان���ی دوم اولی���ن حضور 
تجاوزگرانه آمری���کا در ایران بود. علت این 
حضور در تغییر سیاست آمریکا در جهت 
بی���رون آمدن از ان���زوا و در دس���ت گرفتن 

قدرت جهانی بود؟
البته به راحتی نمی توان حضور اولیه آمریکا در ایران 
در دوره اشغال را حضور تجاوزگرانه نامید. در این زمان 
هنوز پادشاه و سایر دولتمردان ایرانی همچنان به آمریکا 
به عنوان یک نیروی سوم و قدرت ثالث نگاه می کردند 
و مجدان���ه در پی حضور آن کش���ور در ای���ران به منظور 
مهار انگلس���تان و شوروی بودند و تصور نمی کردند که 
سیاست خارجی آمریکا به  طور جدی تغییر کرده است.
ب���ا روی کار آم���دن روزولت در آمری���کا که هم زمان با 
جنگ جهانی دوم بود، مسئلۀ مهم بر هم خوردن موازنه 
قدرت در جهان مطرح ش���د که هیتل���ر عامل اصلی آن 
بود. در واقع دولت آمریکا در یک پیچ مهم تاریخی قرار 
گرفت که به ناچار باید با شوروی و انگلستان برای مهار 
و شکست هیتلر متحد می شد. همین تصمیم راهبردی، 

آمریکا را از سال 1320/1941 
به مرک���ز تصمیم  گیری های 
تبدی���ل  بین الملل���ی  مه���م 
کرد. عل���ت اصلی همه این 
تغیی���رات، احس���اس تهدید 
امنی���ت مل���ی آن کش���ور از 

سوی دول محور بود.
 با نمایان شدن نشانه های 
تصمیم جدی متفقین برای 
اشغال ایران، دولت ایران از 
طریق سفیران خود در مسکو 
و واش���نگتن با سفیر آمریکا 
در ش���وروی و وزارت خارجه 
آمری���کا، خواس���تار مداخله 
ب���رای جلوگی���ری از اش���غال 
ایران شد. پس از اشغال نیز 
بالفاصل���ه رضاش���اه نامه ای 
ب���ه روزول���ت، رئیس جمهور 
آمریکا نوشت و درخواست 

ک���رد که متفقی���ن را به تخلیه ای���ران وادارد. ه���ر دو بار 
نتیجه ای حاصل نشد، برای بار سوم در جریان مذاکرات 
برای تصویب پیمان اتحاد س���ه گانه، نمایندگان مجلس 
شورای ملی و دولت ایران خواستار مشارکت آمریکا در 
پیمان شدند تا ضمانتی برای انجام تعهدات متفقین و 
موازنه ای در مقابل فزون خواهی های انگلیس و شوروی 
در مقابل دولت ایران ایجاد ش���ود. باز هم آمریکا س���عی 
ک���رد نقش خود را طور دیگری ایفا کند؛ بدین ترتیب که 
وارد تحوالت جنگ جهانی دوم در ایران شد و اقدامات 

مهمی هم انجام داد، ولی وارد پیمان اتحاد نشد.

روزولت دفاع و حمایت از دولت ایران را امری حیاتی 
در رابط���ه با دف���اع از ایاالت متحده می دانس���ت. وی 
دس���تور داد قانون وام و اجاره ش���امل ایران نیز بشود و 
کمک ه���ای دولت آمریکا به ای���ران از مجرای این قانون 
نقش زیادی در اس���تقبال دولت ایران از ورود آن کشور 
به عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران داشت. 

کنفرانس تهران چه تأثیری در تحکیم  «
حضور آمریکا در ایران داشت؟

کنفرانس تهران در آذر 1322/نوامبر 1943، دو کشور 
را ی���ک گام دیگر به ه���م نزدیک تر ک���رد. در جریان این 
کنفرانس، محمدرضا پهل���وی دو بار با روزولت دیدار و 
گفت وگو کرد، درحالی که با چرچیل و اس���تالین یک  بار 
مالقات داشت. روزولت پس از گفت وگو با محمدرضا 
پهل���وی به ژن���رال هارلی )از همراهان خود( دس���تور داد 
طرح���ی برای کمک های اقتصادی ب���ه ایران تهیه کند. 
عالوه بر صدور اعالمیه کنفرانس تهران در مورد ایران، 
روزولت قب���ل از ترک تهران نامه ای به محمدرضا ش���اه 
نوشت و بر عالقه و توجه خاص خود به تحکیم و توسعه 
روابط ایران و آمریکا تأکید کرد. در مقایس���ه با گذشته، 
این مقطع آغاز روندی به س���وی تعمیق منافع آمریکا در 
ایران از طریق نظام مستش���اری بود. هدف کوتاه مدت 
سیاس���ت آمری���کا در ای���ران 
کمک ب���ه ایران ب���رای حفظ 
استقالل و کمک به مساعی 
متفقین و اهداف بلندمدت 
آن مس���اعدت در بازس���ازی 
عض���وی  به عن���وان  ای���ران 
اس���توار در مجامع سیاسی 
بین الملل���ی و در نتیج���ه از 
میان ب���ردن ی���ک تهدید در 
آین���ده نس���بت ب���ه وحدت 
و  ای���االت متح���ده  مناف���ع 

امنیت بین المللی بود.

دول���ت آمری���کا از  «
ش���هریور 1320 ت���ا 28 
م���رداد 1332 چگون���ه 
توانست نفوذ خود را در 
ایران به قدری افزایش 
نهای���ت  ک���ه در  ده���د 

عامل اصلی کودتای 28 مرداد شود؟
آمریکایی ه���ا در دوره پ���س از پای���ان جن���گ جهان���ی 
دوم خی���ز بلن���دی ب���رای جایگزینی انگلی���س در جهان 
برداش���تند. در دوره  ای���ران  ازجمل���ه  و  و خاورمیان���ه 
ریاست جمهوری هری ترومن از حزب دموکرات آمریکا، 
روابط ایران و آمریکا بیش از پیش توسعه یافت. دکترین 
ترومن مبتنی بر جلوگیری از توسعه نفوذ کمونیسم در 
جهان آزاد بود و در این سیاس���ت، ایران جایگاه ویژه ای 
داشت. تمام تالش ترومن این بود که از افتادن ایران به 

دامن کمونیسم جلوگیری کند. 

در سال های پس از جنگ جهانی دوم، سیاست آمریکا 
در ایران عالوه بر اینکه به راهبردهای سیاسی و اقتصادی 
مبتنی بود، بر نفوذ نظامی از طریق پیمان های نظامی، 
حضور مستشاران نظامی و آموزش نیروهای ایرانی هم 
استوار بود. در مهر 1326 نخستین موافقت نامه نظامی 
ایران و آمریکا تحت عنوان »همکاری مستشاران نظامی 
آمری���کا با ارت���ش ایران« به امضا رس���ید. بر اس���اس این 
موافقت نامه، مستشاران آمریکایی اختیارات آموزشی، 
بازرس���ی و نظ���ارت ام���ور ارت���ش ای���ران را پی���دا کردند؛ 
همچنین، دولت ایران حق استخدام مستشاران نظامی 

از سایر کشورها بدون موافقت آمریکا را نداشت. 
در دوره پس از حل بحران آذربایجان، قوام متوجه این 
نکته ش���د که بدون کمک یک کشور قدرتمند خارجی 
قادر به سروسامان دادن به اوضاع آشفته ایران و مقابله 
با تهدیدات شوروی نیست. محمدرضا پهلوی نیز چنین 
نظری داشت؛ لذا دولت ایران از آمریکا تقاضای کمک 
مالی و نظامی کرد. مقامات آمریکایی نیز در واکنش به 
درخواس���ت قوام اعالم کردند که حمایت از ایران برای 

حفظ منافع ملی آمریکا ضروری است. 
با تعمی���ق روابط دو کش���ور، آمریکایی ها ب���ه دربار و 
ش���اه بیش از پیش نزدیک شدند و نخستین قربانی این 
نزدیکی قوام بود؛ بدین ترتیب که از این پس سیاس���ت 
آمریکا در ایران به حمایت از استبداد سلطنت و تحکیم 
قدرت شاه سمت وسو پیدا کرد و حضور آمریکا در ایران 
همه جانبه شد و عالوه بر حفظ و تحکیم روابط سیاسی 
و دیپلماتی���ک در س���طح عال���ی، هیئت ه���ای گوناگون 
اقتصادی و نظامی آمریکایی و همچنین شرکت های آن 
کش���ور در ایران حضور پیدا کردند. اوج این روابط سفر 
محمدرضا پهلوی به آمریکا در نوامبر 1946بود. نش���انه 
دیگر تحکیم روابط دو کش���ور، توافقنامه تأسیس اداره 
برنام���ه اصل چهار تروم���ن در ایران در س���ال 1950 بود.
آمریکایی ها دریافتند که محور تحکیم روابط، شاه است 
و تقویت رژیم سلطنتی در قبال مخاطرات گوناگون به 

تعمیق روابط دو کشور کمک زیادی خواهد کرد.
ملی ش���دن صنعت نفت ای���ران از جه���ات گوناگون 
ب���رای آمری���کا دارای اهمی���ت ب���ود: قطع ص���دور نفت 
به کش���ورهای غربی، اش���اعه فکر ملی کردن در س���ایر 
کشورهای نفت خیز و به مخاطره افتادن منافع آمریکا، 
کاه���ش نفوذ غرب در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه 
و توس���عه نف���وذ کمونیس���م و حتی کودت���ای احتمالی 
کمونیس���تی در ایران. بنابراین، عالی���ق و اهمیت ایران 
برای آمریکا بس���یار بیش���تر و فراتر از مسئله نفت بود و 
می توان گفت اهمیت حیاتی داش���ت؛ بر این مبنا، در 
طول حیات دولت ترومن، انگلیسی ها را برای پذیرفتن 
خواست های ایران و کنار آمدن با دولت ایران بیشتر زیر 

فشار قرار دادند. 
با آغاز دوره نخست وزیری دکتر مصدق، آمریکایی ها، 
انگلیس���ی ها را از هرگونه توس���ل به نیروی نظامی و قوه 
قهریه برحذر می داش���تند و تنها راه حل اختالفات را از 
طری���ق مذاکره ممکن می دانس���تند. تا زم���ان روی کار 
آم���دن جمهوری خواهان در آمری���کا، تالش آمریکایی ها 

بررسی سیاست آمریکا در ایران دوره پهلوی در مصاحبه با دکتر سجاد راعی

کودتای آمریکا در خدمت 

دیکتاتوری پهلوی

تاکتیک ه��ای اش��تباه دکتر مص��دق در 
بزرگ جلوه دادن خطر کمونیسم از سوی 
دیگر، موجب تغییر سیاس��ت آمریکا و 
همگامی با انگلیس بر ضد دولت مصدق 
و هم��کاری برای بران��دازی آن از طریق 
کودتا ش��د. کودتای 28 مرداد 1332 هم 
خوی واقعی استعماری آمریکا و انگلیس 
را نشان داد و هم اینکه روند دموکراسی 
و مردم س��االری را در تاری��خ ایران برای 
رب��ع ق��رن آین��ده ب��ه تعوی��ق انداخت 
و س��یر تاری��خ ای��ران را دگرگ��ون کرد.
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برای نزدیک کردن مجدد ایران و انگلیس به یکدیگر و حل 
اختالفات بر اساس مذاکره بود؛ ولی شکست تالش های 
مصالحه جویان���ه آمریکا از یک س���و، انعطاف ناپذیری و 
تاکتیک های اش���تباه دکتر مصدق در بزرگ جلوه دادن 
خطر کمونیسم از س���وی دیگر، موجب تغییر سیاست 
آمری���کا و همگام���ی با انگلیس بر ض���د دولت مصدق و 
همکاری برای براندازی آن از طریق کودتا شد. کودتای 
28 م���رداد 1332 ه���م خوی واقعی اس���تعماری آمریکا و 
انگلی���س را نش���ان داد و ه���م اینکه روند دموکراس���ی و 
مردم س���االری را در تاریخ ایران ب���رای ربع قرن آینده به 

تعویق انداخت و سیر تاریخ ایران را دگرگون کرد.

نقش آمریکا در سیاست های حکومت  «
پهلوی بع���د از کودتا و انقالب س���فید چه 
بود؟ تفاوت سیاس���ت جمهوری خواهان و 
دموکرات های آمریکایی با دولت پهلوی را 

کجا می توانیم جست وجو کنیم؟
دوره زمان���ی پ���س از کودت���ای 28 م���رداد 1332، دوره 
تحکیم روابط آمریکا با ایران اس���ت. روابط دو کشور در 
ای���ن دوره در قالب دولت دست نش���انده قابل بررس���ی 
است. دولت آمریکا از ابزارهای دست نشاندگی ازقبیل 
کمک های اقتصادی، فنی و نظامی، دستیاری امنیتی، 
توافق های امنیتی و تالش برای افزایش قدرت و اقتدار 
دولت دست نش���انده برای س���رکوب مخالف���ان و ایجاد 
ثبات سیاس���ی در مورد دولت های ای���ران بعد از کودتا 
اس���تفاده کرد. آمریکا ع���الوه بر کمک ب���ه ایجاد ثبات 
سیاسی و رژیم پایدار، اقداماتی را انجام داد که هدف 
آن ق���رار دادن ایران در اس���تراتژی جهان���ی آمریکا برای 

مقابله با شوروی بود.
دکتری���ن آیزنهاور در رابطه ب���ا ایران بر مبنای تقویت 
حکوم���ت و دولت ه���ای ای���ران طراحی ش���ده ب���ود. در 
دکترین آیزنهاور ضد کمونیس���ت بودن مهم ترین اصل 
بود که دولت و حکومت ای���ران از این ویژگی برخوردار 
بود. متولیان سیاس���ت خارجی آمریکا این سیاس���ت و 
راهبرد را همراه با کمک های نظامی و اقتصادی تعریف 
کرده بودند، به طوری که کمک های اقتصادی آمریکا از 
1/3 میلی���ون دالر در اوایل دهه 1330 به حدود 60 برابر 
آن یعنی 78 میلیون دالر در اواخر این دهه رس���ید. در 
این مقطع ع���الوه بر اینکه کمک ه���ای آمریکا در قالب 
اصل چه���ار ترومن ت���داوم پیدا کرد، م���دت مأموریت 
هیئت های مستشاری نظامی آمریکا هم در ایران تمدید 
ش���د و روابط دو کش���ور بیش از هر زمان دیگری توسعه 

یافت. 
اهمیت و نق���ش ایران برای آمریکا در س���ال های بعد 
از کودت���ای 28 م���رداد 1332 از دی���دگاه سیاس���تمداران 
آمری���کا دارای ابعاد گوناگون ب���ود. جایگاه ایران در خط 
ش���مالی خاورمیانه، آن را برای دفاع از آن منطقه، برای 
دف���اع مق���دم از منطق���ه مدیترانه و به عن���وان پایگاهی 
ب���رای حمله های هوایی یا زمینی ب���ه درون خاک اتحاد 
ش���وروی حیاتی می س���اخت. منابع نفت ای���ران و دیگر 
کش���ورهای خلیج فارس ب���رای بازس���ازی اروپای غربی 
و ب���رای توانای���ی غ���رب در دوام آوردن در ی���ک جن���گ 
طوالن���ی حیاتی بودند. اگر جنگ فراگی���ری هم در کار 
نب���ود، ایران به عن���وان پایگاهی ب���رای هدایت عملیات 
جمع آوری اطالعات علیه ش���وروی، جاسوسی آن سوی 
مرز و همچنین از 1957، مراقبت الکترونیک تجهیزات 
آزمایش موشک های شوروی در آسیای مرکزی، ارزشمند 

بود. 
از نظر دیپلماس���ی فرهنگی نیز آمریکا »دیپلماس���ی 
کنت���رل« را در مورد ایران اجرا کرد. دیپلماس���ی کنترل 
باید در دو وجه عمل می کرد: یکی جنبه داخلی بود که 
افکار عمومی ایرانیان را به نفع آمریکا و الگوپذیری از آن 
کشور هدایت می کرد و دیگری جنبه بین المللی داشت 

و هدف آن در انزوا قرار دادن کمونیسم بود.
دولت ج���ان اف کندی اندکی پ���س از آغاز فعالیت، 
کارگروه ویژه ای به سرپرس���تی فیلیپس تالبوت )معاون 
وزیر خارجه آمریکا( برای بررسی امور ایران تشکیل داد. 
توصی���ه عمده کارگروه مذکور حمای���ت جدی از دولت 
علی امینی برای انجام اصالحات مورد نظر آمریکا بود. 
راهبرد و طرح دولت کندی برای کشورهای جهان سوم 

با عنوان »اتحاد برای پیش���رفت« از سوی والت ویتمن 
روستو، جامعه ش���ناس آمریکایی و مشاور کندی اعالم 
شد. این طرح متضمن نفوذ آمریکا و درعین حال خنثی 
کردن جاذبه های کمونیس���م در کشورهای جهان سوم 
ازجمله ای���ران ب���ود. در چارچوب این ط���رح، رژیم های 
طرف دار آمریکا به انجام اصالحات از باال، احتمال وقوع 
انقالب اجتماعی از پایین را از بین می بردند و در نتیجه 
مناف���ع آمریکا از مخاطرات احتمال���ی مصون می ماند. 
رئیس جمهور آمریکا بر مبنای طرح مذکور از رژیم های 
تحت نفوذ آمریکا خواست که با انجام اصالحات ارضی، 

تغییر در نظ���ام مالکیت 
دگرگونی  ایج���اد  زمی���ن، 
تولی���د  ش���یوه های  در 
محص���والت کش���اورزی، 
اص���الح نظ���ام مالیات���ی، 
خانه س���ازی،  افزای���ش 
توسعه بهداشت، فرهنگ 
و ... در بهب���ود و ارتقای 
س���طح زندگ���ی م���ردم و 
ایج���اد رفاه نس���بی، مانع 
از رش���د و توس���عه اف���کار 
افراطی ازجمله کمونیسم 

در این کشورها شوند. 
ای���ن مقط���ع از رواب���ط 
ای���ران و آمری���کا مس���لماً 
دوره  ناخوش���ایندترین 
رواب���ط در دوران بع���د از 
کودت���ا ب���رای محمدرضا 
پهلوی محسوب می شد. 
در ای���ن دوره از س���رعت 

نظامی گ���ری محمدرضاش���اه کاس���ته ش���د. در دولت 
کن���دی، سیاس���ت آمریکا بر ای���ن اصل اس���توار بود که 
حکمرانان���ی که متعهد به انجام اصالح���ات در جوامع 
خود باشند، بادوام خواهند بود؛ بنابراین، محمدرضاشاه 
ب���رای انجام اصالحات���ی که عمالً هیچ اعتق���ادی به آن 
نداشت تحت فشار قرار گرفت. پیامد انجام اصالحات 
مورد نظر آمریکایی ها، واکنش های مخالفت آمیز شدید 
در درون ای���ران از س���وی مخالفان سیاس���ی، مذهبی و 

غیرمذهبی و نزدیک کردن آن ها به یکدیگر بود.
در زم���ان ریاس���ت جمهوری لین���دون جانس���ون از 
ح���زب جمهوری خ���واه آمری���کا، رواب���ط دو کش���ور بر 
مبن���ای سیاس���ت خارج���ی دوره کن���دی ادام���ه پیدا 

کرد. جانس���ون در جریان دی���دار محمدرضا پهلوی از 
آمری���کا اعتبار کمک ه���ای نظامی به ای���ران را افزایش 
داد و موافق���ت کرد تا ای���ران برای مقابله با تهدیدات 
احتمال���ی خ���ود را تجهیز کند. در واق���ع از این مقطع 
به بعد آمریکا به ایران بیشتر به عنوان یک متحد نگاه 
می ک���رد. عمده ترین موضوع در ای���ن مقطع، اعطای 
حقوق کاپیتوالس���یون یا همان مصونیت های سیاسی 
و قضایی به مستشاران نظامی آمریکا در ایران است. 
دادن این امتیاز نش���انی از وابس���تگی آشکار ایران به 

آمریکا بود.
دول���ت  ب���ا  همزم���ان 
جانسون درآمدهای نفتی 
افزای���ش پی���دا ک���رد و به 
عل���ت کمک های  همین 
ب���ه  آمری���کا  بالع���وض 
ای���ران کاهش پی���دا کرد. 
جانس���ون در آب���ان 1343 
اع���الم ک���رد ای���ران ج���زو 
کشورهای »توسعه یافته« 
کمک ه���ای  و  اس���ت 
بالعوض آمری���کا به ایران 
قط���ع خواه���د ش���د. این 
امر باعث ش���د سیاست 
ه���م  ای���ران  خارج���ی 
ش���ود؛  تحوالت���ی  دچ���ار 
ب���ا  رواب���ط  عادی س���ازی 
ش���وروی و خری���د س���الح 
یکی از پیامدهای آن بود.
ک���ه  مهم���ی  مس���ئله 
 1346 س���ال  اواخ���ر  از 
مناسبات ایران و آمریکا را به  طور جدی تحت تأثیر قرار 
داد، اعالم خروج انگلستان از منطقه خلیج فارس بود. 
از ای���ن پس ش���اهد روی آوردن ایران ب���ه خرید روزافزون 
جنگ افزارهای مدرن نظامی هستیم و محمدرضا پهلوی 
علت این رویکرد جدید را پر کردن خأل ناش���ی از خروج 
انگلی���س از خلیج فارس اعالم کرد؛ فروش تس���لیحات 
نظام���ی در س���طح گس���ترده ج���ای کمک ه���ای نظامی 
محدود را گرفت و پای���ان کمک های آمریکا به ایران در 
قالب اصل چهار را که از س���ال 1330 ش���روع ش���ده بود، 

اعالم شد.
رواب���ط ای���ران و آمری���کا در زم���ان ریاس���ت جمهوری 
ریچارد نیکسون بیش از هر زمان دیگری توسعه یافت. 

استراتژی جهانی دولت نیکسون بازتاب تجربه آمریکا 
در ویتن���ام بود؛ لذا دول���ت مذکور به راهنمایی هنری 
کیسنجر )وزیر خارجه آمریکا( استراتژی های گوناگونی 
برای مقابله با ش���وروی طراحی کرد تا از گرفتاری های 
مش���ابهی چون گرداب ویتنام اجتناب ش���ود. یکی از 
مهم ترین استراتژی ها، تسلیح دست نشاندگان آمریکا 
و خ���ودداری از درگی���ری مس���تقیم با ش���وروی بود؛ بر 
ای���ن مبنا، ایران در محور توجهات آمریکا قرار گرفت. 
همچنی���ن در این دوره س���رمایه گذاری های آمریکا در 
ایران افزایش یافت، خریدهای ایران از آمریکا زیاد شد، 
مش���ورت دو کشور در زمینه فروش نفت بیشتر شد و 
آمری���کا به ایران وام داد. عزم آمریکا برای تبدیل ایران 
به ق���درت منطقه ای، روابط دو کش���ور را به اوج خود 
رساند. البته عربستان سعودی نیز در دکترین نیکسون 
در خلیج فارس جایگاه مهمی داشت و به عنوان یکی از 
دو ستون مکمل تأمین امنیت این منطقه قرار داشت. 
مبنای دکترین نیکس���ون ایج���اد و تقویت قدرت های 
وابس���ته پرتحرک و قوی یا اج���رای تئوری »جنگ برای 

آمریکا اما به  دست دیگران« بود. 
در دوره ریاس���ت جمهوری جرالد فورد تغییر اساسی 
در سیاس���ت خارجی آمریکا صورت نگرف���ت. در زمان 
ریاست جمهوری جیمی کارتر از حزب دموکرات، از 25 
دی 15/1355 ژانویه 1976 یک دوره بالتکلیفی در روابط 
ایران و آمریکا پدید آمد، بخشی از این بالتکلیفی ناشی 
از ش���عارهای انتخابات���ی کارتر بود. تکی���ه دولت کارتر 
به شعار مردم پس���ند حقوق بشر از یک سو به مخالفان 
سیاس���ی حکومت جرئت داد و از سوی دیگر اضطراب 

بزرگی در نزد مقامات رژیم به ویژه شاه ایجاد کرد. 
محمدرض���ا پهلوی که در ش���رایط س���خت و ناگواری 
ق���رار گرفته بود دس���ت ب���ه اقدامات پیش���گیرانه برای 
جلب نظر مثبت کارتر کرد. تغییر رئیس دولت، اجرای 
سیاس���ت فضای باز سیاس���ی، آزادی زندانیان سیاسی، 
آزادی اجتماع���ات ... برخ���ی از مهم تری���ن اقدام���ات 
بودند؛ البته به تدریج شعاری بودن برخی سیاست های 
آمریکا نیز آش���کار ش���د. پیش���نهاد فروش هواپیماهای 
جاسوس���ی آواکس در آوری���ل 1978/ فروردی���ن 1357به 
مخالفان سیاسی چنین القا می کرد که سیاست فضای 
باز سیاس���ی بیش���تر جنبه تبلیغاتی دارد؛ لذا مخالفان 
سیاس���ی از آن اق���دام علیه ش���اه و آمری���کا بهره برداری 
کردند. سفر شاه به آمریکا و حمایت کارتر از وی و سفر 
کارتر به ایران نیز نشانه های تجدید روابط دوستانه بین 

ایران و آمریکا بود.  

دولت آمری��کا از ابزارهای دست نش��اندگی 
ازقبیل کمک ه��ای اقتصادی، فنی و نظامی، 
دس��تیاری امنیت��ی، توافق ه��ای امنیت��ی و 
تالش ب��رای افزایش قدرت و اقت��دار دولت 
دست نش��انده ب��رای س��رکوب مخالف��ان و 
ایج��اد ثب��ات سیاس��ی در م��ورد دولت های 
ای��ران بع��د از کودتا اس��تفاده ک��رد. آمریکا 
ع��الوه ب��ر کمک به ایج��اد ثبات سیاس��ی و 
رژی��م پای��دار، اقدامات��ی را انج��ام داد ک��ه 
ه��دف آن ق��رار دادن ای��ران در اس��تراتژی 
جهان��ی آمریکا برای مقابله با ش��وروی بود.
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بدعهدی های مذاکراتی
چرا ایرانی ها حق دارند نسبت به آمریکایی ها بی اعتماد باشند؟

ابوالفض���ل قدیم آبادی: برای بس���یاری 
هن���وز ای���ن س���ؤال بی ج���واب مانده ک���ه چرا 
جمهوری اس���المی ایران و آمریکا قادر ب���ه ایجاد روابط 
دیپلماتیک با یکدیگر نیس���تند. ش���اید هس���ته مرکزی 
خصومت عبارت باش���د از بی اعتمادی قدرت طرفدار 
وض���ع موجود به نی���ات آتی یک ق���درت در حال ظهور 
چالش���گر و تجدیدنظرطل���ب؛ و ی���ا به عبارت دیگر، این 
اعتق���اد که ایران از جای���گاه خود در نظام جهانی راضی 
نیس���ت و ازاین رو می کوش���د تا با از میان ب���ردن برتری 
ایاالت متحده به عن���وان مهم ترین تهدید امنیت ملی 
جایگاه خود را در سلسله مراتب جهانی بهبود ببخشد و 
در مقابل این اعتقاد ایران که تا زمانی که ایاالت متحده 
با برتری نظامی خود در خلیج فارس امنیت ملی ایران را 
تهدید می کند، ایران قادر نخواهد بود به جایگاهی که 
شایس���تگی آن را دارد دس���ت یابد. در کنار این هس���ته 
مرکزی، تاریخ روابط ایران و ایاالت متحده از یک س���و و 
همچنین بررسی تاریخ روابط آمریکا با دیگر کشورها در 
س���طح جهانی حاکی از آن است که جمهوری اسالمی 
حق دارد نسبت به سیاست های آمریکا بی اعتماد و به 

آینده سیاسی دو کشور بدبین باشد. 
در گذشته رخدادهایی چون نقش آمریکا در سرنگونی 
دولت مصدق، حمایت آمریکا از رژیم پهلوی، عملیات 
طبس و کودتای نوژه، حمایت آمریکا از صدام حس���ین 
در جنگ هشت ساله، اعمال تحریم های یک جانبه علیه 
ایران، بلوکه کردن دارایی ه���ای ایران، دنبال کردن ایده 
تغییر رژی���م از جانب آمری���کا و... عوامل اصلی تیرگی 
رواب���ط دو کش���ور بوده ان���د؛ اما در کنار ای���ن رویدادها، 
آمری���کا بدعهدی هایی در مذاکرات داش���ته که بر این 

بی اعتمادی دامن زده است. 

بیانیه الجزایر، اولین عهدشکنی 
بع���د از تس���خیر س���فارت آمری���کا در ته���ران توس���ط 
دانشجویان پیرو خط امام، ایاالت متحده آمریکا اقدام 
به قط���ع روابط دیپلماتیک و اقتصادی ب���ا ایران و بلوکه 
ک���ردن ام���وال و دارایی های ای���ران کرد. همچنین کلیه 
محموله های تس���لیحاتی خریداری شده توسط ایران را 
که بهای آن ها نیز پرداخت ش���ده بود و هنوز در آمریکا 
بودند ب���ه ایران تحویل نداد. از آنج���ا که اقدام نظامی 
ب���رای آزادی گروگان ها در واقعه طبس با پیروزی همراه 
نبود، آمریکا مجبور شد به مذاکره با ایران تن دهد. در 
ایران نیز امام خمینی تصمیم گیری در مورد گروگان های 
آمریکایی را به مجلس سپرد و دولت محمدعلی رجایی 
نیز پروسه اجرایی شدن توافق را بر عهده داشت. دولت 
الجزایر به عنوان میانجی وارد عمل ش���د و قراردادی در 

تاریخ 29 دی 1359 منعقد شد.

 طبق این توافق ایران می بایست گروگان های آمریکایی 
را آزاد کن���د؛ آمری���کا در ام���ور داخلی ایران )سیاس���ی و 
نظام���ی( مداخله ننماید؛ آمری���کا مجازات های تجاری 
و اقتص���ادی را لغ���و و دارایی های مسدودش���دۀ ایران را 
آزاد کند؛ آمریکا می بایس���ت اطمینان دهد که هرگونه 
تصمیم���ات دادگاه ایالت���ی در رابطه با انتق���ال هرگونه 
دارایی حکومت پیش���ین، مس���تقل از اص���ل مصونیت 
پادش���اه را اجرا خواهد ک���رد؛ قروض ای���ران به نهادهای 

آمریکایی پرداخت شود.
 ب���ه دنبال صدور بیانیه  الجزایر و امضای دس���تور العمل 
اجرای���ی آن توس���ط جیم���ی کارت���ر در پای���ان آخری���ن روز 
ریاست جمهوری اش، در 30 دی 1359، تعداد 52 آمریکایی 
آزاد و از راه الجزای���ر ب���ه آمری���کا منتقل ش���دند .اما آمریکا 
در م���وارد متعدد، اصول اساس���ی بیانی���ه ازجمله تعهد به 
ع���دم مداخله در امور ایران را نقض کرد؛ به  عالوه، آمریکا 

تحریم های تج���اری را که 
به موج���ب بیانی���ه  ملغی 
اع���الم کرده بود، در طول 
تحمیلی  جنگ  سال های 
و پ���س از پایان آن به انواع 
روش ه���ای دیگ���ر برقرار و 

حتی تشدید کرد.

نقض بی طرفی در 
جنگ ایران و عراق

با ش���روع جن���گ ایران 
و ع���راق مقامات رس���می 
آمری���کا و نیز رس���انه های 
گ���روه������ی اروپ�����ای������ی و 
وانمود  آمریکایی چنی���ن 
می کردند که این کش���ور 
در جن���گ ع���راق و ای���ران 
بی ط���رف اس���ت؛ اما پس 
ع����راق  شکس���ت های  از 
ت���الش  در س����ال 1360 و 
ایران ب���رای ورود به خاک 

عراق، لزوم حمای�ت از ع�راق و اق�دام عمل�ی در ای�ن زمینه 
را مط���رح س���اختند و بدین ترتیب در جه���ت نقض ادعای 
بی طرفی خود قدم برداش���تند. نزدیکی بیش���تر آمریکا به 
ع���راق با هدف ممانع����ت از برت�ری ای����ران در جبهه جنگ 
ص���ورت می گرفت. عهدش���کنی آن ه���ا پ���س از عملی�ات 
کربالی پ�نج که نقط�ه عطف�ی در ت�اریخ جن�گ ب�ود، آشکارتر 
شد. این پیروزی موج�ب ش�د تصمیم گیرندگان آمریکا پس 
ازآن مصمم ش���وند که رأساً وارد عمل شده و کنترل جن�گ 
را در اختی���ار گیرند. به نظر آن ها، عدم دخالت مس����تقیم 
در ص�حنه جن�گ چ�ه بس�ا ب�ه شکس�ت 
ع���راق و پی���روزی جمهوری اس���المی 
ای���ران منج���ر می ش���د؛ دغدغ���ه ای 
ک���ه آمری���کا باره�ا نگران����ی و عواق�ب 
ن�امطل���وب آن را ب�رای من�افع حی�اتی 

خ�ود در منطق�ه اع�الم کرده بود.
 روزنام�ه واشنگتن پست در مورد 
هدف آمریکا مبن����ی ب�ر ممانع�ت از 
پی�روزی نظ�امی ای�ران ب�ر ع�راق نوشت 
آمریکا آماده است به بهانه حفاظ�ت 
از کش�����تیرانی در خل�ی����ج ف�����ارس ب�ه 
ای�����ران حمل�ه  کن����د. ای����ن تحلیل در 
یک خط مشی مرحله ای تحقق یافت 
و آمریکایی ه����ا تصمی����م گرفتن����د در 
شروع، برای تداوم جنگ عراق علیه 
ایران و راه های اجتناب از غافلگیری 
عمالً وارد ص�حنه ش�����ده و ب�ه جن�گ 

خاتم�����ه دهن�����د. تص�وی����ب قطعنام�ه 598 ط�����رح تح�ریم 
تسلیحاتی ایران، حضور نظامی در خلیج فارس، درگیری 
ب�ا ای�ران و برخ�ی اق�دامات دیگ�ر تماماً در راس����تای همین 
هدف قابل مطالعه اس����ت. دولت آمریکا برای به دس����ت 
آوردن حمای����ت کامل از ع����راق مبنی بر اینکه ابتدا ای�ران 
بای�د از س����رزمین عراق عقب نش����ینی کند، قب�ل از اینکه 
ایرانی�ان ب�ه ش�رایط پای�ان جن�گ برس�ند ب�ه تالش های خود 
ادامه داد و با عدم رعایت ص�داقت خ�ود، تخل�ف از بن�د 
5 قطعنام�����ه 598 را ثابت کرد. زمانی که تصمیم گرفت 
از نیروی دریایی آمری����کا برای حفاظت از نفت کش های 
کویت اس����تفاده کند، اقدام����ات و عملیات خص�مانه ای 
علی�ه کش�����تی ه�ا و تأسیس�����ات ایران�����ی در خل�یج ف�ارس 
آغ�از کرد. بر اس�اس پ�اراگراف م�ذکور در قطعنام�ه 598، 
دخال�����ت مس�����تقیم آمریکا در حمای����ت از نفت کش های 
کویتی و اقدامات تالفی جویانه علیه اه�داف ایران�ی، در 

تعارض آشکار با درخواست شورای امنیت است.

برجام بی سرانجام
برنام����ه جام����ع اق����دام مش����ترک )برجام( توافقی اس����ت 
بین المللی که بر سر برنامه هسته ای ایران بین کشور های 
گروه 1+5 )آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان( 
و ایران در تاریخ 14 ژوئیه 
ش����هر  در  و   2015 س����ال 
وی����ن اتریش رق����م خورد. 
ای����ن مذاک����رات یک����ی از 
طوالنی تری����ن مذاک����رات 
بین الملل����ی ب����ر س����ر یک 
موضوع مشخص بود که 
از سال 2013 میان ایران و 
شش قدرت جهانی آغاز 
ش����د و در نهایت در سال 

2015 به نتیجه رسید.
بر اس����اس مت����ن توافق 
برجام، ای����ران باید ذخایر 
متوس����ط  غنی س����ازی 
پاک س����ازی،  را  خ����ود 
ذخیره س����ازی اورانیوم با 
غن����ای کم را تا 98 درصد 
قط����ع و همچنی����ن تعداد 
سانتریفیوژ های خود را تا 
حدود دوس����وم به مدت 
حداقل پانزده سال کاهش 
بده����د. همچنین بر اس����اس این توافق، ایران غنی س����ازی 
بی����ش از3/67 درصد را متوقف کرده و هیچ تأسیس����ات 
غنی سازی جدید و یا رآکتور آب سنگین نسازد. در ازای 
اج����رای تمامی ای����ن تعهدات، ای����ران از ذی����ل تحریم های 
شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا خارج 
می ش����د. ام����ا ب����ا روی کار آم����دن دولت دونال����د ترامپ، 
آمریکا بار دیگر ثابت کرد که نمی توان به سیاس����ت های 
این کش����ور اعتم����اد کرد. ت����الش آمری����کا برای خ����روج از 
برجام برنامه ای بود که دونالد ترامپ از زمان ش����رکت در 

آمریکا  انتخابات ریاست جمهوری 
در سر داش����ت. در روز دوشنبه 19 
اردیبهشت ماه سال 1397 مصادف 
با 8 می  2018، ترامپ رس����ماً خروج 
آمری����کا از برجام را اع����الم کرد و به 
تمام����ی ش����رکت ها و تج����ار فرصت 
داد ظرف مدت 180 روز از فعالیت 
در ای����ران خارج ش����وند. با دس����تور 
ترام����پ تمام����ی تحریم ه����ا اع����م از 
موشکی-هس����ته ای و… برگش����ت. 
عربستان س����عودی و بحرین و رژیم 
صهیونیس����تی از اولین کشورهایی 
بودن����د ک����ه از این تصمی����م ترامپ 
حمایت کردند. در مقابل، بسیاری 
از کش����ورها سیاس����ت آمریکا را در 
ع����دم پایبندی ب����ه توافقی که خود 

امضا کرده مورد نقد قرار دادند. 

پایان مودت
بیست وس���وم م���رداد 1334 کمت���ر از ی���ک هفت���ه تا 
دومین س���الگرد کودتا علیه دولت مصدق عهدنامه ای 
میان ایران و آمریکا منعقد ش���د که به عهدنامه مودت 
و روابط اقتصادی و کنس���ولی یا همان پیمان دوس���تی 
معروف اس���ت. بر اساس یکی از بندهای این عهدنامه 
هر اختالفی میان ایران و آمریکا در مورد تفسیر یا اجرای 
این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا 
قابل حل نباش���د، باید به دیوان بین المللی دادگستری 
الهه ارجاع ش���ود. از آنجایی ک���ه طرفین علی رغم قطع 
ارتباط سیاسی شان با استناد به این پیمان برای شکایت 
ب���ه دیوان اله���ه رجوع کردن���د، این پیم���ان معتبر بود. 
نخس���تین بار آمریکا بعد از جریان اش���غال س���فارت به 
دیوان رج���وع کرد و الهه رأی به آزادی فوری گروگان ها 
صادر کرد. بعد از آن ایران در جریان حمله ناو آمریکایی 
وینس���نس به هواپیمای مس���افربری در دیوان شکایتی 
علی���ه آمری���کا مطرح کرد که بررس���ی آن م���ورد پذیرش 
دیوان قرار گرفت. ایران برای دومین بار به دلیل حمله 
آمریکا به س���کوهای نفتی ایران در خلیج فارس شکایت 
کرد و بار دیگر الهه صالحیتش را برای بررسی موضوع 
تأیید کرد. بنابراین هر دو کشور ایران و آمریکا نه تنها از 
بند 3 ماده 23 عهدنامه که مربوط به ش���رایط خروج از 
این پیمان و پایان اعتبار این سند حقوقی است استفاده 
نکرده اند، بلکه به رأی دیوان داوری بین المللی و دیوان 
داوری ای���ران و آمریکا مبنی بر اعتبار عهدنامه مودت 
اعتراضی نداش���ته اند و حتی بر اس���اس مفاد عهدنامه 

مودت در سال های بعد به دیوان شکایت کرده اند.
 اما نهایتاً در س���وم اکتب���ر 2018 )11 مهر 1397( مایک 
پومپئ���و وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد که آمریکا از 
این پیمان بیرون رفته است. این خروج به آخرین شکایت 
ایران به الهه مربوط می شود. ایران به واسطه بازگرداندن 
تحریم ها از س���وی آمریکا و تالش برای افزایش تحریم ها 
علیه ایران، با تکیه بر این عهدنامه در دیوان بین المللی 
دادگستری طرح ش���کایت کرد و خواستار توقف اجرای 
تحریم های آمریکا در چهارچوب این پیمان دوجانبه شد. 
پس از دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری برای 
توقف بخشی از تحریم ها، آمریکا نخست این حکم را رد 
ک���رد و در ادامه، مایک پومپئ���و از خروج ایاالت متحده 
از عهدنامه مودت بی���ن ایاالت متحده و ایران خبر داد 
و بدین ترتی���ب، دول���ت آمریکا کوش���ید با خ���روج از این 
عهدنامه دوجانبه، سند حقوقی مورد استناد واقع شده 
توس���ط دادگاه اله���ه را ب���ه چالش بکش���د. درصورتی که 
در بن���د 3 از ماده 23 این عهدنامه پیش بینی ش���ده که 
هریک از طرفین می توانند با »اخطار کتبی به مدت یک 
س���ال« آن را خاتمه داده و فسخ کنند؛ بنابراین، با توجه 
ب���ه آنک���ه آمریکا در یک س���ال اخیر و پی���ش از آن درباره 
فسخ این عهدنامه هیچ اخطار کتبی به طرف ایران ارائه 
نکرده، نمی تواند به یک باره از عهدنامه خارج شود و این 
برخ���الف اصول من���درج در عهدنامه اس���ت. همچنین 
برای خروج باید مجلس یکی از دو کشور یا هر دو کشور 

رأی به لغو عهدنامه بدهند. 

به دنب��ال ص��دور بیانی��ه  الجزای��ر و امضای 
دستور العمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر 
در پایان آخرین روز ریاس��ت جمهوری اش، 
در 30 دی 1359، تع��داد 52 آمریکای��ی آزاد 
و از راه الجزایر به آمریکا منتقل ش��دند .اما 
آمری��کا در م��وارد متع��دد، اصول اساس��ی 
بیانی��ه ازجمل��ه تعهد ب��ه ع��دم مداخله در 
امور ای��ران را نقض کرد؛ به  ع��الوه، آمریکا 
تحریم ه��ای تج��اری را که به موج��ب بیانیه  
ملغ��ی اعالم ک��رده بود، در طول س��ال های 
جنگ تحمیل��ی و پس از پای��ان آن به انواع  
روش ه��ای دیگر برقرار و حتی تش��دید کرد.
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دوشنبه 28 مرداد 1398

ف���رح پهل���وی: »جمل���ۀ محمدرضا همیش���ه آزارم 
ش

وتو
ن  ر

دو
می دهد. هنگامی که آمریکایی ها بهانه های مختلف ب

می آوردن���د ت���ا او را به ایاالت متح���ده راه ندهند، در 
حض���ور من ب���ه راکفل���ر )مع���اون رئیس جمهور س���ابق 
آمریکا( گفت: پس از پایان جنگ ویتنام به خاطر آنکه 
صدها ه���زار نظامی آمریکایی بیکار نش���وند او حاضر 
ش���د ش���صت هزار آمریکایی بازگش���ته از ویتنام را در 
نی���روی هوایی و ارتش ایران اس���تخدام کند، حاال چطور آمریکا 
حاضر نمی ش���ود خدمتگزار صدیق خ���ود را در آمریکا بپذیرد.« 

)دختر یتیم، ج 2، ص 818(
»محمدرض���ا می گفت: من در جریان تحریم نفتی اعراب در 
سال 1967 شیرهای نفت ایران را به روی جهان غرب و اسرائیل 
ب���از کردم و به بهای تخریب روابط ایران با اعراب، اجازه ندادم 
چرخ صنعت و انرژی غرب از حرکت بایستد. در جریان »جنگ 
ظفار« به منظور حفظ امنیت دهانۀ خلیج فارس و عبور مطمئن 
نفت به س���وی آمری���کا، ژاپن و اروپا، س���ربازان ایرانی را به جنگ 
شورش���یان چپ گ���را فرس���تادم. تم���ام عمرم را صرف س���رکوب 
نیروهای کمونیس���ت و چپ گرا کردم تا منافع غرب و در رأس 
آن آمری���کا را حفظ کن���م. در جریان جنگ ویتنام، نفت و بنزین 
و س���وخت هواپیما به آمریکایی ها رساندم و حتی هواپیماهای 
جنگ���ی ایران را در اختیار س���رفرماندهی آمریکا در ویتنام قرار 
دادم. هرچ���ه ب���ه من گفتند از ج���ان و دل پذیرفتم و مانند یک 
غالم حلقه به گوش مجری دس���تورات منطقه ای و فرامنطقه ای 
آن ها بودم. هر سال میلیاردها دالر بودجه کشور را صرف خرید 
اس���لحه از کمپانی های آمریکایی کردم و صدها میلیون دالر به 
مؤسس���ات آموزشی و اجتماعی آمریکا کمک بالعوض کردم.« 

)دختر یتیم، جلد دوم، ص 872(
»محمدرض���ا برايم فاش س���اخت که آمریکایی ه���ا براي دادن 
کمک ه���اي نظامي ب���ه ارتش ايران ش���رايطي دارند ک���ه ازجمله 
ش���رايط آن ها، قرار دادن افراد خاصي در پست هاي عمده ارتش 
ايران اس���ت؛ بنابراين، براي انتخاب رئيس س���تاد و فرماندهان 
عالي رتب���ه ارت���ش بايد با آن ه���ا رايزني کرد.« )دخت���ر یتیم، جلد 

دوم، ص 405(

فری���ده دیبا: »محمدرض���ا از اینکه آمریکا مانند س���ال 1952 
اقدام���ی ب���رای بازگردان���دن او ب���ه س���لطنت انج���ام نمی ده���د 
فوق الع���اده عصبان���ی بود و می گفت: من در طول س���ی وهفت 
س���ال س���لطنت خودم هر کاری که آمریکایی ه���ا گفتند انجام 
دادم و ثروت ایران را به کام ش���رکت های آمریکایی ریختم. به 
دس���تور آن ها تحریم نفتی اعراب را شکستم و به اسرائیل نفت 
مجانی دادم. در جن���گ ویتنام هواپیماهای جنگی ایران را در 
اختی���ار فرماندهی نیروه���ای آمریکایی در ویتنام ق���رار دادم و 
س���وخت مورد نیاز ارتش آمریکا را تأمین کردم. در جنگ ظفار 
به دس���تور انگلس���تان، ارتش ای���ران را به جن���گ انقالبیون ظفار 
فرس���تادم و خالصه به هر س���ازی که آمریکایی ها و انگلیسی ها 
زدند رقصیدم، اما سرانجام آن ها مرا مانند یک تفاله بی خاصیت 

از کشور بیرون انداختند.« )دخترم فرح، ج 2، ص 810(
»محمدرض���ا در "اس���وان" مصر در حضور ما به انور س���ادات 
رئیس جمه���ور مص���ر گفت تاری���خ مصرف او به س���ر آمده بود و 
آمریکایی ها و پس���رعموی انگلیسی ش���ان او را مثل یک دستمال 

مصرف شده دور انداختند.« )دخترم فرح، ص 403(  

اعرتافات تلخ

وقتی اطرافیان شاه به سرسپردگی او به آمریکا 
اعتراف می کنند

س���عید حیدری: نسل کش���ی 100 میلیون سرخ پوس���ت آمریکایی، 
نخستین و مهم ترین شاخص برای درک سیاست های آمریکا در قبال 
م���ردم بی دفاع اس���ت. مهاجران اروپایی با تش���کیل آمریکا ب���رای محکم کردن 
پایه ه���ای خ���ود در نخس���تین اقدام دس���ت به کش���تار بومی���ان آنج���ا زدند. با 
قدرت گی���ری ای���ن کش���ور در جهان اگرچه همواره سیاس���ت خ���ود را مقابله با 
دولت های ظالم در راستای حمایت از مردم آن سرزمین ها بیان کردند، اما به یاد 
بیاورید بمباران اتمی هیروش���یما و ناکازاکی و کش���تن شهروندان بی دفاع این 
شهرها را. مردم ایران نیز از این سیاست آمریکا در امان نبودند و به طور مستقیم 

و غیرمستقیم مورد هدف سیاستمداران آمریکایی قرار گرفتند. 

ساواک مولود سیاست آمریکایی
پ���س از کودت���ای 28 م���رداد 1332، آمریکا، فضا و ش���رایط را به منظور حضور و 
حاکمی���ت بی مانع خویش در ایران مس���اعد یافته و در ص���دد برآمد تا در تمام 
شئون ایران دخالت کرده و جایگزین انگلیس شود. پیروزی کودتا و بازگرداندن 
محمدرض���ا به ایران در س���ال 1332، آزادی عمل بیش���تری را برای آمریکا فراهم 
کرد و از این تاریخ بود که آمریکایی ها با تمام امکانات وارد عرصه های مختلف 
ش���دند و حاکمی���ت بالمنازع خود را تثبی���ت کردند. در این راس���تا، راه اندازی 
سازمان اطالعات و امنیت داخلی  به منظور حمایت و پشتیبانی و حفظ سلطنت 
پهلوی در مقابل نیروهای داخلی بود. در سال 1957 ]1335[ سازمان سیا طرح و 
چارچوب تشکیالتی یک سازمان جدید اطالعاتی را به شاه داد و خود در تأسیس 
و سازمان دادن آن مشارکت کرد. مجلس شورای ملی در اسفندماه همان سال 
تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک ( را به تصویب رساند. ساواک 
با ه�دایت آمریک�ایی ها و با س���اخت��اری مشاب��ه سازم��ان های جاس��وس�ی سی��ا و 
اف.بی.آی در دو زمینه فعالیت اطالعاتی و امنیتی تأسیس و شروع به کار کرد.
 اگرچه به  طور مشخص  ساواک از سال 1335 توسط 10 مستشار آمریکایی طبق 
قواره س���ازمان خودشان سازمان دهی ش���د، اما آمریکا از سال 1332 کارشناسان 
خود را در این زمینه به ایران گسیل داشته بود. سیا تعلیم نیروهای اطالعاتی 
ایران در سپتامبر 1953 ]1332[ را آغاز کرد. یک سرهنگ ارتش آمریکا که سال ها 
برای س���یا در خاورمیانه کار کرده بود و پیش زمینه  وس���یعی در کار پلیس���ی و 
کارآگاهی داش���ت در پوشش وابس���تۀ نظامی به ایران اعزام شد. مأموریت او 
س���ازمان دادن و فرماندهی یک واحد جدید اطالعاتی بود که در آن زمان زیر 
نظر فرمانداری نظامی تهران تأسیس شد. در میان آموزش های سیا، چگونگی 
برخ���ورد اطالعاتی-امنیت���ی ب���ا کا.گ.ب و نیرو های پیدا و پنه���ان آن در ایران 
اهمیت بیش���تری داشت. این آموزش ها محدود به ایران نشد و بارها نیروهای 
ساواک برای آموزش به آمریکا اعزام شدند تا در پایگاه های مجهز آن سازمان با 

روش های پیشرفته اطالعاتی-جاسوسی و عملیاتی آشنا شوند.
س���یا بعد از تالش های ابتدایی که در تأس���یس و سازمان دهی ساواک انجام 
داد، اقدامات فراوانی برای اتصال ساواک و موساد انجام داد و در تالش بود تا 
بسیاری از مسئولیت های خود در ایران و خاورمیانه را به موساد واگذار کند. 
با گس���ترش روابط موساد و س���اواک، کمربند امنیتی آمریکا در برابر شوروی، 
در منطقه استراتژیک خاورمیانه استحکام بیشتری می یافت. از زمان تأسیس 
رس���می ساواک در س���ال 1335 تا زمان فروپاشی رژیم سلطنتی در سال 1357، 
مردم مبارز ایران متحمل ش���کنجه های زیادی شدند. ش���اه برای حفظ قدرت 
و جایگاه خود اختیارات وس���یعی را به س���اواک داده بود تا این س���ازمان بتواند 
به راحت���ی مخالفان و منتقدان نظام شاهنش���اهی را م���ورد تعقیب، مجازات و 

شکنجه قرار داده و مانع سست شدن پایه های نظام شاهنشاهی شوند. 

جنگ با طعم خردل
به دنبال وارد آمدن تلفات س����نگین به صفوف نیروهای عراقی و احس����اس نیاز 
به س����الح بازدارنده که راهبران ایران را از تداوم جنگ بازدارد، اندیش����ه دس����تیابی 
به سالح های شیمیایی شکل گرفت. نظرات کارشناسی برخی از کشورها ازجمله 
کارشناسان شیمیایی شوروی )سابق( سبب گردید عراق استفاده از سالح ها را مورد 
توجه قرار دهد. در س����ال 1361 وزارت صنایع و پتروش����یمی دولت عراق 500 هزار 

کیلوگرم مواد شیمیایی موسوم به تیئودگلیکون برای تولید عوامل غیراعصاب به 
ش����رکتی در بلژیک سفارش داد. کش����ندگی گاز خردل 10 تا 100 بار کمتر از عوامل 
ساده اعصاب است، اما تولید و کاربرد و رها کردن آن در یک عملیات واقعی بسیار 
آسان است. قرار گرفتن در معرض گاز خردل برای مدت کوتاهی می تواند سبب 
کوری یا بروز تاول های چهار و شش هفته ای شود. عراق تا اواخر سال 1364 حدود 10 
تن از انواع گازها را در ماه تولید می کرد که در اواخر سال 1365 این ظرفیت تولید 
به بیش از 50 تن در ماه افزایش یافت و در پایان سال 1367 عراق می توانست بیش 

از 70 تن گاز خردل و 6 تن از هریک از گازهای تابون و سارین تولید کند.
 توانمندی عراق در تولید گازهای شیمیایی با مشارکت و حمایت بسیاری از 
شرکت های آمریکایی و اروپایی و سایر کشورها صورت گرفت. برابر یک گزارش، 
عراق از 150 ش���رکت آلمانی، آمریکایی و انگلیس���ی تجهیزات نظامی دریافت 
می ک���رد. روزنامه الکترونیکی القبس از قول کارشناس���ان و گزارش ارس���الی از 
عراق، آمار دیگری را ارائه کرده است. برابر این گزارش 92 شرکت آلمانی، عراق 
را به س���الح های هس���ته ای مجهز کردند و در رأس تأمین کنندگان، 22 شرکت 
آمریکایی، 23 ش���رکت انگلیس���ی، 21 شرکت فرانسوی، 18 ش���رکت اتریشی، 11 
شرکت بلژیکی، 15 شرکت ایتالیایی، 13 شرکت سوئیسی، 7 شرکت اسپانیایی، 
3 شرکت ژاپنی، 4 شرکت هندی، 5 شرکت کره ای و 3 شرکت چینی و تعدادی 
از ش���رکت های آرژانتینی، برزیلی، مصری، اردنی و 40 شرکت روسی و اکراینی 
در لیست فروشندگان سالح های شیمیایی و هسته ای به عراق قرار دارند. برابر 
گزارش جمهوری اس���المی به کنفرانس خلع س���الح، تعداد حمالت شیمیایی 
عراق از دی ماه س���ال 1359 تا اس���فند 1366 جمعاً 242 مورد بود که قربانیان آن 

44 هزار نفر ذکر شده است.

»655 منهای 290«
هفت دقیقه پس از آنکه پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر 
در تاریخ 12 تیر 1367 بعد از توقف در بندرعباس در آسمان به پرواز درآمد، مورد 
هدف ش���لیک دو موشک اس���تاندارد از ناو یواس اس وینسنس متعلق به نیروی 
دریایی ایالت متحده آمریکا در ارتفاع ده هزارپایی بر فراز خلیج فارس قرار گرفت 
و تمامی 290 سرنش���ین آن ازجمله 66 کودک زیر 13 س���ال ج���ان باختند. در آن 
سال خلیج فارس به واسطه جنگ نفت کش ها میان ایران و عراق بسیار ناآرام بود. 
نیروی دریایی آمریکا نیز برای ضربه زدن به ایران و کمک به عراق برای پیروزی 
در جنگ علیه کشتی های تجاری وارد خلیج فارس شده بود. دولت های ایاالت 
متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران به ترتیب در تاریخ های 9 آگوست 1946 
و 19 آوریل 1950 به کنوانسیون حقوق هوایی موسوم به شیکاگو پیوسته بودند و 
تعهدات مندرج در آن ازجمله ماده 3 در موردشان الزم بود رعایت شود.  آمریکا 
با نقض تعهد مندرج در ماده فوق، مرتکب تخلف بین المللی ش���ده و با احراز 
سایر موارد، مسئول حادثه واقع شده است. با توجه به گزارش های گروه تحقیق 
ایکائو، هواپیمای مسافربری در حال انهدام، در قلمرو حاکمیت ایران قرار داشته 
و عمل آمریکا در واقع تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران محسوب 
و نقض فاحش تعهدات بین المللی مندرج در منش���ور ملل متحد در خصوص 

احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهاست.
پس از سقوط این هواپیما، درحالی که اجساد 290 تن از سرنشینان این هواپیما 
روی آب های خلیج فارس شناور بود، مقامات نظامی آمریکا با تکذیب خبر رادیو 
تهران مبنی بر اصابت موشک آمریکایی به یک فروند ایرباس، اعالم کردند که 
یک هواپیمای اف 14 را سرنگون کرده اند. بعد از روشن شدن موضوع، مقامات 
آمریکایی برای توجیه این جنایت دالیل ضدونقیضی عنوان کردند و کوشیدند 
این اقدام خصمانه را یک اشتباه قلمداد کنند! اما با توجه به مجهز بودن کشتی 
جنگی وینس���نس به پیشرفته ترین سیس���تم های راداری و رایانه ای و همچنین 
مش���خص بودن نوع هواپیمای در حال پرواز، مس���لم ش���د که احتمال اش���تباه 
وجود نداش���ته و این اقدام کامالً تعمدی و خصمانه بوده است. پس از چندی 
مقام های آمریکایی مدال شجاعت بر گردن »ویلیام سی راجرز سوم« ناخدای 
این ناو جنگی انداختند و بدین سان حمایت رسمی خود را از این جنایت اعالم 

کردند. 

شکنجه، مبب و موشک
روایتی از شاخص ترین جنایات آمریکا علیه مردم ایران
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20 دس���امبر 1983 دونالد رامس���فلد، وزیر 
دف���اع آمری���کا در بغداد با صدام حس���ین 
دی���دار کرد. در جریان ای���ن دیدار اعطای 
ب���ه  آمری���کا  مال���ی  نظام���ی و  کمک ه���ای 
ع���راق در جنگ ب���ا ایران م���ورد تاکید قرار 
گرفت. رامس���فلد در جلس���ۀ 90 دقیقه ای 
مخفیان���ه خ���ود با ص���دام حس���ین ترتیبی 
می دهد ت���ا گاز اعصاب س���ارین، ویروس 
س���یاه زخ���م، طاع���ون و غی���ره 
در اختی���ار صدام قرار بگیرد.

هنگامی ک���ه بهزاد نب���وی در تاریخ 24 دی م���اه 1359  در مجلس 
حاضر شد، پیش نویس بیانیه های الجزایر را به عنوان موافقت نامه 
ای���ران و آمری���کا در اختیار داش���ت ام���ا آن ها را به ن���اروا به اطالع 
نمایندگان مجلس نرس���اند و این موافقت نامه ه���ا را که تعهدات 
بزرگ���ی برای دول���ت ایران در آن ایجاد ش���ده بود به صورت الیحه 
ب���ه مجلس تقدی���م نکرد. در ای���ن توافقنامه ها ب���رای دولت ایران 

تعهدات���ی ایج���اد کرده ب���ود که باید مجل���س از آن 
آگاه می ش���د و آن ه���ا را تصوی���ب ی���ا رد می ک���رد.

جالب این اس���ت که بدانید حکوم���ت مصدق که به 
وسیله آمریکایی ها سرنگون شد، هیچ گونه خصومتی 
ب���ا آمریکایی ها نداش���ت. او در مقابله با انگلیس���ی ها 
ایس���تاده ب���ود و ب���ه آمریکایی ه���ا اعتماد ک���رده بود؛ 
امی���دوار ب���ود ک���ه  آمریکایی ها ب���ه او کم���ک کنند؛ 
ب���ا آن ها روابط دوس���تانه ای داش���ت، به آن ه���ا اظهار 
عالق���ه می ک���رد، ش���اید اظه���ار کوچک���ی می ک���رد. با 
ای���ن دولت، آمریکایی ه���ا این کار را کردند]اش���اره به 
کودت���ای 28 مرداد[. این جور نب���ود که دولتی که در 
تهران س���ر کار است، یک دولت ضد آمریکایی باشد؛ 
نه، با آن ها دوس���ت بود؛ اما منافع استکباری اقتضاء 
ک���رد، آمریکایی ه���ا ب���ا انگلیس ها همدس���ت ش���دند، 

پول ها را برداش���تند آوردند اینجا و کار 
خ���ود را کردن���د. )مقام معظ���م رهبری(

ک���س����انی  ک����ف������ن ه���ای  روی 
شناس���ایی  بدن هایش���ان  ک���ه 
آدرس  اس������م،  ب������ود  ش������ده 
آمری���کا«  ب���ر  و ش���عار »م���رگ 

بس���یاری  البت���ه  ب���ود.  بس���ته  نق���ش 
از بدن ه���ا آن ق���در ناق���ص بودن���د ک���ه 
بعض���ی  نبودن���د. در  قاب���ل شناس���ایی 
از م���وارد، کل خان���واده از بی���ن رفت���ه 
ب���رای شناس���ایی  ک���س  بودن���د. هی���چ 
آن ه���ا نیامد- از 290 مس���افر پرواز ایران 
ایر تنها 170 جس���د شناس���ایی ش���دند.

شاه بعد از فرار از ایران، به مصر رفت. او تمایل داشت از آنجا به کشور دیگری 
مانند ایاالت متحده آمریکا برود، اما به گفته احمدعلی مسعود انصاری »مقامات 
آمریکایی روی خوشی به این سفر نشان ندادند«.هم زمان با تقاضای شاه برای ورود به آمریکا، 
کارشناسان وزارت خارجه این کشور اعالم کردند که این مسئله برخالف منافع ملی آمریکاست. 
س���فارت آمریکا هم دو بار به کاخ س���فید اعالم کرد که از پذیرش ش���اه سابق ایران خودداری 
کند. همچنین ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در زمان پهلوی در ایران نیز با آمدن شاه به آمریکا 
مخالفت کرد. با این حال، رایزنی های راکفلر و کسینجر باعث شد تا سرانجام با آمدن شاه به 
آمریکا تنها جهت درمان موافقت شد؛ اما بعد از مدت کوتاهی او را از آمریکا بیرون کردند.

ب���ر س���ر مس���ائلی مانند خری���د  دول���ت موق���ت 
مستش���اران  و  دیپلمات ه���ا  خ���روج  تس���لیحات، 
ب���ا  ارتباط���ی  کانال ه���ای  ایج���اد  و  آمریکای���ی 
آمری���کا مذاک���ره ک���رد. ای���ن دی���دار ب���ه ریاس���ت مه���دی 
ب���ازرگان و ب���ا حض���ور ابراهی���م ی���زدی، وزی���ر ام���ور خارجه 
مل���ی  امنی���ت  برژینسکی، مش���اور  و  موق���ت  دول���ت 
آمریکایی ها ب���ه  وع���ده  ش���د.  الجزایر برگ���زار  در  آمری���کا 
ب���ازرگان تحوی���ل س���الح های فروخت���ه ش���ده زم���ان ش���اه 
ب���ه دول���ت موق���ت ب���ود ک���ه هی���چ وقت محق���ق نش���د. 


