
مخاطب شماييد!

یکا   مقابله با چهره بزک کرده امر
درسی از تسخیر النه جاسوسی است
آن روزی که النه ی جاسوس��ی تسخیر شد، دولت 
آمری��کا آبرو و اعتبار و هیمنه اش چندین برابر امروز 
بود. ش��ما امروز را نگاه نکنید که آمریکا در چش��مها 
سبک شده، کوچک شده، ملتها علناً علیه آمریکا دشنام 
میدهند و آنها را نفرین میکنند. آن روز اینجور نبود؛ 
آن روز آمریکا در دنیا یک هیمنه ی ابرقدرتِی درجه ی 
یک داش��ت. جوان دانشجوی ما با شجاعت، با شهامت، 
ب��ه عنوان لبه ی اصل��ی جبهه ی مقاومت مل��ت ایران، 
س��فارتخانه ی آنچنان آمریکائی را تسخیر کرد؛ کسانی 
را که آنجا بودند، زندانی کرد. البته امام محبت کردند، 
مالطفت کردند و بعد از اندکی گفتند عناصری از آنها - 
مثل زنهاشان - برگردند بروند آمریکا؛ لیکن آن عناصر 
اصلی تا مدتی طوالنی در اینجا ماندند. این هم حرکت 
عظیمی بود که ق��درت آمریکا را در دنیا متزلزل کرد؛ 
آمریکای با آن هیمنه و با آن عظمت، ناگهان در چش��م 
ملتها فروکش کرد. کار به جائی رسید که رئیس جمهور 
آمریکا برای نجات این گروگانها دست به حمله ی نظامِی 
پنهانی و شبانه به ایران زد. جاسوسانشان را در اینجا 
بس��یج کردند، مقدمات فراوانی فراه��م کردند، آدم 
دیدند، جا دیدند، با هلیکوپتر و هواپیما حمله کردند، 
آمدن��د ک��ه طبس پیاده ش��وند و از آنج��ا بیایند و به 
خیال خودشان گروگانها را خالص کنند و ببرند؛ که آن 
ماجرای معروف طبس اتفاق افتاد، خدای متعال آبروی 
اینها را برد، هواپیماها و هلیکوپترهاشان آتش گرفت 
و مجب��ور ش��دند از همان طب��س برگردن��د و بروند. 

قضایای سیزده آبان اینهاست.
 س��یزده آبان نماد است؛ در دل خود، در عقبه ی 
خود معانی فراوان��ی دارد؛ که این معانی، همه برای 
ما درس اس��ت؛ باید اینها را به یاد داش��ته باشیم: 
طمع ورزی آمریکا، وابس��تگی رژیم طاغوت به آمریکا 
و فس��اد آن دس��تگاه، ایس��تادگی ایم��اِن متک��ی به 
بصیرت ام��ام بزرگوار و مردم، حضور نس��ل جوان، 
ش��جاعت و جس��ارت نس��ل جوان انقالب��ی در مقابل 
هیمن��ه و چهره ی آرایش کرده و بزک کرده ی آمریکا؛ 
اینه��ا همه در دل کلمه ی س��یزده آبان اس��ت. پس 

سیزده آبان یک حرف کوچکی نیست.
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سياست مجازی

ح سه مرحله ای عربستان طر
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در صفحه خود در اینس��تاگرام نوشت: عربستان پس از 
ناکامی های گسترده داخلی و خارجی می خواهد جبهه 
جدیدی علیه لبنان بگشاید. اگر چه و در وهله نخست، 
رویکرد نظامی از س��وی این رژیم متج��اوز پیش بینی 
نمی شود؛ ولی انتظار می رود سرمایه های کویتی، اماراتی 
و عربستانی را از بانک ها و پروژه های لبنانی خارج کند. 
پ��س از ای��ن و در گام بعد به اختالف��ات داخلی دامن 
خواهد زد تا زمینه آش��وب و ناامنی را ایجاد و سپس با 
تالش ب��رای تضعیف جبهه مقاومت در لوای حمایت از 
برخی گروه ها در لبنان، ش��رایط را برای حمله و تجاوز 
رژیم غاصب صهیونیس��تی به این خطه فراهم آورد. بر 
این اس��اس و با توجه به ضعف تدبیر حاکمان سعودی، 
گس��ترش بیماری آلزایمر در بین آنان و هوش��یاری و 
تجربه ملت لبنان پیش بینی می ش��ود که این طرح در 
گام دوم شکس��ت خورده و سرنوش��ت خفت باری مانند 
آنچه بر س��ر بارزانی و س��ایر ایادی آل سعود آمد، برای 

طرفداران رژیم نیمه جان عربستان رقم بخورد.

اعتراض طنزآمیز مردم به ترامپ
در فیلمی که توسط یک شهروند آمریکایی منتشر 

شده ترامپ در حال کولی دادن به مردم عادی است.
در این فیلم یکی از ش��هروندان که عروسک دونالد 
ترامپ را بر تن کرده اس��ت از مغازه ای در آمریکا بیرون 
می آید؛ این در حالی اس��ت که ش��خص دیگری نیز بر 

کول ترامپ عروسکی سوار شده است.

یری  سعودی ها و حصر حر
مستندس��از کش��ورمان در توئیت��ی به ش��رایط بد 

سعودی ها در حصر سعد حریری پرداخت.
حس��ین دهباشی مس��تندنگار و تاریخ پژوه به حصر 
س��عد حریری، نخس��ت وزیر لبنان، به دست سعودی ها 
واکن��ش نش��ان داد و در توئیت��ر نوش��ت: »راه نه پس و 
نه پیش، توصیف دقیق ش��رایط س��عودی در حصر سعد 
حریری است. رهایش بکنند مقدمه یک آبروریزی است، 
نگه اش دارند تشدید رسوایی دیگر آن گاه که عقل تقسیم 

می کردند، گویا حضرات در صف نفت ایستاده بودند.«
گفتنی اس��ت که از اخب��ار این روزهای رس��انه های 
بین المللی اینطور می توان برداشت کرد که شواهد حکایت 
از آن دارد که س��عد حریری نخست وزیر لبنان تحت فشار 
عربستان از سمت خود استعفا کرده است. بن سلمان ولیعهد 
عربستان که نشان داده است برای عملی کردن نقشه های 
خ��ود در منطق��ه عجل��ه دارد تالش می کن��د با حمایت 
صهیونیستی - آمریکایی و به کمک پول های نفتی کشورش 
ثبات نس��بی به وجود آمده در منطقه را بر هم زند و نفوذ 
ای��ران و محور مقاومت را کاه��ش دهد، چراکه مهم ترین 

دشمن رژیم صهیونیستی محور مقاومت و ایران است.

وسیه  توئیت »ترامپ« در دفاع از ر
رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود از داشتن روابط 

حسنه با روسیه دفاع کرد.
دونالد ترامپ  طی یک پیام توئیتری خواستار روابط 
بهتر با روسیه شده و مخالفان با این مسئله را »کم ِخرد 
و نفرت پراکن« توصیف کرد. ترامپ بامداد یکش��نبه در 
توئیتر خود نوشت: چه زمانی کم ِخَردان و نفرت پراکنان 
خواهند فهمید که داش��تن روابط حسنه با روسیه، چیز 
خوبی اس��ت نه بد. همواره سیاس��ی بازی کردن، برای 

کشور ما بد است.

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

ام��روز م��روری داری��م ب��ر ی��ک توافق 
تاریخ��ی توافق��ی ک��ه نخس��تین اعتم��اد به 
پی��روزی  نخس��ت  س��ال های  در  را  امری��کا 
انقالب اس��المی مردم به نمای��ش می گذارد، 
اولی��ن توافقی که با اعتماد به امریکا صورت 
گرف��ت و دس��تاوردهای آن علی رغ��م تصور 
سیاستمداران آن زمان هیچ بوده و این هیچ 

بودن را کسی نمی تواند انکار کند.

 سکانس اول:
قدرت ایران و شکست هژمون برتر

13 آبان م��اه 58 دانش��جویان س��فارت 
امریکا را برای اس��ترداد ش��اه از این کشور 
تسخیر می کنند و به نوعی کمتر از یکسال از 
تولد انقالب اس��المی هژمون امریکایی را که 
در اف��کار عمومی جهان به عنوان ابرقدرت و 

نفوذناپذیر شکل گرفته بود می شکنند.
در ای��ن مقطع هم قدرت انقالبیون برای 
بیان خواسته های خود و هم شکست هژمونی 
ب��ه دنی��ا مخابره ش��ده و ب��ر همین اس��اس 
تالش هایی برای جبران این شکس��ت صورت 

گرفت که منتهی شد به توافق الجزایر.
تسخیر النه جاسوسي آمریکا که بحق در 
کالم بنیانگذار انقالب اس��المي ایران انقالبي 
بزرگتر از انقالب اول )سقوط شاه( بود، برگي 
از دفتر تاریخ ایران را ورق زده، برگي که در 
سطر س��طر مفاد آن عزت اسالم و مسلمین و 
خفت شیطان بزرگ آمریکا خودنمایي مي کند. 
اسارت 52 جاسوس آمریکایي و زنداني آنها 
به مدت 444 روز و ع��دم توان آمریکایي ها 
اقدام��ات  هم��ه  علیرغ��م  آنه��ا  رهای��ي  در 
مذبوحانه از جمله واقعه طبس، آنها را مجبور 
به امض��اي تعهدنام��ه اي نمود که ب��ه بیانیه 
الجزایر موسوم شده است. مفاد بیانیه که با 
میانجیگ��ري دولت الجزایر تنظیم گردید عیناً 
حاوي ش��روط امام)ره( است که در پیامي که 
ب��راي کنگره حج س��ال 59 ارس��ال فرمودند 
ب��ود و بعداً به ص��ورت 4 بند آن ش��روط به 
تصویب مجلس رسید که این بیانیه مشتمل 
بر 4 ماده )4 شرط ایران( و 17 بند به تاریخ 
29 دي ماه 1359 برابر با 19 ژانویه 1981 

به امضاي طرفین مخاصمه رسید.

سکانس دوم: ایجاد شکاف
یکی از اقداماتی که در راس��تای نیل به 
اهداف امریکا در جهت رسیدن به گروگان ها 
پیگیری می ش��د این بود ک��ه در داخل نفوذ 
ش��ده و همبس��تگی ملی و سیاس��یون هدف 
قرار گیرد این اتفاق نیز متاسفانه در مقاطعی 
با همراهی خواس��ته یا ناخواس��ته عده ای از 
آنهایی که بیم حرکت بعدی امریکا را و یا بیم 
شروع جنگ را داشتند رقم می خورد و نهایتا 
هم امریکا را به هدفش رس��اند و هم سایه 

جنگ را بر کشور انداخت.

 سکانس سوم:
ایجاد جنگ و بحث در مجلس

 بع��د از ناکام��ی امریکا در طب��س برای 
آزادس��ازی گروگان ه��ا جن��گ ع��راق و حمله 
ص��دام ب��ه ایران بن��ا نه��اده ش��د و رئیس 
جمه��وری امریکا اعالم کرد ک��ه از این طریق 
به ایران فش��ار می آورد. س��پس مقرر ش��د 

مجلس این موضوعات را بررسی کند.
نمایندگان دوره نخس��ت مجلس شورای 
اس��المی در اینکه نحوه تقاب��ل و حل موضوع 
گروگان ها توس��ط مجل��س در نتیجه انتخابات 
ریاس��ت  جمهوری آمری��کا تأثیر ج��دی دارد، 
اتفاق نظر داشتند اما در اینکه چگونه باید از 
این تأثیرگذاری استفاده کرد، به عبارت دیگر 
چه نتیج��ه ای را در انتخابات آمریکا باید رقم 

بزند، دو دیدگاه در مجلس وجود داشت:
دی��دگاه اول معتقد ب��ود که جیمی کارتر 
بع��د از شکس��ت در عملی��ات نظام��ی طبس 
به دنبال آن اس��ت که با رس��یدن به تفاهم 
سیاس��ی با ایران و آزادی گروگان ها قبل از 
برگ��زاری نهای��ی انتخابات آمری��کا برای دور 
دوم در مس��ند ریاس��ت جمهوری آن کش��ور 
بماند. طرفداران این دیدگاه آش��کارا اظهار 
می کردند اگر ما به دموکرات ها و شخص جیمی 
کارت��ر کمک نکنی��م، نام��زد جمهوری خواهان 
ش��خصی اس��ت ب��ه ن��ام رونال��د ری��گان که 
خش��ونت و مواضع افراط��ی جمهوری خواهان 
علیه ایران را نمایندگ��ی می کند و ما باید از 
روی کار آم��دن وی جلوگی��ری کنی��م. نهضت 
آزادی و اصطالحاً نمایندگان لیبرال و ملی گرا 
از ای��ن نظ��ر حمای��ت می کردند. نکت��ه ای که 
موجب تعج��ب بود، آنکه برخ��ی از چهره های 

با گرای��ش تند که ش��هید 

محم��د منتظری آنه��ا را نمایندگی می کرد، در 
این زمینه با لیبرال ها هم نظر بودند.

در مقابل این دیدگاه، جمعی از نمایندگان 
مجل��س که عمدتاً اعضای جوان مجلس در آن 
زمان بودند که منوچهر متکی نیز جزو آنها بود، 
با هرگونه کمک به انتخاب دوباره جیمی کارتر 
بشدت مخالف بودند. آنها اعتقاد داشتند که 
تفاوتی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در 
تقابل ب��ا نظام جمهوری اس��المی وجود ندارد 
و ما باید با هر سیاس��تی که علیه کش��ورمان 

طراحی و اجرا می شود، مقابله کنیم.
نماین��دگان مواف��ق نظری��ه اول را کاظم 
سامی، احمد صدر حاج سیدجوادی، محمدعلی 
ه��ادی، محم��د منتظ��ری، هاش��م صباغی��ان، 
ابراهیم یزدی و هاشمی رفس��نجانی )رئیس 

مجلس اول( طرفدار نظر اول بودند.
آب��ان 1359  پانزده��م  پنجش��نبه  روز 
آخرین جلس��ه علنی مجلس قبل از انتخابات 
ریاس��ت  جمهوری آمریکا که قرار بود در روز 
یکشنبه نهم نوامبر 198۰ برگزار شود بود. 
همه شرایط برای تمام کردن موضوع فراهم 
ش��ده بود. قرار غیررسمی آن بود که در روز 
پنجشنبه بیانیه الجزایر به تصویب نمایندگان 
مجلس برسد و روز جمعه گروگان ها از تهران 
به پایگاه آمریکایی ها در آلمان منتقل شوند و 
همان روز یا حداکثر روز شنبه آقای کارتر از 
گروگان های آزاد شده در کاخ سفید استقبال 
نماید و در حقیقت با این برگ برنده، پیروزی 
خویش ب��ر رونالد ری��گان را قطعی کند. 27 
نفر از نمایندگان فراکسیون نانوشته جوانان 
مجل��س در ی��ک هماهنگ��ی دقایق��ی قبل از 
رأی گی��ری مجل��س را ت��رک کردند. ب��ا این 
آبستراکس��یون که برای نخس��تین بار واقع 

شد، مجلس از اکثریت افتاد.
هنگام ظه��ر هم��ان روز طب��ق آیین نامه 
ختم جلسه علنی اعالم و ادامه بررسی بیانیه 
الجزایر به جلس��ه علنی بع��د در هفته آینده 
موکول شد. بدین ترتیب رویاهای آقای کارتر 
محق��ق نش��د و او از مع��دود روس��ای جمهور 
ای��االت متح��ده آمریکا بود که تنها توانس��ت 

برای یک دوره رئیس جمهور باشد.

سکانس چهارم: توافق و اعتماد به امریکا
در پاییز سال 1359 با میانجی گری دولت 
الجزایر برای حل مس��ئله گروگان های سفارت 
آمری��کا، هیئت های دو کش��ور ایران و آمریکا 
در الجزایر به مذاکره پرداختند. سرپرس��تی 
هیئت ایرانی با بهزاد نبوی بود. سرانجام پس 
از حدود دو ماه مذاکره، موافقت نامه ای میان 
دو کشور به امضا رسید که به بیانیه الجزایر 
معروف ش��د . به اعتقاد کارشناس��ان بررسی 
مف��اد ای��ن توافق نام��ه، عمدتاً ب��ه نفع دولت 

آمریکا و به ضرر جمهوری اسالمی ایران بود.
در تاری��خ 18 فوری��ه 1981 )29 بهمن 
1359( وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا اعالم 
داش��ت که: ای��ران نفع��ی از ای��ن توافق ها 
نمی برد. ایران س��رانجام ناچار شد با شرایط 
حل و فصل موافقت کند؛ صرفاً برای این که 

وضعیت موجود را حفظ کند.
ای��ن بیانی��ه   ش��امل اصول��ی ب��ود ک��ه 
دربرگیرن��ده  ی تعه��دات دولتی��ن ای��ران و 
آمری��کا در مقاب��ل یکدیگر اس��ت. تعهدات 

آمریکا در مقابل ایران عبارت بود از:
1- تعهد حتی المق��دور ایاالت متحده به 
بازگردان��دن وضعیت دارایی ه��ای ایران به 
دوره  قب��ل از 14 نوامب��ر 79 )23 آبان 58( 
که تاریخ صدور دس��تور انسداد سرمایه های 
ایران از طرف رئیس جمهور وقت آمریکا بود.
2- لغو کلیه  تحریم های تجاری علیه ایران
3- استرداد دارایی های ایران در آمریکا

4- استرداد دارایی های شاه ایران
5- تعهد به عدم مداخله در امور داخلی 

ایران
» پس گرفتن کلیه  دعاوی مطروحه  آمریکا 

در دادگاه های بین المللی علیه ایران.« 
6- در مقابل، ایران نیز متعهد ش��د که 
بع��د از امضای بیانی��ه، تمام��ی گروگان  ها را 
آزاد کن��د. اما گذش��ت زمان نش��ان داد که 
آمریکایی  ه��ا چندان ب��ه مفاد بیانی��ه پایبند 
نب��وده و ب��ه بهانه  ه��ای مختل��ف، از اج��رای 

بسیاری از اصول آن سر باز زدند.
ام��ا الزم اس��ت بدانی��م ک��ه مهم ترین 
تعه��دات آمریکا در ای��ن بیانیه، عدم دخالت 
در ام��ور داخل��ی ایران و اس��ترداد مطالبات 
ای��ران ب��ود. اما »آمری��کا در م��وارد متعدد، 
س��ایر اصول اساس��ی بیانیه،   مانند تعهد به 
عدم مداخله در امور ای��ران را زیر پا نهاد و 
ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان 
داوری ب��رای پای��ان دادن به ای��ن مداخالت 
ش��د. افزون بر آن، آمریکا تحریم  های تجاری 
را ک��ه به موج��ب بیانیه  ها ملغ��ی اعالم کرده 

ب��ود، در س��ال  های جنگ تحمیل��ی )1359 تا 
1367ه���.ش( و پس از پای��ان آن، به انواع 
و روش  های دیگر برق��رار کرد. این در حالی 
اس��ت ک��ه تعه��دات مذک��ور در بیانیه  ه��ای 
الجزای��ر، مح��دود ب��ه زمانی خاص��ی نبود.« 
آمری��کا نه تنه��ا در ط��ول جنگ ع��راق علیه 
ایران بسیاری از تحریم  های اقتصادی، نظامی 
و... را مج��دداً اعمال ک��رد، بلکه با حمایت از 
حکوم��ت صدام، منجر ب��ه تحکیم دیکتاتوری 

صدام در منطقه نیز شد.
در رابطه با پرداخ��ت مطالبات ایران نیز 
مطابق مواد 2، 3 و 4، آمریکا متعهد شده بود 
که کلیه   تحریم  های تجاری ایران را لغو کرده، 
اموال محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند 
و دارایی  ه��ای ای��ران را ک��ه پ��س از بحران 
گروگان گیری توقیف شده بود، آزاد کند. این 
مطالبات شامل مطالبات کاالی نظامی، مطالبات 
نقدی، اموال محمدرضاشاه و... می شد که در 
مجم��وع حدود 13/5میلیارد دالر بود و قرار 
ش��د در سه نوبت به ایران پرداخت شود. با 
پایان گرفتن ماجرای گروگان گیری، بس��یاری 
از تحریم های تج��اری و نفتی بین المللی علیه 
ای��ران رف��ع ش��دند و آمری��کا در دو نوبت 
حدود 1۰ میلی��ارد دالر از دارایی های ایران 
را پرداخت کرد، اما از پرداخت نوبت س��وم 

سر باز زد.
ع��الوه ب��ر این، اموال ش��اه نی��ز تاکنون 
به طور کامل پرداخته نش��ده است و همچنان 
ح��دود 2.5 تا 3 میلی��ارد دالر از وجوه نقد و 
طالی ای��ران، سرنوش��تی نامش��خص دارد و 
در اس��ناد بیانیه ی الجزایر نیز اش��اره ای به 
آن نش��ده اس��ت. در مقابل، ایران به تمامی 
تعه��دات خ��ود پایبند بود و ی��ک روز بعد از 
بیانیه ی الجزایر، به تعهد اصلی خود که همان 
آزادی گروگان ها بود، عمل کرد. اما متأسفانه 
مبالغ زیادی از داش��ته  های ایران در آمریکا 
برای پرداخت قروض ب��ه نهادهای آمریکایی 
در آمریکا بلوکه شد و به مردم، سازمان  ها و 

مؤسسات آن کشور پرداخت شد.
همی��ن موض��وع باع��ث ش��د ت��ا برخ��ی 
عن��وان کنند »ک��ه تش��کیل دی��وان داوری 
به نف��ع آمریکا تمام ش��ده اس��ت، زیرا این 
دولت ضم��ن توفی��ق در آزادی گروگان  ها و 
مصالح��ه ب��ا ایران، توانس��ت مرجع��ی ایجاد 
کن��د که احکام قضایی مورد نیاز خواهان  های 
آمریکای��ی را ص��ادر می نمای��د.« گروه��ی از 
کارشناس��ان علت ای��ن نتای��ج را ضعف کادر 
مذاکره کنن��ده ی ایران��ی و خوش خیالی آنان 
به مذاک��ره می  دانند و معتقدن��د که »بهزاد 
نب��وی تجرب��ه و توانایی برای ای��ن مذاکرات 
را نداش��ت. او حتی کوشش نکرد از تعدادی 
که از نظر حقوقی کم وبیش می  توانس��تند او 
را ی��اری کنند کمک بگیرند و در گروه او یک 

حقوق دان قابل قبول نیز وجود نداشت.«
واقعی��ت این اس��ت ک��ه تس��خیر برای 
آمریکاییان بس��یار سنگین و تحقیرآمیز بود. 
بنابرای��ن آن  ها به ه��ر طریقی درصدد تالفی 
کردن بودن��د: »واژه  ی تحقیر واژه ای اس��ت 
ک��ه مقام��ات کاخ س��فید در کتاب  های��ی ک��ه 
پیرام��ون گروگان گیری نوش��ته اند، بارها به 
کار بس��ته  اند. هامیلتون ج��ردن در خاطرات 
خود می  نویس��د که م��ردم آمریکای��ی که در 
مقاب��ل س��فارت ای��ران در آمریکا به ش��دت 
علی��ه ای��ران ش��عار می  دادن��د می  گفتند: ما 
نمی  توانیم این تحقی��ر را تحمل کنیم. آن  ها 
همچنین به کرات از آش��فتگی  ها و مناقشات 
و درگیری  ه��ای اعضای کابین��ه آمریکا و عجز 
و ناتوان��ی آمریکا و فق��دان امکانات برخورد 
ب��ا مس��ئله ی گروگان گی��ری و عصبانیت  ها و 
دنبال��ه روی از ای��ران و... س��خن گفته  اند.« 
از طرف��ی، کش��ور در این بره��ه، دچار جنگ 
تحمیلی عراق و مش��کالت ناشی از آن گردید 
و بنابرای��ن درص��دد بود تا هرچه س��ریع تر 
ب��ه این مس��ئله فیصله دهد. بع��د از توافق 
الجزایر، آمری��کا خوش بینانه در پی برقراری 
روابط با ایران به ش��کل س��ابق ب��ود، اما این 

انتظار توهمی بیش نبود.

سکانس پنجم: موافقان اعتماد به امریکا
ای��ن ق��رارداد را بهزاد نب��وي به عنوان 
وزیر مش��اور در امور اجرایي دولت جمهوري 
اسالمي ایران و وارن کریستوفر معاون وزیر 
وقت ام��ور خارجه آمریکا امضا کرده اند. این 
بیانیه به شهادت متن امضا شده و »توافق« 
شده و »تعهد« شده آن و به شهادت مفاد بند 
بن��د آن به نحو افتخارآمی��زي عزت و اقتدار 
ایران اسالمي را در برابر ابر قدرت دهه 8۰ 
میالدي و ق��رن حاضر نش��ان مي دهد، اما به 
این بیانیه بعداً پیوست هایي منضم شده که 

را مفاد ای��ن منضمات خود  عظیمي  چالش 
بر سر راه اجراي صحیح 

آن ایجاد کرده اس��ت به نحوي ک��ه بیانیه اي 
ک��ه اجراي مفادش به ش��رح بندهاي 8 و 13 
بیانیه مهلت هاي به روز و به شرح بند 4 ماده 
3 مهلت یک ساله و 6 ماهه داشته )پیوست 
ضمیمه( اکنون 37 س��ال اس��ت ک��ه خاتمه 
نیافته اس��ت و معلوم نیست با تعهدات زائد 
بي رب��ط و غیر ض��روري که در ضمائ��م بیانیه 
اصلي بر ذمه دولت ایجاد ش��ده اس��ت تا به 
ک��ي این مهلت ها امتداد خواهد داش��ت. در 
حالي که امروز پس از 37 س��ال نه تنها عوام 
بلکه بس��یاري از خ��واص نی��ز نمي دانند چه 
داش��تیم؟ چه دادیم؟ و چه گرفتیم؟ شاید تا 
25 سال دیگر هم این معضل فیصله نیابد. 

سکانس ششم: گام به گام نبودن توافق
با وجود همه مباحث یادش��ده، درمجموع 
تهران مفاد قرارداد 1981 الجزایر را رعایت 
کرده ازجمله ش��رکت در جلس��ات دادرس��ی 
دادگاه و پرداخ��ت پ��ول اح��کام نهای��ی ب��ه 
ش��اکیان آمریکایی، اما آمریکا به بس��یاری از 
بندهای ای��ن موافقت نامه عمل نکرده ازجمله 
اینکه آمریکا در امور داخلی ایران )چه ازلحاظ 
سیاسی و چه نظامی( مداخله ننماید و مجازات 
تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی های مسدود 
ش��ده ایران را آزاد کند. با این وصف، ایران 
و آمری��کا، به جای تداوم بخش��یدن به دادگاه 
برای داوری درباره دعاوی مربوط به اقدامات 
تج��اری از دهه 197۰ به بع��د، باید در مورد 
ی��ک حل وفصل مالی کلی ب��رای تمامی دعاوی 

باقی مانده توافق کنند.
اما ب��ه دلیل گام به گام نب��ودن توافق و 
اعتماد به امریکا و اجرایی شدن همه بندهای 
توافق طرف امریکایی هیچ یک از تعهدات خود 
را اجرایی نکرد و عمال راهی برای ش��کایت از 

طرف امریکایی هم وجود نداشت و ندارد!

سکانس هفتم: عبرت از توهم برد - برد
مرح��وم مهن��دس ع��زت اهلل س��حابی به 
عنوان یکی از چهره های مطرح نزدیک به دولت 
موقت و نیروهای مل��ی - مذهبی نیز در نقد 
بیانیه الجزایر در خاطرات خود به نکات جالبی 
اش��اره کرده بودند » زمانی که بیانیه الجزایر 
مورد موافقت دولت های ایران و آمریکا قرار 
گرف��ت باورکردنی نبود که ایران تا بدین حد 
از موضع خود عقب نشس��ته باش��د و به نفع 
آمریکایی ه��ا قراردادی را امضا کرده باش��د.
آن زم��ان نماین��ده دولت همین آق��ای بهزاد 
نب��وی بود که رفته ب��ود و نمایندگی ایران را 
برعه��ده گرفته بود. آن زم��ان من در یکی از 
روزنامه های آمریکایی بود که مطلبی خواندم 
زمانی که بیانیه صادر و امضا شد آنقدر برای 
طرف آمریکایی شوک آور و امیدوارکننده بود 
که از واژه jump استفاده کرده بودند. یعنی 
ط��رف از فرط خوش��حالی از جای خ��ود پریده 
بود! و باور نمی کردند ایران به سادگی چنین 

امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.«
دکتر محمد کاشانی نیز به عنوان یکی از 
حقوقدانانی که به نمایندگی از شهید رجایی 
در روند بیانیه الجزایر قرار داشت پیرامون 
تبعات این بیانیه می گوید: هنگامی که بهزاد 
نبوی در تاری��خ 24 دی ماه 1359  در مجلس 
حاضر شد، پیش نویس بیانیه های الجزایر را 
به عنوان موافقتنامه ایران و امریکا دراختیار 
داشت اما آنها را  به ناروا به اطالع نمایندگان 
مجل��س نرس��اند و ای��ن موافقتنامه ها را که 
تعه��دات بزرگ��ی ب��رای دولت ای��ران در آن 
ایجاد ش��ده بود به صورت الیح��ه به مجلس 
تقدی��م نک��رد. در ای��ن توافقنامه ه��ا برای 
دولت ای��ران تعهدات��ی ایجاد ک��رده بود که 
بای��د مجل��س  از آن آگاه می ش��د و آنه��ا را 
تصویب یا رد می ک��رد. در نتیجه هنگامی که 
ی��ک  مجوز کلی در زمینه ارج��اع اختالفات به 
داوری از مجل��س گرفتن��د در تاریخ 29 دی 
ماه 1359 توافقنامه پایان��ی را امضا کردند 
ولی تنها در 6 بهمن 1359 گزارشی از آن به 
مجلس رسید. حال آن که قبل از امضای این 
موافقتنامه مجلس باید مطلع می ش��د و طبق 
اصل 77 قانون اساس��ی ای��ن موافقتنامه به 

تصویب کامل مجلس می رسید.
ول��ی به غی��ر از بند ارج��اع اختالفات به 
دی��وان داوری اص��ل ق��رارداد ب��ه تصویب 
مجلس نرس��ید و این مهمتری��ن نقطه ضعف 

آن بود.
کاش��انی با نق��د بی اطالع��ی از بی اطالعی 
مجل��س از بنده��ای بیانی��ه الجزای��ر گف��ت: 
مجلس در ناآگاهی کامل به س��ر برد و از این 

موضوع حساس به دور نگه داشته شد.
 اینک��ه ش��هید رجایی و هی��أت دولت در 
این زمینه اطالع داش��ته اند را نمی دانم ولی 
اگر به صورت مذاکرات مجلس در تاریخ 24 
دی ماه 1359 رجوع کنید شاهد نظرات خوب 

نمایندگانی به ویژه ش��هید آیت برای کس��ب 
تضمی��ن از امری��کا در م��ورد اج��رای احکام 
دیوان علی��ه آن دولت خواهید ب��ود ولی به 

این توصیه ها هرگز توجه نشد.
کاشانی با بیان اینکه بیانیه الجزایر یکی 
از ضعیف تری��ن  قراردادهای م��ورد تصویب 
برای یک دولت اس��ت می گوید: نخست باید 
با مندرجات این موافقتنامه بین المللی که به 
آن نام »بیانیه « داده شده است آشنا شویم. 
کاری که در س��ه دهه گذشته رسانه ها کمتر 
ب��ه آن پرداخت��ه و صداوس��یما هم س��کوت 

مطلق درباره آن داشته است.
تش��کیل  بخ��ش   3 از  بیانیه ه��ا  ای��ن 
ش��ده اند. یک بخش از آن مربوط به تعهدات 
کلی جمهوری اس��المی اس��ت. در بخش دوم 
ح��ل و فصل دعاوی پیش بینی ش��ده و بخش 

سوم، سند تعهدات  نام گذاری شده است.
گ��روه مذاکره کننده ایران��ی در تدوین، 
تنظی��م و ن��گارش ای��ن موافقتنامه ها نقش 
انفعالی داش��ته یعنی ای��ن موافقتنامه ها را 
دولت یا گروه مذاکره کننده امریکایی تنظیم 
کرده و گ��روه مذاکره ایرانی    به بس��یاری از 
مندرجات آن دقت نکرده و در هر حال بهزاد 
نب��وی آن را امضا کرده اس��ت؛ ای��ن در حالی 
اس��ت که در چنین توافق نامه های بااهمیتی 
باید بند به بند آن موردبررس��ی موشکافانه 
آن ه��م از س��وی حقوقدانان و کارشناس��ان 

مالی قرار می گرفت.
ای��ن توافقنام��ه تنها به زبان انگلیس��ی 
امضا ش��ده  و نس��خه فارس��ی آن به امضای 
نماین��دگان امریکای��ی نرس��یده اس��ت. در 
صورتی که در تمامی توافق نامه های دوجانبه 
رسم بر این است که موافقتنامه به زبان های 

دوطرف به امضا می رسد.
من یقی��ن دارم که گ��روه مذاکره کننده 
بس��یاری از بندهای ای��ن موافقتنامه را اصالً 
درک نکرده و نفهمیدند که چه تعهداتی برای 

کشور ایجاد کرده اند.
بیشتر بخش های این توافقنامه به ضرر 
کش��ورما بود و ش��اید در تاریخ ای��ران کمتر 
موافقتنام��ه ای را می ت��وان با ای��ن  درجه از 
یکس��ویه بودن یافت.  تعهدات ایران به طور 
بسیار روش��ن و گس��ترده و تعهدات امریکا 

بسیار مبهم و محدود و با قید  آمده اند.
نهایت��ا امریکا هم به هدفش رس��ید، هم 
س��ایه جنگ بر کشور ماند، هم پول های بلوکه 
شده برنگشت و هم اموال شاه مسترد نشد و 
این یک عبرت تاریخی است برای درس گرفتن 
از اعتماد به امریکا و نداشتن توهم برد -  برد 

در مذاکراتی که نتیجه واقعی آن هیچ است.
آنچه که باعث ش��د ای��ن پرونده متروک 
را مجددا بیرون کش��یده و بررس��ی کنیم به 
ج��ز تقارن تاریخی توجه ب��ه این نکته بود که 
اتفاقات��ی نظی��ر آن چی��زی که بع��د از توافق 
الجزای��ر در تاری��خ کش��ور ما رخ داده اس��ت 
می تواند یکی از غنی ترین منابع قابل دسترس 
مس��ئوالن و دولت های امروز ب��وده و با مرور 
آن قبل از برداش��تن گام های��ی که می تواند 
به نتایج مش��ابهی برسد، تالش هایشان را در 
جه��ت کم کردن اش��تباهات و تکرار تاریخ به 
کار گرفت��ه و کاری کند که با دس��ت پر پا در 
میدان مذاکرات و هر توافق دیگری بگذارند. 
این مرور را به دولت و شخص خاصی توصیه 
نمی کنی��م بلکه باید این رویه ای باش��د برای 
هم��ه سیاس��تمدارانی که بع��د از این نیز بر 

راس قدرت اجرایی قرار خواهند گرفت.
قرار نیس��ت با مرور اش��تباهات گذشته 
تالش کنیم که زحمات فعلی را نادیده گرفته و 
به جغد شومی مبدل شویم که می خواهد جناح 
رقی��ب را به نتیجه نگرفتن ترغیب کند، قرار 
اس��ت ما تلنگری شویم و با مرور این اتفاقات 
ی��اد دهیم که باید از تاریخ درس گرفت و در 
ادامه مسیر احتیاط های الزم را به عمل آورد.

می خواهیم بر مبن��ای منافع ملی و صالح 
م��ردم توصیه های��ی داش��ته و ت��الش کنیم 
مس��ئوالن کش��وری پی��ش از اقدامات��ی که 
ش��اید یکبار در تاریخ کش��ور س��ابقه داشته 
باش��د موضوعات گذش��ته را مرور و با درس 
گرفت��ن از آن ماجرا ب��ا احتیاط پی��ش روند. 
نمی خواهیم دس��ت بس��ته و با ویلچر آنها را 
در مس��یر مذاکراتی ببینیم که قبال نتایج تلخ 
آن را تجرب��ه کرده ایم. می خواهیم مذاکرات 
خصوصا با کش��ورهایی که به وض��وح خود را 
دش��من ملت دانس��ته و می گوین��د که قصد 
تغیی��ر حکومت م��ان را دارن��د منطق��ی انجام 
ش��ود و منافع ملی مان حفظ شود. می خواهیم 
ب��ه دولتها ف��ارغ از نگاه حزب��ی و اصولگرا و 
اصالح طل��ب بودنش��ان تلنگ��ر زده و بگوییم 
حت��ی اگر ام��روز بتوانید اش��تباهات خود را 
توجیه ک��رده و باز هم رای م��ردم را بگیرید 
ام��ا یقی��ن بدانید مانن��د آن چی��زی که برای 
توافق الجزایر اتفاق افتاده س��ی س��ال دیگر 
م��رور خواهید ش��د و آن زم��ان تاریخ بدون 
روتوش درباره ش��ما قضاوتی س��خت خواهد 
داش��ت. می خواهیم یادآوری کنیم که خود را 
به عنوان چهره های ماندگار تاریخ نشان دهند 

نه آن چهره های حافظ منافع غیر.

مروری بر تبعات یک مذاکره بدون دستاورد؛

اولین توهم برد - برد در مذاکره با امریکا

ورق زدن پرونده های متروک

امام سجاد)ع(: در طلب عاقبت به خیری: ای که یادت یادکنندگان را شرف است، و شکرت شکرگزاران را کامروایی 
اس��ت،  و ای که فرمانبرداریت برای فرمانبرداران نجات و رهائی اس��ت، بر محمد و آلش درود فرس��ت، و دل های ما را 
به یاد خودت از هر یاد، و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضایمان را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار، 

و اگر برای ما فراغتی از کار مقّدر کرده ای پس آن را فراغت همراه با س��المتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما 
نرسد، و در آن فراغت ماللتی به دامن حیات ما ننشیند، تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد 

برگردند، و نویسندگان خوبي ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شادان و مسرور بازآیند.


