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در تاريخ تحوالت جهاني، رسول اكرم صلوات اهللا عليه براي نخستين بار در تعامل با 
سران قدرتهاي بزرگ با ارسال نامه  هاي ربّاني خويش، «ديپلماسي نامه » را موجب شدند. 
اتخاذ و تدبير اين شيوه و روش از سوي پيامبر عظيم الشأن اسالم در راستاي اقامة حق 
و امر به معروف و نهي از منكر، و در عين حال انذار و تبشير امپراطوران و پادشاهان 
زمان به كار گرفته شد. مع االسف از آنجا كه پس از آن در طول تاريخ، رهبران كشورها 
و صاحبان قدرت در مناسبات و تعامل خود نه به دنبال اقامة حق بودند و نه براي خود 
رسالتي تعالي بخش قائل مي شدند، بلكه صرفاً به دنبال توسعه طلبي، كسب قدرت و غنائم 
مادي بودند، اين شيوه در حقوق بين الملِل اسالمي به فراموشي سپرده شد و جاي خود را 
به تهديد، ارعاب، فريب، اجراي اصل غافلگيري و يا انفعال و ديگر مؤلفه هاي علم جديد 

و تهي از معنا در سياست داد. 
پيروزي انقالب اسالمي به رهبري مرجع بزرگ عالم تشيع و بازگشت به ارزشها، 
اصول اسالمي و سنتهاي فراموش شدة پيامبر اكرم (ص) موجب احياء سنت ديپلماسي 
نامه نگاري با همان سبك و سياق گرديد، به طوري كه حضرت امام خميني (ره) با ارسال 
نامة تاريخي خود به گورباچف، آخرين رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي، آغازگر اين 
سنت در دوران جديد شد. امام خميني رضوان اهللا عليه در اين نامة تاريخ ساز، به صورتي 
آشكار و صريح، ناكارآمدي و بي اعتباري نظامهاي كمونيستي را كه بر پاية ماركسيسم 
ـ لنينيسم شكل گرفته بود، اعالم و پايان كار آن را وعده داده و در مقابل، به سران اين 
ابرقدرت هشدار داد كه در دام ليبراليسم غرب نيفتاده، بلكه به مسير حق و حقيقت كه 

همان يكتا پرستي و اسالم راستين است، رهنمون شوند. 
اين نوع از ديپلماسي نامه،  نه براي خوش آمد بلوكي از قدرت و سياست، و نه براي 
تحت تأثير قرار دادن مخاطبين رسمي ايجاد و يا به رشته تحرير در مي آيد، بلكه مخاطبين 

پيشگفتار
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واقعي آنها، افكار عمومي جهان مي باشند كه اثرات خود را به تدريج اما عميق و پايدار بر 
جاي خواهد گذارد و در عين حال، موجب ثبت مواضع به حق در تاريخ  مي گردد. از اين 
رو، روشن ضميران و آيندگان به آن آگاه شده و به ايستادگي و ثبات قدم حق گويان و 

حق جويان در مسير مستقيم پي برده و آن را چراغ راه خويش قرار خواهند داد.
نظام جمهوري اسالمي كه بر اساس يك رسالت الهي ـ انقالبي و بر مبناي ارزشهاي 
جهان شمول اسالمي شكل گرفته است، در موضع مباحثه و يا  گفتگو و نيز در حوزة 
ديپلماسي عمومي و آشكار مي تواند به نحو مطلوب بر افكار عمومي اثرگذار بوده و در 
تقابل با تبليغات مسموم كنندة نظام سلطه، مواضع بر حق خود را در عرصه ها و مجامع 

بين المللي منتشر سازد. 
پيروزي انقالب اسالمي در واقع غلبة منطق بر زور و قلدري، و غلبة حق بر قدرتهاي 
سلطه گر بود. انجام مباحثات علني، ارائة منطق و روش ايضاح حق در محافل علمي و 
دانشگاهي، انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي با رسانه هاي جمعي، مناظره و مباحثات علني 
و از جمله نامه نگاري با رجال سياسي و حتي افراد عادي و متعاقباً انتشار گستردة آنها از 
سازوكارهايي هستند كه هم تبليغات سوء دشمنان را خنثي  كرده و هم به تدريج مواضع 

به حق جمهوري اسالمي را برخوردار از قابليت دسترسي گفتماني خواهد نمود.
در دوره اي كه سرعت و گسترش ارتباطات موجب نزديكي جوامع گرديده و امكان 
دسترسي و آگاهي از افكار و انديشه هاي افراد و جوامع مختلف فراهم مي باشد، و در 
شرايطي كه استكبار با حداكثر بهره برداري از وسائل ارتباط جمعي براي تخريب حقايق 
و جلوه دادن حق به صورت باطل و باطل به صورت حق سرمايه گذاري عظيمي كرده 
و  داده  شكل  خود  سلطه جويانه  اهداف  راستاي  در  را  عمومي  افكار  مي كند  تالش  و 
منحرف نمايد، وظيفة رهبران و دولتمردان نظام مقدس جمهوري اسالمي است كه با 
استفاده از همة امكانات به مقابله با اين هجمة تبليغاتي و فضاسازي برخيزند. تداوم و 
بسط ديپلماسي نامه در مقطع كنوني با هدف تحليل وضعيت حاكم بر جامعة جهاني و 
ريشه يابي علل و عوامل نابسامانيها و مشكالت گريبان گير بشر معاصر و در عين حال، 
يكي از راههاي مؤثر برون رفت از شرايط نامطلوب موجود جهان و همچنين تبيين مواضع 
بر حق جمهوري اسالمي مي باشد. از اين رو، بيان ديدگاهها و نقطه نظرات نظام مقدس 
جمهوري اسالمي به صورتي شفاف و روشن، برخي جريان سازيهاي سياسي و جنگ رواني 
ـ تبليغاتي دشمنان را نيز خنثي نموده و خالقيت جمهوري اسالمي را در صحنة جهاني به 

منصة ظهور مي رساند. 

                  پيشگفتار   
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اصوالً در فضاي حاكم بر روابط بين الملل كه «قدرت» مبادرت به تبيين و تعريف 
تحوالت مي نمايد، پيشگامي در طرح روشها ي منطقي و طرح روشمند حقيقت از جمله 
نامه نگاري به سران دولتها و شخصيتهاي سياسي و ديني شيوة موفق و مؤثري است كه 
جوسازي، تحريف و قلب واقعيتها را خنثي و در عين حال، پيام حق را به گوش ملتها و 
مردمي كه مانند ما فكر مي كنند و داراي فطرت الهي هستند، مي رساند. جان ماية همة اين 
نامه ها و پيامها را مي توان در احياء و اعالي كلمات وحياني «انذار» و «تبشير» خالصه نمود؛ 

شيوه اي كه انبياء الهي براي آن مأمور شده بودند. 
پرواضح است كه ابتكار دكتر احمدي نژاد در احياي «ديپلماسي نامه» به عنوان بخشي از 
رويكرد دولت نهم در اتخاذ دكترين سياست فعال و پويا، در جهت خنثي سازي ترفندهاي 
دشمنان و نظامهاي استكباري، من جمله تحريف واقعيتها از يك سو، و رساندن صداي 
مستضعفان جهان به گوش همة جوامع و ملتها از ديگر سو مورد استفاده قرار گرفت. نتيجة 
اينكه، هدف از تدبير جمهوري اسالمي در اتخاذ «ديپلماسي نامه» صدور پيام از مواضع جبهة 
حق، بي لكنت زبان و مقابله با ادعاهاي زورمدارانة جبهة باطل بوده است. امري كه در حوزة 
سياست، قدرت و رسانه موجبات تفكر و تحولي نوپديد شد. آثار و نتايجي كه پرفسور 
حميد موالنا، مشاور رئيس جمهور و استاد و مديرگروه ارتباطات بين الملل دانشگاه امريكن 
دي سي در مقدمة اين اثر از آن به عنوان «ديپلماسي جامع» ياد كرده و ابعادي جديد از آن 

را با تكيه بر مواريث اسالميـ  ايراني براي دانش پژوهان مورد تبيين قرارداد .
بدين وسيله، ضمن تقدير از ايشان، متن نامه هاي جناب آقاي دكتر احمدي ن ژاد رئيس 
جمهوري اسالمي ايران را با عنوان ديپلماسي نامه مشتمل بر نامه هاي رئيس جمهوري 
اسالمي ايران به سران برخي كشورها،  مردم امريكا، پاپ بنديكت شانزدهم (رهبر كاتوليكهاي 
جهان)، مادر امريكايي و باراك اوباما (رئيس جمهور منتخب امريكا) به آحاد ملت بزرگ 

ايران تقديم مي كنيم.

معاونت ارتباطات و اطالع رساني 
مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري 
دهم آذر سال يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت هجري شمسي 
مطابق با يكم ذي الحجه 1429 هجري قمري
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مقدمه
ديپلماسي جامع يك ديپلماسي همگرا و پايدار است و هدف آن خالقيت فكري و عملي 
در تمام سطوح تعامالت بين المللي مي باشد. استفاده از روش و متد مكتوب و تبادل بين  سران 
دو يا چند كشور تنها يكي از طرق ديپلماسي جامع مي باشد. تاريخ ديپلماسي نامه  مانند تاريخ 
خود ديپلماسي، تاريخ طوالني،  قديمي و سنتي دارد. ديپلماسي جامع با «ديپلماسي خصوصي» 
و «ديپلماسي عمومي» فرق مي كند و در حقيقت چيزي فراسو و باالتر و وسيع تر از آنهاست. 
ديپلماسي جامع؛  ديپلماسي رسمي، خصوصي، پشت پرده، دسيسه آميز و ساخت و پاخت 
بيسماركي قرن نوزدهم را پشت سر مي گذارد و از ديپلماسي به اصطالح عمومي رسانه اي و 
پروپاگانداي قرن بيستم و عصر حاضر هم عبور مي كند. ديپلماسي جامع فراسوي فعاليتهاي 
جغرافياي سياسي (ژئوپلتيك)، اقتصاد سياسي، نظامي، صنعتي و بازرگاني است. ديپلماسي 
جامع، ديپلماسي فكر و انديشه است؛ چند بُعدي است؛ مادي و معنوي، حقيقت محور و 
آينده گرا، و در عين حال واقع بينانه است. در ديپلماسي جامع، فرهنگ، ابزار و آالت نيست 

بلكه همانند اعتقاد، ايمان، باورها و اراده،  ثقل قدرت به حساب مي آيد.
فروپاشي هيمنه و ابهت تصويرگرايي و شالوده شكني در انگاره سازيهاي مسلط، 
يكي از متدهاي ديپلماسي جامع است.  ارتباطات چهره به چهره، مستقيم و واقع گرايانه، 
روشهاي ديگري در اين گونه ديپلماسي به شمار مي رود. هر قدم و تصميم در ديپلماسي 

جامع،  چارچوب و افق بزرگ تري را در نظر مي گيرد.
ديپلماسي يك واژة التين و اروپايي است ولي جريان آن بسيار قديمي و باستاني است 
و معني و روش آن در طول تاريخ و زمان و مكان فرق كرده و اعتال يا انحطاط يافته است. 
از ديدگاه غرب، فن و هنر ديپلماسي براي تحقق منافع ملي يك كشور از طريق مذاكرات، 

ديپلماسي جامع
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معامالت و تفاهم تعريف شده است، در حالي كه ديپلماسي در چارچوب اصول اسالمي، 
تحقق اهداف امت اسالمي در مسير تكامل جامعة بشريت است. در توجيه اصل ديپلماسي 
از منظر غرب، ارزشها و روشهاي سياسي از طريق تساهل و تسامح روح جهان شمولي 
پيدا مي كند و ارزشهاي ديگران و روشهاي آنان در حاشيه قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، 
با تسلط و تغّلب ديپلماسي دولتهاي ملي غرب و اصول مناسبات مدرن روابط بين المللي، 
هرگونه مفاهيم ديگري از ديپلماسي كه براي امت اسالمي و به طور كلي بشريت، بشارتي 

نوپديد داشته باشد، دور از ذهن مي نمايد.
اين جا است كه با عنايت به آية مباركة 28 سورة سبا «ما ارسلناك اال كافّه للناس بشيراً 
و نديراً ولكن اكثرالناس ال يعلمون». (و ما تو را جز براي اينكه عموم بشر را به رحمت 
خدا بشارت دهي و از عذابش ترساني، نفرستاديم وليكن اكثر مردم از اين حقيقت آگاه 
نيستند). ديپلماسي اسالمي بايد ابعاد فرهنگي، سياسي، اقتصادي، ارتباطي و اجتماعي 
جهان امروز را در تراز حقيقت به گوش ساكنين اين دنيا برساند. ديپلماسي غربي قدرت 
خود را در درون اخالق درگير نمي كند، زيرا منافع ملي به تنهايي هدف اصلي آن مي باشد؛ 
در حالي كه يكي از غايات بسيار مهم ديپلماسي اسالمي عالوه بر باز دارندگي دشمنان 
و جلوگيري از تجاوز آنان بر منابع طبيعي، مسئول تأمين كرامت انساني و عزت امت 

اسالمي نيز مي باشد.
يكي از ابعاد بسيار مهم اسالم، برقراري حكومت اسالمي در مدينه و برقراري روابط 

سياسي و اقتصادي و اجتماعي و ديني با ديگر سرزمينها و دولتهاي وقت بود.
ميراث بزرگي كه از ديپلماسي پيامبر (ص) اسالم به ما رسيده است، نامه هايي است 
كه وي براي سران دول زمانة خود فرستادند. نامة پيامبر(ص) به هراكليوس قيصر روم؛ 
خسروپرويز امپراطور ايران؛  نجاشي، بزرگ حبشه؛ مقوس فرماندار مصر؛  حيفر و عباده 
پسران الجلندي، فرمانروايان عمان و به حارث پسر ابي شمر از پادشاهان تابع امپراطوري 
روم شرقي از جملة آنها بود. پيامبر اسالم ديپلماسي و سياست خارجي حكومت اسالمي 
را در راستاي ابالغ رسالت طراحي كرد و هدف آن به دست آوردن اصول متعالي و 
ارزشهاي الهي براي سعادت انسان است و نه براي به دست آوردن قدرت، و اين يك 
نوآوري نسبت به جهان بشريت بود. مخاطب اين ديپلماسي، جوامع بشري هستند؛ يعني 

تمام انسانهايي كه آن روز بودند و تمام آن انسانهايي كه بعدها خواهند آمد.
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امروز دنياي اسالم و امت اسالمي بايد اين اصل ديپلماسي پيامبر(ص) را مطالعه و 
مرور كرده و آنها را به برنامه ريزي و سياستگذاري جاري خود تبديل نمايد. اگر سياست 
خارجي عبارت است از مجموعة اهداف و روشهايي است كه يك دولت در مقابل دول 
خارجي در جهت دفاع از منابع ملي خود دنبال مي كند، پس معناي تالش براي پيشبرد 

بندگي خدا و مبارزه با طاغوت در سطح جهاني چگونه بايد تعقيب گردد؟
ما مي دانيم كه سياست خارجي و ديپلماسي پيامبر اعظم اسالم (ص) بر مبنا و شالودة 
عدالت استوار بود. خدا محوري بُعد ديگر اين سياست را شامل مي شد. قانون محوري 
زاوية مهم سياست خارجي اسالم بود و مرز بنديهاي اعتقادي، اصالت عقيده و ايمان، 
 اهميت آزادي در انجام وظايف اجتماعي و ديني،  و اولويت صلح و تعامل بر جنگ و زد 
و خورد، محورهاي اصلي ديپلماسي اسالمي را تشكيل مي داد. تعجبي نيست كه اولين 
قانون تدوين شدة بين المللي براي صلح و جنگ از سوي اسالم و پيامبر عظيم الشأن آن در 
تاريخ ثبت گرديد. تقريباً هزارسال طول كشيد تا اروپا و كشورهاي غربي توسط گراتيوس 

هلندي به تدوين قانون بين المللي غرب دست  زدند.
ويژگي ديگر مهم ديپلماسي پيامبر اكرم (ص) كه تأثير عميقي بر فرهنگ اسالمي 
و فرهنگ كشورهاي ديگر گذاشت، محوريت حق و حق گرا بودن اسالم و حكومت 
اسالمي بود. پيامبر (ص) در ديپلماسي و تبليغ خود امكان مشاركت ساير اقوام و ملل را 
در عرصة بين المللي فراهم نمود و بسياري از ايرانيان و روميان و ملل ديگر كه با تكيه 
به فرهنگ و تمدن ريشه دار خود با يكديگر در زد و خورد بودند را به تعامل با اسالم 
فراخواندند. پيامبر اعظم (ص) با هجرت خود به مدينه و تأسيس اولين نظام و حكومت 
اسالمي و با پيماني كه با ساكنان، رهبران و گروههاي مختلف ديني،  نژادي و قبليه اي تنظيم 
و امضاء كرد،  اولين قانون اساسي مّدون و نوشته شدة دنيا را به وجود آورد. پيمان نامة پيامبر 
اسالم كه متشكل از 52 ماده و بند است و مهاجر،  انصار و ديگران،  كه گاهي از آن به نام 
«منشور مدينه» نيز ياد كرده اند، در حقيقت مرزهاي حقوقي جامعة سياسي مدينه را تعيين 

و روابط بين حكومت،  فرد و جامعه را در اولين نظام اسالمي تبيين كرده است.
اين پيمان مدينه و قانون اساسي اولية اسالم بود كه شش سال بعد يعني در بهار سال 
ششم هجري مطابق با سال 628 ميالدي، زمينه را براي عقد قرارداد معروف «حديبيه» 
براي قريش و اهل مّكه فراهم نمود و عاقبت به پيروزي نظام اسالمي انجاميد و شهر مكه 
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به دست مسلمانان فتح گرديد. مذاكرات قرارداد «حديبيه» يكي از پر آوازه ترين مؤلفه هاي 
ديپلماسي اسالمي است.

امروز سؤال بزرگ براي جوامع اسالمي اين است كه آيا ديپلماسي بين المللي رايج كنوني، 
يك ديپلماسي فعال اخالقي و معنوي است يا تنها مرحلة ديگري از تحوالت است كه غرب 
در مركز و جهان اسالم درحاشيه قرار دارد؟ آيا ديپلماسي به اصطالح عمومي امروز،  كاربرد 
اجتماعي اطالعات و اهداف اجتماعي اصيل جامعة اسالمي را آسان مي سازد يا از آن ممانعت 
مي كند؟پرواضح است كه  ديپلماسي اسالمي؛ ديپلماسي اخالقي، جامع و اصولي است ونه 
اطالعاتي. اين اسالم و نظرية توحيد است كه معيارهاي ديپلماسي اسالمي را تعيين مي كند و نه 
برعكس. عالوه بر اين، يكي از خصائص ديپلماسي جامع، بهره گيري از فنون مختلف بيان 
و ارتباطات براي راهبري آن مي باشد. فصاحت و بالغت يك ديپلمات، مخاطب قراردادن 
عقل و عاطفه، ايجاز و روشنگري در ارائة سخن، بهره گيري از قالبهاي مأنوس و محبوب 
مخاطبين، انگيزه بخشي براي كسب توجه، اعتبار بخشي به پيام و مبلغ ارتباط،  اقناع مردم 
به وسيلة حقايق مورد پذيرش عقل،  نگاه به نيازهاي دنيوي و معنوي مردم و....،  همه اينها 
از روشهاي مؤثر ديپلماسي جامع مي باشد. فعاليتهاي چند بُعدي حضرت امام خميني(ره) 
در نجف اشرف قبل از پيروزي انقالب اسالمي ايران، ارتباطات و رهنمودهاي ايشان 
هنگام اقامت در پاريس، و باالتر از همه، حضور ايشان در صحنة بين المللي در پيروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي ايران و نامة آن بزرگوار به گورباچف رئيس اتحاد جماهير 

شوروي سابق، نمونه هايي از ديپلماسي اسالمي در سطح جهاني و بين المللي مي باشد.
در قسم اخير آن، نامة تبريك رئيس جمهوري ايران به رئيس جمهوري منتخب اياالت 
متحدة امريكا از ديد ناظران بين المللي يك اقدام بي سابقه و هوشمندانه از طرف دكتر 
احمدي نژاد بود كه فضا را به نفع ايران تغيير داده و ابتكار عمل را از جنبة تبليغاتي از 
دشمنان ايران گرفت. نامة دكتر احمدي نژاد به اوباما، همچنين نشانگر شكل گيري محيط 
جديدي در دنياي امروزي است كه سران دول در هر مرتبه اي، مسئول قول و قرارهايي 
هستند كه از آن سخن به ميان آورده اند. نامة رئيس جمهور ايران،  همانند سخنان او در 
دانشگاه كلمبيا اين مفهوم را به مردم امريكا و افكار عمومي دنيا منتقل مي كرد كه ايران اهل 

گفت و گو و منطق است نه زورگويي و دخالت در امور ديگران.
جملة مشهور اوباما بالفاصله پس از پيروزي انتخاباتي اش فرصت مناسبي در سطح 
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«پيروزي  گفت:  كه  آنجا  شود؛  استفاده  آن  از  بود  الزم  كه  بود  كرده  ايجاد  بين المللي 
(انتخاباتي) به تنهايي تغييري نيست كه ما به دنبالش هستيم. اين تنها فرصتي است براي 
ما تا تغيير را ايجاد كنيم و تغيير اتفاق نخواهد افتاد اگر ما به روشهاي گذشته رجوع 
كنيم.» چنين اظهاراتي، بار سنگيني را به دوش رئيس جمهور منتخب امريكا گذاشت و 
احمدي نژاد از آن استفاده نمود و در نامة خود به او متذكر شد كه: «توقع عمومي اين است 
كه پاسخگويي سريع و روشني به مطالبة تحول صحيح و اساسي در سياستهاي داخلي 
و خارجي دولت امريكا كه خواست همة ملتهاي جهان و ملت امريكاست، سر لوحه و 
محور همة برنامه ها و اقدامات دولت آيندة شما قرار گيرد.» به عبارت ديگر، «ملتهاي جهان 
انتظار دارند كه سياستهاي مبتني بر جنگ طلبي،  اشغالگري،  زورگويي، فريبكاري،  تحقير 
ملتها و تحميل روابط تبعيض آلود و غير عادالنه بر آنان و بر مناسبات جهاني كه موجب 
انزجار همة ملتها و اكثريت دولتها از حاكمان امريكا و مشوء شدن حيثيت مردم آن كشور 
شده است، به رفتاري مبتني بر عدالت و اقدام به حقوق انسانها و ملتها، دوستي و عدم 
دخالت در امور ديگران تبديل گردد و دايرة دخالتهاي دولت امريكا به مرزهاي جغرافيايي 

آن كشور محدود شود.»
از اين رو، بايد اذعان كرد كه استفاده از رسانة  نامه نگاري به جاي رسانه هاي معمولي 
چون مطبوعات و راديو و تلويزيون، يكي از بهترين طريق، مؤثرترين روش و مطمئن ترين 
وسيله در استيضاح سياستهاي جهاني امريكا بود. نامة احمدي نژاد به اوباما نشان مي داد 
كه امريكا دور نمايي پيچيده و دشوار در پيش دارد و اياالت متحده از طريق سياستهاي 
سلطه گرانه خود در دنيا، منزوي و بيگانه شده است و اين نگاه خير و شّر و يا سفيد و 
سياه امريكا به دنيا بايد تغيير كند. عالوه بر اين، رئيس جمهور جديد امريكا تا دير نشده 
بايد چاره اي به تحوالت اساسي،  عادالنه  و واقعي در سياستها و رفتارهاي امريكا در منطقة 
خاورميانه بيفكند، تا رفتار ناعادالنة شصت ساله به سوي استيفاي حقوق حقة ملتها در 
مورد فلسطين، عراق و غيره تغيير جهت دهد؛ ضمن اينكه فاش مي گوييم كه نبايد انتظار 
اصالحات را در سياست خارجي امريكا داشت. با اين وصف، دكتر احمدي نژاد با نوشتن 
اين نامه قبل از اينكه دشمنان ايران از انتخابات امريكا سوء استفاده كرده و محيط بين الملل 
را راجع به ايران مخدوش كنند، پيشقدمي نموده و معني اين انتخاب مردم امريكا را آن 

طور كه بايد، به افكار عمومي امريكا و شخص اوباما  رسانيد.
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همچنين با اين نامه، ديپلماسي احمدي نژاد، توپ سياست را به امريكاي اوباما برگردانده 
است. در زبان ديپلماسي، اين نامة نسبتاً كوتاه و توصيه آميز و مصلحت گو بدون اينكه عينًا 
به موضوع مناسبات دو كشور پرداخته باشد،  خطوط قرمز جمهوري اسالمي ايران را نيز 
اعالم كرده است. عدم امكان آشتي در صورت ادامة سياست سلطه جويانه امريكا،  حفظ 
جايگاه عزت مدارانه جمهوري اسالمي ايران، عدم امكان مصالحه و مذاكره در خصوص 
اصول و ارزشها،  و عدم عقب نشيني از مواضع برحق جمهوري اسالمي ايران از مهمترين 

مؤلفه  هاي اشاره شدة رئيس جمهوري اسالمي ايران در اين باره مي باشد.
نامه هاي دكتر احمدي نژاد،  رئيس جمهوري اسالمي ايران به سران كشورها، پاپ بنديكت 
شانزدهم (رهبر كاتوليكهاي جهان)، باراك اوباما و شهروندان كشورهاي مختلف در راستا 
و احياء اين سنت و روش حقيقت مند در ديپلماسي است. هر روش و متد ارتباطات،  از 
جمله نامه نگاري،  استناد و تأثير ويژة خود را دارا مي باشد. نامه هاي رئيس جمهور ايران 
در سطح بين المللي منابع مفيد و مهمي در مطالعه و بررسي كيفيت ديپلماسي در تاريخ 

معاصر مي باشد.

                                                                                         
سيد حميد موالنا

تهران، هشتم آذر سال يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت هجري شمسي 
مطابق با بيست و نهم  ذي القعده 1429 هجري قمري
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير انصاره و اعوانه و 

المستشهدين بين يديه.

مردم شريف امريكا؛
اگر فعاليتهاي دولت امريكا در اين منطقه از جهان و تأثيرات منفي آن در زندگي 
ملتهاي ما و نابسامانيها و جنگهايي كه دولت امريكا مسبب آن است و آن نتايج تأسف بار 

مداخلة امريكا در ساير كشورهاي جهان نبود.
همچنين اگر يكتا پرستي ، حق جويي وعدالت خواهي مردم امريكا از يك طرف و 
پنهان كاري و جلوگيري دولت امريكا از نشر حقايق و واقعيتهاي موجود وجود نداشت؛ و 
اگر همة ما در قبال آزادي ، حرمت و كرامت انساني مسئوليت مشترك نداشتيم، ضرورتي 

براي گفتگو با شما وجود نمي داشت. 
بايد اذعان كرد كه هر چند تقدير الهي دو كشور ايران و امريكا را در فاصلة دوري از 
يكديگر قرار داده است ، اما ارزشها و روح كلي انساني كه از برتري كرامت و فضيلت همة 

انسانها سخن  مي گويد، دو ملت بزرگ را به يكديگر نزديك كرده است .
هر دو ملت خداپرست ، حقيقت جو و عدالت طلب و خواهان شرافت و عزت و 
كمال هستند .همه از ترويج ارزشها و خصلتهاي انساني نظير محبت ، وحدت و همدلي، 
احترام به حقوق انسانها و پشتيباني از حق و انصاف و دفاع از انسانهاي مظلوم در برابر 

زورگويان خرسند  مي شوند و لذت  مي برند .
و  محرومان  به  خدمت  خصوص در  به  يكديگر  به  خدمت  خوبيها ، در  همه در 
مظلومان ميل مشترك داريم و از بي عدالتيها ، پايمال شدن حقوق انسانها و تحقيرها 

نامة رئيس جمهوري اسالمي ايران به مردم امريكا
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ناراحت  مي شويم .
همه از گمراهي و فريب و نيرنگ بيزاريم و دوستدار هدايت، نور، يكرنگي و اخالص 
هستيم. فطرت انساني دو ملت بزرگ ايران و امريكا بر حقيقت آنچه گفتم، گواهي  مي دهد.

مردم شريف امريكا؛
ملت ما همواره دست دوستي و مودت را به سوي همة ملتهاي جهان دراز كرده است. 
صدها هزار نفر از هموطنان ايراني من با صلح و صفا در كنار شما زندگي  مي كنند و عمومًا 
منشأ خدمات شايسته اي در جامعة شما هستند . مردم ما سالها با شما در ارتباط بوده اند 
و علي رغم سخت گيري بال وجه مقامات امريكايي، رفت و آمدها و دوستيها ادامه يافته 

است .
همچنان كه گفتم، ما دغدغه هاي مشترك داريم و از نا هنجاريها و  نابسامانيها در جهان 
امروز رنج  مي بريم. ما و شما از درد و غم روز افزون مردم مظلوم فلسطين ناراحتيم. 
تجاوزات مستمر حكومت صهيونيستي زندگي را بر صاحبان اصلي سرزمين فلسطين هر 
روز سخت تر  مي كند. حكومت صهيونيستي در جلوي دوربينها و چشمان ناظران جهاني 
مردم بي دفاع را بمباران و خانه ها را با بلدوزر تخريب  مي كند ، دانش آموزان را در خيابان 
و كوچه به رگبار  مي بندد و خانواده ها را چشم به  راه و فرزندانشان را عزادار  مي كند. روزي 

نيست كه آنان به جنايتي تازه دست نزنند.
مادران فلسطيني نظير مادران ايراني و امريكايي فرزندان خود را دوست دارند و از 
زخمي شدن و زنداني شدن و كشته شدن آنان به شدت اندوهناك  مي شوند . كدام مادر 

است كه در سوگ فرزند خود ناراحت نشود ؟
شصت سال است رژيم صهيونيستي ميليونها نفر از ساكنان سرزمين فلسطين را آواره 
كرده است . بسياري از آوارگان در غربت و در اردوگاهها از دنيا رفته اند و فرزندان آنان 

جواني را پشت سر گذاشته اند و در آرزوي بازگشت به وطن به پيري  مي رسند .
شما خود بهتر  مي دانيد كه دولت امريكا با حمايت بي دريغ و دائمي خود از رژيم 
صهيونيستي، او را در انجام اين جنايات تشويق كرده است . دولت امريكا اجازه نداده 
است شوراي امنيت سازمان ملل حكومت غاصب صهيونيستي را محكوم نمايد . چه كسي 

 مي تواند اين عهد شكني و جفاي دولت امريكا را نسبت به بشريت انكار كند ؟
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دولتها براي خدمت به ملتهاي خود سركار  مي آيند . هيچ ملتي به دولت خود اجازه 
نمي دهد از ستمگران حمايت كند، اما متأسفانه دولت امريكا به افكار عمومي مردم خود نيز 

توجه نداشته و پرچمدار حمايت از متجاوزان به حقوق مردم فلسطين بوده است .
عراق را ببينيد. از زمان حضور دولت امريكا در عراق تا كنون بيش از يكصد و پنجاه 
هزار نفر از مردم عراق كشته و صدها هزار نفر آواره گشته اند و تروريسم در عراق به 
شدت توسعه يافته است . با حضور دولت امريكا در عراق هيچ قدمي در ترميم ويرانيها ، 
ساخت زير بناها و رفع فقر برداشته نشده است . آنان وجود سالحهاي كشتار جمعي در 
عراق را بهانه كردند اما بعداً معلوم شد اين ادعا دروغ و فريب بوده است. گرچه صدام 
ساقط شد و مردم از سقوط صدام خوشحال شدند اما درد و رنج مردم عراق گسترده تر 

ادامه يافت .
در عراق حدود يكصد و پنجاه هزار نفر از سربازان امريكايي دور از خانواده خود 
و تحت فرماندهي دولت امريكا عمل  مي كنند.عدة قابل توجهي از آنان كشته و زخمي 
شده اند و حضور آنان در عراق ضربه اي به حيثيت دولت و ملت امريكا وارد آورده است. 
بارها مادران و خانواده هاي امريكايي نارضايتي خود را از حضور فرزندانشان در عراق 
در سرزميني كه هزاران كيلومتر با امريكا فاصله دارد، اعالم كرده اند و سربازان امريكايي 

 مي پرسند ما را براي چه به اينجا آورده ايد ؟
بعيد  مي دانم شما راضي باشيد ساالنه دهها ميليارد دالر از خزانة شما صرف اين 

لشكركشي شود. 

ملت شريف امريكا؛
شما خود شنيده ايد كه دولت امريكا مخالفان خود را از نقاط مختلف جهان شكار و 
بدون محاكمه و بدون نظارت بين المللي در زندانهاي مخوفي كه در اقصي نقاط جهان 
ايجاد كرده است، نگهداري  مي كند . خدا  مي داند اين زندانيان چه كساني هستند و به چه 
سرنوشت تلخي گرفتار شده اند . داستان غم انگيز زندان ابوغريب در عراق و گوانتانامو 
را شنيده ايد . البته دولت امريكا همة اين اقدامات را با ادعاي مبارزه با تروريسم توجيه 
 مي كند، ولي همه  مي دانند اين گونه اقدامات احساسات مردم جهان را جريحه دار  مي كند ، 

تروريسم را توسعه  مي دهد و حيثيت دولت امريكا را در نزد ملتها مخدوش  مي كند .



ديپلماسي نامه 18

اقدامات خالف قانون و اخالق دولت امريكا محدود به خارج از مرزها نمي شود.
شما خود شاهد هستيد، هر روز به بهانة مبارزه با تروريسم ، آزاديهاي مدني در امريكا 
محدود  مي شود . حتي حريم شخصي افراد معناي خود را از دست  مي دهد . قوانين قضايي 
و حقوق اساسي زير پا گذاشته  مي شود . تلفنها شنود و هر فرد مشكوك دستگير و يا حتي 
در خيابانها مورد ضرب و شتم واقع و يا با گلوله كشته  مي شود . من مطمئن هستم ملت 

امريكا اين نوع برخوردها را نمي پسندد و از اين نوع رفتارها بيزار و خشمگين است .
دولت امريكا به هيچ سازمان و شورايي پاسخگو نيست . دولت امريكا اعتبار سازمانهاي 

بين المللي به خصوص سازمان ملل و شوراي امنيت را نيز مخدوش كرده است .
اين جانب قصد ندارم در اين نامه به همة  نابسامانيها و مشكالت اشاره كنم .

منشاء اقتدار و آبروي يك دولت ، تانكها و هواپيما ها، موشكها و بمبهاي اتمي نيست؛ 
بلكه منطق استوار ، حق طلبي و خيرخواهي براي همة بشريت است.

اين ظن وجود دارد كه دولتمردان و صاحب  منصبان امريكايي با ادامة اعمال زور و با 
پنهان كاري و دور نگه داشتن مردم از اقدامات و برنامه هاي خود، امريكا را در وضعيت 

نامناسب تري قرار دهند.
نحوة حضور در  ناراضي است و با  رفتارها  اين گونه  امريكا از  ملت  ترديد  بدون 
انتخابات اخير، اين نارضايتي را نشان داد.اميدوارم به دنبال انتخابات اخير، دولت آقاي 

بوش پيام ملت امريكا را دريافت كرده باشد.
 سؤال اين جانب اين است كه :

آيا واقعاً نمي توان با شيوه بهتري حكومت كرد و با التزام به عدالت و به رسميت شناختن 
حقوق ملتها، ثروت و قدرت را به جاي تجاوز و جنگ افروزي در خدمت صلح و ثبات 

و رفاه و آسايش مردم قرار داد؟
همة ما تروريسم را محكوم مي كنيم چرا كه قربانيان اصلي تروريسم مردم بي گناه 
هستند. ولي آيا با جنگ و ويراني و كشتن صدها هزار انسان بي گناه مي توان تروريسم را 
مهار كرد؟ اگر چنين امري ميسر بود، پس چرا مشكل حل نشده است؟ تجربة حمله به 

عراق جلوي روي ماست.
حمايت از صهيونيستها چه ارمغاني براي ملت امريكا داشته است؟

تأسف بار است كه در نزد دولت امريكا، منافع صهيونيستهاي اشغالگر بر منافع ملت 
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امريكا و ساير ملتهاي جهان مقدم باشد.صهيونيستها چه خدمتي به ملت امريكا كرده اند كه 
دولت امريكا خود را به صهيونيستهاي بدنام و متجاوز متعهد مي داند؟ و آيا ترديدي وجود 
دارد كه شبكة صهيونيستي خود را بر بخش وسيعي از سيستمهاي بانكي و مالي و اقتصادي و 

فرهنگي و رسانه اي تحميل كرده است؟
توصيه اين جانب اين است كه به احترام بشريت و به احترام مردم امريكا، حقوق 
فلسطينيان براي زندگي در سرزمين و خانة خود به رسميت شناخته شود تا ميليونها آوارة 
فلسطيني به خانه و كاشانة خود برگردند و در يك همه پرسي، تكليف تمام سرزمين 

فلسطين و حكومت آيندة آن معلوم گردد. اين به نفع همه است.
اينك كه عراق داراي قانون اساسي ، دولت و مجلس مستقل است، آيا بازگشت 
افسران و سربازان امريكايي به كشورشان و اختصاص بودجه هاي سرسام آور نظامي، در 

جهت رفاه و آسايش مردم امريكا سودمند تر نيست؟
شما بهتر  مي دانيد كه هنوز عده اي از آسيب ديدگان طوفان كاترينا در رنج هستند و 

فقرا و بي خانمانهاي زيادي وجود دارند . 

و سخني نيز با برندگان انتخابات در امريكا دارم؛
دولتهاي زيادي تا كنون در امريكا حكومت كرده اند، دولتهايي كه خوشنام بوده اند و 
دولتهايي كه مردم امريكا و ساير ملتها از آنان به نيكي ياد نمي كنند.شما نيز كه در بخش 
مهمي از حكومت امريكا حضور يافته ايد ، در معرض قضاوت مردم و تاريخ خواهيد بود.

اگر حكومت امريكا با چالشهاي امروز در داخل و خارج امريكا با نگاه مبتني بر حق 
و عدالت مواجه شود، خواهد توانست تا حدودي گذشته هاي نابه سامان را جبران نمايد 
و انزجار جهاني را كاهش دهد. و اگر مسير همان باشد كه تاكنون طي شده است، دور از 
انتظار نيست كه ملت امريكا گروه جديد را نيز نفي كند و به سرنوشت قبليها دچار شوند؛ 
اگر چه انتخابات امريكا در واقع شكست سياستهاي دولت امريكاست و نه پيروزي شما . 

گرچه اين موضوعات در نامه به آقاي بوش مفصًال تشريح شده بود . 

و خالصه كالم اينكه:
مي توان با ادبيات ديگري متفاوت از ادبيات زور و بي عدالتي حكومت راند. مي توان 
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خالصانه در خدمت ارزشهاي مشترك انساني ، صداقت و محبت بود و بدون ايجاد تنش، 
تهديد ، تحميل و جنگ؛ رفاه و آسايش را به ارمغان آورد.

مي توان با توحيد و خداپرستي و با اخالق و معنويت و با درسهايي كه پيامبران الهي 
داده اند، جهان را به سمت كمال مطلوب خويش پيش برد. در آن صورت مردم امريكا كه 

مردمي  خداپرست و پيرو اديان الهي هستند، بر همة مشكالت غلبه خواهند كرد.
آنچه گفتم بخشي از دغدغه هاي اين جانب بود.مطمئنم شما مردم امريكا نقش مهمي 
در استواري عدالت و معنويت در جهان ايفا خواهيد كرد. وعده هاي خداوند و پيامبران 
الهي محقق خواهد شد و عدل و راستي در جهان مستقر خواهد گرديد و همة ملتها در 

فضايي آكنده از عشق و برادري به زندگي حقيقي دست خواهند يافت.
هيئت حاكمه و صاحب منصبان و قدرتمندان امريكا، راههاي بي بازگشت را انتخاب 
نكنند. طبق تعليمات انبياء الهي، سرانجام ظلم ، سقوط و نابودي است. اينك راه بازگشت 

به ايمان و معنويت هموار است.
به كالم آسماني قرآن كريم توجه كنيم كه مي فرمايد: «و اما كسي كه توبه كند و ايمان 

آورد و به كار شايسته پردازد، اميد است كه در گروه نجات يافتگان قرار گيرد.
و پروردگار تو هر چه بخواهد مي آفريند و برمي گزيند و آنان اختياري ندارند. منزه 

است خدا و از آنچه با او شريك قرار مي دهند.»
سربلندي همة ملتهاي جهان، ملت ايران و امريكا را از خداوند متعال مسئلت مي كنم. 

 محمود احمدي نژاد
        رئيس جمهوري اسالمى ايران
تهران، ششم آذرماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد وپنج هجري شمسي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
جناب آقاي جرج . دبليو . بوش، رئيس جمهوري اياالت متحده امريكا

مدتي در اين انديشه بودم چگونه مي توان تناقضات غير قابل انكار موجود در صحنة 
بين المللي را كه مدام مورد بحث محافل مردمي به خصوص مجامع سياسي و دانشجويي 
است، توجيه كرد . سؤاالت زيادي در اين مورد بي جواب مانده  است، لذا تصميم گرفتم 
شمه اي از اين تناقضات و سؤاالت را مطرح كنم ، شايد فرصتي براي تصحيح آنها فراهم 

آيد .
آيا مي شود پيرو حضرت مسيح (ع) پيامبر بزرگ الهي بود؛

خود را متعهد به حقوق بشر دانست ؛ 
ليبراليسم را الگوي تمدني معرفي كرد؛

با گسترش سالحهاي هسته اي و كشتار جمعي اعالم مخالفت نمود؛
مبارزه با تروريسم را شعار خود قرار داد؛ 

و در نهايت، براي تشكيل جامعة واحد جهاني تالش كرد؛ جـامعه اي كه قرار است 
حضرت مسيح (ع) و صالحان زمين در آن حكومت كنند . 

اما در عين حال ؛ 
كشورها مورد تعرض قرار گيرند ، جان وحيثيت و هستي افراد از ارزش ساقط شود و 
مثًال فقط با احتمال حضور چند مجرم در يك روستا  يا شهر و يا كاروان ، تمام آن روستا 

يا شهر و يا كاروان به آتش كشيده شود؟
يا با احتمال وجود سالحهاي كشتـار جمعي در يك كشور ، آن كشور تصرف شود، 
حدود صد هزار نفر از جمعيت آن كشته شوند ، منابع آب و كشاورزي و صنعت آن منهدم 

گردد و نزديك به صد و هشتاد هزار نفر نيروي نظامي در آن مستقر گردد؟

نامة رئيس  جمهوري اسالمي ايران به جرج دبليو بوش،
 رئيس جمهوري امريكا
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حريم مقدس خانه هاي شهروندان شكسته گردد و شايد بيش از پنجاه سال يك 
كشور به عقب برگردانده شود ؛ با چه هزينه اي ؟ با صرف صدها ميليارد دالر از خزانة 
يك كشور و بعضي كشورهاي ديگر و با اعزام دهها هزار از جوانان به عنوان سربازان 
نيروي مهاجم، قرار دادن آنان در معرض كشتار و دور كردن آنان از خانواده هاي خود ، 
آلوده كردن دست آنان به خون ديگران و اعمال فشارهاي روحي و رواني به آنان به نحوي 
كه هر روز تعدادي از آنان خودكشي كنند و وقتي به كشور خود برمي گردند، رنجور و 
افسرده باشند و با امراض گوناگون سر و كار داشته باشند . تعدادي نيز كشته شده و جنازه 

هاي آنان تحويل خانواده هاي آنان گردد؟ 
به بهانة وجود سالحهاي كشتار جمعي اين تراژدي بزرگ براي مردم كشور اشغال 
شده و مردم كشور اشغال كننده اتفاق  مي افتد ، بعد معلوم مي شود سالح كشتار جمعي 

وجود نداشته است . 
البته صدام يك ديكتاتور جنايتكار بود . اما قصد از جنگ نه سرنگوني او بلكه حذف 
سالحهاي كشتار جمعي اعالم شده بود . صدام در اين مسير سرنگون شد و مردم منطقه 
از اين سرنگوني ابراز رضايت كردند . صدام در تمام طول جنگ تحميلي عليه ايران مورد 

حمايت غرب بود .
 

آقاي رئيس جمهور؛
شايد بدانيد من يك معلم هستـم . دانشجويان مي پرسند اين اقدامات را چگونه مي توان 
با ارزشهاي صدر اين كالم من جمله تعهد به آيين حضرت مسيح (ع) پيامبر صلح و رحمت 

تطبيق داد ؟ 
متهماني در گوانتانامو در بند هستنـد كه محاكمه نمي شوند ، به وكيل دسترسي ندارند، 
خانواده هاي آنان نمي توانند آنان را ببيننـد و در خارج از كشور خود نگهداري مي شوند 
و هيچ نظارت بين المللي بر آنان نيست. معلوم نيست اينها زنداني هستند، اسير جنگي اند، 

متهم اند و يا محكوم ؟ 
بازرسان اتحاديه اروپايي تأييد كرده اند كه زندانهاي مخفي در اروپا هم وجود دارد. 
من نتوانستم ربودن افراد و نگه داشتن آنان را در زندانهاي مخفي با هيچ يك از نظامهاي 
قضايي دنيا تطبيق دهم و نفهميدم كه اين اقدامات با كدام يك از ارزشهاي صدر اين مقال 
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تطابق دارد؛ با تعليمات حضرت مسيح (ع) يا حقوق بشر يا ارزشهاي ليبراليسم . 
جوانان، دانشجويان و مردم در مورد پديدة اسرائيل سؤاالت زيادي دارند. حتماً بعضي 
از آنها را شنيده ايد . در طول تاريخ كشورهاي زيادي اشغال شده اند اما از پديده هاي 

نوظهور عصر ما ، تأسيس يك كشور جديد با مردماني جديد است . 
دانشجويان مي گويند شصت سال پيش چنين كشوري وجود نداشت . اسناد و كرة 
جغرافيايي قديمي را نشان  مي دهند و  مي گويند هر چه جستجو مي كنيم كشوري به نام 
اسرائيل نمي بينيم . مجبورم آنان را راهنمايي كنم تا تاريخ جنگ جهاني اول و دوم را مطالعه 

كنند.
 يكبار يكي از دانشجويان گفت، در طول جنگ جهاني دوم كه دهها ميليون نفر در آن كشته 
شدند، اخبار جنگ به سرعت از جانب متخاصمين منتشر مي شد و هر كدام پيروزيهاي خود 
و شكستهاي طرف مقابل را اعالم  مي كردند. بعد از جنگ، ادعا شد كه شش ميليون يهودي 

كشتــه شده اند؛ شش ميليون نفر كه با حداقل دو ميليون خــانواده نسبت داشتـه اند . 
فرض كنيم اين خبر صحيح باشد، آيا نتيجة منطقي آن  مي تواند تأسيس كشور اسرائيل 
در منطقة خاورميانه و يا حمايت از آن باشد؟ اين پديده چگونه تحليل و تفسير مي شود؟ 

آقاي رئيس جمهور؛
حتماً مي دانيد اسرائيل با چه هزينه ها و پيامدهايي تأسيس شد : 

- با كشته شدن هزاران نفر؛ 
- با آواره شدن چند ميليون نفر از بوميان منطقه؛ 

- با تخريب صدها هزار هكتار از مزارع و باغات زيتون و با تخريب شهرها و 
آباديها. 

اين تراژدي منحصر به زمان تأسيس نيست، متأسفانه شصت سال است كه ادامه دارد. 
رژيمي تأسيس شده است كه حتي به بچه ها رحم نمي كند ، خانه ها را بر سر مردم 
خراب مي كند، برنامة ترور شخصيتهاي فلسطيني را از قبل اعالم مي كند و هزاران فلسطيني 
را در زندانها نگهداري مي كند . چنين پديده  اي در قرون اخير كم نظير يـا بي نظير است. 

سؤال بـزرگ ديگر بسياري از مردم اين است كه چرا چنين رژيمي مورد حمايت 
است ؟ 
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آيا حمايت از چنين رژيمي حمايت از تعليمات حضرت مسيح (ع) يا حضرت موسي 
(ع) و يا منطبق بر ارزشهاي ليبراليستي است؟

و آيا واگذار نمودن حق تعيين سرنوشت تمام سرزمين فلسطين به صاحبان اصلي آن 
كه در داخل و خارج فلسطين هستند ، اعم از مسلمانان، يهوديان و مسيحيان ، با اصول 
دموكراسي و حقوق بشر و تعليمات انبياء منافات دارد ؟ اگر منافات ندارد، چرا با همه 

پرسي مخالفت مي شود ؟ 
دولت فلسطيني اخيراً با انتخاب مردم فلسطين روي كا ر آمد . همة ناظران بي طرف تأييد 
مي كنند اين دولت منتخب مردم است . با ناباوري دولت منتخب را تحت فشار قرار دادند 
و به او گفته شد بايد رژيم اسرائيل را به رسميت بشناسد و دست از مقاومت بردارد و 

برنامه هاي دولت قبل را تعقيب نمايد . 
اگر دولت فعلي فلسطيني چنين سياستهايي را از قبل اعالم كرده بود، آيا مردم فلسطين 
آن را انتخاب مي كردند؟ آيا اين نوع موضع گيري در مقابل دولت فلسطيني قابل تطبيق با 

ارزشهاي پيش گفته است؟ 
همچنين مردم  مي پرسند چرا هر قطعنامه اي كه در شوراي امنيت علية رژيم صهيونيستي 

مطرح مي گردد، وتو مي شود ؟

آقاي رئيس جمهور؛
مي دانيد با مردم زندگي مي كنم و دائم با آنان در تماس هستم. بسياري از مردم خاورميانه 
به نحوي با من تماس مي گيرند . آنان اين گونه سياستهاي چندگانه را با هيچ منطقي سازگار 
نمي دانند. شواهد نشان  مي دهد عموم مردم منطقه ، هر روز نسبت به سياستهاي اعمال 

شده عصباني تر مي شوند. 
قصد من طرح سؤاالت فراوان نيست اما  مي خواهم به چند نكتة ديگر هم اشاره 

كنم. 
چرا در منطقة خاورميانه هر پيشرفتي در علم و فناوري ، تهديدي عليه رژيم صهيونيستي 

تعبير و تبليغ  مي شود ؟ آيا تالش علمي و تحقيقاتي از حقوق اولية ملتها نيست ؟ 
شما احتماالً با تاريخ آشنايي داريد . غير از قرون وسطي ا، در چه مقطع تاريخي و در 
كجاي عالم پيشرفت علمي و فني يك جرم تلقي شده است؟ آيا فرض احتمال استفاده از 
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علوم در مقاصد نظامي  مي تواند دليلي بر مخالفت با علم و فن باشد؟ اگر چنين نتيجه گيري 
صحيح باشد، پس بايد با همة علوم مخالفت شود؛ حتي با فيزيك ، شيمي ، رياضيات ، 

علوم پزشكي ، مهندسي و ... .
در قضية عراق دروغي گفته شد، نتيجة آن چه بود؟ من ترديدي ندارم كه در تمام 
جوامع بشري دروغ امر ناپسندي است و جناب عالي هم دوست نداريد كسي به شما 

دروغ بگويد. 

آقاي رئيس جمهور؛
آيا ملتهاي مختلف در امريكاي التين حق دارند بپرسند چرا با حكومتهاي منتخب آنان 
در اين قاره مخالفت و در مقابل از كودتاگران حمايت  مي شود؟ چرا ساية تهديد دائمي 

باالي سر آنان است ؟ 
مردم افريقا مردمي پرتالش ، خالق و با استعداد هستند. آنان  مي توانند نقش مهم و 
ارزنده اي در تأمين نيازها و پيشرفت مادي و معنوي جامعة بشري ايفا كنند. فقر و تنگدستي 
در بخش بزرگي از افريقا مانع چنين نقشي است. آيا آنان حق دارند بپرسند چرا ثروت 
عظيم و معادن آنان به يغما برده  مي شود در حالي كه خود آنان بيش از ديگران نيازمند آن 

هستند؟آيا چنين اقداماتي با تعليمات حضرت مسيح و با حقوق بشر منطبق است ؟ 
ملت شجاع و مؤمن ايران هم سؤاالت زيادي دارند. از جمله، انجام كودتاي 28 مرداد 
در پنجاه و دو سال پيش و سرنگوني دولت قانوني وقت، مقابله با انقالب اسالمي و 
تبديل سفارت به ستاد حمايت از مخالفين جمهوري اسالمي مستند به هزاران برگ سند ، 
حمايت از صدام در جنگ عليه ايران ، سرنگون كردن هواپيماي مسافربري ايران ، توقيف 
اموال ملت ايران ، تهديدات روز افزون و ابراز ناراحتي و عصبانيت از پيشرفت علمي و 
هسته اي ملت ايران ، در حالي كه تمام ايرانيان به خاطر پيشرفت كشورشان شادند و جشن 
و سرور برپا كردند و موارد متعددي از ايـن دست كه از شرح آن در اين نامه  مي گذرم . 

آقاي رئيس جمهور؛
واقعة يازده سپتامبر واقعة هولناكي بود . كشتن بيگناهان در همه جاي دنيا تأسف بار و 
دردناك است . دولت ما همان موقع با اعالم تنفر از مسببين چنين وقايعي، به بازماندگان 
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حادثه تسليت گفت و اظهار همدردي كرد.
همة دولتها موظف اند از جان و مال و آبروي شهروندان خود محافظت كنند. آن طور كه 
گفته  مي شود دولت شما برخوردار از سيستمهاي امنيتي و حفاظتي و اطالعاتي گسترده اي 
است و حتي مخالفين خود را در خارج از مـرزها شكار  مي كند. عمليات يازده سپتامبر 
عمليات ساده اي نبود. آيا طراحي و اجراي عمليات بدون هماهنگي با سيستمهاي اطالعاتي 
و امنيتي و يـا نفوذ گسترده در آن  مي توانست امكان پذير باشد؟ البته اين يك احتمال عقاليي 
است. چرا ابعاد اين موضوع تا كنون مخفي مانده است؟ چرا توضيح داده نمي شود چه كساني 

در اين حادثه كوتاهي كرده اند ؟ و چرا مسببين و مقصرين معرفي و محاكمه نمي شوند؟

آقاي رئيس جمهور؛
از وظايف همة دولتها ايجاد امنيت و آرامش براي شهروندان است . مردم كشور شما و 
كشورهاي همجوارِ نقاِط بحراني جهان چندين سال است احساس امنيت رواني ندارند. 

بعد از حادثه سپتامبر، به جاي التيام رواني و آالم آسيب ديدگان و شهروندان امريكايي 
كه به شدت تحت تأثير حادثه بودند ، برخي رسانه هاي غربي جو نا امني را دامن زدند و 
به طور مداوم از احتمال حمالت تروريستي سخن گفتند و مردم را در ترس و وحشت 
نگه داشتند . آيا اين خدمت به مردم امريكاست ؟ آيا خسارت ناشي از ترس و وحشت 

قابل محاسبه است ؟ 
تصور كنيد، شهروندان امريكايي در همه جا احتمال حمله را  مي دادند. در خيابانها، 
درمحل كار و د رخانه احساس ناامني مي كردند. اين وضعيت را چه كسي  مي پسندد؟ چرا 

رسانه ها به جاي القاي آرامش و امنيت، نا امني را القا  مي كردند؟
برخي معتقدند اين تبليغات براي زمينه سازي و توجيه حمله به افغانستان بوده است . 

در همين جا بايد اشاره اي به رسانه ها بشود. 
در منشورهاي رسانه اي، اطالع رساني درست و حفظ امانت در انتشار خبر، يك اصل 
انساني و پذيرفته شده است. مايلم تأسف عميق خود را از عدم تعهد برخي رسانه هاي غربي 
به چنين اصلي اعالم كنم. بهانة اصلي در حملة به عراق، وجود سالحهاي كشتار جمعي بود. 
آن قدر اين موضوع تكرار شد تا مردم باور كنند و زمينة حمله به عراق نيز فراهم شود. آيا 
در فضاي ساختگي و دروغ، حقيقت گم نمي شود؟آيا گم شدن حقيقت با معيارهاي پيش 
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گفته سازگار است ؟ و آيا حقيقت، نزد خدا هم گم  مي شود ؟ 

آقاي رئيس جمهور؛
در همة كشورها مردم هستند كه هزينة دولتها را  مي پردازند تا دولتها به آنان خدمت كنند . 
سؤال اين است كه صدها ميليارد دالر هزينه هاي ساليانة لشكر كشي به عراق چه 

دستاوردي براي مردم داشته است ؟ 
جناب عالي اطالع داريد در بعضي از ايـاالت كشور شما مردم در فقر و تنگدستي هستند 
. هزاران نفر بي خانمان زندگي  مي كنند . بيكاري معضل بزرگي است و اين مشكالت كم 

و بيش در ساير كشورها هم هست .
آيا در چنين شرايطي آن حجم عظيم لشكر كشي و آن هزينه هاي هنگفت از خزانة مردم 

توجيه پذير است و با اصول پيش گفته تطابق دارد ؟ 

آقاي رئيس جمهور؛
آنچه گفته شد بخشي از دردهاي امروز مردم جهان ، منطقه ما و مردم شماست . اما 
كالم اصلي من كه شما حداقل بخشي از آن را تصديق خواهيد كرد اين است كه : حاكمان 
دوران معيني دارند و پايدار نيستند ، اما نام و ياد آنان در تاريخ خواهد ماند و در آينده هاي 
نزديك و دور دائم در معرض قضاوت خواهند بود. مردم خواهند گفت در دوران ما چه 

گذشته است .
آيا براي مردم امنيت، رفاه و آسايش آورده ايم يا نا امني و بيكاري ؟

آيا  مي خواستيم عدالت بر پا كنيم يا فقط از گروههاي خاصي حمايت كرديم و به 
قيمت فقر و تنگدستي عدة زيادي از مردم، عدة اندكي را به ثروت و مقام رسانديم و 

رضايت آنان را بر رضايت خدا و مردم ترجيح داديم؟
آيا از حقوق مردم و محرومين دفاع كرديم يا آنان را ناديده گرفتيم ؟

آيا ازحقوق انسانها در سراسر جهان دفاع كرديم يا اينكه با تحميل جنگ و دخالتهاي 
غير قانوني در امور كشورها و با ايجاد زندانهاي مخوف عده اي را به بند كشيديم ؟

آيا امنيت و صلح را براي جهان رقم زديم يا ساية تهديد و زور را در جهان گسترانيديم؟
آيـا به ملت خود و ساير مردم جهان راست گفتيم يا اينكه حقايق را وارونه جلوه 
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داديم ؟
 آيا طرفـدار مردم بوديم يا طرفدار اشغالگران و ستمگران ؟

 آيا درحكومت ما منطق، عقل، اخالق، صلح ، عمل به تعهدات، گسترش عدالت ، 
خدمت به مردم ، رفاه وپيشرفت، حفظ كرامت انساني مورد توجه بود يا زور اسلحـه، 
تهديد ، نا امني، بي توجهي به مردم، عقب انداختن پيشرفت و تعالي ملتها و پايمال كردن 

حقوق انسانها ؟
و باالخره خواهند گفت، آيا به آنچه سوگند ياد كرديم ، در خدمت به مردم كه وظيفه 

و تعهد اصلي ماست و به آيين پيامبران پايبند بوديم يا خير؟ 

آقاي رئيس جمهور؛
- تا كي جهان  مي تواند چنين وضعيتي را تحمل كند؟ با اين روند ، جهان به چه سمتي 

خواهد رفت؟ 
- تـا كي مردم جهان بايد خسارت تصميمات نادرست برخي حاكمان را بدهند ؟ 

- تا كي بايد ساية نا  امني ناشي از انباشت سالحهاي كشتار جمعي بر مردم جهان 
سايه افكند؟

- تا كي بايد خون كودكان و زنـان و مردان بر سنگ فرش خيابانها و كوچه ها بريزد 
و خانه هاي مردم بر سر آنان خراب شود ؟

آيا جناب عالي از وضعيت امروز جهان راضي هستيد ؟ 
و آيا فكر مي كنيد سياستهاي جاري  مي تواند ادامه يابد؟ 

آيا اگر به جاي صدها ميليارد دالر مخارج امنيتي، نظامي و لشگركشي، اين ارقام 
صرف سرمايه گذاري و كمك به كشورهاي ضعيف ، توسعه بهداشت و مبارزه با امراض 
مختلف، آموزش و باال بردن توانمنديهاي فكري و جسمي، كمك به آسيب ديدگان ناشي 
از بالياي طبيعي، ايجاد اشتغال و توليد، آباداني و رفع فقر و محروميت، صرف ايجاد 
صلح ، رفع اختالفات بين كشورها، خاموش كردن جنگهاي قومي و نژادي و ...  مي شد ، 
امروز جهان در چه موقعيتي بود ؟ و آيا دولت و مردم شما نيز احساس غرور و سربلندي 

نمي كردند؟
آيا موقعيت سياسي و اقتصادي دولت شما و مردم مستحكم تر نبود؟



29
          نامة رئيس جمهوري اسالمي ايران به جرج دبليو بوش...

با كمال تأسف  مي گويم آيا نفرت فزايندة امروز مردم جهان نسبت به دولت امريكا 
وجود داشت ؟

آقاي رئيس جمهور؛
 قصد آزردن خاطر كسي را ندارم. آيا اگر امروز حضرت ابراهيم، اسحق، يعقوب، 
اسماعيل، يوسف و يا حضرت عيسي (عليهم السالم) حضور داشتند، در مورد اين رفتارها 
چه قضاوتي داشتند؟ آيا در جهان موعود كه عدالت سرتاسر آن را فراخواهد گرفت و 
حضرت عيسي مسيح (ع) حضور خواهند يافت، به ما نقشي خواهند داد ؟ و آيا ما را 
خواهند پذيرفت ؟ سؤال كليدي من اين است ؛ آيا راه بهتري براي تعامل با ملتها و جهان 

وجود ندارد ؟ 
امروز در جهان صدها ميليون نفر مسيحي و صدها ميليون نفر مسلمان و ميليونها نفر 
پيرو آيين حضرت موسي (ع) هستند . همة اديان الهي در يك كالم شريك هستند و 
آن كلمة توحيد است؛ يعني اعتقاد به خداي يگانه اي كه جز او خدايي در جهان نيست. 
قرآن كريم بر اين كالم مشترك تأكيد دارد و همة پيروان اديان الهي را دعوت  مي كند و  

مي فرمايد :
« بگو اي اهل كتاب، بياييد به سوي كلمه اي كه پذيرفته ما و شماست . آنكه جز خداي 
را نپرستيم و هيچ چيز را شريك او قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي ديگر را سواي خدا 

به پرستش و ربوبيت نگيرد.» (قرآن مجيدـ  سورة آل عمران، آية 63). 

آقاي رئيس جمهور؛
بر اساس كالم الهي همة ما به پرستش خداي يگانه و تبعيت از رسوالن الهي دعوت 
شده ايم.«پرستش خداوندي كه فوق همة قدرتهاي عالم است و بر هر كاري تواناست». 
«خداوندي كه داناي پنهان و آشكار و گذشته و آينده است و مي داند در قلب بندگانش 

چه  مي گذرد و اعمال آنان را ثبت  مي كند».
«خداوندي كه مالك آسمانها و زمين است و همة عالم عرصة پادشاهي اوست». 
«تدبير همة عالم به دست اوست و به بندگان وعدة مغفرت و بخشش گناهان  مي دهد». 
«او يار مظلومان و دشمن ستمگران است»، «رحمن و رحيم است»، «پشتيبان مؤمنان است 



ديپلماسي نامه 30

و آنان را از ظلمت به نور هدايت  مي كند». «ناظر اعمال بندگان است»، «بندگان را به ايمان 
و عمل صالح دعوت  مي كند و از آنان  مي خواهد كه در مسير حق قدم بردارند و در اين 
مسير استوار باشند». «بندگان را به اطاعت رسوالنش دعوت  مي كند و بر اعمال آنان شاهد 
و ناظر است» و «پايان بد را متعلق به كساني  مي داند كه فقط حيات اين جهاني را انتخاب 
كنند و از امر او سرپيچي كنند و به بندگان او ظلم روا دارند» .«و پايان نيكو و بهشت 
جاويد را از آن بندگاني  مي داند كه از عظمت و مقام او بترسند و از هواي نفس خويش 

پيروي نكنند».  
ما معتقديم بازگشت به آيين انبياء الهي تنها راه سعادت و نجات است . شنيده ام 
جناب عالي به آيين مسيح (ع) گرايش داريد و به وعدة الهي حكومت صالحان در زمين 

اعتقاد داريد . 
ما نيز حضرت عيسي مسيح (ع) را از پيامبران بزرگ الهي  مي دانيم كه در قرآن بارها از 

ايشان تجليل شده است و اين كالم از حضرت مسيح (ع) نقل شده است : 
« و ان اهللا ربي و ربكم فـاعبدوه هـذا صراط مستقيم ». پــروردگار من و شما اهللا است ، 
پس او را بپرستيد و صراط مستقيم الهي همين است . (قرآن مجيد - سورة مريم، آية 36 ) 
بندگي و اطاعت خداوند شعار همة پيامبران الهي است . خداي همة مردمان در اروپا، 
آسيا ، افريقا ، امريكا و اقيانوسيه و همة عالم يكي است. او خدايي است كه هدايت و عزت 

همة بندگان خود را  مي خواهد و به انسانها كرامت بخشيده است . 
و در كالم الهي است كه: «خداوند قادر متعال پيامبران را با معجزات و نشانه هاي 
آشكار براي هدايت مردم فرستاده تا آيات الهي را به آنان نشان دهند و آنان را از گناه و 
آلودگيها پاك كنند. و كتاب و ميزان را فرستاد تا مردم عدالت را بر پا كنند و از طغيانگران 

بپرهيزند ».
همة اين آيات به نحوي در كتاب مقدس نيز آمده است . پيامبران الهي وعده داده اند كه 
: روزي بر پا خواهد شد كه همة انسانها در پيشگاه خداوند متعال حاضر خواهند شد تا به 
اعمال آنان رسيدگي شود . نيكوكاران به بهشت رهنمون خواهند شد و بدكاران به عذاب 

الهي دچار  مي شوند . فكر مي كنم هر دوي ما به چنين روزي اعتقاد داريم . 
اما محاسبه اعمال حاكمان آسان نخواهد بود. زيرا ما بايد پاسخگوي ملت خود و 

همةكساني باشيم كه اعمال ما به نحوي در زندگي آنان موثر بوده است. 
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پيامبران ، صلح و آرامش را بر پاية خداپرستي و عدالت و حفظ كرامت انساني براي 
همة بشريت خواسته اند .

آيا اگر همة ما به اين مباني ؛ يعني توحيد و خداپرستي ، عدالت وحفظ كرامت و عزت 
انساني و اعتقاد به روز واپسين معتقد و متعهد شويم، نمي توان بر مشكالت امروز جهان كه 
نتيجة دوري از اطاعت خداوند و آيين پيامبران است، فائق شد و بهتر و زيباتر نقش آفريني 

كرد؟
آيا اعتقاد به اين مبـاني؛ صلح و دوستي و عدالت را گسترش نمي دهد و تضمين 

نمي كند ؟
آيا مباني مزبور، آيين نوشته يا نا نوشته اكثريت مردم جهان نيست ؟

آيا جناب عالي اين دعوت را اجابت نمي كنيد ؟ بازگشت حقيقي به آيين پيامبران ، به 
توحيد و عدالت ، به حفظ كرامت انساني و به اطاعت از خداوند و رسوالن او .

 
جناب آقاي رئيس جمهور؛

نگاهي به تاريخ نشان  مي دهد كه اگر حكومتها در طريق ظلم و ستم باشند، نمي توانند 
پايدار بمانند. خداوند سرنوشت بشريت را به دست آنان نسپرده است . خداوند جهان 
و انسانها را رها نكرده است؛ چه بسيار وقايعي كه بر خالف خواست و تدبير حكومتها 
اتفاق  مي افتد . وقايع نشان  مي دهد دست قدرت برتري در كار است كه همة امور با ارادة 

او رقم   مي خورد.

آقاي رئيس جمهور؛
آيا نشانه هاي تغيير و تحوالت در جهان امروز قابل انكار است ؟ 

آيا اوضاع فعلي جهان با ده سال قبل را  مي توان مقايسه كرد؟ تغييرات سريع و بسيار 
گسترده است .

مردم جهان از وضعيت موجود راضي نيستند و كمتر به وعده ها و اظهارات برخي 
حاكمان موثر در جهان اعتماد  مي كنند . مردم بسياري از نقاط جهان احساس ناامني  مي كنند 
و با توسعة ناامني و جنگ مخالف اند وسياستهاي چندگانه را نمي پذيرند. مردم نسبت به 

شكاف موجود بين ثروتمندان و فقرا و كشورهاي مرفه و فقير معترض هستند.
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مردم از فساد رو به تزايد ابراز تنفر مي كنند . مردم بسياري ازكشورها از اينكه بنيانهاي 
فرهنگي آنان در معرض تهاجم است و بنيان خانواده ها از هم  مي پاشد و از اينكه مهر و 
محبتها كم شده است، ناراحت اند. مردم جهان به سازمانهاي بين المللي خوشبين نيستند؛ 

زيرا حقوق آنان توسط اين سازمانها استيفا نمي شود.
ليبراليسم و دموكراسي غربي نتوانسته اند بشر را به آرمانهاي خود نزديك كنند و امروز 
دو مفهوم شكست خورده اند . ژرف انديشان و عقالي عالم، صداي فرو ريختن انديشه 
و نظامات ليبرال دموكراسي را به وضوح  مي شنوند. امروز توجه مردم جهان به سوي يك 
كانون اصلي رو به افزايش است و آن كانون ، خداوند يگانه است و صد البته مردم با 
خداپرستي و تمسك به آيين پيامبران بر مشكالت خود پيروز خواهند شد . سؤال جدي 

من اين است، آيا شما نمي خواهيد آنان را همراهي كنيد ؟

آقاي رئيس جمهور؛
ما چه بخواهيم و چه نخواهيم ، جهان به سمت خداپرستي و عدالت به پيش  مي رود 

و ارادة خدا بر همة چيز غلبه خواهد كرد . 

والسالم علي من اتبع الهدي
محمود احمدي نژاد

رئيس جمهوري اسالمي ايران 
تهران، هجدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج هجري شمسي 
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سركار خانم آنگال مركل، صدر اعظم محترم جمهوري فدرال آلمان
سالمهاي گرم مرا پذيرا باشيد.

شايد اگر آلمان منشأ تحوالت بزرگ در علم، فلسفه ، ادبيات ، هنر و سياست نبود. و 
اگر نمي توانست نقش مهم تري در تأثيرگذاري مثبت در تعامالت بين المللي و گسترش 

صلح داشته باشد . 
همچنين، اگر تداوم يك ارادة قوي در بعضي قدرتهاي جهاني و گروههاي خاص 
كه همواره كشور بزرگ آلمان را شكست خورده و بدهكار جنگ جهاني دوم معرفي 

 مي نمايند و باج خواهي  مي كنند، نبود. 
و اگر نبود حضور جناب عالي به عنوان سياستمداري دنيا ديده و با تجربه هاي تلخ و شيرين 
در دو جامعه با حكومتها و آداب و روشهاي مختلف در رأس دستگاه اجرايي كشورتان 
و در عين حال، برخوردار از امتيازاتي كه فقط مربوط به زنان است ، نظير بهره مندي از 
عواطف انساني قوي تر و جلوه هايي از رحمت و عطوفت خداوند بزرگ به ويژه در 
جايگاه مادري و خدمت به مردم و مسئوليت مشترك همة خداپرستان در حفظ حرمت 
و كرامت انسانها و جلوگيري از تضييع حقوق و تحقير آنان، با اين اعتقاد كه همة بندگان 
خداوند متعال هستيم و خداوند به همة ما كرامت عطا فرموده است و كسي بر كس ديگر 
برتري ندارد و به هيچ بهانه اي نمي توان جامعه اي را از حقوق خود محروم كرد و از 

پيشرفت و كمال بازداشت يا او را محدود و تحقير كرد . 
و باالخره، اگر نبود مظلوميتهاي هر چند متفاوت ملتهاي ما ، و همچنين مسئوليت 
مشترك ما در گسترش عدالت به عنـوان اصلي ترين پاية حفظ صلح و آرامش و برابري 

نامة رئيس جمهوري اسالمي ايران به آنگال مركل،
 صدر اعظم آلمان
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انسانها ، انگيزه اي در نوشتن اين نامه پيدا نمي كردم. 

جناب صدر اعظم؛ 
حـاكمان  مي آيند و  مي روند، امـا مردم با تاريخ و فرهنگ و دلبستگيها و عالئق خود 
 مي مانند. فرصتهاي پيش روي حاكمان يك كشور حتي اگر گسترده هم باشند، زودگذر 
هستند . اين فرصتها بسيار مغتنم هستند و  مي توانند در تغييرات و تحوالت مثبت و منفي 
يك كشور نقش كليدي داشته باشند . حاكمان با فرصت كم و با مسئوليت بزرگي كه بر 
عهده دارند، در پيشگاه خداوند و مردم خود پاسخگو هستند . اين را هم ما  مي دانيم و 

هم شما . 
بعضي از اين تحوالت  مي توانند تأثيرات منطقه اي، قاره اي و يا جهاني داشته باشند و 

هرگز نمي توانند مورد غفلت واقع شوند . 
مدتي است در اين انديشه ام چرا امروز به بعضي ملتها كه  مي توانند و تاريخ آنان نشان 
 مي دهد كه در گذشته توانسته اند نقشهاي مهم و برجسته اي در پيشرفت مادي و معنوي بشر 
در عرصه هاي مختلف علمي، هنري، ادبي، فلسفي و سياسي داشته و تمدن ساز باشند، 
اجازه داده نمي شود به عنوان يك ملت بزرگ به دستاوردهاي تاريخي خود آن طور كه 
شايسته است، افتخار كنند و نقش سازندة خود را در صحنة جهاني به خوبي ايفا نمايند، 
بلكه تالش  مي كنند همواره ابري سياه از تحقير و شرمندگي و عذر را باالي سر آنان نگه 
دارنـد. و تأسف باالتر اينكه، اين وضعيت را بعضي از مسئوالن و مديران آن ملت نيز 
شايسته خــود و ملت خود  مي دانند و از آن دفاع  مي كنند. آيا اين از عجايب و نوادر جهان 

امروز نيست؟
تالشهاي تبليغاتي بعد از جنگ جهاني دوم آن چنان وسيع بوده است كــه بعضي 
بـاوركرده اند مقصر تاريخي هستند و بايد جريمه گناهان پدران خود را طي نسلهاي متوالي 

و تا زماني نامعلوم پرداخت نمايند . 

عالي جناب؛
جنگ جهاني دوم با همة ضايعات مادي و معنوي و با شصت ميليون قرباني خاتمه 
يافته است. كشته شدن انسانها تأسف بار و دردناك است. در همة اديان الهي و در نزد 
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همةوجدانهاي بيدار و فطرتهاي پاك انساني، جان و مال و نواميس مردم با هر مذهبي و 
از هر نژادي و در هر مكاني محترم است . 

حدود شصت سال است كه جنگ خاتمه يافته است ، اما متأسفانه هنوز آثار و تبعات آن 
متوجة كل جهان و به خصوص بعضي از كشورهاست . هنوز برخورد بعضي از كشورهاي 
زورگو و گروههاي قدرت طلب و جنگ افروز، برخورد كشورهاي فاتح با كشورهاي 

شكست خورده است . 
باج خواهيها ادامه دارد و مردم حق ندارند حتي در مورد منشأ آن فكر و سؤال كنند؛ 
زيرا در اين صورت جاي آنان در زندان است . تا كي بايد اين شرايط ادامه يابد؟ شصت 
سال ، يك قرن ، ده قرن، تا كي ؟ متأسفم اين نكته را يادآوري نمايم كه امروز مدعيان 
دائمي عليه ملت بزرگ آلمان، بعضي كشورهاي زورگو و صهيونيستها هستند كه رژيم 

اشغالگر قدس را با زور سرنيزه در خاورميانه تأسيس كرده اند . 

جناب صدر اعظم؛ 
اين جانب قصد ندارم موضوع هولوكاست را بررسي كنم . اما آيا اين احتمال عقاليي 
نيست كه بعضي كشورهاي پيروز در جنگ قصد داشته اند بهانه اي درست كنند و بر اساس 
آن، مردم كشور مغلوب در جنگ را دائما شرمنده نگه  دارند تا انگيزه، حركت و نشاط را 
در آنان تضعيف كنند و جلوي پيشرفت و اقتدار شايسته آن كشور را سد نمايند ؟ عالوه 
بر مردم آلمان ، مردم خاورميانه و بلكه همة بشريت از طرح موضوع هولوكاست  متضرر 
شده اند. بدين ترتيب كه با طرح ضرورت استقرار بازماندگان هولوكاست در سرزمين 
فلسطين، يك تهديد دائمي در خاورميانه به وجود آوردند تا فرصتهاي پيشرفت و تعالي را 
از مردم منطقه بگيرند . وجدان جمعي جهاني از جنايات روزمرة اشغالگران صهيونيست، 

از تخريب منازل و مزارع ، كشتن كودكان و از ترورها ، بمبارانها و ... آزرده است. 

عالي جناب؛
 شاهد هستيد، دولت صهيونيستي نمي تواند حتي دولت منتخب مردم فلسطين را در 
كنار خود تحمل كند و بارها ثابت كرده است كه در تجاوز به كشورهاي همسايه هيچ حد 

و مرزي را به رسميت نمي شناسد. 

نامة رئيس جمهوري اسالمي ايران به آنگال مركل ...



ديپلماسي نامه 36

سؤال اين است، اگر اين كشورها و به خصوص انگليس در برابر بازماندگان هولوكاست 
احساس مسئوليت  مي كردند، چرا آنان را در كشور خود پناه ندادند؟ و چرا با راه اندازي 
جريان يهود ستيزي آنان را مجبور به مهاجرت به سرزمين ديگران كردند و به بهانة اسكان 
بازماندگان هولوكاست ، يهوديان را در سراسر جهان تشويق به مهاجرت كردند و امروز 
بخش مهمي از ساكنان سرزمينهاي اشغالي ، يهوديان غير اروپايي هستند؟ و آيا اگر ظلم و 
كشتار احتمالي در يك منطقة جهان محكوم و مردود باشد،  مي توان به بهانة جبران آن در 

منطقة ديگري از جهان، به ظلم و كشتار و اشغالگري و ترور رضايت داد؟ 

عالي جناب؛ 
بايد ديد ميليونها دالري كه صهيونيستها ساالنه از خزانة بعضي ملتهاي غربي دريافت 
 مي كنند، صرف چه اقداماتي در سرزمينهاي اشغالي مي شود؟  آيا صرف توسعة صلح و رفاه 
مردم  مي شود يا صرف جنگ با فلسطينيها و تجاوز به همسايگان ؟ آيا وجود زرادخانه هاي 
اتمي در اسرائيل براي دفاع از بازماندگان هولوكاست است يا يك تهديد دائمي عليه 
ملتهاي منطقه و ابزاري در جهت زورگويي و اشغالگري و احياناً حمايت از منافع برخي 

باندهاي قدرت درغرب ؟ 
متأسفانه نفوذ صهيونيستها در اقتصاد، در رسانه ها و در بعضي از مراكز قدرت سياسي، 
مصالح بسياري از مردم اروپا را به مخاطره افكنده و فرصتهاي زيادي را از دست آنان ربوده 
است. بهانة اصلي چنين رويكرد باج خواهانه اي، هولوكاست است. در صورتي كه اين 
تحميل شصت ساله اتفاق نمي افتاد، بعضي از كشورهاي اروپايي امروز چه منزلتي داشتند 

و چه نقشي در جهان ايفا  مي كردند ؟ 
فكر  مي كنم من و شما در اين امر هم عقيده باشيم كه شكوفايي و ايفاي نقش ملتها، 

رابطة مستقيم با آزادگي و احساس غرور آنان دارد . 
خوشبختانه با همة فشارها و محدوديتها ، ملت بزرگ آلمان قدمهاي بلندي در راه 
پيشرفت و تعالي برداشته است و امروز يكي از قطبهاي اقتصادي اروپاست و تالش  
مي كند نقش مؤثرتري را در تعامالت بين المللي ايفا نمايد. اما تصور كنيد اگر اين وضع 
وجود نداشت و دولتهاي حاكم به باج خواهي صهيونيستها نه  مي گفتند و از بزرگترين 
دشمن بشريت حمايت نمي كردند، امروز آلمان، در چه مرتبه اي از حيثيت نزد آزادگان و 



37
          نامة رئيس جمهوري اسالمي ايران به آنگال مركل ...

مسلمانان جهان و مردم اروپا و تأثير گذاري در صلح و آرامش جهاني قرار داشت؟ 
متأسفم بگويم اروپا نقش خود را در تعامالت جهاني تا حد زيادي از دست داده است 
و در حوادث بزرگ نتوانسته است با اتكاء به خود مشكالت را حل كند. و البته اين هم 
قابل درك است كه قدرتهاي بزرگ خارج از قاره در پي آنند كه ثابت كنند اروپا نمي تواند 
به خود متكي باشد و القاء  مي كنند تا كمك و مداخله آنها نباشد، اروپاييان نمي توانند كاري 

انجام دهند.
ملت ما نيز پس از جنگ دوم جهاني از مداخالت برخي فاتحين اين جنگ رنج برده 
است . طي سالهاي طوالني آنان در همة امور ما مداخله  مي كردند و نمي خواستند ملت ما 
قله هاي پيشرفت و تكامل را فتح نمايد . آنان به منابع عظيم ثروت ملت ما از جمله انرژي 
چشم دوخته بودند و براي حفظ منافع خود، دولت قانوني وقت را سرنگون و از رژيم 
ديكتاتوري تا آخر حمايت كردند و بعد از آن در جريان جنگ تحميلي صدام عليه ما، از 
صدام حمايت كردند و هيچ مرز انساني را در اين حمايت رعايت نكردند. ملت ما درد و 
رنج ناشي ا ز مداخالت كساني كه امروز فرياد حقوق بشر را سر  مي دهند، چشيده است و 

هنوز عدة زيادي از مردم ما هستند كه از جراحات دوران جنگ رنج  مي برند. 
اكثر اين تجاوزها از جانب كساني است كه بعد از جنگ جهاني دوم خود را پيروز جنگ 
دانسته و به خود اجازه داده اند به هر اقدامي دست بزنند و متأسفانه بعد از پايان جنگ سرد، 
خودخواهيها و توسعه طلبيهاي قدرتهاي مزبور بيشتر شده است. ما فكر مي كنيم هنوز بخش 
مهمي از مردم جهان  و حتي سازمانهاي بين المللي تحت تأثير اخالق و رفتار فاتحين جنگ 

دوم هستند . 
در مجمع عمومي سازمان ملل مواضع ملت و دولت جمهوري اسالمي ايران را توضيح 
دادم. آيا مناسبات موجود نظير قواعد حاكم بر شوراي امنيت و حق وتو امري عادالنه است؟ 
آيا وقت آن نرسيده است با همكاري دولتهاي مستقل اين مناسبات كه به هيچ وجه مورد 
قبول وجدان جمعي ملتهاي جهان نيست و مخالف عقل و فطرت انساني است ، تغيير يابد؟ 
و يا حداقل براي اينكه به عدالت نزديك تر شد، مجموعه هاي ديگري هم از ملتهاي عالم از 

حق وتو بهره مند شوند ؟ 
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جناب صدر اعظم؛ 
شما با درد و رنجهاي موجود در جهان آشنا هستيد . امروز درد و رنج مردم عراق 
از اشغال ، ناامني و ترورهاي روزمره، درد و رنج همة بشريت است . مداخالت بي وقفه 
بعضي كشورهاي زورگو در امور داخلي كشورها ، مخالفت با حقوق مسلم و قانوني ملتها 
در دسترسي به فناوريهاي برتر ، تهديد دائمي با اتكاء به زرادخانه هاي شيميايي و اتمي 
و سالحهاي كشتار جمعي ، مخالفت با دولتها ي مردمي در امريكاي التين ، حمايت از 
حكومتهاي كودتا و ديكتاتوري ، بي توجهي به ملتهاي افريقا و سوء استفاده از خالء قدرت 
و غارت منابع ملي آنان از مشكالت امروز جهان معاصر است . اين جانب در نامه اي به 
رئيس جمهور امريكا آقاي بوش فهرست بلندي از مشكالت عصر حاضر را برشمرده ام . 

عالي جناب سركار خانم مركل؛ 
ريشه اين  نابسامانيها چيست ؟ و تا كي  مي تواند ادامه يابد ؟ آيا فكر نمي كنيد ريشة 
اصلي اين  نابسامانيها دوري بعضي از حاكمان و قدرتها از تعليمات انبياء الهي ، تعليمات 
حضرت ابراهيم، حضرت موسي و حضرت عيسي (عليـهم السالم ) و پيامبر خاتم، حضرت 

محمد (ص) است ؟ 
در همة اديان الهي كه ما و شما بدان معتقد هستيم، اين آموزه ها وجود دارد : 

- خداوند خالق و پروردگار همه است . او انسانها را آزاد خلق كرده است و اجازه 
نداده است بندة كس ديگري غير از او باشند . 

- او امر كرده است فقط او را بپرستند و از زورگويان و ظالمان برحذر باشند . 
- او امر به تقوي ، نيكي و خدمت به بندگان خدا، مهرباني و دفاع از مظلومان و مبارزه 

با ستمگران كرده است . 
- خداوند به انسانها كرامت بخشيده است و ذلت را براي آنان نمي پسندد.

- او پيامبرانش را با داليل روشن و كتاب و ميزان فرستاده است و از بندگان خود 
خواسته است در اقامه عدل بپاخيزند . 

بر اساس همين مباني مشترك، ما معتقديم ؛ 
- صلح و آرامش واقعي فقط بر پاية خداپرستي و عدالت مي تواند در جهان مستقر 

و پايدار شود . 
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- صلح و آرامش و كرامت انساني حق همة ملتهاست . 
- تالش در جهت پيشرفت و تعالي و تأمين زندگي توأم با معنويت ، محبت و رفاه 

از حقوق همة مردم است . 
ما و شما  مي توانيم با اتكاء به اين مباني كه مباني مشترك همة اديان الهي است، 

پايه گذار حركتي نو در تحقق اين آرمانهاي بلند بشري باشيم. 
ملت ما بدين مباني معتقد و متعهد است. تاريخ نشان  مي دهد ملت ايران اهل تجاوز 
و ظلم به هيچ كشور و ملتي نيستند و در عين حال، اجازه هم نمي دهد كسي به او ظلم و 

تجاوز كند . تجربه هشت سال جنگ تحميلي جلوي چشم همة مردم جهان است. 
فكر  مي كنم ما و شما هر دو مورد ظلم واقع شده ايم.آنان حقوق شما را رعايت 

نمي كنند و  مي خواهند ما هم از حقوق خود دست برداريم. 
خوشبختانه شنيده ام جناب عالي هم از صراحت سخن برخورداريد و با تشنج و جنگ 

افروزي مخالفيد . 

جناب صدر اعظم؛ 
فطرتهاي خداخواهي و عدالت خواهي مردم جهان بيدار شده است . گرايش به توحيد 
و خداپرستي رو به تزايد است. مردم ظلم ، تحقير و ضايع شدن حقوق خود را برنخواهند 

تافت . 
شرايط امروز جهان با ديروز متفاوت است . برخوردها و استانداردهاي چندگانه در 

مناسبات پايدار نخواهند ماند . 
ايران و آلمان  مي توانند با تكيه بر ديدگاههاي متعالي و بلند دركنار يكديگر، نقش 
مهم تري در صحنة بين المللي ايفا كنند . اين همكاريها مي تواند نقش اروپا در صحنة 
بين المللي را نيز ارتقاء بخشد و الگويي از همكاري و همراهي دو ملت و دو دولت ارائه 
نمايد. بدون ترديد همكاري دو ملت صلح طلب، قدرتمند و با فرهنگ آلمان و ايران به 

نفع اروپا است.
 ما بايد به ناهنجاريهاي موجود در تعامالت بين المللي؛ تعامالتي كه تعامالت پيروزمندان 
و شكست خوردگان در جنگ دوم جهاني است، خاتمه دهيم. در اين مسير ملتها و تعداد 

زيادي از دولتها نيز همراه ما خواهند بود . 
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ما بايد ساية سنگين جنگ جهاني دوم را محو كنيم و به جامعة بين المللي براي گسترش 
امنيت ، آزادي و احساس آرامش كمك كنيم . 

مردم آلمان و ايران دو ملت بزرگ ، تمدن ساز، با فرهنگ غني و پيشرو در علم ، ادب، 
هنر و فلسفه بوده اند . مردم هر دو كشور خداپرست و پيرو آيين پيامبران الهي هستند و 
داراي سابقة طوالني در مراودات علمي و فرهنگي و تجاري و عالئق ارزشمند  مي باشند. 
ترديد ندارم با همكاري و همراهي دو دولت و با پشتيباني ملتهاي بزرگ دو كشور، 

 مي توان قدمهاي بزرگي در رفع نابسامانيهاي موجود جهاني برداشت . 
اساس مقابله با نابسامانيهاي موجود و مقابله با حق كشيها و تحقير ها و دفاع از حقوق 
ملتها، تصميمات شجاعانه است . تا آنجا كه من با ملت آلمان آشنا هستم آنان در اين مسير 
حركت  مي كنند و خواهان احياي اقتدار و عزت خود به نفع صلح و آرامش جهاني هستند 

. ملت ما نيز داراي چنين روحيه اي است. 
ما به كمك يكديگر خواهيم توانست بعضي قدرتها را متقاعد كنيم كه احترام به ملتها و 
رعايت حقوق آنان به نفع همه است . دو ملت و دو دولت ما و شما در كنار يكديگر خواهند 
توانست نقش اساسي در تأمين صلح و امنيت و پيشرفت و كرامت انساني در مقياس دو 

كشور و مقياس بين المللي ايفا نمايند. 
در پايان، موفقيت جناب عالي، دولت و ملت آلمان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. 

والسالم علي من اتبع الهدي
محمود احمدي نژاد
رئيس جمهوري اسالمي ايران
 تهران، هفتم شهريور ماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج هجري شمسي
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 نامة رئيس جمهوري اسالمي ايران  به پاپ بنديكت شانزدهم،
 رهبر كاتوليكهاي جهان

بسم اهللا الرحمن و الرحيم
اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر واجلعنا من خير اعوانه و انصاره 

والمستشهدين بين يديه.

عالى جناب پاپ بنديكت شانزدهم ، رهبر كاتوليكهاى جهان
سالمهاى گرم مرا پذيرا باشيد. اميدوارم عالى جناب در حفاظت از تعليمات پيامبر 
بزرگ الهى حضرت مسيح كه سالم خدا بر او و مادر بزرگوارش باد و در ابالغ رسالتهاى 

الهى موفق باشيد.
حضرت عالى واقف هستيد كه اصلى ترين رسالت انبياء الهى، تعليم توحيد و خداپرستى 
به بشر بوده است و در هر مقطع تاريخى كه عدول از توحيد،  خداپرستى و توجه به 
شرك و بت پرستى رونق يافته است، خداوند پيامبرى را جهت بيدارى و انذار مردم ارسال 
فرموده است. عالى جناب به خوبى  مي دانند همة گرفتاريهاى بشر به واسطة دورى او از 
خدا و تسليم او در برابر تمنيات مادى و گرايشهاى شيطانى پديد آمده است. پيامبر فرياد 
بلند عصر خود و همة اعصار عليه شرك و ظلم بوده اند. از ابراهيم (ع) كه در برابر نمرود 
ايستاد، تا اسماعيل، اسحق، يعقوب و حضرت عيسى (ع) دائم مردم را به تسليم در برابر 
امر خدا دعوت  مي كردند و در برابر ظلم ستمگران  مي ايستادند. با آنكه آنان مورد تهديد و 
آزار قرار  مي گرفتند اما دست از تبليغ امر خدا بر نمي داشتند و بعضى نظير حضرت يحيى 
و زكريا (ع) به شهادت رسيدند و بعضى نظير حضرت مسيح آن چنان مورد تعرض قرار 
گرفتند كه با قصد كشتن و به صليب كشيدن با او درگير شدند. از آن پس نيز حواريون آن 
حضرت و شاگردان او براى آنكه خداپرستى رنگ نبازد و احكام خداوند در زمين جارى 

و باقى باشد، به مجاهدات خود ادامه داده اند.
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پيامبرى را نمي شناسيم كه جانب ستمگران را گرفته باشد و يا در برابر بيداد ستمگران 
عصر خود سكوت كرده باشد. اين راه و رسم دائمي  همة آنان است.

بعد از پيامبران، روحانيون و حافظان نهضت انبياء جهت احياى سنتها و احكام الهى و 
ترويج خداپرستى و فضايل اخالقى تالش كرده اند و همواره بانگ اعتراض بر بى عدالتيها 
و ظلمها سرداده اند و نگذاشته اند خودپرستيها و زورگوييها ادامه يابد و كالم خدا فراموش 
شود و بشريت به ورطة سقوط گرفتارگردد. اين رسالت عظيم همچنان بر دوش آنان باقى 

است.

عالى جناب پاپ؛
شما وضعيت امروز جهان را  مي بينيد. دشمنان بشريت با تمام وجود در برابر حقايق 
عالم ايستاده اند و از اعمال زور و تجاوز و ظلم چيزى فرو نمي گذارند و خداپرستى و 

عدالت را قربانى  مي كنند.
كشورها به راحتى مورد حمله قرار  مي گيرند و اشغال  مي شوند. اشغالگران در آن 
مستقر شده و با بى رحمي حقوق ساكنان را پايمال، امنيت و آسايش آنان را تباه، اقتصاد 
آنان را ويران و جان فرزندان، جوانان، مردان و زنان را به مخاطره  مي افكنند. هزاران و بلكه 
صدها هزار نفر را كشته، مجروح، معلول و آواره  مي كنند. گروههاى تروريستى را تقويت 
كرده و به جان مردم  مي اندازند و بعد  مي گويند ما براى دفع شر، استقرار امنيت و توسع و 

دموكراسى آمده ايم. شما مالحظه كنيد در عراق چه  مي گذرد.

عالى جناب؛
 آنان كشور فلسطين را تصرف و دولتى را جعل كرده و او را تا دندان مسلح  مي كنند. 
شصت سال است كه مردم بو مي  فلسطين آواره اند و اكنون كه دولت فلسطين با رأى مردم 
انتخاب و در بخش كوچكى از فلسطين مستقر شده است، از هر جهت مورد تهاجم 
است. منابع مالى او را قطع كرده اند. زمين و مزارع مردم تخريب  مي شود و هر روز با توپ 
و تانك شهرها و مردم آن را به رگبار  مي بندند. روزى نيست كه خون كودكى فلسطينى 
بر زمين نريزد و نوجوانى بر خاك نيفتد و خانه اى بر سر ساكنان آن خراب نشود. مردم 
بى دفاع فلسطينى با هواپيما مورد حمله قرار  مي گيرند. اين يك تراژدى شصت ساله است 
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كه همة حقوق مردم يك سرزمين پايمال گرديده و ميليونها نفر از آنان آواره شده اند و در 
حسرت بازگشت به سرزمين خود، در اردوگاهها در بدترين شرايط زندگى  مي كند و اخيراً 
نيز حضرت عالى مالحظه   مي فرمايند كه چه فجايعى در لبنان اتفاق  مي افتد! اين وضعيت 

در جهان تا كى  مي تواند ادامه يابد؟
مردم عزيز لبنان سالهاست كه تحت تهاجمات و تهديد دائمي  حكومت غاصب  
صهيونيستى هستند. مردم لبنان تركيبى از طوائف، مذاهب و اديان مختلف هستند و دهها 

سال است كه به همدلى، مهربانى و ... با يكديگر زندگى  مي كنند.
لبنان كشور ثروتمندى نيست. آنچه از پله ها و جاده ها و نيروگاه ها و كارخانجات 
و مزارع آباد  مي بينيم، حاصل دسترنج دهها سالة مردمان مظلو مي است كه به خدا متكى 
هستند و براى آبادانى و پيشرفت كشور خود تالش كرده اند. بخش مهمي از اين ثروتها 
با چند روز بمباران سنگين از بين رفته است. مجموعه هاى مسكونى، شهركها و محالت 
ويران شدند و صدها نفر به قتل رسيدند و زخمي  شدند و صدها هزار نفر ديگر آواره 

شدند.
پيشرفته ترين هواپيماها، توپخانه ها و تانكها با حمايت مستقيم امريكا و بعضى كشورهاى 
غربى كار بمباران و گلوله باران روزانة اين سرزمين مظلوم را بر عهده داشتند. جمع كثيرى 
از بچه  ها كشته شدند و عده اى نيز يتيم شدند و اشك و اندوه چهرة مادران غم ديده را پر 

كرده است. اين مردم به چه گناهى مورد تعرض واقع و كشته و آواره شدند؟
اين يك فاجعة تاريخى بود و فاجعة بزرگ تر اينكه، عده  اى اين فجايع را فقط تماشا 
 مي كردند و در قبال آن فرياد نمى زدند و سكوت كرده بودند و بعضى هم از متجاوزان 

حمايت كردند.
سازمان ملل كه تحت نفوذ چند قدرت سلطه گر است، عاجز از تصميم گيرى بود. 
دولت امريكا حتى پيشنهاد آتش بس را وتو كرد و وزير خارجه اين كشور از لزوم تحقق 
خاورميانة بزرگ سخن گفت. امروز قدرتهاى زورگو خود را به جاى ارباب جهان فرض 

كرده و انسانها را به بندگى و بردگى دعوت  مي كنند.
لبنان متعلق به مردم لبنان است و مردم لبنان هستند كه بايد نسبت به سرنوشت خود 
تصميم بگيرند، اما بعضى قدرتهاي زورگو، حقيقت حضور مردم را ناديده  مي گيرند و 

نمي خواهند موضوع لبنان بر پاية عدالت و صلح حل شود.
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عالى جناب؛
مردم لنبان و فلسطين بايد به چه كسى پناه ببرند و فرياد مظلوميت آنان را چه كسى 

بايد پاسخ دهد؟ 
اگر حضرت مسيح (ع) در اين دوران حاضر بودند، چگونه عمل  مي كردند؟

وجدان بشريت از ستمهاى روزگار ما آزرده و روحهاى لطيف انسانى پژمرده و ناآرام 
است.بدون ترديد  مي گويم؛ پيروان همة اديان الهى از جمله مسيحيت راضى به حق كشى، 
مظلوميت و ظلم عظيمي كه امروز بر مردم عراق و لبنان و فلسطين روا داشته  مي شود، 
نيستند.جاى سپاسگزارى است كه عالى جناب نسبت به اين ظلمي كه امروز بر بشريت 

 مي رود، سكوت نكرده اند.
اگر امروز بر سر ظالمان و ستمگران فرياد نزنيم و از مظلومان، از كودكان يتيم، از 
زنان فرزند از دست داده، از آوارگان و از خانه بدوشان حمايت نكنيم، در پيشگاه خداوند 

بزرگ و پيامبران و مؤمنان چه جوابى خواهيم داشت؟
كالم، هشدار و اعتراض حافظان مسيح و كليساها، روحانيون و در رأس آنان كليساى 
كاتوليك به رهبرى حضرت عالى كه صدها ميليون در جهان مخاطب دارند و كالم نافذ و 
اعتراض عالى جناب پاپ بنديكت شانزدهم  مي تواند در تحوالت جهانى اثرگذار باشد و 
مانع ظلم بيدادگران و ماية آرامش دل مظلومان باشد. با درخواست و تشويق شما، ميليونها 
نفر مسيحيان جهان تحت تأثير قرار گرفته و با صداى رسا به ظلم و بيدادگرى اعتراض 

خواهند كرد.
خداپرستى، عدالت گسترى، مهرورزى ومخالفت با ستمگران و دفاع از ستمديدگان 

و حقيقت، فصول مشترك تعليمات همة انبياء الهى است.
امروز فطرتهاى انسانى بيدار شده است. عالى جناب شاهد هستيد كه در گوشه و كنار 
جهان پيروان همة اديان به خيابانها  مي آيند و از مظلومان دفاع   مي كنند. پس بياييد براى 
نجات و رستگارى بشريت، ما پيروان اديان الهى حول كلمة مشترك ايمان به خداوند يكتا 
گرد آمده و اجازه ندهيم قدرتهايى به بشريت ظلم روا داشته، انسانها را به بندگى و بردگى 

خود دعوت كنند.
اين اعتقاد مشترك ماست كه باالخره ظلم و زورگويى رخت بر  مي بندد و قسط و 
عدل و مهربانى جهان را پر خواهد كرد و حكومت از آن صالحان و مستضعفان خواهد 
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بود. در آن روز حضرت مسيح (ع) نيز در ميان مردم خواهد بود وآن روز دير نخواهد 
بود.

بار ديگر سالمتى، سربلندى و عزت عالى جناب را از خداوند بزرگ مسئلت نموده و 
براى موفقيت شما دعا  مي كنم.

محمود احمدى نژاد
رئيس جمهوري اسالمي ايران 
تهران، ششم دي ماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج هجري شمسي
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نامة مادر امريكايي و پاسخ رئيس جمهوري اسالمي ايران

آقاي رئيس جمهور؛ 
به عنوان مادري كه بوش پسرش را به زور به عراق برد و او را براي هميشه از من 

گرفت، براي شما نامه  مي نويسم. 
شايد شما ندانيد، اما بسياري از مردم امريكا از بوش دل خوشي ندارند و او را يك 
(...) *مي دانند. ما او را رئيس جمهور خود نمي دانيم؛ او با تقلب توانست وارد كاخ سفيد 
شود و قانوني نيست. حتي بسياري از مادراني كه فرزندانشان به عراق اعزام نشده اند هم 

با من هم عقيده اند وآنها هم بوش را يك (...) *مي دانند. 

آقاي رئيس جمهور؛
 ما همان قدر از جنگ بيزاريم كه از بوش و دار و دسته اش. خواستم به شما اطالع 
دهم كه اگر قصد داريد به امريكا حمله كنيد، بسياري از مردم اينجا هم مثل من هستند. ما 
فعًال نمي توانيم جلوي حماقتهاي بوش را بگيريم، اما براي شما نامه نوشتم چون شما را 

مردي خدا پرست و منطقي  مي دانم. 
من از بوش و دولت امنيتي او نمي ترسم، اما براي آنكه نتوانند در برنامه هاي مبارزاتي 

من و همفكرانم كارشكني كنند، خواهش مي كنم مشخصات من را محفوظ نگاه داريد. 

با تقديم بهترين آرزوها 
       (نام محفوظ) 
*.برخي عبارات تند اين مادر محترم و داغدار امريكايي هنگام تدوين كتاب ديپلماسي  نامه حذف شده  است. 
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متن پاسخ رئيس جمهوري اسالمي ايران
 باسمه تعالي

مادر محترم سالم عليكم؛ 
ابتدا بابت تأخيري كه در جواب دادن به نامة شما پيش آمده است، عذرخواهي 

مي كنم. اين تأخير را به پاي گرفتاري و مشغلة بيش از اندازه من بگذاريد. 
تا كنون تعداد زيادي از اين نوع پيام را دريافت كرده ام. اگر پسر شما از رفتن به عراق 
و تحميل فشار به مردم آن ديار ناراضي بوده است، مطمئن باشيد كه خدا به او كمك 
خواهد كرد و در جهان آخرت كساني كه فرزند دلبند شما را به زور به جنگ برده اند، بايد 

پاسخگوي خون او و ساير خونهاي ريخته شده باشند. 
اما در مورد نگراني شما، جوابتان را از طريق ايميل براي شما ارسال نكردم تا احيانًا 
كساني كه وارد حريم خصوصي شهروندان امريكايي مي شوند و آنها را به طور غيرقانوني 
تحت كنترل دارند، براي شما مشكلي درست نكنند.  در عوض، جواب شما را بر روي 
وبالگ قرار مي دهم تا ساير كساني هم كه ممكن است مانند شما بينديشند، جواب خود 

را بگيرند. 

خانم محترم؛ 
ما براي همة مردم دنيا احترام قائليم و جان و مال و آبرو و كرامت همة انسانها از 
جمله مردم امريكا براي ما محترم است و دين ما به ما اجازه نمي دهد آسايش و آرامش 

هيچ بشري را برهم بزنيم. 
حتي آن دسته از مادران ايراني كه فرزند خود را به خاطر جنايات امريكا در ايران از 
دست داده اند و يا فرزنداني كه پدران و مادران شان به شهادت رسيده اند، راضي نيستند 
مردم امريكا قرباني كج انديشي و خودخواهيهاي دولت مردانشان شوند. حتي دختران و 
پسران ايراني كه تمام خانوادة خود را در حمله ناو جنگي امريكا به هواپيماي مسافربري 

ايران در خليج فارس از دست داد ه اند، مايل به آغاز هيچ  جنگي نيستند. 
ما هشت سال در برابر تهاجم همه جانبة صدامي جنگيديم كه حمايت قدرتهاي جهاني 
در  را با خود داشت و هر اسلحه و هر امكان و هر اطالعاتي را كه نياز داشت، فوراً 

اختيارش مي گذاشتند. 
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حتي مردم ما از سالحهاي شيميايي صدام هم در امان نبودند و صدام با چراغ سبز 
قدرتهاي بزرگ از جمله دولت امريكا كشنده ترين سالحهاي شيميايي توليد شده در غرب 

را بر روي مردم مظلوم ايران آزمايش كرد. 
آيا فكر مي كنيد صدام و اربابانش در امريكا و برخي كشورهاي ديگر چه سودي از 
تحميل اين هشت سال جنگ به ايران بردند؟ هيچ؛حتي يك وجب از خاك كشور ما هم 

اشغال نشد. آنها به هيچ يك از خواسته هاي نامشروع خود نرسيدند. 
جوانان ما با سالح ايمان از سرزمين خود دفاع كردند و دنيا را در بهت و حيرت فرو 

بردند. 

خواهرم؛
بله؛ ما هم مانند شما از جنگ بيزاريم. البته از جنگ دفاعي نيز نمي هراسيم ولي معتقديم 
راههاي ديپلماتيك و مسالمت آميز براي جلوگيري از زورگوييها و زياده خواهيهاي امريكا، 
رژيم غاصب صهيونيستي و انگليس فراوان است. به شما اطمينان مي دهم كه ايران آغازگر 

هيچ جنگي نخواهد بود. 
غيرخودساخته،  سياستمداران  و  قدرتها  برخي  گرفتار  جهان  همة  امروز  متأسفانه 
قدرت طلب و آتش افروز است. روزانه هزاران نفر انسان بي گناه به خاك و خون كشيده 
مي شوند و مادران فراواني به عزاي فرزندان عزيزشان مي نشينند. عطش ثروت اندوزي 
و سلطه طلبي اين افراد سيري ناپذير است و فضاي تهديد و ارعاب زندگي را بر آحاد 
بشر و ملتهاي گوناگون تيره و تار كرده است و متأسفانه شما تنها آسيب ديدگان از اين 
خودخواهيها نيستيد. همه روزه در فلسطين، عراق، افغانستان و جاي جاي جهان پدران و 
مادران فراواني در سوگ فرزندانشان غمگين مي شوند و فريادشان به آن سوي ديوار بلند 

قدرتهاي متكي بر ثروت و سالح نمي رسد. 

مادر رنجديده؛ 
اميدوارم مردم دنيا بتوانند سياستمداران خودخواه و جنگ طلبي را كه همه چيز را فداي 

منافع چند كمپاني اقتصادي و گروههايي خاص مي كنند،سرجاي خودشان بنشانند. 
مطمئن هستم شما و مردم امريكا به دروغ سازيها و تبليغات پيچيده و مسمومي كه 
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توسط شبكة تبليغي سرمايه داري متجاوز و غيرانساني منتشر مي شود، اعتماد نداريد و دنبال 
حقيقت هستيد و براي يافتن حقيقت تالش مي كنيد. 

حتماً مي دانيد كه رسانه هاي صهيونيستي و وابسته به باندهاي قدرت، بارها و بارها 
سخنان شخص من را نيز تحريف كرده اند و دربارة كشور ما نيز دروغهاي متعددي به شما 
گفته اند. مي دانم در فضايي كه شما در آن زندگي مي كنيد و با وجود آن همه رسانه هاي 
وابسته به گروههاي خاص، يافتن حقيقت بسيار دشوار است، ولي با هوشمندي مردم آن 

ديار حتماً غيرممكن نيست. 
من متأسفم كه بگويم مردم امريكا در رابطه با جهان اطرافشان از طرف دولت امريكا 

در يك سانسور مطلق زندگي مي كنند. 
مطمئن هستم اگر مردم امريكا بدانند كه مالياتهاي آنها صرف چه اموري مي شود، حتي 

حاميان سرسخت دولت نيز در اعتراض به خيابانها خواهند ريخت. 
كاري كه از دست شما بر مي آيد اين است كه در حد توان خود فضاي دروغ و فريبي 
را كه رسانه هاي وابسته در امريكا ايجاد كرده اند، بشكنيد و در حد وسع خود براي آشكار 

شدن حقيقت تالش كنيد. 

مادر محترم؛
از خدا  مي خواهم جهاني كه در آن زندگي مي كنيم، هيچ گاه تاريكي و ظلمت جنگ را 
بر خود نبيند و مردم دنيا بتوانند خواست و نداي صلح طلبي خود را به گوش جنگ طلباني 

كه در لباس دولتمرد ظاهر شده اند و خود را قيم ديگران مي دانند، برسانند. 
اميدوارم با خروج هرچه سريع تر نيروهاي اشغالگر امريكايي از عراق، صلح و آرامش 
و برادري به منطقة ما برگردد و مردم عراق نيز بتوانند در كنار خانواده و در دوستي و 
محبت ادامة زندگي دهند و جوانان امريكايي نيز در كنار خانوادة خود به كشور خود 

خدمت كنند. اگر به خدا تكيه كنيدة موفق خواهيد بود. 
محمود احمدي نژاد 
رئيس جمهوري اسالمي ايران 
تهران، بيست و شش اسفند ماه سال يكهزار وسيصد و هشتاد و پنج هجري شمسي
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

جناب آقاى باراك اوباما، رئيس جمهور منتخب اياالت متحده امريكا
از اينكه توانستيد آراء اكثريت شركت كنندگان در انتخابات را به خود جلب كنيد، 
مى شوند،  هديه  بندگان  به  خداوند  ناحية  از  كه  فرصتهايى  مى دانيد  مى گويم.  تبريك 
زودگذرند و مى توانند در مسير كمال انسان و صالح ملتها و يا خداى ناكرده در مسير 
سقوط عليه ملتها به كار گرفته شوند. اميدوارم جناب عالى با ترجيح مصالح حقيقى مردم و 
انصاف و عدالت، بر تقاضاهاى سيرى ناپذير اقليتى خودخواه و ناصالح، از فرصت خدمت، 

حداكثر استفاده را به عمل آوريد و نام نيكى از خود به جاى بگذاريد.
توقع عمومى اين است كه پاسخگويى سريع و روشن به مطالبة تحول صحيح و 
اساسى در سياستهاى داخلى و خارجى دولت امريكا كه خواست همة ملتهاى جهان و 

ملت امريكاست، سرلوحه و محور همة برنامه ها و اقدامات دولت آيندة شما قرار گيرد.
از سويى، ملت امريكا كه داراى گرايشات معنوى است، انتظار دارند كه همة توان و 
همت دولت در مسير خدمت به مردم، اصالح وضعيت بحرانى اقتصادى، بازيابى حيثيت، 
روحيه و اميد آنان و رفع كامل فقر و تبعيض، احترام كامل به كرامت، امنيت و حقوق 
انسانى و تقويت بنيانهاى خانواده كه از جمله تعليمات انبياء الهى است، در سرزمين امريكا 

مصروف شود.
از سوى ديگر، ملتهاى جهان انتظار دارند كه سياستهاى مبتنى بر جنگ طلبى،اشغالگرى، 
زورگويى، فريبكارى، تحقير ملتها و تحميل روابط تبعيض آميز و غيرعادالنه بر آنان و 
برمناسبات جهانى كه موجب انزجار همة ملتها و اكثريت دولتها از حاكمان امريكا و 
مشوه شدن حيثيت مردم آن كشور شده است، به رفتارى مبتنى بر عدالت و احترام به حقوق 
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انسانها و ملتها، دوستى و عدم دخالت در امور ديگران تبديل گردد و دايرة دخالتهاى دولت 
امريكا به مرزهاى جغرافيايى آن كشور محدود شود. به ويژه، در منطقة حساس خاورميانه 
انتظار آن است كه رفتار ناعادالنة شصت ساله به سوى استيفاى كامل حقوق حقة ملتها به 

خصوص ملتهاى مظلوم فلسطين، عراق و افغانستان تغيير جهت دهد.
ملت بزرگ و تمدن ساز و عدالت جوى ايران از تحوالت اساسى، عادالنه و واقعى در 

سياستها و رفتارها به ويژه در اين منطقه استقبال مى كند. 
اگر در مسير الهى و در جهت اجراى تعليمات پيامبران الهى گام برداشته شود، اميد 

مى رود كه خداى بزرگ يارى كند و خسارات سنگين گذشته تا حدودى جبران شود.
از خداوند متعال براى آحاد بشريت و همة ملتها، سعادت، سالمت، سربلندى و رفاه 
و براى حاكمان و مديران جوامع، عبرت آموزى از گذشتگان، اغتنام فرصت خدمت، بسط 

مهرورزى، رفع ظلم و برپايى عدالت و رعايت دستورات الهى مسئلت دارم.

محمود احمدي نژاد
رئيس جمهوري اسالمي ايران
تهران، شانزدهم آبان ماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت هجري شمسي
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