
  
 

  ادامه تحقيق در باره نقطه ھای کور واقعه گروگانگيری
  
نفره از کميته ھای انق ب که در داخل سفارت آمريکا مستقر بوده از سفارت  ۶٠تيمی - "

  .حفاظت می کرده اند
کميته مستقر در سفارت به امر آقای خمينی  برای حفاظت از سفارت آمريکا در آنجا  -

  .مستقر شده  است
نفری  در  ۶٠روز بعد از اشغال سفارت به وسيله دانشجويان خط امام، کميته تا يکی دو -

سفارت مستقر بوده و آقای مھدوی کنی بعد از درک دستور آقای خمينی از سوی احمد 
خمينی، نيروھای کميته را از آنجا بيرون کشيده و آنجا را در اختيار دانشجويان گذاشته 

  .است
آقای خمينی ابتدا مخالف گروگان گيری بوده را رد کرده  حرف خانم معصومه ابتکار که -

و با اط عاتی که داشته، توضيح داده که امام از قبل مطلع  و راضی به اين امر بوده 
  ."است

   
  مقدمه

اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام که عواقبی چون انسداد دارائي ھای کشور، 
سياسی، امضای قرارداد اسارت بار الجزاير و از ھمه مصيت  تحريم اقتصادی،  انزوای کامل 

بارتر، زمينه سازی برای تجاوز نظامی عراق به ايران را در پی داشت، از سھمگين ترين 
اينجانب به عنوان مديرمسئول روزنامه انق ب   .پس از انق ب محسوب می شودرويدادھای 

اس می و به عنوان کسی که به مقتضای کار روزانه حرفه ای در آن ايام از نزديک شاھد اين 
مجموعه تحليلھا و اسناد و گزارش ھای موجود در ايران آن روز را  ١٣٨۶حادثه بودم، در سال 

) ١٣٨۶انتشارات برزواند،  سال ( "گروگانگيری و جانشينان انق ب"تاب گردآوری کرده و در ک
اما از آنجا که اين حادثه عظيم سياسی در سطح ملی و جھانی ھمچنان دارای نقطه . منتشر ساختم

ھای کور فراوانی است اين تحقيق به ناچار ھنوز ادامه خواھد داشت  و ھر روز که می گذرد ابعاد 
به نظرم با توجه به عظمت اين واقعه و تاثير شگفت انگيزی که . تابی می شودديگری از ماجرا آف

ی نسبت به ابعاد بر زندگی روزانه مليونھا ايرانی در داخل و خارج داشته است، آگاھی رسان
به يکسری داده ھای تازه که بعد از  در اين مجال. ضرورت ملی استيک  واقعی اين موضوع

می پردازم و اين اط عات را در سايه معلومات قبلی تحليل خواھم  انتشار کتاب پيدا شده است
گقتنی است اين اط عات تازه از جانب سران جمھوری اس می و کسانی که به نحوی دست . کرد

اندر کار اين مسئله بوده اند، نشر يافته است و بنابراين می تواند بخشی از گره ھای کور اين فاجعه 
از زمرۀ مھمترين اين اط عات تازه می توان به . برای ملت ايران باز کند و عامل اصلی فاجعه را

اعترافات آقايان ناطق نوری و محمد رضا مھدوی کنی و ھاشمی رفسنجانی اشاره کرد که با 
  .توضيحاتی به ترتيب زير می آورم

  
  اط عات جديد  

در اين باره منتشر شده امسال در سالگرد اشغال سفارت آمريکا خاطرات آقای ناطق نوری . ١
او در اين خاطرات از نقش جھاد سازندگی و خودش که در آن زمان نماينده آقای خمينی در . است



 درا با مھر جھاسفارت آمريكا جھاد سازندگی بود سخن به ميان آورد و تصريح می کند که 
و ديگران از و آقای اصغرزاده که يکی از گروگان گيران اصلی است   سازندگی اشغال كرديم

جھاد [ جا از ھمين: "نيروھای شاغل در جھاد سازندگی بودند که رفتند و سفارت را اشغال کردند
. كردند ابتدا ھم با مھر جھاد در gنه جاسوسی كار می. ھم gنه جاسوسی را گرفتند ]سازنگی است

  )١."(به gنه جاسوسی  آقای اصغرزاده و ديگران ھمگی در جھاد بودند كه رفتند
آقای محمدرضا مھدوی کنی رئيس فعلی دانشگاه امام صادق که در آن زمان سرپرست کميته . ٢

ھای انق ب اس می بود تصرح می کند که آنھا ھم قبل و ھم به ھنگام اشغال سفارت آمريکا، در 
نفر در داخل سفارت بود که از سفارت حفاظت می  ۶٠سفارت آمريکا کميته داشتند و تيمی حدود 

نا گفته نماند که ما به دستودر شخص ... ما در مسائل تبعيت از امام را gزم می دانستيم: "کرد
امام، سفارت آمريکا را محافظت می کرديم، ولی ھمه ی سفارتخانه ھا اين طور نبود چون مھم 

به ھمين جھت . دند اين دشمن اول ماستوامام فرم...سفارت آمريکا از ھمه مھمتر بود. نبودند
احتمال اينکه به سفارت حمله بشود زياد بود؛ ھم از طرف خودی ھا و ھم از طرف مخالفين، به 

نفر از آن  ۶٠تيمی از نيروھای کميته حدود . اين جھت امام فرمودند که اينجا را خوب حفاظت کنيد
بودند و مسئولين سفارت ھم مايل بودند  در داخل خود سفارت ھم جا گرفته. جا حفاظت می کردند

وی )  ٢."(حتی امکان ماشين در اختيار بچه ھا گذاشته بودند. که اينھا برای حفاظت آنجا بمانند
گفته خانم معصومه ابتکار مترجم بچه ھای خط امام در داخل سفارت که گفته است، امام با اشغال 

وقتی شنيديم که به سفارت آمريکا : "و می گويدسفارت در ابتدا  مخالف بوده اند را رد می کند 
 ًgحمله کردند، برای ما خيلی غير مترقبه بود و تعجب کرديم چه شده که اين ماجرا پيش آمده؟ اجما
يادم ھست که آقای بھشتی و مھندس بازرگان به من زنگ زدند که آقا چرا شما نشسته ايد؟ کجا 

کجا ھستند؟ دانشجويان به سفارت ريخته اند و آنجا را  ھستيد؟ نيروھای انتظامی کجاست؟ کميته ھا
آنھا خيلی ناراحت بودند و نمی خواستند . تصرف کرده اند و آمريکائی ھا را به گروگان گرفته اند

ما ھم در ابتداء طبق وظيفه ی محوله و رويه ی خودمان . که روابط فيمابين با اين کارھا تيره شود
مخالفت کرديم و من از کميته پرسيدم چرا اينطور شده؟ گفتند آمدند  با ورود دانشجويان به سفارت

و به سفارت حمله کردند و از ديوار سفارت باg رفتند و ما در مقابل بچه ھا ايستادگی نکرديم، 
داً معلوم شد ھمين دانشجويان خط امام وارد يم با بچه ھای خودمان بجنگيم و بعچون اجازه نداشت

يادم می آيد شب آن روزی بود که . ھمان موقع به مرحوم حاج احمد آقا زنگ زدممن . gنه شده اند
به سفارت ريخته بودند، زنگ زدم و پرسيدم جريان چيست؟ مرحوم حاج احمد اول می خنديدند و 

باgخره بعد از . من گفتم آخر چه شده است؟ شما اط ع داريد؟ ايشان می خنديد. پاسخ نمی دادند
اين بيان مرحوم حاج احمد آقا . شما ھم با آنھا کاری نداشته باشيد. مام راضی ھستندا: اصرار گفتند

بود، ولی بعدھا خانم ابتکار مترجم دانشجويان در مصاحبه ای اظھار کردند که در ابتدا حضرت 
وی در ادامه ) ٣." (امام با اين کار مخالف بودند و سر انجام پس از يک يا دو روز رضايت دادند

اگر منھای دستور امام بود اين کار به نظر من مطلوب نبود؛ ولی چون امام فرمودند که : "يدمی گو
نيروھايمان را از آنجا بيرون کشيديم و آنجا . است، ما ھم پذيرفتيم و تسليم شديم» انق ب دوم«اين 

بعد از اين بيان صريح و روشن است که تا يکی دو روز ) ۴." (را در اختيار دانشجويان گذاشتيم
اشغال، ھنوز سفارت در اختيار تيم کميته مستقر در سفارت بوده و به امر آقای خمينی آنجا را در 

از ک م حاج : "آقای مھدوی کنی باز تصريح می کند که. اختيار دانشجويان خط امام قرار داده اند
اين ھمآھنگی به احمد آقا معلوم شد که از پيش در اين کار ھمآھنگی صورت گرفته بود، ولی آيا 

از قبل اجازه داشتند، اينھا را من (اين صورت بوده که کار را انجام دادند و سپس اجازه گرفتند يا 
بايد از خود آقايان بپرسيد که آنھا بھتر می  ھم از قبل بوده، و ديگر اينھا رانمی دانم، شايد 

حضور نيروھای کميته ی انق ب آيا درست بود که با وجود و ...اصل کار خ ف قانون بود)...دانند



در سفارت اين گونه تھاجم واقع شود؟ در مرحله دوم نتيجه ی اين اقدام چه بود و چه اندازه اين 
عمل به نفع ما بود؟ اين را من نمی دانم، تحليل ھا مختلف است که آيا اين کار به نفع ما بود يا نبود 

  ) ۵." (خته نيستکه اين خود بحث ديگری است که تحليل آن از من سا
آقای مھدوی کنی با زبانی  که ھم حرف و نظرش را زده باشد و ھم در صورت حمله مخالفان 

من  : "درون رژيم که چرا امام را متھم می کنی، پاسخی برای حمله کنندگان داشته باشد، می گويد
خصوص ادامه ی آن با اين کار قطع نظر از دستور امام مخالف بودم و آن را مفيد نمی دانستم، به 

آخر کار به جائی رسيد که ما ...را ص ح نمی ديدم، چنانکه عم ً ادامه ی کار به نفع ما تمام نشد
من در آن موقع که بيانيه الجزاير نوشته می شد در . التماس کرديم که گروگانھا را تحويل بدھيم

قايق و ظرايف حقوق بين المللی بيانيه با عجله و بدون مطالعه دقيق و بدون توجه به د. دولت بودم
آقای مھدوی کنی در ) ۶."(به نظر می آيد که آثار و تبعاتش ھم خيلی جالب نبود. تنظيم گرديد

  :مطالب خود به چند نکته مھم در امر گروگان گير ی را روشن می کند
نفره از کميته ھای انق ب که در داخل سفارت آمريکا مستقر بوده از سفارت  ۶٠تيمی -

  .اظت می کرده اندحف
کميته مستقر در سفارت به امر آقای خمينی  برای حفاظت از سفارت آمريکا در آنجا  -

  .مستقر شده  است
نفری  در  ۶٠تا يکی دو روز بعد از اشغال سفارت به وسيله دانشجويان خط امام، کميته -

وی احمد سفارت مستقر بوده و آقای مھدوی کنی بعد از درک دستور آقای خمينی از س
خمينی، نيروھای کميته را از آنجا بيرون کشيده و آنجا را در اختيار دانشجويان گذاشته 

  .است
حرف خانم معصومه ابتکار که آقای خمينی ابتدا مخالف گروگان گيری بوده را رد کرده  -

و با اط عاتی که داشته، توضيح داده که امام از قبل مطلع  و راضی به اين امر بوده 
  .است

با حرف آقای احمد خمينی، بر آقای مھدوی کنی مشخص می شود که از پيش ھمآھنگی  -
اما برای اينکه خود را از تير حمله کنندگان خ ص . با آقای خمينی صورت گرفته است

کند که چرا آقای خمينی را ھم متھم می سازد، به شکل مصلحت آميز و م يم به اين 
، اينھا را من نمی دانم، شايد ھم از قبل بوده، و ديگر از قبل اجازه داشتند"صورت  که 

اين نکته . ، تحليل و نظر واقعی اش را باقی می گذارد"اينھا ر ا بايد از خود آقايان بپرسيد
آخری با  اعتراف آقای ناطق نوری که سفارت آمريکا با توسط بچه ھای جھاد سازندگی 

ی کار می کرده اند کام ً ھمخوانی دارد و به اشغال شده و در ابتدا ھم با مھر جھاد سازندگ
ھمين علت ھم بچه ھای کميته، چون آقای ناطق نوری و اصغر زاده و ديگران را می 

  .شناخته اند، از خود مقاومتی نشان نداده و سفارت را در اختيار آنان قرار داده اند
  

شنی و صريحی در مورد جای تآسف است که ھمين آقای مھدوی کنی که امروز مطالب به اين رو
اشغال سفارت و کميته مستقر در سفارت گفته است، در آن دوران و زمانی ھمين کميته مستقر در 

معروف به (سفارت به  اعمال خ ف قانون و بگير و ببند به سرپرستی ماشاء هللا کاشانی خواه 
کميته سفارت آمريکا که خودش سابقاً جزو زير مجموعه ساواک بود، دست زد و ) ماشاءهللا قصاب

در کشور چه مسئله ھا که نيآفريد، تا جايی که آقای مھدوی کنی به نام خود به عنوان سرپرست 
کميته ھای انق ب  و وزارت خارجه که در آن موقع در اختيار آقای دکتر يزدی بود، البته به ھدف 

پيرو در «   :داشت اع م  طی اط عيه ای   ۵٨مرداد  ٢١اغفال مردم و خواباندن سرو صداھا، در 



خواست وزارت امور خارجه و طبق تصميم مشترک شورايعالی کميته مرکزی و فرماندھی سپاه 
  )٧(    ».کميته سفارت آمريکا منحل گرديد ١٣۵٨امرداد ماه   ٢١پاسداران از بامداد يکشنبه 

خواباندن سرو صداھا و امروز معلوم می شود که اصل ھمين اط عيه ھم دروغ بوده و فقط برای 
به ھر حال اين سوال ھنوز پابرجاست که آقای خمينی چه در سر داشت که با ھماھنگی . بوده است

و اذن او اين کار انجام و تداوم می يابد؟ اما از سوی ديگر، از آقای خمينی که ھوش عجيبی در 
نباشد موجب شگفتی  درک روابط قدرت داشت اين کار که از آن به انق ب دوم تعبير کرده است

که وgيت  ۴٨و تا اواخر سال ) ٨ (باشد ھمچنانکه می بينيم آقای خمينی که تا قبل ازرفتن به نجف 
. فقيه را به عنوان يک فقيه در حاشيه حوزه نجف تدريس می کند به وgيت فقيه معتقد نبوده است

ولی در وی بوجود آمده که اما معلوم نيست در طول مدتی که آقای خمينی درنجف بوده است چه تح
از آقای خمينی مخالف وgيت فقيه، خمينی ای درست می شود که برای وgيت فقيه به عنوان 
زعامت سياسی و رھبری کشور تئوری قدرتی را تحت عنوان ادامه حکومت رسول خدا و امام 

    .بی بھره نبوده است" الھاماتی"نيز از  ۵٨چه بسا در روزھای آبان . زمان بسازد
  گروگانکيری و جنگ ويرانگر ھشت ساله  

رابطه مستقيم ميان تحريک صدام به شروع جنگ عليه ايران و گروگانگيری بر کسی پوشيده 
اgن که در دوران پس از صدام بسر می بريم در اين باره تا بخواھی از خود آمريکايی ھا . نيست

خ پس از انق ب را مطالعه کند و منابع بنابراين ھر کسی که منصفانه تاري. سند  منتشر شده است
مختلف را ببيند به روشن خواھد ديد که ريشه اصلی حمله عراق به ايران در اشغال سفارت آمريکا 
و بحران گروگان گيری نھفته است و خسارت جنگ، خسارتی است که در اثر بحران گروگان 

يری نيز ھمۀ سران کشور در البته در ھمان بحبوحه گروگانگ. گيری به کشور وارد شده است
مورد ارزيابی پديده جنگ باgتفاق قائل بودند که جنگ عراق عليه ايران نيست بلکه جنگ آمريکا 

، نظرات ھمه را آورده ام که ٢٩٥-٢٩٢در ص  گروگانگيریعليه ايران است و من در کتاب 
  .برای پرھيز از اطاله ک م از ذکر مجدد آن در می گذرم

در بين تمام . به ايران حمله کرد تمام شرايط جھانی عليه ايران آماده بودزمانی که عراق 
. کشورھای روی زمين تنھا کشور آلبانی در سازمان ملل از عمل گروگان گيری ايران حمايت کرد

بنا بر اين، آن دسته از کسانی که می گويند آمريکا دشمن انق ب اس می و در صدد از بين بردن 
ی که حق را به آن ھا بدھيم و بپذيريم که آمريکا چنين قصد و نيتی داشت آيا بر آن بود، در صورت

ما نبود که تمام بھانه ھای gزم را از او سلب کنيم و بھانه ای به دستش ندھيم و يا اينکه به دست 
  خودمان بھانه gزم را در اختيارش بگذاريم و خالق اجماع جھانی عليه خود باشيم؟

چنين حالتی عقل سليم روش خود را بر ندادن بھانه و گرفتن بھانه از دست  طبيعی است که در
آيا بايد در عقل گردانندگان رژيم شک کنيم يا بگوييم نه آنھا عقل داشتند اما . دشمن استوار می کند

عقلی فايده گرا که در اين قضيه منافع خاصی را در تقابل با حقوق ملی در پشت پرده مد نظر 
  داشتند؟

چنين شرايطی gزم نبود که آمريکا خود طراح جنگ باشد، کافی بود که چراغ سبز به عراق در 
داده شود و شوروی نيز جبھه مخالف نگيرد و اين ھر دو با بحران گروگان گيری حاصل شد و 

  .باعث خوشحالی صدام گرديد
ا آشکار کرده است، سال آن ر ٢٥تنھا به دو داده از آقای ھشمی رفسنجانی که بعد از  در اينجا  

 ١٣٦٣که کارنامه سال " بسوی سرنوشت"آقای ھاشمی رفسنجانی در کتاب خود بنام : اکتفا می کنم
ابو خالد فرستاده ويژه ياسر عرفات آمد و نامه ای از عرفات آورده بود و ": است چنين می گويد

  )کتاب ١٢٩ص(جنگ تحميلی را جنگ آمريکا عليه ايران دانسته بود 
  :، را می آورد١٦/٣/١٣٦٣شمی رفسنجانی در اينجا پاسخ خود به ياسر عرفات به تاريخ آقای ھا



  برادر گرامی جناب آقای ياسر عرفات رياست سازمان آزادی بخش فلسطين"
اينکه فرموده ايد برای شما روشن شده که حزب بعث و شخص صدام به نيابت از آمريکا جنگ ...

کرده است و ادامه می دھد، کشف و اظھار اين مطلب مايه اميد  را عليه انق ب اس می ايران آغاز
  ) ٥٦٥ھمان سند، ص . (است ولی دير فھميدن يا دير گفتن شما مايه تأسف

در منزل بودم : " ، می نويسد١٣٦٣آبان  ١١مجدداً آقای ھاشمی رفسنجانی در يادداشت جمعه 
را به " نايت gين"ه خود را موسوم به اياgت متحده، برنام ABCدر اين روز شبکه تلويزيونی ...

موضوع اشغال سفارت آمريکا در تھران به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اختصاص داده 
در اين برنامه آقای سعيد رجائی خراسانی نماينده دائم ايران در سازمان ملل، حسين شيخ . بود

گوی کاخ سفيد در دوره کارتر، ابو اgس م معاون سياسی وزارت امور خارجه، جودی پاول سخن
الحسن بنی صدر رئيس جمھور مخلوع ايران و دو تن از گروگانھا بنامھای مورھند کندی و باری 

مھمترين موضع حاصل از اين برنامه، اظھارات سخنگوی کاخ سفيد در . روزن شرکت داشتند
پاول در پاسخ به  جودی. دوره کارتر و اعتراف به نقش آمريکا در وقوع جنگ تحميلی بود

نتيجه : "اظھارات شيخ اgس م که خود از دانشجويان تسخير کننده سفارت آمريکا بود، اع م داشت
مشھود و آشکار گروگان گيری، جنگ ايران و عراق می باشد و بدون گروگان گيری، اين جنگ 

: نه جاسوسی گفتوی در باره سخنان شيخ اgس م در باره اھميت تسخير g." به وقوع نمی پيوست
وقتی ايشان از افتخار آنچه انجام داده اند، به خود می بالند، بھتر است کمی مکث کنند و فھرست "

بعد از ذکر نام ھر يک . تلفات را مطالعه بفرمائيد که دھھا ھزار از ھموطنان ايشان کشته شده اند
-٣٦٣ھمان سند ص." (اند از آنھا، وی می تواند بگويد که آنھا به خاطر حماقت من کشته شده

٣٦٤(  
و راست اين است که ھمۀ اينھا جزئی از حقيقت غم انگيزی است که در کشور ما و به دست 
خودی ھا به وقوع پيوسته است ولی با کمال تاسف ملت ھنوز پس از نزديک سه دھه بايد در 

  .ه استسانسور باقی بماند و نداند چه ب يی و به واسطه چه کسانی بر سرش فرود آمد
پاسخ جودی پاول به شيخ اgس م که آقای رفسنجانی نيز سه دھه بعد ظاھرا آگاھانه آن را ذکر می 

راست می گويد وقتی با شگقتی از شيخ اgس م و امثال او که بازيچه . تکان دھنده است کند واقعاً 
چند ميليون جانباز و تشنگان قدرت مطلقه شدند می پرسد آيا در برابر ھزاران خانواده ھای شھيد و 

  ھزار ميليارد دgر خسارت وارد شدن به ميھن احساس شرم نمی کنيد؟  از معلول و بيش
  
  

  بی شرمی در برابر اين ھمه تبھکاری
ھر انسان شرافتمند و آزاد انديشی . حال در پايان اين مقال اجازه دھيد يک نکته را خاطر نشان کنم

وقتی به عمل گروگان گيری و نتايج اسف انگيز آن که برای ملت ايران به ارمغان آورد، می 
نگرد، نمی تواند بی تفاوت باقی بماند و اظھار تأسف نکند و به دنبال علل و جستجوی انگيزه 

" نق ب دوم و بزرگتر از انق ب اولا"عملی که البته آقای خمينی آن را . پنھان اين عمل بر نيايد
ناميد و با آلت دست قرار گرفتن تعدادی دانشجو و غير دانشجو، از آن برای خود و کسانی که به 

  . دنبال انحصار قدرت و ديکتاتوری بودند، به عنوان آتويی عليه آزادی و حقوق ملت بھره گرفتند
ب وحشتناک گروگانيگری داريم شنيدن اين نوع آيا با دانشی که از عواق. به جم ت زير توجه کنيم

بيانيه الجزاير از نظر سياسی : "برای مثال آقای بھزاد نبوی مدعی است. سخنان شرم آور نيست
ما پوزه آمريکا را در رابطه " ويا ) ٩("يک مجموعه افتخار آفرين برای جمھوری اس می است

ما موفق شديم : "ئی نخست وزير که می گفتو آقای رجا) ١٠ (."با گروگان گيری به خاک ماليديم
: و يا در جايی ديگر) ١١("به ياری خدا و ھمت ھموطنان بزرگترين مسئله تاريخی را حل نمائيم



ما يک بار ديگر نشان داديم که قادريم بزرگترين مسئله تاريخ را حل کنيم و به دنيا ثابت کنيم که "
ما با . لوژی خود می تواند در مقبل ابر قدرتھا باستديک کشور انق بی و مکتبی به اتکاء به ايدئو

گروگان گيری به بزرگترين دست آوردھای سياسی در تاريخ اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و 
   )١٢( ."موفق شديم بزرگترين قدرتھای طاغوتی را به زانو در آوريم

بھتر نبوده و نيست : دش بپرسدآيا انسان ايرانی ھم آنروز و ھم امروز حق ندارد از آنھا و از خو
که به جای رجز خوانی و ادعای قھرمان سازی، مجموعه عمل را در معرض افکار عمومی قرار 

مگر ! ای ملت اين ھمانا سند افتخاری است که برای شما به ارمغان آورده ايم: می داديد و می گفتيد
وقتی برای ملت خود افتخار می . ..نه اين است که معموgً قھرمانان نظامی، سياسی، اقتصادی، و

آفرينند، آن افتخار را در معرض ديد عموم قرار می دھند و با تشريح جزئيات عمل انجام شده، 
ملت را با خود به صحنه ھای مختلف نبرد برده تا ملت از مشاھده صحنه ھای قھرمانانه و افتخار 

  .آفرين به وجد و شادی در آيد
حث، مجموعه بيانيه الجزاير و ضمائم و اسناد و مدارک حکميت و در حقيقت سند افتخار مورد ب

انتشار اين . ديوان مرضی الطرفين gھه است که ميدان نبرد شما با آمريکائيان به حساب می آيد
مجموعه، نشان دھنده عمل قھرمانانه و افتخار آفرين و چگونگی حل پيچيده ترين مشکل تاريخ 

، به ھنگام امضای قرارداد الجزاير و اجرای آن شھامت و جرأت سال قبل ٢٨است که نه تنھا در 
پيدا نشد که آن را برای اط ع عموم منتشر سازند، حتی امروز نيز از انتشار درست و کامل آن 

مجموعه بيانيه . ترس دارند و مردم را تا به امروز از اين حق خدادادی خويش سانسور کرده اند
عمل قھرمانانه شماست، ھمچنان سری و جزء اسرار دولتی به الجزاير و ضمائم آن که صحنه 

  !اين ھم نوع جديدی از خلق قھرمانان سری و پنھانی ويژه جمھوری اس می است. شمار می آيد
متخصصان و . اگر اين مجموعه انتشار پيدا کرده بود، ديگر gزم به رجز خوانی و ادعا نبود

اسناد و مدارک، جزئيات آن را ترسيم کرده، و  پژوھشگران و حقوقدانان با در دست داشتن
آن را به معرض تماشای عموم قرار ... ھنرمندانی پيدا می شدند که نظير فيلمھای مستند تاريخی و

اما تا بحال در ھيچ کجای دنيا ديده نشده است که اعمال افتخار آفرين و قھرمانانه را از . دھند
ھميشه اين گونه بوده است که قريب به تمام اعمال اما در عوض . ديدعموم مکتوم نگه دارند

خائنانه، سعی شده است از ديدھا مخفی بماند، مگر اينکه به نحوی مطلعين در زمانھای ديگر آن 
باز ھم در اينجا بايد آز آن مرد بزرگ مرحوم آيت هللا منتظری ياد کنم که با  .را فاش کرده باشند

که من  در ابتداء با گروگان گيری : خود از جمله متذکر شدشھامت کم نظيرش نسبت به انتقاد به 
موافق بودم اما بايد اذعان کنم که اين عمل  خسارت عظيمی برای کشور ببار آورد و به ضرر 
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