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 مقدمه مؤلف 
 

اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام و به گروگان گرفتن و 
روز که عواقب زيانباری برای ملت ايران  ۴۴۴نگهداری کارکنان آن به مدت 

رويدادهايی است که به عصای دست آقای خمينی و  امهاتدربرداشت، از 
 .ل گرديدانحصارگران، برای استقرار استبداد و ديکتاتوری واليت فقيه تبدي

گيرهای اصلی، نه تنها حاضر  نظر به اينکه متأسفانه، هنوز هيچکدام از گروگان
گيری و تبعات آن را صادقانه، همانطوريکه واقع شده  اند مسئله گروگان نشده

است، برای نسل حاضر و نسلهای آينده توضيح دهند، بلکه هر از گاهی هرکدام 
ن و مصيبتی عظيم که عمل آنان برای از سران آن، برای رها شدن از بار سنگي

کنند که با تحريف حقايق و قلب امرهای واقع  است، سعی می کشور ببار آورده
بار  دهند، خود را از عواقب مصيبت شده که تحويل جامعه غائب از صحنه می

 .عذاب وجدان تبرئه کنند
ين اٌميد بد. اين امر مرا برآن داشت که به تأليف و تحرير کتاب حاضر دست بزنم

ها، چه بالئی برسر  که نسل حاضر و نسلهای آينده دريابند که با دست خودی
 .اند آمريکا شده منوياتها عامل اجرای  است، و چگونه خودی کشور آمده

ها،  بنابراين برای يافتن مقصر بدنبال اين کشور و آن کشور نگردند و گناه نادانی
به گردن اين و آن نيندازند که هرَکس، ها را  خطاها، و عامل دست اين و آن شدن

: هرگروه، هرنسل، و هر ملت در گرو اعمال خويش است، بدانند که بايد
 .خودشکنی، آينه شکستن خطااست
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تنها با خود و با ملت راست شدن و حقايق را به تمامه برای آنها بازگو کردن، 
کاريهای  انمشود به جبران خطاها، اغفال و ند حداقل کاری است که با آن می

گذشته پرداخت و از عذاب وجدان رهايی حاصل کرد و عفوملت و دريای 
اِنِّ الحسناُت : بيکران رحمت و مغفرت خداوند را برای خود به ارمغان آورد که 

 .الّسيئات  يذهبنّ 
ذکر چند نکته بعد از اين وجيزه، شايد برای خوانندگان گرامی خالی از فايده 

 :نباشد
است وقايع به ترتيب تاريخ ذکر گردد تا خواننده بهتر در  عی شدهاالمکان س حتی

 .جّو آن زمان قرار بگيرد و درک مسائل برايش آسانتر گردد
ها بوده و نه  ها به منظور روشن شدن وجوه مختلف آن ای از داده تکرار پاره
 .به هرحال قبالً از صبر و حوصله خوانندگان سپاسگزارم. اطالۀ کالم

حمد صدر که زحمت اصلی تايپ کتاب را بدون چشمداشتی از آقای م
گرفتند و در انتشار اين اثر مرا ياری رساندند، تشکر و سپاس قلبی خود را  بعهده

 .دارم نسبت به ايشان ابراز می
از تمام دوستان و کسانی که اطالعات خود را در اختيارم گذاشتند و يا به 

کنم و  بودند، صميمانه تشکر میهرنحوی در امر نشر اين تحقيق مددکارم 
موفقيت همگی را در خدمت به خلق خدا و آزادی و استقالل و ُرشد کشور 

 .نمايم خويش از خداوند مسئلت می
 ۱۳۸۶ماه  تيرلندن   محمد جعفری
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 مقدمه بر چاپ دوم 
مورد " انقالب نانيو جانش یريگروگانگ"انتشار چاپ نخست کتاب  نکهينظر به ا

از همزبانان در داخل و خارج  قرار گرفته است، و با توجه به  یارياستقبال بس
 یگذرد به اسناد و گفتگوها یکه از نشر نخست م یدر فاصله هفت سال نکهيا

. ديرس یبه نظر م یرورتر کتاب ض ام، چاپ دوم و منقح افتهيدست  یتازه تر
و حک و اصالح شده اند، سه  یبازخوانکه  نيشيچاپ عالوه بر مطالب پ نيدر ا

 :افزوده شده است ريمقاله به شرح ز
مقصر «   -۲، » یريکور واقعه گروگانگ یها در باره نقطه قيادامه تحق«   -ا 

 ست؟يببار آورده ک رانيا یبرا کايکه اشغال سفارت آمر یميعظ یخسارت یاصل
عباس  یآقا تيريبه مد رانيا خيتار نيپاسخ به نقد دفتر مطالعات و تدو -۳و » 
نقد  نيبه همراه ع» انقالب نانيو جانش یريدر باره کتاب گروگانگ نينم یميسل

هر سه . به عنوان ملحقات به کتاب افزوده شده است یدفتر مزبور که همگ
نقاط کور  یبر برخ لهيوس نياست بد دياست که ام ینکات تازه ا یمطلب حاو

. ندازديتازه ب ینور یرانيو ا رانيآن بر ا انبخشيو اثرات ز یريمسئله گروگانگ
 یکه به نحو یاز  دست اندرکاران و کسان یبعض رياخ یسالها نيدر ا نيهمچن
 نيدر ا زيکرده اند که آنها ن یبوده اند، خود اعترافات یريگروگان گ رمسئلهيدرگ

 . ضمن آمده است
 يیکتاب در جاها یدينکات کل یبه کتاب، چه بسا برخ ديسه مبحث جد شيافزا با

آن را بر من خواهند  یخوانندگان گرام دوارميکه ام شوند یاز متن تکرار م
 تياهم ليبه دل یکالم شده است ول ۀتکرارها هرچند موجب اطال نيا. ديبخش

تسلسل آن در  ظبه خاطر ربط مطلب و حف ايکه آن نکات داشته و  یا ژهيو
 .ه، حفظ شده است مختلف کتاب با سه مطلب افزوده شد یبخشها

اثر با آثار با  نيسوال شده است که تفاوت ا یاست که گاه نيا گرينکته د و
 یريمشابه منتشر شده در خارج از کشور در مورد گروگانگ یارزش و خواندن
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به اتفاق  بيدست بگذارم که اکثر قر لمينکته ما نيدر جواب بر ا ست؟يدرچ
 یدسترس لکتاب، به جز چند مورد، حاص نياسناد و مدارک ذکر شده در ا

 مدير مسئول پرتيراژترين  در آن دوران به عنوان  نجانبيبوده است که ا یخاص
اما اگر نگويم پرتيراژترين، يکی از  -گرچه حقيقت انکار ناپذيری است  -

مستند به گزارشها  لهاياز تحل یاريو بس پرتيراژترين روزنامه های کشور داشتم
بالفاصله  بعد از  ايو  یريت که در همان بحبوحه دوران گروگانگاس یو اسناد

 ريغ ايو ميوقت، مستق نيدست اندر کاران و مسئول لهيگروگانها، به وس یآزاد
 . کرده است دايدر داخل انتشار پ م،يمستق

انجام گرفته بر اثر  یکتاب و با توجه به نقدها یدر خالل بازنگر نکهيا سرانجام
دوباره قرار  یانتقاد یکتاب را مورد بررس یمهم بود که اصل مدعا اريبس ميبرا
به  دميآثار و اسناد و خاطرات تازه منتشر شده را د یوقت یدر کمال شگفت. دهم

 یحزب جمهور یزعما یپنهان یااز اقدامات و قرار و مداره یشتريابعاد ب
و  خواهانيرمعامله با جمهو یبرا ،ینيخم یکامل با آقا یدر همآهنگ ،یاسالم

گروگانها راه را  یانداختن آزاد قيکه با به تعو یا آگاه شدم، معامله انيگانير
و  رانيجمهور منتخب ا سيرئ نيو همزمان حذف نخست گانيانتخاب ر یبرا

 . طور هم شد نيو البته هم کرد، یباز م خواهانيدو آزا یمل یروهايسرکوب ن
سالها با صرف وقت به قرائت و نقد کتاب همت  نيکه در ا یاز همه کسان 

و همکاران محترمشان، بدون توجه به هر  نينم یميسل یاند، از جمله آقا گماشته
هم  یکسان نيب نيدر ا. اند، سپاسگزارم که داشته یدرون نظام یها زهينوع انگ

 یمرا از نظرات اصالح داريد یدر ط ايو با نامه  یبودند که با مهر و دوست
که باز هم  دوارميسپاسگزارم و ام مانهيصم زيد مطلع ساختند، که از آنها نخو

 . مرا از نظرات و انتقادات خود نسبت به مطالب نگاشته شده محروم  نگردانند
 
 از اوست قيتوف و

 ۱۳۹۳ماه   ني،  لندن  فروردیجعفر محمد
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 گيرینيروی جانشين انقالب و گروگان
 
 

 مدخل
 

جامعه رها شده از سلطه استبداد داخلی و خارجی به ذهنش خطور نمی 
نسازی، بتی را  تا بتی « کرد که استبداد ديگری و يا به قول آقای احمد خمينی،

، بتی ديگر خارج از دسترس ديد جامعه و بدست مرجع ۱»نمی شود از بين برد
سمبل معنويت می نگريست، در حال  تقليد هشتاد و چند ساله که به او بعنوان 

  .ساخته شدن است
تهران هنوز دولت اسمی بختيار بر سر کار به هنگام بازگشت آقای خمينی به 

قدرت و اختيار چندانی  بود ولی به جز يدک کشيدن لقب نخست وزيری، از خود 
 ۲در تهران و غالب شهرستانها کميته های انقالب محلی بوجود آمده بود. نداشت

رسانی به مردم، به حفظ نظم و مراقبت شهر  و اين کميته ها عالوه بر کار کمک 
  .می پرداخت و سرپرستی بيشتر آنها، دردست روحانی محل بود و محله

 
  :در اين هنگام دو نيرو و يا دو حرکت پابپای هم در جريان بودند

ملت ايران يکپارچه مانند سيل خروشان در سراسر کشور برای بدست  -۱ 
مبارزه آماده و حاضر  آوردن آزادی، استقالل و استيفای حقوق خويش در صحنه 

  .ه نوع فداکاری و از خود گذشتگی بودبه هم
نطفه دولت و يا نيروی جانشين انقالب و رژيم شاه که در پاريس و بيرون از  -۲ 

بسته شدن و در شرف بدست  حضور نمايندگان واقعی قاطبه مردم ايران در حال 
  .گرفتن قدرت بود، شکل می گرفت

و به ميزانی که جريان دو نيرو و يا دو جريان فوق پابپای هم در حرکت بود 
اول ضعيف و  دوم، ارکان قدرت را می ساخت و يا قبضه می کرد، نيروی 

که صاحب -ضعيفتر می شد تا سرانجام در اين جدال و درگيری نيروی اول
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و سرانجام بدست نيروی دوم  به کناری رانده شد  -اصلی انقالب و کشور بود
  .حذف گرديد

شورای : جانشين انقالب که عبارتند ازدر فصل اول به شکل گيری نيروی 
در فصول بعدی  انقالب، دولت موقت و ارگانهای انقالبي جديد التأسيس و سپس 

به جريان دوم و چگونگی حذف آن از صحنه مبارزه و از بين بردن همه حقوق 
ديکتاتوری واليت فقيه می پردازم و قبل از اينکه  و آزادی ها و مستقر گردانيدن 

اين نکته حائز اهميت . و توضيح نيروی جانشين انقالب بپردازم  به چگونگی
است که نيروی جانشين انقالب با توافق آمريکايی ها و تنی چند از  ويژه ای 

روشنفکران  داخلی ها بر اساس وحدت ارتش و روحانيت و حذف مصدقی ها و 
  .تهيه شده بود

 
همکاری سياسی شما آقای عباس امير انتظام در مورد اين سئوال که    

مذاکره با  با آقای مهندس بازرگان چه موقع شروع شد و تماس و  ۵۷در سال 
 ۱۷من از «ديپلماتها آمريکايی به چه ترتيب صورت گرفته است؟ می گويد، 

نمايندگی از شخص ايشان با  به آقای مهندس بازرگان پيوستم و به  ۵۷شهريور 
مذاکره کننده اصلی سفارت (با استمپل  نمايندگان حقوق بشر آمريکا و همينطور

مذاکره کرده ام و بنابر عرف معمول ديپلماتها در  ، )آمريکا بعد از سفير کبير
اينگونه موارد می گويند ما در اين گونه حوادث نقشی نداريم و در امور داخلی 

مسائل مربوط به خودتان است ولی حقيقت غير از . دخالت نمی کنيم  کشورها 
  .آنها هم دخالت می کنند و هم نقش کليدی دارند. اين است

تا پيروزی انقالب ما هفته ای  ۵۷به هر حال می توانم بگويم که از اواسط آذر 
او ديگر بهانه . کرديم  سه چهار دفعه با همين آقای استمپل مالقات و گفتگو می 

مان برای جلوگيری از خونريزی تالش خود: های سابق را نمی آورد و می گفت
همه مخالف خشونت و . صحبت می کنيم  با شاه و بختيار . را می کنيم 

هم به تهران آمده بود، مأموريت و  ۳آن وقت ژنرال هايزر. خونريزی هستند
  ۴ ».بعدها به مأموريت او پی برديم. نبود نقش او مشخص 

جذب «: در مورد اينکه وی چه مأموريتی داشت؟ آقای انتظام می گويد
و جلوگيری  ش و تشويق آنها به حفظ نيروهای مسلح بدون حضور شاه سران ارت

به هر حال اين کوشش ها به نتيجه رسيد و برخورد ها کمتر  !از کودتای نظامی
استثنای برخورد گارد جاويدان با  به (ارتش که فکر کودتا در سرداشت . شد
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 ۲۲در روز  خود را کنار کشيد و آن اعالميه کذا را) همافران در دوشان تپه
  ۵».بهمن صادر کرد

 
در  ۵۷و بنا به گفته آقای فتح هللا بنی صدر در اواخر دی و يا اوايل بهمن ماه 

آمريکايی ها بر سر ايجاد  جلسه ايکه در منزل آقای فريدون سحابي تشکيل شد با 
آقای سوليوان  ۶.دولتی نيرومند با وحدت ارتش و روحانيت توافق بعمل آمد

در کتاب خود از اين توافق سخن به ميان آورده  آمريکا در ايران واپسين سفير 
   ۷ .است

غربي ها به خصوص آمريکائي ها «: آقای دکتر يزدی در اين رابطه می گويد
شود و کشور را با  نگران آن بودند که خالئي با رفتن شاه از ايران ايجاد می 

ردند يک ائتالف و آنها تصور می ک. خطر پيروزی کمونيستها روبرو می کرد
روحانيون علی . خطر را منتفی می سازد نزديکی ميان ارتش و روحانيون اين 

ارتش ضد کمونيست است، روشنفکران به . االطالق ضد کمونيست هستند
مصدقی ها علی االصول ضد آمريکايی و ضد انگليسی  اسالمی  -خصوص ملی

براين اساس نزديکی  .در حاليکه بخش عمده روحانيون ضد مصدقی اند. هستند
ارتش و روحانيون و حذف روشنفکران، خالء بيرون رفتن شاه را پر می کند و  

  ۸ ».خطر پيروزی کمونيستها را منتفی می سازد
اين گفته آقای دکتر يزدی با مطلب آقايان فتح هللا بنی صدر و امير انتظام 

نکه نمی گويد اي در محتوی يکی است آنچه آقای دکتر يزدی از آن ساکت است 
که به راستی بدست چه کسانی اين ها صورت گرفته است؟ آيا در آن روزها به 

يزدی و بهشتی به عنوان حلقه  دکتر  ، جز نهضت آزادی، آقايان امير انتظام
اتصال روحانيون، حلقه اسرار خمينی، کسان ديگری طراح و عامل آنها بوده 

 اند؟
ر خط آزادی و استقالل ايران که مصدق و بنابر همين نقل قولها، کسانی که د

ما . چنين نيز شد بيانگر آن بود، عمل می کردند، می بايستی حذف می شدند و 
و انتشار بعضی از مصاحبه ها و خاطرات داخلی،  ۶۰تا بعد از کودتای خرداد 

اسناد ديگر از اين توافقها هيچ اطالعی  و خارجی ها و رو شدن بعضی از 
  .نداشيتم
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 اول فصل
 

 نيروی جانشين انقالب
 

  شورای انقالب -۱ 
هنگاميکه هنوز آقای خمينی در  ۵۷آقای بنی صدر در شهريور ماه 

بجاست دستور  عراق بود طی گزارشی از اوضاع ايران به وی پيشنهاد کرد که 
تشکيل شورايی عمومی مرکب از افراد اس و قص دار تمام استانها بدهيد تا 

اما آقای خمينی در  ۹.فصل نمايند را در اين شورا حل و مسائل جاری مملکت 
را مأمور تشکيل شورای انقالب کرد و آقای خمينی  ۱۰، آقای مطهری۵۷آذر ماه 

اعالم کرد که شورای انقالب تشکيل شده و  ،۵۷دی  ۲۲در  برای اولين بار
  ۱۱ .اعضاء آن در اولين فرصت مناسب معرفی خواهند شد

 
به دستور امام اعضاء شورای «: ان می گويدمرحوم مهندس بازرگ

 ۱۲»شدند انقالب از طرف آيت هللا مرتضی مطهری در تهران مصاحبه و دعوت 
ترکيب «اما  ۱۳»تشکيل رسمی يافت ۱۳۵۷شورا در نيمه دوم آذر ماه «و 

اکثريت آنرا معممين تشکيل  ولی هميشه . شورای انقالب چهار بار عوض شد
تا زمانيکه به ايران «: آقای دکتر يزدی می گويد ۱۴ ».ندمی دادند که مقربتربود

انقالب را پذيرفته بودند که عبارت بودند از  نفر عضويت شورای  ۸برگشتيم 
مرحوم مهندس بازرگان، دکتر سحابي، سيد احمد صدرحاج سيد جوادی، مهندس 

مهندس کتيرايی، دکتر شيبانی، تيمسار مسعودی و يک نفر ديگر هم  سحابي، 
بودند آقای   ۱۵از روحانيون هنوز کسی عضو نشده بود و همه از سياسيون. ودب

   ۱۶».خمينی به من هم گفتند که عضو شورای انقالب باشم
 

نفر  ۸که تا زمانی که به ايران برگشتيم  اين گفته آقای دکتر يزدی
سياسيون بودند چنان بنظر  عضويت شورای انقالب را پذيرفته بودند و همه از 
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رسد که با روايت آيت هللا منتظری، مهندس بازرگان، دکتر بهشتی و داده  می
او از  خمينی و همراهان های تاريخی همخوانی ندارد و  تا قبل از اينکه آقای 

پاريس به ايران برگردند، آقايان روحانيون نه تنها در شورای انقالب بودند، 
بنا به . عهده آنان بوده استبر امور نيز  بلکه اکثريت داشته اند و کارگردانی

روايت آقای دکتر بهشتی هسته اوليه شورای انقالب از آقايان مطهری، باهنر، 
رفسنجانی و بهشتی تشکيل شده است و اعضای ديگر  موسوی اردبيلی، هاشمی 

  ۱۷ .نفر انتخاب و به آقای خمينی معرفی می شده اند ۵بوسيله اين 
 

: کيل شورای انقالب می گويدآقای هاشمی رفسنجانی در مورد تش
الشان  استاد  شهيد مطهری در مراجعت از سفر پاريس دستور رهبر عظيم «

حضرت امام آقايان شهيد . انقالب را مبنی بر تشکيل شورای انقالب آوردند
و اينجانب هاشمی  مطهری و شهيد بهشتی و موسوی اردبيلی و شهيد باهنر 

ورای انقالب تعيين و اجازه دادند که ديگر رفسنجانی را به عنوان هسته اوليه ش
  ۱۸ ».شوند افراد باتفاق نظر اين پنج نفر اضافه 

جهت عضويت در شورای انقالب  ۱۹آقای سيد علی خامنه ای را آقای منتظری
مهدوی کنی را اين گروه  سپس آقای  ۲۰.در پاريس به آقای خمينی معرفی می کند

. و عضو شورای انقالب می شود ۲۱روحانی به آقای خمينی معرفی می کنند
سحابي، دکتر شيبانی، مهندس عزت هللا  همچنين آقايان مهندس بازرگان، دکتر 

سحابي، سرتيپ مسعودی در همان اوايل و قبل از آمدن آقای خمينی به ايران به 
  .ب در آمده اندانقال عضويت شورای 

 
تشکيل شورای انقالب از آيت هللا طالقانی از جمله به علت اينکه وی 

اينکه  بعد از  ۲۲ .عضو شورای جبهه ملی است، مخفی نگاه داشته شده بود
اقدام به تأسيس شورای انقالب مرکب از همه : مرحوم طالقانی به دو ابتکارمهم

عاشورای حسينی دست می  سوعا و گروهها و دسته ها و برگزاری راهپيمايی تا
زند، روحانيون شورای انقالب و نهضت آزادی ها از ترس ايجاد اين شورای 

آقای خمينی از  .خمينی اطالع می دهند انقالب موازی با شورای انقالب به 
طريق آقای دکتر يزدی به آيت هللا مطهری اطالع می دهد که با آيت هللا طالقانی 

و برای  ۲۳را به عضويت شورای انقالب در آورد و وی تماس حاصل کند 
برگزاری تظاهرات با آيت هللا طالقانی تماس گرفته می شود و سپس ستاد 
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يعنی همان روحانی های (آيت هللا طالقانی، روحانيت مبارز تهران  مشترکی از 
و جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر برای ) ن. شورای انقالب

و اين همان راهپيمائي عظيم آرامی است که   ۲۴خاب می کنندبرگزاری آن انت 
 :مرحوم مهندس بازرگان می نويسد

حسينی و با  با تقارن روز حقوق بشر و تاسوعای  ۱۹/۹/۵۷در ... «  
دعوت جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، مرحوم آيت هللا طالقانی و 

ترک منتخب آنان، يک راهپيمايی مش روحانيت مبارز تهران، و به مديريت ستاد 
  ۲۵ ».عظيم آرام در شهر تهران برگزار گرديد

نه تنها آقای خمينی بلکه روحانيت مبارز طرفدار وی نيز مخالف 
-ملی يک جبهه « : مرحوم بازرگان نقل می کند. سرسخت دکتر مصدق بودند

مشابه با نهضت مقاومت ملی، از گروهها و شخصيت های محدود  ۲۶اسالمی
 ۱۳۵۷ارديبهشت ماه  وفادار به مبارزه و آلوده نشده بدستگاه و دربار، در 

تشکيل گرديد و فقط روحانيت مبارز از مشارکت حضوری در جلسات و اعزام 
 ۲۷از آقايان که سابقه دوستی با دکتر بقائي نماينده خوداری نموده بود، و يکی 

ی، از شماها از دکتر دارد اظهار می داشت که ترديد ما بدليل طرفداری بعض
  ۲۸ ».مطلقتان به آقای خمينی است مصدق و عدم تسليم 

 
گرچه مرحوم مهندس بازرگان نام روحانی، دوست بقائي از اعضاء 

روحانی به  اما چنين به نظر می رسد که آن . روحانيت مبارز را نبرده است
اهنر و دکتر بهشتی، هاشمی رفسنجانی، دکتر ب: احتمال قوی يکی از آقايان

  . موسوی اردبيلی است
با همين مختصر معلوم می شود که از نظر آقای خمينی و هسته اوليه روحانی 

  :شورای انقالب، اعضاء شورای انقالب
  .نبايستی از شورای جبهه ملی باشند -۱ 
  .نبايستی از طرفداران دکتر مصدق باشند -۲ 
روحانی هسته اوليه شورای نفر  ۵بايستی تابع نظر آقای خمينی و يا آن  -۳ 

  .انقالب باشند
به سادگی قابل فهم است که شورای انقالبي که آقای خمينی دستور تشکيل آن را 

امری بوده و هدف از  به مرحوم مطهری داده است، يک شورای  ۵۷در آذر ماه 
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روحانی  ۵تشکيل آن اين بوده است که به منزله عصای دست آقای خمينی و آن 
  .عمل کند هسته اوليه

ماه بعد از اينکه به ايران بازگشت به  ۲آقای بنی صدر هم که حدود 
به «: گويد عضويت شورای انقالب درآمد، در مورد ترکيب شورای انقالب می 

عده ای را تعيين ) ن. يعنی آقای خمينی(هر حال، آن ترکيب نشان داد که او 
بسياری از موارد می . باشندن کرده بود و عمدتا ً از کسانی که اهل چون و چرا 

می . نشستيم و تصميماتی می گرفتيم و بعد، آقای خمينی می زد تو دهن شورا
در آنجا همشون تسليم می شوند و اصال ً جرأت  رفتيم که آنجا بايستيم جلويش، 

 ۲۹ ».نمی کردند بگويند کاری که ما کرديم ، صحيح است
 ۵بوسيله همين  ۳۰پيروزی انقالبروز بعد از  ۷يعنی  ۵۷بهمن  ۲۹در تاريخ 

سيد علی خامنه ای،  روحانی يعنی آقايان محمد جواد باهنر، سيد محمد بهشتی، 
سيد عبدالکريم موسوی اردبيلی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی با انتشار بيانيه 

را اعالم کردند و در بيانيه آن بدون  جمهوری اسالمی  ای موجوديت حزب 
شدن صنعت نفت به جنبش مشروطه و جنگل در يکصد اشاره به جنبش ملی 

و علل شکست آنرا فقدان تشکيالتی نيرومند و منسجم  ساله اخير اشاره می کنند 
  :معرفی کرده و در اين راستا می گويند

ايجاد تشکيالتی نيرومند و سامان دادن به نيروهای فعال و ايجاد انسجام و ... « 
بدرستی تداوم بخشد و  حرکت انقالبي ملت را  انضباطی آهنين است که می تواند

جنبش را از خطر انهدام و دستاوردهای آن از خطر غارت دشمن مصون 
حزب جمهوری اسالمی را در جهت  با اين تشخيص و تحليل، تأسيس ... بدارد

هدفهای اعالم شده از سوی رهبر جنبش، امام خمينی اعالم می کنيم و همه 
و اين انگيزه با ما شريکند، به همکاری فرا می  ر کسانی را که در اين باو

  ۳۱ ».خوانيم
  :در اين بيانيه سه نکته حائز اهميت ويژه ای است

بيانيه چنان تنظيم يافته که غير مستقيم برساند، اين حزب با اشاره و تأييد  -۱ 
نفر فوق  ۵نامه ايکه  اين مطلب اخير با نکته سوم . آقای خمينی تأسيس شده است

به آقای  ،   ۲۸/۱۱/۵۸الذکر بعنوان مؤسس حزب جمهوری اسالمی در تاريخ 
با مشورت با جنابعالی و جلب موافقت و گرفتن وعده ... « :خمينی نوشته اند

حمايت غير مستقيم از شما، با همه گرفتاريها از همان روزهای اول پيروزی، 
نامه  ۷و بند  ۳۲»مسئوليت تأسيسحزب جمهوری اسالمی را به عهده گرفتيم 
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جمهوری اسالمی را  ما حزب  -۷«: آقای هاشمی رفسنجانی ۲۵/۱۱/۵۹مورخ 
من  -با مشورت با شخص جنابعالی و گرفتن قول مساعدت و تأييد غير مستقيم

ً در مدرسه علوی با شما در اين   ۳۳»تأسيس کرديم -باره مذاکره کردم شخصا 
  .همخوانی دارد

هری که آقای خمينی وی را مأمور تشکيل مرحوم آيت هللا مرتضی مط -۲ 
به  -اوايل کار در  -شورای انقالب کرده بود و وی با کسانيکه قرار بوده است 

عضويت شورای انقالب در آيند، گفتگو و مذاکره و مصاحبه می کرد، در 
يا نظر به اينکه موافق آنان  حزب جمهوری اسالمی يا سانسور بوده و  تأسيس

متضمن اين نکته  ۳۴ره گيری کرده است و دو نامه فوق الذکرنبوده، از آن کنا
هاشمی رفسنجانی، بدون اطالع و يا موافقت  نفر و به ويژه  ۵است که، همين 

  .مرحوم مطهری در مورد تأسيس حزب با آقای خمينی صحبت کرده اند
مورد  ، در۲۱۵ص " یروزيانقالب و پ"کتاب  در یرفسنجان یهاشم یآقاالبته 
 نکهيا یشدم برا یکه من جد یوقت«: ديگو یم مطهریو یحزب جمهور ليتشک

هم  یبروز نداد، اّما با حزب همکار یمخالفت یمطهر ديشه م،يبده ليحزب تشک
از اين گفته آقای هاشمی می شود استنباط کرد، که مرحوم شهيد  » .نکرد

 .مطهری با تشکيل حزب مخالف بوده است
    

می کند که مرحوم مطهری با منش و روش همه اينها حکايت از اين 
به . است حزب و مؤسسين آن هماهنگی ندارد و عمال ً در جهت مخالف آن بوده 

احتمال قوی وی از اين مطلب به موقع مطلع شده است که آمريکائي ها در 
قرار  آزادی بهشتی و نهضت ، بنابر توافق با ۳۵تهران در منزل فريدون سحابي

بهشتی تی نيرومند با وحدت ارتش و روحانيان به رهبری می گذارند که حکوم
مطهری مخالف چنين توافقی بوده است، از  مرحوم  بوجود آيد و چون احتماال ً

طرفه اينکه چند روزی قبل از اينکه وی ترور شود، با . صحنه حذف شده است
صحبتی داشته و ناراحت به نظر می رسيده، به آقای بنی صدر  آقای بنی صدر 

که  اظهار داشته که برای ايران  و اسالم احساس خطر می کنم و از اين بيم دارم 
انقالب و هم اسالم را از بين ببرند و کشور را هم دوباره تحويل آمريکا  هم

  ۳۶ .بدهند
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 ۲۲، ساعت ۵۸ارديبهشت  ۱۱به هر حال آقای مطهری روز سه شنبه 
و کم  ۳۷درآمد دقيقه ظاهراً  توسط گروهی بنام فرقان بضرب گلوله از پای  ۴۰و 

و بطوريکه نقل . وم نگرديدو کيف اين قتل نيز مانند قتلهای ديگر مشخص و معل
بازجوئي گروه فرقان به آقای معاديخواه  شده است مسئول جمع و جور کردن 

 ۳۸ .حزب جمهوری اسالمی واگذار شده است يکی از اعضای شورای مرکزی
با حذف جنبش ملی شدن صنعت نفت در اين بيانيه غير مستقيم به حذف  -۳ 

و برای . اند و آن خط پرداخته  ملييون، جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق
وضعيت . مخالفين داخلی و خارجی دکتر مصدق خط خود را روشن کرده اند

از ارکان مهم نيروی جانشين  شورای انقالب و چگونگی تشکيل آن بعنوان يکی 
رژيم شاه، اگر نه برای همه، حداقل برای کمبلين نهضت آزادی، در همان 

زير به چگونگی تشکيل ارکان ديگر نيروی  در . ابتدای کار مشخص بوده است
   .دولت موقت و دادگاههای انقالب می پردازم: جانشين انقالب

 

  دولت موقت -۲ 
نظر به اينکه بوسيله شورای انقالب و آقای خمينی تصميم گرفته شده 

منصوب  بود که آقای مهندس بازرگان به سمت نخست وزيری دولت موقت 
آقای مهندس بازرگان را طی  ۱۳۵۷بهمن  ۱۶يخ شود، آقای خمينی در تار

آقای دکتر عبدالصمد تقی  بنابه گفته . ، مأمور تشکيل دولت موقت کرد۳۹فرمانی
زاده و ديگران که در صحنه حاضر بوده اند حکم نخست وزيری را احمد آقا به 

سالن بزرگ مدرسه علوی در حضور  آقای قطب زاده می دهد که در 
ن جرايد و ساير حاضرين در مراسم معرفی نخست وزير، خبرنگاران، اربابا

نمايد که ناگهان آقای هاشمی رفسنجانی سر می رسد و پيش  برای همگان قرائت 
آقای خمينی رفته، عمامه خود را در اعتراض به اينکه چرا حکم را بايد آقای 

 آقای قطب زاده هم بدون اينکه چيزی. قطب زاده قرائت کند به زمين می زند 
  ۴۰ .شود بگويد، حکم را به آقای هاشمی می دهد و از صحنه خارج می 

خبرنگار روزنامه اطالعات بي خبر از اصل قضيه که متوجه غيبت قطب زاده 
در جلسه ديروز «  : در مراسم معارفه می شود، در گزارش خود اشاره می کند
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د و کار از قطب زاده خبری نبو) ن. بهمن روز معرفی نخست وزير ۱۶يعنی (
 ۴۱ ».نزديکان امام عهده دار بود ترجمه فرانسه را دکتر توسلی يکی از 

نخست وزيری آقای مهندس بازرگان را در جلسه معارفه و در  ۴۲سپس فرمان
گان بعنوان رباز قرائت کرد و مهندس  ۴۳حضور همه، آقای هاشمی رفسنجانی

و بعد از سقوط نخست وزير انقالب مشغول کار و معرفی وزراء خود گرديد 
بهمن مرحوم بازرگان در محل   ۲۲دولت بختيار و پيروزی قطعی انقالب در 
  .نخست وزيری رسما ً کار خود را آغاز کرد

 
در آن دوران مشخص نبود که وی با چه شرايطی پست نخست وزيری 

از انقالب در  آقای دکتر يزدی بعد از گذشت بيست و چند سالی . را پذيرفته است
  :نتخاب وزراء و شرايط آن در مصاحبه ای می گويدمورد ا

پس از اينکه مرحوم مهندس بازرگان دولت را قبول کرد، وزراء را نخست « 
شورای انقالب  . وزير يعنی، آقای مهندس، به شورای انقالب معرفی می کرد

بررسی و تصويب می نمود و هر وزيری را که شورای انقالب تصويب می 
جانب آقای خمينی و يک حکم هم  ب می گرفت، يک حکم از کرد دو حکم انتصا

  ۴۴ ».از جانب آقای مهندس بازرگان بعنوان نخست وزير
 

نظر به اينکه شورای انقالب در نقش مجلس عمل می کرد، بررسی و 
. اشکال نبود تصويب وزراء معرفی شده از جانب نخست وزير، جای ايراد و 

سط شورای انقالب، آقای خمينی هم اگر حتی قبل و بعد از تصويب وزراء تو
بعنوان رهبر انقالب ابراز می  نظر ارشادی، مشورتی و يا باالتر از آن را 

اما اينکه وزراء می بايستی بعد از . نمود، باز هم جای ايراد و مناقشه نبود
انتصاب، يکی از جانب نخست وزير و ديگری  تصويب شورای انقالب دو حکم 

  .نی می گرفتند، محل اشکال استاز جانب آقای خمي
نخست وزير و وزراء هيچکاره و آقای خمينی : قبول اين شرط آشکارا می گويد

مشروطه نخست وزير و  رهبر مانند پادشاه استبدادی و نه حتی . همه کاره است
در رژيم استبدادی . تعدادی وزير در اختيار دارد که بايد مجری اوامرش باشند

پس از معرفی وزراء توسط نخست وزير و   ۴۵ .وال نبودگذشته وضع بدين من
تصويب مجلس، هيئت دولت به حضور شاه می رسيد، ولی اين تنها نخست 

  .وزراء را صادر می کرد وزير بود که احکام 
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معلوم نيست که چرا آقای مهندس بازرگان که عمری را در مبارزه با 
اختيارات  نخست وزيری، بدون استبداد، سپری کرده بود، زير بار مسئوليت 

 الزمه رفته است؟
. چگونگی تشکيل دولت موقت انقالب يعنی قوه مجريه انقالب از نظرتان گذشت

جانشين انقالب، قوه  حال نوبت آنست که به چگونگی تشکيل رکن ديگر نيروی 
  .قضائيه يا دادگاههای انقالب بپردازيم

 

 چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب -۳ 
رابطه با چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب اول به سراغ داده های در 

معاون  منتشره در جرايد کشور می رويم و سپس مصاحبه آقای دکتر يزدی 
  .نخست وزير در امور انقالب، از نظرتان خواهد گذشت

 

  داده های منتشره در جرايد کشور -۱/۳ 
ر گروه چهار نفر از دو گروه و در ه ۱۳۵۷بهمن ماه  ۳۰و  ۲۶در تاريخ 

 ۴۶تير باران امرای ارتش در دادگاههای در بسته و يکی چند ساعته محکوم و 
، در ۵۷اسفند ماه  ۶مرحوم مهندس بازرگان نخست وزير يکشنبه . شدند

  ۴۷ .روزنامه ها مطلع شدم از اعدام ژنرال ها از طريق : مصاحبه ای گفت
 

طی احکامی جداگانه به ترتيب  ۹/۱۲/۵۷و  ۵/۱۲/۵۷آقای خمينی در تاريخ 
را  ۴۹مهدی هادوی را به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقالب و  ۴۸آقای خلخالی

تن ديگر در همان نوع  ۷سپس . به سمت دادستان کل انقالب منصوب کرد
متعاقب آن يک  ۵۰.باران گرديدند تير  ۵۷اسفند ماه  ۱۴دادگاهها محکوم و در 

تير  ۵۷اسفند ماه  ۲۱رژيم گذشته، نيمه شب  نفره ديگر از عمال ۱۲گروه 
ماشين اعدام های برق آسا در دادگاههای در بسته  در هر حال،  ۵۱ .باران شدند

براه افتاده بود و با وجود اعتراض آقايان بنی صدر و  در تهران و شهرستانها
 به اين اعدام ها،  NGO اشخاص ديگر ، سازمانهای حقوق بشر و  بازرگان ، 

چرا به ما اشکال می کنند که «: خمينی در پاسخ به اعتراض کنندگان گفت آقای
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دژخيمان را می کشيد؟ ما در عين حال که اينها را مجرم می دانيم و  شما چرا 
. شد کشت بايد فقط هويت آنها ثابت بشود و بايد آنها را همين که هويتتشان ثابت 

د کشت معذالک او را نصيری همين که هويتش ثابت شد که نصيری است باي
را ثابت کردند و او را  چند روزی نگه داشتند محاکمه کردند و اقرارات او 

آيا جامعه حقوق بشر تصور نمی کند که مجرم را بايد کشت برای حقوق . کشتند
  ۵۲» بشر؟

 
آقای مهندس بازرگان ودکتر يزدی معاون نخست وزير در امور انقالب 

جمله مسائل  که از  ۵۳با آقای خمينی ديدار کردنددر قم  ۵۷اسفند  ۲۴در تاريخ 
نحوه کار دادگاههای انقالب بود که بدرخواست نخست : مطرح شده در اين ديدار

دادگاهها و توقف محاکمات تا تهيه  وزير، آقای خمينی دستور تجديد نظر در کار 
  .آئين نامه و نحوه کار آنرا صادر کرد

 
 

 بسم هللا الرحمان الرحيم
به اينکه تسريع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنايتکاران فی الجمله نظر 

شورای انقالب  منتفی شده است، الزم است از اين پس محاکمات زير نظر 
اسالمی و دولت انقالب اسالمی صورت گيرد و به همين منظور دستور داده 

يب نمايد، از جديدی تنظيم و تصو شده است که شورای انقالب اسالمی آئين نامه 
اين رو الزم است دادگاه مرکزی تهران از اين تاريخ تا تصويب آئين نامه جديد 

و دادگاههای شهرستانها به کار بازپرسی و محکمه  محاکمات را متوقف کند 
ادامه دهند ولی اجرای احکام اين دادگاهها از اين پس موقوف به تأييد دادگاه 

تذکر اين نکته . ه جديد صورت خواهد گرفتبود که طبق آئين نام مرکزی خواهد 
حق  بجاست که تمامی دادگاههای انقالب به جز رسيدگی به جرائم ضد انقالبي 

هيچگونه دخالت در امور ديگر از قبيل دزدی و ساير اموری که موجب حد می 
فقط مربوط به رسيدگی  شود را ندارد زيرا دادگاههای فوق العاده انقالب اسالمی 

ضد انقالبي در حال حاضر در دوران رژيم اختناق می باشد روح هللا به امور 
   ۵۴ ».خمينی
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در مورد  ۵۷اسفند ماه  ۲۸آقای امير انتظام سخنگوی دولت در تاريخ 
تصويب  اين آئين نامه را هيئت دولت تهيه و «: آئين نامه دادگاههای انقالب گفت

در مرحله نهايی بايد خواهد کرد و برای اجراء در شورای انقالب و نيز 
می کند، شرايط و  اين آئين نامه نحوه محاکمه را مشخص ... تصويب شود

مواردی را که بايد در محاکمه منظور شود از نظر وجود هيئت منصفه، وکيل 
در برخواهد داشت و کليه محاکمات  مدافع و يا تجديد نظر در رأی صادره را 

نقالب نيز بر اساس طرح جديد محاکمات علنی خواهند بود و دادستان و دادگاه ا
تهيه آئين نامه محاکمات انقالبي . تهيه است تعيين خواهد شد انقالبي که در دست 

 ۵۵ ».فروردين ماه پايان می يابد ۱۰تا  ۵نيز در چند روز آينده بين 
 

اگرچه سخنگوی دولت می گويد، درآئين نامه دادگاههای انقالب هيئت 
اما آنچه  است، رأی، درآن ملحوظ شده  يا تجديد نظردرمنصفه، وکيل مدافع و 

  .که به تصويب شورای انقالب رسيده، فاقد موارد فوق است
در باره اعدام های دادگهای انقالب و  ۵۸فروردين  ۹اعالميه دولت در تاريخ 

وحشيانه وحشتناک  با توجه به فجايع و کشتارهای «: آئين نامه جديد اشعار دارد
دام شدگان درباره مردم آزاديخواه و شرافتمند ايرانی مرتکب شده اند که غالب اع

سياسی و اجتماعی ديگر دنيا بدنبال داشته  از يکطرف و خرابي که انقالبهای 
است از طرف ديگر آنچه در ايران جريان دارد قابل اغماض و بسيار ناچيز می 

متوقف گرديده است، که بدستور امام عمليات دادگهای انقالب  اينک . ... باشد
اميدواريم بر طبق آئين نامه ای که از طرف دولت تهيه شده و به تصويب 

شورای انقالب می رسد و با رعايت کامل و موازين شرعی و حقوقی صحيح  
 ۵۶ ».گردد شرايط بازداشت و بازپرسی و محاکمه بنحو مطلوب انجام 

 
انقالب که در  سرانجام آئين نامه تشکيل و نحوه رسيدگی دادگاههای

تاريخ پنجشنبه  شورای انقالب تصويب گرديد، در  ۵۸فروردين  ۱۲جلسه مورخ 
اين . در روزنامه های اطالعات و کيهان انتشار پيدا کرد ۵۸فروردين ماه  ۱۶

است، نحوه کار دادگاههای انقالب و  تبصره  ۱۵ماده و  ۳۴آئين نامه که شامل 
  :رح زير استو به ش ۵۷دادسراها را در برمی گيرد
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 بسم هللا المنتقم الجبار

 

 دادگاههای انقالب اسالمی و طرز تشکيل آنها -الف
 

بمنظور رسيدگی به جرائم ضد مردم و ضد انقالب از قبيل اقدام به  -۱ماده 
آنها به منظور  اعدام و شکنجه و حبس مردم بي گناه ايران يا دخالت مؤثر در 

ننگين پهلوی و ايفای نقش اصلی و عمده در غارت تحکيم نفوذ بيگانگان و رژيم 
اقتصاد کشور و اقدام به حمله مسلحانه يا  و حيف و ميل بيت المال و برهم زدن 

قتل و جرح يا حبس مردم در دوران حاضر يا داشتن روابط ضد ملی با 
تجاوز به عنف نسبت به نواميس مردم در حوزه هر  بيگانگان و هرگونه 

دادگاه در . سالمی يک دادگاه انقالب اسالمی تشکيل می شوددادسری انقالب ا
لزوم شعبه های متعدد خواهد داشت، در اينصورت ارجاع پرونده به  صورت 

  .ساير شعبه ها با رئيس شعبه اول است
دادگاههای انقالب به پيشنهاد شورای انقالب و تصويب رهبر انقالب  -۲ماده 

  .می شود و با تصويب معظم له منحل امام مدظله العالی تشکيل می يابد 
عضو علی البدل خواهند بود  ۲دادگاهها مرکب از سه عضو اصلی و  -۳ماده 

  :اعضای اصلی عبارتند از
يک قاضی شرعی به پيشنهاد شورای انقالب اسالمی و تصويب امام  -الف 

  .مدظله
  .يک حقوقدان به انتخاب قاضی شرع -ب 
دم و آگاه به مقتضيات انقالب اسالمی و دارای يک نفر مورد اعتماد مر -ج 

  .عدالت با تعيين شورای انقالب
اعضای علی البدل از ميان اشخاص واجد شرايط صالحيت در ماده  -۱تبصره 

  .شروع بکار خواهد کرد سه انتخاب خواهند شد و دادگاه با تعيين اعضای اصلی 
  .سی سال داشته باشند هيچ يک از اعضای دادگاه نبايد کمتر از - ۲تبصره 
عدم حضور . يک نفر از طرف دولت بايد در دادگاه حضور پيدا کند -۳تبصره 

  .نماينده دولت پس از اطالع مانع تشکيل دادگاه نخواهد شد
  .رياست دادگاه بر عهده قاضی شرع است -۴ماده
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  .کيفر خواست بايد قبل از تشکيل دادگاه به متهم ابالغ شود -۵ماده
ـ گواهان و مطلعان و کارشناسان در صورتيکه حضورشان در دادگاه ۶ماده 

  .می گردند اگر حضور بهم نرسانند جلب  الزم باشد احضار می شوند و 
ـ دادگاه علنی است مگر اينکه رئيس دادگاه سری بودن آنرا ضروری ۱تبصره 

  .تشخيص دهد
م در هيچيک ـ احکام دادگاه حضوری محسوب است مگر وقتی که مته۲تبصره 

ای نيز نفرستد که در  جلسات دادگاه حاضر نشود و اليحه  از مراحل تحقيق و در 
  .اين صورت حکم غيابي صادر خواهد شد

ـ دادگاه می تواند برای انجام دادن محاکمه قرار بازداشت متهم را  ۳تبصره 
  . صادر کند

ی کثير االنتشار به ـ مفاد حکم غيابي بوسيله درج در يکی از روزنامه ها ۷ماده 
ظرف ده روز به حکم  محکوم عليه غايب می تواند . گردد محکوم عليه ابالغ می 
به اعتراض صادر گردد  حکمی که پس از رسيدگی . غيابي اعتراض نمايد

  . قطعی و الزم االجراء است
ـ رسيدگی به اعتراض محکوم عليه غايب در دادگاه صادر کننده رأی ۱تبصره 

  .مل خواهد آمدغيابي به ع
ـ پس از قرائت کيفر خواست و استماع مدافعات متهم دادگاه که هر تحقيق  ۸ماده 

در پرونده نقص مشهود  چنانچه . الزم بداند بعمل می آورد را برای ثبوت شرعی 
می شود و پس از رفع  گرديد به دستور رئيس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده 

موازين اسالم حسب تشخيص قاضی شرع به  ق نقص دادگاه پس از مشاوره طب
  .رأی مبادرت می کند و رأی قاضی شرع در اين موضوع قاطع است صدور 

ـ مجازاتها طبق حدود شرع اسالم و شامل اعدام، قصاص، حبس، ضبط ۹ماده 
  .خواهد بود.... اموال و 
حکوم ـ در مورد ضبط اموال تأديه نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه م ۱تبصره 

  .دادگاه با دولت خواهد بود عليه به تشخيص 
ـ جهات رد قضات دادگاهها و دادسراها رفع صالحيتهای ذکر شده در ۱۰ماده 

  .اين آئين نامه می باشد
ـ صالحيت دادگاهها و دادسراهای انقالب ماداميکه رسيدگی به اتهامات ۱۱ماده 

نيافته بقوت خود باقی   مذکور در ماده يک خاتمه و جرائم متهمين و مجرمين 
  .است
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   ب ـ دادسراهای انقالب اسالمی

ـ در سراسر کشور برای رسيدگی و تعقيب جرائم ضد انقالب و ضد ۱۲ماده 
دادستان کل  کل انقالب اسالمی و در هر شهرستان که  مردم يک دادسرای 

  .تشکيل می گردد انقالب اسالمی الزم بداند نيز يک دادسرای انقالب 
ـ هر دادسرای انقالب اسالمی يک دادستان و تعداد کافی بازپرس و ۱۳ه ماد

توانند به اندازه الزم  دادستانهای انقالب می  دادستان کل و . داديار خواهد داشت
  .قائم مقام و معاون و کارمند دفتری داشته باشند

عهده  تبصره ـ دادستان انقالب می تواند وظيفه دادستان انقالب تهران را نيز بر
  .گيرد
ـ دادسراهای انقالب کشور تحت تعليمات و نظارت دادستان کل انقالب ۱۴ماده 

شهرستانها زير نظر  دفتری دادسراهای انقالب  و کليه اعضای قضايی و 
  .دادستان انقالب همان شهرستان انجام وظيفه خواهد کرد

صويب رهبر ـ دادستان دادگاه انقالب به پيشنهاد شورای انقالب و ت۱۵ماده 
دادسراهای انقالب  توسط بازپرسان با دادياران  بازپرسی . انقالب تعيين می گردد
  .وزير نظر دادستان آمد

اعضای قضايی دادستان کل انقالب توسط دادستان کل و تأييد رئيس شعبه اول 
  .می شوند دادگاه انقالب تهران منصوب 

با دادستان انقالب همان  عزل و نصب کارمندان قضايی و دفتری هر شهرستان
عزل و نصب آنان قاطع  نظر دادستان کل انقالب در  با اين همه . شهرستان است

  . است
ـ دادستان کل انقالب می تواند بنابه اقتضاء چند شهرستان را در حوزه ۱۶ماده 

  .يک دادسرای انقالب قرار دهد
ين حقوقدانان و ـ اعضای قضايی دادستان کل و دادسرای انقالب از ب۱۷ماده 

  .انتخاب خواهند شد مؤمن به انقالب اسالمی  قضات و ساير افراد مسلمان و 
ـ متهم در دادسرايی تعقيب می شود که از حوزه آن مرتکب جرم شده ۱۸ماده 

در داسرائي که  حوزه مرتکب جرم شده باشد  باشد و در صورتيکه در چند 
  .خواهد گرفت د تعقيب قرار مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است مور

تبصره ـ در صورتيکه محل وقوع جرم تعقيب مجرم محذوری داشته باشد 
  .قرار دهد دانست متهم را مورد تعقيب  دادستان کل می تواند هر جا صالح 
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تشخيص مهمترين جرم با دادگاهی است که متهم در حوزه آن توقيف شده است و 
آنجا توقيف شده است  م در حوزه ای که در باشند مته اگر جرمها از يک درجه 

  .محاکمه خواهد شد
  .ـ احاله رسيدگی در هر مرحله مجاز و منوط به نظر قاضی شرع است۱۹ماده 
ـ بازپرس وظيفه تحقيق را راساً  و در صورت اقتضاء با حضور داديار ۲۰ماده 

نظر دادستان برائت متهم ب را در مورد مجرميت يا  انجام خواهد داد و نظر خود 
از طرف او ادعانامه  می رساند تا در صورت موافقت دادستان با مجرميت متهم 

  .صادر شود
  .تبصره ـ در رفع اختالف بين نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع است

ـ بازپرس هر تحقيقی را برای کشف حقيقت الزم بداند در هرجا و هر ۲۱ماده 
  .جلب کند احضار و در صورت مقتضی  ند کس را که الزم بداند می توا

  .ـ تحقيقات غير علنی است و اوقات تعطيل مانع ادامه تحقيق  نمی باشد۲۲ماده 
ـ کليه هزينه های مربوط به اجرای اين آئين نامه از قبيل اجرت کار ۲۳ماده 

  .پرداخت خواهد شد شناسان و غيره از صندوق دولت 
  .هر گونه تأمين با بازپرس و دادستان استـ در مرحله تحقيق اخذ ۲۴ماده 
ـ قرار بازداشت که هميشه از اختيارات بازپرس است بايد به نظر  ۲۵ماده 

اختالف رأی  پيدا  دادستان در اين مورد  دادستان برسد و اگر بين بازپرس و 
  .شود نظر دادگاه رافع اختالف است

الزم است با نظر قاضی شرع ـ کسانيکه با اخذ تأمين بايد آزاد شوند ۲۶ماده 
  .باشد
ـ بازپرس می تواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقيف کليه اموال و ۲۷ماده 

اجرای قرار . صادر کند مادی و سهام متعلق به او را  دارائي متهم حتی امتيازات 
  .بعهده دادستان است

  .ـ دادستان دارای کليه اختيارات بازپرسی نيز می باشد۲۸ماده 
تبصره ـ در صورتيکه بازپرس احراز کند، متهم اموالی را که من غير حق 

به طور سوری  فرزندان خود واگذار کرده يا  تحصيل نموده است به همسر و يا 
دستور توقيف آنرا  يا با تبانی به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقی انتقال داده است 

  . خواهد داد
متهمی را که مخفی شده است يا فرار ) دادستان يا بازپرس(ـ دادسرا ۲۹ماده 

هنگام ضرورت  روزنامه های کثيراالنتشار و  کرده باشد يکبار بوسيله يکی از 
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مهلت معرفی پس از اين   .از طريق رسانه های گروهی احضار خواهد کرد
  .ماه است بسر می برند يک اعالم برای متهمينی که در خارج از کشور 

ـ کليه کميته های انقالب، پاسداران انقالب، نيروهای مسلح، مراجع  ۳۰ماده 
مکلفند دستورهای  ها و اشخاص حقيقی و حقوقی  انتظامی کشوری، شهرداری 

با سرعت اجرا کنند  دادستان انقالب، بازپرس، داديارو دادسراهای انقالب را 
توبيخ و در صورت تکرار در دادگاه  واال از طرف دادستان کل انقالب کتباً  

  .می شوند انقالب محاکمه 
ـ پاسداران انقالب و کميته های انقالب بدون اجازه کتبي دادستان حق  ۳۱ماده 

اجازۀ کتبي دادستان  همچنين حق ندارند بدون  دستگيری هيچکس را ندارند و 
در صورت  انقالب به خانه کسی وارد شوند يا مال کسی را توقيف نمايند و 

از سازمانهای انقالب بکلی برکنار  تخلف از اين ماده به دستور دادستان انقالب 
کسی و اگر عمل آنها جرم محسوب شود از طرف دادسرای  خواهند شد و اگر 

  .انقالب تعقيب خواهند شد
تبصره يک ـ موارد مذکور در اين ماده فرقی ميان کارکنان دولت و غير آنها 

  .نيست
ـ در مواردی که خوف فرارمتهم باشد و شخص مورد اتهام از ۲تبصره 

صالح  سهل انگاری در دستگيری او  اشخاصی باشد که هيچ نحو مسامحه و 
اجازه  می توانند با شناخت قطعی متهم را بدون  ۳۱نيست نامبردگان در ماده 

  .دستگير نمايند
شود و دادستان ـ احکام بايد بطريق مقتضی به محکوم عليه ابالغ  ۳۲ماده 

المقدور بايد در  اجرای حکم حتی . خواهد کرد انقالب دستور اجرای آنرا صادر 
  .محل وقوع جرم باشد

تبصره ـ احکام صادره از طرف دادگاهها بايد ظرف بيست و چهار ساعت پس 
دادگاه شخصا ً دستور  دادستان اجرا شود و اال رئيس  از صدور حکم از طريق 

  .در خواهد نموداجرای حکم را صا
ـ احکامی که از محاکم انقالب قبل از تصويب اين آئين نامه صادر  ۳۳ماده 

  .گرديده بالفاصله اجرا خواهد شد
تبصره  ۱۵ماده و ) سی و چهار( ۳۴ـ اين اليحه قانونی مشتمل بر  ۳۴ماده 

در يکی از  است که پس از تصويب شورای انقالب اسالمی و يکبار آگهی 
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گروهی قابل  ی کثيراالنتشار مرکز و اعالم بوسيله ساير رسانه های روزنامه ها
  .اجرا خواهد بود

رئيس . شورا ی انقالب رسماً  تصويب گرديد ۱۲/۱/۱۳۵۸در جلسه مورخ 
 »شورا

   
بر اساس اين آئين نامه قضات شرع و دادستان کل عالوه بر اينکه فعال 

دادگاهها و  در . می باشند نامحدودی نيز مايشاء هستند، دارای اختيارات 
قضات و  دادسراها ديگران چندان کاره ای نيستند و بايد در نهايت مجری اوامر 

  .دادستان کل باشند
طبق سلسله مراتب، قدرت اصلی در دست آقای خمينی است که منصوب  ثانياً 

اوامر آقای  اجرائي  دادگاهها در واقع بازوی  کننده قضات و دادستان کل است و 
شورای انقالب که تصويب کننده اين آئين نامه و . خمينی به حساب می آيند
خمينی است، در حقيقت آن پنج  دادستان کل به آقای  پيشنهاد کننده قضات و 

جمهوری اسالمی هستند، در  روحانی شورای انقالب که همان مؤسسين حزب 
مقلدين و گرچه اينها در ظاهر خود را . اند پشت اين قدرت سنگر گرفته 

خمينی وانمود می کنند، اما آقای خمينی متقابال ً در چمبره قدرتی  شاگردان آقای 
 آشکار می شود  ۶۰بويژه در سال  عاملين آن هستند و مطلب اخير  است که اينان 

نفر  پنج  آقای خمينی اسير قدرت تنيده و مجری اوامر قدرتی می گردد که آن  که
کمی دورتر به توضيح اين مطلب باز خواهم . ارندنمايندگی آنرا در اختيار د

  .گشت
 

اين بود کم و کيف آئين نامه ای که دولت موقت تهيه و تصويب کرده و 
معاون نخست  آقای عباس امير انتظام  . به تصويب شورای انقالب رسيده است

مصاحبه  در  ۵۸فروردين  ۲۱وزير و سخنگوی دولت در تاريخ سه شنبه
مورد جنايتکاران و مفسدين  ر مورد دادگاههای انقالب در مطبوعاتی خود د

جرائم جنايتکاران و مفسدين رژيم گذشته در صالحيت دادگاه  رسيدگی به «: گفت
اين دادگاهها البته محدود است و  کند و زمان کار  انقالب است که رسيدگی می 

و  بر می گردد  قاعدتا ً حدود يکسال بايد باشد و آنگاه کارها به مسير عادی خود
وزارت دادگستری در ايران صد در صد با وزارت دادگستری گذشته  البته 

در آئين   : دخالت دولت در کار دادگاهها گفت و در مورد . متفاوت خواهد بود 
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دادگاه شرکت بکند يا  نامه گفته شده که نماينده دولت مختار است که در جلسات 
کارهای خودشان را انجام می  ت مستقل نکند و دادگاه مستقل هستند و بصور

  ۵۸ ».دهند

 

  : ـ آقای دکتر يزدی و چگونگی تشکيل دادگاه انقالب ۲/۳ 
 

در امور انقالب در مورد  آقای دکتر يزدی معاون نخست وزير 
  :سال نقل می کند ۲۳بعد از  چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب 

بعنوان معاون نخست وزير در امور من . دادگاه انقالب را دولت تشکيل داد« 
انقالب شده، مثل همه  پيش آقای خمينی و گفتم آقا  رفتم . انقالب طرحش را دادم 

که را می گيرند،  انقالبهای دنيا سينه های مردم پر از کينه و نفرت است و هر 
اجازه داده شود که هر کسی، هر کسی را  اگر در اين مقطع . می خواهند بکشند

آقای خمينی اين حرف را ... هيچکس نمی تواند جلويش را بگيرد . ..بکشد 
ايشان، فقط يک شرط کرد، گفت  . و آئين نامه بنويسيد پذيرفت و گفت بنشينيد 

طبق اين  بر ... حکم را حاکم شرع بدهد، من قبول کردم که آئين نامه نوشته شود 
. رأی را اعالم می کند نامه، حاکم شرع را امام تعيين می کند و حاکم شرع آئين 

تنظيم می کند و به  دولت تعيين می کند، پرونده ها را دادستان  اما دادستان را 
اما بعد، اين نظم . صادر می نمايد دادگاه می دهد، دادگاه رسيدگی می کند و حکم 

 ۵۹ ».بهم خورد
آقای دکتر يزدی در مورد چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب حقيقتی را 

داد اما تا رفت  تشکيل  آورده است که دادگاههای انقالب را دولت موقت  به زبان
  .بجنبد، از دستش بيرون آوردند

بفرض صحت که آقای خمينی پذيرفته باشد که دادستان کل انقالب را دولت  -۱ 
دادستان زيرا بازپرسها و  دادگاه انقالب است و نه  موقت تعيين بکند، باز اصل 

تکميل پرونده، آنرا  نظر دادستان انجام وظيفه می کنند، پس از دادياران که زير 
قاضی دادگاه است که پس از مطالعه پرونده و  به دادگاه ارسال می دارند و 

برای پرونده ارجاعی و متهم و استماع داليل طرفين و اثبات  تشکيل دادگاه، 
  .را صادر می کند آن حکم مجرميت و يا تبرئه متهم  جرم و يا رد 



 ۳٤        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

ـ در بيان آقای دکتر يزدی در مورد چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب و آئين  ۲ 
قانونگزار، نظارت و در  در رژيم های انقالبي نقش  نامه آن، شورای انقالب که 

  .است مواردی انتصابات مقامات را عهده دارد ناديده گرفته شده 
رفتم و گفتم آقا انقالب شده  پيش آقای خمينی«: ـ آقای دکتر يزدی نقل می کند ۳ 

و هرکه را می  مردم پر از کينه و نفرت است  مثل همه انقالبهای دنيا سينه 
دنيا پس از  در اينکه در همه انقالبهای  اوالً » ...رند، می خواهند بکشندگي

انقالب کوبا، نيکاراگوئه، آفريقای  در . پيروزی کشت و کشتار شده واقعيت ندارد
از پيروزی  چه کشت و کشتاری شد؟ تجربه آفريقای جنوبي در  بعد ... جنوبي و 

کشتار همين کار در ايران شده  گويد اگر به جای کشت و  اين رابطه به ما می 
وقتی شما قبول داريد که اين انقالب  ثانيا ً. شت ما غير از اين می شدبود سرنو

از پيروزی  حرفهای پيش  مثل ساير انقالبهاست آيا از خود نپرسيده ايد که آن هم 
ظلم نخواهد شد،  انقالب اسالمی که در اسالم عدالت اساس کار است و به احدی 

همه آن حرفها خارج ... و در نزد قاضی، حاکم و يک فرد عادی برابر است و 
 بود؟ قدرت  از اعتقاد و برابری بدست گرفتن 

ايستادند و از تشکيل  ثالثاً  اگر همه با هم و بويژه دست اندرکاران اوليه می
کار قرار می  می کردند و ضابطه اساس  دادگاه انقالب انحصاری جلوگيری 

، چگونه هر ۶۰قدرت گرفت نه کوشش در ايجاد ارگانهای جديد برای تصاحب 
اگر آقای خمينی هم مايل به  کس، هر کسی را می گرفت می کشت؟ و حتی 

  بود، چگونه امکان عمل می يافت؟  کشتار 
نظر من همين که شما و دولت موقت پذيرفتيد که دادگاهی خارج از  به

عيبي داشت و  مگر چه . کجراهه رفته ايد چهار چوب دادگستری تشکيل شود، به 
قضات  نمی شد که در داگستری شعباتی فوق العاده از دادگاه و دادسراها با 

  ويژه، برای رسيدگی به اين امور ترتيب داد؟
هم پيشنهاد تشکيل دادگاه انقالب را خارج از چهارچوب اگر آقای خمينی 

حال چه . بود پذيرفتيد، باز هم کار اشتباهی  دادگستری می کرد و شما آنرا می 
تشکيل داده و  رسد که خود شما خارج از چهارچوب دادگستری، دادگاه انقالب 

  .صحه بگذارد به آقای خمينی پيشنهاد کرده بر تشکيل آن 
ب بعضی از مصلحين به آقای خمينی پيشنهاد شده بود که مثل پيامبر البته ازجان

گروههای قدرتمدار که به  اما . اعالم کند به هنگام ورود به مکه عفو عمومی 
استار ضربتی  اده  بودند، خوغير از آزادی، قبضه کردن قدرت را هدف قرار د
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بودند، زمينه را برای افتادن ماشينهای سريع اعدام  کردن دادگاهها و به راه عمل 
اينگونه دادگاهها آماده می کردند، غافل از اينکه در مراحل بعدی،  بقا و تثبيت 

  .گرفتار همان سرنوشت خواهند شد خود 
 

 تضعيف دولت بازرگان
بعضی ها علت العمل کناره گيری دولت آقای مهندس بازرگان و يا شکست 

برند و بعضی از  يکا نام می اشغال سفارت آمر دولت وی را گروگان گيری و 
لوحان آقای بنی  مغرضين، يا نا آگاهان از وقايع و مسائل آن دوران و يا ساده 

تضعيف و يا شکست دولت موقت  صدر و روزنامه انقالب اسالمی را موجب 
جهت تنوير افکارعمومی و نسلهای آينده، در رابطه با مسئله  . قلمداد می کنند

  .توضيح آن بپردازم بخش جداگانه به   فوق کوشش می شود در دو
ـ آيا آقای بنی صدر و روزنامه انقالب اسالمی موجب تضعيف يا شکست  ۱ 

  دولت موقت شده است؟
ـ آقای مهندس بازرگان در اين رابطه چه می گويد و از نظر وی چه گروه و  ۲ 

، شکست، استعفاء دولت موقت گذاشته اند و موجب  يا کسانی چوب الی چرخ 
 تضعيف و يا هر چه بناميم شده اند؟

 

  ـ آقای بنی صدر و روزنامه انقالب اسالمی  ۱ 
کسانی که آقای بنی صدر و يا روزنامه  انقالب اسالمی را موجب   

در فهم  می کنند، به نظر می رسد که  تضعيف و يا شکست دولت موقت قلمداد 
آزادی يعنی  ه دمکراسی و اگر اينها قبول دارند ک. ساده دموکراسی مشکل دارند

خودشان را هم ابراز دارند و اگر   اينکه موافق و مخالف هر دو باشند و نظرات 
کرده باشد که اين عين  دولتی و از جمله دولت موقت با مخالفت سياسی سقوط

دموکراسی های موجود تجربه شده غير از اين است  و آيا در . دموکراسی است 
نظرات خود را ارائه می دهند و به رأی اکثريت  ه و که موافق و مخالف برنام

دولت ديگری  با اقبال جامعه و افکار عمومی دولتی کنار می رود و  مردم و 
آن  جای او را می گيرد؟ اگر مسئله شکست دولت موقت، استعفاء و يا سقوط 
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بدينگونه بود، که اين تحصيل حاصل بود و ما به دموکراسی و مردم ساالری 
  .بوديم رسيده

 
آقای بنی : ازهمه کسانی که از روی غرض، نا آگاهی و يا ساده نگری می گويند

موقت شده اند، می پرسم  اسالمی موجب سقوط دولت  صدر يا روزنامه انقالب 
و آقای بنی صدر و  مرحوم بازرگان چه عملی را خواست و يا شروع کرد، 

اگر در زمينه  الفت کردند؟ و با آن مخ روزنامه انقالب اسالمی کمک نکردند 
آزاديها و استقالل کسی آمد و گفت که شما با فالن حرکت آزاديخواهانه و 

کرديد، حق با اوست و من به سهم خود  دولت موقت مخالفت  استقالل طلبانه 
  .کنم عذرخواهی می  ازدولت بازرگان و شخص وی و همه ملت ايران

ما از ابتدا با تدارک . سياسی محترم استدر دموکراسی و آزادی اختالف عقيده 
فهم خود که همه اسناد آن  از پيروزی انقالب به زعم و  بازگشت به استبداد، بعد 

 :موجود می باشد مخالفت می کرديم
  .ـ با تشکيل دادگاهای انقالب و اعدامهای برق آسا مخالفت می کرديم

  .ـ باهرج و مرج و مراکز تعدد قدرت مخالفت می کرديم
  .ـ با شکنجه و زندان ها و انواع آن مخالفت می کرديم

  .ـ با سلب آزاديهای فردی و اجتماعی مخالفت می کرديم
ـ با خلق و تأسيس ارگانهای جديدالوالده بعنوان پايه های استبداد جديد و استقرار 

  .کرديم ديکتاتوری مخالفت می 
ه روحانيت مخالفت می ـ در زمينه دخالتهای بي مورد آقای خمينی و دستگا

  . کرديم
  . اگر اينها موجب تضعيف دولت موقت و يا سقوط آن شده است حق با آنها است

 
دهم که غالبا ًمردم آقای بنی صدر و  به جاست اين نکته را تذکر 

مستحضرند  همانگونه که همه . روزنامه انقالب اسالمی را يکی می دانند
صدر و همکارانش و به نام ايشان تأسيس  روزنامه با همت و کوشش آقای بنی 

بنی صدر کار می کرد و نظرات  مستقل از آقای  شد، اما هر کسی در روزنامه 
آقای بنی صدر  درست و يا غلط خود را ابراز می داشت و به غير از مقاالتی که 

مابقی مطالب به مسئوليت روزنامه بود و نه آقای بنی صدر،  شخصا ً نوشته اند، 
از بعضی از مطالب  استقالل در کار، روح آقای بنی صدرهم ين علت به هم
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يا مخاطبينی فکر می کرده  در روزنامه خبر نداشت ولی شايد مخاطب  درج شده 
از جمله . است بوده  که مطلب را آقای بنی صدر نوشته و يا به اشاره ايشان  اند

نوشته شده و در  دو مطلب زير در رابطه با آقای مهندس بازرگان نخست وزير
  .است روزنامه انتشار پيدا کرده، که بقلم اينجانب، محمد جعفری  

الف ـ آقای مهندس بازرگان به همراه تيمسار شاکر رئيس ستاد مشترک، 
ترابری و مهندس  مهندس طاهری وزير راه و  مهندس صباغيان وزير کشور، 

و کهکيلويه و  اصفهان طاهر احمد زاده وزير صنايع و معادن برای بازديد از 
عازم آن دو استان شدند از طرف روابط   ۵۸آبان  ۲بوير احمد، روز چهارشنبه 

وزيری به روزنامه ها اطالع داده شد که خبرنگاری را جهت  عمومی نخست 
  .معرفی کنند تهيه گزارش و خبر 

و از جانب روزنامه انقالب اسالمی، اينجانب معرفی شدم و همراه هيئت به آن د
تهيه کردم که در شماره  بازگشت، گزارشی از اين سفر  پس از . استان سفر کردم

نکته در گزارش آمده بود  دو . درج گرديد ۵۸آبان ماه  ۵روزنامه مورخ  ۱۰۴
  :روزنامه ناراحت شده بودند که آقای نخست وزير از درج آن در 

در  وزير در يکی از سخنرانيهای خود مردم را به وحدت ـ نخست۱ 
عامل اصلی  که در راسش اسرائيل است و  اتحاديکه بين دشمنان ماست «برابر

طرح  در اين رابطه سئوالی » . شاه و دربار بر گرد رهبری امام دعوت کرد
دارد، پس آمريکا در اين ميان  اگر در رأس دشمنان اسرائيل قرار «کردم که 

آيا اين . فت را به غارت بردهنيست که ساليان دراز ن چکاره است؟ آيا اين آمريکا 
آيا با اشاره آمريکا نبود . داد  مرداد را سازمان ۲۸کودتای شوم  آمريکا نيست که 

برنامه   آيا آمريکا نبود که . که اسرائيل در ايران همه گونه تسهيالت بدست آورد
و آيا خود ...انقالب سفيد را به شاه مخلوع ابالغ کرد و آيا اين آمريکا نبود

نظامی آمريکا چيزديگری است؟  خاورميانه به غيرازيک پايگاه  ائيل در قلب اسر
  ۶۱ »آيد؟ اگرآری چرااز آمريکا نامی به ميان نمی 

 
  :ـ در تفسير کوتاهی بر سفر نخست وزير از جمله گفته شد۲ 
مسئله مهم ديگری که می شود بدان اشاره کرد اينکه آقای نخست وزير گفتنند « 

پيام و سالم مودت و  ای نبوده است جز رساندن  و مشکلی و گره مسئله ای: که
  .برادری استانهای مختلف کشور
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با توجه به اين مطلب و ساير مطالب اظهار شده از جانب ايشان در مورد 
مرسوم است در  همانطوريکه در کشورهای ديگر  رهبری انقالب، بايد گفت 

. سفرهايی می زنند يک چنين  نزديکی های انتخابات رياست جمهوری دست به
ايران بي رابطه نباشد ولی در هر  شايد سفر نخست وزير هم با انتخابات آينده 

  ۶۲».اينجانب، اين سفرها جهت تبادل افکار مفيد خواهد بود حال به نظر 
خبر دار شديم که آقای نخست وزير، همراه هيئتی به  ۵۸آبان  ۹در تاريخ  -ب 

سفر خواهند کرد و  انقالب الجزاير به الجزيره  سالگرد  مناسبت بيست و پنجمين
. همراهی خواهند کرد طبق معمول از روزنامه ها نمايندگانی نخست وزير را 

نخست وزيری تماس گرفت تا ترتيب  در اين رابطه روزنامه با روابط عمومی 
پاسخ روابط عمومی نخست وزيری . خبرنگار انقالب اسالمی داده شود اعزام 

همراه نخست وزير سفر خواهند کرد، از  خبرنگاران دوست  فقط «: ين بودا
   ۶۳ ».گزارش سفر اصفهان راضی نيستند

 
آقای عليرضا نوبری سردبير روزنامه که مشتاق بود همراه نخست 

کند، نظر به اينکه اطالع داشت که اينجانب و آقای مهندس  وزير به الجزاير سفر 
نخست وزير، در آلمان روابط  ای صادق طباطبائي معاون جواد پور ابراهيم با آق 

بخواهيم  آقای طباطبائي  دوستی داشته ايم، ما را واسطه قرار داد که برويم و از 
  .که مشکل را حل کند

اينجانب و آقای پور ابراهيم به اتفاق به دفتر آقای طباطبائي به نخست وزيری 
ابتدا آقای . گذاشتيم  با ايشان در ميان  مسئله را پس از تعارفات معمول، . رفتيم 

شخصا ً به اتاق  سپس . طباطبائي گفت اين چيز مهمی نيست و حل می شود
: پس از بازگشت گفت. گفتگو کرد نخست وزير رفت و با وی در اين رابطه 

آن گزارش راضی نيستند و من هر چه اصرار کردم، فايده  متاسفانه ايشان از «
  » .ای نبخشيد

 
از مأيوس شدن از اعزام نماينده همراه نخست وزير به الجزاير،  پس

و بچه دليل  که چرا » نخست وزيری مغضوبين کاخ «مطلب کوتاهی تحت عنوان 
،  ما، مورد بي مهری نخست وزير قرار گرفته ايم و چطور روزنامه بامداد

درج ما دشمن، در روزنامه  کيهان، اطالعات، جمهوری اسالمی دوست هستند و 
حقيقت اينستکه برای دولتی که در خط دموکراسی و آزادی خواهی  ۶۴ .گرديد
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مخالف باعث تقويت آن می شود و  روزنامه های  است، وجود روزنامه ها، حتی 
کشور  کسانی که مصدقی و پيرو مصدق هستند، می دانند که جرايد . نه تضعيف

وقتی مصدق . بودندزمانی، مثل زمان نخست وزيری دکتر مصدق آزاد ن هيچ 
مطبوعات از من و دولت  که هر قدر «اطالع عموم رسانيد  نخست وزير شد، به 

نتيجه اين بود اگر انتقاد  من انتقاد کنند مورد تعقيب قرار نخواهند گرفت و 
تصحيح می کرد و اين در صالح ملت و  منصفانه می شد دولت رفتار خود را 

مغرضانه بود، در مردم تأثيری نمی کرد و هر دو بود و چنانچه انتقاد  دولت 
گرديد و آن دسته از جرايد که با پول و  مفتضح می  انتقاد کننده خود رسوا و 

نشدند و  تشويق بيگانه اداره می شدند هر چه خواستند نوشتند و هيچوقت تعقيب 
جامعه هم تأثير نکرد و بهترين دليل همان رأی است که ملت در رفراندم به  در 
 ۶۵ ».لت داددو

در طول جنگ عراق عليه ايران چندين بار آقای خمينی به بهانه جنگ پيشنهاد 
بنی صدر داد، اما  اطالعات و کيهان را به آقای  بستن همه روزنامه ها، بجز 

مخالف بهتر  آقای بنی صدر نپذيرفت و معتقد بود که حتی وجود روزنامه های 
جنگ از آزادی مطبوعات که اساس  بهانه  از نبود آنها است و ما نمی توانيم به

  . دمکراسی است جلوگيری کنيم مردم ساالری و 
 

گرچه مرحوم مهندس بازرگان از درج دو نکته ذکر شده، در رابطه با 
همين علت ما  نکته اول  ناراضی بودند و به  سفر اصفهان و بوير احمد و بويژه 

ايشان به الجزاير برود، اما  ما همراه را توبيخ کردند و اجازه ندادند که خبرنگار 
اين نوع و يا شديدتر از آن چه به  احدی را گمان بر اين نيست که انتقادهايی از 

  .حق و چه به نا حق باعث سقوط و يا استعفای دولتی گردد 
نه تنها آقای مهندس بازرگان بصورت کنايه و يا اشاره جائي عنوان نکرده است 

تضعيف و يا استعفای دولت  انقالب اسالمی باعث  وزنامه که آقای بنی صدر و ر
چوب الی چرخ دولت  وی شده اند بلکه گروهها و يا کسانی که به زعم خودشان 

  .کرده است می گذاشته اند را، معرفی 
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 تضعيف کنندگان دولت بازرگان از زبان بازرگان -۲
 

شکست دولت  بعضی ها علت العلل کناره گيری دولت بازرگان  و يا
دانشجو تحت نام  سفارت آمريکا توسط گروهی  وی را گروگان گيری و اشغال 

بازرگان آنرا رد می  ذکر می کنند، اما آقای مهندس » دانشجويان پيرو خط امام«
  :کند و می گويد

سقوط «گروههای چپی و افراطی اصرار داشتند که استعفای دولت موقت را « 
بدانند، در حاليکه روز  گروگان گيری و افشاگری  ول بنامند و معل» دولت موقت

و دو هفته پيش از  قبل از اشغال سفارت استعفاء به تصويب هيئت دولت رسيده 
بود که اگر اخالل گری ها و تعدد مراکز  آن به شورای انقالب گزارش شده 

جای خود را به همکاری صميمانه و يکپارچه شدن دولت و  تصميم گيری 
می آورند و دولت موقت خود  رهبری ندهد وزراء فشار  قالب و مقام شورای ان

عمل گروگان گيری دانشجويان کوچکترين تأثير . را ناچار می بيند که کنار برود
قطعی برای امام را نداشت ولی از  در تصميم دولت موقت و تقديم استعفای   

برژنسکی  با  ت چندی قبل، مخصوصاً  بعد از مسافرت الجزاير و بهانه مالقا
وزير امور امنيتی دولت آمريکا، نقشه برای بدنام کردن و برکنار نمودن دولت 

وسيع در صدا و سيمای  تبليغات و تحريکات حساب شده  موقت کشيده و 
. حزبي مؤثر براه افتاده بود جمهوری اسالمی و در بعضی محافل روحانی و 

، آمادگی خود را برای واگذاری انتصاب اصوال ً دولت موقت از همان ماه دوم 
مسئوليت و عدم قبول بي نظمی ها و دخالتها اعالم کرده بود و در اين مدت بنا  

امام و اصرار شورای انقالب ادامه بخدمت می  شرعی کردن  به امر و تکليف 
گيری  توطئه يا بهانه  داد و برای استعفاء و تحويل قدرت کمترين نياز به نقشه و 

  ۶۶ ».وجود نداشتو افشاگری 
 

عمل گروگان گيری «: با وجوديکه مهندس بازرگان می نويسد
برای  موقت و تقديم استعفای قطعی  دانشجويان کوچکترين تأثير در تصميم دولت 

قبل،  از چندی «: اما اين نکته را مد نظر قرار می دهد که ۶۷ ».امام را نداشت
مالقات با برژنسکی وزير  انه مخصوصاً  بعد از مسافرت به الجزاير و به به
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آمريکا، نقشه برای بدنام کردن و برکنار نمودن دولت موقت  امور امنيتی دولت 
سيمای جمهوری اسالمی و در  وسيع در صدا و  کشيده و تحريکات حساب شده 

  ۶۸ ».بعضی محافل روحانی و حزبي مؤثر براه افتاده بود
کرده بود که از چندی قبل و بويژه طبق فراز فوق مرحوم بازرگان اشعار پيدا 

نقشه کشيده شده و  برای بد نام کردن دولت موقت  بعد از مسافرت به الجزاير 
تحريکات وسيع مؤثر براه  صدا و سيما، بعضی محافل روحانی و حزبي 

دو روز بعد از اشغال سفارت  به همين دليل استعفای دولت موقت يکی . انداختند
  .بدترين زمان برای استعفاء انتخاب شده است شروع افشا گری ها، و 

وقتی نخست وزير در چنين موقعيتی و با اين علم و اطالع استعفاء می دهد ـ گر 
اذهان چنان تداعی می  برنامه ريزی کرده باشد ـ  در  چه از قبل در مورد آن 

است و اين عمل،  شود که عمل گروگان گيری موجب استعفای دولت شده 
پرده های آنرا جری تر و در ادامه عمل  اشغال کننده سفارت و پشت  دانشجويان
  .تر می گرداند خود مصر

وی  وقتی آقای بازرگان استعفاء داد به«: آقای بنی صدر می گويد
يک  گرفتن يک سفارت خانه  اصرار کردم که استعفاء نکنيد و نگذاريد که با 

خالصه قبول نکرد و » نداره نه ديگه فايده«: او گفت. حکومتی را ساقط کنند
  ۶۹».استعفاء داد 

 
در واقع استعفای مرحوم بازرگان درست بعد از گروگان گيری به منزله 

در همين جا . شد عوامل پشت پرده اين عمل داده  نازشستی بود که به مرتکبين و 
نقشه بد نام کردن  مهندس بازرگان سه گروه و دسته را که تحريکات کرده و 

چرخ دولت موقت گذاشته اند را  قت را کشيده و خالصه چوب الی دولت مو
  :معرفی می کند

  ـ صدا و سيمای جمهوری اسالمی ۱ 
  ـ بعضی از محافل روحانی مؤثر ۲ 
  ـ بعضی از محافل حزبي مؤثر ۳ 

های  ابتداء به توضيح مختصری از سه دسته فوق می پردازم و سپس به گروه
شده اند ، اشاره  موجب تضعيف دولت وی  رگان ديگر که به زعم مهندس باز

  .خواهم کرد



 ٤۲        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

 

  صدا و سيمای جمهوری اسالمی -۱ 
در زمان دولت موقت آقای صادق قطب زاده مدير عامل صدا و سيمای 

نهضت آزادی  اعضاء اصلی و گرداننده  وی که يکی از . جمهوری اسالمی بود
در خارج  ام نهضت آزادی به بعد تحت ن ۱۳۵۱در خارج از کشور بود از سال 

يزدی و بعضی افراد ديگر ماهنامه پيام  با آقای دکتر  -از کشور فعاليت می کرد
کردند ـ و با رهبران نهضت آزادی رابطه و تماس داشت و  مجاهد را منتشر می 

پرواز انقالب، وی به اتفاق  يکی دو هفته مانده به . می کردند آنها از وی حمايت 
در پاريس اعالميه انفصال از نهضت آزادی داده و سپس در مرحوم طالقانی 

بعد . حزب جمهوری اسالمی در آمد مدت کمی به عضويت کادر مرکزی ايران  
مدير عامل صدا و سيما،  اسالمی تحت عنوان  از خارج شدن از حزب جمهوری 

حزب  و عليه در مصاحبه ای به همراه آقای محمد مبلغی اسالمی شرکت کرد 
  .شرح اين واقعه در جای خود خواهد آمد ی اسالمی داد سخن داد که جمهور

در رابطه با آقای قطب زاده مديرعامل صدا و سيما و دولت موقت به شرح 
مسئول سنجش  باقر نصيرالسادات سالمی  واقعه ای از زبان دکتر سيد محمد 

قطب  افکار و مرکز تحقيقات و روابط عمومی تلويزيون در زمان صدارت آقای
يک واقعه برای روشن شدن مطلب  زاده بر صدا و سيما می پردازم که همين 

آقای دکتر سيد محمد باقر نصيرالسادات سالمی واقعه را  . کافی به نظر می رسد
  :کرد برای نگارنده چنين نقل 

دو هفته قبل از مسئله گروگان گيری از مهندس بازرگان برای سخنرانی در جام 
بازرگان به گفتگو  قطب زاده در مورد مهندس  من با . آمد جم دعوت به عمل

شما و  وی خاطر نشان کردم که آقای بازرگان قبل از من و  پرداختم و به
در اين راه از همه چيز مايه  ديگران به مبارزه سياسی مذهبي دست زده و 

ند و اکنون نخست وزير ايران است و اين سازمان يکی از بزرگترين  گذاشته
است بنا بر اين بايد به هر نحو که شده از  کارمند   ۹۸۰۰زمان های دولتی با سا

وی قبول کرد و . کنند مهندس دعوت کرد تا برای کارکنان اين مؤسسه سخنرانی 
  .مهندس بازرگان دو هفته قبل از گروگان گيری دعوت بعمل آوردم من از آقای 

من با صادق . گيری بودروز سخنرانی درست مصادف با دومين روز گروگان 
جم برسند، من شما را  قبل از اينکه مهندس به جام  قطب زاده قرار گذاشتم و گفتم 
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فيلمبرداران و  پيج خواهم کرد و شما برای استقبال به اول جام جم بيائيد و به 
آماده باشند که فيلمی جهت استقبال از  خبرنگاران نيز گفتم که برای فيلمبرداری 

   .اخبار پخش شود در صدر نخست وزير 
  

به جام جم تلفن . موقعيکه اتومبيل مهندس بازرگان نزديک جام جم رسيد
است که من  است شورای انقالب و گفته  کردم گفتند که صادق قطب زاده رفته 

شدم که به  من از اين عمل قطب زاده بحدی ناراحت . مهندس را آنجا خواهم ديد
به مهندس . سخنرانی را اعالم کنم  نان برنامه سختی توانستم در حضور کارک

ايشان . در مورد گروگان گيری کوتاه نيائيد و محکم بايستد بازرگان گفتم که شما 
را تأييد خواهند کرد و من هم  يعنی آقای خمينی اين مسئله  با طعنه گفتند حاج آقا 

می کنند، گفتند گفتم، دليل شما چيست که حاج آقا آنرا تأييد . می روم پی کارم 
. بيست و چهار ساعت از قضيه می گذرد و ايشان حرفی در اين باره نزده است  

در راه بمن گفتند  بعد از ختم سخنرانی .  شما حال برويم به طرف تلويزيون 
  ۷۰ .مالحظه کرديد که رؤسا چگونه از من استقبال کردند

در مورد  آقای مهندس بازرگان ضمن اينکه مختصر و مفيد نظرش را
تحت عنوان  آقای خمينی را نيز غير مستقيم  آقای قطب زاده محترمانه گفته است 

شکست دولت خود  عامل اصلی » حاج آقا گروگان گيری را تأييد می کنند«اينکه 
  .باز خواهم گشت کمی ديرتر به اين مطلب . معرفی کرده است

 

  ـ بعضی از محافل روحانی مؤثر ۲ 
بازرگان بعضی محافل روحانی را که در کشيدن  با وجوديکه مرحوم

کردن آن را  عليه دولت موقت و بدنام  نقشه و براه انداختن تبليغات و تحريکات 
دوران  آشکارا نام نبرده است، اما بر مطلعين و کسانيکه در جريان امور آن 

محافل روحانی مؤثر، دستگاه  بوده اند، واضح است که منظور وی از بعضی 
روحانيون شورای انقالب وحزب جمهوری اسالمی  نيت حاکم و بويژه روحا
  .است
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  ـ بعضی از محافل حزبي مؤثر  ۳ 
باز منظور مهندس بازرگان از بعضی محافل حزبي ـ گرچه آشکار نام 

مسئله را دنبال  کسانيکه تا به اينجا . است حزب جمهوری اسالمی  نبرده است ـ
پيروزی  يون حاکم، از همان اوايل و حتی قبل از کرده اند، می دانند که روحان

در همين راستا  ۷۱ .کردن قدرت بودند ، در صدد قبضه ۵۷بهمن  ۲۲انقالب در 
.... خمينی، شورای انقالب، دادگاههای انقالب، سپاه، کميته ها، و با کمک آقای 

از هر  رهبری در يد اختيار خود گرفتند و خمينی و تابع اراده  را تحت نام آقای 
امام زمان  بهانه ای عليه مليون و حتی دولت موقت که آقای خمينی آنرا دولت 

نظر به . ، برای حذف آنها و قبضه کردن کامل قدرت سود جستند۷۲ناميده بود 
آوردن چند نمونه  محافل روحانی و حزبي تفکيک ناپذيرند با  اينکه بعضی 

و تضعيف دولت بازرگان اين  تحريکات و تبليغات حساب شده برای بدنام کردن
  .قسمت را به پايان می برم

 
در ديدار با کارکنان بخش  ۵۸مهر ماه  ۲۹آقای خمينی در تاريخ 

کسی  اگر يک ... «: سخنرانی خود گفت زبانهای خارجی راديو و تلويزيون، در 
يک صحبت انحرافی بکند، مکرر به مکرر تمامش را می گذارند، در اين راديو 

جواب اين انحراف را بدهد يا  تلويزيون هم می گذارند، اگر کسی  ند، در می گذار
اين مصيبتهايی است که . می گذارند نمی گذارند و يا اگر بگذارند بطور انحراف 

همه  مصيبت های زيادی دارم  وليکن نمی توانم  ما به آنها مبتال هستيم، من 
هند کردستان نيد، اينها می خوامصيبتهايم را بگويم، شما فکر بکنيد شما توجه بک

کنار بگذارند و ببرند سراغ يک چيزهای ديگری، نمی   ايران اصالً  را از 
ايران را  مقصد اين است که  خواهند خدمت به شماها بکنند، قصد خدمت نيست، 

  »...۷۳تکه تکه بکنند، بعد هم يک کودتا درست کنند و تمامش کنند و
آقای خمينی،حزب جمهوری اسالمی جهت در رابطه با اين سخنرانی 

در قسمتی  . را به راهپيمايی دعوت کرد حمايت و پشتيبانی از آقای خمينی مردم 
  :حزب جمهوری اسالمی آمده است از اطالعيه

من مصيبت های زيادی دارم وليکن نمی  ؟ آيا امام در ميان ملت خود تنهاست«  
مشاهده نمايد  دناک است که انسان و چه در« ،»توانم همه مصيبتهايم را بگويم
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از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی در ايران نگذشته  زمانيکه هنوز يکسال 
امام از زيادی مصيبت ها شکوه نمايد و دردناکتر آنکه  جوی ايجاد کنند که 

مصيبت ها را در مقابل  شرايطی بوجود آوردند که امام حتی نتواند  نامردمان 
انقالبي  و چرا چنين شده است؟ آيا جز آنست که نيروهای امت اظهار نمايد 

آنطور که بايد و شايد وظايف خود را در اين مرحله از انقالب درک  نتوانسته اند 
گروهی فرصت طلب اکنون  که  کرده و بدان ها عمل نمايند؟ آيا جز آنست 

ن حقيقی و ظاهراً  به حمايت از انقالب و رهبر انقالب برخاسته و برای انقالبيو
اگر امام از زيادی مصيبت ... مشی تعيين می کنند؟  حتی برای شخص امام خط  

منظورش فرزندان اين امت نيست، بلکه مصيبت امام  ها شکوه می کنند مسلماً  
از نهال تازه پای  دست فرصت طلبانی است که اکنون بفکر ميوه چينی  از 

اين وجدان  نحصار طلبانی که حزب از دست ا. انقالب اسالمی ايران افتاده اند
بيدار انقالب اسالمی ايران را به انحصار طلبي متهم می کنند و ما اکنون برای 

نشان دهيم که امام تنها نيست و  امام و رهبرمان و برای اينکه  تجديد پيمانمان با 
خود مشت محکمی بر دهان  روز جمعه را با راهپيمائي عظيم ... نخواهد بود 

کوبيد و به استعمار و عمال داخلی آن نشان  اسالم و ايران خواهيم  دشمنان
  ۷۴ .»...داد که انقالب ما پاينده و پوياست  خواهيم 

 
آقای منتظری رئيس مجلس خبرگان و امام جمعه تهران اعالم کرد 

راهپيمايی  ستادی برای  ۷۵ .است دولت در قضيه کردستان مسامحه کرد و مقصر
آن ستاد مسيرهای راهپيمايی اعالم گرديد و بنام راهپيمائي تشکيل و از طرف 

پرداختند  بسيج مردم و روحانيت  بزرگ وحدت امت با امام نامگذاری شده و به 
پس از  ۵۸آبان  ۴روز جمعه  ۷۶ .و آقای منتظری برای راهپيمائي پيام داد

امه آقای بهشتی سخنرانی کرد و سپس قطعن دانشگاه  راهپيمائي و تجمع در 
مستقيما ً به دولت موقت  سه بند قطعنامه که . همبستگی امت با امام قرائت شد

  :عبارتند از مربوط می شد، 
ـ ما نگرانی عميق خود را از قاطعيت و محافظه کاری دولت اظهار داشته و  ۶ « 

اداری و تصفيه و  قاطعانه برای اصالح سيستم  جدا ً خواهان روش انقالبي و 
  .رات هستيمپاکسازی ادا

ـ ما حمايت خود را از مجلس خبرگان که نمايندگان اکثريت قاطع ايرانند و  ۸ 
اسالمی را بدون  آنان می خواهيم که اصول  اصل واليت فقيه اعالم کرده و از 
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نهراسند که  گرايش به شرق و غرب تصويب نموده و از هيچ شايعه و تهمتی 
  .خدا و ملت پشتيبان آنها هستند

شوراها اساس و پايه حکومت مردمی » و امرهم شوری بينهم«به مصداق  ـ ۱۱ 
روستا و کارخانجات  تشکيل شوراهائي در شهر و  هستند و لذا ضمن پشتيبانی از 

و غيره که دارای وظايف و اختيارات و ترکيبي مناسب با آرمانهای اصيل 
نارسائي  و  برای بررسی علل و عوامل انقالب باشد خواستار تشکيل يک هيئت 

   ۷۷ ».های انتخابات و عدم استقبال مردم می باشيم
 

 ۱۱و  ۸اما بند . بند شش قطعنامه روشن است و نيازی به توضيح ندارد
دولت موقت  که مستقيم در ارتباط با عمل  چون در رابطه با دو امر واقعی است 

دفاع از  قطعنامه در  ۱۱بند . است، مختصر به توضيح اين دو بند می پردازم
خواستار تشکيل هيئتی برای  شوراهای شهر و روستا و کارخانجات است که 

  .عوامل نارسائي انتخابات و عدم استقبال مردم از آن شده است بررسی علل و 
در اغلب شهرهای کشورانتخابات  ۵۸مهر ماه  ۲۰دولت موقت در روز جمعه 

آقای  ۵۸مهر  ۲۲  تخابات در پس از اعالم نتايج ان   ۷۸ .شوراها را برگزار کرد
انتخابات شوراها استقبال  مردم از «: صباغيان وزير کشور در مصاحبه ای گفت

   ۷۹ ».خوبي نکرده است
متعاقب اعالم نتايج انتخابات و اعالم وزير کشور که مردم از انتخابات شوراها 

 ۵۸مهر ماه  ۲۴شنبه  حزب جمهوری اسالمی سه  استقبال خوبي نکرده است، 
کرد و از وزارت  طی اطالعيه ای انتخابات شوراهای شهر را مخدوش اعالم 

  ۸۰.بررسی انتخابات انجام شده تشکيل دهد کشور خواست تا هيئتی را برای 
حزب جمهوری اسالمی در مورد مخدوش بودن انتخابات  در پاسخ به اطالعيه

گزاری پارس خبر وزير کشور در مصاحبه ای با  انجام شده مهندس صباغيان 
بدون مدرک نمی  دگان حزب جمهوری افراد نا پخته ای هستند، نگردان«: گفت

هيچ شکايتی از طرف . است متهم کرد شود دستگاهی را که اداره کننده مملکت 
جمهوری در مورد انتخابات شورای شهر بما نرسيده در حاليکه قبل از  حزب 

در روزنامه ها اظهار نظر خود را  بگذارند با ما در ميان  اينکه شکايت خود را 
شوراهای شهر  مطرح کرده اند يک مرور بر ليست کسانيکه برای نمايندگی 

انتخاب شده اند هر خواننده روزنامه ای ميتواند بفهمد که دليل اين اعتراض   
   ۸۱ ».چيست
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مهر ماه، اين  ۲۹حزب جمهوری اسالمی در پاسخ به وزير کشور در  مجددا ً،
احتمالی و چگونگی  هيئتی برای بررسی تخلفات   خواستار تشکيل  ًبار مصرا

  ۸۲ .برگزاری انتخابات شوراهای شهر شد
 

سرانجام حزب با وجود در دست نداشتن مدرک و يا سندی دال بر 
امام ـ که  راهپيمائي بزرگ وحدت امت و  تخلفات و مخدوش بودن انتخابات از 

امام، مردم را  نام حمايت و پشتيبانی از  دعوت کننده اصلی آن حزب بود ـ تحت
خواستار تشکيل هيئت بررسی  قطعنامه  ۱۱عليه دولت بسيج کردند و در بند 

يک چنين . نارسائي های انتخابات و عدم استقبال مردم از آن شدند علل و عوامل 
نداشت و با پيشنهاد به دولت، دولت  بندی در قطعنامه  پيشنهادی نيازی به آوردن 

انتخابات می  ود با طيب خاطر آماده بررسی عدم استقبال مردم و نارسائي های خ
و خود دولت بود که اولين بار اعالم کرد که مردم از انتخابات استقبال  . شد

  .خوبي نکردند
قطعنامه راهپيمائي که در مورد حمايت از مجلس خبرگان و  ۸در رابطه با بند 

تير دو نشان زده است،  حزب در واقع با يک  است، اصل واليت فقيه عنوان شده 
را ابراز داشته اند و  هم بسوی کسانی که در مجلس خبرگان نظر مخالف خود 

بحث انحالل مجلس خبرگان را مطرح کرده  هم از دولت موقت که در جمع خود 
  .نشانه روی کرده است  ،بودند

  :برای روشن شدن اين بحث بايد کمی به عقب برگردم
تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت «از وظايف دولت موقت يکی 

به مجلس خبرگان  بعد که مجلس مؤسسان تبديل . بود   ۸۳»تصويب قانون اساسی
فقيه در قانون  شد، در اينجا به چگونگی اين تغيير و تبديل و اينکه چگونه واليت 

قيق و مطلع شدن از کسانيکه عالقمند به تح اساسی گنجانده شد، نمی پردازم و 
پاريس و تحويل انقالب ايران از آزادی به «قضيه هستند را به کتاب  کم و کيف 

، بخش دکتر بقائي و آيت و مجلس ۲۷۱  ـ  ۲۷۵محمد جعفری ص  از » استبداد
ـ   ۲۰۴ص  خاطرات ابوالحسن بنی صدر، » درس تجربه«خبرگان و کتاب 

ان، ارجاع می دهم و گذرا به ، بخش تصويب واليت فقيه در مجلس خبرگ۱۹۷
  :مجلس خبرگان می پردازم چگونگی تشکيل 
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  مجلس خبرگان ۱/۳ 
به خبرنگار اطالعات اظهار  ۵۸خرداد ماه  ۸آقای دکتر مفتح سه شنبه 

از جمع  عموم منتشر می شود و پس  متن قانون اساسی برای اطالع «: داشت
آن توسط  اصالًحات الزم در آوری نظرات مختلف در مورد اين قانون، انجام 
اسالمی برای تصويب نهايی  يک مجمع مشورتی، قانون اساسی جديد جمهوری 

پس از آن آقای امير انتظام معاون نخست وزير   ۸۴ ».شود به رفراندم گذاشته می 
قانون اساسی در «: اعالم داشت  ۵۸خرداد ماه  ۲۹  و سخنگوی دولت، سه شنبه 

نفر  ۷۵شود اسم اين مجلس را هرچه بگذاريم  نفری تصويب می ۷۵مجلس 
خواهد داشت که قانون اساسی را که از طرف دولت و شورای انقالب  نماينده  

يکماه حدود  تصويب قرار دهد و قاعدتا ً انجام آن  تصويب شده، مورد بررسی و 
   ۸۵ ».ينده اين مجلس تشکيل شودآروز  ۶۰طول می کشد و شايد 

 
وعاظ و علمای  در جمع ۵۸خرداد ماه  ۳۰ريخ ر تاآقای خمينی د

  :خراسان اعالم داشت
قيده داريد به اينکه هيچ شما اشخاص که عالقه به ديانت مقدس اسالم داريد و ع« 

اسالم نيست، بايد نظر  مثل حکومت اسالم نيست هيچ رژيمی مثل رژيم حکومتی 
به نظرتان رسيد  چه  يک ماه مهلت داريد که هر. کنيد به يک يک مواد اين قانون

جمهوری اسالمی است و در اين قانون به آن  برای اسالم مفيد است و موافق 
در اين زمان بناست اين قانون اساسی ... تذکر بدهيد و بنويسيد توجه نشده است، 

البته . است، ملت علما را تعيين کنند و مطلب بدست خود شما افتاده  بررسی شود 
قانون  از  ش است ليکن پيشنهاد می شود علمائي را که اختيارات ملت دست خود

اسالم و مسائل روز اطالع دارند تعيين کنند و علما هم بايد از رفتن به مجلس 
سرنوشت اسالم تعيين می  اينکه مجلسی است که در آن  خودداری نکنند برای 

شود، حق علما است  شود وقتی سرنوشت اسالم بايد در يک مجلس تعيين 
سرنوشت را بدست مبارک خودشان تعيين  ی کنند و نظر بدهند و اين بررس

     ۸۶ ».کنند
آقای صباغيان وزير کشور در يک مصاحبه اختصاصی با اطالعات  

ماه طول  بررسی قانون اساسی يک  کار «: اعالن داشت ۵۸در دهم مرداد ماه 
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سوم  دهه  می کشد و پس از بررسی ها و مطالعات الزم، کار قانون اساسی در
  ۸۷ ».شهريور برای رفراندم آماده خواهد شد

 
در جمع دانشجويان کاشان  ۵۸سپس آقای خمينی در تاريخ يکم مردادماه   

اين ... «  : قانون اساسی بيان داشت و گفت نظر خود را در مورد پيش نويس 
بايد نظر  . بايد رأی بدهيد. پيش نويس هيچ چيز نيست. قانون پيش نويس است

اسالمی امين، مسلمان، متوجه  دهيد و مهم اين است که خبرگان بايد خبرگان ب
تأثير غربي و شرقی نباشند، تحت تأثير مکتبهای انحرافی  غرب و شرق، تحت 

  ۸۸ ».نباشند
، ۵۸مرداد ماه  ۲۸در   ۸۹آقای خمينی در پيامی به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان

صالحيت فقها  الم را منحصراً  در مخالفت با احکام اس تشخيص موافقت و 
اسالم را منحصراً  در  تشخيص موافقت و مخالفت با احکام «: دانست و گفت

گروهی از آنان در مجلس وجود دارند  صالحيت فقهای عظام است که الحمدهللا 
يک امر تخصصی است دخالت وکالی محترم ديگر در اين اجتهاد و  چون اين 

سنت، دخالت در تشخيص ديگران بدون  اب و شرعی از کت تشخيص احکام 
و  فاضل  البته در ميان نمايندگان ما افراد . داشتن صالحيت و تخصص الزم است

اليقی هستند که در رشته های حقوقی و اداری و سياسی تخصص دارند و 
می شود و در  تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده  صاحبنظرند که از 

  ۹۰».متخصصان معتبر است ن، نظر اکثريت صورت اختالف متخصصا
 

حدود دو ماهی که از افتتاح مجلس خبرگان گذشته بود ناگهان آقای 
قرار  مورد حمله  خمينی در دو سخنرانی جداگانه دولت موقت را غير مستقيم 

در يک سخنرانی در جمع علمای غرب  ۵۸شهريور ماه  ۳۰در تاريخ . داد
مجلس خبرگان به مجرد  در ... «: اظهار داشت مجلس خبرگان تهران در مورد 

الفت حتی در آخر، در اين مخ اينکه صحبت واليت فقيه شد شروع کردند به 
اين، در يکی از مجالسشان گفتتند اين  ، در همين دو سه روز پيش از اخيراً 

اينهائي که از اسالم هيچ اطالعی ندارند، اينهائي که مخالف با اسالم (منحرفين  
اين مجلس خبرگان بايد منحل شود و ديگران هم  گفتتند که  در مجالسشان ) ندهست

می ترسند برای اينکه  اينها از مجلس خبرگان . دست زدند برای آن تظاهر کردند
خواهند  مجلس خبرگان می . مجلس خبرگان می خواهند واليت فقيه را اثبات کنند 
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فرموده است و اينها از او  لی تصويب کنند اين چيزی را که خدای تبارک و تعا
می کنند چنانچه واليت فقيه پيش بيايد، قضيه قلدری پيش  اينها خيال . می ترسند

. اسالم اين حرفها نيست در صورتی که در  می آيد و ديکتاتوری پيش می آيد، 
خير، اينها حرف می زنند، اينکه می گويند ديکتاتوری پيش می آيد، نه اين است 

   ۹۱ ».اينطور نيست، ليکن اينها از اسالم متنفرند ندانند  که 
 

متعاقب اين سخنرانی، وی در جمع گروهی از اهالی مسجد ارباب 
خود را  در سخنرانی خود، حمله قبلی  ، مجدداً  ۵۸تهران، در تاريخ يکم آبان ماه 

: به کسانی که گفته بودند بايد مجلس خبرگان منحل بشود شديدترکرد و گفت
بايد آزادی باشد، همين  ،باشد قايانی که فرياد می زنند که بايد دموکراسی همين آ«

دور هم و يک چيزی پيش خودشان می گويند و می خواهند  آقايان می نشينند 
مجلس خبرگان با اکثريت ملت  مثالً  . چند مليونی  تحميل کنند به يک ملت سی و 

ته چند نفری دور هم جمع رفته است و مشغول کار است، حاال می بينيم يک دس
  . و می گويند مجلس خبرگان بايد منحل شود  می شوند  

چکاره اند که می گويند بايد منحل » بايد منحل بشود«من نمی دانم که اين آقايان 
اين آقايان به اسالم  اهل علم هستند؟ برای اينکه  شود؟ برای اينکه اين آقايان 

گفتند واليت فقيه بايد  ند جمع می کنند؟ چون عقيده دارند و احکام اسالم را دار
می . نظارت فقيه در امور می ترسند اينها از ! باشد و نظارت فقيه بايد باشد؟

ليکن ... قدرتمند می شود فقيه، وقتی قدرتمند شد هرج و مرج می شود  گويند 
يک قدرتی دست نخست وزير باشد، يک قدرتی  که  مضايقه ندارند که مثالً  

هر چه می خواهد باشد  رئيس جمهور باشد ليکن معمم نباشد، غربي باشد، دست 
ما می گوئيم . به حسب واقع اين، ليکن صورت يک صورت ديگر است منطق . 

تواند که حاال  می توانيد که، يک اقليت ده نفر، صد نفر، هزار نفری می  که شما 
وری باشد، نه جمهوری اسالمی، ليکن بايد جمه بگويد رأی داده است به 

، اين صد نفر، هزار  اين بايد » بايد اين کار بشود«يعنی چه؟ » بايد«اسالمی؟ اين 
می گويند؟ مجلس خبرگان را مردم » بايد«نفر چکاره اند که در مقابل يک ملت 

دو مليون به مرحوم آقای طالقانی رأی دادند، بيش  کردند، تهران بيش از  تعيين 
دادند، قريب دو مليون به ديگران رأی دادند،  تظری رأی از دو مليون به آقای من

ديگران در اقليت  اکثريت آوردند و ... مليون و چقدر به ديگران رأی دادند  يک 
اکثريت ميزان  بودند، حاال در اقليت واقع شدند، می خواهند که بگويند نه، رأی 
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منحل شود،  که اگر چنانچهشما خيال می کنيد ..... منحل شود نيست، بايد 
ملت حق دارند و ثانياً  اگر  منحل نمی شود، کسی حق انحالل ندارد، خود اوالً 

يک وقت بگوئيد که خوب، ما قانون ديگری نمی خواهيم، بس است، شما حق 
وقت خيال نکنيد که ديکتاتوری در اسالم  و هيچ ... يک همچو چيزی نداريد

کتاتوری در اينطور چيزها، ابداً  يا دي. است يا ديکتاتوری در روحانيت  است، 
ديکتاتوری نکنيد، ملت  شما . نيست، ديکتاتوری در کار نيست اين حرفها در کار 

 .نيستند  ما ديکتاتور نيستند، ملت ما ها هم ديکتاتور نيستند، علماء ما هم ديکتاتور 
۹۲  
 

با مخفی شدن پشت کوه آقای خمينی و استفاده  حزب جمهوری اسالمی 
در قطعنامه  را  ۸مخالفان واليت فقيه بند  له آقای خمينی به دولت موقت و از حم

  .راهپيمائي بصورتی که مالحظه فرموديد گنجانده بودند
طعنامه راهپيمانی ق ۸با توضيحات داده شده اوال ً بر خواننده مفهوم دقيق بند 

مينی مستقيم خ ، معلوم گرديد که خود آقای  در خالل توضيحات و ثانيا ًشد روشن 
  .عليه دولت موقت وارد عمل شده است

شايد اين سئوال برای خواننده مطرح شود که در سخنرانی ذکر شده آقای خمينی 
مخالفان واليت فقيه و  است و بطور عموم به  لفظ دولت موقت را بکار نبرده 

چطور اين  کسانيکه قصد انحالل مجلس خبرگان را داشته اند راجع است، پس 
  ه ها مستقيم متوجه دولت موقت است؟حمل

در زمان ايراد سخنرانيهای ذکر شده کمتر کسانی اطالع داشتند که حمله آقای 
دانست که مخاطبين  ولی دولت موقت خود می  خمينی متوجه دولت موقت است 

کسانی هستند که در  آقای خمينی در مرحله اول دولت موقت و در مرحله دوم 
برای حل اين . اظهار نظر کرده اند لفت با واليت فقيه مجلس خبرگان در مخا

  .شرح واقعه انحالل مجلس خبرگان بپردازم معضل بايد به 

 

  طرح انحالل مجلس خبرگان ۲/۳ 
بطوريکه بعدها نقل و فاش گرديد، هيئت دولت در جمع خود طرح 

خمينی  اينکه طبق دستور و بيانات آقای  انحالل مجلس خبرگان را از جمله بدليل 
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بيش از  و هيئت دولت قرار بوده مجلس يکماهه کار خود را تمام کند و اکنون 
نداده و معلوم خود پايان  دوماه از زمان گشايش آن می گذرد و هنوز به کار 

بنا براين پيشنهاد می شود مجلس خبرگان منحل و  نيست کی تمام خواهد شد، 
تأييد آقای خمينی به  دولت و شورای انقالب و  همان قانون اساسی مصوب هيئت 

  .رفراندم گذاشته شود
 
کننده طرح است  اصل ماجرا را از زبان آقای امير انتظام که پيشنهاد    

  :بشنويد
برای شرکت در جلسه ايکه جان استمپل و جرج کيو و  ۱۳۵۸در مهر ماه  ...« 

بازرگان نخست وزير  وزارت خارجه آمريکا قرار بود با مهندس  کارمند ديگر 
روز اقامت در تهران در چند ميهمانی  در چند   ۹۳ ».داشته باشند به تهران آمدم

دوستان و  از نظرات  بود که بتوانم خانوادگی شرکت کردم و دليل آن هم اين 
در اين جلسات عموما ً از وضعيت موجود شکايت داشتند و . هموطنانم آگاه شوم

چون در اين جلسات اغلب زن و مرد . توصيف می کردند وخيم  اوضاع را خيلی 
توانستم نظرات خود را در باره  و عده ای نوجوان هم شرکت داشتند، من نمی 

اعضای  تشريح کنم، بنابر اين در صدد برآمدم اوضاع و دورنمای آينده مملکت  
اين . نظر دعوت کنم را برای مشورت و تبادل  ۱۳۳۲شورای مقاومت ملی سال 

محمد تقی انوری يکی از افراد مبارز و فداکار نهضت در  جلسه در منزل آقای 
بخاطر دارم عبارت بودند از  تا آنجا که  اعضای شرکت کننده . بازار تشکيل شد

ن عباس سميعی، احمد صدرحاج سيد جوادی، فتح هللا بنی صدر، امير حسين آقايا
  ... ۹۴عطائي، عباس رادنيا، مقدم مراغه  پوالدی، رحيم  

در اين گردهمائي ضمن تشريح وضع نابسامان موجود و بحث و تبادل 
مرج و تعدد  وجود قانون فراگير، هرج و  نظر پيرامون مسائل جاری، عدم 

حاضران برای چاره  دون نظارت و امکان پاسخگويی، هريک از مراکز قدرت ب
نظر من بر اين . ديگران واقع نشد جوئي پيشنهادی را مطرح نمود که مورد تأييد 

مشکالًت ما از فقدان قانون است و چون در اين رابطه مجلس خبرگان  بود که 
. نهاد کردمبود، طرح انحالل آن را پيش تخلف کرده  ماهيتی بدعت آميز داشت، 

نويس  مردم ايران به نمايندگان خود اين وظيفه را محول کرده بودند که پيش 
اساسی تهيه شده توسط هيئت دولت موقت را مورد بررسی قرار دهند و  قانون 

  .يکماه به پايان ببرند اين بررسی را مدت 
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 ۱۲در زمان تشکيل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندم 
  : جام شده بودان ۵۸فروردين 

ـ پيش نويس قانون اساسی تهيه شده توسط دولت موقت مورد بررسی قرار  ۱ 
يک پيش نويس  نويس دور انداخته شده بود و  می گرفت، در حاليکه  اين پيش 

  .قانون اساسی مذهبي مورد بررسی و مداقه قرار داشت
ان مورد ـ قرار بود پيش نويس قانون اساسی دولت موقت در مجلس مؤسس ۲ 

اکثراً  روحانی  مجلس خبرگان با نمايندگانی که   بررسی قرار گيرد در حاليکه
  .نفر تشکيل شده بود ۷۵بودند و با تعداد 

ـ مدت زمان رسيدگی يک ماه تعيين شده بود، در حاليکه مجلس بيش از سه  ۳ 
ست پاسخی بود به خوا انحالل مجلس خبرگان،  بنابر اين طرح . ماه ادامه داشت

مقابل قوانين رژيم  مردم که منتظر يک قانون اساسی جديد و دموکراتيک در 
پيش بينی من، از تدوين يک قانون  سلطنتی بودند و به اين ترتيب برمبنای 

می داد، جلوگيری بعمل می  اساسی که قدرت را در انحصار روحانيون قرار 
  .آمد

که عده ای حقوق دان   پس از تأييد پيشنهاد من، از افراد حاضر در جلسه
متن اين طرح  . حقوقی طرح را تهيه نمايند در بين آنها بود تقاضا کردم که متن 

و  توسط آقايان احمد صدر حاج سيد جوادی و فتح هللا بنی صدر تهيه و انشاء 
صبح روز بعد به منزل . گذاشته شد اصالًح نهايی آن به عهده فتح هللا بنی صدر 

ولی طرح مزبور بدون . طرح تهيه شده را گرفتم  فتم  و فتح هللا بنی صدر ر
مخصوصاً  ايشان را  نخست وزير تهيه شده بود و من  اطالع مهندس بازرگان 

. در جريان جلسه طرح قرار نداده بودم تا نتيجه کار را به اطالع ايشان برسانم 
تور طرح را به نخست وزيری بردم و از آقای بازرگان خواهش کردم دس  لذا 

ديشب را به  من بتوانم جريان مذاکرات  بدهد در اتاق ايشان را قفل کنند تا 
نخست وزير  ايشان دستور داد در اتاقشان را قفل کردند و من . اطالعشان برسانم

آقای . جلسه شب قبل قرار دادم  را در جريان مذاکرات و تصميمات و نتايج 
ت های خود روی ميز قرار مطالعه طرح، سرش را روی دس بازرگان پس از 

: دقيقه سرش را بلند کرد و گفت از نزديک به بيست  پس . داد، و مدتی فکر کرد
بلندی  برو خودت متن را روی کاغذ : من هم با اين طرح موافقم، بعد اضافه کرد

من متن ماشين شده را به وزارتخانه . کن و آن را به امضاء وزرا برسان ماشين 
به نخست  وقتی . نفر از وزراء آن را امضاء کردند  ۱۴های مختلف بردم و 
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ايشان پرسيد برای بقيه  . وزيری بازگشتم نتيجه را به اطالع نخست وزير رساندم
از تشکيل جلسه دولت برای  امضاها چه کنيم؟ گفتم معموال ً آقايان وزراء قبل 

آنرا امضاء  اتاق شما سرمی زنند، از آنها بخواهيد در صورت موافقت  سالم به 
ديگر نيز طرح را امضاء کردند، به اين ترتيب  نفر  ۴همين کار را کرد و . کنند
  ۹۵ .را تأييد کردند نفر وزير آن  ۱۸

دکتر ابراهيم : آقايانی که مخالف طرح بودند و آنرا امضاء نکردند عبارتند از
دکتر ناصر  مهندس علی اکبر معين فر و  يزدی، مهندس هاشم صباغيان، 

  .يناچیم
در آن زمان به دليل بروز اختالفاتی بين دولت و شورای انقالب پنج نفر 

انقالب، بدون  پنج نفر از اعضای شورای  از اعضاء دولت در شورای انقالب و 
در صورتی  داشتن حق رأی در هيئت دولت شرکت می کردند و من می دانستم 

م ايران اعالم نشود و اطالع مرد که طرح تصويب شده در هيئت وزيران برای 
آيت هللا خمينی گردد، آن طرح اجرا نخواهد شد، به همين  موکول به تصويب 

تشکيل کابينه برود به ايشان  وزير از اتاق به محل  دليل قبل از اينکه نخست 
پيشنهاد کردم خبرنگاران راديو و تلويزيون و روزنامه ها را دعوت کنيم تا در 

کنند و آقای بازرگان بالفاصله پس از خروج از وزيری حضور پيدا  نخست  
نخست وزير  . به اطالع خبرنگاران برسانند هيئت دولت طرح تصويب شده را 

خبرنگاران دعوت  پيشنهادم را پذيرفت و من از رئيس دفتر ايشان خواستم تا از 
جلسه هيئت دولت پنج ساعت  . کنند و خودم در اطاق رئيس دفتر ايشان ماندم

اولين کسی که از جلسه خارج شد و . در ساعت ده شب خاتمه يافت يد و طول کش
من باالی پله ها انتظار ايشان را می  . نخست وزير بود به طبقه باال آمد، شخص 

به  ايشان فوق العاده عصبي و هيجان زده بود، وقتی به من رسيد مرا . کشيدم
کنم و دوم اينکه بالفاصله به کشيد و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش  کناری 

خواهم گفت روز  برايت  جريان را پرسيدم گفت بعداً  شان سوئد باز گردم، از اي
روزی در کتابي آنرا مورد  بعد به سوئد بازگشتم و ماوقع را در هواپيما نوشتم تا 

  ۹۶» .بررسی قرار دهم
 

نفر از  ۵ هنگامی که به پيشنهاد مهندس بازرگان: اين نکته را تذکر بدهم
و نه آنطوری     ۹۷ داشتن حق رأی وارد شدند شورای انقالب وارد کابينه شدند، با 
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که آقای امير انتظام عنوان کرده است که بدون داشتن حق رأی در هيئت دولت 
  . شرکت کردند

قبل از اينکه نظر آقای مهندس بازرگان را در مورد دخالتهای بي جای 
حزب  دهيم، نظر وی را در مورد  گفته شد، ارائه آقای خمينی بغير از آنچه 

  . جمهوری اسالمی مورد مداقه قرار می دهم
حزب جمهوری اسالمی که چکيده مبارزين روحانی و قشرهای سنتی «  

از  به اريکه حکومت نشست  مذهبي و سازنده افکار مکتبي بود و بعدا ً 
ی های الزم از زمانهای گروههايی بود که بطور سيستماتيک و جدی با پيش بين

بهشتی و آقای هاشمی  قبل از پيروزی انقالب و به رهبری امثال مرحوم دکتر  
عقب افتادگی های گذشته بر آمده و به جمع آوری  رفسنجانی، در صدد جبران 

مانند چپها و مجاهدين از  در اين راه اگر  و برای توفيق   ۹۸ .عده وُعده پرداخت
ها و ماشين های طاغوتی استفاده نبرد ولی از مقام و انبارهای نظامی و محل

اختصاصی و از تشکيالت و نهادهای انقالبي بهره بسود اقتدار و  موقعيتهای  
مشارکت  شهيد چمران مانند مرحوم الهوتی، از  بطوريکه . احاطه حزب بردند

داری کرده می  در شورای سه نفره سپاه پاسداران بعنوان نماينده دولت خود 
اگر جهاد . حزب باشد که بازوی نظامی   گفت اين دستگاه درست شده است

و بنابه  سازندگی که به ابتکار وزير مشاور اجرائي و دولت موقت بوجود آمده 
روحانی از طرف امام، بمنظور جلوگيری  درخواست دولت موقت يک نماينده 

، برای آن تعيين تبليغات کمونيستها در شوراهای شهرستانها از سوء استفاده و 
اجرائي و تبليغاتی حزب در  عمرش نگذشته تبديل به شعبه  شده بود، مدتی از 

  ۹۹ ».روستا ها گرديد
 

حزب جمهوری که بقول مرحوم بازرگان سپاه بعنوان بازوی نظامی و جهاد 
ها ودادگاههای  عمل می کرد و کميته  سازندگی شعبه اجرائي و تبليغاتی حزب 

و  اختيار داشت ديگر چه نيازی بود که از انبارهای اسلحه  در... انقالب و
اينها هم بحد اعلی استفاده  ماشينهای طاغوتی و محلها استفاده برد که تازه از 

مستضعفان و ساير بنيادها، دست چه کسانی غير  مصادره ها، بنياد . برده است
نهای انقالبي ارگا بود؟ کمی بعد در بخش تأسيس  از روحانيون و حزب جمهوری 

خواهيد ديد که اين بازوی نظامی حزب يعنی سپاه پاسداران را در ابتدا آقای 
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بعد نظير دادگاههای انقالب از دستش در آوردند و به  ساخت و  دکتر يزدی 
  .حزب جمهوری اسالمی تبديل شد بازوی نظامی

 

  ـ آقای خمينی ۴ 
باقر نصير  مرحوم مهندس بازرگان در گفتگو با آقای دکتر محمد

عمل «  ) يعنی آقای خمينی(آقا  السادات سالمی بوی گوشزد کرده بود که حاج 
و به قول آقای » گروگان گيری را تأييد خواهند کرد و من هم می روم پی کارم

) ن.يعنی گروگان گيری(  دولت موقت در اعتراض به اين اقدام «امير انتظام  
  ۱۰۰».استعفاء کرد

حوم بازرگان خيلی محترمانه، آقای خمينی را بعنوان يکی از عالوه بر اينها مر
اما اين معرفی به  . دولت خود، معرفی کرده است مهمترين عوامل تضعيف 

همگان امکان پذير  ترتيبي عنوان شده که درک آن بدون توضيح شايد برای 
  :خمينی می گويد وی تحت عنوان نظام فاتح و نقش آقای . نباشد

از ارشادهای آمرانه و موارد مشهود از عامل واسط قرار دادن  شواهد مثال« 
جمهوری اسالمی،  اجرائي و نظام تشکيالتی  در امور ) عام يا خاص(مردم 

  ۱۰۱ ».فراوان است
اما اينجانب به چند نکته ای که به اوايل تشکيل حکومت موقت اشاره 

تشکيل دولت  نقالب و بعد از پيروزی ا آقای خمينی بالفاصله . دارد می پردازم 
موقت، خود دست به ايجاد دولت در دولت زد که مرحوم بازرگان بصورت زير 

  :کرده است بيان 
اعزام بازرسها و نمايندگان مخصوص به نهادها و مؤسسات دولتی و غير « 

از ورای  سازماندهی و تمشيت کارها  دولتی به منظور نظارت و تصفيه، 
روابط  اما عامل  و واسط قراردادن مردم در ... مسئولين و مقررات مربوطه 

روی . خ داددولت موقت ر اداری و سازمانی، اولين بار در دومين ماه تشکيل 
نادرست و به تصور اينکه در نخست وزيری و  پاره ای از گزارشهای 

حالت نيمه عريان  است يا کارمندان زن با  وزارتخانه ها ظروف طالئي متداول 
خدمت می کنند، بدون آنکه از طريق مستقيم و ساده نخست وزير يا وزير 

و سپس در صورت نموده موضوع را پرسش و تحقيق کرده  احضار  مسئول را 
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به خود آنها بدهند، در تلويزيون با  صحت گزارش دستور ترک يا ترميم را 
زمان  خطاب بمردم، دولت منتصب خودشان را که اعالم کرده بودند دولت امام  

بودن نموده آنرا توبيخ  است و اطاعتش واجب شرعی می باشد، متهم به ضعيف 
  ۱۰۲. »...شت يخ زده ياهمين مقوله است  گو از . و تضعيف کردند

در رابطه ايجاد دولت در دولت در جای ديگر مهندس بازرگان چنين 
  :عنوان می کند

محاکمات انقالبي از قبيل اعدام ها، اشغال اماکن، مصادره ها و غيره اولين « 
اجرای احکام اسالمی  سرعت و قاطعيت در عمل  مأموريتی بود، که به منظور 

دولتی منتزع  عهده روحانيت گذارده و از دستگاه بصورت رسمی و ثابت ب
بنياد مستضعفين، بنياد شهيد، تبليغات  همچنين مؤسسات نو بنيان مانند . گرديد

غيره که آغازشان يا عنوانشان با وجوه شخصی و عمومی بود  امام، مسکن و 
و غيره  به معرفی جامعه مدرسين قم مورد اعتماد امام  يا  غالبا ً به افراد روحانی 

واحد  بزودی چنين رسم شد يا چنين تشخيص داده شد که در هر . سپرده می شد
انقالب يا بعضی از ادارات حساس مانند پادگانهای ارتش، شهربانی، آموزش و  

ايدئولوژيک نمايندگان مخصوص  يا تعليمات  به منظورنظارت  پرورش و غيره 
ارشاد و  معموالً  اکتفا به نمايندگانی که . روحانی مأمور و منصوب گردند

انتصاب و ارتباطی که داشتند به تدريج همه کاره می  مشورت ساده نکرده بدليل 
  ۱۰۳ ».شوند

 

  ـ چپهای افراطی و مجاهدين ۵ 
مرحوم بازرگان پنجمين دسته و گروه که در تضعيف دولت وی می 

ياد می   گذاشته اند را چپهای افراطی و مجاهدين کوشيده و چوب الی چرخش 
  :کنند

يعنی (بعد از گروههای چپ افراطی متشکل، اولين دسته ای بودند « 
اقدامات تند  موقت گشوده خواستار  که زبان و قلم و حمله به دولت ) ن.مجاهدين

می  و موضع گيريهای حاد عليه ضد انقالب داخلی و استثمارگران و امپرياليسم 
که گوئي در نظام استقرار يافته  نداختند راهپيمائيها و تظاهرات راه می ا. شوند
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اول، با دستگاه حاکم و با دشمنان ضد   ۱۰۴دوران حرکت بعد از پيروزی و مانند 
  ۱۰۵».هستند خلق و جمهوری مواجه 

 
با وجوديکه مرحوم بازرگان چپهای افراطی و مجاهدين را جزو 

کند اما  می گذاشتند، قلمداد می گروههايی که چوب الی چرخ دولت موقت 
حقيقت آنستکه اگر آقای خمينی، حزب جمهوری و روحانيت حاکم عمال ً در  
بر نمی آمدند، از  صدد قبضه کردن قدرت و حذف دولت موقت و همه مليون،  

چه کاری ساخته بود؟ تمام قدرت چپهای  مجاهدين خلق و چپهای افراطی 
که آن هم غالبا ً  ود بعضی نقاط ب افراطی ايجاد بعضی از کارهای ايذائي، در 

حتی از سالحهايی که مجاهدين و چپهای . بوسيله خود مردم خنثی می شد
بودند و اشغال چند ساختمان دولتی و استفاده  نظامی گرفته  افراطی از انبارهای 

خمينی وحزب جمهوری اسالمی  اگر آقای   ۱۰۶از تعدادی از ماشينهای طاغوتی
با  اما متأسفانه آنها . آمد ند کاری ساخته نبودکردن قدرت برنمی  در صدد قبضه 

آقای  حادثه سازی های پی در پی خود، در گنبد و کردستان و دانشگاه برای 
فرصت ايجاد می کردند تا به قبضه کردن  خمينی وحزب جمهوری اسالمی 

مشروعيت    ۱۰۷»صلحا ديکتاتوری «قدرت و به زعم آقای دکتر بهشتی تحقق 
به قولی ديگر از دکتر بهشتی که گفته است، ما بايد ديکتاتوری بخشيدند و بنا 

می خواست اين ديکتاتوری را با تشکيل حزب وی  ۱۰۸ملی داشته باشيم
  .عمال کندجمهوری و حمايت آقای خمينی اِ 

  
در بخشی که از نظرتان گذشت کوشش براين بوده است که خواننده را 

بازرگان  که به تضعيف دولت مهندس   قدم به قدم در جريان حوادث و واقعياتی
قرار  کمک کرده و نيز گروهها و اشخاصی که در حذف دولتش کوشيده اند، 

  .تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد. بدهم

 

  ورای آنچه گفته شد -۶ 
به نظر صاحب اين قلم تضعيف و يا حذف دولت بازرگان عالوه بر آنچه ذکر 

  :ی داشتشد به دو عامل مهم ديگر بستگ
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 ـ نقش دولت و شرايط پذيرش نخست وزيری۱ 
 ـ تأسيس ارگانهای جديد الوالده انقالبي۲ 

 

 ـ نقش دولت و شرايط پذيرش نخست وزيری۱ 
به چگونگی تشکيل شورای انقالب بعنوان يکی از مهمترين ارکان نيروی  قبالً 

بازرگان و  آقای گرديد، شورای انقالبي که  جانشين انقالب پرداختم و معلوم 
بردارنده مشخصه  روحانيون دسته آقای خمينی، دست به تشکيل آن زدند، در 

  :زير بود
ـ شورای انقالب، يک شورای امری که قدرت واقعی در آن، در يد آقای  ۱ 

  .جمع شده بود خمينی و روحانيون دسته خودش 
از پيروزی ـ در همان مرحله اول تشکيل آن، يعنی حدود دو ماه و اندی قبل  ۲ 

مبارزين و مليون مسلمان  شدن حداقل بعضی از  انقالب، بدون اطالع و يا وارد 
خوش نام، تنها با همان پنج روحانی ذکر شده و چند نفر از نهضت آزادی و يا 

دست به تشکيل آن زده شد، به عبارت ديگر   دوستان آقای مهندس بازرگان، 
يک ترکيبي وارد شده که  ی با هم در اينکه نهضت آزادی و روحانيون دسته خمين

  .اصلی در آن مجموعه در دست آقايان روحانی است وزنه 
ـ در مرحله اول تأسيس شورا، آقای طالقانی به دليل عضويت در شورای  ۳ 

  ۱۰۹.شده بود جبهه ملی، از تشکيل شورای انقالب بي اطالع و کنار گذاشته 
طرفداران خوش نام و ثابت قدم مصدق، ـ از جبهه ملی و ساير احزاب و يا  ۴ 

کس ديگری نبايستی  بعضی از افراد نهضت آزادی  بغير از شخص بازرگان و 
  . در آن شورا باشد

در حقيقت چنين شورای انقالبي به منزله عصای دست آقای خمينی و يا کسانی 
قای روحانی دسته آ که به غير از آن پنج  -کنند که به نمايندگی از وی عمل می 

چنين شورائي  ظاهراً . درست شده بود -خمينی، کس ديگری نمی تواند باشد
بازرگان را به آقای خمينی داده است و آقای  پيشنهاد نخست وزيری آقای مهندس  

وی را با » ...به پيشنهاد شورای انقالب بر حسب حق شرعی قانونی«خمينی هم 
  :سمت نخست وزيری منصوب کرده است شرايط زير به 
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ـ در جلسه انتخاب و انتصاب دولت تصريح شده بود که مسئولين و متصديان  ۱ 
  ۱۱۰ .فعاليت حزبي داشته باشند نبايد وابستگی حزبي يا الاقل 

ـ پس از بررسی وزرای انتخابي نخست وزير و تصويب آن توسط شورای  ۲ 
نخست حکم از جانب  جانب آقای خمينی و يک  انقالب هر وزيری يک حکم از 

  ۱۱۱ .وزير بايد بگيرد
و آقای بازرگان نيز خود در جمع شورای انقالب چهار شرط را در انتخاب 

  :وزراء عنوان کرده است
  ـ مسلمان عامل به فرائض ۱ « 
مشخص و عدم همکاری سياسی  و تبليغاتی در نظام ـ سابقه مبارزاتی  ۲ 

  شاهنشاهی 
اعی و پذيرش شخصی و اداری در ـ حسن شهرت و شايستگی اخالقی و اجتم ۳ 

  وزارتخانه مربوطه 
  ۱۱۲».ـ سابقه و آشنايی و صالحيت اداری و فنی در وظيفه ارجاعی ۴ 

 
اولين اختالفی که در چهار چوب «: مرحوم بازرگان متذکر شده است
فوق بود و  کردم بر سر شرط چهارم  شورای انقالب با آقای دکتر بهشتی پيدا 

الف آن و اکتفا کردن و ارجحيت دادن شرط سوم به همه ايشان عقيده به خ
و صالحيت و سابقه در  می توانيم فقدان تخصصی « : ، می فرمود»شرايط داشته 

  ۱۱۳ ».جبران کنيم تجربه را با انتصاب يک معاون 
بهرحال هنگامی که آقای خمينی بر حسب واليت شرعی، مرحوم 

شرعی و  دولت «دولت وی را  کرد و بازرگان را به نخست وزيری منصوب 
امام زمان  ، يعنی اينکه توليت چنين دولتی در اختيار  ۱۱۴»دولت امام زمان ناميد

دليل دولت بازرگان نمی توانست  و يا نايب امام زمان است و تنها به همين يک 
مضافاً  بر اينکه شرايط ذکر شده . کارگزار آقای خمينی عمل کند بيش از يک 

داليل بوده است که مرحوم بازرگان  و شايد به همين  ح کرده بود وی را خلع سال
عنوان   هر کس ديگری هم با شرايط. می گفت دولت من چاقوی بي تيغه است

حاضر به قبولی پست نخست وزيری می شد، نمی توانست بيش از يک  شده 
  .کارگزار عمل کند
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  ـ تأسيس ارگانهای جديد انقالبي ۲ 
ی انقالبي که هم بالی جان دولت موقت و هم ملت مهمترين ارگانها

فقيه  جهت استقرار ديکتاتوری واليت  ايران گرديد و عامل سرکوب مردم در 
از مدت  شد، در زمان دولت موقت و با دست آن دولت پايه ريزی گرديد که بعد 

بطوريکه «در آوردند  کمی بعد از تأسيس، آن ها را از چنگ دولت موقت به 
هللا الهوتی، از مشارکت در شورای سه نفری سپاه  ران، مانند آيت شهيد چم

) يعنی سپاه(اين دستگاه  کرده، می گفت  پاسداران بعنوان نماينده دولت خوداری 
تبديل به شعبه «و جهاد سازندگی   ۱۱۵»درست شد که بازوی نظامی حزب باشد

  ۱۱۶ ».روستاها گرديد تبليغاتی حزب در  عمران اجرائي و 
مهمترين نهادهای انقالبي جديد که در زمان دولت موقت تأسيس شدند 

ابتکار  . و جهاد سازندگی دادگاههای انقالب، سپاه پاسداران انقالب : عبارتند از
و جهاد    ۱۱۸و سپاه پاسداران توسط آقای دکتر يزدی  ۱۱۷وايجاد دادگاههای انقالب

در امور اجرائي دولت موقت  مشاور سازندگی به ابتکار آقای بنی اسدی وزير 
مرحوم بازرگان در مورد تأسيس نهادهای انقالبي يادآور می   ۱۱۹ .بوده است

بهمن  ۲۳نخست وزيری بعد از ظهر دوشنبه  شدن در  شود، که پس از مستقر 
تعيين معاونين بود که  به عنوان اولين اقدام «که عمالً  از بختيار خلع يد شد  ۵۷

آقايان مهندس صباغيان، معاون نخست . ردم و آنها پذيرفتندفی المجلس تکليف ک 
انقالب و مهندس  در امور انتقال، دکتر ابراهيم يزدی معاون در امور  وزير 

روابط عمومی، دو پست و عنوان اول بي  عباس اميرانتظام در امور اداری و 
دستگاه تدريجی  يکی برای تبديل  . سابقه و الزمه وظايف و شرايط انقالب بود

قديم و تعيين مسئولين جديد برای مؤسسات عمده و ادارات اصلی، مانند 
يا شيالت، دانشگاهها، ذوب آهن، راه آهن،  ، شرکت نفت  شهربانی، شهرداری

و حفاظت انقالب و تأسيس  هواپيمائي و غيره و ديگری برای تداوم و نظارت 
ا مقامات و مواضع از جمله سپاه پاسداران و ارتباط ب نهادهای انقالبي 

 به اينکه از چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب در همين فصل نظر »  ۱۲۰انقالبي
نمی گردم و در زير به تشکيل چگونگی  سخن به ميان رفت، ديگر به آن باز 

  .سپاه پاسداران انقالب می پردازم



 ٦۲        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

 

  ـ چگونگی تشکيل سپاه پاسداران ۱/۲ 
، در يک ۵۷اسفند  ۱۲ر در تاريخ آقای امير انتظام معاون نخست وزي

  :مصاحبه مطبوعاتی اعالم داشت
آئين نامه . بر اساس تصميم هيئت دولت سپاه پاسداران انقالب ايجاد خواهد شد« 

روز ديگر پس از  و رسيدگی است، و تا چند  آن تهيه شده و در دست مطالعه 
 ۱۲۱ ».آمد د تصويب اين آئين نامه اعالم خواهد شد و گارد ملی بوجود خواه

در  ۵۷فروردين  ۱۲متعاقب آن، مجدداً  آقای امير انتظام در تاريخ 
است و  وظايف ارتش که دفاع از مرز  مصاحبه مطبوعاتی ديگر ضمن توجيه 
  :توجيه وظايف سپاه پاسداران انقالب گفت

سپاه پاسداران انقالب که کم کم با ديدن دوره های آموزشی، کار آمد می شوند «  
مرداد  ۲۸خواهيم  خواهند داشت زيرا ما نمی  فه بسيار مهمی بر عهده وظي

  .ديگری تکرار شود
از اين پس تمام قسمتهای فرماندهی ارتش بعهده شوراها خواهد بود و شوراها 

را اجراء خواهند  و شهربانی نقش فرماندهی  هستند که درارتش، ژاندارمری 
اين امکان  قرار نخواهد گرفت و بنابر اين هيچکس در سمت فرماندهی . کرد

دست به کار خالفی بزند و يا تصميم  برای هميشه از بين خواهد رفت که يکنفر 
انقالب بدين جهت باقی خواهد ماند که اگر روزی آن چند نفر  سپاه . گيری کند

بکنند سپاه مانع آن خواهد  خواستند کاری خالف  فرمانده عضو شورا هم 
 ۱۲۲.»شد

 
که در مورد فرماندهی نيروهای نظامی و انتظامی در اين با مطالبي 

همان اول  ارتش و نيروهای انتظامی از  مصاحبه گفته شد، معلوم می شود که 
احتمالی  محکوم به انحالل بوده اند و سپاه پاسداران تأسيس شده است که مانع 

مين سپاه غافل از اينکه ه . کودتا، در ته مانده ارتش و نيروهای انتظامی باشد
سرکوب مؤسسين اوليه آن و حمايت از گروگان گيری و  انقالب در حذف و 

آشکار و پشت پرده آن شرکت  و حاميان  حفاظت و پشتيبانی از گروگان گيرها 
را  ۶۰خواهد کرد و همين سپاه با کمک دادگاههای انقالب کودتای خرداد سال 

  ... و ترتيب خواهد داد  
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ينده امام و رئيس شورای هماهنگی سپاه پاسداران آيت هللا الهوتی نما

  :انقالب گفت
برای حفظ و حراست  اين انقالب و دستاوردهای آن به فرمان امام خمينی و به « 

تشکيل سپاه پاسداران  مقدمات  شورای عالی انقالب  تصويب هيئت دولت و 
شامل  انقالب از ماه گذشته فراهم شد و بدنبال آن تشکيل شورای هماهنگی

و کشور، جلسه ای از نمايندگان  نمايندگان امام، دولت، وزارت دادگستری  
معتمد محلی هر يک از مناطق تشکيل شده و  تن  ۲منطقه تهران و  ۱۲مساجد 

پرداخت و تحت  گوناگون تشکيل سپاه پاسداران انقالب  به بررسی جنبه های 
 ۱۲۳ ».ضوابطی شروع به تعليم پاسداران نموديم

واقع آنچه که مرحوم الهوتی در مورد سپاه گفته تأکيد بر نقشی است که آقای در 
مصاحبه اش عنوان کرده  مشروح تر و واضح تر در  اميرانتظام سخنگوی دولت 

هم شهيد چمران  اما هم مرحوم الهوتی، نماينده امام در شورای سپاه و . بود
اين سپاه در واقع برای  زود دريافتند که نماينده دولت در شورای سپاه خيلی 

حزب جمهوری اسالمی درست شده است که هر دو آنرا ترک  بازوی نظامی 
 ۱۲۴  .کردند

آيت هللا الهوتی مدتی بعد از استعفاء از سرپرستی سپاه، در يک 
. کرد استعفاء از سرپرستی سپاه را اعالم  داليل  ۱۲۵مصاحبه اختصاصی با کيهان

 چه بود؟ علل استعفای شما از سرپرستی سپاه  وی در رابطه با اين سئوال که
تشکيل سپاه در دولت و به سرپرستی معاون نخست وزير در امور «: گفت

کمک به تشکيالت  هماهنگی دادن به سپاه و  انقالب و نماينده ای از امام بعنوان 
سرآغاز تعابير و  تغييرات جهت يافتن سپاه از دولت به شورای انقالب و . سپاه
انقالب يک حزب شدن سپاه و مأمور شدن  ر گوناگون منجمله بازوی يک تفاسي

در هماهنگ کردن گروههای مختلف که  ۱۲۶اعضای شورای انقالب يکی از 
دراز مدت ممکن بود به فاجعه تبديل شود و  می دادند که در  اعمال نظامی انجام 

عضويت  متأسفانه انتصاب شورای فرماندهی افرادی که در يک حزب 
ماه يک مقدار به اين مسئله دامن زد و با اينکه در آئين نامه  ۶به مدت  ۱۲۷داشتند 

انتصاب . انتخاب گردد که بعد از شش ماه بايد شورای فرماندهی  سپاه آمده است 
نظرات ديکتاتوری مآبانه در سپاه  ماه و اعمال و  ۶مجدد همان افراد بعد از 

به  شورای فرماندهی برای اداره سپاه صالحيت  بدست شورای فرماندهی و عدم 
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خاطر مشکالتی که در سپاه بود و عدم هماهنگی و اعمال نفوذ برای تجديد 
عدم آگاهی متصديان بخاطر پذيرفتن کار زياد  فرماندهی بعلت  انتصاب شورای 

سرپرست سپاه  که همه اينها منجر به کناره گرفتن سرپرست سپاه گرديد زيرا 
سپاه و از هر کس ديگر آگاه تر به مشکالت سپاه بود ولی به قديمی ترين عضو  

داری می کردند که از  شورای فرماندهی منصوب از کناره گيری خود  عللی از 
و چرای شورای فرماندهی بود که به مواد  آن عامل اجرای دستورات بدون چون 

 ۱۲۸ »...متفکر شبيه تر بودند تا به يک انسان 
اول کسيکه به فکر «: ادامه داليل استعفای خود متذکر شدآيت هللا الهوتی در 

مأمور تشکيل  نخست وزير در امور انقالب  سپاه افتاد خود امام بود و معاون 
کمک بکنم تا در  در تشکيل سپاه  سپاه شد و امام هم  به من دستور کتبي فرمودند

فرا بگيرد و از روز اول امام سپاهی  ينده نه چندان دور سراسر مملکت از سپاه آ
خواستند سپاهی که همه احکام اسالمی در آن زنده باشد تا  به اين کيفيت می 

تأسيس سپاه من با فرمان  از روزهای اول ... نباشد جائيکه سپاه بازوی حزبي 
ردم بعد از مدتی قرار شد که ايشان به سپاه پاسداران با دولت همکاری می ک

همکاری مستفيم با دولت، همکار مستقيم با شورای انقالب شود اين به   سپاه از 
محدود که  دست به تشکيل سپاههای  خاطر اين بود که يک اقدام ديگری هم 

اين  اسمشان را نمی شود سپاه گذاشت زدند ما اين را پيروی کرديم و ديديم که 
اينکه گروه گروه شدند اين  فاجعه تبديل می شود برای در دراز مدت به يک 

که عده ای مثال ً در فالن نقطه تهران يک عده  مسلحين به عرض امام رسيد 
است در اصفهان  دهند و يا مثال ً يکی که قرار  مسلح دارند و برای خود تعليم می 

ورای امام يکی از اعضای ش. باشد در تهران برای خودش شعبه باز کرده است
مأمور کرد که هماهنگ کند نيروی مسلح خود را يعنی زير يک   انقالب را 

نظر من  همين جا شروع شد و به  به نظر من فاجعه سپاه از . پوشش قرار گيرند
نگيرد  ملت ايران و امام و همه مسئولين جلو اين فاجعه را بگيرند که اگر کسی 

نيروها من تصور می کنم  در هماهنگ کردن . امام قطعاً  خواهند گرفت
هماهنگ نشده بود، به جای هماهنگ نيروها يک  همانطور که روزهای اول 

شدند بر سپاه، و آئين  که مهره هايی گماشته  شورای فرماندهی منصوب کردند 
نامه سپاه هم می گويد بعد از اين دوره شش ماهه بايد يک انتخاب آزاد و اصيل 

... ندهان بعد از شش ماه فرماندهان انتخابي باشندشود تا فرما برقرار  در سپاه 
اما شورای . که من داشتم و حتی اعالم شد ماه تمام شد با سمتی  ۶بعد از اينکه 
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فاجعه آميز  فرماندهی توجه نمی کند و سرخود شده و تخلف می کند و چقدر  
 ۶کنم که دوره  است در ارتشی تخلف بشود مجبور شدم به وسيله راديو اعالم 

متأسفانه مجدداً همان شورای فرماندهی ابقاء شد من اينرا برای  ... ماهه تمام شد
  ۱۲۹ »...سپاه صالح نمی ديدم

آيا اين مسائل به اطالع امام «آيت هللا الهوتی در رابطه با اين سئوال که 
 :می گويد  »چيست؟ رسيده و اگر رسيده نظر ايشان 

چون توقعی ندارم و چيزی نمی خواهم  فکر می کنم رابطه شخصی من با امام،«
به هر حال اين مسئله برای حل  کنم مشمول عنايت امام هستم و  و تخلفی هم نمی 

بخواهيم به آنهائي که دست اندر کار  شدن زمان می خواهد و منتها بايد از خدا 
د قدرت دارن را هم به آنها بدهد که تا آن اندازه که  هستند توفيق بدهد و اين فکر 

يک . کار بکنند نه اينکه اينقدر کار انتخاب کنند که نتوانند همه آنرا انجام بدهند
بهتر است، بنابر اين من  انسان وظيفه بداند و همان را خوب انجام بدهد  کار را 

است که  گمان نمی کنم مشمول عنايت امام نباشم و به هر حال نظر من اين 
 »...بسته باشد و با يک فکر آزاد کار بکندهيچ وجه به حزبي نبايد وا سپاهی به 

۱۳۰ 
زمان نه چندان دور نشان داد که آقای خمينی جانب آقای الهوتی را رها 

چنين مشی را  در تمام دوران آقای خمينی  کرد و به جانب حزب و قدرت رفت و 
  .طی کرده است

خامنه در اين مورد خاص با تأييد آقای خمينی و تصويب شورای انقالب، آقای 
مأمور  حزب و عضو شورای مرکزی آن بود،  ای که يکی از بنيان گذاران 

شورای  هماهنگی سپاه گرديد و باز بر اساس گفته صريح آقای الهوتی اعضای 
گردانيدن آقای خمينی از  فرماندهی انتصابي، حزبي بودند و با وجود مطلع 

  .است مشکل را به نفع حزب خاتمه داده مسائل درون سپاه، وی 
 

همانگونه که در صفحه بعد از زبان دکتر يزدی خواهيد خواند، سپاه 
امور  سرپرستی معاون نخست وزير در  پاسداران بدست دولت موقت و به 

تنها اوست که  آقای دکتر يزدی فکر می کرد که . تشکيل شد) دکتر يزدی(انقالب 
سانی ديدند فالن شخص وقتی ک بفکر چنين امر مهمی افتاده است، غافل از اينکه 

بازوی مسلح درست کرد و در زمانی که همه مدعی هستند، می گويند ما  سپاه و 
داريم، لذا به خود اجازه می دهند که دست به  گروه کم  چه چيز از فالن دسته و 
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می بينيم طبق  اين است که . تشکيل چنين بازويی برای حفظ قدرت خود بزنند
که بعد از تشکيل سپاه، کسان ديگری در تهران و  صريح  مرحوم الهوتی گفته 

اين اقدام زمينه  و با . ای مسلح با همان نام و نشان درست کردند اصفهان، عده 
گرفتن زير نظر شورای انقالب  درآوردن سپاه از دست دولت موقت و قرار 

  .فراهم گرديد
 

شورای انقالب هم آقای خامنه ای را مسئول هماهنگ کردن همه 
اسالمی  هم افراد حزب جمهوری  وههای مسلح در زير يک سقف کرد و او گر

ماه شورای فرماندهی  ۶را به شورای فرماندهی سپاه ـ با اين بهانه که بعد از 
و بدين طريق . منصوب نمود انتخابي مسئوليت سپاه را بعهده خواهد گرفت ـ  

  .گرديد سپاه به بازوی مسلح حزب تبديل 
 

آخرين گفته . ی بارها اعالم کرده است که من سپاه را تشکيل دادمآقای دکتر يزد
  :وی را می آورم

ما ديديم جوانهايی که در دوره انقالب . می دانيد سپاه را خود من تشکيل دادم« 
رها می شدند،  بودند، اگر به حال خودشان  داوطلبانه اسلحه بدست گرفته 

سقوط کرده بودند  کالنتری ها هم  .معضالت و مشکالت و آسيبهايی بدنبال داشت
طرح کلی تشکيل يک نيروی مسلح و  وما نيرويی برای حفظ امنيت نداشتيم، لذا 

به عنوان معاون . جوانان داوطلب که به دولت داده بوديم تصويب شد مردمی  از 
با همکاری . مأمور تشکيل آن شدم امور انقالب مسئول و  نخست وزير در 

مسلح  نامه و اساسنامه ای نوشتيم که بر اساس آن، جوانان مهندس توسلی آيين 
به . اين آيين نامه تصويب شد. انقالب زير پوشش سپاه پاسداران می شدند در 

دولت، دادستان کل،  شورای فرماندهی مرکب از نمايندگان  موجب اين آيين نامه 
ن شورا زير نظر اي. تشکيل شد وزارت کشور، ستاد کل ارتش و رهبر انقالب 

،  سپاه يک فرمانده نداشت«: می گويد وی  ۱۳۱ ».يک ستاد اجرائي بوجود آمد
بلکه يک شورای فرماندهی درست کرده بوديم که شامل نمايندگان وزارت 

نماينده دادستان . مشترک ارتش و دولت و رهبری بود  کشور، دادستان کل، ستاد 
بازرسی شود، حکم بدهد و  کل به اين دليل که اگر ضرورت داشت يک خانه ای 

،  خالف قانون نشود نماينده ستاد مشترک برای سازمان دهی آموزش بچه ها کار 
هر . معرفی کرده بود وزارت کشور يک نماينده . خود من هم نماينده دولت بودم
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به . آن مجموعه آمده بودند تا هماهنگ عمل کنيم کدام از اينها به يک دليل در 
اين  به عنوان نماينده خودشان در  ينی به مرحوم الهوتی پيشنهاد من آقای خم

  ۱۳۲ ».شورا حکم داد
 

طبق اين گفته در اين شورای فرماندهی نماينده دادستان کل برای 
برای  نماينده ستاد مشترک هم  مشروعيت حقوقی دادن به اعمال سپاه بوده و 

کند بنا  و چون وزارت کشور را هم دولت تصدی می سازماندهی و آموزش 
پس آنچه در اين   . براين نماينده وزارت کشور در واقع نماينده دولت است

  .شورای فرماندهی می ماند آقای دکتر يزدی و نماينده آقای خمينی است
وقتی آقای دکتر يزدی دليل تشکيل سپاه را نبود نيرو برای حفظ امنيت عنوان 

حتی در برابر حمله  مافرانی کهـ ه۱: يزدی پرسيد می کند، نبايد از آقای دکتر 
آيا نمی شد  .بودند گارد جاويدان وارد عمل شدند و تعدادشان هم کم نبود، آماده 

 کشور استفاده از کالنتری ها مانده بود در حفظ امنيت از اينها با کمک آنچه 
 نمود؟

ه ـ آيا از ارتشی که با انقالب هماهنگ شده و رهبری انقالب را پذيرفته و آماد ۲ 
 نمود؟ آنها استفاده خدمت بود، نمی شد از بخشی از 

در . و طرفه اينکه اين بهم ريختگی کالنتری ها، در تهران و چند شهر ديگر بود
خدمت حفظ امنيت و نظم  کل کشور کالنتری ها پابرجا بودند و می توانستند در 

اختن آقای امير انتظام بدرستی علت تشکيل سپاه را جانشين س. قرار بگيرند
هدف نهايی نظير  ۱۳۳ .مرداد بيان می کند  ۲۸کودتای  ارتش به خاطر ترس از 

آن را  کار انداختن ارتش و انقالب روسيه و چين تشکيل سپاه جديد به منظور از 
ستون پايه   سپاه، ساختنِ  از در واقع هدف واقعی. است جانشين ارتش ساختن 

صاحب  ، آنهابدانند آقای دکتر يزدی و نهضت آزادی بدون آنکه قدرت جديد بود، 
  .ستون اين پايه نمی شوند

 

  تشکيل جهاد سازندگی -۲/۲ 
در مورد تشکيل جهاد سازندگی گفته مرحوم بازرگان ما را از اطاله    

  :کالم بي نياز می کند
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و دولت موقت بوجود آمده و  ۱۳۴جهاد سازندگی به ابتکار وزير مشاور اجرائي« 
طرف امام، بمنظور  موقت يک نماينده روحانی از  بنا به درخواست دولت 

شوراهای شهرستانها، برای  جلوگيری از سوء استفاده و تبليغات کمونيستها از 
نگذشته تبديل به شعبه عمران اجرائي و  مدتی از عمرش ، آن تعيين شده بود

  ۱۳۵ ».رديدتبليغاتی حزب در روستاها گ 
 

آقای بنی صدر که در آن زمان عضو شورای انقالب بود و مرتب نسبت 
زمان رياست  در  اعتراض داشت، به نهادهای انقالبي ايراد می گرفت و 

درچهار  جمهوری کوشش بر انحالل و يا حداقل تعديل کردن و نگهداری آنها 
دخالتهای بي جای آنها، قانون و  چوب قانونی و جلوگيری از کارهای خالف 

هنگامی که جهاد سازندگی را ايجاد کرده . بود، داشت خارج از وظايف محوله 
به اين يکی ديگر نمی «: اسدی به آقای بنی صدر گفت بودند، روزی آقای بنی 
  .»توانيد هيچ ايرادی بگيريد

آقای بنی صدر از وی پرسيد طرح جهاد سازندگی يعنی چه؟ آقای بنی 
بيندازند و به  جوانان توی شهرها بازی راه  ب می دهد، به جای اينکه اسدی جوا

. سازندگی کنند قول شما بشوند بازوی استبداد، آنها را بفريستيم توی روستاها 
شما به اسم شهر و روستا . دارد اين هم ايراد بزرگ : آقای بنی صدر می گويد

روحانيون حزب جمهوری منظور (جا را به کنترل اين آقايان  می خواهيد همه 
سازندگی روانه روستاها می کنيد و  جوانها را به اسم  شما . در بياوريد) است 

. گرفت بعد اينها می شوند ابزار دست هر کسی که اختيار اين ابزار را در دست 
سازمان برنامه و کشاورزی داريد، اين سازمانها را دمکراتيزه کنيد و  شما 

يک مليون  کشور . بهتر از اين نهادها عمل می کنند اشخاص را مسئول بکنيد، 
عنوان جهاد سازندگی  کارمند اضافی دارد حاال می خواهيد يک سيل جديد هم به 

 ۱۳۶ .راه بيندازيد
کمی بعد از ايجاد جهاد سازندگی آقای ناطق نوری را در رأس آن گذاشتند به 

تبليغاتی حزب در  شعبه عمران اجرائي و  تبديل به «قول مرحوم بازرگان 
  .و عالوه بر آن يکی از ابزار مهم کنترل روستاها» روستاها گرديد
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  ورود روحانيون به وزارتخانه ها ۳/۲ 
حزب  هنگامی که فشار مشکالت از جانب آقای خمينی و روحانيون

کرد که  کرد، مهندس بازرگان فکر می  جمهوری اسالمی بر دولت موقت غلبه 
فشار قرار  ت کار اجرائي واقف نيستند، مرتب او را تحت چون اينها به مشکال

نزديک مشکالت آن را مشاهده  می دهند و اگر خود وارد کار اجرائي شوند و از 
. سر او بر می دارند و دولت از فشار آنها رهايی خواهد يافت  کنند، دست از 

کرد که شورای انقالب مرحوم بازرگان پيشنهاد  در يکی از جلسات   بدين علت
و بدين ترتيب چهار روحانی به شرح  شورای انقالب و دولت در هم ادغام شوند 

  :کابينه شدند زير وارد 
آقای هاشمی رفسنجانی معاونت وزارت کشور، آيت مهدوی کنی معاون 

آقای خامنه ای  وزيرآموزش و پرورش و  وزيرکشور، آقای دکتر باهنر معاون 
  . معاون وزير دفاع

  :بطه مرحوم بازرگان می گويددر اين را
برای اينکه مشکل تعدد مراکز تصميم گيری را، که در هيچ نظام مدريتی قابل « 

می شود ، پيشنهاد  مسئوليتها و اختالل عظيم کارها  قبول نيست و باعث لوث 
جمهوری اسالمی  نمودم برای هماهنگی و همکاری الزم به سود انقالب و 

در هيئت دولت شوند يا بعنوان  دهای جديد وارد رؤسای کل و سرپرستان نها
باين ترتيب عده ای از آقايان روحانيون . کادر وزارتخانه ای باشند وزير و در 

آقای علی اصغر حاج سيد جوادی نقل کرد،   ۱۳۷ ».کردند مقامات دولتی باال پيدا 
ه در زمان دولت موقت مشاهده شد که بعضی از آخوندها به معاونت وزارتخان

از آقای بازرگان پرسيديم که چرا اينها را وارد کارهای . منصوب شده اند ها 
انقالب چوب الی  پاسخ داد که نمی دانيد اينها چقدر در شورای . اجرائي کرديد

اينها را وارد کرديم که بيايند ببينند، چقدر کار اجرائي . چرخ دولت می گذارند
 ۱۳۸ .بردارند سخت است و دست از ايجاد مانع 

 
در واقع مرحوم بازرگان از روی نيت خيرخواهانه خود برای حل 

که روحانيون در کار اجرائي  مشکل دولت و تعدد مراکز قدرت سبب شد 
وزارتخانه ها شرکت کنند و مزه ماشينهای بنز ضدگلوله و صندليهای چسب دار  
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فراموش  نمائي را وزارتخانه ها را بچشند و آن زندگی طلبگی در فقر و زهد  
زير دندانشان رفت، ديگر کندن آنها از آن  نمی دانست که وقتی مزه آن . کنند

  .مناصب غير ممکن است
در همين رابطه آقای هاشمی رفسنجانی در يکی از سخنرانيهای خود قريب به 

وزارتخانه ها می ترسانند،  از کارهای اجرائي و  اين مضمون گفت، ما را خيلی 
ارد شديم ديديم که نه کار سختی نيست و خيلی ساده می شود وقتی که رفتيم و و

امثال آقای هاشمی رفسنجانی و آقای بهشتی که  البته برای کسانی . آنرا انجام داد
فقدان تخصص و سابقه و تجربه را با «در صدد قبضه کردن قدرت هستند،  
شور اين نوع مديريت است که ک ۱۳۹»جبران کرد انتصاب يک معاون می شود  

: بازرگان مرحوم  را به انحطاط و ورشکستگی کشانده است و به حق بقول 
تعمد و تخصص برای ) يعنی روحانيون حاکم(گردانندگان حرکت دوم انقالب «

به سرخوردگان و مخالفين  تبديل موافقين و بي طرفان و ميان حاالن  تهمت و 
 ۱۴۰ ».داشتند

 

  مرعوب خمينی 
ختلف اين فصل به رشته تحرير در آمد، باوجود انچه در بخشهای م

روحانيون  می رسد که آقای خمينی و  ازخالل مطالب عنوان شده چنين به نظر 
حلقه اش، يعنی همان روحانی های شورای انقالب و حزب جمهوری، با 

چندان درخشانی در  وجودی که بعضی از آنها اهل مبارزه نبودند و يا سابقه  
نداشتند، اما به خود متکی و بهای تام می  و سانسور  مبارزه با رژيم استبداد

گذرانده بود  بازرگان که عمری را در مبارزه  در صورتی که آقای مهندس . دادند
بهای الزم را به سابقه درخشان و کارهای خود نمی داد و مرعوب خمينی شده و 

طالقانی،  داشتن دوستان روحانی و غير روحانی نظير آيت هللا بر آن با  عالوه 
سحابي، مهندس  رضا زنجاتی، دکتر  آيت هللا سيد ابوالفظل زنجانی، آيت هللا سيد 

و  که آنها نيز در مبارزه با استبداد ... عزت هللا سحابي، دکتر شريعتی و 
روحانی به رهبری دکتر بهشتی  استعمار عمری را سپری کرده بودند، با آن پنج 

  .قرار شده بودندقول و  وارد ائتالف يا وحدت يا 
که کداميک از آن روحانی ها بيشتر از آيت هللا طالقانی  پرسيدنی است

نزد مبارزين  ستم شاهی عمل می کردند و در  در نوک پيکان مبارزه عليه رژيم 
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و هم  ۱۴۱زنجانی چگونه شد که با وجوديکه هم آيت هللا . و توده مردم نفوذ داشتند
بودند که مواظب باشد و با طناب آقای  ارش کرده به وی سف ۱۴۲آيت هللا طالقانی

خمينی به چاه نرود، به جای ايجاد يک رهبری قوی در داخل وسيله مبارزين  
استوار و ثابت قدم بودند، با آقای خمينی و آن  مبارزه  واقعی و کسانيکه در 

  .روحانی ها همسنگر و همداستان شدند
ايجاد طرفداران وسيع و بجا گذاشتن آن  دکتر شريعتی با آن توانائي بي نظير در

چه  کدام دسته و حزب بود و به زعم خودشان به  مايملک بي نظير مربوط به 
 شخصی نزديکتر از مهندس بازرگان و نهضت آزادی بود ؟

 
پاسخ به اين سئوالها بر من پوشيده است، شايد مرحوم بازرگان و يا 

گفت، اينکه  ، تنها چيزی که می شود  دوستانش در جائي به آنها پاسخ داده باشند
از  مرحوم بازرگان و نهضت آزادی نيروی اليزال توده مردم را رها کرده 

با آن آقايان زمينه مناسب را  سازماندهی آنها غافل شدند و همراه و همگام شدن 
، يا شايد مرحوم بازرگان مطلع بوده و يا به اين  در اختيار آنان قرار داده اند

آماده احراز قدرت از  پيروزی انقالب، جامعه  افتاده است که در ابتدای صرافت 
برای اشغال مقامات وزارتی و مديريتهای کل نه «. طرف روحانيت نبوده است

جرأت و تجربه کافی داشتند و نه مردم مملکت آماده پذيرش آنان  هنوز  آقايان 
تجربه  اد استفاده و کسب داران مورد اعتم بودند، می بايستی از استخدام سابقه 

 ۱۴۳ ».نمايند
روحانی های آگاه از ناتوانی خود در زمينه داخلی با جلو انداختن 

وارد  مرحوم مهندس بازرگان و نهضت آزادی و با کمک آنها با آمريکائي ها 
آمريکائي ها که قدرت را  قرار و مدار و يا حد اقل همکاريهائي شده اند و سپس 

. جانب آنها را گرفته اند هشتی ديده اند، اينها را دور زده و در آقای خمينی و ب
نيست که آقای بهشتی به غير از نمايندگی خمينی، خود نيز جداگانه با  بعيد 

های کاتم به استمپل مأمور سياسی  گفته  از . آمريکائي ها روابطی داشته است
  :سفارت آمريکا در تهران چنين چيزهائي بر می آيد

در پاريس با آقای خمينی، دکتر يزدی و قطب زاده  ۵۷دی ماه  کاتم هفتم
به استمپل  نتيجه نظرات خود را در تهران   ۵۷دی ماه  ۱۱مالقات داشته و در

محمد  در داخل ايران سيد ) ن. يعنی سازمان خمينی(رهبر سازمان «: می گويد
از مدت خمينی در در) امام(  جنبش ... است  ۱۴۴بهشتی يکی از مالهای قلهک
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خمينی يک حزب سياسی ) امام(بر اساس جاذبه روحانی  قطعا ً در نظر دارد که 
های مجلس را که بر سر  چنين حزبي تمام کرسی  کاتم فکر می کند . تشکيل دهد

کاتم متذکر می شود که اين فشاری روی . آن رقابت می کنند بدست خواهد آورد
يعنی با دولت (ک توافق بينديشد، آزادی وارد نمود که چاره ای برای ي نهضت  

خمينی غلبه  ) امام(که بر خط سازش ناپذير  ولی نه به اندازه ای ) ن. بختيار
 ۱۴۵ ».کند

حزب جمهوری  پيش از آنکه ديگران از تأسيس ۱۴۶بنا به قول فوق پرفسور کاتم
 .آن مطلع بوده است بهشتی اطالع داشته باشند، از تشکيل  اسالمی توسط آقای 

۱۴۷ 
 

هم غافل از اين  دوستان و من«: مرحوم بازرگان خود معترف است
جلب  مرا به طور موقت برای  با ما چه معامله خواهند کرد و  بوديم که بعدا ً

اعتماد مردم ايران و خارج و اعتبار انقالب به عنوان نردبان قدرت در آنجا می 
مرحوم طالقانی . واهند کردخ گذارند و راه و برنامه خودشان را گام به گام دنبال  

  .بود اين آقايان وفا و صفا نخواهند داشت توصيه کرده بود و فرموده 
ولی دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال وظيفه شرعی و ملی خودمان 

   ۱۴۸ ».مسئوليت خالی نکنيم می دانستيم که شانه از زير بار 
است که مرحوم  خالی نکردن شانه از زير بار مسئوليت سخن حقی

مشروطه  اما با توجه به تجربه های گذشته . عنوان کرده اند مهندس بازرگان آنرا 
  . باشد، جای بحث است و نفت در اينکه مسئوليت اساسی کدام می توانست 

آيا با  شورای انقالب امری آقای خمينی و روحانيون حلقه وی، ائتالف، توافق و 
تشکيل شورای  دست به  بايست ر است و يا میخو يا وحدت کردن، مسئوليت در 

کسانی که  انقالبي که معرف وحدت همه اقشار کشور و حداقل معرف نمايندگان 
مانده، مبارزه کرده و امتحان خود را  بر خط آزادی و استقالل کشور پا بر جا 

 شد؟ پس داده اند، زده می 
دوستانش از روحانی به نظر صاحب اين قلم شق دوم زيبنده مرحوم بازرگان و 

نردبان «وی به عنوان  صورت ديگر امکان اينکه  و غير روحانی بود و در اين 
  .رسيد ، مورد استفاده قرار بگيرد به حداقل ممکن می »قدرت
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اينکه در شورای انقالب آقای خمينی چيز عجيبي که اتفاق افتاده است 
شرکت و  ندی برای برای استخدام کارم  که  درست نظير يک شرکت يا شخصی

گذاردن به  يا مؤسسه خود، مصاحبه به عمل می آورد و شرط استخدام، گردن 
شورای انقالب آقای خمينی  در . تعهد و سرفراز بيرون آمدن از مصاحبه است

دستور آقای خمينی از افراد مورد نظر دعوت و مصاحبه بعمل  آقای مطهری به 
و پذيرفتن تعهدات به عضويت  قبولی مصاحبه  و در صورت  ۱۴۹می آورد

اينکه در مصاحبه چه موضوعات و تعهداتی . شورای انقالب پذيرفته می شد
  .است تا به امروز کسی آنرا بطور دقيق و کامل فاش نساخته است مطرح بوده  

اما عالوه بر نکاتی که در بخش شورای انقالب ذکر شد نکته ديگری که در اين 
پرسيده می شود که چرا  وقتی از آقای خمينی  ، اينکه رابطه درز پيدا کرده است

ايشان از تشکيل  آيت هللا طالقانی را به عضويت شورای انقالب در نياورده اند و 
آقای خمينی پاسخ می دهد که می گويند او عضو  . شورای انقالب بي خبر است

 ۱۵۰ .ملی است شورای جبهه 
 

رايط عضويت در شورای نکته ديگری هم مهندس بازرگان در مورد ش
تصميم  آقای خمينی پس از . ماندن آنست انقالب بيان می کند، مسئله مستور

، يعنی  به نزديکترين ياران و شاگردان خود«گرفتن به تشکيل شورای انقالب 
تک نامزدهای تعيين شده  مطهری مأموريت داده بود در منزل خودش از تک 

ز طرح مطلب و تذکر اينکه قضيه بايد دعوت کرده، پس ا برای شورای انقالب 
الزم را ديد، وظايف شورا را  آمادگی و تعهد  فعالً  مستور بماند، اگر در طرف 

  ۱۵۱ ».بيان کرده و از او برای همکاری و عضويت در شورا دعوت نمايد
عالوه بر شروطی که برای به عضويت در آمدن به شورای انقالب ذکر شد، 

مجاهد نبودن : کند مطهری، دو شرط ديگر را ذکر می  پسر آقای مطهری، علی 
  .و از طيف شريعتی نبودن است

در پاسخی که پسر آقای مطهری، آقای علی مطهری، به آقای آقاجری داده، « 
ورود به شورای  روی التقاط حساس بود و شرط  گفته است که پدرم از ابتداء 
طيف شريعتی  ديگری از يکی مجاهد نبودن و : انقالب را دو تا می دانست

  ۱۵۲ ».نبودن
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بنا بر اين، شرايطی که در ابتداء برای ورود به شورای انقالب و 
  :باشند عضويت در آن در نظر گرفته شده است به اين قرارمی

  از شورای جبهه ملی نباشد -۱ 
 طرفدار مصدق نباشد  -۲ 
 از مجاهدين نباشد  -۳ 
 از طيف شريعتی نباشد  -۴ 
  روحانی هسته اوليه شورای انقالب باشد ۵تابع نظر آقای خمينی و يا آن   -۵ 
  .مسائل مطرح شده و اسامی افراد مستور و مکتوم باقی بماند  -۶ 
مصاحبه وسيله  دعوت و با توجه به قبولی نکات فوق از کسانيکه نامزد بودند،   

 .آقای مطهری بعمل می آمده است
و توصيه های مکرر آيت  ۱۵۳ رنجانیبا وجود توصيه مرحوم آيت هللا

چرا که آقای  پست نخست وزيری را نپذيرد،  هللا طالقانی به مرحوم بازرگان که 
خمينی و ياران روحانيش، اهل صفا و وفا نيستند پست نخست وزيری را 

مهندس بازرگان پست  بر سر اين نيست که چرا مرحوم  ، بحث ۱۵۴پذيرفتند
چرا ايشان با قبول چنين  بحث بر سر اين است که . نخست وزيری را پذيرفت

روحانيون دسته وی وارد شورای انقالب  شرايطی از ابتداء با آقای خمينی و 
ممکن است چنين استدالل شود که مرحوم بازرگان در آن زمان از چنين  . گرديد

  .بعيد به نظر می رسد نداشته است که خيلی  شرايطی اطالع 
، ۵/۵/۱۳۵۷م بازرگان آقای خمينی به صراحت در تاريخ اما به تصديق مرحو

تنها و «نهضت اخير  اعالم کرده بود که انقالب يا  در نجف طی اطالعيه ای 
و به . پی ريزی شد بدست توانای روحانيون و پشتيبانی ملت بزرگ ايران 

شخصی يا جمعيتی اداره شده و می  رهبری روحانيت بي اتکاء به جبهه ای يا 
ساله چون اسالمی است بي دخالت ديگران در امر رهبری  ۱۵  نهضت  شود و

 ۱۵۵ ».داشت ادامه دارد و خواهد  که از آن روحانيت است 
 

انتشار اين اعالميه نهضت آزادی را به تحير و تأسف وا می دارد و لذا 
آقای . خواهند از ايشان توضيح بيشتری می  نامه ای به آقای خمينی می نويسند و 

کرده است و  خمينی هم ماهرانه از نهضت آزادی استمالت و ديگران را طرد 
، و يا روحانيت است و نه همه مردم همچنان بر نظر خود که حاکميت مختص 

  ۱۵۶ .باقی مانده است گروه های ديگر
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عالوه بر اين، باز مرحوم بازرگان نقل می کنند، هنگاميکه در ارديبهشت 
از مشارکت  ملی اسالمی زده شد، روحانيت  ه ای ، دست به تشکيل جبه۱۳۵۷

ما بدليل  «: در آن خودداری کرد و يکی از آقايان روحانی اظهار داشت
تسليم مطلقتان به آقای خمينی  طرفداری بعضی از شماها از دکتر مصدق و عدم 

 ۱۵۷ ».خودداری کرديم از شرکت در آن 
تش با آقای خمينی در از اينها گذشته مرحوم بازرگان در مورد مذاکرا

هيئت  وقتی ضرورت تعيين يک  «: ، می گويند۳۰/۷/۵۸پاريس در تاريخ 
 ۱۵۸ ».نمايندگی را با آقای خمينی طرح کردم، از جانب ايشان تأييدی نديدم

جنابعالی چگونه اوضاع و «: و يا باز هنگامی که از آقای خمينی می پرسند
نگری سکينه و  باز هم ساده «: نويسدبازرگان می  مرحوم » تکليف را می بينيد؟

شاه «: و گفتند ۱۵۹».اطمينان به موفقيت نزديک، مرا به تعجب و تحسين انداخت
مجلس و بعد دولت را انتخاب خواهم  که رفت و به ايران آمدم، مردم نمايندگان 

منتها چون کسی را نمی شناسم از شما می خواهم افرادی را که مسلمان و  کرد، 
بر خودتان و دکتر يزدی، معرفی کنيد که  باشند عالوه  ورد اعتماد مطلع و م

خوب است، تا  مشاورين من باشند و آنها بگويند چه کسی برای نمايندگی مجلس 
البته مردم آزاد خواهند بود رأيی را . به عنوان نامزد به مردم معرفی نمايم من 

. پيشنهاد نمايم يرد که من وزراء هم، آن هيئت در نظر بگ. بدهند که مايل باشند 
باشند اصرار ندارم، حتی ممکن است  کافی است اين وزراء مسلمان و درستکار 
  .از وزرای سابق که خيانت نکرده اند، باشند

اين بود که ايشان از ما فقط برای مرحله بعد از ) و شايد دکتر يزدی(احساس من 
می خواهند استفاده  ت انقالب که تشکيل دولت و مجلسين و اداره مملکت اس
چشم : گفتم. معين است نمايند و نسبت به مرحله ما قبل، خيالشان راحت و برنامه 

 ۱۶۰ ».صورتی تهيه کرده خدمتان می دهيم با آقای دکتر يزدی می نشينيم و 
مرحوم بازرگان می گويند در آخرين جلسه ای که در پاريس با آقای خمينی 

منصوب خواهيد  همين هيئت مشورتی که  بدهيد  اجازه«: داشتم به ايشان گفتم
داشته  کرد، فعالً  وظيفه روابط و نمايندگی را برای اداره انقالب در ايران 

 ۱۶۱ ».نکردند اين نظر را رد نکردند ولی استقبال هم . باشند
 

با توجه به آنچه در اين رابطه تحرير گرديد و گفتگوهای مهندس 
ايماء و  معلوم می شود که آقای خمينی با  ، ۱۶۲اريسبازرگان با آقای خمينی در پ
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روحانيت  اشاره و آشکار متذکر شده است که رهبريت و اداره کشور از آن 
نکرده است و هنگامی که مهندس  از پيشنهادهای مرحوم بازرگان استقبال . است

جنابعالی چگونه اوضاع و تکليف را می بينيد؟ : بازرگان از ايشان می پرسيد 
ايران آمدم ، همه چيز را تعيين می کنم و فعال ً  وقتی به  يشان آشکارا گفته است ا

 ۱۶۳ .شماها مشاورين من باشيد
آقای خمينی پيشنهادها را از مرحوم بازرگان و دکتر يزدی گرفته و 

شرايطی که  دستور داده است که با آن  بدون اطالع آقايان، به مرحوم مطهری 
پذيرش  انقالب دعوت به مصاحبه بعمل آورده و با ذکر شد، از نامزدهای 

  .شرايطی، به عضويت شورای انقالب در آيند
وقتی مرحوم بازرگان و دکتر يزدی با داشتن چنين اطالعاتی با آن چند روحانی 

ديگر نظير مهندس  نهضت آزادی و يکی دو نفر  دسته آقای خمينی و اعضاء 
روحانی های ديگر و  بودند ـ بدون  کتيرائي که از دوستان مرحوم بازرگان
وحدت کردند و رهبريت آنها را گردن  اشخاصی ديگر از جناحهای مختلف ـ 

نتيجه آن چه بخواهند و چه نخواهند، همان خواهد شد که مرحوم  گذاردند، 
 ۱۶۴ .خود متذکر شده اند ۲۲/۱۱/۶۰  سخنرانی مورخ  بازرگان در 

تان گذشت در مورد شخصيت مرحوم مهندس با توجه به آنچه گفته شد و از نظر
  :بجاست بازرگان تذکر اين نکته 

 

 شصت سال خدمت و مقاومت
هدف از آنچه ذکر شد، گزارش جريان و وقايع بعنوان تجربه ای برای 

و يا بي  حاضر و نسلهای آينده است نه اينکه خدای ناکرده به قصد انتقاد  نسل 
مهندس بازرگان باشد، شخصيت وی  احترامی و قدر نشناسی نسبت به شخص 

است با  خودش که حرف حقی  در جامعه ايران بس واال و روشن است و به قول 
  .شصت سال خدمت و مقاوت همراه است

با وجوديکه اينجانب با بعضی از سياستهای مرحوم بازرگان مخالف بودم، اما 
رد اتهام عامل آزادی مو مشترک بازرگان و نهضت  وقتی در سلول زندان کميته 

شخصيت مهندس  خارجی بودن قرار گرفت، بر آشفتم و با قبول خطر از 
بابت تذکر و ياد آوری چند از خدمات   ۱۶۵ .بازرگان و خدمات وی دفاع کردم

  :فهرست می کنم وی را 
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بازرگان يکی از بنيانگزاران دانشگاه تهران و خود استاد دانشگاه فنی و   -۱ 
  .بود نشکده مدتی هم رئيس آن دا

با روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق، کار لوله کشی آب تهران را   -۲ 
مصدق وی را به  در پی ملی شدن صنعت نفت،  مصدق به وی واگذار کرد و 

و اداره آن برگزيد و وی به  رياست هيئت خلع يد و تحويل گرفتن تأسيسات نفت 
  .ه سامان رساندکرد و ب بهترين وجهی اين امر بزرگ را اداره 

عالوه بر کار تدريس دانشگاه به تحقيق در اسالم و رهاندن آن از خرافه   -۳ 
گذاشت که اينجانب  تأليفات ارزنده ای از خود بيادگار  پرداخت و در اين زمينه 

  .نيز از آنها بهره های فراوان برده ام
لی بود و در سال مرداد، از پايه گذاران نهضت مقاومت م ۲۸بعد از کودتای   -۴ 

که مورد  نهضت آزادی را تشکيل داد نهضت مانده بودند  با کسانيکه در  ۱۳۴۰
 .هم قرار گرفت مصدقدکتر تأييد 

هنگامی که آقای بنی صدر رئيس جمهور برای رسيدگی بوضع عمرانی   -۵ 
انحالل ارتش را  سفر کرده بود، سران حزب طرح  منطقه خوزستان به آن استان 

آنان می گويد با اين طرح شما  آقای بازرگان به . ی انقالب آورده بودندبه شورا
، اقالً   سر رئيس جمهور را ببريد می خواهيد کودتا کنيد و اگر می خواهيد 

بگذاريد خودش هم حاضر باشد اين درست نيست که در غياب او طرح مربوط 
اين عمل مانع  و با ۱۶۶.خواهيد به تصويب برسانيد ارتش را می  به انحالل 

و بنا بر ياداشت آقای    .در غياب رئيس جمهور شد تصويب طرح انحالل ارتش، 
ارتش  صدر طرح تنها شامل انحالل ارتش نبوده است بلکه عالوه بر انحالل  بنی 

نماينده شورای  شامل اعالم وضعيت فوق العاده و تشکيل کميته ای مرکب از 
برای مقابله با بحران  پاسداران انقالب انقالب، دادگاههای انقالب و سپاه 

  .ساختگی آقايان بوده است
 

بازرگان مردی جامع کماالت و زندگی چند بعدی داشت و مطالعه 
حب و  بعدی است که بايسته است بدون  زندگی و اعمال وی، مطالعه ای چند 

 بدون توجه به وی که مردی با تقوی و صادقی بي نظير بود، . بغض انجام گيرد
خواهانه روحانيت بدام آقای  تجربه گذشته و نکات انحصار گرايانه و حاکميت 

  .خمينی کشيده شد
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روی همين صداقت و قياس به نفس بود که بازرگان فکر می کرد مرجع تقليد و 
درستی متعهد است و لذا  بر عهد و پيمان و راستی و  روحانی هشتاد و چند ساله 

قريب به : آخوندها شديد که گفت شما پل پيروزی در مقام پاسخ به پرسش جوانی 
  .دانستم که مرجع تقليد هم دروغ می گويد اين مضمون گفت، من از کجا می 

از خداوند مسئلت دارم که از غفلتها و کاستی ها در گذرد و او و همه ما را 
  .خويش قرار دهد قرين دريای بي کران رحمت 

 

 :قدمهايی که بايد برداشته می شد
همچنانکه در مدخل گفته شد به هنگام پيروزی انقالب دو نيرو و يا دو 

  :حرکت پا بپای هم در جريان بودند
  ملت حاضر در صحنه رها شده از سلطه داخلی و خارجی   -۱ 
 شکل گرفتن نيروی جانشين انقالب و رژيم گذشته  -۲ 

ته به تفصيل قبال ً به چگونگی شکل گرفتن نيروی جانشين انقالب و رژيم گذش
قبول شرايط ارائه  پرداخته و نشان داده شد که چسان آقای مهندس بازرگان با 

پذيرش پست نخست وزيری،  شده از جانب آقای خمينی و شورای انقالب، برای 
  .چاقوی بي تيغه ای در آمده بود خود را خلع سالح کرده و بصورت 

 
طلب تدبيری در جهت نه تنها از جانب نيروهای آزاديخواه و استقالل 

بدست آمده  اجرای پروژه تثبيت آزادی  سازماندهی مردم حاضر در صحنه برای 
به طرف  و استمرار حقوق فردی و اجتماعی پرداخته نگرديد بلکه اين فرصت 

آقای خمينی و روحانيت نيز . گرديد مقابل يعنی آقای خمينی و روحانيت واگذار 
موقع روحانی خويش چنان وانمود کردند که  مذهب و جا و با سوء استفاده از 

حقوق فردی و اجتماعی  جهت کسب آزادی و همه  تمام هم و غم خود را در 
مصروف داشته حافظ و نگهبان تمام آزاديها از دستبرد اجانب و عمال داخلی 

و از اين طريق از يکطرف به تحميق توده عالقمند به دين و مذهب  هستند  آنها 
و قمع  با کمک همين توده تحميق شده به قلع  و از طرف ديگر  .همت گماشتند

مشارکت در امور  مليون و آزاديخواهان واقعی و خذف آنها از صحنه مبارزه و 
  .کشور پرداختند
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مضافا ً براينکه دولت موقت دست به تشکيل نهادهای انقالبي سپاه 
هم  ژه دو نهاد اول زد که به وي پاسداران دادگاههای انقالب و جهاد سازندگی 

موجب شکست دولت موقت و هم عصای دست رهبر در استقرار ديکتاتوری 
تحولی در کشور شده و  گرديدند و هنوز که هنوز است اين دو ارگان مانع هر  

آمده و گرچه بصورت ظاهر در اختيار رهبر  خود بصورت اختاپوسی در 
عامل منويات  ارگانهای ديگر  نفوذ در هستند، اما در حقيقت اين دو اختاپوس با 

قدرت سلطه گرهستند و رهبر نيز در چمبره قدرت پشت پرده اسير و عامل بر 
  .گرديده است  آورنده توقعات آنان 

 
با توجه به آنچه در مورد روحانيت و دستگاه رهبری و قبضه کردن 

 نهادهای نيروهای متشکل در  قدرت از طريق ايجاد دولت در دولت و با کمک 
انقالبي گفته شده، نظر به اينکه هنوز ملت حاضر در صحنه مبارزه برای تحقق 

بود و در گوشش طنين می افکند  شعارهائي که به خاطر آنها به ميدان کشيده شده  
داخلی و خارجی آنها نتوانسته بودند که از طريق  و هنوز روحانيت و عوامل 

سازند و گرچه آقای  رعوب و خفه حرکت در آمده را م تحميق و تهديد، جامعه به 
خمينی عالئمی در رابطه با حاکميت روحانيت و رهبری مطلق آن، از خود 

ظهور داده بود، اما جرأت اينکه بطور آشکار مکنونات قلبي خود را بر   بروز و 
مردم و مليون واهمه داشت و جامعه توان  هنوز از توده  او. زبان آورد، نداشت

بويژه آقای خمينی از دست  ود را از طرف روحانيت و شناخت همه جانبه خ
می گشت، نمی خواست به خود  نداده بود ولی اگر در مواردی برايش آشکار 

هنوز فاصله  زيادی . آقای خمينی نيز ديکتاتور مآبانه عمل می کند بباوراند که 
 می شکسته و بريده قدمها برای استقرار ديکتاتوری  بايد طی می شد و قلمها و 

تا زمان . شد و هنوز بايد قدمهايی برداشته می شد تا ديکتاتوری مستقر می گشت
  :استعفای دولت موقت  

ـ آقای خمينی و روحانی های طرفدارش صريح و آشکار به دکتر مصدق رهبر 
  .بوی نسبت داده بود و آقای خمينی دروغهايی را  نهضت ملی ايران حمله کرده 

که دم از حکومت دمکراتيک يا جمهوری دمکراتيک ـ آقای خمينی از کساني
  .کرده بود اسالمی زده بودند هتک حرمت 

ـ به مخالفين واليت فقيه و حتی کسانيکه در مجلس خبرگان نظرات مخالف خود 
  .خط و نشان کشيده بود را ابراز داشته بودند توهين و 
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ه بود، تمام ـ بجز در مسئله کردستان که هيئتی را مأمور مشکل آنجا کرد
ي از انقالب لشکری و کشوری و ارگانهای  نمايندگان خود را در تمام ارگانهای 

  .داده بود قتالترين و بي سوادترين آنها قرار  ترين، روحانی ها و غالبا ً مرتجع
با وجود همه اين رفتارها، هنوز مليون مذهبي و آزاديخواهان کامال ً   ...و

  .انتظارشان است ديکتاتوری و خفقانی در  ه چه احساس و درک نکرده بودند ک
حوادث و وقايعی دست بدست هم دادند که غالب آنها تبديل به حربه هائي در 

مضاف بر  ، نداستقرار ديکتاتوری گرديد برای  دست آقای خمينی و روحانيت
حوادثی که بصورت حربه  آنچه در فصل گذشته خاطرنشان گرديد، از مهمترين 

کوبيدن و حذف ديگران از آنها بهره  آقای خمينی و روحانيت برای  ای در دست
  :برداری شد ند، عبارتند از 

 ـ اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيری
 ـ انقالب فرهنگی

 ـ جنگ
 

آقای خمينی و روحانی های حزب جمهوری از اين سه واقعه مهم 
جستند و  فقيه، سود تثبيت حکومت  بعنوان وسيله ای برای استقرار ديکتاتوری و 

. کردند با هر کدام از آن بخشی از جامعه را تحميق و بخشی را از صحنه حذف 
کامل قدرت نشده بودند، در آخرين  با وجود همه اينها چون موفق به قبضه کردن 

کودتای به ظاهر قانونی زدند و اين آخرين سد ايستاده در مقابل  مرحله دست به 
در فصول بعد به . را حذف کردند زب و روحانيت حاکم ح  استبداد آقای خمينی،

که برای ملت  توضيح و تشريح اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيری وعواقبی
 يا  تقابل دوخط « دو موضوع ديگر را درکتاب و  ببارآورد می پردازم ايران

 در دست  که »۳ -استبداد   آزادي به  انقالب از ، تحول۱۳۶۰ خرداد کودتای 
 .کرد خواهيد  شار است مطالعهانت
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 فصل دوم
 

 اشغال سفارت آمريکا
که موجب انسداد  يکا توسط دانشجويان پيرو خط اماماشغال سفارت آمر

سياسی، تجاوز نظامی عراق  انزوای کامل  دارائي های کشور، تحريم اقتصادی،
به ايران و امضای قرارداد اسارت بار الجزاير گرديد، از امهات رويدادهای پس 

  .از انقالب محسوب می شود
کسانيکه دست به اين کار خيانت آميز زدند، آگاه و يا نا آگاه در خدمت استبداد 

خمينی در حذف  ست آقای واليت مطلقه و بيگانگان در آمدند و بمثابه عصای د
روشنفکران، مليون، آزاديخواهان و استقرار و تحکيم ديکتاتوری واليت فقيه 

اين حادثه مستقيم و يا غير مستقيم  بعضی را عقيده بر اين است که . عمل کردند
دست پخت خود آمريکايی ها و بدست عوامل آنها طراحی و اجرای آن غير 

ديگران بر اين باورند که اين . گذار گرديده استوا مستقيم بدست عده ای دانشجو 
حادثه اتفاقی و ناگهان از مغز چند دانشجو تراوش کرده و بالفاصله به اجراء 

شده و قصد اوليه آنها نيز رسيدن به برخی اهداف سياسی بوده است، اما  گذاشته 
خدمت به  در کوران کار به عصای دست آقای خمينی در استقرار استبداد و 

  .يگانگان تبديل شده استب
 

قرائن،  شواهد و داليلی را دال بر اثبات  نظريه خود ارائه هر دو دسته، 
بر خالف آقای  می دهند ولی هر دو دسته امروز،  در يک چيز متفق القولند که 

، عمل گروگانگيری بقول ۱خمينی که آنرا انقالبي  بزرگتر از انقالب اول ناميد
که تحريم اقتصادی، جنگ  ۲بود ساسی و شتابزده آقای خاتمی يک عمل اح

را در پی آورد و ... تحميلی، انزوای کامل سياسی و تحميل قرارداد الجزاير و 
  .ناپذيری به کشور وارد گرديده است از اين ناحيه خسارت جبران 

در اين فصل سعی بر اين است که خواننده را قدم به قدم تا جايی که اطالعات و 
قرار دهم و قضاوت   ينجانب اجازه می دهد، در جريان اين وقايع تحقيقات ا

  .نهايی را به خوانندگان گرامی واگذار نمايم
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ساعت بعد از گروگان گيری آقای خمينی عمل دانشجويان را انقالب  ۴۸  

هر نوع راه  و با اين عمل از يک طرف مانع  ۳دوم مهمتر از انقالب اول ناميد
هم که راه حل هايی در جهت  اقالنه  فوری گرديد و بعداً و ع حل شرافتمندانه

شد، از آن جلوگيری بعمل می  منافع کشور و بازيافت حقوق خويش ارائه می 
آورد و از طرف ديگر دانشجويان  را به يک دولت در دولت تبديل کرد که در 

کردند و اجازه نمی دادند که کشور مسير حرکت  تمام امور کشور دخالت می 
حيح خود را طی کند و در برابر هر انتقادی می گفتند که ما فقط تابع امر ص

و با غمض عين آقای خمينی، هر روز، هر شخص و . خمينی هستيم رهبر، آقای 
افشای  يا گروهی را که قصد حذف شان را از صحنه سياسی کشور داشتند، با 

تحميق توده مردم  سندی مردم را عليه آنها بسيج می کردند و بدين طريق هم در
کردند و باالجبار از صحنه  می کوشيدند و هم آنها را متهم و بي حيثيت می 

که : خيلی بعيد به نظر می رسد که آقای خمينی نمی دانسته است. حذف می شدند
تمام موازين بين المللی و ميثاقهای امضاء شده از  اين عمل دانشجويان مخالف 

ه ايران است و يا اشغال سفارت کشوری و به طرف جامعه بين الملل و از جمل
گرفتن اعضای آن، تجاوز به خاک آن کشور محسوب می شود و اين  گروگان 

داشت و  عمل عواقبي از جانب خود آن کشور و جامعه بين الملل در بر خواهد 
به گروگان گرفتن کارکنان سفارت به هر دليل، خالف حقوق بين الملل و ميثاق 

  .ين دولتها در اين رابطه استامضاء شده ماب
 

حتی در صورتيکه فرد، يا افرادی از اعضاء سفارت جاسوس و يا افراد 
با دادن ضرب  نامطلوبي از نظر کشور ميزبان باشند، باز طبق عرف بين الملل 

االجل چند روزه بايد خاک کشور را ترک کنند و حتی اگر به هر دليلی موافق 
رابطه کنند وسفارت را تعطيل  ز حق دارند، قطع رابطه با کشوری نباشند، با

نمايند، اما خالف حقوق بين الملل است که اعضاء سفارت را به گروگان بگيرند 
  .کنند... محاکمه و يا  و يا  بخواهند آنها را 

شايد بعضی ها را عقيده بر اين باشد که آقای خمينی واقعا به قدرت آمريکا و 
اما رويدادها . نبود ی نهاد و برای آن پشيزی قائل افکار عمومی جهان وقعی نم

اصوال ً هر ديکتاتوری در برابر ملت ضعيف و ناتوان . خالف آنرا بيان می کنند
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در برابر قدرت بزرگتر از خودشان  خود، ديکتاتور و فعال مايشاء است ولی 
  .ذليل و ناتوان هستند و اين خاصيت هر قدرت پرست و ديکتاتوری است

بعد از طوالنی شدن حل مسئله گروگان : نجا به يک مورد اشاره می کنمدر اي
محاکمه شوند، آقای  گيری و مطرح شدن اينکه گروگانها جاسوس هستند و بايد 

کارتر رئيس جمهور آمريکا از طريق سفارت سوئيس که حافظ منافع آمريکا بود 
و يا اتفاقی  مبنی بر اينکه اگر آمريکايی ها محاکمه  ۴نامه ای غير رسمی

بالفاصله آقای خمينی . برايشان بيفتاد، شما با تمام قدرت آمريکا روبرو هستيد
  ۵.ها را به مجلس شورای اسالمی واگذار کرد حل مسأله  گروگان 

 
حکومت ملی دکتر مصدق را  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸آمريکا که در کودتای 

، ديکتاتوری را بر  ساقط و حکومت دست نشاندۀ خود را بر اريکه قدرت نشانده 
حال  .مردم ايران تحميل و يک ربع قرن در تمام مقدرات کشور دخالت کرده بود

انقراض رژيم سلطنتی در ايران و استقرار  که با توجه به پيروزی انقالب و 
رژيم جمهوری، کشور در شرايط انقالبي ويژه ای به سر می برد و حکومت 

برگرداندن شاه فراری برای محاکمه در کشور بود، درچنين  انقالبي خواستار 
شاه  در اعتراض به پناه دادن  حالتی آمريکا به شاه پناه داده و ظاهراً  دانشجويان

در ابتدا زمينه ای مساعد برای  که اين مسئله .دست به اشغال سفارت می زنند
رژيمش برای افکار  مطرح کردن مداخالت آمريکا در ايران و جنايات شاه و 

و آمريکا، در قبال حل مسئله گروگان گيری  عمومی جهان فراهم آورده بود
همی به ايران شد اما نظر به اينکه قرار بوده که حاضر به دادن امتيازهای م

رژيم ديکتاتور و ناتوان ايران در مورد هر مسئله ای که می شود گره آن را با 
کرد، آنرا با دندان باز کند، دست به بازی های مختلف  زده شد تا  دست باز 

ی سرطان مسئله ای که در ابتدا دارای نکات مثبتی برای کشور بود به يک غدۀ 
  .عليه کشور تبديل گردد

 
افکار عمومی جهان عليه ايران بسيج شد، دارائيهای کشور بلوکه 

با  گرديد، شورای امنيت تحريم اقتصادی ايران را تصويب کرد و سرانجام  
پس از اين مقدمه به . خفت و خواری قرارداد الجزاير به ايران تحميل گرديد

  .مختلف آن می پردازم يکا و جوانب توضيح گروگان گيری يا اشغال سفارت آمر
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چنين به نظر می رسد که پرداختن به مسئله اشغال سفارت آمريکا توسط 
دانشجويان پيرو خط امام ، بدون نگرش به زمينه های قبلی آن يعنی اشغال 

و ايجاد کميته سفارت  ۵۷بهمن  ۲۴سفارت توسط چريکهای فدايی خلق در  
لذا . خواهد بود قصاب، کار تحقيقی دم بريده ای آمريکا به سرپرستی ماشاءهللا 

  . بخش بعدی را به اين مسئله اختصاص می دهم
 

   ...به وسيله چريکهای فدايی خلق و اشغال سفارت آمريکا
 ۱۳۵۷بهمن  ۲۴بعد ازپيروزی انقالب، برای اولين بار در تاريخ 
عباس امير  ای آق. سفارت آمريکا به وسيله چريکهای فدايی خلق اشغال شده است

  :انتظام معاون نخست وزير چنين گزارش می کند
، در اين روز سفارت آمريکا توسط چريکهای فدايی خلق ۱۳۵۷بهمن  ۲۴« 

ساختمان سفارت  چريکها قبالً  در روی بام اطراف . مورد حمله قرار گرفت
د در اين حمله آنها با مسلسل به ساختمان سفارت شليک کردن. مستقر شده بودند

کارمندان سفارت از جمله  ويليام  و شيشه های آنها را شکستند و عده ای از 
اين گروگان گيری با دخالت دکتر ابراهيم يزدی . سوليوان را به گروگان گرفتند

در  ۶»ماشاءهللا قصاب«تاريخ کميته ای به سرپرستی  خاتمه يافت و از اين 
ی داود علی بابايی می نويسد، در اين رابطه آقا ۷».سفارت آمريکا تشکيل گرديد

از اينکه چريکها وارد ساختمان سفارت شدند و افراد حاضر در سفارت  پس «
و مدتی طول  دقايقی بعد دکتر يزدی از سوی دولت وارد صحنه شد .  تسليم شدند

امنيت سفارت . کشيد تا چريکهای مسلح را قانع کند که بايد سفارت را ترک کنند
سپرده شد که به ماشاءهللا قصاب  دگی ماشاءهللا نامی به يک گروه به سرکر

 ۸».معروف بود
 

بهمن اشغال  ۲۵روزنامه های اطالعات و کيهان نيز در روز چهارشنبه 
 ۹.کرده اند سفارت آمريکا را وسيله چريکهای فدايی خلق بطور مبهم گزارش 

رده شده جان کلی روشنفکر آمريکايی در مقاله ای که در اطالعات ترجمه آن آو
طرح » سيا«اشغال سفارت توسط  است تلويحی استدالل کرده است که عمل 

در هر حال، حمله به سفارت آمريکا و اشغال چند ساعته آن  ۱۰ .ريزی شده بود
طرح ريزی شده باشد و يا کار » سيا«خلق چه توسط  توسط چريکهای فدايی 
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صله پس از دخالت آقای ناپخته آنان، يک نتيجه بدنبال داشت و آن اينکه بالفا
يزدی و بيرون کردن چريکها از سفارت، برای حفظ امنيت سفارت کميته  دکتر 

از گزارش آقای  ای به سر پرستی ماشاءهللا قصاب تشکيل شده است و بطوريکه 
امير انتظام و داود علی بابايی بر می آيد، اين کميته می بايستی به وسيله آقای 

اما آقای يزدی . تشکيل شده باشد ير در امورانقالب دکتر يزدی معاون نخست وز
  .آن را صحيح نمی داند

آقای دکتر يزدی در رابطه با کميته سفارت آمريکا و ماشاءهللا قصاب، در 
جمهور پرده را  آقای رئيس «به مطلب آقای رضا براهنی تحت عنوان  ۱۱پاسخ

درج  ۱۶۰۹۰ شماره ۱۳۵۸اسفند  ۴که در اطالعات سه شنبه » باال بزنيد
  :گرديده بود، می گويد

 
بهمن و پيروزی انقالب وقتی عده ای به سفارت آمريکا حمله  ۲۲بعد از « 

طرف يکديگر  کردند، گروه های متعددی به آنجا رفته، زد و خورد و بعضا ً به 
جناب نخست وزير از اينجانب خواستند که بروم و مانع . تيراندازی کرده بودند

 ن شناسايی آنها نيست و احتماالً امکا بشوم و گروههايی را که  درگيريهای مسلح
اينجانب وقتی به آنجا رسيدم . مشکوک به نظر می رسند از آنجا اخراج نماييم

پس از آنکه تيراندازيها قطع . سرهنگ توکلی آنجا بودند آقايان تيمسار رحيمی و 
گرديد و آرامش بر قرار شد، سه گروه مسلح که توانستند معرفی نامه هايی از 

شناسايی بودند در داخل سفارت کميته های محل و مساجد ارائه دهند و قابل  
نداشتم و شايعاتی  اينجانب هيچگونه آشنايی با هيچکدام از اينها . مستقر گرديدند

  .که گويا اينجانب ماشاءهللا قصاب را در آنجا مستقر ساخته بودم درست نيست
ماشاءهللا قصاب هم جزو همان مبارزين بود که به قول آقای براهنی 

با ارائه  گروه او جزو يکی از سه گروهی بود که . بودندسفارت را اشغال کرده 
قبل از ما آنجا بودند نه آنکه ما او را . معرفی نامه از کميته در آنجا مستقر گرديد

دادگاه انقالب شکل گرفتند همين  بعدها که سپاه پاسداران و . مستقر کرده باشيم
و هيچکدام از اينها شخص معرفی نامه از سپاه گرفت و حکم از دادگاه انقالب 

  .وابسته نبودند به وزارت امور خارجه 
حتی برخی . ماشاءهللا قصاب هم در ارتباط با وزارت خارجه نبوده است

خالف تربيت  گزارشات رسيد که اعمال و رفتارهای ماشاءهللا قصاب در سفارت 
و موازين اسالمی است و اين اعمال بعضا ً در مطبوعات خارجی هم منعکس 
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گروه با وزارت خارجه در تماس  بود و بعضا ً اشخاص به تصور اينکه اين  شده
هستند برای بيان شکايت خود به وزارت خارجه بعد از بررسی الزم مراتب را 

گزارش داده و باالخره کميته مرکزی گروه را خلع سالح  به سپاه، کميته مرکزی 
  ۱۲ ».کرده و از آنجا بيرون راند

 
زدی در مورد کميته سفارت آمريکا، ماشاءهللا قصاب پاسخ آقای دکتر ي

  :طلبند و خلع سالح کميته سفارت حاوی چندين ابهام است که روشنايی می 
مشخص نشده است که در چه تاريخی عده ای به سفارت آمريکا حمله کرده  -۱ 

  .اند
، چنين وانمود شده که گروههای مختلف به طرف يکديگر تيراندازی کرده اند -۲ 

خلق به سفارت آمريکا  در صورتيکه تيراندازی ابتدا از طرف چريکهای فدايی 
  .بوده است

چندين گروه مسلح در داخل سفارت مستقر گرديده اند و ماشاءهللا قصاب هم  -۳ 
گزارشات مختلف ،  برابر اطالعات، . جزو يکی از همان گروهها بوده است

تنها گروهی که در سفارت مستقر  شاهدعينی و خود اينجانب از سفارت آمريکا
قصاب بود و اگر هم کسان ديگری بودند،  گرديده بود، گروه ضربت ماشاءهللا 

  .کميته سفارت تحت سرپرستی وی اداره می شد
يکی از وظايف شما بعنوان دولت، حفظ امنيت سفارتخانه ها بود، الجرم  -۴ 

شما باشند و از  و ارتباط با مأمورين حفظ امنيت آنها، طبعا ً بايستی در اختيار 
اين نگاه کميته مستقر در سفارت آمريکا نيز بايستی تحت نظر شما بوده باشد، 

قصاب را نمی شناخته ايد و از شما  اما بطوريکه عنوان شده، شما ماشاءهللا 
تبعيت نمی کرده است در اين صورت جای اين سئوال نيست که چرا از تاريخ 

به وسيله چريکهای فدايی خلق مورد حمله قرار گرفت  که سفارت  ۵۸بهمن  ۲۵
که آقای مهدوی کنی، انحالل کميته سفارت آمريکا را  ۵۸مرداد ماه  ۲۱تا تاريخ 

از جانب دولت و يا وزارت خارجه که حافظ امنيت سفارتخانه ها  ۱۳.اعالم کرد 
 است، سخنی به ميان نيامده است؟

يزدی با گزارش آقای امير انتظام و داود عالوه بر اينها، مطلب آقای دکتر  -۵ 
امير انتظام و داود  بنا به گزارش اطالعات، آقای . علی بابايی همخوانی ندارد

علی بابايی، چريکهای فدايی خلق به سفارت حمله کرده و با تيراندازی خود آنجا 
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حمله چريکهای فدايی خلق به «تحت عنوان  اطالعات . را به اشغال در آوردند
  :چنين گزارش می کند» رت آمريکا در تهرانسفا

 
دقيقه صبح امروز يک گروه از چريکهای فدايی خلق  ۱۰:۳۰در حدود ساعت « 

اقدام به تيراندازی  به سفارت آمريکا در خيابان تخت جمشيد حمله کرده و 
تفنگداران دريايی مستقر در سفارت نيز به مقابله پرداخته به سوی . نمودند

انقالب که از حادثه آگاه شده بودند به  نمايندگان کميته . دازی کردندچريکها تيران
  .محل رفتند و از چريکها خواستند که به تيراندازی خاتمه داده متفرق شوند

آخرين گزارش خبرنگار ما از منطقه تيراندازی حاکی است که گروههای مسلح 
حدود ساعت  در از مردم، چريکهای مجاهد، افرادی از نيروی هوايی نيز 

  .دقيقه به چريکها پيوستند ۱۱:۲۰
دقيقه گزارش خبرنگار اطالعات در محل سفارت آمريکا، در  ۱۱:۴۵ساعت 

تصرف ارتش انقالب  حدود سرانجام پس از تيراندازی متقابل سفارت آمريکا به 
مأمورين سفارت و تفنگداران دريايی که از داخل سفارت . و چريکها در آمد

شدند و چريکها و افراد مسلح به داخل  کردند، در اين دقيقه تسليم تيراندازی می 
خبرنگار ما همچنين گزارش داد که کليه کارکنان و افراد سفارت . سفارت رفتند

دقيقه امروز در ساختمان مرکزی سفارت اجتماع  ۱۱:۲۰  آمريکا در ساعت 
کنند در پی اين  کرده اعالم نمودند با نمايندگان چريکها و ارتش انقالب مذاکره

نمايندگان به مردم . تقاضا نمايندگان کميته انقالب به ساختمان مرکزی رفتند 
ساواک و دست  اطالع دادند که حمله به سفارت آمريکا توطئه عمال پس مانده 

نشاندگان فاسد رژيم پهلوی است تا به اين وسيله بين ايران و آمريکا اختالفاتی 
 ۱۴ ».بوجود آورند

 
زنامه های اطالعات و کيهان از اشغال سفارت آمريکا توسط تنها رو

کميته  چريکهای فدايی خلق بطور مختصر گزارش دادند، و بعد از آن مسئله 
سفارت مسکوت ماند و کمتر کسی از تشکيل و وجود چنين کميته ای در سفارت 

 يکی از ۱۵حماد شيبانی آمريکا اطالع داشت و برای اولين بار بعد از اينکه 
اعضاء چريکهای فدايی خلق و محمد رضا سعادتی از اعضای سازمان 

سپس اين جريان توسط سازمان  مجاهدين خلق بازداشت و زندانی گرديدند و 
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مجاهدين انقالب اسالمی فاش شد، معلوم گرديد که کميته ای در سفارت آمريکا 
  .قصاب مستقر است به سرپرستی ماشاءهللا 

 

 شيبانی دستگيری سعادتی و حماد
در آن روزها ما در تدارک انتشار روزنامه انقالب اسالمی و از چند 

شماره  ۷  -۸بوديم و حتی ... هفته قبل از انتشار در صدد تهيه خبر، گزارش و 
آزمايشی جهت رفع نواقص و عيوب کاری خودمان در حد توان، به چاپ 

سمی و سازمانها غيرر رسانديم و بدين علت ما با مراکز خبری مختلف رسمی و 
از جمله سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در ارتباط بوديم تا  و بعضی نهادها

  .انتشار پيدا کرد ۵۸خرداد ماه  ۲۹رسمی در  اينکه اولين شماره روزنامه بطور 
نظر به اينکه قرار بود سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در کار توزيع 

واعظی چند  آنها نيز به نام آقای حسن  روزنامه به ما کمک کنند و يک تن از
، با ما رابطه نزديکی داشتند و بدين علت قبل ۱۶ماهی در روزنامه کار می کرد

خود را در اختيار ما می  از انتشار رسمی روزنامه، بعضی از اطالعات 
، ۱۷سازمان کوچک تشکيل شده بود ۷اين سازمان که از وحدت . گذاشتند

قديم شميران، باغ صبا را برای زندگی  اقع در خيابان و ۱۸ساختمان سرلشکر کيا
خود و خانواده هايشان اشغال کرده و نظاميان آنها در آنجا زندگی می کردند و 

  .داشتند که مرکز کارهای سياسی آنها بود ساختمان ديگری هم 
اسرار دستگيری «، جزوه ای تحت عنوان ۵۸يکی از روزهای نيمه دوم خرداد 

انقالب اسالمی در  بطور محدود توسط سازمان مجاهدين » ادتیمحمد رضا سع
اين . تهران پخش گرديد که چند شماره ای از آن را نيز در اختيار ما گذاشتند

سعادتی با دستخط خودش بود که مدتها  جزوه حاوی بخشی از بازجويی های 
ن يست و ايناسازمان مجاهدين مدعی شده بود که جزوه دستخط آقای سعادتی ن

  .کرده اند  دستخط وی را تقليد
 

و جمهوری اسالمی  ۱۹روزنامه اطالعات ۵۸خرداد ماه  ۲۶در تاريخ 
دستگيری حماد  گزارش دادند که توسط سازمان مجاهدين انقالب اسالمی اسرار 

روزنامه جمهوری اسالمی متن گزارش گروه . شيبانی و سعادتی فاش شد
دستگيری حماد شيبانی و صفحه  دستگيری را همراه با گزارش کوتاهی از علت 
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در متن گزارش گروه  ۲۰.بود ای از بازجويی محمد رضا سعادتی را درج کرده
و مطلب بطور . سفارت آمريکا برده نشده است دستگيری، نامی از کميته 

  .سربسته از زبان سازمان مجاهدين انقالب اسالمی عنوان گرديده است
 

در هر حال فاش شدن مسئله سعادتی و اينکه وی در رابطه با جاسوسی 
بحث بر سر  به راه انداخت و  برای روسها دستگير شده است، بلوايی در کشور

بعضی . اينکه آيا عمل سعادتی جاسوسی بوده است يا خير؟ همه جا مطرح گرديد
و بعضی ديگر عکس آن نظررا  عمل وی جاسوسی بوده است  : ها می گفتند

سازمان مجاهدين با بسيج نيروهای خود و استفاده از تمام امکاناتی که . داشتند
وسيعی دست زد و مدعی بود که عمل سعادتی  در دست داشت به تبليغات 

مصداق جاسوسی نبوده و جزوه حاوی بازجويی وی نيز دستخط خودش نبوده و 
و از همه مهمتر اينکه وی را شکنجه کرده اند و بر اثر شکنجه از  جعلی است 

انقالب  آقای مهدوی کنی سرپرست کميته های . وی اعترافاتی گرفته شده است
برگزار شد به  ۵۸خرداد ماه  ۲۹به مطبوعاتی که در تاريخ اسالمی در مصاح

جزوه حاوی بازجويی و  سئوال خبرنگاران در مورد دستگيری سعادتی و 
از طرف سازمان  اخيراً «: ای مهدوی کنی پرسيده شداز آق. شکنجه وی پاسخ داد

ای در خصوص دو نفر به اسامی حماد شيبانی  مجاهدين انقالب اسالمی جزوه 
چريکهای فدايی خلق و محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدين عضو 

نقش کميته ها در دستگيری اينها چه بوده است و به نظر  . منتشر شده است
ايشان جواب دادند، من . بعضی ها اين جزوه کمی ابهام انگيز به نظر می رسد

دمات بارۀ دستگيری ها هيچ اطالعی ندارم کی ايشان را دستگير کرده و مق در 
ً اين قدر که خبر داده اند  در تعقيب و  دستگيری ايشان چه بوده است؟ اجماال 

پيگيری عده ای از پاسداران که مأموريت اين کار را داشتند با مراودۀ ايشان با 
آن رابطه ايشان را دستگير کرده  آن جاسوس شوروی  بر خورد می کنند و در 

  .ی دانماند و اين چيزی است که من بطور اجمال م
اينکه فرموديد مسئله ابهام انگيز است بنده اينقدر می دانم اين جزوه 

به  مربوط به بازجويی ايشان است و قطعی است و شکی نيست که مربوط 
بازجويی هايی است که از ايشان شده است و اين جزوه همه بازجويی ايشان 

اء ها جعلی است امض د آن در مورد اينکه گفتي. چيزهای ديگری هم هست. نيست
جعلی در بين نيست و صد در صد بازجويی ايشان است و در مورد اصوال ً
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سازمان مجاهدين انقالب اسالمی افتاده  اينکه اين بازجويی ها چگونه بدست 
من اجماالً  می . البته اين سئوال را از خود آنها که منتشر کرده اند بپرسيد. است

قالب اسالمی در مراکز مختلف مملکتی سازمان مجاهدين ان دانم که اعضای 
مشغول کار هستند در سپاه پاسداران در بازجويی ها، در کميته ها، و حتی در 

 ۲۱زندانها ممکن است باشند و خواه ناخواه همانطوريکه اسناد سر لشکر مقربي 
در . افتاده است بدست آقای سعادتی افتاده بود، البد اين اسناد هم بدست اينها 

. نکه بعضی ها شايع کرده اند که محمد رضا سعادتی شکنجه شده استمورد اي
زندان در مفهوم اصطالحيش يعنی  . ايشان گفتند کميته ها معموال ً زندان ندارند

اينکه کسی را نگه دارند و بازجويی بکنند، چه رسد به اينکه بخواهند کسی را 
تگير نمی کنند و شکنجه کسی را بدون اجازۀ دادستان دس شکنجه بکنند، کميته ها 

 ۲۲ ».هم نمی دهند و نخواهند داد
 

آقای مهدوی کنی سرپرست کميته ها به روشنی  در اين مصاحبه اوالً 
دستگيری چه  می گويد که از دستگيری ها و اينکه کی اينها را گرفته و مقدمات 

ً می گويد که اينقدر که خبر داده اند عده . بوده است اطالعی ندارد ای از ثانيا 
نمی گويد چه . دستگير کرده اند پاسدار ها در رابطه با جاسوس شوروی او را 

ارگان و کسانی بوی خبر داده اند و پاسداران متعلق به چه سازمان  و يا ارگانی 
در  ثالثاً . گانی مأموريت داشته اندجانب چه کس و يا ار بوده اند و اين افراد از 

کميته ها معموالً  زندان ندارند، چه : می گويدمورد شکنجه کردن آقای سعادتی 
بيان آقای مهدوی کنی پر از . برسد به اينکه بخواهند کسی را شکنجه بکنند 

و يا کسانی اينها را  تناقض و ابهام است وقتی می گويد اطالع ندارد که چه کس 
گرفته اند، از کجا می داند که شکنجه نشده اند؟ و حتی حاضر نيست بگويد 

اند متعلق به چه ارگان و سازمانی  دارهايی که در دستگيری شرکت داشته پاس
و اينکه می گويد کميته ها زندان ندارند بله زندانی مثل اوين و يا قزل . بوده اند

غالب کميته ها، باز داشتگاه داشتند و مدتها بسياری از  ندارند اما ...حصار و يا 
ی داشتند و بازجويی می کردند و متهمين را در بازداشتگاههای خود نگه م

بسياری را هم در خود کميته ها و از جمله در کميته مرکزی، مقر آقای مهدوی  
  .کنی، که مجلس شورای ملی سابق بود، شکنجه کرده اند
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البته کمی ديرتر معلوم خواهد شد که چه ارگانهايی دست اندرکار بازداشت 
را باز داشت  شرکت داشته و وی سعادتی بوده اند و چه کسانی در دستگيری 

  .کرده اند

 

 پی گيری مسئله شکنجه و جاسوسی
نظر به اينکه اينجانب در آن موقع مسئول بخش سياست داخلی روزنامه 

مسئله را در دو  بودم، ) احزاب، دسته ها، گروهها و روحانيت(انقالب اسالمی 
ن و کسانی که در ابتدا با دست اندرکارا. جهت جاسوسی و شکنجه پيگيری کردم

مصاحبه هايی از جمله از آقای مهدوی کنی  ارتباط با سعادتی و مسئله وی بودند 
رئيس کميته های انقالب، آقای مهدی هادوی  دادستان کل انقالب، سپاه پاسداران 

ها در  دادم و بدون اظهار نظر از جانب خودم، آن مصاحبه ترتيب ... و 
در  به ترتيب » آيا سعادتی جاسوس است؟«ان روزنامه انقالب اسالمی تحت عنو

  .شماره های مختلف روزنامه انقالب اسالمی درج گرديد
در رابطه با شکنجه کردن سعادتی از آقای هادوی  دادستان کل انقالب سئوال 

از زمانيکه وی را  شد که آيا سعادتی در زندان شکنجه شده است؟ وی پاسخ داد، 
اما وجود شکنجه را قبل . ده اند، شکنجه نشده استتحويل دادستانی و زندان دا

آقای عزت هللا سحابي نيز که در زندان  از . از تحويل دادن به دادستانی تأييد کرد
آقای سعادتی را مالقات کرده بود، پرسيده شد، آيا به نظر شما سعادتی را 

نيزگفت، به نظرش در زندان شکنجه نشده است، اما  شکنجه کرده اند؟ وی 
وجود شکنجه را قبل از تحويل دادن وی به دادستانی و زندان تأييد کرد و گفت 

ضربت خوردن را در صورت و پای وی مشاهده کردم و هنوز زخم  من آثار 
کسانی وی را  پرسيده شد چه کس و يا . روی ساق پای وی بهبود کامل نيافته بود

، وی توسط ماشاءهللا گفته شد. دستگير کرده و سپس تحويل دادستانی داده اند
از آقای هادوی . دستگير شده است قصاب رئيس کميته مستقر در سفارت آمريکا 

و مهدوی کنی و سپاه جداگانه پرسيده شده، مسئوليت کميته سفارت آمريکا بعهده 
  .ميپاسخ دادند، نمی دان چه کسی است؟ همه 
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وليت مسئ«بعد از اين اقدامات متنی مختصر اما گويا تحت عنوان 
چاپ  نوشتم و در روزنامه انقالب اسالمی به » سفارت آمريکا بعهده کيست؟

بعد از انتشار اين مطلب و علنی شدن وجود کميته مستقر در سفارت . رسيد
بود و بوسيله خبرنگار  آمريکا ماشاءهللا قصاب از درج اين مطلب ناراحت شده 
لب را در مورد من که عکاس ما پيغام داده بود که چرا آقای جعفری اين مط

ام نوشته است و از وی خواسته بود که  اينهمه به جمهوری اسالمی خدمت کرده 
من نيز آقای شيرزاد خبرنگار عکاس را  .قصد دارد با من مالقات و گفتگو کند

آمريکا فرستادم تا وقتی را برای مالقات با سرپرست کميته  به کميته سفارت 
  .معين کند

اينجانب به اتفاق آقای شيرزاد خبرنگار عکاس روزنامه به طبق قرار قبلی 
به گفتگو  کميته سفارت آمريکا رفتيم و با ماشاءهللا قصاب سرپرست کميته 

پاريس و تحول انقالب ايران «نشستيم که عصاره و ماحصل اين گفتگو در کتاب 
بعد  :از ماشاءهللا قصاب پرسيدم . آمده است ۲۶۴-۲۶۶ص» از آزادی به استبداد

از اينکه سعادتی را دستگير کرديد آيا وی را شکنجه کرديد و کتک زديد؟ وی 
دستگير کردم، او را به همين کميته آوردم و توی همين  جواب داد، وقتی او را 

زمين سفارت چک محکمی به او زدم که نقش زمين شد و در اثر زمين خوردن، 
ت گردنی به او زدم ولی چند تا سيلی و پش. ساق و کشک پايش زخمی گرديد 

اسالمی دادم که  ساعت او را تحويل سپاه پاسداران انقالب  ۲۴بالفاصله بعد از 
بعد از ذکر آنچه تا بحال در مورد . آنها وی را به دادستانی و زندان منتقل کردند

اول به سراغ آقای عباس امير انتظام  کميته سفارت آمريکا از نظرتان گذشت 
می رويم و سپس ببينيم والديمير کوزيچکين در اين رابطه معاون نخست وزير 

  .چه می گويد
 

 گزارش آقای امير انتظام
آقای امير انتظام در مورد جريان آقای محمد رضا سعادتی گزارش 

کرده و  مرد پنجاه ساله ای به وی مراجعه  ۵۸کرده است، در اسفند ماه سال 
طبق خبر او «و . گفته است که کارمند و عضو اداره ضد جاسوسی ساواک است

روی ازديپلماتهای  سفارت شو بعد از ظهر امروز يکی  ۵قرار است در ساعت 
شهريور برود و چيزهايی را در  ۲۵به ديدن يک ايرانی در ساختمانی در ميدان 
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گفت که طرف  ايرانی عبدالعلی ناميده می  ضمناً . دهد ر فرد ايرانی قرار اختيا
  .اين فرد آمد تا کسب تکليف کند. شود

ايشان دستور داد که آن . مطالب را بالفاصله به اطالع نخست وزير رساندم
عبدالعلی که نام  سئله را تعقيب کند، ولی آقای بازرگان از شنيدن نام شخص م

کارمند ادارۀ ضد جاسوسی ساواک به . يکی از فرزندانش بود، ناراحت شده بود
را به من داد که به اطالع نخست  کارش ادامه داد و روز بعد گزارش کارش 

  .وزير رساندم
عمل دستگيری توسط ماشاءهللا وی گفت که عبدالعلی را دستگير کرده اند و 

که با  قصاب انجام شده و نام واقعی اين فرد محمد رضا سعادتی است 
دستگاههای عکاسی مخصوص جاسوسی که از ديپلمات روسی دريافت کرده 

رضا سعادتی کيست و به  من تا آن روز نمی دانستم که محمد . دستگير شده است
 ۲۳ ».چه گروهی وابسته است

 

 کينگزارش کوزيچ
در ايران جريان دستگيری . ب.گ.والديمير کوزيچکين افسر سابق کا

  .سعادتی هنگام تماس با جاسوس شوروی را چنين گزارش می کند
در تهران از طريق فيزنکو توانسته بود پس از مدتی رهبران سازمان . ب.گ.کا

تی آنها به صور مجاهدين را متقاعد کند که ما می توانيم تماسهای خود را با 
کامالً  محرمانه و با در نظر گرفتن کليه جواب احتياط، به گونه ای بر قرار کنيم 

  .ارتباطهای ما پی ببرند که مقامهای رژيم جديد هرگز نتوانند به 
کارها خيلی مطلوب و مناسب پيش می رفت و از سوی مجاهدين نيزاطالعات 

مثل اين خبر که  . بسيار جالب و قابل توجهی در اختيارمان قرار می گرفت
فهميديم مجاهدين در جريان حمله به سازمانهای رژيم شاه توانسته بودند آرشيو 

  .اسناد و ساواک را بدست آورند
بالدرنگ با ... «: با انتقال اين خبر به مسکو، آنها طی تلگرامی از ما خواستند

ساواک را  مجاهدين تماس بگيريد و از آنها پروندۀ سرلشکر مقربي در 
  »...خواهيدب

با دريافت تلگرام مسکو، کازانکين بالفاصله فيزنکو را احضار کرد و 
با رابط  فيزنکو . به او دستور داد که فورا ً با سازمان مجاهدين تماس بگيريد
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رابط فيزنکو . خود، در سازمان مجاهدين تماس گرفت و قرار مالقات گذاشت
رهبران سازمان مجاهدين  شخصی بود به نام محمد رضا سعادتی که يکی از 

قرار مالقاتشان را نيز در يکی از خانه های امن مجاهدين . خلق محسوب می شد
  .گذاشتند

. روز موعود فيزنکو به همراه علی اف راننده عملياتی عازم محل مالقات شد
محل توقف کرد و  اتومبيل آنها که شمارۀ سياسی داشت يک کوچه پايين تر از 

ختمان مورد نظر رفت و چون همه چيز آرام و مرتب بود، فيزنکو به طرف سا
فيزنکو پس از ورود به داخل آپارتمان،  . فيزنکو زنگ در را به صدا در آورد

سعادتی را پشت يک ميزايستاده ديد که مثل هميشه قيافه ای رنگ پريده داشت و 
  .پر از سند نيز روی ميز ديده می شد يک پروندۀ قطور 

گهان در پشت سر فيزنکو به شدت بسته شد و موقعی که در اين لحظه نا
افتاد که تازه  او به عقب برگشت تا علت صدا را بفهمد، چشمش به چهار نفر 

وارد اطاق شده بودند و تپانچه های خود را بسوی فيزنکو و سعادتی گرفته 
ابتدا . خود را معرفی کند يکی از مردان غريبه از فيزنکو خواست که . بودند

زنکو خود را به نفهمی زد و چنين وانمود کرد که عوضی آمده و به آپارتمان في
غريبه حرفش را قطع کرد و بعد از آنکه او  ولی مرد . اشتباهی وارد شده است

را به نام صدا زد، گفت حتی می داند که به آنجا آمده تا پروندۀ روی ميز را 
وبيدن در اصلی همين لحظه شخصی با شدت شروع به ک در . بدست آورد

ساختمان کرد و مرد غريبۀ مسلحی که پشت در ايستاده بود، به آرامی در را 
اما آن مرد . و با حالتی خشن او را از جلو در ساختمان به کناری هل داد گشود 

منزل، فرياد  مجددا ً به پشت در آمد و اين بار عالوه بر محکمتر کوبيدن در 
دارد و هيچکس نمی تواند او را به خانه  زنان گفت که در همان منزل سکونت

  .خودش راه ندهد
 

بدنبال وضع آشفته ای که پيش آمده بود، فيزنکو توانست از آپارتمان 
يک شاهد  و مردان مسلحی که او را بدام انداخته بودند، با حضور . خارج شود

 غريبه، جرأت تيراندازی بسويش را پيدا نکردند و فيزنکو توانست خود را به
راننده اش دستور داد با  اتومبيلش برساند و پس از سوار شدن به اتومبيل به 

  .آخرين سرعت به طرف سفارت شوروی حرکت کند
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فيزنکو پس از ورود به سفارتخانه و احساس آرامش، به ما گفت افرادی که قصد 
انقالب نبودند، زيرا هم  بازداشتش را داشتند بهيچوجه شبيه اعضای کميته های 

ما همه با شنيدن . ؤدبانه رفتار می کردند و هم لباسهای گرانقيمت به تن داشتندم
ترديد آنها می بايست از مأمورين ساواک  حرفهای فيزنکو حدس زديم که بي 

  . باشند
اين حادثه باعث شد که بدانيم دچار توهم بوده ايم و بيهوده تصور می کرديم که 

تلفن های سفارت  ين رفته و ديگر کسی بکلی از ب) ساواک(پليس امنيتی شاه 
شوروی را کنترل نمی کند و البته اين آگاهی را به قيمت بسيار گرانی کسب 

  ۲۴ .کرديم
 

خوانندگان توجه دارند که آقای امير انتظام، جريان دستگيری سعادتی و 
. ب.گ.کا در خاطرات خود ذکر کرده و کتاب  ۱۳۸۱کم وکيف آنرا در سال 

ترجمه و در ايران  ۱۳۷۰در سال . ب.گ.ير کوزيچکين، افسر کانوشته والديم
  : اما آنچه مسلم است اينکه. به طبع رسيده است

دستگيری سعادتی بوسيله ماشاءهللا قصاب سرپرست کميته سفارت آمريکا و  -۱ 
  .مأمورين ساواک انجام گرفته و نه پاسداران

بوسيله ادارۀ هشتم ساواک رديابي و پيگيری سعادتی و جاسوس شوروی نيز  -۲ 
سازی شد انجام پذيرفته  يعنی اداره ضد جاسوسی که بعد از انقالب بالفاصله باز 

  .است
شورويها درصدد دستيابي به پرونده سرلشکر مقربي، برای کشف چگونگی  -۳ 

  .لو رفتن زبده ترين جاسوس خود، در ايران بوده اند
همچنين حاضر بوده اند که پرونده  مجاهدين اطالعات به شورويها داده و -۴ 

  .مقربي را نيز در اختيار آنان بگذارند
کميته سفارت آمريکا و مأمورين اداره ضد جاسوسی ساواک، مراقبت و  -۵ 

  .دستگيری سعادتی را بعهده داشته اند
و مهمترين نکته که رمز آن بايستی باز شود، اينستکه چه رابطه ای بين  -۶ 

اداره هشتم ساواک  مستقر در سفارت آمريکا، سرپرست کميتهماشاءهللا قصاب 
آيا سفارت آمريکا درجريان قرار  و اينکه آمريکا برقرار بوده است و سفارت 

 داشته است يا خير؟
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  ماجرای سعادتی و دکتر يزدی
هنگامی که کار اين فصل به پايان رسيده بود، دوست و ميهمان عزيزی 

. آورده بود دوماهانه چشم انداز ايران را  ۳۲شماره از ايران رسيد و برايم 
اد سی خرد«مطالب آنرا مرور کردم و به گفتگوی آقای دکتر يزدی تحت عنوان 

در اين گفتگو، آقای دکتر يزدی  . برخورد کردم» ، فاجعه ای قابل پيش گيری۶۰
در مورد چگونگی تشکيل سپاه و فعال کردن اداره دوم و هشتم ساواک و 

  :بود که تلخيص شده آن بدين شرح است ری سعادتی توضيحاتی  داده دستگي
آقای دکتر يزدی می گويد، نظر به اينکه در ابتدا معاون نخست وزير در 

اطالعات ذی قيمتی  امور انقالب بودم، مطالعاتی روی اسناد ساواک شده بود که 
ران و داشت و اداره دوم و هشتم ساواک مسئول عمليات ضد جاسوسی در اي

خواستيم اطالعات بيشتری در مورد  چون می . جاسوسی برون مرزی بود
فعاليت اين دو اداره داشته باشيم با کمک يکی از مديرکل های ساواک به ساواک 

فوق العاده جالبي از بعضی از پرونده ها به ما نشان داد و  رفتيم و وی چيزهای 
بعد از نشان دادن . می کرده استنشان داد که اداره دوم و هشتم چقدر مؤثر کار 

های مهمی در پرونده ها به مهندس بازرگان گزارش دادم و باين نتيجه  نهنمو 
را نمی توان بدون  رسيديم که اداره دوم و هشتم را بايد نگه داريم و امنيت کشور 

وقتی با نخست وزير مسائل را مطرح کرديم، اين نظر . اطالعات حفظ کرد
. مراقبت اداره دوم از بين برود يد بگذاريم تيمهای تعقيبب و بوجود آمد که نبا

  .بلکه بايد اولويت هايشان را تغيير بدهيم
بعد از اينکه من به وزارت خارجه رفتم و مرحوم دکتر چمران معاون 

می کردند و  نخست وزير در امور انقالب شد، اين تيمهای تعقيب و مراقبت عمل 
  ۲۵ .ی دادندگزارش را به مرحوم چمران م

اين تيمها به مرحوم چمران گزارش دادند که سر کنسول شوروی با فردی در « 
مهندس بازرگان با  . فالن جا قرار دارند، چه کنيم؟ چمران با من مشورت کرد

مهندس صباغيان که آن موقع وزير کشور بود مشورت کرد و قرار شد اينها را 
تشان کنند و هيچ کس سر قرار بازداش تحت نظر داشته باشند و اگر الزم شد، 

دولت . نمی دانست که اين مالقات با سعادتی به نمايندگی از مجاهدين خلق است
... و مراقبت و در صورت لزوم باز داشت صورت بگيرد دستور داد که تعقيب 
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اين تيم . در اين امور ما هيچ فرقی بين انگليس و آمريکا و شوروی قايل نبوديم
کنسول را تحت مراقبت به سفارت شوروی ها سر قرار حاضر شدند و سر 

دستگير کردند که پس  ولی آن آقا را  -چون مصونيت ديپلماتيک داشت -رساندند
از دستگيری معلوم شد ايشان آقای سعادتی است که در اين مالقات می خواست 

   ۲۶ ».بدهد پرونده مقربي را به شوروی ها 
 

ا و به گروگان گرفتن کارمندان با توجه به اينکه بعد از اشغال سفارت آمريک
راندن آنها به  و بيرون  ۵۷بهمن  ۲۴سفارت توسط چريکهای فدايی خلق در 

وسيله آقای دکتر يزدی معاون نخست وزير در امور انقالب، کميته ای در 
گرديد و بعد از دستگيری  سفارت آمريکا به سرپرستی ماشاءهللا قصاب تشکيل 

ه دستگيری وی وسيله تيم کميته سفارت آمريکا محمد رضا سعادتی، معلوم شد ک
او  وی در اختيار ماشاءهللا قصاب بوده و سپس ساعت  ۲۴انجام گرفته است و 

آقای دکتر يزدی نيز معترف است که تيم . را تحويل دادستان و زندان داده است
  . دستور دولت وی را دستگير کرده اند اداره دوم به 

 
حظه خواهيد کرد، آقای مهدوی کنی در همانطوريکه کمی پيشتر مال

مشترک  اطالعيه خود گفته است که به در خواست وزارت خارجه و تصميم 
شورايعالی کميته مرکزی و فرماندهی سپاه پاسداران، کميته سفارت آمريکا در 

کردن کميته سفارت طبعا ً  در خواست تعطيل . منحل گرديد ۵۸مرداد  ۲۱
ر خارجه وقت آقای دکتر يزدی صورت گرفته باشد بايستی به دستور وزير امو

کميته سفارت آمريکا و ماشاءهللا قصاب به مسأله  و اين زمانی است که مسأله 
روز تبديل شده بود و برای ختم غائله بدون دادن هيچگونه توضيحی انحالل 

  .            اعالم شد کميته سفارت 
کوزيچکين و آقای دکتر  حسب گزارش قضات دادسرای انقالب اسالمی و 

ماشاءهللا قصاب  يزدی، آقای سعادتی بوسيله تيم ساواک دستگير شده است و 
جزو تيم بوده و سعادتی را وی دستگير کرده و سپس او را به دادستانی تحويل 

جريان اين امور بوده، فرض است که  حال بر آقای دکتر يزدی که در . داده است
يکا به سرپرستی ماشاءهللا قصاب در رابطه با نقش واقعی کميته سفارت آمر

اين کميته و نقش خود ماشاءهللا قصاب و سوابق کاری  دستگيری ها بوسيله تيم 
وی و همکاريش با تيم اداره دوم و بويژه رابطه اش را با سفارت آمريکا و 
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نياز و ضرورتی وجود داشت که تنها در اين سفارتخانه کميته ای  اينکه چه 
  .ود را برای افکار عمومی روشن سازندمستقر ش

 

 کميته سفارت آمريکا و ماشاءهللا قصاب
با توجه به اينکه جان کلی مدعی است که اشغال سفارت آمريکا توسط 

بازپرسان و  نامه  ۲۷ طراحی شده است و» سيا«چريکهای فدايی خلق وسيله 
فارت آمريکا قضات سابق دادسرای انقالب اسالمی در بارۀ کميته مستقر در س

افشاءگرانه باز  که در اين نامه  ۱۳۵۸به دانشجويان پيرو خط امام در بهمن ماه 
پرسان و قضات تحقيق سابق دادسرای انقالب معلوم نکرده اند اينها چه افرادی 

انقالب مشغول کار بوده اند و  چه نقشی داشته اند و تا کی در دادسرای  اند، بوده
ب را رها کرده و بعد از آن کجا مشغول به کار و يا چرا کار در دادسرای انقال

خود به چند کلمه مبهم  ۲۸تنها در نامه. اند شغل قضاوت و بازپرسی شده 
دليل اين ابهامات . بازپرسان و قضات سابق دادسرای انقالب اکتفا کرده اند

  :اعالم می دارند  -چيست؟ خدا داند
نه سابق آمريکا در ماههای آغازين کميته غير قانونی مستقر در جاسوس خا -۱ 

مشخص افراديکه بعداً  . تحقيق بوديم انقالب که ما در تهران مشغول بازپرسی و
شد افراد کميته سفارت آمريکا هستند به زندان قصر و دادسرای انقالب می 

  .بازپرسی از آنها بودند آمدند و شاهد رفت و آمد زندانيان و 
  .ن پناهگاه ساواکيها استسفارت آمريکا و کميته آ -۲ 
بايد به مردم ايران گفت چرا قضيه تعطيل کردن کميته سفارت آمريکا  -۳ 

  .می آورد مخفيانه انجام گرفته مگرعلنی شدن آن پای چه کسانی را به ميان 
چه کسانی مؤسس کميته سفارت آمريکا بودند و کارنامه چند ماهه اينها چه  -۴ 

جاسوسی  خود، از دانشجويان پيرو خط امام که در النه در پايان نامه . بوده است
ما قاطعانه و «: مستقر هستند مصرا ً می خواهند که به افشاگری خود ادامه دهند

و رمز و آکنده از توطئه کميته  عاجالنه از شما می خواهيم که داستان پر از راز 
سی سازمان مستقر در سفارت آمريکا و حاج ماشاءهللا قصاب که با رئيس جاسو

سفارت آمريکا که هم اکنون جزو گروگانها است و  سيا بنام چارلز ناس در 
رهبريشان می کرده رابطه داشته است و حتی عناصر اصلی تری که در اين 

مسئله کميته سفارت ... قرار می گيرند افشاء نماييد و تأخير جايز نشماريد رابطه 
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. جهانيان نشان دهد ر سرنوشت ما به می تواند دخالت مستقيم سيا و آمريکا را د
  ۲۹ ».اگر اسنادی در رابطه با سفارت آمريکا هست زودتر افشاء نماييد

 
هللا قصاب سرپرست کميته عالوه بر آنچه از نظرتان گذشت ماشاء

بيش از  در همه جا سفير آمريکا را تعقيب می کند و : به اينجانب گفت صريحاً  
. ايی و دستگير کرده و تحويل آقايان داده استتن ازامرای ارتش را شناس ۲۵

شوروی دستگير و به کميته  سعادتی را خود وی در حين مراوده با جاسوس 
قبل از ادامه  ۳۰.آورده و بعد از آن به دادستان انقالب و زندان تحويل داده است

اشاره  کنم با وجودی که بازپرسان و قضات سابق  مطلب به اين نکته ضروری 
ای انقالب و ديگران از دانشجويان پيرو خط امام مصراً  خواستار شدند دادسر

و راز کميته سفارت آمريکا و حاج ماشاءهللا قصاب  که داستان پر از رمز 
سرپرست آن و رابطه اش را با سفير و ساير مأمورين آمريکا و اينکه چه کس و 

ايند و اگر سندی در کسانی بنيانگذار آن بوده اند را بدون تأخير افشاء نم يا 
دانشجويان  اينگونه روابط موجود است را به اطالع همگان برسانند، متأسفانه 

پيرو خط امام اين پيام و ساير پيامها را ناديده گرفته و در اينگونه روابط لب از 
پرده در رابطه با  لب نگشودند و هنوز که هنوز است حاضر نيستند شفاف و بي 

اطالعات خود را در اختيار ملت ايران بگذارند سرانجام  اشغال سفارت آمريکا،
پرده بيرون افتادن وجود کميته سفارت  با ايجاد بلوا و افشاگريهای مختلف و از 

آمريکا و شرکت کردن در شکار افراد و تعقيب و مراقبت و دستگيريهای 
نامه بازپرسان آمده بود، بدون دادن کوچکترين  مختلف، همانطوريکه در 

آقای  ۵۸مرداد  ۲۱العی به مردم، بي سر و صدا طی اطالعيه ای در اط
  :داشت مهدوی کنی اعالم 

پيرو در خواست وزارت امور خارجه و طبق تصميم مشترک شورايعالی  « 
امرداد ماه   ۲۱کميته مرکزی و فرماندهی سپاه پاسداران از بامداد يکشنبه 

 ۳۱ ».کميته سفارت آمريکا منحل گرديد ۱۳۵۸
با توجه به همين اطالعيه معلوم می شود، بر عکس اينکه بعضی ها کوشش می 

ای رسمی بوده و  کنند که کميته سفارت آمريکا را غير قانونی بخوانند، کميته 
کسانی بر کار آن نظارت داشته اند و همانگونه که وزارت خارجه تعطيل کردن 

دهی سپاه نيز موافقت خود مرکزی و فرمان آنرا تقاضا کرده و شورايعالی کميته 
را از انحالل آن اعالم کرده اند، احتماالً  بيش از اين صالح نديده اند با جّوی که 
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و قبل از اينکه نام دست اندرکاران و . کميته به کار خود ادامه دهد پيش آمده، اين 
غائله  بنيان گذاران و رابطه اش با سفارت آمريکا و ساواک بر سر زبانها افتد، 

  . ا ختم کرده اندر
 

سئوال : در اين رابطه ممکن است چند سئوال به ذهن خواننده خطور کند
بهمن   ۲۴به چه دليل بعد از اينکه سفارت به وسيله چريکهای فدايی خلق در: اول
اشغال شد، برای حفاظت و تأمين امنيت آن بجای گماردن پاسداران کميته و  ۵۷

در داخل سفارت به  سفارت، کميته ای را يا غير آن در بيرون و اطراف 
سرپرستی ماشاءهللا قصاب تشکيل دادند؟ و آيا سفير آمريکا خود تقاضای ايجاد 

يا نه؟ آنچه مسلم است اينکه می بايستی  کميته ای را در درون سفارت داده بود 
مسئولين سفارت آمريکا از تشکيل کميته ای از پاسداران انقالب، در درون 

  .خاک آن کشور محسوب می شود، موافقت کرده باشند به منزله  سفارت که
سئوال دوم اينکه آيا انحالل کميته سفارت آمريکا، آماده شدن زمينه برای اشغال 

وجود  مجدد آن توسط دانشجويان پيرو خط امام نبوده است؟ چرا که در صورت 
يت آن، طبعا ً کميته ای از پاسداران انقالب در درون سفارت جهت حفاظت و امن

انحالل کميته ای که عالوه بر  . اشغال مجدد آن با مشکالت جدی روبرو می شد
حفاظت و تأمين امنيت سفارت حتی در دستگيری ها و تعقيب و مراقبت و 

با جمهوری  -که بازسازی شده بود -ساواک  همکاری با ادارۀ ضد جاسوسی 
اهم کردن زمينه مناسب اسالمی همکاری داشته، بي پوشش کردن سفارت و فر

 بعدی نبوده است؟  برای اشغال 
البته اکنون که خاطرات آقای محمد رضا مهدوی کنی منتشر شده است روشن 

 هنگام اشغال سفارت آمريکا بوسيلۀ دانشجويان پيرو خط امام  شده است که به 
در داخل خود سفارت جا گرفته بودند که  از نيروهای کميته ه اینفر ۶۰حدودِ  تيم
ينها برای و مسئولين سفارت هم مايل بودند که ا حفاظت می کردند سفارتاز 

هنوز سفارت در اختيار  هم يکی دو روز بعد از اشغال و تا حفاظت آنجا بمانند
تيم کميته از سفارت  تيم کميته مستقر در سفارت بوده و به امر آقای خمينی

خاطرات (. استدانشجويان خط امام قرار داده  را در اختيار آنجا خارج شده و
 .)۲۲۳ – ۲۱۸  آيت هللا مهدوی کنی، صص 
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به جاست که در اينجا با وجوديکه کمی از مطلب اصلی دور می شويم،  

سفارت آمريکا را بعد از انحالل  سرانجام کار ماشاءهللا قصاب سرپرست کميته 

  .وی را بررسی نماييمپی گيری و نتيجه کار بعدی 

 

 ماشاءهللا قصاب و انحالل کميته سفارت
بعد از انحالل کميته سفارت آمريکا به سرپرستی ماشاءهللا قصاب، سر 

نبود، تا اينکه  و صدای وی خوابيده شد و اطالعی از وی و اعمالش در دست 
، اطالعات رسيده بدست خبرنگاران ما، ۱۳۵۹سرانجام در اواخر آبانماه 

با گروه ضربت خود افراد را  يت از آن داشت که وی در نقاط مختلف تهران حکا
مسئله پی گيری شد و معلوم گرديد که وی جزو يکی . دستگير و شکنجه می کند
بر . است و در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعاليت دارد از همکاران آقای خلخالی 

رپرستی زندانها، اثر مساعی و کوشش خبرنگاران ما و به دعوت شورای س
خبرنگاران از زندان قصر که مقر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود بازديد بعمل  

مسئولين زندان و بخش  آورده و گزارشی در دو بخش که بخش اول آن اظهارات 
دوم اظهارات زندانيان بود، تهيه کرده و اضافه بر آن آقای خلخالی نيز پاسخی 

 ۸اطالع عموم در انقالب اسالمی، شنبه  برای  فرستاده بودند که يکجا همه آن
طبق اين گزارش يکی از  ۳۲ .، درج گرديد۱۲و۳، ص ۴۱۱، شماره ۱۳۵۹آذر 

اکثر شکنجه ها را ماشاءهللا قصاب در اين بند انجام می «: داشت زندانيان اظهار 
 ۳۳ »...ماشاءهللا قصاب ما را با شلنگ می زند. دهد

انی بنام زند ذکرشده است که ما اوالً خ خود متآقای خلخالی در پاس
به نام  ما فردی را در داخل زندان  ثانيا ً« و  ۳۴نداريم زندان مواد مخدر اصالً 

اگر مقصود از شکنجه گرفتن اقرار است که «و ثالثا ً  ۳۵»ماشاءهللا قصاب نداريم
و حد شرعی است ما آنرا  اين امر هيچگاه صحت نداشته و اگر مقصود تعذير 

 ۳۶ ».ول داريمقب
انتشار گزارش فوق همراه با پاسخ آقای خلخالی، ظاهراً  وی را خوش نيامده 

کيهان مطالبي را عليه  است و در راديو و تلويزيون و روزنامه های اطالعات و 
ه يک مرد بيسواد ب «روزنامه انقالب اسالمی اظهار داشته که در قسمتی از آن 
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با ساختن «: و گفته است» قصاب اشاره کرده  و ساده لوح به نام حاج ماشاءهللا
 ۳۷ ».کار به سامان نمی رسد... يک غول عظيم از او و با دست مجاهدين خلق

، ۴۱۴نيز در کارنامه رئيس جمهور، در انقالب اسالمی شماره  آقای بنی صدر 
  ۳۸ .بدانها پاسخی کوتاه داده است ۲ص 

ی مبارزه با مواد مخدر سرانجام آقای خلخالی که اخيراً  از سرپرست
از  استعفاء داده است، در رابطه با داليل استعفای خود، ضمن اينکه پرده 
، هحمايتش، از ماشاءهللا قصاب بر می دارد، به بعضی از کارهايش اشاره کرد

به پيشگاه امام و ملت  و اما بعد از انقالب، من قاطعيت خودم را ... « :می گويد
همين جهت مسئول اين امر شده و کارم را عليه مبارزه  به ثبوت رسانده ام و به

اعالم می کنم که به هيچ وجه خسته نيستم  من در اينجا ... با اعتياد و آغاز کردم
يعنی اينکه در من خستگی وجود ندارد و تنها ناراحتی که برای من پيش آمده از 

مثالً  آقای بنی . داين قبيل کارهايی است که عليه من انجام می دهن حمله ها و از 
مصاحبه  صدر هر روز يک سالن جمعيت و خبرنگار را دعوت نموده عليه ما 

يکی از عللی که من استعفاء دادم اين است که ما هر کس را می گيريم . می کند
امام که بله فالن فاميل ما را آقای  فوراً  خانواده اش راه می افتد و می رود منزل 

  ...دخلخالی بي جهت گرفته ان
از طرفی معلوم نيست به چه جهت آقای بنی صدر در مصاحبه هايشان عليه ما 

پايه و اساس است،  صحبت می کند و اعالم می کنند که محاکمات خلخالی بي 
  می خواهم ببينم اصال ً ايشان درس قضاوت اسالم  خوانده اند؟

مه اش بي آقای بنی صدر و امثال ايشان عظمت کار ما را درک نمی کنند و ه
است که تاکنون نه  اما دليل ديگر رنجش من اين ... پايه و اساس صحبت می کنند

شورای عالی قضايی، نه دفتر رياست جمهوری، نه دفتر نخست وزيری به من 
دليلی است که آنها نمی خواهند من در  نگفته اند که به سر کارم بر گردم و اينهم 

آقای خلخالی در رابطه با اين سئوال که آيا تمام اعدام  ۳۹ ».اين سمت کار کنم
: قاچاقچيان بوده است شما دستور داده ايد يا خير، گفت هايی که در رابطه با 

نفر در رابطه با مواد مخدر اعدام شده باشند اما همه  ۴۰۰در ايران شايد «
  .است را من صادر نکرده ام بلکه در شهرستانها نماينده ما بوده اعدامها 

: وی در مورد ماشاءهللا قصاب گفت ۴۰».که البته مورد تأييد ما بوده اند
اين است  ماشاءهللا قصاب چوب آمريکايی ها را می خورد و اين هم به خاطر «

که ايشان بعد از انقالب سرپرست کميته مستقر در سفارت آمريکا بوده است و 
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و تحويل ما   ۴۱را دستگير  نفر از سران رژيم ۳۰۰اين آقای ماشاءهللا قصاب 
داده است و حاال ماشاءهللا قصاب با اين کارها شده فراماسيون و جناب آقای 

 ۵۰۰صد در صد ملی و يا شخصی که  دکتر يزدی با گذرنامه آمريکايی شده 
مستشار آمريکايی را وسيله آقای سپهبد خواجه نوری فراری داده می شود ملی، 

 ۴۲ ».ءهللا قصاب می شود شکنجه گراين ماشا ملی وکيل مجلس و 
 

ماشاءهللا قصاب که خود دارای گروه ضربت بود و به عنوان معاون و 
منازل،  مشاور آقای خلخالی دست به اعمالی از جمله يورش مسلحانه به 

خوابانيدن در معابر و نواختن چوب و شالق، تراشيدن موهای سر و صورت و 
که از  ۱۵کميته مرکزی منطقه  مسئول . زد را می توان نام برد، می...ابرو و 

حاجی پشتيبانش قوی «: سوی کميته مرکزی در اين محل مأمور است می گويد
مواجهه با وی نيست و می گفت به سبب کارهای  است و کسی را يارای 

غيرقانونی و غير اسالمی حاج ماشاءهللا قصاب به دادسرای انقالب و مسئول 
 ۱۵رئيس کالنتری . م ولی کاری از پيش نبرديممرکزی شکايت کردي کميته 

جايی  کميته محل حکم جلب حاج ماشاءهللا قصاب را گرفته ولی به : گفت
در اين رابطه خبرنگار ما در زندان قصر دايره دادگاه ويژه مبارزه   ۴۳ ».نرسيد

  :شرح زير انجام داده است با مواد مخدر با ماشاءهللا قصاب گفتگوی تلفنی  به 
حاج آقا خبرنگار ما گزارش تهيه کرده که ضمن آن شما متهم هستيد : خبرنگار« 

داده ايد، لطفاً  وقتی  که بطور غيرقانونی مردم را مورد ضرب و جرح قرار 
اينها برادر از طرف همان : حاج ماشاءهللا. تعيين کنيد تا با هم به گفتگو بنشينيم

چرا روزنامه انقالب ! اهدمجاهد پُج از طرف همان . رفقا عنوان می شود
من چکاره اين . منکه پدرجون... اسالمی فقط يقه ما را گرفته؟ ما خيلی ريزيم

فرموده بودند اينها هروئينی ها بدبخت هستند به اينکار  من چون آقا . مملکتم
پرداخته ام و عوامل مستکبر، اينها را راه می اندازند و شما اگر بخواهيد اينها 

دم سرشان به ماشاءهللا قصاب گرم می شود، اگر نه من افتخار می بنويسيد مر را 
قاطعانه رفتار می  حاال چون من . يک کاسب خلقی اين مملکتم. کنم که قصابم 

خوب بايد قاچاقچيان . عوامل باند قاچاق اين آشغالها را راه انداخته اند. کنم 
شما سرشان را تراشيده چرا؟ می گويند  دستگير شوند و محاکمه اما بقيه مردم را 

 ۴۴ ».ما اگر هم می زنيم، سعی می کنيم سران را بزنيم... ايد و 
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در پاسخ به اين سئوال که آيا  ۵۹ديماه  ۱۷آقای خلخالی در تاريخ 
مبارزه  دستگيری حاج ماشاءهللا قصاب و رضوانی بازپرس سابق دادگاه ويژه 

: اموال عمومی درست است؟ گفتبا مواد مخدر در زندان به اتهام حيف و ميل 
فعالً  برای پاسخ به  ولی آقای رضوانی  .حاج ماشاءهللا قصاب آزاد است«

    ۴۵ ».سئواالت دادستانی در زندان بسر می برد
سر انجام با کوششهای پی گير و در اثر فشار افکار عمومی و برای خوابانيدن 

مواد مخدر در تاريخ  ه با غائله ماشاءهللا قصاب، روابط عمومی دادسرای مبارز
ماشاءهللا ) چهارشنبه(بعد از ظهر ديروز  ۱ساعت «: اعالم کرد ۵۹يکم بهمن 

روز  ۲۰قصاب که حکم دستگيری وی حدود  کاشانی خواه معروف به ماشاءهللا 
دستگير و به دادسرای انقالب اسالمی  ۹پيش صادر شده بود توسط ستاد کميته 

ملت مسلمان و متعهد تقاضا می شود در صورتيکه  از کليه. گرديد مرکز تحويل 
از نامبرده شکايت و شهادتی دارند با در دست داشتن مدارک و داليل به 

 ۴۶ ».دادسرای انقالب اسالمی مرکز واقع در زندان اوين مراجعه نمايند 
 

 اطالعيه های نادرست روابط عمومی دادسرا و مقامات قضايی
دستگير ) قصاب ( تنها ماشاءهللا کاشانی  چنانکه مالحظه خواهيد کرد نه

دفاع از خود  نشده است بلکه به شرحی که خواهيد خواند، وی آزاد است و به 
پرداخته است و صدور اطالعيه روابط عمومی دادسرای مبارزه با مواد مخدر 

  .افکار عمومی جامعه است برای خوابانيدن غائله ماشاءهللا قصاب در 
خبرگزاری پارس پاسخ حاج ماشاءهللا قصاب را  ۵۸بهمن  ۸در تاريخ دوشنبه 

  . به افشاگری قضات سابق دادسرای انقالب انتشار داد
بوسيله  ۲/۱۱/۵۸بدنبال انتشار مطلبي به تاريخ   -خبرگزاری پارس  -تهران« 

دادسرای انقالب  خبرگزاری پارس بعنوان بيانيه قضات و بازپرسان سابق 
حاج ماشاءهللا   ۴۷ .روزنامه های تهران منتشر شداسالمی که در برخی از 

ضمن رد ادعای نويسندگان مذکور  قصاب در خبرگزاری پارس حضور يافت و 
گفت آنچه نويسندگان ناشناس آن گزارش مدعی شده اند بي اساس بوده و افترای 

رد اين اتهامات در خواست کرد اين پاسخ در اختيار  محض است و ضمن 
  .شود مطبوعات گذاشته

  .نويسندگان نامه چرا خود را معرفی نکرده اند -۱ 
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برادران مستقر در سفارت سابق آمريکا به سرپرستی برادر حاج ماشاءهللا از  -۲ 
مأمور انجام اين وظيفه  شب پس از پيروزی انقالب  ۳يعنی  ۲۵/۱۱/۵۷تاريخ 

ر کرده اند گرديدند و بيش از چهار صد تن از جنايتکاران رژيم سابق را دستگي
  .را به مقامات ذيصالح تسليم داشته اند و گزارش لحظه به لحظه کار خود 

عّزت هللا جهانگيری بدرخواست سپاه پاسداران و با حکم مقامات رسمی از  -۳ 
پس از مدتی به زندان  زندان قصر تحويل گرفته و به سپاه پاسداران سپرده شد و 

  .اوين منتقل شد
ئوليت انقالبي رفت و آمدهای مشکوکی را در سفارت سابق ما با احساس مس -۴ 

و آنچه برادران  بارها با ارائه مدارک به مقامات مسئول هشدار داده بوديم 
دانشجوی مسلمان پيرو خط امام بدان پی برده اند در واقع تأييد همان هشدارهای 

  .اوليه ما است
ر که  -موديم و آقای جما به خدمت امام نيز رسيديم و مطالب خود را عرض ن
صحبتی نکرده است ما  در نامه مزبور از ايشان ذکر شده بهيچ وجه در باره ما 

بسيار خوشحال خواهيم شد که برادران دانشجوی پيرو خط امام مدارک مکشوفه 
ما از ماه ها قبل از . هست منتشر نمايند در سفارت را راجع به ما هر چه 

رضای خدا به انقالب خدمت کرده ايم و سينه  پيروزی انقالب فقط و فقط برای
 پاسداری نموديم و بدون آنکه عنوانی را يدک بکشيم امامی و به گلوله داديم و 

می  فقط يک خط . امی عمل نموديم چون به هيچ حزب و سازمان بستگی نداريم
  .شناسم آنهم خط امام است

موجود است و حاضر ما با اين مختصر توضيحات که تماما ً مبتنی بر مدارک 
باره نامه افشاگرانه  به ارائه آنها در هر مرجع ذی صالح هستيم قضاوت در 

 ۴۸ ».کذايی را به افکار عمومی واگذار می کنيم
 

به ) ماشاءهللا قصاب(پس از انتشار پاسخ آقای ماشاءهللا کاشانی خواه 
ق طی ساب افشاگری قضات سابق دادسرای انقالب، بازپرسان و قضات تحقيق 

نامه دومی به افشاگريهای تازه ای در باره کميته مستقر در سفارت آمريکا 
ما در نامه قبلی خود ... «  : پرداخته و بعد از مقدمه مشروحی عنوان کرده اند که

ضمن فتح باب پيرامون يکی از خطرناکترين نقاط توطئه که تحت نظارت و 
اکنون در گروگان شما (ه آمريکايی ک هدايت کامل به اصطالح ديپلماتهای 

عمل می نمود يعنی کميته مستقر در سفارت آمريکا به سرپرستی ) هستند
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او در کجا به سر می برد، آيا بازداشت است يا فراری  ماشاءهللا کاشانی در اينکه 
چه مقامات مملکتی کراراً  در جرائد گفته بودند که رئيس کميته . مشکوک بوديم

خوشبختانه اولين نتيجه آن نامه به روشن شدن اين . سفارت دستگيرشده است 
بلکه همانطور که  مسئله برای ملت مظلوم ايران است که نه تنها بازداشت نشده 

از مفاد به اصطالح مصاحبه ماشاءهللا قصاب بر می آيد تحت حمايت گروهها و 
فوق الذکر به روشنی بيانگر اين است که  توجه به مصاحبه . مراجع رسمی است

اظهارات از ناحيه يک شخص نيست بلکه از ناحيه مرجعی يا گروهی عنوان 
  .شده است

ما باز هم در حد مقدورات خود مطالب ديگری را صرفاً  به خاطر اينکه توجه 
) نوکران آمريکا يعنی نجات انقالب از چنگ (شما را به اين مسئوليت خطير 

ً مردم را در بيان خواست خود مبنی ب ر افشای توطئه جلب و ضمنا 
امام بودن خود بدون هر  باشد که شما در اثبات رسالت پيرو خط . مصرترنماييم

نوع مصلحت گرايی و طرفداری از گروه و دسته ای اعم از حاکم يا کنار 
توده های مليونی پاسخ گفته و قضيه  گذاشته شده و فقط در خط امام به ندای 

  .ماييدکميته سفارت آمريکا را تا انتها روشن ن
( ماشاءهللا قصاب و حاميانش در مصاحبه کذايی خود با خبرگذاری پارس  -۱ 

گنبد را با استفاده  اقرار کردند که جهانگيری رئيس ساواک )  ۸/۱۱/۵۸کيهان 
از دستورهای هادوی از زندان قصر تحويل گرفته و به کميته سفارت آمريکا و 

  .برده اند ! ؟...بهاز آنجا به سپاه پاسداران و از آنجا 
سئوال خلق مستضعف ايران اين است که : ما هم همين را می گوييم ولی گفتيم 

مراجع معلوم الحالی  يک رئيس ساواک را چرا از بقيه زندانيها جدا کرديد و به 
مثل کميته سفارت آمريکا برديد؟ البد همانطور که در مصاحبه فوق گفته اند 

رئيس ساواک يک ضد انقالب بغير از  عجبا که !! برای دستگيری ضد انقالب
انقالبيون طعمه ديگری هم دارد؟ در اين سند که پيوست ارائه می شود در نامه 

ضمن اعالم اين مطلب که جهانگيری در اختيار است و برای  ای به زندان قصر 
تحقيقات از او استفاده می شود خواسته اند که گواهی نامه اش را بوی تحويل 

هيهات، هيهات، نتيجه تحقيقات رئيس ساواک گنبد جز خدمت به اجنبي و . دهند 
 دشمنی انقالب و بر عليه انقالبيون چيز ديگری است؟

چرا ملت ايران نبايد بداند که هنوز يعنی بعد از ريختن خون دهها هزار شهيد 
بله نه تنها او در  رئيس ساواک کمافی السابق مشغول تحقيق و بازجويی است، 
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يته سفارت و سپاه تحقيق و بازجويی می کرد بلکه در آنجا مأموريتش در کم
در نتيجه گواهی نامه رانندگی دارد،  دستگيری انقالبيون احتياج به رفت و آمد و 

  .که اين را نيز مسئول سپاه پاسداران حل کرده است
گزارش (در سندی که در اختيار شماست : خواهران و برادران دانشجو -۲ 

تهران بتاريخ  ۹۲۸۷  سی شماره . دی. واشنگتن -ت آمريکا به بخش دولتیسفار
و جاسوسان آمريکايی را برای رد گم کردن و روشن )  ۲۸/۵/۵۸يا  ۲۱/۸/۷۹

از طريق . سی. مستقيم به واشنگتن دی نشدن اين موضوع به جای مخابره 
ب که مدعی کنسول آمريکا در کراچی ارسال نموده اند، اين آقای ماشاءهللا قصا

انقالب دستگير نموده، آمادگی خود را برای خدمتگذاری به  ضد  ۴۰۰است 
اعالم نموده است چرا که به گفته » عمليات ويژه«اربابان آمريکايش حتی 

 خودش از انقالب ناراضی است؟ 
اعمال ضد انقالبي ماشاءهللا قصاب بحدی بوده است که اربابان آمريکائيش  -۳ 

لينکن به شماره  ه دستگيری ماشاءهللا در سندی به امضای پس از شنيدن شايع
خود به وزير امور خارجه آمريکا از طريق کراچی  ۷۹اوت  ۱۴مورخ  ۹۰۶۱

ماشاءهللا کاشانی «اعالم می نمايند که اگر  در رديف سوم سطر سه به آخر مانده 
  ».محاکمه و محکوم بشود به خاطر فعاليتهای ضد انقاليش اعدام می شود

عکسی که به پيوست ارسال می شود حکايت از سرسپردگی و خدمتگذاری  -۴ 
به اربابانش می  ماشاءهللا قصاب رئيس کميته ضد انقالب گير سفارت آمريکا 

اين انقالبي آمريکايی در فرودگاه مهرآباد به استقبال چارلز ناس رئيس سيا . باشد
  ...می گيرد در سفارت آمريکا رفته و او را در بغل 

آيا پاسخ خون شهدا اين است که چنين فرد سر سپرده ای نه تنها بازداشت و 
کار شود و اکنون  محاکمه نشود بلکه در سازمان جديدالتأسيس اطالعات مشغول 

نيز از انقالب طلبکار هم بشود؟ آيا سزاوار نيست که ماهيت اين کميته توطئه 
اتوری و تسلط امپرياليستی، سياه ديکت گر برای اين ملت زجر کشيده از دوران 

 روشن شود؟
ما به کليه مقامات مسئول و متعهد، به کليه نيروهای مترقی و به ويژه جناب 

ماهيت کميته سفارت  آقای رئيس جمهور منتخب مردم اعالم می کنيم که افشای 
آمريکا نه بدان معنی است که يک جريان گذشته را لو دهيم نه، نه، افشای اين 

 ۴۹ ».تأثير قاطعی بر آينده انقالب دارد ه های آمريکا را روشن و مسئله توطئ
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بدنبال انتشار افشاگری دوم قضات و بازپرسان دادسرای انقالب، 
اختيار  اطالعيه ای از سوی ماشاءهللا قصاب مسئول کميته سابق سفارت در 

يافته که در کيهان انتشار  ۵۸بهمن  ۱۸روزنامه کيهان قرار گرفته که در تاريخ 
  :اهم آن به شرح زير است

. اِن لَم يکن لَکُم دين و التخافون المعاد فکونوا احرارا ً فی دنياکم -بسمه تعالی « 
  ...زندگی دنيا مرد باشيد اگر دين نداريد و از روز رستاخيز نمی ترسيد الاقل در 

  :نکات زير را برای روشن شدن اذهان عمومی متذکر می شويم
جمله باال که گفتار بزرگترين انقالبي جهان بشريت خطاب به نامردان  با توجه به

در همه پهنه های  روزگار خود و همه نامردان روزگار در همه زمان ها و 
زمين است به اين آقايان می گوييم بي ايمانی شما نه برای ما که برای اکثريت 

د را تحت نام باشيد و مطامع خو ملت مسلمان ما محرز است ولی الاقل مرد 
شما اگر . عنوان نکنيد) بازرسان و قضات تحقيق سابق دادسرای انقالب(فريبنده 

پرده بدر آييد تا مردم بدانند چه کسانی اين مطالب را بهم  مردانگی داريد از پشت 
هر چند کسانی که شما را می . می بافند و برای انقالب اشک تمساح می ريزند

آشنايی دارند کافی است نامه شماره دو شما را شناسند و با طرز کار شما  
است و چه می  بخوانند و بدانند ميوه چينان درخت شهادت کجايشان بدرد آمده 

آنها که با بي ايمانی به اسالم راستين و بي اعتقادی به انقالب و رهبری . خواهند
انند خود را گل سر سبد اين ملت می د آن با تکيه به شهادت پيشگامان سازمان، 

و در حقيقت حق رهبری اين ملت مسلمان را فقط برای خود برسميت می 
دفاع از تمام مسئولين پس از  پيروزی انقالب را  ما در اينجا قصد . شناسند

  .نداريم ولی به اين نکته معتقديم که اين ره که شما می رويد به ترکستان است
شما خطاب به برادران  آری ما هم با تأييد آن قسمت از نامه شماره دو -۳ 

تقاضا می کنيم  دانشجوی خط امام در مورد افشای اسناد مصرانه از اين عزيزان 
آنچه از اسناد النه جاسوسی در ارتباط با ما وجود دارد افشاء کنند تا در معرض 

  .قضاوت مردم قرار گيرد
ارند ما به برادران و خواهران جوان خود که اکثراً  از سنين کمی برخورد -۴ 

اين جمله پردازی ها  هشدار می دهيم فريب اين از خدا بي خبران را نخورند و با 
و تأويالت نابجا و التقاطی آيات و اخبار و احاديث و نهج البالغه که بعنوان 

شود در دام اين دزدان با چراغ گرفتار  تعريف اسالم اصيل بخورد شما داده می 
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دير يا . بنده همه چيز خود را از دست ندهيدنشويد و با اين کلمات و مقاالت فري
  .ديگران روشن است برای شما نيز تبيين خواهد شد زود حقيقتی که برای 

اجباری در انتخاب راه نيست محققا ً . ال اکراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی
  .راه رستگاری و رشد از راه ضاللت باز شناخته خواهد شد

عکسی که در روزنامه مربوطه اين کميته چاپ شده  الزم به توضيح است -۵ 
از دستگيری به  بود لحظه دستگيری ناس توسط اين کميته بوده است که پس 

دستور مقام مسئول دولت آزاد شده و افتخار می کنيم که دستگيرکننده جاسوس 
  اين موقعيت به تقال افتاده ايد؟ چيست که در . سيا و جاسوس شوروی هستيم

جلب نموده و متذکر می  ۱باز هم توجه اين آقايان را به جواب نامه شمارهما  -۶ 
زمينه سازی و اقامه  شويم با بيان کردن جنجال و ايراد اتهامات واهی و 

استدالالت چوبين نمی توانند جلوی محاکمه رفقايشان را بگيرند، جاسوس بيگانه 
د و حال اگر محاکمه او دادگاه ملت محاکمه شو خائن به کشور است و بايستی در 

که گويا هنوز هم دست . مشت شما را نيز باز می کند اين ايراد به خود شماست
  .اين بار منتخب خود را به کعبه آمالتان فرستاده ايد برنداشته و 

ما ضمن استدعای خود از محضر مقدس امام از مقامات مسئول تقاضا می  -۷ 
صفحات جرايد به  از اين اجازه ندهند  نماييم به مسائل مطروحه رسيدگی و بيش

اين الطائالت که اين آقايان هر چند روز يکبار به منظورهای حساب شده که در 
می کنند اختصاص يابد واال ما مجبور  حقيقت خياالت خاص بيش نيست عنوان 

خواهيم بود اين بار بدون پرده پوشی آنچه را که می دانيم افشاء نماييم چون آن 
حاج ماشاءهللا و ديگر برادران . است از محاسبه چه باک است اب پاک را که حس

    ۵۰ ».مستقر در سفارت سابق آمريکا
 

با وجوديکه مطالب مختلف ذکر شده در مورد آقای ماشاءهللا کاشانی 
نکته ضرور  معهذا ذکر چند . به اندازه کافی گويا هستند) ماشاءهللا قصاب(خواه 

  :به نظر می رسد
ر نمی کنم هيچ دستگاهی، جز دستگاه هيتلری و آخونديسم قادر باشد که فک -۱ 

اغفال تودۀ مردم  اطالعيه ای رسمی و دروغين برای خوابانيدن غائله ای و 
و اضافه کند که فالن کس . صادر کند و اينهمه در يک مورد ضد و نقيض بگويد

حبه ها و صورتيکه بر حسب مصا را دستگير و تحويل زندان داده است در 
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اطالعيه ها که بعد از آن تاريخ انجام شده است وی آزاد است و از کارها و 
  .است اقدامات خود پرده برداشته 

ً در اينجا آورده شده است نه تنها  -۲  دو عکسی که در کيهان چاپ شده و عينا 
پيوست ( .حسنه است نشان دهندۀ دستگيری شخصی نيست بلکه مبين رابطه ای 

 )شماره يک
تن از  ۴۰۰بنابر اعتراف صريح آقای خلخالی و خود آقای کاشانی خواه که  -۳ 

مشکوک سفارت را  جنايتکاران رژيم شاه را دستگير کرده و رفت و آمدهای 
صريحا ًاظهار  ارت آمريکا به اينجانب کنترل کرده و همانطوريکه در کميته سف

ی که سفير آمريکا می رود، است که هر جاي يکی از کارهايم اين  اوالً «: داشت
او را تعقيب می کنم و همراه ماشين سفير می روم که ببينم کجاها می رود و با 

نفر را من  ۲۵مالقات می کند و اکثر امرای ارتش را، بيش از  چه کسانی 
آيا پاسخ اين سئوال مثبت نيست  ۵۱» .شناسايی، دستگير و تحويل آقايان داده ام 

به ويژه ژنرالهای شاه که در ارتباط با آمريکا و منبع  که اين دستگيريها و 
آمريکايی ها دستگير  اطالعات بوده اند با توافق سران روحانی و با چراغ سبز 

شده اند؟ و عالوه بر آن اسناد و مدارکی که با آن اسناد به مقامات هشدار می 
  بوده است؟ بوده اند و هشدار ها چه  داده، از کجا بدست می آورده و کدامها 

به هر صورت هدف از تحرير آنچه گذشت آنستکه خواننده را در جريان 
بوجود آمد،  تحوالتی که در نتيجه اشغال سفارت به وسيله چريکهای فدايی خلق 

قرار دهد تا با روشن شدن زمينه قبلی آن به چگونگی اشغال مجدد آن، توسط 
  .دانشجويان پيرو خط امام پرداخته گردد

 

 سفارت و گروگان گيری بوسيله دانشجويان پيرو خط امام اشغال
شب قبل از اشغال سفارت آمريکا، اينجانب در منزل بهجت خانم، 

صدر تلفن  به آقای بنی . خواهر آقای بنی صدر با عده ای از دوستان جمع بوديم
شد، اينکه چه کسی آن شب تلفن کرد را از ياد برده ام، اما وی يکی از بچه های 

که عده ای از دوستان دانشجويان  به آقای بنی صدر اطالع داد . گان گير بودگرو
و در مورد . پيرو خط امام قصد دارند سفارت آمريکا را به اشغال خود در آورند

  .صدر را جويا شد اين عمل نظر آقای بنی 
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آقای بنی صدر، مخالفت خود را با انجام اين عمل با داليل به اطالع آنها رساند 
کشور نيست و عواقبي  اضافه کرد که در وضعيت حاضر اين عمل به صالح  و

آقای بنی صدر و ما مسئله را خيلی جدی تلقی . برای کشور در بر خواهد داشت
آمريکا را چند ساعتی چريکهای فدايی خلق  نکرده  و مثل نوبت قبل که سفارت 

شده بود می  به اشغال خود در آورده بودند، و با دخالت دولت مسئله حل
  .پنداشتيم

 
 ۱۳۵۸آبان  ۱۳عليرغم خوش خيالی ما، فردای آن شب يعنی روز 

اشغال و  سفارت آمريکا توسط دانشجويانی که خود را پيرو خط امام ناميدند، 
کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند و سفارت آمريکا نيز النه جاسوسی ناميده 

آقای دکتر باقر نصيرالسادات  به  شد و همانطوريکه مرحوم مهندس بازرگان
حاج آقا اين مسئله را تأييد «: ساعت بعد از گروگان گيری گفته بود ۲۴سالمی 

ساعت بعد از  ۴۸آقای خمينی   ۵۲ ».کارم خواهد کرد و منهم می روم پی 
گروگان گيری آنرا نه تنها تأييد کرد بلکه آنرا انقالب دوم و بزرگتر از انقالب 

دولت موقت استعفاء داد و شورای انقالب مأمور تشکيل دولت ۵۳ .اول ناميد
بود،  در اين دولت آقای بنی صدر عالوه بر اينکه وزير اقتصاد و دارايی . گرديد

  .سرپرستی وزارت خارجه نيز بعهده وی گذاشته شد
 

اين نکته را خاطر نشان کنم که هدف از بحث و بررسی مسئله گروگان 
تحرير در  يدادهايی نيست که ديگران آنرا به رشته گيری تکرار مطالب و رو

آورده و در اطراف آن بحث کرده اند، بلکه هدف پرداختن به آن مسائل  و 
و کسی بدانها نپرداخته و  رويدادهايی است که حول و حوش مسئله دور می زند 

يا کسانی به بعضی از آنها اشاره کرده و از کنار آن گذشته اند و در صدد 
  .داليلی بر نيامده اند ن و يا روشن ساختن مسئله بنابه شکافت

کوشش اينجانب بر اين است که در پرتو روشنايی انداختن به وقايع و 
آن، خوانندگان و  رويدادهايی که در اين رابطه بوقوع پيوسته و نتايج حاصله از 

محققين با حالجی کردن آن در ذهن نقاد خود، بتوانند به پاسخ اين سئوال مطرح 
، توسط آمريکايی ها و .ا. خ. پ . آيا اشغال سفارت آمريکا وسيله د: شده که

عوامل داخلی آنها طراحی شده و مستقيم يا غير مستقيم، دانشجويان عامل اجرای 
گيری عمل ناپخته ای بوده، که از مغز چند دانشجو  آن شده اند و يا گروگان 
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گذشته و طراحی شده و به اجرا در آمده است و سپس به عنوان وسيله ای در 
قوط دولت موقت و حذف آزاديخواهان در جهت ديگران و خود، برای س دست 

  .دسترسی پيدا بکنند استقرار ديکتاتوری مورد بهره برداری قرار گرفته است، 
برای قرار گرفتن طرح مسئله در بستر مناسب خود الزم است ابتدا به مطالب 

  :زير پرداخته شود
  زمينه های تاريخی مسئله گروگان گيری -۱ 
  وگان گيریطرح و طراحان گر -۲ 
  ...آيا گروگان گيری تنها کار عده ای دانشجو بود و يا -۳ 

تا با توضيح سه مطلب فوق، ساير مطالب بهتر درحيطه شناسايی و تحقيق قرار 
  .بگيرد

 

  زمينه های تاريخی مسئله گروگان گيری -۱ 
به گروگان گرفتن کارکنان سفارت و يا مأمورين دولتی يک کشوری در 

که سفارت  ، در تاريخ بي سابقه نيست و بارها اتفاق افتاده است کشوری ديگر
يک دولتی در کشوری ديگر اشغال شده و يا مأمورين آن به گروگان گرفته شده 

  .فيصله يافته است اند ولی بعد از اندک مدتی مسئله به نحوی 
نظير آنچه در ايران  -به گروگان نگاهداشتن مدتی طوالنی، کارکنان سفارتی 

دانشجويان پيرو    ظاهرا . در تاريخ جهان يک عمل بي سابقه است -اتفاق افتاد 
. روز کارکنان سفارت آمريکا را در گروگان خود داشتند ۴۴۴خط امام مدت 

سابقه است، حل مسئله  همچنانکه نگهداری گروگانها در چنين مدت طوالنی، بي 
بفرد است چرا که و فرجام آن نيز بصورتی که واقع شد، فريد و منحصر 

هدفی به نفع کشور خودی صورت می  معموال ً گروگان گيری برای رسيدن به 
گرفته است ولی اين بار به شرحی که در همين نوشته خواهيد خواند، نگهداری 

  . برای کشور ببار آورد آنها، بهای سنگينی 
 
ن گيری در در کشور ما، برای اولين بار آقای اسدهللا علم از طرح گروگا -۱/۱ 

 ۱۳۵۴شهريور  ۶شنبه  سنای آمريکا سخن به ميان می آورد وی در خاطرات، 
در رابطه با کشته شدن سه مستشار نظامی آمريکا توسط مجاهدين خلق، شاه 
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تسليت ما را به او و . سفير تلفن کنيد در اسرع وقت به «: دستور می دهد
. صی هم به آنها نوشته شودنامه خصو ضمناً . های قربانيان ابالغ کنيدخانواده

باالترين مستمری را که می توان در چنين مواردی  که . به ارتش بگوييد
ضمناً  ترتيبي دهيد از طرف . پرداخت، درست مشابه شهدای خودمان، بپردازند

اجتماعی در بار نمايندگان مخصوص به ديدن هر يک از خانواده ها در  بخش 
عقيدۀ ما  ، به سفير اطالع برسانيد که به عالوه برآن. منازل خودشان بروند

آنها از سنای آمريکا و سئواالت . تقصير اين جنايت به گردن کمونيستهاست
تعدادی از . برداری کرده اند احمقانه ای که در کميته های آن می شود بهره  

سناتورها اظهار داشته اند که ممکن است روزی مستشاران آمريکايی به 
  ۵۴».ندگروگان گرفته شو

 
بعد از اشغال سفارت آمريکا و بحران گروگان گيری و حمله عراق به  -۲/۱ 

برای ما چنين نقل  ايران، سرهنگ فکوری فرمانده نيروی هوايی و وزير دفاع  
روزی از روزها . يکسالی قبل از انقالب در آمريکا دوره ای می ديده است: کرد

ه حل آن را از دانشجويان طلب می کند و را استاد سر کالس مسئله ای طرح می 
استاد می گويد ممکن است روزی در يک کشور دوست آمريکا، مخالفان و . کند

در اين . سفارت را اشغال کنند و اعضاء آن به گروگان گرفته شوند يا مردم 
نقل (بزند؟  رابطه برای نجات جان گروگانها، آمريکا به چه اقداماتی بايد دست 

  )به مضمون 
بنی صدر نيز قريب به همين مضمون از سرهنگ فکوری نقل  آقای

که  سرهنگ فکوری فرمانده نيروی هوايی برايم تعريف کرد «: کرده است
از جمله مسائلی که به او . يکسال قبل از انقالب، در آمريکا دوره می ديده است

گيری اعضاء سفارت  و همدورئي هايش داده بودند حل کنند، مسئله گروگان 
صورت مسئله اين بوده است که در . يکا در يک کشور دوست بوده استآمر

می شود و سفارت آمريکا از سوی  يک کشور دوست آمريکا، انقالب واقع 
سياست آمريکا چه . انقالبيون اشغال و اعضاء آن به گروگان گرفته می شوند

صدر در اين البته آقای بنی  ۵۵ »گروگانها را نجات داد؟ بايد باشد و چگونه بايد 
  :رابطه می گويد

ربط اين مسئله را با وقوع گروگان گيری نمی دانم، اما با داستان شورای « 
خارجه در آن  که بر اثر اعالميه آقای خمينی نتوانستم بعنوان وزير  ۵۶امنيت
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شرکت کنم و اميد به پيروزی از بين رفت، دست خود آمريکا را در وقوع مسأله 
 ۵۷».در کار ديدم

 
قبل ازگروگان گيری و اشغال سفارت توسط دانشجويان پيرو خط امام،  -۳/۱ 

، ۱۳۵۷ديماه   ۵سفارت آمريکا دو بار ديگر اشغال شده بود، دفعه اول در 
سازمان چريکهای فدايی خلق آنجا را اشغال کردند که با کمک دولت وقت، آنجا 

برای بار  ۱۳۵۷ بهمن ۲۴در روز  سپس  ۵۸ .را از چنگ اشغالگران آزاد کردند
دوم سفارت آمريکا توسط چريکهای فدايی خلق اشغال و اعضاء آن به گروگان 

دخالت آقای دکتر يزدی معاون نخست وزير غائله خاتمه يافت  گرفته شدند که با 
سفارت  و جهت تأمين امنيت سفارت کميته ای به سرپرستی ماشاءهللا قصاب، در 

البته . مورد بطور مشروح بحث شده استايجاد شد که در فصل گذشته در اين 
در ايران می » سيا«عمليات  جان کلی آمريکايی در افشاگری خود در مورد 

و خود آمريکايی ها طراحی شده » سيا«گويد که برنامه اين اشغالگريها توسط 
       ۵۹ .است

 
درست يکماه قبل از اشغال سفارت و گروگان گيری وسيله دانشجويان  -۴/۱ 

سازمانی است که  خط امام، سازمان توحيدی صف که يکی از هفت پيرو 
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی را تشکيل دادند  پيشنهاد می کند که ساختمان 

  .کنيد سفارت آمريکا را تبديل به بيمارستان 
 ۱۷سازمان توحيدی صف طی اطالعيه ای که به مناسبت سالگرد جمعه خونين 

بعنوان يک «می خواهد  دولت موقت جمهوری اسالمی  از) جمعه سياه(شهريور 
را که ) متر  ۱۱۵۰۰۰به مسافت ( عمل انقالبي و سمبليک محل سفارت آمريکا 

از آن نداريم و هميشه در جهت غارت ملتهای  تجربه ای جز ويرانی و بدبختی 
مستضعف بوده، تبديل به يک بيمارستان مجهز نموده و در اختيار معلولين و 

 ۶۰ ».انقالب اسالمی قرار دهند ين مجروح
 
واحد سه، در محبس  ۶هنگامی که اينجانب در زندان قزل حصار بند  -۵/۱ 

مشکينی، فرزند آيت  واليت فقيه به سر می بردم روزی از روزها آقای حسين 
بعد از آشنايی و ايجاد رابطه با وی، گهگاهی . هللا مشکينی را به بند ما آوردند

يکی از روزها در حين  ۶۱ .می کرديم ل قدم زدن با هم گفتگو در حياط  در حا
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گفتگو، وی از من پرسيد، در مورد اشغال سفارت آمريکا و گروگان گيری چه 
پاسخ دادم، نظرم و آنچه را می دانستم  در چهار سر مقاله  اطالعی داريد؟ بوی 

ختم و اضافه و به توضيح آنها پردا ۶۲روزنامه انقالب اسالمی انتشار پيدا کرد
کردم شبي که فردای آن سفارت را اشغال کردند و آمريکائيان را به گروگان  

صحبت کردند و  گرفتند، بچه های خط امامی همان شب با آقای بنی صدر تلفنی 
آقای بنی صدر مخالفت خودش را با اينکار اعالم داشت و . نظر وی را پرسيدند

ولی روز بعد اعالم شد . اين عمل نزنند سعی کرد آنها را قانع سازد که دست به 
بعد از اين . که سفارت آمريکا به اشغال دانشجويان خط امام در آمده است

من اطالعات ديگری ندارم و ! همين؟ گفتم، بله: گفت توضيحات حسين مشکينی 
مدتها قبل از اشغال «: وی گفت. مثل اينکه شما در اين مورد اطالعاتی داريد

من در دو جلسه که در مورد اشغال سفارت آمريکا صحبت شد، آمريکا  سفارت 
جلسه شرکت  حضور داشتم و نام چهار پنج نفری را ذکر کرد که در اين دو 

. داشته و در رابطه با گروگان گيری و اشغال سفارت آمريکا صحبت کرده اند
 نامشان بيادم مانده دکتر حسن آيت، از کسانی که در آن جلسه شرکت داشته و 

موسوی خوئينيها و فاضل است و بطوريکه وی نقل می کرد موسوی خوئينيها 
پيوسته است و در آن جمع طرح اشغال سفارت آمريکا  در جلسه دوم به آن جمع 

 ۶۳ ».طراحی شده است

 

  طرح و طراحان گروگان گيری -۲ 
  :از خاطرات محمد موسوی خوئينی ها نقل شده است

سه نفر از . در صدا و سيما بودم» امام«در آن روزها، بنده به نمايندگی « 
طبق قرار » زاده اصغر «و » بيطرف«، »مير دامادی«برادران دانشجو آقايان 

ابتدا پس از گفتگوی کوتاهی از اوضاع . قبلی به محل کار بنده در جام جم آمدند
. ی آن در جامعهو بازتاب منف » دولت موقت«جاری کشور و ازعملکرد 

ً در ميان نيروهای انقالبي، مبنی بر اينکه سمت و جهت دولت به  خصوصا 
خود را در ميان گذاشتند و در بيان لزوم طرح،  برادران طرح . سوی آمريکاست

در » سيا«اضافه کردند که طبق اطالعات بدست آمده  يکی از عناصر مهم 
گويا به دنبال اهداف خاصی در  و. ديپلمات آمريکايی وارد ايران شد پوشش يک 



 ۱۱٦        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

بودم و  ابتدا نظر بنده را جويا شدند که من هم موافق . مقابله با انقالب وارد شد
با چنين اقدامی » حضرت امام«تأييد کردم و سپس پرسيدند که به نظر شما 

چنين نتيجه گرفتم که  موافق خواهند بود يا نه؟ بنده در ضمن تحليل کوتاهی 
  .وافق خواهند بودايشان قطعا ً م

حضرت «در اينجا از من خواستند که بروم قم و طرح برادران را با 
بخواهم تا  در ميان بگذارم و به اطالع ايشان برسانم و نظر ايشان را ) ره(» امام

مخالفت » امام«بنده با طرح قضيه خدمت . در صورتيکه موافق باشند، اقدام شود
توضيح دادم که برادران نيز قانع شدند  خالفت کردم و داليل خودم را برای اين م

بالفاصله به اطالع ايشان برسانيم و » النه«و قرار بر اين شد که پس از تصرف 
کردند، سريعاً  محل را ترک کنيم و نيز ساعت شروع کار در  چنانچه مخالفت 

همان جلسه مشخص شد و قرار بر اين شد که بنده در ساعتی مقابل در النه 
که . شوم که تا حدودی روشن شده باشد که کار طبق برنامه پيش می رودحاضر  

مسير دانشگاه تا النه،  همين کار هم انجام شد و البته به دليل ترافيک آن روز در 
رسيدم و پس از ورود به در النه جاسوسی و » النه«مقداری ديرتر به در 

) ره(» حضرت امام«پيشرفت کار، با دفتر  آشنايی مختصری از محيط و جريان 
در قم تماس گرفتم و پس از توضيح مختصر اصل طرح و مراحل انجام شده 

برسانند و به ) ره(آقا، از ايشان خواستم به اطالع  حضرت امام  برای حاج احمد 
به اين  ايشان از قول من عرض کنند که نسبت به برادران و خواهران که دست 

حضرت «ی مسلمان و تابع رهبری و مقلد کار زده اند مطمئن باشند که نيروها
نظر مخالفی دارند، ما منتظر  هستند وليکن اگر نسبت به اصل کار، ) ره(» امام

  .جواب هستيم
آقا از قم تلفنی اطالع دادند که » حاج احمد«به هر حال پس از چند دقيقه 

 ۶۴ ».داريد خوب جايی را گرفته ايد محکم نگه «: فرمودند» حضرت امام«
 

دانشجويان طراح : ته حائز اهميت در اين گفته آقای خوئينی ها اينکهنک
  :اند اشغال و گروگان گيری دو دليل برای انجام طرح خود ذکر کرده 

و بازتاب منفی آن در » دولت موقت«علت انجام اين طرح را عملکرد  -۱ 
لت و سوی دو جامعه خصوصا ً در ميان نيروهای انقالبي، مبنی بر اينکه سمت 

  .به سوی آمريکاست البته به زعم خودشان
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در پوشش يک » سيا«طبق اطالعات بدست آمده، يکی از عناصر مهم  -۲ 
در مقابله با  ديپلمات آمريکايی وارد ايران شده و گويا به دنبال اهداف خاصی 

  .انقالب  وارد شده است
از آن نام می  بر اساس داليل ذکر شده، بايستی اين جلسه ايکه آقای خوئينی ها

برژينسکی مشاور  برد، قبل از مالقات مرحوم مهندس بازرگان در الجزيره، با 
که درغيراين . امنيتی کاخ سفيد آمريکا و قبل از رفتن شاه به آمريکا بوده باشد

مورد پسندتری برای اجرای طرح خود  صورت دانشجويان داليل محکمتر و 
  .افتاده مبهمارائه می دادند و نه دو دليل پيش پا 

اگر به زعم آقای خوئينی ها، دانشجويان تابع رهبری و مقلد آقای خمينی بودند 
دولت موقت نبود و  نبايستی از خود سئوال می کردند اگر آقای خمينی موافق 

چرا از مرحوم وی دولت به سوی آمريکاست اوالً فکر می کرد که سمت و س
اره گيری کند و ثانيا ً نخست وزير کن بازرگان نخواست که از سرپرستی دولت 

را تقديم  بازرگان تا قبل از اشغال سفارت وسيله شما ، چندين بار استعفای خود
چه دليلی  -۶۵که حتی در مطبوعات نيز منعکس است  -آقای خمينی کرده بود

داشت که استعفای وی را نپذيرفت، چه نياز به اشغال سفارت و گروگان گيری 
ت از کار کناره گيری کند؟ و ثالثا ً اين اطالعات دم بريده، پوچ دولت موق بود تا 

ه به ايران آمريکايی ک اين شخص . و بي معنی را از کدام منبعی دريافت کرديد
در رابطه با اهداف خاص در مقابله با انقالب وارد شده و  وارد شده و احتماالً 

بوده که از ديد  ديپلمات است چه کسی در پوشش » سيا«يکی از عناصر مهم 
همه پنهان بوده، جز چند دانشجو و منبع آنها و آنهم به احتمال اينکه در رابطه با 

دست  البته بعدها معلوم شد که اين اطالع   !قصاص قبل از جنايت انقالب است؟ 
که بخشی از اعضای اين سازمان جزو  – سازمان مجاهدين انقالب اسالمی پخت

 .به آنها منتقل شده است بوده  و –گروگان گيرها بوده اند 
 
وقتی دولت آمريکا شاه را به آمريکا برد، در تهران شايع شد که دولت    

سلطنت  آمريکا شاه را به آمريکا برده است تا در آنجا به سود فرزندش از 
استعفا کند و آمريکا سلطنت فرزند او را به رسميت بشناسد و اين خبر به اندازه 

ماهی که از پيروزی  ۹قريب  را نگران ساخته بود که بعد از ای آقای خمينی 
تا زمانيکه شاه را به آمريکا  - ۵۷و حتی از اوايل آذر ماه  -انقالب می گذشت
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عليه آمريکا بر زبان رانده است حمالت  ۶۶تيزی بردند، کمتر مطالب تند و 
  .سختی را به آمريکا آغاز کرد

ينی در مجموعه ای به نام صحيفه کليه گفته ها و نوشته های آقای خم
انقالب يعنی بعد  مطالب وی در مورد آمريکا، بعد از پيروزی . نور مندرج است

، از جلد پنجم آن ۵۸تا بردن شاه به آمريکا در آبان ماه  ۵۷بهمن  ۲۲از 
 قسمت از شروع می شود و اين  ۹۱مجموعه و از صفحه 

بار نام آمريکا  ۶در اين دوره . را در بر می گيرد ۲۲/۱/۵۸تا  ۵۷بهمن  ۲۲ 
  .برده شده است

بار نام آمريکا برده  ۱۵، در اين دوره ۵/۳/۵۸تا  ۲۲/۱/۵۸جلد ششم از تاريخ 
  .شده است

بار نام آمريکا برده  ۲، در اين دوره ۱۳/۴/۵۸تا  ۵/۳/۵۸جلد هفتم از تاريخ 
  .شده است

بار نام آمريکا برده  ۳، در اين دوره ۶/۶/۵۸تا  ۱۳/۴/۵۸جلد هشتم از تاريخ 
  .شده است

بار نام آمريکا برده شده  ۳، در اين دوره ۲۰/۷/۵۸تا  ۶/۶/۵۸جلد نهم از تاريخ 
  .است

که آقای خمينی به علت بردن شاه  ۵۸آبان ماه  ۶تا  ۲۰/۷/۵۸جلد دهم از تاريخ 
ه يکبار نام آمريکا برد اين جلد،  ۶۰می پردازد يعنی تا صفحه  به آمريکا به سخن

  .شده است
يعنی در طول  ۵۸تا بردن شاه به آمريکا در آبان ماه  ۵۷بهمن  ۲۲مجموعاً  از 

غالبا ً حمله تند و تيزی  که . بار نام آمريکا را به زبان آورده است ۳۰ماه فقط  ۹
  :را در بر نمی گيرد و بيشتر مطالب معمولی است به ترتيب زير

ها، فدايی ها خرمن آتش زن ها، عمال مورد، در اين رابطه است که کمونيست ۵ 
  .آمريکا هستند

مورد، در اين رابطه است که فرانسوی ها و ديگران از جانب آمريکايی ها  ۴ 
  .بيندازد پيغام آورده اند که سفر خود را به ايران کمی به تأخير 

مورد آمريکا و شرق و غرب می خواهند ما را غارت کنيد و آمريکا دشمن  ۲ 
  .بشرق و غر

مورد، در اين رابطه است که با وجوديکه آمريکا و انگليس حامی محمد رضا  ۳ 
  .بوده اند، ملت پيروز شده است
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اعدام القانيان و اعدامها : مورد از مخالفت آمريکا و سناتورهای آمريکايی از ۳ 
  .و اينکه چرا مخالفت می کنند

اسلحه خريد و برای مورد اينکه محمد رضا، ذخاير و نفت ما را داد و  ۳ 
  .آمريکايی ها پايگاه درست کرد

آمريکا باز چشمش به ايران و نفت ايران است، آمريکا فکر نکند : موارد ديگر
رضا و آمريکا  رژيم برگشتنی است، آمريکا دست از ما بر نمی دارد، محمد 

ير مانع رشد ملت بودند، می خواهند هميشه ما جيره خوار آمريکا باشيم، آفريقا ز
همين سازمانهای سياهپوست است،  يوغ آمريکا است، االن آمريکا گرفتار 

 ۵۰ملت ما بيش از  ،آمريکا و شوروی آدم کش هستند، در افغانستان و لبنان
انگليس تحت فشار آن رژيم منحوس بود، آنهائي که در  سال بواسطه آمريکا و 

که در رأس آنها  روز قدس شرکت نکردند مخالف اسالم هستند، دشمنان اسالم
  . آمريکا و اسرائيل است، هر کدام از اين موارد يک بار آمده است 

 
، آقای خمينی در ۶/۸/۵۸بعد از بردن شاه به آمريکا، در تاريخ 

  :سخنرانی خود در جمع مسئوالن جهاد سازندگی قم، برآشفت و اظهار داشت 
مريکا دشمن شماره اول شما می دانيد که اآلن توطئه باز در کار است و آ... « 

است برده است  باز اين شخص خائن را به بهانه اينکه مريض . بشر و ماست
آمريکا و ما نمی دانيم که آيا صحيح می گويند يا نه، بلکه بعضی اطبايی که در 

کردند گفتند مرض اين مرضی نيست  آنجا بودند و مطالعه بعضی پرونده ها را 
او در همانجا هم که بود می شد که همانجا باشد . شدکه احتياج به آمدن آمريکا با

معلوم می شود که يک توطئه ای در کار است، البته ديگر  از اين . و معالجه کند
محمد رضا قابل اينکه يک آدمی بشود و بتواند يک نفسی بکشد اين نيست ليکن 

   ۶۷» ...اين قدرتمند ها و شياطين. اين را آلت قرار می دهند 
بر دانش آموزان، «: آبان گفت ۱۳ر پيام خود به مناسبت روز و سپس د

خود را عليه  دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است که با قدرت تمام حمالت 
آمريکا و اسرائيل گسترش داده تا آمريکا را وادار به استرداد شاه مخلوع 

 ۶۸» .محکوم کنند و اين توطئه بار ديگر شديدا ً . جنايتکار نمايند
بعد از اشغال سفارت و گروگان گيری لبه تيز حمله ها را متوجه آمريکا و بويژه 

آن دو دليل پيش پا افتاده  بنابراين با اين واقعه ديگر نيازی به . شخص کارتر کرد
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مبهم نبود، و اين خود بهترين مستمسک در رابطه با اجرای طرح ارائه شده می 
  .بود

خوئينی ها در رابطه با مسئله گروگان به هر حال اين مطلب را که آقای 
که در زمان  عنوان کرده است، با گفتگويی  ۱۳۷۹گيری و طرح آن در سال 

اشغال سفارت، با روزنامه انقالب اسالمی در محل سفارت بعمل آورده است 
  :آقای خوئينی ها می گويد. مقايسه کنيد

بودم که به من ) راديو و تلويزيون(صبح در محل کارم جام جم  ۱۱ساعت « 
سفارت آمريکا را در  اطالع دادند يک گروه از دانشجويان مسلمان می خواهند 

زمانی به اينجا رسيدم که . اعتراض به دولت آمريکا به تصرف در آورند
آنجائيکه آنان را می شناختم و می دانستم  از . سفارت در اختيار دانشجويان بود

هيچ گروه دسته ای وابسته نيستند به آنان که صد در صد در خط امام هستند و به 
 ۶۹» .پايان اين حرکت اينجا خواهم ماند ملحق شدم و تا 

 
به ايشان خبر داده اند  ۱۱که ساعت : آقای خوئينی ها در ابتدا می گويد

اما سپس  . که يک گروه دانشجوی مسلمان می خواهند سفارت را اشغال کنند
می شناخته و می دانسته است که صد در صد آنان را  که قبالً : وان می کندعن

با زبان بي زبانی می . نيستند در خط امام هستند و به گروه و دسته ای وابسته 
رابطه و يا جلساتی داشته و يا با هم همکاری  که با گروگان گيرها قبال ً: گويد

اينصورت چگونه است شخصی گروهی را بشناسد و  می کرده اند، در غير 
از اين بيان . صد در صد در فالن خط هستند و به جايی وابسته نيستندبداند که 
طرح و نيز استشمام می شود که اينها از قبل با هم گروگان گيری را  اين بو 

  .کرده اند برنامه ريزی

 

  طرح و برنامه با همکاری سپاه ۱/۲ 
آقای محسن رضايی فرمانده سابق اطالعات سپاه و سپس فرمانده کل 

  :اسداران در سخنرانی خود در گيالن گفته استسپاه پ
بازرگان با برژينسکی . در دولت موقت حرکاتی صورت گرفت که نسنجيده بود

. مالقات می کرد فروهر در کردستان با دموکراتها . در الجزاير مالقات کرد
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خالصه امام اينها . دولت موقت آمد انتخابات برقرار کند که به او مربوط نبود«
دانشجويان خط امام پيش من آمدند که ما  . اثر نکرد. اين کار نهی فرمود را از

دوباره جامعه با حمله به سفارت شفاف . می خواهيم سفارت آمريکا را بگيريم
آقای «و  ۷۰».به حال اول برگشت و ابهامات بر طرف شد شعارها دوباره . شد

با نشريه عصر ما محسن ميردامادی يکی از سران گروگان گير در مصاحبه ای 
گفت ما می دانستيم که وقتی سفارت آمريکا را تصرف می کنيم دولت موقت  

 ۷۱ ».استعفا می دهد
از آقای ميردامادی و ساير گروگان گيرها پرسيدنی نيست که شما از کجا می 

دهد؟ مگر شما با  دانستيد که با تصرف سفارت آمريکا دولت موقت استعفاء می 
کرده بوديد؟ يا اينکه با آقای خمينی و کسانی از حلقه دولت موقت هماهنگ 

اينصورت اگر آقای خمينی شما  اسرار وی هماهنگ کرده بوديد، زيرا در غير 
را تأييد و آنرا انقالبي بزرگتر از انقالب اول نمی ناميد، شما نيز چيزی در حد 

از منابع  شديد و يا بدتر از آن و يا اينکه ممکن است چريکهای فدايی خلق می 
 ديگری به شما اطالع رسيده باشد؟

آقای بهزاد نبوی سخنگوی دولت و مسئول مذاکره در مورد گروگانها 
خرداد  ۲۹  در مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی خود، بعد از ظهر دوشنبه 

آقای نبوی در «: ، در مورد سئوال خبرنگار روزنامه انقالب اسالمی۵۹
درختی بود که ديديم   ته ايد که گروگان گيری مانند مصاحبه راديويی خود گف

لطفا ً در مورد بهره ها و ثمرات اين درخت در رابطه با مسائل . ديگر ثمر ندارد
  .توضيح دهيد داخلی و کسب قدرت جناح خاصی 

. بنظر من اشغال جاسوسخانه ثمرات بسياری برای ما داشت« : سخنگوی دولت 
و . هيچ چيز نيست طان بزرگ آمريکا ثابت شد که از نظر خارجی غولی بنام شي

روزی که جاسوسخانه اشغال شد بعضی افراد دست و دلشان می لرزيد که چه 
 جاسوسخانه دولت فخيم آمريکا زد؟ پيش خواهد آمد و مگر می شود دست به 

همچنين مردم ما نشان . و مردم ما ثابت کردند که می شود با ابرقدرتها در افتاد
  .انجام می شود ه زير پوشش مأموريتهای ديپلماتيک چه فجايعی دادند ک

از نظر داخلی اشغال جاسوسخانه به انسجام نيروها و وحدت مردم و شناخت 
جاسوسخانه سالهای بسياری  بهتر امپرياليسم آمريکا کمک فراوان کرد، و اسناد 

از و از اين مهمتر جناح خاصی . برای آموزش سياست خارجی ما مهم است
خاصی که فکر می کرد، در اين دنيا نمی شود،  ، جناح ۷۲قدرت به زير کشيده شد
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آقای نبوی قبل از پاسخ به سئوال خبرنگاران در  ۷۳».مستقل زندگی کرد
و تلويزيونی در مورد گروگانگيری از جمله اظهار داشت  کنفرانس مطبوعاتی 

کا در ايران، هر سال دخالت مستقيم آمري ۲۵بديهی است که پس از ... . «
وی . کشوری بجای ما بود عکس العمل شديدتری نسبت به اين مسأله داشت 

ايران و آمريکا عده  اضافه کرد بدنبال پيروزی انقالب اسالمی و تيرگی روابط 
اما . ای تصور می کردند که آمريکا به ايران حمله نظامی خواهد کرد

گرفتن جاسوسان  ی و گروگان دانشجويان پيرو خط امام با اشغال النه جاسوس
   ۷۴ ».آمريکايی اقدام آنان را خنثی کردند

 
آقای سيد محمد خاتمی رئيس جمهور که امروز در رابطه با مسئله 

گروگانگيری و  مسئله : گروگان گيری و اشغال سفارت آمريکا اظهار می دارد
سرپرست اشغال سفارت آمريکا، يک کار نپخته احساسی بود، آن روز که وی 

وی در يادداشتی تحت . کرده است کيهان بود در کدام سمت و سوء عمل می 
اينجا الزم است که يکی از بزرگترين ...« :می گويد ... » کارتر رفت«عنوان 

ستايش بنشينيم و کار بزرگ اشغال مرکز فرمانروايی  فرازهای انقالب را به 
مسلمان پيرو خط امام گرامی آمريکا بر ايران زمان شاه را بوسيله دانشجويان 

اين عمل بزرگ بود که توطئه وحشتناک آمريکا را در زمينه نفوذ در . بداريم 
اسالمی خنثی کرد و به  نوپای  ۷۵مراکز باالی تصميم گيری و اجرايی جمهوری

مردم شهيد داده ايران آگاهی فراوان بخشيد تا بتوانند نقشه های بعدی آمريکا را 
جاسوسی بر مردم معلوم شد نقش بر آب  افشای اسناد النه  که بخشی از آن با

  .کند
ولی بهر حال اشغال مرکز فرمانروايی آمريکا بر ايران، باين مبارزه اوجی تازه 

سازش و تسليم در برابر  بخشيد و تصميم ملت مسلمان ايران را به رد هر گونه 
زيزانی که به اين چهرۀ دوست داشتنی ع. اين ابرقدرت خونخوار با ثبات رساند

عملشان مورد تأييد امام امت قرار گرفت، هيچگاه  ابتکار شجاعانه دست زدند و 
  ۷۶.»از خاطرۀ تاريخ مبارزات خونبار اسالمی در اين مملکت زدوده نخواهد شد

 
از ثمراتی که به زعم آقای بهزاد نبوی، اشغال سفارت و گروگان گيری برای 

  :نکته حائز اهميت استملت ايران در برداشته دو 
  ۷۷ ».از همه مهمتر جناح خاصی از قدرت به زير کشيده شد«و  -۱ 
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بدنبال پيروزی انقالب اسالمی و تيرگی روابط ايران و آمريکا عده ای « -۲ 
اما دانشجويان  . تصور می کردند که آمريکا به ايران حمله نظامی خواهد کرد

گروگان گرفتن جاسوسان آمريکايی  پيرو خط امام با اشغال النه جاسوسی و
 ۷۸ ».اقدام آنان را خنثی کردند

جهت روشن شدن دو نکته فوق الذکر و اينکه آيا سازمان مجاهدين انقالب 
دانشجويان پيرو خط  اسالمی جزو برنامه ريزان پشت پرده و حاميان نظامی 

  .نيست امام بوده يا خير؟ توضيح مختصری در مورد اين سازمان خالی از فايده

 

  سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و گروگان گيری ۲/۲ 
آقای بهزاد نبوی، سخنگوی دولت رجايی و وزير مشاور در امور 

مهمترين  است يکی از ... اجرايی و مسئول مذاکره و امضای بيانيه الجزاير و 
رهبران بلند پايه سازمان مجاهدين انقالب که از وحدت هفت سازمان کوچک در 

سازمان نظامی بود بعضی از  اين سازمان که . ايل انقالب بوجود آمده استاو
  ۷۹ .اعضاء آن جزو فرماندهان نظامی سپاه پاسداران و اطالعات سپاه بودند

، زندان ها، دادگاههای انقالب و ۸۰اين سازمان در کميته های انقالب
ها  زجويی بازداشتها و با سپاه پاسداران نقش داشت و حتی در دستگيريها،

همچنانکه در بخش دستگيری سعادتی مالحظه کرديد، جزوه . شرکت می کرد
سازمان انتشار پيدا کرد  بازجويی حماد شيبانی و محمد رضا سعادتی توسط اين 

همانگونه که در .و به احتمال قوی خود در آن بازجويی ها شرکت داشته اند
گروگان گيرها از همان  بخش آتی خواهد آمد، دانشجويان پيرو خط امام و 

لحظات اول اشغال سفارت تا پايان کار گروگان گيری و امضاء بيانيه به وسيله 
رابطه آقای محسن رضايی  در اين. اند آقای نبوی، درکنف حمايت سپاه بوده 

يکی ديگر ازاعضاء بلند پايه سازمان آشکار می سازد که دانشجويان پيرو خط 
  .سفارت آمريکا را بگيريم اند که می خواهيم امام پيش ايشان آمده و گفته 

البد اين مراجعه به وی برای برنامه ريزی و کمک و يا موافق گرداندن سپاه 
پاسداران و گفته  عمل سپاه . پاسداران و مجاهدين انقالب اسالمی بوده است

  . آشکار دانشجويان پيرو خط امام نيز همين را نشان می دهد
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ذکر شده، به توضيح دو ثمره ايکه به زعم آقای بهزاد  حال با توجه به مطلب
  :نبوی، گروگان گيری در برداشته می پردازم

نکته اول اين بود که گروگان گيری جناح خاصی را از قدرت به زير 
بيان اتهام  اما با  -نيز با وی ۸۱در اين نکته آقای سيد محمد خاتمی. کشيده است

تا آنجا که وی در مورد گروگان گيری . تبه نوعی مشترک اس -گرأيانه تری 
نفوذ در مراکز باالی تصميم  توطئه وحشتناک آمريکا را در زمينه « : می گويد

 ۸۲» .گيری و اجرايی جمهوری نوپای اسالمی خنثی کرد
در هر دو مورد با وجوديکه گفته ها صريح اظهار نشده اند اما روشن است که 

  .است ت و نهضت آزادی منظور به زير کشيده شدن دولت موق
که پيرو امام و واليت فقيه بوده  شما بطوريکه خود اظهار می داريد اگر واقعا

دانستيد و يا مطلع  چگونه نمی  ايد و نه در صدد تصرف قدرت به هر قيمت، پس
نبوديد که مرحوم مهندس بازرگان تا قبل از اشغال سفارت آمريکا بوسيله 

تقديم آقای خمينی کرده بود  ين بار استعفای خود را دانشجويان پيرو خط امام چند
 و آقای خمينی استعفای ايشان را نپذيرفته بود؟

آقای بازرگان به جز همان يکی دو ماه بعد از پيروزی انقالب که دولتش 
روحانيت حلقه  دادگاههای انقالب و سپاه پاسداران را تشکيل داد و آقای خمينی و 

، آنرا از دست وی در آوردند، نه تفنگ چی داشت و اسرارش به دستياری شماها
عالوه بر اين، همه می دانند که . کند نه سپاه و لشکری که در مقابلش ايستادگی 

آقای مهندس بازرگان شخصی بود که اگر آقای خمينی بوی تکليف می کرد و يا 
قدر خود از کار کناره می گرفت اگر شما اين جناح را اين اشاره ای، بالفاصله 

خطرناک می ديديد و يا اينکه آمريکا تا اين حد خطرناک در آنها نفوذ کرده بود، 
پرسيدنی نيست که چرا اين اطالعات ذی قيمت خود را در اختيار آقای خمينی  

بخواهد که بي سر  رهبر و مرجع تقليد خود نگذاشتيد، تا از مرحوم بازرگان 
 وصدا کناره گيری کند؟
ا در اختيار وی گذاشته ايد و معهذا وی مطلع بوده و عمل و اگر اطالعات خود ر

توطئه و راه انداختن بلوا و  نکرده است و شما و ايشان خواسته ايد از طريق 
د، در اين صورت شخصيت کشی وی و ديگران را وادار به کناره گيری کني

 !دادرس فقط خداست
نکته دومی که آقای نبوی بعنوان ثمرۀ گروگان گيری از آن نام می برد 

آمريکا عده  بدنبال پيروزی انقالب اسالمی و تيرگی روابط ايران و «: اينستکه
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اما . ای تصور می کردند که آمريکا به ايران حمله نظامی خواهد کرد
جاسوسان   دانشجويان پيرو خط امام با اشغال النه جاسوسی و گروگان گرفتن

آقای نبوی نمی گويد، اين عده ايکه  ۸۳ ».آمريکايی اقدام آنان را خنثی کردند
چه کسانی بوده اند؟ آيا  تصور می کردند آمريکا به ايران حمله خواهد کرد، 

کسانی به تصور اينکه آمريکا حمله خواهد کرد، با گروگان گيری و اشغال 
به خنثی سازی  -تصوریسقم چنين  بدون مشخص شدن صحت و  -سفارت 

تصور می پردازند؟ مگر با تصور کردن مسئله ای می شود نسبت به آن عمل 
مسائل پشت پرده بگذريم، عمل به اين تصور، حمله به  کرد؟ در حقيقت، اگر از 

ايران و انقالب را مشروعيت بخشيد و زمينه های بين المللی و افکار عمومی 
يسر گردانيد و از اين رهگذر بلوکه کردن را در به انزوا در آوردن م جهان 

جبران ناپذير  را که خسارتهای ... دارائيهای کشور، تحريم اقتصادی، جنگ و 
  .به کشور و انقالب وارد آورد را به دنبال داشت

 
، هنوز زمينه مساعد ۱۳۵۹در دی ماه سال  برای آقای بهزاد نبوی  شايد

لع و قمع همه است اظهار کند، نبود که آشکارا هدف سازمان خود را که ق
، در نامه خود جهت يادآوری اقدامات سازمان ۵/۲/۱۳۷۱تاريخ  چيزيکه در 

: است متبوع خويش به آقای هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور وقت ذکر کرده 
سازمان «بالفاصله پس از آزادی از زندان و هم زمان با پيروزی انقالب، «

سازمان مذکور در مبارزه و  نقش . کرديم را تأسيس» مجاهدين انقالب اسالمی
قلع و قمع گروه فرقان و مبارزه با حرکتهای تجزيه طلبانه در کردستان و 

انقالب، مبارزه بي امان با منافقين، ليبرالها، بنی  سيستان و بلوچستان در اوايل 
صدر، گروههای ضد انقالب چپ و راست، مارکسيست و سلطنت طلب، 

حداقل بر ... اء و خنثی سازی توطئه کودتای نوژه وجهت افش همکاری در 
 ۸۴ ».جنابعالی پوشيده نيست

 
اين بيان صريح آقای نبوی مرا از هر گونه اظهاری در اين مورد بي 

گروگان گيری  نياز می کند اال اينکه در آن دوران يعنی بعد از اشغال سفارت و 
منظورشان همه مليون، هر وقت کلمه ليبرال و ليبرالها را بکار می بردند، 

  .غير مارکسيست بود نهضت آزادی و ساير گروههای غير حزب الهی 
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از خالل مطالب گذشته، حداقل اين نکته روشن می شود که اينان مسئله اشغال 
حذف ديگران تبديل  سفارت و گروگان گيری را به طرق مختلف به دستمايه، 

  .صحنه مبارزه به در کردند کردند و تا توانستند بخشهايی را حذف و يا از
الزم به ذکر است که کلمه ليبراليسم سازشکار را اولين بار آقای دکتر پيمان در 

  : اشاره می شود مورد دولت موقت بکار برد که به يک مورد 
قبال ً ما پيش بينی می کرديم و ديديم که ليبراليسم سازشکار نمی توانست از « 

هميشه دفاع می کرد  اصلی اش می باشد و از آن  اتحاد سرمايه داری که پايگاه
صرفنظر کند و ديديم که ليبراليسم در زمان زمامداريش سرمايه داری وابسته را 

کرد و رسماً  مخالف اين بود که خلع يد شود  بطور خيلی جدی و آشکار حمايت 
 وقتی سرمايه داری خارجی را حمايت می کرد که بيايند و سرمايه گذاری کنند و

تصفيه مخالف بود و سعی کرد تا همه را تثبيت کند، باعث شد تا ضد  در مورد 
از قديم می  انقالب در کليه دستگاهها نفوذ کنند و نيز پيوند آنها با ارتجاع، که ما 

 ۸۵ »...دانستيم و وجود داشت
سپس در دوران رياست جمهوری بنی صدر، وی آقای بنی صدر، دوستان و 

و سازمان  ليسم پيچيده ناميد، اما بعد روحانيون حاکم همکارانش را ليبرا
مجاهدين انقالب اسالمی و خط امامی ها، آنرا از وی گرفته و بدون فهم و درک 

  .مخالفان استبداد فقيه بکار بردند درستی از کلمه، آنرا عليه خود وی و کليه 

 

  ...آيا گروگان گيری طرح و کار عده ای دانشجو بود و يا  -۳ 
آيا طرح گروگان گيری و اشغال سفارت آمريکا تنها کار تعدادی 
دانشجو و از مغز چند دانشجو خطور کرده بود و يا خير؟ کسانی و يا 

سازمانهای ديگر و غير مستقيم آمريکايی ها در آن دست داشته اند؟ در پاسخ به  
از سپس به بخشی  اين سئوال ابتدا از خود گروگان گيرها کمک می گيريم و 
  : عمليات آنها که به پاسخ سئوال فوق مدد می رساند می پردازم

سخنگوی دانشجويان پيرو خط امام در اولين کنفرانس مطبوعاتی در تاريخ 
در مورد سپاه پاسداران نيز بگويم برغم «: ، اظهار داشت۵۸آبان  ۱۴دوشنبه 

د، سپاه اينکه خيلی ها سعی در لوث کردن و ارتجاعی نشان دادن سپاه دارن 
جريان کامالً  از  در اين . پاسداران ماهيتی دقيقاً  ضد امپرياليستی و مترقی دارد
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بعد از تصرف سفارت آنها آمدند و مردم را رهنمايی کرده و . ما حمايت کردند
را در حلقه کنترل خود دارند و ما  پاسداران سفارت . نظم را برقرار ساختند
ه بر اين، دانشجويان ازنقش سپاه ازابتدا تا انتها عالو ۸۶».بسيار از آنها متشکريم

زير چتر آن بوده اند، در اطالعيه ای که پس از ختم  که در کنف حمايت و 
ما از برادران سپاه پاسداران «: گروگان گيری انتشار دادند، نيز تاکيد کرده اند

ند اولين ساعات تا پايان از هيچگونه پايداری و حمايت دريغ نورزيد که از 
 ۸۷ ».صميمانه تشکر می کنيم

 
اظهارات صريح دانشجويان پيرو خط امام در اولين کنفرانس مطبوعاتی 

و در پايان کار گروگان گيری جای هيچ شک و  ۵۸آبان  ۱۴خود، در تاريخ 
اعوجاجی باقی نمی گذارد که گروگان گيرها، از ابتدای کار تا انتهای آن در  

نظر آقای محسن  اين اظهارات و اظهار . اند کنف حمايت سپاه پاسداران بوده
رضايی فرمانده کل سپاه، آقای ميردامادی يکی از رهبران گروگان گير و بهزاد 

سخنگوی دولت و مسئول مذاکره کننده و  نبوی وزير مشاور در امور اجرايی و 
امضاء کننده بيانيه الجزاير و يکی از رهبران سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، 

رساند که در پشت پردۀ گروگان گيری چه کس و سازمانهايی،  تنهايی می  به
دانشجويان را در جهت اهداف خاصی هدايت می کرده اند و يا حداقل مورد 

  .حمايت همه جانبه آنان بوده اند 

 

  کميته ها و چتر حمايتی و حفاظتی گروگان گيرها ۱/۳ 
يته های انقالب با توجه به مصاحبه آقای مهدوی کنی سرپرست کم

مراکز  اسالمی مبنی بر بودن اعضاء سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در 
و  ۸۸مختلف مملکتی، در سپاه پاسداران، در بازجويی ها، در کميته ها و زندانها

انحالل کميته مستقر در سفارت  با توجه به اطالعيه سرپرست کميته ها در مورد 
رت امور خارجه و طبق تصميم مشترک آمريکا که می گويد، بدرخواست وزا

مرداد ماه  ۲۱فرماندهی سپاه پاسداران از تاريخ  شورايعالی کميته مرکزی و 
و در بخش آيا  ۸۹، کميته مستقر در سفارت آمريکا منحل اعالم گرديد۱۳۵۸

مالحظه کرديد که از ... طرح و کار عده ای دانشجو بود و يا  گروگان گيری 
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عالوه بر آن . چتر حمايت و حفاظت سپاه قرار داشته اندابتدا تا انتها زير 
ستاد . گروگان گيرها، زير چتر حفاظتی و حمايتی کميته ها نيز قرار داشته اند 

اطالعيه ای اعالم  ، طی ۵۸آبان  ۲۲مرکزی کميته انقالب اسالمی در تاريخ 
اهد داشت که از اين پس پاسداری از سفارت آمريکا را بويژه شبها بعهده خو

  :انقالب اسالمی باين شرح است متن اطالعيه ستاد مرکزی کميته . داشت
در اين هنگام که دانشجويان پيرو خط امام پايگاه جاسوسی  -بسمه تعالی« 

همکاری و  آمريکا را تصرف نموده اند و گروههای مختلف مردم با آنها 
کميته ها و مردم همدردی نموده اند و چون در تمام دوران انقالب هماهنگی بين 

توده ها برخاسته لذا برای همدردی  بوده و نيروی کميته نيروی مردمی از ميان 
و هماهنگی با دانشجويان پيرو خط امام کميته مرکزی مقرر داشت که هر شب 

با دانشجويان همگام و شب را در حوالی ) گانه  ۱۴( مناطق  يکی از کميته های 
ست که برادران مبارز کمافی السابق با بديهی ا. سفارت پاسداری نمايند

دانشجويان همآهنگ بوده و آنان را در همه حال همراه نموده و لحظه ای آنها را  
  .تنها نمی گذارند

   ۹۰».ستاد مرکزی کميته انقالب اسالمی محمد رضا مهدوی کنی

 

 گروگانها بعد از حمله به طبس  -۲/۳ 
جاسوس چه موقعی که در گروگان  ۵۲الزم به يادآوری است که «  

شهرهای  تهران بودند و چه موقعی که به دليل حمله نظامی آمريکا در طبس به 
مختلف به داليل امنيتی تقسيم شدند و تا پايان مخفی بودند، تا آخرين لحظه آزادی 

عجب دانشجويانی بودند که در   ۹۱».در وضع بسيار مطلوبي زندگی می کردند
مه نوع مکانهای امنيتی و حفاظتی و مأمورين تهران و شهرستانها از ه

جز سپاه و کميته ها چه کسانی در اختيار  آيا اين امکانات را به . برخوردار بودند
داشتند؟ مشخص است که دانشجويان پيرو خط امام عامل اجرايی عوامل پشت 

  .گروگانها زير چتر سپاه و کميته ها قرار داشتند و . پرده تحت نام ملت بودند
با توجه به مطالبي که گذشت هم برای آمريکا و هم برای ديگران مشخص بود 

حفاظتی سپاه و  که گروگان گيرها و اشغال سفارت، در زير چتر حمايتی و 
کميته قرار دارند و به همين علت آنها آقای خمينی و دولت را مسئول می دانستند 
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گانها و هر حادثه ای که جان گرو و بارها اعالم داشتند، دولت مستقيم مسئول 
  .اتفاق بيفتد، می باشد

گروگان گيرها از ابتدای کار گروگان گيری تا انتهای آن با هدايت و 
نبود مانع  کمک عوامل و عناصر پشت پرده که البته چندان هم از ديدها مخفی 

هر نوع راه حل عاقالنه معضل گروگان گيری شدند تا اين که سر انجام با چراغ 
حل مسئله به بدترين و خفت  ريکا، عراق به ايران حمله کرد و سپس سبز آم

بارترين شکل ممکن انجام پذيرفت و اگر نگويم گروگان گيرها عامل اصلی 
اسالمی شدند اما در شمار گروههايی بودند که  بازسازی استبداد در جمهوری 

ا جنگ چون پی آمد عمل آنه. نقش اول را در بازسازی استبداد، بازی کردند
امضاء بيانيه الجزاير بود که در هر دوی اين رويداد بطوريکه ديرتر  تحميلی و 

قدمها و  خواهيد ديد، آنان به منزله عصای دست آقای خمينی در شکستن قلمها و 
  .تحميل ديکتاتوری عمل کردند

 

 اشغال سفارت 
مقارن ظهر  ۵۸آبان  ۱۳همانگونه که خوانندگان مطلعند، روز يکشنبه 

دست و عکس  دود چهار صد پسر و دختر جوان که هر کدامشان بازوبندی به ح
می ناميدند، از  را دانشجويان پيرو خط امامآقای خمينی بر سينه داشتند و خود 

با خود آورده بودند،  ديوار سفارت آمريکا باال رفته و تعدادی نيز با آهنبری که 
سفارت نفوذ کرده و بدون قفل و زنجير درب سفارت را بريدند و به داخل 

نگهبانان، سفارتخانه را، ساختمان سفارت «  درگيری و برخورد با مستحفظين  و 
اشغال سفارتخانه حدود سه ساعت طول کشيد که با . را به اشغال خود درآوردند

 ۹۲ ».اشک آور همراه بود پرتاب گاز 
ويان پيرو خط کيهان، اطالعات و روزنامه انقالب اسالمی بر اساس گفته دانشج

دريايی  امام و سخنگوی آنها گزارش کردند، با وجوديکه تعدادی از تفنگداران 
محافظ سفارت، اسلحه داشتند، تيراندازی نکرده و فقط چند گاز اشک آور به 

ساعت مقاومت، همه  سوی دانشجويان پرتاب کردند، اما سرانجام پس از سه 
   ۹۳ .سفارت به گروگان گرفته شدندخود را تسليم کردند و سپس تمام کارکنان 

اسفند ظهور و سقوط ضد انقالب  ۱۴غائله   ۹۴اما تنظيم کنندگان کتاب
قلمداد کنند،  که کاسه از آش داغ تر بوده و خواسته اند، مطلب را هيجان انگيزتر 
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در موقع اشغال النه جاسوسی سه ساعت تيراندازی و مقاومت از «: نوشته اند
نهايت بدون هيچگونه  ريکايی صورت گرفت که در طرف تفنگداران آم

و جاسوسان آمريکايی به . خونريزی سفارت به تصرف دانشجويان در آمد
اما با اعتراف آقای مهدوی کنی که در فوق ذکر  ۹۵ ».گروگان گرفته شدند

پاسدار داشته و آنها پس از  نفره ۶۰کميته مرکزی در داخل سفارت تيمی : گرديد
 .ارت را تحويل گروگانگيرها داده انديکی دو روز سف

پس از تصرف سفارت بوسيله دانشجويان، دو پالکارد  در هر حال
: پارچه ای بر ديوار سفارت نصب شد که بر روی يکی از آنها نوشته شده بود

به منظور اعتراض به جنايات آمريکا و پناه دادن شاه مخلوع . ا. خ. پ . د«
توطئه جديد  يم و پذيرش شاه از طرف آمريکا، سفارت آمريکا را اشغال کرده ا

خمينی می «: بر پالکارد ديگر نوشته شده بود. »عليه انقالب اسالمی است
 ۹۶   ».رزمد، کارتر می لرزد

 

 علت اشغال سفارت
دانشجويان پس از اشغال سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان آن در 

ما «. کردند تلويزيونی اعالم اطالعيه ها و کنفرانس های مطبوعاتی و راديو 
دانشجويان مسلمان دانشگاهها هستيم خود را پيرو خط امام می دانيم و به هيچ 

رسيده ايم اين است که اسالم  گروه خاصی بستگی نداريم تحليلی را که ما به آن 
يک مکتب ضد امپرياليستی است و با هر گونه سلطه جويی و خوی امپرياليستی 

اصوال ً اسالم نمی تواند . می شود مخالفت می کند اعمال  که از سوی آمريکا
  .موافق شيوه های گسترش طلبي و سلطه جويی باشد

بهمن در جهان به عنوان يک مکتب در جهان  ۲۲و  ۲۱انقالب ايران قبل از 
اجرايی جديد که  اما بعد از اين مرحله با روی کار آمدن يک ارگان . مطرح شد

انتقالی بود سپس به دولت موقت تبديل شد، کارها در  ظاهراً  در آغاز دولت
به استقالل سياسی، نظامی و  جهت عکس پيش رفت، يعنی بجای اينکه ما 

فرهنگی برسيم، روز به روز در جهت عکس و حتی االمکان وابستگی پيش می 
جريانات ليبراليستی که در جامعه هست نفوذ می  آمريکا خيلی راحت با . رويم

يکسری قراردادها نوشته  . رگانهای دولتی عناصر ساواکی پيدا می شوددر ا. کند



 ۱۳۱        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

در حاليکه . هيئت دولت در الجزيره با برژينسکی مالقات می کند . می شود
ايشان  هيچکدام از اين حرکات در خط امام نيست و با موضع ضد امپرياليستی 

ام در مقابل ما دانشجويان پيرو خط امام از موضع قاطعانه ام... نمی خواند
آمريکای جهانخوار به منظور اعترض به دسيسه های امپرياليستی و 

صهيونيستی سفارت جاسوسی آمريکا در تهران به تصرف در آورده ايم تا  
  .اعتراض خويش را بگوش جهانيان برسانيم

اعتراض به آمريکا جهت پناه دادن و استفاده از شاه جنايتکاری که قاتل دهها 
آمريکا به خاطر  اعتراض به . بخون خفته اين مملکت است هزار زن ومرد

توطئه ها و دسيسه های نا جوان مردانه اش در مناطق مختلف کشور ما و نفوذ 
    ۹۷ ».در ارگانهای اجرايی مملکت

 
 آقای موسوی خوئينی که پس از اشغال سفارت به آنان ملحق شده و گفته

اسالمی  فتگويی که با روزنامه انقالب که تا پايان حرکت آنجا خواهد ماند، در گ
شما ببينيد وقتی آمريکا به شاه پناه داد می «: در محل سفارت انجام گرفت، گفت

است بخصوص که ملت و  دهد، اين عمل آمريکا يک دهن کجی به ملت ايران 
امام خواستار اعدام شاه شدند ولی آمريکا رسما ً از شاه دفاع می کند و به او پناه 

که اين گروه از دانشجويان بدنبال خواست ملت و  بنابر اين طبيعی است . دمی ده
وی در رابطه با اينکه سفارت جزو خاک . امام از موضع قدرت حرکت کنند

سفارت آمريکا مرکز النه جاسوسی خاورميانه : محسوب می شود گفت آمريکا 
از ...بردند  بين بوده است  و همين امروز آنان بسياری از اسناد و مدارک را از 

ما می پرسند که آيا با دولت جريان تصرف سفارت آمريکا را در ميان گذاشته 
کنيم نمی آمديم سفارت را  ايد بايد بگويم اگر می خواستيم با دولت مصلحت 

آمريکا بايد . بگيريم و ضمنا ً اگر دولت می خواست عمل کند، تا بحال کرده بود
بايد اين . ندهد، ما هم سفارت را پس نخواهيم داد بداند تا زمانی که شاه را پس 

نکته را تذکر دهم که چون دولت هنوز به ملت ايمان ندارد و حرکات انقالبي 
آنان . است، لذا هميشه ترس دارد که آمريکا ما را دربن بست بگذارد انجام نداده 

چکاربايد  می گويند اگر آمريکا تهديد کند و به ما گندم و وسايل يدکی ندهد ما 
بکنيم؟ چون آنان به ملت ايمان ندارند می دانند که اگر ملتی بخواهد می تواند 

 ۹۸. »...خود را نجات دهد
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 پشتيبانی همه جانبه از عمل دانشجويان
در صورتيکه بنا بگفته  -بردن شاه به آمريکا به بهانه بيماری

حمايت  -بودمتخصصين مداوای بيماری وی، در خارج از آمريکا امکان پذير 
مرداد ديگری به نفع فرزندش،  ۲۸آمريکا از شاه تلقی شده و احتمال کودتای  

و با حمالت سخت آقای . کرد جو ترس و وحشت در کشور و آقای خمينی ايجاد 
خمينی به آمريکا و کارتر و اظهار نگرانيهای خود، از حمايت احتمالی آمريکا 

  .ود آوردرا بوج از شاه، جو متشنج و پر التهابي 
پس از اشغال سفارت و گروگان گرفتن کارمندان آن، دانشجويان در اطالعيه ها 

اقدام خود عنوان  و کنفرانس مطبوعاتی و راديو تلويزيون در توضيح علت 
  :کردند

پناه دادن شاه به آمريکا و تا آمريکا شاه را تحويل ندهد ما هم سفارت را پس  - 
  .نخواهيم داد

  .آمريکا مرکز جاسوسی بوده استسفارت  - 
در اغتشاشات کردستان، سيستان و بلوچستان و خرمشهر آمريکا دست داشته  - 

  .است
  .      آمريکا در جامعه و ارگانهای اجرايی کشور نفوذ دارد - 
  .مالقات نخست وزير در الجزيره با برژينسکی مخالف خط امام است - 

قدرت نه تنها از اقدام دانشجويان حمايت راديو و تلويزيون نيز با تمام 
می کرد بلکه به بلندگوی دانشجويان پيرو خط امام تبديل گرديد و با دامن زدن به 

مسائل فوق و تأييد همه جانبه آقای خمينی از حرکت دانشجويان، جو احساسی  
اول گروگان گيری،  در همان وحله . هيجان انگيز پر التهابي کشور را فرا گرفت

، دادسرای انقالب  .زمان مجاهدين انقالب اسالمی،حزب جمهوری اسالمیسا
توده، جنبش مسلمانان مبارز، جاما،  اسالمی مرکز، حوزه علميه قم ، حزب 

سازمان مجاهدين خلق و غالب سازمانها و انجمنهای اسالمی داخل و خارج از 
وی بوجود آمد چنان ج  ۹۹ .دانشجويان پشتيبانی و حمايت کردند کشور، از عمل 

ای  حتی آقای خلخالی مقاله . که احدی را يارای مخالفت با گروگان گيری نبود
در ذم گروگان گيری برای چاپ به روزنامه بامداد داده بود که با باال گرفتن جو 

 ۱۰۰ .با توسل به تهديد مقاله را پس گرفت
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به جز  -تهادر اين جو احساسی برانگيخته شده، سازمانها، گروه ها، و شخصي  
شايد از اين نمد  همه و همه برای اينکه از غافله عقب نمانند و يا  -چند استثناء

کالهی هم نصيب آنها شود، بدون فکر و توجه به مسائل پشت پرده آن و عواقبي 
ببار آورد، طی اطالعيه ها واعالميه  که ممکن است اين معضل برای کشور 

قابل سفارت، حمايت و پشتيبانی خود های مختلف و حاضر شدن در تظاهرات م
  .به نمايش گذاشتند را از عمل دانشجويان 

و دانشجويان وقتی چنين وضعی را مشاهده کردند که هم آقای خمينی عمل آنها 
عظيمی روبرو شدند، نه  را بزرگتر از انقالب اول ناميد و هم با چنين استقبال 

تهای خود را روز به روز گسترش تنها مانع هر راه حلی شدند بلکه دامنه دخال
  .پشتش به همه جا گرم است عمل می کردند دادند و دقيقا ً به مانند دولتی که 

 

 بنی صدر و گروگان گيری
طبيعی بود که دولت موقت مخالف عمل آنها باشد چون بنابه زعم خود 

 سقوط دولت گروگانگيرها و کارگزارانشان اين عمل در واقع کودتايی بود برای 
وقتی گروگان گيری واقع شد، «: می نويسد آقای بنی صدر در اين رابطه. موقت

اعضای دولت موقت اشغال . بود عصر هنگام جلسه شورای انقالب تشکيل 
من نيز بر . سفارت و گروگان گيری را کودتا بر ضد حکومت خود می خواند

ت گذاری شومی ای نيز نوشته و اينگونه بردن را سن اين باور بودم و سر مقاله 
و شب قبل از اشغال هم که بوی اطالع داده شده بود که قصد  ۱۰۱ ».خواندم
آبان با ناوری خبر اشغال سفارت مثل بمب  ۱۳سفارت را دارند، روز  اشغال 

پشت پرده ای  و بدون اطالع از مسائل . منفجر شد، وی از وقوع آن مطلع گرديد
 ۵۸آبان  ۱۴ست سر مقاله روز دوشنبه که در اين رابطه تا به حال آشکار شده ا

به نکات منفی و مثبت اين رويداد  » آمريکا و انقالب«روزنامه را تحت عنوان 
اين . ديروز دانشجويان سفارت آمريکا را اشغال کردند«: اختصاص داد و نوشت
جنبه های منفيش . جنبه های مثبت و جنبه های منفی دارد کار مثل هر کار ديگر 

  :داينها هستن
دولت در دست رهبری انقالب است بنابر اين راه اقدامهای رسمی بر 

اين حد  اگر عدم رضايت عمومی از سياست آمريکا تا به . روی او باز است
است، دولت می توانست قطع رابطه کند و هر اقدام را الزم می ديد در داخل و 
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ولت ترجيح نشده است يعنی د وقتی سفارت تعطيل . خارج کشور به عمل آورد
اشغال . داده است روابط با آمريکا قطع نشود و امنيت آن را بر عهده گرفته است

دولت موقت انقالب از حفظ امنيت حتی در مرکز  سفارت دست کم مبين عجز 
  .کشور است و بر اين امر نتايج نا مطلوب بار است

 اين امر آشکار می کند که ميان سياست خارجی دولت و تمايالت عمومی
و بدان رضا  سازگاری وجود ندارد چرا که نمی توان گفت از اين کار آگاه بوده 

تلويزيونی نمايندگان دانشجويان نيز حکايت دارد که  -مصاحبه راديو. داده است
در سياست خارجی به خصوص  اشغال سفارت نوعی اعتراض به رويه دولت 

ت خارجی مطلوب حال پرسيدنی است که وقتی سياس. در رابطه با آمريکاست
 شود تا آنرا تغيير دهد؟ نيست چرا مستقيم عمل نمی 

وقتی جانبداران خط امام به اين کار دست می زنند، يعنی دولت را به هيچ می 
المللی دولت تا  گيرند و اين دولت منصوب امام است اين اقدام به اعتبار بين 

امر، زائد به نظر  شرح عواقب زيانبار اين. جايی که بايد صدمه وارد می کند
  .می رسد

اگر دولتهايی که . امنيت سفارتخانه های ايران در دنيا نيز مسئله کوچکی نيست
شمارند، وضعيت  با ما رابطه دارند اشغال سفارتخانه های ايران را مجاز 

  .مطلوبي پيدا نخواهد شد
واند دولتی که تا به اين حد مورد بي اعتنايی و بي اعتمادی است، چگونه می ت

کند؟ باز تضعيف دولت  پيروی از نظم و قانون را در کشور بر همگان الزام آور 
  .در داخل و منطقه خالی از خطر و عواقب زيانبار نيست

ممکن است  اينطور تعبير شود که اين اقدام سنجيده يا نسنجيده به قصد ساقط 
. بسيارند شوند آنوقت سئوالهايی که طرح می . کردن دولت انجام گرفته است

ساده ترين آن اين است که اگر مردم راضی نيستند چرا برای ساقط کردن دولت 
است سنتی را پايه بگذارد که هر  اين شيوه اتخاذ بشود، شيوه ای که ممکن 

  .گروهی هر وقت خواست از آن استفاده کند
با اشغال هتل ها و سفارت آمريکا، اين طور به نظر می رسد که مراکز ...  

چگونه بتوان  . ميم گيری جديدی نيز از سوی دانشجويان بوجود آمده استتص
ديگران را از اين کار منع کرد؟ اگر خودی ها مجاز باشند مراکز تصميم گيری 

چگونه می توان از اين کار باز  بوجود بياودند، مخالفان را جز از راه زور 
غير «م گيری داشت؟ و وقتی زور در کار آمد البته به حذف مراکز تصمي
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خواهد » خودی«نوبت را به مراکز تصميم گيری  اکتفا نخواهد کرد و » خودی
 ۱۰۲ ».رساند

 
سر انجام دولت موقت به علت اشغال سفارت و گروگان گيری و تأييد 

استعفای مرحوم  آقای خمينی و آنرا انقالب دوم خواندن و يا به داليلی که در متن 
تصميم  آنچه که خود آن مرحوم می گويد که قبال ً زرگان آمده است و يا مهندس با

اينها زمانی که برای استعفاء انتخاب شده  به استعفاء گرفته شده بود و يا مجموعه 
  .بود، زمان بسيار نامناسبي بود که نتايج نامطلوب خود را نيز ببار آورد
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 فصل سوم
 
 

  دولت شورای انقالب و بنی صدر
 

بعد از اينکه مرحوم مهندس بازرگان استعفای دولت خود را تقديم رهبر 
حکمی شورای  وی را پذيرفت و طی  ۱انقالب کرد، آقای خمينی اين بار استعفای

  ۲ .انقالب را مامور تشکيل دولت کرد
شورای انقالب به  ۵۸آبان  ۱۷آقای ابوالحسن بنی صدر در جلسه پنجشنبه 

منصوب شدن به  وی قبل از  ۳ .جه منصوب شدسرپرستی وزارت امور خار
سرپرستی وزارت خارجه هنگام غروب به سفارت آمريکا رفت و با رهبران 

مسأله با آنها به بحث و گفتگو  گروگان گير در اطراف و جوانب مختلف 
اينجانب و آقای مصطفی انتظاريون نيز در اين ديدار همراه آقای بنی . پرداخت

و گفتگو ها چنين استنباط می شد که پذيرفته اند با  از بحث ظاهراً  . صدر بوديم
فشار بر آمريکا و گرفتن امتيازات و شناختن استقالل کامل انقالب و مداخله 

امور ايران و کمک نکردن به ضد انقالب و استرداد شاه و يا حداقل  نکردن در 
  .بيرون کردن شاه از آمريکا، گروگان گيری را خاتمه دهند

 
به وزارت خارجه رفت و فعاليت خود  ۵۸آبان  ۱۹بنی صدر شنبه  آقای

با حفظ  ۵۸  آبان  ۲۰وی سپس روز يکشنبه . را در آن وزارت خانه آغاز کرد
 .سمت در وزارت امور خارجه به سمت وزير اقتصاد و دارائي نيز منصوب شد

ران قرار بر اين شد تا حل بح با مشورت با آقای خمينی و شورای انقالب،  ۴
گروگان گيری در وزارت خارجه کار کند و امور وزارت دارائي را به نماينده 

وی رتق و فتق امور وزارت . در آن وزارت خانه واگذار نمايد ای از جانب خود 
اقتصاد و دارائي را به آقای فريدون صراف واگذار کرد تا در غياب خودش 

اساسی جديد و پيشنهادها  امور جاری وزارتخانه را حل و فصل نمايد و مسائل 
  .وی حل نمايد را با وی شور کند و در مواقع ضروری امور را با کمک 
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بنی صدر سياست خارجی را در جهت حل مسئله گروگان گيری و تبديل کردن 

استرداد اموال وی و  نقاط  ضعف آن به نقاط مثبت به منظور باز گرداندن شاه و 
ابستگی به آمريکا سازماندهی و کوشش کرد خاندانش و نيز بريدن از روابط و

می داد، اين مکان نه يک سفارت بلکه  که با استفاده از اشغال سفارت که نشان 
مرکز جاسوسی و مرکز واقعی حکمرانی بر ايران دوران شاه بوده است، 

 محور برنامه اش را. آمريکا را به چالش بکشاند سياست استعمار گرانه 
 رتخانه ها و دادن اطالعات الزم به دولتها و ملتهابر فعال کردن سفا - 
  دادن اطالعات منظم به مردم جهان برای جلب افکار آنها - 
پرده برداشتن از قتلها، جنايات و چپاول اموال عمومی مردم و ظلم و ستمی که  - 

 بر آنها رفته بود
کشور در  پرده برداشتن از روابط وابستگی ايران به آمريکا و دخالتهای آن - 

  امور ايران و حاکم گرداندن دولت دست نشانده خود بر کشور
با مخاطب قرار دادن مردم جهان و جلب افکار عمومی آنها سعی می 

انقالب و ملت  کرد حمايت دولتها و افکار عموم را تا جائيکه ممکن است به نفع 
آمريکا را  ستمديده ايران جلب کند و بدينسان با فشار افکارعمومی و دولتها،

برگرداندن اموال خود و خانواده  وادار به استرداد شاه برای محاکمه در ايران و 
  .اش بگرداند

، ملت ۵وی به محض استقرار در وزارت خارجه با پيامهای خود به ملت آمريکا
شرايط و روابط اين ملتها،  ، متناسب با ۸، به مردم آفريقا۷، به مردم اروپا۶عرب

جمهوری اسالمی پرداخته و حمايت آنها را از حقوق حقه  به توضيح سياست
محتوای اين . امپرياليسم آمريکا خواستار شده است ملت ستمديده ايران در برابر 

پيامها با توجه به روانشناسی، حافظه تاريخی و خصايص اخالقی ملتهای مورد 
ن می خوانندگا. در بر گيرنده مطالب آموزنده، ارزنده و مهمی است خطاب، 

  ۹.توانند به متن آنها مراجعه کنند
پيامهای فوق به زبانهای مختلف ترجمه شده و از طريق وسايل ارتباط جمعی و 

سفرای کشورهای . است سفرأی کشورهای مختلف مقيم تهران انتشار پيدا کرده 
با آقای بنی صدر سرپرست  ۵۸آبان  ۲۹آفريقايی مقيم تهران روز سه شنبه 

بنی صدر پيام به ملت آفريقا را به آنان  قات نمودند و آقای وزارت خارجه مال
  ۱۰.تسليم کرد
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  بهم زدن سفر هيات آمريکايی
به پيشنهاد دولت آمريکا و تصويب شورای انقالب رمزی کالرک 

جاسوسی سنای  دادستان سابق آمريکا و وليام ميلر از اعضاء برجسته کميته ضد 
باره استرداد شاه و گروگان های سفارت  آمريکا قرار بود برای مذاکره در

امور خارجه با صدور اطالعيه  در اين رابطه وزارت  ۱۱.آمريکا به تهران بيايند
ای اعالم کرد که با تصويب شورای انقالب هياتی از طرف دولت آمريکا به 

شورای انقالب و دولت جمهوری اسالمی مذاکره  ايران می آيد تا با مقامهای 
  ۱۲.کنند

  :ای خمينی طی اطالعيه ای، مذاکره با مقامات آمريکائي را ممنوع اعالم کردآق
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم« 

از قرار اطالع نمايندگان ويژه کارتر در راه ايران هستند و تصميم دارند به قم 
دولت آمريکا  که با  لذا الزم ميدانم متذکر شوم . آمده و با اينجانب مالقات نمايند

ی شاه اعالم مخالفت آشکار با ايران را نموده است و ازطرفی ديگر، نگهدار
در ايران محل جاسوسی دشمنان ما  آنطور که گفته شده است سفارت آمريکا 

عليه نهضت مقدس اسالمی، لذا مالقات با من بهيچ وجه برای نمايندگان ويژه و 
  :عالوه بر اين

  .با آنان مالقات نمايند ـ اعضای شورای انقالب اسالمی بهچوجه نبايد۱ 
  .ـ هيچيک از مقامات مسئول حق مالقات با آنان را ندارند۲ 
ـ اگر چنانچه آمريکا شاه مخلوع، اين دشمن شماره يک ملت عزيزمان را به ۳ 

بردارد راه مذاکره در  ايران تحويل دهد دست از جاسوسی بر ضد نهضت ما 
  . از می باشدموضوع بعضی از روابطی که به نفع ملت است ب

 روح هللا الموسوی الخمينی
 ۱۳ »۵۸شانزدهم آبان 

 
بطوريکه از اطالعيه آقای خمينی آشکار است، هنگام صدور اطالعيه، 

شورای  نمايندگان آمريکا در راه ايران بوده اند و سفر اين هيئت با تصويب 
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در حقيقت آقای خمينی با عمل . انقالب  و وزارت خارجه صورت گرفته است
  .وزارت خارجه قائل نيست خود نشان داد که پشيزی برای شورای انقالب و 

 

  شورای امنيت
آمريکا برای بين المللی کردن بحران گروگان گيری به تالشهای گسترده 

آمريکا، شورای  با تقاضای . ای جهت آزادی کارکنان سفارت خود دست زد
مانه ای تشکيل داد که ، جلسه محر۵۸آبان  ۱۸امنيت سازمان ملل، روز جمعه 

عميق خود را از بازداشت ديپلماتهای  در پايان با صدور اعالميه ای نگرانی 
آمريکايی اظهار داشت و خواستار آزادی هر چه زوتر گروگانهای آمريکا در 

  .ايران شد
رئيس شورای امنيت گفت قويا ً توصيه می کنيم که پرسنل ديپلماتيک آمريکا در 

وی اضافه . شوند پذيرفته شده بين المللی، بي درنگ آزاد ايران طبق ضوابط 
کرد که به دبيرکل سازمان توصيه می کنيم از امکانات و نفوذ خود برای حل 

  .اين موضوع استفاده کند
اعالميه فوق بدنبال يک جلسه محرمانه که دو ساعت بطول انجاميد انتشار 

  ۱۴.يافت
قيت و تسليم شاه به ايران برای آقای بنی صدر در وزارت خارجه برای موف

از ايران خارج  محاکمه و برگرداندن اموال و ثروتهای وی و خانواده اش که 
کرده اند، و نيز خنثی کردن اقدامات آمريکا، ديپلماسی جديدی را همراه با 

  .می گذاشت برنامه تدارک ديده، قدم به قدم آنها را به اجراء 
رفه ای با کارکنان رشته سياسی وزارت آبان در جلسه معا ۲۰وی يکشنبه 

ای به روح دکتر  خارجه شرکت کرد و ابتداء سخنرانی خود را با قرائت فاتحه 
سيد حسين فاطمی آغاز کرد و سپس اهداف ديپلماسی جديد ايران را مورد بحث 

شنيدم که خبرگزاريها گفتتند که «: گفت وی ضمن سخنرانی . و بررسی  قرار داد
وقتی انرا . بوده آمريکائيهای بشر دوست به او اجازه داده اند چون شاه مريض

می گفتند شمر مريض است از معالجه اش مانع نمی شدم،  شنيدم، با اينکه اگر 
بردن او به آنجا برای . احساس نکردم که او را برای معالجه به آمريکا برده اند

ر اينکه او را تحت نظر دو دليل بوده، يکی اينکه يک ملتی را تحقير کنند، و ديگ 
  .خاموشی بميرد داشته باشند تا اسرار را فاش نکند و اگرهم مرد در 
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اگر آمريکائيها شک دارند که او يک جنايت کار بين المللی است، بياد 
بياورند وزير  مرداد را که خود در آن دست داشتند، بياد  ۲۸بياورند کودتای 

را که شاه اورا با ) سيد حسين فاطمی دکتر(خارجه بيمار و تير خورده ايران 
شما که از اين سوابق خبر داريد  . بالنکارد به ميدان تير برد و تيربارانش کرد

ودر آنها دست داشته ايد، شما می گوئيد مريض است، باشد، بازپرسی که می 
و هر وقت بازپرسی تمام شد يک دادگاه بين المللی  شود کرد، آيا زبان هم ندارد؟ 

و اگر خيانتش معلوم . اگر معلوم شد خيانتی انجام نداده ببريدش. می دهيم تشکيل
و . او محکوم شد، آنوقت می شود تقاضا کرد که اين محکوم بيمار است شد و 

که به ما درس  آنوقت خواهيد ديد که چه کسی انسانيت دارد، شما چه کسی هستيد 
  .انسانيت بدهيد

ود، اگر معلوم شد که می توان خيانت کرد و ما می خواهيم که راه فساد بسته ش
اوج می گيرد و همه  بعد به آمريکا فرار کرد و پولهای دزدی را خورد، فساد 

شما می خواهيد راه فساد باز باشد تا نوکرانتان به . داوطلب خيانت می شوند
مقيم مرکز خواهم خواست که دخالت  من از تمام سفرای ... خيانت ادامه دهند

  ۱۵».آمريکا را زير فشار قرار بدهند تا با تسليم شاه موافقت کندکنند و 
آقای بنی صدر شش هدف برای ديپلماسی جديد ايران مشخص کرد و از همه 

جمعی خواست که در  کادر سياسی سفارتخانه های ايران و دستگاههای روابط 
  .وی را ياری رسانند ۱۶جهت تحقق اهداف شش گانه

 

  امنيت تقاضای تشکيل شورای
آقای بنی صدر در قم با آقای خمينی مالقات کرد و با تشريح وضعيت 

موافقت  حساس ايران و مخالفت بين المللی از گروگان گيری و با جلب نظر و 
وی و تصويب شورای انقالب جهت رفتن به نيويورک در صورت موافقت با 

به کورت  سرگشاده ای ، در نامه ای ۵۸ابان  ۲۲تقاضای ايران، سه شنبه 
در نامه . والدهايم دبيرکل سازمان ملل، تقاضای تشکيل جلسه شورای امنيت کرد

  :آمده است
 دبيرکل عزيزم« 

پيشنهاد شما برای آمدن به ايران به اين جانب فرصت ميدهد که از طريق شما 
نسبت به واقعيتی جلب  افکار نمايندگان کشورهای جهان و سازمان ملل متحد را 
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ت آمريکا به هر قيمت می کوشد آمريکا و جهان را از آن بي اطالع کنم که دول
  :نگاهدارد و آن حقيقت اينست

تا سقوط رژيم شاه تحت اداره مستقيم  ۱۹۵۳ايران کشوری است که از کودتای 
اقتصادی و اجتماعی و  دولت اياالت متحده آمريکا در جهت انحطاط سياسی و 

آگاه مردم ما زمان سقوط را نزديک ديد  وجدان. فرهنگی بسيار پيش رفته است
بر تداوم و اداره . به مسير حيات تغيير داد و با انقالب خويش مسير مرگ را 

کشور توسط آمريکا با استفاده از پوشش سلطنت شاه سابق صدها دليل و مدرک 
ميان آنهمه ،خاطرات آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا و  از. وجود دارد

سازمان مخوف سيا و خاطرات عامالن سيا و ايدن نخست دالس رئيس وقت 
آيزنهاور از تغيير روانشناسی مردم . وزير انگليس را به خاطر شما می آورم 

پيروزی کودتای سيا بر  ايران از تصميم به ترديد به عنوان عامل تعيين کننده در 
  ...ضد حکومت قانونی دکتر مصدق ياد می کند

  آقای دبير کل 
در کشوری که مدعی داشتن دمکراسی است سانسور نمی گذارد ملت  اينک که

ما می . منعکس کنيد آمريکا صدای حقيقت را بشنود، شما اين صدا را در جهان 
پرسيم آيا اگر رئيس دولت آمريکا، ثروتهای آن کشور را غارت می کرد و به 

ولت اگر رئيس د نگاه می داشت، ايران می آورد و در بانکهای اين کشور 
آمريکا بر خالف قانون دستور تيراندازی به روی مردم را صادر می کرد و در 

چند هزار تن را می کشت و در پاسخ اين پرسش که آيا  خرداد  ۱۵روزی مثل 
شما دستور تيراندازی به روی مردم را داده ايد، می گفت بله و بدان افتخار می 

شکنجه تبديل می کرد و در سال آخر  کنم و بدنبال آن زندانها را به محل اعدام يا 
و بعد به ايران می  حکومتش در همه شهرهای کشور دست به کشتار می زد 

آمد، اگر رئيس دولت آمريکا خود را تحت الحمايه ايران قرار می داد ، و اختيار 
را در دست او ..... دستگاه قانون گذاری و  ارتش و پليس سياسی و اقتصاد و 

بعد به ايران می گريخت يا آورده می شد، ملت آمريکا می قرار می داد، و 
ايران بگويد استرداد رئيس دولت جانی و خائن و فاسد، غرور  پذيرفت که دولت 

  ....مردم ما را جريحه دار می کند؟ 
 آقای دبيرکل



 ۱٤۲        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

اما . ملت های ما چيزی جز غل و زنجيرها و فقر خود ندارند از دست بدهند...  
آن گرديد که جّو  شما حکم می کند که به هر قيمت مانع از مسئوليت سنگين 

  :پيشنهاد ما ساده و کامال ً عملی است. جنگ بر جهان سايه افکند
رتب تدولت آمريکا دست کم رسيدگی به مجرميت شاه سابق ايران و نتايج م -۱ 

 سابق بايد در ايران بر آن را بپذيرد و همان طوری که به تکرار گفته ايم شاه 
  .محاکمه شود

اموال و دارائيهايی را که او و خانواده و سران رژيم سابق به آمريکا منتقل  -۲ 
  .کرده اند به دولت ايران باز گرداند

آيا اين دو پيشنهاد عادالنه و به سود اعتالی معنوی ملت آمريکا و همه بشريت 
  نيست؟

فرو می برد، و  با توجه به اين امر که دولت آمريکا، جهان را در جو جنگ
جهان را در خطر  دولت جمهوری اسالمی ايران صلح و امنيت خود و منطقه و 

انتظار و اميد دارد که . می بيند، تقاضای تشکيل جلسه شورای امنيت را دارد
حمايت از خواست به حق يک ملت  دبير کل محترم سازمان ملل متحد در مقام 

خواهد آورد که آن دولت رويه خصمانه نزد دولت آمريکا اقدام الزم را به عمل 
  .حقه ما را بپذيرد را رها کند و تقاضای 

  .دولت جمهوری اسالمی ايران از مساعی که بکار خواهيد برد سپاسگزار است
  ۱۷».با احساسات دوستانه ابولحسن بنی صدر

 
امنيت، اعضای بدنبال تقاضای ايران مبنی بر تشکيل اجالس شورای 

خصوصی خود  در مذاکرات  ۵۸آبان  ۲۴و ۲۳ ۱۸و پنجشنبهنبه اين شورا چهارش
تقاضای ايران را مورد بررسی قرار داده و پس از پايان آن، اعضای شورای 

اجالسيه خود نپذيرفتند و آمريکا اعالم  امنيت تقاضای ايران را برای تشکيل 
داشت که با هر نوع بحث شورای امنيت در مورد وضع ايران در حاليکه 

  ۱۹.اند  بشدت مخالفت خواهد کرد گان هايش آزاد نشده گرو
سپس با کوششهای گسترده ديپلماتيک ايران و حمايت کشورهای غير متعهد از 

پس از آنکه  تقاضای ايران و نامه دولت پاکستان به دبيرکل سازمان ملل، 
تظاهرات ضد آمريکايی پاکستان را فرا گرفت و سفارت و مؤسسات آمريکا در 

و از  ۲۰صورت ويرانه ای در آمد شور به آتش کشيده شد و سفارت به آن ک
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، بطوری که کمی ۲۱تقاضای ايران مبنی بر تشکيل شورای امنيت حمايت کرد
  .وشورای امنيت تسليم خواست ايران شدند ديرتر خواهيد ديد، کارتر 

 

 سفارت و اينجانب
نان آن، قدم به ايران با اشغال سفارت آمريکا و به گروگان گرفتن کارک

پشتيبانی آقای  قدم در گير بحرانی شده بود که گروگان گيرها بوجود آورده  و با 
خمينی و روحانيت حاکم بصورت بحرانی همه جانبه وجهانی ادامه پيدا کرد، که 

تحريم اقتصادی و سپس انزوای  در ابتدا با بلوکه کردن دارائي های کشور و 
هر راه . گی همه جانبه و ناخواسته می کشانيدکامل سياسی، کشور را بطرف جن

گروگان گيری که منافع ايران را در بر می گرفت، از  حلی برای خاتمه يافتن 
روی جهالت و يا طرح از پيش تدارک ديده شده توسط دانشجويان و آقای خمينی 

آقای بنی صدر پس از گفتگو با آقای خمينی و پذيرش . نقش برآب می شد 
دوم به سفارت  رت خارجه تا حل بحران گروگانگيری، برای بار سرپرستی وزا

اينجانب و آقای . رفت وبا دانشجويان و آقای خوئينی ها به گفتگو پرداخت
مختلف که با شورای  پس از بحث های . انتظاريون نيز همراه وی بوديم

دانشجويان و آقای خوئينی ها انجام گرفت سرانجام، دانشجويان پذيرفتند در 
مسئله را حل و فصل کند، انها به آن  ورتيکه آقای بنی صدر با آقای خمينی ص

  .گردن خواهند گذاشت
با وجود قول و قرار پذيرفته شده، چندين بار در فاصله کوتاه به بهانه های 

نداشتيم، زير تعهد  مختلف و از جمله اينکه ما خبر از تصميم شما با آقای خمينی 
برای گرفتن بهانه از دست آنها، طی حکمی اينجانب را آقای بنی صدر هم . زدند

با آنها در تماس باشم و نظرات آنها و بنی  به آنها معرفی کرد که دائم در سفارت 
متن حکم آقای بنی  . صدر را متقابالً  بيکديگر برسانم و امور را تسريع بخشم

  :است صدر بدين شرح 
ی شود که دائم با شما در تماس برادران عزيزم آقای محمد جعفری معرفی م« 

گردم با ايشان در  باشد وهر وقت مطلبي بود که الزم ديديد اينجانب از آن آگاه 
البته ترتيبي داده شود که ايشان تلفنی در دسترس داشته باشند که . ميان بگذاريد

  .شما برسد هر وقت کاری بود وسيله ايشان به اطالع 
 ابوالحسن بنی صدر
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  )۲پيوست سند شماره (  »   ۲۸/۸/۵۸ 
 

اينجانب همان روز به سفارت رفتم و پس از معرفی خود و صدور 
 ۲۲شمس در آنجا آقای . مجوز بدرون سفارت به اتاق روابط عمومی هدايت شدم

نامه را گرفت و به شورا برد و پس از بازگشت زير همان ) شمس الدين وهابي(
از طرف شورا نوشته  ۲۳ميردامادی  قای نامه که فتوکپی آنرا به من باز گرداند، آ

  )۳پيوست سند شماره (      .ر اتاق روابط عمومی باشندايشان بيايند روزها د: بود
دو يا سه روز به سفارت رفتم و در اطاق روابط عمومی ماندم وهر چه 

ً مرا از . بنا بود بفهمم، فهميدم اين کار  آمدم و به آقای بنی صدر گفتم ، لطفا 
پاسخ دادم بطوری که استنباط کرده و . کنيد، پرسيدند چرا و چه شده استمعاف 

گروگان گيری حل بشود، و  بر من روشن شده است، اينان بنا ندارند که بحران 
امور در دست اداره کنندگان پشت پرده است و تا آنان تصميم نگيرند، 

ن بودن من در آنجا بي نيستند و بنا بر اي دانشجويان مستقال ً قادر به انجام کاری 
  .مورد است

اشت زير را دچند روز بعد که کارد به استخوان آقای بنی صدر رسيده بود ياد
  :برای آنها ارسال داشت

قبول شد که حرف حرف  ۲۴شب اول آمدم انجا ودر حضور آقای موسوی -۱« 
ا می تصميم شد همه اجر امام است و اينجانب با تأکيد پرسيدم پس هر چه با امام 

و شما . بنابراين طبق قرار در مسائل بايد با امام تصميم بگيريم .  کنيم گفتند بله
  رعايت کنيد؟              يکبار هم نشده است اين قرار را 

در شورها شرکت کند که هماهنگی باشد  ۲۵گفتم يک نفر بفرستيد در اينجا -۲ 
  .نکرديد

  .اشند، با ايشان هم هيچ همکاری نشدآقای جعفری را معرفی کردم در آنجا ب -۳ 
می گويند عده ای در خارج هستند که به هيچ قيمت نمی خواهند اينجانب در  -۴ 

ای در جمع شما  مأموريت استرداد شاه سابق موفق بشوم مدام از طريق عده 
من نمی خواهم اين امر را بپذيرم و نمی توانم بفهمم . دارند مشکل می تراشند

 بدانيد و تن به هيچگونه شور ندهيد؟ شما خود را پيرو خط امام چطور می شود 
اگر از قول و قرار شب اول عدول کرده ايد و بعد از اين مسائل را بايد  -۵ 

تکليف معلوم باشد،  اين مسئله را هم حل کنيد تا . مستقيم با شما در ميان گذاشت
  .آنوقت يا بکار ادامه می دهم و يا رها می کنم
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تماس گرفته اند  ۲۶قرار شب اول، قم يعنی حاج احمد آقا با آقای موسوی طبق -۶ 
جايزه صلح بتوانند  و قرار شده است عضو کنگره آمريکا و ايرلندی برنده 

اينک شما می گوئيد راه . گروگانها را ببينند و به آنها نيز اطالع داده شده است
ا برادرانه از شما بخواهم مرا ماند که ي برای اينجانب جز اين راه نمی . نمی دهيد

در وظيفه ام ياری کنيد و در تصميم خود موافق قرار و عهد شب اول تجديد 
پيوست سند شماره (   ۲۷».حقيقت را با مردم در ميان بگذارم نظر کنيد و يا ناچار 

۴(  
در دنباله جنگ تحميل شده به کشور از طرف دانشجويان پيرو خط امام 

، دولت اياالت متحده اعالم کرد، فروش هر )۷۹نوامبر  ۹( ۵۸آبان  ۱۸جمعه 
 ۲۸.گونه ابزار نظامی و اسلحه قطعات يدکی به ايران را ممنوع کرده است 

تصميم به قطع صدور ) ۷۹نوامبر  ۱۳( ۵۸آبان  ۲۲شورای انقالب در جلسه 
عادی خود را قطع کرد  تلويزيون برنامه  ۳۰/۲۲نفت به آمريکا گرفت و ساعت 

 ۲۹.اطالعيه شورای انقالب مبنی بر قطع صدور نفت به آمريکا را انتشار دادو 
شخصاً  از طريق تلويزيون های آمريکا  ۲۳  و هم زمان جيمی کارتر در ساعت 

قبالً   ۳۰.اعالم کرد، ديروز دستور داده است خريد نفت از ايران فوری قطع شود
خارج کردن دارائي های ايران انقالب در باره قطع نفت به آمريکا و  در شورای 

نفت به  حال همزمان اعالم شدن قطع . از بانکهای آمريکائي بحث شده بود
آمريکا وتحريم آمريکا مبنی بر خريدن نفت از ايران وسيله آمريکا سئوال بر 

مطلع شده و پيش دستی  که آيا چگونه آمريکائي ها از تصميم ايران . انگيز بود
مورد اعالم خارج کردن پولهای ايران از بانکهای کرده اند؟ و بويژه در 

اين مسئله و پاسخ سئوال فوق در بخش  به . آمريکائي و توقيف آن وسيله آمريکا
  .جنگ در جبهه اقتصادی باز خواهم گشت

 
، کارتر رئيس جمهور آمريکا دستور )۷۹نوامبر  ۱۴( ۵۸آبان  ۲۳چهارشنبه 

  ۳۱.صادر کردتوقيف دارائي های ايران در آمريکا را 
، پارلمان اروپا گروگان گيری و تصرف سفارت آمريکا در ۵۸آبان  ۲۵جمعه 

عمده سياسی متفقا ً  چهار گروه . تهران را توسط دانشجويان ايرانی محکوم کرد
می شود آن را نقض  وسط آيت هللا خمينی پشتيبانیاز اينکه اقدام دانشجويان ت

آبان  ۲۵در همان روز يعنی  ۳۲.کردند عالم استثنائي حقوق بشری و بين المللی، ا
، کارتر که در اجالس فدراسيون کار آمريکا صحبت می کرد ضمن محکوم ۵۸
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بعنوان راهی جهت حل و فصل مناقشات، اعالم داشت اقدام  کردن تروريست 
ايران يک عمل تروريستی است و دولت ايران را مسئول جان گروگانهای 

 ۲۱( ۵۸بهمن  ۳۰يس جمهور آمريکا، چهار شنبهکارتر رئ ۳۳.آمريکا دانست 
خارجی خود در کاخ  ، پس از مالقات با مشاوران ارتش و سياست )۷۹نوامبر 

سفيد، اخطار شديد الحنی به ايران داد و برای اولين بار توسل به اقدام نظامی در 
مبنی بر محاکمه گروگانها را عملی سازد،  صورتيکه آيت هللا خمينی تهديد خود 

مطرح ساخت و اعالم کرد در صورتی که بيش از اين به آمريکا فشار آورد، با 
  ۳۴.مواجه خواهد شد اقدام نظامی 

توقيف پولهای ايران در بانکهای آمريکا و تهديد نظامی آمريکا واکنشهای جهانی 
  .در پی داشت که کمی ديرتر به آنها پرداخته خواهد شد

 

 روگان گيریبرنامه بنی صدر برای حل بحران گ
به هر حال ، جنگی از طريق دانشجويان پيرو خط امام و عامالن و 
آمران پشت پرده گروگان گيری به ايران تحميل شده بود و دولت آمريکا، دست 

اقدامات گسترده ای که بخشی از آن از نظرتان گذشت عليه ايران زد و  به 
الجزاير منتهی  رت بار سرانجام به جنگ تحميلی عراق عليه ايران و بيانيه اسا

  .شد
آقای بنی صدر سرپرست وزارت خارجه و وزير اقتصاد و دارائي در جهت حل 

دانست و برای  مسئله گروگان گيری که آنرا بدرستی بالی جان ايران می 
پيروزی در اين جنگ تحميل شده برنامه خود را در دو جبهه سياسی و اقتصادی 

  .استوار ساخته بود
بطه با بحران گروگان گيری و رابطه خصمانه ايران و حوادث در را

پيوست و  آمريکا چنان سريع و غير مترقبه بود که هر روز وقايعی بوقوع می 
با . بحران گروگان گيری عمال ً به يک بحران جهانی و منطقه ای تبديل می شد

مواضع ايران حمايت می کردند، اما  وجوديکه بسياری از کشورها از بعضی از 
بدون استثنا ً نگهداشتن گروگان ها و محاکمه آنها به عنوان جاسوس را محکوم 

چنين بحرانی نيز همه جانبه بهم پيوسته ودر هم ادغام شده  مقابله با . می کردند
بود چنانکه اتخاذ عملی از يکطرف، تقابل عمل طرف ديگر را بهمراه داشت و 

هه سياسی و اقتصادی فقط به منظور از اينرو جداکردن مقابله با بحران به دو جب 
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اال، جنگ، جنگ  بهتر به حيطه شناسائي در آمدن آن رويداد عظيم است و 
  .اقتصادی، سياسی، نظامی، فرهنگی، تاريخی و دينی، همه با هم بود

 

  جنگ در جبهه سياسی -۱ 
برنامه بنی صدر در جبهه سياسی در مرحله اول در جهت فشار وارد 

تبليغات حق  از طريق بکارگيری امکانات مختلف ديپلماسی و  کردن بر آمريکا
طلبانه و بويژه با جلب نظر و بدست آوردن موافقت کشورهای غير متعهد، 

وارد کردن آمريکا به قبول  کشورهای اسالمی و آفريقائي و اروپائي برای 
خواسته های به حق ايران استوار بود و در مرحله دوم نشان دادن مظلوميت 

ملت وسيله رژيم وابسته آمريکايی که با   ران و از بين رفتن حقوق حقه اي
مرداد سيا بر ملت ايران تحميل شده بود و  ۲۸آمريکائي  -کودتای انگليس 

راه حلهای مناسب در جهت تأمين منافع و حقوق از دست  سرانجام با پيدا کردن 
ای انقالب و رفته گذشته با همراهی و موافقت آقای خمينی و تصويب شور

  .گروگانها بحران گروگان گيری خاتمه می يافت آزادی 
 

همانطوريکه خاطر نشان شد وزير امور خارجه با تصويب شورای 
تقاضای  موافقت آقای خمينی طی نامه ای به دبير کل سازمان ملل،  انقالب و

تشکيل شورای امنيت برای مطرح کردن پيشنهاد عملی وبه حق ايران و وارد 
تقاضای حقه ملت ايران را  ن آمريکا به رها کردن رويه خصمانه و پذيرش کرد

خواستار شد و عالوه بر اقداماتی که در صفحات پيش گفته شد، آقای بنی صدر 
خمينی مالقات و در مورد مذاکره با مقامات  در قم با آقای  ۵۸آبان  ۲۵جمعه 

پس از مذاکره در سازمان ملل و آزادی زنان و سياه پوستان گفتگو کرد و 
  :گفت مصاحبه ای کوتاه 

چنانچه سازمان ملل و مقامات آمريکا حقانيت ايران را قبول کنند، می توانند به « 
  ۳۵».ايران مسافرت کنند

دستور آزادی زنان و سياهپوستانی که  ۵۸آبان  ۲۶سپس آقای خمينی روز 
  :رح استش متن دستور آقای خمينی بدين . جاسوس نيستند را صادر کرد
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جناب حجت االسالم موسوی خوئينی ها و برادران و خواهران دانشجوی « 
جاسوسی به اسم  محترم ساکن در مرکز جاسوسی آمريکا، مرکز توطئه و 

سفارت آمريکا و اشخاصی که بر ضد نهضت اسالمی ما توطئه نموده اند از 
ات دامنه دار دولت تهديدات و تبليغ احترام سياسی بين المللی برخوردار نيستند، 

آمريکا بقدر پشيزی نزد ملت ما ارزش ندارد، نه تهديد نظامی او عاقالنه است و 
واجد اهميت است، کارتر يک اشتباه دارد و آن که گمان  نه تهديد اقتصادی او 

می کند همه دولتها چشم بسته به خدمت او ايستاده اند و اين اشتباه بزرگ بزودی 
ملت ايران . واهد شد و طليعه آن نيز مشهود استبرای خودش هم روشن خ 

خود ادامه دهد  بپاخواسته که نگذارد اين النه جاسوسی در ايران به عمل ننگين 
و تا استرداد محمد رضا پهلوی برای محاکمه و استرداد آنچه به يغما برده است 

کن بحال خود باقی خواهند ماند لي اين النه جاسوسی و اين جاسوسان حرفه ای 
برای آنکه اسالم برای زنها حقوق ويژه ای قائل است و سياه پوستان که عمدتا ً 

آمريکا به سر برده اند و شايد بطور الزام به ايران آمده  در تحت فشار و ظلم 
 .   تخفيف دهيدباشند نسبت به آنان در صورتی که جاسوسی آنها ثابت نشده باشد 

زنانيکه جاسوسی آنها معلوم نيست به وزارت دانشجويان عزيز، سياه پوستان و 
ملت شريف . نمايند امور خارجه تحويل دهيد که فوراً  آنها را از ايران اخراج 

ايران اجازه آزادی بقيه را نمی دهد، لذا ديگران در بازداشت هستند تا دولت 
  .عليکم آمريکا به خواست ملت عمل کند والسالم 

  ۵۸آبان  ۲۶ – ۹۹ذی الحجه  ۲۶ 
  ۳۶».روح هللا الموسوی الخمينی

 
از آقای احمد خمينی در خواست «در پی اين فرمان آقای بنی صدر 

ايران  کرد، به تهران بيايد تا کارمندان زن و سياه پوستانی که قرار است از 
 ۳۷». آنها را تا وزارت خارجه همراهی فرمايند. خارج گردند، تحويل گرفته

نفر زن و سياه پوست   ۱۳ ۳۸ت جمعاً  دو روز متوالیسرانجام در طی اين اقداما
  .آمريکايی از قيد گروگان آزاد و راهی کشور خويش شدند

اين عمل به عنوان، عمل انساندوستانه در سطح جهان نظرها را به خود جلب 
کاران گروگان  کرد و بعضی ها آنرا نشانه ای از به سر عقل آمدن دست اندر 

اميد در آنها جوانه زد که سرانجام بحران گروگان گيری  گير تلقی کردند و اين
عنوان شدن محاکمه گروگانهای  اما با . به نفع ايران خاتمه پيدا خواهد کرد
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جاسوس از زبان آقای خمينی و مسابقه و ضرورت محاکمه جاسوسان آمريکائي 
سپس کوشش شد از طريق ديپلماسی توضيح . بدل کرد شيرينی خبر را به تلخی 

اده شود، در صورتکيه به در خواستهای به حق ايران توجه نشود، ممکن است د
  .محاکمه صورت بگيرد و بدينطريق از تندی مسئله کمی کاسته شد که 

بنی صدر از طريق ديپلماسی و مخاطب قرار دادن ملتهای آمريکا، آفريقا، 
کيد اصرار و تأ اروپا، و عرب با پيامهای خود و توضيح مواضع ايران و 

برخواسته های عملی و بحق ايران که از دبيرکل سازمان ملل هم خواسته شده 
ديپلماتهای ايران در سر تا سر جهان،  بود و با پخش اين پيامها در بين سفرا و 

  . مردم و دولتها را از آنچه بر سر ايران رفته است آگاه می ساخت
يل شورای امنيت با وجوديکه آمريکائي ها مانع درخواست ايران از تشک

اعتراض به  در  ۵۸آبان  ۲۴شدند، آقای خمينی در سخنرانی خود در تاريخ 
غرب همين است که شما مالحظه می کنيد که اينقدر «: آمريکا و غرب گفت

می دارند و از او پشتيبانی  جنايات می کنند و آن جانی مطلق را می برند نگه 
هند و نمی گذارند که شورای می کنند و به حرف يک ملت مظلوم گوش نمی د

را دزدان سر گردنه غارت می کنند و توقيف  پولهای ايران . امنيت تشکيل شود
  ۳۹».می کنند

 
با وجودی که آمريکائي ها مانع تشکيل شورای امنيت شدند، کوششهای همه 

ملتهای مختلف آشکار  جانبه و مختلف ايران، کم کم اثر خود را در بين دولتها و 
يژه بعد از تحريم اقتصادی ايران و توقيف دارائي های کشور در بو. کرد

کشورهای عربي به خصوص از اين  بانکهای آمريکائي به وسيله دولت آمريکا، 
اقدام آمريکا به وحشت افتاده و به اين فکر افتادند که آمريکا دارای چنين 

تی به بهانه تجاوزکارانه ای است که هر گاه بخواهد ح سياستی استعمارگرانه و 
اجالس اتحاديه  ۴۰.های کوچک، سرمايه کشورهای ديگر را به خطر می اندازد

عرب، اقدام کارتر مبنی بر مسدود کردن سرمايه های ايران در  وزيران 
عالوه بر اينکه  دولت شوروی  ۴۱.بانکهای آمريکائي را مورد انتقاد قرار داد

تقاضای ايران جانبداری می خاطر نشان ساخت که از تشکيل شورای امنيت به 
شوروی اجازه دخالت : کشور گفت ، گروميگو وزير امور خارجه آن ۴۲کند

  ۴۳.نظامی آمريکا در ايران را نمی دهد
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در بعضی از کشورهای اسالمی و غير اسالمی تظاهراتی عليه اقدامات 
برای حل  نظامی آمريکا به راه افتاد، بويژه بعد از تهديد آمريکا و توسل به اقدام 

، و حمله مسلحانه به خانه خدا، موج ۴۴ ۵۸بهمن  ۳۰مسئله گروگان گيری در 
را فرا گرفت و سفارت و مؤسسات  تظاهرات ضد آمريکائي سر تا سر پاکستان 

  ۴۵.آمريکائي در پاکستان به آتش کشيده شد
جنبش آزادی بخش معتبر جهان پشتيبانی خود را در قبال  ۱۶،  ۵۸از سوم آذر 

سفير الجزاير اظهار  و در همين تاريخ اولين  ۴۶.يدات آمريکا اعالم کردندتهد
   ۴۷.الجزاير در حمايت از ايران هيچگونه ترديدی به خود راه نمی دهد: داشت

 

 پاسخ به رئيس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
، در پاسخ به رئيس مجمع عمومی ۵۸آذر ۳آقای بنی صدر در تاريخ 

  :می نويسد ویمان ملل ، به ساز
آمريکا در ايران به اقرار صريح آيزنهاور رئيس جمهور وقت آن کشور، ... « 

تحميل کرد، و سازمان  کودتا کرد و رژيمی سخت خشن و بسيار فاسد به ملت ما 
امر «رفتار رژيم شاه سابق با مردم ايران . ملل هيچگاه لب به اعتراض نگشود

» جامعه بين الملل متمدن«ه آن سازمان و کنند تلقی شد و سکوت مأيوس » داخلی
  .ملت ما در چنگال بزرگترين خيانيکاران زمان رها شد

 آقای رئيس
پذيرفتن شاه سابق و بازتاب آن آيا سازمان ملل متحد مايل است ملت ايران ...  

تن کارمند  ۵۰برای  باور کند که در اين دنيا آمريکا حق مراجعه به آن سازمان 
د دارد و ملت ايران حق تعقيب کسی که به نوکری آمريکا رفته، مداخله گر خو

  ثروتهايش را به غارت داده است را ندارد؟ فرزندان او را کشته و 
  آقای رئيس 

شما نيز چون ما می دانيد که اگر سفارت ايران در آمريکا يک از هزار مداخله 
بخود حق می دادند آمريکا  روزمره سفارت آمريکا در ايران را می کرد ، مردم 

و همين دستگاه های تبليغاتی شب و روز به . آن سفارت را با خاک برابر کنند
شدند و شگفتی می آفريدند که اين ملت تا کجا  ستايش آمريکائيان مشغول می 

و ترديد ندارم که شورای امنيت . نگران استقالل و شخصيت های خويش است
  ...م قطعنامه صادر نمی کردمتحد نيز بر ضد اين اقدا سازمان ملل 
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  آقای رئيس 
مسئله به هيچ رو پيچيده نيست و حل آن نه محتاج جنگ اقتصادی و نيازمند ...  

گرداندن شاه و  رسيدگی يکجا به مسئله مجرميت و باز . قشون کشی است
آيا وقتی دولت آمريکا . کارمندان سفارت آمريکا به سادگی امکان پذير است

ما حق نداريم مطمئن بشويم،  ئله ساده آماده جنگ می شود، برای حل اين مس
کارمند نيست، برای تحميل رژيم خفقان و فساد و خيانت  ۵۰جنگ برای نجات 

  به کشور ماست؟
 آقای رئيس

آيا شما می توانيد به دولت آمريکا بقبوالنيد که شاه سابق با يک جانی عادی ...  
آينده او است و در شأن  اميت بشريت و اين فرق را دارد که خيانتش بر ضد تم

يک دولت نيست که در جانبداری از او با ملتی بجنگد؟ کليد مشکل در قبوالندن 
  ۴۸».به انجام اين مهم دعوت می کند اين حقيقت است ملت ايران شما را 

 
وی سپس در پاسخ به کسانی که می گويند چرا رابطه با آمريکا را قطع نمی 

  :می نويسد ۵۸ن به جنگ در چهارم آذر کنيد و تهديد شد
. اين روزها در همه جا صحبت از جدی بودن تهديد آمريکا به جنگ می کنند« 

آمريکا را جدی بايد  سفرا و نمايندگان کشورهای مختلف به ما می گويند اخطار 
مگر جنگ چيست که ما را بدان تهديد می کنند؟ آمريکا سالهاست با . گرفت

گذرد، مرحله ايی بحرانی از همين  جنگ است و آنچه می  مردم ما در حال
  .جنگ است

روابط سياسی با دولت آمريکا نه تنها قطع شده است بلکه خصمانه نيز شده 
منزوی گرداند و  آمريکا تمام کوشش خويش را بکار می برد که ايران را . است

  .در همه جا بر ضد ما توطئه و تحريک می کند
عضی از روی علم و بعضی از روی نادانی و برای آنکه کاری گذرا بگوييم که ب

ً قطع  رابطه سياسی نمی  کرده باشند، هنوز به فغانند که چرا با آمريکا رسما 
شود؟ رسما ً قطع رابطه کردن با آمريکا فرصت ديگری می دهد که ضد دولت 

دولت ايران بهانه اش نيز اين است که وقتی  ايران اقدامات همه جانبه ای بکنند و 
رسماً  قطع رابطه می کند يعنی می پذيرد که آمريکائيان سفارت در دست اوست 

دولت ايران نخستين دولتی در جهان است که به کشوری اجازه داده  و بنا بر اين 
سفارت  است سفارتخانه داشته باشد و بعد بر خالف سنت و حقوق بين الملل آن 
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در جهان انقالب بسيار شده . يف نموده استرا تصرف کرده و کارمندان آنرا توق
 ۴۹  .»...است است اما هيچ دولت انقالبي چنين کاری نکرده 

 

 تسليم شدن به خواست ايران
با اوجگيری و به حالت انفجاری در آمدن روابط ايران و آمريکا و 

شدن  فراگرفتن موج تظاهرات ضد آمريکايی در پاکستان و به آتش کشيده 
 ۵۸آذر  ۴در اسالم آباد، ضياء الحق رئيس جمهور پاکستان در  سفارت آمريکا

متذکر شد پاکستان نمی تواند  طی نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل متحد 
در برابر احتمال کاربرد زور از جانب آمريکا عليه ايران بي تفاوت بماند وی 

شورای  ايران مبنی بر تشکيل اجالس فوری اضافه کرده است که از تصميم 
  ۵۰.امنيت حمايت همه جانبه خواهد کرد

عالوه بر آن وزير خارجه پاکستان طی نامه ای ديگر به شورای امنيت اطالع 
خاور ميانه به خطر  داده است که تهديدهای آمريکا نسبت به ايران، صلح را در 

  ۵۱.انداخته است
 

حمايت  با تشديد فعاليتهای ديپلماتيک ايران، در تهران و نيويورک و
چهارم آذر  بعضی از کشورها ازموضع ايران، دبير کل سازمان ملل متحد در 

برای رسيدگی به بحران ايران و آمريکا تقاضای تشکيل ) ۷۹نوامبر  ۲۵( ۵۸
بعقيده . کرد ۵۲سازمان ملل منشور  ۹۹جلسه شورای امنيت بر اساس اصل 

ميانه بلکه عالم را والدهايم بحران روابط ايران و آمريکا صلح و ثبات خاور
برای تشکيل جلسه شورای امنيت بدنبال تقاضای  تقاضای والدهايم . تهديد می کند

  ۵۳.قبلی ايران صورت گرفته است
به ايران اطالع داده شد که فردا  ۷۹نوامبر  ۲۵برابر ۵۸آذر  ۴در همان روز 

بنی آقای . تشکيل می شود جلسه شورای امنيت که خالصه آن به شرح زير است 
صدر در نامه ای به شورای امنيت توضيح داد که ما شورای امنيت را برای چه 

  می خواستيم 
ما می خواستيم از فرصت تشکيل شورای امنيت حقايق زير را برای ... « 

  :افکارعمومی مردم آمريکا و همه جهان روشن بگردانيم
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ردم دنيا از واقعيت اما م... شرح خيانت و جنايت و فساد شاه سابق و رژيم او -۱ 
جمع آوری و آماده کرده  ناچار مدارک کافی در اين باره . وضع ايران نا آگاهند

  ....ايم در شورای امنيت ارائه کنيم
پس از اثبات خيانت و جنايت وفساد شاه سابق، ما به استناد رويه و سنت  -۲ 

جامعه بين از  ديرين همه ملتهای روی کره زمين، تقاضای استرداد شاه سابق 
  ...المللی را داريم

شرح چگونگی حکومت دولت آمريکا بر ايران و توضيح اين امر که چسان  -۳ 
يکی از مراکز  سفارت سابق آمريکا به مرکز واقعی حکومت بر ايران و 

قراردادها اقارير و مشارکت مقامات . جاسوسی آمريکا در منطقه بدل شده بود
اسنادی هستند که برای ارائه به  شاه سابق،  آمريکا در فساد بي نظير دوران
  .شورای امنيت جمع آوری شده اند

با آنکه ما هيچ وسيله تبليغاتی نداريم و همه وسايل در دست قدرتهای سلطه ... -۴ 
بروز و طغيان اين  گر است ، بدان علت که حق با ماست، برای جلوگيری از 

در اين کوشش نه تنها قصدمان حفظ  .گونه تمايالت بايد با تمام قوا عمل کنيم 
آمريکا و سراسر جهان از نژاد پرستی  حقوق تمام مستضعفانی است که در خود 

رنج می برند، جلوگيری از رشد تمايل به جنگ و طغيان اين تمايل و نتايج 
  .تمامی بشريت است مصيبت بار آن برای 

برانگيختن تمايل به جنگ تبليغات دولت آمريکا، داير بر ايجاد نفرت شديد و  -۵ 
همه جا صحبت از  امروز در  آمريکا . خطری جدی برای همه بشريت است

توطئه گران در همه جهان پراکنده اند چه دليل دارد که توطئه . جنگ می کنند
فشار تمايل جنگ طلبي، ماشين جنگی  انجام نگيرد و مهار از دست نرود و زير 

جنگی ديگر را به کار نياندازد و جهان را به  آمريکا به راه نيفتد و ماشين های
  نکند؟  جهنم سوزان تبديل 

در صورتی که شورای امنيت با يک هفته تأخير تشکيل شود ما برای توضيح 
  ۵۴».حقايق باال در جلسات آن شرکت خواهيم کرد

 
بعد از در خواست تأخير جلسه شورای امنيت برای اينکه آقای بنی 

انقالب  صدر بتواند در آن شرکت کند آقای دکتر حسن حبيبي سخنگوی شورای 
در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد  ۵۸آذر  ۵در پايان جلسه دوشنبه 

به  نيست که ايشان چه زمانی هنوز مشخص «: سفر بنی صدر به آمريکا گفت
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آقای علی اکبرمعين فر وزير نفت به خبرنگاران گفت  ۵۵».اين سفر خواهد رفت
  ۵۶.تعويق افتاده است سفر بنی صدر به آمريکا به 

آقای صادق قطب زاده، ديگر عضو شورای انقالب در مورد سفر بنی صدر به 
شورای امنيت  ما خودمان خواهان حضور در «: آمريکا به خبرنگاران گفت

خودمان از آنها خواسته ايم تا به خاطر تهديد نظامی آمريکا که صلح  هستيم و
اما طبق گزارشهايی که . تشکيل شود بين المللی را به خطر انداخته است، جلسه 

به ما رسيده است، رئيس شورای امنيت خواهان جلسه شورای امنيت شده و اين 
با ما مذاکره نشده  هنوز موضع خود را روشن نکرده ايم و در حالی است که ما 

و لذا آقای بنی صدر از رئيس سازمان خواست تا سفر خود را يک هفته  ۵۷است
ينده در جلسه آين خواست ما اجابت شود، ما هفته اگر ا ۵۸.به تعويق بيندازد 

  »۵۹.شورای امنيت حاضر شده و نظرات خود را می گوئيم
فی در گرفت و در جلسات علنی و غير علنی شورای امنيت بحثهای مختل

آمريکا از نظر  بحران روابط ايران و «: والدهايم دبيرکل سازمان ملل اعالم کرد
  ۶۰».بين المللی از زمان بحران موشکی کوبا تا به حال بي سابقه است

در سازمان ملل اعالم شد به ) ۷۹نوامبر  ۲۴( ۵۸آذر  ۶روز سه شنبه 
با  ۶۱.افتاد شنبه به تأخير  درخواست ايران تشکيل جلسه شورای امنيت تا روز

فعاليتهای شبانه روزی در تهران و نيويورک سرانجام کارتر و شورای امنيت 
تشکيل شورای امنيت به ايران  تسليم خواست ايران شدند و يک روز قبل از 

اطالع داده شد تا در آن شرکت کند و آقای بنی صدر در نامه مشروح خود به 
رد که چرا می خواهد به شورای امنيت بيايد و مشخص ک اجالس شورای امنيت 

با اين . در صورتيکه جلسه يک هفته به تأخير افتد وی در آن شرکت می کند
  .خواست نيز موافقت شد 

 
بنا به گزارش آقای بنی صدر، آقايان سالمتيان و سنجابي و منصور 

  :می کنند  فرهنگ با دبير کل سازمان ملل وارد گفتگو شده و به دبير کل پيشنهاد
يک کمسيون بين المللی به تجاوزات به حقوق بشر در رژيم شاه رسيدگی . الف« 

  .خواهد کرد
آمريکا مانعی در راه رسيدگی به دادخواست دولت ايران در باره اموالی که . ب

و به آمريکا منتقل  شاه سابق و سران رژيم او بطور غير قانونی تحصيل کرده 
  . د آوردکرده اند، بوجود نخواه
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  .شاه سابق از آمريکا اخراج می شود. ج
  :و ما پيشنهاد می کرديم بجای اخراج شاه، آمريکا با اين پيشنهاد موافقت کند
  ۶۲».آمريکا اصل قابل رسيدگی بودن جرائم شاه و نتايج قهری آن را می پذيرد

 
با اين مواد توافق حاصل شد و شورای انقالب هم : بنی صدر می گويد

تقاضای ما  فقت کرد که ما از شورای امنيت تقاضای جلسه بکنيم که سرانجام موا
  ۶۳.تصويب شد و قرار شد من بروم به شورای امنيت و آن توافقها تصويب بشود

  .و اينها موفقيت بزرگی برای ايران به حساب می آمد
در جلسه ) ۷۹اول دسامبر ( ۵۸آذر  ۱۱قرار شد که آقای بنی صدر شنبه 

آن با مشورت  در حاليکه تمام اين امور با جزئيات  ۶۴.امنيت شرکت کند شورای
و موافقت آقای خمينی و تصويب شورای انقالب انجام گرفته و برنامه تنظيم شده 

آقای بنی صدر به ) نوامبر ۳۰(   ۵۸آذر  ۸بود که روز پنجشنبه بعد از ظهر 
از عزيمت به نيويورک در ابتدا آقای خمينی دو روز قبل  ۶۵.نيويورک پرواز کند

  :اعالم کرد  ۵۸آذر  ۶پيامی به تاريخ 
اين روزها زمزمه آن است که شورای امنيت برای رسيدگی به امر گروگانها « 

کارتر پس از مانور  آقای . که نزد ملت ما جاسوسی آنها ثابت است تشکيل بشود
به اين امر  نظامی و سياسی راضی شده اند که شورای امنيت فقط برای رسيدگی

دانند که هر شورايی يا محکمه ای که  غافل از آنکه ملت ما می . تشکيل شود
تحت نفوذ مستقيم آمريکا تشکيل شود، از اول رأی آن ديکته شده است و 

ملت ما با شورای امنيت . مورد استقبال آنان است محکوميت ملت مظلوم ما 
رسيدگی به امر شاه . يستفرمايشی که از اول تکليف آن معلوم شده موافق ن

جاسوسان در مرکز جاسوسی جز ايران امکان ندارد زيرا عالئم و  مخلوع و امر 
  ۶۶»... شواهد جرم در ايران است و قابل انتقال به غير ايران نيست

آقای خمينی مثل کسيکه چشم و گوش خود را نسبت به فعاليتها و حمايت 
گذشته بسته باشد  ست ايران و آنچه کشورهای مختلف در سازمان ملل از در خوا

و حتی بدون توجه به توافق خود وی از تشکيل شورای امنيت، در اين پيام 
  .قرار داد کارتر و شورای امنيت را يکجا مورد حمله 

در پايان جلسه شورای انقالب، آقای حبيبي سخنگوی شورا  ۵۸آذر  ۶سه شنبه 
  :شورای امنيت گفت جلسه  در مورد شرکت آقای بنی صدر وزير خارجه در
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آقای بنی صدر به محض تشکيل جلسه شورای امنيت، برای شرکت در آن « 
آقای بنی صدر در  جلسه عزيمت خواهند کرد و زمانی که اين جلسه تشکيل شود 

  ۶۷».آن شرکت می کنند
خبرگزاريها نيز در سازمان ملل گزارش دادند که آقای بنی صدر وزير خارجه 

  ۶۸.خواهد کرد شرکت  ۷۹جلسه شورای امنيت اول دسامبر ايران در 
 

 ۳۰( ۵۸آذر  ۸طبق برنامه تنظيمی قرار بود آقای بنی صدر پنجشنبه 
بعد  ۲اخبار ناگهان در . تهران را به مقصد نيويورک ترک کند) ۷۹نوامبر 

ازظهر راديو اطالعيه آقای خمينی مبنی بر اينکه هيچ کس حق ندارد از ناحيه 
خوانده شد و همه رشته ها را پنبه  در جلسه شورای امنيت شرکت کند، ايران 

  .کرد
کشورهای غير متعهد که با زحمات فراوان آماده پشتيبانی از ايران شده بودند را 

داد و بلوک شرق نيز  بي تفاوت گرداند و اروپا را بطرف حمايت آمريکا سوق 
ار عمومی و دولتهای جهان، در نزد افک. ناچار گروگان گيری را تقبيح کردند
جلسه شورای امنيت می کند و آقای خمينی  ايران کشوری شد که خودش تقاضای 

بدون اينکه اقالً  توضيح بدهد چرا انصراف پيدا کرده است، وزير خارجه اش 
و بدينسان ايران را در سطح کشورهای . جلسه ممنوع می کند را از شرکت در 

داد و بدنيا نشان داد کسيکه برای وزراء و  جهان بطرف انزوای سياسی سوق
تصميم خودش احترام و ارزشی قائل نيست، جز با زبان زور نمی شود با وی  

  .بيانه الجزاير شد طرف شد و اين است که پی آمد آن جنگ تحميلی و امضاء 
 

 ماجرای پشت پرده 
 چند روز مانده به تشکيل شورای امنيت، راديو و تلويزيون که انگار

برنامه های  در . خود سياسيت مستقلی داشت سخت بکار تحريک مشغول بود
خود حمله های شديد و پی در پی به شورای امنيت و به دبيرکل سازمان ملل که 

و يک « بنا به گفته آقای بنی صدر اينها آلت دست آمريکائي ها هستند می کرد و 
ير متعهد تشکيل کشورغ ۸۴) آذر ۹(کلمه نگفت، که قرار است روز جمعه 

اين کشورها در جلسه شورای امنيت شرکت کند  جلسه دهند و يک نفر از جانب 
  »۶۹.و به ما اطمينان داده شده بود که رأی شورا نظر ايران را تأمين می کند
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آذر  ۸شب چهارشنبه  ۱۰حمله ها به شورای امنيت و دبيرکل سازمان تا ساعت 
امنيت، حمله ها قطع شد  کيل جلسه شورای ادامه يافت و از آن ساعت تا روز تش

  . و راديو و تلويزيون کلمه ای در ذم اين سازمان نگفت
به هر حال بعد از خوانده شدن اعالميه تحريم رفتن به شورای امنيت، در همان 

حضور آقای خمينی به  روز چهارشنبه آقای بنی صدر شورای انقالب را در 
  .جلسه فوری دعوت کرد

بعد از بازگشت از قم از . شورای انقالب با هلی کوپتر به قم رفتند همه اعضاء
مضمون گفت وقتی  آقای بنی صدر پرسيدم نتيجه کار چه شد؟ وی قريب به اين 

  .ما به قم رفتيم آقای قطب زاده که قبال ً خودش تنها رفته بود، آنجا نشسته بود
آقای خمينی اعتراض  قرار بود که همگی اعضای شورای انقالب به کار قبالً 

خمينی گفتم، شما  من در اعتراض به آقای . کنيم اما کسی لب از سخن نگشود
خود موافقت می کنيد و بعد بدون مشورت و حتی بدون بيان علت انصراف، 

  .اعالميه تحريم می دهيد
 

آقای خمينی گفت، طبق اطالعات و خبر های رسيده اين آمريکاست که 
موفقيتی برای  را تشکيل دهد و تشکيل شورای امنيت  موفق شده شورای امنيت

و اگر با حضور وزير خارجه ايران قطعنامه ای عليه ايران . آمريکا است
در . شما خيلی بد می شد تصويب می شد، هم برای ما و هم برای شخصيت 

جواب گفتم، وقتی داشت همه چيز درست می شد، شما چنين اعالميه ای را بدون 
 ۷۰اين خبر ها را کی به شما داده است؟. داده ايد اس  خبر مجعول مشورت بر اس

وی گفت اينها از راديو و تلويزيون منتشر شده و آقای قطب زاده هم گفت که 
داده ام پس از بازگشت از قم در فرودگاه مهرآباد در پاويون دولتی  خبرها را من 

آش را  طب زاده اين جلسه کرديم و من به شورای انقالب گفتم حاال که آقای ق
پخته است، پيشنهاد می کنم، خودش را وزير خارجه بکنيد تا مسئله را حل کند و 

و آن دارودسته برای اينکه  من بالفاصله استعفاء دادم و آنها بويژه آقای بهشتی 
از دست وی از تلويزيون آسوده گردند، فورا ً پذيرفتند و با تصويب شورای 

  . خارجه شد زير امور انقالب آقای قطب زاده و
رهبر کشور حق ندارد که تنها به اتکاء خبری بدون تحقيق در صحت و 

سپس طلبکار  سقم آن خبر دست به عمل بزند و با حيثيت ديگران بازی بکند و 
  .اينگونه عمل ها تنها از ديکتاتوران فقيه بر می آيد. هم بشود
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د و مرجع روحانی، بدون چگونه است، کسی که هم رهبر است و هم مرجع تقلي
. به چنين خطايی بزند تحقيق و بدون پرس و جو، بر اساس خبری مجعول دست 

البته به زعم اينجانب او اينقدرها هم ساده و خوش باور نبود، بدنبال ذهنيات خود 
اين مورد اولين بار نبود که زير قول و  و کوبيدن ميخ خودش بود و حتی در 

ل هم  ديديد که با صدور اعالميه ای سفر هيئت قرار خودش ميزد دفعه قب
با شورای انقالب که شورای انقالب آنرا تصويب کرد  آمريکائي که برای مذاکره 

و وزارت خارجه هم اطالعيه داده بود را، تحريم کرد و بدينسان شورای انقالب 
  ۷۱.وزارت امور خارجه خودش را سکه يک پول کرد و 

و چشم ديدن ديگران را نداشتن، بويژه نزد غالب  ولی دريغ و درد از حسادت
اين رويه «: مصدق روشنفکران و سياسيون ما، که بقول مرحوم دکتر محمد 

سياسی رجال ايران است که اگر خودشان موفق نشدند سعی می کنند که عقيده و 
شکست بخورد و بهمراهی نيک نامی  ايده ای هم که خود طرفدار آن بوده اند 

  ۷۲».ن گرددآنان مدفو
قبالً  توضيح داده شد که مسئله گروگان گيری، کشور را درگير جنگی ناخواسته 

امور خارجه و  و همه جانبه کرد و بعد از اينکه آقای بنی صدر مسئوليت 
وزارت اقتصاد و دارائي را از جانب شورای انقالب و آقای خمينی بعهده 

برنامه خود را در دو جبهه  گرفت، برای پيروزی در اين جنگ خانمان سوز، 
در بخشی که گذشت قسمت سياسی آن تا . سياسی و اقتصادی متمرکز ساخت

خارجه، از نظرتان گذشت و اينک وقت آنست  استعفايش از سرپرستی وزارت 
  .که به جبهه اقتصادی آن بپردازم

 

  ـ جنگ در جبهه اقتصادی ۲ 
بريدن از آقای بنی صدر به زعم خود، تمام هم و غمش را به 

وابستگی  وابستگيهای اقتصادی متمرکز کرد و معتقد بود، بدون قطع ريشه های 
حال که . اقتصادی، امکان استقالل و زيست در آزادی برای کشور ميسر نيست

فرصت را برای خشکاندن  نا خواسته درگير جنگ اقتصادی هم شده بوديم، 
رصتی که بدست می آمد ريشه های وابستگی اقتصادی مغتنم شمرده و از هر ف

  .نهايت استفاده را می کرد
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با آمريکا و فصول پنجم و ششم  ۱۹۵۹وی ابتدا، تصويبنامه های لغو قرارداد 
دولت موقت جمهوری  روسيه را که به تصويب هيئت وزيران  ۱۹۲۱عهدنامه 

اسالمی رسيده بود، به شورای انقالب آورده وبه اتفاق آراء به تصويب شورای 
ً گفته شد که در  ۷۳.رساندانقالب  دستور داده ) ۷۹نوامبر  ۹( ۵۸آبان  ۱۸  قبال 

شد که دولت آمريکا از فروش هر گونه ابزار نظامی و اسلحه و قطعات يدکی به 
به دستور جيمی کارتر واردات  ) نوامبر۱۳(آبان  ۲۲کند و در  ايران خودداری 

آمريکا ) ۷۹نوامبر  ۱۴( ۵۸آبان  ۲۳ودر تاريخ . نفت از ايران ممنوع شد
  .دارائيهای ايران را در بانکهای آمريکايی توقيف کرد 

 
تصميم به قطع نفت به ) نوامبر ۱۳(آبان  ۲۲شورای انقالب در جلسه 

خريد نفت از  و همزمان در همان تاريخ، آمريکا اعالم کرد که . آمريکا گرفت
توسط ايران و اين همزمانی اعالم تحريم نفت . ايران را تحريم کرده است

که چطور آمريکا از  آمريکا، در آن دوران سر و صداهايی به راه انداخت 
تصميم ايران در مورد نفروختن نفت به آمريکا مطلع شده است و کارتر 

  .تحريم کرده است پيشدستی کرده و خريد نفت از ايران را 
اين آقای مهندس علی اکبرمعين فر وزير نفت در آن موقع در توضيحی در 

چرا همزمان با ...«  رابطه به روزنامه انقالب اسالمی طی نامه ای اعالم کرد 
تصميمی که شورای انقالب اتخاذ کرده و آقای کارتر هم سخنرانی کرده و خريد 

ممکن است علت اين باشد که آقای . است نفت ايران را برای آمريکا تحريم کرده 
م می دانسته است که ايران اقدام به کارتر با جوی که در ايران موجود است مسل

  ۷۴»...و خواسته به اصطالح جلو بيفتد که عقب نماند قطع نفت می کند 
نظريه اينکه در آن روزها کشور در جو بحرانی بسر می برد، کمتر اتفاق می 

مندرج در جرايد کشور توجه  افتاد مسئولين امر با دقت به مصاحبه ها و مطالب 
قريب به يقين مسئله تحريم نفت و بيرون کشيدن ذخاير ارزی از به احتمال . کنند

مصاحبه دکتر محمد جواد باهنر به شرحی که بعد  بانکهای آمريکايی، از جانب 
از توقيف ارزهای ايران در بانکهای آمريکايی خواهد آمد، به بيرون درز پيدا 

  .است کرده 
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 اعالم خارج کردن سپرده های ارزی
صدر وزير اقتصاد و دارائي و سرپرست وزارت خارجه آقای بنی 

مطبوعاتی  در يک کنفرانس ) ۷۹نوامبر ۱۴( ۵۸آبان  ۲۳چهارشنبه بعد ازظهر 
و راديو تلويزيونی که در وزارت خارجه تشکيل شده بود شرکت کرد و به 

  .سئواالت خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد
تصميم گرفته است کليه سپرده های  آقای بنی صدر اعالم کرد دولت ايران« 

گفت، در اين مورد  وی . ذخيره ارزی خود را از بانکهای آمريکايی خارج کند
هيچگونه نگرانی از جهت مسدود شدن اين حسابها توسط دولت ايالت متحده 

ها در شعبات بانکهای آمريکايی در  آمريکا وجود ندارد زيرا بيشتر اين سپرده 
ميليارد دالر سپرده ارزی در بانکهای  ۱۲ان نزديک به اير. اروپا می باشد

بيشترين مبلغ آن در بانکهای آمريکائي و مخصوصا ً  اروپائي آمريکايی دارد که 
چيس مانهاتان بانک متعلق به راکفلر است می باشد، الزم به يادآوری است که 

وری کرد بنی صدر ياد آ. مخلوع نيز يکی از سهامداران اين بانک می باشد شاه 
اسالمی روابط  که اين پولها در بانکهايی سپرده خواهد شد که با جمهوری 

  ۷۵».دوستانه ای دارند
  .قسمت زير را روزنامه انقالب اسالمی گزارش کرده است

در برابر تحريم نفت توسط دولت آمريکا و احتمال : خبرنگاری پرسيد« 
 ؟محاصره اقتصادی چه تدابيری را در نظر گرفته ايد

نخريدن نفت ما را ناراحت نمی کند، چون ديگران : بنی صدر جواب داد
نداريم و ديگر  هستند که می خرند و ما خيلی هم اصرار به فروختن زياد نفت 

و خود ما . ملت ما آماده است و تحمل می کند اينکه راجع به محاصره اقتصادی،
ه بانکهای کشورهائي که ارزی ما بود ب هم دست به يک اقدام زديم و آنهم منابع 

  .با ما تفاهم دارند و می خواهند با ما کار کنند
قراردادهای نظامی با آمريکا چه خواهد شد و : يک خبرنگار آمريکايی پرسيد

 در لغو آن قراردادها چه کسی نفع خواهد برد؟
بسياری پولها . ما از آمريکا طلبکار هستيم و مقروض او نيستيم: بنی صدر گفت

را در مورد خودش  و بسياری جنسها نگرفتيم و آن چيزهائيکه گرفتيم آنها داديم 
در معرض افکار عمومی دنيا خواهيم گذاشت تا دنيا بداند که اينها بابت نفتی که 
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خصوصا ً ما ذکر می کنيم، علت اينکه شاه  از ما گرفته اند چه به ما داده اند و 
آنجا نگهدارند برای همين است که را به آمريکا برده اند و می خواهند او را 

سلطه آمريکا بر ايران فاش نشود و قصد ديگری هم از اين کار  ساله  ۲۵تاريخ 
منافع  ميليارد  ۵۰ندارند و طبق اطالعی که به ما داده اند ما در آمريکا قريب 

برای گرفتن آن بدهی ها هم ما . داريم بنا بر اين آمريکايی ها فعالً  بدهکارند
افکار عمومی مردم  ت مادی داريم و امکانات معنوی ما هم همان امکانا

  ۷۶».دنياست
آنچه از نظرتان گذشت مطالبي بود که آقای بنی صدر در مورد خارج کردن 

در افکار عمومی  سپرده های ارزی کشور از بانکهای آمريکايی برای اولين بار 
زبان سيروس حال به چگونگی توقيف سپرده های ايران از . مطرح ساخت

  وانس می پردازم
 

   توقيف سپرده های ايران
می   ۳۸۸و  ۳۷۷سيروس وانس در کتاب خود انتخابهای دشوار ص 

گروگانها  بعد از اينکه روشن شد نه يزدی و نه قطب زاده نمی توانند «: نويسد
نوامبر، دستور داده شد از  ۹در . را آزاد کنند، اين استراتژی بالدرنگ اتخاذ شد

. يدکی به ايران خودداری شود وش هرگونه ابزار نظامی و اسلحه و قطعات فر
نوامبر، تصميم کليدی  ۱۴در . نوامبر واردات نفت از ايران ممنوع شد ۱۳در 

بانکهای آمريکايی و شعبه هايشان درخارج آمريکا به  توقيف پولهای ايران در 
. ها بحث کرده بوديمما چند روز در باره توقيف کردن پول. اجراء گذاشته شد

نوامبر بود که ايران ابالغ کرد قصد دارد تمامی پولهای خود را  ۱۴اول  ساعات 
خزانه داری که  صبح ويليام ويلر، وزير  ۴ساعت . از بانکهای آمريکا خارج کند

ما در دم موافق شديم که تصميم . از ابالغيه مطلع شده بود، مرا از آن آگاه کرد
پرزيدنت کارتر موافقت کرد . شود ران بايد به اجرا گذاشته به بستن حسابهای اي

توقيف پولها، اهرم مهمی . دقيقه صبح ، اسناد را امضاء کرد ۱۰و  ۸و ساعت 
بعد از  ۷۷».نقش مهمی در حل بحران گروگانها بازی کرد در دست آمريکا شد و 

دستور دولت امضاء اسناد توقيف قبل از شروع کار بانکها وسيله کارتر با ابالغ 
  ۷۸.آمريکا به بانکها آنها را از انتقال پولها باز داشت 

سيروس وانس تصريح می کند که چند روز قبل از توقيف سپرده ها، در باره 
عالوه بر اين يک  توقيف کردن پولها بحث کرده اند و لذا آماده اين کار بودند 
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ال ً به دولت او و قب«: عضو هيئت نمايندگی کويت در اجالسيه سران عرب گفت
ضبط دارائيهای ايران اطالع داده شده بود  ساير کشورهای خليج فارس در باره 

  ۷۹».و کويت مخالفتی نکرده بود
  :نوشته است ۵۸آبان  ۲۳آقای بنی صدر، چهارشنبه 

شورای انقالب تصويب کرده بود که وزير نفت صدور نفت به آمريکا را قطع « 
قرار بود تا تماس با  . يز ديگر بخواهد که چنين کنندکند و از کشور های نفت خ

در اين ميان آقای کارتر وارد کردن نفت . کشورهای ديگر موضوع افشاء نشود
  ۸۰».ايران را ممنوع کرد

 
آقای معين فر وزير نفت طی نامه ای به روزنامه انقالب اسالمی می 

  :نويسد
ً به اطالع می رساند که در جلسه مورخ«  شورای  ۱۳۵۸آبان  ۲۱ توضيحا 

قطع جريان نفت  انقالب جمهوری اسالمی از طرف اينجانب گزارشی در مورد 
به آمريکا تقديم شورا شد و شورای انقالب به اينجانب مأموريت داد که طی 

اطالع آنها برسانم که به علت عدم  تلگراف هايی بعنوان وزرای نفت اوپک به 
طلبانه ملت ايران تصميم داريم جريان نفت توجه دولت آمريکا به خواستهای حق 

می فرمائيد که قبل از اينکه اينجانب اين دستور شورای  را قطع نمائيم تصديق 
انقالب را اجرا نموده و اقدام به ارسال تلگراف ها کنم صحيح نبوده است که به 

قول خبر نگار شما در همان دقايق اول اين خبر را در اختيار ايشان  
  ۸۱»...بگذارم

  :آقای بنی صدر می نويسد
نوامبر  ۱۴اما مقامات آمريکائي چگونه از تصميم ايران مطلع شدند؟ تاريخ « 

. نوشته ام » نخريدن نفت «، در انقالب اسالمی، سرمقاله ای با عنوان )آبان ۲۳(
در آغاز ياد آور شده ام که شورای انقالب تصويب کرده بود به آمريکا نفت 

اجرا بگذارد و اعالم کند، کارتر خريد  اينکه ايران تصميم را به پيش از . نفروشد
آيا آمريکائيان از تصميم ايران مطلع شده و . نفت از ايران را تحريم کرد

در عوض در باره توقيف . من معلوم نگشته است پيشدستی کردند؟ هنوز بر 
آمريکا پولها، تلگرام سفارت ايران در آمريکا و نيز اين نوشته وزيرخارجه 

آيا از طريق . دارند که آمريکا از تصميم ايران مطلع شده بود حکايت از آن 
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مرکزی  تلکسهای بانک مرکزی مطلع شده بود؟ و يا در شورای انقالب و بانک 
  ۸۲»کس يا کسانی را داشت که او را مطلع می ساختند؟

 
ی به نظر اينجانب، بدون آنکه آمريکايی ها در بانک مرکزی و يا شورا

افتاده بود، از هر  انقالب کسی را داشته باشند، هر طرف در جنگی که راه 
امکانی که داشت و يا بفکرش می رسيد برای به زانو درآوردن طرف مقابل از 

معين فر متذکر شده بود، با جوی که در  و همچنانکه آقای . آن استفاده می کرد
حدس بزنند که ايران  ايران وجود داشت، کارتر و دستيارانش می توانستند

و همچنين وجود داشتن عواملی از آنها را . عملياتی بزند ممکن است دست به چه 
  .در بعضی از دستگاهها نمی شود انکار کرد

مطلع شده .... بنا بنوشته فوق ممکن است از طريق تلکسهای بانک مرکزی و يا 
  .باشند

ر شدم که به احتمال قريب عالوه بر همه اين احتماالت در چند صفحه قبل متذک
آقای باهنر پس از  . به يقين آنها، از طريق مصاحبه آقای باهنر مطلع شده اند

، در مورد تحريم نظامی ۵۸آبان  ۲۰جلسه عصر يکشنبه شورای انقالب تاريخ 
چگونه می شود کمبودها را جبران کرد  و غيره ايران از سوی آمريکا و اينکه 

مردم بايستی آمادگی کافی در برابر هر نوع  در درجه اول«: باهنر گفت
باشند ولی با اين حال کشورهای اروپايی پيشنهاد داده  نارسائي اقتصادی داشته 

از طرف ديگر پيش بينی شده تا ما هم . اند که بتوانند نيازهای ما را فراهم کنند
انند و تحريم بتوانيم اقداماتی بکنيم از جمله در صورتی که امام صالح بد برای 

در بانکهای  موقع آن برسد مسئله تحريم نفتی احيانا ً مسئله ارز فراوانی که ما 
آمريکا به عنوان پشتوانه ارزی داريم و می توانيم نسبت به خارج کردن آنها 

ما در . مسئله بتواند يک جانبه باشد رسد که  تصميم بگريم ودرهرحال بنظرنمی
ضربه زدن به منافع آمريکا در دست  موارد حساس رشته و نبض کار را برای

  ۸۳».هنوز بصورت جدی مطرح نيست داريم ولی فعال ً مسئله 
برای اولين بار، چند روز قبل از اجرای تصميمات شورای انقالب، برنامه های 

مؤسس حزب جمهوری  اجرائي آينده از زبان آقای دکتر باهنر، يکی از اعضاء 
آموزش و پرورش، در اختيار افکار عمومی اسالمی و شورای انقالب و وزير 

هيچ برنامه و فکری در زمينه  آمريکايی ها قبالً  ست و اگر هم قرار گرفته ا
های تحريم نفت و توقيف سپرده های ارزی، پيش بينی های الزم را نکرده 
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اطالعات کافی است که آنها را از برنامه های طرف مقابل مطلع  همين  ۸۴باشند
  .در فرصت و موقع بدست آمده پيشدستی کرده اندکرده باشد و 

 

 وارونه سازی يا انتقاد؟
افجه که يادداشت روزنويس کيهان در آن دوران است، در .ا.آقايی بنام ع

بنی صدر می خواست به غرب انسانيت «، تحت عنوان  ۵۸آذر  ۱۲تاريخ 
طلب در قسمتی از يادداشت همان روز مطلبي نوشت که سپس همان م» بياموزد

به کرسی حقيقت نشاندن وارونه  ، برای »کودتای نوژه«در کتابي تحت عنوان 
سازيهای خود و به عنوان ارائه سند به خوانندگان خود، عينا ً آن مطلب کيهان 

  : نوشته را آورده و قبل از آن 
همزمان با اشغال النه جاسوسی، بنی صدر در پست سرپرستی وزارت امور « 

اعماق آن برای  می دست به اقدامی زد که در آن روز خارجه جمهوری اسال
 ۱۲. ايشان نسبت داده می شد» انقالبي«مردم پنهان بود و به احساسات تند و 

  ۸۵  . روزنامه کيهان بدرستش نوشت ۱۳۵۸آذر 
اولين عکس العمل بنی صدر در زمان بدست گرفتن صدارت و در رابطه با 

شرکتهای خارجی  ون ايران به بانکها و گروگان گيری، اعالم عدم پرداخت دي
اين بيانيه که از طرف يک مقام مسئول و يک اقتصاد دان که همه انتظار . بود

دوخته شده بود، صورت می گرفت ،  جهت پياده کردن يک اقتصاد توحيدی بدو 
آنچنان دست اندرکاران سياست خارجی و داخلی را حيران نمود و نتيجه آن، 

انگيزه اين مصاحبه و . های ايران در بانکهای خارجی بود ه توقيف تمامی سپرد
وزير امور خارجه . اعالم ضبط سپرده ها، هنوز برای هيچکس روشن نيست

قبلی در هيچيک از گزارشات خود سعی ننمود که اين ابهام را برای مردم  
  ۸۶».روشن کند

 
می نويسنده از همان اول نوشته خود را با ابهام شروع کرده است، 

گروگان  بنی صدر در زمان بدست گرفتن صدارت و در رابطه با «گويد، 
گيری، نمی گويد علت اينکه وی سرپرستی وزارت خارجه و وزارت اقتصاد و 

مشخص . مسئله گروگان گيری بود دارائي را بعهده گرفت از جمله به خاطر حل 
بيانيه  نمی کند که منظورش از زمان بدست گيری صدارت چه تاريخی است و
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برد ، چه بيانيه ای و در چه تاريخی و در کجا انتشار  ای که متن آن را نام می 
تمام اينها مبهم است و من اکنون . پيدا کرده است و متن بيانيه چه بوده است

  .روشن شدن ذهن خوانندگان به توضيح آن می پردازم برای 
، در ) نوامبر ۱۴( ۵۸آبان  ۲۳آقای بنی صدر روز چهارشنبه بعد ازظهر ، 

خبرنگار  ۸۷يکصد کنفرانس مطبوعاتی و راديو تلويزيونی و در حضور بيش از 
و فيلمبردار و گزارشگر راديو تلويزيون از کشورهای مختلف که در وزارت 

  .سئولهای خبرنگاران پاسخ داد خارجه تشکيل شده بود شرکت کرد و به 
اولين بار اعالم کرد که  در اين کنفرانس مطبوعاتی آقای بنی صدر، برای

از بانکهای  دولت ايران تصميم گرفته است کليه سپرده های ارزی خود را «
و در پاسخ خبرنگاری ميزان تقريبي سپرده ها را  ۸۸».آمريکايی خارج کند

منافع ايران در آمريکا پرسيد،  عنوان کرد و به خبرنگار ديگری که از ميزان 
و سئوالهای مختلف  ۸۹».ميليارد منافع داريم ۵۰ما در آمريکا «وی پاسخ داد، 

وی در اين کنفرانس در . آمريکا و گروگان گيری ديگر در مورد روابط ايران و 
باره پول و ديون و عدم پرداخت ، نه از وی سئوال شد و نه خود وی چيزی و 

اصالً  جای اين موضوع نبود برای اينکه مسئله ای در . زبان آورد کلمه ای به 
خود مسئله  و ابتداء به ساکن هيچ آدمی برای . بود اين رابطه هنوز بوجود نيامده

  .نمی آفريند
و اعالن تصميم دولت ايران بر خارج کردن سپرده های ارزی از بانکهای 

. بانکهای آمريکا بود آمريکا، ضروری و بعد از ابالغيه های بانک مرکزی به 
ود نوامبر ب ۱۴در ساعت اول «: سيروس وانس وزيرخارجه آمريکا می گويد

پولهای خود را از بانکهای آمريکا خارج  که ايران ابالغ کرد قصد دارد تمامی 
صبح ويليام ويلر، وزير خزانه داری که از ابالغيه مطلع شده  ۴ساعت . کند

دقيقه صبح اسناد توقيف پولها را  ۱۰و  ۸کارتر ساعت  و . بود، مرا آگاه کرد
، دستور دولت آمريکا آنها را از امضاء کرد تا وقتی بانکها شروع بکار می کنند

  ۹۰».انتقال پولها باز دارد 
طبق گفته سيروس وانس بانک پيش از دستور دولت آمريکا، دستور 

واشنگتن،  صبح بوقت  ۴ساعت . دولت ايران را دريافت و اجرا نکرده بودند
کلمه ای عنوان  رتهران می شود که هنوز بنی صدصبح بوقت  ۱۱ساعت 

  . خبر نداشت ابراين در ايران هنوز کسی از توقيف بن. نکرده بود
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آقای بنی صدر می گويد، ما تا ساعت يک بعد از ظهر خبر نداشتيم که کارتر 
کنفرانس کسی از  و من فکر می کنم تا پايان  ۹۱اسناد الزم را امضاء کرده است
چرا که اگر خبرنگاران داخلی و يا خارجی . توقيف پولها خبر دار نشده بود

. آقای بنی صدر سئوال می کردند خبردار می شدند، بدون شک در اين مورد از 
به هر حال چه دولت آمريکا سپرده ها را توقيف کرده بود و چه نکرده بود، 

مرحله اجرا آن نيز گذشته بود، رسماً  برای افکار  الزم بود اين تصميم دولت که 
وچکی نبود که بشود آنرا و اين مسئله ک. عمومی داخلی و خارجی اعالم شود

و اگر هم ايران آنرا اعالم نمی کرد، دولت آمريکا ، تصميم ايران را  مخفی کرد 
  .که ابالغ شده بود، اعالم می کرد

عالوه بر اينها وانس تصريح می کند که ما چند روز قبل در باره توقيف پولها 
اخراج سپردههای  به و مسلم است اگر هم دولت ايران تصميم  ۹۲بحث کرده بوديم

خود از آمريکا نمی گرفت، با اينکه علی الدوام در بوق و کرنا بود که 
جاسوسی آنها مسلم و ثابت است و  جاسوسهای گروگان محاکمه می شوند و  

پرچم آمريکا آتش زده می شد و گروگانها چشم بسته نشان داده می شدند، آمريکا 
مضافا ً بر . نرا به اجرا می گذاشتکاری در دست خود، آ برای داشتن حربه ای 

اينکه آنها اين کار را تجربه کرده بودند و قبال ً چندين بار پول کشورهای ديگر 
  .را توقيف کرده و خورده بودند 

 
و اما در مورد ديون و عدم پرداخت به بانکها و شرکتهای خارجی که 

صدر در  ی بنی آقا. ياداشت نويس کيهان در نوشته خود آنرا عنوان کرده است
در ) نوامبر ۲۳( ۵۸آذر ماه  ۲سخنرانی پيش از خطبه های نماز جمعه تاريخ 

تصميم دولت آمريکا و  روز بعد از اجرای تاريخ  ۹دانشگاه تهران درست 
ايران قرضه هايی را که «: توقيف سپرده های ارزی کشور، اعالن کرد

آقای بنی  ۹۳».ی پردازدگرفته اند، نم غارتگران سابق از همدستان خارجيشان 
کسيکه از طرف من در بانک مرکزی «: صدر در بخشی از سخنان خود گفت

شب ديشب پيش من آمد گفت اينطور تصور می شد که  مسئول شده است نيمه 
بانکها هشصد مليون دالر بخارج قرض دارند کمی بيشتر تحقيق و معلوم شد 

 ۱۵ه ام احتمال می رود که ميليارد دالر و حاال که من پيش شما آمد چهار 
غارتگريها  شما مردم بدانيد که در اين مملکت چه . ميليارد دالر و بيشتر باشد

شده است و حاال ما می خواهيم اين نظام بانکی را دگرگون کنيم و در خدمت 
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و ما قرضهايی را که  انقالب در آوريم در خدمت اسالمی کردن ايران، 
فتند چگونه می توانيم بر عهده بگيريم؟ ما آنها غارتگران سابق از همدستان گر

  ۹۴».را نمی پردازيم
 

کيهان، شنبه در همان روز يعنی سوم آذر بيانيه بانک مرکزی را که در 
چيس مانهاتان  بازی «صادر کرده است با تيتر ) نوامبر ۲۳( ۵۸آذر  ۲تاريخ 

ت که متن را انتشار داده اس ۹۵»بانک در سيستم بانکی جهانی عليه ايران
  :اطالعيه بانک مرکزی به شرح زير است

بنا بر اطالع رسيده بانک چيس مانهاتان که نمايندگی گروهی از بانکها برای « 
از بانکهای وام دهنده  مليون دالری ايران را بعهده دارد  ۵۰۰دريافت اقساط وام 

مليون دالر بهره شش  ۴خواسته است که نظرشان را در مورد عدم پرداخت 
دارند، تصميم اين گروه بانکهای وام دهنده  ماهه اين وام  از سوی ايران ابراز 

بر اين شد که با اعالم قصور دير کرد از جانب ايران خواهان باز پرداخت پيش 
  .مبلغ بدهی کردند از موعد کليه 

ما بروشنی اعالم می کنيم که بانک مرکزی ايران بهره مذکور را پيش از سر 
پردازی و پراکندن  اخت کرده است و بانک چيس مانهاتان با دروغ رسيد آن پرد

شايعات فريب دهنده در سيستم بانکی جهانی بازی خطرناکی را آغاز کرده 
  .است

در زمانيکه ايران دارای ذخاير  ۱۹۷۷دولت پوشالی شاه مخلوع ايران اوائل 
به دريافت اين وام  قابل توجه و کافی بوده و در واقع نيازی به وام نداشته  نسبت 

  .مليون دالری اقدام کرد ۵۰۰
ميليارد دالر بالغ  ۴اين وام گيری و بسياری ديگر از اين نوع که  مجموعا ً به 

دوستان آمريکايی شاه  می شود به ضرر ملت محروم ايران و برای کمک به 
الزم به تذکر نيست که بانک . مخلوع ايران مانند راکفلر و کسينجر انجام شد

ايران از گروه بانکهای آمريکايی بانک  ميليارد دالر وام  ۳/۱مسئول برای 
  .چيس مانهاتان آقای راکفلر است

قسمت مهمی از وامهائي که ايران دريافت کرده به کمک دزدهای آمريکايی که 
به آمريکا باز  سال منابع طبيعی و انسانی ما را غارت کردند  ۲۵در مدت 

شاهد کوششهای دارو دسته راکفلر هستيم که سعی دارند اکنون ما . گردانده شد
کرده ساير وامهای ايران را نيز  وامهای ايران را شامل قصور دير کرد معرفی 
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تا به اين ترتيب ما را از حداقل اصولی که برای . در رديف اين وام قرار دهند
  .ريخته ايران الزم است محروم کنند باز سازی اقتصاد در هم 

و کسينجر که رسماً  پذيرفته اند که دولت کارتر را برای اعطای اجازه راکفلر 
شرکت در  ورود به شاه مخلوع ايران تحت فشار قرار داده اند اکنون با 

کوششهايی که در جهت ايجاد يک بحران اقتصادی جهانی از طريق خفقان 
رفته خطرناکی را در پيش گ سياسی و اقتصادی برای ايران انجام می شود راه 

  .اند
اکنون که فريبکاری بانک چيس مانهاتان آشکار شده است ما مايل به بيان اين 

جانب دولت ايران  مطلب هستيم که بنا به دستوری که در روز پنجم نوامبر از 
صادر شد دستوری به بانک چيس مانهاتان به وسيله تلکس ارسال شد تا به 

دالر و  ۹۵۱هزار و  ۵۲مليون و  بانکهای ذينفع در مورد اين وام مبلغ چهار 
  .نوامبر بعنوان بهره اين وام پرداخت گردد ۱۵سی نه سنت در تاريخ 

درخاتمه بانک مرکزی ايران کليه شايعات در مورد عدم پرداخت بهره وامهايش 
  ۹۶».را تکذيب می کند

 
باز مجدداً  آقای بنی صدر در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه در 

رؤسای  تنها وامهايی که «: پرداخت بدهی های خارجی ايران گفتمورد باز 
بانکهای خصوصی ايرانی در رژيم شاه مخلوع از همکاران آمريکايی خود 

   ۹۷».گرفته باز پرداخت نخواهد شد
حال که معلوم شد آقای بنی صدر تا قبل از توقيف سپرده های ارزی ايران 

ديون ايران به  ن و يا عدم پرداخت توسط دولت آمريکا، کلمه ای در مورد ديو
روز بعد از توقيف  ۹بانکها و شرکتهای خارجی، بر زبان نرانده است بلکه 

ايران «: عنوان کرده است که سپرده های ارزی برای اولين بار در نماز جمعه 
قرضه هايی را که غارتگران سابق از همدستان خارجيشان گرفته اند، نمی 

تنها وامهايی را که رؤسای «: تأکيد کرده است  آذر  ۵ و مجدداً  در» .پردازد
بانکهای خصوصی ايرانی در رژيم شاه مخلوع از همکاران آمريکايی خود 

  ».پرداخت نخواهد شد گرفته اند، باز 
رمورد باز پرداخت ديون ايران و عه اينها و اطالعيه بانک مرکزی دمجمو

تکذيب مدعای  جهانی عليه ايران، بازی چيس مانهاتان بانک در سيستم بانکی 
  .است» کودتای نوژه«يادداشت نويس کيهان و نويسندگان کتاب 
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افجه که در جايگاه سر دبير روزنامه . ا.صرفنظر از آنچه گفته شد، از آقای ع
در روزنامه خود  کيهان يادداشت روز را نوشته، پرسيدنی نيست که آيا شما 

ر، مطلب سخنرانی آقای بنی صدر در نماز آذ ۵آذر و دوشنبه  ۳کيهان شنبه 
خبرگزاری فرانسه را نديده بوديد  جمعه و اطالعيه بانک مرکزی و مصاحبه با 

  اشت را تحرير فرموديد؟دآن ياد ۵۸آذر  ۱۲که در تاريخ 
و باز از همه اينها که بگذريم آيا توقيف تمامی سپرده های ايران در بانکهای 

اصل و اساس قضيه  گان گيری نبوده است؟ که شما آمريکايی نتيجه مستقيم گرو
را فراموش کرده و به فروعات چسبيده ايد؟ و آيا تمام اينها مصداق اين شعر 

  :مولوی نيست که
 خنجری پرکين، به زير آستين  مصحفی در کف، چو زين العابدين

 

 واکنش جنگ اقتصادی آمريکا عليه ايران
سپرده های ايران بوحشت افتادند  کشورهای عربي بويژه از اقدام توقيف

تجاوزکارانه ای است  و به اين فکر فرو رفتند که آمريکا دارای آن چنان سياست 
که هر گاه بخواهد، حتی به بهانه های کوچک، سرمايه کشورهای ديگر را نظير 

عبدالناصر و به هنگام ملی کردن کانال سوئز،  ، در زمان ۱۹۵۶آنچه در سال 
  .جام داد به خطر خواهد انداختدر مورد مصر ان

اجالسيه وزيران اتحاديه عرب که در تونس تشکيل شده بود، اقدام کارتر مبنی 
را مورد انتقاد قرار  بر مسدود کردن سرمايه های ايرانی در بانکهای آمريکايی 

  ۹۸.داد
در اين رابطه بسياری از کشورها با ايران همدردی نشان می دادند، گرچه همه 

می کردند که هرچه  گروگان گيری را محکوم می کردند و به ايران توصيه آنها 
زودتر، گروگان گيری را حل کند و اال عواقب آن گريبان ديگران را هم خواهد 

  .گرفت
بنی صدر از حربه تبليغاتی مهمی که از توقيف ثروتهای ايران وسيله 

ارائه داليل  توضيح و آمريکا، بدست آمده بود و زمينه آماده بود، سعی کرد با 
مختلف، عمق فاجعه توقيف سپرده های يک کشور توسط کشوری ديگر را به 

وی می گفت، اقدام . نشان دهد ملل جهان و بويژه به کشورهای عضو اوپک 
اخير آمريکا به مسدود کردن سرمايه های ايران نشان داده است که در حقيقت 
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است و نه کشورهای صادر کننده داران بزرگ  اين ثروتها در خدمت سرمايه 
نفت و پيشنهاد کرد که در ازاء فروش نفت پولهای ديگری را جانشين دالر کنند 

آمريکايی ها، . نخستين و مهمترين قدم در جهت کاهش وابستگی آنانست و اين 
توليد کننده  با در اختيار داشتن بيش از سيصد ميليارد دالر ثروت کشورهای 

و يا سياستشان ايجاب کند، دست به مسدود کردن و خوردن  نفت، هرگاه بخواهند
طرفه اگر . چندين بار عمل کرده اند همچنانکه تا بحال . اين سپرده ها خواهند زد

هم ثروت کشوری را مسدود نکنند، هر وقت الزم باشد و بخواهند بحران 
ق يا بخشی از ثروت کشورها را بخورند، از طري اقتصادی خود را حل کنند و 

در اختيار داشتن اهرم ثروت کشورهای ديگر با باال و پائين بردن ارزش دالر و 
در ميزان بهره، يکشبه با تصويب قانون و يا دستور رئيس جمهور،  يا تغيير 

اخير انجام  و بارها تابحال روش . ميلياردها از ارزش اين پولها را خواهند کاست
  ۹۹.شده است

 

 تغيير سيستم پولی
با اين فرصت بدست آمده که از طريق توقيف سپرده ها بنی صدر 

بعنوان  بوجود آمده بود و منطق ايران برای جهان نيز تا حدودی قابل قبول بود، 
وزير اقتصاد و دارائي و سرپرست وزارت خارجه و با تصويب شورای 

 برای مبادله تجارتش ايران دالر آمريکا را بعنوان وسيله ای : انقالب، اعالم کرد
و از جمله نفت مورد استفاده قرار نخواهد داد و کشورهای خريدار نفت ايران 

  .ديگر مورد قبول ايران پرداخت نمايند موظف هستند ، بهای نفت را به پولهای 
فوريه  ۱۹آسيوشيتدپرس از فرانسه خبر داد که کمپانی نفتی فرانسه روز دوشنبه 

ايران را که دريافت می  نفت خام دستور يافته است که محموله های ) آبان ۲۸(
سخنگوی شرکت گفته است که چنين . کند، نمی تواند با دالر آمريکا پرداخت کند

ايران . در سراسر عالم مخابره شده است دستوری به ديگر کمپانيهای نفتی 
تصميم گرفته است که ديگر دالر آمريکا را به عنوان وسيله ای برای مبادالت 

  ۱۰۰. نفت مورد استفاده قرار ندهد تجاريش و از جمله 
مقامات ايران هم اکنون مشغول ميانگينی از پنج تا هفت «: آقای بنی صدر گفت

سوئيس، مارک آلمان و ين  ارز خارجی هستند که در آن فرانک فرانسه، فرانک 
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ژاپن نقش عمده ای خواهند داشت و اين سيستم ما را در برابر نوسانات نرخ 
   ۱۰۱».کرد مين خواهد پولهای مختلف تض

شرکت آمريکائي،  ۱۸آقای معين فر اعالم کرد که با قطع صدور نفت ايران به 
ايران نفت خود را به  قيمت نفت در بازار جهانی افزايش بي سابقه ای يافت و 

در «خبرگزاری فرانسه نيز گزارش داد،  ۱۰۲.دالر فروخته است ۴۵قيمت 
مليون بشکه  ۳۰روزهای اخير نيمی از  ن طی محافل نفتی لندن اعالم شد که ژاپ

دالر بطور متوسط از ايران خريداری کرده  ۴۴نفت خام خود را بشکه ای 
  ۱۰۳».است

 
بنی صدر اميدوار بود که با حل به موقع مسئله گروگان گيری، همراه با 

برای اثبات  تأمين منافع ايران و تشکيل دادگاهی و يا کميته تحقيق بين المللی 
سال گذشته  ۲۵ايات شاه که طبيعتا ً به اثبات دخالتهای آمريکا در ايران، در جن

عمومی ملتها تا جائيکه ممکن است  منجر می شد نظر دولتهای جهان و افکار 
نسبت به مظلوميت ملت ايران و آنچه در طول  اين مدت، بر اين ملت رفته است 

زی با ثروتهای ديگران، روحيه مظلوم ستيزی آمريکا و با را جلب کند و با 
زمينه قبوالندن جايگزينی پولهای ديگر به جای دالر در کشورهای توليد کننده 

  .نفت بوجود آيد و در نتيجه تغيير سيستم پول جهانی را به دنبال آورد 
وی معتقد بود که اگر ما درست و به موقع عمل کنيم با معنويتی که انقالب ايران 

کرده است، ايران دارای  ملتهای مسلمان و منطقه ايجاد  در جهان و بويژه در بين
آن چنان توان و امکاناتی است که قادر است يک مرکز اقتصادی بزرگ در 

دالر، با کمک کشورهای منطقه ايجاد کند  منطقه، همراه با سيستم پولی غير از 
لی و. و بدين ترتيب، ايران و منطقه از وابستگی اقتصادی به آمريکا آزاد شود

  !افتاد مشکلها
با ذکر قوتها که به ضعف تبديل شدند، اين فصل را به پايان می برم و فصل آتی 

  .اختصاص می دهم را به تشکيل دولت در دولت با پوشش گروگان گيرها 

 تبديل قوتها به تضعيف
با اقدام به آزادی زنان و سياه پوستان گروگان که نويدی برای جهانيان 

گروگانهای جاسوس  گروگان گيری بود با سخنان آقای خمينی که به حل عاقالنه 
  .بايستی در ايران محاکمه شوند نقش بر آب شد
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در اثر تبليغات منفی دو هفته بعد از اشغال سفارت که از زبان آقای خمينی 
لزوم ضرورت  عنوان شد که گروگانها محاکمه خواهند شد و مسابقه دادن در 

يی و با چشمان و دست های از پشت بسته از گروگانها محاکمه جاسوسان آمريکا
عالوه بر آن مراسم حمل آشغال در  فيلمبرداری کرده و به نمايش گذاشتن و 

پرچم آمريکا و سوزاندن اين پرچم که در ايران به نمايش در آمد، از تمام اين 
ا بارها در آمريکا آنرا به نمايش گذاشتند و جو ر اعمال فيلمبرداری شده و 

  .يکپارچه عليه ايران و انقالب آماده ساختند
 

اسقف هانيبال بوگينينی نماينده ويژه پاپ رهبر کاتوليکهای جهان باتفاق 
به حضور  ۵۸  آبان  ۱۹ابوالحسن بنی صدر سرپرست وزارت خارجه در تاريخ 

آقای خمينی رسيد و پيام پاپ را در رابطه با آزادی گروگانها بوی تسليم کرد و 
در سخنرانی خود به پاپ اندرز و  يشان به گفتگو پرداخت و آقای خمينی هم با ا

  :نصيحت کرد و از جمله گفت
من اگر در اين موقع حساس، مقامات ديگر تقاضای مالقات کرده بودند برای « 

پاپ اعظم احترامی  اين موضوع نمی پذيرفتم الکن مقام روحانيت ملت مسيح و 
تفاقا ًخوشحال هم شديم از اينکه ايشان پيام فرستادند تا دارند که ما پذيرفتيم و ا

پنجاه سال کشته می داديم و زندان و  ما . من مطالبي را به ايشان تذکر بدهم
شکنجه می ديديم و کشتار دسته جمعی آقای پاپ اعظم به اين فکر نيفتادند که از 

وسی آمريکا چه شد که امروز که مرکز جاس. پشتيبانی بکنند اين ملت مستضعف 
را اين جوانهای ما گرفته اند و کارشناسان توانسته اند بفهمند مرکز جاسوسی 

است چه شد که اينوقت آقای پاپ اعظم به اين فکر افتادند که برای حس  
  .انساندوستی آنها را آزاد کنند

من به شما پاپ عرض می کنم اگر مسيح امروز بود آقای کارتر را استيضاح 
بتوانم بالشخصه حل  پاپ بايد بدانيد که مسئله، مسئله نيست که من  آقای. می کرد

کنم ما بنا نداريم که تحميلی به ملت بکنيم و اسالم به ما هم اجازه نداده است که 
هستيم ملت ما هر طوری رأی داد، از آنها  ما تابع آراء ملت . ديکتاتوری بکنيم

  ۱۰۴».تبعيت می کنيم
 

به حق توهين به پاپ و اينکه چرا اصالً  وی بعد از نطق يکساعته که 
طريق عواملشان  واسطه شده است که با ميانجی گری خود مسئله را حل کند، از 
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 ۱۸۲۴۰در سفارت ايران در آمريکا يک صفحه کامل از نيويورک تايمز را به 
  . چاپ رساندند دالر خريدند و اين نطق را در آمريکا به 

ـ دولت ايران با خريد يک صفحه کامل روزنامه  نيويورک ـ اسيوشيتد پرس« 
در يکی از رسانه  نيويورک تايمز باالخره توانست پاسخ امام به نماينده پاپ را 

هزينه اختصاصی يک صفحه کامل روزنامه . های گروهی آمريکا منعکس کند
دالر  ۱۸۲۴۰نزديک به يکساعت طول کشيد کلمه ای امام که  ۳۵۰۰برای نطق 
در سرمقاله  ۱۰۵مبلغ را سفارت ايران در آمريکا پرداخت کرده است است که اين

آيت هللا العظمی خمينی از موضع خود در قبال اشغال سفارت دفاع  : آمده است
  ۱۰۶».می کند

وی روشن شود که  بر خواننده است که به متن کامل نطق مراجعه کرده تا بر
بر خواهد  مريکا و غربدر آ انشاء يک چنين مطلبي چه جوی را عليه ايران

  .انگيخت 
 

بعد از مشورت با آقای خمينی و جلب موافقت وی و تصويب شورای انقالب 
و آمريکا و بعد از  جهت تقاضای اجالس شورای امنيت برای طرح مسئله ايران 

اينکه با زحمات فراوان در تهران و نيويورک با در خواست ايران موافقت شد 
نيويورک جهت شرکت در جلسه سازمان  ر خارجه به در لحظه پرواز وزير امو

امنيت، آقای خمينی از طرق راديو اطالعيه داد که هيچکس حق ندارد از جانب 
شورای امنيت شرکت کند و بدينسان زمينه را برای يکه تازی  ايران در جلسه 

و اين از شگفتی های تاريخ است که . آمريکا در شورای امنيت فراهم کرد
ه آمريکا در سازمان ملل می گويد که در آخرين لحظه نماينده ايران نمايند«  

  ۱۰۷».نخواهد آمد
و اين آگاهی يا از طريق صادق قطب زاده که در تدارک آماده سازی آقای 

روانشناسی آقای خمينی  خمينی برای تحريم شدن شورای امنيت و يا از طريق 
نادرست که در  ۱۰۸ش خبرکه آمريکائي ها بدست آورده بودند و از طريق پخ

سرانجام . اين هدف و هدفهای ديگر رسيدند راديو و تلويزيون خوانده شد به 
بيدرنگ پرسنل ديپلماتيک آمريکا که در «شورای امنيت از ايران خواست که 

  ۱۰۹».هستند آزاد کند و به آنها اجازه دهد کشور را ترک کنند تهران زندانی 
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خمينی که انقالب به آن شکوهمندی که همه البته از رهبری نظير آقای 
ايران کند با  ساله را در  ۲۵۰۰ملت در آن شرکت داشته و ريشه بنياد سلطنت 

کارمند سفارت که بر اساس ميثاقهای بين المللی، مصونيت  ۵۰گروگان گرفتن
هستند و سهل و ساده می شود  سياسی دارند و با اجازه دولت در داخل کشور 

که توهين » آنرا انقالبي بزرگتر از انقالب اول خواند«ن گرفت، آنها را گروگا
اما آنچه مايه شگفتی . اعمالی غير ممکن نبود به کشور و ملت است، چنين 

است، اينستکه آزادی خواهان، ملی ها، ملی مذهبي ها با تجربه کردن چنين 
انسجام و خمينی و روحانيون به خود نمی آمدند تا با اتحاد،  اعمالی از آقای 

وحدت نظر بتوانند پيشروی روحانيون طالب قدرت ـ که زير چتر اسالم و آقای 
  .خمينی عمل می کردند ـ و آقای خمينی را در جهت استقرار ديکتاتوری سد کنند 

از ديد اينگونه اسالم خواهانی که قدرت برابر اسالم شده بود با توجيه شرعی 
می افتاد، جهت کسب  ه ای که بدستشان دست به هر عملی می زدند و از هر حرب

هدف وسيله را «قدرت بهره می جستند و به حق می توان گفت که جمله معروف 
  .بر قامت ديکتاتوران دين ستيز است برازنده ترين لباس » توجيه می کند

 
با وجوديکه آن روزها بازار محاکمه جاسوسان آمريکائي تحت نام، 

که  ين و کشور، داغ شده بود و گفته می شد دفاع از اسالم، قرآن، مستضعف
رسيدگی به امر جاسوسان در مرکز جاسوسی جز ايران امکان ندارد زيرا «

  ۱۱۰».ايران نيست عالئم و شواهد جرم در ايران است و قابل انتقال به غير از 
کار را به جايی رساندند که حتی از تجاوز به ناموس اين کشور وسيله همان 

جلوگيری بعمل  يکائي خاموشی گزيدند و از بر مال شدن آن جاسوسان آمر
در همان روزها ناگهان در تهران شايعه شد که يکی از گروگانهای . آوردند

از گروگانگيرها تجاوز کرده و  جاسوس آمريکايی، در جاسوسخانه به دختری 
  .از وی حامله شده است خيلی زود اين سر و صداها را خواباندند

که از انتشارات » اسفند ظهور و سقوط ضد انقالب ۱۴غائله «ب حال در کتا
بنا به نقل قول  دادگستری جمهوری اسالمی و آقای موسوی اردبيلی است و 

موثقی آقای دکتر حسن حبيبي تأليف اين کتاب را بزرگترين افتخارات زندگی 
يل ميکائ«: بوی چنين می خوانيم خويش می داند، در مورد اين دختر و تجاوز 

موددوی که رئيس انتظامات النه جاسوسی بود و قبل از اسارت يک دختر 
دستگيری اين جاسوس هنگامی که دختر متوجه  ايرانی را فريب داده و پس از 
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شد حامله شده است، طی يک ماجرای غم انگيز توسط برادر خود به قتل رسيد 
  ۱۱۱.»اين جاسوس در داسری تهران تحت رسيدگی بود و پرونده 

 
از همين متن ضمنی فهميده می شود که اين دختر از گروگان گيرها 

موددوی  بوده و سپس بعد از اينکه جريان ارتباط وی و حامله شدن با ميکائيل 
آفتابي شده است برای ختم غائله و عالمگير نشدن گند مسئله، دختر را به قتل 

  .رسانده اند و آن شايعه حقيقت بوده است
تر قبل از اشغال سفارت با اين آقا رابطه داشته و از وی حامله بفرض که اين دخ

دفاع از حقش از زعمای  شده است پس حتماً  پس از دستگيری گروگانها، برای 
گروگان گير و دادگستری جمهوری اسالمی کمک خواسته است که بجای دفاع 

  .وسيله برادرش بقتل رسانده می شود از حقوق از دست رفته اش ظاهرا ً 
و با وجود داشتن پرونده در دادگستری جمهوری اسالمی آقای ميکائيل موددوی 

است؟ او را با سالم و  ـ که به زعم کتاب جاسوس است ـ باوی چگونه عمل شده 
  .صلوات و با امضاء بيانيه الجزاير روانه آمريکا کردند

 

 ی قتل دختر ايرانیشرح ماجرا
، با مروری به اسناد ۱۳۵۹اسفند  ۱۴غائله بعد از مطالعه مطلب فوق در کتاب 

 ۱۰کيهان   .برخوردم و مدارک آن دوران، به گزارش کيهان در اين رابطه 
هويت جاسوس آمريکايی که دختر ايرانی را فريب داده «با تيتر ۵۹فروردين 
  :کرده است ، جريان قتل را گزارش »معلوم شد

ل از تصرف النه جاسوسی با هويت کامل گروگان آمريکايی که متهم است قب« 
مورد تجاوز قرار  مقتول جنايت خيابان ايرانشهر تهران رابطه داشته و او را 

و معلوم گرديد که وی ميکائيل مولر نام دارد و رئيس . داده است، فاش شد
همچنين . سابق آمريکا بوده است تفنگداران دريايی آمريکا مستقر در سفارت 

دارای همسر و دو دختر است و در ماه ژوئيه مطابق  اعالم شد که ميکائيل مولر
پاکستان به ايران مأموريت يافته و به عنوان سرگروهبان،  از  ۵۸با تير ماه سال 

  .رئيس تفنگداران دريائي مشغول کار شده است
اتفاق ) ن. ۵۹فروردين ۷(بعد از ظهر پنجشنبه  ۱۱در اين جنايت که در ساعت 

جاسوسی آمريکا با  که قبل از تصرف النه ) ع( -الف افتاد دختر جوانی به نام
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. يک آمريکايی رابطه برقرار کرده و حامله شده بود، بدست برادرش بقتل رسيد
 ۷بعد خود را به مأموران گشت کالنتری  ع نام دارد دقايقی -و متهم بقتل که ع

 تلفن به روزنامه. تهران معرفی و پرده از اين جنايت برداشت
ديروز شخص مطلعی طی تماس با کيهان ضمن اعالم هويت  بعد از ظهر

مسائل مهمی  گروگان آمريکايی که با مقتول رابطه نامشروع داشته است، 
به محض تصرف النه جاسوسی آمريکا : او گفت . درباره اين ماجرا فاش کرد

ميکائيل به گروگان گرفته شده  که متوجه شد ) ع(خانم اعظم  ۵۸آبان  ۱۳در 
آشفته خاطر شد و در نهايت ناراحتی و اضطراب از يک رسوائي،  است سخت

پزشک پس از معاينه او اعالم کرد که حامله شده . کرد به پزشک زنان مراجعه 
اعظم پس از اطالع از اين واقعيت تلخ، به کميته مراجعه و طی شکايتی . است

  .ميکائيل تقاضای تعقيب او را کرد از 
قت با ميکائيل مواجه داده شد و آشنايی آنها محرز و اين دختر برای کشف حقي

رسوائي من شده است  در اين مواجهه اعظم اعالم کرد چون ميکائيل باعث . شد
بايد با من ازدواج کند ولی ميکائيل گفت من به شرطی با تو ازدواج می کنم که 

عظم و ا. ترتيب جلسه مواجهه به پايان رسيد تو دين مسيح را قبول کنی و باين 
اين شخص . دنبال شکايتش را گرفت و پرونده به دادستانی انقالب فرستاده شد

ميکائيل مولر جاسوس آمريکايی دارای همسر و فرزند : کرد همچنين اضافه 
رها  است و مدتی قبل از تصرف النه جاسوسی، در پی اختالفاتی همسرش او را 

  .کرده و رفته است
 ۱۲بقتل رسيده بود، در ساعت  ۱۱ساعت  جسد اين دختر که بدست برادرش در

بود در مقابل خانه  نيمه شب پنجشنبه در حالی که طنابي به گردنش بسته شده 
هنگامی که مأموران . کوچه نمازی واقع در خيابان ايرانشهر پيدا شد ۳شماره 

مشاهده کردند که قاتل سر ديگر طناب را به  به محل جنايت رسيدند،  ۷کالنتری 
کفشهای دختر که يک جفت کفش گرم پاشنه . ورودی خانه بسته است پنجره در

لحظاتی پس از کشف . همچنين کيف دستی او وسط کوچه افتاده بود دار بود و 
کرد خود  و برادر مقتوله معرفی می » ع-ع«جسد اين دختر، جوانی که خود را 

او به . در خيابان انقالب رساند و معرفی کرد ۷را به پليس گشت کالنتری 
گروگانهای آمريکايی قبل از  من خواهرم را که با يکی از : مأموران گفت

مأموران متهم را به کالنتری . تصرف النه جاسوسی رابطه داشته است، کشته ام
پيرامون اين جنايت را آغاز کرد مأموران سپس  اعزام کردند و پليس تحقيقات 
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ستور بازپرس کشيک جسد اين جريان را به دادسرای تهران اطالع دادند و به د
متهم در مراحل اوليه اعالم کرد که . پزشکی قانونی فرستاده شد دختر به 

فريب  من از چگونگی ماجرای : وی افزود. دانشجوی دانشگاه بلوچستان است
خواهرم با جاسوس آمريکايی قبل از تسخير النه جاسوسی که منجر به حامله 

نوروز برای ديدار مادرم از  در تعطيالت عيد . شدن او شده بود، بي اطالع بودم
او چون به من اعتماد داشت . زاهدان به بندر انزلی رفتم و خواهرم را آنجا ديدم

موضوع فريب خوردن خود را در حضور من و  و مرا منطقی می دانست، 
با . يک راننده تاکسی بنام حسن مرا فريب داده است: مادرم فاش کرد و گفت

ناراحت بودم خودم را کنترل کردم و باتفاق خواهرم به تهران   اينکه شديداً 
خواهرم  در تهران معلوم شد که حسن بيگناه است و فقط برای حفظ آبروی . آمديم

و هنگامی که حسن حاضر شد برای عقد به محضر . حاضر به ازدواج شده است
بروز  کرد و همين امر سبب هزار تومان مهريه  ۵۰۰برويم، خواهرم ادعای 

تالش منهم . اختالف و جر و بحث شد و ماجرای ازدواج او با خواهرم منتفی شد
و من نمی توانستم . آبروی خانوادگی مان بجايی نرسيد برای ازدواج آنها و حفظ 

  .تحمل کنم که خواهرم از يک جاسوس حامله شده است
م و با بعد از ظهر روز پنجشنبه با حسن و دوستش خداحافظی کرد ۹در ساعت 

خوابگاه دانشجويان  خواهرم به طرف خيابان رامسر به راه افتاديم تا او را به 
. دانشگاه تربيت معلم برسانم و به مسافرخانه فردوسی محل اقامت خودم بروم 

در اين موقع . ساختمان خوابگاه رسيديم  که به نزديک  ۵/۱۰حدود ساعت 
از چند . بيا قدری قدم بزنيم : م ناگهان فکری به خاطرم رسيد و به خواهرم گفت

ناگهان بطرف او خيز برداشتم و . وارد کوچه خلوتی شديم  خيابان که گذشتيم، 
او بي حال نقش . گلوی او را در زير پنجه های خود گرفتم و محکم فشار دادم 

طنابي را که در جيب داشتم بدور گردن او بستم و هنگامی که مطمئن . زمين شد  
خيابان انقالب چشمم به  در . سپرده است، از محل جنايت دور شدم شدم او جان 

  .دو پليس گشت افتاد و خود را به آنان معرفی کردم 
دنبال تحقيقات از متهم به صبح روز جمعه موکول شد و معاون کشيک دادسرا 

ارجاع کرد و  ۱۴  رسيدگی به اين پرونده را به علی اکبر پروانه بازپرس شعبه 
در معاينات پزشک قانونی . حقيقات گسترده ای را از متهم آغاز کردبازپرس ت

دختر مقتوله يک پسر بوده است که پس  پس از کالبد شکافی معلوم شد که جنين 
  .از مرگ او خفه شده است
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پزشکان از خون مقتوله و جنين پسر نمونه برداری کرده اند تا پس از تعيين 
معلوم شود که آيا  ايش خون بعمل آيد تا گروه خون از ميکائيل مولر نيز آزم

  .حقيقا ً اين جنين متعلق به اين شخص است يا نه
 آخرين خبر صبح امروز

صبح امروز فاش شد که پزشکان قانونی از جنين مقتوله معاينه  ۱۰در ساعت 
و همچنين . بوده است بعمل آورده و اعالم کرده اند که اين جنين پنج ماه و نيمه 

در تاريخ ، ت مقتوله پس از اينکه متوجه شده حامله استتاريخ شکاي
  ۱۱۲».انقالب شده بود تسليم دادستانی  ۹از طريق کميته  ۱۰/۱۰/۵۸

صبح امروز در محل «که  گزارش داد ۵۹فروردين  ۱۷کيهان در تاريخ 
ايرانی بازجوئي  ، از جاسوس آمريکائي در مورد ارتباط با دختر جاسوسخانه

تحيقات بازپرس پيرامون ماجرای خيابان ايرانشهر تهران که طی آن بدنبال   .شد
بازپرس مسئول  دختر جوانی بدست برادرش به قتل رسيده بود، صبح امروز 

پرونده اين جنايت برای تحقيق و بازجوئي از رئيس تفنگداران آمريکايی که قبل 
ه خصوصی داشته است به الن از تصرف النه جاسوسی با مقتوله روابط 

  .جاسوسی رفت
اين گروگان که ميکائيل مولر نام دارد و متهم است که حدود سه ماه قبل از 

شده و سپس اين  نام داشت آشنا ) ع(تصرف النه جاسوسی با مقتوله که اعظم 
ماجرا . آشنايی به رابطه خصوصی کشيده و باعث حاملگی اين دختر شده است

و مراجعه اين دختر به پزشک  آمريکايی پس از گروگان گرفته شدن جاسوس 
فاش شد و اين دختر هنگامی که از پزشک معالج خود شنيد که حامله شده است 

کرد  ۹رسوايی بزرگ شکايتی عليه اين گروگان تسليم کميته  مضطرب از يک 
دختر  و چند ماه بعد از اين شکايت در روزهای آغاز سال جاری ماجرا خانواده 

تر توسط برادرش در نزديکی النه جاسوسی بقتل مطرح شد و سرانجام اين دخ
ارجاع شد و  ۱۴شعبه  رسيدگی به پرونده به علی اکبر پروانه بازپرس . رسيد

بازپرس تحقيقات وسيعی را پيرامون چگونگی آشنايی اين دختر با گروگان 
  .آنان ثبت شده بود کشف شد آمريکايی و همچنين ماجراهای عاشقانه 

قانونی به معاينه از جسد پرداختند و برای احراز اينکه  از سوی ديگر پزشکان
نه اقدام به نمونه  ماهه مقتوله متعلق به جاسوس آمريکايی هست يا  ۵/۵جنين 

برداری از خون جنين و مادرش کردند تا آزمايشات الزم را بعمل آورند و مقرر 
  .خون بعمل آيد شد از جاسوس آمريکايی نيز آزمايش 



 ۱۷۹        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

دادسرای تهران در دنباله تحقيقات خود با کسب مدارک الزم  ۱۴بازپرس شعبه 
بازجويی و تحقيق از  از آشنايی اين گروگان با مقتوله، صبح امروز برای 

  ۱۱۳».تحقيقات ادامه دارد. گروگان آمريکايی به النه جاسوسی رفت
قاتل که گفته می شود دانشجوی دانشگاه بلوچستان است و عبدالناصر 

به بندر  در تعطيالت نوروز «: وی در رابطه با قتل مجدداً  گفت ۱۱۴.نام دارد
خواهرم چون مرا . انزلی خانه مادرم رفته بودم که خواهرم اعظم را آنجا ديدم

و حامله شدنش را فاش  منطقی می دانست، در حضور مادرم موضوع رابطه 
با من يک راننده تاکسی بنام حسن مرا فريب داده و قرار است : کرد و گفت

ناراحت شدم، ولی چون مسأله ازدواج  ازدواج کند، من خيلی از اين موضوع 
مطرح شده بود به توصيه مادرم همراه خواهرم به تهران آمدم تا پس از 

وقتی به تهران آمدم متوجه . ازدواج آنان را فراهم کنم  مذاکرات الزم برنامه 
اهرم رابطه داشته و حسن اصل ماجرا شدم، دريافتم که يکی از جاسوسها با خو

  ۱۱۵» .بعنوان خيرخواهی و حفظ آبروی خواهرم می خواسته با او ازدواج کند 
دو روز قبل «دادسرای تهران  ۱۴آقای علی اکبر پروانه بازپرس شعبه 

آمريکايی  نيز برای بازجوئي از گروگان ) ن. ۵۹فروردين ۱۹يعنی سه شنبه (
يی به آشنايی با مقتوله اعتراف کرد، ولی گروگان آمريکا. به النه جاسوسی رفت

  .داشتن رابطه با او را انکار کرد
بازپرس متهم به قتل را مجرم شناخت و پرونده را برای صدور کيفرخواست 

الزم از او تقاضای  دادستان نيز پس از بررسی های . نزد دادستان تهران فرستاد
ر قضايی ما همچنين خبرنگا«: کيهان می نويسد ۱۱۶» .مجازات اعدام کرد

نامشروع مايکل ارنست مولر  گزارش می دهد که اين پرونده در مورد اتهام 
  ۱۱۷».تفنگدار آمريکائي که هم اکنون جزو گروگانهاست، مفتوح خواهد بود

نکات متعدد ضد و نقيضی در اين گزارش نهفته که بعضی از آنها به قرار زير 
  :است

ود سه ماه قبل از تصرف النه جاسوسی با گزارش می گويد، ميکائيل حد -۱ 
  .مقتوله آشنا شده است

برای آشنايی دختر مقتوله با تفنگدار آمريکايی، می بايستی مقتوله يا کارمند 
قبيل، دفعات مکرر  سفارت بوده باشد و يا برای گرفتن ويزا و يا مسائلی از اين 

ام اين آشنايی به رابطه به آنجا مراجعه کرده باشد تا آشنايی حاصل شده و سرانج
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د استشمام راگزارش بوئي از اينگونه مو از خالل . خصوصی کشيده شده باشد
  .نمی شود

شکايت کرده که از  ۱۰/۱۰/۵۸بنابه گزارش بازپرس، اگر مقتوله در تاريخ  -۲ 
و اعظم خانم اعالم  ميکائيل حامله شده است و حتی با هم مواجهه داده شده اند 

ميکائيل باعث رسوائيش شده بايد با وی ازدواج کند و ميکائيل کرده چون 
حضرت مسيح می کند، ديگر چه حاجتی  ازدواج با وی را مشروط به قبول دين 

بود که در بندر انزلی در حضور مادر و برادرش بگويد راننده ای بنام حسن او 
  است؟  را فريب داده 

فراد را تحت عنوان روابط که مرتب ا ۵۸در بحبوحه انقالب در سال  -۳ 
می کردند، کدام  نامشروع و زنای محصنه و غير محصنه می گرفتند و مجازات 

دختر پيدا می شد که در يک چنين وضعيتی بيايد، شکايت کند که فالنی آنهم 
  است؟ آمريکايی و جاسوس با او همخوابگی کرده 

ر دو دانشجو بوده اند، از خالل گزارش برمی آيد که هم قاتل و هم مقتوله، ه -۴ 
  .تهران قاتل دانشجوی سيستان و مقتوله دانشجوی تربيت معلم 

قاتل می گويد، در تعطيالت نوروز برای ديدار مادرش از زاهدان به بندر  -۵ 
در حضور وی و  انزلی رفته و خواهرش را که آنجا بوده می بيند و خواهرش 

کسی بنام حسن وی را فريب داده مادرشان فاش می کند که در تهران راننده تا
تهران، بوی معلوم می شود که حسن بي  با هم به تهران می روند و در . است

گناه است و فقط برای حفظ آبروی خواهرش حاضر شده است که باوی ازدواج 
حسن و دوستش به هنگام رفتن به محضر برای عقد، خواهرش می گويد  با . کند

مهريه اش کند و حسن بدين علت از ازدواج  هزار تومان ۵۰۰که حسن بايد 
  .منصرف می شود باوی 

بعد از ظهر با حسن و دوستش خداحافظی می کند و  ۹قاتل در ساعت  -۶ 
حدود . معلم می برد خواهرش را بطرف خوابگاه دانشجويان دانشکده تربيت 

پس معلوم می شود که . ناگهان به فکر کشتن خواهرش می افتد ۵/۱۰ساعت 
نه به هنگام رفتن به محضر و نه بعد از   ً نه در بندر انزلی و نه در تهران و قبال

  .خداحافظی از حسن و دوستش هنوز بفکر کشتن خواهرش نيفتاده است
وقتی ناگهان بفکر می افتد که خواهرش را بکشد، گلوی خواهرش را می  -۷ 

زمين می  نقش گيرد و محکم فشار می دهد که در اثر فشار وی بي هوش و 
شود، سپس طنابي را که در جيب داشته بدور گردنش می بندد و وقتی مطمئن 
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بنابر اين بيان که ناگهان و . می شود می شود که جان سپرده است، از محل دور 
بدون قصد قبلی بفکر کشتن خواهرش افتاده است و طنابي هم که در جيب داشته 

معلوم می شود که وی از قبل  آن وی را خفه می کند، بيرون می آورد و با 
تصميم به کشتن گرفته بوده که وسيله کشتن، يعنی طناب را قبال ً مهيا و در جيب 

و عنوان کردن مسأله محضر و حسن و دوستش و اين . آماده داشته است خود 
حسن و دوستش  و باحتمال قوی . داستانها بقصد انحراف اصل قتل گفته شده است

  .در قتل بوده اندهم از شرکت کنندگان 
وقتی مأمورين گشت و کالنتری به محل . از گزارش پليس سر نخ پيداست -۸ 

مقتوله را خفه کرده  جنايت می رسند، مشاهده می کنند که قاتل با يک سر طناب 
  .و سر ديگر طناب را به پنجره درب ورودی خانه بسته است

زلی می رود و در آنجا قاتل در تعطيالت نوروزی از زاهدان به بندر ان -۹ 
باتفاق راهی  خواهرش فاش می کند که يک راننده تاکسی وی را فريب داده، 

تهران می شوند و در تهران نزد حسن رفته، حسن آماده ازدواج با خواهرش 
حسن و دوستش به عزم رفتن به محضر  شده و برای عقد ازدواج با خواهرش با 

هزار تومان مهِريه از ازدواج  ۵۰۰راه می افتند که حسن بر اثر تقاضای 
پشيمان می شود و آنها برادر و خواهر وار از هم خداحافظی کرده و جدا می 

  .شوند
فرض بگيريم روز دوم فروردين قاتل از زاهدان بسوی بندر انزلی حرکت کرده 

يکی دو . طول می کشد از زهدان تا بندر انزلی حداقل دو روز مسافرت . است
بندر انزلی نزد مادرشان بوده اند، چرا که به محض اينکه برادر سه روز هم در 

خبر تکان دهنده فريب خوردن خود را بوی  به منزل می رسد، قطعاً  خواهرش 
نمی داده بايستی با کمی استراحت و در کمال آرامش و اطمينان مسأله را مطرح 

  .مطرح می کند کند و سرانجام 
ه اتفاق به تهران می روند که اينهم يک روز خواهر و برادر به توصيه مادر ب

سراغ حسن رفته  راه است و اگر هم به محض رسيدن به تهران يکراست به 
با حسن گفتگو می کنند و حسن راضی می . فروردين باشد ۷باشند بايد بعد از 

چيز آماده برای عقد  می گذارند و همه شود که با وی ازدواج کند و قرار و مدار 
بطور قطع . عقد ازدواج وقت می گيرند هم از محضری برای انعقاد  ًقبال. است

برای ازدواج و محضر و ساير مسائل جنبي آن حداقل سه  آماده کردن حسن 
اگر همه امور يعنی حرکت از زاهدان تا . چهار روزی وقت الزم داشته است
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وقتی به انزلی و سپس تهران و فراهم کردن همه شرايط مثل برق انجام گرفته  
 ۷در تاريخ  در صورتی که دختر . روز وقت الزم داشته است ۱۰باشد 

می زند که تمام است و اينها خود داد شب بقتل رسيده  ۱۱فروردين ساعت 
  .باشد مطالب عنوان شده داستان سرائي بيش نمی تواند 

تصرف شده است، ظاهراً  می بايستی مقتوله  ۵۸آبان  ۱۳ت در سفار -۱۰ 
اطالعات گرفته  رابطه ای بسيار نزديک با گروگان گيرها داشته باشد تا ) دختر(

که  همدر آن روزها وقتی بعداً . انهاستو فهميده باشد که ميکائيل نيز جزو گروگ
گروگانها اطالعی  ديگران از اسامی گروگان ها آزاد شدند، روزنامه نگاران و 

  .نداشتند زيرا که اسامی آنها را جائي ذکر نمی کردند
فروردين گزارش کرده، در همان  ۱۰مهمتر از همه اينکه خبرنگار کيهان 

مقتول جنايت  سه دفترچه خاطرات متعلق به «روزی که قتل واقع شده است 
با کشف اين  .خيابان ايرانشهر کشف شده که در اختيار بازپرس قرار گرفته است

روز آشنايی مقتول با گروگان  سه دفترچه خاطرات مسائل مهمی از جمله 
  ۱۱۸».آمريکايی و مسائل ديگر فاش خواهد شد

تمام اين ضد و نقيضها حکايت از اين دارند که داستانهای ذکر شده 
گفت ، يکی  ساختگی و بقصد پنهان کردن حقيقت ساخته شده و شايعه ای که می 

ی گروگان گير با يکی از گروگانها رابطه داشته و برای برمال نشدن از دخترها
هنگام اجرای قتل، ماجرا وسيله  قضيه وی را کشته اند حقيقت داشته ولی در 

و در آنجا . پليس و کالنتری لو رفته است و کار به دادگستری کشيده شده است
  .را بسته اندپرونده ديگر ماست مالی کرده و آن پرونده را مانند هزاران 

اين سئوال نيز به ذهن خطور می کند که آيا اين دختر قبل از گروگان گيری با 
است؟ هللا اعلم به  سفارت و گروگان گيری ها به نحوی در ارتباط متقابل نبوده 

  .حقايق االمور
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 فصل چهارم
 

 کميسيون تحقيق بين المللی جنايات شاه و آمريکا
خواستار درخواست تشکيل شورای امنيت سازمان  بعد از اينکه ايران،

خارجی به اين  ملل متحد وشرکت در آن گرديد و با فعاليتهای پی گير داخلی و 
در خواست ايران جواب مثبت داده شد و چند ساعتی قبل از پرواز آقای بنی 

شرکت در شورای امنيت، آقای  صدر وزير امور خارجه به نيويورک جهت 
مسئله گروگان گيری و نگهداری آنها يکی پس از  يم کرد،خمينی آنرا تحر

  .دولتهای عضو سازمان ملل محکوم گرديد ديگری از طرف قريب به اتفاق 
با تحريم اقتصادی عليه ايران و محکوم کردن ايران در دادگاه بين المللی الهه، 

ط گروگان ها در شراي در اثر فشار همه جانبه به ايران و مطرح شدن اينکه 
نامناسبي به سر ميبرند و رفتار با آنها و شرايط زندگی و بهداشتی آنها غير 

طی حکمی آقای قطب زاده  ۵۸  آذر   ۲۲انسانی است، آقای خمينی در تاريخ
وزير امور خارجه را مسئول تشکيل يک هيئت بين المللی بررسی سياست 

ياد آور شد که يک ايران، در دوران حکومت شاه کرد و  تجاوزکارانه آمريکا در 
  .هيئت مستقل بين المللی ميتواند با گروگانها ديدار کند

 
  : متن حکم آقای قطب زاده بدين شرح است

 
 بسم هللا الرحمان الرحيم

جناب آقای قطب زاده وزير امور خارجه ايران الزم است هرچه زودتر يک « 
تا سياست  دهيد هيئت بين المللی بررسی با مشورت شورای انقالب تشکيل 

تجاوزکارانه دولت آمريکا را خصوصاً  درطول حکومت شاه مخلوع وخائن 
جهانيان قرار دهيد تا سازمانهای  مورد بررسی قرار داده و در معرض افکار 

بين المللی که زير نفوذ آمريکا ايران را به اصطالح محکوم کرده اند، از 
همچنين .ی بيشتری پيدا کنندمردم محروم ما آگاه جنايات دولت آمريکا نسبت به 

برای مقابله با تبليغات سوء وتجاوزکارانه آمريکا در مورد گروگانها در النه 
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ميتوانند يک هيئت مستقل بين المللی دعوت نمايند تا از آنان ديدار  جاسوسی آنها 
  ۱»والسالم روح هللا الموسوی الخمينی. کنند

يل کنفراس بين المللی سياست آقای قطب زاده وزير امور خارجه دست به تشک
واساس کمسيون  تجاوزکارانه دولت آمريکا در تهران زد و اين فرمان پايه 

تحقيق بين المللی جنايات شاه و بررسی مداخالت آمريکا در امور داخلی ايران 
  .از طريق رژيم شاه گرديد

 

 کميسيون تحقيق و توافقهای پذيرفته شده
مختلف داخل و خارج از کشور و در پس از آنکه بر اثر فعاليتهای 

اصل  سازمان ملل متحد، در رابطه با رسيدگی به جنايات و فسادهای شاه، 
رسيدگی به آن هم از سوی دبيرکل سازمان ملل متحد و هم از سوی کنگره 

رياست جمهوری، آقای  آمريکا پذيرفته شد، بعد از انتخاب آقای بنی صدر به 
تحقيق بين المللی در تهران جهت رسيدگی به  خمينی نيز با تشکيل کميسيون

  .جنايات شاه مخلوع، موافقت کرد
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه جيمی کارتر تا کنون سه پيام سری مهم برای « 

اشغال افغانستان توسط  اولين پيام بعد از : امام خمينی رهبر انقالب فرستاده است
ی کارتر برای آزادی گروگان ها شوروی برای امام فرستاده شد حامل تقاضا

امام خمينی و کارتر بر سر مسئله تشکيل  به نقل از همين خبرگزاری . بوده است
دومين . يک دادگاه بين المللی برای رسيدگی به جرائم شاه به توافق رسيده اند

امام خمينی حاوی گوشزد خطراتی است که نگهداری بيش از  پيام کارتر برای 
اين پيام ها تا زمان . ا امکان دارد برای ايران پيش بياورداندازه گروگان ه

انتخاب بنی صدر به رياست جمهوری مکتوم و بدون جواب ماند ولی پس از  
فرستاد که ضمن آن  بعهده گرفتن پست رياست جمهوری وی پيامی به کاخ سفيد 

اظهار شده است مشغول پيدا کردن راه حلی است که به آزادی تدريجی 
  ۲».مدبيانجا

 
به رياست جمهوری، در گفتگوهای آقای  پس از انتخاب آقای بنی صدر

تحقيق بين  بنی صدر با آقای خمينی رهبر انقالب موضوع تشکيل کميسيون 
المللی جنايات شاه در تهران، مورد موافقت آقای خمينی قرار گرفت و پس از 
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جمهوری اسالمی  موافقت دولت انجام مقدمات کار و تعيين اعضای کميسيون با 
ايران ودبير کل سازمان ملل متحد، اعضای کميسيون انتخاب و چهارم اسفند 

  .را شروع کردند وارد تهران شدند و کار خود 
  : طبق توافقی که انجام شده بود قرار بود

  .کميسيون با گروگانها قبل از انتشار نتيجه تحقيقات خود، مالقات کند -۱ 
  .از ايران عذرخواهی بکند رئيس جمهور آمريکا -۲ 
  ۳.آمريکا يک کمک مالی هم به ايران بکند -۳ 

آقای بنی صدر . و بدين طريق راه حل مسئله آزادی گروگانها را هموار سازند
خطراتی که نگهداری  و گوشزد کردن  -هم در تماسهای خود با آقای خمينی 

کرده بود و آقای  مسئله را با وی مطرح -گروگانها برای ايران در بر دارد 
اين راه حل خوب است و مسئله را به  خمينی هم به آقای بنی صدر گفته بود، 

  . همين نحو تمام کنيد
اسناد و  .بعد از اينکه هيئت وارد تهران شد يک هفته در هتل استقالل بود

نظرشان هم اين بود  مدارک را ديده و با افراد گوناگون ديدار و بحث کرده بود، 
  .يکا در امور داخلی ايران دخالت کرده استکه آمر

مرحله آخر کار مانده بود که آنها بروند سفارت و گروگانها را ببينند و بعد بروند 
  . اعالم بکنند ژنو و نظرشان را در آنجا در مقر اروپايی سازمان ملل 

 
را مأمور کرد که به عيادت  ٤آقای بنی صدر، آقای علی امير حسينی

صورتيکه آقا،  آقای خمينی در بيمارستان قلب برود و به آقای خمينی بگويد، در 
هنوز بر نظر خودشان هستند که هيئت برود سفارت و گروگان ها را ببينند و 

نفع آنهاست که اينها عاطل و باطل  مسئله را تمام کنند و اين نه به نفع ايران نه به 
در آن زمان آقای اشراقی . هتل باشند و وقت خود را بيهوده تلف کنندروزها در 

سکته کرده بود در بيمارستان قلب بستری بود و حالش هم  داماد آقای خمينی که 
در بيمارستان قلب بخشی را تخليه کرده و در اختيار آقای . بهبود پيدا کرده بود

  .خمينی و دفتر ايشان گذاشته بودند 
آقای امير حسينی نقل . کفاش زاده هم در آنجا مشغول کار بودند آقای صانعی و

دفتر بودند و آقای  کرد وقتی من به آنجا رسيدم آقای صانعی و کفاش زاده در 
حال . هاشمی رفسنجانی هم آمده بود که آقای خمينی را ببيند، گويا کاری داشت

هاشمی ،آقای خمينی  نبودند آن شب آقای نميدانم چه مسئله ای بود که آنها مايل 



 ۱۸٦        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

به آقای هاشمی گفتند که پزشک معالج آقا دستور داده اند که حال . را مالقات کند
. و جز پزشک و خانواده اش احدی حق ندارد آقا را مالقات کند آقا خوب نيست 

  .آقای هاشمی هم که چنين ديد، رفت
ای خود دارد من پيش خودم فکر کردم وقتی آقای هاشمی را راه ندادند مرا که ج

آقای صانعی گفتم که من  چند لحظه ای فکر کردم و به . و حتماً  راه نخواهند داد
از طرف رياست جمهوری آقای بنی صدر برای مالقات آقای اشراقی آمده ام و 

اشراقی عيادت کنم و پيامی هم داشت که بايد  ايشان مرا فرستاده اند که از آقای 
ند صبر کن رفتند داخل و بعد از چند لحظه ای آمدند گفت. به آقای اشراقی برسانم 

بفرمائيد داخل، وقتی وارد شدم، ديدم آقای اشراقی روی تختش نشسته و  و گفتند، 
آقای بنی صدر  بعد از سالم و احوال پرسی گفتم که . حالش هم خوب شده است

. آقای اشراقی خيلی خوشحال شد. سالم رساند و مرا برای عيادت شما فرستاد
در ضمن آقای بنی صدر پيامی هم  بعد از گفتگوی مختصر به آقای اشراقی گفتم 

برای آقای خمينی داشتند و پيامشان اين است و مسئله را با آقای اشراقی در ميان 
  . گذاشتم 

 
آقای اشراقی بعد از شنيدن پيام بالفاصله به اتاق بغلی که آقای خمينی در 

ديدم آقای . آقا من رفتم پيش . بفرماييد پيش آقاآنجا بود رفت و بر گشت و گفت 
آقای بنی : سالم آقای بنی صدر را رساندم و گفتم. خمينی خوب و سر حال است

هستند، به اين بچه های خط امام  صدر گفتند، که اگر آقا بر نظر خود باقی 
بگويند که اجازه دهند اين هيئت برود سفارت و گروگانها را ببينند و وضعيت 

بروند ژنو و نظر خودشان را در آنجا اعالم بکنند و  ها را مشاهده کنند و بعد آن
نظرشان هم اين است که با توجه به اسناد وزارت خارجه، آمريکا در ايران 

کرده است و آمريکا هم عذر خواهی کند و يک کمک مالی هم به ايران  دخالت 
بگوييد من همين  ی بنی صدر که بله من بر نظرم هستم و به آقا: آقا گفتند. بکند

من گفتم حال که نظر شما اين است، پس به بچه ها دستور دهيد که . نظر را دارم
  . سفارت مالقات کنند اجازه دهند اين هيئت گروگان ها را در 

آقا، گفتند، اين صحيح نيست که من مستقيم به اين بچه ها چيزی بگويم شما احمد 
اجازه بدهند، بروند و  مد ميگويم که به آنها بگويد، چشم، من به اح. را پيدا کنيد

رفتم بيرون پيش . من هم خوشحال که مسئله حل شده است. گروگانها را ببينند
گفتند، . آقا کجاست؟ آقا با احمد کار دارند آقای صانعی و کفاش زاده و گفتم احمد 



 ۱۸۷        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

او کار داشته ما هم يکی دو روز است که نميدانيم احمد کجاست ما خودمان هم با 
گفتم مگر ميشود شما ندانيد احمد کجاست؟ آقای کفاش . نکرده ايم  ايم و پيدايش 

شد رفته  بعدا ً معلوم (زاده حتما ً می داند چون همه کاره احمد است گفتند نميدانيم 
من برگشتم و مطلب را به آقای بنی صدر گفتم، آقای ). بود شمال برای تفريح

به . رفتم و احمد پيدايش نشد باز فردا . و فردا برويد بنی صدر گفت صبر کنيد
روز سوم آقای بنی صدر گفت، برو و به آقا بگوييد، شايد . آقای بنی صدر گفتم 

شما به کس ديگری بگوييد که . تعطيل کرد احمد اصالً  نيامد، کار را که نبايد 
ارستان رفتم و من به بيم. پيام شما را به دانشجويان پيرو خط امام را برسانند

بنی صدر را رساندم و گفتم، آقای بنی صدر  خدمت امام رسيدم و سالم آقای 
ميگويند، اين خوب نيست که هيئت همين طور به خاطر نبود احمد آقا در هتل 

روز با آنها امروز و فردا بکنيم، شما کس ديگری را برای اينکه  بماند و ما هر 
ديگری  آقا گفت چشم، کس . ا تمام کند، بفرستيدپيام شما را برساند و اين مسئله ر

من برگشتم و . شما به آقای بنی صدر بگوئيد که من بر نظرم هستم . را ميفرستم 
  .حل می شود جريان را به آقای بنی صدر گفتم که مسئله فردا 

 
فردا بعد از ظهر راديو، پيام دانشجويان پيرو خط امام را در رابطه با 

متن پيام اين بود، که اين هيئت اگر بي طرف است، اول نظر  .گروگانها خواند
بعدا ًما اجازه ميدهيم که . خودش را در رابطه با آمريکا در تهران اعالن کند 

را بکنيم از بي  هيئت هم گفته بود در صورتيکه ما اين کار . گروگانها را ببينند
ا نظر خود را طرفی خارج می شويم و قرار است که ما برويم ژنو و در آنج

امام در رابطه با اطالعيه  اعالم بکنيم و خالصه يک هفته بعد، اطالعيه 
دانشجويان پيرو خط امام از راديو خوانده شد که در آن پيام آقای خمينی نظر 

بود و کار هم  دانشجويان پيرو خط امام را تأييد کرده و از آنها پشتيبانی کرده 
رجه خواست که هيئت را برای رفتن از فردای آن روز وزارت خا. تمام شد

بچه های سپاه پاسداران با موتور  بچه های پيرو خط امام و . ايران همراهی کند
دنبال ماشين آنها رفتند و آنها را محاصره کردند و به شيشه ماشين آنها زدند و 

توهين کردند و اعالميه هايی به داخل ماشين آنها  شيشه را شکستند و به آنها 
تند و خيلی با آنها آبرو ريزی کردند و آنها هم از اين عمل خيلی وحشتزده ريخ
حال با کمک از مطبوعات آن دوران در رابطه با کميسيون تحقيق  ۵.بودند شده 

خوانندگان   -که بطور خالصه ذکر شد -بين المللی جنايات شاه و شرايط آن 
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مسئله قرار  تر چگونگی شکل گيری و مطرح شدن محترم در جريان دقيق
و کشور به خاطر قبضه  گرفته و بيشتر به عمق فاجعه وبازی با سرنوشت ملت 

  .کردن قدرت پی خواهند برد
 

   مطبوعات و کميسيون تحقيق
اسامی اعضای کميسيون تحقيق سازمان ملل که با مشورت و موافقت 

  :استزير  دولت ايران و کورت والدهايم دبير کل سازمان انتخاب شده به شرح 
ساله فرانسوی و حقوق دان، رئيس سابق کانون  ٦٤لوئي ادموند پتی تی،  -۱«  

جنبش بين المللی  وکالی فرانسه و از مبارزان دبيرخانه حقوق بشر و رئيس 
او کسی است که گروههای حقوق دان را به ايران در زمان . حقوقدانان کاتوليک

رژيم ناظر باشند و در مورد  مخالفان شاه مخلوع آورده بود تا بر محاکمات 
  .شکنجه های ساواک تحقيقات مفصلی کرده بود

ساله از مردم الجزاير که ديپلماتی حقوقدان بوده و از  ۵۰ محمد بيجائويی،  -۲  
او از اعضای . است طرف نماينده کشورش در سازمان ملل بوده  سال پيش بدين

  .تطرف بوده اس بدين  ۱۹۶۵حقوق بشر سازمان ملل از 
ساله از مردم ونزوئال حقوقدان، ديپلمات و استاد دانشگاه و   ۵  ۵ اندريو اگيالر -۳  

است و در حال حاضر  سفير سابق کشورش در آمريکا و نيز سازمان ملل بوده 
  .مشاور حقوقی شرکت نفت ونزوئال است

اديب دائوری، از سوريه، مشاور سياست خارجی حافظ اسد رئيس جمهور  -٤  
  .يه استسور

جيواردن، از سری النکا، حقوقدان و کارشناس حقوق بين المللی و .و.هاری - ۵   
  .برادر رئيس جمهور آن کشور

گفته می شود به مجرد اينکه کميسيون نتيجه تحقيقات خود را انتشار داد و 
خود را در مورد  آمريکا هم تعهدات خويش را عمل کرد، يعنی سياستهای گذشته 

  ٦».وم کرد زمينه برای آزادی گروگان ها آماده خواهد شدايران محک

  موافقت امام با تشکيل کميسيون بين المللی در تهران
شورای انقالب ديشب با حضور دکتر ابولحسن بنی صدر، رئيس «  

مملکتی از  جمهور کشور اسالمی ايران تشکيل جلسه داد و به مسائل مختلف 
  .مجلس شورای اسالمی رسيدگی کردجمله موضوع جدول بندی انتخابات 
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در پايان جلسه ديشب شورای انقالب، دکتر بنی صدر اعالم کرد که امام با 
در تهران  تشکيل کميسيون بين المللی جهت رسيدگی به جنايات شاه مخلوع 

  .موافقت کرده اند
بنی صدر افزود به اين ترتيب ديشب، تلگرافی را در اين مورد به والدهايم دبير 

اين کميسيون در  ل سازمان ملل متحد زده ام و موافقت ايران را با تشکيل ک
من يک هفته است که در : دکتر بنی صدر گفت. تهران به اطالع وی رسانده ام

امام موافقت خود را با تشکيل اين  اين مورد با امام مذاکره داشتم و سر انجام 
  . کميسيون در تهران اعالم داشتند

اسالمی ايران افزود، اين کميسيون با ترکيبي که قبال ً اعالم شده رئيس جمهوری 
جرائم شاه مخلوع و  بود در تهران تشکيل می شود و اهم کار آن رسيدگی به 

   ۷».دخالتها و جنايات آمريکا در ايران خواهند بود
 

  متن تلگراف رئيس جمهور به دبير کل سازمان ملل 
ور و رئيس شورای انقالب در دکتر ابوالحسن بنی صدر رئيس جمه

و  تلگرامی به کورت والد هايم با تشکيل کميسيون رسيدگی به جنايات شاه 
  .آمريکا موافقت کرد

دبير کل سازمان ملل متحد اينک که خواست امام و مردم  -آقای کورت والدهايم« 
ايران در امور داخلی  ايران داير به بررسی و تحقيق در مداخالت گذشته آمريکا 

از طريق رژيم شاه سابق و بمنظور تشکيل محکمه برای رسيدگی به خيانت و 
می نشيند کميسيونی که شورای انقالب  جنايتها و فسادهای آنان به کرسی قبول 

جمهوری اسالمی ايران و امام با تشکيل کار آن موافقت کرده اند می تواند به 
ب جمهوری اسالمی ايران جمهور و رئيس شورای انقال رئيس . ايران بيايد

    ۸».ابوالحسن بنی صدر
آقای خمينی در پيام خود، در مورد گروگانها، تصميم به آزادی گروگانها را به 

است که تصميم  مجلس واگذار کرد و گفت امر گروگانها با نمايندگان ملت 
  :در قسمتی از اين پيام آمده است. بگيرند

در مداخالت گذشته آمريکا در امور  اکنون که کميسيون بررسی و تحقيق« 
جمهوری و  داخلی ايران از طريق رژيم شاه سفاک توسط جناب آقای رئيس 

شورای انقالب اسالمی ايران تحقق می پذيرد جنايات آنان به اثبات خواهد 
  ۹».رسيد
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وارد  ۵۸  اعضای کميسيون تحقيق رسيدگی به جنايات شاه، شنبه چهارم اسفند 
  ۱۰.تهران شدند

 

 اعضای کميسيون تحقيق و مالقات با گروگان ها 
سخنگوی کميسيون بين المللی تحقيق جنايات شاه سابق و آمريکا بعد «  

وزارت امور  اعضای کميسيون، صبح ديروز در : از ظهر ديروز اعالم کرد
خارجه جمهوری اسالمی حضور يافتند و آقای قطب زاده به اطالع اعضای 

پذيرفته است که آنها با  رای انقالب به اتفاق آراء کميسيون رسانيد که شو
  ۱۱» .گروگانهای آمريکايی ديدار کنند

طی اطالعيه  ۵۸ /۱۲/ ۱۵اما دانشجويان پيرو خط امام در اطالعيه ای در تاريخ 
  :نيست ای اعالم کرد که با مالقات کميسيون تحقيق با همه گروگانها موافق 

ه استداللهای ما در آن طرح شده بود، مالقات با توجه به گزارش جلسه قبل ک« 
سازش ناپذيری و  کميسيون تحقيق با همه گروگانها را در شرايط فعلی با خط 

چنانچه . قاطع امام خمينی که خط انقالب اسالمی ما است سازگار نمی دانيم
رشيد و مظلوم و به خون نشسته  کميسيون مزبور در ارائه نتايج خواست ملت 

بگوش جهانيان برساند و آن را در سازمان ملل مطرح و بقبوالند، ايران را 
جهت اطالع از سالمتی و شرايط گروگانها به دعوت  ديدار آنها با همه گروگانها 

ايران انجام خواهد شد و ابتکار عمل بدست ايران بوده و از اين طريق دست 
   ۱۲».مجنايتکار از هر گونه سوءاستفاده بدور ماند والسال آمريکای 

اما نظرم در باره مالقات اين «:در همين رابطه آقای احمد خمينی اعالم کرد
من پای استدالل  هيئت با گروگانها گر چه عقيده من به هيچ دردی نمی خورد و 

هيچکدام از آنان ننشستم ولی معتقدم مالقات خوب و بدون ضرر است و در 
بردن يا سود نبردن آمريکا از اين  البته سود . برنامه کار گروه بررسی بوده است

   ۱۳».مالقات، اين امر ديگری است

 بر خورد دانشجويان با کميسيون تحقيق
دانشجويان پيرو خط امام مالقات کميسيون تحقيق با گروگانها را 

دانشجويان در مورد مذاکرات دو تن از نمايندگانشان با چهار تن از . نپذيرفتند
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ست جمهوری اطالعيه ای انتشار دادند که متن آن شورای انقالب و ريا اعضای 
  :بدين شرح است

 
 بسم هللا الرحمان الرحيم« 

ساعت شش بعد از ظهر دو تن از دانشجويان ) ن. ۱۳/۱۲/۵۸(روز دوشنبه 
اعضای شورای انقالب و  پيرو خط امام، مستقر در النه جاسوسی با چهار تن از 

يسيون تحقيق در باره جنايات شاه رياست جمهوری پيرامون مالقات اعضای کم
در اين . گروگان به گفتگو و صحبت نشستند و آمريکا در ايران با جاسوسان 

ديدار که در نخست وزيری انجام شد، آقايان حجت االسالم موسوی اردبيلی، 
در ابتدا . و آقايان مهندس سحابي و قطب زاده شرکت داشتند هاشمی رفسنجانی 

روگانها آقای قطب زاده گزارش مختصری از تاريخچه پس از طرح مسئله با گ
تشکيل و وظايف کميسيون تحقيق بيان کردند که کميسيون مزبور به خاطر  

  :بررسی سه مسئله
 -۳. خيانات شاه در ايران -۲. نقض حقوق بشر در ايران توسط آمريکا -۱ 

ورای انقالب و ش مالقات با گروگانها وارد ايران شد و مورد موافقت امام خمينی 
سپس طرفين به بحث پيرامون موقعيت ايران و پرستيژ جهانی . قرار گرفته است

توان جلو آمريکا را از سوء استفاده  انقالب و اينکه در اين مورد چگونه می 
  .گرفت و به آن ضربه وارد کرد پرداختند

دولت ايران آقای قطب زاده گفتند تمام افراد کميسيون يا با انتخاب ما بودند و يا 
رفتار هستند و کارتر  و اکثر افراد شناخته شده به حسن . با آن موافقت کرده است

و هيئت حاکمه آمريکا نقشی در اين انتخاب نداشته اند و طرح اين کميسيون در 
ايشان گفتند اصل دعوت . تهران ريخته شده مذاکرات من با کورت والدهايم در 

ين نوع موفقيت در طول اشغال النه تشکيل کميسيون در تهران بزرگتر
  ...جاسوسی بوده است

در اين جلسه، از طرف اعضای شورای انقالب مطرح گرديد که طرح سه 
ازگروگانهاست که  مرحله ای برای رسيدگی به جنايات شاه و آمريکا و بازديد 

چون از طرف دولت ايران به کميسيون قول داده شده، اين عمل حتما ً بايد 
  .دولت ايران تضعيف می شود يرد، زيرا در غير اينصورت، صورت بگ

ما هيچگونه مخالفتی : دانشجويان نقطه نظرهای خود را بدين صورت ارائه دادند
بررسی جنايات شاه و  با اصل کميسيون و اينکه کميسيون مزبور بايد در جهت 
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م قرار آمريکا کارش را انجام دهد، نداشته و نداريم، زيرا مورد موافقت اما
اعضای کميسيون با گروگانها بد نبود با  گرفته است و اما در مورد مالقات 

دانشجويان مستقر در النه جاسوسی که گروگانها را در اختيار دارند، قبالً  
بايد کميسيون پس از تحقيق در اين مسئله کارش را ارائه  ... مذاکره ای می شد 

تا سازمان ملل آنرا قبول نمايد و ملت بدهد و در سازمان ملل از آن دفاع کند، 
ايران که نتيجه کار کميسيون را ديد و تضمين پيدا کرد که کميسيون توانسته  

شورای انقالب و يا  بدون فشار آمريکا در جهت صحيحی حرکت کند، آنوقت 
دولت ايران مجدداً   از موضع کامالً   ابتکاری، از همان کميسيون و حتی عده 

آورد تا به ايران آمده و وضع فيزيکی و  ای ديگر دعوت بعمل ای از شخصيته
اين طرح، توسط آقای دکتر بنی . جسمی و شرايط زندگی آنها ديدار بعمل آورد

رد شد و تذکر داده شد که اعضای کميسيون افراد انتخابي و  صدر و قطب زاده 
د بود و مورد اعتماد هستند و اگر چنين طرحی پياده شود، طبق موازين نخواه

دانشجويان تأکيد داشتند که از زمانی که کميسيون . در نهايت به ضرر ما است 
دارند که اين  به ايران آمده است، کاخ سفيد و سخنگويان واشنگتن اصرار 

آقای بنی . کميسيون برای حل مسئله گروگانها و ديدار از آنها به ايران رفته است
اخبار صحيحی نيست و اين قضيه  ا صدر رئيس جمهوری معتقد بودند که اينه

  .مربوط به آنها و در دستور کارشان بوده است
آقايان حجت االسالم هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبيلی و مهندس سحابي، 

دانشجويان است  ضمن تأکيد بر اين نکته که نکاتی قابل توجه و دقت در سخنان 
نتيجه ای رسيد و نگذاشت  که بايد در نظر گرفت، ابراز می کردند که بايد به

   ۱٤».ضمن، دولت ايران تضعيف نگردد کميسيون بدون نتيجه بيرون برود و در 
 

در اعالميه ايکه در  ۵۸ /۱٦/۱۲دانشجويان پيرو خط امام بعد از ظهر 
خود را درباره  ، از صدای جمهوری اسالمی خوانده شد، مسئوليت ۳۰:۲ساعت

از شورای انقالب خواستند تا گروگانها را از گروگانها خاتمه يافته تلقی کرده، 
  .آنها تحويل بگيرند

با مالقات اعضای کميسيون تحقيق با گروگانها ... «: آنها در اعالميه خود گفتند
آمريکا و شيطان بزرگ،  که تحميل آمريکاست و خواست واقعی دولت جنايتکار 

ولی چه بايد . تی نه خواست ملت ايران و نه حتی خواست واقعی مسئولين مملک
کميسيون پذيرفته اند که کميسيون هر چه می  کرد که مسئولين و گردانندگان  
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خواهد بايد عملی کند و از آنجائيکه ما نمی توانيم نظری را که نمی پذيريم و 
و آن را در خط امام نمی دانيم بدان تن در دهيم و تسليم آن  بدان معتقد نيستيم 

ن هميشه شيوه های ما را موجب تضعيف خود می شويم ولی چون دولت مردا
دانند و هميشه سخن از دولت در دولت می گويند لذا برای اينکه هر گونه سوء  

گروگانها يعنی  تفاهمی از بين برود به شورای انقالب اعالم می کنيم که 
جاسوسان آمريکايی را از ما تحويل بگيرند تا درباره آنها هر گونه تشخيص می 

  .مل کننددهند ع
ما معتقد نيستيم که در مبارزه کاری که برای انقالب نفعی ندارد و دشمن 

خاتمه يافته اعالم  خواستار آن است شرکت کنيم ما ضمن اينکه مسئوليت خود را 
ميکنيم مطمئن هستيم که ملت معظم و رشيد ايران پاسدار راستين خط انقالبي 

قاطعيت الزم به صراط سر انجام با  امام است و هر گونه کجی و انحراف را 
  ۱۵» .مستقيم بر می گرداند

 
، ۵۸ /۱۷/۱۲بعد از ظهر روز جمعه  ٦متعاقب اين اعالميه، باز ساعت 

مورد باز  خط مشی مسئوالن مملکتی در «: در يک مصاحبه مطبوعاتی گفتند
گرداندن محمد رضا با خط امام يکی نيست و در مقابل اعمال آنها، امام به آنها 

آنقدر ادامه دهند که به جمهوری  دهد ولی اگر بخواهند اين شيوه را فرصت می 
   ۱٦».آنگاه جلويشان گرفته می شود. لطمه زده شود

کميسيون بايد . اين طرح وسيله والدهايم ريخته شده است... «: آنها اضافه کردند
محور کار آنها ديدار  محور کارش بررسی جنايات شاه باشد ولی با کمال تأسف 

  ۱۷».گروگانهاست با
که اين طرح از اساس بوسيله والدهايم «: در مورد علت ديدار با گروگانها گفتند

می آيد و با  ريخته شده است و در اصل چنين بوده که کميسيون به ايران 
گروگانها ديدار می کند و اگر ضعفی در محيط زندگی و بهداشت گروگانها 

کند تا دولت ايران گروگانها را  وقف می ديدند، آنوقت کميسيون کار خودش را مت
به بيمارستان منتقل کند و به اين ترتيب می بينيم که ديدار با گروگانها خيلی 

  ۱۸».دارد مسائل ديگر را در پشت 
طرح شورای انقالب به اين صورت است که گروگانها را ابتدا «و عالوه بر اين 

آنها را به يک  نيست،  کميسيون ببيند و اگر ديد گروگانها حالشان خوب
بيمارستان منتقل کند و مطمئنا ً اگر کميسيون گروگانها را ببيند اظهار عقيده می 
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صورتيکه در همين جا در النه  کند که آنها بايد به بيمارستان منتقل شوند در 
   ۱۹».جاسوسی شرايط زندگی آنها خيلی بهتر از شرايط زندگی دانشجويان است

 
ان پيرو خط امام در اين دو فراز دست خود را از در حقيقت دانشجوي

ديدار اعضای کميسيون با تمام گروگانها رو می کنند و ترس خود را بطور 
اگر محيط زندگی و بهداشت گروگانها و در . و صريح بيان می نمايند آشکار 

داشته  واقع زندانيان آنها مناسب و خوب است، آنها چه ترسی از ديدار بايد 
که به ضرس حتما ً بايد شرايطی را برای زندانيان خود فراهم کرده باشند باشند؟ 

»  را ببيند اظهار عقيده می کند اً  اگر کميسيون گروگانها مطمئن« قاطع می گويند،
متعارف و مناسب انسانی است چه جای ترس باقی  اگر همه چيز طبق شرايط 

وضعی برای زندانيان خود  دانشجويان آگاه هستند که چه   می ماند؟ حتما ًخود
 بوجود آورده اند که  می گويند

» شرايط زندگی دانشجويان است شرايط زندگی آنها در همين جا خيلی بهتر از « 
مگر ديگران محکوم هستند که هرطور چند نفر دانشجو، تصميم گرفتند زندگی 

ويان دقيقا ً نحو زندگی بسوزند و بسازند؟ اين دانشج کنند، آنها نيز بايد به همان 
نظير آقای خمينی بدون اينکه به ملت اجازه دهد، نظر خود را اظهار کند، می 

ملت اين می کند و يا آن و اين را می خواهد و دقيقا ً يعنی اينکه من اين و  گويد 
جا کم می آورند، جاهای  هر . يا آن را می خواهم و اين و يا آن را عمل ميکنم

ت پر می کنند و اين ملت نيز يعنی خود دانشجو و خالی در ذهن خود را با مل
اطراف سفارت آمريکا جمع آورده اند،  در ... ابواب جمعی که آنها و سپاه و 

تصوير روشنی در دست «: بهمين علت در مورد آينده اظهار نظر می کنند
طرحی که مابين والدهايم و گردانندگان کميسيون ريخته شده  نيست زيرا ملت از 

خواهد  است و اگر ملت به اين طرح واقف شد آنوقت بايد ديد که اجازه  بي خبر
          ۲۰»داد اين عمل انجام بگيرد يا نه؟

    

  تحويل گروگانها به شورای انقالب
سرانجام دانشجويان اعالم کردند که حاضرند گروگانها را تحويل 

. ا. خ . پ. د: ردشورای انقالب بدهند و در اين رابطه آقای بنی صدر اعالم ک
قبال ً پيشنهاد تحويل گروگانها به شورای انقالب را خدمت امام خمينی تقديم کرده 
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با ايشان ) ن. ۵۸ /۱٦/۱۲(  بودند و امام نيز در مالقاتی که در روز پنجشنبه 
داشتم اين پيشنهاد را به من دادند و منهم پذيرفتم و اين مسئله در جلسه شورای 

رسيد و قرار شد چگونگی تحويل گروگانها به  به تصويب انقالب مطرح شد و 
      ۲۱»شورای انقالب توسط کميسيون مورد بررسی قرار گيرد

بدنبال پيشنهاد دانشجويان پيرو خط امام درباره تحويل گروگانها به شورای 
مهدوی کنی عضو شورای نگهبان و عضو شورای انقالب در هللا انقالب آيت ا

  :تاين مورد اظهار داش 
شورای انقالب پس از مطلع شدن از اطالعيه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام « 

گروگانها در سفارت  بال فاصله تشکيل جلسه داد و در مورد باز پس گرفتن 
سابق از دانشجويان اين تصميم را گرفت که اگر دانشجويان بخواهند مخالفت در 

کنند و اين جلوگيری، جنايات شاه ب کار اعضای کميسيون تحقيق بررسی 
بصورت مالقات يا مذاکره با اعضای کميسيون با گروگانها باشد، ما گروگانها و 

و اگر دانشجويان موافق با برنامه  آقايان پس خواهيم گرفت سفارت سابق را از 
شورای انقالب باشند و جلوگيری از کار کميسيون نکنند، ما حاضريم گروگانها 

هم اکنون نيز هيئتی تشکيل شده است تا تغيير . اقی بماننددر اختيار دانشجويان ب 
  .و تحول گروگانها از سفارت سابق آمريکا را بررسی کند

يکی از اعضای شورای انقالب نيز بعنوان نماينده شورای انقالب و مجری، با 
                         ۲۲».اين هيئت همکاری ميکند

النه جاسوسی آمريکا طی اطالعيه ای شرايط و سرانجام دانشجويان مستقر در 
  :تحويل گروگانها را به شورای انقالب اعالم کردند

 
 بسم هللا الرحمان الرحيم

روابط عمومی دانشجويان پيرو خط امام متعاقب اعالم خبری که از طريق « 
شد،  وزارت امور خارجه مبنی بر تحويل گرفتن گروگانهای آمريکايی منتشر 

  :اعالم کرد نکات زير را
نها از نماينده يا نمايندگانی که از طرف شورای انقالب مأمور تحويل گروگا -۱ 

کتبي و رسمی از طرف  می باشند، بايد حکم مأموريت  دانشجويان پيرو خط امام
  .شورای انقالب در دست داشته باشند
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ت گروگانهای جاسوس پس از گذراندن همچنين فيلمبرداری کامل از معاينا -۲ 
آماده تحويل ) ۵۸ /۱۸/۱۲  شنبه ( امروز  ۱۷پزشکی کامل و آنها رأس ساعت 

   ۲۳»دانشجويان پيرو خط امام. به نماينده شورای انقالب خواهند بود
 

با موافقت امام، شورای انقالب تصويب کرد که هيئت با گروگانها 
ساعت به   ۲٤،) ۵۸اسفند  ۱۸شنبه (در جلسه ديشب شورای انقالب . مالقات کند

دانشجويان پيرو خط امام مستقر در النه جاسوسی آمريکا، مهلت داده شد تا 
گروگانهای آمريکايی بدهند و يا  ترتيب اعضای کميسيون تحقيق جنايات شاه، با 

گروگانهای آمريکايی بوسيله وزارت امور خارجه تحويل نماينده شورای انقالب 
  .دهند

( در پايان جلسه ديشب شورای انقالب دکتر حبيبي سخنگوی شورای انقالب 
جمهوری ايران تشکيل  که با حضور دکتر بنی صدر رئيس )  ۵۸ /۱۸/۱۲مورخ 

شد، اطالعيه شورای انقالب را در مورد وضع گروگانها به اين شرح قرائت 
  :کرد

 
 بسم هللا الرحمان الرحيم

هنگامی که موضوع آمدن هيئت رسيدگی به جرائم شاه مخلوع، در شورای ... « 
ابوالحسن بنی صدر رئيس  انقالب مطرح و مورد تصويب واقع شد، آقای دکتر 

شورای انقالب موضوع را جهت استحضار و کسب نظر، با امام امت در ميان 
ات احتمالی آنان با مزبور به ايران و نيز مالق نهادند و معظم له با ورود هيئت 

دانشجويان مستقر در سفارت سابق آمريکا، پس از . گروگانها موافقت فرمودند
تصميم شورا، مبنی بر مالقات هيئت مزبور با گروگانها، اعالم  اطالع از 

با  مخالفت نمودند و شورای انقالب که عدم پذيرش آن خواهران و برادران را 
وم اطاعت از شورای انقالب قابل قبول، وجود دستور صريح امام مبنی بر لز

ای متشکل از رئيس  نمی دانست، بعنوان مقام مسئول، تصميم خود را در جلسه 
( جمهوری و چند تن از اعضای شورا و نمايندگان دانشجويان به آنان ابالغ کرد 

از سوی دانشجويان، طی مالقات با آقای  نمايندگان ) ۵۸دوشنبه سيزدهم اسفند 
سنجانی عضو شورای انقالب، اظهار داشتند که گروگانها را به هاشمی رف

خواهند داد و از خود سلب مسئوليت خواهند کرد و آقای  شورای انقالب تحويل 
چهارشنبه پانزدهم (هاشمی رفسنجانی آن برادران را از اين اقدام بر حذر داشتند 
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شنبه شانزدهم اسفند با اين حال دانشجويان طی بيانيه ای که روز پنج). ۵۸اسفند  
ً به رسانه های گروهی دادند، اعالم کردند که  مسئوليت نگهداری از  مستقيما 

گروگانها را در مورد خود خاتمه يافته می دانند و آنان را به شورای انقالب 
جلسه عصر پنجشنبه، پيرامون پيشنهاد  شورای انقالب در . تحويل می دهند

ل گروگانها، به شورای انقالب وارد مذاکره مصرانه دانشجويان نسبت به تحوي
نظر که مناسبترين شکل مسئله اين است که دانشجويان  در اين جلسه اين . شد

همچنان مسئوليت حفاظت از گروگانها را عهده دار باشند، مطرح شد، ولی چون 
نظر می رسيد که دانشجويان مصمم هستند که اين مسئوليت را از خود سلب  به 

اين مسئوليت شود  اين مورد که کداميک از ارگانهای دولتی عهده دار کنند، در 
بحث شد، سرانجام مقرر گشت که در صورتی که دانشجويان همچنان بر اين 

خارجه عهده دار تحويل گيری و  پيشنهاد اصرار بورزند، وزارت امور 
تعيين نگهداری آنان باشد، تا تکليف نهايی آنان را مجلس شورای انقالب اسالمی 

بوده و هست، تنها همين است که هيئت مزبور ميتواند با  آنچه در نظر شورا . کند
گروگانها ديدار کند، مگر آنکه دانشجويان همچنان بر مخالفت خود به اين ديدار 

اصرار بورزند، در اين صورت، طبق پيشنهاد خود آنان، گروگانها را تحويل  
در پايان . بود انجام آن خواهد  خواهد گرفت و وزارت امور خارجه مسئول

موکداً  اعالم می دارد که هرگونه تصميم گيری در باره سرنوشت گروگانها، 
به نمايندگان ملت در مجلس  همانطور که امام امت اعالم فرمودند، مربوط 

  .شورای اسالمی می باشد
  ۲٤»شورای انقالب جمهوری اسالمی ايران

 

 ن گروگانهاجوسازی دانشجويان و تحويل نداد
، ۵۸ اسفند  ۱۸در همين رابطه دانشجويان پيرو خط امام در تاريخ 

  : اطالعيه ای بدين شرح انتشار دادند
 
  بسم هللا الرحمان الرحيم  
 ملت شريف و آگاه و مبارز ايران« 
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ضمن کمال قدر دانی و تشکر از حمايت های بي شائبه شما خصوصاً  برادران 
کمال تواضع رعايت  آموز و دانشجو و دانشگاهی با و خواهران ارجمند دانش 
  :نکات زير را الزم می دانيم

سرنوشت ملت و مملکت و پيشرفت نهضت عظيم اسالمی ايران در مقابل  -۱ 
گستر و اين دشمن  ابر قدرتها خصوصاً  آمريکا، اين جهانخوار ستمگر و ظلم 

کلمه و خط آن  شماره يک که همه مصيبتهای ما از اوست، چيزی جز وحدت
  .جمهوری اسالمی نيست تحت لوای رهبری امام خمينی بنيانگزار 

از عموم اقشار ملت عزيز متواضعانه می خواهيم که انقالب بزرگتر خود را  -۲ 
ناپذير ايشان به پيش  تحت رهبری امام خمينی و رهنمودهای قاطع و سازش 

نخوار وارد کنند، تا بداند ببرند و ضربات خود را بر پيکر آمريکای رسوا و جها
گروگانها، تالش بيهوده و مذبوهانه است و ملت  که هر اقدام در جهت آزادی 

ايران مصمم است، شاه  جالد و اموال به يغما برده اش را از آمريکای 
گرفته و تا قطع همه وابستگی ها مبارزه اش را ادامه دهد و طبق  جهانخوار پس 

  .ا بعهده مجلس شورای اسالمی خواهد بوددستور امام سرنوشت گروگانه
چون ما مسئله مالقات و ديدار کميسيون تحقيق با همه گروگانها را تصميمی  -۳ 

در مقابل مسئولين  انقالبي و در خط امام نمی ديديم و از طرف ديگر، ايستادن 
اجرايی مملکت و در نتيجه، متهم شدن به ايجاد دولت در دولت را جهت انقالب 

تحويل گروگانها به شورای انقالب  لح کشور نمی ديديم، لذا تصميم بر ومصا
گرفتيم و در اين رابطه هر گونه اعتصاب و تعطيل کار که در جهت خواست و 

طلبان و توطئه گران است، از نظر ما مردود و به شدت  تأمين منافع فرصت 
  .محکوم است

 ۲۵».دانشجويان پيرو خط امام  
 

دانشجويان پيرو خط امام به اندازه کافی قالب و العيه شورای اناط
... «:روشن است و نيازی به توضيح بيشتر ندارد، اال اينکه دانشجويان می گويند

متهم شدن به ايجاد دولت در دولت را در جهت انقالب و مصالح کشور نمی  ما 
  »ديديم

تأسفانه بايد اشاره کرد که مسئله ايجاد دولت در دولت، اتهام نيست بلکه م
پرده کسانيکه  واقعيتی است که دانشجويان آگاه و نا آگاه با اشاره دست های پشت 

نفعشان در سلب آزادی و استقرار ديکتاتوری می باشد، تدارک ديده شده است و 
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است، با وجود اين کمی ديرتر به  اين عمل در همين برخوردها کامال ً عيان 
ط دانشجويان پيرو خط امام خواهم توضيح بيشتر ايجاد دولت در دولت توس

  .پرداخت
 

 دانشجويان قصد تحويل گروگانها را ندارند
آقای قطب زاده وزير امور خارجه که مسئوليت تحويل گرفتن گروگانها 

اسفند ماه ۱۹  از سوی شورای انقالب به عهده اش گذاشته شده است در تاريخ 
دانشجويان پيرو خط امام و در رابطه با ديدار اعضای وزارت خارجه با  ۵۸ 

  :تحويل گروگانها، اطالعيه زير از طرف وی انتشار يافت
بسمه تعالی، امروز بر اساس اطالعيه و تصميم شورای انقالب اسالمی « 

تحول گروگانها به  نمايندگان وزارت خارجه، برای ديدار دانشجويان و تحويل و 
ويان شرايطی را به قرار النه جاسوسی رفتند، پس ازمذاکرات مفصل، دانشج

  :ذيل برای تحويل و تحول پيشنهاد نمودند
ساعت قبل از انجام به اطالع دانشجويان برسد  ۸ساعت تحويل و تحول بايد  -۱ 

صبح و  ۸( راديو  ساعت بايد وسيله قبل از يکی از بخشهای خبری  ۸و اين 
اطالع عموم باشد که بدين وسيله مراتب در راديو، برای ) بعد از ظهر ۸و۲

  .اعالم شود
در لحظه ای که تحويل گروگانها انجام گرفت در همان وقت مسئوليت حفظ  -۲ 

مسلم است که  جان آنها با تحويل گيرنده است، با توجه به شرايط فوق، 
دانشجويان به هيچ وجه قصد تحويل گروگانها را ندارند و قصد ندارند کميسيون 

است که غرض از اعالم ساعت  همچنين مسلم . يدبين المللی از آنها بازديد نما
دقيق تحويل و تحول آنستکه همان يکی دو هزار نفری که در آنجا بطور منظم 

بر همگان روشن است، مانع از انتقال گروگانها  جمع می شوند و ماهيت آنها 
شوند و دانشجويان اعالم دارند که ملت از ما خواسته گروگانها را نگهداری 

  .کنيم
نظر وزارت امور خارجه اين نحو عمل دانشجويان هر چه بيشتر و بهتر، ب

به تحليل و  ماهيت مسئله را در مقابل ملت بزرگ روشن می نمايد و نيازی 
وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران . توضيح مجدد مسائل نمی باشد

  ۲٦».۵۸  /۱۹/۱۲صادق قطب زاده 
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 عذر خواهی کارتر و دانشجويان
به اظهار يک منبع آگاه واشنگتن، کارتر قصد  -يونايتدپرس -واشنگتن«  

ابراز تأسف  دارد ضمن اطالعيه و يا اظهاريه نسبت به اوضاع گذشته ايران 
  ...کند

کارتر در جريان پذيرايی از روزنامه نگاران اضافه کرده است که حاضر است 
خساراتی که ممکن است  از حوادثی که سالهای گذشته در ايران روی داده و از 

رژيم شاه مخلوع به اين کشور وارد کرده باشد، علناً  اظهار تأسف کند، اما 
  ۲۷».سابق رد ميکند مسئوليت آمريکا را در جنايات شاه 

لت در ما متهم شدن به ايجاد دو... «دانشجويان پيرو خط امام که مدعی بودند،   
اما در تمام موارد » ديديمالح کشور نمی صدولت را در جهت انقالب و م

ً در راستای دولت در دولت عمل   شاخکهای خود را همه جا پهن کرده و دقيقا 
ايران می گويند  کرده اند و ازجمله در رابطه با عذر خواهی کارتر از ملت 

  .احتياجی به اينکه کارتر بگويد شاه در اين جنايت انجام داده نيست
والی در باره عذر خواهی کارتر و اعتراف سخنگوی دانشجويان پيرامون سئ« 

کارتر بگويد شاه در  به جنايات شاه در ايران گفت، ما احتياجی به اين مطلب که 
ايران جنايت انجام داده نداريم زيرا خود کارتر و ديگر رؤسای جمهور آمريکا 

  ۲۸».خيانت کرده اند جنايتکارانی هستند که به تاريخ بشريت 
 

  ييد عمل دانشجويانآقای خمينی و تأ
آقای خمينی پس از يکهفته ظاهراً  سکوت، با وجوديکه موافقت کرده 

شده بود و  بود که هيئت با گروگانها مالقات کند و در جريان تمام امور گذاشته 
حتی آقای امير حسينی که پيغام آقای بنی صدر را به ايشان رسانده بود، تأکيد 

 ۵۸اسفند  ۲۰سرانجام در تاريخ  » دم هستممن بر نظر قبلی خو«کرده بود که 
طی پيامی که از راديو پخش شد، عمل دانشجويان را تأييد کرد و مشت محکمی 

  .خودش، شورای انقالب و رياست جمهوری زد بر دهان دولت انتخابي 
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مسئله ای که اين روزها عنوان شده است قضيه آمريکا و گروگان های « 
در اين . است دست دانشجويان مسلمان مبارز جاسوس آمريکايی است که در 

  .مورد مطالبي چند را متذکر می شوم
رونوشت کليه مدارک مربوط به دخالت آمريکا و شاه خائن را بايد در اختيار  -۱ 

گذاشت و دانشجويان مسلمان  هيئت بررسی و تحقيق جنايات دولت آمريکا و شاه 
ت آن را در اختيار اين هيئت هم اگر مدارکی در اين مورد دارند، رو نوش

  .بگذارند
مالقات با گروگانهايی که در پرونده جنايات آمريکا و شاه دخالت دارند،  -۲ 

  .برای بازجوئي آزاد است
اگر هيئت بررسی، نظر خودش را در تهران در باره جنايات شاه مخلوع در  -۳ 

گروگانها بالمانع  دخالتهای آمريکای متجاوز ابراز داشتند، مالقات با تمامی 
  .است

بار ديگر پشتيبانی خود را از شورای انقالب و شخص جناب رئيس جمهوری 
در پشتيبانی از آنان  اعالم می دارم و از همه می خواهم که آنان را ياری کنند و 

  ۲۹».کوتاهی نکنند
خوانندگان توجه دارند که آقای خمينی از يک طرف همه را سکه يک 

می دارد و  طرف ديگر پشتيبانی خود و مردم را از آنان ابراز پول می کند و از 
  .با چنين روشی به تحميق ملت ايران می پردازد

در نتيجه آنچه گذشت کورت والدهايم دبير کل سازمان ملل طی اطالعيه ای 
  :اعالم داشت

در شرايط کنونی کميسيون نمی تواند گزارش کار خود را به دولت ايران « 
باز گردد و کار  می گردد تا موقع مقتضی به ايران به نيويورک باز لذا بدهد، 

والد هايم تأييد کرد کميسيون برای انجام مأموريت خود . معوق خود را تمام کند
واقع شود بايد قبال ً با گروگانها  که مورد قبول سازمان ملل و دولت ايران 

   ۳۰».مالقات کند
 

اساس توافق مورد قبول دولت ايران و شرايط کار کميسون تحقيق که بر 
به ايران آمده  دبير کل سازمان ملل و تأييد آقای خمينی و تصويب شورای انقالب 

  : بودند عبارت بود از
  .مالقات با گروگانها قبل از انتشار گزارش نتايج تحقيقات کميسيون -۱ 
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حقيقات، در برای حفظ بي طرفی هيئت پس از ديدار با گروگانها و انجام ت -۲ 
 خواهد کرد مورد جنايات شاه و آمريکا، نتايج کار خود را در ژنو اعالم 

عذر خواهی آمريکا از ايران و اعتراف به جنايات شاه و چون شرايط توافق  -۳ 
هيئت بدون نتيجه و  شده و مورد تأييد، از جانب حکومت ايران حاصل نشد، 

  ۳۱.تهران را ترک کرد ۵۸  اسفند ۲۱شکستی ديگر برای ايران، در تاريخ 
تحريمهای اقتصادی ايران برداشته شود و يک کمک مالی نيز آمريکا به  -۴ 

  .ايران بکند
 

 آخرين تير دانشجويان به کميسيون
دانشجويان پيرو خط امام که بچه های سپاه در لباس شخصی آنها را 

فرودگاه از هتل همراهی می کردند در آخرين لحظه ای که هيئت برای رفتن به 
ابتدا کوشيدند که در هتل . خارج می شد آخرين ضربه خود را به هيئت زدند 

چيزی، سند و يا  هيئت را مالقات کنند که هيئت حاضر به گفتگو و گرفتن 
سپس دانشجويان و بچه های سپاه به تعقيب آنها . اطالعيه ای از آنها نشد

در اين رابطه می آورم و در  عات را ابتدا گفتگوی دانشجويان با اطال. پرداختند
  .پی آن گزارش خبرنگار اعزامی روزنامه انقالب اسالمی آورده خواهد شد

سخنگوی دانشجويان پيرو خط امام در گفتگويی با اطالعات اعالم کرد «  
کميسيون تحقيق بين المللی از گرفتن اسناد جنايات آمريکا در ايران و دخالت 

صبح : اين سخنگو گفت. ور داخلی ايران امتناع ورزيدندمستقيم آمريکا در ام 
تحقيق هتل را به قصد  ساعتی قبل از آنکه کميسيون ) ن . ۵۸ / ۲۱/۱۲( امروز 

فرودگاه ترک کند دانشجويان پيرو خط امام به محل اقامت کميسيون رفتند تا 
 از گرفتن اسناد امتناع اسناد را تحويل سخنگوی آنان دهند ولی اين شخص 

ورزيد و دانشجويان که به دنبال وی روانه گشته بودند، پس از آنکه اتومبيل وی 
اتومبيل يکی ديگر از اعضای تحقيق  محوطه را ترک گفت، اسناد را در 

کميسيون قرار دادند ولی در فرودگاه اين اسناد به وسيله نگهبانان فرودگاه به 
گ سند حاکی از دخالت های بر ٤۸۰اسناد مشتمل بر  اين . آنان بر گردانده شد

   ۳۲».مستقيم آمريکا در ايران بود
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هنگامی که وزارت امور خارجه، هيئت کميسيون تحقيق را از هتل برای رفتن 
سپاه با موتورهای  به فرودگاه همراهی می کرد، بچه های خط امام و بچه های 

يشه سواری خود، ماشين های حامل هيئت را دنبال و محاصره کردند و به ش
شکسته و با شعار های مختلف از  های آنها زده و شيشه يکی از اتومبيلها را 

به آنها توهين کرده و اعالميه هايی به داخل ماشين   Yanky go home جمله 
اين عمل آنان وحشت زده شد و حال يکی از آنان بد شد  آنها ريختند که هيئت از 

گاه مهرآباد، بعد از بازگشت به و بعد از کمی استراحت در پاوين دولتی فرود
  ۳۳.عادی سوار هواپيما شدند حال 

در رابطه با کميسيون تحقيق بين المللی، آقای دکتر حسن حبيبي که طبق منبع 
ظهور و سقوط ضد   ۱۳۵۹غائله چهاردهم اسفند «،مولف واقعی کتاب ۳٤موثقی
ميسيون ، دادگستری جمهوری اسالمی است، به هنگام ورود هيئت ک» انقالب

سخنگوی شورای انقالب بود، وی  تحقيق بين المللی جنايات شاه و آمريکا، 
  :اطالعيه شورای انقالب را که در آن آمده است

هنگامی که موضوع آمدن هيئت رسيدگی به جرائم شاه مخلوع در شورای « 
ابوالحسن بنی صدر  انقالب مطرح شد و مورد تصويب واقع شد، آقای دکتر 

انقالب موضوع را جهت استحضار و کسب نظر امام امت در  رئيس شورای
مزبور به ايران و نيز مالقات احتمالی آنان  ميان نهادند و معظٌم له با ورود هيئت 

 ۳۵».با گروگانها موافقت فرمودند
اعضای شورای انقالب به اتفاق هيئت ... «: حال در کتاب فوق می نويسد

اختيار دانشجويان  آمريکايی همچنان در  وزيران تصميم گرفتند که گروگانهای
برای حل بحران، آمريکا بر آن شد هيئتی جهت تحقيق . پيرو خط امام باقی بمانند

تشکيل دهد و خواست تا با  و بررسی در باره جنايات شاه مخلوع و آمريکا 
گروگانها مالقات کند؛ ولی دانشجويان پيرو خط امام مالقات اعضای کميسيون 

ای طرح شده از ناحيه کارتر و  با گروگانها کاری انحرافی و نقشه تحقيق را 
و عالوه بر آن اعالم کردند که گروگانها تنها برگ برنده  ۳٦».آمريکا خواند

هستند و اجازه ندادند اعضای اين کميسيون با  ايران در مبارزه با آمريکا 
  ۳۷. گروگانها مالقات کنند

 
گروگانها و تحويل آنها به شورای اطالعيه شورای انقالب در مورد 

حبيبي  که آقای  ۵۸ /۱۸/۱۲انقالب و ديدار کميسيون با آنها که در تاريخ 
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سخنگوی شورا برای خبرنگاران و گزارشگران قرائت کرد، تکذيب مطلب فوق 
نگهبان و عضو شورای  مصاحبه آيت هللا مهدوی کنی عضو شورای . است

کميسيون بررسی و ...«:ينی که می گويدو پيام آقای خم ۱۸/۱۲/۵۸انقالب، 
جمهوری و شورای انقالب اسالمی ايران  توسط جناب آقای رئيس ... تحقيق 

باز تکذيبي ديگر در  ۳۹».تحقق می پذيرد، جنايات آنان به اثبات خواهد رسيد
آقای حبيبي چندين تحريف و دروغ فاحش در . شده است مورد مطالب ذکر 

  .مطلب ذکر شده آورده است
اعضای شورای انقالب تصميم گرفتند در صورتی که دانشجويان اجازه دهند  -۱ 

همچنان در اختار آنان  که اعضای کميسيون با گروگانها ديدار کنند، گروگانها 
  .باقی بمانند و در غير اين صورت گروگانها را تحويل شورای انقالب دهند

جهت تحقيق و بررسی در باره آمريکا بر آن نشد که برای حل بحران هيئتی  -۲ 
که بر آن شد چنين  جنايات شاه و آمريکا تشکيل دهد بلکه اين دولت ايران بود 

هيئتی را برای کاهش بحران با موافقت آقای خمينی و تصويب شورای انقالب 
انتخاب دولت ايران و يا با موافقت  تشکيل دهد و اعضای کميسيون نيز يا با 

  .سازمان ملل تعيين شدنددولت ايران و دبير کل 
اگر به زعم شما و دانشجويان گروگانها تنها برگ برنده ايران در مبارزه با  -۳ 

اين تنها برگ برنده  آمريکا بودند آيا پرسيدنی نيست که چه حادثه ای رخ داد که 
به بازنده ترين برگ تبديل گرديد و شما را به زير بار قرارداد الجزاير که نوعی 

  قرارداد وثوق الدوله بود برد؟ديگر از 
آقای حبيبي اينقدر کاسه از آش داغتر بوده است که حتی بدون اينکه به اطالعيه 

مراجعه   -دانشجويان پيرو خط امام با وجودی که گفته آنان خالف حقيقت است
  :کند، آورده است

 دانشجويان برای اثبات حق ايران و مظلوميت خود مدارک مربوط به جنايات« 
بردند فرستادند ولی  شاه و آمريکا را به کميسيون تحقيق که در تهران به سر می 

اعضای کميسيون تحقيق بدون اينکه مدارک را ببينند آنرا در فرودگاه جا 
   ٤۰».گذاشتند و رفتند

، ساعتی قبل از آنکه ۵۸ /۲۱/۱۲صبح : اوال ً خود دانشجويان می گويند
اسناد را  فرودگاه ترک کند، به هتل رفته تا کميسيون تحقيق هتل را به قصد 

تحويل سخنگوی کميسيون دهند ولی چون از گرفتن امتناع ورزيدند به دنبال آنها 
  ٤۱.اعضای کميسيون قرار دادند روانه گشتند و اسناد را داخل اتومبيل يکی از 
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ايات ثانيا ً اگر دانشجويان به زعم شما قصد داشتند مدارک و اسناد مربوط به جن
توانستند آن اسناد را به  شاه و آمريکا را به کميسيون تحقيق ارائه دهند، آيا نمی 

شورای انقالب و يا وزارت امور خارجه تحويل دهند تا از طريق کانال رسمی 
 آنها را تحويل کميسيون دهند؟

 ۵۸ /۲۱/۱۲وارد تهران شد و صبح   ۵۸ /٤/۱۲ثالثا ً اين کميسيون در تاريخ 
اين مدت با افراد  ترک کرد آنها هفده روز در تهران بسر می بردند در  تهران را

زيادی مالقات و گفتگو کرده و اسناد و مدارک مختلفی را در رابطه با جنايات 
رسمی کشور و غير رسمی دريافت  شاه و دخالت آمريکا در ايران، از مقامات 

ا تحويل دهند يا اين که بگذارند آيا آنها نيز نمی توانستند قبال ً اسناد خود ر. کردند
آنها را تعقيب کنند و آنها را داخل ماشين در حال حرکت  تا آخرين لحظه ماشين 

 بريزند؟
 

آقای منصور فرهنگ نماينده وقت ايران در سازمان ملل متحد نامه ای مشروح 
که با  اسالمی نگاشته، در رابطه با حل بحران گروگان گيری به مجلس شورای 

که مربوط به کار کميسيون تحقيق می با شد  و نشان  بخشی از اين نامهآوردن 
ملل بي سابقه بوده است، به اين  دهنده آن است که اين عمل در تاريخ سازمان 

درست در همان زمان که اعضای کميسيون تحقيق مورد «: دهم می قسمت پايان
ته بودند، دست روزنامه های ايران قرار گرف اهانت و اتهام برخی گروهها و 

راستی ترين و صهيونيست ترين بخش مطبوعات و رسانه های گروهی آمريکا 
کميسيون مشغول دسيسه و تبليغ بودند سه نفر از پنج عضو  نيز بر عليه 

کميسيون را ايران انتخاب کرده بود و رئيس آن بنا به خواست ايران آقای 
وستان انقالب ايران در بجاوی سفير الجزاير بود که يکی از صميمی ترين د 

کميسيون تحقيق بين  حقيقت امر اين است که تشکيل يک . سازمان ملل می باشد
المللی برای رسيدگی به سی سال جنايات امپرياليستی عملی کامال ً بي سابقه بود 

امپرياليستی  نمی خواستند که چنين بدعتی  و به همين دليل طراحان سياست های 
ايران هيچ تعهدی در برابر کميسيون نداشت و . گذارده شود در روابط بين المللی

کار کميسيون فقط می توانست به رسوايی بيشتر امپرياليسم آمريکا  اتهام منطقی 
خواه  تمام ناظرين مترقی و خير . و نشان دادن حقانيت مردم ايران کمک کند

اليسم آمريکا امور بين المللی معتقد اند که شکست مأموريت کميسيون بسود امپري
نيروهای ضد امپرياليستی  بود حال آنکه موفقيت آن می توانست بدعتی به نفع 



 ۲۰٦        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

مايل کلر که يکی از مشهورترين محققين و نويسندگان ضد  .جهان گردد
او به فارسی هم ترجمه شده » بي پايان جنگ «امپرياليست آمريکاست و کتاب 

انزده سال مبارزه ضد گروگان گيری در ايران دستاورد پ: گفته است که
گروههای آزاديخواه را چنان متزلزل کرده است که  امپرياليستی عناصر و 

بازگشت به وضعی که قبل از گروگان گيری وجود داشت سالها کار و کوشش 
  ٤۲».جسورانه می خواهد 

 

 حزب جمهوری و کميسيون
اينجانب کوشش کردم، مطالب اين فصل را مشروحتر و همراه با 

قضاوتی که  آن به رشته تحرير در آورم تا خوانندگان ساده تر بتوانند به  جزئيات
همانگونه که از خالل وقايع چند روز . به يقين نزديکتر باشد دسترسی پيدا بکنند

مختلف ابواب جمعی  اخير مالحظه کرديد، دانشجويان پيرو خط امام به طرق 
می شد، بطور دائم به جو  خود که به وسيله سپاه و ساير ارگانها تدارک ديده

می شد که با دادن اطالعيه ها و  سازی و تحريک مردم پرداخته و کوشش 
برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با کمک امکاناتی که در راديو و تلويزيون و 

گذاشته می شد هر چه بيشتر دانش آموزان، دانشجويان  مطبوعات در اختيارشان 
لحظه ای گروگانها را تحويل . ريکا بکشانندو ساير مردم را به مقابل سفارت آم

با وجوديکه . شورای انقالب می دادند و لحظه ای ديگر پا عقب می کشيدند 
خامنه ای که از  آقايان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی، باهنر و 

حزب جمهوری اسالمی و عضو شورای  بنيانگذاران و گردانندگان اصلی
هاشمی رفسنجانی، بنی صدر،  ريح آيت هللا مهدوی کنی، انقالب بودند و به تص

قطب زاده، مهندس سحابي، حبيبي سخنگوی شورای انقالب، تصميم به تحويل 
دانشجويان در صورت موافقت نکردن با ديدار اعضاء  گرفتن گروگانها از 

کميسيون با گروگانها، گرفته بود و باز به تصريح آنها و احمد خمينی، ديدار 
 کميسيون با گروگانها جزء شرايط آمدن کميسيون به تهران بوده است،  اعضاء

نگهداری  حزب جمهوری اسالمی پشت پرده و آشکارا دانشجويان را به 
حزب جمهوری  در پيام. گروگانها و ادامه افشاگريها تشويق و تحريک می کرد

  :است آمده  ۵۸ /۱۸/۱۲اسالمی به دانشجويان در تاريخ 
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ايستگی و ايثار دژ جاسوسی کفر حاکم بر آمريکا را فتح کرديد شما که باش« 
رنگارنگ دفاع کرده  الزم است که استوار و مصمم از آن در مقابل توطئه های 

و گروگان ها که در حقيقت تحت بازداشت قرار دارند، همچنان تحت مراقبت 
ق امت سر در مقابل خواسته های به ح انقالبي خود داشته باشيد تا امپرياليسم 

افشاگريها، همچنان و بايد . فرود آورده تسليم خواسته های عادالنه امت شود
اگر چه اجانب سعی در بي اعتبار نشان . وظيفه انقالبي است اين يک . ادامه يابد

  ٤۳»...ولی شما با تأييد امام اعتماد امت را به همراه داريد. دادن اسناد دارند
 

 جوسازی، خمينی و ترور
و کسانی که از گروگان گيری بعنوان وسيله ای  -پشت پرده  عوامل

جعل  با  -برای تحکيم قدرت خويش و استقرار ديکتاتوری استفاده می کردند
اخبار نادرست و شايعات با کانالهای مختلف آنرا به آقای خمينی منتقل می کردند 

مينی، روحانيت و آقای خ و از طريق ايجاد جو ترس و احساسات به ويژه در 
  .وی به سمت تأييد مواضع دانشجويان سوق داده می شد

برای کسانی که کوشش می کردند، موانع و سد ها را تا دير نشده از پيش پا 
که به نفع  بردارند و در صدد پيدا کردن راه حلی  برای بحران گروگان گيری

هادی  شود بودند، خط و نشان می کشيدند و از جمله در اين رابطه کشور تمام 
اجتماع مقابل سفارت سخنرانی می کرد،  که در   ۵۸ /۱۹/۱۲غفاری در تاريخ 

  :گفت
مسئله گروگانها بايستی با نظر امام حل شود و امام بايد در اين مورد نظر « 

مجلس شورای  چنانچه امام در اين مورد نظری ندادند، منتظر تشکيل . بدهد
وضع گروگانها را حل کند اگر اسالمی خواهيم بود تا پس از تشکيل شورا 

  ٤٤».ما او را ترور خواهيم کرد چنانچه نماينده ای بر خالف خط امام عمل نمايد 
 

نظر به اينکه دولت آمريکا به ايران چندين بار هشدار داده بود که 
عالوه  نگهداری بيش از اندازه گروگانها برای ايران خطراتی جّدی در بر دارد 

رفات و بعضی ديگر از ممالک دوست به مسئولين بر آن از طرف ياسر ع
کشور شما درگير بحران و  گوشزد شد، در صورت حل نکردن مسئله گروگانها 

  .جنگ جبران ناپذير خواهد شد
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چون به گروگان گرفتن کارمندان سفارت، حتی اگر جاسوس مسلم باشند، طبق 
عمل صحه نمی  سنت و موازين بين المللی مردود است و هيچ دولتی به اين 

حتی اين عمل در دنيای قديم نادرست بود چه رسد به امروز که طبق . گذارد
داخل خاک کشورها از مصونيت  کنوانسيونهای بين المللی کارمندان سفارت در 

کامل برخوردار هستند و اگر عنصری از عناصر آن نا مطلوب تلقی شد، می 
کشور را ترک کند و يا اينکه نامطلوب را بخواهند تا خاک  توانند عذر عنصر 

  .رسمأ قطع رابطه کنند
 

همانگونه که در تاريخ ايران سابقه دارد و سلطان محمد خوارزمشاه بعد 
-۴۵۰(عده زيادی تجار مغول  از امضای معاهده ای که با چنگيز خان بست، 

با امتعه های گرانبهای خود به ما وراءالنهر حرکت کردند، وقتی به ) نفر ۵۰۰
خوارزمشاهيان بود رسيدند، حاکم اترار که با مادر  ار که اول خاک اُتر

خوارزمشاه خويشی داشت به طمع مال التجاره، به جز يک نفر که فرار کرد و 
چنگيز بعد از آن   ۴۵.را از واقعه قتل تجار آگاه کرد همه را به قتل رسانيد چنگيز 

را از وی  کم اترار چند فرستاده پيش سلطان محمد روانه داشت و تسليم حا
خوارزمشاه در خواست چنگيز را نپذيرفت و فرستادگان او را هم . خواست

بدست خود بطرف ايران و  کشت و با يک حرکت سفيهانه سيل هجوم مغول را 
   ٤٦.ساير ممالک اسالمی شرق کشاند

 
چنگيز به هنگام تصرف بخارا بزرگان آنجا را به خدمت احضار کرد و به آنان 

ايست که خوارزمشاه  رض من از احضار شما جمع آوری آالت و سيمينه گفت غ
يعنی بعد از قتل تجار مغول در اترار به دست (آنها را به شما فروخته است 

. متعلق به شخص من و کسان من است زيرا اين اشياء ) غاير خان حاکم آنجا
حويل دادند ايشان نيز هرچه از امتعه در تصرف داشتند پيش خان مغول آورده ت

مستقيم خوارزمشاه را در واقعه قتل تجار مغول و مسئوليت  و اين قضيه دخالت 
  ٤۷.آن پادشاه را در تحريک غضب چنگيز بخوبي می رساند

 
آقای خمينی، دانشجويان پيرو خط امام و ساير سران روحانی جمهوری اسالمی 

حرکت  در اثر نيز همانند محمد خوارزمشاه که با کشاندن چنگيز و مغوالن 
نابخردانه خود موجب نابودی کشور گرديد، از هر فرصتی که برای حل بحران 
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مختلف را هم به چيزی  هشدارهای . را سوختند گروگان گيری بوجود آمد، آن
نگرفتند و در نتيجه کشوردر حلقه محاصره سياسی و اقتصادی قرار گرفت و 

د و در پايان با آن همه عربده تحميل گردي در پی آن جنگ خانمانسوز به ايران 
ها که گروگانهای جاسوس را محاکمه خواهيم کرد، زير بار قرارداد خفت بار 

بدين طريق ميلياردها دالر سرمايه و پول ملت ايران به جيب  الجزاير رفتند و 
  .سرمايه داران آمريکايی سرازير گرديد

 

 آقای خمينی و عالئم آشکار ديکتاتوری
صل خاطرنشان می کنم اگر چه روش کار آقای خمينی، در پايان اين ف

خود و  ايجاد تعادل قوا بين مسئولين درجه اول کشور، در رابطه با شخص 
به نحوی که به حاکميت مطلق خودش و روحانيت به ظاهر تحت  (روحانيت

ها، ملی ها، روحانيت  اما روشنفکران، ملی مذهبي  .بود )فرمان سرانجام پذيرد
و خارج از سلطه آقای خمينی کمتر به اين نکته توجه داشتند و لذا  آزادی خواه

و به ويژه دبير  حزب جمهوری اسالمی   هر ناماليمتی را مستقيما ً به حساب 
  . کل آن آقای بهشتی و يا بعضی روحانيون ديگر می گذاشتند

آقای آنها نمی ديدند و يا نمی خواستند باور کنند که در باالی سر همه اينها،  
رهبری و هدايت  خمينی است که با همه بازی می کند و اختالفات را به گونه ای 

می کند که اوالً  خودش را خارج از درگيريهای مسئوالن درجه اول معرفی کند 
سر نخ در دست خودش باشد و ثالثا ً  و ثانياً  برای حل معضالت و اختالفات، 

تا  اهم عالئم  .روحانيت ختم شودحل اختالفات در جهت حاکميت مطلق خودش و 
 :بدينجا عبارتند از

در نجف صادر کرد  ۱۳۵۷ / ۵ / ۵ آقای خمينی در اعالميه ای که در تاريخ  -۱ 
  :آشکارا گفت

بود صد در  ٤۲خرداد۱۵نهضت مقدس اخير ايران که ابتدای شکوفائيش از « 
ت مسلمان و مل صد اسالمی است و تنها بدست توانای روحانيون با پشتيبانی 

بزرگ ايران پی ريزی شد و به رهبری روحانيت بي اتکاء به جبهه ای يا 
ساله چون اسالمی است   ۵ ۱نهضت  شخصی يا جمعيتی اداره شده و می شود و 

بي دخالت ديگران در امر رهبری که از آن روحانيت است ادامه دارد و خواهد 
  ٤۸».داشت
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، آقای مطهری را مأمور تشکيل ۵۷  هنگامی که آقای خمينی در آذر ماه -۲ 
قرار داد و سپس  شورای انقالب کرد، هسته اصلی و اوليه آن را از روحانيون 

هم که بعضی از کالهی ها به شورای انقالب پيوستند، باز هم در تمام دوران 
  ٤۹.آن در دست روحانيون بود عمر شورای انقالب وزنه اصلی و اکثريت 

ای همه پرسی تغيير رزيم سلطنتی، به رژيم جمهوری، به هنگام تدارک بر -۳ 
مرحوم . رأی بدهيم بعضی ها عنوان کردند و نوشتند، به جمهوری، دموکراتيک 

مهندس بازرگان نخست وزير هم طی سخنرانی عنوان کردند که بهتر است 
متعاقب آن آقای . پرسی بگذاريم به همه » جمهوری اسالمی دموکراتيک«ما

به «: اعالم کرد  ۱۸/۱۲/۵۸و۱۷/۱۲خنرانی جداگانه در تاريخ خمينی طی دو س
بدهيد نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد جمهوری  جمهوری اسالمی رأی 

و با  ۵۱ »جمهوری اسالمی نه يک حرف زياد، نه يک حرف کم«و  ۵۰ »اسالمی
خود مشت محکمی به دهان همه و مرحوم مهندس بازرگان زد و وی  اين عمل 
و چون رأی به جمهوری دموکراتيک   .به سکوت و تبعيت از خود کرد را وادار

در شورای انقالب گرفته شده بود، اشتباه مرحوم بازرگان اين بود که اعالن 
 .نکرد اين تصميم در شورای انقالب گرفته شده است

تنها در رابطه با گروگان گيری به دست اندر کاران و ملت توهين کرد و حتی 
  :ن زير قول و قرار خودش زددر دو مورد آ

به گروگان گرفتن تعدادی کارمند يک سفارتخانه خارجی را که در تمام  -٤ 
کامل  کشورها، بر طبق تمام تعهدات و مقررات بين المللی از مصونيت 

برخوردار بوده و حتی در صورت جاسوسی و يا جاسوس بودن بعضی از آنها، 
د جاسوس فرد يا افرا روال مقررات بين المللی بر اين سنت بوده است که از 

انقالبي «گويند خواسته می شود بعنوان عنصر نامطلوب خاک کشور را ترک 
عمل در حقيقت توهين به ملت و  آيا اين . خواند »اول بزرگتر از انقالب

مبارزات وی و توهين به دولتی که از جانب خود وی سررشته امور کشور به 
 نيست؟ دستش واگذار شده است 

اينقدر عاری از علم و اطالع و توافقها و آيا آقای خمينی واقعا ً 
 آمريکا قراردادهای بين المللی بود که نداند به گروگان گرفتن کارمندان سفارت 

ه در کشور باقی هستند و از جانب رهبر انقالب، سپا، که با توافق دولت انقالب
ملت عواقب جبران  ند، برای کشور و و کميته تحت فرمان حمايت می شو
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ر بر خواهد داشت و اين حرفها که ملت آنها را به گروگان گرفته است ناپذيری د
 بازی با الفاظ و کلمات نيست؟ و ملت بايد تکليف آنها را روشن کند 

آيا نمی دانست که تا بحال در طول تاريخ ايجاد سازمان ملل و حتی قبل از آن 
آن دولتهای  در که ... دولتهای انقالبي نظير شوروی، چين، کوبا، الجزاير و 

انقالبي بر سر کار آمدند، سفارت های هيچ کشوری را مورد تعرض قرار نداده 
  . رسمأ خواستار قطع رابطه شده اند و اگر با کشوری تمايل به رابطه نداشته اند 

 
با توجه به سئوالهای فوق، آيا اين سئوال قابل طرح نيست که مستقيم و يا 

وجوديکه می  هان چنين عملی بوده اند و با غير مستقيم خود آمريکايی ها خوا
دانستند بردن شاه به آمريکا، ممکن است در ايران منجر به عکس العمل هايی و 

 شود، دست به چنين عملی زدند؟ از جمله به گروگان گرفتن افراد سفارت 
در هر حال چه آمريکايی ها مستقيم و يا غير مستقيم باعث گروگان گيری شده 

عمل تعدادی دانشجو  عمل گروگان گيری صاف و خالص ابتکار و باشند و يا 
بوده باشد، اثر وضعی اين عمل تحريم اقتصادی کشور، اجماع جهانی عليه 

تحميل قرارداد الجزاير که در اثر آن  کشور و تحميل جنگ به کشور و سپس 
ر ميلياردها دالر از دارائي های ايران به جيب سرمايه داران آمريکايی سرازي

  .شد، را در پی آورد
    

امور واقع به روشنی ،حکايت از اين دارد که آقای خمينی و روحانيت 
ملی مذهبي  حاکم از گروگان گيری بعنوان آتو برای از ميدان بدر کردن مليون، 

ها، روحانيون آزاديخواه مخالف واليت فقيه و شخصيت های آزاديخواه کشور 
حاکميت واليت فقيه حاضر به  يکتاتوری و سود جسته اند و برای استقرار د

پذيرش خسارت های عظيم، به غارت بردن سرمايه های کشور و تخريب کشور 
  .شده اند

چند روز بعد از گروگان گيری به پيشنهاد دولت آمريکا و تصويب شورای  - ۵ 
اطالعيه ای اعالم  انقالب و توافق آقای خمينی، وزارت امور خارجه با صدور 

آيد تا با مقامهای شورای انقالب  ه هيئتی از طرف دولت آمريکا میکرد ک
هنگامی که اين هيئت در راه بود آقای  . ودولت جمهوری اسالمی مذاکره کند

اعالم کرد و با  ۵۲ خمينی طی اطالعيه ای، مذاکره با مقامات آمريکايی را ممنوع
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نقالب قائل که پشيزی برای وزارت خارجه و شورای ا عمل خود نشان داد 
  .نيست

و سر انجام با موافقت آقای خمينی و تصويب شورای انقالب و به درخواست  -٦ 
جلسه شورای امنيت  ايران قرار شد، آقای بنی صدر وزير امور خارجه در 

چند ساعت قبل از پرواز به نيويورک باز آقای خمينی . سازمان ملل شرکت کند
ايران در جلسه شورای امنيت شرکت  اعالم کرد هيچکس حق ندارد از جانب 

و باز يکبار ديگر زير توافق خودش و شورای انقالب زد و نشان داد که   ۵۳.کند
شورای انقالب و دولت و منصوب خودش نه تنها ارزش قائل  برای تصميمات 

اش عوض شود، به سادگی زير  نيست بلکه در صورتی که به هر دليلی رأي
  .زد قول و قرار خودش هم خواهد 
و مالحظه نموديد که در مورد کميسيون تحقيق بين المللی جنايات شاه و  -۷ 

آزاديخواهان، ملی  آمريکا چگونه برخورد کرد؟ آيا تنها اين موارد کافی نبود که 
مذهبي ها، روحانيون آزاديخواه و ملی ها به خود آيند و درک کنند که اوال ً آقای 

حاکم گرداندن روحانيت است و ثانيا ً به  اد و خمينی در صدد برقرار کردن استبد
استثنای تعدادی از روحانيون حلقه اسرار خودش و حاکم گرداندن آنها، برای 

نيست و اگر هم هر از گاهی و به مناسبتهايی، تعريفی از  ديگران ارزش قائل 
يکی از آنان می کند، در جهت اغفال و خواب کردن آنها، از نزديک شدن به هم 

 جلوگيری از عمل احتمالی آنان مايه ميگيرد؟و  
اينجانب موارد ديگری از اين قبيل را در کتاب پاريس و تحول انقالب از آزادی  

توانند جهت اطالع به آن کتاب  خوانندگان عالقمند می . به استبداد، ذکر کرده ام
 ۵۴ .مراجعه کنند

ت زير آيد سه قسم در فصل پنجم که از تشکيل دولت در دولت بحث به ميان می
  :می دهم را مورد مطالعه قرار

  ايجاد بستری مناسب  -۱ 
 افشاگری -۲ 
  تشکيل دولت در دولت -۳ 

تفکيک سه قسمت فوق تنها بدين علت است که مسئله بهتر و روشنتر به حيطه 
کنند يکی زمينه  شناسايی در آيد واال هر سه قسمت از يک موضوع بحث می 

از . ساز ديگری و هر دو آماده کردن شرايطی مناسب برای تحقق سومی است
ه در همين تداخل دارند و همچنان ک اين نگاه در هر سه قسمت مطالب در هم 
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فصل بعضی از اعمال دانشجويان پيرو خط امام که مصداق تداخل در کارهای 
اجرائي و دخالت دولت در دولت بود که از نظرتان گذشت، در سه قسمت فوق 

  .نيز مطالب در هم تداخل دارند و از هم جدايی ناپذيرند
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 فصل پنجم
 

 تشکيل دولت در دولت

 

 ايجاد بستری مناسب  -۱ 
يکی دو ماه مانده به پيروزی انقالب و مدتی بعد از پيروزی و بويژه از 

يا در  کل کشور فلج شده و غالب مراکز و جاها بسته و  ۵۷اواخر آذر ماه 
دانشگاهها و ساير مراکز آموزشی به حال تعطيل در . اعتصاب بسر می بردند

آموزشی و غالب جوانان در هر  ير مراکز دانشجويان دانشگاهها و سا. آمده بودند
حرفه و شغلی که بودند، آنرا رها کرده و بويژه بعد از پيروزی انقالب و به زعم 

انقالب ، جذب سازمانهای موجود و يا سازمانهائيکه در  خود برای حراست از 
حال تشکيل و يا شکل گيری بودند نظير کميته ها، سپاه، دادگاههای انقالب ، 

الجرم همه آنها اسلحه دار و يا با اسلحه و نيروی . شدند... ، زندان و  نی دادستا
و پسر نقش  در اين ميان دانشجويان جوان دختر . آن مأنوس گرديدند سرکوب گر

ويژه خود را داشتند و بسياری از آنها در ارگانهای مختلف به سازماندهی 
  .پرداختند

ردم به سر کارهای خود کمی بعد از پيروزی انقالب، هنگامی که م
دانشجويان  بازگشتند و دانشگاهها و مراکز آموزشی بازگشايی شد، آن بخش از 

که در امور سياسی فعال بودند، به کالسها و درس و بحث خود بازگشتند، اّما 
سازمانهای قبلی باقی ماندند و عده ای از  غالبا ً در ارتباط با کميته ها و سپاه و يا 

ن حاليکه دانشجو بودند عضو کميته ها و يا سپاه هم بودند و همين ها در عي
که در چماقداريها شرکت داشتند کارتهای عضويت متعددی نظير  بعضی ديگر 

در ... کارت کميته های مختلف، مجاهدين انقالب اسالمی، بسيج مساجد و 
بود،  نده تراختيار داشتند، تا در هر موقع و هر جا، هر کدام از آن کارتها برّ  

نفری، با مراکز   ۷-۸اينان در گروههای کوچک . بتوانند از آن استفاده کنند
کمک حال يکديگر بودند و سعی می  و در موقع لزوم متقابالً  مختلف در ارتباط
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حلقه های گروهی خود جلب و جذب  کردند که هر چه بيشتر دانشجويان را به 
  .کنند

 
، ) ديکتاتوری پرولتاريا ( لب چپی ها به جز عده قليلی، جو فرهنگی مسلط غا

مذهبي ها و ملی  راستی ها، دموکراسی غربي حمايت شده از جانب غرب، 
مذهبي ها، دموکراسی هدايت شده يا ديکتاتوری مصلح و بخشی از مسلمانان 

 ۱واليت فقيه دور می زد، استوار بود قشری واليت فقيه، که همگی آنها بر نوعی 
تمام اين طرز تفکرها و خواسته ها، تصاحب قدرت اصل و و نظر به اينکه در 

مسئله آزادی فرع بود، الجرم کليد حل مشکالت، در بدست آ وردن قدرت و 
هر شخص و يا گروهی که به اين . داشتن هر چه بيشتر اسلحه ديده می شد

خواسته مشروعيت می بخشيد، بخشی از جوانان  آگاه و يا نا آگاه، رهبری و  
در اشباع غريزه  وی را پذيرا می شدند و در اين راستا آقای خمينی  تبعيت از

های کور جوانان و پاسخ به آن خواسته های درونی، در نوک پيکان قرار داشت 
قدرت طلبي ها و روحانيت قدرت طلب و بويژه حزب جمهوری اسالمی به اين 

  . می بخشيدند مشروعيت
 

عی، روحانی های آزاده و مذهبي های واق -متأسفانه، ملی ها، ملی
خود  آزاديخواهان به داليلی که جای بحث آن اينجا نيست قادر نشدند که بين 

در  -اين نيروی اليزال آماده  -وحدتی ايجاد کنند بلکه از سازماندهی جوانان
دانشجو مشاهده می  هنگامی که تعدادی  .جهت آزادی و استقالل باز ايستادند

خود، رهبری، روحانيت، رسانه های گروهی و به کردند که با يک اعالميه 
می گيرد و کشور به جوش و  ويژه راديو و تلويزيون در اختيارشان قرار 

خروش می افتد و به هر ارگانی می توانند امر و نهی کنند، در ذهن، خود را 
اما چون تعدادی دانشجوی بي هويت به . کردند حاکم و صاحب کشور تصور می 

دن، فاقد مشروعيت بودند، با قبول و پذيرش رهبری آقای صرف دانشجو بو
عمل دانشجويان توسط آقای خمينی، مشروعيت الزم را از وی  خمينی و با تأييد 

با اعالم اينکه فقط حرف آقای خمينی برايشان مطاع است، از . اخذ می کردند
يک طرف آقای خمينی خود را صاحب سپاهی مطيع و گوش بفرمان می ديد که  

و از طرف ديگر  می توانست بوسيله آن تنور و منبر خود را گرم نگه دارد 
دانشجويان قادر می شدند، با مشروعيت داشتن از آقای خمينی و صاحب انقالب 
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و سپس دست به تشکيل دولت در دولت  دوم شدن به همه جا دست اندازی بکنند 
  . بزنند

بعد از اشغال سفارت و وجود چنين زمينه ای به دانشجويان کمک کرد تا 
يا ريشه های  گروگان گيری، بيش از پيش در ارگانهای مختلف ريشه بدوانند و 

واال بدون داشتن نيروی مسلح سپاه و يا کميته، . دوانيده شده را گسترش دهند
حفاظت کنند و از آن مهمتر چگونه  چگونه ممکن بود، گروگانها را نگهبانی و 

عقيب قرار داده و پس از بازداشت و بازجويی از ممکن بود افرادی را تحت ت
دادستانی و زندان دهند؟ آيا بدون وجود يک نيروی  آنان، باز آنها را تحويل 

 مسلح و رابطه داشتن با دادستانی، سپاه و کميته چنين اعمالی امکان پذير بود؟
 

ادستانی همکاری متقابل دانشجويان پيرو خط امام، با سپاه پاسداران، کميته ها، د
خمينی و  و زندان، وزارت امور خارجه، روحانيت حاکم تحت رهبری آقای 

تمال قوی طرح گروگان گيری آنچه گذشت همه حکايت از اين دارند که به اح
يا غيرمستقيم به گروه  به وسيله ديگران طراحی شده و سپس مستقيم و  قبالً 

خاصی از دانشجويان القاء شده است و اين گروه که فکر می کرده، طرح زاييده 
جلب و جذب دانشجويان برای اجرا و کسب  فکر بکر خودشان است، سعی در 

  .حمايت بعضی اشخاص و سازمانها در جهت اجرای طرح گرديده اند
نتيجه نهايی و اثر وضعی گروگان گيری، چيزی جز خدمت به منافع غرب و به 

آمريکا را قادر ساخت که  ويژه آمريکا در بر نداشت و از رهگذر چنين عملی 
جناياتی را که در ويتنام مرتکب شده بود و افکار عمومی داخلی و خارجی را 

جذب کند و با  دوباره بسوی خود جلب و از خود منزجر و بری کرده بود، 
وجوديکه مصلحين و دورانديشان بارها آقای خمينی و روحانيت حلقه اسرارش 

امام را از عواقب آشکار نگه داشتن گروگانهای آمريکايی بر  و بچه های خط 
می  وحتی در بحثهای رو در رو اذعان به عواقب زيانبار آن  حذر می داشتند

ينکه از جايی به آنها الهام شده باشد، کردند، اما وقتی به خلوت می رفتند مثل ا
از جنايتش در ويتنام و  همچنان در بيرون آوردن آمريکا، از انزوای شرمساری 

. شعله ور کردن افکار عمومی آمريکا و جهان عليه کشور پای می فشردند
جاسوسانی که به زعم آنها می بايستی محاکمه  با زيانبارترين طريقه،  سرانجام

  . م و صلوات آزاد گرديدندشوند، با سال
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با تأييد آقای خمينی از عمل دانشجويان پيرو خط امام، بعد از اشغال 
سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان آن و آنرا انقالبي بزرگتر از انقالب اول 

  .ناميدن، آنان را چنان شگفت زده کرد که در پوست نمی گنجيدند 
ی ملت در آن شرکت داشته و ساليان انقالبي که تمام: وقتی مشاهده کردند

شکنجه، زندان و  متمادی برای بدست آوردن آزادی و استقالل خويش زجر و 
کشتار را تحمل کرده بودند در مقايسه با عمل آنان در درجه مادون قرار گرفته 

انقالبي است که تمام ملت در آن شرکت  است و عمل آنان بزرگتر و واالتر از 
ويانی که خالق چنين کار عظيم و بي مانندی هستند را به اوج داشته اند، دانشج
با وجوديکه عنان اصلی قدرت در . براريکه قدرت سوار کرد قدرت رساند و 

دست ديگران بود و عوامل پشت پرده قدرت، آشکارا در صدد ايجاد قدرتی 
در متمرکز و کوبنده بودند و به وضوح قابل رؤيت بود که آنان از هر وسيله ای  

از مجرای وجودی  راه ايجاد آن سود می جويند ولی چون عناصر پشت پرده 
آنان عمل می کردند، اينان خود را صاحب قدرت می پنداشتند و لذا فکر می 

خالق انقالب دوم هستند و چرا نبايد  کردند که چه کسانی تواناتر و اليق تر از 
و بدينسان مداخالت آنان مسائل و مشکالت با دست توانای آنان حل و فصل شود 

  .می يافت روز به روز گسترش 
 

که هنوز از  ۵۸اسفند ماه  ۱۸و  ۱۶دانشجويان پيرو خط امام در تاريخ های 
انقالب  نظر آقای خمينی در مورد واگذاری حل مسئله گروگان گيری به شورای 

و و رئيس جمهور و مالقات اعضای کميسيون تحقيق با گروگانها، مطلع نبودند 
رئيس جمهور و شورای  آقای خمينی نيز به جز قولی که به آقای بنی صدر 

، ۲انقالب در مالقاتهای حضوری و پيغام به رابط رئيس جمهور و رهبر داده بود
با گروگانها و کميسيون تحقيق نزد افکار  از اظهار نظر صريح در رابطه 

انشجويان برای عمومی حدود ده روزی را با سکوت برگزار کرده بود، لذا د
  :اتهام ايجاد دولت در دولت مبری سازند، اعالم کردند اينکه خود را از 

ولی چون دولتمردان ما را موجب تضعيف خود می دانند و هميشه سخن ... «  
تفاهم از بين برود به  از دولت در دولت می گويند لذا برای اينکه هر گونه سوء 

گانها يعنی جاسوسان آمريکا را از ما شورای انقالب اعالم می کنيم که گرو
... « و نيز  ۳».تشخيص می دهند عمل کنند تحويل بگيرند تا در باره آنها هر نوع 

و از طرف ديگر ايستادن در مقابل مسئولين و ارگانهای اجرايی مملکت و در 
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انقالب و مصالح کشور  نتيجه، متهم شدن به ايجاد دولت در دولت را در جهت 
 ۴ ».، لذا تصميم به تحويل گروگانها به شورای انقالب گرفتيمنمی ديديم

 
ه قول در طول مدتی که آقای خمينی با سکوت برگزار کرده بود، آنان ب

کمک عوامل  ايجاد دولت در دولت، با  از اتهامِ  خودشان، برای بری سازی خود
ت پشت پرده مشغول جوسازی و آماده کردن افکار عمومی و آقای خمينی در جه

همين دو اطالعيه آشکار است که قصد  پيشبرد مقاصد خود بودند و اال از فحوای 
تحويل گروگانها به شورای انقالب را نداشته و هدفشان جلب افکار عمومی و 

  .خود است آقای خمينی به موضع 
سرانجام آقای خمينی قول و قرارهای خود را با شورای انقالب و رئيس جمهور 

راديو پخش شد، به  ، طی پيامی که از ۵۸اسفند  ۲۰ر تاريخ ناديده گرفت و د
  ۵.جبهه دانشجويان پيوست و نظر آنان را تأييد کرد

 
به نظراينجانب، اگر دانشجويان پيرو خط امام، در هيچ مورد ديگری 

يعنی  در امور دولت دخالت نکرده باشند، تنها عمل آنها را که در فصل چهارم 
للی جنايات شاه و آمريکا در ايران مالحظه گرديد، کميسيون تحقيق بين الم

معهذا، سعی می  مصداق کامل ايجاد دولت در دولت به وسيله دانشجويان است 
شود با استناد به بخشی از موارديکه دخالت آشکار در امور دولت است، به 

  .توضيح و تشريح آن بپردازم
مدتی قبل از گروگان  بطوريکه منقول است، بعد از اينکه در چند جلسه ای،

می شود،  گيری، به وسيله شورايی تصميم به اشغال سفارت آمريکا گرفته 
تعدادی از دانشجويان به شناسايی و بسيج دانشجويان می پردازند تا هنگامی که 

يا بدست آورند، نيروی الزم را  بهانه ای مناسب برای اشغال سفارت بدست آيد و 
  .اشندبرای عمل خود آماده داشته ب

 
. گروگان گيری ساقط کردن دولت موقت بود يکی از مهمترين اهداف

و جهت آن  اما تنها به بهانه اينکه عملکرد دولت موقت در جامعه منفی و سمت 
با بردن شاه به آمريکا، . برای اشغال سفارت کفايت نميکرد ۶سوی آمريکا است،

گذاشتند و اين بهانه با مسئله مالقات  آمريکايی ها بهانه مهمتری در اختيار آنان 
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نخست وزير، مرحوم مهندس بازرگان با برژينسکی مشاور امنيتی آمريکا در 
  .الجزيره تقويت شد

در افکار  و دانشجويان پرداختندمشهورترين کسانی که به جمع آوری و بسيج 
اصغر زاده، محسن  ابراهيم : عمومی بيشتر آشکار و مشهورند، عبارتند از

ميردامادی، احمد عزيزی، عباس عبدی، شمس الدين وهّابي، جواد شيخ االسالم 
  .ابتکار) نيلوفر(و معصومه 

افراد پشت پرده که در طراحی گروگان گيری و تهييج دانشجويان به سمت 
آقايان موسوی  گروگان گيری و اشغال سفارت آمريکا دست داشته اند، به جز 

خوئينی ها و حسن آيت که قرائن و شواهد حکايت از شرکت آنان در طراحی 
دانشجويان پيرو خط امام نيز  است  دارد، اسامی آنان هنوز از پرده بيرون نيفتاده 

  .تا به امروز در اين رابطه لب به سخن نگشوده اند
ديگر فعالين و شرکت کنندگان در گروگان گيری و اشغال سفارت آمريکا که نام 

ذکر شده به پايان  آنها کم و بيش عنوان شده، در ليست ناقصی که اسامی آنان 
بدان اميد که ديگران به غنای اين ليست و اسامی . کتاب پيوست گرديده است

. يرو خط امام بيفزاينددانشجويان پ پشت پرده و عوامل خارجی ها در بين 
 )۵پيوست شماره (
 

  در تدارک حمايت نيروی نظامی ۱/۱ 
که برای اشغال سفارت بسيج شده بودند، جمعيتی حدود  دانشجوياني

شورای سه  نفر را در بر می گرفت و بنابر اقوال مختلف، در ابتدا  ۴۵۰-۴۰۰
شتيبانی و کمک نفره، سپس پنج نفره و سرانجام هشت نفره تشکيل داده اند و پ

وسيله آقای خوئينی ها و  های بيرونی نيز آماده گرديده بود که از جمله به 
دوستانش، راديو و تلويزيون در اختيارشان قرار گرفت و خود خوئينی ها، طبق 

اشغال سفارت به آنان ملحق و در سفارت مسقر  ، بالفاصله بعد از ۷قرار قبلی
  .گرديد

 
يان پيرو خط امام، سپاه پاسداران انقالب، از بنا به گفته صريح دانشجو

اولين ساعات گروگان گيری تا پايان آن از هيچگونه پايداری و حمايت آنان 
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و بالفاصله بعد از تصرف، سفارت را در حلقه کنترل خود  ۸نورزيدند  دريغ 
   ۹. گرفته، مردم را راهنمايی و نظم را برقرار ساختند

ايی فرمانده اطالعات سپاه در آن تاريخ و مهندس نظر به اينکه آقای محسن رض
اسالمی بودند و آقای  بهزاد نبوی که هر دو از اعضای ارشد مجاهدين انقالب 
که با گروگان گيری : نبوی يکی از کارگزاران اشغال سفارت خود معترف است

  ۱۰.»قدرت به زير کشيده شد جناح خاصی از «و اشغال سفارت 
مام از حمايت نظامی و سياسی اين سازمان برخوردار دانشجويان پيرو خط ا

انقالب در  شده است و از طرف ديگر آيت هللا مهدوی کنی سرپرست کميته های 
ً می دانم که اعضای سازمان «: می گويد ۵۸خرداد  ۲۹تاريخ  من اجماال 

در سپاه . مشغول کار هستند مجاهدين انقالب اسالمی در مراکزمختلف مملکتی 
ن، در بازجويی ها، در کميته ها، و حتی در زندانها ممکن است پاسدارا

 های مختلف مملکتی بهره جسته اندارگان از ساير امکانات سازمان در  ۱۱».باشند
و عمالً بدون حمايت ارگانهای فوق، جزب جمهوری و آقای خمينی نگهداری 

 .گروگانها در اسارت غير ممکن بود
ستاد مرکزی کميته های انقالب که عالوه بر اينها، حسب اطالعيه 

همگام بوده  ازسوي آيت هللا مهدوی کنی صادر شده است، کميته ها با دانشجويان 
و شب را در حوالی سفارت به پاسداری مشغول بوده اند، لذا کميته ها را می 

مضافاً  براينکه  . توان حامی ديگر نظامی و سياسی دانشجويان به حساب آورد
وی، طبق نامه اش به آقای هاشمی رفسنجانی می گويد، از ابتدای آقای بهزاد نب

مؤمنين و ياران ديگر، کميته ها را  پيروزی انقالب وارد کميته شده وبه کمک 
به وسيله يارانی  ۱۲.سازماندهی کرده و پس از هشت ماه آنجا را ترک گفته است

  .رانگيخته استسازمان را به حمايت گروگان گيرها ب که در کميته ها داشته، 
موافق اطالعيه ايکه دانشجويان پيرو خط امام پس از آزادی گروگانها انتشار 

که به  گروگان جاسوس چه موقعی که در تهران بودند و چه موقعی  ۵۲... «:داد
دليلی حمله نظامی آمريکا در طبس به شهرهای مختلف به دليل امنيتی تقسيم 

در وضع بسيار مطلوبي  ين لحظه های آزادی شدند و تا پايان مخفی بودند تا آخر
آنها، در تهران و شهرستانها از خانه های امن و امکانات  ۱۳».زندگی می کردند

چون از تعدادی دانشجوی ساده و بدون داشتن  . حفاظتی برخوردار بودند -نظامی
امکانات نظامی و خانه های امن، عمل فوق و اعمالی نظير آن را که مالحظه 

  .امکان پذير نبود کرد،  خواهيد
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دانشجويان پيرو خط امام در داخل و خارج از سفارت دست به تشکيل 

پرداختند و  ی امن با همياری سپاه و کميته هانيروی نظامی و ايجاد خانه ها
که در  -بعضی از بچه های سپاه و کميته ها و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی  

به حلقه های  -بودند  جاهدين انقالب اسالمی آن واحد، عضو سپاه و سازمان م
  . نظامی آنها پيوستند و تعليمات و امکانات الزم در اختيارشان قرار گرفت

همکاريها چنان آشکار بود که بعد از اشغال کنسولگری آمريکا در شيراز، سپاه 
کارمند ايرانی آنرا  » عتيق«پاسداران، اسناد و مدارک کنسولگری و نيز آقای 

بدنبال اشغال « -شيراز. تگير و تحويل دانشجويان پيرو خط امام داددس
های مقيم ايران  کنسولگری آمريکا در شيراز که مرکز کارگزينی آمريکايی 

بود، سپاه پاسداران اسناد و مدارک محل کنسولگری را تحويل دانشجويان پيرو 
  .خط امام داد

ناد و مدارک به شيراز آمده اين دانشجويان برای بررسی پرونده ها و کشف اس
سپاه دستگير و در  کارمند ايرانی کنسولگری توسط » عتيق«بدنبال آن . بودند

گفته می شود که اسناد مهمی از . اختيار دانشجويان پيرو خط امام قرار گرفت
   ۱۴».در تهران ارسال شده است اين محل کشف و به النه جاسوسی آمريکا 

 
امنی که در دست داشتند، بازداشتگاه و زندان درست با استفاده از خانه های 

هم از ديدها مخفی  که چندان  -کردند و با کمک و اشاره همان عوامل پشت پرده
دست به تشکيل دولت  -نبود و من جای جای در اين تحقيق آنها را نشان داده ام

 .خارجی به نحوی دخالت می کردند در دولت زدند که در تمام امور داخلی و 
اين دولت سايه به منزله عصای دست آنان و به ويژه آقای خمينی در حذف 

آزاديخواهان و به منظور آماده سازی و ايجاد شرايط استبداد  بسياری از مليون و 
 . در جهت استقرار ديکتاتوری عمل کردند -آگاه آگاه و نا -و خفقان

 

  ايجاد غرور و چشيدن طعم قدرت ۲/۱ 
و به گروگان گرفتن کارکنان آن توسط دانشجويان  اشغال سفارت آمريکا

از عمل  -ساعت ۴۸پس از  -پيرو خط امام و حمايت علنی آقای خمينی
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دانشجويان و آنرا انقالب دوم و انقالبي بزرگتر از انقالب اول ناميدن،  
و خارجی  دانشجويان را نه تنها به مرکز ثقل توجه رسانه های گروهی داخلی 

ه نظر مقامات سياسی داخلی و خارجی، مقامات مذهبي بين تبديل کرد، بلک
المللی، مقامات بلند پايه و  المللی، سازمانهای مختلف سياسی و حقوق بشر بين 

بسياری از شخصيتهای مختلف جهانی را به خود جلب کرد که هر کدام از آنها، 
ً، همه آنه از زوايای های مختلف به مسئله  ا اشغال نگاه می کردند و تقريبا 

سفارت و به گروگان نگاهداشتن کارکنان آن را عملی نادرست و به زيان کشور 
يک بنابه موقعيت اجتماعی، مذهبي و سياسی خود توصيه می  تلقی کرده و هر 

پيدا  کردند که هر چه زودتر سردمداران حکومت ايران، راه حلی برای مسئله 
  .کرده و گروگانهای آمريکايی را آزاد سازند

اما در داخل کشورجز اقليتي، قريب به اتفاق روحانيون حاکم، احزاب، گروهها 
بود، از عمل دانشجويان  و سياسيون برای عقب نيفتادن از قافله ايکه راه افتاده 

چنين تأييد و پشتيبانی وسيع ازعمل دانشجويان و مرکز . پشتيبانی می کردند
کيش شخصيت و  -يا منفی جنبه مثبت و چه از  -توجه داخلی و خارجی شدن

قدرت را در آنان تقويت کرده و بيش از پيش آنها را به عمل خودشان مغرور 
  . ساخت

غرور ايجاد شده، آنان را از آلت دست شدن کسانی که درصدد ديکتاتوری و 
اين نکته که  قبضه کردن قدرت بودند، غافل ساخت و توجه ايشان را به 

همانها، برای خارج ساختن و تصفيه آزاديخواهان، بصورت وسيله ای در دست 
در ميدان مبارزه  ملی مذهبي ها، که روحانيون آزاده خارج از قدرت، ملی ها و 

  .قرارگرفته اند، منحرف ساخته و به قدرت کاذب خود معطوف گردانيد
 

استعفای فوری دولت موقت، به دانشجويان طعم شيرين قدرت را چشانيد 
هيجان آورده و با  ر و بال داد و توسن ذهن خيال پرداز آنان را به و تخيلشان را پ

کسانيکه خالق انقالبي بزرگتر از انقالب اول هستند آيا : خود زمزمه می کردند
 نمی توانند قدرت فائق کشور باشند؟

از اينرو و به لحاظ روان شناسی ، نظر به اينکه خود را پديد آورنده انقالب دوم 
همکاری که بتواند آنان را محور  و حاکم می پنداشتند، آماده هر نوع داد و ستد و 

ثقل توجه ها قرار دهد و حکومتشان را تثبيت کند، بودند و در خيال می 
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خاطر مبارک عمل بزرگ آنان  تأييدها، محض پروراندند که همه حمايتها و 
  .بازان و انحصارگران است و نه بازی های پشت پرده سياست

يا توجه نمی کردند و يا اينکه برايشان مسئله ثانوی بود  آنها ديگر توجه نداشتند،
های حاکم و آقای  که فکر کنند، اگر حمايت سپاه پاسداران، کميته ها، روحانی 

. و حکومت کاذبشان يکباره فرو می ريزد خمينی پشت سرشان نباشد، قدرت
در دولت با دست آشکار و پنهان  اينستکه حاضر به دست زدن به ايجاد دولت 

حمايت کننده های خود شدند و قدم به قدم دخالت در امور مملکتی را شروع 
  .کردند

 
دسترسی دانشجويان به اسناد به جای مانده و يا رشته شده در سفارت و 

که آنان را  گام اولی بود  ،افشای چند سند و مورد توجه قرار گرفتن انتشار و يا
در جهت خط ايجاد دولت در دولت تقويت کرد و لذا، اسناد سفارت دستمايه 

انقالب که مردم تشنه آشکار  مناسب خوبي با توجه به جو پر التهاب و سنگين 
  .ن قرار دادشدن حقايق پشت پرده انقالب و کشورشان بودند، در اختيار آنا

افشای آن اسناد، خوراک خوبي برای تحريک و تهيج تودۀ بي علم و اطالع از 
صدا و سيمای  به ويژه آنکه افشای آنها توسط . سياست و روابط جهانی بود

جمهوری اسالمی که نماينده آقای خمينی و افراد مورد اعتمادش کارگردان آن 
  .را نزد توده بشدت باال می برد بودند، ضريب حقيقت و درست بودن آن اسناد 

 
مرداد سيا، موجب  ۲۸نظر به اينکه غرب و به ويژه آمريکا با کودتای 

مسلط کرده بود  سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق شده و شاه را بر ملت ايران 
سال بر شاه و رژيم اش مسلط بود و در واقع در اين مدت آمريکا به  ۲۵و 

ديدارها، مذاکرات و قرار و  برای روشن نشدن نوعی بر ايران حاکم بود، 
 -مدارها با آمريکا و آشکار نشدن دست بعضی از روحانيون و خود آقای خمينی

اينگونه مذاکرات و قرار و مدار  -وسيله نمايندگانش چه مستقيم و چه غير مستقيم 
از افراد، . با آمريکايی ها، بصورت لکه ننگی در آمده و در آورده بودند

احزاب و سازمانهائيکه نامشان در اسناد النه ذکر شده و افشاء شده  يتها، شخص
را برای  شد و زمينه  بود بدون توجه به محتوای اسناد ازآنان هتک حيثيت می

  .حذفشان از صحنه سياسی کشورآماده می ساخت
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طرف مقابل هم که مورد اتهام واقع شده بود و يا اسمی از وی در آن اسناد آمده 
تلويزيون و  چون مانند دانشجويان پيرو خط امام، امکان دسترسی به راديو و  بود

و گفته  -دفاع از خود را با همان وسيله ايکه مورد اتهام واقع شده بود، نداشت
و نظرات برای همه آزاد است،  می شد که در کشور اسالمی بيان افکار و عقايد 
بشان بود، می آمدند و از خود توده عامی فکر می کرد که اگر اينها حق بجان

  : و چون . توده حيثيت آنان ملکوک می شد دفاع می کردند و لذا در بين 
هنوز معلوم نشده بود که آقای خمينی و نمايندگانش در پاريس و تهران و  - 

  .آمريکا با غربي ها گفتگو و مذاکره کرده اند
يندگی از آقای خمينی و اهنوز معلوم نشده بود که بعضی از روحانيون به نم - 

اقوال در آمريکا، با  هم از جانب خودشان در تهران و حسب بعضی  احتماال ً
  .آمريکايی ها ديدار و مذاکره کرده اند

و چون رهبريت بال منازع و منحصر بفرد آقای خمينی در کشور تثبيت گشته  - 
کننده ای  رهبری و تشکيالت و يا سازمان رهبری کننده و يا شورای  ۱۵بود

که چنانچه خدای ناکرده اگر رئيس آن شورا و يا رهبرآن هم  -وجود نداشت
کند، مابقی قادر باشند که قدرت او  بخواهد از حق خود و حدود مقررات تجاوز 

حرف و نظر وی قانون و بلکه فوق هر قانونی تلقی ميشد  -را مهار و تعديل کنند
مذهبي ها، بدبين بود و بقول مرحوم به ملی ها و ملی  و آقای خمينی نيز که 

آقايانی که صاحب مقامات و اختيارات هستند باطنا ً و در «مهندس بازرگان، 
به آزادی اعتقاد ۱۶».ضميرشان معتقد به آزادی نيستند و عقيده به آزادی ندارند 

متصور نبود، از آنان در  نداشت و اگر چند صباحی چون راه حل ديگری برايش 
بنابر اين هر سند درست و نادرستی که عليه ملی ها، . بهره جستاداره کشور 

انتشار پيدا می کرد که کمک به حذف کردنشان  ملی مذهبي ها و نهضت آزادی 
بود، غمض عين آقای خمينی، غير مستقيم مجوزی برای گردانندگان  صدا و 

نسبت  دّ اما اگر بطور ج. ارگانهای ديگر در انتشار اسناد محسوب می شد سيما و 
بسيار اتفاق می  البته . به مسئله ای می ايستاد کسی را جرأت مخالفت کردن نبود

ً روش کار آقای خمينی بود که وقتی در رابطه با مسئله ای با  افتاد و اصال 
امکان حذفشان نبود و يا زمان آن  اعتراض بعضی از شخصيت هائيکه هنوز 

های خود، جمله ای له و يا عليه شد، در سخنراني فرا نرسيده بود، روبرو می
غمض عين کردن از کسانيکه مرتکب  مسئله اعتراضی می گفت، اّما در عمل با 

. آن خالف شده بودند، با ايماء و اشاره حالی می کرد که کار خودشان را بکنند
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با يکی از دوستان حزب الهی گفتگو می کردم، بوی گفتم  در اين رابطه روزی 
که آقای خمينی اينهمه از رئيس جمهور و فرمانده کل قوا  مگر شما نمی بينيد

شما به «: حمايت می کند و شما مرتب کارشکنی می کنيد وی بدرستی جواب داد 
  ».را عمل می کنيم حرف ظاهری آقای خمينی توجه داريد و ما حرف دل او 

 

  ضرورت ديدارها ۳/۱ 
بويژه رهبران نهضت به نظر نويسنده، اگر کسانی غير از روحانيون و 

گوناگون داخلی  که بنابر اقوال متعدد و منابع  -آزادی در داخل و خارج از کشور
، تا پيروزی انقالب با آمريکايی ها در رابطه ۱۳۵۷از اوايل سال  -و خارجی

کشوراز بحران و يا انتقال قدرت  بوده و برای پيدا کردن راه حلی برای خروج 
مردمی و ملی و يا به رژيم جمهوری اسالمی، با  از رژيم پهلوی به يک رژيم
هنوز امکان دسترسی به افکارعمومی و رسانه های  آنان مذاکره کرده بودند، تا 

گروهی وجود داشت، روشن و آشکار برای افکار عمومی توضيح می دادند که 
زعم ما، برای دست برداشتن غرب و بويژه آمريکا، از حمايت همه جانبه اش  به 

رابطه و مذاکره با  ژيم پهلوی و شاه و جلب حمايت ارتش از انقالب، از ر
آمريکايی ها ضروری بود و بدليل ضرورت، ما نيز با فالن و فالن شخص از 

.  آقای خمينی با آنها وارد مذاکره شده ايم روحانيون شورای انقالب و با اطالع 
ايندگانشان، با بعضی و آقای خمينی هم، در پاريس خودشان مستقيم و يا توسط نم

 . ديدار و مذاکره کرده اند از خارجی ها 
در اينصورت ديگر امکان پذير نبود که از طريق افشای اسناد النه جاسوسی، از 

از بي آبرويی، آنان را از صحنه سياسی کشور  عده ای هتک حيثيت بشود و پس 
أيط، فاش کردن چرا چنين نکردند؟ شايد استدالل کنند که در آن شر .حذف بکنند

اگر چنين استداللی مقبول افتد، . مذاکرات، به انقالب ضربه وارد می ساخت آن 
از روابط و  باز جای اين سئوال خالی است که چرا تا قبل از اينکه بعضی 

مذاکرات، جسته و گريخته از طرف جرايد، دانشجويان پيرو خط امام، يا 
حاضر به  انتشار پيدا نکرد،  خارجی های دست اندرکار، در دوران انقالب،

روشن کردن تمام و کمال آن مذاکرات و رويدادها به مردم و در واقع صاحبان 
نادرست، ترجمه  اصلی آن نشدند تا دانشجويان پيرو خط امام با افشای روشهای 
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حزب جمهوری اسالمی  ، عصای دستآن بخش دست چين شده و مخدوش های
  . ردندو آقای خمينی در حذف بسياری نگ

کتاب می گويد،  ۱۹۸ -۱۹۷در ص » شنود اشباح«نويسنده کتاب 
زواره ای  سرنوشت اسناد مهم معلوم شد که چه شد؟ و به نقل از آقای سيد رضا 

شبکه جاسوسی غرب در ايران به استثنای برخی عوامل روشن «: می گويد
آن اسناد دانشجوها که روی کشف  يادم هست مجموعه ای از . انتشار پيدا نکرد

کار می کردند به من مراجعه کردند و گفتند در مرحله ای که به اين بخش رسيده 
هم در » ری شهری«من حتی يکبار به . از دستشان گرفته شده بود بودند، کار 

معرفی  فعلی گفتم و آنها را برای پيگيری » امام صادق«جلسه ای در دانشگاه 
اينکه چرا قدمی برداشته نشد کامالً روشن   ».کردم اما عمالً  قدمی برداشته نشد

است زيرا اگر قدمی برداشته می شد، اسرار مگو فاش می گرديد و اين به 
 .ضرر انحصارگران در آـن موقع تمام می شد

در اينجا مناسب است که جهت اطالع خوانندگان فهرست وار، ديدار و مذاکراتی 
و انتشار پيدا کرده  داشته اند  که آقای خمينی در پاريس با نمايندگان غربي ها

ذکری به ميان آيد و سپس به مذاکرات نماينده آقای خمينی با مقامهای آمريکايی 
آنچه ذکر شده، ذهن خيالباف نويسنده  اشاره رود تا خوانندگان گمان نبرند که 

  .است

 

  فهرست مذاکرات و ديدارها ۴/۱ 
فرانسه داشته اند که از  آقای خمينی پنج ديدار با نمايندگان رسمی دولت

فرانسه و  جمله کلودشايه نماينده مخصوص کاخ اليزه و رئيس امور کنسولی 
ژاک روبر مدير کل سياسی و مسئول امور خاورميانه در وزارت خارجه 

  ۱۷.فرانسه شرکت داشته اند
ريچارد فالک  ۱۸از مقامات آمريکايی رمزی کالرک، دادستان کل اسبق آمريکا،
مطالعات خارجی  استاد دانشگاه پرينستون در ايالت نيوجرسی و رئيس بخش 

و ريچارد کاتم، استاد علوم  ۲۰دان لويی نماينده سازمانهای مذهبي آمريکا ۱۹آن،
و   ۲۲.خمينی ديدار و مذاکره داشته اند با آقای  ۲۱سياسی دانشگاه پيترزبورگ
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رد و  پيغام در پاريس وهم  در آمريکا  يکا هم افزون بر آينها با نمايندگان آمر
 .بدل شده است

، افسر سازمان سيا و عضو ۱۹۵۰الزم به ذکر است که ريچارد کاتم در دهه 
خودش را در پاريس  و گزارش مذاکرات  ۲۳سفارت آمريکا در تهران بوده است

و همچنين در تهران با انقالبيون برای استمپل مأمور سياسی سفارت آمريکا در 
  ۲۴.تهران توضيح داده است

عالوه بر ديدار و مذاکرات مستقيم ياد شده آقای خمينی با شخصيتها و مقامات 
نوبت طی روزهای  آمريکايی آقای دکتر يزدی بعنوان نماينده آقای خمينی پنج 

با وارن زيمرمن ديپلمات ) ۱۳۵۷بهمن  ۷تا  ۲۶( ۱۹۸۰ژانويه ۱۶-۲۷
گاری سيک مشروح مذاکرات را در  که  ۲۵آمريکايی ديدار و گفتگو داشته است

  .آورده است   ALL FALL DOWN-1991 کتاب خود بنام 
 

بغير از پنج ديدار آقای دکتر يزدی با وارن زيمرمن که مؤلف کتاب 
اسناد النه  ساله از زبان آقای دکتر يزدی نقل کرده است، بنابه گزارش  ۲۵ريخ تا

با هنری  ۱۹۷۸دسامبر  ۱۲با برابر ۱۳۵۷آذر  ۲۲جاسوسی، وی در تاريخ 
نماينده رسمی دولت  رابرت هيرشمن و ماروين زوينس بعنوان  پرشت،

القات و جمهوری اسالمی که در آينده تشکيل می شود و مشاور آقای خمينی، م
، آقای موسوی اردبيلی با ۱۹۸۰ژانويه  در تهران نيز در  ۲۶.مذاکره داشته است

و در همان ماه آقای دکتر بهشتی  ۲۷.استمپل مالقات کرده است.د.سليوان و جان
حسب  ۲۸.عضو فارسی دان سفارت آمريکا ديدار داشته است با استانلی اسکود، 

ينی دو تن از روحانيون شورای انقالب نامه استاد شيخ علی تهرانی به آقای خم
و نيز خوب است از اعضای شورای النه ... «: با آمريکايی ها مذاکره کرده اند 

اميرانتظام شريکند، ارائه  جاسوسی بخواهيد تا پرونده دو نفر از اينها را که با 
  ۲۹».دهند تا نگويند يکی از بدکاران را زندانی و بقيه را امير نموده اند

جمله آقای دکتر بهشتی بعنوان نماينده آقای خمينی در تهران با ژنرال هايزر از 
  ۳۰.و سران نظامی مالقات و گفتگو کرده است

 
بهرحال دانشجويان پيرو خط امام با اشغال سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان 

و آقای  آن و استعفای فوری دولت موقت، اين امکان در اختيار روحانيون حاکم 
مينی گذاشته شد تا با حمايت از دانشجويان و عمل گروگان گيری و افشای خ
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که به نفع ايران تمام  اسناد يکطرفه و به دلخواه و مانع تراشی برای راه حلهايی 
می شد جناحهايی را که مانع استقرار ديکتاتوری بودند از صحنه حکومت و 

تيار دانشجويان قرارداده شد که نيز در اخ مبارزه حذف کنند و متقابال ً اين امکان 
با حمايت حاميان آشکار و پشت پرده خود، به تشکيل دولت در دولت، شرکت 

در ارگانهای مختلف و طرد بسياری و گرفتار شدن عده ای،  در قدرت و نفوذ 
  .سلطه خود را بر دولت گسترش دهند

 

 افشاگری -۲ 
 

  نحوه افشاگری و اثرات آن در بعد زمان
ن پيرو خط امام، ابتدا سندی را در مورد فردی، شخصيتی، دانشجويا

حزب و يا سازمانی منتشر می کردند و سپس با کمک عواملی که در دادستانی 
انقالب، سپاه پاسداران و يا ارگانهای ديگر، از خودشان و يا حاميان در اختيار  

اری شده و اينکه متو داشتند آن فرد بازداشت و تحت پيگرد قرار می گرفت و يا 
  .اموالش مصادره می گشت

روال کار بر اين قرار نگرفته بود که همه اسناد و مدارک را در مورد هر 
طرفی آنرا انتشار  که در اختيار دارند، از روی بي ...شخص و يا سازمانی و 

دهند، بلکه دست چين شده و به دلخواه، هر چه را خود و يا حاميان آشکار و 
خودشان افشاء می کردند و از افشاء مابقی  خواستند،  بقول  پشت پرده ايشان می

حتی حاضر نبودند که اسناد را در اختيار . به عناوين مختلف طفره می رفتند
مقامات قضايی بي طرف قراردهند تا پس از بررسی محتوای  کارشناسان و 
  .آنها، افشاء شود

 
ارائه می دادند و  گاه سندی را همراه تحليل من درآوردی و دلخواه خود،

هم که  با اين عمل حيثيت و آبروی طرف را به بازی می گرفتند و طرف 
امکانات رسانه ای و بويژه صدا و سيما در اختيارش نبود که بتواند با همان 

اطراف مسئله بدهد، بطور  امکانات به دفاع از خود بپردازد و يا توضيحی در 
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رجمه اسناد، دقت کافی مبذول نمی شد حتی در ت. خودکار از جامعه طرد می شد
مطابق دلخواه خودشان چيزی کم و يا اضافه می گرديد  و گاه در ترجمه فارسی، 

و متأسفانه هيچ مقام و دادرسی برای اين قبيل اعمال وجود نداشت و همان 
و يا کسانی که می بايستی حافظ حقوق و حيثيت مردم باشند، خود به  مقامات 

  .اعمال صحنه می گذاشتند نوعی به اينگونه
در اين مورد حق به جانب آقای امير انتظام است که در مقام مظلوميت خود می 

ستم به نام تو و دين تو  الهی تو چگونه اجازه می دهی که اين همه ظلم و «: گويد
به من و دوستان ما اعمال شود و با وجود اسنادی در مورد آقايان بهشتی و 

چون آنان در مسند قدرت و اداره امور  سنجانی و ديگران، موسوی اردبيلی و رف
قربانی » سفارت آمريکا«کشور نشسته اند، مرا آماده می کنند تا در پای معبد 

  ۳۱».کنند
 

در اينکه چه تعداد، افراد به وسيله اسناد مورد نظر از هستی ساقط شده، 
تهمت  يا به آنها به زندان افتاده، متواری شده و اموالشان مصادره گرديد و 

جاسوسی زده شده است و در آن فضا، دادرسی برای احقاق، حق ضايع شده 
لذا اينجانب فقط به کم و  خود نداشته اند، تماما ً بر نويسنده احصاء نشده است و 

که از طريق  -در دوران گروگان گيری -کيف بخشی از آن دسته افشاگری ها
می قرار گرفته است می پردازم و اال افکار عمو رسانه های گروهی در معرض 

همانند اسناد ساواک در دست اينان  -از اين اسناد قدرت طلبان حاکم به مانند آتو
 -شخصی مانند مرحوم دکتر علی شريعتی نيز از تيغ آنان مصون نماند که حتی 

و به بهانه  تا سالهای طوالنی جهت ملکوت کردن اشخاص از آن سود جسته اند 
اسناد، کسانی را راهی زندان کرده و در اثر روشهای ويژه ايکه در  وجود همين

آنان را وادار به اعتراف به  زندانهای جمهوری اسالمی بکار گرفته شده، 
  :جاسوسی کرده اند

از نيروهای  ۳۲تن ۹۰حدود سه سال و اندی پس از نوشتن نامه سرگشاده ... «  
بيشتر نمی ) ۶۹ارديبهشت  تاريخ به ) (رفسنجانی(مذهبي به رئيس جمهور -ملی

گذشت که انعکاس بين الملل داشت و بازرگان از برجسته ترين آنها بود و 
و مجبور به اعتراف  ۳۳شکنجه قرار گرفته چهارده تن از آنها بازداشت و تحت 

از بازرگان هنوز  ۳۴به جاسوسی شده بودند که در زمان عيادت مرحوم سيد احمد



 ۲۳۰        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

 ۹۰امضاء کنندگان اين نامه سرگشاده  ۳۵».به سر می بردندزندان  اغلب آنها در 
  .بودند نفری، از اعضاء نهضت آزادی و يا دوستان ملی و ملی مذهبي آنها 

و چهارده تن ذکر شده که تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف به 
اسناد  جاسوسی شده بودند، نيز از اعضای نهضت آزادی و مليون بودند و 

ی آنان نيز به احتمال قريب به يقين همان اسناد سفارت آمريکا که جاسوس
  .بوده است دانشجويان بشرحی که خواهد آمد، منتشر کردند، استوار 

 

  سند های افشاء شد در چند ماهه اول گروگان گيری
در اين قسمت به اهم اسناد افشاء شده توسط دانشجويان پيرو خط امام 

پس از اشغال سفارت آمريکا، اولين شخصی که  حدود يک ماهی. می پردازم
افشاگری قرار گرفت آقای مهندس مقدم مراغه ای رهبر جنبش راديکال،  مورد 

قانون اساسی  استاندار آذربايجان در چند ماه اول انقالب، عضو مجلس خبرگان 
و از دوستان آيت هللا شريعتمداری بود سندی که در مورد وی از صدا و سيمای 

وسيله دانشجويان پيرو خط امام ۱۳۵۸  آذر ماه  ۱۷اسالمی، شنبه شب  جمهوری
  :پخش گرديد، حاوی دو نکته بود

 
آقای مقدم ضمن تماسی با دپارتمان سفارت نظرات خود را در مورد مسايل  -۱ 

کرده است که کاردار  جاری اعالم داشته و به سئوال کاردار پاسخ گفته و تأکيد 
گيرد که آقای خمينی ايرانی ها را متقاعد کند که دولت با آقای خمينی تماس ب

  ۳۶.آمريکا انقالب ايران را پذيرفته است
بنا بگفته دانشجويان و سند ارائه شده آقای مراغه ای جزو افرادی بوده که  -۲ 

  ۳۷.می توانسته از ويزاهای ويژه ورود به آمريکا استفاده کند
و به آمريکا پناهنده شد و اموالش نيز بعد از اين جريان مخفی  ۳۸آقای مقدم 

مطبوعاتی و  نفر بعدی که درهمان تاريخ و همان مصاحبه . مصادره گرديد
راديو تلويزيونی صابون دانشجويان پيرو خط امام به تنش خورد آقای مهدی 

  .روغنی است
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  مهدی روغنی و سند افشاء شده
در رابطه با  سند دوم « :دانشجوی پيرو خط امام قبل از افشای سند گفت

فردی بنام مهدی روغنی که فردی سرمايه دار و مکنده خون مستضعفين است 
  :به شرح زير است اين سند . که برای شما ملت عزيز افشاء می کنم

گروهی به رهبری مهدی روغنی در نظر دارند که يک کميته بزرگی را بوجود 
. امام خمينی باشند ان و کميته بياورند تا بتوانند رابط بين دولت موقت بازرگ

مارس گفت که وی يعنی مهدی روغنی تعطيالت آخر هفته  ۵استمپل در صبح 
مشغول تشکيل کميته هماهنگی رابط بين  را در قم سپری کرده است و در آنجا 

مارس  ۴دولت بازرگان و کميته امام بوده است، او اظهار داشت از تاريخ 
امام بسيار بد و خراب است همچنين او اظهار کميته  رابطه بين بازرگان و 

داشت که هم اکنون در بسياری از مکانها کميته امام از دولت بازرگان اطاعت 
روغنی بدنبال تشکيل دادن گروهی مشتمل بر صد نفر در واحدهای . کند نمی 

مسئول می  هشت و ده نفره می باشد که در مورد مسائل مشخص مورد اختالف 
  .باشند
اصلی اين کميته در تهران است او همچنين اصرار داشت که هدف اصلی  مرکز

قدری بيشتر با دولت  اين کميته اين است که کميته امام را به خطی بکشاند که 
و  ۱۸بازرگان همکاری و ارتباط داشته باشد ولی اميدوارم که تا درتاريخ 

چنين او گفت که امام هم. نهايی را بدهد اسفند سفری به قم بنمايد تا ترتيبات ۱۹
از وی پرسيده . اين عقيده را پسنديده و اآلن با دولت بازرگان مذاکره ادامه دارد

مأمور سياسی که آيا تشکيل يک کميته ديگر جوابگوی مشکالت  شد بوسيله يک 
قانون در  خواهد بود يا نه؟ روغنی که بوضوح نسبت به مشکالت و عدم وجود 

ب ناراضی بود جواب داد که اميدوار است و کارهايی سه هفته اول بعد از انقال
سفارت به ونس وزير خارجه  در سند ديگرآمده است که از  ۳۹».بايد انجام گيرد

هفته  ۶تا  ۴« برای يک سفر ۱۹۷۹اطالع داده اند، که روغنی در تاريخ ماه مه 
تا با آمريکا ترک کرد و به او تلفن و اسم پرشت را داد  ای ايران را به مقصد 

روغنی مايل است که با پرشت مالقات کند و ممکن است با . وی مالقات کند
بواسطه رابطه خانوادگيش با . گفتگوی محرمانه با ديگران نيز تمايل داشته باشد 

  ۴۰».باشد امام خمينی می تواند منبع اطالعات مهمی از امام خمينی 
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بود که به علت داشتن  نظر به اينکه در سند مربوط به مهدی روغنی ذکر شده
مهمی در مورد آقای  رابطه خانوادگی با آقای خمينی، می تواند منبع اطالعات 

  .در زير به رابطه آقای روغنی و آقای خمينی می پردازم. خمينی باشد
 

 رابطه آقای خمينی با آقای روغنی
برای پی بردن به رابطه آقای مهدی روغنی با آقای خمينی، بايد به عقب 

به اوج خود  و قيام مردم عليه رژيم شاه که در محرم آن سال ۱۳۴۲ه سال و ب
که مصادف  ۴۲خرداد  ۱۵برای سرکوب کردن آن قيام در . رسيده بود برگشت

دستگير و به پادگان عشرت آباد در  با دوازدهم محرم بود آقای خمينی را شبانه 
قای خمينی مردم در پی دستگيری آ. تهران منتقل و در آنجا زندانی ساختند

که با کشتن و زخمی کردن عده زيادی، قيام مردم را  شهرهای بزرگ قيام کردند 
و پس از حمايت مراجع و علمای بالد مختلف کشور و حمايت . سرکوب کردند

، آقای ۴۲مرداد ماه سال  ۱۱گسترده مردم، سرانجام بعد از ظهر روز جمعه  
منزلی در داوديه  ادگان عشرت آباد به خمينی را به عنوان اينکه آزاد است از پ

قلهک که خود ساواک تدارک ديده بود منتقل کردند و آقايان قمی و محالتی را 
  .نيز اندکی بعد به آن خانه ملحق کردند

. با انتقال آقای خمينی به آن محل سيل هجوم مردم به داوديه سرازير گرديد
دو روز بعد يعنی  سترده مردم، مأمورين سازمان امنيت با مواجه شدن با هجوم گ

از کسانيکه از تهران و شهرستانها برای ديدار با آقای  ۴۲مرداد  ۱۳يکشنبه 
آورده و خانه در محاصره پليس و  خمينی به داوديه می رفتند ممانعت بعمل 

پس از اندک مدتی به آقای خمينی و آقايان قمی و . مأموران امنيتی قرار گرفت
اسکان آنها در اين منزل موقتی است و الزم است هر  که  محالتی ابالغ کردند

بعد از اين ابالغ، بنا به نوشته  ۴۱.يک در فکر منزل خصوصی برای خود باشند
که از تجار محترم ) ن. پدر مهدی روغنی(آقای روغنی «نهضت امام خمينی  

جهت پذيرايی از  بازار تهران است به حضور ايشان رفتند و آمادگی خود را 
اين پيشنهاد از طرف . اعالم داشتند ۴۲»قيطريه«ايشان در منزل خويش واقع در

و وسايل انتقال ايشان به منزل مزبور  امام خمينی با کمال خوشرويی پذيرفته شد 
قائد بزرگ تا مدتی که در . در تحت مراقبت دستگاه جاسوسی شاه فراهم گرديد

و شام و نهار ايشان و گروهی  ميهمان آقای روغنی بودند تهران بسر می بردند 
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از مأمورين سازمان جاسوسی شاه که بعنوان مراقب و نگهبان در همان خانه 
ی تا سه آقای خمين ۴۳».می بردند از طرف آقای روغنی تهيه می گرديد بسر 

بردند، در  که وی را آزاد ساخته و به قم  ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۸شنبه شب، 
  .داشتندمنزل آقای روغنی سکونت 

 

 بازداشت و افشاگری
اولين افشاگری در مورد آقای عباس امير انتظام و نهضت آزادی 

شب از  ، در اخبار ۵۸آذر ۲۸بالفاصله بعد از دستگيری وی در چهارشنبه شب 
اّما قبل از اينکه به افشاگری دانشجويان پيرو خط امام . صدا و سيما پخش گرديد

  . تان می گذارنم از نظر چگونگی بازداشت وی را. بپردازم
 

   چگونگی بازداشت امير انتظام
آقای مهندس بازرگان نخست وزير، آقای امير انتظام را در تير ماه 

نروژ، فنالند،  سوئد، (بعنوان سفير ويژه خود در کشورهای اسکانديناوی  ۱۳۵۸
تهران را به  ۵۸تير ماه  ۲۱منصوب کرد و وی نيز در ) دانمارک و ايسلند

  ۴۴.مقصد استکهلم ترک گفت
، ۵۸در اواخر آذر ماه  ۴۵آقای کمال خرازی معاون سياسی وزير امور خارجه،

به سفارت  ، خارجه از طريق ارسال تلکسی به امضای آقای قطب زاده وزير
ايران در استکهلم از آقای امير انتظام دعوت می کند که برای مشورت در امور 

آذر وارد  ۲۷دعوت روز سه شنبه  يز متعاقب اين سياسی به تهران بيايد و وی ن
آقای امير انتظام بعد از ورود به تهران صبح روز بعد به آقای  ۴۶.تهران گرديد

که تلفن به آقای خرازی معاون وزير وصل می شود و  قطب زاده تلفن می کند 
آقای خرازی بوی می گويد، آقای وزير جلسه دارند و پيغام دادند که شما را 

شب به وزارت خارجه  ۹، ساعت ۵۸آذر ۲۸فردا شب يعنی چهارشنبه  ای بر
  ۴۷.دعوت کنم

 
شب چهارشنبه به محض ورود به کاخ  ۹آقای امير انتظام ساعت 

وزارت امور خارجه دستگير و برای خط گم کردن، وی را به دادستانی می 
رو خط امام و برند و در آنجا بوی می گويند که مسئله در رابطه با دانشجويان پي 



 ۲۳٤        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

مسلح از  ارتباط و مذاکرات وی با آمريکايی هاست و سپس وی را با دو اتومبيل 
که در  به ساختمان چند طبقه ای) ناصر آالپوش(دادستانی به اتفاق آقای محمدی 

تحت نظارت چند جوان  شمال سفارت آمريکا است، منتقل و در طبقه هفتم آن 
بدين ترتيب آقای کمال خرازی  ۴۸.می کنندمسلح دانشجو، در آپارتمان زندانی 

دستگيری آقای امير انتظام با دانشجويان پيرو  معاون وزير امور خارجه، در 
  .خط امام شرکت می کند

بعد از اينکه به «: آقای امير انتظام می گويد: است که توجه اين نکته جالب
فته است فردا زاده گ وزارت خارجه تلفن زدم و به من گفته شد که آقای قطب 

به وزارت خارجه بروم به مهندس بازرگان که در آن زمان هنوز  ۹شب ساعت 
: از کجا تلفن می کنيد؟ گفتم: ايشان پرسيد . عضو شورای انقالب بود، تلفن کردم

برای چه به تهران آمده ايد؟ گفتم طبق دعوت قطب زاده برای : گفت. از تهران
صبح  ۱۰بازرگان گفت که ساعت آقای . سياسی خارجی مشورت در امور 

  ۴۹».پنجشنبه به ديدن من در نخست وزيری خواهد آمد
از اين فراز پيدا است که مرحوم مهندس بازرگان از سرنوشت امير انتظام 

وقتی جواب می  برای چه به تهران آمديد؟ «: نگران بوده است که پرسيده است
آقای قطب زاده پنجشنبه : شنود به دعوت قطب زاده، مهندس بازرگان می گويد

غير مستقيم بوی » .وزيری خواهد آمد صبح به ديدن من در نخست  ۱۰ساعت 
گفته است که شما هم بياييد در نخست وزيری تا قطب زاده  را با هم مالقات کنيم 

بازرگان صريح به وی نگفته است، متوجه نگرانی وی نشده  ولی چون مهندس 
  .است

ن افشاگری در مورد آقای اميرانتظام و نهضت همانطوريکه ذکر شد، اولي
، ۵۸آذر ۲۸چهارشنبه  شب  ۹آزادی، بالفاصله بعد از دستگيری وی در ساعت 

همان شب بعد از اخبار شب از صدا و سيمای جمهوری اسالمی پخش گرديد اّما 
به پردازم، بطور فشرده به بازداشت . ا. خ. پ . قبل از اينکه به افشاگری های د

بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام تا تحويل وی به دادستانی و زندان وی در 
  .اوين می پردازم

  بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام و اميرانتظام 
بعد از بازداشت آقای اميرانتظام در کاخ وزارت امور خارجه، در 

گفته شده  ، و انتقالش به دادستانی، ۵۸آذر  ۲۸بعد از ظهر چهارشنبه  ۹ساعت 
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وی در دادستانی به  ۵۰.بود که آقای قدوسی دادستان کل در انتظار وی است
ی انتظام فهميده بعدها، آقا که ) ناصر آالپوش(اتاقی که در آن اتاق آقای محمدی 

. هدايت می شود ۵۱است که وی عضو دادستانی است، پشت ميز نشسته است،
شود که سر و کارش نه با آقای قدوسی بلکه  در آنجا آقای اميرانتظام متوجه می 

  .با آقای محمدی است
در بين اسناد و «: بعد از ساعتی آقای محمدی به آقای امير انتظام می گويد

نشان می دهد،  ارت آمريکا پيدا شده است، مدارکی هست که مدارکی که در سف
شما قبل و بعد از پيروزی انقالب و حتی در دوران سفارت در اسکانديناوی با 

  ۵۲».در بارۀ آنها توضيح بدهيد ديپلماتهای آمريکايی در تماس بوده ايد و بايد 
به اتفاق  حدود ساعت دوازده همان شب وی با دو اتومبيل مسلح از دادستانی

  ۵۳.آقای محمدی، به بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام منتقل می شود
روز در بازداشتگاه دانشجويان بسر  ۶۲بنابه گزارش آقای اميرانتظام، وی مدت 

، وی را به ۵۸بهمن   ۳۰برده و در شصت و دومين روز بازداشت در تاريخ 
قبل از خروج دو نفراز «: دبطوريکه وی گزارش می کن ۵۴.اوين منتقل می کنند

خواستيم دو مطلب را به شما توضيح دهيم، يکی  دانشجويان آمدند و گفتند که می 
بالفاصله . ( اينکه اينجا بازداشتگاه دانشجويان نيست بلکه متعلق به دادسرا است

: از او پرسيدند. فروشنده ای افتادم که روی ظرف شيره نوشته بود، حبوبات ياد 
اينکه  مگس ها  برای : ه شيره است چرا نوشته ای حبوبات؟ گفتبرادراين ک

روز در ساختمانی که صد در صد در  ۶۲.) متوجه نشوند و روی آن ننشينند
آب نمی شد خورد، بوده ام و حاال  کنترل دانشجويان بوده و بدون اجازه آنها حتی 
شما را متهم نکرده دوم اينکه ما . آمدند و می گويند که اينجا بازداشتگاه ما نيست

گفتم همين اندازه که شما . باره شما بوده فاش کرده ايم ايم، بلکه مطالبي که در 
حسن نظر داريد خوبست ولی مطمئن باشيد که اعمال شما را نه تاريخ و نه خدا 

  ۵۵».نخواهند بخشيد 
 مشخص شده است ب را مطالعه کرده اند، احتماالً بر کسانی که تا به اينجا، کتا

بلکه در همان ) ن . يعنی از تاريخ انتشار کتاب آنسوی اتهام (که نه تنها امروز 
دوران گروگان گيری مشخص و آشکار بود که آقای اميرانتظام در بازداشتگاه 

دخالت می کنند، اما چون  لت دانشجويان پيرو خط امام است و در غالب امور دو
دند، ديگران را توان جلوگيری خود را پشت کوه آقای خمينی مخفی می کر آنها

مصالح کشور و خالف آزادی و حقوق فردی و  از اعمال خالف قانون، خالف 
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چون به نکته اخير باز خواهم گشت، همين مختصر تذکر در . نبود...اجتماعی و 
  .کفايت می کند اينجا 

 
امشب «: در بيستمين روز بازداشت، آقای اميرانتظام گزارش می کند

من اضافه  بعد از ظهر يک زندانی ديگر نيز به آپارتمان  ۹يا  ۸عت در حدود سا
آپارتمانی که در آن زندانی هستم آپارتمان دو اطاق خوابه است و در يکی . شد

هميشه در مهمانخانه و اطاق  از اتاق خواب ها من می خوابم و پاسداران محافظ 
ديشب اتاق خواب دوم از . پذيرايی هستند گاهی يک نفر و گاهی پنج تا شش نفر

به . را اين پيرمرد که گويا مشاورکنسول آمريکا درشيراز است، اشغال کرده
بي خوابي من کم بود، . آيد ناراحتی سينه دارد و تا صبح سرفه می کند نظرمی

شخصی را که آقای امير انتظام ذکر می کند،  ۵۶».به آن اضافه شد اين بابا هم 
باشد که بعد  د ايرانی کنسولگری آمريکا در شيراز کارمن» عتيق«بايد همان آقای 

از اشغال کنسولگری وی وسيله سپاه پاسداران، دستگير و تحويل دانشجويان 
  ۵۷ پيرو خط امام می شود

از يکی از «: آقای امير انتظام در دوازدهمين روز بازداشت خود می گويد
اين : نيست، پرسيدم دانشجويان عضو گروه پيرو خط امام که محافظ و زندانبان 

آقايان عضو حزب جمهوری که همه در مسئله مذاکرات قبل از انقالب شرکت 
شود؟ پاسخ داد که مسئله به اطالع امام  داشتند، چرا از آنها اسمی برده نمی 

رسانيده شده است و امام گفته اند که چون اينها عضو شورای انقالبند بردن 
جالب «: انتظام باز درجای ديگر می گويد آقای امير ۵۸».نيست نامشان صالح 

و  ۵۹آالدپوش تر از همه اين است، با وجودی که بارها آقای باقری و آقای ناصر 
همه دانشجويان گفته اند که عليه آقايان بهشتی و موسوی اردبيلی و رفسنجانی و 

در مسند قدرت و اداره امور  ديگران هم مطالبي بسيارپيدا شده اما همه آنها 
» سفارت آمريکا«شور نشسته اند و من را دارند آماده می کنند تا در پای معبد ک

  ۶۰».قربانی کنند
 

از گفته های آقای اميرانتظام، با اسناد متعددی که  محتوای اين دو فراز
وضوح  در رابطه با انقالب ايران بوسيله آمريکايی ها منتشر شده است و به 

ز روحانيون را با آمريکايی ها نشان می دهد و ارتباط ، ديدار و مذاکره بعضی ا
يکی از طرفداران پر و  -۶۱تهرانی آقای استاد علی  ۲۵/۱۰/۵۸نيز نامه مورخ 
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در انطباق  -تصويب واليت فقيه در مجلس خبرگان حامی پا قرص آقای خمينی و
خوب است از اعضای شورای النه جاسوسی  و نيز ... «: است که می گويد

نفر از اينها را که با امير انتظام شريکند، ارائه دهند تا  ۲رونده بخواهند تا پ
و همچنين  ۶۲».بدکاران را زندانی و بقيه را امير نموده اند نگويند يکی از 

من همه مطالب را خدمت امام دادم و ... «: مصاحبه وی در اين رابطه که گفت
نمی  صريحاً  من .... هد رسيدطالع خواامام انشاهللا کامال ً دقت می فرمايند و به ا 

بحال اسم اين دو نفر  گويم که اين دو نفر آقايان بهشتی و رفسنجانی هستند و تا 
را نياورده ام البته نمی گويم نيستند و نفی نمی کنم، اّما می گويم که دو نفر از 

ارتباط داشتند که بايد اين مسئله روشن  روحانيون شورای انقالب با امير انتظام 
  ۶۳».ودش
 

بعد از اينکه آقای استاد شيخ علی تهرانی با آقايان بهشتی، هاشمی 
نصب آقای  رفسنجانی و خامنه ای مخالف شد و به آقای خمينی نامه نوشت و به 

امام امت فردی را که امام جمعه «: خامنه ای به امام جمعه تهران اعتراض کرد
است که نه معلومات در خور روشن  تهران کرده اند برای دوستان جاه طلب او 
با وجود علما و فضالی بسياری در . ذکری دارد و نه سابقه تقوای مستحکمی 

کار ناراحت می شوند، صالح است تجديد نظر نمايند و  تهران که مسلماً  از اين 
  ۶۴».با افراد بي نظر مشورت نمايند نه با افراد جاه طلب و دست اندرکار

نظراتش وقعی ننهاد بلکه مدتی بعد غيرمستقيم در آقای خمينی نه تنها به 
وی را مورد  خود، با اشاره که مفهوم اهل فن بود،  ۲۲/۹/۵۹سخنرانی مورخ 

و آقای تهرانی نيز بعد از اينکه فهميد که آقای خمينی خود از  ۶۵حمله قرار داد
ين بريد و متأسفانه در دام مجاهد همه مسائل مطلع است و عمل نمی کند، از وی 

درغلطيد و به عراق پناهنده شد و خود را از ارزش و اعتباری که در جامعه 
  .داشت انداخت

 
محل زندانی يا بازداشتگاه آقای اميرانتظام يکی از آپارتمانهای مشرف به 

طبق گفته وی،  و زندانبانش  ۶۶.سفارت آمريکا که در اختيار دانشجويان است بود
  ۶۷.ساله بوده اند ۱۸ -۲۳جوانان 

آقای امير انتظام و افراد ديگری که در رابطه با دانشجويان پيرو خط امام توسط 
اختيار  افراد مسلح خودشان يا با کمک سپاه و دادستانی دستگير می شدند، در 
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دانشجويان بودند و اعضای دادستانی در واقع از خودشان و يا دوستانشان بودند 
بيست و پنجمين روز بازداشت  در . ندو خط و دستورهای آنان را تعقيب می کرد

آقای اميرانتظام، آقای سعيد باقری عضو دادستانی می آيد و به آقای اميرانتظام 
دانشجويان مسلمان تصميم گرفته که مبلمان آپارتمان را  شورای «: می گويد

اين هم خودش نوعی زندگی است و تفاوتی . مانعی ندارد: گفتم. بردارد
  ۶۸».ندارد

اينکه آقای اميرانتظام از دومين روز بازداشت خود دست به  نظر به
وی از  اعتصاب غذا می زند، در هفتمين روز بازداشت آقای سعيدی که بقول 

و با دليل می خواهد که وی را  ۶۹».و جوان نازنينی به نظر می آيد«دادستانی 
بدست است توقيف من که  چون ممکن «. قانع کند تا از اعتصاب غذا دست بکشد

   ۷۱».طول بکشد۷۰دانشجويان پيرو خط امام است تا بعد از انتخابات
يعنی بيستمين روز بازداشت، آقای قدوسی دادستان کل انقالب  ۵۸ديماه  ۱۷در 

رود و پس از مطرح  به اتفاق آقای ناصر آالدپوش به ديدن آقای امير انتظام می 
  :کردن بعضی سئوالها آقای امير انتظام می نويسد

تا آنجا که : آيا هيچ پيشنهادی بر عليه امام در دولت تهيه شده است؟ گفتم: پرسيد« 
  .من می دانم، خير

جواب منفی  ۷۲آيا شما پيشنهاداتی داده ايد که مخالف روش امام باشد؟: پرسيد
  .بود

به خاطر : اگر از شما دست خطی باشد که پيشنهادی داده باشيد چی؟ گفتم: گفت
اتاق مرا ترک کند  ايشان قبل از اينکه . گر باشد مايلم آنرا ببينمولی، ا. ندارم
بعد متوجه شدم که ۷۳».فکر کنيد و هر چه به خاطرتان آمد، بنويسيد: گفت

  ۷۴.است منظور وی پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان 
که آقای دکتر سحابي پيش وی می رود، برايش توضيح می  ۵۸دی ماه  ۲۴در 
قرار بوده که آزاد  ن اسناد و مدارک خصوصی ام از سوئد قبل از رسيد«: دهد

شوم ولی پس از ديدن نامه مربوط به مجلس خبرگان، امام گفته است که بايد 
فکر می کرد که نشود امام را قانع  محاکمه شوم سحابي خيلی مأيوس بود و 

  ۷۵».کرد
 

نتظام اينجانب هيچگونه قضاوتی در مورد اتهامات وارده به آقای امير ا
حاکم و آقای  نمی کنم، اّما اين را می توانم تأييد کنم که اتهام اصلی که روحانيت 
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خمينی را وادار به عمل شديد نسبت به آقای امير انتظام و نهضت آزادی کرد، 
کسانيکه مايل باشند، در اين . است همان طرح پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان 

آنسوی اتهام خاطرات عباس امير «ه کتاب مورد تحقيق بيشتری بکنيد آنان را ب
ايشان در مورد اتهامات منتسبه همراه با بخش قابل  که ديدگاههای » انتظام

توجهی مدارک اتهامی، همراه است و نيز جرايد آن دوران به ويژه روزنامه 
  .انقالب اسالمی، اطالعات، کيهان و جمهوری اسالمی ارجاع می دهم های 

يک سئوال و يا معمايی که برايم مطرح بوده و جوابي برايش در پايان اين بخش 
يا مطلعينی مرا در  پيدا نکرده ام را در اينجا طرح می کنم تا شايد، اهل فن و 

  .جريان پاسخ سئوال و يا معما بگذارند
نخست وزير قبل از اينکه تهران را ترک کنم مرا «: آقای امير انتظام می نويسد

استکهلم مسائل مورد  خود انتخاب کرد و دستور داد که در  بعنوان نمايندۀ ويژه
نظر ايران و شوروی را با سفير شوروی و مسائل مربوط به ايران و آمريکا را 

های شوروی و آمريکا مورد بحث قرار دهم  با سفير آمريکا يا نمايندگان دولت 
.«۷۶  

ا در تهران از جان استمپل مسئول سياسی سفارت آمريک: ... وی ادامه می دهد
مسائل مورد عالقه  واشنگتن تلفن کرد و گفت می خواهد به سوئد بيايد و در باره 

مراتب را تلفنی به اطالع نخست وزير رساندم و ايشان . دو کشور مذاکره کند
مجدداً  جان استمپل به من در سوئد   ۵۸در مهر ماه «و نيز   ۷۷».موافقت نمود

مسئله مهم ديگری می خواهد باتفاق همکاران تلفن کرد و گفت که برای طرح 
برای کسب دستور به نخست وزير تلفن کردم و آقای  . خود به استکهلم بيايد

بازرگان با آمدن آنها موافقت کرد و موضوع را به آنها اطالع دادم که می توانند 
 جان استمپل و جرج کيو و يکی. اين بار آنها سه نفر بودند. استکهلم بيايند به 

  ۷۸».ديگر از همکاران آنها که نام او را فراموش کرده ام
در اين جلسه قرار شد آنها به آمريکا برگردند و ده روز بعد در تهران باشند «و

ديدن نخست وزير  و من هم در تاريخ مقرر در تهران بودم و باتفاق آنها به 
بعد هم به ديدن . آنها همان مطالب سوئد را به اطالع نخست وزير رساندند. رفتيم

تکرار مطالب مورد مذاکرات نخست  دکتر ابراهيم يزدی رفتيم و آنها پس از 
  ۸۰».به وزير خارجه دادند ۷۹وزير، گزارش چاپ شدۀ خودشان را در مورد نفت
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در اين مرحله برايم مهم نيست که آنها چه مسائلی را با آقای امير انتظام 
اشاره کرده  خود وی در کتابش به آنها . نددر استکهلم مورد مذاکره قرار داده ا

است که در زير می آيد، اما سئوال و يا معمايی که برای من مطرح شده اين 
بازرگان آقای امير انتظام را که  علت چه بوده است که مرحوم مهندس : است

سفير ايران در کشورهای اسکانديناوی بود، مأمور کرده است که در استکهلم 
ايران و شوروی را با مأمورين و يا سفرای  به ايران و آمريکا و مسائل مربوط 

آن دو کشور مورد مذاکره قرار دهد و چرا اين کار در تهران بوسيله افراد 
وسيله وزير امور خارجه و يا چه بنمی شده است، حال چه  مسئول آن انجام 

ه آقای امير وسيله سفرای ايران در آن دو کشور و بنا بوده در کشور ثالثی وسيل
آيا ديپلمات ديگری در دستگاه دولت موقت در تهران و يا . انتظام صورت پذيرد 

عالقه دو کشور را با  در واشنگتن و يا مسکو وجود نداشته است که مسائل مورد 
  آنها مورد مذاکره قرار دهند؟ 

 
سه آقای امير انتظام می گويد، آمريکايی ها با من در اين دو ديدار و مذاکره 

  : مطلب را مورد بحث و مذاکره قرار دادند
ارتش عراق خيال حمله به ايران را دارد و با اساليد جابجايی ارتش عراق  -۱ 

  ۸۱.را در مرزهای ايران نشان دادند
اتحاد شوروی که از صادرکنندگان نفت است به زودی به وارد کننده نفت  -۲ 

  ۸۲.تهيه کرده بودند برای بحث تبديل خواهد شد و در اين باره گزارش مفصل 
شرح ارسال اسلحه و جنگ افزار نظامی شوروی ها برای تجزيه طلبان  -۳ 

به مصدق و ) ن . يعنی آقای امير انتظام (و اين سئوال که آيا شما  ۸۳.کردستان
راه وی وفاداری و از سياست وی پيروی می کنی؟ که آقای امير انتظام می 

  ۸۴.صد در صد همينطور است. گويد بله
اگر مسئله مورد بحث همين سه قلم بوده است، آيا نمی شد آنها را در تهران و 

 مورد بحث و بررسی قرار داد؟زير خارجه و با ودر وزارت خارجه 
 

  افشاگری و امير انتظام
يله دانشجويان پيرو خط برنامه دستگيری آقای عباس امير انتظام بوس

همکاری معاون وزارت امور خارجه و افرادی از آن وزارتخانه، امام، با 
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دادستانی انقالب و صدا و سيمای جمهوری اسالمی چنان تنظيم شده بود که  
، ۵۸آذر  ۲۸چهارشنبه  بعد از ظهر  ۹الفاصله بعد از دستگيری وی در ساعت ب

برنامه افشاگری در مورد وی در اخبار سراسری همان شب از صدا و سيما 
  .پخش گرديد

دو تن از دانشجويان پيرو خط امام اعالم کردند، عباس امير انتظام سخنگوی 
همکاری  » سيا«ت آمريکا و دولت موقت سابق و سفير ايران در سوئد با سفار

در  ۸۵.داشته و مقدمات مبادله اطالعات بين دو کشور را فراهم می آورده است
امير انتظام بدست آمده که  جاسوسخانه آمريکا مدارکی در باره آقای عباس 
يران می رسانيم و در برنامه امشب مقداری از مفاد اين اسناد را به اطالع ملت ا

  .مشروحتری را توضيح خواهيم داد اءهللا اسناد ينده نزديک انشآهای 
. سند اول توصيف کاردار بروسن از آقای امير انتظام را نشان می دهد

و نماينده  توصيف کاردار بروسن از امير انتظام به عنوان شخصی با هوش «
انتظام در حقيقت . بسيار ماهر دولت ايران در سخن گفتن کامالً  صحيح است

خالصانه می کوشد تا دوباره  با آمريکا دارد و بنظر می رسد  عالقه به تماس
  ۸۶».روابط  دو جانبه خوبي بين ايران و آمريکا برقرار کند

از » سيا«. ظاهر می شود» سيا«در سند دوم نقش «: دانشجويان می گويند
ما حاضريم  کاردارآمريکا دراستکهلم می خواهد که به انتظام اطالع دهد که 

   ۸۷».اطالعات بعد از دهم سپتامبر انجام بشودتبادل 
تقاضای  هنده آنست که امير انتظام قبال ًاين سند نشان د« :بعد خودشان می گويند

اطالع داده می » سيا«  چنين کاری يعنی تبادل اطالعات را کرده که از طرف 
  ۸۸».شود حاضرند اين تبادل اطالعات پس از دهم سپتامبر انجام گيرد

 
ما فکر می کنيم که مالقاتهای اوليه تا جائيکه ممکن «ند سوم آمده است در س

کشور ايران مبرا  است طوری وانمود کنيم که ما را از آشوبهای داخلی دولتی و 
البته اين کار مشکل خواهد بود ولی بايد با يک تالش مداوم پی گيری . سازند

  ۸۹».شود
ن عبارت کوچک باز نشان می دهد اي«: توضيح دانشجويان در اين سند اين است

برآن داشته از طريق  که آمريکا در حوادث داخلی ايران دست داشته و تالشی 
ارتباط اين طور وانمود کند که آمريکا در اين حوادث نقشی نداشته و اضافه می 

  .کند که اين کار مشکل خواهد بود
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ن نه چشمی و نه در استکهلم خيلی راحتر می توانند مسائل را دنبال کنند چو
خوشبين بودند که  گوشی از ملت ايران مواظب آنها نخواهد بود و خيلی هم 

  ۹۰».بتوانند اين قضايا را در مدت چند ماه حل کنند
انتظام خوشبين بود که سفرش به سوئد باعث آن نخواهد «: سند ديگر چنين است

او می . قطع شود آمريکا بود که وظيفه اش بعنوان کانال ارتباطی بين ايران و 
گفت ارتباط نيز ساده تر خواهد شد و در آنجا بهتر از واشنگتن و تهران می 

در مورد تعيين سفير برای آمريکا سئوال  او  وقتی از... توانيم حرفها را بزنيم 
شد گفت که ممکن است يکی دو ماه طول بکشد و خوشبين بود که خودش نامزد 

  :سند امشب چنين است و آخرين ۹۱».شد اين مقام خواهد 
که در مالقات آينده اش در تهران در هفته « : داشت کرد و گفتامير انتظام ياد« 

به » اشبنل«.خواهد کرد آينده مسئله را فقط به خاطر جلب رضايت خاطر ما حل 
تماس » بيل دين«او توصيه کرد که در مورد بازگشتش به تهران با کاردار 

  ۹۲».بگيرد
در اينجا امير انتظام به اين موضوع «: دانشجويان از سند چنين استو توضيح 

خواهيم کرد صرفاً  در  نيز اشاره می کند که صحبتهايی که هفته اينده در تهران 
جهت جلب رضايت شما خواهد بود و اين خود ميزان وابستگی و سرپرستی را 

  ۹۳».می رساند
  :استدر مورد اين افشاگری توضيح چند نکته ضروری 

متن اسناد، دم بريده و به دلخواه ارائه شده و با توضيح و تفسير دانشجويان  اوالً 
بدون دخل و تصرف  مخلوط است و معلوم نيست چقدر ترجمه اسناد صحيح و 

چنين به نظر می رسد که اسناد چنان ترجمه شده که خواست . ترجمه شده است
  .بياورند دل و برداشت خود را از آنها در 

ثانياً  به فرض صحت ترجمه، سند اول توصيف شخصی از شخص ديگر است 
گفته نمی شود و با  و به توصيف سند . که ممکن است درست و يا نادرست باشد

و سند دوم نظر . توصيف شخصی از شخصی، کسی جاسوس از کار در نمی آيد
به انتظام آمريکا در استکهلم می خواهد که  از کاردار » سيا«به اينکه سازمان 

بگويد که حاضر به مبادله اطالعات هستند، بدان معنی نيست که آقای امير 
انتظام با کاردار . بوده است» سيا«اين خواست از طرف  انتظام می دانسته که 

غالباً  نظرات و » سيا«و سازمان » سيا«طرف صحبت بوده و نه با کارمند 
ين سياسی خود در سفارت خانه خواسته های خود را از طريق سفرا و يا مأمور 
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چنين برداشت آقايان  ها و در لباس ديپلماسی پی گيری می کنند و با اين نگاه و 
  . بوده اند» سيا«نيز مأمور ... بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی و 

صحبت هايی که در تهران می کند برای : چون آقای امير انتظام گفته است ثالثاً 
وابستگی و سرپرستی  چگونه اين جمله را دليل بر ميزان . ها استجلب خاطر آن

گرفته اند؟ در عرف ديپلماسی جهانی چنين جمالتی متداول است که من به 
و اگر ما با ادای چنين جمالتی افراد را  خاطر رضايت شما چنين و چنان می کنم 

. جاسوس دانست را... جاسوس و يا وابسته بدانيم پس بايد تمام سفرا، کاردان و 
اينکه حق دفاع يک شخص از اتهامات وارد به خود، از  رابعاً  و مهمتر از همه 

وی سلب شده است و وی مظلومی است که نه حق دفاع از خود و نه وسايل 
از خود را نظير آنچه دانشجويان داشته اند، دارد و اين خود بزرگترين ظلم  دفاع 

  . است که به شخصی روا رفته است
 

خوشمزه تر از همه اينکه دانشجويان در خاتمه افشاگری خود اعالم 
دادستان  به حکم  امير انتظام که اکنون در ايران به سر می برد بنا«: کردند که

و تازه اين خود ظلمی ديگر است که شخصی  ۹۴».کل انقالب بازداشت شده است
اهی رفته و نه هنوز نه دادگ که مورد اتهام و در بازداشت به سر می برد و 

جرمش ثابت شده، از وی هتک حيثيت شده و وی را جاسوس، خائن و رابط 
دادستانی وی را بازداشت کرده است شما با چه  اگر . معرفی می کنند» سيا«

مجوزی در تلويزيون و در مقام قاضی و دادگاه وی را رابط سيا و جاسوس 
 کنيد؟ قلمداد می 

 

  افشاگری و نهضت آزادی 
يان پيرو خط امام، بعد از افشاگری چهارشنبه گذشته که مستقيم دانشجو

در بارۀ آقای امير انتظام و غير مستقيم در بارۀ نهضت آزادی بود، مجدداً  دو 
دقيقه بعد از ظهر سه  ۱۰:۳۰از دانشجويان، در برنامه تلويزيونی ساعت  تن 

المی پخش اس که از شبکه سراسری صدا و سيمای جمهوری  ۵۸ديماه  ۴شنبه 
گرديد، شرکت کرده و مستقيماً  نهضت آزادی را بعنوان يک جريان انحرافی 

و اعالم کردند، ۹۵خود قرار دادند بزرگ در روند انقالب اسالمی، هدف تير اتهام 
اسناد تازه ای از ارتباط همکاری عباس امير انتظام سخنگوی سابق دولت با 
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نقشه آمريکا از روی کار آوردن نهضت آزادی و  آمريکا و اسنادی در باره 
بختيار پرده برمی دارد و از رسانه های گروهی و مطبوعات خواستند که  شاپور
  ۹۶.خود را در آشکار کردن حقايق ايفا کنند نقش 

ضمن اينکه اعالم کردند که امير انتظام بعنوان يک شخص مطرح نيست بلکه 
  :مطرح است گفتند  بعنوان يک جريان انحرافی بزرگ در انقالب اسالمی

در اين رابطه ما از جريانی بنام جريان نهضت آزادی می توانيم مثال بزنيم که « 
می کردند و همانطور  يک سری از افرادش در ارتباط با النه جاسوسی فعاليت 

که االن برايتان می خوانيم و شرح می دهيم همچنان می خواهند که حاکميت 
در اين سند که االن برايتان می خوانم  . بقا کنندآمريکا را بر سر ملت ايران ا

نشان می دهد که نهضت آزادی چگونه خود را سر سپرده حکومت جنايتکار 
و تعهد می دهد که با يک سری شيوه های ضد انسانی  آمريکا محسوب می کند 

اينجا آقای امير . سعی در جهت منافع آمريکا بکند و به منافع خودش هم برسد
ز طرف نهضت آزادی تعهد همکاری کرده و قول داده که خمينی را ا انتظام 

آمريکا  وادار کند که تظاهرات عظيم ايرانی را کنترل کند که مأمور سفارت 
گفت اين مسئله می تواند کمکی حتمی باشد برای نگهداشتن اوضاع در کانال 

  ۹۷».است اين يکی از کارهای جاسوسی بودن . قانون اساسی
 

ئه شده جاسوسی، بقول خودشان حکايت از بحث هايی می کرد اسناد ارا
اساسی گذشته،  که افرادی از نهضت آزادی با سفارت آمريکا در رابطه با قانون 

تشکيل شورای سلطنت، پيشنهاد ادغام شورای سلطنت در شورای انقالب و يا 
 اينکه بختيار به پاريس می رود و ترکيب شورای سلطنت و شورای انقالب و 

  ۹۸.نهضت آزادی بيشتر خواهان يک سازش سياسی کامل است، می کرد
 -اگر بشود آنها را سند تلقی کرد -نکته مهم اينکه دانشجويان بجای ارائه سند

وارده عليه  بيشتر تحليلهای خودشان را در قالب اسناد که در واقع اتهامات 
  ۹۹.نهضت آزادی بود، ارائه کردند

 

 بيان نامه نهضت آزادی
نهضت آزادی ايران در رابطه با افشاگری دو تن از دانشجويان پيرو 

، ۱۰۰در اين بيان نامه شديد اللحن. خط امام عليه خود بيان نامه ای انتشار داد
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نهضت آزادی ضمن بر شمردن سابقه مبارزاتی خود، اعتراض به اتهاماتی که  
و سازمانهای مبارز  بر آنان وارد آمده است، وارد کردن اتهامات به شخصيت ها 

  :که قسمتی از آن به شرح زير است و پر سابقه را محکوم کرد
می گويند، انقالب فرزندان خود را می خورد ولی مارا گمان نبود و نيست که « 

برخوردار باشد که ساير  انقالب اسالمی ايران هم از همان ارزش ها و معيارها 
ديشب، با هيچ معيار سياسی،  عمل دو نفر جوانان گوينده صحنه. انقالبها

قانون اساسی جمهوری اسالمی تطبيق نمی  حقوقی، اخالقی و اسالمی و اصول 
در حاليکه آنها از تريبون برخوردارند و طرف مورد اتهامشان محروم هر . کند

انديشه دارند بي پروا و بي مسئوليت به خورد مردم دادن، نه يک  چه را در 
يک  و وسعت ديد و با مسئوليت انقالبي است و نه عمل سياسی حاکی از بينش 

  .رفتار منطبق با موازين اسالمی
ما آماده هرگونه مناظره و مبارزه سياسی هستيم و اگر تاکنون به سکوت و ...  

دقيقمان نسبت به  تحمل گذرانده ايم، به خاطر احساس مسئوليت عميق و 
  .سرنوشت انقالب اسالمی ايران است

نامه ديشب و گردانندگان راديو و تلويزيون نيز، با اين عمليات چه گويندگان بر
دهند؟ آيا می توان  چيز را می خواهند ثابت کنند و به مردم چه آموزشی می 

جمعيتی را که به لحاظ سابقه مبارزاتی و اسالمی صادق ترين گروه سياسی 
 مال کرد؟تفسيرهای غير مرتبط لجن  موجود است تنها با يک خبر نسنجيده و 

ما مصالح انقالب اسالمی را برتر از آن می دانيم و به ارزش های واالی 
را صرف  اسالمی پايبندتر از آنيم که در اين شرايط تاريخی نيروی انقالب 

درگيريهای شخصی کنيم ولی اگر امام و رهبر عاليقدر انقالب اسالمی مجازمان 
و تفسير و تحليل آنچه که در   بدارند بزودی به تشريح جريانات قبل از انقالب

اين سرزمين می گذرد و خطوطی که دنبال می شود پرداخته و نتيجه را به 
پويندگان حقيقت خواهيم رساند و در آنجا مسائل  عرض امت اسالمی و همه 

  ... .مربوط به عضويت افراد در ارتباط و نحوه آنرا روشن خواهيم کرد
رده از بيراهه رفتن ها و تجاوز از خط الزم است به رسالت عظيم خود پی ب

مخالفين نهضت  و باالخره به اطالع دشمنان و . مستقيم امام سخت بر حذر باشيد
آزادی ايران که گمان نداريم دوستان آگاه و صديقی نسبت به انقالب اسالمی 

  :ايران باشند می رسانيم که
 بود و نه از تاک نشانکه نه از تاک نشان    ن روز من از طايفه دردکشانبودم آ
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  ۱۰۱» ۵/۱۰/۱۳۵۸آزادی ايران   نهضت 
نهضت آزادی ايران عالوه بر اين بيان نامه ايکه انتشارداد، عليه دو 

  :است دانشجوی پيرو خط امام اعالم جرم کرد متن اعالم جرم باين شرح 
 جناب آقای علی قدوسی دادستان محترم کل دادگاههای انقالب اسالمی ايران« 

دو نفر آقايان جوان که ادعای ۴/۱۰/۱۳۵۸ساعات آخر سه شنبه شب  در
خود را نگفتند در  وابستگی به دانشجويان مسلمان پيرو خط امام می کردند و نام 

صفحه تلويزيون ظاهر شده و به قصد افشاگری سياسی با ورق زدن و نگاه 
ت بيان اظهارات و استدالل های نادرس کردن به اوراق بي اساس يک سلسله 

که سوابق مبارزاتی اسالمی و ملی آن بر ملت (داشته و به نهضت آزادی ايران 
اتهام و انتساب سازشکاری با بيگانگان و خيانت و نفع طلبي  ) ايران روشن است

ضمن  اينجانبان که از مؤسسين و رهبران نهضت آزادی ايران می باشيم، . دادند
ت به عمل اين آقايان که خالف اسالم اعتراض به مؤسسه راديو و تلويزيون نسب

تضعيف انقالب اسالمی ايران  و قانون اساسی بوده و در جهت مخدوش کردن و 
و رهبری عاليقدر آن می باشد اعالم جرم می نماييم و محاکمه و تعقيب آنان را 

احمد صدر حاج سيد . دقيق جريان، تقاضا داريم  همراه با رسيدگی سريع و 
  ۱۰۲».مهدی بازرگان - سحابيدکتر يدهللا -جوادی

 
بالفاصله، بعد از انتشار بيان نامه اعتراضی و اعالم جرم نهضت 
آزادی عليه افشاگری دانشجويان پيرو خط امام در جرايد روز کشور و مورد 

اعتراض قرار گرفتن از جانب بعضی از شخصيتها که عملشان موافق هيچ گونه  
اساسی نيست، دانشجويان  المی و قانون موازين حقوقی، شرعی، اخالقی و اس

احساس کردند که ممکن است مواجه با بلند شدن موجی عليه خود و اعمالشان 
ديماه  ۶اند، بر باد دهد، در اطالعيه ايکه در  شوند و آنچه را که بافته و رشته 

انتشار دادند اعالم شده بود که عمل دو دانشجو در چهارم دی ماه بر خالف 
قبول همه آنها بوده و حدود شرعی در آن رعايت نشده و سخن به   اصول مورد

اجازه  خارج از مرزها کشيده شده است و لذا از شيوه ارائه اسناد انتقاد کردند و 
  .انتشار مجدد اينگونه افشاگری ها را به اجازه ملت موکول کردند
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به غير  -بطوريکه در اعمال بعدی آنها خواهيد ديد -انتشار اين اطالعيه
ايجاد جو به نفع  از يک عقب نشينی تاکتيکی و بدست آوردن فرصت مناسبتر و 

  :متن اطالعيه به شرح زير است. خود، چيز ديگری نبود
ساعت  ۵۸که روز سه شنبه چهارم ديماه  ۲۵در مورد افشاگری شماره « 

اسالمی ايران  دقيقه شب از شبکه سراسری صدا و سيمای جمهوری  ۱۰:۳۰
دو تن از برادران دانشجو پخش شد ذکر چند نکته ضروری به  نظر می  توسط 

ديشب بر خالف اصول مورد قبول  دو برادر دانشجو در جريان افشاگری : رسد
به  وسی که در افشاگريها بايد صرفا ًهمه برادران و خواهران داخل النه جاس

عزيز ايران  توضيح آن اکتفا شود و چون قضاوت بعهده ملت افشای اصل سند و 
اين  در توضيح و تحليل . است از اين اصول عدول کرده و به قضاوت نشسته اند

اسناد از تغييرات، حدود شرعی رعايت نشده و سخن به خارج از مرزها کشيده 
خواهران دانشجوی داخل النه  اين دو برادر در برابر ساير برادران و . شده است

و آمادگی خود را برای هر گونه تنبيه جاسوسی به اشتباه خود اعتراف کرده 
ارائه اسناد افشاء شده در تاريخ فوق بر خالف  هدف از . شرعی اعالم کردند

آنچه که بعضی از مطبوعات از اين اسناد استفاده کرده اند و موضوع اسناد را 
عمل جاسوسی يک فرد تلقی کرده اند و به اين ترتيب عمق فاجعه را  به عنوان 

جريان  ه اند اين بود که نشان دهيم اين اسناد حکايت از وجود يک کم جلوه داد
انحرافی در درون انقالب اسالمی ايران می کند که اين جريان بر خالف خط 

پيشگاه ملت ايران و مقام  ما دانشجويان ضمن عذر خواهی از . امام بوده است
عالم می داريم که رهبری از اين اشتباه که در شيوه ارائه اسناد انجام شده است ا

رابط با جريان افشاء شده و چه در رابطه با ساير  از اين پس اسناد بعدی چه در 
اشخاص و جريان انحرافی ديگر تنها به اجازه ملت بيدار ايران انجام شود و 

مجدد ملت مبارز ايران در مورد افشاء اسناد را نشانه قبول عذر خواهی  موافقت 
  ۱۰۳».خود تلقی می کنيم

 
يکی از حيله های مکارانه تمام دورانها و غالب دولتها و به ويژه رژيم 

هر عملی را که خود انجام می دهند، بنام ملت و  اين است که های ديکتاتوری
خواست ملت، انجام می دهند و می گويند ملت اين را می خواهد و يا آن را نمی  

چنين موارد ملت بيچاره  در خواهد، ملت اجازه می دهد و يا نمی دهد و متأسفانه 
  .حتی امکان اظهار نظر را هم پيدا نمی کند
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هم دانشجويان و هم عوامل آشکار و پنهانی که دانشجويان به اتکاء به آنها، حق 
مردم به کنار که حق  چنين اظهارات و اعمالی را به خود می دهند، می دانند که 

جويان در اختيارشان است را اظهار نظر ازهمان وسايل عمومی نظير آنچه دانش
که آقای خمينی گفت حکومت وی  -بازرگان ندارند، بلکه اشخاصی نظير مهندس 

و کسانی که مورد اتهام واقع شده اند، حق دفاع از  -حکومت امام زمان است
وسايل عمومی که در آنها مورد اتهام واقع شده اند را در اختيار  خود را از همان 

نشجويان از موافقت ملت يعنی موافقت عوامل آشکار و و منظور دا. ندارند
پنهانی که پشت کوه نام آقای خمينی مخفی هستند و به نام وی عمل می کنند، و  

موافقت ملت است و اال  در نهايت موافقت مستقيم و يا غير مستقيم آقای خمينی 
راز آنها نيک می دانند که در غالب موارد که ملت خواسته است در موردی اب

... مرتد، محارب، خائن، وابسته به خارج و  نظر کند، با سرکوب و تحت عنوان 
موافقت مجدد افشاگری برای دانشجويان پيرو خط . به او پاسخ داده شده است
  :زير صادر می شود امام از جانب ملت به شرح 

 

 موافقت مجدد افشاگری
خود را  جامعه مدرسين و حوزه علميه قم طی اطالعيه ای موافقت

النه . ا . خ. پ. د... «: جامعه مدرسين در اطالعيه خود گفته است. صادر کردند
جاسوسی را تصرف نمودند و توطئه های بيگانه را يکی پس از ديگری نقش بر 

از معرکه بيرون راندند و به  آب ساخته اند و بسياری از گروههای فريبکار را 
با اين عمل انقالبي و افشاگريها و بيان وحدت و انسجام ملت روح تازه دميدند و 

در هر ... عظمت انقالب اسالمی ايران ساخته  حقايق دنيا را متوجه عمق و 
صورت مورد حمايت رهبرانقالب اسالمی مرجع عاليقدر حضرت آيت هللا 

  ۱۰۴».خمينی دامه ظله العالی و مردم سراسر مملکت بوده و هستند العضمی امام 
 

با توجه به اعالميه ای که ... «: طی اطالعيه ای اعالم داشتندحوزه علميه نيز 
گرديد  از طرف دانشجويان پيرو خط امام مبنی بر تعطيل افشاگری ها صادر 

  ۱۰۵».الزم دانستيم تا از برادران دانشجو بخواهيم به افشاگريهايشان ادامه دهند
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ا فلسطين نيز فدائيان اسالم، سنديکای کاميون داران مرکز، جمعيت تعاون ب
  ۱۰۶.خواستار افشاگريها شدند

با انتشار اعالميه ای خواستار ادامه افشاگريهای  حزب جمهوری اسالمی نيز 
دانشجويان پيرو خط امام شده و اين اقدام را بزرگترين گام راه پيروزی انقالب 

و در اعالميه اضافه شده است ۱۰۷و محافظت آن از سيل توطئه ها دانسته است 
افشاگريهای  توجه به اين واقعيت ما از دانشجويان پيرو خط امام خواستاريم با «

) خواه له و خواه عليه گروهها(خود را ادامه دهند و کليه اسناد بدست آمده را 
  ۱۰۸».دهند بدون کم و کاست و تفسير در اختيار ملت قرار 

 
سران روحانی حزب جمهوری اسالمی که ظاهراً  در شورای انقالب 

اسالمی و  مخالف چنين نحوه ای از افشاگری بودند، از طريق حزب جمهوری 
بسيج امکانات خود تحت نام ها و انجمن های مختلف از ادامه افشاگری حمايت 

سفارت آمريکا و با سخنرانی در  آقای موسوی خوئينی ها نيز در مقابل . کردند
و بدين  ۱۰۹.می کرد اجتماعات مختلف به نام مردم، از ادامه افشاگری حمايت

، مجاهدين ۱۱۰گروههايی نظير چريکهای فدايی خلق ترتيب جوی ساختند که 
برای عقب نماندن از قافله به راه ... و  ۱۱۲جنبش دانشجويان مسلمان. ۱۱۱خلق

  .ادامه افشاگری حمايت کردند افتاده از 
ر شده و و بدينسان که مالحظه فرموديد، موافقت ملت برای ادامه افشاگری صاد

ادامه  دانشجويان پيرو خط امام در توضيح برنامه های آتيه خود، در رابطه با 
با اين سئوال که دليل اعتراض شورای انقالب به افشاگری اين بود که . افشاگری

بگيرد تا بتواند از خودش دفاع  آنها اعتقاد داشتند که بايد فرد مورد اتهام قرار «
يک جريان مشخص نيست چه کسی بايد از  ولی هنگام محکوم کردن. بکند

  ۱۱۳».خودش دفاع بکند
 

نه تنها شورای انقالب، بلکه همه ارگانها و «: دانشجويان پاسخ می دهند
اين است که  برداشت ما . همه افراد می توانند از اين قضيه برداشت داشته باشند

  .ماين يک جريان انحرافی بوده است و می توانيم آن را هم ثابت کني
 در آخر امر چگونه بايد حقيقت روشن شود؟: س
چون با اين . ما افشاگری را انشاءهللا ادامه می دهيم مسلماً  ادامه می دهيم : ج

وظيفه شده است  پشتيبانی بي دريغی که ملت کرده اند ديگر اين تبديل به يک 
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روشن برای اينکه افشاگری را ادامه دهيم و در مسير اين افشاگری اين مسائل 
مورد اين سئوال که در زمانی که  و باز در رابطه با اجازه ملت، در . می شود

آقای قطب زاده به عنوان رابط بين شورای انقالب و دانشجويان پيرو خط امام 
 وجود آمده است؟ تعيين شده اند آيا هماهنگی بيشتری به 

محافظ  ما خودمان را در حقيقت در اين حرکت خروشان مردم بيش از يک: ج
دانيم و در اين مسئله  گروگانها و افشاء کننده اسنادی که اينجا وجود دارد، نمی 

اگر کسی می خواهد . هم در محافظت گروگانهايمان با کسی مذاکره نداريم
. درافشای اسناد هم مذاکره وجود ندارد مذاکره کند می رود با امام مذاکره کند و 

مردم اجازه دادند مردم موافقت کردند ما . مما حتی افشای اسناد را متوقف کردي
بنابر اين ما با کسيکه به عنوان مذاکره بخواهد وارد شود . کنيم دوباره آغاز می 

اختيار  ما هيچ اختياری نداريم مگر آن . مذاکره نداريم اصالً حرفی نداريم اصالً 
  ۱۱۴».و مسئوليتی که امام و امت به ما واگذار کنند

 
گر بخواهيم ذالل و روشن کنيم اين است که اجازه همه چيز دست اين حرف را ا

بود کجا اجازه دادند  امام و امت است و امت نيز يعنی امام و اال اگر غير از اين 
که جوانب مسئله روشن شود و امت در سراسر کشور با آگاهی نظر موافق و يا 

که با وجود مخالفت به همين دليل است . نمايد مخالف خودش را به طريقی ابراز 
شورای انقالب از نحوه چنين افشاگريها، چند روز بعد دکتر ناصر ميناچی وزير 

  .را مورد افشاگری و بازداشت قرار دادند ارشاد ملی 

 

 دکتر ناصرميناچی و افشاگری
بهمن بعد از  ۱۶دانشجويان پيرو خط امام در برنامه ای که در تاريخ 

وری اسالمی پخش شد، آقای دکتر ميناچی را اخبار شب از صدا و سيمای جمه
) ۵۸بهمن  ۱۷(بامداد  ۲مورد تير افشاگرانه خود قرار دادند و بالفاصله ساعت  

  ۱۱۵.وی در خانه اش دستگير و بازداشت گرديد
دانشجويان در اين برنامه تلويزيونی، سندی را ارائه دادند که قسمتهايی از آن در 

انتظام با سفارت  ند ابتداء گفتگوی آقای امير در اين س. زير آورده می شود
در يک گفتگوی کوتاه جداگانه مأمور «: آمريکا را نشان می داد و بعد می گويد
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که مالقات نهضت آزادی با سران  سفارت توسط ناصر ميناچی اطالع يافت 
ژانويه اتفاق خواهد افتاد و ميناچی نظرش اين بود  ۲۲ارتش احتماالً  در غروب 

  .ژانويه گرفته است ۲۶بازگشت در مينی تصميم به که خ
ميناچی و انتظام هر دو به اطرافيان خمينی در پاريس بد گمان هستند و : نظريه

گويند ولی کامال ً  تحقير می کنند اگر چه حرفی در مورد معتمدين خمينی نمی 
  ۱۱۶».احساس آنها از اين مسئله پيدا است

ت ميناچی با استمپل اشاره دارد که ميناچی آخرين سند افشاء شده به مالقا
مورد کاهش  موافقت نمود و گفت نخست وزير اخيراً  موافقت خمينی را در 

  .انتقادات خود نسبت به امور خارجه به خصوص با آمريکا را جلب نموده است
در سئوالی در مورد دادگاههای انقالب ميناچی اعتراف کرد که ايران در چشم « 

. آميز را می کرد اخذه گشته ولی قويا ً دفاع از فعاليتهای خشونت جهانيان مؤ
خمينی به وزير دادگستری مبشری و به خودش گفته است که مردم : ميناچی گفت

زندان قصر هستند می باشند و در خواست  حاضر به کشتن تمام کسانی که در 
نی را نخست وزير موافقت خمي: ميناچی گفت. سريع بودن در کارها را کرد

ينده بهم بزند جلب نموده است آدادگاههای انقالب را در دو ماه  برای اينکه کم کم 
که  او گفت . تا کارها را تحت نظر وزارت دادگستری و دادگاههای آن بگذارد

قانون اساسی جديد زمينه هايی برای دادگاههای مخصوص مانند شوراهای 
سيستم دادگاهها را  د که شرعی به جای وزير دادگستری بوجود خواهد آور

قاضی که از طرف روحانيون  ۵اين شوراها تشکيل شده از . هدايت خواهد کرد
  ۱۱۷».دادگاه عاليه کشور نامزد خواهند شد و هفت نفر از طرف 

 

 پاسخ ميناچی به افشاگری
در رابطه با افشاگری دانشجويان پيرو خط امام که از تلويزيون پخش 

آقای ميناچی . ميناچی را در مورد آن خواستار شدشد خبرگزاری پارس نظر 
ضمن تکذيب مطالب عنوان شده از سوی دانشجويان و تحريفی که از مسائل و  

صدای ظلم و ستم رژيم  مطالب شده است خاطر نشان کرد که ما برای رساندن 
گذشته به ملت ايران به گوش جهانيان من از جانب جمعيت دفاع از آزادی و 

کميته روابط سنای آمريکا با آنها در  ا سازمانهای بين المللی و حقوق بشر ب
رابطه با حقوق بشر رابطه داشتم و موارد مختلف نقض حقوق بشر را بگوش 
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دادن اطالعات و گزارشات به کميسيون روابط خارجی  آنها می رساندم و با 
: ی ميناچی گفتآقا« ۱۱۸.سنای آمريکا، آنها تأييد کردند که جنايات شاه ادامه دارد

آنچه مربوط به اين مذاکرات سياسی در سطح سازمان بين المللی حقوق بشر در  
آقايان و روحانيون  ايران و رهبران مذهبي در ايران بود، کال ً بوسيله خود 

متعهد و مسئول اداره می شد و آن مسائلی که در راديو و تلويزيون به عنوان 
نظر نماينده سياسی و يا احساس او  اظهار افشاگری اعالم شده است مربوط به 

چون . از کلمات اينجانب و يا افشاء بعضی مطالب است قويا ً رد و تکذيب است
و برداشت ايشان از مطالب نيستم و در ثانی چون  اينجانب مسئول احساس 

مراجعه ايشان هميشه به دفتر حقوق بشر بوده است و دفتر حقوق بشر در تهران 
زيادی بودند و ايشان با اکثر آنها مصاحبه می کرد بنابر اين اگر مراجعين  هم 

باشد به اعتبار  مطالبي از گفته های مردم و افراد غير مسئول برداشت کرده 
اينکه در محل دفتر حقوق بشر بوده آن را به حساب ما گزارش کرده بي انصافی 

  ۱۱۹».اوست و از ناحيه ما تکذيب می شود
وزارت ارشاد هميشه مرجع مراجعه «: آقای ميناچی خاطر نشان کرد

حقوق بشر  در باره تمام مسائل مطبوعاتی و سياسی که نماينده . خارجيان است
در مورد مداخله صليب سرخ بين المللی و رعايت حقوق بشر در مورد زندانيان 

مهندس  بشر به اينجانب و آقای سياسی به عنوان عضو جمعيت ايرانی حقوق 
بازرگان مراجعه می کردند و از اينکه چرا تعداد اعدام شدگان تا اين حد زياد 

و همانطور که خودشان گفتند اينجانب نخست . بودند است گله داشتند و معترض 
از قضات دادگاه دفاع کردم و گفته ام در فاصله کوتاهی به دستور امام مدتی 

البته آن روز دولت ايران، با دولت آمريکا . دادگاهها به تعويق افتاده است احکام 
گفتگوی اين نوع  رابطه داشته و مثل امروز، در حالت بحرانی نبوده است و 

مسائل بسيار بوده است، ولی امروز هر کس راجع به آمريکا کوچکترين 
در پايان مجدداً  ياد آور . است صحبتی کند مسلماً  خالف تاکتيک سياسی دولت 

داشتهای ادعايی و مکذبه خود نوشته است به ينده سفارت در يادميشوم آنچه نما
  ۱۲۰».نبوده و قويا ً تکذيب می شود هيچ وجه مربوط به اينجانب 

 نامه آقای بازرگان به روزنامه اطالعات
آقای مهندس بازرگان در نامه ای به روزنامه اطالعات تحت عنوان 

مختصری  به توضيح » اگر اسم اين ارتباطات جاسوسی است صاحب اختياريد«
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و دوران نهضت ۱۳۳۲مرداد  ۲۸از فعاليتهای نهضت آزادی بعد از کودتای 
سپس تاريخچه فهرست  مقاومت ملی تا پيش از پيروزی انقالب پرداخته و 

مرداد تا واژگونی  ۲۸، از ارتباطات سياسی نهضت آزادی از کودتای واری
: و در پايان خاطر نشان کرده ۱۲۱.است بهمن را ذکر کرده  ۲۲نظام شاه در 

حال اگر اسم اين ارتباطات و نتايج مؤثر آنها در پيروزی سنگر به سنگر «
 اسالمی به رهبری امام خمينی را جاسوسی و مبارزات ملی و انقالب 

در قسمتی از اين نامه چنين آمده  ۱۲۲».سازشکاری ميگذارند صاحب اختيارند
  : است

جز تأييد و پشتيبانی  کا که قبالً در اينجا بود که سفرای ممالک اروپايی و آمري« 
مقابل باال رفتن موج  از شاه مخلوع و نظام سلطنتی به چيزی نمی انديشيدند در 

مرحله تسليم شده بودند که اگر تبديل نظام مبارزه و منطق رهبران نهضت اين 
محتوای قانون اساسی ايران انطباق پيدا  موجود به جمهوری اسالمی با منطق و 

کند و از طريق انتخابات صحيح با مراجعه به آراء عمومی عمل شود، به 
جديد و رها کردن شاه برای آنها اشکال چندانی نخواهد  رسميت شناختن نظام 

  .داشت
جلسه سری سه نفری با شرکت يکی  ۵۷مين نظر بود که در اوايل بهمن روی ه

سفير آمريکا تشکيل  از آقايان روحانيون شورای انقالب، مهندس بازرگان و 
موضوع برگزاری رفراندم جهت تبديل مشروطه سلطنتی به جمهوری . گرديد

 سفير اين بود که رفراندم را وزارت اسالمی مورد بحث قرار گرفت، نظر 
کشور يعنی دولت بختيار انجام دهد تا محظوری از نظر اصول ديپلماسی و 

پيش نيايد در حاليکه دو نفر ديگر عقيده داشتند که  حقوق بين المللی برای آنها 
رفراندومی که دولت اعالم نمايد ملت در آن شرکت نخواهند کرد بنابر اين بهتر 

لت نظارت نمايد مگر آنکه اينکار در مساجد و مدارس انجام شود و دو است 
  .وزير کشور و دولت مورد انتخاب و اعتماد رهبری باشد

به موازات ارتباط سفير آمريکا با ارتباطی که اينجانب از طريق يکی از 
کرده بودم جواب  کارمندان فارسی دان امور بازرگانی با سفير شوروی بر قرار 

مهوری اسالمی در روز مثبت شناسايی دولت شوروی را از دولت احتمالی ج
سفرای اروپای غربي يک ماه قبل از  بهمن دريافت کرده و نيز يکی از  ۱۴

ورود امام به ايران به مالقات اينجانب آمده دست دوستی و وعده همکاری می 
  .داد
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بهمن مالقات و مذاکرات يکساعته ای در زمينه روابط  ۱۵همچنين بعد از ظهر 
بدون آنکه او بداند  . يگری از اروپای غربي داشتمآاينده با سفير کبير دولت د

قراراست بعد از ظهر از طرف امام بعنوان نخست وزير مأمور تشکيل اولين 
  .دنيا معرفی گردم دولت جمهوری اسالمی به مردم ايران و 

) يعنی دو روز مانده به سقوط رژيم(بهمن  ۲۰شورای عالی دفاع در تاريخ 
درگيری و  ه از آن پس ارتش ايران با ملت اعالميه ای منتشر ساخت ک

اين تصميم که بدنبال جريانها و مذاکرات اتخاذ شده . رويارويی نخواهد داشت
برای آينده نزديک محسوب  بود موفقيت بزرگی برای ملت و راهگشای اميدی 

البته جز خدا کسی خبر از غيب ندارد، آنچه پيش آمد شايد مصداق . می شد
ولی چه کسی می داند اگر . يدبر و هللا  يقدر المرء . بوده باشد» الخيرفی ما وقع«

کار به آن ترتيب و تدريج نيز پيش می رفت و ارتش و نيروهای انتظامی 
تسخيرملت در می آمد عواقب امر محکمتر سالمتر از آب در  متالشی نشده به 

  .نمی آيد
زنده که بقلم حريف بعنوان شاهد که از غيب برسد بد نيست نقل روايت از سند 

خود را اخيراً  در  اصلی داستان يعنی محمد رضا شاه مخلوع آمده و خاطرات 
مجله اکسپرس قسمتی از اين خاطرات را . کتابي در آمريکا منتشر ساخته بنماييم

مرده از ايران بيرون انداختند ترجمه  تحت عنوان آمريکايی ها مرا مثل موش 
تيمسار قره باغی رئيس ستاد ارتش از مسافرت  به شرح خبری که... کرده است 

مستشاری آمريکا و قصد مالقات بي اجازه وی با مهندس  ژنرال هايزر رئيس 
بازرگان نقل کرده می پردازد که شاه را بسيار ناراحت کرده است اين می رساند 

شاه که مبارزين تا چه اندازه نظر خود را به آمريکا قبوالنده بودند که آنها ناچار  
مورد اعتماد امام و امت  را کنار گذاشته و مجبور به مذاکره با رهبران و افراد 

بهمن  ۲۰بنا به گفته صريح بازرگان اعالميه بيطرفی ارتش در   ۱۲۳».شدند
صادر شده است ولی دستهايی مانع از انتشار آن در همان تاريخ شده اند و 

 .بهمن انتشار پيدا کرد ۲۲بهمن اطالعيه بيطرفی ارتش در  ۲۲سرانجام در 
 

با انتشار افشاگری عليه نهضت آزادی و انتشار بيان نامه و اعالم جرم 
افشاگری ها و  نهضت عليه دو دانشجوی پيرو خط امام و اعتراض به اين قبيل 

تعطيل شدن آن و شروع مجدد آن با افشاگری عليه ميناچی و بازداشت وی و 
منزلتی ها در جامعه که عليه  ونه بي به اينگ یاعتراض شديد رئيس جمهور
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وزيری افشاگری و بالفاصله بازداشت گردد و همچنانکه در مورد ميناچی اتفاق 
بعد از نيمه شب يعنی  ۲شب افشاگری شده و در  افتاد که ابتدا بعد از اخبار 

حدود سه ساعت بعد از افشاگری در خانه اش بازداشت شد و با فشار بنی صدر 
دقيقه همان روز  ۲۲:۳۰و تصويب شورای انقالب در ساعت جمهور  رئيس 

  . آزاد گرديد
 

با وجوديکه شورای انقالب قبال ًهم با اين گونه برخوردها و روش مخالفت کرده 
سوء استفاده کرده  بود ولی از دوران مبارزه، انتخابات رياست جمهوری 

الزم برای  همانگونه که کمی قبل مالحظه شد بعد از اينکه جو سازی های
ما در محافظت از گروگانها «: گفتند افشاگری مجدد را آماده کردند، دانشجويان 

دست به ۱۲۵».با افشای اسناد هم مذاکره وجود ندارد و۱۲۴.با کسی مذاکره نداريم 
بازداشت ميناچی زده شد و بعد از اينکه با اين عمل بخشی از  افشاگری مجدد و 

امام به مثابه تشکيل دولت در دولت بر مال گرديد و اعمال دانشجويان پيرو خط 
که ديگر اين حربه از اين به بعد چندان کارگر نخواهد افتاد، دکتر  معلوم شد 

کادر  باهنر و دکتر شيبانی که هر دو عضو شورای انقالب و عضو مؤسس و 
پخش افشاگری های «: حزب جمهوری اسالمی بودند، اعالم کردند مرکزی

دادگاه بررسی شود و پس  بکلی ممنوع شده است و فقط بايد اسناد در دانشجويان 
از بررسی در صورتيکه دادگاه صالح دانست از طريق راديو و تلويزيون به 

شورای انقالب تصميم گرفت که دستور دهد قبال ً  باهنر گفت . اطالع مردم برسد
انست افشاء اين اسناد در دادگاه بررسی شود و در صورتيکه دادگاه صالح د

  ۱۲۶».شود
 

  افشاگری و سکوت
آيا هرگز برای آقای خمينی که خود را مرجع تقليد، عالم به اسالم، ولی 

برايشان  فقيه و امام مسلمين می دانست و ساير روحانيون حاکم، اين سئوال 
آنهم به قول خودشان از  -مطرح نشد که چگونه مسلمانی را به استناد گزارشی

بدون آنکه بوی اجازه داده شود  خائن و جاسوس بشمارند و  -يیجاسوسان آمريکا
از خود دفاع بکند، در بلند گوها فرياد برآورند که او جنايتکار است؟ آيا آقای 

اساس کدام شرع اجازه می دادند که افراد مسلمان  خمينی و روحانيون حاکم بر 



 ۲٥٦        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

انان و جاسوس را بدون تحقيق و اثبات، به خيانت به نهضت، انقالب و مسلم
 محکوم بشوند؟ برای کفار 

هيچ کس نمی تواند مدعی شود که آقای خمينی اخبار راديو و تلويزيون و جرايد 
با صدای رسا . ا. خ. پ . را نگاه نمی کردند و از اينگونه اعمال بي خبر بودند د

اعالم می کردند که نه با کسی حرف و نه مذاکره داريم و هر کسی حرف دارد، 
چرا امام امت . از امام امت اطاعت می کنيم ما فقط . و با امام مذاکره کند برود

نمی فرمودند که اين قبيل اعمال ضد اسالمی است و با هيچ قاعده اسالمی، 
 شرعی در انطباق نيست؟ انسانی، حقوقی و 

برای اينکه آقای خمينی به دنبال واليت قدرت و اسالم متمرکز کوبنده بود و نه 
فردی و اجتماعی  زادی بخش و چون واليت قدرت با آزادی و حقوق اسالم آ

مغاير بود، دم فرو می بست زيرا نتيجه را به نفع واليت قدرت ارزيابي می 
  .کرد

 
با استناد نامه مرحوم مهندس بازرگان به روزنامه اطالعات و پاسخ آقای 

تمام مذاکرات و  ميناچی به دانشجويان پيرو خط امام، اگر نگويم آقای خمينی از
روابطی که نهضت آزادی و روحانيون در تهران با آمريکايی ها داشته اند،  

فهرست مذاکرات و  مطلع بوده است و همچنانکه در همين فصل و در بخش 
ديدارها آمده است آقای خمينی، خود در پاريس مستقيم و غير مستقيم با مقامات 

شته اند حداقل از رئوس کلی مطالب دا آمريکايی و فرانسوی ديدار و مذاکره 
  .مورد بحث با خارجی ها و يا بخش هايی از آن مطلع بوده است

. بنابر اين آقای خمينی، شخصی نبوده است که از اينگونه روابط بيگانه باشد
استبداد توضيح  همچنانکه در کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به 

ائن و امارات چنين بر می آيد که کسانی که به داده ام، بر اساس بعضی از قر
به ويژه آمريکايی، ديدار و  نمايندگی و يا به نام آقای خمينی با غربي ها و 

مذاکره می کرده اند، به نمايندگی خود و خارج از حوزه آقای خمينی نيز با آنها 
وسی و از اسناد منتشره النه جاس۱۲۷.داشته اند مذاکراتی انجام داده و روابطی 

  . خاطرات منتشره داخلی و خارجی، چنين چيزهايی استنباط می شود
با وجود اطالع آقای : با توجه به آنچه گذشت، اين سئوال مطرح است

آمريکايی ها،  خمينی از وجود مذاکرات و ديدار نهضت آزادی و روحانيون با 
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دانشجويان چرا تمايل به اينگونه افشاگری ها، از خود نشان می دادند و دست 
  پيرو خط امام را باز می گذاشتند؟

نظر به اينکه دانشجويان پيرو خط امام در آن برهه از زمان تابع و مطيع 
نظرات ايشان بودند و غير از اين امکان عمل برايشان وجود نداشت، اگر آقای 

خمينی مايل به اينگونه افشاگريها نبودند، می توانستند به نمايندگان خود در  
گذاشتن صدا و  يو و تلويزيون و ساير مسئولين بگويند که مجاز به در اختيار راد

سيما به دانشجويان نيستند و يا به آقای موسوی خوئينی ها که نمايندگی ايشان را 
  .بردارند داشت بگويند که دست از اينگونه اعمال 

مال ً اگر آن روزها کا. پاسخ به اين سئوال به نظر صاحب اين قلم روشن است
عملکرد آقای خمينی  مشخص نبود، امروز و بنابه استناد گفته های صريح و 

کامال ً معلوم است که آقای خمينی و روحانيون حاکم، ضد مصدق، ضد ملی، و 
تنها اعتماد نداشته بلکه ضديت نيز داشته  ملی مذهبي بوده اند و به اين تيپها نه 

تشکيل نيروی جانشين، روحانی  است، اما چون در زمان اوج گيری انقالب و
و کارهای اجرايی قرار دادن خطرناک و غير قابل پذيرش از  ها را مصدر امور 

جانب جامعه احساس می کرده است، از روی ناعالجی به نهضت آزادی و 
بعضی از ملی ها روی آوردند و سپس مرحله به مرحله و با آماده شدن جو  

در اين رابطه  خود بروز و ظهورمی داد و مناسب، تمايل به حذف آنها را از 
اگری ها متوجه نهضت آزادی و است که وقتی مشاهده می شود لبه تيز افش

حيثيت کردن از آنهاست سکوت  ارنشان، ملی و ملی مذهبي ها و هتک طرفد
  .اختيار می کردند

 
از طرف ديگر در آن جو برانگيخته شده رهبری فردی آقای خمينی و کوتاه 

سيما، صدای ملی  بودن دست نهضتی ها و بخشی از ملی مذهبي ها، از صدا و 
ها که جای خود دارد، صدای مرحوم مهندس بازرگان نيز به جايی نمی رسيد و 

لی ها، ملی شده و به دلخواه، حذف م لذا اثر وضعی افشاگری های دست چين 
مذهبي ها، نهضت آزادی، روحانيون مستقل خارج از اقتدار آقای خمينی و 

از ... نيروی کار آزموده و با تجربه رژيم گذشته و  بخشی از متخصصين و 
بخشی از تمام آنها در اين مرحله به طرق مختلف . صحنه سياسی کشور بود

ربه کشور که ذخاير گرديدند و بخشی ديگر از نيروی کارآمد و با تج حذف 
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کردند، با موج  انسانی کشور محسوب می شدند و هنوز مقاومت و ايستادگی می 
  .انقالب فرهنگی به بيرون پرتاب شدند

جای همه نيروهای حذف شده، با جوان های بي تجربه و عاری از هر درايت و 
 .و متملق پر گرديد و تکنوکراتهای ناتوان ۱۲۸تخصصی و به ظاهر حزب الهی

اين نيروی غير کاردان و غير متخصص و متملق و چاپلوس برای ماندن در 
اطاعت کورکورانه از آقای خمينی و  اريکه قدرت و پست و مقام راهی غير از 

روحانيت حاکم را نداشت و بدينسان مرحله ای از زمينه برقراری استبداد و 
به توضيح و  اکنون وقت آن رسيده است که. گشت ديکتاتوری آماده و مهيا 

  .تشريح تشکيل دولت در دولت توسط دانشجويان پيرو خط امام بپردازم 
 

  دولت در دولت -۳ 
کسانی که مطالعه اين تحقيق را تا بدينجا رسانده اند، شايد جای شک 

ها، به نفع  برايشان باقی نمانده باشد که هر بار که راه حلی برای مسئله گروگان 
پيدا می شد، دانشجويان پيرو خط امام و حاميان آشکار و انقالب و منافع ملی 

می شدند و به  پنهان آنها، با کارشکنی و ايجاد موانع گوناگون مانع حل مشکل 
همين جهت از سوی دولتمردان و به ويژه آقای بنی صدر در سمت وزير خارجه 

  .دولت شدند و رياست جمهوری، متهم به ايجاد دولت در 
 

دانشجويان پيرو خط امام، آن زمان ايستادن مستقيم در مقابل رئيس نظر به اينکه 
بار  که تازه انتخاب شده بود را به صالح خود نمی دانستند، چندين  جمهوري

دولتمردان هميشه ما را موجب تضعيف خود می دانند و «اعالم کردند که چون 
قابل مسئولين و ايستادن در م«  و يا ۱۲۹»هميشه سخن از دولت در دولت می گويند

ارگانهای اجرايی مملکت و در نتيجه متهم شدن به ايجاد دولت در دولت را در 
ما به شورای انقالب اعالم می کنيم که  ۱۳۰».ديديم جهت مصالح کشور نمی 

تصميم «و يا  ۱۳۱».گروگانها يعنی جاسوسان آمريکايی را از ما تحويل بگيرند
درعمل مشاهده شد که هدف  ۱۳۲».گرفتيم گروگانها به شورای انقالب به تحويل 

جهت  از اعالم چنين اظهاراتی، جوسازی و تحميق مردم و بسيج نيرو، در 
  .اهداف خاصی بوده است
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و » افشاگری«با وجوديکه اعمال دانشجويان پيرو خط امام که در بخش گذشته 
 دولت مالحظه گرديد، به تنهايی مصداق ايجاد دولت در » کميسيون تحقيق«

است، در اين بخش نيز به توضيح مواردی که بدانها پرداخته نشده است می 
طبعاً  در : نکته بجاست پردازم و قبل از پرداختن به موارد مشخص توضيح اين 

کشور گروهها، احزاب و دستجات سياسی و غير سياسی هستند و بايد باشند که 
نتقاد از اعمال دولت و و نظرات خود، حق ا همه آنها عالوه بر حق اظهارعقايد 

جدا کردن سره از ناسره و نيز حق ارائه راه و روشها و يا اجرای برنامه هايی 
ملت و کشورحياتی می دانند را دارند که از مجرای قانونی اين  که برای منافع 

  .حقوق بايد اعمال بشوند
در تمام کشورهای دمکرات جهان نيز تمام احزاب، گروهها و دستجاتی 

انجام اموری  ال هستند عالوه بر اظهار عقايد و نظرات خود، دولت را از که فع
اگر دولت . برحذر می دارند و انجام امور ديگری را از وی خواستار می شوند

مجرای قانونی موجود در کشور  به خواسته های آنان جامه عمل نپوشانيد، از 
د فوق را داشتن يک اما آزاد بودن و حق برخورداری از موار. اقدام می کنند

امور اجرايی و چوب گذاشتن الی چرخ دولت مطلبي  مطلب است و دخالت در 
  .ديگر

از اين بگذريم که دانشجويان پيرو خط امام در دوران گروگان گيری، در مورد 
می  هر مسئله داخلی و خارجی که اتفاق می افتاد به مثابه يک دولت اطالعيه 

اين و يا آن کار را می کنيم و يا سياست ما چنين دادند و اعالم می کردند که 
و مغاير با اظهار نظر  وچنان است که محتوای اطالعيه های آنان کامال ً متفاوت 

کردن و اعالم عقايد گروه ها و يا دسته های سياسی و يا غير سياسی در کشور 
مشخص ديگر که دخالت در امور اجرايی  در زير به شرح چند مورد  ۱۳۳.است

  .ذکر نشده است می پردازم ط ايجاد دولت در دولت، که قبالً و يا بس
 

  دستورالعمل برای وزارت خارجه -۱/۳ 
به هنگام اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام، کاردار 
سفارت آمريکا و دو ديپلمات و يا کارکنان سفارت به وزارت خارجه رفته بودند 

پيرو  ۵۸آذر  ۱۱دانشجويان در تاريخ  ۱۳۴.همانجا ماندندو بدليل اشغال سفارت  
جاسوسخانه آمريکا و دو تن  کاردار فراری «: اطالعيه قبلی خود اعالم کردند
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همراهانشان که در وزارت خارجه هستند حق خروج و تماس گرفتن با بيرون 
و اسناد ياد آور شدند که اکنون با توجه به مدارک  از اين وزارتخانه را ندارند و 

بدست آمده کاردار و دو نفر همراه وی از سران جاسوسان سفارتخانه هستند و 
  ۱۳۵».رفتار آنان بايد به شدت کنترل شود هر گونه 

 

  شخصيت آمريکايی ۵۰دعوت  -۲/۳  
در  ۵۸بهمن  ۱۵در همين رابطه دانشجويان پيرو خط امام دوشنبه شب 

نفر از افراد  ۵۰بهمن حدود  ۱۷ که تا«: يک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کردند
سرشناس و خبرنگاران نامی دانشگاهها و مراکز علمی آمريکا به دعوت  

دانشجويان پيرو خط امام وارد ايران می شوند و برای شناخت حقايق انقالب و 
     ۱۳۶».شنيدن صدای ملت رنج کشيده ما به مدت يک هفته در ايران خواهند بود 

رنگاران که هم خود و هم از طريق رابطين خود می اين عده و به ويژه خب
اتباع دو  دانستند که وقتی کسانی به کشوريکه رابطه کنسولی و رفت و آمد 

ويزای الزم را از  ن ويزا ندارند، می بايستی قبال ًکشور به يکديگر را بدو
تهيه کنند، نظر به اينکه  مراکز قانونی سفارتخانه ها برای ورود به خاک کشور 

متوجه مراکز مختلف قدرت و دخالت در امور دولت بودند به اين کار خالف 
  .نازشصتی به آنها دادند قانون دانشجويان تبريک گفته و 

نفری را به عهده دارد  ۵۰ورمان فادراستاد دانشگاه کانزاس که رهبری گروه « 
يران مردم دو کشور ا به خبرنگاران گفت دعوت دانشجويان ايرانی مبين دوستی 

وی که در فرودگاه کندی قبل از عزيمت به تهران با خبرنگاران . و آمريکاست
ايرانی در مورد اين تالش شجاعانه آنان  ما به دانشجويان : روبرو شده بود گفت

  ۱۳۷».تبريک می گوييم
 

: آقای بنی صدر رياست جمهوری در مصاحبه ای از جمله در اين رابطه گفت
اند که ما در امور دخالت  م در مصاحبه خود گفتهدانشجويان پيرو خط اما«
آمريکايی به  ۵۰دعوت : نکرده ايم و فقط اظهار نظر کرده ايم ولی بايد گفت 

خارجه است و اگر شما  اين کار در عهده وزارت امور . ايران اظهار نظر نيست
نفر  ۵۰هم بخواهيد اين کار را بايد از طريق وزارت خارجه بکنيد نه اينکه 
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. در جريان نباشد امور خارجه اصالً  ايند و وزارت همان شما به فرودگاه بيمي
همانطوريکه نمايندگان نهضتها را نيز به همين صورت دعوت کرده بودند و به 

بودند که اين کار با اطالع وزارت خارجه انجام  خودشان زحمت نداده 
  ۱۳۸».بگيرد

 
گانشان مطمئن بودند که دانشجويان اينقدر از قدرت خود و حمايت کنند

در کارهای  سر خود به سفارتخانه ها دستورات و امر ونهی صادر می کردند و 
  ۱۳۹.مقامات اجرايی دخل و تصرف می کردند

وزارت «: در همين رابطه آقای ميناچی وزير ارشاد ملی و جهانگردی گفت
نداشتند و ما اطالع  خارجه، وزارت کشور و وزارت ارشاد ملی از اين مسئله 

روزی متوجه شديم که در فرودگاه مهر آباد بودند و ويزا هم نداشتند که سر 
هر حال رياست جمهور و شورای  در . انجام شورای انقالب به آنها ويزا داد

انقالب بايد در جريان اين امور قرار بگيرند و هويت افراديکه در خارج برای 
آقای ميناچی مورد ديگری را  ۱۴۰».ن شودکامالً  روش ديدار به ايران می آيند 
ما خبرنگار تايمز را اخراج کرديم و ناگهان مشاهده «:نيز اضافه کرد و گفت

  ۱۴۱».که در محل اقامت امام در حال مصاحبه با ايشان است کرديم 

 

  سياست خارجی دانشجويان پيرو خط امام -۳/۳ 
خط امام عالوه بر همچنانکه کمی قبل مالحظه شد که دانشجويان پيرو 

دخالت در امور وزارت خارجه و امر و نهی و دستور دادن به سفارتخانه و 
خبرنگاری را که وزارت ارشاد اخراج ۱۴۲و تصرف در کارهای اجرايی، دخل 

وزارت خارجه  و يا بدون مجوز ۱۴۳کرده بود، آنان وی را دوباره باز گردانده
آنها در مصاحبه ای با  ۱۴۴بودند،  نمايندگان نهضتها را به ايران دعوت کرده
کردند که با مشاهده قسمتهايی از اين  اطالعات، برنامه های آينده خود را تشريح 

مصاحبه قضاوت خواهيد کرد که آيا اينگونه اعمال اعالم نظر است و يا عمل 
 دولت در يک کشور؟ کردن به مثابه يک 
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با انجام تحليلهايی، از آغاز تسخير سفارت آمريکا هر چند گاه و : س« 
کدام گروه می  دانشجويان را به يک گروه منتسب می ساختند، شما خود را جزو 

 دانيد؟
ما تا حاال خيلی اين مسئله را تکرار کرده ايم که به هيچ گروهی وابستگی : ج

رهنمودهای ايشان برای  نداريم و از تنها کسی که پيروی می کنيم امام هستند و 
  .استما الزم االجرا 

خط مطلوب شما برای پايان دادن به ماجرای سفارت چيست و خود شما سر : س
  انجام را چگونه می بينيد؟ 

آن حدی که خيلی عينی است و برای ما مشروعيت دارد همان است که شاه : ج
ناخته مجرم اصلی ش در اين محاکمه، آمريکا . را بگيريم و او را محاکمه بکنيم

اعالم کرده و ما بدنبال اين حد، همان را ادامه می  قبال ً می شود، خود شاه هم 
  .دهيم

به چه صورتی  -که يک واقعيت است -در ادامه اين راه روابط خارجی ما: س
  در می آيد؟

روابط خارجی ما با امريکا تا وقتی حاضر نشود شاه را بدهد، قطع است : ج
را رعايت کردند،  ما  اگر آنها مصالح. ولی با کشورهای ديگر سر جنگ نداريم
   ۱۴۵».ما موظفيم به مصالح آنها احترام بگذاريم

در راستای همين سياست خارجی هنگامی که کارتر رئيس جمهور آمريکا 
خواهی کند،  حاضر شده بود به جنايات شاه اعتراف و از ملت ايران عذر 

ب که ما احتياجی به اين مطل«: سخنگوی دانشجويان پيرو خط امام اعالم کرد
کارتر و ديگر  کارتر بگويد شاه در ايران جنايت انجام داده نداريم زيرا خود 

رؤسای جمهور آمريکا جنايتکارانی هستند که به تاريخ بشريت خيانت کرده 
  ۱۴۶».اند

 

  شرکت در دستگيريها و بازداشتها -۴/۳ 
بخش ديگری از اعمال دانشجويان پيرو خط امام که مصداق دخالت در 

اجرايی و ايجاد بسط دولت در دولت است، ترتيب و شرکت در دستگيريها امور 
  .و بازداشتها را می توان نام برد 
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دانشجويان پيرو خط امام با هماهنگی قبلی با شاخکهای گسترده شده خود در 
بالفاصله  ارگانها مختلف و حاميان خود، ابتدا از طريق توطئه فرد را احضار و 

رد وی افشاگری کرده و اعالم می شد که فالن شخص را دستگير و سپس در مو
بازداشتگاههای خود از وی بازجويی  دادستانی دستگير کرده است و بعد هم در 

      ۱۴۷.همچنانکه در مورد آقای امير انتظام عمل شد. بعمل می آمد
يا اينکه سپاه آنها را دستگير می کرد و سپس در اختيار دانشجويان پيرو خط 

کنسولگری  قرار داده می شد، نظير آنچه در مورد آقای عتيق کارمند ايرانی امام 
  ۱۴۸.آمريکا در شيراز بوقوع پيوست

و يا کسانی را که قصد دستگيری و بازداشت آنها را داشتند و به ويژه نظامی 
آن آقای سعيد  ها، از طريق اطالعات و تحقيقات نخست وزيری که مسئول 

عمل ۱۴۹د مرتبه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی است،حجاريان از اعضاء بلن
... وزيری، کميته، سپاه، دادستانی و يا  می کردند و آنها هم تحت عنوان نخست 

در اين رابطه آقای . طرف را بازداشت و از وی بازجويی بعمل می آمد
بعد از اشغال النه جاسوسی هم مسئوليت پروندهای «  : حجاريان چنين می گويد

ميانی که با سرويس اطالعاتی آمريکا مرتبط بودند يا با بخش ضد اطالعات نظا
سفارت آمريکا همکاری داشتند، يا عناصری که از درون نيروهای مسلح با  

  ۱۵۰».سازمان سيا مرتبط بودند بر عهدۀ من بود
با توضيح و تشريح دستگيری و بازداشت آقای ميناچی وزير ارشاد ملی اين 

حال در اين کتاب  ان می برم و فکر می کنم نمونه هايی که تا به فصل را به پاي
ذکر شده است، برای نشان دادن چگونگی ايجاد و بسط دولت در دولت و دخل و 

  .برای صاحبان خرد کفايت می کند. ا. خ . پ. تصرف در امور اجرايی توسط د
 

  بازداشت وزير ارشاد ملی -۵/۳   
دانشجويان پيرو خط امام، عليه دکتر ناصر بدنبال مصاحبه افشاگرانه 

، بعد از اخبار شب که از صدا و سيمای ۱۰:۳۰ساعت  ۵۸بهمن  ۱۶ميناچی 
بعد از نيمه شب  ۲وی بالفاصله ساعت  ۱۵۱.جمهوری اسالمی ايران پخش گرديد 

ً سه ساعت بعد از افشاگری، در خانه اش  دستگير و بازداشت  يعنی تقريبا 
     ۱۵۲.گرديد
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ی با يک افشاگری برنامه ريزی شده ای در راديو و تلويزيون بالفاصله وقت
منزلتی باقی می  وزير در حال خدمت شبانه دستگير شود، برای ديگران چه 

که به تازگی انتخاب و مشغول کار شده  یاين عمل برای رئيس جمهور. ماند
را به بالفاصله شورای انقالب  به همين علت وی . بود، شوک ناگهانی بود

تشکيل جلسه فراخواند و با فشار وی و تصويب شورای انقالب، آقای ميناچی 
و عالوه بر آن ۱۵۳.از زندان اوين آزاد گرديد ۵۸  بهمن  ۱۷دقيقه ۲۲:۳۰ساعت 

به تصويب شورای انقالب افشاگری دانشجويان از راديو و تلويزيون ممنوع 
  ۱۵۴.شد

جمهور و مهندس بازرگان عضو  در پی دستگيری ميناچی آقای بنی صدر رئيس
حمله  شورای انقالب به شدت به عمل خودکامانه دانشجويان پيرو خط امام 

دانشجويان خودکامه عمل می کنند و حکومت در : بنی صدر اعالم کرد. کردند
تلويزيون را نيز بشدت  و در اين رابطه راديو و  ۱۵۵حکومت بوجود آورده اند

وزنامه های اطالعات و کيهان در صفحه اول خود ر ۱۵۶.مورد انتقاد قرار داد
  ۱۵۷.بنی صدر ميناچی را آزاد کرد و ميناچی آزاد شد: تيتر کردند

 
آيت هللا قدوسی دادستان کل انقالب در مورد بازداشت وزير ارشاد ملی 

مقام قضايی  چون ما . من شخصاً  حکم بازداشت او را صادر نکرده ام«: گفت
تا . ه حاکی از مجرميت کسی است رسما ً به ما ابالغ شودهستيم بايد مدارکی ک

هنوز مدرک رسمی به دست ما  کسی را بازداشت کنيم در مورد آقای ميناچی 
     ۱۵۸».نرسيده است تا وی را بازداشت کنيم

اما معاون قضايی دادستان کل انقالب دستگيری وزير ارشاد ملی را تأييد کرد و 
بدنبال افشاگری دانشجويان «  : خبرنگار اطالعات گفتدر مورد بازداشت وی به 

پيرو خط امام، در باره وزير ارشاد ملی، بالفاصله حکم بازداشت ناصر ميناچی 
منزل او رفتند و وی را جهت رسيدگی  صادر گرديد و با اين حکم، پاسداران به 

 .به اتهامات وارده به دادسرای انقالب اسالمی مرکز انتقال دادند
اينجا خبرنگار اطالعات سئوال کرد شما از صدور حکم بازداشت می گوييد، در  

بازداشت را صادر نکرده ام،  در حاليکه آقای قدوسی اعالم کردند که من حکم 
معاون . زيرا مدارکی حاکی از مجرميت وزير ارشاد به ما ابالغ نشده است

شت و حکم از اين کل از اين موضوع اطالع ندا دادستان اظهار داشت، دادستان 
  ۱۵۹».ناحيه صادر گرديده است
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به گفته خبرنگار اطالعات، يک مقام آگاه در دادستانی کل انقالب در 

انقالب حکم  آيت هللا قدوسی دادستان کل «: مورد بازداشت وزير ارشاد ملی گفت
بازداشت وزير ارشاد را صادر نکرده است و قرار بود پس از بررسی به پروند 

صادر که متأسفانه اين عمل انجام  ناصر ميناچی، برای او حکم بازداشت اتهامی 
  ۱۶۰».شد

دانشجويان در اين زمان حساس انقالب تشکيل يک «: اين مقام آگاه گفت
رئيس جمهور  موضع « :اطالعات می نويسد ۱۶۱».حکومت در حکومت، داده اند

وزير ارشاد ملی در برابر عمل دانشجويان پيرو خط امام و بازداشت ميناچی 
جايگزينی حکومت  شايد اولين گام در جهت از بين بردن مراکز متعدد قدرت و 

  ۱۶۲».قانون بجای بي قانونی باشد
 

شورای انقالب، آقای بنی صدر ) ۵۸بهمن۱۷(در پايان جلسه ديشب 
همانطوريکه «  : رئيس جمهور کشور اسالمی ايران به خبرنگاراطالعات گفت

به تصويب رسيده است، قاضی بايد به هر سند و اتهامی  قانون اساسی کشور
بنابر اين در اين مورد هم . باشد رسيدگی کند تا اينکه جامعه ما منزلت داشته 

قاضی بايد رسيدگی کند و بعد از رسيدگی در صورتيکه مدارک را کافی ديد، 
  .دنبال کند برای تعقيب قضايی مسئله را 

ه اين حساب در آينده روال کار اينطور خواهد پس ب: خبرنگار اطالعات پرسيد
 بود؟

از ابتدا هم بايد اينطور می بود و در مورد امير انتظام هم : بنی صدر جواب داد
قرار می گرفت و در  بايد اينطور رفتار می شد يعنی مدارک در اختيار قاضی 

  .صورتيکه مدارک و اسناد برای تعقيب قضايی کافی بود، وی بازداشت می شد
اگر ماجرا همينطور ادامه پيدا کند، چه کسی ديگر : دکتر بنی صدر افزود

راديو خوانده  حاضر می شود وزارت بکند؟ چرا که کافی است يک خبری در 
اين ديگر تمام حکومت را . شود، بعد هم نيمه شب او را بگيرند و زندانی کنند

ود، در معرض سقوط بخواهد اداره ش متزلزل می کند و کشوريکه به اين ترتيب 
از دکتر بنی صدر در مورد روال آينده و يا ادامه افشاگری . قرار می گيرد

صحبت ادامه يا عدم ادامه نيست، صحبت اين است که در  : مطرح شد وی گفت
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قانون هم . جامعه انسان منزلت داشته باشد، يعنی حقوق و تکليف او معلوم باشد
  ۱۶۳».از اين حقوق دفاع کند 

 
اره آزادی وزير ارشاد ملی آقای قدوسی دادستان کل انقالب اظهار در ب

از زندان  دکتر ميناچی وزير ارشاد ملی به تصويب شورای انقالب، «: داشت
در نامه ايکه به همين مضمون به دادستانی انقالب ارسال شده . اوين آزاد شد

ه آقای آراء تصويب شد ک در شورای انقالب باتفاق ۱۰:۳۰ساعت : آمده است
  ۱۶۴».ميناچی آزاد شود

چنانکه مالحظه شد با بر مال شدن خود مختاری دانشجويان پيرو خط امام و 
من حکم « تشکيل حکومت در حکومت آنان، دادستان کل انقالب اعالم کرد،

دستگيری وی را صادر نکرده ام و هنوز مدرکی رسمی به دست ما نرسيده تا  
برای جمع و جور  سپس معاون قضايی دادستانی  ۱۶۵».او را بازداشت کنيم 

به دنبال افشاگری دانشجويان «: کردن خرابي ببار آمده، به صراحت گفته است
حکم بازداشت ناصر ميناچی  پيرو خط امام، در باره وزير ارشاد ملی، بالفاصله 

اين مطلب جای هيچگونه اعوجاج باقی نمی گذارند که برنامه ۱۶۶».صادر گرديد
عد دستگيری وزير ارشاد ملی، بالفاصله ب گری دانشجويان پيرو خط امام و افشا

با معاون قضايی دادستانی همآهنگ شده باشد و اال  از آن افشاگری، بايستی قبالً 
ساعت بعد،  ۵/۲است که مطلبي از تلويزيون پخش شود و  چگونه ممکن 

و روانه زندان شخصی را به همان اتهامات، در نيمه شب در منزلش بازداشت 
  .کنند 

از گفته مقام آگاه دادستانی به خبرنگار اطالعات که پی گير روشن کردن ماجرا 
بازداشت وزير ارشاد ملی  بوده است، به خوبي استنباط می شود که حتی مسئله 

که حکم  نيز صحبت شده است و قرار بوده با دادستان کل انقالب آقای قدوسی
اما معاون قضايی دادستان حال با . نده صادر شودپرو بازداشت پس از بررسی 

و همين نيز می رساند که . اطالع يا بي اطالع وی حکم را صادر کرده است
گيری بالفاصله وزير ارشاد افشاگری دانشجويان پيرو خط امام و دست برنامه 

  .با بعضی از مقامات قضايی همآهنگ شده است قبالً 
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  سر در گمی دانشجويان پيرو خط امام و
با افشاگری عليه دکتر ناصر ميناچی و بازداشت بالفاصله وی و حمله 

اعتراض عليه  شديد بنی صدر رئيس جمهور و مهندس بازرگان، موجی از 
دانشجويان پيرو خط امام و حاميان آن برانگيخت و زمينه ای بوجود آورد که 

به ويژه  -بودند شده عليرغم کسانيکه در راديو و تلويزيون مورد اتهام واقع 
اجازه پيدا نکردند که در همان رسانه ها به اتهامات  -نهضت آزادی و ميناچی

انقالب اسالمی،اطالعات،  -کشور خود پاسخ گويند، معهذا از طريق جرايد 
  ۱۶۷.به قسمتهای عمده اتهامات پاسخ دادند... کيهان و 

د منتشر گشت، همه مهندس بازرگان و ميناچی در پاسخهای خود که در جراي
دادند و افزودند که  اتهامات به خود و نهضت آزادی را مطرح و به آنها پاسخ 

شورای انقالب در جريان تمام روابط آنها با سفارت آمريکا و نظاميان و هايزر 
  ۱۶۸.بوده است

در آن جو آماده شده روحانيون شورای انقالب بويژه اقايان بهشتی و 
بازرگان هيچ  کرده و در مورد گفته های ميناچی و  رفسنجانی سکوت اختيار

عکس العمللی از خود بروز ندادند و اين سکوت به منزله تأييد گفته آنان که 
روابط آنها با خارجی ها مطلع بوده  شورای انقالب اگر نه از جزئيات از کليات 

  .است، تلقی شد
آزادی دکتر ميناچی اين بار، اين افشاگری و بازداشت موجب شد که عالوه بر 

راديو و  ساعت ممنوعيت افشاگری دانشجويان پيرو خط امام از  ۲۱در کمتر از
و در نتيجه اين حربه افشاگری از  ۱۶۹.تلويزيون به اتفاق آراء به تصويب برسد

  .دست دانشجويان پيرو خط امام و حاميان آشکار و پنهان آنها بدر آمد
عکس العمل به موقع و کارساز نگران و  دانشجويان پيرو خط امام که از اين

سرگردان شده بودند، خود را به تجاهل زده و در مصاحبه مطبوعاتی و 
تلويزيونی اعالم کردند که آزادی ميناچی که بوسيله شورای انقالب صورت  

توجه کنند که  و نخواستند،  ۱۷۰گرفته، دخالت قوه مقننه در قوه قضائيه است
انقالب آقای قدوسی، اينقدر شعورش می رسيده است که  دادستانی و دادستان کل

دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه  اگر آزادی ميناچی بدستور شورای انقالب، 
البد دادستان کل انقالب می دانسته . است، به حکم شورای انقالب گردن ننهند
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ی خاص شورای انقالب نه تنها نقش قوه مقننه را باز است که در شرايط زمانی 
می کرده بلکه در نقش قوه مجريه و قوه قضائيه هم عمل می کرده است و حتی 

  .بودن قوه قضائيه در آن موقع به شورای انقالب بستگی تام داشته است قانونی 
دانشجويان پيرو خط امام عالوه بر مطلب فوق، عنوان کردند که راديو و 

را در مورد افشاگری  تلويزيون مستقل است و می تواند دستور شورای انقالب
  ۱۷۱.اطاعت کند و می تواند نکند 

 
بجاست که ابتدا متن مصاحبه دانشجويان پيرو خط امام آورده شود و 

دانشجويان پيرو خط امام شب . سپس به توضيحات اطراف آن پرداخته گردد
، در يک مصاحبه مطبوعاتی و تلويزيونی در پاسخ به اين ۵۸  بهمن  ۲۰گذشته 

با توجه به گفته بنی صدر در مورد لزوم عدم وجود مراکز تصميم سئوال که 
 گيری متعدد چه نظر دارند؟ 

مسئله مطرح شده که دولتی در «: سخنگوی دانشجويان پيرو خط امام پاسخ داد
اظهار  ميان دولت بوجود آورده اند، ما اين سئوال را مطرح می کنيم که آيا يک 

دولت دادن در فضايی که بايد آزادی بيان نظر کردن و احتماالً  نظر مخالف 
 باشد، دولت در دولت شدن است؟

دستگيری دکتر ميناچی به دستور معاون دادستانی انجام گرفته : دانشجويان گفتند
دخالت کرده است و  و شورای انقالب به عنوان قوه مجريه در کار قضايی 

ضائيه دستگير شده دستور آزادی ميناچی را می دهد اگر ميناچی بوسيله قوه ق
  .اينکه قوه ای ديگر دخالت کنند آزادی او هم بايد به همان وسيله باشد نه 

از دانشجويان پيرو خط امام پرسيده شد چرا تاکنون مطالب افشاء شده فقط در 
کرده  برخی چنين اظهار نظر : مورد نهضت آزادی بوده است؟ آنها پاسخ دادند

زمان خاصی اختصاص دارد اين به هيچ وجه اند که دانشجويان به گروه و سا
قبل از قضاوت در مورد  صحيح نيست بقيه اسناد به زودی منتشر خواهد شد و 

  .ما بگذاريد که اسناد منتشر شود
راديو و تلويزيون مستقل : دانشجويان پيرو خط امام در مورد افشاگريها گفتند

که  است می تواند دستور شورای انقالب را اطاعت کند و می تواند اعالم کند 
همانطور که مردم خواسته اند افشاگری را ادامه می دهيم ما در هر صورت 

فراهم کنند در آخر  ه ما افشاگری را دنبال می کنيم و اگرتضييقات زيادی در را
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از مردم خواهيم خواست که جلوی النه جاسوسی بيايند و با بلندگو افشاگری 
  ۱۷۲».خواهيم کرد

  :در مورد اين مطلب چند نکته اساسی مطرح است
 
  دخالت دولت در دولت -۱ 
  دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه -۲ 
  اص و مستقل بودنوابسته نبودن راديو و تلويزيون به گروهی خ -۳ 

در مورد نکته اول توضيحات الزم کمی پيشتر آمده است و از تکرار مجدد آن 
  :می پردازم اما در زير به توضيح نکته دوم و سوم . خوداری می شود

 

  دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه -۲ 
عالوه بر مطلبي که در اين رابطه دانشجويان پيرو خط امام عنوان کرده 

روزنامه کيهان، يکشنبه . قوه مجريه در قوه قضائيه دخالت کرده استبود که 
» چه کسی قانون نقض کرده است«با نوشتن مطلبي تحت عنوان  ۵۸بهمن  ۲۱  

قضايی  به قانونی بودن بازداشت، به کمک دانشجويان پيرو خط امام و معاون 
جمله نوشته  دادستان کل، صادر کننده حکم بازداشت دکتر ميناچی پرداخته و از

  :است
آقای بنی صدر در سر مقاله ايکه روز پنجشنبه در روزنامه کيهان به چاپ « 

زير  رسيد، دانشجويان پيرو خط امام را متهم کردند که قانون اساسی را آشکارا 
بهمن  ۱۷در حاليکه اين اظهارات ايشان در پايان جلسه چهارشنبه . پا گذاشته اند

که قانون اساسی از طريق  توهم را بوجود می آورد  شورای انقالب است که اين
ديگری نقض شده است، در حاليکه دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه و صدور 

  ۱۷۳».قضايی نقض صريح قانون اساسی است دستور آزادی مقامات غير 
نويسنده کيهان يا نا آگاه است و يا خود را به تجاهل زده است و يا قانون 

افشاگريها، از آن نوع که دانشجويان پيرو خط امام . نده استاساسی را نخوا
بعمل آورده است، نقض حداقل بيش از ده ماده قانون اساسی است چرا که هيچ  

اتهامی نظير  کسی حق ندارد که کسی را متهم به اعمال خالفی بکند، آنهم 
مگر .. .جاسوسی برای بيگانه، خيانت به انقالب و اسالم، همکاری با اجانب و 
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اين افشاگريها چون از طريق . باشد آنکه اتهام از طريق دادگاه به ثبوت رسيده 
راديو و تلويزيون دولتی انجام گرفته و دستگاه دولت که وظيفه اش حفظ حقوق 

بدون اينکه  -خود نمی تواند چنين اتهاماتی را به فردی فرد فرد آحاد ملت است، 
اين عمل . بزند و يا در آن شرکت کند -ه باشددر مراجع قانونی آن اتهام ثابت شد

خالف قانون و مطابق با هيچيک از موازين نيست بلکه حرفی است آشکار که  
ارتکاب به آن  گردانندگان راديو وتلويزيون و دانشجويان پيرو خط امام به خاطر 

 عالوه بر اين و توضيحی که قبال ً. جرم آشکار می بايستی مؤاخذه و تنبيه بشوند
  :و مطلب کيهان چنين گفته اند. ا. خ . پ. داده شد، آقای بنی صدر در پاسخ به د

شورای انقالب تصويب نموده که هيچ مأمور دولتی را ابتدا به ساکن نمی  -۱« 
  .به يک وزير مگر با اطالع مسئولين مربوطه، چه رسد . توان توقيف کرد

وازينی برايش اثبات جرم آقای صادر کننده حکم چگونه و بر اساس چه م -۲ 
بريزند و او را بدون  بعد از نيمه شب به خانه يک وزير  ۲شده بود که ساعت 

با توجه به اينکه دادستان هم در مصاحبه خود با . مجوز قانونی توقيف کنند
و به همين دليل . جرم کافی نبوده است صراحت اعالم کرد که داليل برای اثبات 

  .اخذه و مجازات شودصادر کننده حکم بايد مؤ
توقيف وزرا قانون دارد و بايد با تصويب مجلس شورای ملی، و االن که  -۳ 

  ۱۷۴».انجام پذيرد شورای انقالب جانشين آن است با تصويب شورای انقالب 
بهمن گفته  ۱۸در همين رابطه آقای رجايی وزير آموزش و پرورش در تاريخ 

  :است
بعد از نيمه شب بريزند  ۲سف است اينست که ساعت تأ اما مسئله ای که واقعا ً « 

 دانشجويان که خودشان قبال ً  د و و آقای ميناچی را در منزل خودش توقيف کنن
در همان تلويزيون حکم صادر و . اعالم کرده بودند قصد حکم و تفسير ندارند

  ۱۷۵».بعد اجراء کردند
مالحظه شود که قدرت  مطلب فوق را از زبان آقای رجايی بدين خاطر آوردم تا

مطلبي بعد از اينکه  چسان انسان را از خود بي خود می کند و بيان کننده چنان 
در مصدر نخست وزيری قرار می گيرد چگونه آنرا فراموش کرده و خود 

و تازه شاد و خوشحال نيز می شود  صحه بر اعمالی صد بدتر از آن می گذارد 
  .دکه همه در حکومتش قلع و قمع شده ان
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  مستقل بودن راديو و تلويزيون -۳ 
برای روشن شدن اينکه راديو تلويزيون در آن دوره، مستقل عمل می 

بايد مشخص  کرده و يا در انحصار گروهی خاص بوده است يا خير؟ ضرورتا ً 
شود که در آن زمان چه کسان و يا گروهی حاکم بر راديو و تلويزيون بوده و يا 

 چه گروهی بوده است؟مديريت آن در دست 
بعد از پيروزی انقالب بنابر حکم آقای خمينی رهبر انقالب، آقای صادق قطب 

. را بر عهده گرفت زاده بعنوان اولين مدير عامل صدا و سيما، مديريت سازمان 
بعد از آنکه آقای قطب زاده از جانب دولت شورای انقالب به وزارت خارجه 

، ۵۸ آذر  ۱۴عامل صدا و سيما در تاريخ  ت الجرم از مديري۱۷۶منصوب گرديد،
  ۱۷۷.بطور رسمی کنار رفت

آقای بهشتی که در نقش رئيس شورای انقالب عمل می کرد و 
بهزاد  ، آقايان ۵۸ آذر  ۱۵ روحانيون اکثريت شورا در اختيار داشتند، در تاريخ 

به نبوی، موسوی خوئينی ها، احمد عزيزی، حداد عادل و ابراهيم پاينده را 
مديريت سازمان به آنها  عنوان اولين شورای سرپرستی صدا و سيما، منصوب و 

  ۱۷۸.واگذار گرديد
ترکيب شورای سرپرستی صدا و سيما نشان ميدهد که تا چه حد آن سازمان به 

ها،  آقای موسوی خوئينی . زعم دانشجويان پيرو خط امام مستقل عمل می کند
از قبل در تدارک و برنامه ريزی اشغال خود از عامل اصلی گروگان گيری و 

اگر چه مستقيم جزو  آقای بهزاد نبوی، . سفارت و گروگان گيری بوده است
قالب مجاهدين ان(اما وی و سازمانش . گروگان گيرها محسوب نمی شود

جريان گروگان گيری از حاميان  مالحظه شد، در  همانگونه که قبال ً ) اسالمی
وی در رابطه با آزادی گروگانها در رابطه با سئوال  و همچنانکه. اصلی آن بود

دی ماه  ۲۹در مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيون  روزنامه انقالب اسالمی 
آقای نبوی در مصاحبه راديويی خود گفته ايد که گروگان گيری «که  ۱۳۵۹
اين درختی بود که ديديم ديگر ثمر ندارد، لطفاً  در مورد بهره ها و ثمرات  مانند 

توضيح  درخت در رابطه با مسائل داخلی و کسب قدرت جناح خاصی، 
  ۱۷۹».دهيد
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سخنگوی دولت آقای نبوی به توضيح چند ثمره خارجی و داخلی اشاره کرد و 
که جناح خاصی  و از اين مهمتر ... «: در مورد ثمره داخلی آن از جمله گفت

ا اين سئوال که، در مدتی و باز در رابطه ب ۱۸۱».از قدرت به زير کشيده شد۱۸۰
و آقای موسوی خوئينی ها . ا. خ. پ . که مشغول حل مسئله گروگانها بوديد آيا د

ما در زمينه «: هم در تصميم گيريها شرکت مستقيم داشته اند يا نه؟ وی پاسخ داد
با برادران دولت و خارج دولت مشورت کرده ايم و کليه  تصميم گيريهای کلی 
لسات را برای برادران دانشجويان پيرو خط امام و مجلس صورت مذاکرات و ج

  ۱۸۲».اسالمی می فرستاديم شورای 
در حقيقت آقای بهزاد نبوی و سازمانش در طول مسئله گروگان گيری در نقش 

  .کرده است يکی از کارگزاران اشغال سفارت و گروگان گيری عمل 
 

است که وی هم سومين نفر از عضو شورای سرپرستی آقای حداد عادل 
بهشتی و خامنه  حزب جمهوری اسالمی و از ياران دکتر  عضو شورای مرکزی

حزب -و بعد نيز خواهد آمد -ای است و به نحويکه پيش از اين مالحظه شد
گروگان گيرها و مانع اصلی حل نشدن  جمهوری اسالمی در نقش حامی اصلی 

ملی و انقالب بود، عمل  به موقع و زمانی که حل مسئله گروگان گيری به منافع
بعنوان اهرمی برای حذف نهضت آزادی، ملی مذهبي، روحانيون  و از آن . کرد

قدرت،  خارج از سلطه گروه وی و بويژه بنی صدری ها و در جهت انحصار 
  .سود جست

 
وی . چهارمين نفر از عضو شورای سرپرستی آقای احمد عزيزی است

و بطوريکه  ش کارگزار نيز عمل می کرد که خود از گروگان گيرها بود، در نق
گ که در وزارت خارجه کار می کرد برايم نقل کرد  -در مصاحبه ای آقای ح

خسرو شاهی روزی در  که در همان اوايل گروگان گيری آقای سيد هادی 
وزارت خارجه از آقای احمد عزيزی پرسيد، از گروگان گيری چه سودی 

آمريکا قرار داريد؟ آقای عزيزی با  روگان عايدتان شد، جز اينکه ايران را گ
عالوه بر آن  ۱۸۳.نگاهی عاقل اندر سفيه به وی نگاهی کرد و هيچ جوابي نداد

و همکار و مشاور اصلی آقای بهزاد  ۱۸۴مسئله گروگانها آقای عزيزی که مسئول 
نبوی در آزادی گروگانها و حل مسئله بود در حقيقت شورای سرپرستی صدا و 

سيما، خود از اعضاء گروگان گيرو يا کارگزار آن بود و مديريت صدا و سيما  
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هر وقت، و به هر . ا . خ. پ. مستقال ً در اختيار گروه آنها بود و به همين علت د
ده می کرد، راديو و تلويزيون به مانند مايملک خصوصی در نحو که ارا

به زعم دانشجويان پيرو خط امام،  در اين صدا و سيمای مستقل . اختيارشان بود
کسانی که مورد اتهام جاسوسی، کارکردن برای خارجی ها، خيانت به انقالب و 

ای ميناچی شخصيتهايی نظير مرحوم بازرگان، آق واقع می شدند حتی ... اسالم و 
حق استفاده از همان وسايل و دفاع از خود را با وجود خواستار شدنشان، ... و 

و اگر در آن تاريخ جرايد مستقل وجود نداشت صدای آنها به جايی . نکردند پيدا 
آنها را بيش از  نمی رسيد و نه تنها در اين مرحله عقب نشينی نمی کردند بلکه 

  .اين خفه می کردند
افشاگريها که عمدتا ًوعمداً عليه « :است که مرحوم بازرگان به حق و اين حرف

متعاقب اشغال سفارت  بهانه جاسوسی آقای اميرانتظام بود،  دولت موقت،به
  ۱۸۵».آغاز گرديد) تحت عنوان النه جاسوسی(آمريکا 

گردانندگان حرکت دوم انقالب تعمد و تخصصی برای «: وی سپس می گويد
خوردگان و مخالفين  قين و بيطرفان و ميان حاالن به سر تهمت و تبديل مواف

و بديهی است که رسانه های گروهی و تبليغات دولتی نيز روی همان . داشتند
بلندگوی انحصاری متوليان انقالب و مکتب  داليل و توجيهات سخنگوی ِملکی و 

ف قرار داشته بغير خوديها حتی اجازه و امکان جواب و توضيح اظهارات مخال
  ۱۸۶».توهين ها داده نمی شد و تهمت و 

 
مصاحبه های افشاگرانه راديو و تلويزيونی، زمانی شروع شد که 

اولين  . مديريت صدا و سيما در بست در اختيار اين شورا قرار گرفته بود
، از صدا و سيما ۵۸آذر ماه  ۱۷تلويزيونی افشاگرانه در تاريخ  -مصاحبه راديو

داشت و در اين زمان با  همچنان به شدت ادامه  ۵۸من به ۱۶پخش گرديد و تا 
وجود مخالفت حزب جمهوری با انتخاب شدن بنی صدر به رياست جمهوری و 

صدا و سيما، چندان روی موفقيت با وی را  عليرغم اينکه شورای سرپرستی 
نداشت و حتی در برنامه تبليغاتی قانونی راديويی که برای وی برگزار کرده 

قبلی، آقای محسن سازگار آن مصاحبه راديويی را به يک محکمه  تبانی بودند با 
انتخاب  به رياست جمهوری  ۵۸بهمن  ۵بازجويی از وی تبديل کرد وی در 

  .گرديد
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آقای بنی صدر بعد از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری و شروع 
داشت وزير باز بکار به شدت به مراکز متعدد قدرت و دانشجويان بويژه بعد از 

چگونه می شود در کشور حکومت کرد، زمانی «: ارشاد ملی حمله کرد و گفت
عمل می کنند و وضعی  که عده ای به نام دانشجويان پيرو خط امام، خودکامه 

  ۱۸۷».بوجود آورند که مسئله حکومت در حکومت مصداق پيدا کند
: تلويزيون گفترئيس جمهور ضمن انتقاد شديد از عملکرد سازمان راديو و 

مملکتی، راديو و  چگونه می شود هميشه بدون کسب اجازه از مقامات مسئول «
  ۱۸۸»تلويزيون را در اختيار اين بچه ها دانشجويان پيرو خط امام قرار ميدهد؟

اين عمل بسيار زشت و خالفی که دانشجويان انجام «: مرحوم بازرگان هم گفت
اسالم و امام و ضد  عمل آنها ضد انقالب،  می دهند و همه با آن مخالف هستند و

  ۱۸۹».همه چيز است
نتيجه اين که با فشار همه جانبه رياست جمهوری و بعضی از اعضاء نهضت 

ابتدا افشاگری  آنها عقب نشينی کردند و ...آزادی بويژه مهندس بازرگان و 
دانشجويان پيرو خط امام از صدا و سيما ممنوع گرديد و سپس شورای 

نبوی در نامه ای  در اين رابطه آقای بهزاد . رستی صدا و سيما برکنار شدندسرپ
به آقای هاشمی رفسنجانی رياست جمهوری وقت بعنوان ياد آوری از خدمات 

با اصرار شهدای گران قدر  ۵۸ماه  در اواخر آذر «: گذشته اش چنين می گويد
ما را با حکم بهشتی و باهنر، عضويت در اولين شورای سرپرستی صدا و سي

حالی پذيرفتم که منافقين صدا و سيما را پايگاهی برای  شهيد دکتر بهشتی در 
در اين حال . خود ساخته بودند و عمال ً کنترل اين رسانه مهم را در دست داشتند

کمک دوستان و همکاران ظرف چند روز کليه آنها را از مشاغل کليدی صدا  با 
قطع برنامه های  ی های وسيع آنان، مانع از و سيما برکنار و عليرغم کارشکن

عادی صدای جمهوری اسالمی شديم و در مقابل بنی صدر که قصد داشت صدا 
رياست جمهوری خود بکار بگيرد،  و سيما را در خدمت تبليغات کانديداتوری 

سر سختانه ايستادگی کرديم، آن چنان که وی پس از پيروزی در انتخابات 
. را به راهپيمايی عليه صدا و سيما تشويق کرد مردم  رياست جمهوری بارها

جنابعالی در جلسه شورای انقالب شاهد ايستادگی اينجانب در مقابل تفرعن و 
بنی صدر و اصرار وی بر اخراج من از شورای سرپرستی و حتی  زياده طلبي 

سرپرستی  سازمان صدا و سيما بوديد، اينجانب به اتفاق ساير اعضاء شورای 
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وسيما، اين افتخار را داريم که اولين اخراج شده های بنی صدر بوده  صدا
  ۱۹۰».ايم

 
گفتنی ها در مورد اينکه چگونه دانشجويان پيرو خط امام حکومت در 
حکومت ايجاد کرده بود، و شورای سرپرستی صدا و سيما چقدر مستقل عمل 

ح يک فراز از با توضي. کرده است از زبان آقای بهزاد نبوی، گفته شده است 
  .می برم نامه آقای بهزاد نبوی که در اينجا آمده، اين فصل را به پايان 

عضويت در اولين شورای سرپرستی صدا و سيما را با «: آقای نبوی می گويد
) ن. مجاهدين خلق است منظور (منافقين «حکم دکتر بهشتی زمانی پذيرفته که 

دند و عمال ً کنترل اين رسانه مهم صدا و سيما را پايگاهی برای خود ساخته بو
کمک دوستان و همکاران ظرف چند روز  در اين حال با . را در دست داشتند

کليه آنها را از مشاغل کليدی صدا و سيما برکنار و عليرغم کارشکنی های 
  ۱۹۱».قطع برنامه های عادی صدای جمهوری اسالمی شديم وسيع آنان، مانع از 

ست، چرا که اگر به زعم آقای نبوی کنترل اين رسانه گفته وی خالف حقيقت ا
داشتند، در زمان بلوای  در اختيار منافقين بود و مشاغل کليدی را آنها در اختيار 

سعادتی، قبل و يا بعد از آن حداقل می توانستند اطالعيه و يا بعضی مطالب 
  .ديگر خود را بگوش مردم برسانند

 
ا در اختيار گرفتن مديريت سازمان، بنابه اعتراف صريح آقای نبوی ب
می کرده در  و کسانی را که فکر  ۱۹۲ظرف چند روز به قلع و قمع همه پرداخته

خط خودشان نيستند، اخراج کرده و با افراد خودی جای آنها را اشغال کرده 
ديده که بتواند به دفاع از خود  است و چون ميدان را از آقای قطب زاده خالی 

مشروعيت دادن به اعمال غير اخالقی، غير قانونی و غير  بپردازد، برای
  .را دست آويز قرار داده است ) مجاهدين(انسانی خود، منافقين 

، مديريت سازمان در اختيار آقای ۵۸آذر  ۱۴از اول پيروزی انقالب تا تاريخ 
سرپرستی و مديريت  قطب زاده و تيم وی قرار داشت و از آن به بعد، شورای 

تيم آقای قطب زاده که از دوستان خارج از  ۱۹۳.بعهده آقايان گذاشته شدسازمان 
چند از داخل کشور تشکيل شده بود که  کشور وی که به ايران برگشته وتنی 

آقای محمد مجتهد شبستری و دو نفر : صاحبان پستهای کليدی عبارت بودند از
دن سازمان، دفتر آقای خمينی برای نظارت بر اسالمی بو روحانی ديگر از 
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امور بين الملل و روابط عمومی را آقای دکتر محمد باقر نصيرالسادات سالمی 
مابقی پستها در . از دوستان آقای مهندس بازرگان و استاد دانشگاه، بعهده داشت 

رحيمی، محمود فضلی  اختيار آقايان اسمعيل ناطقی، کريم خدا پناهی، حبيب 
های خارج از کشور و از دوستان آقای  که همگی از تحصيل کرده... نژاد، و 

انجمنهای اسالمی در اروپا بودند، بود و تا  قطب زاده و اعضای با سابقه اتحاديه 
جايی که من آنها را می شناسم، همگی آنها دل خوشی از مجاهدين نداشتند و 

نبوی در کار نبوده است که پستهای کليدی را در دست  منافقی به زعم آقای 
کارشکنی هم برای قطع برنامه های عادی سازمان در کار نبوده . ندداشته باش

اال اينکه با اخراج فله ای کارکنان متخصص صدا و سيما توسط مديريت  است 
برد و ناگهان  جديد به رهبری آقای نبوی، سازمان از کمبود متخصص رنج می 

  . کرد ممکن نبود که مشاغل تخصصی را با افراد حزب الهی عاری از کار پر
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  فصل ششم 

 

 تعلل های عمدی در آزادی گروگان ها
آزادی گروگانها را به مجلس  ۵۸اسفند  ۴سرانجام آقای خمينی در 

ها و  با نمايندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگان «واگذار کرد و گفت 
مجلس در هفتم خرداد    ۱».امتيازاتی که در قبال آن بايد بگيرند تصميم بگيرند 

روگان ها به مجلس مسئله گ رسما ً کار خود را آغاز کرد و با وجودی که  ۱۳۵۹
، مجلس آن را در دستور کار قرار نداد و با ليت و لعل کردن واگذار شده بود

 ۱۳۵۹شهريور  ۲۱  آقای خمينی در تاريخ  وقت گذرانی کرد ، تا اين که مجددا ً 
  :وگان ها اعالم کرد چهار شرط برای آزادی گر

  باز پس دادن اموال شاه و خانواده اش  -۱ 
  لغو تمام ادعاهای آمريکا عليه ايران  -۲ 
  تضمين آمريکا به عدم مداخله سياسی و نظامی در ايران  -۳ 
  ۲ايران) سرمايه های (آزاد گذاشتن تمام اموال  -۴ 

 چگونگی موجوديت چهار شرط
مشاورانش تهيه کرده و به ترتيبی که در زير چهار شرط فوق را کارتر و 

بر اساس اطالعات . مالحظه خواهيد کرد ، در اختيار آقای خمينی قرار دادند
آقای بنی صدر در کتاب سير تحول سياست آمريکا در ايران کتاب دوم 

يد مطلب توسط آقای صادق گروگانگيری و اطالعات شخصی اينجانب و تاي
، آقای طباطبائی را مامور کرد که با ۱۳۵۹شهريور  طباطبائی، آقای خمينی در

 .تماس حاصل کند و مستقيم به حل مسئله گروگان ها بپردازد آمريکايی
آقای طباطبائی از طريق آلمانها به آمريکايی ها اطالع ميدهد که آقای خمينی 

 .آماده است که مسئله گروگانها و آزادی آنها را حل کند
داده  وزير خارجه وقت آلمان به کارتر و آمريکائيهااين اطالع از طريق گنشر 

، از کجا اطمينان حاصل کنيم که اين بار مثل دفعات آمريکائيها ميپرسند.ميشود 
 قبل نباشد؟
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، شما شرليط آزادی که برای حصول اطمينان شود به آنها اطالع داده می
 .گروگانها را تعيين کنيد تا آقای خمينی رسما آن را اعالم کند

کارتر و تيم مشاورانش چهار شرط فوق را از طريق آلمانی ها به آقای 
متعاقب آن آقای . طباطبائی اطالع ميدهند و او نيز آن را به آقای خمينی ميرساند

، چهار پيامی به زائران بيت هللا الحرام، در  ۱۳۵۹شهريور  ۲۱خمينی در 
که کايها مطمئن شدند شرط ذکر شده را برای آزادی گروگانها اعالن کرد و آمري

جلسه در آلمان تشکيل شد و آقای طباطبائی از . اين بار غير از دفعات قبل است
 .جانب آقای خمينی در آن شرکت کرد 

آقای دکتر حسن رضائی در رابطه با سئوالی که از آقای طباطبائی از طريق 
انس آقای عماد الدين طباطبائی که دانشجوی دوره فوق ليس –برادر زاده اش 

در رابطه با گروگانها و نقش ايشان  –حقوق جزا در دانشگاه فرايبورگ است 
 :کرده بود چنين پاسخ داده است 

اينجانب در جلسه ای که در رابطه با آزادی گروگانها و شرايط آن که با حضور 
قبل از اينکه وارد جلسه بشوم . وگنشر تشکيل شده بود ، شرکت کردمکريستوفر 

وقتی ديدند . اللهی ريشو را مالقات خواهند کرددند که يک حزب آنها فکر ميکر
، بشدت متعجب شدند و شدم که من با کت و شلوار و کراوات  شيک وارد جلسه

، بحث و گفتگو انجام نی زبان شيک پوش مالقات کرده اندديدند که با يک آلما
ی اما بعد از آن سريع حزب جمهور. گرفت و قرار و مدار ها گذاشته شد

 . اسالمی و دولت مرا دور زدند و حل مسئله را در دست گرفتند 
، همان موقع در تهران به آقای بنی بود آقای طباطبائی بعد از اينکه دور زده شده

صدر رئيس جمهور اطالع داد که آقای خمينی وی را بدون اطالع رياست 
 .، مامور مذاکره با آمريکايها کرده است یجمهور

، هيچيک از طرفين بروز ندادند که چگونه آقای طباطبائی بعد از دور زدن
 .چهار شرط فوق موجوديت پيدا کرده است 

سپس حزب جمهوری اسالمی و مجلس از يکطرف با جمهوری خواهان به زد و 
بند پرداختند و از طرف ديگر همان چهار شرط ذکر شده را مبنای بحث در 

، ولی چون کارتر قرار دادندر مجلس با دولت مجلس و بعد از تصويب آن د
بعلت زد و بند با جمهوری خواهان کار تصويب شرايط آزادی گروگانها را 

، ضربه ز شکست در انتخابات رياست جمهوری، کارتر نيز بعد ار انداختندبتاخي
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، از از اين به بعد مطالعه خواهيد کردخود را به ايران وارد کرد و به شرحی که 
 . د داری ورزيد اجرای شروط ذکر شده خو

کار رسيدگی به آزادی گروگان ها که قاعدتا ً می بايستی خود مجلس و کميسيون 
کمسيون ويژه هفت نفره   امور خارجه مجلس مورد بررسی قرار دهد، به يک 

آقايان علی اکبر : واگذار گرديد که اعضای کمسيون ويژه عبارت بود از
سيد هادی خامنه ای، محمد کاظم  ای،  پرورش، محمد يزدی، سيد علی خامنه 

  ۳.بجنوردی، ناطق نوری  و سيد محمد موسوی خوئينی ها
جالب توجه اين که به جز آقای پرورش، شش عضو ديگرکمسيون ويژه 

جمهوری   از روحانيون و چهار عضو آن رسماً  از شورای مرکزی حزب 
طرح گروگان اسالمی است به ويژه آنکه آقای موسوی خوئينی ها که خود در 

عضو دائمی و فوق شورای  سپس  گيری و اشغال سفارت شرکت داشته است و 
، در سفارت آمريکا بود، در اين کميسيون ويژه ط امامرهبری دانشجويان پيرو خ

  .عهده دار است نيز نقش سخنگوی کميسيون را 
عليرغم انتخاب کميسيون ويژه برای رسيدگی به چهار شرط تعيين شده برای 

اين تأخير  علت  ادی گروگان ها، باز مجلس آن را به تعويق می انداخت که آز
برای مردم و کسانيکه خواهان استقالل و آزادی کشور بودند و احساس خطر 

خواهيد خواند علت عقب  شرحی که  می کردند قابل هضم نبود تا اينکه بعدا ً به 
  .انداختن ها و تعلل کردن در کار معلوم گرديد

هر حال، بعد از اعالم چهار شرط آقای خمينی و در پيش بودن  به   
رئيس  ، کارتر ۱۳۵۹مهر ماه  ۳۰انتخابات رياست جمهوری آمريکا در تاريخ 

آمريکا حاضر به پذيرش چهار شرط تعيين شده آقای خمينی گرديد، سه  جمهور 
شاه به  باز گرداندن اموال  شرط آن را پذيرفت و در مورد شرط چهارم آن يعنی 

ايران گفت دادگاههای آمريکا بايستی محاکمات طوالنی و پيچيده ای را انجام 
    .دهند

جان تراتز سخنگوی وزارت امور خارجه «طبق گزارش خبرگزاری فرانسه 
ها به زودی  گروگان  آمريکا اظهار داشت محافل سياسی در اين کشور اميدوارند 

ايی در مورد آمادگی آمريکا برای وی گفت مطمئن نيست سخنان رج. آزاد شوند
اساسی بنا شده است؟ تراتز  خمينی بر چه  قبول چهار شرط پيشنهادی آيت هللا 

افزود با اين که کارتر و ماسکی سه شرط پيشنهادی آيت هللا خمينی را پذيرفته 
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شاه مخلوع است می تواند مشکالتی به  باز گرداندن ثروت  اند، شرط چهارم که 
  .وجود آورد

وی گفت ازآنجا که ازمقدار ثروت شاه مخلوع اطالعی نداريم ونمی دانيم درکجا 
تراتز گفت، برای باز  نمی توانيم آن را به ايران بفرستيم،  متمرکز شده است،

گرداندن ثروت شاه مخلوع به ايران دادگاه ها ی آمريکا بايد محاکمات طوالنی و 
      ۴» .پيچيده ای را انجام دهند

 
نجام کارتر چهار شرط را پذيرفت و در حالی که فقط چند روز به و سرا

در  گروگان ها  انتخابات رياست جمهوری آمريکا باقی مانده است، موضوع 
. آمريکا اهميت خاصی پيدا کرده و بدين علت کارتر هر چهار شرط را پذيرفت 

ت در مطبوعاتی گف طی مصاحبه ای  ادموند ماسکی وزير امور خارجه آمريکا «
انتظار نتايج اجالس امروز مجلس شورای اسالمی در باره شرايط آزادی 

هللا خمينی را بررسی کرده ايم  تاکنون  شرايط آيت  وی افزود . گروگان ها است
و اگر مجلس ايران شرايط اضافی برای آزادی گروگان ها مشخص کند، 

     ۵».آمريکا بوجود می آيد مشکالتی برای 
 

يونا يتد پرس از نيويورک به نقل از آخرين شماره مجله بنا به گزارش 
شرط آيت  چهار  جيمی کارتر طی ارسال پيام خصوصی به ايران، » نيوزويک«

اين هفته نامه به نقل از   ۶» هللا خمينی را برای آزادی گروگان ها پذيرفته است
ر قبال آزادی کارتر همچنين د «نوشت  منابع اروپايی که متن پيام را خوانده اند ، 

از جمله لغو تحريم اقتصادی و . گروگان ها پيشنهاداتی به ايران کرده است
روابط سياسی بين واشنگتن  و تهران،  ، تجديد صنعتی و  فروش لوازم نظامی

حمايت آمريکا از تشکيل کميته ای برای بررسی اتهامات ايران عليه آمريکا، 
     ۷».به اين پيشنهادات نداده اند هنوز جوابي می شود مقامات ايرانی  گفته 

جمهوری  چرا اين مسئله را اينقدر لفت دادند، تا اين که کارتر انتخابات رياست 
گروگان ها زمانی به وقوع پيوست که ريگان سوگند رياست  را باخت و آزادی 

اين تعلل عمدی ابتدا نظر آيت  به دنبال جستجوی علل . جمهوری ياد کرده بود
آيت هللا منتظری در مورد حل مسئله گروگان ها به  .ظری را می آورممنت هللا 

خمينی  جمهوری کارتر در مالقاتی که با آقای  هنگام نزديکی پايان رياست 
من  يک مالقاتی با امام داشتم  زمانی که انتخابات ...«: داشته است می گويد
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رو به پايان کارتر  نزديک می شد، مدت زمان رياست جمهوری  آمريکا داشت 
آمريکا بر  می رسيد و پيش بينی می شد که که يک نفر از حزب جمهوری خواه 

پيروزی انقالب ما اين بود که يک  سر کار بيايد، من به امام گفتم يکی از عوامل 
در ايران به وجود آمد و  -نظام شاه  با فشار دموکرات ها بر  -فضای باز سياسی 

فضا خيلی نقش داشت من نمی خواهم بگويم کارتر  کارتر در به وجود آمدن اين 
همان وقت که در زندان بوديم يکی از زندانيان با  آدم خوبي است ولی ما 

می آيد و مشکالت حل می شود ) جيمی کارتر(جيمی جون  خوشحالی می گفت 
باالخره همين ايجاد زمينه باعث شد که نيروها . زندان آزاد می شويم  و ما از 
پيروزی  با خونريزی کمتر به فعاليت کنند و حداقل انقالب به سرعت و  بتوانند 

حل کنيم  ، من  به ايشان گفتم باالخره ما يک روز بايد قضيه گروگان ها را برسد
باالخره . بشود خيلی بهتر است ، اگر در زمان کارتر و با ابتکار خود ما حل 

جمهوری خواه ها  ند، دموکرات ها در آمريکا بهتر از جمهوری خواه ها هست
. سرمايه دارهای يهودی بيشتر در آنها نفوذ دارند بيشتر با اسرائيل نزديکند و 

اين يک مسئله : گفتم » خبر نداريم از اين غيبها که شما می گوييد ما «امام گفتند 
واضحی است ما بايد روی مسائل مختلف دنيا حساب کنيم و مطابق منافعمان  

است که تحت  به اين ها داده بشود بهتر از آن  امتيازی  حرکت کنيم ، اگر يک
فشار مجبور شويم در زمان جمهوری خواهان اين مسئله را حل کنيم ، ممکن 

شکست بخورند و جمهوری خواه ها  مسئله دموکرات ها  است به خاطر همين 
 سر کار بيايند، که ظاهرا ايشان مسئله را به مجلس شورا محول کرده بودند و در

  ۸».آمريکا تصويب نشده بود مذاکره با  مجلس 
 

نظر به اينکه کارتر « مرحوم مهندس بازرگان در اين رابطه می گويد 
گروگان ها  شدن  برای تبليغات انتخابات رياست جمهوری عالقه فراوان  به آزاد 

داشت، مجدداً  شرايط مساعد فراهم گشت و کارتر آمادگی خود را برای قبول 
اعالم نموده ولی تعصب  طرف امام  محکم و معقول عنوان شده از  چهار شرط

ورزی های عناصر افراطی و تعلل های عمدی مجلس و دولت، تصميم گيری و 
موضوع به لحاظ دولت در حال خروج آمريکا  انداخت که  توافق را آنقدر عقب 

انيه يا سرانجام با قبول بي. منتفی و دست ايران از آتوهای برنده خالی گرديد
شکسته و دست پاچه الجزايری ها که واسط بين ايران و  موافقتنامه سر و دست  
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نگوئيم به زيانبارترين  آمريکا شده بودند، گروگان ها به ارزانترين بهانه اگر 
  ۱۰».تحويل داده شدند   ۹شرايط

 
ای  در نامه ۱۳۵۹مرداد  ۲۷آقای قطب زاده وزير امور خارجه در تاريخ 

در مورد  های آن  مجلس ضمن توضيح افکار عمومی جهان و دولت  مشروح به
نگهداری گروگان های آمريکايی و عواقب اقتصادی و سياسی آن برای 

دوره رياست جمهوری  پايان  جمهوری اسالمی  پيشنهاد کرد که اگر قبل از 
کارتر و به دست دولت وی گروگان ها آزاد شوند به نفع جمهوری اسالمی است 

است که کوشش آن ها هم همين است که  خواهان   سروکار ما با جمهوری و اال
: قسمت هايی از نامه وی به قرار زير است. آزادی گروگان ها به تأخير افتد

ايجاد » بعث عراق«ای که آمريکا از طريق نوکرش  جنگ فرساينده  عوارض «
به فقدان  جه کرده است در رابطه با تضعيف نيروهای ما با سرعت زيادی با تو

و تحليل رفتن  امکانات و تجهيزات نظامی از يک سو و اثرات  لوازم يدکی 
ما از سوی ديگر قابل  محاصره اقتصادی غرب در کارخانه ها و کارگاه های 

در تمام  دنيا ديپلمات های جاسوسی که با مدارک زنده در حال ... انکار نيست  
اخراج می  ر سياسی نامطلوب به عنوان عنص  جاسوسی دستگير می شوند،

گردند و تا به حال در روی زمين سابقه ندارد که يک عنصر سياسی حتی به 
رويارويی ما با جهان فعلی  محکوم شده باشد و به همين دليل  عنوان جاسوس 
  :قطب زاده در بخش ديگر نامه گفته است  ۱۱» .ادامه خواهد يافت

حتی يک کشور در روی  عيت آن است که اما از جهت انعکاس بين المللی واق«  
زندانی کردن  آن ها  زمين وجود ندارد که با گروگان گيری و به خصوص ادامه 

طور خصوصی و بعضا ً علنی و عمومی  موافق باشد اين مخالفت  را بعضا ً به 
دادگاه ديوان الهه است که در آن قاضی  عنوان کردند و بهترين نمونه آن 

قضات کشورهای غربي و قضات کشورهای جهان  قمارش، شوروی و يکی از ا
آزادی گروگان ها رأی دادند و در عين اين که تجاوزات آمريکا  سوم باالتفاق به 

که  کمتر کشوری در دنيا است که محکوم نکرده باشد و يا بتواند  به ايران را 
هان خوا نکته ديگر آن که ما اطالع داريم که حزب جمهوری  ۱۲».محکوم نکند

سخت می کوشد که حل  آمريکا برای موفقيت در مبارزات انتخاباتی دور اينده 
واضح است در  مسئله گروگان ها به بعد از انتخابات آمريکا موکول شود و 
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موقع که اين مسئله حل شود ما در جهت  چنين صورتی تا چهار سال اينده هر 
     ۱۳».  خواست حزب جمهوری خواه آمريکا عمل کرده ايم

می شنويم که بعضی می گويند بگذاريد مسئله «در اين ميان جالب است 
جمهوری   گروگان ها چند ماه ديگر حل شود و اين همان نغمه ای است که 

وی در رابطه با بهترين وقت آزادی   ۱۴».خواهان امريکا را خوش آيند است
اگر برای  گيريم که می  در مجموع چنين نتيجه «: گروگان ها متذکر می شود

بررسی شرايط آزادی گروگان ها از يکسو و تأمين منافع ما از سوی ديگر به 
. ينده وجود داردآدر يک ماه  موقعيت فقط  تيم اين دنبال موقعيتی مناسب هس

  ۱۵».فراموش نکنيم که هدف اصلی ما تأمين منافع اساسی ما است
تا کارتر بر سر کار  آقای محمد منتظری هم در يکی از جلسات مجلس فرياد زد،
  .شد  است گروگان ها را آزاد کنيد و گر نه دچار ريگان خواهيد 

 

  معامله با دسته ريگان 
با امعان نظر در مورد مطلب ذکر شده توسط آيت هللا منتظری به آقای    

مطلب  و   ۵۹مرداد  ۲۷خمينی و نامه مرحوم قطب زاده به مجلس در تاريخ 
مرحوم مهندس بازرگان در رابطه با حل مسئله گروگان گيری و صحبت آقای 

ايست گذارد که می ب باقی نمی  محمد منتظری در مجلس جای شک و شبهه ای 
معامله ای با دسته ريگان بوقوع پيوسته باشد که مجلس کار بررسی وآزادی 

به تعويق   ۱۶تعلل های عمدی جمهوری کارتر با  گروگان ها را در زمان رياست 
اينها و مطالب ديگری که به دنبال خواهد آمد، همه نشانه هايی از وجود . انداخت

ه دولت و مجلس وحزب جمهوری حکايت می کنند، ک سراری با گروه ريگان  ا
بدست کارتر  اسالمی در زمانی که بهترين شرايط برای آزادی گروگان ها 

اين مسئله نمی  حل مسئله تعلل بخرج داده و عمداً  مجلس به بود، در  بوجود آمده
  .است  پرداخته

 و خيلی سفيهانه و غيرعاقالنه است که بگوئيم زعمای قوم آقای بهشتی و دار
چنين تعلل می   و آقای خمينی نمی فهميدند که اين  -دولت و مجلس  -ش دسته ا

ورزيدند و يا اين که خيلی ساده انديش بودند و به علت ساده انديشی اين گونه 
  .عمل کردند

 



 ۲۸٤        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

به نظر اينجانب کليد حل معما را در انتخاب آقای بنی صدر به رياست 
رياست  بنی صدر به  بعد از انتخاب آقای. جمهوری بايستی جستجو کرد

يی نمی شود جمهوری و بعد از اين که مشخص شد که ايشان را نظير آقای رجا 
امضاء گام  وی به ماشين  ، در خط حذف و يا تبديل به عاملشان تبديل کرد

برداشتند و قدم به قدم سعی کردند که در اين راه آقای خمينی را نيز با خود 
خارجی ها مراجعه  ينکه به اسناد و مدارک همراه و همگام سازند، لذا بدون ا

کنيم از قرائن و شواهد پيداست که می بايستی با دارودسته ريگان يعنی حزب 
روزها در آن جو برانگيخته شده  آن . معامله ای انجام گرفته باشد جمهوری خواه 

بود و حادثه ای که   و بحران که خط استبداد با خط آزادی در تقابل همه جانبه
جامعه را از هدف اصلی که کسب آزادی و  در کشور آفريده می شد،  روز  هر

احساسی و  بود باز می داشت و وی را به کارهای  استقالل خود و کشور
ديکتاتوری «ساخت تا مانع و رادعی برای پيروان  حساسيت برانگيز وادار می 

مهوری وحزب ج  ۱۹بهشتی يعنی آقای » ۱۸ديکتاتوری ملی«و يا   » ۱۷صلحا
  .کردن تمامی ارکان قدرت باقی  نماند اسالمی، جهت قبضه 

 
در ذهن آقای خمينی با زيرکی خاص خود تا آن زمان  اينکه با توجه به

افتاده بود که وی به دنبال  ،کمبلين قوم به داليلی که جای بحث آن اينجا نيست
آقای بهشتی حقيقت است و نه تأسيس قدرت جديد در لباس دين و همچنين  و  حق 

  سر نخ   نيز با استادی خاصی و با مخفی شدن پشت کوه خمينی، کمتر از خود
باقی می گذاشت، اما آقايان باهنر و رجايی پته را به آب می دادند و هدف اصلی  

  .را تقريبا ً آشکار می ساختند 
حزب جمهوری اسالمی، بعد از انقعاد  از مؤسسان آقای دکتر محمد جواد باهنر

دراثبات اين  شرکايش  قرار داد اسارت بار الجزاير به وسيله آقای بهزاد نبوی و 
مسئله عودت گروگان ها خيلی هم «: که مسئله به نفع ايران حل شده است گفت

را به مجلس واگذار کرده  مسئله گروگان ها  ماه قبل  ۵دير شده بود، امام حدود 
جلس، به آن معنی نبود که به بودند و واگذاری سرنوشت اين جاسوسان به م

موظف شد که تصميمات متخذه را اجرا  بعد از تصميم مجلس  طول بيانجامد و 
اين  وی در پاسخ به   ۲۰».روز هم مشغول اين کار بوده است ۷۰کند و در حدود 

آمريکا التزامی هم در مورد اجرای تعهدات خود به کشور  ل که آيا دولت سئوا
دولت الجزاير را که اجرای  آمريکا بيانيه «ر اظهار داشت الجزاير گذاشته يا خي



 ۲۸٥        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

تعهدات در مقابل ايران می باشد امضاء کرده و درسطح بين اللملی هم پخش شده  
عملی نشود، ما  حال اگر اين تبادل قراردادها . است است و اين تعهدات آمريکا 

ی توانيم روی نم هيچ گونه رابطه اقتصادی، بازرگانی، سياسی در سطح دنيا را
ثالثی هم در جريان کامل آن می  قرادادی امضاء شده و کشور . حساب کنيم آنها 
     ۲۱» .باشد

 
اوال ً وقتی مسئله : آقای باهنر در اينجا به چند نکته مهم اذعان می کند

انجامد، اما  گرديد به اين معنی نبود که به طول  گروگان ها به مجلس واگذار 
ده بود و به قول وی برای تصويب چهار شرطی که آقای آزادی آنها دير ش

يا به قول خودشان نظر به  گروگان ها مشخص کرده بود و  خمينی برای آزادی 
اين که آقای خمينی بر همه اشان واليت داشته و می بايستی به فوريت انجام 

  .داده است  مجلس آن را هفتاد روز طول  پذيرد، 
هدات خود در قبال ايران سرباز زند، هيچ تضمينی برای اگر آمريکا از تع ثانيا ً

است و کشور  شده  قراردادی امضاء «اجرای آن وجود ندارد و تنها می گويد 
چگونه است که تا يک . همين و بس  ۲۲».ثالثی هم درجريان کامل آن می باشد

 جاسوسان بايستی محاکمه گفتند که  می  ی،رياست جمهور ماه قبل که همه به جز
شوند به ناگاه تغيير رأی  دادند و به قول مرحوم بازرگان زير بار بيانيه، 

که به قول آقای   ۲۳الجزايری ها دست پاچه  موافقتنامه سرو دست شکسته و 
باهنر هيچ ضمانت اجرايی نداشته رفته اند ؟ آيا خود به زبان بي زبانی نمی 

که تصور پست نخست است ؟ آقای رجايی  زير نيمه کاسه  گويند کاسه ای 
حزب جمهوری اسالمی و شرکاء آن و  وزيری را نمی کرد، حال که با پشتوانه

رياست جمهوری مبنی بر معرفی وی به مجلس به عنوان نخست  با محاسبه غلط  
از  که نمی بايستی  وزير بر کرسی نخست وزيری تکيه زده است، عالئمی را 

  .خود بروز دهد، آشکار می سازد
 

گزارش خبرگزاری ها، آقای رجايی به هنگام بازگشت از  بنا به
شرط  معتقد است که آمريکا چهار «: نيويورک در مصاحبه اش عنوان کرده که

آيت هللا خمينی را برای آزادی گروگان های آمريکايی می پذيرد، اما در مورد  
: ستاظهار داشته ا همچنين وی    ۲۴».سرنوشت آنها مجلس بايد تصميم گيری کند

 ۲۵».ما تا کنون نتايجی را که از گروگان گيری می خواستيم بدست آورده ايم«
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مصاحبه با خبرگزاری پارس در  در  ۵۹مهر ماه   ۳۰آقای رجايی در تاريخ 
مسئله گروگان ها را بدون توجه به «: مورد مسئله گروگان ها اظهار داشت

ن مصاحبه در مورد اهميت رجايی در اي. کنيم انتخابات آمريکا دنبال می  نتيجه 
دلش برای  آمريکا به هيچوجه «: گروگان ها برای دولت و ملت آمريکا گفت

و فقط به دنبال منافع خود در منطقه می گردد و اگر الزم  گروگان ها نسوخته 
بنابراين من در سفرم به نيويورک  باشد گروگان ها را برای جنگ بهانه می کند 

شده اين مسئله را برای مردم آمريکا روشن کنم تا  کردم تا به هر ترتيب سعی 
گروگان ها  آنها، دولت آمريکا جداً  حاضر به آزادی  آنها بفهمند که بر خالف 

نيست و اگر گاهی هم برای آزادی آنها فشار می آورد فقط جنبه سياسی دارد نه 
يط بررسی و اعالم شرا رجايی افزود که مجلس شورای اسالمی برای . انسانی 

مسئله که مثالً  اگر  گروگان ها روال طبيعی خود را طی خواهد کرد و به اين 
ريگان در انتخابات پيروز می شود  آنها آزاد شوند کارتر و اگر آنها آزاد نشوند 

     ۲۶».کاری نخواهد داشت
 

آقای رجايی درست زمانی چنين اظهاراتی را می کند که به دولت ايران 
آزادی  ازای  داده شده است که کارتر و دولت آمريکا، در  و آقای خمينی اطالع

و حاال آقای رجايی . گروگان ها، حاضر به پذيرش چهار شرط آقای خمينی است
به آنها بفهماند که برای  کوشش می کند  دلش به حال ملت آمريکا سوخته است که 

    ۲۷».جنبه سياسی دارد و نه انسانی«آمريکا آزادی گروگان ها 
مهم نيست که کارتر يا  اين مصاحبه آقای رجايی آشکارا می گويد که برای ما  در

اختيار می بيند، به  ريگان انتخاب شود و لذا نظر به اين که مجلس را در يد 
مجلس تعجيلی در : مجلس می گويد نوعی به مجلس امر می کند و از طرف 

ال طبيعی خود را نخواهد داشت و رو بررسی اعالم شرايط آزادی گروگان ها 
سازمان ملل که واسطه  عالوه بر اينها، کورت والدهايم دبير کل   ۲۸.طی می کند

 ۲۶در نيويورک، روز شنبه  ور آمريکا و دولت ايران بوده استبين رئيس جمه
و  ۲۹نخست وزير ديدار و مذاکراه داشته است ، دوبار با آقای رجائي ۵۹مهرماه 

ار شرط آقای خمينی برای آزادی گروگانها، قبل پيام کارتر مبنی بر پذيرش چه
در ديدار اول   .انتخابات رياست جمهوری آمريکا را به وی رسانده است از 

  :کورت والدهايم به آقای رجائي، می گويد
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دولت آمريکا متوجه شد شما تشريف می آوريد، گفتند عالقمند به حل مسائل « 
قبول کنند و از من  گفته اند حاضرند  هستند و گفتند هر چهار شرطی را که امام

البته اين ممکن است . خواسته اند که شخصا ً اين مسائل را به عرض شما برسانم
عالقمند نيستيد که با آمريکا يی ها  در اختيار مجلس باشد، ولی چون شما 

صحبت کنيد، ممکن است يکی را مأمور کنيد که نحوۀ اجرای چهار شرط 
  .گرفته وارد مذاکره بشود عهده پيشنهادی امام را بر

همانطور که می دانيد مجلس هنوز نظر خود را نداده است ولی من : رجائي
 ۳۰ » .را بکنم بعنوان دولت سعی می کنم که در اولين فرصت اقدامات الزم 

ديدار دوم کورت والدهايم با آقای رجائي که بعد از سخنرانی ايشان در شورای 
  .آقای رجائي می پرسد م می پذيرد، دبير کل سازمان از امنيت سازمان ملل انجا

آقای نخست وزير آيا شما اختياری برای مذاکره با مقامات آمريکايی  -س« 
 داريد؟ اگر شرايط را قبول کردند آيا چه ضمانت اجرائي دارد؟

تصميمات آنها صد در صد اجراء . پارلمان و دولت، منتخب مردم هستند: ج
  .است ه که مجلس از تأييد کامل نيز برخوردار خواهد شد به ويژ

  آيا می توانيد بگوئيد که يکی از شرايط مجلس عذرخواهی خواهد بود؟ -س
گذشت زمان و مطالبي که افراد مسئول در دولت آمريکا گفته اند بنظر من  -ج

آنرا روی کاغذ  اين شرط را آن چنان عملی کرده که فقط بايد دولت آمريکا 
به نظر ما آنقدر روشن است که اجرای اين شرط بعلت انسانی بودنش بياورد و 

بلکه می تواند به عنوان يک قدم برای  نه تنها ساده تر از ساير شرايط شده است 
جلوگيری از تجاوز در آينده تلقی شود و به اعتقاد ما يکی از مراحل توبه که 

  .تلقی خواهد شد معنوی هر دولت نيز می تواند با شد، نشان دهندۀ تکامل 
آيا با همه اين حرفها اگر شرايط از طرف دولت آمريکا قبول شود گروگانها  -س

  قبل از انتخابات رئيس جمهوری آزاد خواهند شد؟
زيرا ما بدنبال حل مسأله . برای مردم ما انتخابات آمريکا مطرح نيست -ج

گويم که اگر ب گروگانها هستيم و نه انتخابات رئيس جمهوری ولی می توانم 
مجلس هر لحظه که بگمانم چندان دور نخواهد بود، نظرش را اعالم کند، از 

   ۳۱ ».نظر دولت ايران مسأله قطعی است
آقای رجائي پس از سخنرانی در شورای امنيت، در يک کنفرانس مطبوعاتی در 

از آقای رجائي . داد مقر سازمان ملل شرکت کرد و به سئوال خبرنگاران پاسخ 
  :ال شدسئو
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مليون دالر اسلحه در آمريکا دارد آيا شما سعی می کنيد که  ۴۰۰ايران  -س« 
  اين وسايل را بگيريد؟

. آمريکا به کشور ما تعهدات و بدهی زيادی دارد. اين مسئله مهم است -ج
تانک ادامه نمی  همانطوريکه بارها اعالم کرده ما جنگ را به اتکای هواپپما يا 

هرگاه اين وسايل را . وال ً نيازمند به اين وسايل نمی دانيمدهيم و خود را اص
اگر آمريکا ندهد که نخواهد . خواهيم داد بگيريم با هواپيما و تانک به جنگ ادامه 

داد ما به اتکای به اسلحه ای که خود می سازيم ولو ابتدايی جنگ را تا نابودی 
 ۳۲» .خواهيم داد کامل دشمن ادامه 

آمريکايی ها چند بار تکرار : که جای تأسف نيز دارد اينکه  خوشمزه تر از همه
رياست جمهوری عالوه  کرده اند، در صورت آزادی گروگانها قبل از انتخابات 

آقای . بر پذيرش چهار شرط، اسلحه های خريداری شده را هم تحويل می دهيم
والدهايم گفتگوی آقای رجائي با کورت . دهند رجائي مرتب می گويد که آنها نمی 

و پاسخ آقای رجائي به خبرنگاران در مورد گرفتن اسلحه های خريداری شده، 
از آن دارد که زد و بند پنهانی با جمهوريخواهان در مورد آزادی  دقيقاً  حکايت 

از زد و  و اينچنين آشکارا اظهار نظر کردن حکايت . گروگانها انجام گرفته است
و يا عتبراف خواه آمريکايی نمی کند ؟  بند با دسته ريگان و حزب جمهوری

  . اولوالبصار
 

 کشف معامله با ريگان
صرفنظر از اين که خارجی ها چه مدارک و اسنادی را در رابطه با 

توجه به  ار داده اند و با انتش مسئله آزادی گروگان ها و معامله با دسته ريگان 
مسئله را دنبال می کنيم تا  ی که همان زمان در تهران انتشار پيدا کرده بوداسناد

  .شود آشکار می  ببينيم از خالل اين ها چه چيزهايی 
 

 کارتر از طرح ريگان پرده بر می دارد
ناظران سياسی می گويند که آزادی گروگان ها کارتر را در انتخابات 

مقامات   درحالی که کاخ سفيد و ديگر  -رويتر –واشنگتن «. پيروز می گرداند
اميد به آزادی گروگان ها دارند و مجلس اسالمی قرار است روز  رسمی آمريکا

بررسی قرار دهد منابع   شرايط آزادی گروگان ها را مورد ) فردا(يکشنبه 
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سياسی اظهار می دارند آزادی گروگان ها عامل مهمی در انتخابات آمريکا 
تی هم اکنون در مبارزات انتخابا کارتر که  محسوب می شود و باعث پيروزی 

     ۳۳».عقب تر است می شود
مجلس شورای اسالمی جهت بررسی کميسيون ويژه در باره آزادی گروگان ها 

     ۳۴.جلسه غير علنی تشکيل داد
مخفی ريگان برای آزادی گروگان ها پرده بر  کارتر برای اولين بار از طرح 

يک نطق  طبق گزارش يونايتد پرس از واشنگتن کارتر در «. می دارد
کارتر گفت  .متهم کرد» پخش کود اسبي«را به  انتخاباتی، جمهوری خواهان 

. کود اسبي پخش کنند جمهوری خواهان عادت دارند درست قبل از انتخابات 
  .»درست مثل کارتر«در جواب او گفت  ريگان هم در کلمبوس 

کارتر همچنين طرح های مخفی ريگان را برای آزادی گروگان ها به طرح های 
گفت هنوز هم  کرد و  تشبيه  ۱۹۶۸فی نيکسون طی جنگ ويتنام در سال مخ

ريگان پيوسته کارتر را به خاطر سياست . کسی از اين طرح ها مطلع نشده است
و به همين علت   ۳۵».کرده است گيری معرفی  غلطی که داشته مسئول گروگان 

بر  ۲۰۰۱در نخستين روز رياست جمهوری خود در سال ) پسر(جرج بوش 
مربوط به سازش بر سر گروگان ها  انتشار اسناد  اساس سندی که امضاء کرده 

      ۳۶.را ممنوع اعالم کرده و آن را همچنان يک سردولتی خوانده است
روز به انتخابات رياست جمهوری آمريکا باقی نمانده است،  ۵در حالی که 

گروگان  آزادی   شرايط ۵۹آبان  ۸مجلس شورای اسالمی که قرار بود پنجشنبه 
ها را بررسی و اعالم کند، بدليل از اکثريت انداختن جلسه، شرايط اعالم 

مجلس شورای  و تصويب  به درخواست عده ای از نمايندگان مجلس . نگرديد
) ۵۹آبان ۴( اسالمی کميسيون ويژه رسيدگی به مسئله گروگان ها روز يکشنبه 

   ۳۷.تشکيل شده بود ارائه کرد ی جلسه که غير علن گزارش کار خود را در يک 
مجلس از استماع اين گزارش در چندين جلسه غير علنی در مورد اين گزارش « 

آزادی گروگان ها قرار  بحث و شرايط الزم برای  بحث و گفتگو کرده و نتيجه 
ولی عده ای از . در جلسه مطرح شود) ۵۹آبان  ۸پنجشنبه (بود امروز 

فعلی مفيد نمی دانستند و بدين دليل با  ا را در شرايط گروگان ه نمايندگان قضيه 
نفر را برای بررسی  ۱۸۰عدم شرکت خود در جلسه، مجلس اکثريت الزم يعنی 

    ۳۸».نکرد گروگان ها پيدا  
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نمايندگانی که موافق مطرح شدن «و بنا به گزارش خبرنگار پارلمانی کيهان 
حساس فعلی و در  توجه به شرايط  معقتدند با گروگان ها در شرايط فعلی هستند 

نوامبر که مصادف با  ۴پيش روی داشتن انتخابات رياست جمهوری آمريکا در 
می باشد امتيازات  گيری توسط دانشجويان پيرو خط امام  سالروز گروگان 

بيشتری را می توان از آمريکا و جناح دموکرات ها کسب کرد چه امکان اين 
رياست جمهوری آمريکا ايران اين موقعيت  انتخابات  وجود دارد که پس از پايان 

  ۳۹».ويژه را از دست بدهد
در مقابل جناح مخالف معتقدند با توجه به جنگی که آمريکا توسط عراق بر «و 

انتخابات رياست  دليل  ما تحميل کرده است مطرح کردن مسئله گروگان ها به 
از قدرت های آمريکا می  جمهوری آمريکا دادن يک امتياز ويژه به يک جناح

همچنين در اين شرايط در اذهان  ندارند و  باشد که در نهايت هيچ فرقی با هم 
 ۴۰».عمومی دنيا چنين القا خواهد شد که ايران از موضع ضعف حرکت می کند

مورد شرايطی که مجلس در اين چند روزه برای  پارلمانی کيهان در  خبرنگار 
پايه  اساس و «فته است کسب اطالع کرد که آزادی گروگان ها در نظر گر

از ... آزادی گروگان ها همان چهار شرط امام خمينی است  شرايط ايران برای 
 ۸آمريکا، ايران به جز جمله در مورد آزاد کردن اموال ايران در بانک های 

ميليارد  ۲۱دالر ذخيره ارزی که در بانک های آمريکا بلوکه شده است  ميليارد 
شود و  گردان دارد که بايستی جايش روشن  يز در حسابي به نام تنخواه دالر ن

همچنين ساير مطالبات ايران بعالوه سالح ها و قطعات يدکی که آمريکا پول آنها 
      ۴۱».تحويل داده  شود شاه  دريافت نموده است و بايستی به ايران  را در زمان  

ظر می ها مطرح می کنند به ن آنچه که خبرگزاری ها در مورد گروگان«ولی 
اما لزوم اجرای  . بپذيرد را برای آزادی گروگان ها  رسد که آمريکا شرايط ايران

اين شرط آزادی گروگان ها تا قبل از تاريخ انتخابات رياست جمهوری آمريکا 
    ۴۲».می باشد

ر آقای هاشمی رفسنجانی برآن حاکميت داشته د آيا از اکثريت انداختن مجلس که 
زبان آقای رجايی لو  در رابطه با مطلبي نيست که از  ۵۹آبان  ۸روز پنجشنبه 
مجلس روال طبيعی خود را طی خواهد کرد و به اين مسئله که « رفته است که 

نشوند ريگان در انتخابات پيروز می شود  اگر آنها آزاد شوند کارتر و اگر آزاد 
نمی رساند که مجلس در جهت  و آيا اين به تنهايی ۴۳».کاری نخواهد داشت 

کرده است ؟  رفسنجانی و حزب جمهوری و دولت عمل  خواست آقای هاشمی 
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ً در مجلس حاضر  عده ای که موافق بحث آزادی گروگان ها بوده اند که قطعا 
هستند که مطرح کردن مسئله  پس کسانی که حاضر نشده اند کسانی . شده اند می 

ناگهان چه حادثه ای  فعلی مفيد نمی دانسته اند، آزادی گروگان ها را در شرايط 
 آبان آن را مفيد تشخيص داده ۱۱بعد، يعنی در  پيش آمده که همانها در سه روز 

آبان طرح  ۱۱علت آن نيست که وقتی در  اند و همه در مجلس حاضر شده اند ؟ 
با  تشخيص داده درست زمانی است که مسئله انتخابات طبق توافق مسئله را مفيد 

 سود وی تمام شده است ؟ دسته ريگان به 
اگر بگوئيم که نمايندگانی که مجلس را از اکثريت انداخته اند، مخبط بوده و نمی 

اند بر همان سياق  شده  فهميده اند که چکار می کنند و سه روز بعد هم که حاضر 
گری بوده اند که در اين صورت الزم می آمده به جای رفتن به مجلس به جای دي

اينجانب به گوش خود شنيده و ناظر به  که  کمی عقب تر مطلبي را . می رفتند
  .ام در اين رابطه آورده خواهد شد  مسئله بوده

 
جيمی کارتر اعالم کرد به محض آزادی گروگان ها لوازم يدکی به 

شنبه  جيمی کارتر در مباحثه تلويزيونی که سه «ايران تحويل داده خواهد شد  
با رقيب انتخاباتی خود داشت گفت به محض آزادی گروگان ها، )  ۵۹ان آب ۶(  

کشور ارسال می  اين  آمريکا لوازم نظامی که ايران قبالً  سفارش داده بود به 
مليون دالر ارزش دارد  در رژيم  ۴۰۰سالح ها و لوازم مذکور که   ۴۴».دارد

سال آن به ايران به گذشته ار ژانويه  اما در . شاه مخلوع خريداری شده بود
  .دستور کارتر ممنوع شد

در رابطه با اين سئوال که در  ۵۹مهر ماه  ۳۰کارتر قبالً  نيز در تاريخ    
گفته بود  يا نه  صورت آزادی گروگان ها با ايران تجارت نظامی خواهيد داشت 

 اما اگر گروگان ها آزاد شوند وسايل. من فکر نمی کنم  چنين کاری انجام دهم «
نه تنها   ۴۵».تحويل می دهم  به آنها  نظامی را که ايران قبالً  خريداری کرده بود 

اينان با آزاد نکردن گروگان ها مانع ارسال لوازم نظامی که در زمان جنگ 
بود شدند، بلکه يک فرصت  از نان شب  برای کشور ضروری تر  تحميلی

بود را نيز از دست دادند   آمدهاي که در جهت منافع ايران پيش  تاريخی و طاليی
  ؟  به کشور نيست  و آيا اين به تنهايی خيانت 
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  آنچه که من شنيدم 
در محل ستاد مشترک  ۵۹آبان  ۹شورای عالی دفاع بعد از ظهر جمعه 

  .داده بود تشکيل جلسه  ارتش جمهوری واقع در چهارراه عباس آباد تهران 
رياست دکتر سيد ابوالحسن بنی صدر  ششمين جلسه شورای عالی دفاع به« 

نخست وزير و   ريئس جمهور و فرمانده کل قوا و با حضور محمد علی رجايی 
حجت االسالم هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس شورای اسالمی، حجت االسالم 

شورای عالی دفاع، علی اکبر   خامنه ای و دکتر چمران نمايندگان امام در 
ار فالحی جانشين ريئس ستاد مشترک ارتش پرورش نماينده مجلس و تيمس

فکوری وزير دفاع و فرمانده نيروی هوايی،   جمهوری اسالمی ايران، سرهنگ 
مرتضی رضايی فرمانده سپاه پاسداران و حجت االسالم محمد منتظری اعضای 

  ۴۶».دفاع تشکيل جلسه داد  شورای عالی 
ای بنی صدر به محل اينجانب عصر روز جمعه برای انجام مذاکره ای با آق

تشکيل شده  جلسه  رفتم وقتی  به آنجا رسيدم ) ستاد مشترک(شورای عالی دفاع 
من با تنی چند از آشنايان دبير خانه ستاد و . بود و مشغول گفتگو و مذاکره بودند

تشکيل جلسه نشسته بوديم و با هم گفتگو  بيرونی محل  مسئول تلفن آنجا، در اتاق 
بودم تا پس از پايان جلسه با آقای بنی صدر ديدار و گفتگو  می کرديم و منتظر

مسئول تلفن گوشی را . و بيص از خارج به آنجا تلفن شد اين حيص  در . کنم 
گفت به  تلفن از نيويورک و پشت خط آقای شمس اردکانی بود که می . برداشت

لسه شورای همه جا تلفن زده ام و گفته اند که آقای هاشمی در ستاد مشترک در ج 
جلسه است و مشغول  در  تلفنچی گفت بله آقای هاشمی فعالً  . عالی دفاع است

آقای شمس اردکانی گفت لطفا ً به آقای هاشمی بفرماييد . مذاکره و بحث هستند
  .ايشان گفتگو کنم  با  کار فوری دارم و الزم است چند لحظه 

. به آقای هاشمی اطالع دادتلفنچی، تلفن را گذاشت و به اتاق محل جلسه رفت و 
به خود مکالمه را می   د آقای هاشمی آمد بيرون و ما هم که آنجا نشسته بوديم خو

و من از جوابي که آقای هاشمی به شمس اردکانی داد به مسئله پی بردم،  شنيديم 
آنجا به آنها چه بگوئيم و چه جوابي بدهيم و   آقای شمس اردکانی پرسيد که ما در 

اين که جلسه قبلی اکثريت را از دست داده بود و شرايط تصويب نشده  آنها از
آقای هاشمی . حال ما به آنها چه بگوئيم . و گله می کنند هستند  است ناراحت 
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قريب به اين مضمون گفت، شما هيچ نگران نباشيد و صد در صد به آنها 
خواهد کرد و  بدهيد که مجلس در جلسه يکشنبه خود، شرايط را تصويب اطمينان  

و  شما به قرا  هيچ جای نگرانی نيست و نمايندگان در اختيار ما هستند و 
وپس از اين مکالمه کوتاه آقای هاشمی به جلسه . مدارهای خود عمل کنيد

کوتاه استنباط  از اين مکالمه  بازگشت و ماها به هم نگاهی کرديم و خنديديم و من 
ها گذاشته شده است و جلسه قبلی مجلس را  کردم که قرار و مدارها با آمريکايی

مقابل رقيبش فرصت را از  اند تا اوالً  کارتر در  بطور عمد از اکثريت انداخته 
که فقط دو روز به  ۵۹آبان  ۱۱دست بدهد و ثانيا ً وقتی در جلسه روز يکشنبه 

گروگان ها تصويب شود، ديگر کار از کار  مانده است، شرايط آزادی  انتخابات 
و . است گذشته است و زمان از دست کارتر برای استفاده انتخاباتی بيرون آمده 

  .خواسته های خود رسيده اند اينها نيز به 
 

  تصويب شرايط آزادی گروگان ها
در يک جلسه  ۵۹آبان  ۱۱مجلس شورای اسالمی در تاريخ يکشنبه 

را با  ها  گان ماده ای کميسيون ويژه رسيدگی به مسئله آزادی گرو ۴علنی طرح 
قبل از اين که چهار ماده تصويبي مجلس آورده     ۴۷.اکثريت آراء تصويب کرد

رشت که پرده از بعضی  نماينده  شود، قسمت هايی از سخنان آقای محمد خزائي 
در جامعه چند مسئله مطرح «: از مسائل بر می دارد در زير آورده می شود 

مسئله گروگان ها را لفت داد تا رسيد به دو  اينقدر  اول اينکه چرا مجلس . است
من  به همه می گويم که دير شدن مسئله تنها . روز مانده به انتخابات کارتر

    ۴۸».بود عادی کار مجلس  دليلش روال 
مسئله اينجاست که در دنيا اين طور وانمود «: آقای خزاعی اضافه می کند   

زانو در آورده  را به  البي ترين افراد کرده اند که مسئله گروگان گيری حتی انق
 -۲خسته شدن ايران از گروگان ها  -۱: تبليغات بر سه محور بوده است. است

آمريکا موظف است در قبال  که  جلوه دادن اين مطلب که نفی قراردادها يی 
اين طور وانمود شده که ايران با آمريکا قرارداد بسته  -۳ايران انجام دهد 

    ۴۹».است
جامعه، از آن بو برده و مطرح شده بود، در مقام نفی  قای خزاعی به آنچه که آ

  آزادی گروگان ها  لفت دادن عمدی مجلس در مسئله  -۱. آنها سخن گفته است
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بويژه آزاد (چشم پوشی و يا نفی تعهداتی که آمريکا موظف به انجام آن بود  -۲ 
  )  پرداخته بود آنها را  کردن لوازم نظامی و يدکی که ايران قبال ً پول

که ) يعنی وارد معامله شدن با دسته ريگان(بستن قراداد با آمريکايی ها  -۳ 
انجام پذيرفته  ريگان  مطلب اولی و دومی به خاطر معامله ای است که با دسته 

است و سومی يعنی خسته شدن از گروگان ها نيز به خاطر رو شدن معامله با 
افتادنش از پرده دستپاچه  ترس برون  يان است که از جمهوريخواهان و ريگان

هر . شده و آنچه را که به آنان تحميل و ديکته کردند امضاء و به اجرا گذاشته شد
بحث خواهد شد و فعالً  به شرايط آزادی  در جای خود  کدام از اين موارد، 

  .گروگان ها می پردازيم 
 

  شرايط آزادی گروگان ها
يدگی به مسئله آزادی گروگان ها چهار شرط ارائه کميسيون ويژه رس

کميسيون   شده آقای خمينی را که به صورت زير تصويب کرده بود توسط مخبر 
مجلس قرائت گرديده و با اکثريت  ۵۹آبان  ۱۱آقای موسوی خوئنی ها در جلسه 

      ۵۰.آراء به تصويب مجلس رسيد
ه در امور داخلی ايران دخالت از آنجا که دولت آمريکا در گذشته هموار -۱« 

تضمين نمايد که   های گوناگون سياسی و نظامی کرده است لذا بايد تعهد دهد و 
از اين پس هيچگونه دخالت مستقيم و غير مستقيم سياسی و نظامی در امور 

  .جمهوری اسالمی ايران ننمايد
ين سرمايه ها و آزاد گذاشتن تمام سرمايه های ايران و در اختيار قرار دادن ا -۲ 

متعلق به دولت و يا  مؤسسات  کليه اموال و دارائي های ايران چه در آمريکا و يا 
اتباع آمريکا در ساير کشورها به نحوی که دولت جمهوری اسالمی ايران بتواند 

ريئس  ۱۳۵۸آبان  ۲۳دستور  آن استفاده کند و  به هر کيفيتی که بخواهد از 
س ازآن مبنی بر انسداد دارائيهای ايران کان لم جمهوری آمريکا و دستورات پ

آبان در مورد کليه  ۲۳شرايط عادی قبل از  گردد و بازگشت به  يکن اعالم 
انجام  روابط مالی فی مابين و رفع اثرات ناشی از اين دستوراز قبيل تهاجم های 

اقدامات الزم حقوقی و اداری از طرف رئيس جمهوری  شده و انجام کليه 
دادسراها و دادگاههای  ا جهت ابطال و الغاء و احکام صادره از طرف  آمريک
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تضمين امنيت و تحرک و انتقال دقيق اين دارائي ها در قبال هر گونه  آمريکا و 
  .آمريکايی و غير آمريکايی در کشور آمريکا اقدام اشخاص حقيقی و حقوقی 

لی عليه جمهوری لغو و ابطال کليه تصميمات و اقدامات اقتصادی و ما -۳ 
ابطال  لغو و  اسالمی ايران و انجام کليه اقدامات اداری و حقوقی الزم جهت 

تمامی ادعاهای دولت آمريکا و مؤسسات و شرکت های آمريکايی عليه ايران به 
حقوقی الزم جهت  اقدامات اداری و  هر صورت و به هر عنوان و انجام کليه 
يی و مالی جديد از طرف اشخاص عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی يا جزا

و يا مؤسسات و يا شرکت  غير رسمی دولت آمريکا  حقيقی و حقوقی رسمی و 
های آمريکايی و چنانچه هر گونه ادعايی عليه ايران و اتباع ايرانی در هر يک 

و تصرف مرکز توطئه آمريکا و دستگير  دادگاه ها در رابطه با انقالب ايران  از 
ايرانی صادر شود  و رأی عليه ملت ايران يا افراد . شود شدگان در آن مطرح

ضامن است که غرامت و خسارت ناشی از آن را  دولت آمريکا متعهد و 
  .بپردازد

باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسميت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام  -۴ 
عدوم و م شاه  دولت ايران در اعمال حاکميت خود مبنی بر مصادره اموال 

وابستگان نزديک وی که طبق قوانين ايران اموالشان متعلق به ملت ايران است 
و توقيف اين اموال و  بر شناسايی  و صدور حکم ريئس جمهوری آمريکا مبنی 

به عمل آوردن کليه اقدامات اداری و حقوقی الزم برای انتقال کليه اين اموال و 
       ۵۱».دارائيها به ايران

پيشنهاد دولت جمهوری اسالمی ايران در برابر انجام کليه شرايط فوق بر اساس  
خواهند ساخت و در   گروگان آمريکايی را آزاد  ۵۲توسط دولت آمريکا تمامی 

صورتی که انجام بعضی از شرايط فوق نياز به زمان بيشتری داشته باشد با 
تعدادی  برابرانجام هر شرط در  قبول کليه شرايط از طرف دولت آمريکا 

  .مجرمين به تشخيص دولت جمهوری اسالمی ايران آزاد خواهند شد
دولت موظف است پيشهاد مذکور را برای اعالم به دولت آمريکا و اجرای آن 

فارسی  اصل نسخه  به دو زبان فارسی و انگليسی تهيه کنند که در موقع اختالف، 
  .خواهد بود

هاد فوق را پس از تصويب دولت جمهوری اسالمی ايران موظف است پيشن
شرقی و نه  کلی نه  مجلس شورای اسالمی با توجه به استقالل اسالمی و سياست 

غربي تنظيم و به مرحله اجراء در آورد و در صورتی که دولت آمريکا با تمام 
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بر حسب وظيفه مقرره  دستگاه قضايی  . يا بخشی شرايط مذکور را تسليم نگردد
      ۵۲».يفر مجرمين خواهد پرداختخود به انجام وظايف و ک

 
بحث در باره اين موضوع که آيا دولت طبق چهار شرط تصويبي مجلس 

است  رفته  گروگان ها را آزاد کرده و زير بار چه نوع قراردادی با آمريکايی ها 
و آيا مجلس که اين شروط را تصويب و به دولت جهت اجرا ابالغ کرده ، تا چه 

آن باز خواهم گشت و  جای خود به  وده در می گذريم و در حد خود پايبند آن ب
فعال ً به تشريح و توضيح نکاتی می پردازم که مستقيم و يا غير مستقيم يا با 

جمهوری خواهان و ريگانيان پرده بر  زد و بند با  ايماء و اشاره، به نوعی از 
  . می دارد

 
  دولت ، مجلس و ريگانيان  -۱

د و بند مجلس و دولت متفقا ً به رهبری و هدايت نکاتی که از نوعی ز
بقرار زير  روحانيت حاکم با جمهوری خواهان و ريگانيان پرده بر می دارد  

 :است
مهمترين نکته اين که مجلس رسيدگی به مسئله گروگانها و به قول مرحوم  -۱ 

گيری را به عقب  تصميم  تعلل های مجلس عمدی، دولت «مهندس بازرگان با 
اين مسئله در جامعه آن روز به حد شياع مطرح شده بود که چرا   ۵۳».داختان

روز مانده به انتخابات رياست  گروگان ها تا دو  مجلس در رسيدگی به مسئله 
جمهوری آمريکا برای از دست نرفتن فرصت مسئله را لفت داده است و به 

ه شرعی و برای تعلل عمدی خود توجي بعضی ها سعی کردند که  همين علت 
  .قانونی بسازند

 
حزب جمهوری اسالمی و نماينده مجلس  آقای دکتر باهنر عضو موسس - ۱/۱ 

 ۵۹بهمن ماه  در  شورای اسالمی پس از قرارداد الجزاير و آزادی گروگان ها 
سرنوشت  و واگذاری . مسئله عودت گروگان ها خيلی هم دير شده بود «  :گفت

     ۵۴».طول بيانجامد معنی نبود که به اين جاسوسان مجلس به اين 
 
در جامعه چند مسئله «: آقای محمد خزائي نماينده رشت در مجلس گفت -۲/۱ 

داد تا رسيد  را لفت  اول اين که چرا مجلس اينقدر مسئله گروگان ها . مطرح است
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من به همه می گويم که دير شدن مسئله تنها . به دو روز مانده به انتخابات کارتر
     ۵۵».روال عادی کار مجلس بود

 
 ۲۹آقای رجايی نخست وزير پس از بازگشت از نيويورک به تهران در  -۳/۱ 

شورای اسالمی  مجلس «  . در مورد آزادی گروگان ها اظهار داشت ۵۹مهرماه 
برای رسيدگی و اعالم شرايط گروگان ها روال طبيعی خود را طی می کند و به 

اگر آزاد نشوند ريگان در  شوند کارتر و  آنها آزاد  اين مسئله که مثال اگر
  ۵۶».انتخابات پيروز می شود کاری نخواهند داشت

آيا ملت ايران و جهان حرف شما را باور کنند يا کاسه ای را که زيرنيم کاسه 
آبان  ۶  خود در است؟ دقيقا ً در زمانی که جيمی کارتردر مقابل رقيب انتخاباتی 

ی گروگان ها آمريکا لوازم نظامی که ايران قبالً  سفارش گفت به محض آزاد
چهار شرط ايران را  گفته بود که  و   ۵۷داده بود را به اين کشور ارسال می دارد

آبان، شرايط را تصويب کند آن را  ۸و مجلس که قرار بود پنجشنبه   ۵۸می پذيرد
تا فرصت از   ۵۹اختنداز اکثريت اند مسئله در شرايط فعلی  به دليل مفيد ندانستن 

 آيا باز هم روال عادی مجلس بود ؟. دست کارتر به نفع ريگان بدر آيد
 

ما در «آقای هاشمی رفسنجانی در مورد عدم تشکيل جلسه مجلس گفت 
دوستان  ساير  جلسه غير علنی در اين مورد بحث های زيادی داشتيم، آمريکا و 

يکات منطقه دست داشتند و و همکارانش به حدی در اين جنگ افروزی و تحر
وی   ۶۰».گروگان ها نيستند خصوص  دارند که نمايندگان ما حاضر به بحث در 

ساله آمريکا در  ۳۷من فکر می کنم که با توجه به جنايات «: همچنين افزود
گروگان ها نه ربطی به جنگ ايران و  بگيرد البته مسئله  ايران دل ما نتواند آرام 

اما جنايات امپرياليسم و . وط به انتخابات در آمريکا ستعراق دارد و نه مرب
بوجود آورده است که بحث کردن در مورد  صهيونيسم شرايط را جوری  

 ۶۱».گروگان ها را مشکل کرده است
 

چون آمريکا و ساير «وقتی رئيس مجلس آقای هاشمی استدالل می کند 
دست  منطقه  ات دوستان و همکارانش به حدی در اين جنگ افروزی و تحريک

» .داشته و دارند که نمايندگان ما حاضر به بحث در خصوص گروگان ها نيستند
بوجود آورده که بحث  را طوری  و نيز جنايات امپرياليسم و صهيونيسم شرايط 
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 ۱۱کردن در مورد گروگان ها را مشکل کرده است آيا سه روز ديگر يعنی تا 
افروزی و تحريکات منطقه کشيده  نگ دوستانش دست از ج ، آمريکا و ۵۹آبان 

اند و يا امپرياليسم و صهيونيسم شرايط را طوری تغيير دادند که نمايندگان شاد 
می شوند و بحث هم کرده شرايط پيشنهادی  و خوشحال در جلسه حاضر  

  کميسيون ويژه را هم تصويب می کنند ؟
ه جنگ ربط دارد بلکه عالوه بر آن کيست که نداند، نه تنها مسئله گروگان ها ب

آن را حل می  روزی  اگر گروگان گيری را بوجود نمی آوردند و يا پس از چند 
کردند، صدام چنين جراتی به خودش نمی داد که به ايران حمله کند او با استفاده 

    .کرد از چراغ سبز آمريکا به ايران حمله 
س و آقای خزائي آقای رجايی نخست وزير، آقای هاشمی رفسنجانی ريئس مجل

در پنجشنبه  است که  هرگز به اين سئوال جواب ندادند که چه چيزی عوض شده 
در شرايط فعلی مفيد نيست که مجلس شرايط را تصويب کند، اما سه  ۵۹آبان  ۸

تصويب آن مفيد تشخيص داده  حاال طرح و  روز بعد  شرايط عوض شده است و 
 شده و نمايندگان در جلسه حاضرشده اند؟

تنها چيزی که بر اثر تاخير اين سه روز از تصويب شرايط آزادی گروگان ها 
و . ريگان است آن به  عوض می شود، گرفتن فرصت انتخاباتی از کارتر و دادن 

به همين علت است که به عناوين مختلف کوشش می شود که به جامعه بگويند 
  .ندارد آمريکا  مسئله گروگان ها ربطی به انتخابات 

کته بس حائز اهميت ديگر اين که آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ن
لوايحی که   در مورد کار مجلس و  ۵۹شهريور  ۲۵مطبوعاتی هفتگی خود در 

فعال همين مسئله گروگان ها «: در دستور کار مجلس قرار دارد، می گويد
     ۶۲».ست

روز پيش به اليحه مسکن و زمين های شهری نيز از لوايحی است که چند « 
در باره  بحث  وی اضافه می کند در جلسه فردا   ۶۳».کميسيون ها رفته است

     ۶۴».گروگانها شروع می شود، فردا کيفيت حرکت را مشخص می کنيم
مجلسی که به تصريح آقای هاشمی رفسنجانی مهمترين  اليحه دستور کارش، 

وچگونگی آن را   فعال ً همين مسئله گروگان هاست و روز بعد هم کيفيت 
آبان، مدت چهل روز  ۶ -۵تا  ۵۹شهريور  ۲۵مشخص می کنند، آيا از تاريخ 

مسئله پشت پرده ای وجود نمی  اگر  نمی توانست به اين مسئله رسيدگی کند و 
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داشت، آيا باز هم امکان تصويب شرايط آزادی گروگان ها که ولی فقيه خودشان 
 د؟، نبو کرده بود ند  اصول آن را مشخص 

 
به نظر من مسئله روشن است که به علت وجود مسائل پشت پرده بود 

تاريخ  در  که در تصويب شرايط آزادی گروگان ها، تعلل عمدی ورزيده شد و 
آقای بهزاد . که مجلس شرايط را تصويب کرد) ۱۹۸۰نوامبر ۲(آبان ماه ۱۱

مصوبه توسط  اين ) ۱۹۸۰  نوامبر ۳( ۵۹آبان  ۱۲در تاريخ : نبوی اعالم کرد که
دولت ايران به فارسی و انگليسی به سفير الجزاير در واشنگتن تسليم شد تا در 

زمانی که کارتر انتخابات را باخته و  درست   ۶۵.بگيرد اختيار دولت آمريکا قرار 
  .ريگان پيروز شده بود

هم آقای نخست وزير رجايی و آقای محمد خزائي و هم رئيس مجلس آقای 
گروگان ها  مسئله  نی و ساير وکاليی که در به تاخير انداختن حل هاشمی رفسنجا

و تصويب شرايط آزادی آنها نقش داشتند، خود به خوبي می دانند که هم به خود 
عظيمی که از اين طريق به  خسارت  و هم به ملت خود دورغ گفته اند و بابت 

  .ملت وارد شده به آنها خيانت کرده اند

 

   و جمهوريخواهانماهيت ريگان  -۲ 
ماهيت جمهوری خواهان، ريگان و ريگانيان چيزی نبود که بر کسی 

جمهوری   طرف هايی هم که وانمود می کردند که دموکرات ها و . پوشيده باشد
دموکرات . خواهان ماهيتا ً يکی هستند، می دانستند که چنين چيزی واقعيت ندارد

هستند که دربعضی ازمسائل  جريان   ها و جمهوری خواهان در آمريکا نماينده دو
سياست واحدی دارند و در خيلی از آنها هم سياستشان و هم  روششان  مختلف 

  .است
به همين علت وقتی از آقای رجايی سئوال شد که آيا با انتخاب ريگان می تواند 

من فرقی  چون «  . در جنگ تحميلی عراق با ايران تاثير بگذارد، جواب داد
رؤسای جمهور آمريکا نمی دانم معتقد هستم در اين جنگ تاثيری  چندان بين

کارتر نشان می دهد،  ماجراجوتر از  اما زندگانی گذشته ريگان او را . ندارد
بهمين جهت ممکن است ريئس جمهور جديد آمريکا حمايت بيشتری از صدام 
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اقعه جمهور آمريکا ممکن است و ريگان به عنوان ريئس  انتخاب . کافر نمايد
    ۶۶».اما برای ما که کشور مستقل هستيم هيچ تفاوتی ندارد. مهمی باشد

 
عليه حکومت ملی دکتر  ۱۳۳۲مرداد سيا در سال  ۲۸کودتای ننگين 

آمريکا و  خيانت های . محمد مصدق بدست جمهوری خواهان بوقوع پيوست
شد و کشتار وحشتناک آنها در ويتنام به وسيله جمهوری خواهان سازماندهی  

ايستاده و  پشت سر او  جمهوری خواهان دوستان صميمی شاه بودند و محکم 
ژاندارمی منطقه را به او سپرده و پياده کردن نيرو در ظفار و فرستادن نيرو به 

هر ديد و زاويه ای که  عملی ساختند ولی با  ويتنام با بودجه ايران را بدست وی 
ا حربه حقوق بشر و فشار بر شاه وی را بنگريم دموکرات ها و کارتر بودند که ب

کند و به قول آقای منتظری که به آقای  که فضای باز سياسی ايجاد  وادار کردند 
و حداقل  همين ايجاد زمينه باعث شد که نيروها فعاليت کنند  «خمينی گفته بود  

 عالوه بر اين به آقای  ۶۷».خونريزی کمتر به نتيجه برسد انقالب سريعتر و با 
گروگان ها را حل کنيم، اگر  باالخره ما يک روزی بايد قضيه «: خمينی گفته بود

باالخره . زمان کارتر و با ابتکار خودمان اين کار حل شود خيلی بهتر است در 
آقای خمينی  و   »۶۸... از جمهوری خواهان هستند دموکرات ها در آمريکا بهتر 

آقای   ۶۹».می گوئيد ما خبر نداريم از اين غيب ها که شما «: به وی می گويند
طی نامه ای  ۱۳۵۹مرداد   ۲۷قطب زاده وزير امورخارجه در تاريخ  صادق 

برای موفقيت  حزب جمهوری خواه «مفصل به مجلس به آنها هشدار داده بود که 
می کوشد که حل مسئله گروگان ها به بعد  در مبارزه انتخاباتی دور آينده سخت 

ما در جهت خواست «چنين صورتی  و در   ۷۰».کا موکول شوداز انتخابات آمري
جالب اين که می شنويم که بعضی ها «و  ۷۱».عمل کرده ايم  جمهوری خواهان 
مسئله گروگان ها چند ماه ديگر حل شود و اين همان نغمه ای  ميگويند بگذاريد 

شود  وی يادآور می   ۷۲».است که جمهوری خواهان آمريکا را خوش آيند است 
و برای حل  فراموش نکنيم که هدف اصلی ما تأمين منافع اساسی ما است «:

موقعيت فقط در يک  مسئله گروگان ها اگر به دنبال موقعيتی مناسب هستيم اين 
     ۷۳».ماه اينده وجود دارد

 
اينجانب محمد جعفری به عنوان مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمی 

دانم که نامه آقای قطب زاده که برای نمايندگان تذکر اين نکته را الزم می 
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وسيله آقای هاشمی رفسنجانی سانسور و مانع قرائت  نوشته شده بود، به  مجلس 
اختيار  شهريور در  ۱۸آن در مجلس گرديد و لذا آقای قطب زاده نامه را در 

 ۳۵۱و  ۳۵۰در شماره های  ۵۹شهريور ۲۲و  ۲۰داد و ما در روزنامه قرار 
  . منتشر کرديم برای اطالع عموم آن را 

  
پيوسته کارتر را به خاطر «ريگان در سخنرانی های انتخاباتی خود 

ايرانيان     ۷۴».سياست غلطی که داشته مسئول گروگان گيری معرفی کرده است
آدم ربا و کسانيکه قوانين بين الملل را به کلی «وحشی   »۷۵بربر و باجگير«را 

جمهور کوبا با وجودی که   فيدل کاسترو، ريئس  .ناميده بود    »۷۶نقض کردند
آمريکا چندين بار در کوبا دست به کودتا زده و عالوه بر محاصره اقتصادی به 
طور مدام در مرزهايش آشوب و بلوا به راه انداخته است، معهذا به دليل متفاوت 

کوبا به جرم  ، سی و سه نفر آمريکايی را که در کارتر بودن ماهيت ريگان و 
کشور زندانی  هواپيما ربايی، قاچاق مواد مخدر، نقش مقررات مهاجرت در اين 

به عنوان نشانه ای از حمايت کشورش از انتخاب مجدد کارتر در  بودند، 
اوايل سال  کاسترو همچنين    ۷۷.انتخابات رياست جمهوری آمريکا آزاد کرد

ل گفته بود که وی اقدامی عليه جاری به مک هنری سفير آمريکا در سازمان مل
     ۷۸.دهد انتخاب مجدد کارتر انجام نمی 

 
آقايان هاشمی رفسنجانی، رجايی، بهشتی، بهزاد نبوی و آن دسته از 

آگاهی و  مجلسيان که می گفتند برای ما بين ريگان و کارتر فرقی نيست با 
د و به ملت ايران قرارو مداری که با ريگان گذاشته بودند می دانستند که به خو 

برايشان  الجزايری ها که  دروغ می گويند و بدينسان زيربار امضاء قرارداد 
سرانجام «: حاضر و آماده کرده بودند رفتند و به قول مرحوم مهندس بازرگان

الجزايری ها که واسط بين  شکسته و دست پاچه  بيانيه يا موافقتنامه سر و دست 
      ۷۹».روگان ها را تحويل دادندايران و آمريکا شده بودند، گ
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  نکات ديگر دال بر زد و بند با ريگان  -۳ 
بعد از توضيح در ماهيت جمهوری خواهان و ريگانيان، زمان آن است 

و با  رفسنجانی  که به عالئمی که نشان دهنده زد و بند آقايان بهشتی، هاشمی 
دسته ريگان است همراهی آقای خمينی و به دست دولت رجائي با دار و 

، در ۵۹  اولين بار در سوم آبان  همچنانکه قبالً  آمد کارتر برای . پرداخته شود
روز به انتخابات رياست جمهوری آمريکا باقی مانده است، از  ۱۳حالی که 

برداشته است و آن را  برای آزادی گروگان ها پرده  ريگان » طرحهای مخفی«
ويتنام که هنوز کسی از آنها خبر  نظير طرح های مخفی نيکسون در جنگ

  .دانسته است  ندارد، 
 

در تاريخ سوم آبان خبرگزاری ها و کارشناسان مسائل سياسی آمريکا و 
گروگان  آزادی  سازمان های سنجش افکار همه براين نظر بودند که در صورت 

اما . ها قبل از انتخابات رياست جمهوری، انتخاب مجدد کارتر تضمين است
نيست وعده زيادی به  ها مطمئن  به اين که کارتر از آزادی فوری گروگان نظر 

مردم نمی دهد، زيرا در صورت عدم آزادی آنها، بدبينی مردم نسبت به وی 
      ۸۰. افزوده می گردد

طبق گزارش يونايتد پرس از واشنگتن کارتر در يک نطق انتخاباتی جمهوری  
جمهوری خواهان عادت  کارتر گفت . خواهان را به مزخرف گويی متهم کرد

پخش ) يعنی مزخرف گويی کردن(» گود اسبي«دارند درست قبل از انتخابات 
ريگان را برای آزادی گروگان ها به » مخفی طرحهای «کارتر همچنين . کنند

تشبيه کرد و گفت  ۱۹۶۸نيکسون طی جنگ ويتنام در سال  طرح های مخفی 
و چه نيک کارتر گفته که   ۸۱.لع نشده استاز اين طرح ها مط هنوز هم کسی 

ها را نيز کسی از آنها مطلع  طرح های مخفی ريگان برای آزادی گروگان 
در  ۲۰۰۶ژانويه  ۲۰روبرت پاری در  .که درست از آب در آمد نخواهد شد 

آمريکا از  روز امپراطوری جديد  مقاله ای تحت عنوان يک ربع قرن از زاد 
  :ا ايرانيان پرده بر می دارد و می نويسدسازش پنهانی ريگان ب

سوگند » همزمانی«آنچه امروز از بحران گروگان گيری دانسته شده است « 
خاطر ترس  به  ريگان به عنوان رئيس جمهور آمريکا و آزادی گروگان ها، نه 
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بنيادگراهای ايران از رئيس جمهور آمريکا که ممکن است تهران را مورد حمله 
ايجاد شده و معامله بين  خاص پنهانی  د، بلکه به خاطر روابط اتمی قرار ده

جمهوری خواهان گروگان ها را به عنوان  .جمهوری خواهان و ايرانيان است
ايرانی اسلحه پنهانی با پرداخت های  بردند و بنيادگراهای  حربه سياسی به کار 

  .مختلفی که برايشان ايجاد دردسر نکند، دريافت کردند
کامل اين معامله همچنان  يک سر دولتی است و اين به خاطر دستوری داستان 

  امضاء ، ۲۰۰۱  درسال  رياست جمهوری خود  است که جرج بوش درروز اولين
جمهوريخواهان در جريان مبارزات . و انتشار آن را ممنوع اعالم کرده است

باط با مالهای ايران ارت ۱۹۸۰  در سال  انتخاباتی رياست جمهوری خود 
برقرارکرده و با يکديگر توافق کردند که بعد از آزادی گروگان ها طبق قرار، 

  .و چنين نيز شد   ۸۲».سرازير خواهد کرد اسلحه به آنها  در خفا آمريکا 
 

ريگان برای مبری کردن خود از روابط پنهانی و توافق های انجام شده 
رياست   ز انتخاب به با ايران، در اولين روز مصاحبه مطبوعاتی خود بعد ا

کارتر هنوز هم تمامی «جمهوری، در مورد گروگان ها بر اين مطلب تاکيد کرد 
و از تمامی دولت ها . کند  می  مذاکرات را در مورد سرنوشت گروگان ها دنبال 

ريگان   ۸۳».درخواست کرد که بدانند تنها فرد مذاکره کننده خود کارتر است
گروگان ها تا آنجا که بتواند خواهد کوشيد، اما    در مورد آزادی«: همچنين گفت
دولت کارتر مداخله نمی کند و اين واقعيت را » ظريف جاری«در مذاکرات 

  ۸۴».بگيريم که هنوز دولت فعلی بر سر کار است ناديده  نمی توانيم 
چرا کارتر تاکيد می کند و از تمامی دولت ها می خواهد که بدانند که فرد 

قبال ً  کارتر  دليل آن روشن است برای اين که . ه خود کارتر استمذاکره کنند
نظير » طرح های مخفی«اعالم کرده بود که ريگان در مورد آزادی گروگان ها 

و ريگان برای رد  . داشته است  ۱۹۶۸طرح های نيکسون در جنگ ويتنام در 
انتخابات  اين اتهام که در اثر طرح های مخفی خود با ايران موجب پيروزيش در

  .عنوان کرده است اين سخنان را  و شکست کارتر شده است 
ملت ايران را  ۵۹مجدداً  ريگان در رابطه با مسئله گروگان ها در دی ماه 

گروگان  رهايی  خيال نمی کند آمريکا به ايران برای «خواند و گفت » وحشی«
: ها داری گفت بدهد وقتی از او پرسيدند نقشه ای برای حل گروگان » باج«ها 
که هيئت الجزايری در  باز در حالی   ۸۵».من در اين مورد چيزی نمی گويم «
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با مقام های آمريکايی مذاکره می کردند رونالد  ۵۹دی ماه  ۸واشنگتن در تاريخ 
من هرگز با درخواست «: خبرنگاران گفت جديد آمريکا به  ريگان ريئس جمهور 

را به گمان من نبايد برای آزادی مردمی که زي. های ايران موافقت نخواهم کرد
وی قبل از اين هم   ۸۶ .ربوده شده اند به پرداخت باج اقدام کرد » وحشيان«توسط  

کرد و نسبت هايی از  با شديدترين لحن به ايران حمله  ۵۹در تاريخ دوم دی ماه 
افراد «ن قبيل قبيل آدم ربايی به ايرانيان داد و افزود آنها با گرفتن و نگاهداری اي 

  ۸۷».نقض کرده اند قوانين بين المللی را بکلی  آنهم با چنين مدت مديدی » معصوم
 

حمله های سخت و تند و تيز ريگان به ايران در رابطه با مسئله گروگان 
مانند سلف  من  به ملت آمريکا و ديگران بگويد  -۱:گيری و حل آن دو جنبه دارد

ن ايرانيان می زنم و از اين بابت خود را از خود نيستم و مشت محکم به دها
جمهوری اش شده است  رياست  اتهام توافقی که با ايرانيان داشته که موجب 

  .بپااليد
در ايران غير مستقيم ترسی در افکار عمومی ايجاد کند که اگر در اين  -۲ 

حل وی  را با  فرصت کوتاه باقيمانده رياست جمهوری کارتر مسئله گروگان ها 
ترس ايجاد  نکنند کارشان با من و قدرت نظامی آمريکا خواهد بود تا در اثر جوّ 

بعد به توضيح اين نکته  کمی . دهد شده دولت ايران با کارتر بتواند تن به سازش 
  .از زبان آقای بهزاد نبوی باز خواهم گشت

 
شده است  ريگان که از محتوای قرارداد الجزاير و توافق دولت ايران با آن آگاه

کارتربرای رسيدن به   می توانم بگويم که «: اظهار داشت ۵۹ديماه  ۱۹در تاريخ 
توافقی می کوشد افتخار را برای کشور ما حفظ کند و راهی برای رهايی 

هر توافقی که بتوانم آن را اجرا کنم  «  وی اضافه کرد  ۸۸».گروگان ها باز نمايد
شت که در اين مورد يک چک سفيد امضاء قابل قبول است ليکن نبايد انتظار دا

  ۸۹» .کنم
ريگان آشکارا می گويد، زير بار توافقی که افتخار را برای کشورش حفظ کند 

گويد  می  تلويحاً  يری را پيش برده است و می رود و کارتر نيز چنين مس
ريگان در مورد اين که اگر مسئله . گروگان ها به زودی آزاد خواهند شد

مسئله گروگان ها  است او در مورد  ژانويه حل نشود آيا ممکن  ۲۰تا گروگان ها 
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همه ما قدری «اما » بله همين طور است«: موضع ديگری اتخاذ کند گفت
  ۹۰».خوشبين هستيم

 
وی در . در اين رابطه آقای رجايی سرنخ را ناخودآگاه لو می دهد

من  به  تا آنجا که «: گفت ۵۹ديماه  ۲۲گفتگويی با بخش عربي راديو در تاريخ 
گزارش داده اند مسئله گروگان ها در حال پيشرفت است و به فرض اين که در 

که مبارزه با  اصلی ما  فاصله زمانی نزديکی به آمريکا پس داده شوند، خط 
امپرياليسم است و از متن مکتب اسالم بر می خيزد رها نخواهد شد و تا زمانی 

    ۹۱».نخواهيم کرد ما عقب نشينی  دهد که آمريکا به تجاوز خود ادامه 
اگر اين حرف از روی عقيده باشد و نه پوشاندن حقيقت به قصد کسب قدرت، 

قوانين بين المللی و  مخالف تمام  آيا بدون گروگان گيری کارکنان سفارت که 
کنواسيون ژنو است که شما نيز آن را امضاء کرده ايد و تا به حال هيچ عملی از 

بي سابقه است، نمی شد با  -شما هستند قبول  حتی آنها که مورد  -یهيچ دولت
آمريکا و امپرياليسم مبارزه کرد و در ثانی آيا مبارزه با حرف است و يا عمل ؟ 

عمدی در کار آزادی گروگان ها و با قبول قرارداد الجزاير   شما در عمل با تعلل 
سرازير کرديد و باز هم دم از ميلياردها دالر پول ملت را به جيب آمريکايی ها 

شما برای قبضه کردن قدرت با ريگان و  .مبارزه با امپرياليسم می زنيد  
اعالم کرد  صراحت  جمهوری خواهان وارد معامله شديد و حتی وقتی کارتر به 

به محض آزادی گروگان ها، اسلحه و لوازم يدکی نظامی که ايران قبال ً 
دارد، آن ها را آزاد  است ارسال می  داخت کرده خريداری کرده و پول آن را پر

نکرديد و برای کشوری که در حال جنگ بود و ادوات نظامی برايش از نان 
امپرياليسم بخشيديد و باز هم دم از  صرفنظر کرديد و به  شب واجب تر بود 

مبارزه با امپرياليسم که از متن مکتب اسالم بر می خيزد می زنيد اين نوع 
قدرتمدار بر می اسالِم   بلکه از متن مکتبِ  متن مکتب برنمی خيزد،  ز مبارزه ا

  .حقوق آحاد ملتمنافع ملی وو حفظ  خيزد و نه اسالم آزادی بخش
من نمی دانم که اگر شما معتقد به قيامت و روز جزا باشيد، چگونه پاسخ اين 

 گونه اعمال ظالمانه و رياکارانه خود را خواهيد داد؟
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 بيانيه الجزاير و نبوینقد 
سال، در ۱۲آقای بهزاد نبوی عاقد و امضاء کننده بيانيه الجزايربعد از 

خارجی با   مجله سياست  ۴پاسخ به مقاله ای که در نقد بيانيه الجزاير در شماره 
صاحب امتيازی وزيرامور خارجه وقت آقای علی اکبرواليتی، انتشار پيداکرده 

می کند که آن را سند  تالش  پرده برمی دارد و  است، از پاره ای از مسائل
  :وی در توجيه اجراء و امضاء بيانيه ميگويد. افتخاری برای خود تلقی کند

دولت شهيد رجائي و حقير به رغم ميل باطنی خود، پای در اين ورطه ... « 
ممکن است  نشويم،  هولناک نهاده و می دانستيم که اگر ما داوطلب چنين کاری 

ا به صورت الينحل باقی مانده حتی خطرات احتمالی بعدی انقالب و کشور ماجر
که اگر ماجرای گروگان گيری  رسيده ام  امروز بنده به اين نتيجه . را تهديد کند

هيچ بعيد نبود که آمريکا همان  در زمان رياست جمهوری کارتر حل نمی شد،
ست جمهوری ريگان می کند، در زمان ريا امروز با عراق  برخوردی را که 

به (افکار عمومی غالب دولت ها در سطح بين المللی . باجمهوری اسالمی بکند
برای انجام چنين اقداماتی ) ابرقدرت ها و قدرت های بزرگ پيروی از مواضع  

برای صاف و زالل    ۹۲».به مراتب آماده تر از شرايط اقدام عليه عراق بود
  :ح نکات زير می پردازماين بيان آقای نبوی به توضي کردن 

اگر به واقع شما و آقای رجائي آگاهانه به ورطه هولناکی پا می گذاشتيد و نه  -۱ 
 دانستيد شدن آن و می  در پی قرار و مدار پنهانی با ريگانيان و ترس از برمال 

که اگر داوطلب چنين کاری نشويد ممکن است ماجرا به صورت الينحل باقی 
کند معنايش اين  انقالب و کشور را تهديد  احتمالی بعدی مانده و حتی خطرات 

است که وقتی ماجرا را در دوران باقيمانده رياست جمهوری کارتر حل کنيد، با 
اگر . هالکت نجات پيدا می کند برسر کار انقالب و کشور از ورطه  آمدن ريگان 

بود و با  ی چنين است و شما تا اين حد آينده نگر هستيد، پس چرا تا فرصت باق
جمهور، آقايان منتظری، قطب زاده، مهندس  وجود هشدارهای مکرر رئيس 

نکرديد؟ که در حقيقت  سحابي، دکتر سحابي و ديگران مسئله را به موقع حل 
اگر . گروگان ها سبب انتخاب ريگان به رياست جمهوری شد آزاد نکردن بموقع 

 که به زعم -» قداره کشی«رسيدن چنين  به موقع مسئله حل می شد، مانع از 
  .به رياست جمهوری می گرديديد - همه از وی هراس داشتيد خود اين 



 ۳۰۷        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

که اگر ماجرای گروگان گيری در زمان «و اگر باز هم ترس اين را داشتيد  -۲ 
همان برخوردی  آمريکا  رياست جمهوری کارتر حل نمی شد ، هيچ بعيد نبود که 

زمامداری ريگان با جمهوری اسالمی  را که امروز با عراق می کند، در
  ۹۳».بکند

کارتر و ريگان : عليرغم اين که برای اغفال ملت ايران می گفتيد  پس اوالً 
نيستند و  يکی  اعتراف می کنيد که کارتر و ريگان   ۹۴.برای ما فرق نمی کند

 و ثانيا ً با. ريگان آدم خطرناک و قداره کشی است و کارتر حداقل ماليمتر است
فرصت از دست نرفته آن  کرد، تا  چنين اعتقادی آيا باز هم عقل سليم حکم نمی 

ها را آزاد کرد و جهان را از شر فردی بنيادگرا و قداره کشی نظير ريگان و 
راهی می رفتيد که فيدل کاسترو ريئس  نيز به همان  بوش رهايی بخشيد و شما 

  .جمهور کوبا رفت
داند که خطر روی کارآمدن حکومت جنايت و اگر حکومت يک کشوری ب -۳ 

 ۵۲« : داشتيد اختيار  پيشه ای وجود دارد و اهرم فشاری که به قول خودتان در 
نفر گروگان آمريکايی که از ارزش آن بتدريج کاسته شده بود و معلوم نبود که 

 ۹۵».قداره کشی داشته باشند بهانه ای جهت  برای ريگان ارزشی مگر به عنوان 
به زعم خودتان اهرم فشارتان بي ارزش شده است اال به قصد قداره کشی وقتی 

مسئله انتخاب می کرديد؟ آيا صبر می کرديد  وقت را برای حل  ريگان، باز کدام 
به  بنا » قداره کش«تا فرصت از دست برود و کارتر شکست بخورد و همان 

باقی بود به موقع آن را به دست بگيرد، يا اين که تا فرصت  قول شما زمام امور 
قطعاً  يک حکومت مردمی .  را حل می کرديد و مانع انتخاب شدن وی می شديد 

و وطن خواه زمان دوم را انتخاب می کرد و خود و کشور و جهان را از  و ملی 
  .ماجراجويی می آسود  روی کار آمدن چنين 

ت آنها عمل می روی اين حساب بايد اذعان کنيد که شما و کسانيکه شما به خواس
ديگری در کار  مسئله  کرديد، بايد يا ديوانه باشند و يا در غير اين صورت بايد 

و شما خود از اهرم های فشاری که آمريکا در اختيار داشته هفت تای آن . باشد
  :گوئيد را نام می بريد و از جمله می 

ريگان که ايران در شکست کارتر در انتخابات و روی کار آمدن قريب الوقوع « 
به تنظيم بيانيه  حاضر  را باجگير و وحشی خوانده بود و مسلما ً با اين طرز فکر 

 در اينجا،  شاه بيت مسئله که از زبان شما   ۹۶».ای شبيه آنچه که تنظيم شد، نبود
به طور قطع می دانستيد  شما از کجا  بيرون آمده است و آن اين که با اين بيان، 
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پس الجرم بايد شما و کسانيکه  .رياست جمهوری انتخاب می شودکه ريگان به 
گروگانها را حل می کرديد، قطع داشتيد  نمايندگی از آنها مسئله  پشت پرده، به 

بوضوح  همچنانکه  -که ريگان انتخاب خواهد شد و بدين دليل با قرار و قاعده 
روز مانده   ۲تا اين که گروگانها را به تأخير می انداختيد  آزادی  -در گذشته آمد 

 آزادی را تصويب کرد و شما يک  شرط  ۴به انتخابات رياست جمهوری، مجلس 
مانده به انتخابات به دولت الجزايراطالع داديد که به آمريکايی ها ابالغ  روز 

بود که  ديگر کسی به آن توجه نداشت و به همين علت  کنند و اين زمانی بود که 
در «: در روز انتخابات رياست جمهوری آمريکا گفت  آقای هاشمی رفسنجانی

  ۹۷».کرديم  خواهند گفت که ما ريگان را در آمريکا رئيس جمهور  آينده 
      

، آقای دکتر يزدی را به سرپرستی ۸/۲/۱۳۵۹آقای خمينی که درتاريخ 
گام برمی  روحانيت  نظر به اين که در جهت تثبيت     کرده بود، ۹۸کيهان منصوب

شت و متناسب با وضعيت، اهرم های قدرت را يکی پس از ديگری در اختيار دا
حکمی آقای سيد محمد  طی  ۱۳۵۹/ ۲۸/۸  روحانيون قرار می داد، در تاريخ 

و نتوانست اين ارگان را در   ۹۹.خاتمی را به سرپرستی کيهان منصوب کرد
و فکر . کند خدمت کرده بود تحمل کسی که اين همه به وی  دست يار ديرينه و 

می کنم به اين علت کيهان را از دست وی بدر آورد که آقای دکتر يزدی به آقای 
مانده و از وی جدا نشده بود و اال آقای خمينی در حکم  مهندس بازرگان وفادار  

اداريتان محرز  جنابعالی که شايستگی و قدرت «آقای دکتر يزدی نوشته بود 
ح امور به سرپرستی کيهان منصوب می اين امر حياتی و اصال است، برای 

  ۱۰۰  ».شويد
در  ۱۳۵۹دی  ۳۰در پايان دوره رياست جمهوری کارتر، در ۱۰۱آقای خاتمی

آقای خمينی نقش   آشکار می سازد که » کارتر رفت«مقاله کيهان تحت عنوان 
تعيين کننده بر سرنوشت انتخابات آمريکا و انتخاب شدن ريگان داشته است و 

  :دانسته است  يگان را نشانه قدرت ايمان و اسالم انتخاب ر
 
آقای کارتر بايد سراغ کار ديگر برود  و اينک «امام مدت ها پيش فرمود که « 

است  و جای  ترک کرده  کاخ سفيد را »  آن کار ديگر«کارتر برای پرداختن به 
قيقت واقعيت هر چه باشد اما تاريخ اين ح....سپرده است » ريگان«خود را به 

بي چون و چرای ابر قدرت  دوران فرمانروايی  را به ثبت رسانده است که ديگر 



 ۳۰۹        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

ها بر دنيا  به پايان رسيده است وقتی کار بدانجا کشيده است که ملت مظلومی در 
همانند اسالمی به چنان آگاهی و اقتدار معنوی  برخورداری از رهبری بي  سايه 

بگذارد و رئيس  سرنوشت انتخابات آمريکا  برسد که بتواند اثری تعيين کننده بر
را از عرش استکبار به زير » طراز نوين«ترين امپراطوری  جمهور پرنخوت 

باری مردم ايران و . بفرستد» ديگر کار «بکشد و وی را سرافکنده به سراغ 
ديگر نقاط جهان از ياد نبرده اند که چهارسال پيش آقای کارتر با قيافه حق به  

و  می کرد خود را در هاله ای از معصوميت  الی که تالش جانب در ح
انساندوستی پنهان نگاهدارد، فريبکارانه راه خود را سوی کاخ سفيد باز کرد و 

از حقوق بشر  اساس کار و سياستش را بر اخالق انسانی و دفاع  مدعی شد که 
از  »کارتر«استوار خواهد کرد و امسال مردم دنيا شاهد بودند که جانشين 

بنيه نظامی امريکا،  موضع خشونت و تهديد ملل مستضعف و وعده تقويت  
و کارتر . يافت حرکت خود را بسوی کاخ سفيد آغاز کرد و باالخره بدان راه 

تحسين انگيز قدرت ايمان و  اينک رفته است و رفتن او گرچه نشانه پيروزی 
به هر حال سياست  جهانی است اما اسالم در روزگار ما بر جبهه کفر و شرک 

  ۱۰۲».دارند های توسعه طلب همچنان وجود 
حزب جمهوری اسالمی، دولت، مجلس و آقای خمينی می خواستند به  در اينکه

جمهوری کارتر حل   هر قيمتی مسئله گروگان ها را در زمان  باقيمانده رياست 
تند ؟ در زير کنند، واقعيتی را بر زبان رانده اند، اما اين که چرا چنين می خواس

  .آن را مطالعه خواهيد کرد
 

  در زمان کارتر مسأله بايد حل می شد 
اينها با ريگان و جمهوری خواهان قرار گذاشته بودند که به نحوی در   

را به  آنها  مجلس شرايط آزادی گروگان ها را اعالم کنند تا کارتر قادر نشود 
در . تبليعاتی قادر به استفاده از آن نشودموقع آزاد کند و در نتيجه در کارزار 

اسلحه و لوازم  اين صورت بعد از پيروزی جمهوری خواهان به آنها درجنگ 
يدکی می رسانند و وعده داده بودند که نمی گذارند عراق در جنگ عليه ايران  

خمينی چندين بار عنوان  داشت به همين علت آقای  و اين حقيقت . پيروز شود
اما آنچه را که اينان متوجه نشده . ه نمی گذارند عراق پيروز بشودکرده بود ک
معنايش  گذارند عراق پيروز بشود، بود وقتی وعده داده بودند که نمی  بودند اين 
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ايران و نه  اين نبود که يعنی ايران پيروز می شود بلکه معنايش اين بود که نه 
نچه که به حقيقت پيوست هم پيروز نخواهند شد و آ عراق هيچکدام در اين جنگ 

گرچه آقای خمينی در حال شکست جام زهر را   .اين بود که جنگ پيروز نداشت
 .سر کشيد

 
بعد از قرار و مدار با دسته ريگانيان و تعلل عمدی در کار آزادی 

 ۵۹  آبان   ۱۲گروگان ها و زمانی که همه فرصت ها از دست رفته بود در تاريخ 
  .ولت آمريکا شرايط آزادی گروگان ها را اطالع دادندبه د) ۱۹۸۰نوامبر  ۳(

اما اينها تمام سعی و کوشش خود را به کار بردند که مسئله گروگان ها را در 
  :زمان کارتر با قبول هر شرايطی حل کنند زيرا

وحشت داشتند که اگر کارحل مسئله در زمان کارتر حل نشود و کاربه  -۱ 
روزافزون شوند   ر داخل کشور مواجه با مخالفت حکومت ريگان بکشد، اوالً  د

و در اثر باال گرفتن بحث ها و مخالفت ها، همه چيز از پرده برون افتد و در 
  .نتيجه سکه يک پول شوند

در صورتی که مسئله در زمان کارتر حل می شد، از نظر داخلی يک مسئله  -۲ 
مطبوعات و مجلس خاتمه   تمام شده و خاتمه يافته تلقی می گرديد و بحث آن در 

اگر احيانا ً کسانی قصد افشاگری و طرح مسئله را داشتند با سوء . پيدا می کرد
زبان ها و قلم ها را می بريدند و به همين  خمينی،  استفاده از جنگ و حربه آقای 

علت آقای خمينی را هم در جريان کار قرار داده و موافقتش را نيز جلب کرده 
يعنی آمريکا ريگان و جمهوری خواهان که خود عامل  حاظ خارج به ل و . بودند

  .نمی کردند  زد و بند با آنها بودند، طبيعی بود که مسئله را به ضرر خود افشاء 
اينها چون می دانستند که آقای بنی صدر ريئس جمهور صد در صد مخالف  -۳ 

آقای  ت موافق حل مسئله بدين صورت است، با وارد کردن مجلس، دولت و 
خمينی که خود مانع افشای آن می شد وحتی در صورتی هم که رئيس جمهور 

وی تبديل  بوسيله ای عليه  قصد افشای آن را می کرد آن را با کمک آقای خمينی 
  :آقای نبوی می گويد . می کردند و شرايط حذفش آماده می شد

هيد رجائي توجيه نه به قصد توجيه بيانيه ها که به بهترين وجهی از زبان ش« 
به استثنای  وقت  شده است  و مورد رضايت و قبول و تأييد کليه مقامات ذيربط 

  ۱۰۳».بنی صدر قرار گرفته است
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در نهايت رئيس جمهور مجبور می شد که به همراه آنها تن  به قرارداد می  -۴ 
تی که های قدر اهرم  داد که در اين صورت چيزی برايش باقی نمی ماند و آنها با 

در دست داشتند چنان جا می انداختند که بله نظر آقای رئيس جمهور اين بوده 
هم آقای خمينی را وادار  کرده ايم و بعد  است و ما هم او را در اين کار حمايت 

می کردند که بگويد چون رئيس جمهور به ضرر ايران با خارجی ها وارد 
، و اصالً  از اول اشتباه کردم که کردم من وی را معزول  قرارداد شده است، لذا 

وی را فرمانده کل قوا کردم و در انتخابات هم نظر مخالف خودم را اعالم 
من از اول هم مخالف او «مرحوم بازرگان گفت  همچنانکه در مورد .   نکردم 

  » .بودم 
و اگر رئيس جمهور با آن مخالفت می کرد به عنوان اين که وی مخالف همه 

انقالبي است  های  دولت، مجلس، شورای عالی قضايی و ارگان است، مخالف 
  .وسيله حذف فراهم می شد و همين طور هم عمل شد

به داليل فوق بعد از ختم مسئله انتخابات با دست پاچگی تمام کوشش کردند که 
امور به  تحويل  به فوريت و به هر نحوی و تحت هر شرايطی مسئله را تا 

و بنا به ضرب المثل ايرانی . ت جمهوری کارتر حل کنندريگان، در زمان رياس
و متاسفانه اين در تاريخ .   آتش بکشانند خودمان به خاطر دستمال قيصريه را به 

  . ايران امری مستمر است 
دار و دسته سلطان محمد خوارزمشاه دراُترار به خاطر طمع در مال 

خاک ايران  نتيجه چنگيز را به مغول آنها را کشت و در  التجاره تعدادی از تجار 
  ۱۰۴.سرازير کرد که هم  دودمان  خودش را بر باد داد و هم ايران را سوزاندند

دسيسه های مختلف برای به  انگليس در زمان ناصرالدين شاه با  نوری عامل 
سيد ضياء طباطبايی . صدارت رسيدن، موجبات قتل امير کبير را فراهم آورد

را سازمان داد و  ۱۲۹۹رياست و جاه طلبي کودتای  خاطر  عامل انگليس باز به 
تقی زاده مبارز  آقای سيد حسن . رضاخان ديکتاتور را بر کشور مسلط گردانيد

مشروطيت عامل قرارداد نفت با انگليسی ها گرديد و خودش هم بدان  دوران 
طلبي  جاه کاشانی نيز به خاطر  بقايی و . اعتراف کرد و گفت آلت فعل بوده ام 

مرداد فراهم ساختند و شاه نيز به خاطر  ۲۸های خود زمينه را برای کودتا 
عليه حکومت ملی دکتر محمد  و انگليس  فزون طلبي وتبخترعامل دست آمريکا 

مصدق گرديد و اينک در زمان انقالب، دولت رجائي با دست آقای بهزاد نبوی 
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ده می شود که  همه به خاطر امضاء کرد، مشاه  قرارداد خيانت بار الجزاير را 
  .دستمالی و کمتراز آن، قيصريه را به آتش کشيده اند

 
نظر به اين که کارتر به هر حال به دليل روحی و روانی مايل بود که با 

ضعف که در  آزاد سازی آمريکائيان به اسارت رفته دامن خود را از اين لکه 
ابزدگی و ترس را در زعمای زمان صدارتش اتفاق افتاد پاک کند، لذا وقتی شت

با ايرانيان قرار و  که طرف مقابل  ايران مشاهده کرد از يک طرف فهميده بود 
مداری گذاشته است اما کيفيت آن بروی مجهول بود، از طرف ديگر وقت را 

ايرانيان نشان دهد و  که ضرب شستی به  )بود و حاال نوبت او  (مساعد ديد
کند که نه تنها مايه عبرت خودشان بلکه ديگران هم قراردادی را به آنها تحميل 

، آبرو و شرافت از دست رفته را  جامعه آمريکا نشان دهد که عزت باشد و به 
  .باز خريده است

 

 آقای خمينی در جرگه حزب جمهوری اسالمی
برای آقا ی بهشتی وحزب جمهوری اسالمی که در صدد قبضه کردن 

در ازاء کسب   شد فهميد که چرا و به چه دليل تمام اهرم های قدرت بودند، می 
قدرت و رقابت با رياست جمهوری، از منافع کشور چشم پوشيده و با گروه 

وزير هم که نقشی جز  آقای رجائي نخست  . ريگان وارد معامله پنهان شده اند
  .کارگزارحزب جمهوری اسالمی و آقای خمينی، نمی توانست داشته باشد 

ای خواننده کنجکاو اين است، با وجودی که کارتر و دولت سئوال اساسی بر
گروگان ها،  آزادی  آمريکا به آقای خمينی و دولت ايران اطالع داد که در ازاء 

و حتی حاضر است به   ۱۰۵حاضر به پذيرش چهار شرط آقای خمينی است
و ايران قبالً  خريده  يدکی نظامی که  محض آزادی گروگان ها، اسلحه و لوازم 

چرا آقای خمينی به جرگه  ۱۰۶.پولش را پرداخت کرده است به ايران ارسال دارد
  است؟ حزب و دولت پيوسته 

آقای خمينی حشر و نشر داشته اند و او را می  بر کسانی که از نزديک با
حاضر  که  شناختند، پوشيده نبود که وی انسانی است بسيار کينه جو و يکدنده  

است قيصريه را به خاطر دستمالی به آتش بکشد و بعد هم بگويد اين برای اسالم 
چند وقت است «نعمت است  المللی  نعمت است يا تحريم اقتصادی و انزوای بين 
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که االن ما را حصر اقتصادی کردند مثال ً ما کجايمان گير کرده است که حصر 
اينهايی که وقتی ... دولت تسليم شوند  گروگان ها به  اقتصادی داده شود تا 

تا نوکر هست می افتند تنبل می شوند و هيچ کاری از آنها  ۱۵تا  ۱۰اطرافشان 
. کارهای خودش را می کند برندشان حبس خودش تو حبس وقتی می . آمد برنمی 

کند، مترقی می  برای اين که منزوی شده، ملتی که منزوی بشود می تواند ترقی 
شود ملتی که منزوی نيست نمی تواند بترقی راه خودش را برود ملت  

می  خوراکش را از ديگران  غيرمنزوی يعنی ملتی که اتکايش به ديگران هست 
اين . اتومبيلش همه از ديگران می گيرد گيرد، برقش هم از ديگران می گيرد،

مستقل بشويد از انزوا ما  منزوی نشويد، نمی توانيد  تا . ملت تا آخربايد اسير باشد
     ۱۰۷  ».چه ترسی داريم 

زهرا مصطفوی دختر آقای خمينی در مصاحبه ای با اطالعات در سال 
:   ن گفتمضمو در مورد خصايص پدرش از جمله قريب به اين  ۶۶و يا  ۶۵

پدرم اگر با يکی از افراد خانواده قهر می کرد، ديگر حاضر به آشتی با وی 
مطلب را عنوان  ارزنده پدرش آن  البته وی به عنوان يکی از خصايص  ۱۰۸.نبود

دل می گيرد جو و به کينه  سخت درشکرد ولی در عين حال از حقيقتی که پ
   .ته استپرده برداش

 یکينه نسبت به شريعتمدار
و زندانی شدن آقای خمينی، نظر به اين که می  ۱۳۴۲خرداد  ۱۵بعد از جريان 

مراجع تقليد را  زمان  و طبق قانون اساسی آن  ۱۰۹خواستند وی را محاکمه کنند
حضرات آيات آقايان شريعتمداری، ميالنی، مرعشی   نمی توانستند محاکمه کنند

ه ای مرجعيت آقای خمينی را اطالعي طی   ۱۱۰نجفی و حاج شيخ محمد تقی آملی
     ۱۱۱.تأييد کردند تا از محاکمه و اعدام ايشان جلوگيری کنند

آقای شريعتمداری در آن زمان از قدرتمند ترين مراجع بود و قبل از اين که 
حداقل جامعه  شود  مرجعيت آقای خمينی وسيله آقای شريعتمداری و ديگران تأييد 

در صورتی که آقای شريعتمداری . می شناختو دولت وقت او را به مرجعيت ن
آقای شريعتمداری برای آقای  نگاه وجود  و از اين . قبل ازآن آيت هللا العظمی بود

خمينی نقطه ضعفی محسوب می شد، بطوری که زير بار خط و ربط سياسی 
به اين علت بعد از . لحاظ سياسی قبول نداشت رفت و وی را به  وی هم نمی 
پای نايستاد و  ه دست آقای خمينی افتاد در حذف وی لحظه ای از اينکه قدرت ب
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نگذاشت که طبق وصيت، وصی اش بروی نماز بخواند و در جای خود به  حتی 
  .خاک سپرده شود

 
که يک روز آقای «آقای منتظری جريان را اين طور توضيح می دهد 

گلپايگانی   آقای من االن منزل : ری شهری وزير اطالعات آمده بود انيجا گفت
بودم و اين مطلب را به آقای گلپايگانی گفته ام به شما هم می گويم، آقای 

العملی از خودتان  عکس  شريعتمداری همين دو سه روزه رفتنی است، مبادا 
باالخره آقای : ده بود تهديد کند، من به او گفتمنشان بدهيد، در حقيقت آم

ترکها به ايشان عالقه دارند،  يادی از ز شريعتمداری يک مرجع است که تعداد 
من اگر جای امام می بودم در صورتی که آقای شريعتمداری فوت می شد در 

گذاشتم با اين کار مردم خوشحال می شدند و  برای او می  مسجد اعظم يک فاتحه 
احساس می کردند مسئله شخصی در کار نيست، به نظر من فاتحه گرفتن برای 

بگو، : نظر شما را به باال بگويم ؟ گفتمگفت اين . قالنی استع ايشان يک کار  
شريعتمداری از دنيا  اين قضيه تمام شد، آقای ری شهری رفت، بعد هم آقای 

رفت جنازه او را شبانه آورده بودند آقای حاج رضا صدر خواسته بود بر او  
ديدم آقای  روزی من رفتم به جماران  نماز بخواند نگذاشته بودند، بعد از چند 

شيخ حسن صانعی و احمد آقا اين مطلب را دست گرفته اند که بله آقای منتظری 
کار را مسخره می کردند،  شريعتمداری فاتحه بگذارد، و اين  می گويد امام برای 

تا اين که يک شب که ما با امام جلسه داشتيم در آن جلسه همه مسئولين، آقای 
اردبيلی، آقای موسوی نخست وزير و  سوی هاشمی، آقای خامنه ای، آقای مو 

امام گفتم که چه  در ضمن صحبت ها، من اين مطلب را به . احمد آقا هم بودند
آقای شريعتمداری که به آقای صدر گفته بودند تو بر  اشکال داشت طبق وصيت 

دادند آقای صدر بر آقای شريعتمداری  من نماز بخوان در آن نيمه شب اجازه می 
، اين به کجای انقالب لطمه می زد ؟ ولی حاال که نگذاشته اند آقای  اندنماز بخو

جريانات و جريان بازداشتش را در يک جزوه هفتاد هشتاد  صدر همه اين 
صفحه ای نوشته است، خيلی هم محترمانه نوشته به کسی هم توهين نکرده  
محکوم می  را  است، اما اين نوشته در تاريخ می ماند و بعد در آينده حضرتعالی 

که رقيبش بود نماز  کنند، می گويند آقای خمينی نگذاشت به يک نفر مرجعی 
جمله تندی راجع به آقای  بخوانند من اين حرف را زدم، امام ناراحت شدند و 

     ۱۱۲» .کردم  شريعتمداری گفتند که من خيلی تعجب 
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و احترامات  مرحوم آيت هللا گلپايگانی نيز راجع به جلوگيری از تشييع

آقای  نظر به اينکه  ۱۱۳ .الزم نسبت به جنازه آن مرحوم اعتراض کردند
شريعتمداری وصيت کرده بود که آقای صدر بروی نماز بخواند و به کفن و دفن  

بي احترامی،  شبانه او را با  وی بپردازد و اطالعات آقای خمينی و ری شهری 
آقای   .ند که جنازه وی تشييع شوددر محل نامناسبي دفن کردند و اجازه نداد

بسيار معروف و مشهور  علمای قم و از خانواده  نيز که يکی از اکابر  ۱۱۴صدر
بود، شديدا ً به اين عمل اعتراض کرد، متعاقب آن چند روز بعد اطالعات قم وی 

داد، وی نيز پس از آزادی، تمام جريان  بازداشت و مورد بازجويی قرار  را 
ای که آقای  زجويی هايش را که بسيار افشاء کننده بود ، در جزوه بازداشت و با

جزوه به دست اينجانب نيز رسيد و آن را  .منتشر کرد منتظری از آن نام برده 
در جای مناسب ذکر خواهم  در حافظه دارم که مطالعه کردم و نکاتی از آن را 

  . کرد
 

ری سابقه بس عداوت آقای خمينی نسبت به آقای شريعتمدا کينه و 
را  طوالنی دارد و به سالی که آقای شريعتمداری هتل ارم قم را خريد و آن 

مرکز دارالتبليغ قرار داد و برای حوزه علميه قم مديريت برقرار ساخت برمی  
که  گرفته بود و به طوری  وی از آن  روز کينه آقای شريعتمداری را بدل . گردد

و از نزديکان آيت هللا نجفی مرعشی بود در آقای مبلغی که يکی از مدرسين قم 
زمان بنا شد من در رابطه با  در آن   ۱۱۵داشت، گفتگويی با اينجانب در قم اظهار 

مسئله دارالتبليغ و مديريت حوزه، و برقراری امتحان با آقای خمينی صحبت کنم 
ر وی مطرح کردم و اطالعيه ای را که د ايشان رسيدم و مسئله را با  خدمت . 

دادم و پس  مخالفت با مديريت حوزه، امتحان و دارالتبليغ نوشته بوديم به ايشان 
فالنی، اگر  :، وی در مورد آقای شريعتمداری گفت از مطالعه آن اطالعيه

را بر سر آقای  روزی من قدرت پيدا کردم تک تک آجرهای دارالتبليغ 
شت بدن وی در به طوری که پوست و استخوان و گو شريعتمداری خواهم زد 

  .زير آنها ذره ذره از بين برود 
ابتدا وی . حقيقتا ً هم آنچه را گفته بود پس از رسيدن به قدرت بر سر وی آورد

پس از . قرارداد خلخالی  را خانه نشين و در محاصره دار و دسته ری شهری و 
آن رفت و آمد به منزل وی تحت کنترل شديد قرار گرفت و با درست کردن 
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فرمان، وی را به حساب  شبه تحت  ری به وسيله مدرسين و مراجع يک طوما
به اين حد هم قناعت نکرد منقول است که دارو دسته . خود از مرجعيت خلع کرد

اند که اگر  آورده و وی را تهديد کرده را پيش چشم وی  ری شهری، صفيه اش 
ساله از ترس در  ۹۰پيرمرد مريض . با آنها فالن عمل انجام می شود دتوبه نکن

بعد از آن نيز نسبت به جنازه اش هتک حرمت کرده  . تلويزيون توبه کرد مقابل 
وصی وی بر  شبانه وی را در محل نامناسبي دفن کردند و حتی اجازه ندادند که 

  .نماز بخواند و به کفن و دفن وی بپردازد  جنازه اش 
به هنگام رسيدن  به يکی از عالئم شخص ديکتاتور و کينه جو اين است که 

، می رود  شده اند قدرت به سراغ تمام کسانی که عامل رسيدن خودش به قدرت 
و در فرصت های مناسب تک تک آنها را حذف و از بين خواهد برد و به 

چنين جا بيفتد و  خواهد در جامعه  هيجکدام آنها رحم نخواهد کرد، زيرا می 
قدرت وی انجام پذيرفته و اسم و  جامعه باور کند که همه چيز تنها به يد

خواسته با وجود بودن  معضل پيچيده ای است و اين  شخصيت وی راهگشای هر 
کسانی که عامل به قدرت رسيدن وی بوده اند مغايرت دارد و وجود آنها را در 

اگر به سرگذشت . می کند بمنزله ضعفی برای قدرت خود تلقی  جامعه 
خصيصه  شده اند، نگاه کنيد، بدون استثناء اين  ديکتاتورانی که سوار بر قدرت

همين اندازه کافی است، نگاه کنيد آقای  . را در همه آنها مشاهده خواهيد کرد
بازرگان، يزدی، قطب زاده،  خمينی چه بر سر شريعتمداری، قمی، سنجابي، 

  .آورده است ...  منتظری، بنی صدر و 
 

 کينه نسبت به کارتر
بطه آقای خمينی نسبت به کارتر کينه پيدا کرده بود و از جمله در اين را

کارتر  وجود  . بارها به عناوين مختلف کينه خود را نسبت به وی ابراز می کرد
چون کارتر با حربه حقوق بشر و فشار بر شاه . برايش نقطه ضعفی تلقی می شد

ه حداقل زمينه ای شد ک گرديد و  موجب باز شدن فضای باز سياسی در کشور 
      ۱۱۶.انقالب با سرعت و با خون ريزی کمتر به نتيجه برسد

اين رئيس جمهور آمريکا بود که در جلسه رسمی سران «به قول ژيسکاردستن   
در همان جلسه ...   کرد  چهار کشور درگوادلوپ حکومت شاه را تمام شده اعالم 
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همفکر و هم عقيده انگليس و آمريکا هر دو متفقا ً به عنوان يک نيروی متحد و 
  ۱۱۷  ».خواهان خروج شاه از ايران بودند

به  غير از اينها، مذاکرات مستقيم  و غير مستقيم آقای خمينی و نمايندگانش در 
آن به توافق و  در اثر  که حداقل   آمريکا  ۱۱۸پاريس و تهران و آمريکا با دولت

      ۱۱۹.قرارمدارهايی با هم دست يافتند
بيم اين را داشت که اين روابط و قرارمدارها و مذاکرات با دولت آقای خمينی 

به عرض  کليات آن را  چرا که اگر نه جزئيات بلکه . کارتر در جامعه افشاء شود
وی می رساندند و با مجوز وی و يا نمايندگانش در شورای انقالب مذاکرات 

. يز دنبال می کردندن خط و خطوط خود را  انجام می شد و در اين ميان احتماال ً 
اجازه گرفتن از اين جهت از آقای خمينی ضرورت داشت که اوالً  به نام 

ًدر صورت افشاء  رهبری مسائل دنبال  شدن برای مذاکره و يا  می شد و ثانيا 
توافق کننده محملی به حساب می آمد که در غير اين صورت آنها از حيز انتقاع 

  .افتادند می 
دانشجويان پيرو خط امام با کپکپه و دبدبه و در بوق و کرنا به همين علت وقتی 

بازرگان،  گذاشتن مصاحبه های راديو تلويزيونی عليه نهضت آزادی، مهندس 
دکتر ميناچی و به اصطالح افشاگری کردند، آنها از طريق روزنامه ها اعالم  

ينی بوده خم انقالب و آقای  کردند که روابط با آمريکايی ها با اجازه شورای 
است و به هر دليل واهمه داشتند که مسائل و روابط را به تمامه و آشکارا برای 

و رهبر عاليقدر انقالب  که اگر امام «کردند  جامعه عنوان کنند اما عنوان 
اسالمی مجازمان بدارند بزودی به جريانات قبل از انقالب و تفسير و تحليل 

که دنبال می شود پرداخته و  وطی سرزمين می گذرد و خط آنچه که در اين 
نتيجه را به عرض امت اسالمی وهمه پويندگان حقيقت خواهيم رساند و در آنجا 

ارتباط و نحوه آن را روشن خواهيم  مسائل مربوط به عضويت افراد در  
     ۱۲۰».کرد

با مطرح کردن همين اندازه ايماء و اشاره، مسئله تا حدودی خاتمه پيدا    
آمريکا تکيه   ر حال در صورتی که کارتر مجدداً  به رياست جمهوری به ه. کرد

می زد، بيم آقای خمينی از افشاء شدن آنها به وسيله دستگاه کارتر، افزون می 
نقطه ضعفی به حساب می آمد  وی  چون افشاء شدن آن برای قدرت فائقه . گشت

ه بود خلل وارد می و از اين که همه چيز به يد قدرت آقای خمينی انجام پذيرفت
بود که همه چيز را فدا کند تا کارتر به رياست   لذا آقای خمينی حاضر . ساخت



 ۳۱۸        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

ثانيا ً برای آقای خمينی مهم بود، همچنانکه گفته بود شاه برود و . جمهوری نرسد
گفته بود کارتر به کار رياست جمهوری نمی خورد و بايد برود،  که  رفت، حال 

و همه  ی وی در عالم به صدا در خواهد آمد  صيت آوازهاگر وی انتخاب نشود، 
با چنين تصورات ذهنی برايش مهم نبود که کشور . جهان را در خواهد نورديد 

وی . خواهد شد ای زد و بند  چه چيزی از دست خواهد داد و با چه گروه و دسته 
امر مهم  و. ازنظر ذهن قدرتمدارخود آماده بود که امر مهم را فدای امر اهم کند

  .کرد خودش تعيين می  و اهم آن چيزی بود که ذهن 
از طريق گزارشات و تحليل های کارشناسان داخلی و بين المللی مسجل  ثالثاً 

آمريکايی  های  شده بود که انتخاب مجدد کارتر به آزادی به موقع گروگان 
ت جمهوری در آمريکا عنوان شده بود که نتيجه انتخابات رياس.بستگی تام دارد 

شرايط آقای خمينی را آماده  تمام اين . شود آمريکا اين بار در تهران تعيين می 
کرد که معامله با دسته ريگان و حزب جمهوری خواه را حداقل با ديده اغماض 

اسالمی و دولت بپيوندد که با اين عمل هم به  جرگه حزب جمهوری  بنگرد و به 
قدرت خود  زمين زده و هم خالء ضعف  کارتر ناز شصتی نشان داده و وی را

ی ساده باال  کرده و هم ميزان محبوبيتش دربين توده را در رابطه با کارتر پر 
صورت لزوم می  است که بله هرچه آقا بگويند همان می شود و هم در  رفته

ازکسانيکه با دسته ريگان به معامله دست زده اند در صورتی  تواند ازهرکدام 
  .حساب کند اد کرد به سادگی تسويه که ضرورت ايج

 

  بی خاصيت شدن انقالب دوم 
حال که کار مطالعه و تحقيق جوانب مختلف گروگان گيری بدينجا 

، ۵۸  آبان   ۱۳رسيده است، اين نکته در خور اهميت است، حرکتی که در تاريخ 
پيرو با اشغال سفارت آمريکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن توسط دانشجويان 

حاکم،  سردمداران روحانيت  ، به زعم ساعت بعد از آن ۴۸مام شروع شد و خط ا
گروگان گيرها، دولت رجائي و آقای خمينی، انقالبي مهمتر از انقالب اول 

داشت و فوق آن بود  برانقالب اول ارجحيت  همچنان  ۵۹و تا تاريخ آبان   ۱۲۱.بود
د را به يکباره از دست داده به ولی بعد از آن تاريخ خاصيت و اثر بخشی خو

  .گشت تفاله ای تبديل 
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چگونه : سئوال مهمی که در اين رابطه برای اينجانب مطرح بوده اين است که
از انتخاب  ويژه بعد  و به  ۵۹آبان  ۱۱انقالبي مهم تر ازانقالب اول در تاريخ 

 ، به موضوعی بي۵۹آبان  ۱۴ريگان به رياست جمهوری آمريکا در تاريخ 
صريح آقای هاشمی  و به گفته  خاصيت که اثربخشی خود را از دست داده 

و به زعم آقای بهزاد  ۱۲۲رفسنجانی مسئله ای مرده برای مجلس شورای اسالمی
تبديل گشته   ۱۲۳ديگر تفاله اش باقی مانده کشيده شده و  نبوی به ميوه ای که آبش 

است که اگر بيشتر از اين در است ؟ اين چه نوع انقالبي مهمتر از انقالب اول 
مرده و يا تفاله ميوه که اگر آن را دفن نکنند گنديده شده و  بماند نظير الشه  تاريخ 

را دفن کرد تا  تعفنش همه جا را فرا می گيرد و بنابر اين بايد هرچه سريعتر آن 
 ؟.راحت شد از شر گند آن 

 
متر از اولی بوده مه ۵۹آبان  ۱۱وقتی انقالب دوم که به زعم اينان تا 

و  خاصيت  است و ازآن به بعد در عرض چند روز به موضوعی اين چنين بي 
مضر تبديل می شود، آيا به زبان بي زبانی به توده مردم که هنوز با عشق و 

هستند نمی  خويش چشم انتظار  اميد رسيدن به آزادی و استقالل و حقوق و آزادی 
از اولی است، چنين بي خاصيت شده و تقاله گويند، وقتی انقالب دوم که مهمتر 

می خواستيم بدست آورده  تا کنون از گروگان گيری  نتايجی را که «اش مانده و 
شما بي خود و بي جهت در انتظار رسيدن به حقوق و آزادی خويش   ۱۲۴».ايم

است وقتی سرنوشتش چنين باشد،  انقالب دوم که مهمتر از انقالب اول  . هستيد
زيبا و  تمام آن وعده های . به طريق اولی دچار استحاله شده است اولی که

برای اغفال » داده شد«رهبرمان به شما  قشنگ که  به وسيله آقای خمينی 
قبضه کردن قدرت و  وآوردن شما به ميدان مبارزه برای پيروزی خودمان و 

. بودواليت مطلقه فقيه و غارت و چپاول ثروت کشور  ايجاد حکومت خودکامه 
بدانيد که اگر دست از پا خطا کنيد، شمع  حال ديگر وظيفه شما تمام شده است و 

  .بهتر آن است که بکناری بنشينيد و گوش به فرمان ما باشيد. خواهيد شد آجين 
فکر نکنيد ما به شما دروغ می گوئيم، کمی نه چندان دور خواهيد ديد که باز 

همان کسی که    ما خواهد ريخت و رهبرمان آقای خمينی آب پاک روی دست ش
مليون بگويند آری من،  ۳۵ اگر «خواهد گفت   ۱۲۵»ميزان رأی ملت است«گفت 

خود ننشينيد، بدانيد که ما با شما شير  جای  و اگر باز هم سر  ۱۲۶»نه خواهم گفت
نخورده ايم و رهبرمان آقای خمينی مجوز قتل همه تان را مثل آب خوردن 
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جهت ثواب اخروی و رسيدن به بهشت، همه را   ما نيز  صادر خواهد کرد و
بديار مرگ خواهيم فرستاد و بعضی از پوست کلفتهايتان را چنان مثله و 

سه با آن  ساده به نظر خواهد آنچه در تاريخ خوانده ايد در مقاي که  زجرکش کنيم 
 .و دقيقاً همۀ اينها و بلکه بيشتر به وقع پيوسته است  آمد

 
ات ما آقای خلخالی بنا به قول معاونش آقای علی کريمی قاضی القض

و در شيراز در تاريخ   ۱۲۷.چهار صد نفر را بدون پرونده اعدام کرد
نفر را که يک نفر از آنها زن حامله  ۱۴ساعت  ۱۰در کمتر از  ۱۲/۴/۱۳۵۹   

 يا بيدارم، نه نمی دانم خدايا خواب می بينم   ۱۲۸.ای بود، به جوخه اعدام سپرد
از خروار بود و جای هيچ اعوجاج و  بيداری اين چند فقره ذکر شده، نمونه ای 

همانطوری که در بخش های .گردم بگذرم و به اصل مطلب بر  . مماشات نيست
حزب جمهوری اسالمی و يا بهتر است  گذشته اين فصل مالحظه شد که چسان

و مدار گذاشته پنهانی با حزب جمهوری خواه، قرار بگويم روحانيون حاکم،  
گروگان ها  بودند، با تعلل های عمدی و لفت دادن مساله مانع آزادی به موقع 

بعد از انتخاب ريگان به رياست جمهوری آمريکا، با چنان شتاب و  شدند و 
همه را  شدند که  عجله ای دست به کار آزادی آنها و امضاء قرارداد الجزاير 

نخست وزير بعد از بازگشت از نيويورک آقای رجائي . مات و مبهوت کرده بود
گروگان گيری می خواستيم  از  نتايجی را که تاکنون «: گفت ۵۹مهرماه  ۳۰در

      ۱۲۹».بدست آورده ايم
طی سخنانی گفت ) سفارت آمريکا(در النه جاسوسی  ۵۹آبان  ۱۳وی در تاريخ 

مهمترين امام قطع رابطه  گفته  اگر هيچ خاصيتی گروگان گيری نداشت طبق «
هنگامی که رابطه ما با آمريکا قطع شد . کاری بود که در آن زمان انجام شد

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی پای  سياسی،  متوجه گرديديم که بايد از نظر 
      ۱۳۰» .خودمان بايستيم

آيا قطع رابطه با کشوری الزمه اش گروگان گرفتن کارکنان سفارتخانه آن 
 کشور است؟

ی را که آقای رجائي ذکر می کند اگر به صالح کشور بود و به حقيقت خاصيت
تعلل انجام می  بدون  آقای خمينی طالب آن بود و به دولت موقت اشاره می کرد، 

گرفت و به ويژه که آقای دکتر يزدی وزير امور خارجه بودکه هم مورد وثوق 
و . بازرگان بودشخص مهندس  موقت و  آقای خمينی و هم صاحب نفوذ در دولت 
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آيا چنين شخصی که بر کرسی نخست وزيری يک مملکتی تکيه زند، از 
 نيست ؟ بيچارگی آن ملت وکشور 

 
در باره  ۵۹آبان  ۲۳آقای هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس در تاريخ 

مجلس  اين مسئله ديگر از نظر مجلس مرده است و «: مسئله گروگان ها گفت
آقای رجائي  ۱۳۱».تواند در اين باره به بحث بنشيندآنقدر کار دارد که ديگر نمی  

 ۲۴در تاريخ  آقای خمينی  که آقای بهزاد نبوی همراه وی بود پس از ديدار با 
همچنان که قبال ً گفته ايم اين «. در مورد گروگان ها اظهار داشت ۵۹آبان 

برای اين که ديگر از  مرده ای است و  مسئله برای ما به صورت يک مسئله 
دست و پاگيری و وقت گذرانی بيرون آمده باشد، جوابي تهيه کرده ايم که به 

الجزاير که به همين منظور به ايران  وسيله نماينده دولت  عنوان آخرين پاسخ به 
آمده است به دولت آمريکا اعالم خواهيم کرد ديگراين آمريکا است که می تواند 

و يا هر نام و هر مسئله ای که می برای عيد يا تولد  در هر موقع يا هر روز  
در دفاع از تصويب  آقای بهزاد نبوی که   ۱۳۲».خواهد جاسوسان را از ايران ببرد

سخن می گفت، در مورد  ۵۹دی  ۲۴حکميت مجلس، در تاريخ  ماده واحده 
آبش کشيده شده و ديگر تفاله اش  و با ميوه ای که «گروگان ها اظهار داشت 

از آن چيزی ديگر برايمان باقی نمانده . به آن ور می رويم باقی مانده بي خود  
  ۱۳۳».است

عالوه براين آقای نبوی در مصاحبه ای مطبوعاتی و راديو و تلويزيونی 
گيری مانند  گروگان «:گفت  ۵۹دی ۲۹خود در مورد آزادی گروگانها در تاريخ 

قای بهزاد نبوی اما هنگامی که از آ  ۱۳۴».درختی بود که ديديم ديگر ثمر ندارد
متذکر شده است که در مسئله  انقالب اسالمی  سئوال شد که در سرمقاله روزنامه 

آزادی گروگان ها آمريکا هيچ شرطی از شرايط ايران را قبول نکرده است به 
موضع سختی قرارگرفته، مسئله گروگان ها  دولت در «: چيست ؟ گفت نظر شما 

کردن برای  را تبديل به يک مسئله جديد  از نظردولت خاتمه يافته است و اين
مالحظه شد که چسان به بيان تمام  ۱۳۵».درستی نيست مصالح انقالب کار 

و آن را به  ۱۳۶ اول می ناميدند کسانيکه انقالب دوم را انقالبي بزرگتر از انقالب 
القاء می کردند به فاصله محدود چند روزی، ناگاه به صورت الشه  توده مردم 

بوی  کوشيدند آن را به هر قيمتی دفن کنند تا مشام از  در آمد که سراسيمه  ِعفَن
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يک چنين انقالبي به غير از دروغ ساخته و  .تعفن آزاردهنده اش در امان بماند
  پرداخته ذهن قدرت طلبان چه می توانست باشد ؟  

آيا به جز عصای دست خود کامگان که از آن به عنوان وسيله ای برای حذف 
جناح هايی از  کشيدن  خشی از جامعه از صحنه مبارزه آزادی بخش و به زير ب

قدرت و استقرار ديکتاتوری و حکومت خودکامه مورد بهره برداری 
 ساهون قرارگرفت، چيزی ديگری بود ؟ قتل الخّراصون الذينهم فی َغَمرتِهم 

 

 بهزاد نبوی در نقش کارگزار روحانيت حاکم
آزادی  ۵۸اسفند  ۴تاريخ  که آقای خمينی در عالوه بر آنچه ذکر شد 

لوايح را  گروگان ها و حل مسئله  را به مجلس واگذار کرد و مجلس کار بررسی 
در مورد کار  ۱۳۵۹شهريور  ۲۵آغاز کرد آقای هاشمی رفسنجانی در تاريخ 

فعالً همين مسئله « :است گفت  مجلس و لوايحی که در دستور کار مجلس 
« وی در همان روز اضافه کرد  ۱۳۷».يحه زمينهای شهری استگروگان ها و ال 

چيزی که قابل گذشت نيست اين است که آمريکا بايد  من فکر می کنم حداقل 
    ۱۳۸».گذشته اش را در ايران محکوم کند سياست 

در پاسخ به سئواالت مختلفی که در  ۵۹آبان  ۱۵مجدداً  آقای هاشمی در تاريخ 
جمهوری  رياست  انتخاب ريگان به «: ريگان از وی شد، گفترابطه با انتخاب 

آمريکا ارتباطی با ما ندارد و اين به ملت آمريکا و سيستم آمريکا مربوط می 
داد هر کس بخواهد با  ادامه خواهيم  شود، ما راهمان را انتخاب کرده ايم و آنرا 

 ۵۹آذر  ۵تاريخ باز آقای هاشمی در  ۱۳۹».ما درگير شود با او درگير می شويم
شرايطی که ايران برای «: داشت در بيروت اظهار  در مصاحبه مطبوعاتی 

آزادی گروگان ها اعالم کرده بسيار ساده است و بعيد می باشد که آمريکا نتواند 
  ۱۴۰».اجراء کند آن را 

 
که با توجه به اين گفته کارتر و  وقتی اين بيان آقای هاشمی رفسنجانی

و  آنچه ما پيشنهاد خواهيم کرد، شرف «:مقايسه می شود  ريگان و کيسنجر
امنيت کشور ما را حفظ می کند و آمريکائيان را خشنود می سازد و موضوع  

شود اما من  می  گروگان ها عامل منفی سياسی در انتخاب مجدد من محسوب 
در اطمينان دارم که در اين مورد عاقالنه رفتار کرده ام و تنها قصور ما تاخير 
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مطمئن است که «: روز گفت در همين  ريگان    ۱۴۱».آزادی گروگان ها بوده است
مطمئنا ً «و کيسنجر که گفته بود   ۱۴۲».کارتر را در انتخابات شکست خواهد داد

اوال ً از مسائل پنهانی پرده بر می دارد     ۱۴۳».  پيروز می شود ريگان در انتخابات 
کامالً  آشکار است که شرايطی را که برای آزادی  و ثانيا ً از گفته آقای هاشمی

شرطی است که آقای خمينی و مجلس  ۴نازلتر از  اند، خيلی  گروگان ها پذيرفته 
برای آزادی گروگان ها معين کرده بودند اين بحث را در جای خود دنبال 

داده خواهد شد که مسئوالن حل بحران گروگان گيری و  خواهيم کرد و نشان  
شرط ما را پذيرفته  يت حاکم که مرتب اعالم می کردند که آمريکا چهار روحان

  .حقيقت و برای تحميق ملت ايران بوده است کردِن  است، قلب 
قراردادی که در واقع آمريکا از طريق الجزاير به دولت ايران ارائه کرد و 

کرد امضاء  آن را  دولت رجائي نيز از طرف رهبر آقای خمينی و خود و مجلس 
چنان خوار و ذليالنه بود که حتی هنوز که هنوز است حاضر به افشای اسناد 

عنوان شده توسط وی و سايرين در  مبادله شده توسط آقای بهزاد نبوی و مطالب 
آقای  ۶۰و اوايل سال  ۵۹سری مجلس نشده اند و با وجودی که در سال  جلسه 

کرد،  سری را پخش خواهند موقع مناسب نوار آن جلسه  هاشمی قول داد که در 
 .و هرگز فرا نخواهد رسيد هنوز آن موقع مناسب فرا نرسيده است

 
اما در همان موقع روحانيت حاکم به رهبری آقای بهشتی و هاشمی 

جهت  همين  رفسنجانی و آقای خمينی از مفاد کامل آن از قبل مطلع بوده اند و به 
در آينده : لس از جمله گفتاست که آقای بهزاد نبوی در آن جلسه سری مج
که آقای بنی  کرده ايم و اين  خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء 

عليه دولت و من اعالم جرم کرده است، در حقيقت  یصدر رياست جمهور
تنها به خواست و نظر  خمينی است چرا که من  اعالم جرم عليه روحانيت و آقای 

وليت دادم و اگر بگذاريم که اين مسئله تعقيب بشود نه تن به اين مسئ) ره(امام 
يکی از دوستان آقای . خمينی بايد بروند روحانيت و دولت و آقای  تنها من بلکه 

همکار  آقای نبوی بعد از امضای قرار داد الجزاير به «بهزاد نبوی برايم گفت، 
تند و منهم قرارداد سيف هللا ابراهيمی گفته بود که به ما گف و دوست خودمان آقای 

 »  .الدوله امضاء کردم  الجزاير را که بعدا ً خواهند گفت قرار داد وثوق 
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آقای بهزاد نبوی امضاء کننده قرارداد الجزاير نه تنها در آن جلسه ّسری 
عمل  خمينی  مجلس اظهار می دارد که وی در نقش کارگزار روحانيت و آقای 

که در نقش  آقای هاشمی تصريح می کندکرده است بلکه در نامه خود به 
الجزاير را  امضاء بيانيه  مسئوليت خطير مذاکره و «: کارگزار عمل کرده است

در حالی پذيرفتم که جنابعالی نظرات اينجانب را در باره آزادی گروگان ها در 
تن به ) ره(خواست و نظر امام  خاطر اطالع از  آن شرايط می دانستيد و تنها به 

سئوليت داده و در عين حال افتخاری برای زندگی سياسی و اجرائي خود اين م
    ۱۴۴».کردم کسب 

 
روحانيت حاکم تنها به خاطر خسارت عظيمی که قرارداد  اگر ترس 

قراردادها را  الجزاير به ملت ايران وارد ساخت، بود، به نوعی می شد همه 
ً به خاطر عنوان کرد و به نوعی آن را طبيعی جلوه دا آشکارا  د و گفت فعال 

عراق در جنگ هستيم، در اثر  شرايط پيچيده با آمريکا و اين که با آمريکا و 
گروگان گيری که فوايد بي شماری داشته است، اين خسارت مالی به ما وارد  

ساده و عملی  طبيعی جلوه دادن آن کاری بسيار  برای آقای خمينی . شده است
  .بود

در ازاء حذف بنی صدر از  -رارداد پنهانی با ريگانيان اما ترس از رو شدن ق
بعد از روی  اسلحه  رياست جمهوری در صورت تمکين نکردن به آن و دادن 

بود که در صورت آشکار شدن به موقع و در آن  -کار آمدن ريگان، به ايران
بود، دودمان همه اشان  بدرستی متذکر شده  زمان، همچنان که آقای بهزاد نبوی 

  .ا بر باد می دادر
بدين علت است که به سرعت وارد عمل شدند تا با حذف بنی صدر و يا وادار به 

خواهان  جمهوری  تمکين کردن وی از آشکار شدن روابط پنهانی خود با 
. جلوگيری به عمل آورند و ديکتاتوری خود را بر جامعه تثبيت گردانند

رفسنجانی، دولت و  بهشتی و  قای همچنانکه  قبال ً متذکر شدم روحانيت حاکم آ
آقای خمينی قبال ً از محتوای قرارداد مطلع بوده اند و بدين جهت است که آقای 

با پيشنهاد آمريکايی ها موافقت  روحانيت حاکم  بهزاد نبوی از جانب دولت و 
وی کوچکترين صحبتی از پذيرش حکميت  ۵۹آذر  ۲۷زيرا تا تاريخ . کرده بود
اولين بار در تاريخ فوق در قبال تعهدات آمريکا در  ده بود و برای نياور به ميان 
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مورد قبول  دولت ايران نيز نوعی حکميت «برابر آزادی گروگان ها گفت 
  ۱۴۵»دعاوی دو طرف پذيرفته است رسيدگی به طرفين برای 

در جهت  ۵۹ن آبا ۲۲اما قبل ازاين تاريخ آقای دکتربهشتی در تاريخ 
برای آمريکا، بطوری که خبر گزاری رسمی  التفراهم کردن تسهي

رئيس ديوان عالی ايران آيت هللا محمد بهشتی «: الجزايرگزارش داده است  
برای آزادی  ايران  اظهار داشته است چنانچه اگر يک يا دو شرط از شرايطی که 

گروگان ها وضع نموده از نظر قانون اياالت متحده با اشکال مواجه می شود، 
اين گزارش معلوم می شود  با   ۱۴۶».دهد يران بايد دوباره تشکيل جلسه مجلس ا

روز قبل از اين که آقای بهزاد نبوی مسئله پذيرش حکميت را اعالم کند،  ۳۵که 
قرارداد بوده و می دانسته است که توافق انجام  در جريان  آقای بهشتی کامالً  

مجلس برای آزادی گروگان  شده، موافق با چهار شرطی نيست که آقای خمينی و
دولت ابالغ کرده اند و برای اين که در آينده مجلس مدعی نشود که خالف  ها به  

قضيه  را وارد در  مصوبات مجلس عمل شده است، الزم است که خود مجلس 
  .کنند که هم حکميت مشروعيت پيدا بکند و هم جلو اعتراضات بعدی گرفته شود

کريستوفر معاون وزارت خارجه آن کشور  ۵۹آذر  ۱۱طرفه اين که در تاريخ 
الجزاير تسليم  دولت  که در رأس هياتی پاسخ آمريکا به پيشنهادات ايران را به 

در نامه آمريکا اشاره شده است که اگر اين پاسخ آمريکا رد شود «: کرد، گفت
کا پاسخ آمري. تعويق خواهد افتاد عهده  اصل مسئله تا روی کار آمدن ريگان به 

تقاضای ايران را مبنی بر قبول بي قيد و شرط پيشنهادات چهارگانه در بر 
آمريکا «تاکيد کرد که  ۵۹آذر  ۱۲در تاريخ  کريستوفر  و باز   ۱۴۷».نگرفته است

دو شرط از چهار شرط ايران را غير عملی خوانده و اين دو شرط بازگرداندن 
آمريکايی عليه ايران می باشد، جبران ادعاهای کمپانی های  ثروت شاه مخلوع و  

انداختن ثروت بلوکه  آمريکا تا کنون دو شرط آيت هللا خمينی را يعنی به جريان 
  ۱۴۸».ايران و عدم دخالت در امور داخلی را پذيرفته است شده 

آبان متذکر شده بود  ۲۲دقيقا اين همان دو شرطی است که آقای بهشتی در تاريخ 
بايد دوباره تشکيل  ايران  هيالت برای آمريکا، مجلس که به خاطر فراهم شدن تس

عليرغم گفته وارن کريستوفر به طوری که کمی پيشتر خواهيد ديد،   .جلسه دهد
خود،  که گفته بدرستی نپذيرفته و آن طوری که  حتی آمريکا آن دو شرط را هم

  .خواسته آن دو را نيز به دولت ايران ديکته کرده است 
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همين رابطه آقای هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس درتاريخ سه شنبه در           
خبرنگاران   آذر در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ متعدد  ۱۷

من ديگر در «: در مورد گروگان ها و مسافرت هيئت الجزايری به ايران گفت
ارم اين است اين زمينه د که در  مسئله گروگان ها نقش فعالی ندارم و اطالعاتی 

کميسيون در اين رابطه در اينجا تشکيل شد و اين کميسيون در مورد حرف 
، توضيحاتی خواست و آن طور  صورت مبهم زده بود هايی که آمريکا قبالً  به 

که آقای بهزاد نبوی به مجلس گزارش داده اند، اين دفعه آمريکا تقريباً  روشنتر 
رئيس . حاضر است اين خواسته ها را بدهد که نظرات خود را بيان کرده و گفته  

کرده بود و اين بار در  آمريکا در گذشته چهار اصل ما را قبول : مجلس افزود
قدم های روشنتر برداشته و به نظر ما در حل مشکل جلو آمده  مورد اجرای آنها 

  ۱۴۹».باقی است است ولی هنوز هم جای سئوال 
کارتر پيش از . را قلب کرده استآقای رفسنجانی در اينجا نيز حقيقت 

انتخابات   انتخابات رياست جمهوری قول داده بود که اگر گروگان ها تا قبل از 
آزاد شوند، حاضر به پذيرش جهار شرط ايران می باشد و نه بعد از آن و از 

در . آقای خمينی است شرط  قول کريستوفر آمد، که آمريکا حاضر به قبول دو 
احمدعزيزی معاون کميته دولتی مسئول گروگان ها در تاريخ همين رابطه آقای 

که برای انجام دو شرط ايران که يکی  ها گفته اند  آمريکايی «: گفت ۵۹آذر  ۲۲
آزاد کردن سرمايه ايران در بانک ها ی آمريکايی و ديگری قول عدم دخالت در 

ثروت شاه اما شرط سوم که باز گرداندن . ندارند داخلی ايران مشکلی  امور 
و در  معدوم در آمريکاست مشکل بوده و با قوانين آمريکا در تعارض است 

يعنی کنار انداختن همه دعاوی حقوقی عليه ايران که  مورد چهارمين شرط 
تنها کاری که می  شرکت های آمريکايی مطرح کرده اند و آمريکا گفته است 

د تا آنها دادخواست های است که در شرکت های خارجی نفوذ کن تواند بکند اين 
  ۱۵۰» .خود را صرف نظر کنند

قبل از اين که به ماده واحده اليحه حکميت بپردازم، برای باقی نماندن هر نوع 
ارجاع اليحه   شک و يا اعوجاجی، اين نکته را خاطرنشان می کنم که تنها 

  :حکميت به مجلس به منظور
خالف مصوبات مجلس در  مشروعيت گرفتن و مشروعيت دادن به اعمال -۱ 

  رابطه با آزادی گروگان ها و قانونی کردن آن 
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وارد کردن خود مجلس و شريک جرم قرار دادن آن برای بستن دهان  -۲ 
  بعضی از مجلسيان و ديگران به اعمال خالف قانون

مشروعيت نداشتن خود دولت و اعمالش نظر به اين که به رئيس جمهوری  -۳ 
را بر مال می  قانون آنها  ئيس جمهور نيز مرتب اعمال خالف تحميل شده بود و ر

  .کرد
تبديل مجلس از ارگانی به منظور دفاع از حقوق ملت ايران به صورت  -۴ 

مختلف  طرق  ارگانی آلت دست روحانيت حاکم جهت استقرار ديکتاتوری به 
  . بود

حکميت را در تاريخ بنا به گفته صريح آقای بهزاد نبوی قبل از اين که اليحه 
 -بپذيرد يا نپذيرد   به مجلس ارجاع دهد، صرفنظر از اين که مجلس  ۵۹دی  ۲۴

که البته می دانست و قرار و مدار گذاشته شده بود که مجلس آن را تصويب 
در  ۵۹دی  ۲۶بود، در تاريخ  وی که بيانيه را دربست پذيرفته  -خواهد کرد 

ی ايران بيش از يک هفته است که در دولت جمهوری اسالم«: گفتگويی گفت
مثبت و نهايی خود را اعالم کرده و کليات  پاسخ  رابطه با بيانيه دولت الجزاير 

بر خالف ادعای «نبوی همچنين افزود . بيانيه ياد شده را پذيرفته است
گفته مقامات آمريکايی استناد می کنند  غربي که ظاهراً  به  خبرگزاری های 

روز قبل از طريق دولت  ۱۰مطلقا ً و به هيچ وجه جديد نيست و پاسخ ديروز ما 
  ۱۵۱».داده شده الجزاير به دولت آمريکا  

روز قبل از اين که  ۸اين مطلب يعنی اين که آقای بهزاد نبوی بنا به گفته خودش 
را تشکيل می  اساس آن  از مجلس اجازه حکميت بگيرد، بيانيه را که حکميت 

  .داده پذيرفته است
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         فصل هفتم

 

 حکميت 
آقای بهزاد نبوی از جانب دولت، مجلس و سران روحانی حاکم بر 

مجموعا ً به  ايران، زير بار چند قرار داد تعهد آور و موافقتنامه های مختلف که 
  .نام بيانيه الجزاير معروف شد رفت و آن را امضا کرد 

مورد مسئله  گروگان  م کرده است که دروی که به طور صريح چندين بار اعال
خمينی و آقايان  آقای  آن که منجر به  قرار داد الجزاير شده است، ها و تبعات 

رجايی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و دانشجويان پيرو خط امام را از تمام مسائل 
راديو و  مصاحبه مطبوعاتی  در  ۵۹آذر  ۱۳وی در تاريخ . آن مطلع کرده است

در مورد مسئله گروگان ها هيچ چيز پرده پوشی نشده «: تلويزيونی خود گفت
قضائيه و قوه مقننه و  رؤسای سه قوه مجريه،  است و همه مسائل به اطالع 

 ۱».نمايندگان مجلس، دانشجويان پيرو خط امام و نخست وزير رسانده می شود
از آقايان خمينی، بهشتی، اين نکته را تذکر بدهم که بنا به گفته آقای نبوی مسائل 

پوشی  پرده . ا. خ. پ . رفسنجانی، رجايی و نمايندگان زير سلطه روحانيت و د
اما از نظر رياست جمهوری آقای بنی صدر و صاحبان اصلی حقوق . نشده است

ماند بلکه تا امروز که  در پرده استتار باقی  که ملت ايران است نه تنها آن روز 
آن تاريخ می گذرد، همه اسناد و مدارک و تمام  سال از ۲۶متجاوز از 

که ملت ايران است نبايستی بدرستی  و تنها نا محرمان  موافقتنامه ها منتشر نشده 
در بخش قبل هم . بداند که به نمايندگی از وی زير بار چه تعهداتی رفته اند

اين تن به ) ره(من تنها به خواست و نظرامام : مالحظه شد که آقای نبوی گفت
       ۲.مسئوليت دادم

از جمله مسائلی که در متن بيانيه الجزاير آمده است، پذيرش و قبول 
آنها  به  حکميت است که بنا به گفته صريح آمريکايی ها، بيانيه را آمريکايی ها 

آقای سيد محمود کاشانی سرپرست هيئت داوران ايرانی در .  ديکته کرده اند
داشته صريح و  اختيار  اسناد و مدارک را در  ، که همه۳ديوان داوری الهه

و کتبا ً اعالم کردند  صريحاً  الن وزارت خارجه آمريکا مسؤ«: آشکار می گويد
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خودشان را زير آن  ايرانی ها فقط امضاء  که اين بيانيه ها را ما نوشتيم و 
      ۴» .گذاشتند

بيانيه های  ۱۳۵۹در سال  «: وی مطلب مهم ديگری فاش می کند و می گويد
از طرف ايران بيانيه ها را امضاء » بهزاد نبوی «آقای  . الجزاير به امضاء رسيد

نماينده رئيس جمهور آمريکا نيز بيانيه را امضاء » وارن کريستوفر«نمود و
که امضاء شد متن انگليسی آن دو امضاء داشت ولی متن  اين بيانيه موقعی  . کرد

قرارداد بين المللی  اين از شگفتی های . تفارسی اش يک امضاء بيشتر نداش
نسخه آن دو امضاء دارد و يک نسخه اش يک امضاء که فقط  است که يک 

    ۵».حديث مفصل را بخوانيد شما از اين، . ايرانی ها امضاء کرده اند
آقای کاشانی سرپرست هيئت داوران با توجه به تمام اسناد و مدارک، نحوه 

نمونه تازه ای از  «  همان روز آزادی گروگان ها  اجرای بيانبه ها را در
  ۶».کاپيتوالسيون محسوب نمود

آقای بهزاد نبوی نيز به طور سر بسته اذعان کرده است که بيانيه الجزاير ابتکار 
، در  ۵۹  دی  ۱۷تاريخ   وی در . آنها بوده است و وی آن را امضاء کرده است

خارجی ه سئواالت خبرنگاران داخلی و مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی ب
از سوی خود اين کشور  پيشنهادات دولت الجزاير  آيا که «در پاسخ به اين سئوال 
دولت الجزاير بيانيه ای داد، ولی اين به آن معنا نيست : بوده است يا خير، گفت

الجزاير سعی کرده که با توجه به شرايط  . از طرف خودش بوده است که الزاماً  
که آيا «  وی در پاسخ به اين سئوال    ۷» .پيشنهادات طرفين اين کار را بکند و

آنچه را که در قبال مسئله گروگان ها بعهده گرفته است  الجزاير توانايی انجام 
نمی کند که توانايی انجام  اصوال ً الجزاير چيزی را تضمين : دارد يا خير، گفت

ين مسئله بعد که موضوع  روشن شد توضيح ا. داشته باشد يا نداشته باشد آن را 
      ۸» .خواهم داد

در مصاحبه ای با  ،۵۹ آبان ۱۲آقای رجايی نخست وزير در تاريخ    
آبان   ۱۲  (ديروز دقيقه ای  ۳۰در مالقات «: خبرگزاری پارس تأييد کرده است که

و  سفير الجزاير با محمد علی رجايی مسئله  گروگان ها به کشور برادر) ۵۹
کردند که بتواند خواسته  الجزاير آرزو  سفير . مسلما ن الجزاير واگذار شده است

های ايران را برآورده سازد و افزود تا آن جا که در توانمان است از منافع 
      ۹» .کرد ايران  دفاع خواهيم 
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انشا هللا اميدواريم به «: می گويد ۵۹آذر  ۲۵وی در همين رابطه در تاريخ  
که سياسی  گرهی  مسئله ای به نام گروگان ها نداشته باشيم زيرا ما ديگر زودی 

باشد و محتاج به زمان باشد در اين جا نداريم و فقط تضميناتی  که از نظر مالی 
منافع ايران است به ايران  الجزاير که حافظ  خواسته ايم که بايد به وسيله دولت 

     ۱۰» .جاسوسان را ببرد داده شود و در اين صورت آمريکا می تواند
در مصاحبه مطبوعاتی که به   ،۵۹ دی  ۹نبوی مجددا ً در تاريخ  آقای بهزاد 

ايران نمی  «کرد که  سئوال های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ می داد تأکيد 
تواند در قبال آزادی گروگان ها دل خود را به پنجاه يا شصت برگ کاغذ امضاء 

تحقق خواسته های خود  وافزود بايد برای  . شده توسط کارتر يا ريگان خون کند
اگر آمريکا بتواند راه ديگری پيشنهاد کند : نبوی گفت. بگيرد از آمريکا تضمين

دولت الجزايرباشد، از نظر ما قابل  نوعی تضمين قابل قبول برای  که متضمن 
       ۱۱» .چون ما به هيچ وجه به اقوال آمريکا اعتماد نداريم. قبول است

اخير در صورتی که پيشنهاد «: اظهار داشته ۵۹دی  ۱۱وی باز در تاريخ 
خواهد  آمريکا مورد قبول الجزاير واقع شود، ايران نيز اين پيشنهاد را 

  ۱۲».پذيرفت 
صرفنظر از گفته های صريح آقای سيد محمود کاشانی، سرپرست داوران 

بيانيه صريح  کننده  ايرانی در الهه، گفته های آقايان رجايی و بهزاد نبوی امضاء 
فقط بيانيه را امضاء کرده اند و ريش و است که ايرانی ها هيچ کاره بوده و 
آن را امضاء کرده ا ند  الجزاير، ايرانی ها  قيچی دست آمريکا بوده که از طريق 

و خود الجزاير نه چيزی را تعهد کرده و نه تضمينی داده است و امضاء اين 
ناتوانی و وحشت و ترس از آشکار  نهايت خفت و خواری،  گونه توافقنامه ها، 

  .ارپنهانی را با دولت بيگانه ای می رساندشدن قر
تمام رجزخوانی ها و قلدری ها، برای سرکوب ملت ايران است و اال اين نمونه 

شعار سر می  آمريکا  سال عليه  ۲۶ای ازعملکرد کسانی است که متجاوز از 
در زير بدان گونه عمل می کنند و در ظاهر شعار شيطان بزرگ سر می . دهند
  .دهند

به اين که از طريق پذيرش داوری مرضی الطرفين يا حکميت، ميلياردها نظر 
ايرانی های  آمريکايی و  دالر پول و اموال ملت ايران به جيب سرمايه داران 

فراری دومليتی سرازير شده است، به سراغ مجلس برويم و ببينيم در زمان 
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گونه برخورد الطرفين چ داوری مرضی  پيشنهاد حکميت و بعد از آن مجلس با 
  .کرده است

 

    حکميت، رفسنجانی و بخشش اسلحه 
آبان، چهار  ۱۱همانطوری که خوانندگان مستحضر هستند، مجلس در تاريخ          

آنرا به  اجرا  شرطی را که برای آزادی گروگان ها به تصويب رساند، جهت 
مذاکره با ئوليت اجرا و آقای بهزاد نبوی ازجانب دولت مس. دولت ابالغ کرد

ومجموعه  بعهده گرفت  ها را با ميانجيگری دولت الجزاير  آمريکايی
  .قراردادهايی  را به نام بيانيه دولت الجزاير امضاء کرد

نه در متن چهار شرط مجلس صحبتی از پذيرش حکميت به ميان آمده بود و نه 
ظاهراً  از که  نبوی  اما آقای بهزاد . اجرای آن مصوبه نيازی به حکميت داشت

 ۲۷، وارد عمل شده بود، تا تاريخ  ۵۹آبان   ۱۲همان تاريخ ابالغ مصوبه يعنی 
ابتدا در تاريخ . نياورده بود داور به ميان  کوچکترين سخنی از پذيرش  ۵۹آذر

فوق اعالم کرد در قبال تعهدات آمريکا در برابر آزادی گروگان ها دولت ايران 
      ۱۳.ترا پذيرفته اس نيز نوعی حکميت 

، اليحه دو فوريتی پذيرش حکميت را تقديم  ۵۹دی  ۲۲سپس در تاريخ  
لزوم دو  مورد  آقای نبوی در . مجلس کرد که دو فوريت آن را به تصويب رساند

ژانويه بيشتر کارش  ۱۶رئيس جمهور فعلی آمريکا تا «: فوريتی اليحه گفت
نتيجه در اين زمينه  م ژانويه به شانزده اعتبار قانونی ندارد و طبعا ً اگر تا روز 

نرسيم در دولت بعدی معلوم نيست ادامه مذاکرات به چه صورت باشد بنابراين 
مجلس اجازه بگيريم و به يک راه حل  مورد مسئله حکميت از  فکر کرديم که در 

ماند  اگر به راه حل نرسيم مسئله می . قابل قبول برسيم و مسئله را خاتمه دهيم
    ۱۴» .جديدبرای دولت 

  :متن اليحه به اين شرح است
به دولت اجازه داده می شود که در مورد اختالفات مالی و حقوقی «: ماده واحده

مرضی الطرفين اقدام   جمهوری اسالمی ايران با دولت آمريکا از طريق داوری 
     ۱۵» .و اختالفات مذکور را حل و فصل نمايد
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درمصاحبه مطبوعاتی و راديو  ۵۹دی  ۲۲ اقای هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر
وی سئوال شد  از «گفت  تلويزيونی که به خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ می 

آيا آمريکا تعهد کرده است که اسلحه های خريداری شده توسط ايران را تحويل 
ما چيزهايی . آمريکا نکرده است چنين تعهدی  خير : دهد؟ رئيس مجلس پاسخ داد

 ً پولش را داده ايم و خريده ايم آمريکايی ها بايد آن ها را به کشور ما را که قبال
اسلحه است و نه غير اسلحه بلکه مسئله کلی  در اين جا نه بحث از  تحويل دهند 

مقداری از  است و ما چيزهايی را خريده ايم و پولش را داده ايم و اگر بخواهيم  
آقای هاشمی در . با کشور ايران است بگيريم، تصميم آن هم آن اجناس را تحويل 

حکميت ربطی به آزادی  : مورد احتمال آزادی قبل از پايان حکميت گفت
و آزادی گروگان ها در صورت پذيرش شرايط ايران می . ندارد گروگان ها 

آيا گمان می کنيد که نمايندگان به : سئوال شد از وی . تواند قبل از حکميت باشد
چيز مهمی در اين : نبوی رأی مثبت دهد؟ در جواب گفتاين دو اليحه آقای  

فردا خواهد  البته اين بستگی به بحث هايی که . مجلس رأی ندهد اليحه نيست که 
      ۱۶» .به نظر من چيز مهمی در اليحه نيست که رأی نياورد. شد دارد

آيا جز در جايی که سانسور و ترس و وحشت بر قرار است رئيس 
حرف  هد بود که اين چنين بي پروا و با کمال پر رويی چنين مجلسی قادر خوا

  های نادرستی را بر زبان آورد؟ 
اگر نبايستی از اسلحه به دليل اين که ايران قبالً  پولش را داده و آن ها را خريده 

پرسيدنی   حرفی به ميان بيايد و آمريکا بايد آنها را تحويل ايران بدهد،  است
از ذخاير ارزی ايران در آمريکا، طالهای ذخيره شده ايران نيست، پس چرا بايد 

اموال ايران سخن به ميان  ساير  در آمريکا، پول های نفت فروخته شده ايران و 
اگر ايران پول داده و اسلحه و يا اجناس . مگر آن ها مال ايران نبوده است  آيد؟

ها را تحويل بدهد و و آمريکا بايد آن  مال ايران است  ديگری را خريده است و 
الزم نيست که در قرارداد اسمی از آن به ميان آيد خود پول ها و طالها و ارزها 

مورد قبول جامعه بين الملل است چرا آمريکا آنها را نمی  ملک طلق ايران و  که 
  رفت؟ دهد و بايد برای پس گرفتنش زير بار قرار داد و حکميت 

نی، از کس ديگری بر می آيد که بگويد اليحه آيا به غير از آقای هاشمی رفسنجا
اساس تصويب  ندهد؟ بر  حکميت چيز مهمی در آن نيست که مجلس رأی به آن 

همين اليحه حکميت ميلياردها دالر پول اين ملت به جيب همان کسانی که به 
  .ريخته شده است زعم خود با آن ها در جنگ هستند، 
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روزنامه رسالت در اعتراض به آقای مهندس مرتضی نبوی مدير مسئول 
بررسی   عملکرد آقای بهزاد نبوی در مورد حکميت می گويد مجلس برای 

عملکرد وزير مشاور وقت دولت، کميسيون ويژه ای را تشکيل می دهد و 
تريبون مجلس قرائت  از  کميسيون گزارش تهيه می کند که اجازه داده نمی شود 

ماده واحده « : شاره می کند و می گويدوی به قسمتی از آن گزارش ا ۱۷. شود
در اين ماده واحده به دولت اجازه  . رسيد ای در مجلس با تغييرات به تصويب 

داده می شود که در مورد اختالفات مالی و حقوقی فيمابين دولت ايران و آمريکا 
و تصرف مرکز توطئه نباشد، با توجه به مفاد  انقالب اسالمی  که ناشی از 

عملکرد  اما به گواهی . لی نسبت به داوری مرضی الطرفين اقدام کندمصوبه قب
صادره همه مربوط به انقالب و تسخيرالنه جاسوسی است و اين  ی آقايان آرا

       ۱۸» .پيشنهاد حکميت مربوط به آقای بهزاد نبوی است
آقای بهزاد نبوی در مورد صحبت به ميان نياوردن اسلحه های 

با  از آمريکا، جهت بر مال نشدن قرار و مدارهای پنهان  خريداری شده ايران
  : جمهوری خواهان، دليل بس نادرست و کودکانه ای می آورد 
گرچه بيانيه باز پس دادن کليه اموال و دارائيهای ايران را تصريح کرده، ولی « 

وسيعی که ايران را   در جريان مذاکره درمورد بيانيه، بنده در جواب شايعات 
م به ساخت و پاخت با آمريکايی ها و برقراری پل هوايی جهت تحويل اسلحه مته

ضمن تکذيب شايعه مزبور، اعالم  می کرد،  به ايران در قبال آزادی گروگان ها 
کرد که ما به هيچ وجه نيازی به سالح  آمريکايی نداشته و از چنان کشوری 

نظر دولت شهيد رجايی  که البته اين). مضمون نقل به ( گرفت  سالح نخواهيم 
شود  اين توضيح از آن جهت است که دانسته . بود که از زبان بنده بيان می شود

در زمان تصويب و امضای بيانيه الجزايرکيسه ای برای سالح  دولت ايران حتی 
برپاست، آمريکا به ايران  آمريکايی ندوخته بود و می دانست تا انقالب اسالمی 

      ۱۹» .سالح نخواهد داد 
خواستن و تحويل : اوالً  نبايد از آقای بهزاد نبوی و ساير سردمداران بپرسند

چرا  وجوه آن،  گرفتن اسلحه و قطعات يدکی خريداری شده و پرداخت شده 
اگر مطالبه کردن اسلحه و تجهيزات و قطعات يدکی که به . سازش معنی می دهد

به سازش می شود  است، تعبير  ايران قول آقای نبوی جزء اموال و دارايی های 
و شما نيز به خاطر ترس از اين شايعات ازآن حرفی به ميان نياورده ايد، پس 

 را مطالبه کرديد؟ های ايران  چرا سايردارايی



 ۳۳٤        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

بر پايه استدالل شما، آن هم سازش محسوب می شد؟ اگر کسی و يا دولتی اموال 
دهد؟ آيا واقعا ً  می  ن معنی و دارايی خود را مطالبه کند، اين عمل کيسه دوخت

  شما با آوردن اين داليل مسخره، از خود خجالت نمی کشيد و شرم نمی کنيد؟
تا انقالب اسالمی بر «: اگر شما به خود و ديگران راست می گوييد که و ثانيا ً

می کنيد، بعد از  اعتراف  بنابراين     ۲۰».پاست، آمريکا به ايران اسلحه نخواهد داد
اه پس از آزادی گروگان ها و حذف بنی صدر از رياست جمهوری، چند م

آمريکا به اسرائيل اجازه خاص داد که اسلحه های آمريکايی را به ايران بدهد و 
جريان آزادی گروگان ها در لبنان سيل اسلحه آمريکايی به ايران  سپس در  

ضاح مک فارلين افت سرازير شد که سرانجام جريان آن از پرده بيرون افتاد و به 
البته اين حرف . و ايران گيت انجاميد، پس ديگر انقالب اسالمی بر پا نبوده است 

هدفش آزادی،  انقالب اسالمی که . است حقی است که از زبان شما بيرون آمده 
استقالل و جمهوری مردمی بود، به دست شما ها به حکومت قدرت طلب و خود 

قول شما چون انقالب اسالمی  ه تبديل شد و به مطلقه واليت فقي کامه ديکتاتوری 
  . بر پا نبوده است، آمريکا به ايران اسلحه داده است

در اين جا مناسب است که نظر خوانندگان را به گفته آقای سيد محمود کاشانی، 
مدارک و  اسناد و  شراف به همه سرپرست هيئت داوران ايرانی در الهه که اِ 

چهار سال با آن ها دست به گريبان بوده جلب کنم تا به  قرارداد ها داشته و مدت
ايران و مطالبات مربوط  اموال نظامی  در مورد «: بخشی از فاجعه واقف شويد

  :به اين قرار دادها نکات زير بايد مورد توجه قرار گيرد
بند دوی مصوبه چهار شرط مجلس شورای اسالمی مقرر داشته است که با  -يکم

ايران آزاد شود  های  رئيس جمهور آمريکا تمام سرمايه  ۵۸آبان  ۲۳لغو دستور 
مؤسسات متعلق به دولت يا  و کليه اموال و دارايی های ايران که در آمريکا و يا

از جمله . ايران قرار گيرد در اختيار  آمريکا در ساير کشورهاست،  اتباع
ای خريداری شده و دارائيها و اموال ايران، سالح ها و تجهيزات نظامی و کااله

يا شرکت های آمريکايی به امانت بوده است  بوده که نزد دولت  تجهيزات ديگری 
دولت  و می بايستی کليه اين اموال نظامی و غير نظامی، آزاد شده و در اختيار 

  .ايران قرارگيرند
در اين مورد نيز با امضای بيانيه الجزاير، خواسته های مجلس که کامالً  منطقی 

آمريکا متعهد  دولت  بيانيه الجزاير،  ۹در بند . و مشروع بوده، تأمين نشده است
 ۱۴( ۵۸آبان   ۲۳شده است که با در نظر گرفتن مقررات اين کشور که پيش از 
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همه اموال ايران که در ايالت  دهد تا  ترتيباتی معتبر بوده است، ) ۱۹۷۹نوامبر 
متحده و خارج از آن کشور قرار دارند و مشمول ديگر بند های بيانيه الجزاير 

دارای صالحيت الزم نيست  جای چون و  اين بند . ايران منتقل شوند نيستند، به 
  .است چرا را برای دولت امريکا در زمينه استرداد اموال ايران باز گذاشته 

مضای اين توافق، دولت امريکا با استناد به قوانين داخلی خود که صدور با ا
استناد ادامه  کند، به  اسلحه به کشورهای درگير را با محدوديت هايی روبرو می 

  ....جنگ ايران و عراق، از استرداد اموال نظامی ايران خود داری کرد
دعايی اين پرسش مطرح است که چرا در مورد وام ها و طلب های ا
و سر  امريکا که نه مبلغ دقيق و قطعی و نه اصل بسياری از آن ها مسلم بود 

امضاء کنند گان بيانيه الجزاير . رسيد پرداخت بسياری از آن ها فرا نرسيده بود 
وجوه هنگفتی را  گروگان ها  با چنان سرعتی شگفت آور و در همان شب آزادی 

در اختيار بانک مرکزی انگليس گذاشتند  در اختيار دولت آمريکا قرار داده و يا
آمريکايی، سپرده ای يک ميلياردی در  شرکت های  و برای ادعاهای بي اساس 

بانک مرکزی هلند گذاشتند و تعهدات سنگينی را بر دوش گرفتند اما در استرداد 
نظامی ايران که مورد کوچکترين نزاع و اختالفی نبوده  نظامی و غير  اموال 

بهانه جويی  اقدام روشنی انجام نداده اند و راه را برای چانه زنی و است، هيچ 
گذاشتند و سپس راه پر پيچ و خم طرح دعوی در يک ديوان داوری را  ها باز 

و به  سال نتيجه بخش نبوده است   ۱۷در پيش گرفتند  که تا کنون پس از گذشتن 
ليون دالر بابت م ۱۷۳گفته سرپرست دفتر خدمات دولت آمريکا تنها مبلغ  

ايران پرداخت کرده  ميلياردها دالر ارزش دارد، به  مطالبات و اموال نظامی که 
نبايد فراموش کرد که بر طبق مقررات صريح «: وی اضافه می کند   ۲۱».است

مجلس شورای اسالمی، اين اموال می بايست از طريق  ۱۳۵۹آبان  ۱۱  مصوبه 
قرار دادها در  در واقع اين . ليم می شدندبه ايران تس ۵۹مذاکره در همان سال 

دولت ايران به تمامی تعهدات خود از برای پرداخت  رژيم گذشته امضاء شده و 
اموال به گونه بال منازع به ايران تعلق  پول اين خريد ها عمل کرده است و اين 

اموال می بايست مطالبه می شدند، چه روابط سياسی بر قرار شود يا  اين . دارد
  .کشور ماست و يک هدف مستقل و اساسی است نه اين حق مسلم 

مذاکره کنندگان ايرانی وظيفه داشتند پيش از پرداخت طلب های ادعايی دولت 
آمريکا ترتيبات  اتباع  آمريکا و پيش پرداخت مبالغ هنگفتی بابت ادعا های واهی 

ی ايران مشخص و قاطعی برای حل و فصل اين موضوع و استرداد اموال نظام
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تحميلی می بايست مورد استفاده  دوران جنگ  به ويژه اين اموال در . می دادند
نيروهای مسلح کشور ما قرار می گرفتند و قطعا ً تأخير در تحويل آن ها 

ما وارد کرد و هزاران تن از مردم  نيروی دفاع کشور  خسارات فراوانی به 
   ۲۲» .شده اند ميهن ما به همين دليل، در جنگ تحميلی قربانی

 

 مجلس و حکميت 
آمد که آقای » بخش حکميت، رفسنجانی و بخشش اسلحه«کمی قبل در 

کرد و دو  بهزاد نبوی اليحه دو فوريتی جهت اجازه حکميت، به مجلس تقديم 
فوريتی آن به تصويب رسيد و اينک جای آن است که به بخش هايی از مذاکرات  

بحث درباره  ، ۱۳۵۹دی  ۲۴  مجلس درتاريخ . مجلس در اين مورد اشاره شود
قانون  ۱۳۹اما آقای حسن آيت با استناد به اصل «. اليحه حکميت را آغازکرد
صلح، دعاوی و  ۱۳۹  گفت بر اساس اصل  وی . اساسی اخطار قانونی داد

اليحه حل اختالفات مالی و ( در اين اليحه . داوری را بايد مجلس تصويب کند
  .مشخص نيست) آمريکا حقوقی ايران و 

اين مسئله را با دولت مطرح کرديم گفتيم موارد : آقای هاشمی در پاسخ گفت
می گويند  ها  آن . معينی که داوری و صلح دعوا مطرح است آن را بيان کنيد

حرفی نداريم اما اشکال در اين است  اگر قراردادمان را با آمريکا بستيم و 
مذاکراتی انجام شد و  و  د خاصی پيش آمد گروگان ها را آزاد کرديم و مور

خواستيم ارجاع به داوری کنيم گروگان ها را آزاد کرده ايم و مجلس آن وقت 
خواهد برای اصل داوری مجوز  دولت می  نخواست که ارجاع به داوری کنيم، 

  . بگيرد
آقای نبوی : پس از اين توضيحات، آيت سلب فوريت اين اليحه را کرد و گفت

نکنيم مذاکرات  روشن  اين فوريت را اعالم کردند که اگر تکليف مسئله را دليل 
دولت يک امر مستمر است و اين درست نيست چه بسا . بايد از نو شروع شود

اين چه عجله ای . می کند قبلی را تعيين  دولتی روی کار می آيد همان هيئت 
يش ما دست است که به ضرر ما تمام می شود و کاله سرمان می رود و ر

     ۲۳».آمريکا می رود
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غالبا ً تمام سران و وکاليی که در جريان توافق و زد و بند با جمهوری خواهان 
نخ دستشان بود  که سر  نبودند، مخالف چنين عمل عجوالنه ای بودند، اما آنهايی 

واال . و در جريان بودند، تمام کوشش خود را در سمبل کردن آن به کار بردند
چه عجله ای است که به  اين «: گويد رابطه حق با آيت است که می در اين 

» .ضرر ما تمام می شود و کاله سرمان می رود ريش ما دست آمريکا می رود
۲۴  

در جای ديگر باز آقای آيت در بيان تفاوت قائل شدن بين وکال به آقای هاشمی 
فرق    ۲۵» .ودش تصويب  شما می خواهيد اين اليحه «رفسنجانی می گويد چون 

  .بين وکال قائل هستيد
وقت «: حسن روحانی نماينده سمنان در موافقت دو فوريت صحبت کرد وگفت

. کاری نشود دوباره  ما وقت ضيقی است بنابراين فوريت برای اين است که 
وقتی بين دو کشوراختالف نظر است يکی از نزديکترين راه ها اين است که 

  ۲۶» .رفته است سرمان کاله  چه اگر نپذيريم داوری را قبول کنيم چنان
مسئله اين است که اصوال ً هيچ نوع «: بهزاد نبوی در مورد نظرات دولت گفت  

يک سری  فقط  تعهدی از جانب ما و دولت آمريکا به الجزاير سپرده نشده و 
صحبت هايی شده و با لطبع چنانچه در اين فاصله هيئت ها عوض شوند و دولت 

برای دولت تفاوتی .....دارد متفاوت وجود  عوض شوند چون سليقه های  ها نيز
همه پاسخ هايی که دولت کارتربه ما می . بين دولت کارتر و ريگان وجود ندارد

ی که ريگان زده است اصالً  اين حرف هاي . دولت ريگان نيز هست دهد با توافق 
دوباره  قطعی نرسد وقتی مذاکرات به نتيجه . ژست های نمايشی  داردجنبه 

کند می خواستيم از اطاله مطالب جلوگيری کنيم ما فقط  مسئله می تواند ادامه پيدا 
اگر تعهدی بخواهيم . بگيريم می خواهيم اصل ارجاع به حاکميت را اجازه 

غير از اين . الزمه اش اين است که اصل  ارجاع حکميت را بپذيريم امضاء کنيم 
مکن است مجبور شويم از نو شروع کنيم دليل م که يک سری مذاکرات را 

     ۲۷» .خاصی نداريم 
خوب اگر کاسه ای زير نيم کاسه نيست و شما می دانيد که همه پاسخ هايی که 

چرا اين قدر  پس  دولت کارتر به شما می دهد با توافق دولت ريگان نيز هست 
ه حکميت هنوز عجله داريد و به قول آقای آيت وقتی موارد داوری و ارجاع ب

حقوقی، فنی، و تخصصی  امکانات  برايتان  مشخص نيست و به قول خودتان از 
نه از وام ها و طلب های ادعايی    ۲۸.و اطالعاتی الزم بر خوردار نيستيد
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زعم کارشناسان بسياری از آن ادعاها  که به  -داريد آمريکايی ها اطالع دقيقی 
پس اين همه عجله چرا؟ حتما ً و عالوه . نو نه از اموال ايرا -واهی بوده است 

اين «. خبر نداريد، چگونه به ضرس قاطع می گوئيد اگر ازپشت پرده  بر اين 
) ن. کرده بود حمله نظامی ايران را تهديد به ( حرف هايی که ريگان زده است 

سپس درمورد پيشنهاد آيت مبنی بر   ۲۹».ژست های نمايشی دارد جنبه  اصالً 
  .سلب فوريت رأی گيری شد که به تصويب نرسيد

هادی نماينده تهران به عنوان اخطار قانونی اجازه گرفت و به صحبت های آيت 
صحبت کرد و   پاسخ داد و در مورد داوری مرضی الطرفين که الزم است باشد 

     ۳۰. گفت که اخطار آقای آيت به هيچ وجه درست نيست
شما بنشينيد نمی : هاشمی. اين يک تحريف است من بايد صحبت کنم : آيت« 

شما و  فرقی بين  چه : هاشمی. شما فرق می گذاريد: آيت. توانيد حرف بزنيد
     ۳۱» .شما می خواهيد اين اليحه تصويب  شود: آيت. هادی است

 اين اليحه«: پس از آن آقای امين ناصری به عنوان مخالف گفت
شايسته  . تعارض دارد با مصوبات همين مجلس و در شان گروگان گيری نيست

اين انقالب بزرگ تر از انقالب اول نيست ما با اعالم آن چهار شرط به دنيا  
آزاد می  وقتی گروگان ها  اعالم کرديم که هدف احقاق حق از دست رفته است 

لت آمريکا موظف است شوند که تمام اختالفات ما با دولت آمريکا حل شود دو
حقوقی و اداری را گذاشتيم  ما حل اختالفات  . که اين ادعا ها را لغو و ابطال کند

  ...به عهده دولت آمريکا
ماهيت حکميت يک چيز بسيا ر باز و نا محدود است اصوال ً مرجع : وی گفت

وانند ها می ت دانيم  اين  اين حکميت چه کسی بايد باشد معلوم نيست آن چه که می 
اتاق بازرگانی، مرکز بين المللی حل اختالفات در بانک جهانی يا يک : باشند

بپذيريم يک امتياز از  حکميت را اگر  اين نوع . دادگاهی که دو طرف بپذيرند
دست می دهيم خيلی از شرکت ها و مؤسساتی که قرارداد بسته بودند در 

مرجع رسيدگی دادگاه های ايران  اختالفی پيش بيايد،  قراردادهايشان قيد شده اگر 
ما با قبول حکم اين حق را داريم می گيريم آيا با مراجعی که می توانند . باشد

     ۳۲» .اشعری نيست باشند بي شباهت به موسی  حکم 
     ۳۳.مخالف بعدی نصرالهی نماينده آبادان صحبت کرد

     ۳۴.آقايان هادی و محالتی به عنوان موافق صحبت کردند
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و پس از آن کفايت مذاکرات از   ۳۵بعد از آن گلزاده غفوری در مخالفت حرف زد
عده ای از   .شد مطرح  طرف مجيد انصاری و باغانی پيش نهاد شده بود که 

نمايندگان چون معتقد بودند که اين مسئله يکی از موارد مهم سياست خارجی 
ره از مسائل مهم خارجی موارد مذاک چنانچه  است و طبق آئين نامه داخلی مجلس 

به اين دليل هاشمی رفسنجانی اين . باشد کفايت مذاکرات شامل آن نمی شود
موارد سياست خارجی است يا خير را به رأی  گروگان ها از  موضوع که مسئله 

گذاشت که مجلس اين مورد را به عنوان يک مسئله مهم سياست خارجی 
پذيرفته که مسئله گروگان گيری و حل خيلی جالب است که مجلس ن    ۳۶.نپذيرفت 

مسئله  که بزرگترين قرار داد تا آن تاريخ با آمريکا بوده  آن و قرارداد الجزاير
البته از مجلس دست نشانده به غير از اين انتظار نمی . سياست خارجی نيست

 .  توان داشت
اگر مسئله حکميت و گروگان گيری که محور سياست خارجی ايران از زمان 

شامل آن  حکميت که  روگان گيری به اين سو بوده است و قرارداد الجزاير و گ
است و بين ايران و اياالت متحده امضاء می شود، از موارد مهم سياست 

نيست که به غير  تحت امر پرسيدنی  خارجی نيست، ازآقای رفسنجانی و وکالی 
برخدا از ّشر از آن، مهم ترين مسئله سياست خارجی کدام بوده است؟ پناه 

  .کذابين
آيا آقای هاشمی و وکالی تحت امر نمی فهميدند که اين مسئله مهم ترين مسئله 

فهميده اند، بلکه  نمی  باور کردنی نيست که . محوری خارجی و بين المللی است
به خاطر آشکار نشدن قرار و مدارهای پنهانی و ترس ازهر نوع بحثی که 

  .سانسور برقرار شده است د، ممکن است سر نخی را آشکار کن
سر انجام با سلطه رفسنجانی بر مجلس و نظر به اين که مسئله گروگان و 

کفايت  پيشنهاد  حکميت از موارد مهم سياست خارجی به حساب نيامد نوبت به 
اما قبل از آن رئيس مجلس از نبوی خواست تا  توضيحات خود . مذاکرات رسيد

  .بدهدرا در مورد مسئله مورد بحث 
 
  توضيحات نبوی درمورد حکميت 

آن چيزی که اين جا مطرح است بيانيه ای است که دولت «: نبوی گفت
حکومت  خواهد  الجزاير صادر کرده و مورد تأييد دار و دسته جديدی که می 
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ما معتقديم که اشغال النه جاسوسی يک عمل ... آمريکا را در دست بگيرد هست
  .رسيده است پيروزی های خود پيروزمندانه  بوده و به 

نوشته را همين ديروز اين بيانيه دولت الجزاير را که با موافقت دولت آمريکا 
آفرين برای  افتخار  ديدم که از نظر سياسی يک مجموعه  مطالعه می کردم واقعاً 

جمهوری اسالمی است که يک ابر قدرتی مثل آمريکا را اين چنين به موضعی 
کدام را هم اجرا نکند همين  که هيچ  ک چيزی بنويسد ولو اين کشيده که بيايد ي

قدر که بيايد بنويسد من در امور داخلی ايران دخالت نمی کنم و تعهد می کنم ار 
اين که تعهد . همه نشان دهنده ضعف است خوب اين ها ......نکنم اين پس دخالت 

روز هر  ۳۰ می کند ما به کليه اتباع آمريکايی اخطار می کنيم که ظرف
شاه دارند بيايند بدهند و اال طبق قوانين حقوقی و  اطالعی که راجع به اموال  

در واقع يک  جزايی با آن ها بر خورد می کنيم و محاکمه می کنيم، اين ها 
ابر قدرتی را که وادار کرده ايم بيايد زير . دست آورده ايم پيروزی است که به 

  .يک چنين چيزهايی را امضاء کند
در بعد اقتصادی اين مسئله را بگويم بر خالف آن نظر برادرمان که مواظب 

و نه شالقی  حاال  باشيم که هم چوب بخوريم و هم پياز، ما نه چوب خورده ايم تا 
به نظر من در اين رابطه هر چه به دست آورده ايم . که پشت سرش پياز بخوريم

گروگان گيری به خاک  رابطه با  خير و برکت بوده ما پوزه امريکا را در 
  ...ماليديم

اين اتهامات به دولت اصال ً نمی چسبد  که در اين زمينه جا زده يا : نبوی گفت
دولت می  بيايد،   ترسيده و يا اتهاماتی از اين قبيل که چون ريگان می خواهد

هيچ تفاوتی برای ما ندارد و : وی افزود. در اين زمينه عمل کند خواهد سريعاً 
اين است که ادامه پيدا  اکثريت نظرشان  اگر . امری هم روی اين اليحه نداريم

و يا ميوه ای . کند، فوقش ما يک مقدارانرژی بيشتری صرف اين کار می کنيم
از آن . مانده بي خود با آن ور می رويم ديگر تفاله اش باقی  که آبش کشيده شده و 

  .چيزی ديگر برايمان باقی نمانده است
دولت آمريکا توسط دولت الجزاير : بهزاد نبوی در سخنان خود چنين ادامه داد

اگر مطالباتی  کنيم،  از ايران سئوال کرد چنانچه ما کليه دعاوی را لغو و ابطال 
داشتيم که از ديون واقعی باشد، يعنی فرض کنيم فالن کمپانی يک کاالی فروخته 

داليلی نگرفته و اآلن هم بر عليه  را به پولش  به فالن مؤسسه دولتی در ايران و 
 ۱۸اموال ايران درآمريکا اقامه دعوا کرده است، فرض بانک استراست آمريکا 



 ۳٤۱        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

مليون دالر در رابطه با اين مطلب  ۸۰در مقابل  از ما طلب داشته،  مليون دالر 
سری  اين ها گفتند خوب آيا شما معتقد به اين هستيد که يک . ضبط کرده است

دولت آمريکا يا به اتباع امريکايی يا نه، ما گفتيم که يک سری  هايی به بدهی 
  .داريم، طبيعی است بدهی هايی ممکن است داشته باشيم ولی مطالباتی هم 

گفتند آيا شما اين بدهی هايی که جنبه واقعی دارد، ارتباطی هم به اين مواردی 
کرد يا نه؟  خواهيد  پرداخت  که دولت آمريکا تعهد کرده، اقامه نکند، ندارد، آيا

  ...طبيعی بود که جواب ما مثبت بود
آن . بعضی قراردادها بوده که توسط دولت ايران فسخ شده است: وی ادامه داد

آن ها بگوييم  بهشون به  ها می گويند ما غرامت می خواهيم، ما بايد يک چيزی 
کميت يا کاری نظير باالخره يا بايد بگوييم غرامت می دهيم يا نمی دهيم يا ح

که فرمودند که  با اين  يکی از برادرها  اين را هم توضيح بدهم در پاسخ . اين
همه ستمی که آمريکا بر ما روا داشته آيا ما باز هم به آمريکا بدهکاريم؟ ببينيد 

اگر ما . سياسی است نه صحبت حقوقی های شما يک صحبت  برادر اين صحبت 
خواهيم به يک تعهد مشترک برسيم اين حرف را  رفته ايم با يک عده ای می

دل آقای کارتر و ريگان را گوش بدهيم آنها می  اگر برويم درد . نمی شود زد 
سال به شما داده   ۳۵شما نمی دانيد ما حاضريم ده برابر آنچه که در اين : گويند

کار را  يک رژيم وابسته به روی کار بيايد و مطمئنا ً هم اين ايم بدهيم دو باره 
از برادران می گفت هنوز بعد از  يک چيزی را برايتان بگويم يکی . می کنند
چند سال که از انقالب کوبا گذشته کوبايی ها وجوه نقدی خود را که در  بيست و 

النه  با وجودی که اشغال . داشته اند، نتوانسته اند بگيرند بانک های آمريکايی 
اند آنجا  دست هم داده اند و يک خورده هم  جاسوسی هم نکرده اند که هيچ رفته

اند پول نقدشان را  يک خرده نزديک شده اند ولی هنوز نتوانسته . لبخند زده اند 
آمريکا در اين زمينه  اصالً  اختالفات چين و . از بانک های آمريکايی بگيرند

يم تازه اختيار قرار داده، می بين تازه بعد از اين که چين اين جوری خودش را در 
ها که شما داده ايد در واقع صدقه ای  است  اين . ممکن است به يک نتايجی برسد

هيچ چيز بگيريد، فرضاً  آن ها هزار ادعا بر  فرضاً  اگر نتوانيد . برای رفع بال
اسالمی ايران بکنند که خواهند کرد و هر جايی که بتوانند اقامه  عليه انقالب 

يا ما  مينه ها، بر فرض ما حکميت را نپذيريم بالطبع اين ز دعوا خواهند کرد، در 
قضيه را که متضمن . بايد می رفتيم به سمتی که اين کار را به جايی برسانيم 
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ای که اصوال ً قائل به  باشد يا اين که بايد می ايستاديم در يک نقطه  پايان کار 
  . پايان کار نباشيم

بعضی از دعاوی ما هنوز : گفتمشاور اجرايی نبوی در مورد دعاوی ايران 
هيچ دعوايی  هنوز  اقامه نشده من اآلن که اين جا ايستاده ام از جانب دولت ايران 

اقامه نشده و به همين دليل بود که در همين تعهد نامه در رابطه با حکميت ما 
که ايران بتواند بعد ها  اختيار را گرفتيم  ماده ای گذاشته ايم که برای ايران اين 

عاويش را مطرح کند دولت آمريکا می خواست بگويد دعاوی که تا به حال به د
  .بود بوده قابل طرح خواهد  طور مستمر مطرح 

ما اين اليحه را احتياطاً  به مجلس آورده ايم، ما اآلن با الجزايری ها در رابطه 
امکان دارد ما  که  هستيم دولت آمريکا يک سری گربه رقصانی هايی می کند 

ً در جهت امضاء اين تعهد نامه ها نرويما منتها اين را به اين دليل به . صال 
صورتی که احساس کرديم  بدهد در  مجلس آورديم که مجلس اين امکان را به ما 

البته بر اساس . آن چه به نفع ملت و به نفع انقالبمان است بتوانيم انجام دهيم
ماده هم ما امضاء  ۸که در هست  يک سری تعهداتی  رأيی که مجلس می دهد 

خواهيم کرد هم دولت امريکا، خالصه برايتان بگويم سه تا حکم ما و سه تا حکم 
توافق طرفين و اگر نشد با نظر يک مرجع بين  آمريکا و سه تا حکم هم با  دولت 

المللی را الجزاير  ما مرجع بين . المللی که مورد تأييد طرفين باشد، انتخاب شود
ها نپذيرفتند چون آن ها می گويند الجزاير طرفدار شماست ما  م آن معرفی کردي

دولت همين که يک اجازه پذيرش  . به عنوان مرجع بي طرف نمی پذيريم
حکميت مرضی الطرفين را پيدا کند می تواند يک چنين چيزی را به تصويب  

يش هم که پ موارد مشخص . موارد دعوا ذکر نشده است برساند ولی در اين جا 
بيايد و هر مورد که حکم بخواهد طبيعی است که طبق قانون عمل خواهد شد و 

     ۳۸».دولت هم آمادگی را دارد 
قبل از اينکه متن اليحه ارائه شده به مجلس که با افزودن تبصره ای به 

آمريکايی  دهم که  آن در مجلس به تصويب رسيد، آورده شود، الزم است توضيح 
شده با زبان ديپلماسی اعتراض کردند که چرا چنين شده  ها به تبصره اضافه

آمريکايی ها، کتباً  و شفاهاً  هم  اگر  و اين خود نشان دهنده اين است که  ۳۹  .است
فاش نمی کردند که قرار داد را ما آورديم و ايرانی ها امضای خود را پای آن 

ا دولت امضاء کرده الجزاير ر که قرار داد ديکته شده  گذاشتند معلوم می کرد 
  .است
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در پاسخ به مطالب عنوان شده درباره حکميت و قرار داد الجزاير از جانب آقای 
  .نبوی، توضيح بعضی نکات ضروری است

                                                        

 نکات توضيحی به پاسخ نبوی
آن چيزی که اين جا «: اگر همان گونه که آقای نبوی عنوان کرده -۱  

دار و  مطرح است بيانيه ای است که دولت الجزاير صادر کرده و مورد تأييد 
اين چيزی . دسته جديدی که می خواهد حکومت آمريکا را در دست بگيرد هست 

کردند و آن جناح  را تصويب  هستند مسئله ای » کبوتر«نيست که اين ها جناح 
     ۴۰» .اگر بيايد تصويب نمی کند» باز«

اگر مطلب اين طور است که می گوييد، چرا اين قدر عجله داريد و قبل از اين 
آمريکايی ها  وسيله  که موارد مشخص را بدانيد و از ادعاهای مطرح شده به 

مطلع شويد و به درستی بدانيد تعهداتی که می دهيد چيست، و کداميک از ادعاها 
آمريکا کدام ها هستند و قبل از  دولت به  جنبه واقعی دارد و بدهی های واقعی، 

اين که با کارشناسان متخصص اين مسائل را روشن کنيد، با عجله می خواهيد، 
تعلل های حساب شده چند ماه قبل از  تأخير عمدی و  مسئله را ختم کنيد و 

انتخابات رياست جمهوری وقتی زمانی که کارتر حاضر بود هر چهار شرط 
شد اسلحه خريداری شده را به ايران تحويل  د و حاضر خمينی را بپذير آقای 

چند روزه  دهد، حاضر به حل مسئله نشديد و اکنون اين تعجيل غير قابل وصف 
  مسائل پشت پرده ای حکايت نمی کند؟  برای ختم مسئله از 

روزی که گروگان ها آزاد شد ند، ما «: توجيه های شما که در مجله سروش آمده
اختيار نداشت و  دقيقی در  بانک مرکزی آمار . مان دقيق نبود حساب های بانکی

       ۴۱» .ايران مجبور بود، آمار و ارقام امريکايی را بپذيرد
متاسفانه در طول مذاکرات، تصويب و امضاء «: و نيز در مجله سياست خارجی

اطالعات الزم  دسترسی به  بيانيه الجزاير، وضع اداری مملکت در هم ريخته و 
      ۴۲» .و نيروی کارشناسی قوی ميسر نبود

در همان زمان . تمام اين ها بهانه جويی و توجيه عمل خيانت آميز شما است
ترسيديد آن ها  می  کارشناسان زبده و متخصص در مملکت کم نبودند اال اين که 

از مسئله پشت پرده شما با خبر شوند و سر در بياورند و لذا استفاده از آنان را 
  .ديديد برای مقاصد پنهانی خود خطرناک می 
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دکتر مواليی يکی از حقوقدانان دفتر خدمات حقوقی در اين رابطه متذکر  آقای 
و فصل  مربوط به حل » اليحه«  مصوبه مجلس و «می شود، نظر به اين که 

دعاوی، با متن بيانيه در تعارض است و اين يکی از داليل عدم همکاری تعدادی 
به دليل عدم  صورت در هر . اندر کاران بيانيه بود دانان با دست از حقوق 

مجلس و تعارض شرايط اعالمی مجلس با بيانيه های تصويب بيانيه توسط 
: وی اضافه می کند     ۴۳» .می کند مشروعيت بيانيه ها لطمه وارد  الجزاير، به 

ده از قسمت عمده ای از اين کاستی به ضعف های مديريتی و عدم استفا«
ايرانی برمی گردد و اين مسئله به سختی  کارشناسان و حقوق دانان ذيصالح  

      ۴۴» .قابل توجيه است
به استناد به داده های منتشره در همان زمان، کارشناسان و حقوق دانانی که تا 

کارشناسان بانک   حدودی از محتوای بيانيه الجزاير مطلع شده بودند، بويژه 
ی الزم را در بحث های حضوری و نامه های مختلف به شما مرکزی هشدارها

بيانيه الجزاير طی نامه ای  امضای  و حتی سه روز قبل از   ۴۵داده بودند
کارشناسانه و مشروح هشدار داده شده بود که امضای قرارداد ها و زير بار 

کشور، قانون اساسی، چهار شرط مصوبه  خالف مصالح  تعهدات داده شده رفتن 
     ۴۶. جلس و خالف رويه حل و فصل اختالفات مالی بين کشورهاستم
ما معتقديم که اشغال النه جاسوسی يک عمل «: آقای نبوی می گويد -۲ 

الجزاير که   پيروزمندانه بوده و به پيروزی های خود رسيده است و بيانيه دولت 
عه افتخار با موافقت دولت آمريکا نوشته را مطالعه می کردم آن را يک مجمو

مثل آمريکا را اين چنين  قدرتی  آفرين برای جمهوری اسالمی است که يک ابر 
به موضعی کشيده که بيايد و يک چيزی بنويسد ولواين که هيچ کدام را هم اجرا 

امور داخلی ايران دخالت نمی کنم و تعهد  بنويسد من در  همين قدر که بيايد . نکند
اگر قرار بر اجرا نکردن   ۴۷». پيروزی استمی کنم از اين پس دخالت نکنم 

اين درست مثل همان پيروزی است . محسوب می شود که اين چه پيروزی  . است
بعد گفت که ما  که شاه به دستور اربابش گذاشت بحرين را از ايران جدا کنند و 

دست آورده ايم و وقتی در همين رابطه شهيد داريوش فروهر به اين  پيروزی به 
اگر مسئله اين . به زندان انداختند عتراض کرد، به جرم خيانت وی را عمل ا

جوری است که شما اموال و دارايی های خود را به هر کس و يا  هر ابر قدرتی  
خواهند  شما پيروزی بدانيد همه قطعاً  به شما کتبي تعهد  بدهيد بخورند و آن را 

  .داد که در امور شما دخالت نمی کنند
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تحصيل » در امور داخلی ايران دخالت نمی کنم«:مريکا اين که نوشتهثانياً  آ
آمريکا يکی  که  برای اين که بر اساس منشور سازمان ملل متحد . حاصل است

از امضاء کنندگان آن است آمده که هيچ کشوری حق دخالت در امور داخلی 
ا از آمريک: که مجلس است اين  آن چه که مصوبه . کشورهای ديگر را ندارد

سياست گذشته خود در ايران عذر خواهی  کند و تعهد کند که در آينده در امور 
متحده آمريکا تعهد می نمايد که  اياالت «: که نوشته اما آنچه . ايران دخالت نکند

سياست اياالت متحده اين است و از اين پس اين خواهد بود که به صورت 
می در امور داخلی ايران مداخله نظا غير مستقيم سياسی و يا  مستقيم و يا 

همان اصل منشور سازمان ملل متحد است که همه کشورها آن را   ۴۸» .ننمايد
  .باز خواهم گشت امضاء کرده اند، به اين مطلب  
بر خالف نظر برادرمان که «: در رابطه با بعد اقتصادی اظهار می دارد -۳ 

تا حاال و نه  خورده ايم  نه چوب مواظب باشيم که هم چوب نخوريم و هم پياز، ما 
به نظر من در اين شرايط هر چه به دست . شالقی که پشت سرش پياز بخوريم

ا گروگان گيری به رابطه ب امريکا را در  آورده ايم خير و برکت بوده ما پوزه 
     ۴۹» .ماليديم  کخا

اين استدالل نظير همان استداللی است که بعضی ها بعد از پيروزی 
محل  ايران را ما فتح کرده ايم و  -و در عمل هم نشان دادند -انقالب می گفتند

. براين هر چه به دست بياوريم خير و برکت و غنيمت است بنا . غنيمتی ماست
و اموال به که پول  خوب ما : در مورد امريکا هم چنين تصوری دارند که

ايم، قسمتی را شاه داده و قسمتی هم پول فروش نفت است که فرض  آمريکا نداده 
گروگان  آيا شما با . ايم خير و برکت است می کنيم نفروخته ايم حاال هرچه گرفته 

گيری پوزه آمريکا را به خاک ماليديد يا اين که با عمل خود ملت ايران را به 
عراق با چراغ سبز  ديد و زمينه ای فراهم کرديد که ها درآور گروگان امريکايی 

آمريکا به ايران حمله کند و به بهانه جنگ ديکتاتوری واليت مطلقه را بر کشور 
نسل های اينده و اين نسل و  تحميل کرديد، اينک معلوم شده است وتاريخ  

 .که شما چه خسارت عظيمی به ملت ايران وارد کرده ايد قضاوت خواهند کرد
اين که شما داده ايد در واقع صدقه ای برای رفع «. کمی بعد استدالل می کند - ۴ 

و می فهميدند که  آموختند  بايد مردم می آمدند و درس اخالق از شما می    ۵۰».بال
اين «بهتر نبود، شما که معتقديد . بايد به امريکايی ها صدقه داد» برای رفع بال«

بالهايی راهم که برای رهايی از آن  » رفع بالست ها که داده ايد صدقه ای برای 
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به آمريکای جهان خوار صدقه داده ايد می گفتيد کدام ها هستند؟ آيا می تواند 
نهضت آزادی و مرحوم مهندس بازرگان و  غير از حذف مليون،  چيزی به 

  کودتای عليه اولين منتخب ملت ايران باشد؟ 
کا توسط دولت الجزاير از ايران سئوال دولت آمري«: آقای نبوی می گوييد -۵ 

مطالباتی داشتيم که   کرده است چنانچه ما کليه دعاوی را لغو و ابطال کنيم، اگر 
از ديون واقعی باشد، اين ها گفتند خوب آيا شما معتقد به اين هستيد که يک سری 

سری آمريکايی يا نه، ما گفتيم که يک   بدهی هايی به دولت آمريکا يا به اتباع 
بدهی هايی ممکن است داشته باشيم ولی يک سری مطالباتی هم داريم، طبيعی 

هايی که جنبه واقعی دارد، ارتباطی هم به اين مواردی  بدهی  گفتند آيا اين . است
که دولت آمريکا تعهد کرده ، اقامه نکند، ندارد، آيا پرداخت خواهيد کرد يا نه؟ 

     ۵۱» .که جواب ما مثبت بود طبيعی بود  
در گفته و  -با اين حرف ها معلوم می شود که آمريکايی ها، خود قبول داشته اند 

برای آن سری از  ما  که يک سری از بدهی ها غير واقعی است و  -نه در بيانيه 
که تعهد گرفته شد، همه را  بعداً . تعهد می گيريمو غير واقعی های واقعی بدهی 

گرفتند و از اين  دالرهمه را  مليون  ۶۶۸رد و ميليا۳مطالبه کردند و از محل  
مليون دالر به ايران دادند و ما بقی را خوردند و به  ۱۵۰مبلغ رقمی کم تر از

: داوران ايرانی می گويد سرپرست هيئت  درستی آقای سيد محمود کاشانی 
اشخاص مذاکره کننده ايرانی به دولت امريکا وکالت داده اند که از محل رقم  «
بدهی های دولت ايران را به بانک های  مليون دالر مزبور   ۶۶۸يليارد و م ۳

ها  ن بدهی تشخيص ميزان و رقم اي. آمريکايی و غير آمريکايی باز پرداخت کنند
جمهوری اسالمی ايران تکليفی به باز پرداخت آن ها داشته   و اين که آيا اساساً 

آن که حق اعتراضی  ه است، بي يا نه؟ کالً  به عهده دولت آمريکا واگذار شد
     ۵۲» .دولت ايران پيش بينی شده باشد برای 

آن ها چشم بسته قرارداد الجزاير را امضاء کردند و نگفتند چرا ما به 
کننده  مذاکره  شما تعهد به چيزی بدهيم که اصلش معين نيست عالوه بر آن آقايان 

و امضاء کننده قرارداد به اين مسئله توجه نکردند که هر قرارداد خارجی امضا 
اختالف و  راه حل  در صورت بروز اختالف،شده طبق شرايط ويژه خودش 

پرداخت هم در آن قرارداد مشخص شده است و طبق شرايط قرارداد  شرايط 
از  پرداخت شود نه اين که  وقتی زمان پرداخت ديون آن فرا برسد بايد آن ديون 

  .پيش ريش و قيچی را به دست آن ها داد
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ا به اين سئوال اساسی مطرح است که اصوالً  چرا آمريکايی ها، ايرانی ها ر
را در متن   دادند و آن  سمت حکميت و يا مراجعه به داورمرضی الطرفين سوق 

 قرارداد الجزاير گنجاندند؟
بر مذاکره کنندگان آمريکايی روشن بود که وضعيت شرکت ها، بانک ها و 

ً در  تشکيل می  الهه  کمپانی های آمريکا در يک شورای حکميت که معموال 
  :ز مراجعه به دادگاه های خود آمريکا استشود به دو علت زير بهتر ا

در دادگاه های آمريکا، اولين مسئله، ماهيت دقيق و حساس قرارهای تأمين  -۱ 
به سازمان  مربوط  است، که در اين رابطه اکثر دارايی های توقيف شده ايران 

و اين مسئله . هايی است که کمپانی های امريکايی با آن ها قرارداد نداشته اند
متحده به وجود می  های اياالت  شکال مهمی برای آمريکايی ها، در دادگاه ا

  .آورد
به موجب قانون مصونيت دولت های . اصل دفاع از مصونيت دولتی است -۲ 

در صورتی  دادگاه تنها  قرارتأمين قبل از صدور حکم  ۱۹۷۶خارجی مصوب  
  .کرده باشدصريحا ً از مصونيت صرف نظر  معتبر است که دولت خارجی 

يی های مسدود شده به اين علت حال که دستور لغو قرارتأمين از دارا
مدعيان  صادر شده است طبق اصل دفاع از مصونيت دولتی،  صريحاً  ايران 

و . خصوصی نمی توانستند يک دولت خارجی را تحت تعقيب قرار دهند 
دادگاهی  فتن ادعاهای پذير متاسفانه آقايان جاهل به امور بين المللی و حقوقی با 
  .علنا ً از اين حق مصونيت خارجی صرف نظرکرده اند

آمريکايی ها می دانستند که چه می کنند و آقای بهزاد نبوی و دارو دسته اش 
  .چشم بسته عمل می کردند

بعضی قراردادها بوده که توسط دولت ايران «: امضا کننده قرارداد می گويد -۶ 
يک چيزی به آن  بايد  گويند ما غرامت می خواهيم، ما  آن ها می. فسخ شده است

ها بگوئيم باالخره يا بايد بگوئيم غرامت می دهيم يا نمی دهيم يا حکميت بپذيريم 
     ۵۳».يا کاری نظير اين

می توانستيد بگوئيد قراردادهای فسخ شده را بياوريد تا  به جای حکميت اوالً 
در هنگام  و ثانيا ً  ب کدام کشور فسخ شده است  ببينيم چرا و به چه دليل و از جان

 فسخ قرارداد، شرايط مندرج در آن قرارداد چه می گويد؟
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برای اين که بر همگان معلوم شود که ماهيت قراردادهای فسخ شده، چه بوده و 
است می  آشکار شده  از جانب کدام دولت فسخ شده است؟ چند نمونه ای را که 

  :آورم
مجلس : ۵۹آبان  ۱۱يزدی وزير امور خارجه دولت موقت، در جلسه آقای دکتر 

از قراردادهای  نمونه  که در آن شرايط آزادی گروگان ها به تصويب رسيد، چند 
فسخ شده را عنوان کرد و گفت که در اين چهار شرط اعالم شده تکليف حقوق 

گذارند مسائل که قرار نبود ب اما از آن جا  . ما در اين قراردادها مشخص نيست
پنهانی پشت پرده که همان قرار و مدار با جمهوری خواهان و ريگان بود بر 

تصويب اليحه حکميت با استناد به اين  جلسه و نه درجلسه  مال شود، نه در اين 
که مسئله گروگان ها و ارجاع به داوری مرضی الطرفين مسئله مهم خارجی 

  .شکافته شود نيست نگذاشتند که مسئله  
که يک حساب تنخواه گردان در آمريکا بوده و «: آقای دکتر يزدی گفت

سفارش  ايران  مستشاران آمريکايی، آن چه که صالح می دانستند برای ارتش 
می دادند و دولت ايران تنها در آن حساب تنخواه گردان پول واريز می کرده 

تا  ۱۹۶۸ز سال ا اين حساب جمعاً   . است وحق امضاء و حق برداشت هم نداشته
ميليارد دالر به  ۲۱جمعاً  ) ۱۹۷۹نوامبر( ۱۵يا ۱۴زمان سقوط بختيار يعنی 

که آقای بازرگان از جانب  پول ريخته در همان روزی  اين حساب دولت ايران 
آقای خمينی حکم نخست وزيری گرفت، بختيار و آمريکايی ها يک تفاهم نامه 

 ۹لغو می کنند و می گويند جمعا ً  ا امضاء می کنند و قراردادهای قبلی ر ای 
صورت سمبل  ميليارد را به چه  ۹ميليارد در آن حساب بوده که معلوم نيست آن 

  . کردند
 ۹يکی از موارد اختالف ايران و آمريکا بعد از انقالب اين است که تکليف اين 

ار بودند که چه بسته  در زمان شاه يک قرارداد با ايران . ميليارد چه می شود
ميليارد و خرده اين پولها پرداخت شده و تمام  ۳ناوشکن ايران بخرد، به قيمت 

-F همين آواکس ها و هواپيمای  نشد مثل  شده اما اين لوازم به ايران تحويل داده 
فعالً  بحث بر سر ( ، وقتی اين قراردادها را دولت ايران در آن موقع بختيار   16

نه و يا اصال ً دولتی وجود داشته است،  ده يا بختيار قانونی بو اين نيست که 
ندادند،  نه تنها اين پول ها را به ايران پس ) فرض بگيريم دولت قانونی بوده است

 ۵۰۰. لغو قراردادها هم از آن حساب برداشت شده بلکه در مواردی جريمه 
» .ندچهار ناوشکن برداشته ا مليون دالر به عنوان نمونه بابت لغو قرارداد خريد 
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مليون دالر  ۵۰۰ميليارد و خرده ای به اضافه  ۳که اصل مبلغ يعنی اين     ۵۴
  .خريداری شده را تحويل دهند، يک جا خورده اند جريمه بدون اين که کاالی 

وزارت پست « :مورد ديگری که آقای دکتر يزدی عنوان کرده اين است
هزار شماره  ۹۰۰ و تلگراف با يک کمپانی آمريکا قرارداد بسته برای نصب

هزار شماره  ۳آن را گرفته و  دالر  مليون  ۴۰۰مليون دالر،  ۶۰۰تلفن به مبلغ  
نصب کرده که هيچکدامش کار نمی کند و وزارت پست و تلگراف عليه اش 

ايران شکايت کرده و مقداری از پول های  رفته و عليه  اعالم جرم کرده، حاال او 
رايط هرگز به اين مسائل اشاره نمی شود که در اين ش. ايران را توقيف کرده

( به نظر من اين . ما از اين کمپانی ها چه می شود اين مطالبات حقه  تکليف 
آن چيزی که «  : آقای يزدی در توضيحات خود گفت    ۵۵ .ناقص است) ن. شرايط

آن است که ما جنبه تدافعی ) ن. يعنی شرايط آزادی گروگان ها(  در اين نوشته 
کمپانی های آمريکايی رفته اند و  ته ايم به خودمان، نگرانيم از اين که اين گرف

      ۵۶» .اين دعاوی اصلش باطل است. دعاوی بر عليه ما کرده اند 
تازه برای يک چنين قراردادهايی که اصل و فرع آن را خورده اند آقای بهزاد 

دهيم يا حکميت  نمی  يا باالخره يا بايد بگوئيم غرامت می دهيم «: نبوی می گويد
  » .را بپذيريم

يک بار هست که شما با يک قدرتمند ظالمی روبرو هستيد و او به زور و غير 
بار  يک . گيرد قانونی به دليل ناتوانی، ثروت های شما را از دست شما می 

هست که خود شما با عملتان، ظلم و ستم و غارتگری او را برايش قانونی می 
نبوی و دولت به  کاری که آقای بهزاد  . الش مشروعيت می بخشيدکنيد و به اعم

نظر من کرده است، از نوع دوم است و اين خيانت بزرگی است به کشور، ملت 
عمل خود جناياتش را مشروعيت  هم حتی به آمريکا که با  ايران و هم به خود و 

  .بخشيده اند
اگر ما رفته ايم با يک «: کهحکميت داد سخن می دهد آقای نبوی در دفاع از  -۷ 

اگر . را نمی شد زد حرف ها  عده ای می خواهيم به يک تعهد مشترک برسيم اين 
شما نمی : برويم و درد دل آقای کارتر و ريگان را گوش بدهيم آنها می گويند

سال به شما داده ايم بدهيم دوباره   ۳۵که در اين  دانيد ما حاضريم ده برابر آن چه 
      ۵۷» .ابسته به روی کار بيايد و مطمئنا ً هم اين کار را می کننديک رژيم و

آقای نبوی جوری حرف می زند که گويا مثال ً چند گروه نظيرگروه های  -۱ 
مورد قبول با  مشترک  خودشان که نشسته اند با هم بحث کنند تا بر اساس نکات 
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به دولت . روشن نمی گويد که تعهد يکطرفه است. هم به تعهد مشترک برسند
محمود کاشانی سرپرست هيئت  آقای سيد  آمريکا وکالت داده می شود که به قول 

داوران ايرانی در الهه وکالت می دهيد که هر جور بخواهد تا پايان داوری عمل 
ای تازه از کاپيتوالسيون می را به درستی نمونه  تضمين نابرابر  کند و وی اين 

     ۵۸. نامد
شما نمی دانيد که آن ها «: از دل کارتر و ريگان هم با خبر است و می گويد -۲ 

بدهند و دوباره  اند  سال به شما داده  ۳۵حاضرند ده برابر آن چه را که در اين
      ۵۹» .يک رژيم وابسته روی کار بيايد و مطمئنا ً هم اين کار را می کنند

سال آمريکا چه به ايران داده  ۳۵آقای نبوی نبايد بگويد در طول اين 
آن را  برابر  است که حاضر است در صورت سرکار آمدن رژيمی وابسته ده 

بدهد؟ انسان ماتش می برد از اين استدالل آقای نبوی و معلوم نيست که آقای 
به سينه می زند   آمريکايی ها سنگ نبوی مدافع حقوق ملت ايران است يا برای 

  :چند نمونه از چيزهايی که آمريکا به ايران داده اين ها هستند
و بردن رضا شاه در جنگ بين الملل دوم بنا به گفته  ۱۳۲۰اول بعد از شهريور

آمريکا، انگليس،  يعنی  متفقين » مأموريت برای وطنم«صريح خود شاه و کتاب 
ا تصميم گرفتند که وی شاه ايران فرانسه و شوروی و در واقع انگليس و آمريک

قانونی و ملی دکتر محمد مصدق،  دولت  دوم بعد از روی کار آمدن تنها . باشد
  .امرداد را ترتيب دادند ۲۸» سيای«برای برانداختن حکومت وی، کودتای 

السيون يا مصونيت مستشاران نظامی آمريکايی را سوم طبق پيمان وين کاپيتو
  . بر ايران تحميل کردند

مليون بشکه نفت شما را به قيمت  ۶روزانه «چهارم به قول خود آقای نبوی 
شما آب می  به  ناچيز می خريدند و می بردند و در عوض هر چه بنجل داشته 

  ».کردند
پنجم در ازاء بخش مهمی از پول نفتی که می بردند به تسليح ارتش ايران 

و خارج  منطقه  وی را به ژاندارمی پرداختند و با اسلحه های فروخته شده به شاه 
از منطقه جهت حمايت از خواسته های آمريکا و اسرائيل رساندند و همچنان شاه 

بکشد و در ويتنام برای  جا لشکر  وادار شد برای سر کوبي مردم ظفار به آن 
  .پشتيبانی آمريکا عليه ويتنام نيرو و کمک نظامی بفرستد

که به ايران فروخته بودند و پولش را گرفته  طبق قرارداد آنچه را هم -ششم 
تازه اقای نبوی  و  بودند، به ايران تحويل ندادند و اصل و فرع را با هم خوردند 
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» .بايد بگوئيم غرامت می دهيم يا نمی دهيم و يا حکميت را بپذيريم « می گويد 
  ......و
ز برادران می يکی ا«: آقای نبوی برای نشان دادن شاه کار خود می گويد -۸ 

از انقالب  که ) ن  . ۱۳۵۹دی   ۲۴يعنی تا ( گفت هنوز بعد از بيست و چند سال 
کوبا گذشته کوبا يی ها وجوه نقدی خود را که در بانک های آمريکايی داشته 

جاسوسی هم نکرده اند که  اشغال النه  با وجودی که . اند، نتوانسته اند بگيرند
يک خرده . اده و يک خورده لبخند هم زده اندهيچ رفته اند آن جا دست هم د

نقدشان را از بانک های آمريکايی  هنوز نتوانسته اند پول  نزديک شده اند ولی 
اصال ً اختالفات چين و آمريکا در اين زمينه تازه بعد از اين که چين اين . بگيرند

تايجی قرارداده، می بينيم تاره ممکن است به يک ن جوری خودش را در اختيار  
      ۶۰».برسد

آقای بهزاد نبوی و دوستانش اگر نمی دانند، بدانند که قرارداد ايران و 
نبوده  مقايسه  آمريکا تحت عنوان بيانيه الجزاير با قرارداد مشابه آن اصالً  قابل 

  :و نيست
 ۱۹۱۷سال پس از انقالب اکتبر ۱۶قرارداد ليتونيوف با اتحاد شوروی که -۱ 

نصيب بستانکاران   شوروی منعقد گرديد فقط چند سنت از هر دالر بين آمريکا و 
     ۶۱. آمريکايی کرد

سال پس از مسدود شدن دارايی های چين به  ۲۹مطالبات با دولت چين  -۲ 
     ۶۲. آمريکا داده شد  سنت از هر دالر بدون بهره به  ۴۱دستور پرزيدنت ترومن 

به چيزی دست نيافته ) ۱۹۸۱تا سال(و بستانکاران آمريکايی کوبا هنوز -۳ 
       ۶۳.اند

در صورتی که در رابطه با قرارداد الجزاير، آمريکائيان ابتدا در شب آزادی 
    مليون دالر ۶۶۸   ميليارد و  ۳بابت اصل و فرع ادعاهای خود  گروگانها

 ميليارد و ۱. مليون دالربه ايران پس دادند ۱۵۰و از اين رقم حدود  ۶۴گرفتند
انگلستان در لندن نهاده شد که از اين   مليون دالرديگر در بانک مرکزی  ۴۱۸

و بابت ميليارد ها دالرمطالبات و    ۶۵. مليون به ايران باز گردانده شد ۸۰مبلغ نيز
مليون به  ۱۷۳ايران فروخته شده و تحويل داده نشده فقط   اموال نظامی که به 
     ۶۶. ايران پرداخت کردند

بيانيه در بانکی در الهه وابسته به بانک  ۷ليارد ديگر طبق ماده مي۱رقم 
ايران از   تا برای پرداخت احکام محکوميت که عليه . مرکزی هلند نهاده شد
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و ايران تعهد . سوی ديوان داوری الهه صادر شود از آن حساب پرداخت گردد
 ۵۰۰رقم احکام محکوميت از   کرده هرگاه موجودی اين حساب بر اثرپرداخت 

مليون دالر پايين تر رفت، دولت مکلف است فوراً  سپرده جديدی به اين حساب 
مليون دالر باقی  ۵۰۰موجودی تضمينی هميشه در اندازه    واريز کند تا سقف 

     ۶۷.بماند
پيامد تاسف بار اين تعهد «: سرپرست هيئت داوران ايرانی در الهه می گويد

های ديوان داوری   اروای فراوانی از شعبه چنان بود که احکام محکوميت ن
صادر شده بي آنکه دولت ايران و يا سازمان های وابسته به آن فرصت 

     ۶۸» .حساب پرداخت شد  اعتراض داشته باشند، از محل موجودی اين 
  .اين ها بخشی از شاهکارهای آقای نبوی است

البته بر اساس «: دهددر مورد رأی مجلس و حکميت آقای نبوی توضيح می  -۹ 
ماده هم ما امضاء    ۸رأيی که مجلس می دهد يک سری تعهداتی هست که در

خواهيم کرد و هم دولت آمريکا، خالصه برايتان بگويم سه تا حکم ما و سه تا 
طرفين و اگر نشد با نظر يک  توافق  حکم دولت آمريکا و سه تا حکم هم با 

ما مرجع بين المللی . ين باشد، انتخاب شودمرجع بين المللی که مورد تأييد طرف
دولت هم اين که يک اجازه پذيرش ... نپذيرفتند کرديم آن ها  را الجزايرمعرفی 

حکميت مرضی الطرفين را پيدا کند می تواند يک چنين چيزی را به تصويب 
     ».رساند ولی در اينجا موارد دعوا ذکر نشده است 

بر اساس رأيی که مجلس می دهد يک سری که «آقای نبوی توضيح نمی دهد 
که امضاء می  ای  ماده  ۸آن تعهدات کدام ها هستند و محتوای» تعهداتی هست

 کند چيست؟
آن نام می برد شامل چگونگی آيا تعهداتی که آقای نبوی در اين مورد از 

کشور و يا محل   داورمرضی الطرفين، رئيس داوری، تمرکز کار در  ۹ِب انتخا
، شرايط مشاورين و کارمندان و پرداخت مخارج ديوان داوری را در ويژه ای

تعهدات که بايستی ذکر شده باشد،   بر نمی گيرد؟ از قرائن پيداست که از جمله 
که  ۱۳۷۷آقای دکتر مواليی در مصاحبه ای با نشريه ايران فردا، ارديبهشت 

ه رغم اين که دفتر ب«: بوده است آشکار می کند  خود از حقوق دانان دفتر الهه 
خدمات از بدو تأسيس، يکی از نهادها و زير مجموعه نخست وزير محسوب 

دفتر خدمات، معاون نخست وزير محسوب می شد، ولی فاقد   شده و سرپرست 
دفتر   بر اساس تقسيم بندی ديوان داوری، ... اساسنامه و چهارچوب سازمانی بود
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ين سه شعبه تقسيم نمود و در اين مورد خدمات در تهران و الهه، پرونده ها را ب
نتوانستم تمرکز امور  وقت  من هيچ . توجه ويژه ای که به دفتر الهه مبذول شد

اداره دفتر الهه از نظر مالی بسيار پر هزينه و از . در دفتر الهه را درک کنم
دسترسی آمريکائيان به اسناد و مدارک  . است نظرامنيتی بسيار آسيب پذير بوده 

هميشه زمزمه هايی در دفتر وجود داشت که . کارمندان ما بسيار راحت بودو 
اسناد ما به دست آمريکائيان افتاده است که متاسفانه اين  مدارک و  بعضی از 

  .اسناد نقش تعيين کننده ای نيز داشت
که از بدو تأسيس تا تشکيل دفتر الهه تا همين دو سال پيش » جعفر نياکی«آقای 

است که اسم ايشان  جالب  . تقريبا ً همه کاره دفتر بود) ه ادامه کار نبودکه قادر ب(
در فهرست ساواکی ها بود و حرف و حديث زيادی در خصوص وابستگی 

  .وجود داشت» شاه« ايشان به رژيم 
جالب تر اين که تمامی سوابق قبل از انقالب ايشان نا ديده گرفته شده تا از به 

دفتر الهه استفاده   های وی در حساس ترين جای اصطالح تخصص و قابليت 
تمرکز امور در الهه و سپردن مسؤليت ها به اشخاص نه چندان خوش ... شود

کنار اين افراد مشکوک که ما هيچ  در  . سابقه بيشتر به نفع آمريکا بود تا ايران
افراد بي انگيزه و بي . وقت معجزه تخصص و مديريت ان ها را مشاهده نکرديم

دغدغه خاطرشان انباشت دالر و زندگی آرام و بي خطر در   فاوت و کسانی که ت
اروپا بود، اعضای اصلی مشاوران دفتر الهه را تشکيل می دادند تمرکز کار 

در دفتر الهه و انتخاب الهه به عنوان ستاد عملياتی بيانيه الجزاير، به سختی   
       ۷۰».اردقابل توجيه است و برای خود من ابهامات زيادی د

هرمن نيکل در مجله : عالوه بر مطالب آقای دکتر مواليی که از نظرتان گذشت
می نويسد، مخارج  الجزاير  چند ماه پس از انعقاد قرارداد  ۱۹۸۱فورچون فوريه 

  :به عهده ايران است) يعنی ديوان داوری الهه(و هزينه حکميت 
يک با ايجاد بطری سحر آميز پرداخت هزينه های حکميت الاقل به نحو تئور« 

کامل حساب ها،  تسويه  حساب وديعه يک ميليارد دالری تضمين شده است و تا 
     ۷۱» .ايران موظف به آن بطری می باشد

به نظرم الزم بود، اهم نکات توضيحی و روشنگر در مورد سخنان آقای نبوی 
تقاضای . عالقمندان برسد  در رابطه با گرفتن مجوز حکميت از مجلس به سمع 

من از همه کسانی که به نحوی بعد از امضای قرارداد الجزاير و حکميت دست 
دکتر مواليی، حداقل آقايان دکتر کاشانی و  اندر کار اجرای آن بودند، نظير 
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اطالعات، داده ها، مستندات و تجربه های خود را برای اين نسل و نسل های 
  .اختيار عالقمندان و محققين بگذارند  آينده کشور در 

نکته ديگر اينکه با وجودی که با جو ارعاب و سانسور، جلو بحث در اطراف 
حال کشور و ملت  به   مسئله ذکر شده گرفته شد، در عجبم که وکاليی که دلشان

می سوخت و با حزب جمهوری و روحانيت قدرت طلب موافق نبودند، اگر نمی 
اليحه های خيانت بار به کشور را بگيرند،   توانستند جلو تصويب چنين شرايط و 

ودشان چرا حد اقل با ترک کردن جلسه مجلس به هنگام رأی گيری، اعتراض خ
اين به تنهائی نمی رساند که مجلس در نقش و آيا  علنی نکردند  را آشکار و 

 !کارگزار حزب جمهوری اسالمی عمل کرده است؟

 

 تصويب اليحه حکميت و آمريکا
سر انجام اليحه حکميت با اضافه شدن تبصره ای به آن به شرح زير از 

در مورد  که  به دولت اجازه داده می شود  -ماده واحده «:تصويب مجلس گذشت 
حقوقی دولت جمهوری اسالمی ايران با دولت آمريکا که ناشی  اختالفات مالی و

نباشد با توجه به مفاد  توطئه آمريکا  از انقالب اسالمی ايران و تصرف مرکز 
مصوبه مجلس شورای اسالمی از طريق داوری مرض الطرفين اقدامات و 

يدگی در مورد اختالفاتی که رس -  تبصره .فصل نمايد  اختالفات  مذکور را حل و 
در محاکم صالحه ايران در قرارداد مربوطه پيش بينی شده است از شمول اين 

     ۷۲».  واحده مستثنی خواهد بود ماده 
ً روشن شده قرار نبوده است که هيچ چيزی از ماده  به طوری که بعدا 

به  ذکر شده  واحده پيشنهادی دولت به مجلس اضافه و کم شود با افزودن تبصره 
آمريکائيان را واداشت که به تصويب آن اعتراض کنند و فقط  ماده واحده

. رساندند به اطالع دولت   ۵۹دی  ۲۶نظرهای خود را طی يادداشتی در تاريخ 
آقای بهزاد نبوی مشاور نخست وزير و سخنگوی دولت در گفتگويی با 

  :خبرگزاری پارس اعالم کرد
رت الجزايردر تهران شب شنبه دولت جمهوری اسالمی از سفا ۱۲در ساعت « 

اضافه شدن تبصره  زمينه  ياداشتی دريافت کرد مبنی بر اين که دولت آمريکا در 
نقطه » ارجاع حکميت«پيشنهادی مجلس شورای اسالمی به ماده واحده 
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سوی دولت جمهوری  اکنون از  اين پيشنهاد هم . نظرهايی ارائه داده است
نتايج آن متعاقبا ً به اطالع عموم اسالمی ايران در حال بحث و بررسی است و 

      ۷۳».خواهد رسيد
نقطه نظرهای آمريکا در اين مورد و نتايج بررسی آن که آقای نبوی اعالم کرد 

امروز نيز از ديد  به  متعاقبا ً به اطالع عموم خواهد رسيد، هرگز چنين نشد و تا 
ان طوری که قبال ً اما هم. عموم مانند بسياری از مسائل ديگر پنهان مانده است

آن است که ريش و قيچی در  نشان دهنده  مشخص شد، نکته فوق نيز به تنهايی 
دست آمريکا بوده است و اين ها نيز عامل اجرای خواسته های آنان،  هدف 

سلب هر نوع مداخله دادگاههای ايران  آمريکا در اين مورد،  اصلی از نظرات 
ی دکتر بهشتی رئيس ديوان عالی کشور، آقا. در مورد دعاوی آمريکائيان است

مواد قرارداد حکميت بين ايران و آمريکا که بخشی از  با وجودی که می داند که  
رسميت شناختن  قرارداد الجزاير است، به نحوی تنظيم يافته که با وجود به 

٪ قراردادهای فی ۲۵که بيش از  -ايران در صورت بروز اختالف  دادگاه های 
دادگاه های ايران را منتفی می کند و به  مراجعه به  -۷۴ر بر می گيردمابين را د

ادگاه های ايران سرپرست داوران ايرانی الهه حتی يک مورد هم به د تصريح 
حکميت می  ، در مورد ۱۳۵۹دی  ۲۴در تاريخ چهارشنبه  . مراجعه نشده است

  :گويد
در مواردی که حکميت به دادگاه های ايران داده شده باشد، بي شک بايد همان « 

بيگانه داده  های  اگر حکميت به دادگاه . حکميت دادگاه های ايران حفظ شود
ايران در جريان اين رسيدگی ها . بشود طبعا ً بايد وضع حکميت روشن بشود 
حرفهايی   ۷۵» .نخواهد رفت آمريکا  به هيچ وجه زير بار حکميت های آلت دست 

از اين قبيل خوراک داخلی دارد و برای تحميق توده ملت است و اال با پذيرش 
ايران و دادگاه های ايران بکلی از  حاکميت و استقالل ملی  حکميت و شرايط آن، 
 .  توضيح بيشتر اين مسئله در فصل بعد  خواهد آمد  .حيز انتفاع افتاده است
تر مواليی در اين مورد توضيح داده است، راه حل سلب بطوری که آقای دک

  .داده اند ارائه  دخالت دادگاه های ايران با وجود تصويب آن تبصره ، خود 
همچنين . ... بيانيه حل و فصل آمده است ۲طبق قسمت دوم بند يک ماده « 

 مشخصا ً قراردادها  دعاوی ناشی از قراردادها ی تعهد آور فيمابين که در آن 
رسيدگی به دعاوی مربوطه و صالحيت انحصاری دادگاه های صالحه ايران در 

به نظر من کلمات  : امر مستثنی هستند پاسخ به موضع مجلس باشد از اين 
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با     (sole Jurdication) و صالحيت انحصاری   (specifically )  مشخصا ً 
ل رساندن صالحيت طرف آمريکا انتخاب و به منظور به حداق دقت کامل  و از 

ديده  با اين ترفند، حتی يک مورد هم   ۷۶  . در بيانيه گنجانده شده است محاکم ايران 
دکتر  آقای . نشده است که دادگاه ها و محاکم ايران بتوانند در آن دخالت کنند

مصاحبه بذهنشان خطور  مواليی شايد توجه به اين مسئله نداشته و يا در موقع 
از باب اين که    specifically  ,  sole Jurdication   دو کلمه  نکرده است که آن

به تبصره  ۱آورده شده و اال با تغيير تبصره  عيب نمی کند  کار از محکم کاری 
است  را هم از دادگاه های ايران سلب کرده    به طور کلی همان موارد استثناء ۲

نديده ايد که به دادگاه های علت شما حتی يک مورد به عنوان نمونه  و به همين 
حاکميت  می شود ،  که در ذيل آورده  ۲ايران مراجعه شده باشد بلکه با تبصره 

از منشورسازمان ملل  ۲ماده  ۷ملی ايران را نيز نقض کرده و با وجويکه بند 
منشور سازمان ملل متحد را مجاز   هيچيک از مقررات «متحد صراحت دارد که 
ايی که اساساً  مربوط به صالحيت ملی يک کشور است نمی دارد که در کاره
مجبور نمايد که کارهايی از اين قبيل را طبق  سازمان را  مداخله کند و اعضاء 

اختيار محدود قوه قضائيه را به » طريقه ای که درمنشور مقرر است تسويه کنند
کند که و آيا کسی می تواند باور . داوری بين المللی سپرده است طور کلی به  

  خواهد بود ؟  يک گروه بين المللی بيشتر از خود ما حافظ منافع ملی ما 
  

   افزودن تبصره به بيانيه الجزاير
را آقای نخست  ۲تبصره  ۶۰در جلسه علنی سه شنبه اول ارديبهشت 

  :وزير تقديم کرد 
  قای هاشمی رفسنجانی رياست محترم مجلس شورای اسالمی آحجت اال سالم « 

به اينکه در اجرای قانون راجع به حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی  نظر
که منجر به  عمل آمد  دولت جمهوری اسالمی ايران با دولت آمريکا اقداماتی به 

صدور بيانيه دولت جمهوری  دموکراتيک مردم الجزاير گرديد و طی آن مقرر 
کليه  ۱۳۵۸ان آب ۲۳از  به صورت قبل  شد ضمن اعاده وضعيت مالی ايران 

دعاوی بين هر دو دولت يا اتباع دولت ديگر لغو و موجبات حل و فصل و ابطال 
االجراء فراهم گردد و لذا جهت نيل به اين  طريق دادرسی الزم  آن دعاوی از 

فصل  منظور و تسريع در آن اليحه الحاق يک تبصره به قانون راجع به حل و 
اسالمی ايران با دولت آمريکا که در دولت جمهوری  اختالفات مالی و حقوق 
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رسيده به پيوست تقديم و  به تصويب هيئت وزيران  ۱۷/۱/۱۳۶۰جلسه مورخ 
  .تصويب آن را با قيد يک فوريت دارد تقاضای 

تبصره ذيل قانون راجع به حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوری 
تغيير و  ۱تبصره  به  ) ۲۴/۱۰/۱۳۵۹مصوب ( اسالمی ايران با دولت آمريکا 

  .به قانون مزبور الحاق می گردد ۲تبصره زير به عنوان تبصره 
اجازه حل و فصل اختالفات مذکور در اين قانون شامل کليه دعاوی  - ۲تبصره 

يک از دو  اتباع هر  بين هر يکی از دو دولت يا اتباع دولت ديگر و ادعاهای 
ابل اتباع دو دولت نيز می باشد و دولت با دولت ديگر و هر گونه ادعای متق

انجام مذاکرات فی مابين  دعاوی از طريق  چنانچه اختالفات فوق الذکر با صلح 
    ۷۷» .فيصله نيابد وسيله ارجاع به داوری مرض الطرفين حل و فصل خواهد شد

  
 

 قرارداد الجزاير و حکميت يا کاپيتوالسيون
الحاقی به اليحه حکميت و  ۲قرار داد الجزاير و حکميت و تبصره 

نقض   دقيقاً   ماده آن را امضاء کرده  ۸در  تعهداتی که آقای نبوی داده بود و
حاکميت ملی و به منزله پذيرش مجدد قانون کاپيتوالسيون در جمهوری اسالمی 

  . ايران است
   ۷۸طبق گفته اقای سيد محمود کاشانی سرپرست هيئت داوران ايرانی در الهه

در متن و هم تعيين   قرارداد الجزاير و قراردادهای الحاقی آن هم در اجراء و هم 
بيانيه امضاء شده متن  -.هيئت داوران، اختيار در دست آمريکايی ها بوده است

و به قول وی  ۷۹آن يک امضاء دارد فارسی  امضاء دارد ولی متن  ۲انگليسی آن 
ی است که يک نسخه آن دو امضاء دارد و اين از شگفتی های قرارداد بين الملل«

نسخه فارسی      ۸۰» .امضاء که فقط ايرانی ها امضاء کردند يک  يک نسخه اش 
بيانيه الجزاير که به آخر کتاب پيوست شده است، تنها نماينده ايران آنرا امضاء 

 )۵پيوست شماره . (کرده و فاقد ارزش حقوقی و بين المللی است 
است که اصل قرارداد نسخه انگليسی است که هر دو طرف و اين بدان معنی 

اند فقط برای  کرده  امضاء کرده اند و نسخه فارسی را که خود ايرانی ها امضاء 
. از امضاء قرارداد(چند ماه بعد . مصرف داخل کشور و تحميق ملت خود است
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اين بيانيه اعالم کردند که  و کتبا ً  صريحاً   «ن وزارت خارجه آمريکا مسئوال) ن
     ۸۱».ها را ما نوشتيم و ايرانی ها فقط امضاء خودشان را زير آن گذاشتند

تشخيص و ميزان رقم اين بدهی ها به عهده آمريکا ست بي آن که دولت ايران  - 
   ۸۲.حق اعتراض داشته باشد

دولت ايران به دولت آمريکا وکالت داده بود که   -  سلب اختيار از دولت ايران  - 
  ۸۳     .به جانشينی از سوی ايران با تصميم خود بدهی های ايران را پرداخت کند

آقای کاشانی از پرده بيرون  :درخواست برکناری سرپرست داوران ايرانی - 
مسئوالن ايران   آمريکا درخواست برکناری من را کرد و «: انداخت و گفت

استاد وقت » شفيعی«درخواست را پذيرفتند و من وداور ايرانی آقای دکتر 
وقتی اين رويداد اتفاق  و  کردند  دانشگاه شهيد بهشتی را از اين سمت برکنار 

و دو عنصر بي سواد و بي ....، تيم حقوقی ما هم در واقع استعفاء کردند افتاد
ميليارد و پانصد مليون  ۳برکناری ما رقم  پس از .   تجربه را در جای ما گذاشتند 

حکم صادر شد و اين احکام از حساب سپرده های ايران بدون دالر عليه ايران 
      ۸۴».  برداشته شد درنگ 

يکی از . اينها اسرار پنهان تاريخ معاصر ايران است «: وی می گويد 
من  نمی دهم،  دولتمردان به من پيشنهاد کرد که استعفاء بده ، گفتم هرگز استعفاء 

ستعفاء بدهم ، خيانت به اين کشور در خط اول جبهه به سر می برم و اگر ا
های دولت  ، گفتم با سياست  است، گفت با سياست های دولت همسويی نشان بده 

      ۸۵» .که نبرد ما را با آمريکا تضعيف بکند ، همسويی نشان نمی دهم
و اين واقعه اخير در زمان آقای سيد حسين موسوی، نخست وزير انقالبي رخ 

انی که ملتی قرب است  السيون غير از اين است که اتفاق افتاده آيا کاپيتو. داده است
؟ و هنوز که هنوز است دست اندرکاران پنهان کاری دولت خود شده است

اين رابطه اتفاق افتاده  آنچه که در  ايرانی حاضر نيستند که تمام قراردادها و 
  .است را برای ملت خود آشکار کنند 

ارد که اگر قراردادها و رويدادها را از پرده برون تمام اين ها حکايت از اين د
انتخابات  دوران  اندازند، قرارداد پنهانی با جمهوری خواهان و ريگانيان در 

رياست جمهوری آمريکا که به کودتا عليه رياست جمهوری ايران آقای بنی 
هنوز برای جمهوری  مال شدن آن  صدر منجر شد ، برمال خواهد گرديد و بر 

  .می ايران شکننده استاسال
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  ريگان -ايران در منگنه دو جانبه کارتر
کارتر که با حربه دفاع از حقوق بشر، به شاه فشار وارد کرد تا دست به 

کشيده شد،   فضای باز سياسی بزند و در نتيجه شاه به سرعت به ورطه سقوط 
قابل هضم بود، به ويژه اين که گروگان گيری برای کارتر غير مترقبه و غير 

واسطه ای که تشبث جست، آقای   وی برای آزادی آنها به هر نوع وسيله و 
خمينی حاضر به آزادی آنها نشد و در نهايت عليه وی با جمهوری خواهان وارد 

  .معامله شدند
حزب جمهوری  بعد از اين که کارتر متوجه شد که با موافقت آقای خمينی

خواهان وارد   با ريگان و جمهوری  -آقايان بهشتی و رفسنجانی  يعنی -اسالمی 
معامله شده اند، اما چون سند محکمی در دست نداشت نمی توانست عملی عليه 

بسنده کرد و عليرغم اين که  کردن آن  اين قرار پنهانی انجام دهد و تنها به افشاء 
ا قبل از انتخابات حاضر شد هر چهار شرط ايران را در ازاء آزادی گروگان ه

آزاد شدن گروگان ها، اسلحه های خريداری  شد به محض  بپذيرد و حتی حاضر 
حزب جمهوری اسالمی و دولت   شده را به ايران ارسال دارد، مجلس زير سلطه

حاضر به آزادی به موقع آنها نشدند و در نتيجه بعد از انتخاب  و آقای خمينی  
  .ها آزاد شدند  وز تحليف وی گروگان ريگان به رياست جمهوری، درست ر

است که در تمام دوران انتخابات رياست جمهوری آمريکا، ذکرالزم به 
انتخابات  دوم  نفر از روسای جمهور آمريکا در دور  ۳يا  ۲تنها قبل از کارتر 

و اين نشان دهنده اين است که برای جامعه . رياست جمهوری بازنده شده اند
رئيس جمهور به  موفق نشدن  گرفتن کارکنان سفارت و  آمريکا، به گروگان

. آزادی آنها، تا چه اندازه برايشان از اهميت ويژه ای برخورداربوده است
از توافق  و نه می توانند کنندگان نه حاضرند  معامله  هميده بود فعال ًکارترف

و چرا که در صورت آشکار شدن، دودمان دولت ايران پنهانی پرده بردارند، 
بر باد خواهد رفت و از جانب آمريکائيان درگير هم مسئله  ا .ج. ح آقای خمينی و 

فاجعه  به بيرون درز پيدا نخواهد کرد، که در اينصورت برای جمهوری خواهان 
ای ديگر نظير واترگيت بوجود خواهد آورد و اين بويژه در دوران تبليغات 

 . داشت انتخاباتی حکم انتحار خواهد 
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ايرانيان از جمهوری خواهان و بويژه ريگان  ه می دانست اصوالً  کارتر ک
مختلف بروز داده اند و  نگران هستند و اين نگرانی را آنها به طرق و شکل های 

عزت خود و آمريکائيان به هنگام رياست جمهوريش  نظر به اينکه شرافت و 
و ريگان با  پنهانی جمهوری خواهان خدشه دار شده بود و هم بر اثر معامله 

انتخابات را باخته بود از همان روز بعد از انتخابات کينه ای از  ايرانيان، 
تمام قولهای مشروط خود را پس گرفت و همچنانکه  ايرانيان بدل گرفته و ابتدا 

درسی به گروگان گيرها دادم که هر گز آن را فراموش نخواهند « :بعداً  گفت 
ريگان  فرا رسيده است از طرف خود و و چون ديد که زمان آن   ۸۶».کرد

  . ايرانيان را در منگنه قرار داد
از يک طرف اتمام حجت می کرد که اگرتا فرصت باقی مانده رياست 

اوال ً  نسازند،  جمهوريش به شرايط آمريکا گردن نگذارند و گروگان ها را آزاد 
حکومت ريگان پرونده ايران از نو مورد تجديد نظر قرار گرفت و ثانياً  در 

متن مذاکرات،  کردن ريگان از  وضعيت بهتری نخواهند داشت و با مطلع کردن 
وی تشويق می شد که هر چه بيشتر به ايران حمله کند تا در اثر رعب و وحشت 

آمريکا برای آزادی گروگان ها  برای پذيرش پيشنهاد   ايجاد شده، زمينه بهتری 
  .آماده تر شود

دولت «: ، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت۵۹آبان  ۱۷در تاريخ 
مذاکرات  متن  کارتر، رونالد ريگان رئيس جمهور منتخب و مشاوران او را در 

در همان روز يونايتد پرس از   ۸۷» .مربوط به گروگان ها قرار داده است
آمريکا توضيحات  جمهور جديد  رونالد ريگان رئيس «: واشنگتن گزارش داد 

مسئله گروگان ها به طور مستمر دريافت می دارد و از او نظر کامل پيرامون 
کارتر را جهت آزادی گروگان  کنون اقدامات دولت  خواهی می شود ولی او تا 

، به گزارش آسوشيتدپرس جان تراتنر  ۵۹آبان  ۲۲در     ۸۸» .ها رو نکرده است
يگان نسخه ای از اظهارات ر«. اظهار داشت وزارت خارجه آمريکا  سخنگو 

يک  رئيس جمهورجديد پيرامون مسئله گروگان ها که وی هفته گذشته در 
داشته از طريق سفارت سوئيس در تهران به مقامات  کنفرانس مطبوعاتی اعالم 

      ۸۹» .ايران تسليم گرديده است
: ، در پيامی که به ايران فرستاد گفته است ۵۹آذر  ۱۰آمريکا در تاريخ 

که  هنگامی  يران فقط مربوط به دولت کارتر است و که پاسخش به شرايط ا«
     ۹۰» .ريگان اول ژانويه روی کار آيد چه بسا تغيير کند
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خيال نمی کند «خواند و گفت » وحشی«دی ملت ايران را  ۷ريگان  در تاريخ 
همان روز راديو  در     ۹۱» .بدهد» باج«آمريکا به ايران برای رهايی گروگان ها 

هيئت الجزايری ديشب با جيمی کارتر مالقات کرد «: صدای آمريکا گزارش داد
من هر گز با «: گفت جديد آمريکا  و در کاليفرنيا رونالد ريگان رئيس جمهور 

درخواست های ايران موافقت نخواهم کرد زيرا به گمان من نبايد برای آزادی 
     ۹۲» .به پرداخت باج اقدام کرد ربوده شده اند » وحشيان«  مردمی که توسط 

هنری کيسنجر وزير خارجه اسبق : دی گزارش داد ۱۶راديو کلن در 
ماه   ۱۴در  گروگان های آمريکايی که «: آمريکا و مشاور ريگان اظهار داشت

است در ايران در گروگان به سر می برند اگر در دادگاه محاکمه و به آنها لطمه 
صدای آمريکا در   ۹۳».  خواهد زد آيد اياالت متحده دست به يک تهاجم ای وارد 

وزير امور خارجه آمريکا در يک مصاحبه «: دی گزارش داد ۱۸تاريخ 
ريگان رئيس جمهور آينده آمريکا  می کند رونالد  راديويی اظهار داشته احساس 

نی ها با روشن ساختن اين مطلب که پس از بدست گرفتن رسمی  قدرت، ايرا
با وی داشته باشند ، به اقدام مفيدی دست زده  انجام معامله بهتری را  نمی توانند 

      ۹۴» .است
ديپلمات های «: ،گفت ۵۹آذر  ۱۳و يک مقامی رسمی آمريکا در تاريخ 

گروگان  اگر  آمريکايی از طريق مقامات الجزايری به ايران هشدار داده اند که 
ژانويه در اسارت باشند، در اين  ۲۰دولت ريگان در ها تا پس از روی کار آمدن

شد و ايران نبايد انتظار  خواهد  صورت سياست آمريکا بطور مشروح مرور 
  ۹۵» .داشته باشد که بتواند امتيازات بيشتری از دولت ريگان کسب کند
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 فصل هشتم
 

 گروگان گيری و خسارتهای عظيم اقتصادی
عنايت و توجه و به استناد داده های داخلی و بدون توجه به در فصول گذشته با 

جوانب مختلف بحران  اسنادی که خارجی ها در اين رابطه منتشر کرده اند، 
گروگان گيری مورد بحث قرار گرفت و اکنون زمان آن است که وجه اقتصادی 

رار متوجه ايران شده است، مورد مداقه ق و خسارتهايی که از ناحيه اين پديده 
  .بگيرد

حقيقت آنست که بررسی مسئله گروگان گيری به لحاظ اقتصادی و زيانهای 
و هنوز کشور از   ناشی از آن که از جنبه های مختلف بر کشور ما وارد کرده 

آن رنج می برد، وظيفه و يا در خور محققين اقتصادی و اقتصاد دانان ملی است 
اين و يا آن کس، جوانب مختلف حب و بغض به  که به طور اصولی و خارج از 

آن را مورد امعان نظر قرار بدهند و با ارقام و آمار اين کار سترگ را به سر 
تا در حافظه تاريخی کشور، برای نسل حاضر و نسلهای آينده،  انجام برسانند 

کرده  معلوم شود که پديده گروگان گيری چه زيان های عظيم مادی متوجه کشور 
  .است

 
ينجانب، در اين فصل، بدان می پردازم به منزله فتح بابي است آنچه که ا

خمينی و آقای  در اين رابطه ابتداء نظر آقای . برای کارشناسان مسائل اقتصادی
بهشتی و مرحوم مهندس بازرگان آورده می شود، سپس نظر بعضی از کسانی 

ه بوده اند گروگانها به نحوی درگير مسئل که در جمهوری اسالمی، بعد از آزادی 
خواهد آمد و در پايان نظر بانک مرکزی ايران و رياست جمهوری و برخورد 

  .نظرتان خواهد گذشت آنها با اين مسئله از 
اما اينکه چرا تا به امروز کس و يا کسانی در جمهوری اسالمی به اين مسئله که 

ی داشته آن نقش اساس از امهات مسائلی است که در برقراری استبداد و استمرار 
انقالب « است نپرداخته اند و به جز مرحوم بازرگان که چند صفحه ای از کتاب
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خود را بدان اختصاص داده، ديگران بيش از جمله ای و  ۱»ايران در دو حرکت
  :يا خاطره ای در اين رابطه عنوان نکرده اند، بدان علت است که

داد اسارت بار گروگان گيری که موجب تحريم اقتصادی، جنگ، امضای قرار
صالح زعمای  الجزاير و زد و بند با دسته ريگان در آمريکا شده است، به 

آنکه اصل ماجرا بر همگان  جمهوری اسالمی و حاکمان نبوده و نيست برای 
اندر کار اين خيانت عظيم  روشن و معلوم شود که چه دست ها و عواملی دست 

صدر رئيس جمهور به دليل حتی هنگامی که آقای بنی . بر کشور بوده است
جانب دولت نقض قانون اساسی و استقالل  اينکه امضاء قرارداد الجزاير از 

کشور است، عليه آقايان بهزاد نبوی و رجائي اعالم جرم کرد و بهزاد نبوی 
سئوال نمايندگان و توضيح قرارداد برای نمايندگان در جلسه سری  برای پاسخ به 

قرار داد  اين مضمون که در آينده خواهند گفت من مجلس حاضر شده و قريب به 
خمينی وثوق الدوله را امضاء کرده ام و عليرغم ميل خودم خواست آقای ۱۹۱۹

مضمون که امضاء قرارداد  وی قريب به همين . بود که من آنرا امضاء کردم
که در مورد  و در ضمن نامه اي ۱۳۷۱در سال  ،خواست آقای خمينی بود

رئيس جمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی  جمهور اسالمی به خدمات خود به 
در همين دوره مسئوليت خطير مذاکره و امضای « نوشته، متذکر شده است

حالی پذيرفتم که جناب عالی نظرات اينجانب را در باره  بيانيه الجزاير را در 
و  آزادی گروگان ها در آن شرايط می دانستيد و تنها به خاطر اطالع از خواست

، تن به اين مسئوليت داده و در عين حال افتخاری برای زندگی )ره(نظر امام  
هستيد در کابينه  همين طور که در جريان . سياسی و اجرايی خود کسب کردم 

های شهيد رجائي و شهيد باهنر و آيت هللا مهدوی کنی، اين جانب عضو اجالس 
  ۲».ديد، بودمتشکيل می گر سران سه قوه که بدون حضور بنی صدر 

با وجودی که ملت ايران و رياست جمهوری خواستار آزاد کردن نوار 
رفسنجانی رئيس وقت مجلس چندين بار  آن جلسه سری شده بودند، آقای هاشمی 

عنوان کرد که مطالب جلسه و نوار آن برای آگاهی همگان در اختيار ملت ايران 
يست که مطالب آن جلسه گرفت، هنوز که هنوز است به صالح ن قرارخواهد 

خادمين  زيرا با افشای نوار آن جلسه سری مجلس، خائنين و . مجلس افشاء شود
به کشور شناخته خواهند شد و نه تنها دولت وقت و امضاء کنندگان قرارداد بلکه 

رفتند و به بهانه های واهی از  نمايندگانی که زير بار چنين قرارداد خفت باری 
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ه و سکوت اختيار کردند، به حيطه شناسايی در خواهند آمد افشای آن دم فروبست
  .نيست و اين نيز به صالح حاکمان 

به صالح دانشجويان پيرو خط امام و کارگزاران آن که در مرحله بعد از مهره 
کسانی به  های مهم حاکميت بودند نيست که مسئله روشن شود و معلوم گردد چه 

  . عمل کردندآن و استمرار استبداد رقراری مثابه عصای دست آقای خمينی در ب
دانشجويان پيرو خط امام و کارگزاران آن، دولت و امضاء (از اين سه دسته 

جمهوری  که بگذريم، سايرين هم از ترس ) کنندگان قرارداد و نمايندگان مجلس
اسالمی و عقوبتهای آن، نظير آنچه بر سر سعيدی سيرجانی، فروهرها و 

مسئله گروگان گيری و  ت و چون تحقيق و بررسی همه جانبه ديگران آمده اس
تبعات آن، عبور از خط قرمز تلقی شده است تا به امروز، از ورود به اين مسئله 

  .خودداری ورزيده اند
 

 آقای خمينی و گروگان گيری
آقای خمينی چشم و گوش بسته به دانشجويان پيرو خط امام که در قم در 

آنچه من می فهمم اين ... « :وی رفتند، خطاب به آنان گفت به ديدار ۸ ۵ ديماه 
است که آمريکا نه دخالت نظامی در ايران می خواهد بکند و نه حصر  

... می داند خودش هم . اگر هم حصر اقتصادی بکند پيروز نمی شود. اقتصادی
شايد صحبتهايی که در مورد دخالت نظامی يا حصر اقتصادی می کنند، برای 

آنطرف و از اين چيزی که در  نا باشد که اذهان ما را منحرف کنند، به اين مع
  ۳».کشور ما می گذرد، غافل سازند

عليرغم فهم وی آمريکايی ها هم ايران را حصر اقتصادی کردند و هم تهديد به 
صدام، بدست وی آن  جنگی که کرده بودند، از طريق در باغ سبز نشان دادن به 

ساله کردند و به آقای خمينی نيز جام زهر  ۸درگير جنگ را عملی و کشور را 
  .نوشاندند

طی مصاحبه ای با آقای  ۵۸ آذر  ۹آقای اريک رولو، مخبر لوموند، در
کرده ايد، آيا  خمينی از وی سئوال کرد شما موضع دانشجويان ايرانی را تأييد 

گ؟ آقای نگهداری گروگانها با قوانين اسالم مطابقت دارد، حتی در موقع جن
اشتباه به شما رسيده و شايد اين  آنچه من گفتم مثل اينکه «: خمينی پاسخ دادند

آنچه من گفتم اين بود که . اشتباه را دستگاههای تبليغاتی صهيونيستی کرده باشند
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اينقدر از آمريکا ضربه ديده اگر چنانچه آمريکا شاه را  ما نمی خواهيم ملتی که 
ی شود و يا بخواهد مملکت را بمباران کند ما نمی نگه دارد و اين امر طوالن

مردم ما پنجاه سال است که از آمريکا ضربه . جوانان را کنترل کنيم توانيم 
اينطور گفتم  من . خورده اند ممکن است جوانهای ما اينجا را خودشان بهم بزنند

آسايش االن هم آنها در کمال خوشی و . نه اينکه ما ابتداء اين کار را می کنيم
ليکن واقع اين است که من  هستند و تبليغات آقای کارتر بر خالف اين است 

اسالم با همه . فرستادم تحقيق کردم به گروگانها هيچ صدمه ای نرسيده است
کند بله اسالم با کسانيکه توطئه گر هستند و  مردم دنيا می خواهد با خوبي رفتار 

شر عملی بکنند با آنها هم بخواهند بر خالف مصالح مسلمين و مصالح ب
  ٤».سختگيری می کند

آقای خمينی در پاسخ به اين سئوال که در باره بحران کنونی ايران چه فکر می 
  : کنيد گفت

اما . بحران کنونی ايران يک بحران نيست که ما از آن خوفی داشته باشيم«  
ست از شيخ مطلبي ا راجع به اين که يک وقتی جنگی پيش می آيد ولو اينکه يک 

الرئيس ابوعلی سينا نقل می کند که گفته است من از گاو می ترسم برای اينکه 
  .اسلحه دارد، عقل ندارد

و آقای کارتر هم ثابت کرد اين مطلب را معذالک نخواهند گذاشت چنين کاری 
جنگ پيش . پيش بيايد بکند ملتها و دولتهای بزرگ نمی گذارند که چنين جنگی 

نگ جهانی سوم است و همه قدرت ها از اين جنگ می آمدن معنايش ج
  ۵ ».ترسند

 

 آقای بهشتی و سود اقتصادی
، در مصاحبه ای، در پاسخ به سئوال ۵۸ ديماه   ۵ آقای بهشتی در 

شروع  خبرنگاری در مورد محاکمه گروگانها که چه زمانی محاکمه گروگانها 
توانم بگويم و ما نمی هرچه زودتر ولی تاريخ دقيق آنرا نمی «:می شود گفت

  ٦».خواهيم وقت را تلف کنيم
، ۵۹ ارديبهشت  ۲٤در مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی، چهارشنبه  وی

همانطوريکه مالحظه می کنيد  ... «:در مورد توضيح وظايف مجلس آينده گفت
اين تنها قسمتی از وظايف دولت جديد است يعنی زمانيکه دولت جديد و مجلس 
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ولی اين بدان معنی نيست که ما بخواهيم بحث در  ار خود را آغاز کردند جديد ک
مورد مسئله گروگانها را به تعويق بياندازيم پارلمان در مورد اين موضوع در 

  ۷».فرصت بحث خواهد کرد اولين 
به نظر می رسد نگهداری گروگانها در حال «:وی در جواب به اين سئوال که 

اقتصادی را تحمل کند و  ست زيرا بايد مجازاتهای حاضر باری بر دوش ملت ا
با آنها روبرو شود، عقيده شخص شما چيست آيا الزم است که گروگانها را نگه 

تنها به ما کمک خواهند کرد که راحت تر و  مجازاتهای اقتصادی : داشت؟ گفت
ن آسانتر روی پای خود بايستيم اين مجازانها می تواند به نفع کشور ما باشد اي

به ما امکان می دهد استراتژی اقتصادی جديدی را مورد  فرصتی است که 
با مجازاتهای اقتصادی می توانيم دوستان خود را بشناسيم و . استفاده قرار دهيم 

اين مسئله به ما کمک خواهد کرد که سياستهای واقعی تری برای آينده خود  
مشکالتی روبرو خواهيم  با طرح و تنظيم کنيم ما در نتيجه مجازاتهای اقتصادی 

  ۸».شد ولی هر ملت زنده و شجاع بايد آماده تحمل اين مشکالت باشد
، در مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی در ۵۹  شهريور   ۵ مجددا ًدر تاريخ 

  :آقای بهشتی گفت رابطه با اينکه با نگهداشتن گروگانها نفعی عايد ما نمی شود 
مصاحبه ها گفته شد، مسئله گروگانها باالخره بايد  همانطوری که مکرر در« 

  .حل شود
بعضی از مقامات دولتی اظهار می دارند که محاکمه گروگانها به نفع مردم  -س

  .ايران نيست
 واکنش شما نسبت به اينگونه اظهار نظرهای مقامات رسمی چيست؟

عايد ما نمی  اين مسئله صحيح است که با نگهداشتن گروگانها در ايران نفعی -ج
جهانيان تشريح کنيم که حتی  تنها دليل ما اين است که امکان بيابيم تا برای . شود

سالهای گذشته سياست آمريکا در قبال ايران تا چه حد تجاوزکارانه و بيرحمانه 
  ۹».ديگری نداريم  بوده است و جز اين دليل 

 
گويد،  آقای بهشتی بيست روز بعد عکس همين حرف را می زند و می

  :گروگان گيری از نظر اقتصادی هم به نفع ما بوده است
اشغال النه جاسوسی و جلوگيری از خروج ديپلماتهای آمريکايی که بر طبق « 

نقطه عطفی بود در  اسناد موجود از مرز وظايف ديپلماتيک خود تجاوز کرده 
انقالب اسالمی که ضرورت اين انقالب ايجاب می کرد تنها و تنها مسئله ای که 
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ل نيرومند و مؤثری برای هست همين عام در اين رابطه برای ما گرانبها بوده و 
تأکيد بر استقالل هر چه تمامتر سياسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسالمی 

جهانی داشته باشيم و اين چيزی بوده است که آنقدر گرانبهاست که  از امپرياليزم 
به اينکه  تحمل هر نوع خسارت ديگر از اين باب در راه آن آسان است چه رسد 

     ۱۰» .اقدام حتی سود های اقتصادی هم برده ايم اصوال ً در پرتو اين 
 

در همان موقع به اين سخنان عاری از حقيقت ) محمد جعفری(اينجانب 
روزنامه انقالب  آقای دکتر بهشتی رئيس شورايعالی قضايی در سر مقاله 

اگر ذخاير «، تحت عنوان ۱۳۵۹شهريور ۲۹مورخ  ۳۵۷اسالمی، شماره 
  ۱۱.ه ام پاسخ گفت» ...ارزی نبود

روزيکه گذشت چه حادثه ای اتفاق افتاد  ۲۰سئوال اساسی اين است که در طول 
را وادار کرده  -القضات رئيس ديوان عالی کشور يا قاضی  -که آقای بهشتی 

  است که از موضع قبلی خود عدول کرده و به موضع جديد روی آورد؟
آقای بنی صدر پس از  علت اين تغيير موضع را به نظر من بايد در مواضعی که

  .گرفت، جستجو نمود انتخاب به رياست جمهوری در مورد حزب جمهوری، 
آقای بنی صدر پس از انتخاب به رياست جمهوری، انتقادات سختی گاه و بيگاه 

شورای انقالب وارد  حزب جمهوری اسالمی و  به مديريت راديو و تلويزيون،
  :ی آورممی کرد، از باب نمونه دو مورد زير را م

من هنوز قدرت «:رئيس جمهور ايران در مورد راديو و تلويزيون می گويد
راديو و تلويزيون  قانونی ندارم اما در نظر دارم از مردم دعوت کنم به سمت 

راهپيمايی کنند و خود را از دست کسانی که اين سازمان را در اختيار دارند، 
اسالمی که بر سازمان راديو جمهوری  بنی صدر معتقد است حزب . آزاد سازد

اين سازمان بود که . و تلويزيون سلطه دارد از همان روز انتخابات مرده است
درصد آراء  ۱۰حبيبي پشتيبانی کرد، در حالی که کمتر از  از کانديداتوری حسن 

  ۱۲».را بدست آورد
بايد بگويم که رأيی مردم دادند، رأی رضايت نسبت به اقدامات ده ماه «و يا 

خود ادامه دهد،  گذشته شورای انقالب نيست شورای انقالب اگر بخواهد به کار 
معنی آن اين است که حداقل در رويه هايش تغييرات اساسی بدهد، و احتماال ًدر 

  ۱۳».انقالب بايد متناسب با رأی مردم باشد بهرحال تغييرات در شورای . ترکيبش
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ای بهشتی بعنوان رئيس ديوان و اعتراض شديد آقای بنی صدر به انتصاب آق
در مورد  عالی کشور و سپس اعتراض شديد وی در مورد تقلبات وسيع 

انتخابات مجلس که با قدرت آقای خمينی از رسيدگی به تقلبات جلوگيری بعمل 
 . گرفت آمد وحزب جمهوری اسالمی مجلس را در اختيار 

 
با آقای برخورد آقای بنی صدر باحزب جمهوری اسالمی و در واقع 

شهريور  ۱۷در  بهشتی با شدت و ضعف ادامه داشت تا اينکه آقای بنی صدر 
که ) جمعه سياه( ۵۷شهريور  ۱۷، در سخنرانی خود به مناسبت کشتار ۱۳۵۹

به گروهی اقليت که قصد دارند،  برگزار گرديد، ) ژاله سابق(در ميدان شهدا 
م وی کامالً  آشکار بود نگذارند خواسته مردم عملی شود، سخت تاخت و از کال

  ۱۴.حزب جمهوری اسالمی است اقليت، که منظور از آن گروه 
ا و آقای بهشتی اگر در گذشته، هر از گاهی در شورای انقالب و يا در .ج. ح

بود، خود را موافق با حل بحران  مصاحبه ها، برای حفظ ظاهر هم که شده 
ه را کنار زده و آشکارا سعی گروگان گيری نشان می دادند، از اين به بعد پرد

در حل مسئله گروگان گيری، از آن بعنوان حربه  کردند، از طريق کار شکنی 
ای عليه رياست جمهوری استفاده کنند و در هر جا که درمانده می شدند، آقای 

کمک آنها می شتافت و مسئله را به نفع آنها با زيرکی خاصی فيصله  خمينی به 
  ۱۵.می داد

، به ايراد سخنرانيهای گسترده از بدو ورود همراه پرواز انقالب صدر،آقای بنی 
با شرکت همگان  و پرشور پرداخت و بحث آزاد را برای حل مسائل کشور 

پيشنهاد کرد که با اقبال عامه روبرو گرديد و آقای خمينی نيز پس از انتصاب 
وزارتی  وزيری، روزی از آقای بازرگان می پرسد مرحوم بازرگان به نخست 

هم برای آقای بنی صدر در نظر گرفته ايد؟ و آقای بازرگان از آن امتناع کرده 
بنده می ترسم به کسی که سابقه اداره يک مکتب خانه را هم ندارد « :گويد و می 

روز بعد از  ۵۰   -٦۰لذا به دستور مستقيم آقای خمينی ۱۶» .وزارتخانه ای را بدهم
 رابطه ۱۷» .به عضويت شورای انقالب در آمدپيروزی انقالب آقای بنی صدر 

قبل از انتخابات رياست جمهوری  حزب جمهوری اسالمی با آقای بنی صدر تا 
در شورای انقالب نيز که اعضاء حزب اکثريت را داشتند، . در ظاهر خوب بود

  .صدر حمايت می کردند از طرحهای آقای بنی 
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اده عمل کردند و وی چند حزب در اوايل کار همچنانکه با مرحوم قطب ز
سپس از منتقدين سر  صباحی کوتاه به عضويت شورای مرکزی حزب در آمد و 

کوشش کردند که آقای بنی صدر و   ۱۸سخت و پر و پا قرص حزب گرديد،
 ۱۹کنند و در اين رابطه بحثهايی نيز شد، دوستان وی را نيز به جرگه حزب وارد 

پيوستن به حزب، آنها وی را در ليست  اما با وجود امتناع آقای بنی صدر از
  .خود برای مجلس خبرگان قرار دادند نامزدهای انتخاباتی 

در دولت شورای انقالب با موافقت شورا، آقای بنی صدر به سر پرستی وزارت 
به وزارت امور اقتصاد  امور خارجه برای حل بحران گروگان گيری و همزمان 

ينکه حزب و اختالف اعضاء شورا با آقای و دارائي منصوب گرديد و عليرغم ا
گروگان گيری و چگونگی حل آن و ايستادگی نکردن  بنی صدر در مورد مسئله 

در مقابل آقای خمينی و دانشجويان پيرو خط امام در مورد تصميمات شورا 
گروگان گيری، کم و زياد برخوردهايی بين بنی صدر و آنها  برای حل بحران 

  .نسبي رابطه فی ما بين بد نبود وجود داشت ولی بطور
 

امور واقع مبين اين نظراست که آقای خمينی وحزب جمهوری اسالمی 
روحانيت بودند و  که در صدد قبضه کردن کامل قدرت و اداره کشور به رهبری 

در بدو امر نهضت آزادی و دوستان مرحوم بازرگان و دولت موقت را در مقابل 
صدر کوشش در تضعيف نهضت آزادی و  قای بنی خود می ديدند با حمايت از آ

در آن موقعيت آقای بنی صدر را در مقابل خود نمی . مهندس بازرگان داشتند
تصور می کردند که در نهايت وی نيز به آنها خواهد پيوست و يا  ديدند و چنين 

  .حد اقل جنگ در چند جبهه را مقرون به صالح کار خود نمی دانستند
بال منازع آقای خمينی، آقای بهشتی در صدد تصاحب اهرم  با وجود رهبريت

دوستان برای  حزب جمهوری اسالمی و ساير  های مختلف قدرت به وسيله
قبضه کردن قدرت بود و در اين رابطه تمام مهره ها را طوری می چيد که 

حتی در زمان حيات آقای  رهبری خود را بعد از آقای خمينی تضمين کند و 
رفتن نمايندگی و جانشينی در امور مختلف برای خود و دوستانش خمينی، با گ

حد رهبری تشريفاتی و صوری معّزز و  بدليل کبر سن و ناتوانی، وی را در 
محترم که همه چيز در ظاهر در يد اختيار ايشان است، اما در عمل و به نام 

  .در دست خود داشته باشد تقليل دهد ايشان، کارگردانی را 
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برخالف  -ابطه وقتی در مجلس خبرگان فرصتی بدست آورددر اين ر
واليت فقيه  مجلس را در جهت تصويب  -اينکه وی به واليت فقيه اعتقاد نداشت

  .برای رسيدن به هدف فوق پيش برد
آقای بهشتی که نقشه رهبری ايران را در سر می پروراند و حق مطلق خود می 

مخالفان پروپا قرص  رگان از دانست و آقای بنی صدر را که در مجلس خب
  . واليت فقيه بود، در مقابل خود و مزاحم نقشه هايش يافت

اين نکته را همين جا تذکر بدهم که آقای خمينی از نقشه های آقای بهشتی بي 
از وی چندان  خبر نبود و از وی حداقل نه تنها اطمينان خاطر نداشت بلکه 

ن آقای بهشتی برای جلب نظر آقای وبه همين علت در آن دورا ۲۰دلخوش نبود
خمينی نسبت به بعضی از درخواست ها، غالبا از طريق آقای هاشمی رفسنجانی 

و باز به همين علت آقای خمينی بين رياست جمهوری و حزب  ۲۱.عمل می کرد
کرد تا از رهگذر آن در صورت لزوم سرنخ را در دست  توازن قوا برقرار می 

د، مشکالت فی مابين را حل کند اين است که در تاريخ داشته باشد و بدلخواه خو
که آقای بنی صدر رئيس جمهور را به نمايندگی خود به سمت  ۵۸ /۳۰/۱۱  

آقايان   ۵۸ /٤/۱۲  روز بعد، در تاريخ  ٤، ۲۲فرماندهی کل قوا منصوب کرد
بهشتی را به رياست ديوان عالی کشور و موسوی اردبيلی را به دادستانی کل 

عليرغم اينکه با قانون مغايرت داشت، در  و کل قوه قضائيه را  ۲۳نصوبکشور م
  ۲۴.اختيارحزب جمهوری اسالمی قرار داد

 
با وجود همه اختالفاتی که بين آقای بنی صدر وحزب جمهوری اسالمی 

جمهوری در  وجود داشت روابط فی مابين تا کمی پيش از انتخابات رياست 
اما بعد از انتخاب آقای بنی صدر . ندان بد نبودشورای انقالب و خارج از آن چ

جمهوری، آقای بنی صدر به دو دليل  درصدی به رياست   ۷۵ با اکثريت قاطع 
  :عمده

 مليونی مردم به خود،۱۱اتکاء به رأی -۱ 
 حمايت و پشتيبانی آقای خمينی، -۲ 

جنگی را بدون فراهم کردن وسايل و لوازم آن با حزب جمهوری و روحانيت 
سازماندهی مردم و  آقای بنی صدر و بعضی از دوستانش به . حاکم شروع کرد

نقش سازماندهی و فراهم کردن ساير امکاناتی که در موقع بحران، مردم را 
به دفاع برخيزند بي توجه بودند و  قادر می سازد که از خود و آزادی خويش 
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تی مسائل بر توده مردم فکر می کردند که پشتيبانی آقای خمينی را دارند و لذا وق
آقای بنی صدر بخواهد، مردم بيرون خواهند آمد و بر  روشن شد، هر وقت 

  .قدرتمندان خواهند شوريد و آنها را از صحنه خارج خواهند ساخت
 

با وجوديکه از آقای خمينی تا انتخاب آقای بنی صدر به رياست 
قدرت  قبضه کردن  جمهوری، موارد متعددی از وی مشاهده شده بود که دال بر

به علت اينکه فرد بسيار توداری که قادر بود مکنونات  ۲۵در دست روحانيت بود
قلبي خود را تا زمانيکه فرصت مناسب برای عمل فرا نرسيده است، در دل نگه 

حزب جمهوری اسالمی  دارد و نگذارد ديگران از آن مطلع شوند و با وجوديکه
ده بود، با به ميخ و به نعل زدن مانع بود که تأسيس ش با اتکاء و پشتيبانی وی 

  .بعضی ها فکر کنند وی حامی آن است
مليونی و  ۱۱بر عکس آقای بنی صدر با صداقت و صميميت و تکيه بر رأی 

فوری از خود ظاهر  پشتيبانی آقای خمينی آنچه را که می ديد و در دل داشت، 
کوشش می کردند وسائل می ساخت و مخالفانش دست وی را خوانده و بيشتر 

انتخاب به رياست جمهوری به جنگ  وی بعد از . مقابله با وی را فراهم آورند
حزب جمهوری و روحانيت حاکم برخاست و با کنايه و نيش زدن و مواردی هم 

تضعيف آنها پرداخت اما علی رغم همه اينها رابطه گسسته  آشکار به تخفيف و 
شورای انقالب قرار شده بود که فعالً  آقای  نشده بود و بطوری که گفته شد در

بنی صدر از انتشار نوار دکتر آيت عليه خود، خودداری کند ولی روزنامه  
آخر خرداد ماه  در هفته  ا اشاره آقای بنی صدر نوار آيتانقالب اسالمی ب

حزب جمهوری اسالمی محسوب می شد انتشار  که در واقع ضربه ای به۱۳۵۹
 . پيدا کرد

 
از آن زمان به بعد . فی مابين کمک کرد انتشار آن نوار به گسسته شدن روابط 

با وجود کدورت شديد بين رئيس جمهور و رئيس ديوان عالی کشور بدليل 
. آقای خمينی رابطه همچنان کجدار و مريز برقرار بود اظهار موضع نکردن 

از هم گسست  ، رابطه را کامأل ۱۳۵۹شهريور  ۱۷سخنرانی آقای بنی صدر در 
از آن زمان به بعد روحانيت حاکم به رهبری آقای بهشتی در صدد حذف  و 

بحران گروگان  رياست جمهوری برآمدند و بهترين وسيله ممکن در آن زمان 
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گيری و حل بحران بود و بطوريکه نقل شد آقای بهشتی در جمع محارم گفته بود 
  ۲۶.کنيم استفاده بايد از آن بعنوان آتو عليه بنی صدر 

گرچه با توضيح مسائلی که گذشت کمی مطلب به درازا کشيده شد و از اصل 
گروگان گيری بود، کمی  مطلب که بررسی خسارتهای اقتصادی ناشی از بحران 

دور شديم اما فکر کردم توضيح آن مسائل به خوانندگان کمک خواهد کرد تا 
  ۵ ارديبهشت و  ۲٤ که در -جمهوری اسالمی حزب  -موضع آقای دکتر بهشتی

ما در نتيجه مجازاتهای اقتصادی «، به ترتيب بر اثر گروگان گيری ۵۹  شهريور
با نگهداشتن گروگانها نفعی عايدمان «و  ۲۷»روبرو خواهيم شد با مشکالت 

، که ۵۹  شهريور  ۲٦روز يعنی در  ۲۰و تغيير اين مواضع بعد از » نخواهد شد
بهتر و آسانتر به  ۲۸»دهای اقتصادی هم برده ايماصوالً  در پرتو اين اقدام سو«

 . حيطه شناسائي در آيد و مورد قضاوت قرار بگيرد
 

 افتخار؟  سند 
بيانيه الجزاير از نظر سياسی يک «: آقای بهزاد نبوی مدعی است

پوزه آمريکا را  ما «ويا  ۲۹»مجموعه افتخار آفرين برای جمهوری اسالمی است
و يا آقای رجائي نخست وزير که  ۳۰»ی به خاک ماليديمدر رابطه با گروگان گير

هموطنان بزرگترين مسئله تاريخی  ما موفق شديم به ياری خدا و همت «: گفت
و ما يک بار ديگر نشان داديم که قادريم بزرگترين مسئله «و يا  ۳۱»را حل نماييم

به اتکاء به  دنيا ثابت کنيم که يک کشور انقالبي و مکتبي تاريخ را حل کنيم و به 
ما با گروگان گيری به . ايدئولوژی خود می تواند در مقابل ابر قدرتها بايستد

بزرگترين دستاوردهای سياسی در تاريخی اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و  
  ۳۲».آوريم موفق شديم بزرگترين قدرتهای طاغوتی را به زانو در 

و قهرمان سازی، مجموعه  بهتر نبوده و نيست که بجای رجز خوانی و ادعا
اين سند : ای ملت عمل را در معرض افکار عمومی قرار می داديد و می گفتيد 

معموالً  قهرمانان نظامی، . که برای شما به ارمغان آورده ايمافتخاری است 
افتخار می آفرينند، آن افتخار را در  وقتی برای ملت خود ... سياسی، اقتصادی و

ار می دهند و با تشريح جزئيات عمل انجام شده، ملت معرض ديد عموم ملت قر
های مختلف نبرد برده تا ملت از مشاهده صحنه های  را با خود به صحنه 

  .قهرمانانه و افتخار آفرين، به وجد و شادی در آيد
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و ) سه قرارداد مختلف(در حقيقت سند افتخار مورد بحث مجموعه بيانيه الجزاير
الطرفين الهه است که  حکميت و دادگاه مرضی  ضمائم آن و اسناد ومدارک

انتشار اين مجموعه، نشان دهنده . ميدان نبرد شما با آمريکائيان به حساب می آيد
. چگونگی حل پيچيده ترين، مشکل تاريخ است عمل قهرمانانه و افتخار آفرين و 

مت و سال قبل، به هنگام امضاء قرارداد الجزاير و اجرای آن شها ۲٦نه تنها در 
نکرديد که با خود و ملت خود راست باشيد و آنها را برای اطالع  جرأت پيدا 

نبوی در آن  حتی از انتشار نوار جلسه سری مجلس که آقای  عموم منتشر سازيد،
چهار ساعت سخنرانی و بعضی از اشخاص را متهم کرد، نوار آن سخنرانی و 

عموم مردم که دانستن آن و  بحث نمايندگان از ديد رئيس جمهور منتخب ملت 
مجموعه قرارداد الجزاير و ضمايم آن که . حق همه است، پنهان و سری ماند
همچنان سری و جرء اسرار دولتی بشمار می  صحنه عمل قهرمانانه شما است، 

اين هم نوع جديدی از خلق عمل قهرمانانه سری و پنهانی جمهوری اسالمی . آيد
  . است

. پيدا کرده بود، ديگر الزم به رجز خوانی و ادعا نبوداگر اين مجموعه انتشار 
جزئيات آن را به فيلم  محققين و پژوهشگران با در دست داشتن اسناد و مدارک 

به معرض تماشای عموم قرار می ... کشيده و نظير فيلمهای مستند تاريخی و
  .دادند

آفرين و قهرمانانه تا به حال در طول تاريخ مشاهده نشده است که اعمال افتخار 
اعمال خائنانه سعی  را از ديد عموم مردم مکتوم نگه دارند؟ اما قريب به تمام 

شده است که از ديدها مخفی بماند مگر اينکه به نحوی مطلعين در زمانهای بعد 
 .آن را فاش کرده باشند

در رابطه با بحران گروگان گيری و امضای قرارداد الجزاير ملت ايران متحمل 
امکانات مادی و  ارت های عظيمی شده است که در برهه خاصی از زمان، خس

 نسلهای آينده خود را از کف داده و خسارات جبران ناپذيری که حتی معنوی
خيانتهای    کشور نيز بايد تاوان اينگونه نادانيها، انحصارگريها، استبداد و احيانا 

  .اقليتی را بپردازد
مال خسارتهای وارد شده به ملت برای صاحب اين احصاء همه جانبه و تمام و ک

مدارک الزم و فقر  قلم با اطالعات ناچيز و دست و پا شکسته و بدون اسناد و 
تخصص اقتصادی، کاری سنگين و ناممکن است و بر متخصصين و مطلعين 
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آنچه . حقه به اين کار سترگ بپردازند وطن دوست و آزاديخواه است که کما هو 
  .انسته ام احصاء کنم در زير از نظرتان خواهد گذشترا که من تو

 

 احصاء خسارتهای اقتصادی
خسارتهای اقتصادی وارد شده بر اثر بحران گروگان گيری و امضای 

  .قرارداد الجزاير، انواع مختلفی را به شرح زسر در بر می گيرد
 

 خسارتهای نظامی -الف
خارجه دولت موقت و بنا به گزارش آقای دکتر يزدی وزير امور  -۱  

ايران يک  مجلس، دولت  ۹ ۵ آبان  ۱۱نماينده مجلس شورای اسالمی، در جلسه
حساب تنخواه گردان نظامی که دولت ايران بدون حق برداشت وامضاء پول به 

آمريکايی، آنچه را که صالح می  آن حساب واريزمی کرده و مستشاران نظامی 
داده و پول آنرا از اين حساب برداشت  اند برای ارتش ايران سفارش می دانسته

جمعا ً ) ۱۹۷۹فوريه  (۱۳۵۷ بهمن ماه  ۱ ۵ يا  ۱٤تا ۱۹٦۸  از سال . می کرده اند
آمريکايی ها در همان  ۳۳.ميليارد دالر به آن حساب واريز شده است ۲۱

روزيکه آقای خمينی، مرحوم مهندس بازرگان را به نخست وزيری منصوب  
بعضی از قراردادهای  داشت تفاهم نامه ای، ر طی امضاء يادرد، با آقای بختياک

ميليارد  ۹نظامی را لغو می کنند و می گويند که در آن حساب تنخواه گردان  
ميليارد دالر مابقی  ۹گويد معلوم نيست  دالر بوده است و آقای دکتر يزدی می 

  ۳۴.را چگونه سمبل کرده اند
ودشان گفته اند در آن حساب است مشخص ميليارد دالر که خ ۹تازه تکليف آن 

  ۳۵.نشده است
به گزارش آقای دکتر يزدی آمريکايی ها چهار ناو شکن به ايران فروخته اند  -۲ 

ناوشکنها به ايران  ميليارد و خورده ای که پولش پرداخت شده، اما  ۳به مبلغ 
ی ردياب و هواپيما ۱۶ - عالوه بر ناوشکنها، هواپيماهای اف. تحويل نشده است

مسئول اجرای  ۳ ۵ .را هم تحويل ندادند آواکس ايران خريداری کرده بود که آن 
فنی پروژه هواپيمای آواکس تيمسار عصر جديد بود که در اين رابطه به زندان 

  ۳۷.افتاده بود
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از طريق امضاء يادداشت تفاهم قراردادها را لغوکرده اند و در حقيقت 
قانونا ً نمايندگی  ست چون دولتی و يا مجلسی که قراردادها يک طرفه لغو شده ا

بهمن وجود نداشته است و تمام جهان بر   ۱۵ و ۱٤ملت را داشته باشد در روز 
يادداشت تفاهم فاقد مشروعيت حقوقی و  اين امر واقف و به لحاظ حقوقی چنين 
چنانچه قراردادهای بين «: وين  ۱۹٦۹بين المللی است و حتی طبق عهدنامه 

تا چه رسد به امضاء » .منعقد شوند، بي اعتبار می باشند للی تحت فشار الم
يادداشت تفاهمی که در حالت خلع و نبود هيچ دولتی امضاء می شود با وجود 

اينها بنا به گفته آقای دکتر يزدی پولهائي که بابت قراردادهايی که آمريکايی  همه 
بلکه بابت لغو  ا بر نگردانده ها يکجانبه لغو کرده اند، داده شده است نه تنه

ميليارد و خورده ای پولش  ۳چهار ناو شکن ذکر شده که مبلغ  -قرارداد 
   ۳۸.کرده اند مليون دالر ايران را جريمه  ۵۰۰ مبلغ  -پرداخت شده

مليون دالر که  ٤۰۰اسلحه و لوازم يدکی نظامی خريداری شده به مبلغ   -۳ 
ارسال شود که  پرداخت گرديده و قرار بود، به ايران وجوه آن تماما ً به آمريکا 

و کارتر . بر اثر گروگان گيری به دستور کارتر ارسال آن به ايران ممنوع شد
گروگانها، قبل از انتخابات رياست  چندين بار اعالم کرد که در صورت آزادی 

ه به که متأسفان ۳۹.جمهوری آمريکا بالفاصله آنها را به ايران ارسال می دارد
  آزادی به موقع گروگانها، به ايران ارسال نگرديد علت تعلل عمدی در 

ميليارد دالری وزارت دفاع ايران عليه دولت آمريکا که در اين  ۱۲ادعای  -٤ 
وزارت دفاع عليه  ميليارد دالری  ۱۲ادعای «رابطه آقای بهزاد نبوی می گويد 

بيانيه وضع روشن دولت آمريکا که هيچ يک در زمان تصويب و امضای 
  ۴۰».نداشتند

اوال ً به زعم شما وقتی در موقع امضای بيانيه وضع اينها روشن نبود، چرا 
بسته قراردادها را  وضع آنها را روشن نکرديد و قبل از روشن کردن آنها، چشم 

امضاء کرديد؟ مهمترين مسئوليت شما و آنچه که مجلس تصويب کرده و 
کردن وضع مطالبات و اموال  کرده بود، روشن اجرايش را به دولت واگذار 

  .ايران و از جمله اموال نظامی و برگرداندن آنها به کشور بود
پرداخت شده و چه مبلغی  ۱۶ - اينکه چه مبلغ بابت هواپيماهای سفارشی اف

در . معلوم نيست بابت هواپيماهای سفارش آواکس پرداخت گرديده بر نويسنده 
ی آواکس تيمسار عصر جديد به نويسنده اظهار داشت، مورد پروژه هواپيماها
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مسئول خريد و مسائل مادی آن تيمسار  من مسئول فنی پروژه آواکس بودم اما 
   ۴۱.طوفانيان بود

 
از اين دو فقره، از اين جهت که بر من معلوم نيست بگذريم و باز اگر ما، همان 

مالک قرار بدهيم طلب  رقم تفاهم نامه غير قانونی آقای بختيار و آمريکايی ها را 
 های نظامی ما  

 .، ميشود  ۹+۳/خورده ای+  ٤۰۰= ۱۲/ ۵ ميليارد دالر 
٪ محاسبه کنيم و از زمانی که ۸عنی اگر ما بهره اين مبلغ را به نازلترين قيمت ي

گرچه ( حساب آوريم  سال به  ۲پولها را دريافت کرده اند تا آزادی گروگانها 
بنابر اين مجموعه . ميليارد دالر می شود ۲رقمی معادل ) سال است ۲بيشتر از

است و در صورتی که مجموع ادوات  ميليارد دالر ۱٤/ ۵ اين ارقام معادل 
، هواپيماهای آواکس و ناو شکن ها را طبق ۱۶ - ی افنظامی، هواپيماها

دادند، ارزش آنها رقمی بسيار باالتر از  مي قرارداد به ايران تحويل 
ميليارد دالر حداقل طلب های اموال نظامی ما ۱٤/ ۵ . ميليارد دالر می شد۱٤/ ۵ 

  .است نزد آمريکايی ها 
ان ايرانی در الهه می حال از بابت تمام اين بدهی ها، سرپرست هيئت داور

  : است مليون دالر پرداخت کرده  ۱۷۳دولت آمريکا تنها مبلغ : گويد
اما در مورد استرداد اموال نظامی و غير نظامی ايران که مورد کوچکترين « 

و راه را برای چانه  نزاع و اختالفی نبوده است، هيچ اقدام روشنی انجام نداده اند 
ذاشتند و سپس راه پر پيچ و خم طرح دعوا در يک زنی و بهانه جويی ها باز گ

سال نتيجه بخش  ۱۷کنون پس از گذشت  ديوان داوری را در پيش گرفتند که تا 
مليون ۱۷۳دولت آمريکا تنها مبلغ ،نبوده است و به گفته سرپرست دفتر خدمات

و اموال نظامی که ميليارد ها دالر ارزش دارد، به ايران  دالر بابت مطالبات 
که با کم کردن اين دو رقم از هم اموال نظامی ايران  ۴۲».داخت کرده استپر

  .ميليارد دالر را آمريکايی ها به يغما برده اند ۱٤/ ۵  -۱۷۳/۰=۱٤/۳۲٦

  خسارتهای پرداخت اضافه بها -ب
بر اثرتحريم اقتصادی که در رابطه با بحران گروگان گيری ايران با آن 

  : ی بر کشور وارد گرديدمواجه گرديد خسارتهای مختلف
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اعتبار مالی ايران چنان تقليل پيدا کرد که برای خريد مواد غذايی و کاالهای  -۱ 
شده نقداً  پرداخت  مورد نياز ديگر می بايستی کل بهای کاالهای خريداری 

و چون کاالهای مورد نياز از طريق کشور ثالث خريداری می گرديد، . گردد
٪ اضافه بها بايستی برای کاالهای ۲۰  متوسط حدود  در نتيجه اين کار بطور«

طبق محاسبات بانک مرکزی مبلغی که ايران بطور . خريداری شده بپردازيم
از اين بابت متضرر شده است  -۴۳ماهه گذشته۹در  -  مستقيم و يا غير مستقيم 

 طبق اين محاسبه ايران از اين بابت بطور ۴۴».ميليارد دالر است ۲/ ۵ بالغ بر 
که  ۵۹ مليون دالر متضرر شده است که تا آخر دی  ۲۷۸ماهانه  متوسط 

شده، اضافه  ميليارد دالر، بابت کاالهای خريداری  ٤گروگانها آزاد شدند حدود 
  .بها پرداخت گرديده است

نظر به اينکه بعد از آزادی گروگان ها، بداليل مختلفی و از جمله جنگ  -۲ 
حتی تا بعد از  و عادی نشدن روابط با غرب، ايران و عراق و رجزخوانيها 

سال  ۸بنابر اين کشور ما در طول . جنگ، تحريم اقتصادی همچنان ادامه يافت
مالحظه خواهيد کرد اين جنگ نيز بر اثر  و بطوری که در بخش بعد  -جنگ 

بابت اضافه پرداخت بهای کاالهای  -بحران گروگان گيری به ايران تحميل شد
سال  ۸ميليارد دالر خسارت ديده که تا پايان  ۳۳٦/۳ساالنه  داقل مورد نياز، ح

  .ميليارد دالر است ۹۲۸/۲٦جنگ، کل خسارت وارد شده از اين ناحيه حدود 
بحران گروگان گيری آنچنان جو ضد ايرانی را در جامعه آمريکا باال برده « -۳ 

تا مسئله گروگانها دارند  است که طبق گفته کارشناسان، وکالی ايران که اعتقاد 
حل نشود، رسيدگی به محتوای شکايات ايران امکان پذير نيست و از بابت به 

در نه ماهه اخير ماهيانه بطورمتوسط  تعويق انداختن و رسيدگی به شکايات 
که کل اين مبلغ تا آزادی      ۴۵»ماهی ششصد هزار دالرحق الوکاله داده ايم

  .مليون دالر است    ۷/۸بالغ بر ماه ۱٤/ ۵  گروگانها يعنی حدود 
الزم به ذکر است، بعد از آزادی گروگانها، پرداخت حق الوکاله با پرداخت 

الطرفين در الهه  مبلغی به مراتب باال تر از مبلغ فوق از طريق داوری مرض 
پرداخت هزينه «: در اين رابطه هرمن نيکول چنين توضيح می دهد. ادامه يافت

سحرآميز حساب وديعه يک ميليارد  يک با ايجاد بطری حکميت به نحو تئور
دالری تضمين شده است و تا تسويه کامل حسابها ايران موظف به حفظ آن 

ميليارد دالری،  ۱از ايجاد بطری سحر آميز  منظور  ۴۶» .بطری می باشد
ميليارد دالر در بانک مرکزی هلند بسپارد  ۱حسابي است که ايران موظف شد 
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بيانيه الجزاير برای احکامی که ديوان داوری الهه، برای  ۷  اده تا بر طبق م
و . خواهان آمريکايی عليه ايران صادر می کند، از آن حساب برداشت کنند

مليون دالر کمتر  ۵۰۰ موجودی اين حساب هيچگاه تا پايان داوری نبايستی از  
 . هزينه حکميت از اين حساب پرداخت گرديده است. باشد

 
سال داوری در الهه که بنا به قول دکتر مواليی که از ۱۷-۱۸در طولاينکه  

الهه از لحاطه مالی  حقوقدانان دفتر خدمات حقوقی در الهه است، ديوان داوری 
البته تا بحال نه دولت و نه هيچکدام از کسانيکه دست  ۴۷.بسيار پر هزينه است

سنگين اين ديوان داوری رقمی از مخارج  اندر کار ديوان داوری الهه بوده اند، 
که از جيب ملت ايران پرداخت گرديده ارائه نداده اند اما به يقين می توان گفت 

حتی اگر مخارج . مليون دالر است ۱/ ۵ پرداختی ماهانه بالغ بر  که مخارج 
مليون دالر محاسبه کنيم، کل  ۲/۱حکميت در الهه را برای ايران ماهانه 

مليون دالر بالغ می  ۲۵۰سال مبلغی حدود  ۱۷-۱۸مخارج پرداختی در طول  
بنا بر اين . دالر است مليون  ۲۵۸ گردد و کل خسارت ايران از ناحيه اخير حدود 

. ميليارد الر می باشد ۱۸۶/۳۱جمع کل خسارت ايران از بخش ب رقمی معادل 
  

  خسارات ايران از بابت جنگ تحميلی -ج
در جريان و شاهد بسياری  گرچه به نظر صاحب اين قلم که از نزديک

اشغال : که از مسائل آن دوران و تحقيق و بررسی علل آنها بوده ام بر اين است 
سفارت آمريکا و بحران گروگان گيری، جنگ تحميلی عراق عليه ايران را در 

اسالمی، پديده جنگ را چگونه می  پی داشت اما بايد ديد که زعمای جمهوری 
  ابي می کنند؟بينند و آن را چگونه ارزي

    

 ارزيابي پديده جنگ -۱
آقای خمينی رهبر انقالب در پيامی که به مناسبت شروع جنگ  -۱  

جمله  برای ملت ايران و عراق فرستاد، از  ۵۹ شهريور  ۳۱تحميلی در تاريخ
ما مصمم بر اين هستيم که اگر چنانچه حد خودش را نداند و تجاوز را «: گفت

آنوقت برای ملت عراق  دهيم و ملت ما بسيج شوند و تکرار بکند ما دستور ب
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معلوم باشد که ما با آنها هيچ کار نداريم بلکه صدام حسين است که بواسطه 
صدام برحسب حکم شرعی کافر است ... است تحريک آمريکا به ما تجاوز کرده 

و هم او طرفدار کفار است، طرفدار کارتر است و بواسطه طرفداری از کارتر 
از او دارد به ايران حمله می کند و کارتر نوکر های خودش را مثل  تن قوا و گرف

به ايران  صدام حسين و امثال اينها وادار کرده است که به ايران حمله بکنند و 
    ۴۸» .صدمه بزنند

 ۵۹ /۷/ ۵ وی مجددا ً در پيامی که برای علما و نمايندگان مجلس در تاريخ 
هستيد مردم را  حضرات آقايان در هر نقطه که «: فرستاد خطاب به آنان گفت

برای جنگ و درگيری با آمريکا و اذناب خونخوارش چون عراق آماده کنيد که 
دين ما در گرو همين مبارزات  جنگ، جنگ است و عزت و شرف ميهن و 

  ۴۹».است
که به ملت ايران  آقای بنی صدر رئيس جمهور وفرمانده کل قوا درپيامی -۲ 

چند روز پيش از  «: فرستاد، متذکر شد) ۵۹ شهريور  ۳۱(گذشته  وعراق شب
اين توسط سفير فلسطين گفته بودند که ما می خواهيم آنچه را در قرارداد 

همان وقت گفتيم دروغ می  ما . الجزاير به ما داده شده است باز پس بگيريم
ما از گويند، کار آنها جزئي از يک توطئه گسترده بر ضد جمهوری ما است و 

اين مختصر برای اينکه شما . اين توطئه آماده ايم پيش آگاه بوديم و برای مقابله با 
برادران عراقی و مسلمانان دنيا متوجه بشوند که چگونه يک رژيمی به ظاهر با 

انقالبي ولی در واقع به عنوان دستيار آمريکای سلطه گر تجاوزی را به  رنگ 
   ۵۰».ابعاد تازه ای بخشيده استخاک ما آغاز کرده و امروز بدان 

در نطق خود در  ۵۹مهر ماه  ۲۵آقای رجائي نخست وزير در تاريخ  -۳ 
سراسر جهان اعالم  ما به مردم «: شورای امنيت سازمان ملل متحد اظهار داشت

می کنيم که تجاوز عراق بخشی از توطئه استکبار جهانی به سرکردگی 
    ۵۱».آمريکاست

: سفر به الجزاير در تلويزيون طی مصاحبه ای اعالم کرد وی همچنين قبل از
کمک نظامی آمريکا به  خروج هواپيما های آواکس از عربستان سعودی و قطع «

  ۵۲».اردن قدم بزرگی در راه آزادی گروگانهاست
س در مورد حل مسئله عالوه بر اين آقای رجائي در گزارش خود به مجل

عظيمی و بي  شيطان بزرگ درمانده و حيران دست به اقدامات «: گروگانها گفت
حمله مستقيم . نتيجه ای زد که جز برمال شدن چهره کثيفش نتيجه ای ببار نياورد
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مفتضحانه از حمله به خليج خوک ها بود،  نظامی به طبس که حرکتی به مراتب 
هللا و هللا خير تنها بياری خدا با شکست و ناکامی روبرو شد و مکروا ً و مکر 

آمريکايی نوژه و بمب گذاريهای مکرر حتی در نقاط پر  کودتای . الماکرين
جمعيت تهران هيچ يک به نتيجه نرسيد و در آخرين مرحله حمله نظامی صدام 

   ۵۳».بدستور آمريکا آغاز گرديد و هنوز نيز ادامه دارد 
مورد  طی سخنانی در النه جاسوسی در ۹ ۵ آبان  ۱۳وی در تاريخ 

  :گروگان گيری گفت
. بعضی ها تصور می کنند اين جنگ تحميلی به خاطر گروگان گيری است«  

ً می گويم که آمريکا دشمن اين انقالب است و  من  دست از سر ما بر  صريحا 
نخواهد داشت و اين ما هستيم که با رهنمودهای امام و اسالم در مقابل هرگونه 

   ۵۴».گورستان امپرياليسم خواهيم کرد را  توطئه خواهيم ايستاد و ايران
در رابطه با  ۵ ۹ آبان  ۸آقای هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس روز پنجشنبه  -٤ 

می دانيم که آتش  ما اين جنايات را مربوط به آمريکا «آتش افروز جنگ گفت 
افروز اين جنگ بوده است و عمال آن يعنی اردن و عربستان سعودی با در 

ن آواکس به عراق با تحويل گرفت دن تمام امکانات خود و عربستان اختيار گذار
   ۵۵» .می کند  کمک

ما جنگ تحميلی صدام را جنگ «: باز اظهار داشت ۵۹  دی  ۷وی در تاريخ 
عمال آمريکا در  ايران و عراق نمی دانيم، جنگ ايران و آمريکا می دانيم و 

جنگ ايران و عراق اعالم  در مورد ۵۹ وی همچنين در اول بهمن ۵۶» ايران
نيروهای ظاهر و مخفی از هر جا  آمريکا با لشکر پياده و سوارش «: کرد

. همه اقمارش را بکار گرفت. توانست تالش کرد ما را بشکند ولی نتوانست
نشد، جنگ عراق، کودتا، بايکوت هيچکدام اثر نکرد  محاصره اقتصاديش مؤثر 

. او هيچ کار نتوانست بکند... ا را آزاد کنيمتا جائيکه خودمان خواستيم گروگان ه
مسئله جنگ عراق، اگر گروگانها را نمی گرفتيم باز آمريکا اين جنگ را راه  

است می جنگد چه  می انداخت، آمريکا با فاجعه ای که در منطقه دچار آن شده 
می دانيم، اگر فردا بر بعث پيروز بشويم، از اينطرف رود هيرمند تا آن سوی 

خداوند از همين مجرای . خواهيم ايستاد اردن در مقابل اسرائيل غاصب  رود
   ۵۷» .راه را به سوی قدس برای ما گشوده است) جاسوسخانه(باريک 

دی  ۳۰آقای دکتر بهشتی در رابطه با آزادی گروگانها و جنگ در تاريخ   - ۵ 
  :اظهار داشت ۵۹ ماه 
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به آرمانهای خودش را از جانب ابر  يک ملت انقالبي هيچگونه بي اعتنايی... « 
يک نوع دهن کجی  قدرتها تحمل نمی کند و چون پذيرفتن شاه معدوم در آمريکا 

و بي اعتنايی به آرمانهای انقالبي ملت ايران بود اين اقدام جوانهای ما در اين 
که از آن گرفته شد با محاصره  بعد اقدامی بسيار مؤثر بود و نتيجه نهايی 

ه آمريکا کرد و جنگی که برای ما پيش آورد کاملتر شد يعنی ملت ما اقتصادی ک
واقعی دفاعی، اقتصادی و سياسی حرکت کرد و  هر چه زودتر سمت استقالل 

بعد از اينکه ما اين نتايج را بدست آورده بوديم می ماند مسئله پول . جلو رفت
موال شاه و خاندان او آمريکا داشتيم و مسئله اموال ما در آمريکا و ا هايی که در 

بنيادی بود  و اال مسئله اصلی که مسئله . و مسائل اقتصادی از اين قبيل می ماند
چه در سياست چه در اقتصاد و چه در سياست دفاعی بدست آمده بود و از اين 

مسئله ای نبود و ما را همان را  ببعد برای ما مسئله بود و نبود گروگانها واقعا ً 
و اين گروگانها بعنوان يک مسئله روز که هر روز در جرايد و .. .پيدا کرده ايم

بودند بايد يک روزی به کارشان پايان داده می شد و به  راديو تلويزيونها مطرح 
  ۵۸».کارشان پايان داده شد و تمام شد

سران جمهوری اسالمی همگی به اتفاق نظر، آمريکا را آتش افروز جنگ و 
دوری ازاطاله  برای . ايران و آمريکا می دانند جنگ ايران و عراق را جنگ

کالم و از باب نمونه موارد ذکر شده را از زبان آنان نقل کردم و از آوردن 
جنگ با گروگانگيری و غير آن  اما زمينه های . مابقی نظرات خودداری ورزيدم

  .از پيش و بدست خودی ها فراهم شده بود
 

 هشدارها -۲
وقتی که امام به قم آمدند به امام عرض «: دآقای منتظری نقل می کن

حسن نيت به  کردم آقا حاال که ما انقالب کرديم قاعده اش اين است که هيئت های 
کشورهای همجوار بفرستيم و مواضع خودمان را برای آنان تشريح کنيم که آنها 

ما کاری با آنها : ايشان فرمودند . احساس وحشت نکنند و با ما هماهنگی کنند
ايشان در . آقا ما که نمی خواهيم دور کشورمان را ديوار بکشيم: نداريم، من گفتم

خواهيم دور کشورمان ديوار بکشيم، ما کاری با آنها  ما می : آن زمان فرمودند
ضمنا ً شعارهای تند و تيز عليه آنان داديم و دم از صدور انقالب زديم و . نداريم
سا همين شعارها زمينه ای برای تحريک را عليه خود تحريک کرديم و ب آنان 
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ارتش بارها  يکی دو ماه قبل از جنگ   ۵۹» .عراق و وقوع جنگ هشت ساله شد
اما آقای خمينی   ۶۰گزارش کرده بود که صدام آماده حمله به ايران است، 

من می فهمم  آنچه «: به دانشجويان پيرو خط امام گفت  ۵ ۸همانگونه که در ديماه 
آمريکا نه دخالت نظامی در ايران می خواهد بکند و نه حصر اين است که 

... «:اريک رولو اظهار داشت آذر در پاسخ به  ۹و يا در تاريخ   ۶۱»اقتصادی
جنگ پيش آمدن . ملتها و دولتهای بزرگ نمی گذارند که چنين جنگی پيش بيايد

به  ۶۲».است و همه قدرتها از اين جنگ می ترسند معنايش جنگ جهانی سوم 
 .هشدارها توجه نمی کرد

  
مدتی قبل از شروع جنگ، آقای صادق قطب زاده وزير امور خارجه 

از چند  طی نامه ای به آقای خمينی اطالع داد که براساس اطالعات واصله 
منبع، چنانچه بحران گروگان گيری حل نشود، کشور با يکی از همسايگانش 

عواقب وخيمی برای کشور  شد که درگير جنگی فرساينده و خانمانسوزی خواهد 
عراق زمانی به ايران حمله کرد که تمام شرايط جهانی  ۶۳.در بر خواهد داشت

تمام کشورهای روی زمين تنها کشور آلبانی در  در بين . عليه ايران آماده بود
در رابطه با گروگان  ۶۴.سازمان ملل از عمل گروگان گيری ايران حمايت کرد

ت و اشغال سفارت آقای رفسنجانی نيز اذعان دارد که کارکنان سفار گيری 
يک اجماع   ۶۵».نگهداری اينها اشغال سفارت آمريکا که در حقيقت خاکش بوده«

  .جهانی عليه ايران بوجود آورد
در يک چنين شرايطی الزم نبود که آمريکا خود طراح جنگ باشد، کافی بود که 

مخالف نگيرد و اين  نيز جبهه  چراغ سبز به عراق داده شود و روسيه شوروی
هر دو با بحران گروگان گيری حاصل شد و باعث خوشحالی صدام در حمله به 

 . ايران گرديد
 

می گويند آمريکا دشمن انقالب اسالمی و در  بنا بر اين آن کسانی که 
صدد از بين بردن آن بود، در صورتی که حق را به آنها بدهيم و بپذيريم که 

و نيتی داشت آيا بر ما نبود که تمام بهانه ها را از وی سلب  صد آمريکا چنين ق
کنيم و بهانه ای بدست وی ندهيم و يا اينکه بدست خودمان بهانه الزم را در 

اختيارش بگذاريم و خالق اجماع جهانی عليه خود باشيم؟ طبيعی است که در  
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را بر ندادن خود  چنين حالتی عقل سليم و آزادی خواهان و وطن خواهان روش 
  .بهانه و گرفتن بهانه از دست دشمن استوار می کردند

الجرم حقيقت آنست که ريشه اصلی حمله عراق به ايران در اشغال سفارت 
خسارتی است که  آمريکا و بحران گروگان گيری نهفته است و خسارت جنگ، 

  .در اثر گروگان گيری به کشور زده شده است
و چراغ سبز آمريکا و فراهم شدن اجماع  صدام با سکوت روسيه شوروی

عرض يکهفته  جهانی عليه ايران وقتی به ايران حمله کرد که فکر می کرد در 
بخش های وسيعی از کشور را اشغال خواهد کرد و دولت سرنگون شده و دولت 

گرفت و فاتح قادسيه ديگری در  دست نشانده زمام امور را در دست خواهد 
اما بر اثر مقاومت دليرانه و همه جانبه ملت . خواهد شدتاريخ بنام وی ثبت 

  .محاسبه اش غلط از آب در آمده است ايران به زودی متوجه شد که 
 

دولت های اسالمی، کشورهای غير متعهد و شخصيت های غير وابسته 
داد که  عربستان به ايران پيغام . جهانی واسطه شدند تا صلح بر قرار گردد

ما و شما پول و امکان داريم خرج اسلحه بشود و ما حاضريم نگذاريد، هر چه 
هيئت های . ايران بپردازيم ميليارد دالر خسارت به  ٦۰-۵ ۰برای خاتمه جنگ 

 ٦و دفعه آخر بعد از  ۶۶مختلف ميانجی صلح با ايران و عراق وارد مذاکره شدند
   ۶۷.هيئت کنفرانس اسالمی به تهران آمد ۶۰  ماه جنگ در فروردين سال 

آقای خمينی و شورای عالی دفاع با پيشنهاد آنها موافقت کردند و بعد از صلح 
به ايران  ميليارد دالر غرامت  ٦۰هم قرار بود ... عربستان و کويت و 

    ۶۸.بپردازند
 

 اصیتحميق از طريق خرّ  -۳
آقای سيد حسين خمينی در مصاحبه ای با روزنامه انقالب اسالمی در 

استاد  آقای رجائي در سخنرانيشان در مدرسه « : فاش کرد که ۵۹اسفند  ۲۵
ماه ديرتر پيروز بشويم بهتر است از اينکه  ٦شهيد مطهری گفت که اگر ما 

وی متذکر  ۶۹»بوجود بيايد امروز پيروز بشويم و بوسيله يک عده خط انحرافی 
ن است يک عده از اينها می گويند که اگر خوزستان برود، بهتر از اي«: شد که

خطش در ايران حاکم بگردد و من خودم با  که آقای بنی صدر پيروز بشود و 
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آنها بحث کرده ام و از خود آنها شنيده ام که می گويند خوزستان و حتی باالتر 
و ) بنی صدر(يعنی نصف ايران برود، بهتر از اين است که ايشان  از خوزستان 
   ۷۰».ودحاکم بش) البته به عقيده آنها(خط انحرافی 

حزب جمهوری  سران» يک عده از اينها«و منظور آقای سيد حسين خمينی 
عالوه بر اين وی در  اسالمی و روحانيت حاکم به کارگردانی آقای بهشتی است 

  :متذکر شد ٦۰گفتگويی با اينجانب در دفتر رياست جمهوری، اوايل ارديبهشت 
از دست حزب و اين آخوند اگر آقای بنی صدر می خواهد کشور و انقالب را « 

روحانيون از امور کشور  ها نجات دهد، تنها راه کوتاه کردن دست حزب و 
   ۷۲.و حتی افزود تنها راه نجات کودتا است ۷۱» است

  :مخالفت خود را با صلح بدين نحو علنی ساخت٦۰فروردين  ۲٦آقای بهشتی در 
آن حکومت را نماينده  مذاکره با عراق بايد با حکومتی باشد که مردم عراق« 

  ۷۳».خود بدانند
حزب جمهوری اسالمی با قرار و مدار پنهانی خود با جمهوری خواهان  سران

رياست جمهوری  و ريگانيان در باره آزادی گروگان ها تا بعد از انتخابات 
آمريکا، پس از آنکه مطمئن شدند که آقای بنی صدر به عامل و يا جرگه آنها 

رياست جمهوری و فرماندهی کل قوا،  د وی را بر مسند نخواهد پيوست وجو
خطری جدی برای خود به حساب آورده بويژه آنکه احتمال افشاء شدن آن هر 

آقای بهزاد نبوی که خطر را احساس کرده بود، . کرد لحظه افزايش پيدا می 
  سال پس از امضای قرارداد الجزاير آنرا اذعان می کند ۱۱

انيه الجزاير بنی صدر و يارانش تالش زيادی داشتند که پس از امضای بي -٦« 
قانونی و حتی خائنانه  برای تضعيف جناح مقابل خود اقدامات انجام شده را غير 

وانمود کنند و چون بنی صدر در آن زمان رئيس جمهور قانونی کشور بود 
نه شخص (به رئيس جمهور اسالمی  جوسازيهايش بر افکار عمومی جامعه که 

از طرفی، بنی صدر تالش می . اعتماد داشتند، مؤثر واقع می شد) صدر بنی
حدودی افکار عمومی را در جهت اهداف خويش آماده  کرد، حال که توانسته تا 

کند، دخالت حضرت امام نيز در مسئله آزادی گروگانها که او خيانت می ناميد، 
الت و اتهامات کشف نمايد و امام را نيز همراه پيروان راستينش آماج حم 

شهدای  شاهد اين مدعا، مکالمات بين بنی صدر و . ناجوانمردانه قرار دهد
. گرانقدر، بهشتی و رجائي، در جنب يکی از جلسات شورای عالی دفاع است

شود که حضرت امام در  در جلسه مذکور، شهيد بهشتی به بنی صدر متذکر می 
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بنی صدر بالفاصله . می کندجريان مسئله حل و فصل آن بوده و آن را تأييد 
وقتی اين مکالمات » مردم اعالم نمی کنيد؟ پس چرا اين را به «: اعالم می کند

توسط شهيد رجائي نقل شد، به بنده توصيه نمود که از هيچ احدی و خصوصا ً 
بنده پاسخگويی به تمام اتهامات را . مبارزه نبايد خرج کرد حضرت امام در اين 

   ۷۴» .بر عهده گرفتم
 

خوزستان و يا باالتر از آن نصف ايران برود بهتر «برای کسانی که حاضرند 
که شده، قدرت را  مصمم اند به هر قيمتی » است که خط بنی صدر حاکم بشود

برای اينان از بين رفتن چند صد ميليارد دالر از کيسه ملت ايران . تصاحب کنند
 داشته باشد؟ برايشان ديگر چه اهميتی می تواند 

خوف از رو شدن قرارو مدار پنهانی با جمهوری خواهان آنها را به 
سران  روی اين حساب . اجرای طرح کودتا عليه رياست جمهوری سوق داد

روحانی حاکم جمهوری اسالمی به تمام مذاکرات صلح که تقريباً  در شرف 
را  پشت پا زدند و جنگ پايان يافتن و اجرای آتش بس، بين ايران و عراق بود، 

  . ادامه دادند... سال در جهت منافع آمريکا و ۸به مدت 
اسناد و شواهدی که تا بحال ذکر شده گواهی می دهند که روحانيت حاکم با 

پنهانی در رابطه  توافق آقای خمينی برای يکدست کردن قدرت وارد قرارو مدار 
شده و سپس با آزادی گروگانها و تبعات بعدی آن با جمهوريخواهان و ريگانيان 

سال به نفع  ۸قدرت، جنگ را به مدت  از ترس روبرو شدن و از دست دادن 
آمريکا و اسرائيل و انگليس ادامه دادند، چون در سايه جنگ ممکن گشت که 

  .بشکنند و استبداد را مستقر سازند قلمها و قدمها را 
گان بنابر اين خسارت جنگ نيز مستقيم جزء خسارتهايی است که بر اثر گرو

 و فدا شدن چند نسل رد شده است و خسارتهای معنوی آنگيری بر اين کشور وا
  :غير قابل احصاء هستند، عبارتند از

هزار شهيد، و رقم معتنابهی معلول، زخمی و مفقود را  ۹۰۰ارزش بيش از  -۱ 
جنگ، که می توانست  نيروی محرکه از بين رفته در . نمی توان احصاء کرد

شکوفايی کشور گردد، آنرا نيز نمی توان با ارقام و عدد صرف بازسازی و 
  .نشان داد
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خسارتهای معنوی که بر اثر جنگ دامنگير کشور شده، گروه کثيری از  -۲ 
از آنها تا چندين  جبهه رفته و نرفته را در بر می گيرد و حتی عوارض بسياری 

 نسل در جامعه ادامه دارد، باز خارج از محاسبه است
ه و بي خانمان شدن مردم چند استان کشور و خسارتهای مادی و معنوی آوار -۳ 

  .محاسبه است که دامنگير اين بخش از هموطنان شده است باز بيرون از 
  ...و

احصاء کامل خسارتهای مادی جنگ بسيار پيچيده و کار مشکلی است و بويژه 
ا در صورت ام . نبود اطالعات و دادههای الزم بر پيچيدگی کار می افزايد

در هر حال . داشتن داده ها، و عوامل مورد نياز تمام خسارات قابل محاسبه است
ميليارد دالر خسارت و  ۸۰۰سال حداقل   ۸آنچه مسلم است اينکه جنگ در طول 

  .خرابي برای کشور ببار آورده است
. ميليارد دالر ذکر کرده اند ۱۰۰۰زعمای جمهوری اسالمی، خسارت وارده را 

بعد  ٦اعت س  ،۱۳۸۵آبان  ۱٤بنا به گفته مجری برنامه خبر جام جم مورخ اما 
ميليارد از رقم فوق کم کرده و  ۲۰۰سازمان ملل : از ظهر بوقت لندن، گفت

به هر حال . ارزيابي کرده است ميليارد دالر  ۸۰۰خسارت وارده بر کشور را  
رض است که به اين بر کسانيکه اطالعات و ارقام الزم را در اختيار دارند، ف

وارده به کشور را تا جائيکه ممکن است دقيق تر در  مهم بپردازند و خسارت 
اختيار اين نسل و نسلهای آينده قرار دهند تا معلوم شود، جهت استقرار 

قبضه کردن قدرت، چه خسارت عظيمی بر کشور وارد کرده اند  ديکتاتوری و 
  .اينها قابل جلوگيری بود در صورتيکه روش ديگری بکار می برند، همه

 
 

  خسارت و پرداخت به آمريکايی ها و غير آمريکايی ها -د
دولت با مسلوب اال اختيار کردن بانک مرکزی ايران از شرکت در 

آمريکايی  مذاکرات، از بانک مرکزی خواسته بود در حد کارگزار بانک های 
  .عمل کند

صريح در مذاکرات داده نشده  بديهی است چون به بانک مرکزی ايران اجازه« 
استماع نظرات  بود لذا اختيار وکال و نماينده بانک مرکزی ايران محدود به 

  ۷۵».بانک های آمريکايی و انعکاس آن به ايران بوده است
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از طرف ديگر نقض حاکميت ملی از طريق سلب اختيار از دادگاه های ايران و 
در مورد دعاوی حل  متفاوت با قانون ايران اجازه دادن به حکميت که با قانونی 

و فصل نشده تصميم بگيرد، موجب شد که از سفره گسترده شده ذخاير ارزی 
آمريکايی ها و هم خانواده های ايرانيان فراری  کشور هم آمريکايی ها و هم غير 

  .که تبعيت اياالت متحده را پذيرفته اند، بتوانند بهره های کالنی ببرند
 

همان زمان آزادی گروگان ها در مجلس گفته شد که : ر اينکهتأسف آو
نهايت کوشش و  اما . در حل مسئله گروگانها موفقيت بزرگی نصيب ما شده است

نبايد . جديت تا به امروز به عمل آمده که از اين مسأله چندان حرفی به ميان نيايد
يف حل آن و کسی نبايد از کم و ک پرسيد که اين چه موفقيت بزرگی است که 

آيا اين عمل دليل بر . قراردادهائي که در رابطه با آن امضاء شده است آگاه گردد
نيست؟ دولت و مسئولين امضاء کننده قرارداد نه تنها  خيانت به کشور و ملت 

پيشنهاد نکردند که در موضوع مسئله مالی ميان دولت ايران و اتباع اياالت 
تباع ايران بايد در چهار چوب قوانين ايران حل دولت اياالت متحده و ا متحده يا 

اختالف، قانون  و فصل گردد، بلکه حتی دولت از قراردادهائي که برای حل 
ايران را به رسميت می شناخت خلع يد بعمل آورده و يکسره همه را در اختيار 

  . حکميت قرارداده است
 

ادامه سال  ۱۷ -۱۸نظر به اينکه حکميت با داوری مرضی الطرفين 
آماری از  داشته و کسانی که در اين رابطه مسئوليت داشته اند، متأسفانه هيچ 

نداده اند، نمی شود نسبت به  هدعاوی مطرح شده در حکميت به ملت ايران ارائ
اما در اين . اظهار نظر کرد کل دعاوی و خسارتی که به ملت وارد شده است 

به وسيله رئيس جمهور آقای  ٦۰ بخش به بعضی از موارديکه تا اول خرداد سال
مرکزی به سمع ملت ايران رسيده است، بعنوان  بنی صدر و يا رئيس کل بانک 

  .نمونه اشاره می کنم
بر اساس نامه رئيس جمهور آقای بنی صدر به مجلس شورای اسالمی، بررسی   

نحوه حل و فصل  مورد دعوی ميان ايران و اياالت متحده و  ٦۹اجمالی از
   ۷۶:طبق قراردادها نتيجه زير به دست می آيددعاوی 

قانون ايران، برای حل ) ٪۳/۳۲(مورد  ۲۳در ميان قراردادهای بررسی شده 
کشور ديگری به جز  قانون ) ٪ ۸/۳٤(مورد  ۲٤ اختالف به رسميت شناخته،
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در مورد انتخاب قوانين ) ٪۹/۱۸(مورد  ۱۳ايران را مالک قضاوت قرار داده، 
از دعاوی قرارداد اوليه در دست ) ٪۱۳(   مورد  ۹مانده است و  بي تفاوت باقی

   ۷۷.نبوده است
موردی که قرارداد  ۹موردی که رياست جمهوری بررسی کرده اگر از  ٦۹از 

بي تفاوت بوده اند  مورد که در مورد انتخاب قوانين  ۱۳اوليه در دست نبوده و 
ين ايران را در مورد حل مورد ديگر صريح و آشکار قوان ۲۳صرف نظر کنيم، 

با سلب اختيار از دادگاههای ايران حتی يک  اختالف به رسميت شناخته است که 
مورد را برای نمونه مشاهده نمی کنيد که در آن حل دعاوی به دادگاههای ايران 

  .باشد ارجاع شده 
نکته مهم ديگری که در بيانيه قرار دارد، مصونيتی است که برای بانکها بدليل 

در بيانيه . حاصل می شود از ميان بردن ريسک قضاوت در مورد بدهی های آن 
اصل بهره و تمامی بهره های متعلقه به کليه بدهيهای «: صريحا ً قيد شده که 

دولت يا کنترل شده و يا تحت نظارت دولت  به دولت، سازمانهای دولتی، وابسته 
  ۷۸» .بايد پرداخت گردد به سيستم بانکی آمريکا که در گذشته پرداخت نشده

دولت با امضای قرارداد ديکته شده الجزاير، دارايی ارزی کشور را بباد فنا داد 
بود، به سهولت  و وجوهی که مدتها با کوشش فراوان روی هم انباشته شده 

و  ۷۹بدست بانکداران بزرگ جهان افتاد و در نتيجه يکطرفه تنظيم شدن قرارداد 
مسلوب االختيار کردن بانک مرکزی ايران  های ايران و سلب اختيار از دادگاه

در مذاکرات فی مابين همانگونه که ذکر شد از سفره ارزی گسترده شده ايران ، 
آمريکايی ها، غير آمريکايی ها و ايرانيانی که به تابعيت : متفاوت سه دسته 

از آنها  دام آمريکا در آمده اند بهره وافری بردند که در زير نمونه هايی از هر ک
  :آورده می شود

 

  پرداختی به ايرانيان دارای تابعيت مضاعف -۱ 
  مليون دالر  ۵ / ۵           )   آرارات( ايران ادعای خسارت شرکت نوشابه الکلی - 
  "       ۱۷۵ ازی                        از خانواده های نم"          "        - 
  "        ۳۸                             از خانواده های فالح"          "        - 
 "         ۲                              از خانواده ابراهيمی"          "        - 
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چند نمونه از پرداخت بدهيهای سرمايه داران و وابستگان به رژيم گذشته نيز که 
  : آورده می شود ان بوده است به تضمين سازمانهای دولتی و بانکهای اير

  هزار دالر بهره ٤۰۰مليون دالری خانم شمس پهلوی با متجاوز از  ٤/۲وام   - 
مليون دالری آقای حبيب ثابت به تضمين شرکت مصادره شده فيروز  ۳وام   - 

شرکت مصادره شده اری  مليون دالری آقای القانيان از  ٤/۲مليون بهره، وام ۱با
   ۸۱زار دالر بهرهه ٦۰۰پالست با 

   .مليون دالراست ۲۳۰جمع موارد ذکر شده در اين قسمت بالغ بر
سرمايه داران، فراريان و وابستگان رژيم گذشته که آقايان رجائي و نبوی و 

بودند، نه تنها  ساير سردمداران جمهوری اسالمی، مدعيان مبارزه با آنان 
اند بلکه از بابت اموال  بدهيهای شرکتهای ورشکسته آنان را پرداخت کرده

دريافت کردند و تازه طلبکار  مصادره شده شان، چند برابر قيمت واقعی آن را 
در موقعی که اينان کشور را : يک نمونه از باب مثال آورده می شود .هم شدند

تومان بود ولی قيمت دالر  ۷دادند، قيمت دالر ترک و فرار را بر قرار ترجيح 
تومان رسيده بود  …۱۵۰-۷۰-۱۵-۱۲ان در بازار به در موقع پرداخت به آن

واهی خود و اموال مصادره شده را به دالر و به  آنها تمام و کمال خسارتهای 
مالحظه می شود که چه خسارت . تومان دريافت کردند ۷همان قيمت دالر 

بابت تفاوت قيمت دالر، از جيب ملت بيچاره ايران نصيب  هنگفتی از 
  .ان و وابستگان به رژيم گذشته شده استطاغوتيان، فراري

چنين عملی جز در سايه امضای موافقتنامه ديکته شده الجزاير و ضمايم آن و 
کردن بانک مرکزی  سلب اختيار کردن دادگاههای ايران و مسلوب االختيار 

  .شد ايران و همه چيز را به دست داوری بين المللی سپردن، امکان پذير نمي

 

   به غير آمريکاييانپرداخت  -۲  
کوتاه بودن دست بانک مرکزی ايران از مداخله در مذاکره و پرداختها 

ذخير ارزی  از  ۸۲ميليارد دالر ٦٦۷/۳و سلب اختيار از قوه قضائيه و تخصيص 
کشور، در همان روز آزادی گروگانها برای توزيع بين سنديکاهای آمريکايی به 

يچگونه نظارتی از جانب ايران، فدرال ه سرپرستی فدرال رزرو بانک و بدون 
رزرو را قادر ساخت که از اين سفره گسترده و باد آورده بانکها و شرکتهای 
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که به نحوی با سنديکايی از آمريکايی ها ... ژاپنی، فرانسويی  ايتاليايی، آلمانی، 
ارتباط داشته و يا بعد از گروگان گيری، ارتباطی برقرار شده را بي بهره 

در اين رابطه به  ۸۳. د و از نعمت باد آورده مبالغی را نيز نصيب آنها بکندنگذار 
شکم بانکها و شرکتهای  يک نمونه که از يک طرف نشان دهنده سيری ناپذيری 

چند مليتی است و از طرف ديگر بي لياقتی و ناتوانی دولت و چشم و گوش بسته 
به نمايش می گذارد، اشاره تعهد آور الجزاير را  امضاء کردن قرارداد يکطرفه 

به وسيله آقای  ٦۰می کنم و کسانی که مايلند، حداقل مواردی که تا خرداد سال
معرض افکار عمومی قرار گرفت، مطلع شوند را به نامه های  بنی صدر در 

ارجاع  مندرج در روزنامه انقالب اسالمی، ... ايشان به مجلس و نخست وزير و
مهور به مجلس شورای اسالمی، شرکت توانير دو طبق نامه رئيس ج  ۸۴می دهم

با دو شرکت ايتاليايی بنام  مليون دالر  ۵ ۹مليون دالر و ۷۰قرارداد کسب اعتبار 
کيلو  ٤۰۰برای طرح احداث خط انتقال برق » اس آی ای«و » سادلمی«های 

کازرون به اميديه و اهواز و همچنين طرح انتقال  ولتی با برجهای فوالدی از 
اتمی بوشهر منعقد نمود، قرارداد با شرکت سادلمی به امضاء رسيد و طبق  برق

 ۱۰درصد از مبلغ اوليه وام را پيش پرداخت نمود و  ۱۰شرکت توانير  قرارداد 
( بانک امين  درصد ديگر را نيز بعنوان پيش پرداخت اعتباری اسنادی نزد 

  . به وديعه نهاد) بانکو ناسيونال دالورو
يعنی (سفته  ۵۰ مليون دالر بود بصورت  ۵۶ قيمانده که معادل درصد با ۸۰ 

شرکت سادلمی  با تضمين دولت ايران به ) سفته  ۵ سری و هر سری شامل ۱۰
سفته ها در مقابل انجام کار . ٪ بود۷/ ۲۵نرخ بهره اين سفته ها معادل . داده شد

  . سفته آزاد شده بودند  ۳۷، تعداد ۱۳٦۰صادر و تا آغاز سال 
تعدادی از سفته ها را به سنديکايی از  ۱۹۷۸مارس  ۳۱شرکت سادلمی در 

داده و در مقابل  بانکها به عامليت بانک سرمايه گذاری ايران در لندن انتقال 
( دالر   ۲۵۷۶۰۰۰۰طبق اين عمل، اين سنديکا مبلغ . اعتبار دريافت داشت

  . به سنديکا فروخته شده است) سفته  ۲۳يعنی 
به امضاء رسيد اين مورد   ۱۹۷۸انير با شرکت اس آی ای در فوريه قرارداد تو

مشابه حالت قبل بانک  بود و درست ) بانکو ناسيونال دالورو(نيز بانک امين 
قراردادی با سنديکايی به عامليت بانک سرمايه گذاری  ۱۹۷۸ژوئيه  ۹امين در 

در مورد . رسانيد مليون دالر به امضاء ٤/٦۸  ايران در لندن به مبلغ حد اکثر 
درصد بهره را نمود و سفته  ۷/  ۲۵اين قرارداد نيز شرکت توانير تعهد پرداخت 
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نکته قابل توجه اينکه سر رسيد سفته های دو . دولت ايران رسيده بود به تضمين 
  . سال اينده بوده است  ۵ قرارداد اخير تا 

پرداخت بدهی ها به پس از انسداد داراييهای ايران توسط کارتر و تصميم عدم 
طلبکار ايران  آمريکائيان از محل منابع آزاد، بهره اين سفته ها بدليل آنکه 

وزارت دارائي نيز . ايتاليايی محسوب می شد در موعد مقرر پرداخت می گرديد
دو شرکت ايتاليايی مطالبات خود را  طلبکار را شرکت ايتاليائي می شمرد و لذا 

  .دريافت می کردند
ميليارد دالر از دارائي  ٦٦۷/۳دولت ايران در موافقتنامه الجزاير، مبلغ  تعهدات

سنديکايی که در آنها  های ايران را به بازپرداخت کليه وام ها و اعتبارات 
بدهکار دولت، يک موسسه دولتی، وابسته به دولت يا تحت کنترل دولت و 

ص داد و فدرال آمريکايی بود اختصا طلبکار سنديکايی با حد اقل يک بانک 
رزرو طبق موافقت نامه توزيع کننده خود مختار دارايی های ايران ميان 

اين دو فقره اعتبار را که در آنها بدهکار عمال ً  باز پرداخت . سنديکاها بود
. ايتاليايی و طلبکار سنديکايی با حداقل يک بانک آمريکايی بود مجاز شمرد

 ۳۱دو قرارداد برای اصل و بهره تا بازپرداخت شده بابت اين  خالص مبالغ 
 ۶۱/۲۰۱۴۵۴۳۱دالر و   ۵۲ ، ٤۸۷، ٤/۰٤۹ ۵ به ترتيب معادل ۱۹۸۰دسامبر 
مليون  ٦/۷۲نمايندگان بانک مرکزی پس از اطالع از پرداخت حدود . دالر بود

سنديکا با نمايندگان بانک ناسيونال دو ال  دالر از دارايی های ايران به اين دو 
ماس حاصل نمودند ،در مذاکرات آشکار شد که سنديکا پس از ورو در لندن ت

  .از خريد باقی سفته ها نيز خود داری نموده بود گروگان گيری حتی 
در هر صورت نمايندگان بانک در لندن پس از اطالع از نظر ايران با فدرال 

دادند که دستور  رزرو و سنديکا تماس حاصل کردند و سپس به ايران اطالع 
رزرو در مورد باز پرداخت اين بدهی ها صريح است و از آنجا که  فدرال

بانکهای عضو تقسيم نموده اند،  سنديکا ها وجوه دريافتی را ميان خود يعنی 
بازپس گرفتن وجوه که اکنون از هضم رابع نيز گذشته بسيار مشکل و غير 

  ۸۵.مقدور است
س دادن وامهای غير مناسب است که در اينجا به يک مورد ديگر در زمينه پ

ملت خسارت ديده  مليون دالر  ۲۰۰سنديکايی با بهره های ثابت و پايين حدود 
  :که آقای بنی صدر رئيس جمهور عنوان کرده است اشاره کنم
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در حضور شاهد ديگر به صراحت ) نخست وزير ( ولی آقای نوبری با شما « 
ايران که دارای بهره  ايی تمام در زمينه اين امر که پس دادن وامهای غير سنديک

های ثابت و پايين می باشد، به ضرر دولت و ملت است و احتماال ً تا حدود 
اين ملت فقير خواهيم شد، صحبت  مليون دالر متحمل خسارت از کيسه  ۲۰۰

کرده اند و گفته اند که هنوز برای پيشگيری از اين خسارت راهی هست ولی 
  ۸۶» .زده ايم و تمام شده استاست که  شما گفته ايد خير، حرفی 

 

 پرداخت به آمريکائيان يا سنديکاهای آمريکايی -۳ 
ميليارد دالر از ذخاير ارزی  ٦٦۷/۳در همان روز آزادی گروگانها 

کليه وام ها  کشوردر اختيار فدرال رزرو بانک قرار گرفت تا برای بازپرداخت 
تصميم خود بدهی های  و اعتبارات سنديکايی به جانشينی از سوی ايران و با

اينکه برای ايران حق اعتراضی  ايران به بانک ها و سنديکای آمريکايی، بدون 
   ۸۷.در بيانيه الجزاير پيش بينی شده باشد پرداخت کند

تشخيص ميزان رقم بدهی ها به عهده آمريکا بوده و اينکه آيا اساساً  ايران 
ً به عهده  تکليفی به بازپرداخت بسياری از آنها داشته يا دولت آمريکا  نه کال 

فدرال رزرو که مسئول توضيح  ۸۸. يعنی فدرال رزرو بانک بوده است
سنديکا ها نيز از اين سفره  ميليارد دالر ميان عاملين سنديکا ها گرديد، ٦٦۷/۳

گسترده عالوه بر اصل بدهی و بهره های متعلقه مبالغی بابت بهره دير کرد، 
بدهی بابت تأخير دريافت وجوه از فدرال رزرو  شده، بهره روی بهره پرداخت ن

  ۸۹. و انواع ادعاهای ديگر را خواستار شدند
اين دولت به اصطالح ضد آمريکا و ضد امپرياليسم نه تنها فکر نکرده بيانيه 

زدوبند  با کرد حتی سه مورد از بدهی های سنديکايی را که  الجزاير را امضاء
می توانست از باز پرداخت اينها طبق قانون خود  روشن گرفته شده بود و دولت

   .داری کند را پرداخت کرد
با سنديکايی از بانک  ۱۹۷۸و  ۱۹۷۷بانک چيس منهاتان آمريکا در سالهای « 

قانون اساسی وقت ايران  های مختلف اقدام به پرداخت وام هايی نمود که خالف 
ه دولت ايران دريافت می قانون اساسی سابق ايران وامی ک ۲۵طبق ماده . بود

رسيد موضوع اين سه وام به ارزش متجاوز از  نمود بايد به تصويب مجلس می 
يک ميليارد دالر از بحث انگيزترين موضوعات در دوران مسدود بودن دارايی 
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در اين مورد حتی نظر مشاور حقوقی بانک چيس . محسوب می شد های ايران 
ً وامهای مورد  منهاتان در تهران در آن دوران نيز بحث  اين بود که احتماال 

    ۹۰».سوخت می شوند
اين سه وام نظر به اينکه بر خالف قانون اساسی و از طريق زد و بند پرداخت 

بود، می توانست  شده بود حتی در زمان شاه اگر دولتی نيمه ملی سر کار 
ت ولی اما چيس مادام که شاه سر قدرت بود نگرانی چندانی نداش. سوخت شود

چون بعد از سر کار آمدن دولت جديد  بعد از سقوط شاه اين نگرانی شدت گرفت 
در دوران انقالب، ايران از نظر بازارهای پولی جزو کشور های پر ريسک 

  .محسوب می شد
در رابطه با باز پرداخت وامهای سنديکايی و اصوال ً چنين بدهی هايی 

دالر فقط چند  ا اتحاد شوروی از هر سال طبق قرارداد ب۱٦آمريکايی ها پس از 
و در رابطه با مطالبات با دولت چين  ۹۱سنت نسيب بستانکاران آمريکايی کرد

سنت بدون ٤۱سال از هر دالر ۲۹  پس از مسدود شدن دارايی های چين بعد از 
ميليارد دالر ذخاير  ٦٦۷/۳از بابت اختصاص  ۹۲.بهره به آمريکائيان داده شد

فدرال رزرو بانک قرار گرفت، طبق گفته سر پرست  ر اختيار ارزی ايران که د
ميليارد دالر حکم عليه ايران صادر شد که  ۳/ ۵ داوران ايرانی در الهه، 

بنابراين از بابت  ۹۳.حساب سپرده های ايران پرداخت گرديد بالفاصله از 
  ۹۴.مليون دالر به ايران بازگردانده شده است۱٦۷ميليارد دالر مبلغ  ٦۷۷/۳

 

  و تقسيم دارايی های کشور الشخورها  -ج
نحوه توزيع و تقسيم ثروتهای ارزی و غير ارزی کشور که در زمان 

اقتصادی و پولی  گذشته روی هم انباشته شده و قسمت اعظم آن پشتوانه سياست 
کشور بود به ناگهان در اثر گروگان گيری و نداشتن سرپرستی اليق و توانا 

کشته شده و سپس هر کدام از آن  تدا به دست الشخورها نظير شتری قوی، اب
الشخورها سعی در جدا کردن و بردن هر چه بيشتر گوشت وی بودند که برای 

ای جز استخوان و امعاء و احشا چيزی باقی نمی  صاحب اصلی آن حصه 
  :گذارند، توجه کنيد

ائي بارها قبل از امضای بيانيه الجزاير و آزادی گروگان ها، دولت آقای رج
جمع داراييهای ايران  اعالم کرده بود که برای آزادی گروگانها آمريکا بايد برای 
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ما آن مقدار قطعات يدکی را که از شيطان «و  ۹۵ميليارد دالر سپرده بگذارد۲٤
و با اشغال سفارت  آمريکا  ۹۶» .می کشيم بزرگ طلب داريم از حلقومش بيرون 

د، انقالبي که تمام معيارهای بين المللی را بهم و گروگان گيری اصال ً حرکتی بو
   ۹۷» .ريخت

 
که گروگانها آزاد  ۱۹۸۱ژانويه  ۲۰برابر  ۵۹ ديماه  ۲۹اما در تاريخ 

شدند و قرارداد الجزاير به امضاء رسيد، دارايی های ايران به حدود 
زير  ميليارد تقليل پيدا کرد و اين مقدار نيز به چهار حصه مختلف به شرح۱۰/ ۵  

  :تقسيم شد
  :دارايی ايران حسب گزارش نخست وزير به مجلس به چند دسته تقسيم می شود

)                                            شامل طال و اوراق بها دار(رزرو سپرده های نزد بانک فدرال -۱« 
     دالر ميليارد  ۲/  ۵ به مبلغ        
  اروپايی بانکهای آمريکايی   دارائي های ايران نزد شعب -۲ 
  ميليارد دالر ۸/٤به مبلغ        
  دارائي های نزد شعب بانکهای آمريکايی در آمريکا        -۳ 
 ميليارد دالر ۲/۲به مبلغ        
 » ميليارد دالر ٤تا  ۱بين  ر در آمريکا و خارج از آمريکا دارائي های ديگ -٤ 

های ايران با  ازدارائي ۲و۱لجزاير قلم های بر اساس توافق و امضای بيانيه ا
حساب وديعه ای  ميليارد دالر به  ۷/ ۵  ۵ ۹به مبلغ  بهره متعلقه دلخواه آمريکايی ها

بنام بانک مرکزی الجزاير در بانک مرکزی انگلستان افتتاح شد و زمانی که 
در  از ايران خارج شدند مبلغ فوق گروگانها صحيح و سالم و با سالم و صلوات 

اختيار بانک مرکزی الجزاير قرار گرفت اما همزمان و بطور اتوماتيک اين 
  :به سه حساب مختلف واريز گرديد مبلغ به سه حصه تقسيم و 

ميليارد آن به حساب وديعه ای بابت پرداخت بدهی های  ٦٦۸/۳مبلغ  -الف
فدرال اختيار  سنديکايی دولت ايران به آمريکايی ها و غير آمريکايی ها در 

ً توضيح داده شد  ميليارد آن بين   ۳ / ۵ رزرو قرار گرفت و همچنان که قبال 
مانده پس از چندين سال در  ميليارد باقي ۱٦۸سنديکاها توضيع گرديد و مبلغ 

  .اختيار ايران قرار گرفت
ميليارد دالر ديگر آن به حساب امانی جهت پرداخت مبالغ  ٤۱۸/۱مبلغ  -ب

ها و مطالبات  ها در بانک مرکزی انگلستان برای وام مورد اختالف سپرده 
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آمريکايی ها که از سوی دستگاههای دولتی ايران گرفته شده و دولت اين 
  .مطالبات را تضمين کرده پرداخته شود

ميليارد دالر می شود بعد  ۸٦۹/۲ميليارد دالر که  ۷/ ۵  ۵ ۹مبلغ باقی مانده از  -ج
ميليارد   ۵ /۰۸٦مبلغ  . لت ايران واريز گرديداز آزادی گروگانها به حساب دو

و بعد از . دالر از ذخاير ارزی در همان وهله اول از دست ايران خارج گرديد
سرپرست هيئت داوران در الهه از دو رديف  قريب ساليان دراز حسب مصاحبه 

مليون دالر به  ۱٦۸+۵۰   =۲۱۸الف و ب همچنان که قبال ً گفته شد جمعا ً مبلغ 
  .پرداخته شد ران باز اي

طبق گزارش نخست  ٤و ۳از بابت ساير دارايی های ايران يعنی رقم های 
هر مبلغ که آزاد  در خاک آمريکا، » دليل وجود احکام توقيف دادگاه ها«وزيربه 

شود نيمی به حساب وديعه خاص که در بانک مرکزی هلند افتتاح شده انتقال می 
ميليارد تجاوز کرد مازاد به حساب ايران  يک يابد و زمانی که اين حساب از 

  .واريز خواهد شد
وديعه اخير يعنی حساب سوم که در بانک مرکزی هلند است صرف پرداخت 

حکم صادر شده  طلب های آمريکايی ها که در ديوان داوری حکميت برايشان 
  .است خواهد شد

ن دالر کمتر مليو ۵۰۰ دولت ايران موافقت کرده که موجودی اين حساب از 
موجودی را به  نباشد و در غير اين صورت با واريز کردن پول به اين حساب 

زمانی که کليه دعاوی پايان يافت، مانده حساب به ايران . مليون برساند ۵۰۰ 
  .پرداخت خواهد گرديد

 
آقای رجائي نخست وزير در گزارش خود به مجلس در پاسخ به انتقاد 

ميليارد دالر بوده ۱٤  ی های ايران در آمريکا بالغ بر به عملکرد دولت که داراي
  :ميليارد آن گرديده است می گويد ۷/۲و دولت تنها موفق به باز گرداندن 

ميليارد دالر يک رقم  ۱٤در پاسخ به اين انتقاد بايد بگوييم که اوال ً مبلغ « 
يی را های آمريکا بانک مرکزی رقم سپرده های موجود در بانک . تخمينی است

ميليارد دالر می داند و حال آنکه طرف مقابل رقمی  ۱۱چيزی نزديک به 
ميليارد  ۱/ ۵ بين بانک ها بيش از  و . ميليارد دالر را می پذيرد ۹/ ۵ نزديک به 

در مورد دارايی های ديگر بانک مرکزی رقمی . اختالف حساب وجود دارد
يق ندارد، ارائه می دهد و طرف بر اينکه آمار دق ميليارد دالر با تأکيد  ٤حدود 
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مقابل چيزی بيش از يک ميليارد دالر شناسايی کرده است که باز رقم دقيق 
  ».نيست

اوال ً لحن نخست وزير که در حقيقت بايد مدافع حقوق کشور باشد، 
کوشش  که ) يعنی آمريکا(نظير حکمی است بين بانک مرکزی و طرف مقابل 

قضيه را بهم آورد و مسئله را به نفع آمريکا می کند هر چه زود تر سر و ته 
  .فيصله دهد

چيزی نزديک به «وقتی بانک مرکزی رقم موجودی سپرده ها را  ثانيا ً
ميليارد دالر   ۹/ ۵ و طرف مقابل يعنی آمريکا نزديک به » ميليارد می داند۱۱

د ميليارد اختالف حساب وجود دارد و در مور۱/ ۵ و بين بانکها « . می پذيرد
ميليارد دالر ارائه می دهد و   ٤دارايی های ديگر بانک مرکزی رقم حدود 

به گفته شما رقم . ميليارد دالر شناسايی کرده است ۱طرف مقابل آمريکا بيش از 
مورد با رقم آمريکايی ها که باز هم به گفته شما هيچ  بانک مرکزی در همين دو 

ميليارد دالر اختالف دارد، چرا  ٤/ ۵ کدام از دو طرف رقم دقيق ارائه نداده اند، 
آنها را پذيرفته و از خود نپرسيديد که بانک مرکزی که قاعدتا ً حافظ سيستم  رقم 

و بررسی  پولی و بانکی کشور است بر اساس داده ها و اطالعات موجود 
کارشناسانه ارقام را به شما ارائه داده است، قبل از اينکه مسئله روشن شود و 

تنظيم شد که ريش و قيچی  تابها مشخص گردد، قرارداد به نحوی حساب و ک
  .بدست آمريکائيان باشد و شما آنرا امضاء کرديد

ثالثاً  به فرض که هرچه زود ترمی خواستيد فوری به مسئله خاتمه داده شود 
قرارداد را  چرا اجازه نداديد که متخصصين امر در بحث و گفتگو شرکت کنند و 

که حافظ منافع کشور باشد و ايران بتواند از حقوق خود دفاع کند به نحو ديگری 
در اينگونه مسائل ) دانشجو(عزيزی  آقايان مهندس بهزاد نبوی و . تنظيم کنند

پيچيده اقتصادی و حقوقی چه سر رشته ای داشتند؟ شما در همين دو مورد حدود 
نظر به . ير کرده ايدثروت ملت را به جيب آمريکايی ها سراز ميليارد دالر  ٤/ ۵ 

اينکه در نامه های رئيس کل بانک مرکزی و توضيحات وی موارد و 
سناريوهای مختلف بررسی و قبل از امضای بيانيه الجزاير خطرات ناشی از  

پرداخت، در اينجا با  امضای آن گوشزد شده و در فصل ديگر به آن خواهم 
گروگانها يکطرفه آزاد می طرح اين مسئله که اگر بدون امضای هيچ قراردادی 

  .اين بخش خاتمه می دهم شدند، چه اتفاقی می افتاد؟ به 
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 آزادی يکطرفه گروگانها
در صورتی که دولت يکطرفه دست به آزادی گروگانهای آمريکايی می 

 ۲و۱های  زد، حداقل اتفاقی که به لحاظ اقتصادی می افتاد اين بود که رقم 
ميليارد دالر بود و تنها علت  ۸محاسبه بهره آن بالغ بر دارايی های ايران که با 

 ۵۲ بدليل به گروگان داشتن  مسدود بودن آن حکم انسداد رياست جمهوری 
آمريکايی بود برداشته می شد و بويژه که دو رقم فوق در توقيف هيچ دادگاهی 

 حتی طبق نظر کارشناسان و حقوق دانان بانک از دادگاه های آمريکا نبود و 
و به  ۹۹و متخصصين ديگر و قوانين کشورهای اروپايی و آمريکا يی ۹۸مرکزی
اصل دفاع از مصونيت دولتی و معلوم نبودن ماهيت دقيق و حساس  موجب 

پيروزی ايران  بعد از آزادی گروگانها ۱۰۰قرارهای تأمين در دادگاه های آمريکا،
ثانيا ً مخارج سنگين داوری الهه  ۱۰۱.در دادگاه لندن و ساير دادگاه ها حتمی بود

  . از گردن ايران برداشته می شد
در مورد مابقی دارايی های ايران راه باز و در هر زمانی قابل رسيدگی و  :ثالثا 

همراهی کشور های غير  حساب و کتاب بود و برای آزادی دارائي های ايران 
همراه داشت  متعهد و اسالمی و حتی بعضی از کشور های اروپايی را به

رسيدگی دقيق قرار گرفته و حسابرسی می  بدهی های واقعی ايران مورد  :رابعاً 
شد و آنچه واقعاً  بدهی محسوب می گرديد، پرداخت می شد و اگر قرارداد 

حکميت و تبصره آن و ساير قراردادهای الحاقی امضاء نمی  الجزاير و قبول 
نسبت به اموال ايران ادعايی شد، هيچ صاحب تابعيت مضاعفی نمی توانست 

داشته باشد و اگر هم ادعا می داشت می بايستی به دادگاه های ايران مراجعه کند  
و کمپانی ها و شرکت  و عالوه بر اين حل و فصل دعاوی قراردادهای بين ايران 

های آمريکايی و غير آمريکايی که طبق قراردادها، در صورت بروز اختالف، 
و يا در مورد انتخاب  ۱۰۲رسميت شناخته  انون ايران را به برای حل اختالف ق

مرجع رسيدگی حل اختالف دادگاه های  ۱۰۳قوانين بي تفاوت باقی مانده بود،
  .ايران بود

لحاظ عالوه بر نتايج مثبت اقتصادی، نتايجی که از آزادی يکطرفه گروگانها به 
اسالمی و غير  های می آورد، توجه جهانيان، کشور معنوی برای ايران ببار

طرفه اينکه تا حدود قابل . متعهد را به معنويت انقالب و ايرانيان جلب می کرد
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سال گذشته برای جهانيان روشن   ۲۵مالحظه ای دخالت آمريکا در ايران در 
نفر از گروگانها و طبق اسناد و مدارک ارائه شده  ۷-۳شده بود و با وجودی که 

و آمريکا   ۱۰۴ن سيا و مأمورين جاسوسی بودندسازما موجود در سفارت، عضو 
برای آزادی گروگانهای خود به عمليات نظامی دست زده که مواجه با شکست 

در يک چنين شرايط و حالتی . گرديده و در افکار عمومی جهان مفتضح شده بود 
بخشيدن به ملت آمريکا و  اگر دولت ايران اعالم می کرد که به خاطر آرامش 

لمللی و رأفت و يان و بخاطر تأمين صلح جهانی و تنش زدايی بين اساير جهان
گروگانها را بدون هيچ قيد و شرطی آزاد می  عالمين، لال ةعطوفت پيامبر رحم

جهان از خود بيادگار  کنيم، اثر جاودانه ای که اين عمل برای ايران و انقالب در
می گشت که نه تنها  عمالً  آمريکا در برابر آن ناتوان و مستأصل می گذاشت 

خير  مجبور بود دارايی های ايران را آزاد کند بلکه در برابر اين آزاد منشی و 
خواهی که از ملت و دولت ايران سرزده بود، در برابر اين ملت بزرگ سر 

  .تعظيم فرود می آورد
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  فصل نهم 

 فقدان و يا بي نيازی از نيروی کارشناسی اليق
 -ديوان داوری ايران«مجله سياست خارجی مقاله ای تحت عنوان در 

تحرير در  که در آن بيانيه الجزاير به نقد کشيده شده، به رشته » اياالت متحده
آمده و آقای بهزاد نبوی در دفاع از خود پاسخی مشروح به آن نقد داده که در 

آقای نبوی در  .کرده است ، انتشار پيدا ۱۳۷۰همان مجله پائيز  ٤و ۳شماره 
  :قسمتی از بند يک پاسخ خود متذکر می شود

بنده بارها و خصوصأدر گزارشی که به جلسه رسمی و غير علنی مجلس « 
اوضاع و احوال  شورای اسالمی، پس از امضای بيانيه الجزاير تقديم کرد، 

کشور در طول دوره مذاکرات فشرده در مورد حل و فصل مسئله گروگانها تا 
زمانيکه سيرک باز قصد وارد کردن  يانيه را به شرايط سيرک ها در امضای ب

سر خود به دهان باز شير می کند و در آن لحظات نفس همه در سينه حبس می 
  ۱».است شود، تشريح کرده 

. با اين بيان روشن آمريکا را شير به حساب آورده و بدهان باز شير رفته ايد
دليل با دم شير بازی  ن توضيح دهيد که به چه اوال ً بر شما است که به ملت ايرا

روز آنها را  ٤٤٤می کرديد و کارمندان سفارتش را به گروگان گرفته و مدت 
که به ايران داده شد، دسته شما و ساير       عليرغم پيشنهادهای بسيار سودمندی

شرکاء مانع آزادی آنها شديد؟ بيان فوق از يک مطلب درونی شما نيز پرده بر 
وقتی سيرک باز قصد وارد کردن سر خود به دهان باز شير  ی دارد و آن اينکه م

می کند و نفس همه تماشاگران از ترس در سينه حبس می شود سيرک باز می 
داند که اين شير واقعی نيست و شبه شير است که به دهان باز او می رود و اال  

داد بنا بر اين شما در   در عالم واقع هرگز جرئت چنين جسارتی را به خود نمی
نقش سيرک باز بايستی با آن شير به نحوی عمل کرده باشيد که با اطمينان و 

اين اطمينان و . باز شير رفته ايد مصونيت از خطرات و صدمات بدهان 
  .مصونيت شما از شير در دو عامل نهفته است

ير از شما با امضای بيانيه ديکته شده و تمام ضمايم آن هر چه را که ش -۱ 
   ۲.خواسته و به شما ديکته کرده، آن را امضاء کرده ايد
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با قرار و مدار و اطمينانی که شير به شما داده، مطمئن از آينده و تثبيت  -۲ 
   ۳.حکومت ديکتاتوری به قلع و قمع همه مخالفين پرداخته ايد

اشاره  ۲ه پاسخ خود به نکت ۲و شما خود غير مستقيم و با ايما و اشاره در بند 
  :می کنيد

مع الوصف، وقتی خواست امام راحل و نظام جمهوری اسالمی را برای ... « 
اسالمی درک  حل و فصل سريع موضوع به شيوه پيشنهادی مجلس شورای 

کرديم، با تمام توان در راه اجرای مصوبه مجلس تالش کرده و حتی از آبروی 
نيک می دانستيم که گروگان گيری  دولت در اين راه سرمايه گذاری کرديم، چرا 

جاسوسان آمريکايی يک عمل افتخار آميز بود، ولی آزاد کردن آنها به هر شکل 
تنها نمی توانست برای اقدام کنندگان افتخاری به ارمغان  و تحت هر شرايطی نه 

آورد، بلکه منشأ اتهامات فراوان نيز خواهد شد و با علم به چنين پيامی به دولت 
ائي و حقير،به رغم ميل باطنی خود، پای در اين ورطه هولناک نهاده و شهيد رج 

است ماجرا به صورت  می دانستيم که اگر ما داوطلب چنين کاری نشويم ممکن 
امروز . الينحل باقی مانده و حتی خطرات بعدی انقالب و کشور را تهديد کند

در زمان رياست ماجرای گروگان گيری  که اگر  ام بنده به اين نتيجه رسيده
جمهوری کارتر حل نمی شد، هيچ بعيد نبود که آمريکا همان برخوردی که 

  ٤».کند در زمامداری ريگان با جمهوری اسالمی بکند امروز با عراق می 
به نظر من آن عامل تهديد کننده برای انقالب و کشور به زعم آقای 

خواهان  و جمهوری  نبوی چيزی جز فاش شدن قرار و مدار پنهانی با ريگانيان
نبوده است و نيک می دانسته ايد که در صورت فاش شدن، همه چيز از يد 

مسئله، مانع از  خواسته ايد با حل سريع  قدرتتان خارج می شود و به حساب خود
افشای قرار و مدار پنهانی شويد، به غير از اين کدام مسئله ديگری در کار بود 

روز که گروگانها را در  ٤۰۰که بيش از   که در زمان رياست جمهوری کارتر
اختيار داشتيد نه تنها، تهديدی به حساب نمی آمد و همه اش خير و برکت و 

همه تهديد ها بعد از اينکه مجلس با تعللهای عمدی شرايط  انقالب دوم بود بلکه 
آزادی گروگانها را تا انتخابات رياست جمهوری آمريکا به تأخير انداخت و 

ه رياست جمهوری انتخاب شد، بوجود آمد؟ اگر شما تا اين حد از ريگان ريگان ب 
جمهوری آمريکا، مانع آزادی  ترس و واهمه داشتيد چرا قبل از انتخابات رياست 

گروگانها شديد تا کارتر انتخابات را ببازد و ريگان بر کرسی رياست جمهوری 
د و اگر امروز به اين و ملت ايران صادق هستي تکيه بزند؟ و اگر شما با خود 
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نتيجه رسيده ايد که اگر ماجرای گروگان گيری در زمان رياست جمهوری 
شد هيچ بعيد نبود که آمريکا همان برخوردی را که امروز با  کارتر حل نمی 

عراق می کند، در زمامداری ريگان با جمهوری اسالمی می کرد، اگر چنين 
ی رجائي در گزارش به مجلس در تصور می کرديد پس چرا آن روز شما و آقا 

آمريکا از دارا بودن  مورد حل مسئله گروگان گيری در مقام مقابله با دولت 
و اينکه ... «وسيله فشار بر آمريکا برای نمايندگان صحبت به ميان آورديد 

فشار بر آمريکا نداريم بي اساس  تصور شود ما ديگر وسيله ای برای اعمال 
مطلب خود وسيله فشاری را که در اختيار  ۱۸رقی شماره و شما در پاو  ۵ » است

نمی دانستيد، آن را آشکار سازيد، امروز آن را آشکار  داشتيد آن روز صالح 
ميزان اعتباری که انقالبيون مسلمان لبنان بابت گروگانگيری اتباع «: می سازيد

ئي آمريکايی و اروپايی گرفته و يا خواهند گرفت، مويد ادعای شهيد رجا 
  ٦».است

بنابراين وسيله اعمال فشار شما بر آمريکا و ديگران گروگان گيری و 
ملت خود و  ترور است و خود اعتراف می کنيد که با اين برنامه می خواهيد بر 
آقای نبوی . ديگران مسلط شويد و انقالب خود را به تمام مردم جهان صادر کنيد

اپذيری که از ناحيه گروگان گيری ن برای فرار از پاسخگويی به خسارت جبران 
  :و امضای قرار داد الجزاير به ايران وارد شده است می گويد

متأسفانه در طول مذاکرات، تصويب و امضای بيانيه الجزاير، وضع  -۳« 
نيروی کارشناسی  اداری مملکت در هم ريخته و دسترسی به اطالعات الزم و 

که می بايست بزرگترين نقش  دارائيوزارتخانه های خارجه و . قوی ميسر نبود
هادی شهيد نبنی صدر با وزيران پيش ل مخالفت را در مذاکرات ايفا کنند، به دلي

رجايی فاقد وزير بودند، گرچه مسئوالن و کارشناسان هر دو وزارتخانه در حد 
بانک مرکزی، تحت سرپرستی علی . در اين زمينه کردند توان کمکهای شايانی 

تقريبأ از کنترل دولت خارج بوده و اگر همکاری فردی رضا نوبری که 
. کاردان و فداکار آن نبود، اصوالً  امکان ادامه مذاکرات فراهم نمی شد اعضای 

امکانات کافی بود  ی فاقد از نظر وجود کارشناسان حقوق بين الملل، تيم کارشناس
فوق  م همکاری توأم با فداکاری حقوق دانان جوان به دليل ضعفغو به ر

کمتر مورد توجه تيم » مضاعف تابعيت «االشعار، بعضی از مسائل نظير، 
مذاکره کننده ايرانی قرار گرفت و بعد ها به علت عدم امکان پيش بينی تمام 

گيری های فراوان واقع شد به طور کلی، تيم  مسائل، اسباب دردسر و خرده 
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رد، از شمار کارشناسی که در نخست وزيری مذاکرات را پشتيبانی می ک
تجاوز نمی کرد و اين در حالی بود که طرف مقابل فقط دهها  انگشتان يک دست 

طول  کارشناس به همراه وارن کريستوفر، معاون وزير خارجه وقت آمريکا در 
  ۷».مذاکرات، در الجزاير مستقر کرده بود

برای ملت فرهيخته ايران توهينی بزرگتر از اين متصور است که آقای نبوی 
برجسته بين المللی بوده  بگويد ما فاقد کارشناس، متخصص و حقوقدان مبرز و 

من قصد ندارم که متخصصان، کارشناسان و حقوقدانان برجسته بين المللی . ايم
الجزاير فهرست کنم که فهرست کردن آن از  ايران را در زمان امضای بيانيه 

  .حوصله اين مقال خارج است
عظيم کارشناسان، حقوقدانان و متخصصان با  اما کيست که نداند خيل

گفتن  درخشش آنها در تمام زمينه های علمی و تخصصی نياز به  -تجربه که
بر اثر توهين به آنها و ندانم کاری ها و استقرار ديکتاتوری، راهی ديار  -ندارد

سئوال اساسی . کرده اند غرب گرديدند و آنها نيز از اين نعمت باد آوره استقبال 
اين است که چرا با وجود همه نوع امکانات فنی، اقتصادی و حقوقی موجود در 

دست بدامن چند حقوقدان جوان عاری  کشور از آنها بهره نگرفتيد و بقول خود 
از تجربه و تخصص الزم در زمينه چنين کار عظيمی زديد و حتی تيم 

ف مقابل يک دست تجاوز نمی کرد و به عکس طر کارشناسی شما از انگشتان 
از همه نوع امکانات برخوردار بود؟ نيک می دانيد که عنوان کردن چنين بهانه 

دروغی بيش نيست و به قصد سرپوش گذاشتن به خسارت عظيمی که بر اثر  ای 
نبود تيم  علت اصلی . امضای قرار داد به ايران وارد کرده ايد می باشد

رارداد ديکته شده کارشناسی و تخصصی نيست، علت اصلی، اين است که ق
  . نداشت الجزاير نياز به کارشناس، متخصص و تيم های مجرب 

 
امضای چنين قراردادهايی در تاريخ کشور ايران کم سابقه نيست، 

قرارداد وثوق  ،و نه کارشناس و متخصص »آلت فعل دارد«امضای آنها نياز به 
اده وزير دارائي الدوله، تجديد قرارداد نفت در زمان رضا شاه و بدست تقی ز 

در هيچ کدام از اين  » من آلت فعل بودم«وقت که بعد در مجلس اعتراف کرد که 
قراردادها، کارشناسی نياز نبوده است قراردادها زمانی نياز به تيم مجرب و 

منافع ملی و حقوق ملت خود را در برابر  کارشناسی دارد که متصديان بخواهند 
اگر بخواهيم به هر قيمت که «: خود معترفيد خارجی ها حفاظت کنند وقتی شما
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نکشد، ممکن است ناچار به اتخاذ مواضعی شويم که  شده کار به بن بست 
   ۸».مطلوبمان نيست

و بعد وقتی از شما پرسيده می شود که مسئله را چگونه حل کرديد، پاسخ می 
» .گرفتيمچقدر ن ديگر مثل کاسب ها چرتکه نيندازيد که چقدر گرفتيم و «: داديد

در يک چنين حالتی نياز به کارشناس، متخصص و تيم فنی نيست و با وجود  ۹،
حقوقدانان دفتر  آقای دکتر مواليی که خود جزو . آلت فعل مسئله حل می شود

خدمات در الهه بوده است و تا حدی که در  جو سانسور و خفقان ايران ميسر 
اما قسمت «: کارشناسی می گويد  بوده در پاسخ به آقای نبوی در مورد نبود تيم

عمده ای از اين کاستيها به ضعف های مديريتی و عدم استفاده از کارشناسان و 
   ۱۰».ايرانی بر می گردد حقوقدانان ذيصالح 

شما به دنبال همکار و آلت فعل می گشتيد و نه نيروی کارشناس و حقوقدان با 
تجربه وطن خواه،  ن با طبيعی است که متخصص، کارشناس و حقوقدا. تجربه

ی شما صحه هنبود که چشم بسته به اوامر و نواآلت فعل شما نمی شد و حاضر 
  .بگذارد

که تابع (در هيچ کشور نسبتأ آزادی بانک مرکزی آلت فعل و کارگزار دولت 
کننده مسائل بانکی  نيست، بلکه تنظيم  )مسائل سياسی به نفع حاکميت خود هستند

و پولی و حافظ منابع پولی کشور و مستقل از دولت است که در حفظ سيستم 
  .همکاری و هماهنگی دارد پولی، بانکی کشور و امانتداری با دولت 

نظر به اينکه نامه های آقای نوبری رئيس کل بانک مرکزی ايران در زمينه 
الجزاير روشن و  با دولت در رابطه با قرارداد مسائل کارشناسی و همکاری 

  .صريح است، مرا از اظهار نظرهر گونه توضيحی معاف می دارد

 مکاتبات بانک مرکزی با دولت
آقای نوبری رئيس کل بانک مرکزی وقت ايران، قبل از آزادی 

آمريکا  گروگانها و امضای قرارداد الجزاير در رابطه با دارائي های کشور در 
و  ۲٤/۱۰/۵۹و خارج از آن و مسائل فی مابين اقتصادی در تاريخ 

 مفصل با توجه به ، مکالمات و مکاتباتی داشته که در آنها مشروح و ۵۹  /۲۷/۱۰
امکانات کارشناسی و فنی، راه حلهای موافق با منافع کشور و هشدار های الزم 

خواستن در حفظ منابع ايران و به هدر  و برای استمداد و کمک . داده شده است
ندادن دارائي و ذخاير ارزی کشور طی نامه ای مشروح همراه با فتوکپی نامه 
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ورای اسالمی ارسال کرده ساير منضمات الزم برای مجلس ش به نخست وزير و 
شامل تيغ ... که آنها نيز نظير گزارشات و نامه های رياست جمهوری و 

  . سانسور مجلس گرديد 

 

 به رجائی  رئيس کل بانک مرکزی نامه اول
  بسمه تعالی « 

برادر محترم جناب آقای محمد علی رجائي نخست وزير دولت جمهوری 
 اسالمی ايران

آن برادرمحترم و پيروتلفنگرام و  ۵۹ /۱۸/۱۰رخ مو ٤۷۳۲٤عطف به شماره 
ه /۳۰۹۷شماره  و تلگفنگرام  ۲۳/۱۰/۱۳۵۹ه مورخ /۳۰۹۰نامه شماره 

صبح امروز، گزارش اقدامات بانک و تصوير کلی از مسائل )  ۱۰/۱۳۵۹/۲٤(
  . تصميم مقتضی را می نمايد را باستحضار رسانيده و تقاضای اتخاذ 

مندرج در نامه عطفی فوق الذکر، به وکالی ايران و  در اجرای دستور آنجناب - 
بانکهای آمريکايی  نمايندگان بانک مرکزی ايران دستور داده شد با وکالی 

صرفا ً بمنظور دريافت نظرات بانکهای آمريکايی جلساتی تشکيل داده و نظرات 
ببعد  ۵۹ /۱۸/۱۰جلسات از روز  اين . آنان را به اطالع اين بانک برسانند

خالصه اهم نظرات دريافت شده از وکالی بانکهای آمريکا بشرح . کيل شدتش
چون به بانک مرکزی ايران اجازه صريح در مورد  بديهی است . زير می باشد

مذاکرات داده نشده بود لذا اختيار وکال و نماينده بانک مرکزی ايران محدود به 
  . بوده است نظرات بانکهای آمريکايی و انعکاس آن به ايران استماع 

 شرايط مورد درخواست بانکهای آمريکايی -۱ 
با صدور دستور اجرائي رئيس جمهوری اياالت متحده، ولی قبل از آزادی  -۱ 

ايران را به حساب  گروگانها شعب خارجی بانک های آمريکا کليه سپرده های 
د ويژه ای بنام بانک مرکزی الجزاير در بانک مرکزی انگلستان منتقل می کنن

  .ميليارد دالر خواهد رسيد   ۵ تا  ٤/ ۵ کل مبلغ قابل انتقال به حدود 
پس از آزادی گروگانها بانک مرکزی ايران دستور پرداختی صادر خواهد  -۲ 

حساب ويژه مبلغی  کرد و بر اساس اين دستور بانک مرکزی انگلستان از محل 
سنديکايی ايران کافی را که برای به روز آوردن کليه وامهای سنديکايی و غير 
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کل مبلغ پرداختی بدين منظور حدود . نمود باشد به بانکهای آمريکا منتقل خواهد 
ارقام دقيق پس از کنترل محاسبات بانکهای . ميليارد دالر تخمين زده می شود ۱

و اين ارقام را بانکها . بانک مرکزی ايران اعالم خواهد شد آمريکايی توسط 
  . ار نداده اندهنوز در اختيار ما قر

بانک مرکزی ايران کليه وامهای آمريکايی و وامهای سنديکايی را که حد  -۳ 
در . تضمين خواهد کرد اقل يک بانک آمريکايی در آنها مشارکت داشته باشند، 

روزهای نخست لغت وام بطور عام مطرح می شد و علی رغم اينکه در متن 
بکار رفته » وامهای ايران«يز لغت عام ايران ن ارائه شده توسط آمريکا به دولت 

بود، نظر طبيعی بانک مرکزی ايران و نيز نظر مشترکی که کليه شرکت 
نخست وزيری بدان رسيده بودند، بر اين بود که قاعدتا ً منظور  کنندگان جلسات 

که درخواست تضمينش شده است، وامهای دولت، » وام ايران«عبارت 
  .سسات وابسته به دولت بوده استمؤسسات دولتی، بانک ها و مؤ 

بر اساس اين استنباط هيئت مستقر در نخست وزيری، بانک مرکزی ايران 
را تهيه کرد و  آنجناب متن ماده واحده الزمه  ۵۹  /۱۸/۱۰برای اجرای دستور 

صبح ديروز طی تلفنگرام و نامه ای تقديم آن جناب نمود که درصورتيکه به 
  .اسالمی عرضه گردد لس شورای مصلحت تشخيص داديد، به مج

در تماسهايی که ديروز بعد از ظهر با وکالی بانک مرکزی ايران گرفته شد  -٤ 
بانکهای آمريکايی  و با وصول متن چندين صفحه ای موافقتنامه يی که توسط 

تنظيم شده و توسط وکال به بانک مرکزی ايران منعکس گرديده است و با 
مرکزی ايران ديگر برای بانک  وکالی بانک وصول تلکس های امروز صبح 

مرکزی ايران محرز شده است که منظور بانک های آمريکايی کليه وامهايی 
اعم از اينکه اين وامها به دولت و مؤسسات دولتی و  است که به ايران داده شده، 

يعنی اين شرط شامل وام های افراد ايرانی و . يا به بخش خصوصی بوده است
ممکن است وام خصوصی ايرانی نيز می شود که در مواردی های  شرکت 

ر فراری بوده و يا شرکتهای استفاده کننده از وام ضگيرندگان در حال حا
ورشکست و يا متوقف شده باشند، هرچند ممکن است عمال ً حجم اينگونه وامها  

  .در مقايسه با کل مبلغ مورد بحث قابل توجه نباشد
يعنی گذشته از نفس . بدين قرار امروز صبح تصوير مسئله به کلی تغيير يافت

شامل بدهی فراريان  عمل که چنين تضميناتی که احتماالً  همچنان که ذکر گشت، 
و يا شرکت های ورشکسته نيز می شود برای انقالب اسالمی ايران اصوال ً قابل 
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ی در اين باره صادر نشده رهنمود و دستور توجيه نيست، و از طرف آن جناب 
در قانون پولی و بانکی کشور نيز برای بانک مرکزی ايران چنين . بود

تضمين بدهی های بخش خصوصی پيش بينی نشده است و  اختياراتی در مورد 
لذا امروز صبح طی تلگرام و نامه ای از آن جناب درخواست شد تا ابالغ 

احده فوق الذکر که فقط مربوط به تصميم دولت به اين بانک، از تقديم ماده و 
پاسخگوی مسائل  تضمين بدهی دولت و مؤسسات دولتی بود و بنا بر اين 

مطروحه نمی توانست باشد و کمکی به حل موضوع نمی کرد، خودداری 
 . فرمايند

ً متن ضمانت نامه واصله از بانک های آمريکايی نشان می دهد که  - ۵  مضافا 
استحضار رسيد از نظر  عالوه بر آنچه که فوقا ً به ضمانت بانک مرکزی ايران 

ماهيت نيز غير قابل توجيه است زيرا مسائل متعددی از جمله موارد زير در 
  :آمريکايی گنجانده شده است متن ضمانتنامه از طرف بانکهای 

ضمانت فوق تضمين پرداخت خواهد بود نه تضمين مراجعه قبلی به بدهکار  - 
بايد رأساً  تمام  بدين ترتيب اين بانک . حواله اقساطاصلی جهت وصول و 

قراردادها را اداره کند و در هيچ موردی حق نخواهد داشت منتظر دريافت 
در رأس موعد از وجوه خود  بلکه . دستور پرداخت از بدهکاران اصلی باشد

متعهد به حواله اقساط خواهد بود و سپس نسبت به وصول معادل ريالی آن از 
  . ران اقدام خواهد کردبدهکا

در اين متن بانک مرکزی ايران بايد تضمين کند که هيچ قسطی را به علت  - 
  .مسائل ناشی از تغييرات مقررات ارزی به تأخير نيندازد

بانک مرکزی ايران بايد مصونيت خود را که ناظر به معافيت از توقيف اموال  - 
جهان قانونا ًبه رسميت  ورهای قبل از رسيدگی در دادگاه است و در اکثر کش

بدين ترتيب توقيف و تأمين اموال بانک . شناخته شده است از خود سلب کند
حقوقی در دادگاهها به آسانی ميسر خواهد  مرکزی ايران بدون درگيری های 

و امتياز طبيعی مصونيت عمومی که بانک های مرکزی دنيا از آن . شد
  .يران از بين خواهد رفتبانک مرکزی ا برخوردارند در مورد 

طبق متن پيشنهادی بانکهای آمريکايی، بانک مرکزی ايران به محاکم انگليس  - 
تعبير و تفسير خواهد  تمکين می کند و خود ضمانت نامه هم با قوانين انگلستان 

  .شد
  ضمانت بانک مرکزی ايران غير مشروط و غير قابل برگشت خواهد بود - 
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بانک مرکزی ايران اطالعات واصله و بخصوص متن عالوه بر ضمانت  -٦ 
خواستار تعهد دولت  پيشنهادی بانک های آمريکايی روشن کرد که اين بانک ها 

جمهوری اسالمی ايران مبنی بر پرداخت بموقع اقساط کليه وامها و نيز 
شرايط تعهد نامه دولت موارد زير  تضمينات بانک مرکزی ايران هستند از اهم 

  :است
  .دولت جمهوری اسالمی ايران بايد به محاکمه انگليس تمکين نمايد - 
  .تفسير و تعبير تعهد نامه دولت تحت قوانين کشور انگليس بعمل خواهد آمد - 
دولت بايد مصونيت های حال و آينده خويش و مصونيت های اموال متعلق  - 

  .خود را از خود سلب نمايد
که بنا بر نظر بانکهای آمريکايی، بانک اطالعات واصله روشن می کنند  -۷ 

مضاف بر آنچه در فوق  مرکزی ايران بايد به منظور تضمين تعهدات آتی خود، 
طرف آمريکايی . آمد، مبلغی به دالر نزد يک بانک ثالث بي طرف توديع نمايد

  .که اين بانک بانکی انگليسی باشد ترجيح خود را ابراز داشته است 
داشته بودند که اين مبلغ بايد به حدی باشد که در هر آن تعهدات بانک ها اعالم 

توافق بر تعداد . نمايد پرداختی کليه وامها را تا سر رسيد های چند سال بعد تأمين 
اين سالها ظاهراً  موکول به مذاکره فی مابين شده بود ولی آخرين اطالع حاکی 

دو سال اصل و بهره کليه  معادل حداقل است که بانک های آمريکايی سپرده يی 
ميليارد دالر  ٤/۲وامهای دريافتی ايران را ايجاب می نمايند که بنابر اين رقم 

  .برآورد شده است
  نظر مشورتی بانک مرکزی  -۲ 

اين رقم که بايد برای آينده توديع بشود، به يکی از سه طريق ذيل ميتواند انجام 
  :گردد
 ٤/۲حل سپرده های آزاد خود معادل نخست بانک مرکزی ايران از م -الف

بدهی های  حساب مخصوص «ميليارد دالر در حساب ثالث که توسط آنها 
نامگذاری شده است توديع نمايد و سپس مانده کليه داراييهای ايران » ايران

حساب الجزاير نزد بانک  به ) صرفنظر از مسائل مربوطه بدهی های گذشته(
  .انگليس منتقل شود

باز هم صرفنظراز مسائل ( ای آمريکايی نخست مبلغ فوق الذکر رابانک ه -ب
حساب «خود به  از حساب ايران کم کند، يعنی ) مربوط به بدهی های گذشته
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منتقل نمايند، سپس مانده دارائي ها را به حساب الجزاير نزد » مخصوص ايران
  .بانک مرکزی انگلستان منتقل کنند

ام دارائي های مورد نظر را به حساب الجزاير کليه بانک های آمريکايی، تم -ج
گروگانها و اخذ  در نزد بانک مرکزی انگلستان منتقل کنند و پس از آزادی 

تضمين بانک مرکزی ايران و تعهد دولت که در فوق شرح شد و تصويب 
مرکزی انگلستان و توسط اين بانک  مجلس شورای اسالمی به تشخيص بانک 

بي طرف توديع گردد، اقساط عقب افتاده وام ها نيز  سپرده مورد نظر در بانک
  .مانده کل در اختيار بانک مرکزی الجزاير قرار گيرد پرداخت شوند و سپس 

بدين ترتيب صورت ظاهر قضيه که داراييهای مورد نظر به بانک مرکزی 
قبلی فرق نخواهد  انگلستان می رود، حفظ خواهد شد ولی در باطن با مکانيزم 

. نی همه پول هيچ گاه واقعاً  بدست طرف الجزايری نخواهد رسيدداشت يع
مورد توافق قرار نگرفته است ولی  طرف فوق مورد مذاکره و به طريق اولی 

از متن پيشنهادی با بانک های آمريکايی به صراحت بر می آيد که منظور راه 
و نبايد  بديهی است که بانک مرکزی ايران نمی تواند بدينقرار . می باشد) ج(

رأسا ًدر اين مورد تصميم بگيرد و اتخاذ تصميم در اين مورد با آن جناب و 
  .ويژه نخست وزيری خواهد بود کميسيون 

اين نامه، يعنی فرمولی که روز های  ۲اکنون با عطف توجه به مطالب بند  -۸ 
امر و چگونگی باز  اول از طرف بانک های آمريکايی عرضه شد، تصوير کلی 

بطور کلی مکانيزم اجرائي اين . پرداخت بدهی های معوقه روشن تر می گردد
های تضمينی برای آينده که بايد در  امر با مکانيزم اجرائي مربوط به سپرده 

بانک ثالثی توديع شود، و در بند فوق در قسمتهای الف و ب و ج شرح شد، 
که در مورد اقساط های آمريکايی روشن می سازد  تفاوتی ندارد و بيان بانک 

عقب افتاده نيز هم اقساط بخش خصوصی مد نظر آنها بوده است، و هم مکانيزم 
  .بند ج را پيشنهاد می کنند اجرائي 

اين امر که در طول سال گذشته بانک مرکزی ايران برای اقساط اصل و بهره 
مؤسسات دولتی و  بانکهای آمريکايی شريک در وام های سنديکايی دولت و 

مليون دالر از ذخايرارزی آزاد خود حواله  ٤٦٤سته به دولت رقمی بالغ برواب
احتمال می رود که بانک های آمريکايی  کرده است، مبهم گذارده شده و اين 

بخاطر اينکه در مواردی بعنوان عامل وامهای سنديکايی عمل می کنند، خواسته 
طالبات خود تحت قرار ها ی غير آمريکايی مبنی بر وصول م اند تا تأييد بانک 
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را  دادهای فوق الذکر، کليه اقساط مربوط به بانکهای آمريکايی و غير آمريکايی 
يعنی اين رقم بايد جزو مبالغی باشد که مثال ً از طريق مکانيزم . دريافت دارند

آمريکايی قرار می  تحت کنترل بانک های ) ب(يا ) الف ( از نظر آنها يا ) ج(
  .گيرند

ز توافق در موارد فوق و پس از انجام اقدامات الزمه، مانده حساب پس ا -۹  
ايران قرار خواهد  ويژه در بانک مرکزی انگستان در اختيار بانک مرکزی 

  .گرفت
نکات تکنيکی زياد ديگری نيز از لحاظ مالی، بانکی و حقوقی وجود دارند  -۱۰ 

محاسبه نرخ های بهره  ه که از آن جمله اهم آن مسائل بسيار پيچيده فنی مربوط ب
  .و کارمزد و جريمه دير کرد و هزينه های دادگاهها و حق الوکاله ها می باشند

به بيان . اين امر بديهی است که کليه ارقام فوق الذکر تخمينی می باشند -۱۱ 
عدم مبادله هيچ  ديگر با توجه به قطع روابط مالی و بانکی در چهارده ماه و 

نوامبر  ۱٤وص در مورد ارقام يحتمل بزرگی که قبل ازگونه اطالعات، بخص
ارقام موجود در کشور . نگشته است حواله شده بودند ولی احياناً  دستور اجراء 

می تواند تفاوت هايی فاحش با واقعيات داشته باشد و بنابر اين قاعدتأ بايد پس از 
طالعات در بانک مرکزی ايران پس از دسترسی به کليه ا حسابرسی دقيق توسط 

  .مورد ارقام مورد بحث قطعيت حاصل شود
مضافاً  از برخورد بانکهای آمريکايی چنين بر می آيد که عمداً  عالوه بر  -۱۲ 

صورت حسابهای مالی  ماه گذشته از کارشکنی در مورد نفرستادن ۱٤آنچه در 
و ندادن اطالعات الزمه انجام داده اند حتی در مورد خود ارقامی هم که 

ًمی بايست ارائه می کردند، خست قا تمام بخرج داده و نه در متون ارائه  عدتا 
شده و نه در جلسات با وکالی بانک مرکزی ايران، علی رغم اصرار ما و قول 

آنها، تاکنون هيچگونه رقم و عدد مستندی ارائه نکرده اند  های متواتر و مکرر 
ه برای آينده می خواهند و از ميلياردی ک ٤/۲هيچ رقم ريزی از : و بعنوان مثال

  . ميلياردی که برای اقساط  گذشته طلب کرده اند، نداده اند ۱/ ۵ يا  ۱  
بنا بر اين امروز وضعيت فعلی چنان است که باوجود اصرار و پافشاری برادر 

کوچکترين اطالعی در مورد  محترم آقای بهزاد نبوی نه دولت آمريکا تا کنون 
های مسدود شده و يا توقيف شده ايران داده است و نه  کميت و کيفيت دارائي

اساسی حياتی برای توافق را که ذکر می کنند در  بانک های آمريکايی اطالعات 
اختيار گذارده اند و ارقام فعلی اکنون، در هاله ای از ابهام پوشيده شده اند و نمی 
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می رسد که بانکهای نبايد مبنای هيچگونه توافقی قرار بگيرند و بنظر  توانند و 
که حاوی  آمريکايی می خواهند در اين شرايط ابهام، موافقت نامه ای آنچنان را 

  .هيچ رقم و عددی نيست، بجلو ببرند
نکته ای که درخور ذکر می باشد و تاکنون در تاريخ بانکداری جهان بي  -۱۳ 

تی و وام تضمين اقساط آ سابقه بنظر می رسد، مسئله ماهيت توديع مبلغی برای 
گذشته از مسائلی که تا کنون در اين مورد ذکر گشت، ضرر . های ايران است

و » وثيقه«گذشته از محروميت از نقدينگی مبلغ  ايران در مورد توديع اين مبلغ، 
عدم امکان سرمايه گذاری پولی و تبديالت ارزی در محلهای مناسب با توجه به 

ت خواهد بود از تفاوت نرخ بهره زمانی و مکانی حد اقل عبار شرايط آتی 
سپرده فوق با نرخ وامهای و تعهداتی که ايران بابت آنها مجبور به توديع 

درصد در  ۱/ ۵ اين تفاوت بنظر می رسد بطور متوسط حدود . می گردد» وثيقه«  
  .سال باشد

حاصل سخن آنکه پس از انجام کليه اقدامات فوق، و با توجه به شرايط و  -۱٤ 
اساس دستور العمل  مکانيزمهايی که عرضه گشت باقی مانده حساب بر طرق و 

  .بانک مرکزی الجزاير در اختيار بانک مرکزی ايران قرار خواهد گرفت
 
  خالصه نظر -۳ 

و » طبقه«برای خالصه بحث و ارائه کردن عناصر اساسی مسئله بعنوان 
ناصر تحليل بايد ع جدا از هم بمنظور آسان کردن و ساده کردن » مقوله های«

در نهايت واقعيت امر يکی می باشند ) ج(و) ب(و ) الف(گفت که مکانيزم های 
به ايران در ازای امضای ) ۲/ ۵ + (۸/٤  -۱-٤/۲) =۲/ ۵ + (٤/۱و آن در دادن 

بديهی است که حالت . دولت، مجلس شورای اسالمی و بانک مرکزی خواهد بود
سالمی ايران و مجلس محترم است که دولت جمهوری ا فوق در صورتی 

شورای اسالمی تشخيص بدهند که امضای موافقت نامه ای که در فوق شرح 
و دادن تضمينات و تعهدات دولت و بانک مرکزی ايران و سلب همه گونه  گشت 

صالح جمهوری  مصونيت هايی که پيش از اين ازآنها برخوردار بوده ايم به 
جديد برای وام هايی که هيچ گونه اسالمی می باشد و نفس گرفتن تضمين 

حاکم بر رهنمود مجلس شورای  تضمينی در سابق نداشته اند مغايرتی با اصول 
  .اسالمی ندارد
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اگر تشخيص دولت و يا مجلس شورای اسالمی غير از آنچه در فوق بيان گشت، 
اول، با آزادی  يعنی از امضای موافقت نامه خود داری شود، در مرحله 

ميليارد دالر فدرال رزرو بدست خواهد آمد و در مورد سپرده  ۲/ ۵ گروگانها 
بالفاصله پولی به حساب بانک مرکزی  های اروپا، بانک های آمريکايی يحتمل 

اين امر بدان معنا نخواهد بود که ازاموال ايران . الجزاير واريز نخواهند کرد
ر پرداخت و است بلکه اگر بانک های آمريکايی از دستو سلب مالکيت شده 

انتقال آتی بانک مرکزی ايران در مورد سپرده ها، در حالتی که دستور انسداد 
رئيس جمهوری آمريکا لغو گرديده است، بهر دليل خودداری نمايند چون تنها  

بانک مرکزی ايران تا  دليلی که اين بانک ها برای توجيه عدم اجرای دستورات 
نوامبر رئيس  ۱٤ائه می دادند صرفأ دستورکنون به دادگاه های لندن و پاريس ار

  . جمهوری آمريکا بوده است
وکالی بانک مرکزی ايران بر اين عقيده اند که ادعای حقوقی ما بر عليه آنها 

بسيار بزرگتر خواهد  مستحکم خواهد بود و احتمال پيروزی از احتمال شکست 
  .بود

يعنی حال کردن کليه ممکن است در ظاهر شق ثالثی نيز بذهن بيايد  - ۱۵ 
حال آنکه، اين  . وامهای سنديکايی و پرداخت آنها بعنوان شق ثالث متصور گردد

شق خود در درون شق ثانی می باشد يعنی در بدترين حالت شق دوم که ما در 
نگرديم مجبور بشويم کليه مانده وام  هيچ کدام از دعاوی خود در دادگاه ها پيروز 

  .ها را يکجا بپردازيم
حال آنکه همچنان که در فوق بيان گشت احتمال پيروزی بدليل از بين رفتن 

بسيار قوی خواهد  موجد اصلی عدم پيروی از دستورات بانک مرکزی ايران، 
بود و در صورت باخت آثار اين باخت، در مدت زمان طوالنی تری بروز 

 انگليسیمتن . بر خواهد داشت خواهند کرد و تعداد کمتری از وام ها را در 
ی آمريکايی اين موافقت نامه بين چهارده بانک پيشنهاد ارائه شده توسط بانک ها

نکته بسيار مهم ديگر قابل . ايران بايد منعقد گردد آمريکايی و بانک مرکزی 
 ۵۱۰ذکر، مسئله کميکال بانک است که از طريق دادگاه ها قرار تأمينی به مبلغ

ر رف آمريکايی حل مسئله در مورد اين قرادالر در لندن گرفته است و ط مليون 
ايران کرده  ای جداگانه با بانک مرکزی  را موکول به امضای موافقت نامه

  .است



 ٤۱۲        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

حال بانک مرکزی ايران با تمام امکاناتی که دارد و با توجه به اينکه  بهر
و فصل اين  گروهی در حال حاضر بطور شبانه روزی در بانک مشغول حل 

و امشب نيز قرار است تعدادی از آنها در جلسه ويژه ی موضوعات هستند 
گروگان ها شرکت نمايند و  نخست وزيری کميته ی مسئول رسيدگی به مسئله 

اين گزارش و موارد ديگر ارائه دهند، در انتظار «توضيحات الزم در مورد 
نظرات دولت می باشد و در هر لحظه آماده  ارشاد آن برادر محترم و دريافت 

که پاسخگوی خواسته های دولت در حد امکانات خود باشد، بديهی است است 
آمد صرفأ در رابطه با دستور آن جناب و کميسيون ويژه نخست  که آنچه در فوق 

سپرده  وزيری در مورد حل و فصل مسائل مطروحه بين بانک ها مربوط به 
وجه به های بانک مرکزی ايران نزد شعب اروپايی بانک های آمريکايی، با ت

  .ضيق وقت تهيه و تقديم شده است
   ۱۱» با تقديم احترامات فائقه علی رضا نوبری

 

  نامه دوم رئيس کل بانک مرکزی به نبوی 
آقای نوبری رئيس کل بانک مرکزی نامه زير را  ۵۹  /۲۷/۱۰در تاريخ 

بهزاد نبوی  سه روز قبل از آزادی گروگان ها و امضای قرارداد الجزاير به 
مشاور و مسئول حل مسئله گروگانها نوشته که در آن هشدار های الزم را  وزير

  :قبل امضای قرارداد به وی داده است
 
 بسم هللا الواحد القهار« 

 جناب آقای بهزاد نبوی وزير محترم مشاور در امور اجرائي
پيرو نامه و گزارش اين بانک که کتبا ً تقديم حضور آن جناب شد و نظرات 

رسانده اند و گفتگوی  بانک مرکزی ايران که شفاهأ باستحضار شما  کارشناسان
تلفنی اينجانب با برادر آقای احمد عزيزی که در آن نظرات بانک مرکزی ايران 

يکبار ديگر نظرات صرفأ اقتصادی و  را بطور بسيار صريح ابراز داشتم، 
اطالع بانکی و پولی بانک مرکزی ايران را در مورد چند مسئله مشخص به 

اميد که تصميمات سياسی که اتخاذ خواهند فرمود، منافع  شما می رسانم بدين 
روز  -۱.اقتصادی کشور جمهوری اسالمی ايران را هر چه بيشتر ملحوظ بدارد

، نمايندگان اين بانک نظرات جامع بانک ۱۳۵۹ديماه  ۲٤چهاشنبه گذشته   
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ها که در نخست  گروگان مرکزی ايران را در جلسه کميسيون رسيدگی به مسئله 
وزيری تشکيل شده بود و در نامه ای خطاب به جناب آقای نخست وزير مرقوم 

  .کلی باتفاق نظر اتخاذ شد افتاده بود، قرائت نمودند، و توافق های 
نيمه شب چهارشنبه، جنابعالی به جلسه مزبور تشريف برده ايد و  ۱۲حدود  -۲  

ايران باز پرداخت  است که کليه وام های که تصميم گرفته شده «فرموده ايد 
را » گيرنده تصميم«بيان جنابعالی برای حاضران در جلسه مقام » .شود

  .مشخص ننموده است
کليه متخصصينی که از جانب بانک مرکزی ايران، که به موجب قانون  -۳ 

اند، آنجناب  اداره کننده ی ذخاير ارزی کشور است، در جلسه شرکت داشته 
  :در تصميم خود نداده ايد تغييری

پاره ای از وامهای ايران از خارج با نرخ بهره ثابت است که در حدود : الف
المللی هم اکنون  حال آنکه نرخ بهره در بازار بين . درصد می باشد ۷-٦مثالً  

درصد می باشد که در نتيجه بر روی اين وامها  ۲۲بر روی سپرده ها حدود 
اسالمی ايران نرخ بهره يی در  کار برای جمهوری ضرر مالی و غير قابل ان

مليون دالر   ۱۵درصد خواهد بود که برای هر يکصد مليون دالر وام،  ۱۵حدود 
ضرری است که به منافع مستقيم ملت مسلمان ايران  اين آن . ساالنه می گردد
 و هر گونه تصميم گيری سياسی بايد اين داده را در تحليل خود. وارد خواهد آمد

  .ببرد بکار 
بيان ديگر پرداخت زودتر موعد اين وام ها، اين خواهد بود که پولی را که : ب

سال آينده به بانک   ۸الی   ۵ ما بر فرض که مجبور شديم، بايد در عرض مثال ً 
آيا منافع . های سرمايه داری غرب بدهيم، هم اکنون دفعه واحده به آنها بپردازيم

می کنند و اين غير از آن چيزی است  ز اين ايجاب بانک های آمريکايی غير ا
که آنها می خواهند؟ در مقابل نفت ارزان که در زمان طاغوت به غارت می 

اينکه اين منافع اقتصادی ايران را . بدين طريق داده اند برده اند چند وامی نيز 
بدين طريق از دست بدهيم، تصميمی خواهد بود که به مطالعه و تعمق بيشتری 

  .احتياج دارد 
در مورد وامهای سنديکايی که نرخ بهره شناور دارند نيز بخصوص توسط : ج

استحضار آنجناب  آقای معاون ارزی و بانکی، نظر بانک مرکزی ايران به 
رسيد که درست است که بطور کلی می توان گفت تفاوت بهره روی اين وامها 

الی باز پرداخت قبل از موعد اقتصادی و م درصد است ولی از لحاظ  ۱/ ۵ الی ۱
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به خارجيان را بصرفه و صالح وضع فعلی اقتصادی کشور تشخيص نمی دهيم 
  :زيرا

کل رقم . از نظر ذخائر ارزی، کشور در وضعيت بحرانی قرار دارد -۱:ج
، ۱۳۵۹ديماه   ۲۳سپرده های مدت دار ارزی آزاد ايران در تاريخ سه شنبه 

رقم فوق ممکن است در ظاهر برای تقريبأ دو  گرچه. ميليارد دالر بود ٦۸۷/۲
اما نکته ای که بايد ياد آور شد، اين  ماه مصارف ارزی کشور کافی بنظر برسد، 

است که با توجه به بدهی های دولت و سازمان های وابسته به آن و حتی 
شده، به سيستم بانکی غير آمريکايی، قسمتی از  سازمان ها و شرکت های ملی 

. ميليارد دالر توسط اين بانک ها بعنوان پوشش تلقی می شود٦۸۷/۲اين 
محاسباتی که دو هفته پيش در حضور برادران نوربخش و اسد  بطوری که طبق 

اين  ميليارد دالر  ۷/۱هللا زاده انجام گزارش شد، کشور ميتواند فقط روی حدود 
  .سپرده ها بطور کامال ً آزاد حساب کند

ساً  فروش نفت همانطور که اطالع دارند اسا. لکتممنابع تأمين ارز م -۲-ج
که متوسط  بطوری . است که طی چهار ماه اخير ميزان آن ناچيز بوده است

البته طبق . مليون دالر در ماه بوده است ۲۵۰فروش نفت طی اين مدت کمتر از 
وجود درخواست کتبي ما هنوز  چون وزارت نفت با ( اطالعات شفاهی واصله 

درآمد حاصل از ) فروش را طی ماه های آذر و نيمه دی نداده است کتبأ رقم 
-۸/۱فروش نفت که طی دو ماه آينده وصول خواهد شد، مجموعأ چيزی حدود 

  . ميليارد دالر خواهد بود ۱/ ۵ 
متأسفانه مصارف ارزی ما که بخش عمده آن را واردات تشکيل می  -۳  -ج

سابق را حفظ  اشته، بلکه همان روند دهد، نه تنها از مهر ماه رو بکاستی نگذ
  .ميليارد دالر را تشکيل می دهد۲/۱-٤/۱کرده است و در ماه رقمی حدود 

موجودی فعلی برای دو الی سه ماه کافی بنظر ميرسد  بدبن ترتيب ظاهرا ً -٤-ج
بدين معنا که . آورد ولی بايد مخارج هزينه های جنگ تحميلی را نيز به حساب 

لحه و مهمات ما از خارج برای سه ماه آينده می تواند به حدود رقم سفارشات اس
  .ميليارد دالر بالغ گردد ۳
بنا بر اين اگر بنا بر تصميمی که اعالم فرموده ايد قرار باشد که کل وام  - ۵ -ج

 ۸/۲رقمی حدود  های خارجی کشور پس داده بشود با سيستمی که ارائه شده، 
د رسيد که کل ذخاير قابل مصرف ايران را حد ميليارد دالر بدست ايران خواه

خواهد ساخت و اين برای کشوری که  اکثر برای سه الی چهار ماه قابل اطمينان 
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از لحاظ ضريب اطمينان در  در حال جنگ با رژيم کافر بعث عراق است،
معتنابه ارزی برای مخارج فوری و حياتی کشور،  بودن ذخاير  اختيار

  . ی می تواند غير قابل توجيه باشدبخصوص هزينه های نظام
آن جناب اطالع داريد که وام های سنديکايی از مجموعه ئي از بانک های  -٦-ج

بر قطع رابطه با بانک  اروپايی و آمريکايی گرفته شده است و حتی اگر تصميم 
های آمريکايی باشد، پس دادن بخش اروپايی وام های گرفته شده، ديگر 

به نظر ما بايد با دقت کامل    ی سياسی هم ندارد وکوچکترين توجيهی حت
  .موضوع تفکيک وام ها را بررسی کرد

مسئله ی مهم ديگر جريمه های احتمالی ناشی از پيش تر از موعد پرداختن : د
ممکن است به مبالغ قابل  وام ها است که يحتمل بنا بر متون قراردادهای موجود، 

  .ين امر بايد به دقت بررسی شودتوجهی بالغ گردد و بنا بر اين، ا
مسئله ديگر پشتوانه اسکناس های منتشر شده کشور است که بر طبق قانون : ه

ارز تشکيل شود اگر  ٪ مجموع آن بايد از طال و  ۲۵پولی و بانکی کشور حد اقل 
ميليارد لایر بگيريم، حداقل بايد رقمی  ۱٤۰۰حجم کل اسکناس منتشر شده را 

و موجودی طالی ما بابت پشتوانه  د دالر از ذخاير ارزی ميليار  ۵ معادل 
ضمناً  يادآوری می شود که حجم اسکناس منتشر شده . اسکناس ها مسدود باشد

  .تواند باال برود فعلی با تورم و زمان می 
استقراض منوط به اجازه ی  ۸۰از لحاظ قانون اساسی ايران بر طبق اصل: و

که باز پس دادن  و بنابراين بنظر می رسد مجلس محترم شورای اسالمی است 
وامها قبل از موعد مقرر بخصوص با اين اهميت نيز اقالً  در مورد وام های 

  .بايد با تصويب قوه مقننه باشد مربوط  به دولت که بصراحت ذکر شده است، 
ی باز پس دادن وامهای بخش خصوصی از ذخاير ارزی بانک  مسئله:ز

طاغوتيان فراری  آنها که ورشکسته بوده و يا جزو مرکزی ايران و بخصوص 
محسوب می شوند نيز مطرح است که در نامه ی قبل توضيحات کافی عرضه 

  .شد
اينکه بدهيها ی خارجی سازمانها و مؤسسات دولتی و تحت کنترل دولت و يا : ح

مقرر باز پرداخت شود  مورد تضمين مؤسسات فوق بطور دربست قبل از موعد 
به استقالل مالی شرکتها و اينکه تعدادی از اين مؤسسات ممکن است  با توجه

در شرف ورشکستگی يا متوقف شده  ورشکست و يا متوقف شده باشند و يا 
باشند که در اينصورت وام دهندگان طبق مفاد قرارداد بايد وارد فرما شوند و 
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ه را وصول کنند، مستلزم تعمق بيشتر و مطالع فقط سهمی از طلب خود 
  .وسيعتری است

ميليارد  ۵۳۰ميليارد دالرکه متجاوز از   ۵ باز پرداخت قبل از موعد مقرر : ت
ايران که امری است  کزی لایر است بطور يکجا از محل ذخاير ارزی بانک مر

، و تأمين معادل ريالی آن و پوشش بودجه مناسب، مستلزم اقدامات بي سابقه
  .قانونی قبل از تحقق تعهد فوق است

اطالع برادر آقای  هديروز در مذاکرات تلفنی ب مجموعه ی نظرات فوق، -٤ 
بخواهد تا موضوع  احمد عزيزی رسيد و از ايشان درخواست شد از جنابعالی 

متأسفانه . کامالً  پخته نشده، از هرگونه اظهار نظر صريح خودداری فرمايند
  .را پخش کرد ديشب تلويزيون بيانات شما در اين زمينه 

به . به خاطر ضيق وقت و اينکه مطالب به جلسه ی امشب کميسيون بموقع برسد
  .بيان نظرات فوق اکتفا می شود

بديهی است نمايندگان بانک مرکزی ايران که به منظور دادن کمکهای فنی و 
در صورت لزوم  تخصصی در زمينه های پولی و بانکی در خدمت شما هستند 

  .داد توضيحات شفاهی ارائه خواهند
  ۱۲».عليرضا نوبری -با دعای پيروزی

 
کمی پيشتر توجه شد که آقای بهزاذ نبوی که بر اثر امضای موافقنامه، 

آمريکائيها که متن  فاقد هيچ عدد و رقمی و در شرايط ابهام تنظيم شده وسيله 
انگلسی آن معتبر شناخته شده است، ميلياردها دالر اموال ملت ايران را به هدر 

چگونگی حل مسئله گروگانها و تبرئه ی  و حال برای فرار از پاسخگويی به داده 
خود، در پيشگاه ملت ايران و جهان به چند بهانه ی واهی و دروغ توسل جسته 

  :عبارت بودند از بود که اهم آن 
 نداشتن اطالعات الزم و نيروی کارشناسی قوی -۱ 
  فاقد تيم کارشناسی حقوق بين المللی -۲ 
دسترسی نداشتن به امکانات بانک مرکزی و يا به تعبير صريح خودش  -۳ 

   خارج بودن بانک مرکزی تقريبا ً از کنترل دولت
  :که در نتيجه فقدان و يا کمبود سه عامل فوق

  امکان پيش بينی تمام مسائل وجود نداشته است - 
  مسئله طاغوتيان و فراريان مورد توجه قرار نگرفته  - 
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 توجه نکرده اند» تابعيت مضاعف«ن به مسئله حقوقدا - 
  ...و - 

صرفنظر از رد و بدل کردن تلفن گرام ها، بحثهای تلفنی و حضوری و شرکت 
مسئله بمنظور دادن  کارشناسان بانک مرکزی در جلسات کميسيون بررسی 

خدمات فنی و تخصصی الزم، متن دو نامه رئيس کل بانک مرکزی وقت ايران 
دولت ايران و آمريکا برای رجائي و نبوی  ضای موافقتنامه فيمابين که قبل از ام

ارسال شده است و بوضوح در آنها خطرات، ابهامات، احتماالت آتی و نيز 
هر نوع کمک تخصصی و پولی و  کارشناسانه و فنی و آمادگی دادن هشدارهای 

شرکت  اجازه بانکی، عليرغم اينکه بانک مرکزی را مسلوب االختيار کرده و 
مستقيم در مذاکرات را نداشت، خود بهترين تکذيب گفته های نبوی، رجائي و 

دو نامه ذکر شده بانک مرکزی  در . ديگران در رابطه به بهانه های فوق است
عالوه بر اينکه پيش بينی های محتمل و برداشتهای آمريکائيان از توافقنامه و 

الب زير نيز بوضوح تمام آمده بود، می کرده اند، مط اهدافی را که از آن تعقيب 
 :طبق موافقتنامه که توسط آمريکائي ها تنظيم شده

بر بانک مرکزی محرز است که پرداختها شامل حال ايرانيان فراری،  - 
  .است طاغوتيان، شرکتهای ورشکسته و يا متوقف شده بخش خصوصی 

رسيدگی دادگاه، مصونيت بانک مرکزی ايران از معافيت توقيف اموال قبل از  - 
  از آن سلب شده است

دولت جمهوری اسالمی ايران بايد به محاکم انگليس تمکين کند و ضمانتنامه  - 
  ها با قوانين انگليس تعبير و تفسير خواهد شد

 تفسير و تعبير تعهد نامه دولت تحت قوانين انگليسی انجام می پذيرد - 
 به خود را از خود سلب می کند دولت مصونيتهای حال و آينده اموال متعلق - 
بانکهای آمريکايی می خواهند موافقتنامه ای در شرايط ابهام و بدون هيچ عدد  - 

 و رقمی به نتيجه برسانند
بانک مرکزی با تمام امکانات خود آماده دادن هر نوع کمکهای فنی و  - 

  .تخصصی در زمينه پولی و بانکی است
 

حال که مسئله روشن شد که تمامی داليلی که بهزاد نبوی برای فرار از خيانتی 
که به ملت ايران روا داشته بی پايه و اساس بوده و علت اصلی همان قرار 

جای آن . مخفيانه با جمهوريخواهان و ريگانيان و آشکار نشدن آن بوده است
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از انتشار چاپ اول است که نامه يکی از مديران بانک مرکزی ايران که بعد 
برای  کتاب گروگان گيری و جانشينان انقالب برای اينجانب ارسال داشته اند،

متن نامه به شرح زير . مزيد اطالع خوانندگان محترم در اين اينجا آورده شود
 :است

پس از گروگان گيری تعدادی از کارمندان سفارت آمريکا و به دنبال مسدود «
عم از سپرده بانکهای ايرانی نزد بانکهای آمريکائی ا ( شدن دارائی های ايران

و نيز اموال خريداری شده متعلق به   -داخل و خارج از خاک آمريکا  –
لوازم نظامی خريداری شده تحت  سازمانهای دولتی و غير دولتی ايران از جمله

جلسات متعددی در باک مرکزی و نخست )  Foreign Military salesعنوان 
. وزيری به منظور راه يافت برای بيرون آمدن از مشکل مربوطه تشکيل گرديد

شرکت کنندگان در اين جلسات مديران و رؤسای ادارات بانک مرکزی و 
 :افرادی از نخست وزيری بودند

 نخست وزيری                        بانک مرکزی
 احمد غزيزی                عليرضا نوبری      

 علی معيری                          بهزاد نبوی
 )عضو کميسيون حقوق مجلس(مقدم                                    افتخار جهرمی 

 .و تعدادی ديگر                            خسرو يابی
 حسن مهدوی
 مسعود بامداد

 )اداره حقوقی بانک(اختراعی 
 ممقانی

 و تعدادی ديگر
در مذاکرات اوليه و بنا بر توافقی که گويا بين مذاکره کنندگان آمريکائی و 

بعمل آمده بود دولت آمريکا خواستار اخذ ) بواسطه يا بيواسطه(نخست وزيری 
بر همين اساس نخست . تضمين های جداگانه در مورد بدهی های ايران شده بود

صدور ضمانت نک مرکزی نسبت به بود تا با وزيری از آقای نوبری خواسته
نامه ای بدون قيد و شرط مبلغ مبنی بر تضمين پرداخت های آتی در مورد بدهی 

اين موضوع در جلسات متعدد  مورد بحث . های ايران به آمريکا اقدام نمايد
که در ( قرار گرفت و مديران بانک مرکزی با صدور چنين ضمانت نامه ای 

مخالفت نموده و استدالل آنها بر اين پايه ) فيد امضاء بوده واقه بمنزله چک س
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بود که تمامی وام ها و بدهی دولت ايران قبالً توسط وزارت دارائی تضمين شده 
و دادن تضمين مجدد به آن صورت بی معنی  ) سفته های صادر شده حتی ( 

اه  در در آخرين جلسه ای که در ساعات اوليه صبح يکی از روزهای آبانم. بود
دفتر نخست وزيری تشکيل گرديده بود و موضوع بحث يافتن راهی برای آزادی 
دارائی های ايران بود ناگهان آقای بهزاد نبوی وارد جلسه شده و اظهار داشت 

وقتی حاضران در جلسه بخصوص . که ايشان بيانيه الجزاير را امضاء کرده اند
آقای نبوی . و ناباوری نمودند نمايندگان بانک مرکزی اظهار تعتجب و ناراحتی

اين موضوع از دست ما هم خارج بود و بمن گفته شد که بيانيه : " اظهار داشت
 »  م.با تقديم احترام    ن  !  "را امضاء کنم و من هم آن را امضاء کردم

 
الجزاير توسط آقای بهزاد » موافقتنامه«و در واقع » بيانيه«چهار ماه از امضای 

  .گذردنبوی می 
به تصريح متن انگليسی آن و به تصديق صريح محتوای آن، موافقتنامه ای بين 

و علی االصل طبق  المللی بين دولت آقای رجائي و دولت آقای کارتر بوده است 
 .اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران که مقرر مي دارد

فقتهای بين المللی بايد به تصويب عهدنامه ها، مقاله نامه ها، قراردادها و موا«
 پنجم که مقرر  و اصل يکصد بيست و » اسالمی برسد) ملی(مجلس شورای 

امضای عهد نامه ها، مقاوله ها، موافقتنامه ها و قراردادها ی دولت «ميدارد 
مربوط به اتحاديه بين المللی  ايران با ساير دولتها و همچنين امضای پيمانهای 

اسالمی با رئيس جمهور يا نماينده قانونی ) ملی(شورای  پس از تصويب مجلس
و چون  .بايست به تأييد مجلس شورای اسالمی برسد اين موافقتنامه می » اوست

اين موافقتنامه مراحل قانونی خود را نگذرانده، غير قانونی و امضاء کنندگان آن 
عليه صدر  قابل تعقيب هستند و از جمله به اين علت و داليل ديگر آقای بنی

امضاء کنندگان بيانيه الجزاير آقايان بهزاد نبوی و رجائي به داليل ارتکاب 
 .مختلفی اعالم جرم کرد جرائم 

  

 نامه آقای نوبری به مجلس
آقای نوبری رئيس کل بانک مرکزی وقت ايران، چهار ماه بعد از 

 مضار که آثار بعضی از ) ٦۰يعنی اواخر ارديبهشت (امضای قرارداد الجزاير 
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آشکار گشته بود، نامه ای به مجلس جهت استمداد و ياری قرداداد الجزاير 
غارت رفته  خواستن از نمايندگان، جهت برگرداندن قسمتهايی از دارائي های به 

قبل  -ايران نوشت که عالوه بر پيوست نامه های خود به رجائي و بهزاد نبوی 
اه لندن و چگونگی حساب های دادگ «پيوست سومی بنام  -از امضای قرارداد 

صفحه به همراه داشت که ۱۲را در» ايران در بانک چيس منهاتان در زمان شاه
نيز مانند مدارک ديگر و بويژه نامه های رياست جمهوری  متأسفانه اين مدارک 

مشمول تيغ سانسور آقای هاشمی رفسنجانی گرديد و برای نمايندگان مجلس 
  :نوبری به نمايندگان مجلس به شرح زير است متن نامه آقای . قرائت نشد 
 ،مجلسمحترم نمايندگان  « 
تحقق چهار شرطی کرده بويد گروگان آمريکائی را مشروط به   ۵۲شما آزادی  

مصوبه ی مجلس شورای  . م امت بعنوان شروط حد اقل قائل شده بودندکه اما
اگر منظور از لغت . اسالمی در اين مورد به دولت آقای رجائی ابالغ شده است

به تحقق مسائل و اموری مشخص و معين در  شرط، منوط کردن امور و افعالی
زمانی متقدم باشد، بايد گفت که دولت به هيچيک از شروط چهار گانه ی مورد 
نظر امام و مجلس محترم برای امضای موافقتنامه الجزاير و آزادی گروگانها 

ين جا ست که اکنون هم که بيشتر از تحقق و فعليت نپوشانده است و شگفتی ا
 .شروط مورد بحث متحقق به نظر نمی رسندچهار ماه می گذرد، 

بيانيه «مجلس محترم، بايد گفت و به صراحت بسيار نيز گفت که باصطالح 
با بسياری از  نه تنها با مصوبه مجلس محترم منطبق نيست بلکه » الجزاير

در تناقض است، به منافع اقتصادی  اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
ايران را مخدوش نموده است و  ملی اين جمهوری لطمه شديدی زده و حاکميت 

که مسئولين حقوقی نخست وزيری آن را چون قانون ناسخ قانون مصوب  اعجب
زمان  نفتی جمهوری اسالمی ايران در مورد لغو قراردادهای شورای انقالب 

اينها را . لی شدن صنعت نفت بوده اند، تلقی می کنندطاغوت که مغاير با قانون م
  دولت آقای رجائي : بصراحت بسيار بشما نمايندگان محترم ملت بايد گفت که 

 تطهير آمريکا
گرچه در شرط اول مجلس مقرر شده بود که آمريکا همواره دخالت های  -۱ 

ند که از اين تضمين ک گوناگون در امور داخلی ايران کرده است و بايد تعهد و 
پس دخالت ننمايد، آنچه در بيانيه آمده حاکی از اين است که اصوأل سياست 

از اين پس هم به همين ترتيب خواهد  آمريکا بر عدم مداخله استوار می باشد و 
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و بدين ترتيب دولت آقای رجائي با امضای بيانيه، هر آنچه را که در باره  !بود
  !!نموده و آمريکا را تطهير کرده است  شده تکذيب مداخالت آمريکا گفته 

زاد گذاشتن تمامی سرمايه های آ"شرط دوم مصوبه ی مجلس  از جمله  در  -۲
اعالم شده است که گفته و صدای بلند ، حال آنکه بارها و بارها بآمده بود "ايران

ميليارد دالر  ۸ظاهری و مشروط مبلغی کمتر از  فقط در مقابل رفع مسدوديت
ن، دولت آقای رجائی دستور آزادی گروگان دارائی های ايران، و نه تمامی آز ا

 .ها را صادر نموده است
تا  "و ابطال احکام توقيف صادره از طرف دادگاه های آمريکا" الغا " شرط 

 .کنون تحقق نيافته است
آبان در مورد کليه روابط مالی  ۲۳روز قبل از  عادی"شرط بازگشت به شرايط 

معلوم نيست که از نظر آقای نبوی بچه شکلی صورت تحقق يافته  "نفی مابي
ميليارد دالر از کليه  ۸/۲مبلغی در حدود  زيرا بانک مرکزی ايران تا کنون فقط

 !و طال و غيره را بدست آورده استدارائی ها 
لغو ابطال تمامی " مبنی بر  شرط  سوم مجلس شورای اسالمیمورد در  -۳

اکنون که چهار ماه  نه در زمان آزادی گروگانها و نه حتی بايد گفت که" دعاوی
 ۴۰۰از آن تاريخ می گذرد اين شرط به هيچوجه و در هيچ مورد از حدود 

 .مورد دعوی تحقق نيافته است
ادن اموال باز پس د"هارم مجلس شورای اسالمی مبنی بر در مورد شرايط چ -٤

که يک دينار هم باز  است » اظهر من الشمس«نيز  "شاه معدوم و بستگان وی
پس گرفته نشده و بيانيه نيز در اين مورد آنچنان زيرکانه نوشته شده است که 

قرار است که اگر اموالی شناسايی  طبق بيانيه ! براستی شگفتی آور می باشد
ردند و يا بر عليه فردی از بستگان شاه معدوم اقامه دعوی در محاکم آمريکا ک

امری . از دادگاه های آمريکا اموال پس داده می شوند شود، فقط با صدور حکم 
که بهر حال به يک معنی از شدت بداهت، خنده آور است و معلوم می نمايد که 

و وای که گمان می پس جمالت پر زيور، برای فريب مردم نگاشته شده اند  در 
 !بر امپرياليسم را سر دهند" پيروزی بزرگ "برند می توانند نويد 

گزارش مقايسه مصوبه ی مجلس اسالمی در مورد شرايط " ال، چون به هر ح
دولت  ۱۹۸۱ژانويه  ۱۹مورخ  های با بيانيه  آزادی گروگانهای آمريکائی

جناب آقای رئيس " اد مربوطهجمهوری دموکراتيک مردم الجزاير و ساير اسن
ی در اختيار شما است، از شرح مفصل مغايرتها با اين نتيجه گيری در م جمهور



 ٤۲۲        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

گذرم که به هر حال نمی توان چشم و گوش بر آنچه خوانده و شنيده می شود، 
فرو بست و بدون در نظر گرفتن منافع حياتی جمهوری اسالمی ايران و امت 

 .حمايت لفظی و قلبی کرد" بيانيه"اسالم از 
مفهوم سخن آقای  ،با توضيحات فوق ، هر چند به اجمال تمام عرضه گشت

ز با دادن اولويت تام، به نقل ا "موارد اختالف"در شرح بهزاد نبوی که 
رئيس بانک مرکزی عمل آزادی  مثالً  ": فرموده اند۳۱/۲/۱۳٦۰اطالعات 

صريحا ً به خود ما گفته  گروگان ها را يک خيانت تلقی می کند و اين مسئله را 
ير که چنين افکاری دارد، چطور می تواند بيانيه الجزا خوب طبعأ شخصی . است

را دنبال کند و خود را مسئول بداند؟ چگونه می تواند اين کار را به يک امر 
ايشان . آشکار می گردد "چون اصال ً به آن معتقد نيست. ندآميز برسا موفقيت 

که  عالماً  وعامداً  خلط مبحث نموده و امر آزادی گروگان ها را با مخالفتی 
سبت به بيانيه ابراز و اظهار داشته اينجانب به داليل شرعی و قانونی و عقلی ن

آيا جای آن نيست . اند ام به قصد تخطئه در يک مقوله بهم بافته و در هم آميخته 
 :از سوره مبارکه ی مائده را نقل کنيم که فرمود ۱۳که آيه 

يثَقَهُْم لََعنَّهُْم َو َجَعْلنَا قُلُوبَهُْم قَِسيَةً  فُوَن الْ  فَبَِما نَْقِضِهم مِّ َواِضِعهِ يَحرِّ َو نَسوا  كلَِم َعن مَّ
نهُمْ  ُروا بِِهَو ال تََزاُل تَطلُِع َعلي َخائنٍَة مِّ ا ُذكِّ مَّ    ...َحظًّا مِّ

پس به خاطر نقض پيمان خويش، لعنتشان کرديم و بدان نقض ايشان را سخت 
ز سخنانی واضع خود بر می گردانند و بخشی ااينان سخن ها را از م. دل کرديم

زمانی نمی گذرد که . رندمی شوند، از ياد می ب بدانها تذکار و هشدار دادهرا که 
 ...بر آن آگاه نگردی) ) ص(پيامبر (انتی نکنند و تو در آن خي

حال اگر اين حقيقت بر شما نمايندگان محترم ملت نيز آشکار گردد که امضا  
لدوله و قرار ديماه ا بيانيه بطور خود آگاه يا ناخود آگاه خود را با وثوق  ی کننده

و مضافاً برای توجيه وثوق الدوله مقايسه کرده ۱۹۱۹ خود را با قرارداد ۱۳۵۹
عمل خود حتی از رهبر انقالب نيز حقيقت را کتمان ساخته است، يقيناً با امعان 

و دقت تمام در مسائل و مطالب مطروحه و زمينه ی گسترده اتهامات  نظر
م خطر ها و اگر به دو نامه ضميمه که اعال دوارده  تفحص و تعمق خواهيد نمو

فرصت يعنی پيش از آزاد شدن  "از دست رفتن"را پيش از  و هشدار ها 
رجائي  گروگانها، با استدالالت علمی و اقتصادی و بانکی و حقوقی برای آقايان 

و نبوی بيان و حجت را تمام کرده است مراجعه فرماييد، تصديق خواهيد فرمود 
انسان متعهد مسلمان بتواند با  که مسئله بسيار بزرگتر و عميق تر از آن است که 
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از اينجانب  و بنابراين يقيناً از اينجانب .آنها بگذرد کنار عين ازسکوت و غمض 
 .که چنين کنم  در مقام مسئوليت اجرائي که بر عهده دارم، نخواهيد خواست 

 :بزرگ ما را که فرمود) ص(در حقيقت اگر اين پيام پيامبر
می وقتی بدعت " إذا ظهرت البدع فللعالم أن يظهر علمه و االفعانه لعنة هللا  

 )علم خويش را اظهار(کند و اگر آشکار گذارند بر عالم است که علم خويش را 
 "نکرد، لعنت خدا بر او باد 

در مورد علم بمعنای عام کلمه بگيريم يعنی دانش در زمينه امور ] اگر[
بر  علم قبول کنيم، حقوق بين المللی را نيز در محدوده یاقتصادی و بانکی و 

خصوص ب زمينه ها و نب بوده است که آنچه دراينهمکاران و خود اين جا
 .بدون کوچکترين ادعايی اظهار کنيم بانکی می دانيم،  پولی و  مسائل ارزی

بدينقرار خطوط اساسی مسئله ای که برای شما مطرح گشته اين است که از 
جمله در زمينه ی اضرار به بيت المال، بخطر انداختن و بحرانی ساختن 
وضعيت ارزی کشور در اوج جنگ، خدشه وارد آوردن به پشتوانه ی قانونی 
 اسکناس، باز پس دادن اموال طاغوتيان فراری و ورشکستگان، خطر مخدوش
ساختن استقالل حقوقی و مالی شرکتها و خطر يک کاسه کردن کليه مؤسسات و 
کليه دارائی ها و بدهيهای اين مؤسسات با همديگر و بخصوص خطر پرداختن 
بدهيهای اين شرکتها که تعدادی از آنها را می شد وارد غرما کرد به خارجيان، 

 اسالمی برای بازپساخذ مجوز قانونی يعنی اجازه ی مجلس شورای  به و نياز
دادن وامها بموجب اصل هشتاد قانون اساسی جمهوری اسالمی و نياز به مجوز 

برای برداشت از حساب های بانک مرکزی ايران از پيش هشدارها داده  قانونی
که در گوش خودکامگان مسموع نيافتاد و آنوقت  شده بود ولی هزار افسوس 

نافع جمهوری اسالمی ايران حفظ بيش اکنون به خاطر اصرار ما مبنی بر حفظ م
ليون دالر دارايی ارزی که مال ما است ولی اکنون در لندن در يم ۱٤۰۰  از 

از  ميليارد دالر   ۵ حدود خارج از کنترل و اختيار ما قرار دارد، و آزاد ساختن
از در  ،است و توقيف دارائي های ما که هنوز و هنوز در خاک آمريکا مسدود

سازند که بقول  مخالفت در می آيند و مسئله را به نحوه ی ديگری منعکس می 
 "دنبال نمی کنند"را  "بيانيه الجزاير"بهزاد نبوی مسئولين بانک مرکزی آقای 

بقيه ی پول های مسدودی به  اگر منظور از دنبال کردن تجويز پرداخت 
! مورد تأييد ما نمی باشد "یدنبال کردن"بديهی است که چنين  آمريکائيان است،

گونه دانش و سابقه فرستادن گروه سه نفره بدون هيچ اگر منظور از دنبال کردن 
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حداقل قابل قبول در اين زمينه به الهه برای تعيين پنج ميليارد "و تجربه ی در 
ما نمی باشد، ولی اگر منظور از  مورد تأييد "دارايی ايران است، بديهی است که 

حسرت بار و تالش برای  ، دنبال کردن پول های ايران با چشمان  "دندنبال کر"
جلو گيری از اتالف و حيف و ميل آن و ممانعت از تکرار مواردی مشابه 

ايتاليائي ها عالوه بر آمريکائيان باشد،  پرداخت نود مليون دالر به ژاپنی ها و 
وز در تالش و همکاران صديق و فداکار و متعهد بانک مرکزی ايران شبانه ر

 لطف خدای عزوجل خواهند بود  ايثار هستند و به 
آنجا که خدا بخواهد، ادامه  حد توان انسانی، و تاآری، اين تالش ها، تا سر

تالش برای تعقيب حقوقی بانک های متجاوز آمريکايی و بي  .خواهند يافت
تالش برای باز پس . خواهد يافت  اعتبار کردن آنها در محاکم اروپايی ادامه 

ميليارد دالری بين  ٦/۳گرفتن پرداخت های نا حق و ناروائي که از محل 
د ، هر چن، ادامه خواهد يافترزرو توزيع شده ی توسط فدرال مدعيان سنديکاي

آقای رجائی البد به قياس هالل احمر و بنياد امور جنگ زدگان، در حضور 
شايد بانک مرکزی ديکری باز " کارشناسان بانک مرکزی ايران بگويند، که 

و قياسی که فاجعه آميز است زيرا واضح و بديهی است که وظايف هالل "! کرد
و اصوالً دو  احمر از پايه با وطايف بنياد امور جنگ رزدگان متفاوت است

و هر چند آقای رجائي به صراحت  مقوله جدا از هم و غير قابل مقايسه هستند
همکاران بانک مرکزی ايران  بسيار که برای ما بهت آور بود ما را در حضور 

محکوم کنند که چرا ارقام و اسناد مربوط به اين امر را در اختيار جناب رئيس 
نقدی بر موافقت نامه «بتوانند مقاله  کارشناسان جمهوری قرار می دهيم که 

را بنويسند تا بعنوان ضميمه نامه رياست جمهوری به مجلس  ۱۳» الجزاير
  .عرضه گردد  شورای اسالمی 

آری، اين تالش ها، تا  آنجا که خدا بخواهد، ادامه خواهند يافت، هر چند آقای 
کنند و  رجائی مسئولين بانک مرکزی را محکوم کنند که چرا مصاحبه می

حقايق را، يا به زعم ايشان مطالب نا اميد کننده را به مردم می گويند و بيشتر از 
را در اختيار " آمار ارزی" آن، ما را محکوم می کنند که چرا به قول ايشان 

رئيس جمهوری قرار داده ايم که در سخنرانی ميدان آزادی خود باطالع عموم 
خاطر تصميم غلط آقای رجائی، بسطح ملت برسانند که ذخاير ارزی ايران ب

 .چهار ميليارد دالر افت کرده است
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اينجانب بعنوان بنده اي از بندگان خدا و بنا بر  ،مردم نمايندگان محترم 
خود احساس می کنم  مسئوليتی که از لحاظ اسالمی و انسانی و ميهنی بر دوش 

اعتقاد خويش را اين از شما گوشه ای از مسائل را مطرح ساختم و نمی توانم 
می توانستيم ابزار و مهمات  پنهان بدارم که اگر اصرار ما پذيرفته می شد، 

به جای آنکه  ،۱٤جنگی را که مدتها قبل خريده و پولش را پرداخت کرده بوديم
بخس بفروشند و پولش را هم يحتمل تا مدتها ندهند،  اکنون به آمريکائيان به ثمن 

آيا وضعيت جنگ . ا، در الجزيره دريافت کنيمدر همان زمان آزادی گروگانه
غير قابل برگشت، تغيير جدی بسود ما نمی يافت؟ آری ما می توانستيم  بطور 

و  حتی آن دسته از ابزار و سازو برگ جنگی را که مورد نياز ما بود 
قراردادهايش را دولت غير قانونی بختيار لغو کرده بود، به دلخواه و انتخاب 

 ...وريم می توانستيمخود بدست بيا
شايد بی جا و بی مورد نباشد که از شما که در اجرای اصل  نمايندگان محترم،

" شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران سوگند ياد کرده ايد که به 
پاسدار حريم اسالم و " پايبند باشيد و تعهد نموده ايد که " حفظ حقوق ملت

و مبانی جمهوری اسالمی باشيد، " المی ايراننگهبان دستآوردهای انقالب اس
بعنوان يک مسلمان هموطن درخواست نمايم که حال که از جانب پاره ای از 
مسئولين اجرائی اين جمهوری و ديگران ادعای مکرر در مورد نقض مصوبه 
ی مجلس محترم توسط امضاء کننده ی بيانيه شده است، رسيدگی به امر تخطی 

خود را در دستور کار فوری خويش قرار دهند و  و تجاوز از مصوبه ی
بخصوص برای مردم ايران جای شگفتی بسيار است که چرا ال اقل پس از 
 اعالم جرم رياست جمهوری، اين کار انجام نگرديده و يا حتی مطرح نشده است

نباشد که از آن مجلس محترم درخواست شود حال که  و همچنين شايد نا بجا  
ی در جلسه غير علنی در مورد گروگان ها يک طرفه به قاضی آقای بهزاد نبو

اند و البد به زعم خود راضی نيز باز گشته اند، به اينجانب نيز امکان داده  رفته 
ارزی، و نه  شود به عنوان فردی مطلع و متخصص در زمينه های پولی و 

د، اطالعات ايجاد نماي یبعنوان مقام اجرائي که محدوديت آئين نامه يی و مقررات
در و در خواست نمايم که اگر  خود را در اختيار نمايندگان محترم قرار دهم 

سخنان آقای نبوی بخشی نيز به بانک مرکزی و مسائل پولی اختصاص يافته 
گوش کردن به نوار و اطالع يافتن از مضمون  است، امکان آن داده شود که با 

 .مايندگان محترم برسانمسخنان پاسخ مناسب را تهيه کرده به آگاهی ن
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بديهی است اگر عده ای بر اين اعتقاد باشند که بنا بر قانون اساسی و آئينامه 
مجلس فقط مقامات خاص حق حضور در جلسات رسمی مجلس را دارند، می 

 .توان جلسه ای بصورت غير رسمی برای نمايندگان تشکيل داد
د و در يد، و رسيدگی بعمل آپذيرفته گردن د ونها مسموع افت اگر اين درخواست 

خيال  مورد بيانيه ها تکليف قطعی تعيين گردد، آنوقت مسئولين اجرائي با راحتی 
 ٤/۱و دلگرمی بسيار طبق رهنمود های مصوب نمايندگان ملت در مورد 

ميليارد دالر توزيع  ٦/۳  ميليارد دالر آمريکا و حتی   ۵ ميليارد دالر لندن و حدود 
دعوای اقامه شده، برای احقاق  ٤۰۰مورد ادعا و بيش از  ۲۰۰۰شده و بيش از 

بين المللی جمهوری اسالمی ايران به تالش و  حقوق ملت ايران و فقط حيثيت 
ادامه خواهند داد و اجازه کوچکترين اضرار به بيت المال را  خويش کار عظيم

د کردن ها جواب کسانی که سعی در مرعوب ساختن ما با تهدي نخواهند داد و در 
مطبوعات  می کنند که به خالی کردن ميدان، آنچنان شود که باز سيل مقاله ها در 

می گوئيم   ۱۵» !معامله با ايران زياد هم کم سود نبوده«خارجی جاری شود که 
 : در هر حال. در پيشگاه تاريخ بقول امام، ميزان رأی ملت است

 ست در جريده عالم دوام ماثبت ا   هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
با نوع جديد » نا هماهنگی«و بصدای بلند اعالم می کنيم که اگر گناه ما 

 .است ما بدين ناهماهنگی افتخار می کنيم» قرارداد وثوق الدوله«
 .اللهم انی اخلصت بانقطاعی اليک و اقبلت بکلی اليک

. بسوی تو پيشی جستم  خداوندا از آنچه جز تو است به تو بريدم و با همه وجود    
  ۱٦»عليرضا نوبری

 :ضميمه
 )صفحه ۹(به آقای محمد علی رجائی  ۲۴/۱۰/۱۳۵۹ه مورخ /۳۱۰۵۰نامه شماره  -۱
 )صفحه ۵(به آفرياالی بهزاد نبوی  ۲۷/۱۰/۱۳۵۹ه مورخ /۳۱۳۷نامه شماره  -۲
 ۱۲( "يا چگونگی حسابهای ايران در بانک چيس منهاتان در زمان شاه دادگاه لندن -۳ 

 ).صفحه
 

دادگاه لندن يا چگونگی حسابهای ايران در  پيوست سوم نامه آقای نوبری يعنی 
 ۵۵۰بانک چيس منهاتان در زمان شاه در روزنامه انقالب اسالمی شماره 

درباره ثروت باد آورده ای که » ديدگاه غرب«، تحت عنوان ٦۰خرداد  ۷مورخ 
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» چيس منهاتان «مريکايی و از جمله بر گنجينه های بانکهای آ» بيانيه الجزاير«
  .افزود مطالعه کنيد

   
نظر به اينکه بانک مرکزی به موجب قانون اداره کننده ذخاير ارزی و 

طرف ديگر  تنظيم کنند سيستم پولی و مالی کشورو امين دولت و ملت است و از 
کارشناس و متخصص ذخاير ارزی، پولی و بانکی و تضمين کننده قراردادها و 

لذا دو نامه رئيس کل بانک  معامالت مهم ايران با کشورهای ديگر می باشد 
به عنوان نظريه  و نيز به نمايندگان مجلس، مرکزی به آقايان رجائي و نبوی
بطور کامل آوردم تا  را » بيانيه ی الجزاير«متخصص و کارشناس در زمينه 

که با امضای آن  معلوم شود که بر متخصصين و کارشناسان از پيش معلوم بود
دارائي های ارزی و منابع و ذخاير مالی  چه بالی عظيم جبران ناپذيری متوجه 

کشور است و همه اين هشدارها، پيشنهاد ها، توصيه و راه حلها به منظور دست 
امضای عجوالنه قرار داد و تعمق بيشتر و سنجيدن خطراتی که  نگهداشتن از 

است  اتمام حجت که گفتنی ها گفته شده  متوجه کشور است و دست آخر بمنزله
ولی افسوس و صد افسوس سر انجام با حذف رئيس کل بانک مرکزی و سپس 

نمازی، نوربخش و صادقی  رئيس جمهور منتخب ملت ايران دارو دسته آقايان 
در مذاکره ای که اينجانب با آقای دکتر . تهرانی بانک مرکزی را تحويل گرفتند

وقتی بانک مرکزی را تحويل : اظهار داشت دن داشتم صادقی تهرانی در لن
گرفتيم، مشاهده شد که الحق واالنصاف آقای نوبری بانک مرکزی را بنحو 

  )نقل به مضمون( ۱۷کرده بود شايسته ای اداره 
ی که ضميمه در پايان اين قسمت الزم است که حداقل فهرست سه مطلب مهم

که هر کدام از آن قسمتهايی از  د،بو نامه آقای نوبری به نمايندگان مجلس
بانکداران آمريکايی را نشان می دهد و هر  چگونگی غارت اموال ايران وسيله 

سه مطلب، در آن دوران در روزنامه انقالب اسالمی درج گرديده است برای 
محققين آورده شود تا بهتر معلوم شود که دولت آقای رجائي با  عالقمندان و 

ايران  ر، چسان به غارتگريها و حيف و ميل اموال ملت امضای قرارداد الجزاي
وسيله آمريکايی ها برايشان قانونی و مشروع ساخت و کوشش های بانک 

سه مطلب به قرار . داد مرکزی را در بازپس گيری حقوق مشروع ايران به هدر 
  :زير است
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زمان دادگاه لندن يا چگونگی حسابهای ايران در بانک چيس منهاتان در « -۱ 
، تحت عنوان ٦۰خرداد  ۷مورخ    ۵۵۰، در روزنامه انقالب اسالمی شماره »شاه

بر گنجينه های » بيانيه الجزاير«در باره ثروت باد آورده ای که » ديدگاه غرب«
  .افزود آمده است» چيس منهاتان«جمله  بانکداران آمريکايی و از آن 

نقل شده  ٦، شماره ۱۲ری اين مطلب که از مجله بررسی بين المللی ارزی، س
شاه که متعلق به  است نشان می دهد که روابط مالی بانک چيس منهاتان و 

که در آن ديويد راکفلر  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸خانواده راکفلر است به بعد از کودتای 
نقش مهمی بر عهده داشت، بر می  ۱۹۵۳  در برگرداندن شاه به قدرت، در سال 

چيس منهاتان دعوايی را در دادگاه ناحيه ای  ، بانک۱۹۷۹در دسامبر . گردد
هدف بانک جلوگيری از پی گيری . دولت ايران مطرح ساخت نيويورک بر ضد 

از ۱۹۷۹  ايران برای باز يافتن سپرده های مسدود شده توسط کارتر در نوامبر 
چيس کوشش می کرد که دستور منع رسيدگی به شکايت . طريق دادگاه لندن بود

دانست که قانون انگلستان حق پا به  دگاه لندن را بدست آورد، اما می ايران در دا
پا کردن را نمی شناسد و تشويق دادگاه های انگليسی به پذيرش چنين حقی بسيار 

به چگونگی اداره دارائي های ايران در زمان شاه و به  اين مقاله . دشوار است
موال ايران می پردازد و بخشی از کاله گذاريهای چيس با دارائي ها و غارت ا

  . صدد است که مابقی آنچه را که مانده است نيز قانونأ غارت کند در 
» !!معامله با ايران کم سود هم نبود«مطلب دوم مقاله ای است تحت عنوان  -۲ 

الجزاير می پردازد و  اين مقاله به بررسی نتايج مالی حاصل از امضای قرارداد 
قرارداد الجزاير چه شور و شعفی به بانکداران نشان می دهد که با امضای 

بلعيدن ذخاير ارزی و ساير اموال ايران  آمريکايی دست می دهد و چگونه به 
  .پرداخته اند

 ۱۹۸۱مقاله فوق نوشته هرمن نيکل است که از مجله فورچون، فوريه 
، ص ۱۳۶۰  فروردين  ۲۰، به تاريخ ۵۰۹  نقل شده و در انقالب اسالمی شماره 

  .درج گرديده است ۷و ۳
که در » دادگاه لندن و حذف رئيس کل بانک مرکزی ايران«سومين مقاله،  -۳ 

، ص اول ۱۳۶۰خرداد  ۷، مورخ ۵۵۰سرمقاله روزنامه انقالب اسالمی شماره 
اين مقاله به تشريح چرائي، بر کناری رئيس کل . و سوم، درج گرديده است

انک در زمانی که رئيس کل بانک ب بانک مرکزی و تحت کنترل در آوردن 
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مرکزی برای پی گيری دعاوی ايران عليه بانک های آمريکايی و اثبات استقالل 
  .نهايت اثبات حقانيت ايران است، می پردازد بانک مرکزی که در 

عالوه بر آن به توضيح دستور انسداد کارتر و استفاده از قانون اضطرار و 
های آمريکايی بايد  هر شعبه خارجی بانک  که«قانون فدرال رزرو  M مقررات

و بنابر آن » دارائيها و بدهی هايش را از شعبه مادر در خاک آمريکا جدا کند
اروپايی بانک های آمريکايی عملی  مسدود کردن دارائي های ايران در شعب 

در شرايطی که دعاوی بانک مرکزی ايران عليه «غير قانونی محسوب است و 
قبضه کردن بانک مرکزی به » .آمريکايی در جريان بود پنج بانک بزرگ 

منظور حذف استقالل بانک مرکزی و تغيير سيستم بانکی و پولی کشور در 
بالمانع شدن، اجراء دلخواه قرارداد الجزاير است و در اين راستا حذف  جهت 

قرارداد  رئيس کل بانک مرکزی تنها شاهد عينی چگونگی اجرای چنين 
  .ای دولت استبداد ضرور می نمودزيانباری، بر

 

  رياست جمهوری و بيانيه الجزاير 
اين بخش را به بر خورد آقای بنی صدر رئيس جمهور در رابطه با 

اختصاص می  چگونگی حل بحران گروگان گيری و امضای قرارداد الجزاير 
اما چون نظرات ايشان به هنگام اشغال و به گروگان گرفتن کارکنان . دهم

خارجه را جهت حل بحران گروگان  آمريکا و زمانی که تصدی وزارت  سفارت
گيری به عهده داشت و حتی بعد از انتخاب ايشان به رياست جمهوری و تشکيل 

جنايات آمريکا را مورد بحث قرارداده ام، در اين بخش سعی  کميسيون بر رسی 
حل  نگی می شود فهرست وار به مطالب مطروحه از جانب ايشان در مورد چگو

بحران و امضای قرارداد الجزاير پرداخته گردد و کسانی که مايل به پژوهش و 
هستند، آنها را به اسناد  تحقيق و اندر يافت اطالعات بيشتر از کم و کيف مسئله 

 . ارائه داده شده حواله می دهم
: قبل از اينکه به مطلب فوق بپردازم، ذکر اين نکته خالی از فايده نيست

الجزاير که در مورد آزادی گروگانها به وسيله دولت جمهوری  دولت  بيانيه
بطوری که بعداً  فاش شد موافقت نامه الجزاير  اسالمی ايران انتشار پيدا کرد،

و ضمايم مختلف آن » بيانيه«شامل سه موافقت نامه جداگانه يا به اصطالح سه  
پيدا کرد و دو تای   آن انتشار» بيانيه«بوده است که از طرف دولت تنها يک 



 ٤۳۰        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

نکته مهم ديگر اينکه متن انگليسی . ديگر و ضمايم هرگز انتشار پيدا نکرد
علت متن انگليسی آن دو امضاء  موافقت نامه معتبر شناخته شده و به همين 

داشته که از طرف دولت ايران آقای بهزاد نبوی و از طرف دولت آمريکا وارن 
متن فارسی بيانيه . کا آن را امضاء کرده اندخارجه آمري کريستوفر معاون وزير 

منتشره را فقط آقای بهزاد نبوی امضاء کرده است و اين از شگفتی های 
قراردادهای بين المللی است که يک نسخه آن دارای دو امضاء و نسخه ديگرش  

قرارداد برای اغفال  فقط يک امضاء دارد و اين معلوم می دارد که متن فارسی 
  منتشر شده است ملت ايران 

انتشار پيدا  ۱۳۵۹به هر حال متن بيانيه الجزاير در تاريخ اول بهمن 
اعالم داشت  کرد و متعاقب آن دفتر رياست جمهوری طی صدور اطالعيه ای 

که رياست جمهوری در جريان حل مسئله گروگانها و امضای موافقتنامه 
  .شان نفرستاده استاي الجزاير قرار نگرفته و دولت متن بيانيه را برای 

در اين رابطه دفتر رسيدگی به امر گروگانها در نخست وزيری که زير نظر 
  :آقای نبوی بود طی اطالعيه ای از جمله اعالم کرد

در جريان پيشرفت کار صورت مذاکرات و اسناد مربوط بطور کامل برای  -۲« 
زير، جمهوری، نخست و اطالع رهبر انقالب حضرت امام خمينی، رياست 

رياست و نمايندگان مجلس شورای اسالمی، کميسيونهای ذيربط در مجلس، 
کشور، وزيران و برادران دانشجويان  رياست ديوانعالی کشور، دادستان کل 

  .پيرو خط امام ارسال گرديده است
با توجه به شتاب مذاکرات در هفته آخر ديماه و تشکيل جلسات پی در پی که  -۳  

محدوديت زمانی  مسائل اجرائي بوده است و همچنين وجود صرفاً  در زمينه 
برای مسئوالن امر تدوين و تنظيم صورت مذاکرات در هفته فوق به بعد موکول 

مدت برای هيچيک از نامبردگان فوق  گرديد و در نتيجه اين مدارک طی اين 
    ۱۸».اين مدارک هم اکنون در حال آماده شدن است. ارسال نگرديد

پس از گذشت بيش از ده سال که امضای قرارداد الجزاير گذشت از سرانجام 
بيانيه الجزاير فاش  زبان آقای نبوی نادرستی مطلب فوق در پاسخ به نقدی بر 

گرديد که آقای بنی صدر رياست جمهوری در جريان حل امور و امضای 
 و در جلسات سران) ره(حضرت امام  طی چند مالقات با «قرارداد نبوده است 

که در آن زمان بدون حضور رئيس جمهور وقت و با شرکت شهدای (سه قوه 
رجائي، حجت االسالم والمسلمين آقای هاشمی رفسنجانی،  گرانقدر، بهشتی و 
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، )رئيس وقت مجلس و اينجانب به طور منظم و هماهنگی تشکيل می گرديد
زم از ايشان رهنمود های ال پيشرفت مذاکرات و مشکالت احتمالی مطرح و 

  ۱۹».دريافت می شد
آقای بنی صدر که در زمان امضای بيانيه الجزائر و آزادی گروگانها فکر می 

جمهوری اسالمی و  کرد که آقای خمينی در جريان مفاد قرارداد نبوده و حزب 
دولت رجائي مطالب را از ايشان نيز کتمان می کرده اند، در اول خرداد، در 

  :پاسخ به سئوالی اظهار داشت
چند نوبت پرسيدم که چه جور شد که مسئله گروگانها به اينصورت انجام شد؟ « 

موافقت کردند و گفتند  گفتند که، مورد به مورد با امام صحبت کرديم و ايشان 
پرسيدم که اين کار را مورد به ) امام ( بکنيد، همين دو روز پيش من از ايشان

گر اينها آشکار در جامعه بيان شده خوب ا . مورد به شما گفتند، امام گفتند خير
بود، احتماال ً به اين صورت حل نمی شد و من هم باور ندارم که آقای ريگان از 

   ۲۰».توانايی بيشتری داشت آقای کارتر 
به  ۲۷/۲/۶۰آقای بنی صدر با چنين تصوری در نامه ای که در تاريخ 

امضاء کنندگان   جناب آقای هاشمی«: مجلس نوشت در قسمتی از آن آمده است
بيانيه الجزاير برای سرپوش گذاردن به تخلفات خانمان بر انداز خود می کوشند 

نيز مطلع در جريان اقدامات خود  ديگران و حتی اينجانب و مجلس و امام را 
از امام )  ۶۰ارديبهشت  ۲۹( جلوه بدهند، حال آنکه با سئوالی که همين ديروز 

يقين بيشتری پيدا کردم که نه امام، نه اينجانب و نه  داشتم کردم بر آنچه اطمينان 
مردم و باحتمال بسيار قوی نه مجلس در جريان اقدامات اين آقايان، اسنادی که 

امضاء کرده اند و خسارتی که از امضای آنان متوجه ملت ايران شده است نبوده  
در «ی نای خمياست که آق آقای نبوی در اين رابطه حق به جناب  ۲۱».اند و نيستند

بود و رهنمود های الزم از ايشان ) و کم و کيف آن(جريان پيشرفت مذاکرات 
غير از اين می بود، هرگز حزب جمهوری و  زيرا اگر  ۲۲».دريافت می شد 

آقای بهشتی چنين جرأت و جسارتی به خود نمی دادند که بدون اطالع آقای 
يک می دانستند که با يک يک چنين ريسک بزرگی بزنند چون ن خمينی دست به 

  .اشاره وی همه اشان بر کنار و از هستی ساقط خواهند شد
از يک طرف آقای بنی صدر تمام نيروی خود را روی حزب جمهوری و به 

چه هست زير سر  ويژه شخص بهشتی متمرکز کرده بود و فکر می کرد که هر 
ز روی ناچاری اوست و آقای خمينی بر اثر اطالعات نادرست عمل می کند و ا
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نمی گويد و به آنها فرصت می دهد و  و يا در انتظار آماده شدن فرصت چيزی 
از طرف ديگر آقای خمينی شخصی بسيار تودار و کسی بود که با کمال راحتی 

قلبي خود را سالها و مدتها در سينه نگه دارد و به اصطالح  قادر بود مکنونات 
را نصب العين قرار دهد تا طرف مقابل با » التّقيةُ دينی و دين آبائي«حوزوی 

وجود ديدن بعضی عالئم و نشانه ها، هرگز به وی شک نکند تا زمان مناسب  
خود را مطيع و يا از  برای عمل نهايی فرا برسد که وی بتواند به راحتی طرف 

هستی ساقط کند و چون آقای بنی صدر فکر می کرد که آقای خمينی عليه اش 
را به همراه دارد، تا فرصت باقی و همه  و پشتيبانی توده ای  عمل نخواهد کرد

به اصل مطلب قرار . چيز از دست نرفته بود، به راه حل های ديگر نمی انديشيد
  . رئيس جمهور بر گرديم داد الجزاير و 

حزب جمهوری اسالمی و آقای خمينی محرز  به علت اينکه بر دولت رجائي،
قرارداد خفت باری  ئيس جمهور زير بار چنين شده بود که آقای بنی صدر ر

نرفته و آن را امضاء نخواهد کرد و در صورت اطالع تا قدرت دارد به افشای 
جريان پيشرفت مذاکرات و چگونگی  آن همت خواهد گماشت، وی را در 

امضای آن قرار نداده بودند و چون طبق قانون اساسی عهد نامه ها، مقاوله نامه 
موافقت نامه های بين المللی دولت ايران با ساير دولت ها،  و  ها، قراردادها

بايستی به تصويب مجلس و سپس به امضای رئيس جمهور يا نماينده قانونی وی 
ظاهرأ برای فرار از آن و حل مشکل چنان عنوان کردند که موافقتنامه  ۲۳برسد، 

و دولت ايران  کرده ای در کار نيست و بيانيه ای است که دولت الجزاير صادر 
و آمريکا آن را امضاء کرده اند و نسخه فارسی آن که حتی به رسميت شناخته 

» بيانيه دولت الجزاير«کرده بود و آن را  نشده بود، برای خوراک داخلی تنظيم 
نام نهادند در صورتی که به تصريح متن انگليسی و به تصديق محتوای آن، 

و اصوال ً . ايران و دولت آمريکا بوده است المللی بين دولت موافقتنامه ای بين 
چنين قرارداد و يا موافقتنامه ای با چنين وسعتی عظيم از تعهدات ، در تاريخ 

  .تعهدات بين المللی دومی نداشته است 
ساعت قبل از امضای قرارداد از طريق رئيس کل  ۲٤آقای بنی صدر 

فورأ طی نامه  ی شود و بانک مرکزی از محتوای موافقتنامه خفت بار با خبر م
ولی اين نامه  ۲٤ای به آقای خمينی از وی می خواهد که مانع امضای آن شود 

نامه و نه از محتوای آن کسی مطلع  چيزی را تغيير نمی دهد در آن دوران نه از 
  .نشد
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 ۱۱بعد از امضای قرارداد الجزاير آقای بنی صدر برای اولين بار در تاريخ 
حل بحران  ای با روزنامه انقالب اسالمی در مورد  در مصاحبه ۵۹بهمن 

مسئله گروگانها يک مسئله تاريخی است، مسئله کوچکی «: گروگان ها گفت 
کردن بشود از سر مسئله گذشت  نيست و طوری هم نيست که با تکذيب و يا تأييد 

بي  اين است که من آنچه را در اين مورد واقع شده از ابتدا تا انتها در موقع مناس
وی در همين مصاحبه در رابطه با   ۲۵ ».بيان خواهم کرد بصورت يک تاريخچه 

تا «: آتش بس و سخنان صدام حسين و دوروغ هايش در کنفرانس اسالمی گفت
که به من مربوط است آتش بس را نمی پذيرم با قاطعيت دشمن را بيرون  آنجا 

با توجه به  ما . سياسی می رانيم بعد که بيرون رانديم می رويم دنبال راه حل
وضعيتی که داريم فرصت ها را از دست نخواهيم داد که بعد ناچار بشويم مانند 

گروگانها سر ما آوردند، اينجا هم  قضيه گروگانها همان باليی را که در رابطه با 
   ۲۶».بياورند

بهمن انتشار پيدا کرد، ۱٤رئيس جمهور در کارنامه اول بهمن که در روزنامه 
و باالخره «: داشت در مورد آزادی گروگانها و موافقتنامه الجزاير اعالم  باز

امشب بعد از شورای نظامی به اتاق من آمدند و گفتند وزير مشاور گفته است که 
يادداشتهای تبادل ميان ايران و آمريکا را  من هرگز صورت مذاکرات و 

ب اينجاست که نبايد نخواسته ام و اين صحيح است، اما مطلب اينجا نيست، مطل
نکرده است و اگر » اثباتاً «و يا » نفيا«جمهوری هيچ اظهاری  گفت رئيس 

يادداشتهايی هم  چون اين . مطلبي داشت و مسئله ای بنظرش می رسيد می گفت
اما اينکه . که آمريکا داده بود من نخواسته بودم بلکه برای من فرستاده بودند

جمهور ندهند، موجب زير پا  به رئيس عجله موجب شده است هيچ اطالعی 
بهمن برای  ۲۹تصويبنامه هم که به تاريخ . گذاشتن قانون اساسی نيز شده است

اند، در واقع همان روزی رسيده است که آقای  دفتر رياست جمهوری فرستاده 
يعنی قبل از آنکه رئيس جمهوری . وزير مشاور اسناد را امضاء کرده است

ان تصويبنامه ارسالی با قانون را ببيند و مورد مالحظه انطباق هم فرصت کند 
مسئله  اما خود . قرار بدهد تا احياناً  در صورت وجود خالف آن را اظهار کند

گروگانها و نحوه حل اين مسئله امری نيست که بتوان واقعيت آن را با های و 
ئله برای های آزاد اين مس بهترين کار اين است که از طريق بحث . هوی پوشاند

آنچه می توان گفت همانطوری که به دفعات گفته ام وقتی . مردم روشن بشود
حل نکرد، ناگزير از موضع ضعف حل  امروز کاری را از موضع قدرت «
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و چنان خواهد شد که همه چيز در دست ميل و خواست و هوس ابر . خواهد کرد
ه، نه در حال و نه در در گذشته پايبند قانون و قاعده ای بود قدرتی است که نه 

   ۲۷».آينده خواهد بود
و  ۲۸آقای بنی صدر که حسب نامه ايشان به آقای هاشمی رفسنجانی 

، چون ۱۳۶۰  ، حتی تا تاريخ اول خرداد  ۲۹مصاحبه با روزنامه انقالب اسالمی
اين کار را «:از آقای خمينی در مورد امضای بيانيه استفسار کرده و پرسيده 

خوب اگراينها آشکار  خير،« :گفته و وی پاسخ  ۳۰»مورد به مورد به شما گفتند
در جامعه بيان شده بود، احتماال ً به اين صورت حل نمی شد و من هم باور 

، مطمئن ۳۱».کارتر توانايی توانايی بيشتری دارد آقای ريگان از آقای ندارم که 
از اينکه آقای خمينی حقيقت را به وی گفته است لذا در مورد آزادی گروگانها و 

قرار داد آقای خمينی هم در جريان کامل امر نبوده و حزب جمهوری و  امضای 
حال . داده اند ه ای قرار دولت ايشان را نيز دور زده و در مقابل امر انجام شد

وقتی روشن شود که با امضای قرارداد آزادی، استقالل و حاکميت ملی مخدوش 
خمينی قابل اثبات است و باز  شده و اين امر به سادگی برای جامعه و آقای 

مطمئن از اينکه آقای خمينی در خط آزادی و استقالل مملکت است بنابر اين پس 
حاکميت ملی، خود به برکناری امضاء کنندگان   مخدوش شدنو از روشن شدن 

به اين علت مسئله را در هر فرصت مناسبي . بيانيه الجزاير اشاره خواهد کرد
  . کرد پی گيری می 

عليه امضاء کنندگان بيانيه  ۱۱/۱/۱۳٦۰و  ۱۹/۱۱/۱۳۵۹وی در تاريخ 
اعالم جرم  مختلفی الجزاير آقايان بهزاد نبوی و رجائي به داليل ارتکاب جرائم 

کرد و آن را همراه با اسناد و مدارک مختلف و نامه های رئيس کل بانک 
به جريان انداختن آن به دادسرای  مرکزی به دو نفر ذکر شده برای پی گيری و 

اما چون اين اعالم جرم به واقعه چهارده اسفند و . عمومی تهران ارسال کرد
برای رفع بحران و هيئت سه نفره  ای آقای خمينی متعاقب آن اعالميه ده ماده 

حل اختالف بر خورد کرد وی رو نوشت تمامی آن را از طريق آقای اشراقی 
  .خود به هيئت سه نفره ارسال کرد نماينده 

در مصاحبه ای با روزنامه انقالب در  ٦۰فروردين ۲۳رئيس جمهور در تاريخ 
را در اختيار  م رابطه با اعالم جرم فوق که آيا مايل هستيد که اعالم جر

چون ما نمی خواهيم جو را « :مطبوعات قرار دهيد تا چاپ شود؟ اظهار داشت
قانونی داشته باشد و مورد رسيدگی  متشنج بکنيم بلکه می خواهيم که امور روال 



 ٤۳٥        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

قرار بگيرد، لذا وقتی ديديم که رسيدگی شد، که خوب، از طريق همان رسيدگی 
وم قرار می گيرد و اگر رسيدگی نشد، آن در اختيارعم متن منتشر می شود و 

   ۳۲».وقت ناچار ما خودمان منتشر می کنيم

 

 مجلسرئيس نامه بنی صدر به 
، مجلس را در جريان اعالم جرم ۱۱/۱/٦۰آقای بنی صدر که در تاريخ 

 ۸در تاريخ  خود عليه رجائي و نبوی قرار داده بود و در نامه ای به مجلس که 
مه انقالب اسالمی انتشار پيدا کرد، مفاد اعالم جرم را در روزنا ٦۰ارديبهشت

  :از آن به قرار زير است برای مجلس تشريح کرده است که قسمت هايی 
در  ۱۱/۱/٦۰بطوری که طی نامه مورخ . رياست مجلس شورای اسالمی« 

اطالع داده شد يکی  قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی  ۱٤۰اجرای اصل 
شده عليه آقايان محمد علی رجائي نخست وزير و بهزاد نبوی از جرائم اعالم 

حل و فصل اختالفات مالی جمهوری  وزير مشاور تخلف از قانون راجع به 
اسالمی ايران با دولت آمريکا، برداشت و اختالس از وجوه دولت ايران به نفع 

آمريکايی طاغوتيان فراری، شرکتها و مؤسسات ورشکسته  اتباع و مؤسسات 
رانی است بدين توضيح که قانون مزبور منحصرأ راجع به اختالفات مالی اي
دولتين ايران و آمريکا بوده، ولی متهمان آنرا به ادعاهای اتباع دولتين نيز  

موجودی حساب  دولت ايران تعهد سپرده است که هيچ گاه ... تسری داده اند 
تا وقتی که رئيس . ..تضمينی مذکور از مبالغ پانصد مليون دالر کمتر نشود 

معلوم نيست ... اجراء شده است  هيئت داوری اعالم کند که تمام احکام داوری 
سرانجام پرداخت مبالغ مورد ادعاهای دولت آمريکا و اتباع و مؤسسات 

اين مبلغ غير از وامهای مؤسسات . خواهد شد آمريکايی به چند ميليارد دالر بالغ 
بانکهای دولتی است که ضمن باز پرداخت ملی شده، يا تضمين شده از طرف 

البته دولت . ميليارد دالر وامهای ايران محسوب و پرداخت شده است   ۵ /۱مبلغ 
ايرانی تضمينی  آمريکا برای پرداخت مطالبات مورد ادعای دولت ايران يا اتباع 

نسپرده و فقط يک طرف قرارداد يعنی دولت ايران است که بدون رعايت حيثيت 
بر خالف صريح ... سپرده است  ار بين المللی خود چنين تضمينی و اعتب

که دولت را موظف به استرداد ثروتهای ناشی از «قانون اساسی  ٤۹اصل
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استفاده از مقاطعه کاريها و معامالت دولتی و  غصب، رشوه، اختالس و سوء 
پرداخت قروض امثال شمس پهلوی، حبيب ثابت را بعهده گرفته » غيره نموده

تخلف از قانون اساسی و قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی  در مقام ... ت اس
چنان شتاب زده عمل کرده و ) منجمله شرايط چهارگانه آزادی گروگانها ( 

... بيحساب امتياز داده اند که گويی ملت ايران گروگان آمريکائيان بوده است  
آمريکا در  ر متجاوز از يک سوم از دارائي های مسدود ايران موجود د

موافقتنامه مذکور ناديده گرفته شده و فقط در مقابل وعده آزاد کردن آنها در آينده 
که در متن ( جرم بدوأ موافقتنامه را  برای استتار ... موافقتنامه به امضاء رسيده 

بيانيه دولت الجزاير ناميدند تا به زعم خود ) ناميده شده   Agreement انگليسی 
مجلس و امضاء رئيس جمهور نداشته باشد در صورتيکه  صويب احتياجی به ت

بيانيه عبارت از تعهدات متقابل دولتين ايران و آمريکا می باشد که به امضاء 
بعد از اعالم جرم و شروع به تعقيب جزائي اينک . نمايندگان آنها رسيده است 

اه قبل که چهار م جهت تحصيل مجوز قانونی برای موافقتنامه خالف قانونی 
منعقد شده اليحه الحاق يک تبصره به قانون راجع به حل و فصل اختالفات به 

صريحاً  اعتراف به ارتکاب جرم کرده   و در مقدمه توجيهی اليحه «مجلس تقديم 
متأسفانه بجای استيضاح و تعقيب قانونی متهمين در صدد به تصويب . اند

) ين از تعقيب و مجازات است که وسيله فرار مجرم(  رسانيدن چنين اليحه ای 
هستند، انتظار قاطبه مردم ستمديده ايران اين است که مجلس شورا بجای 

اليحه که متضمن تضييع ميلياردها دالر از بيت المال به نفع اجانب  تصويب آن 
و  و طاغوتيان فراری است مصر در تعقيب مجرمين و متخلفين از قوانين 

  .دقانون اساسی باش ٤۹اجرای اصل 
برگ نقدی بر موافقتنامه ميان دولت ايران و آمريکا که  ۲۱پيوست فتوکپی 

نمايندگان  بوسيله کارشناسان امور مالی و بانکی تهيه شده جهت استحضار 
   ۳ ۳ ».مجلس شورای اسالمی ارسال می شود

نقدی بر موافقتنامه ميان دولت ايران و آمريکا که در فوق ذکر شد، در 
منتشر شده که  انقالب اسالمی  ٦۰ارديبهشت  ۱۰، مورخ ۵۲۷ و  ۵۲۶ شماره 

  :بعد از ذکر چند نکته ازآن، فهرستی از محتوای آن خواهد آمد
همگام با  ۱۹۷۸و  ۱۹۷۷بانک چيس منهاتان آمريکا در سالهای ... « 

خالف قانون  سنديکاهايی از بانکهای مختلف اقدام به پرداخت وامهايی نمود که 
قانون اساسی ايران هرگونه وامی که   ۲۵ طبق ماده . ران بوداساسی وقت اي
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موضوع اين سه . می رسيد دولت ايران دريافت مينمود بايد به تصويب مجلس 
وام به ارزش متجاوز از يک ميليارد دالر از بحث انگيزترين موضوعات در 

 در اين مورد حتی نظر. ايران محسوب مي شد دوران مسدود بودن دارائي های 
مشاور حقوقی بانک چيس منهاتان در تهران در آن دوران نيز اين بود که 

چه کسی باور می کرد که ... مورد بحث سوخت می شوند  احتماالً  وامهای 
دولتی که خود را حافظ منافع ايران می داند با يک امضاء بيش از يک ميليارد 

ارد و در جواب ملت از ذخاير ارزی کشور را به جهانخواران بازار سرمايه بسپ 
نفع ما بوده و الزم  متعجب ايران اظهار نمايد که اين قرارداد از هر جهت به 

جالبترين ... انداخته شود » چرتکه«نيست برای بر شمردن منافع حاصل از آن 
قراردارد مصونيتی است که برای بانکها به  نکته ايکه در اين بخش از بيانيه 

در . وت در مورد بدهيهای آن حاصل می شوددليل از ميان بردن ريسک قضا
بهره های متعلقه مربوط به » تمامی«و » اصل«قيد شده است که  صريحاً   بيانيه 

تحت  کليه بدهيهای دولت، سازمانهای دولتی وابسته به دولت يا کنترل شده و يا 
نظارت دولت به سيستم بانکی آمريکا که در گذشته پرداخت نشده بايد باز 

های مالی حيرت  در چنين شرايطی بانکهای آمريکايی ادعا . گردد پرداخت
انگيزی را برای وصول به مقامات ايرانی ارائه داده که در شرايط عادی 

سوء استفاده از بيت المال محسوب  پرداخت بابت بسياری از آنها غير عاقالنه و 
  .می شود

وم گردد که چگونه در زير به پاره ای از اين اقالم اشاره می شود تا معل
 »  .گرديده است ادعاهای غير اصولی بانکهای آمريکايی در اين بيانيه اصولی 

 
همچنانکه ذکر شد در اينجا فقط رئوس محتوای مطالب خواهد آمد و 

  :مراجعه کنند کسانی که مايل به تحقيق و اطالع کامل از آنها هستند به اصل سند 
  و وابستگان رژيم گذشته  پرداخت بدهيهای سرمايه داران -۱« 
  مواردی که بدهی های ايران به صورت نادرستی بيان شده اند -۲ 
طلب پرداخت ارزش سهام بانک های آمريکايی در بانکهای ملی و مؤسسات  -۳ 

  ملی شده ايران و اوراق بهادار مشابه
  ادعاهای بي مورد -٤ 
  طلب دريافت مطالبات سوخت شده - ۵ 
  .که به غلط به بخش دولتی ارتباط داده شده اندمطالباتی  -٦ 
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  بهره های زياد و بهره مرکب -۷ 
  »ادعاهای متفرقه -۸ 

 

 نامه بنی صدر به نمايندگان مجلس
آقای بنی صدر رئيس جمهور طی نامه ای خطاب به نمايندگان مجلس 

مجلس در  شورای اسالمی توجه نمايندگان را به متونی درباره مقايسه مصوبه 
مورد شرايط آزادی گروگانها با بيانيه های الجزاير و ساير اسناد مربوطه و 

انتصاب رئيس کل جلب نموده  همچنين وظايف برخی بانکهای مرکزی و نحوه 
  :متن نامه به قرار زير است. است

  نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی « 
جمهوری اسالمی ايران با توجه به مسئوليت هايی که به موجب قانون اساسی 

شما را به دو متن  بعهده اينجانب و شما گذارده شده است، الزم می دانم توجه 
  :پيوست جلب نمايم

گزارش مقايسه مصوبه مجلس شورای اسالمی در مورد شرايط آزادی  -۱ 
دولت جمهوری   ۱۹۸۱ژانويه  ۱۹گروگانهای آمريکايی با بيانيه های مورخ 

اير و ساير اسناد مربوطه نظر به اينکه هيچيک از دموکراتيک مردم الجز
اسالمی و بخصوص مواد  شروط چهار گانه امام و مجلس محترم شورای 

مشروح مصوبه مجلس در جريان امضای بيانيه های مذکور وآزادی گروگانها 
خود موافقتنامه الجزاير و جريان امضای آن با  رعايت نشده، و نظر به اينکه 

انون اساسی جمهوری اسالمی ايران در تناقض آشکار اصول چندی از ق
هر کس، اطالع شما نمايندگان محترم نسبت به تناقضات و  قراردارند، قبل از 

  .مغايرت ها و تخلفات و جرمهای مشهوده ضروری است
  وظايف برخی بانکهای مرکزی و نحوه انتصاب رئيس کل -۲ 

حذف فرمان «ان ظاهر فريب با توجه به اينکه اليحه ايکه اخيرأ تحت عنو
پولی و بانکی  و تبصره های آن به مجلس تقديم شده است، در قانون » همايونی

کشور و ملحقات آن که قانون ناظر و تنظيم کننده ی بنيادی روابط پولی و بانکی 
مخالف با مصالح کشور می دهد، و نتيجه  کشور است، تغييری اساسی در جهت 

نک مرکزی ايران می باشد و با توجه به اهميتی که تبعی آن حذف رئيس کل با
ايران و هدايت سيستم پولی و بانکی و اعتباری در کل اقتصاد  بانک مرکزی 



 ٤۳۹        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

تواند  کشود دارد و هر نوع اقدام بدون بررسی و مطالعه کافی در مورد آن می 
در شرايط حساس و به غايت خطير کنونی، زندگانی اقتصادی و بدنبال آن بقيه 

فلج سازد، اطالع شما از  به های حياتی جمهوری اسالمی ايران را متوقف و جن
رئيس جمهور ابو الحسن بنی . مفاد آن مواد مطروحه، حائز اهميت فراوان است

  ۳۴ ».صدر
در گزارش مقايسه مصوبه مجلس در مورد آزادی گروگانهای آمريکايی با بيانيه 

مجلس، چهارماده  به نمايندگان  الجزاير و ساير اسناد مربوطه، رئيس جمهور
که بند به بند با بيانيه الجزاير مقايسه شده و با ارائه ی داليل  مصوبه مجلس را

امضای بيانيه الجزاير چهار  مشخص و متقن، نشان داد شده است که چگونه با 
با چندين اصول قانون اساسی در تناقض  ماده مصوبه مجلس رعايت نشده و

روزنامه انقالب اسالمی ۱۰و  ۳صفحه های  ين گزارش در آشکار قرار دارد ا
بطور کامل درج شده است و برای  ۵۴۰ ، شماره ٦۰ارديبهشت  ۲٦مورخ 

پيوست نامه رياست جمهوری به نمايندگان مجلس که مربوط  مطالعه قسمت دوم 
نيز  به وظايف برخی از بانک های مرکزی و نحوه انتصاب رئيس کل آن است 

برای اطاله کالم از درج آنها . آمده است ۱۱ و ۱۰و  ۵ ره فوق ص در همان شما
به مطالعه و تحقيق  در اينجا خود داری شد و خوانندگان عالقمندانی را که مايل 

  بيشتر هستند به آنجا حواله می دهم 
 

  در خواست نوار جلسه غير علنی 
ت بدنبال جلسه رسمی غير علنی مجلس شورای اسالمی که به درخواس

تشکيل ) ۲۲/۲/٦۰(  بهزاد نبوی وزير مشاور و سخنگوی دولت سه شنبه گذشته 
شد و طی آن مجلس به استماع و بررسی گزارش وی در مورد مسئله گروگانها، 

جمهوری پيرامون تخلفات مربوطه به آن  قرارداد الجزاير و اعالم جرم رئيس 
مجلس خواستار  پرداخت، آقای بنی صدر رئيس جمهور طی نامه ای به رئيس

  :متن نامه به شرح زير است. اين جلسه مجلس شد دريافت نوار های 
  :رياست مجلس شورای اسالمی« 

ارديبهشت ماه جاری  ۲۲با توجه به اينکه در جلسه غير علنی روز سه شنبه 
گروگانها، قرار داد  موضوع گزارش وزير مشاور در امور اجرائي مسئله 

از آن و اعالم جرم اين جانب پيرامون تخلفات مربوط به الجزاير و نتايج حاصله 
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براندازی که اين تخلفات برای جمهوری  آن بوده است، و نظر به اثرات خانمان 
اسالمی ايران در بر داشته است، با توجه به اينکه در دستور کار مجلس 

قرار دارد که » حذف فرمان همايونی«تحت عنوان  رسيدگی به اليحه ای 
ت اساسی در حدود اختيارات رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه تأثيرا

عمأل به عنوان پاسخی برای اعالم جرم اينجانب و به منظور جلو گيری  دارد و 
شده است، و  از روشن شدن حقيقت در باره قرارداد الجزاير به مجلس پيشنهاد 
ه غير علنی اخذ تصويب مجلس در مورد آن نمی تواند فارغ از توضيحات جلس

توجه به وظايف و مسئوليت هايی که  پيرامون نحوه حل مسئله گروگانها باشد با 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  ۱۲۲و۱۲۱و۱۱۳و ۵۸  به موجب اصول 

شده است ، دستور دهيد نوارهای مذاکرات جلسه مذکور  بعهده اينجانب گذارده 
اولين فرصت برای اينجانب مجلس، قبل از رسيدگی به اليحه مزبور و در 

ارسال گردد تا در صورت ضرورت با استفاده از اصل هفتاد، قانون اساسی در  
رئيس جمهور . برسانم مجلس حضور يافته مطالب الزم را به اطالع نمايندگان 

  ۳۵  ».ابو الحسن بنی صدر
سرانجام رئيس مجلس در پاسخ به درخواست رئيس جمهور مبنی بر دريافت 

برای خارج : گفت لسه غير علنی مجلس طی نامه ای به رئيس جمهور نوار ج
کردن اسناد سری مجلس و حتی در اختيار مقامی و فردی خارج از مجلس 

  :بدين شرح است متن نامه . قراردادن آنها مجوزی بدست نيامد
 
  جناب سيد ابو الحسن بنی صدر، رئيس جمهور « 

اعالم می دارم عالقمندم که بتوانم  ۲٤/۲/٦۰مورخ  ۲۷۰۱در پاسخ نامه شماره 
مذاکرات جلسه سری مورخ  به خواست جنابعالی در خصوص تحويل نوارهای 

مجلس شورای اسالمی جواب مثبت دهم ولی پس از بررسی و  ٦۰/۲۲/۲
سری مجلس و حتی در اختيار مقامی و فردی  مشورت برای خارج کردن اسناد 

اگر جنابعالی برای اين . بدست نيامد خارج از مجلس قرار دادن آنها مجوزی
مجوزی از قانون اساسی يا قوانين عادی در نظر داريد مشخص  خواست خود 

  . نماييد تا استفاده و اقدام شود
در خاتمه از آنجا که مدتی پيش اسرار يکی از جلسات سری مجلس توسط 

رم جمعی از ج جنابعالی در روزنامه انقالب اسالمی منتشر شد و منجر به اعالم 
نمايندگان عليه شما در روزنامه انقالب اسالمی گرديد سابقه بدی از اين 
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شورای اسالمی وجود دارد که  موضوع در خاطر بسياری از نمايندگان مجلس 
اميد است در زدودن آن اقدام بفرماييد رئيس مجلس شورای اسالمی اکبر هاشمی 

   ۳۶».رفسنجانی
: ه آقای رفسنجانی در نامه ای به وی اعالم داشتآقای بنی صدر در پاسخ به نام

مسئولين چه بر سر اموال و  نه تنها اينجانب بلکه همه آحاد ملت ايران بايد بدانند 
  : متن نامه چنين است. استقالل آنها آورده اند

  جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس شورای اسالمی « 
اينجانب دائر  ۲٤/۲/٦۰خ به نامه مورخ خود در پاس ۲٦/۲/٦۰در نامه مورخ 

مجلس مرقوم  ارديبهشت  ۲۲بر ارسال نوارهای مذاکرات جلسه غير علنی 
  :داشته ايد 

پس از بررسی و مشورت برای خارج کردن اسناد سری مجلس و حتی در  
مجوزی بدست نياورده ايد  اختيار مقامی و فردی خارج از مجلس قرار دادن آنها 

اگر برای اين خواسته خود مجوزی از قانون اساسی و يا قوانين و خواسته ای 
  . تا استفاده و اقدام کنيد عادی در نظر دارم مشخص کنم 

ابتدا بايد از شما سئوال کنم امری چنين بديهی و حقی چنين مسلم چه احتياج به 
به خود زحمت دهند  بررسی و مشورت داشته است تا مشاورين شما در مورد آن 

اصل شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی . بدست نياورند» جوزیم«و 
جز در شرايط اضطراری و «می دانيد که  ايران صراحت دارد و شما نيز نيک 

جلسه غير علنی قابل » در صورتی که رعايت امنيت کشور ايجاب کند
به اين ترتيب مسلم است که درخواست تشکيل جلسه . نيست درخواست و تشکيل 

علنی از جانب مقامات نامبرده در اصل شصت و نهم يعنی، نخست وزير،  غير
يکی از وزراء و يا ده نفر از نمايندگان تنها و تنها می تواند مستند به شرايط  

  .اضطرار و رعايت امنيت کشور باشد ال غير
ممکن است بفرمائيد بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود چه موارد اضطرار و 

جمهور، يعنی مسئول  ت کشور است که می توان آنها را از رئيس رعايت امني
اجرای قانون اساسی و تنظيم کننده روابط قوای سه گانه و رياست قوه مجريه 

مخفی نگه ) ۱۱۳اصل( مربوط می شود  جز در اموری که مستقيمأ به رهبری 
  .داشت

ون چگونه ممکن است از کسی که به موجب اصل يکصد و بيست و يکم قان
خدمت به مردم و  اساسی سوگند ياد نموده و متعهد شده است خود را  وقف 
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» اعتالی کشور ترويج دين و اخالق، پشتيبانی از حق و گسترش و عدالت سازد
آيا ( سياسی و اقتصادی و فرهنگی کشور  درحراست از مرز ها و استقالل «و 

قدرتی را که ملت از هيچ اقدامی دريغ نورزد و ) امنيت جز اين امور است؟
به وی سپرده است با استعانت از خداوند و پيروی از  بعنوان امانتی مقدس 

پيامبر اسالم و ائمه اطهار عليه السالم همچون امينی پارسا و فداکار نگاهدار 
آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد اموری مربوط به امنيت کشور  باشد و 

که با وجود  ی نگاه داشت و انتظار داشت را آن هم در شرايط اضطراری مخف
قانون  ۱۲۲اين بتواند پاسخگوی مسئوليت خود در برابر ملت به موجب اصل 

ممکن است بفرمائيد بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود در  . اساسی باشد
مخفی  شرايط کنونی جنگ و تجاوز خارجی چه اضطرار و چه رعايت امنيتی، 

آقای . سه مجلس را از فرمانده کل قوا تجويز می نمايدنگاه داشتن مذاکرات جل
قوه مجريه بموجب اصل  هاشمی شما نيک می دانيد رئيس جمهور بعنوان رئيس 

يکصد و بيست و هفتم هر گاه الزم بداند رياست جلسه هيئت وزيران را بعهده 
قانون اساسی کليه تصويب نامه های هيئت   ۱۲٦خواهد گرفت و بموجب اصل 

بايد باطالع او برسد تا در صورتی که مغاير با قانون اساسی و قوانين دولت 
و وزراء و نخست وزير . الزم را در مورد آن به ايشان بدهند عادی باشند تذکر 

نيز  بعنوان اعضای قوه مجريه مرئوس وی می باشند و جلسه غير علنی مجلس 
ممکن است . به درخواست وزير مشاور در امور اجرائي تشکيل شده است

می توانند برای اجزاء  بفرمائيد بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود چه اموری 
  . قوه مجريه جزو اسرار نباشند و برای رئيس قوه مجريه سر بشمار رود

ارديبهشت مسئله گروگانها بوده است  ۲۲اما بنا به اظهار شما در جلسه علنی 
توسط وزير مشاور  ر انداز الجزاير شما می دانيد که با امضای بيانيه خانمان ب

ميليارد ها دالر از ثروت اين مردم محروم به غارت برده شده است و استقالل و 
نقض قرار گرفته است و نخست وزير و  حاکميت کشور شديدأ مورد تهديد و 

وزير مشاور با نقض صريح و آشکار قانون اساسی و مصوبه مجلس مرتکب 
اگر . د و اينجانب برای آقايان اعالم جرم نموده امشده ان تخلفات زيان باری 

اظهارات وزير مشاور در جلسه غير علنی مربوط به اين تخلفات و اعالم جرم 
اينجانب بوده است و خواسته اقدامات غير قانونی خود را توجيه کند، نه تنها  

و سر اموال  اينجانب بلکه همه آحاد ملت ايران بايد بدانند مسئولين چه بر 
استقالل آنها آورده اند و حق ندارند در جلسه در بسته نسبت به مسائلی با اين 
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بگويند حق مردم است که بدانند  اهميت، دور از چشم و قضاوت مردم سخن 
چگونه سرمايه های آنها در اختيار بيگانگان قرار گرفته اند و مسئولين اين امر 

  . ارندعمل خود چه توجيهی د چه کسانی هستند و برای 
ارديبهشت مجلس با رعايت قانون اساسی بنا بر  ۲۲و اما اگر واقعاً  جلسه 

مشاور بصورت  شرايط اضطرار و رعايت امنيت کشور به درخواست وزير 
غير علنی تشکيل شده است انگيزه اختفاء حقايق از مردم و جو سازی و تحريک 

ليت اين آقايان در برای لوث نمودن مسئو عليه رئيس جمهوری و زمينه سازی 
نحوه حل مسئله گروگانها وجود نداشته است هيچ دليلی و هيچ مالحظه ای عدم 

و اگر خالف اين . مذاکرات جلسه را برای اينجانب توجيه نمی کند ارسال نوار 
اساسی، نه  است و انگيزه همان مطلبي بوده است که به آن اشاره کردم نه قانون 

که اينجانب و مردم تن به اختفاء اين مطالب مصلحت کشور اجازه نمی دهد 
  .بدهند و در برابر آن ساکت بنشينند

آقای هاشمی حداقل اخالق اسالمی و عدالت حکم می کند که اينجانب نيز که 
و اتهامات مطلع  مورد بيانات و اتهامات وزير مشاور بوده ام از خود آن بيانات 

  .نها در اختيار نمايندگان بگذارمشوم و بتوانم پاسخ الزم و مکفی در مورد آ
جناب آقای هاشمی امضا کنندگان بيانيه الجزاير برای سرپوش گذاردن به 

مجلس و امام  تخلفات خانمان برانداز خود می کوشند ديگران و حتی اينجانب و 
را نيز مطلع در جريان اقدامات خود جلوه بدهند، حال آنکه با سئوالی که همين 

که اطمينان داشتم يقين بيشتر پيدا  از امام کردم بر آنچه ) ن.  ۲٦/۲/٦۰(ديروز 
کردم که نه امام نه اينجانب و نه مردم و باحتمال بسيار قوی نه مجلس در جريان 

اسنادی که امضاء کرده اند و خساراتی که از امضاء آنان  اقدامات اين آقايان، 
از اين انقالب و اسالم و دفاع . متوجه ملت ايران شده است نبوده اند و نيستند

کشور ايجاب می کند که مسئوليت ها روشن شوند  و همگان به آتشی که اين  
است به سزای  آقايان افروخته اند نسوزند و هر کس که خاطی و متخلف بوده 

و دامن کسانی که در اين مسئله بي اطالع بوده در اجرای آن . عمل خود برسد
و مردم در باره امضاء کنندگان  وتی که تاريخ شرکتی نداشته اند نسبت به قضا

» اسرار«در خاتمه در مورد انتشار .  قرارداد الجزاير خواهند کرد مبری بمانند
توسط اينجانب در روزنامه انقالب اسالمی که اشاره  يکی از جلسات مجلس 

  :کرده ايد الزم است ياد آوری کنم
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در جلسه خصوصی مجلس نسبت  واقعيت قضيه از اين قرار بود که نماينده ای
داده بود و نماينده  های خالف واقع و دروغ به اينجانب و فرمانده هان نظامی 

ديگری بنا بر وظايف نمايندگی خود طی نامه ای از اينجانب خواسته بود اذهان 
من نيز به اين اتهام زدن ها و جعل و  و . را در مورد اين افترائات روشن کنم

قبول می فرماييد که جعل و دروغ و تهمت و افتراء نمی توانند دروغ پاسخ گفتم، 
کشوری باشند و وظيفه اسالمی هر کس است که در مقام رفع  در زمره اسرار 

بود و  آثار سوء آن بر آيد و نماينده محترم نه اشاره ای به سری بودن جلسه کرده 
حات با اين همه توضي. نه مطالب مجلس خصوصی غير قابل انتشار است

و هم از جهت  اميدوارم که بر شما روشن شده باشد که هم از لحاظ قانونی 
مصلحت کشور و انقالب بصورت غير قابل ترديدی قطعی است که حق اين 

مطلع شوم و به همين لحاظ نيز  جانب می باشد که از نوار مذاکرات مذکور 
ون ايستادگی نکنيد ارسال آنها را خواسته ام که اميدوارم شما در برابر حق و قان

ن بنی سابو الح -رئيس جمهوری. اختيار بگذاريد و در اسرع وقت آنها را در 
  ۳۷ »۲۷/۲/۱۳٦۰صدر 

 

 در جريان قراردادن نمايندگان مجلس
در پی اعالم جرمی که رئيس جمهور، عليه محمد علی رجائي نخست 

اموال   وزير و بهزاد نبوی وزير مشاور در امور اجرائي بخاطر اختالس از
ملت و نقض اصول قانون اساسی که در اثر امضای قرار داد الجزاير مرتکب 

» نفی حاکميت ملی «چگونگی  شده اند و برای نشان دادن و در جريان گذاشتن 
، بابت موافقت نامه الجزاير به نمايندگان » پرداخت به غير آمريکائيان«و 

ای که بعنوان نمايندگان  طی نامه ۳۰/۲/٦۰  مجلس آقای بنی صدر در تاريخ 
و در ديگری » نفی حاکميت ملی«مجلس، همراه با دو متن که در يکی از آنها 

مورد بررسی و تحليل قرار گرفته، ارسال کرده » غير آمريکائيان پرداخت به «
آن اقدام  است و از نمايندگان خواسته شده است که به اين مسائل توجه و نسبت به 

  .ن نامه به قرار زير استمت. و رسيدگی نمايند
  بسمه تعالی « 

نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی پيرو اعالم جرمی که نسبت به آقايان 
اساسی جمهوری  محمد علی رجائي و بهزاد نبوی راجع به نقض اصول قانون 
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اسالمی ايران و اختالس از اموال ملت و خالف قانون عمل کردن های بسيار 
اياالت متحده ی آمريکا نموده ام اينک  اد موافقتنامه الجزاير با در رابطه با انعق

برای تبيين وضع شکافتن پاره ای ديگر از جنبه های حقوقی و مالی قضيه و 
در مخدوش نمودن حق حاکميت ملی ايران، مطالب ذيل را  نشان دادن کار دولت 

ه پيوست ارسال بنا بر مسئوليتی که بر عهده اينجانب و شما گذارده شده است، ب
  :می دارم 
در شش صفحه اين » پرداخت به غير آمريکائيان بابت موافقت نامه الجزاير« -۱ 

آمريکايی ها نيز از بابت  متن نشان می دهد چگونه عالوه بر آمريکائيان غير 
  .موافقتنامه الجزاير سهمی برده اند و از پولهای ايران به آنها پرداخت شده است

اين متن که در ده صفحه تهيه » يا نفی حاکميت ملی! ا امپرياليسم مبارزه ب« -۲ 
الجزاير حاکميت ملی  شده است، از جمله نشان می دهد که چگونه موافقت نامه 

ايران را مخدوش می نمايد و با اصول بسياری از قانو ن اساسی در تناقض 
ه طاغوتيان از دارائيهای ايران ب قرار دارد و چگونه بيانيه امکان پرداخت 

  .فراری از کشور را فراهم می سازد
رئيس جمهوری . اميدوارم نسبت به موارد مطروحه رسيدگی عاجل بعمل آيد

  ۳۸».اسالمی ايران ابو الحسن بنی صدر
 ۲روزنامه انقالب اسالمی مورخ   ۵ ٤ ۵ نامه و دو متن پيوست فوق در شماره 

مبارزه با «نامه و پيوست اول ، بطور کامل انتشار پيدا کرده است ٦۰خرداد 
پرداخت «در صفحه اول و دوم و پيوست دوم » امپرياليسم يا نفی حاکميت ملی

. روزنامه آمده است  ۵ در صفحه » الجزاير به غير آمريکائيان بابت موافقت نامه 
  .پژوهشگران و عالقه مندان به تحقيق می توانند به سند فوق مراجعه کنند

ه تا بحال ذکر آن رفت، آقای بنی صدر رئيس جمهور بعد از عالوه بر آنچه ک  
که بال فاصله به  طی نامه ای  ۵۹  /۲۹/۱۰امضای قرارداد الجزاير در تاريخ 

آقای رجائي نخست وزير نوشته است، اشکال و ايرادات دولت در امضای بيانيه 
ده است مربوط به آن را به وی گوشزد نمو های دولت الجزاير و اسناد و مدارک 

اين نامه نشان می دهد که دولت رجائي به نمايندگی از روحانيت حاکم رئيس 
قسمتی از . زده و در خط تسليم و يا حذف وی گام برداشته اند جمهور را دور 

  .نامه به قرار زير است
سکوت در مقابل نقض قانون اساسی و قوانين مصوب مجلس و عدم رعايت « 

وزيران در جلسه مورخ  لت ايران می دانم هيئت مصالح کشور را خيانتی به م
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به آقای بهزاد نبوی وزير مشاور در امور اجرائي اجازه و اختيار  ۵۹ /۱۰/ ۲۵ 
متن بيانيه های دولت جمهوری دموکراتيک  داده اند اسناد  ومدارک مربوط به 

مردم الجزاير را از طرف جمهوری اسالمی ايران امضاء نمايد ولی اين 
 ٦۷۹٤ ۵ روز امضاء قرارداد طی شماره  ۵۹ /۲۹/۱۰  ه در تاريخ تصويبنام

معلوم نيست با اينکه نخست . جهت اظهار نظر اينجانب ارسال گرديده است
مجاور دفتر رياست جمهوری است چرا چنين تصويب نامه فوری را  وزيری 

اينجانب  چهار روز بعد از صدور آن و بعد از امضای مدارک و اسناد برای 
  .تاده اندفرس

متن بيانيه دولت جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير اعالم تعهدات متقابل بين 
متقابل دو دولت را  تعهدات . دولتين جمهوری اسالمی ايران و آمريکا می باشد

اعم از اينکه ( اصطالحا ً قرار داد يا پيمان يا موافقتنامه يا عهد نامه می گويند 
که طبق اصل ) مستقيما ً مذاکره نمايند شد يا طرفين دولت ثالثی واسطه مذاکره با

قانون اساسی بدوأ بايد در مجلس شورای اسالمی تصويب و سپس بموجب  ۷۷
رئيس جمهوری يا نماينده قانونی او برسد حتی قانون  با امضاء   ۱۲۵اصل 

در متن . اساسی مقاوله نامه ها را نيز مشمول اين مقررات قرار داده است
يعنی     Agreement دولت الجزاير تعهدات متقابل دولتين بعنوان  انگليسی 

  .قرارداد ناميده شده است
اينک بر عمل دولت در امضای بيانيه های دولت الجزاير و اسناد و مدارک 

    ۳۹».مربوط به آن  اشکاالت زير وارد است
لف اشکاالت وارده در دو قسمت الف و ب توضيح داده شده است که در قسمت ا

عدم رعايت شرايط  به عدم صالحيت دولت در مذاکره و تنظيم موافقتنامه و 
قانونی به دليل اينکه موافقتنامه به تصويب مجلس نرسيده و شرايط آزادی 

به امضای رئيس جمهوری نيز  گروگانها با موافقتنامه اختالف فاحش دارد و 
ه شرايط آزادی قانون راجع ب«نرسيده است، اشاره شده و ذکر گرديده که 

به اينجانب  ۱۲۳مجلس شورای اسالمی طبق اصل   ۵۹ /۱۱/۸گروگانها مصوب 
ابالغ نشده است تا آن را امضاء و برای اجراء در اختيار مسئوالن امر قرار 

 ۵۹ /۸/۱۱مورخ  ۳۵۰  /فقط يک نسخه از فتوکپی آن را طی شماره ق . دهم
جمهوری  خانه دفتر رياست به دبير ) روز بعد از امضاء قرارداد ۹يعنی (

بنابراين چون قانون از طرف رئيس جمهوری امضاء نشده و . فرستاده اند
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در اين خصوص نبوده  دستور اجراء آن صادر نگرديده دولت مجاز به مذاکره 
  ۴۰».است

تخلف دولت از شرايط مقرر در قانون که در آن چهار شرط  -در قسمت ب 
موافقتنامه امضاء  ای اسالمی با آنچه در آزادی گروگانها، مصوب مجلس شور

و » حاکميت ملی«شده آمده است مقابله و نشان داده شده که از رهگذر آن 
خسارت های فراوانی به اموال و  کشور مخدوش شده و » حاکميت قضايی«

  ۴۱.دارائيها بيت المال ملت وارد گرديده است
ابطه با مصوبه مجلس با بحثی در مورد نظرات آقايان رجائي و نبوی در ر

سخن کتاب را به  شورای اسالمی در مورد شرايط آزادی گروگانها و حاصل 
  .پايان می برم

 

 مصوبه مجلس در مورد شرايط آزادی گروگانها
در همان روزهای اولی که شرايط آزادی گروگانها از تصويب مجلس 

علناً  با  گذشت و برای اجراء به دولت ابالغ گرديد و هنوز رياست جمهوری 
قرارداد الجزاير و نحوه اجرای آن مخالفت نکرده بود، مصوبه مجلس قانونی 

بنی صدر رئيس جمهور  اما بعد از اينکه آقای . بود که از مجلس گذشته است
عليه امضاء کنندگان قرارداد الجزاير آقايان بهزاد نبوی و رجائي بعلت ارتکاب 

، نفی حاکميت ملی، مخدوش کردن اساسی جرائم مختلف از جمله نقض قانون 
حاکميت قضايی، نقض مصونيت بانک مرکزی، حيف و ميل منابع ارزی کشور 

برداشت و اختالس مالی به نفع اتباع و مؤسسات آمريکايی و غير  از طريق 
ناگهان  اعالم جرم کرد و آنرا علنی ساخت و به جريان انداخت ... آمريکايی و 

با تالشهای . به يک چيز من درآوردی تبديل شدمصوبه مجلس از صورت قانون 
قانون نبوده است بلکه يک چيزی  بيهوده ای کوشش کردند که بگويند آن مصوبه 

  .بوده که مجلس از ما خواسته و ما نيز آنرا اجراء کرده ايم
اينان بجای اينکه با خود و ملت خود يگانه و راست باشند و حداقل به اشتباهات 

اقسام تشبثات و  ند و از ملت عذرخواهی بکنند، با انواع و خود اعتراف بکن
آسمان و ريسمان بافتن ها عمل خيانت آميز خود را يک عمل قهرمانانه وانمود 

قادريم بزرگترين مسأله تاريخ را  بدنيا نشان داده ايم که «: می کنند و می گويند
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آوردهای سياسی ما در اثر گروگان گيری به بزرگترين دست«و يا  ۴۲».حل کنيم
  ۴۳».دسترسی پيدا کرديم در تاريخ اجتماعی بشر 

بجای اينکه خود را بشکنند و خطای خود را شجاعانه بپذيرند، فکر می کنند با 
شود و خطا به صواب  شکستن آينه، عمل آنها در حافظه تاريخی ملتی زدوده می 

  .تبديل می گردد
 

 نظرات قبل از اعالم جرم
رئيس مجلس در مورد «، ۵۹شهريور  ۲۵کيهان، در بنا به گزارش 

مسأله  فعالً  همين : لوايح مهمی که در دستور کار مجلس قرار دارد گفت
اليحه زمينهای شهری از لوايحی . گروگانهاست، اليحه زمينهای شهری است

برگردد به مجلس و از  است که چند روز پيش به کميسيونها رفته و تقريبا ً بايد 
  ۴۴».ليه ما خواهد بودلوايح او

تصميم گيری «در گزارش آقای رجائي نخست وزير به مجلس آمده است که امام 
آبان  ۱۱مجلس نيز در  در اين زمينه را بعهده مجلس شورای اسالمی گذاشتند و 

شرايط آزادی گروگانها را اعالم و به دولت ابالغ کرد و دولت نيز  ۵۹ماه 
  ۴۵».مطلوب دست يافت ه نتايج براساس مصوبه مزبور اقدام و ب

متذکر شد که شرايط آزادی  ۵۹آبان  ۱۴آقای رجائي، نخست وزير در تاريخ 
مصاحبه ای با  وی در . گروگانها قانونی است که از مجلس گذشته است

آيا انتخاب ريگان به رياست «: خبرگزاری پارس در رابطه با اين سئوال که
خواهد گذاشت و آيا ريگان شرايط  ثير جمهوری آمريکا در امر گروگانها تأ

شرايط آزادی « : آزادی گروگانها را خواهد پذيرفت، رجائي در پاسخ گفت
مجلس شورای اسالمی ايران گذشته و اين امر در  گروگانها قانونی است که از 

برای ما تفاوت ندارد که چه کسی در آمريکا حکومت . ارتباط با کشور ماست
ا مجلس تصويب کرده و امام تأييد نموده و ما آنرا اجراء شرايط ر می کند اين 
  ۴۶».خواهيم کرد

همين آقای رجائي، بعد از اعالم جرم و به جريان انداختن آن وسيله 
قانون  رياست جمهوری، می گويد رئيس جمهور به مسأله گروگانها بصورت 

  .نگاه می کند و ما بصورت مصوبه مجلس می بينيم
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آقای  ۶۰ارديبهشت  ۴خبرگزاری پارس در تاريخ دوشنبه بنابر گزارش « 
سئوال که آقای  رجائي در مصاحبه با روزنامه ژاپنی آساهی در رابطه با اين 

بنی صدر دولت را متهم کرده است که درباره مسأله گروگانها اشتباهايی را 
رئيس جمهور «نخست وزير پاسخ داد  مرتکب شده است، شما چه نظری داريد؟ 

مسأله گروگانها بصورت قانون نگاه می کند و ما آنرا بصورت مصوبه به 
شروعش يک وضع خاص داشته و حلش نيز وضع خاصی  مجلس می بينيم که 

دارد و به اعتقاد ما مجلس که خود تصويب کننده اين دستور العمل است از هر 
  ۴۷».کس ديگر صالحيت بيشتر برای بازخواست کردن دارد 

نمی کند که نمايندگان مجلس در مورد مشکلی از مسائل کشور  آقای رجائي فکر
در کميسيونها و مجلس،  و پيدا کردن راه حلی برای خروج از آن مشکل آن را 

پس از بحث و بررسی آن و رأی گيری در صورتيکه به رأی اکثريت نمايندگان 
ت است که از مجلس گذشته و دستورالعملی اس مجلس برسد، آن مصوبه قانونی 

  .که برای اجراء آن قانون به دولت ابالغ می شود
و اگر قرار می بود که به زعم آقای رجائي، تصويب کننده قانون و دستورالعمل 

تفکيک قوا و انتخاب  خود صالحيت بيشتری برای بازخواست داشته باشد، ديگر 
رياست جمهوری و مسئوليتهايی را که قانون اساسی بر عهده اش گذاشته، چه 

  .عنی می توانست داشته باشدم
اگر کسانی امثال آقايان رجائي و بهزاد نبوی که عصای دست آقای خمينی در 

راست شوند، گفتن  استقرار ديکتاتوری شدند، قصد ندارند که در هيچ دوره ای 
  .اينکه مصوبه مجلس قانون نبوده است، اصل و ماهيت آن را عوض نمی کند

لجزاير که فرع بر مصوبه شرايط آزادی ا وقتی يک ماده از قرارداد
است، خود  گروگانهاست و برای اجرای اين مصوبه، موجوديت پيدا کرده قانون 

 مصوبه شرايط آزادی گروگانها و دستورالعمل آن قانون نيست؟
اگر به زعم شما مصوبه مجلس قانون نبود و همينطور کدخدامنشی به شما ابالغ 

شده الجزاير را که برای  چطور وقتی قرار داد ديکته شده بود که آنرا اجراء کنيد 
اجرای همان مصوبه ايکه شما آن را قانون نمی دانيد امضاء کرديد، قانون 

واحده حکميت را به مجلس برديد و بعد که  حکميت الزم داشت و شما اليحه ماده 
 در مورد اختالفاتی که«: مجلس آن اليحه را با افزدون تبصره يک که می گفت

محاکمه صالحه ايران در قرارداد مربوطه پيش بينی شده است  رسيدگی در 
  ۴۸».ازمشمول اين ماده واحد مستثنی خواهد بود
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مورد، قرادادهای مورد دعوای ايالت متحده که تا  ۶۹و با توجه به اينکه از 
مورد از  ۱۳  وسيله رياست جمهوری بررسی اجمالی شده بود، از  ۶۰خرداد 

د هم که در مورد انتخاب قوانين حل اختالف بي تفاوت بود، مور ۶۹اين 
در مورد حل اختالف به  مورد صريح و آشکار قوانين ايران را  ۲۳بگذريم، 

  ۴۹. رسميت شناخته بود
و اين دولت به ظاهر ضد امپرياليسم آمريکا به خاطر ترس و وحشت از روشدن 

تبصره يک را نتوانست  تی قرار و مدار پنهانی با ريگان و جمهوريخواهان، ح
 ۶۰را در اول ارديبهشت  ۲تحمل کند و در راستای منافع آمريکايی ها، تبصره 

بجای  ۲تغيير و تبصره  ۲۴/۱۰/۱۳۵۹مصوب  تقديم مجلس کرد و تبصره يک 
تبصره يک به قانون حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوری 

ديد و بدينطريق دادگاههای ايران در دولت آمريکا الحاق گر اسالمی ايران با 
  ۵۰ .مورد دعاوی حل اختالف بکلی از حيز انتفاع ساقط گرديد

اينها که همه زائيده شرايط آزادی گروگانها مصوب مجلس شورای اسالمی و 
  .نيست قانون است اما خود مصوبه شرايط آزادی گروگانها قانون 

 

 آقای نبوی و مصوبه مجلس
سال، بعد  ۲۴سال و بار ديگر بعد از  ۱۱کبار بعد از آقای بهزاد نبوی ي

رابطه با  از امضای قرارداد الجزاير و برای فرار از خيانت و جنايتی که در 
گروگان گيری و امضاء قرارداد که نوع ديگری از قرارداد و ثوق الدوله بود و 

به ، دست  ۵۱کاپيتوالسيون به قول آقای دکتر محمود کاشانی نوع جديدی از 
  :توجيهات عجيب و غريبي زده است، می گويد

اين چهار شرط به عنوان مصوبه مجلس تلقی نمی شد زيرا روال قانونی برای « 
مردم در قضيه  آن تدارک ديده نشده بود و به نوعی کدخدامنشی نمايندگان 

نبوی اشاره می کند شروط تصويب شده در مجلس » .گروگانها تلقی می شد
بوده است اما به دليل اينکه مسير  ی بوده که خواست امام نيز نزديک به موارد

ً از کميسيون مربوطه به  عادی مصوبات مجلس را طی نکرده بود و مستقيما 
  :مصوبه مجلس محسوب نمی شود دولت ارسال شده بود، 
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البته بر همين اساس و بدون توجه به مسأله ای که عرض کردم بعد از آزادی « 
بنده شهيد رجائي به  ای بيانيه های الجزاير آقای بنی صدر عليه گروگانها و امض

  ۵۲».دليل عمل نکردن به مصوبه مجلس اعالم جرم کرد
مصوبات «همچنين آقای نبوی در پاسخ به نقد بيانيه الجزاير، عنوان می کند که 

به دولت ابالغ شود و  قوه مقننه پس از طی مراحلی مندرج در قانون اساسی بايد 
وم مخالف آن اين است که چنانچه مصوباتی از سوی قوه مقننه صادر شود مفه

طی نکرده باشد، نمی تواند عنوان  که مراحل معينه در قانون اساسی را 
  .مصوبات الزم االجرای قوه مقننه را پيدا کند

همچنين طبق اصل شصت و پنجم قانون اساسی، مصوبات الزم االجرای قوه 
طبق اصل نود . باشد واند از صورت طرح و يا اليحه خارج مقننه الزاماً  نمی ت

و سه و نود چهار قانون اساسی، تأييد شورای نگهبان نسبت به کليه مصوبات 
حال بايد ديد که مصوبه مورد . ضروری است مجلس جهت يافتن اعتبار قانونی، 

  :بحث از لحاظ شکلی چگونه بوده است
ورای اسالمی بطور کلی ابتداء در حالی که قوانين مصوب مجلس ش -۱ 

مجلس می شود  بصورت طرح يا اليحه توسط نمايندگان مجلس و يا دولت تقديم 
ً به  و مورد بررسی و اتخاذ تصميم قرار می گيرد، مصوبه مذکور صرفا 

  .در مجلس مطرح بوده است صورت نظريه کميسيون بررسی مسأله گروگانها 
اسالمی پس از تأييد به نهاد رياست جمهوری قوانين مصوب مجلس شورای  -۲ 

  .ابالغ می شود اعالم و از طريق رئيس جمهور جهت اجراء به دولت 
باالخره آيا اصوال ً گروگان گيری و يا آزادی گروگانهايی که توسط مردم  -۳ 

هيچ دولتی به حساب  » وظيفه قانونی«نگهداری و کنترل می شوند، می توانست 
 مجلس شورای اسالمی قانوناً  می توانست دولت را ملزم به  ًآيد و آيا اصوال

  ...اجرای چنان مصوبه ای بکند؟
صرفاً  يک اعالم  ۱۱/۸/۵۹با توجه به موارد فوق الذکر، مصوبه مورخ  -۴ 

که خود (دولت بود  نظر، اعالم موضوع و رهنمود مجلس شورای اسالمی به 
که دولت می توانست و می بايست  )به مجلس است) ره(مبتنی بر رهنمود امام 

به انتخاب روشهای مناسب اجرائي  در چهارچوب آن به تشخيص خود نسبت 
  ۵۳».اقدام کند
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با اينکه نادرستی و خالف حقيقت از گفته های آقای نبوی آشکار است اما برای 
جريان نبوده اند، برای  کسانی که آن دوران را تجربه نکرده و يا در کوران آن 

  :تر کردن مطالب عنوان شده، نکاتی را متذکر می شومروشن
چهار شرط به «بدوا ً توضيح داده می شود که برخالف گفته آقای نبوی که  -۱ 

آن تدارک ديده  عنوان مصوبه مجلس تلقی نمی شد، زيرا روال قانونی برای 
نشده بود و به نوعی کدخدامنشی نمايندگان مردم و قضيه گروگانها تلقی می 

تمام چنين دروغی را بر زبان  ، عاری از حقيقت است و ايشان با آگاهی »شد
روال کار مجلس اين است که از طريق اليحه دولت و يا طرح . جاری می سازد

مشکالت کشور يا مستقيم در جلسات علنی مورد  خود نمايندگان، مشکلی از 
يسيون پس از بحث قرار می گيرد و يا به کميسيونها ارجاع می شود و در کم

بررسی در اطراف و جوانب آن، پيشنهاد حاضر و آماده شده را برای  بحث و 
موافق و مخالف  بحث به جلسه علنی مجلس می آورند و پس از بررسی نظرات 

از پيشنهاد کميسيون رأی گيری بعمل می آيد و در صورت آوردن رأی اکثريت 
  .آن پيشنهاد از تصويب مجلس می گذرد

نکه حل مسأله گروگانها به مجلس شورای اسالمی گذارده شده نظر به اي
درباره  در جلسه علنی خود بحث و گفتگو  ۵۹مهرماه  ۷بود، مجلس در 

 ۵۵.دنباله آن را ادامه داد ۵۹مهر  ۸و در جلسه علنی  ۵۴گروگانها را آغاز کرد
ده بايد حل مشکل را برعه مذاکرات مجلس در اين رابطه بود که آيا مجلس خود 

بگيريد يا نه ؟ مجلس به اين نظر رسيد که چون مجلس قوه اجرائيه نيست و ما 
ما فقط در مجلس شرايط آزادی . کنيم خود با شيطان بزرگ مذاکره نمی 

  .گروگانها را معين می کنيم
وقتی در مجلس تصميم گرفته شد که مجلس شرايط آزادی گروگانها را تعيين 

وسيله نمايندگان  ادی گروگانها و کم و کيف آن به پيشنهاد تعيين شرايط آز. کند
در اينجا به اين مطلب نمی پردازم که . برعهده کميسيون ويژه ای نهاده شد

هر حال مجلس کميسيون ويژه  به . اعضای کميسيون ويژه چگونه انتخاب شدند
نفر برای آماده کردن و  ۷ای برای بررسی شرايط آزادی گروگانها مرکب از 

       ۵۶. گروکانها انتخاب کرد يشنهاد شرايط آزادی بررسی پ
کميسيون کار خود را آغاز کرد و همانگونه که در فصل ششم اين اثر توضيح 

شرايط آزادی  داده شد کميسيون و خود مجلس با تعللهای عمدی کار تصويب 
اما به هر حال . گروگانها را تا انتخاب رياست جمهوری آمريکا به تأخير انداخت
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 ۱۱آزادی گروگانها را در تاريخ  در کميسيون طرح آماده شده پيشنهاد و شرايط 
به جلسه علنی مجلس شورای اسالمی آورد و پس از بررسی نمايندگان  ۵۹آبان 

و اصالح طرح کميسيون، در همان جلسه علنی به رأی  موافق و مخالف و حک 
  . گذارده شد و از تصويب مجلس گذشت

قانون اساسی نمی تواند مصوبات الزم  ۶۵گويد، طبق اصل  آقای نبوی می -۲ 
ايشان اينقدر نمی  آيا . االجرای قوه مقننه از صورت طرح يا اليحه خارج باشد

فهمد که وقتی نمايندگان مجلس بر سر مسأله ای يا پيشنهادی، بحث و بررسی 
ون مجلس تهيه می کنند و در کميسي می کنند و برای راه حل آن مسأله، پيشنهاد 

پس از بحث و بررسی پيشنهاد و پخته و آماده شدن که اصطالحا ً به آن طرح 
نمايندگان و شنيدن نظر موافق و مخالف و حک و  می گويند، برای استماع 

اصطالح آن در جلسه علنی مجلس از آن رأی گيری بعمل می آيد و يا ممکن 
رد مشورت قرار دهند و پيشنهادی را مستقيماً  در جلسه علنی مو است اصالً  

طرح  آيا . پس از ابراز نظرات مختلف در مورد آن رأی گيری بعمل آورند
قانون اساسی  ۶۵اصل . ۶۵چيزی غير از اين است؟ حال برويم بر سر اصل 

پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس «: نبوی می گويد مورد استناد آقای 
دگان رسميت می يابد و تصويب شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نماين

طرحها و لوايح طبق آئين نامه مصوب داخلی انجام می گيرد مگر در مواردی  
  ».که در قانون اساسی نصاب خاصی پيش بينی شده باشد

مالحظه می شود که اصل فوق ربطی به مسأله طرح شده ندارد مگر اينکه 
در جلسه علنی  داشته يا بگوئيم جلسه علنی نمايندگان مجلس حد نصاب الزم را ن

  .رأی گيری در مورد آن بعمل نيامده است که اين امر ديگری است
اصل ديگری که آقای نبوی به آن استناد می کند و طبق آن می گويد که  -۳ 

مجلس «: اين اصل اشعار می دارد. است ۹۳مصوبه مجلس قانون نيست، اصل 
عتبار قانونی ندارد مگر در بدون وجود شورای نگهبان ا) اسالمی(شورای ملی 

نفر حقوقدان اعضای شورای  ۶نمايندگان و انتخاب  مورد تصويب اعتبار نامه 
  ».نگهبان

آيا مجلس شورای اسالمی در آن موقع شورای نگهبان نداشته است که ايشان به 
 آن استناد کرده؟

ز ني ۹۴آقای نبوی به اصل . چرا مدتها پيش از آن مجلس شورای نگهبان داشت
شورای اسالمی بايد  کليه مصوبات مجلس «: استناد کرده است آن اصل می گويد
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شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر . به شورای نگهبان فرستاده شود
انطباق بر موازين اسالم و قانون  روز از تاريخ وصول از نظر  ۱۰ظرف 

تجديد نظر به  اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند برای
  ».اينصورت مصوبه مجلس قابل اجراء است در غير . مجلس بازگرداند

روز قرار داده  ۱۰اصل فوق مدت را برای اظهار نظر شورای نگهبان حداکثر 
نگهبان نظر خود را در  حداقل می تواند در همان روز رأی گيری شورای . است

اما آقای نبوی . توجه داشته استمورد آن اعالم کند و از اتفاق قانونگزار به آن 
چون خواسته است دروغ خود را بر کرسی صحت بنشاند، آنر ناديده گرفته 
است که اگر به آن استناده می کرد تمام سيستم استداللش نقش برآب می شد و آن 

  .اساسی است قانون  ۹۷اصل 
اعضای شورای نگهبان به منظور «: قانون اساسی بيان می دارد ۹۷اصل 

قانونی در مجلس  ريع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره اليحه يا طرح تس
اما وقتی طرح يا اليحه ای فوری در . حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند

شورای نگهبان بايد در مجلس  دستور کار مجلس قرار می گيرد، اعضای 
نگهبان که در اينهم وجود شورای » .حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند

همان روز در مجلس حاضر شوند و نظر خود را  مذاکره اليحه ای فوری بايد، 
  .اظهار نمايند

تشبث ديگر آقای نبوی که مصوبه شرايط آزادی گروگانها، قانون نيست، اين  -۴ 
تأييد به نهاد رياست  قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی پس از «است که 

ئيس جمهور جهت اجراء به دولت ابالغ می جمهوری اعالم و از طريق ر
  ».شود

و از جمله يکی از موارد اعالم جرم رياست جمهوری عليه آقايان نبوی 
تحت امر است  حزب جمهوری اسالمی و مجلسيان  و رجائي شرکت در توطئه

  .که از زد و بند حزب با جمهوريخواهان و ريگان آگاه بودند
آزادی گروگانها، طبق قانون با امضای  و می دانستنند در صورتيکه قانون

يکصد و بيست و  رئيس جمهور، به دولت ابالغ شود می بايستی، براساس اصل 
پنج قرارداد الجزاير را هم به امضای رياست جمهوری و يا نماينده قانونی وی 

چنين قرارداد اسارت بار خانمان سوزی  برسانند و مطمئن شده بودند که ايشان 
واهد کرد و در نتيجه همه رشته های بافته شده برباد خواهد رفت، را امضاء نخ

  .قانون اساسی او را دور زده اند اينست که بر خالف 



 ٤٥٥        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

: اصل مصوبه آزادی گروگانها، خود تکذيب ادعای آقای نبوی است که می گويد
صرفا ً يک اعالم نظر، اعالم موضع و رهنمود  ۱۱/۸/۵۹مصوبه مورخ 

که دولت می توانست و می بايست در ... به دولت بودمجلس شورای اسالمی 
 ».چهار چوب آن به تشخيص خود نسبت به روشهای مناسب اجرائی اقدام کند
 :زيرا اصل مصوبه صريح است و دولت را موظف به اجرای آن کرده است

دولت موظف است پيشنهاد مذکور را برای اعالم به دولت آمريکا و اجرای آن «
سی و انگليسی تهيه کنند که در موقع اختالف، اصل نسخه فارسی به دو زبان فار

 .خواهد بود
دولت جمهوری اسالمی ايران موظف است پيشنهاد فوق را پس از تصويب 
مجلس شورای اسالمی با توجه به استقالل اسالمی و سياست کلی نه شرقی و نه 

کا به تمام يا غربی تنظيم و به مرحله اجراء در آورد و در صورتيکه دولت آمري
دستگاه قضايی بر حسب وظايف مقرره . بخشی از شرايط مذکور تسليم نگردد

کتاب مصوبه  …ص (» .خود به انجام وظايف و کيفر مجرمين خواهد پرداخت
۱۱/۸/ ۵۹( 

اصوالً  گروگانها و يا آزادی گروگانهايی که «اينکه آقای نبوی می گويد  -۵ 
هيچ » قانونی وظيفه «شوند، می توانست توسط مردم نگهداری و کنترل می 

  »؟...دولتی به حساب آيد
امروز که ابعاد مختلف فاجعه گروگان گيری و امضای قرارداد الجزاير آشکار 

نگهداری و کنترل  شده است و معلوم گرديده که چگونه گروگانها وسيله مردم 
 ل و چونمی شدند، اين حرف آقای نبوی بيشتر به ٌجک شبيه است تا استدال

است که با ارائه اسناد و مدارک انکار ناپذير  کوشش کتاب حاضر بر اين بوده 
نشان دهد که گروگانها را کدام ارگانها نگهداری و کنترل می کردند، از توضيح 

  .خودداری می شود بيشتر 
نظر به اينکه نه تنها برای مردم ايران و آمريکا، بلکه برای مردم دنيا آشکار 

که گروگانها نه در اختيار دانشجويان بلکه در اختيار آقای خمينی و شده بود 
حفاظت و نگهداری سپاه پاسداران انقالب است، به همين علت و بر اساس بند 

صدمات وارده به اتباع اياالت متحده و يا «: بيانيه الجزاير که می گويد ۱۱
می ايران که اموال آنها در نتيجه جنبش های مردمی در جريان انقالب اسال

،عمل گروگان » .ناشی از عمل دولت ايران نبوده است، جلوگيری خواهد نمود
گيری و بويژه نگهداری آنها را عمل دولت به حساب آورده و در نتيجه تمامی 
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گروگانها عليه ايران شکايت و ادعای خسارت کرده و از پولهای ايران خسارت 
 .آنان پرداخت گرديد

 ۱۵برابر  ۶/۱۲/۲۰۰۵، مورخ ۲انی جام جم، کانال در اين رابطه شبکه جه
خود که در مورد » کنکاش«صبح بوقت لندن، در بحث  ۱۱، ساعت ۱۳۸۴آذر 

پايگاههای سری آمريکا در اروپا و پرواز هواپيماهای حامل زندانيان آمريکا، به 
زندانهای کشورهای ديگر بطور مخفی انجام گرفته بود، بحث و بررسی انجام 

وينده و مجری برنامه قبل از شروع بحث کنکاش، در توضيح و گرفت، گ
بازکردن بحث در رابطه با جنايات آمريکا از جمله گفت، تمامی گروگانهای 
آمريکايی، بعد از آزادی از ايران شکايت و ادعای خسارت کردند و از پولهای 

 .ايران خسارت آنان پرداخت گرديد
لهای آقای نبوی در مورد قانوني نبودن و آخرين استدالل از سلسله استدال -۶ 

می گويد، آن  مجلس شورای اسالمی، اين است که  ۱۱/۸/۵۹مصوبه مورخ 
، اعالم موضع و رهنمود مجلس شورای ظرصرفاً  يک اعالم ن«مصوبه 

که ) به مجلس است) ره(امام  که خود مبتنی بر رهنمود (اسالمی به دولت بود 
چهار چوب آن به تشخيص خود نسبت به  دولت می توانست و می بايست در

   ».اقدام کند انتخاب روشهای مناسب اجرائي 
اگر واقعاً  مطلب از اين قرار است که شما می گوئيد و اين حرف از روی 

قرارداد الجزاير و  راستی و درستی است و نه فرار از جرائمی که با امضای 
الم جرم عليه خود و آقای اجرای آن مرتکب شده ايد، اوالً  چه وحشتی از اع

سری مجلس بود که در آن اعالم  رجائي داشتيد؟ و ثانيا ً چه نيازی به جلسه 
کرديد اگر بگذاريد اين اعالم جرم پيگيری شود، نه تنها دامن من بلکه دامن همه 

 ً وقتی همه چيز از روی راستی و درستی بود چرا با  ما را می گيرد و ثالثا 
نی مانع شديد که نوار آن جلسه سری برای رياست همياری آقای رفسنجا

ارسال شود و مهمتر از آن نه آن نوار بلکه همه قرارداد الجزاير و  جمهوری 
برای ملت  ضمائم آن و چگونگی اجرا و قرار و مدار پنهانی با جمهوريخواهان 

 ايران که صاحبان اصلی آن هستند هنوز که هنوز است سری است؟
فرض بگيريم که در اين رابطه حق به جانب شما باشد و مصوبه مجلس 

تشخيص خود  فقط يک رهنمود مجلس برای شما بود و شما می توانستيد به 
چه کسانی به شما حق داده بودند که . وانتخاب روشهای مناسب اجرائي اقدام کنيد

ارداد پولی و که بزرگترين قر -ها زير بار امضای قراداد ديکته شده آمريکائي 
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چه  برويد؟ -ردادها تا آن تاريخ بودارزی و مالی جهان در طول تاريخ قرا
که اموال و دارائي های ملت ايران را به دست  کسانی به شما حق داده بودند 

يغماگران آمريکايی بسپاريد تا آنها به مانند الشخوران گرسنه آنرا بين خود و 
که خفت و خواری و  تقسيم کنندانصارشان قانونی و مشروع  اعوان و 

 سرشکستگی آن در جهان بنام ملت ايران ثبت گرديد؟
آقای نبوی و امثال او بايد بدانند که ممکن نيست عملکرد گروگان گيرها و 

ايران اظهرمن  امضاء کنندگان قرارداد الجزاير که خيانتشان به کشور و ملت 
با . ريخی کشور محو شودالشمس است با تالشهای بيهوده خود، از حافظه تا

صواب تبديل نمی شود و به قول معروف  اينگونه تالشها، خيانت به خدمت و 
آقای نبوی هر بار که در رابطه با . رض خود می بری و زحمت ما می داریعِ 

گيری و حل آن و امضای قرارداد الجزاير مواجه با سئوال شده  مسأله گروگان 
يدی از شرکت در توطئه کودتا عليه است، با پاسخهای خود سرنخهای جد

اما تنها با راست شدن و . رياست جمهوری منتخب ملت ايران بروز داده است 
انسان آرامش پيدا می  حقيقت را به تمام گفتن در پيشگاه ملت است که هم وجدان 

کند و هم به ملت امکان می دهد که سخاوتمندانه از خطاهای گذشته در گذرند و 
  .ارمغان آورد خود به ان خداوند را برای هم رحمت بيکر

 

 حاصل سخن
با توجه و تعمق به آنچه گذشت می توان نتيجه گرفت که مسأله اشغال 

روز  ٤٤٤  سفارت آمريکا و به گروگان گرفتن و نگهداری کارکنان آن به مدت 
در زير پوشش دانشجويان پيرو خط امام، به مثابه سنگ عظيمی بود که از 

ها را به  قيانوس رها شد و طوفانی مهيب آفريد که پی در پی موج آسمان به ا
اطراف فرستاد و به هر کجا که می رسيد با خود تخريب می کرد و خرابي به 

  .بار می آورد
اولين دامنه موج، انسداد دارائي های ايران و سپس تحريم اقتصادی و نظامی را 

عالوه بر خسارت  نمود که  در پی داشت و پس از آن جنگ را به ايران تحميل
عظيم نيروی انسانی، بيش از هشتصد ميليارد دالر خسارت مادی برای ايران 

  .در بر داشت
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همزمان که موج ها به داخل برخورد می کرد، موجب حذف، ساقط کردن و 
ها که از پی هم  موج . هتک حيثيت آزادی خواهان و وطن دوستان می گرديد

را که در جريان اوج گيری انقالب و به ويژه در دامن می گستردند، هر چه 
حقوق فردی و اجتماعی، اداره  پاريس از آزادی، عدالت، برابری، استيفای 

کاشته شده بود، نابود می ... کشور به دست خود مردم و متکی به آراء آنها، و 
ه طوفان آرام نگيرد و موج های آفريده شده همه چيز را ب گويا قرار بود که . کرد

تخريب و نابودی کشانده و به خارج از ايران نيز سرايت کرده و منطقه را در 
  . معرض هالکت قرار دهد 

 
انقالبي که تقريباً  حمايت همه جهانيان را به همراه خود داشت و راه 

محصور و  سومی را برای بشريت عرضه می کرد، در چهار چوب مرز هايش 
  .به انزوای کامل سياسی کشاند

روز، هر راه حلی برای حل بحران گروگان  ۴۴۴موج ها در طول بيش از 
جای جای کتاب  گيری که متضمن حاکميت ملی و منافع کشور بود که در 

توضيح داده شد را، از ريشه نابود کرد تا سر انجام کار گروگان گيری که آقای 
  :خمينی گفت

ناگهان و يک مرتبه به  ۵۷انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول را آفريده است،
که ديگر به درد نمی  قول آقای بهزاد نبوی به بنجل و ميوه ای پوسيده تبديل شد 

انقالب اول برای  و اين بيان در بطن خود متضمن اين معنا نيز بود که ۵۸خورد
شده است و بعد از آن استحاله گرديده و  بدست گرفتن قدرت بوده که حاصل 

با وجود اعالم خطرها و هشدار ها، از جانب مصلحين و . ديگر بدرد نمی خورد
آزاد نکردن گروگانها برای کشور عواقب وخيمی را در پی  آزادی خواهان که 

با  دليل قرارومدار پنهانی به -خواهد داشت، مجلس با تعلل های عمدی،
آبان  ۱۱نتيجه در تاريخ   حل بحران را به تأخير انداخت تا در  -جمهوريخواهان

، دو روز مانده به انتخابات رياست جمهوری آمريکا، شرايط آزادی  ۵۹
به سرپرستی آقای موسوی خوئينی  گروگانها که به وسيله کميسيون ويژه مجلس 

ها تهيه شده بود را به تصويب رساند و زمانی که کارتر انتخابات را باخته بود، 
   ۵۹.گروگانها تسليم دولت آمريکا گرديد شرايط تصويبي آزادی 
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مردم آمريکا که بر اثر گروگان گيری و تحقير کارکنان سفارتشان و 
و در طول  سوزاندن و پای مال کردن پرچمشان، خود را تحقير شده می پنداشتند 

اين مدت نيز کارتر رئيس جمهورشان هر بار که وعده آزادی آنها را داده، 
خاباتی نتوانسته بود، انت مواجه با شکست شده بود و تا روزهای آخر تبليغات 

گروگانها را آزاد سازد، لذا به دنبال شخصی قلدر و قدرتمند می گشتند که آنها 
برهاند و اين خصيصه را در ريگان که پيوسته  را از اين تحقير و سر شکستگی 

کارتر را به خاطر سياست غلطی که داشته، مسئول گروگان گيری معرفی می 
  .آوردند لحظات آخر به وی روی کرد در 

تقارن آزادی گروگان ها با مراسم تحليف رياست جمهوری ريگان که 
حاکم بود، در  جمهوری خواهان و ريگانيان با روحانيت   ۶۰نتيجه قرارداد پنهانی

  :آن روز دو قدرت بنيادگرا پا به عرصه وجود گذاشتند
مدعی بنياد گرايان آمريکايی مدعی رهبری جهان و بنيادگرأيان واليت فقيه 

الزم و ملزوم  ايجاد حکومت جهانی اسالم و رهبری جهان اسالم، که اين دو 
  .يکديگر بودند

با اين تفاوت که اولی از امکانات ويژه تکنولوژی، صنعت، توانايی مالی و 
جهانی که مدعی  نظامی و برخورداری از روابط گسترده با تمام جهان وبويژه 

آزاد يعنی بنياد گرايان مذهبي است،  يایحفظ وحراست آن درمقابل دشمنان دن
جغرافيائيش محصور شده و فاقد  بود و دومی کشوری که در حقيقت در مرزهای 

تکنولوژی و بنيه مالی و نظامی قابل اتکاء، اما با داشتن چهره ای ترسان در 
  .خطرناک برای بقيه جهان ظاهر و شعار قدرتمند و 

 
داف خود نيازمند دومی است و دومی بنيادگرای اولی برای رسيدن به اه

يخواهی، نياز مند  نيز برای استقرار و تثبيت حکومت مطلقه و حذف هر آزاد
بنيادگرای واليت فقيه که اسلحه اش ترور و . دشمنی ظاهری با اولی است

اولی را بوجود چنين دشمن  گروگان گيری است، به بهترين وجهی نياز 
خصيصه آخری بنياد گرای دومی را . سازدخطرناکی برای جهان برآورده می 

عاقد قرارداد الجزاير، در مقام مشروع جلوه دادن  آقای رجائي نخست وزير و 
دولتش از امضای قرارداد و آزادی گروگانها و قدرتمند نشان دادن دولتش، در 

  : به نمايندگان مجلس می گويد گزارش 
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ال فشار به آمريکا نداريم بي و اينکه تصور شود ما ديگر وسيله ای برای اعم« 
فشار بر آمريکا را  و ده سال بعد از گزارش، آقای نبوی وسيله  ۶۱».اساس است

ميزان امتيازی که انقالبيون مسلمان لبنان بابت «: آشکار می کند و می گويد
گرفته و يا خواهند گرفت مويد ادعای  گروگان گيری اتباع آمريکايی و اروپايی 

اولی پيامی است به : بيان اخير دو پيام مهم در بر دارد ۶۲».شهيد رجائي است
که نبايد ترس و وحشتی از حکومت اسالمی داشته  دولت بنيادگرای آمريکا 

باشيد، زيرا دولت بنيادگرا و استبداد گرای دينی پا به عرصه وجود گذاشته و 
، صوری است و دومين پيامش به ايرانيان که با جانفشانی های خود دشمن 

اين به  انقالب را به پيروزی رساندند، اين است که وظيفه شما تمام است و از 
بعد يا مطيع امر خواهيد بود و يا حذف خواهيد شد و آنچه در باب آزادی ها، 

مردم گفته شد، از باب  حقوق فردی و اجتماعی و اداره کشور بدست جمهور 
  .مصلحت بوده است

ن به رياست جمهوری، با عجله و شتاب به هر حال، بعد از انتخاب ريگا
الجزاير را که خود  هر چه تمام تر که همه را مات و مبهوت کرده بود، توافقنامه 
فقط امضای خود !! آمريکايی ها تنظيم کرده بودند و اين مبارزان ضد امپرياليسم

غارت اموال و دارائي های ايران به وسيله  و در نتيجه به  ۶۳را پای آن گذاشتند
بانکداران آمريکايی، در انظار جهانيان مشروعيت حقوقی و قانونی داده شد و با 

  . گروگان های به قول خودشان جاسوس را آزاد ساختند سالم و صلوات 
با وجود تمام اينها، سنگ رها شده در اقيانوس، از موج آفرينی باز نايستاد و 

چنين قرارداد  الف دامنه آن، رئيس جمهور منتخب آزاديخواه که به جد مخ
اسارت باری بود، گرفت و سرانجام بااجرای کودتای بظاهر قانونی، استبداد 

آزاديخواهی وی و ديگران به  دينی واليت فقيه بر کشور حاکم گشت و صدای 
  .خاموشی گرائيد و موج بگير و ببند وکشت و کشتار کشور را فرا گرفت

 
ن و مديران اليق را در موج برخاسته متخصصين، کارشناسان، مجربّي

رهگذر به  منافعی که از اين . بر گرفت و همه را به ديار غرب سرازير کرد
آقای بنی صدر که در طول  . جيب غربيان ريخته شد، غير قابل محاسبه است

ای در سمت فرماندهی کل قوا،  ماه اول جنگ تحميلی آن را به نحو شايسته  ۸-۷
ی از اراضی اشغالی بيرون رانده بود و رهبری کرده و دشمن را از بسيار

ميليارد  ٦۰-۵۰صلح و پرداخت غرامتی حدود طرف مقابل چند بار پيشنهاد 
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 الجزاير را کرده بود و حتی عربستان ۱۹۷۵دالر و حاضر به پذيرش قرارداد
بودند صلح کنيد و نگذاريد که هر چه ما و شما پول داريم  که پيغام داده  صعودی

  .ناديده گرفتند و آن را رد کردند خرج اسلحه بشود
سال جنگ را در جهت منافع غرب به رهبری آمريکا ادامه دادند و در  ۸سپس 

. آقای خمينی کشانيدند نهايت افالس و درماندگی، کار را به نوشاندن جام زهر به 
دامنه موج برخاسته از جريان اشغال سفارت آمريکا و گروگان گيری که جنگ 

نفت خيز منطقه سرايت داده شد و حمله عراق  بود، به ساير کشورهای را آفريده 
به کويت و اشغال اين کشور را بدنبال آورد که در نتيجه هر آنچه از ارزهای 

کويت، عربستان سعودی و ساير شيخ نشينها بود، همه را بلعيد و به  ذخيره نفتی 
خيز که  نفت بطوری که پس از جنگ کويت کشورهای عربي . کام خود کشيد

ميليارد دالر بود،  ۲۰۰ ميليارد ها دالر ذخيره ارزی داشند و رقم کل آنها بالغ بر 
سرازير گشت و نه تنها ذخاير  همه آنها به غرب و به کام سرمايه داران غربي 

ارزی آنها ته کشيده بلکه همه آنان بابت اسلحه های خريداری شده و استقرار 
  .دگی آمريکا مقروض و بدهکار شدندکر نيروی نظامی غرب به سر 

 
ترس و وحشتی که بنياد گرای اول يعنی آمريکای بظاهر حامی و 

ترور  پشتيبان حفظ حکومت های منطقه، از دولت بنياد گرا و گروگان گير و 
پرور انقالبي ايران که هدفش صدور انقالب با قدرت اسلحه و بلعيدن آنهاست، 

تسليحات و ادوات نظامی  مسابقه خريد هر چه بيشتر ايجاد کرده بود، آنها را به 
وادار کرد و ال محاله، تمامی آنها که مقروض و بدهکار بودند به پيش فروش 

  .نفت سالهای آينده خود پرداختند
 

اگر اقتصاد دانان و کار شناسان به بررسی خسارت هايی که از زمان اشغال 
نفت خيز خليج  بر کشور های  سفارت آمريکا بر اثر موج های ايجاد شده که

فارس وارد شده بپردارند، ارقام نجومی که از خسارت ببار آمده بدست می آيد، 
آيا حقيقتا ً معماروطراح گروگان  : کله انسات صوت می کشد و با خود می گويد 

روز و بنحوی که اجراء شد، کار خود  ٤٤٤گيری و نگهداری آنها بمدت 
، بحران آخرين ۶۴کتابهای طراحان يک ماجرا  العه آمريکائيان نبوده است؟ مط

سير  ۶۶، گروگانها و مذاکرات محرمانه تهران،۶۵سال رياست جمهوری آمريکا 
اکتبر  ۶۸، وفای بعهد،۶۷آمريکا در ايران کتاب دوم گروگان گيری سياست 
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حاظر  منتشر شده در اين رابطه و کتاب   ۷۰و ساير اسناد و مدارک ۶۹سورپرايز 
و فقط با تکيه بر وقايع،  -جز يک مورد -دون در نظر گرفتن اسناد خارجی،که ب

اي  است، جای شک و شبهه حوادث واسناد داخلی همان دوران تحرير گرديده 
باقی نمی گذارد که بايستی طراحان و معماران اصلی اشغال سفارت و گروگان 

د الجزاير، در با پذيرش و امضای قراردا گيری و نگهداری آنها و آزاديشان 
دست بيگانگان بوده و ايرانيان خواسته و يا نا خواسته، آلت فعل و مجری چنين 

  .گرفته باشند طرحی قرار 
 

با امعاء نظر به شواهد و نکات برجسته ای که در همه آنها موجود 
اگر  . است، آنچه عقل سليم در رابطه با سئوال فوق می پذيرد، مثبت است

را به گفته آقای ابو القاسم مصباحی، يکی از مديران  چنانچه تمامی اينها
آمريکائيان در بين  : اطالعاتی و شاهد مهم دادگاه ميکونوس که گفته است

گروگان گيرها عوامل داشتند و طرح گروگان گيری ازطريق آقای موسوی 
اي در  اضافه کنيم، شايد شک و شبهه ۷۱شده است  القاء خوئينی ها به دانشجويان

اما اينکه ايرانيان . که خود آمريکائيان طراح اصلی آن بوده اند، باقی نگذارداين 
غير مستقيم در يک  چگونه و به وسيله چه عواملی و دست هايی مستقيم و يا 

قسمت اخير به . چنين دام خطرناکی در غلطيده اند، معما همچنان باقی است
 به درستی و تمامخود را  که اطالعات عهده دانشجويان گروگان گير است

معما  که گفته شد، هنوز کارتمام نشده و   بنابراين با وجود همه آنچه .کنند عرضه
بطور کلی حل نگرديده است و شايد تا زمانی که اسناد روابط پنهانی ريگانيان و 

از جانب آمريکا از پرده اسرار  جمهوريخواهان آمريکا با بنيادگرايان واليت فقيه 
عليرغم تمامی گفته ها، بر . ، معما همچنان الينحل باقی بمانددولتی خارج نشود

که به اين مهم بپردازند و نقاط ابهام را هر چه  محققين و پژوهشگران است 
  .بيشتر زدوده کنند و خدا دانا تر است

   ۲۰۰٦/ ۵ /۳۰لندن محمد جعفری 
 ۱۳۸۵ خرداد ۹برابر 
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 ۵پيوست شماره 

 "گروگان گيرها"فهرستی از دانشجويان شناخته شده 
 ابراهيم اصغر زاده -۱ 
  محسن ميردامادی -۲ 
 احمد عزيزی -۳ 
  عباس عبدی -۴ 
 معصومه ابتکار -۵ 
  حسين شيخ االسالم  -۶ 
 شمس الدين وهابي -۷ 
 حبيب هللا بيطرف -۸ 
 شهيد  فضل هللا عابدينی -۹ 
 محمود ميرسلطانی -۱۰ 
  صادق ترکاشوند -۱۱ 
 محسن روشندل -۱۲ 
  محمد بولوردی -۱۳ 
 مجيد صفايی -۱۴ 
 عباس زری باف -۱۵ 

  محسن قمصری -۱۶
  رحيم باطنی -۱۷
  علی اصغر زحمتکش -۱۸
  رضا سيف الهی -۱۹
  عليرضا نادری -۲۰
 )شهيد(  محسن وزوايی -۲۱
  عليرضا هادی پور -۲۲
  حسين سيف -۲۳
  خاکبازان -۲۴
  مهدی منتظری -۲۵
خانم ميرحسين (زهرا رهنورد  -۲۶

   )موسوی

  سعيد حجازی -۲۷
نام (سيدمحمد هاشمي اصفهاني  -۲۸

 )مستعار سيد محمد موسوی زاده
 اكبر رفان -۲۹
 محمدرضا خاتمي  -۳۰
 زاده محسن امين -۳۱
رحمان دادمان   در حادثه  -۳۲

 هوائی کشته شد
 وفا تابش -۳۳
 پور  محمد نعيمي -۳۴
 فر  فروز رجايي  -۳۵
 )شهيد ( علي صبوري  -۳۶
 )شهيد ( حسين شوريده  -۳۷
  )شهيد( پور  رضا هادي علي -۳۸
فرمانده (غالمحسين بسطامي  -۳۹

سپاه سوسنگرد درابتداي جنگ 
 )شهيد شد

( عبدالرحمن يا علي مدد  -۴۰
 )شهيد
 حسين بهادري شهيد -۴۱
 حميد صفايي شهيد -۴۲
 )شهيد(جالل شرفي  -۴۳
 عباس ورامينی -۴۴
 احمد کاظمی  -۴۵
 احد رضا کاظمی -۴۶
 حسين دهقان -۴۷
 علی رضا هادی پور -۴۸
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 حسينی احمد -۴۹
 علی صبوری              -۵۰
 عليرضا افشار -۵۱
 حسين کمالی -۵۲
دكتر فيروزآبادي همسر شهيد  -۵۳

شوريده واستاد مکانيک دانشگاه 
 شريف

دكتر محمدحسين صادقي  -۵۴
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت 

 مدرس 
االمين  دكتر عبدالحسين روح -۵۵

 استاد داروسازي دانشگاه تهران 

پرست،   هاشم پوريزدانمحمد -۵۶
 .استاد اقتصاد دانشگاه شيراز

 عزت هللا ضرغامی -۵۷
 دکتر محمد حسين صادقی -۵۸ 

دکتر عبد الحسين روح اال  -۵۹
 مينی
 محمد هاشم يزدان پرست -۶۰
 احمد شيرزاد -۶۱
 هدايت هللا آقائی -۶۲
 محمد رضا بهزاديان -۶۳
 )شهيد(عباس ورامينی  -۶۴

 
در مورد اين شخص آقای هاشمی رفسنجانی در  کتاب اوج (تقی محمدی  -۶۵

اقای تقی محمدی يکی از متهمان "  ۵۸و۵۴در ص  ۱۳۶۵دفاع خاطرات سال 
بازجوها . پرونده انفجار نخست وزيری که باز داشت بوده و فوت کرده است 

. سوی خوئينی ها در اين باره صحبت کردمبا آقای مو."مدعی اند انتحار کرده
ايشان معتقد است بازجوها خوب عمل می کنند و فوت تقی محمدی را به عنوان 

مهرماه  ۱۴سايت رجانيوز " . انتحار خود او و بدون تقصير بازجوها می داند
تقي محمدي از دانشجوياني بود كه در يكي از روزهاي : " نوشته است ۱۳۸۸

روزن، وابسته مطبوعاتي سفارت امريكا كه به زبان فارسي اول تسخير، باري 
محمدي كه از نزديكان بهزاد نبوي . نيز تسلط داشت را به ميان خبرنگاران آورد

وزيري رفت و پس از انفجار  و خسرو تهراني بود، بعدها به اطالعات نخست
وردي هشت شهريور به سفارت ايران در افغانستان فرستاده شد، اما اسدهللا الج

وزيري، او را از كابل  به دليل نزديكي او با مسعود كشميري عامل انفجار نخست
تقي محمدي كه در بازداشتگاه براي اعتراف اعالم . فراخواند و بازداشت كرد

. آمادگي كرده بود، به طرز مشكوكي ساعاتي بعد با كمربند خودكشي كرد
گونه خودكشي با توجه به  ه اينكارشناسان امنيتي دادستاني انقالب معتقد بودند ك

هاي گردنش چوب كبريت گذاشته بود، امكان  كه تقي محمدي بر روي رگ اين
با . اند آويزش كرده اند و بعد حلق ندارد و اشخاص ديگري احتماالً او را كشته
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ها، تحقيقات درباره پرونده انفجار  مرگ تقي محمدي و فشارهاي موسوي خوئيني
 ." )وزيري متوقف شد نخست

* 
 زهرا رهنورد نام اصلی زهره کاظمی و گاهی مستعار زينب بروجردی •
محمد سيد محمد هاشمی شوهر معصومه ابتکار با نام مستعار سيد  •

ازدواج کردند و مقام اول وزارت  مموسوی زاده در سفارت با ه
 .اطالعات و امنيت در زمان ريشهری و سعيد حجاريان بود

 
 ۶پيوست شماره 

 
 دولت الجزاير در مورد گروگانهابيانيه 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 بيانيه دولت جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير

نظر به اينکه دولتين جمهوری اسالمی ايران و اياالت متحده آمريکا از دولت 
منظور يافتن راه قابل  جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير تقاضا نموده اند که به 

نفر اتباع  ۵۲ل بحران در روابط شان ناشی از دستگيری قبول طرفين برای ح
عمل نمايد، دولت الجزير با دو دولت درباره  آمريکا در ايران به عنوان واسطه 

تعهداتی که هر يک آماده است برای حل اين بحران در چهارچوب چهار شرط 
مجلس شورای ) ۱۹۸۰نوامبر ۲(۱۳۵۹آبان  ۱۱مصوبه مورخ  ذکر شده در 

اساس  بر . ايران به عمل آورد، مشورتهای گسترده ای انجام داده استاسالمی 
اعالم پذيرش رسمی از جانب ايران و اياالت متحده اينک دولت الجزاير اعالم 

  :آمده است می دارد که تعهدات متقابل زير توسط دو دولت بعمل 
 

  :اصول کلی
  :تتعهدات مشروحه در اين بيانيه بر مبنای اصول کلی زير اس

در چهارچوب و پيرو شرايط دو بيانيه دولت جمهوری دموکراتيک مردم  -الف 
را بصورت موجود  اياالت متحده، حتی االمکان وضعيت مالی ايران  -الجزاير
  .باز خواهد گرداند) ۱۳۷۹نوامبر ۱۴( ۱۳۵۸آبان ماه  ۲۲قبل از 
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انتقال آزاد  در اين چهارچوب اياالت متحده خود را متعهد می سازد که تحرک و
شرحی که در بندهای  کليه دارائيهای ايران موجود در قلمرو قضائي خود را به 

  .تأمين نمايد. خواهد آمد ۹تا  ۴
قصد هر دو طرف، در چهار چوب و پيرو شرايط دو بيانيه دولت جمهوری  -ب

دولت يا اتباع دولت  که کليه دعاوی بين هر  دموکراتيک مردم الجزاير اينست
را لغو و موجبات حل و فصل و ابطال کليه اين دعاوی را از طريق يک ديگر 

طريق ترتيبات مندرج در بيانيه مربوط به  از . داوری الزم االجرا فراهم نمايند
حل و فصل ادعاها، اياالت متحده موافقت می نمايد که به تمام اقدامات حقوقی 

و مؤسسات آمريکايی  اياالت متحده که متضمن ادعاهای اتباع در دادگاههای 
عليه ايران و مؤسسات دولتی آنست خاتمه داده، کليه احکام توقيف و احکام 

قضائي صادره را لغو، ساير دعاوی براساس چنين ادعاهائي را ممنوع و  
االجرا فراهم  موجبات خاتمه دادن به چنين ادعاهائي را از طريق داوری الزم 

  .نمايد
  ايرانعدم مداخله در امور  -۱ماده

اياالت متحده آمريکا تعهد می نمايد که سياست اياالت متحده اينست و از اين  -۱ 
سياسی و يا نظامی در  پس اين خواهد بود که بصورت مستقيم يا غير مستقيم، 

  .امور داخلی ايران مداخله ننمايند
 استرداد دارائيهای ايران و حل و فصل ادعاهای آمريکا - ۳و  ۲مواد 

بالفاصله ) ناميده خواهند شد» طرفين«از اين به بعد (ايران و اياالت متحده  -۲ 
قابل قبول ). خواهد شد ناميده » بانک مرکزی«از اين به بعد (يک بانک مرکزی 

طرفين را انتخاب خواهند نمود که طبق دستورات دولت الجزاير و بانک 
به ) ده خواهد شدنامي» مرکزی الجزير بانک «بعد از اين (مرکزی الجزاير 

و وجوه تضمينی که ذيال ً تشريح می    (escrow )  عنوان حافظ حساب مشروط 
طرفين بالفاصله ترتيبات الزم برای گشايش حسابهای . نمود شود، عمل خواهد 

سپرده  تمام وجوه . سپرده را طبق شرايط اين بيانيه به بانک مرکزی خواهند داد
زی طبق اين بيانيه در حسابي بنام بانک شده در حساب مشروط در بانک مرک

خاصی برای اجرای تعهدات  ترکيبات . مرکزی الجزاير نگهداری خواهند گرديد
مطروحه در اين بيانيه و بيانيه جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير مربوط به 

دولت اياالت متحده آمريکا و دولت جمهوری اسالمی  حل و فصل ادعاها بوسيله 
بطور جداگانه ) ناميده خواهد شد» بيانيه حل و فصل ادعاها«ن ببعد از اي(ايران 
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تعهدات خاص دولت اياالت متحده آمريکا و دولت جمهوری اسالمی ايران،  طی 
  .شده است با توجه به بيانيه جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير پيش بينی 

دولت ترتيبات سپرده گذاری متضمن اين شرط خواهد بود که چنانچه  -۳ 
اياالت متحده را  تبعه  ۵۲الجزاير نزد بانک مرکزی الجزاير گواهی خروج ايمن 

از ايران صادر نمايد، بانک مرکزی الجزاير براساس آن به بانک مرکزی 
دارائي های موجود در حساب  دستور خواهد داد فورا ً تمام وجوه و ديگر 

مشروط براينکه در . دمشروط نزد بانک مرکزی براساس اين بيانيه منتقل نماي
گواهی توسط دولت الجزاير هر يک از طرفين،  هر زمانی قبل از صدور اين 

ساعته تعهدات  ۷۲ايران و اياالت متحده، حق خواهند داشت که با يک اخطاريه 
  . نسبت به اين بيانيه فسخ نمايند خود را 

ر توسط اگر چنين اخطاريه ای توسط اياالت متحده صادر شود و گواهی مذکو
گردد، بانک مرکزی  ساعت مهلت اخطاريه، صادر  ۷۲دولت الجزاير در ظرف 

الجزاير به بانک مرکزی دستور خواهد داد که نسبت به نقل و انتقال وجوه و 
ساعته از سوی اياالت  ۷۲مهلت اخطاريه  اگر . دارائي های مورد بحث اقدام کند

اخطاريه فسخ تعهدات از ناحيه  متحده بدون صدور اين گواهی تمام شود و يا اگر
گردد، در چنين موردی بانک مرکزی الجزاير به بانک مرکزی  ايران تسليم 

از آن  دستور خواهد داد کليه وجوه و دارائيها را به اياالت متحده برگشت دهد و 
  .پس تعهدات مندرج در اين بيانيه ملغی و بال اثر خواهند بود

 
 رودارائيهای نزد بانک فدرال رز

بمحض انجام ترتيبات ضروری مربوط به حساب مشروط در بانک  -۴ 
فدرال رزرو  مرکزی، اياالت متحده تمام طالهای متعلق به ايران نزد بانک 

نزد بانک ) يا معادل نقدی آنها(نيويورک بانضمام کليه دارائيهای ديگر ايران 
مشروط نزد  داد که در حساب فدرال رزرو را به بانک مرکزی انتقال خواهد 

 ۳بانک مرکزی نگهداری خواهد شد تا زمانيکه انتقال و يا برگشت آنها طبق بند 
  .گردد مذکور در فوق الزام آور 

 
 دارائيهای نزد شعب خارجی بانکهای آمريکائي

به محض انجام ترتيبات ضروری مربوط به حساب مشروط نزد بانک  -۵ 
 ۱۴روز  مرکزی، اياالت متحده تمام سپرده ها و اوراق بهاداری را که در 
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يا پس از آن در دفاتر شعب خارجی بانکهای آمريکائي ثبت  شده  ۱۹۷۹نوامبر 
، حساب ، به بانک مرکزی۱۹۸۰  دسامبر  ۳۱است، به همراه بهره متعلقه تا 

بانک مرکزی الجزاير، منتقل خواهد کرد که نزد بانک مرکزی در حساب بانک 
مذکور  ۳ماند، تا زمانيکه برگشت يا انتقال آنها طبق بند  مرکزی الجزاير خواهد 
  .در فوق الزام آور گردد

 
 دارائيهای نزد شعب بانکهای آمريکائي در آمريکا

فصل ادعاهای منضم به آن توسط ايران و  با پذيرش اين بيانيه و بيانيه حل و -۶ 
گشايش حساب تضمينی  اياالت متحده و به دنبال پايان يافتن ترتيبات مربوط به 

بهره دار نزد بانک مرکزی که در بيانيه اخير و بند هفت زير مشخص شده 
تاريخ اين بيانيه داده خواهد شد، اياالت  روز از  ۳۰است، و ترتيبات آن طی 

ماه از آن تاريخ جهت انتقال تمام سپرده ها و اوراق بهادار  ۶ف متحده در ظر
بانکی در آمريکا به اضافه بهره متعلقه به بانک مرکزی  ايران نزد مؤسسات 

عمل خواهد کرد، که بصورت حساب مشروط نزد بانک مرکزی باقی خواهد 
  .رددباال الزام آور گ ۳تا زمانيکه انتقال و يا برگشت آنها طبق بند  ماند 

باال توسط بانک مرکزی، بانک  ۶به مجرد وصول وجوه مندرج در بند  -۷ 
نيمی از مبالغ  ) ۱(مرکزی الجزاير به بانک مرکزی دستور خواهد داد که 

نيم ديگر را در يک حساب تضمينی بهره ) ۲(دريافتی را به ايران انتقال دهد و 
حساب تضمينی به ميزان موجودی  دار نزد بانک مرکزی بسپارد تا آنکه ميزان 

پس از رسيدن به سطح يک ميليارد دالر، بانک مرکزی . يک ميليارد دالر برسد
دريافت می شوند  ۶داد که تمام مبالغی که به موجب بند  الجزاير، دستور خواهد 

  . به ايران انتقال گردند
کليه موجودی حساب تضمينی صرفا ً برای تضمين پرداخت و تأديه ادعاهای 

. خواهند گرفت ه ايران طبق بيانيه حل و فصل ادعاها مورد استفاده قرار علي
هرگاه بانک مرکزی به ايران اطالع دهد که ميزان موجودی حساب تضمينی از 

فورا ً با گذاشتن سپرده های جديد،  مليون دالر تنزل کرده است، ايران  ۵۰۰
ند و موجودی مليون دالر خواهد رسا ۵۰۰موجودی حساب مذکور را به سطح 

سطح نگهداری خواهد شد تا زمانی که رئيس هيئت  حساب مذکور در اين 
داوری، هيئتی که طبق بيانيه حل و فصل ادعاها تشکيل گرديده است، برای 

مرکزی الجزاير گواهی کند که تمام احکام حکميت عليه ايران طبق بيانيه  بانک 
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تضمينی به  انده حساب حل و فصل اجراء شده است، که در آن صورت باقی م
  .ايران انتقال داده خواهد شد

 
 دارائيهای ديگر در آمريکا و خارج آمريکا

با پذيرش اين بيانيه و بيانيه حل و فصل ادعاهای منضم به آن، توسط ايران  -۸ 
گشايش حساب تضمينی  و اياالت متحده، و بدنبال پايان يافتن ترتيبات مربوط به 

خ اين بيانيه خاتمه خواهد پذيرفت، اياالت متحده عالوه روز از تاري ۳۰که طی 
باال به آنها اشاره گرديد، در مورد انتقال   ۶و  ۵بر دارائيهائي که در بندهای 

که در اياالت متحده و در خارج از آن ) يعنی وجوه و اوراق بهادار(اموال ايران 
که انتقال و يا است به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد، تا زماني کشور موجود 

  .باال الزام آور گردد ۳برگشت آنها طبق بند 
با پذيرش اين بيانيه و بيانيه حل و فصل ادعاها منضم به آن، توسط ايران و  -۹ 

دولت الجزاير، اياالت  باال توسط  ۳اياالت متحده و با صدور گواهی مشروح بند 
اين کشور،  ۱۹۷۹نوامبر  ۱۴متحده، براساس مفاد مقررات قانونی قبل از 

ايران را که در اياالت متحده و در خارج  ترتيبات الزم برای انتقال تمام اموال 
موجود می باشد و در چهارچوب بندهای فوق الذکر قرار نمی گيرد، به ايران 

  .خواهد داد
 

 لغو تحريم های تجاری و ادعاها
اياالت توسط دولت الجزاير،  ۳به محض صدور گواهی مذکور در بند  -۱۰ 

) ۱۹۷۹نوامبر  ۴( ۱۳۵۸آبان  ۱۳متحده تمام تحريم های تجاری را که از 
  .لغو خواهد نمود. تاکنون عليه ايران اعمال گرديده است

توسط دولت الجزاير، اياالت  ۳به محض صدور گواهی مذکور در بند  -۱۱ 
ن در ديوا متحده فوراً  تمام ادعاهائي را که در حال حاضر بر عليه ايران 

دادگستری بين المللی مطرح است پس خواهد گرفت و از آن به بعد نيز از اقامه 
اياالت متحده و يا اتباع اياالت  دعوا در مورد هرگونه ادعای حال و آينده توسط 

  :متحده عليه ايران ناشی از حوادث قبل از تاريخ اين بيانيه، در رابطه با
نوامبر  ۴( ۱۳۵۸آبان  ۱۳متحده در  نفر اتباع اياالت ۵۲عمل دستگيری ) الف( 

وارده به اموال اياالت  خسارات ) ج(توقيف دستگير شدگان ، ) ب(، ) ۱۹۷۹
متحده و يا اموال اتباع اياالت متحده در داخل محوطه سفارت آمريکا در تهران 
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صدمات وارده به اتباع اياالت ) د(و ) ۱۹۷۹  نوامبر  ۳( ۱۳۵۸آبان  ۱۲بعد از 
موال آنها در نتيجه جنبش های مردمی در جريان انقالب اسالمی متحده و يا ا

اياالت . جلوگيری خواهد نمود. از عمل دولت ايران نبوده است ايران که ناشی 
متحده همچنين مانع از اقامه دعوا عليه ايران در دادگاههای آمريکا توسط 

ادث ذکر شده اشخاص غير آمريکائي درباره ادعاهای حال و يا آينده ناشی از حو 
  .در اين بند خواهد گرديد

 
  برگشت دارائيهای خانواده شاه سابق -۴ماده 

توسط دولت الجزاير، اياالت  ۳به محض صدور گواهی مذکور در بند  -۱۲ 
شاه سابق و يا هر  متحده اموال و دارائيهای شاه و دربار که تحت کنترل وراث 

انده از جانب ايران، به منظور يک از بستگان نزديک وی بوده و به عنوان خو
ايران در دادگاههای اياالت متحده بر  برگرداندن اموال و دارائيهای متعلق به 

. عليه آنان طرح دعوی می شود، مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد نمود
دارائيهای هر يک از خواندگان و همچنين ماترک شاه  دستور انسداد اموال و 

تخلف از دستور . ان دادرسی به قوت خود باقی خواهد بودسابق تا پايان جري
انسداد مستوجب مجازاتهای کيفری و مدنی مقرر در قوانين اياالت متحده خواهد  

  .بود
باال توسط دولت الجزاير، اياالت  ۳به محض صدور گواهی مذکور در بند  -۱۳ 

داد که ظرف  دستور خواهد متحده به تمام اشخاص مقيم در حوزه قضايی آمريکا 
 ۳( ۱۳۵۸آبان  ۱۲روز کليه اطالعات موجود در نزد آنها، در تاريخ  ۳۰

دستور، در رابطه با اموال و دارائيهای مذکور  و نيز در تاريخ ) ۱۹۷۹نوامبر 
را به منظور ارسال به ايران به خزانه داری اياالت متحده گزارش  ۱۲در بند 

های کيفری، و مدنی مندرج در تخلف از اين مقرره مستوجب مجازات  .دهند
  .قوانين اياالت متحده خواهد بود

فوق توسط دولت الجزاير، اياالت  ۳به محض صدور گواهی مذکور در بند  -۱۴ 
کرد که در مورد  متحده به کليه دادگاههای ذيربط اياالت متحده اعالم خواهد 

مصونيت  ، ادعای ايران نبايستی چه باستناد اصول۱۲دعاوی مندرج در بند 
کشوری مردود تلقی گردد، و نيز اعالم  دولت مستقل يا باستناد قانون دکترين 

خواهد کرد مصوبه ها و احکام ايران در ارتباط با چنين دارائيهائي بايستی طبق 
  .متحده بوسيله دادگاههای آمريکا اجراء گردد قوانين اياالت 
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ی بر انتقال هرگونه اموال و در مورد هر حکم صادره از دادگاه آمريکا مبن -۱۵ 
نهائي را در صورتيکه  يا دارائي به ايران، اياالت متحده بدينوسيله اجرای حکم 

  .اموال و يا دارائيها در داخل اياالت متحده باشد، تضمين می نمايد
چنانچه اختالفی بين طرفين درباره نحوه اجرای تعهداتی که مطابق بندهای  -۱۶ 

ايران می تواند اختالف  االت متحده می باشد بروز نمايد، به عهده اي ۱۵تا  ۱۲
را به هيئت داوری که براساس بيانيه حل و فصل ادعاها و مطابق شرايط مقرر 

. آن الزم االجراء خواهد بود ارجاع نمايد در آن تشکيل گرديده است و رأی 
ای چنانچه هيئت مزبور تشخيص دهد که در نتيجه قصور اياالت متحده در اجر

متحمل خساراتی گرديده است حکم مقتضی به نفع ايران صادر  اين تعهد ايران 
کشور،  می کند که در اين حکم در دادگاههای هر کشوری و مطابق قوانين آن 

  .بوسيله ايران می تواند به موقع اجراء گذاشته شود
 

 حل و فصل اختالفات
اجرای هر يک از مقررات چنانچه اختالفات ديگری درباره تفسير يا نحوه  -۱۷ 

توانند اختالف را به  اين بيانيه بين طرفين بروز نمايد، هر يک از طرفين می 
هيئت داوری که براساس بيانيه حل و فصل ادعاها و مطابق شرايط مقرر در آن 

االجراء خواهد بود ارجاع نمايد تصميمات  تشکيل گرديده است و رأی آن الزم 
اختالفاتی مشتمل بر احکام پرداخت غرامت، هيئت مزبور درباره چنين 

اجرای اين بيانيه و يا بيانيه حل و فصل ادعاها می  خسارات حاصله از عدم 
نفع در دادگاههای هر کشوری مطابق قوانين آن کشور  تواند از سوی طرف ذي

  ۱۳۵۹بيست و نهم دی ماه     .اجراء گذارده شود به موقع 
 امور اجرائيبهزاد نبوی وزير مشاور در 

نقل شده  ۴۵۵، شماره ۱۳۵۹بهمن  ۱از روزنامه انقالب اسالمی، چهارشنبه 
دارد يک امضاء  »بيانيه«و يا » موافقتنامه«قبالً ذکر شد اين  ههمانطوريک .تسا

و برای  .که از جانب دولت ايران آقای بهزاد نبوی آن را امضاء کرده است
در تمام محافل حقوقی و غير که و نسخه انگليسی آن  .مصرف داخلی است

     نمايندگان  دارای دو امضاء است که شناخته شده،حقوقی بين المللی معتبر 
 .کرده اند امضاء شده   هر دو آن را دولت آمريکا و  دولت ايران
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 :نمايه و يادداشتها
 

 مدخل و فصل اول
  ۳۲۴، ص  ۱۳۸۳جعفری، چاپ پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، محمد   -۱ 
  ۲۱۳و  ۲۰۹، ص ۲۰۰۱خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه   -۲ 
بطور محرمانه وارد تهران شد ) ۷۹ژانويه  ۴( ۵۷ديماه  ۱۴ژنرال هايزر روز پنجشنبه   -۳ 

در طول  هايزر. به واشنگتن بازگشت ۵۷بهمن   ۱۵روز اقامت در تهران در  ۳۱  و پس از 
مهمترين  . با سوليوان بديدار شاه رفت ۵۷ديماه  ۱۱يک بار بطور ناگهانی در  اين مدت فقط 

ساله، سرهنگ غالمرضا  ۲۵برنامه ريزی سفر شاه بود تاريخ سياسی  مطلب مورد بحث 
   ۲۵۶، ص ۲نجاتی، ج 

مرضا شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ غال  -۴ 
   ۳۳۱ـ   ۳۳۲، ج دوم ، ص ۱۳۷۷چاپ اول  نجاتی، 

 همان مدرک  -۵ 
اين مطلب را آقای فتح هللا بنی صدر يکی از اعضای نهضت آزادی در پاريس در   -۶ 

  فاش ساخته است ۱۳۷۵برادر خود آقای بنی صدر در سال  گفتگوئي با 
 سوليوان می نويسد  -۷ 
دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز معتمد سقوط دولت بازرگان، به کوشش   -۸ 

  ۳۳۵ـ  ۳۳۶ص  ، گفتگو با دکتر ابراهيم يزدی، ۱۳۸۲  دزفولی، چاپ 
  ۴ـ  ۵، ص ۱۳۸۳پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، چاپ   -۹ 
  ۳۵، ص ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم   -۱۰ 
و تاريخ  ۲۰۷، ص ۴و صحيفه نور ج  ۱۸۲درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، ص   -۱۱ 

   ۳۳۸  سيد جالل الدين مدنی، ص  ۲معاصر، ج سياسی 
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ     -۱۲ 

  ۲۸۸  ، ج دوم ، ص ۱۳۷۷، چاپ اول  غالمرضا نجاتی
  همان سند -۱۳ 
  همان سند -۱۴ 
از اين عده به جز آقای کتيرائي و تيمسار مسعودی که از دوستان آقای مهندس بازرگان  -۱۵ 

  .عضو نهضت آزادی هستند بودند، مابقی همه 
، گفتگو با دکتر ۷۷، بهمن و اسفند ۵۱مجله ايران فردا، بخش ويژه انقالب، شماره  - ۱۶ 

  ۲۴ص  ابراهيم يزدی، 
  ، مصاحبه با آقای دکتر بهشتی ۱۶۱۹۶، شماره ۵۹تير ماه  ۳۱اطالعات،  -۱۷ 
با توجه به تمام اسناد و . ۳۶۱، ص ۱۳۷۶دوران مبارزه، هاشمی رفسنجانی، تهران  -۱۸ 

آقای هاشمی رفسنجانی در اين مورد خالی  مدارک و رويدادها بنظر می رسد که اين مطلب 
  .از مناقشه است
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  .برای ديدار با آقای خمينی به پاريس عزيمت کرد ۵۷آذر  ۲۷آقای منتظری در تاريخ  -۱۹ 
  ۲۰۴، ص ۲۰۰۱خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۲۰ 
  ، مصاحبه با آقای دکتر بهشتی ۱۶۱۹۶، شماره ۵۹تير ماه  ۳۱اطالعات،  -۲۱ 
، گفتگو با دکتر  ۷۷ند ، بهمن و اسف ۵۱مجله ايران فردا، بخش ويژه انقالب، شماره  -۲۲ 

 مهندس سحابي ابراهيم يزدی و 
  همان مدرک -۲۳ 
همان مدرک و برای اطالع بيشتر نگاه کنيد به کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از  -۲۴ 

  ۳۸۴  ـ  ۳۸۹محمد جعفری، ص  آزادی به استبداد، 
  ۳۵ص  ،۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم  -۲۵ 
عمالً  چنين جبهه ملی ـ اسالمی که مرحوم بازرگان از آن سخن به ميان می آورد تبلور  -۲۶ 

است، مگر اينکه منظور آن مرحوم از جبهه ملی ـ  از خود بروز نداده  خارجی نداشته و عملی 
 خود وی باشد اسالمی همان نهضت آزادی و دوستان 

ا کسان ديگری که اطالع دارند آن روحانی دوست به نظر من بر دوستان بازرگان و ي -۲۷ 
های مفقوده ارتباطی تاريخ کشور خود، وی  است که برای گشودن حلقه  بقائي کيست؟ فرض 

  .را معرفی کنند
  ۳۰، ص۱۳۶۳ـ انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم ۲۸ 
  ۱۸۴ـ  درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، ص ۲۹ 
  .مراجعه کنيد به همين کتاب بخش مرعوب خمينی ، ک .ر -۳۰ 
  ۲و۱، ص ۱۰۶۴۰، شماره ۱۳۵۷بهمن  ۲۹کيهان، يکشنبه  -۳۱ 
، ص  ۱۳۷۸، تابستان ۶۰عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال  -۳۲ 

  ۱۵ـ  ۱۶
  ۲۳همان مدرک، ص  -۳۳ 
  :متن به قرار زير استکامل نکته سوم و هفتم  دو نامه ذکر شده در  -۳۴ 
ـ پيش از پيروزی و بعد از آن و امروز معتقد بوديم و هستيم که نظام اسالمی در ايران ۳« 

دوام ندارد و به همين جهت با مشورت با  تشکيالت مذهبي سياسی  بدون پشتوانه ای از 
ريها در حمايت غير مستقيم از شما، با همه گرفتا جنابعالی و جلب موافقت و گرفتن وعده 

را بعهده گرفتيم و » جمهوری اسالمی حزب «روزهای اول پيروزی، مسئوليت تأسيس  همان 
را » جمهوری اسالمی حزب «ـ ما ۷» آورديم در ماههای اول موفقيتهای چشمگيری به دست 
مساعدت و تأييد غير مستقيم ـ من شخصاً  در  با مشورت با شخص جنابعالی و گرفتن قول 

با توجه به اينکه قانون  ا شما در اين باره مذاکره کردم ـ تأسيس کرديم و مدرسه علوی ب 
انقالب و  حزب اسالمی قوی برای تداوم  اساسی ، تعدد احزاب را پذيرفته فکر می کنيم يک 

حکومت اسالمی ضرورت دارد و جنابعالی هم روزهای اول در تهران و قم مکرا ً تأييد 
فراموش کرده باشيد ـ و اکنون اعتبار حزب از نفوذ شما تغذيه می ممکن است فعال ً   فرموديد ـ 

ميل داريم الاقل در . کمتر شده  رنگ حمايت از روزهای اول  شود ـ غير مستقيم ـ ولی 
ميل داريد ما حزب را کنار بگذاريم، ما را  اگر . جلسات خصوصی نظر صريحی بفرمائيد



 ٤۷۸        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

عمل شود و اگر همين گونه که  اند بايد جوری ديگر الزم می دانيد که حزب بم قانع کنيد و اگر 
  .»کنيم دوستان حزبي را قانع  عمل می فرمائيد مصلحت است ما را قانع کنيد تا ما هم 

  ۱۹۳و  ۱۵۵درس تجربه، از ابوالحسن بنی صدر، ص  -۳۵ 
 آقای بنی صدر اين مطلب را در جمع ما که در منزل خواهرش گرد آمده بوديم يکی دو -۳۶ 

  .کرد ترور مطهری عنوان  سه روز قبل و يا بعد از 
  ، و ساير جرايد کشور ۱۵۸۴۴، شماره  ۵۸ارديبهشت  ۱۲اطالعات، چهارشنبه  -۳۷ 
بهر حال مسئله ترور مطهری در خور تحقيق جدی است و بر کسانيکه از آن اطالعی  -۳۸ 

  دهنداختيار همگان قرار  که اطالعات خود را در  دارند واجب است 
  :متن حکم نخست وزيری بازرگان -۳۹ 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

  جناب آقای مهندس بازرگان 
 ۶/۱۴/۱۳۹۹  
 ۱۵/۱۱/۵۷  

بنا به پيشنهاد شورای انقالب بر حسب حق شرعی قانونی ناشی از آراء اکثريت قاطع قريب 
در سراسر ايران  تظاهرات وسيع و متعدد ايران که طی اجتماعات عظيم و  به اتفاق ملت 

نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ايمان راسخ شما به مکتب 
اطالعی که از سوابقتان در مبارزات اسالمی و ملی دارم جنابعالی را بدون در  مقدس اسالم و  

تا  گروهی خاص مأمور تشکيل دولت موقت می نمايم بستگی به  نظر گرفتن روابط حزبي و 
ً انجام  درباره  رفراندم و رجوع به آراء عمومی ملت  ترتيب اداره امور مملکت و خصوصا 

مؤسسان از منتخبين مردم جهت  تغيير نظام سياسی کشور جمهوری اسالمی و تشکيل مجلس 
قانون اساسی جديد  انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق  تصويب قانون اساسی، نظام جديد و 

موقت شما  قتضی است که اعضای دولت موقت، ارتش و افراد ملت با دولت م. را بدهند
همکاری کامل نموده و رعايت انظباط را برای وصول به اهداف مقدس انقالب و سامان يافتن  

شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخی از  موفقيت . خواهند نمود امور کشور 
   الموسوی الخمينیروح هللا  .خداوند مسئلت می نمايم 

  گفتگو با اينجانب در مورد چگونگی برگزاری مراسم معارفه -۴۰ 
ستون در حاشيه  ۲، ص ۱۵۷۷۸، شماره  ۵۷بهمن ماه  ۱۷اطالعات، سه شنبه  -۴۱ 

 ديروز امام خمينی مصاحبه 
انشاء اوليه اين فرمان تاريخی از شهيد مطهری است که با تکميل و تصويب شورای  -۴۲ 

انقالب ايران در دو . بازرگان نوشته است خمينی، وی حکم را برای مهندس  ب و آقای انقال
  ۷۸بازرگان، ص  حرکت، مهندس مهدی 

در مورد قرائت حکم نخست وزيری آقای بازرگان در شورای : آقای رفسنجانی می گويد -۴۳ 
از آنکه امام حکم را  بعد. در اين زمينه نبود انقالب تعيين تکليف نشده بود و اصال ً  بحثی 

دادند، ما نمی دانستيم که چه کسی بايد حکم را بخواند يک وقت به من اطالع دادند که امام 
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انقالب و . البته اين موضوع خيلی معمولی بود. نظرشان اين است که شما حکم را بخوانيد 
  ۱۷۴، ص ۱۳۸۳هاشمی،  پيروزی، هاشمی رفسنجانی، زير نظر محسن 

لت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز معتمد سقوط دو -۴۴ 
  ۳۲۴يزدی ، ص ، گفتگو با دکتر ابراهيم  ۱۳۸۲دزفولی، چاپ 

سال دولت هويدا، نخست وزير کاره ای نبود و در حد  ۱۳در رژيم گذشته و به ويژه  -۴۵ 
نخست وزير  حفظ می شد و احکام وزراء را   می کرد، ولی ظاهر قضيه يک کارگزار عمل 

  .می کرد و امضاء صادر
  ۵۷بهمن  ۳۰فوق العاده و اطالعات، دوشنبه  ۵۷بهمن  ۲۷اطالعات و کيهان، جمعه -۴۶ 
   ۱۰۶۴۶شماره ۵۷اسفند ماه   ۶اطالعات و کيهان، يکشنبه  -۴۷ 
   ۲۹۱و  ۲۹۰خاطرات خلخالی، ص  -۴۸ 
  ۱۲۳، ص ۱۳۶۱هنمودهای آقای خمينی، ج پنجم، بهمن ماه صحيفه نور، مجموعه ر -۴۹ 
   ۱۵۸۰۰، شماره ۵۷اسفند ماه ۱۴اطالعات، دوشنبه  -۵۰ 
   ۱۵۸۰۷، شماره ۵۷اسفند ماه ۲۲اطالعات،  -۵۱ 
، سخنرانی ۱۳۶۱صحيفه نور، مجموعه رهنمودهای آقای خمينی ، ج پنجم ، چاپ  -۵۲  

  ۲۳۶، ص ۱۲/۱/۱۳۵۸  مورخ 
  ۷، ص ۱۵۸۱۰، شماره ۵۷اسفند ماه  ۲۶ت، سه شنبه اطالعا -۵۳ 
  ۸همان مدرک، ص  -۵۴ 
  ۷، ص ۱۵۸۱۲، شماره ۵۷اسفند ماه  ۲۸اطالعات، دوشنبه  -۵۵ 
، متن کامل اطالعيه دولت  ۷، ص ۱۵۸۱۷، شماره ۵۸فروردين  ۹اطالعات، پنجشنبه  -۵۶ 

  :زير است به شرح 
نسبت  ۱۳۵۷اسفند ماه  ۲۳ئي که از تاريخ شروع تا در مورد بازداشتها و کيفرها و اعدامها« 

ايام اخير در تهران و شهرستانها وقوع يافته و  خطا کاران دوران استبداد و  به خيانتکاران و 
ناحيه هموطنان يا از عالقمندان به ايران و طرفداران  مراجعات و اعتراضات مکرر از 

عمل آمده و خواهان تخفيف و  ت به حقوق بشر و عفو بين المللی و صليب سرخ به دول 
علنی و بدون  محاکمات را به لحاظ غير مجازات و ترحم و تأخير شده اند يا اعدام ها و شيوه 

وکيل مدافع و شاهد و تماشاچی بودن خالف اصول انسانيت و مقررات حقوق بشر دانسته اند 
  .توضيحا ً اشعار می دارد  و 

شيانه ووحشتناک که اغلب اعدام شدگان در باره مردم با توجه به فجايع و کشتارهای وح
يک طرف و ميزان قتل و خونريزی و  ايرانی مرتکب شده اند از  آزاديخواه و شرافتمند 

ديگر دنيا بدنبال داشته است از طرف ديگر، آنچه  خرابکاری که انقالبهای سياسی و اجتماعی 
  .دايران جريان دارد قابل اغماض و ناچيز می باش در 

اينک که به دستور امام عمليات دادگاههای انقالب متوقف گرديده است، اميدواريم بر طبق 
تصويب شورای انقالب می رسد و با رعايت  طرف دولت تهيه شده و به  آئين نامه ای که از 

صحيح شرايط بازداشت و باز پرسی و محاکمه و اجرای  کامل و موازين شرعی و حقوقی 
  » .طلوب انجام گردداحکام به نحو م 
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  .  ۲، ص ۱۵۸۲۲، شماره  ۵۸فروردين ماه ۱۶اطالعات، پنجشنبه  -۵۷ 
  ، و کيهان همين روز۱۵۸۲۷، شماره  ۵۸فروردين ماه ۲۲اطالعات، چهارشنبه  -۵۸ 
سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز معتمد  - -۵۹ 

  ۳۴۷يزدی، ص گفتگو با دکتر ابراهيم ، ۱۳۸۲  دزفولی، چاپ 
برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد،  -۶۰  

  ۴۲۵ـ  ۴۲۹ص  بخش ارگانهای جديدالتأسيس،  محمد جعفری، 
  ، ص اول تفسيری بر سفر نخست وزير۱۰۴، شماره  ۵۸آبان  ۵انقالب اسالمی، -۶۱ 
  ۳ان مدرک، ص هم -۶۲ 
، مغضوبين کاخ نخست ۲، ص ۱۱۰، شماره ۵۸آبان  ۱۳انقالب اسالمی ، شنبه  - ۶۳ 

  .وزيری
  ۲و  ۱همان مدرک، ص  -۶۴ 
  ۳۷۴خاطرات و تألمات ، دکتر محمد مصدق، ص  -۶۵ 
، ص ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت ، مهندس مهدی بازرگان ، چاپ سوم تابستان  -۶۶ 

۹۵  
  درکهمان م -۶۷ 
  همان مدرک -۶۸ 
     ۱۹۰و  ۱۸۹درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص  -۶۹ 
مصاحبه با آقای دکتر محمد باقر نصير السادات سالمی در بارسلونای اسپانيا در سال  -۷۰ 

۱۳۷۹  
برای اطالع بيشتر نگاه کنيد به کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد،  -۷۱ 

 … و همين کتاب ص ۳۷۵و   ۶۴و  ۶۳ص 
. ، در حمايت از دولت امام زمان ۱۹/۱۱/۵۷بيانات آقای خمينی به مناسبت راهپيمائي  -۷۲ 

که برای پشتيبانی از دولت جناب مهندس  عظيم ملت ايران در اين روز  از اين اجتماع «
اطالعات، » .کنم  زمان سالم هللا عليه است تشکر می بازرگان که دولت شرعی و دولت امام 

  ۷  ، ص ۱۵۷۸۱شماره  ۵۷بهمن ماه  ۲۱بهمن  ۲۱شنبه  
و  ۲و اطالعات همان روز ص ۲و ۱، ص۱۰۸۳۷، شماره ۵۸مهر  ۳۰کيهان، دوشنبه  -۷۳ 

  ۲۲و  ۲۱جلد دهم، ص  صحيفه نور، 
، دعوتحزب جمهوری اسالمی برای ۲، ص۱۰۸۳۸، شماره ۵۸آبان ۱کيهان، سه شنبه  -۷۴ 

 به پشتيبانی امام خمينی راهپيمائي 
  ، گفت و شنود با آقای منتظری۱۱، ص ۱۰۸۳۹، شماره  ۵۸آبان  ۲کيهان، چهارشنبه   -۷۵ 
 ،۱۰۸۴۰، شماره  ۵۸آبان  ۳کيهان، پنجشنبه  -۷۶ 
، مليونها نفر ميثاق خود را با ۱۱و  ۱، ص ۱۰۸۴۱، شماره  ۵۸آبان  ۵کيهان، شنبه  -۷۷ 

  امام تجديد کردند
  ۳، ص  ۱۵۹۷۵، شماره  ۵۸مهر ماه  ۲۱ات، شنبه اطالع -۷۸ 
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، ۱۵۹۷۷، و اطالعات همان روز شماره ۱۰۸۳۷، شماره  ۵۸مهر  ۲۳کيهان، دوشنبه  -۷۹ 
  ۱ص 

  ۱، ص  ۱۵۹۷۸، شماره  ۵۸مهر ماه  ۲۴اطالعات، سه شنبه  -۸۰ 
، و انقالب اسالمی همان روز ۱۵۹۸۰، شماره  ۵۸مهر ماه  ۲۶اطالعات، پنجشنبه  -۸۱ 

  ۱۶و  ۱، ص   ۹۷شماره 
  ۱۲و ۱، ص ۱۵۹۸۲، شماره  ۵۸مهر ماه  ۲۹اطالعات، يکشنبه  -۸۲ 
فرمان  ۷۰، ص ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان ، چاپ سوم  -۸۳ 

  نخست وزيری دولت موقت
   ۱، ص ۱۵۸۶۶، شماره  ۵۸خرداد ماه  ۸اطالعات، سه شنبه  -۸۴ 
  ۷، ص۱۵۸۸۴، شماره  ۵۸خرداد ماه  ۳۰چهارشنبه اطالعات،  -۸۵ 
صحيفه نور مجموعه رهنمود های امام خمينی، ج هفتم، بيانات آقای خمينی در جمع  -۸۶ 

،  ۵۸خرداد ماه  ۳۱روزنامه اطالعات، پنجشنبه  و  ۱۵۳و  ۱۵۲خراسان ص  وعاظ و علمای 
 ، ۱۵۸۸۵شماره 

و صحيفه نور ج  ۱۱، ص   ۱۵۹۱۴اره ، شم ۵۸خرداد ماه  ۴اطالعات، پنجشنبه  -۸۷ 
  ۲۱۳  هشتم، ص 

  ۳، ص ۱۵۹۱۹، شماره  ۵۸مرداد ماه  ۱۰اطالعات، چهارشنبه  -۸۸ 
کار  ۵۸آبان  ۲۴گشايش يافت و در تاريخ  ۵۸مرداد ماه  ۲۸مجلس خبرگان در تاريخ  -۸۹ 

فراندم گذاشته ، قانون اساسی به ر ۵۸آذر ماه   ۱۱به پايان رسيد و در  تدوين قانون اساسی 
  .شد

و متن کامل پيام آقای  ۳، ص ۱۵۹۳۲، شماره ۵۸مرداد ماه  ۲۸اطالعات، يکشنبه  -۹۰ 
، ص  ۸صحيفه نور، رهنمودهای آقای خمينی ، ج  همين شماره اطالعات و يا  خمينی در 

  .آمده است ۲۵۶و  ۲۵۵
  ۲۷، ص ۱۰صحيفه نور، رهنمودهای آقای خمينی ، ج  -۹۱ 
  ۳۳ـ  ۳۶رک ص همان مد -۹۲ 
آقای عباس امير انتظام معاون نخست وزير و سخنگوی دولت بازرگان در رابطه با  -۹۳ 

بازرگان وی را به سمت سفير پنج کشور  به وی می شد، مرحوم  اعتراضاتی که نسبت 
  .منصوب کرد) و ايسلند سوئد، نروژ، فنالند، دانمارک (اسکانديناوی 

نحالل مجلس خبرگان را بدفعات مختلف برای مقامات دادستانی آقای امير انتظام طرح ا -۹۴ 
خاطراتش آورده است و لذا نام آقای مقدم مراغه ای  و به همين ترتيب در  تحرير کرده است 

. آورده ام سهولت در کار، اين نام را در رديف ما بقی نامها  آورده که من برای  ۸۶را در ص 
  .ن 

وزرای دولت وی در آن تاريخ به شرح . زرگان ترميم پيدا کردچند بار کابينه آقای با -۹۵ 
  :زير بودند

  وزير دفاع  دکتر مصطفی چمران -۱ 
  وزير نفت   مهنس معين فر -۲ 
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  وزير مسکن و شهرسازی   دکتر کتيرائي -۳ 
  وزير نيرو    دکتر تاج -۴ 
  وزير وزير دارائي   دکتر اردالن -۵ 
  بهداریوزير    دکتر سامی -۶ 
  وزير ارشاد   دکتر ميناچی -۷ 
  وزير دادگستری  صدر حاج سيد جوادی -۸ 
  وزير خارجه   دکتر يزدی -۹ 
  وزير کشور  مهندس صباغيان -۱۰ 
  وزير کشاورزی   دکتر ايزدی -۱۱ 
  وزير راه و ترابری  مهندس طاهر قزوينی -۱۲ 
  وزير بازرگانی   صدر -۱۳ 
  وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بوجه  مهندس سحابي -۱۴ 
  وزير مشاور در امور سياسی   طباطبائي -۱۵ 
  وزير مشاور در امور اجرائي  مهندس بنی اسدی -۱۶ 
  کفيل وزارت کار   اسپهبدی -۱۷ 
  وزير مشاور و سرپرست تحقيقات   دکتر سحابي -۱۸ 
  وزير صنايع و معادن  دکتر احمد زاده -۱۹ 
  وزير پست وتلگراف و تلفن   دکتر اسالمی -۲۰ 
  وزير سيار   فروهر -۲۱ 
  کفيل وزارت آموزش عالی   دکتر حبيبي -۲۲ 
  کفيل وزارت آموزش و پرورش   رجائي -۲۳ 
  ۴۸ـ  ۵۰، ص ۱۳۸۳آن سوی اتهام، خاطرات عباس امير انتظام، نشر نی، چاپ ششم  -۹۶ 
غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز معتمد  سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر -۹۷ 

  ۲۸۶،ص ۱۳۸۲  دزفولی، چاپ دوم  
زيرا . و باز هم بازنده معرکه نهضت آزادی بود«: مرحوم بازرگان متذکر شده است -۹۸ 

اشاره شده است و امام در جلسه انتخاب و  نخست وزيری دولت موقت  بطوريکه در زمان 
مسئولين و متصديان نبايد وابستگی حزبي داشته باشند،  که انتصاب دولت تصريح کرده بودند 

و دولت موقت بودند که وفادار باين قول  سران نهضت آزادی تنها افرادی در شورای انقالب  
، ص ۱۳۶۳، چاپ سوم  مهندس مهدی بازرگان انقالب ايران در دو حرکت، (» و قرار ماندند

۱۴۱  
، ص ۱۳۶۳دی بازرگان، چاپ سوم تابستان انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مه -۹۹ 

  ۱۴۰ـ  ۱۴۱
   ۵۰، ص ۱۳۸۳آن سوی اتهام، خاطرات عباس امير انتظام، نشر نی، چاپ ششم  -۱۰۰ 
تابستان،  ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم  -۱۰۱ 

  ۲۰۰ص
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  ۲۰۰ـ  ۲۰۱همان سند، ص  -۱۰۲ 
  ۱۲۲همان سند، ص  -۱۰۳ 
  است ۵۷بهمن  ۲۲منظور از دوران حرکت اول تا پيروزی انقالب در  -۱۰۴ 
، ص ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -۱۰۵ 

  ۱۰۳ـ  ۱۰۴
  ۱۴۱همان مدرک، ص  -۱۰۶ 
سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز معتمد  -۱۰۷ 

  ۳۲۹، ص ۱۳۸۲  اپ دزفولی، چ
  ۱۴۳همان سند، ص  -۱۰۸ 
، و برای نگاه ۷۷، بهمن و اسفند ۵۱مجله ايران فردا، بخش ويژه انقالب، شماره  -۱۰۹ 

آزادی به استبداد، محمد جعفری، چاپ  پاريس و تحول انقالب ايران از  بيشتر به کتاب 
  ۳۸۳ـ  ۳۸۸، ص ۱۳۸۳

،  ۱۳۶۳هدی بازرگان، چاپ سوم تابستان انقالب ايران در دو حرکت، مهندس م -۱۱۰ 
  ۱۴۱ص

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز معتمد  -۱۱۱ 
  ۳۲۴يزدی، ص ، گفتگو با دکتر ابراهيم ۱۳۸۲  دزفولی، چاپ 

، ص ۱۳۸۲بيست و پنج سال در ايران چه گذشت، داود علی بابائي، ج اول، چاپ اول   -۱۱۲ 
  .موقت به نقل از شورای انقالب و دولت  ۱۵۵

  همان سند  -۱۱۳ 
  ۷، ص ۱۵۷۸۱، شماره  ۵۸بهمن ماه  ۲۱اطالعات، شنبه  -۱۱۴ 
، ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -۱۱۵ 

  ۱۴۱ص
  همان مدرک -۱۱۶ 
 . همين کتاب  -۱۱۷ 
پاسخ به آقای احمد خمينی که گفته بود، آقای دکتر يزدی  آقای دکتر ابراهيم يزدی در -۱۱۸ 

کرده و قريب به اين مضمون در اطالعيه ای گفته  آمريکائي است، کارهای خود را فهرست 
کردم  سپاه پاسداران و دادگاههای انقالب را که من درست  بود، اگر من آمريکائي هستم پس 

  نقل از حافظه... آمريکائي است و  آمريکائي است، فالن را هم که من بانی بودم 
، ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -۱۱۹ 

  ۱۴۱ص
، ج اول، ۱۳۸۲بيست و پنج سال در ايران چه گذشت، از داود علی بابائي، چاپ اول  -۱۲۰ 

 به نقل از شورای انقالب و دولت موقت  ۱۵۵و  ۱۵۴ص
   ۱، ص۱۰۶۴۳، شماره ۵۷اسفند  ۲رشنبه کيهان، چها -۱۲۱ 
  ۲، ص  ۱۵۸۱۹، شماره  ۵۸فروردين ماه  ۱۲اطالعات، يکشنبه  -۱۲۲ 
  ۷، ص ۱۵۸۲۱، شماره  ۵۸فروردين ماه  ۱۶اطالعات، پنجشنبه  -۱۲۳ 
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، ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -۱۲۴ 
  ۱۴۱ص

مورخ سه  ۱۰۸۷۹و  ۱۰۸۷۸و  ۱۰۸۷۷تصاصی در کيهان شماره اين مصاحبه اخ -۱۲۵ 
 ۱۰و ۱۱، ۱۰و  ۲به ترتيب در صفحه های  ۵۸  آذر  ۲۲و پنجشنبه  ۲۱چهارشنبه  و  ۲۰شنبه 

کسانيکه مايل به مطالعه مشروح مصاحبه آقای الهوتی هستند، به منابع  . درج گرديده است
  .فوق مراجعه کنند 
  .ای مأمور انجام اين کار شد آقای سيد علی خامنه -۱۲۶ 
  .منظورحزب جمهوری اسالمی است -۱۲۷ 
  ۱۰۸۷۹،۱۰۸۷۸،۱۰۸۷۷کيهان، شماره  -۱۲۸ 
  همان سند -۱۲۹ 
  همان سند -۱۳۰ 
، ۱۳۸۴، تير و مرداد ۳۲مجله چشم انداز ايران، زير نظر لطف هللا ميثمی، شماره  -۱۳۱ 

  ۵۰ابراهيم يزدی، ص  گفتگو با دکتر 
  مان سنده -۱۳۲ 
 .همين کتاب -۱۳۳ 
  آقای مهندس حسين بنی اسدی وزير مشاور اجرائي دولت موقت بود -۱۳۴ 
،  ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -۱۳۵ 

  ۱۴۱ص
 . ۵۸مضمون گفتگوی آقای بنی صدر در جمع دوستان و همکارانش در سال  -۱۳۶ 
،  ۱۳۶۳ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان انقالب  -۱۳۷ 

  ۱۲۳ص
 . در پاريس ۱۳۸۵تير ماه ۵گفتگو با علی اصغر حاج سيد جوادی در تاريخ  -۱۳۸ 
، ج اول، ۱۳۸۲بيست و پنج سال در ايران چه گذشت، از داود علی بابائي، چاپ اول  -۱۳۹ 

  موقت به نقل از شورای انقالب و دولت - ۱۵۵ص 
، ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -۱۴۰ 

  ۱۳۴ـ  ۱۳۵ص
در لندن درسال   گفتگوی اينجانب با آقای امير حسين پوالدی عضو نهضت آزادی -۱۴۱ 

۱۳۷۱ . 
، فعال در دفتر آقای ۱۳۶۸گفتگوی اينجانب با آقای مهندس رضا گل احمر در تهران  -۱۴۲ 

  .القانی ط
، ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -۱۴۳ 

  ۱۸۳ص
  .منزل آقای دکتر بهشتی در قلهک، خيابان فردوسی، پشت کارخانه کفش مهشيد بود -۱۴۴ 
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ـ ۲۴۴، ص ۳احزاب سياسی در ايران، مجموعه اسناد النه جاسوسی آمريکا، شماره  -۱۴۵ 
پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به  اطالع بيشتر نگاه کنيد به کتاب  و برای  ۲۴۱

  ۲۲۵ـ  ۲۷۷، ص ۱۳۸۳  استبداد، محمد جعفری، چاپ 
مرداد، کاتم افسر سازمان سيا و بعنوان عضو سفارت آمريکا در  ۲۸در زمان کودتای  -۱۴۶ 

 ) ۲۴انگليسی، ص  خمينی ، رابرت دريفوس متن گروگان (کار بوده است  تهران مشغول 
برای اطالع از روابط روحانيون با آمريکايی ها به کتاب پاريس و تحول انقالب ايران  -۱۴۷ 

  مراجعه کنيد ۲۵۱ـ  ۲۶۱، ص  ۱۳۸۳  استبداد، محمد جعفری ، چاپ  از آزادی به 
سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز معتمد  -۱۴۸ 

  ۲۲/۱۱/۱۳۶۰سخنرانی مهندس بازرگان مورخ  ، پشت جلد به نقل از ۱۳۸۲  چاپ  دزفولی،
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ   -۱۴۹ 

  ۲۸۸ـ  ۲۸۹ص ، ج دوم ، ۱۳۷۷چاپ اول  غالمرضا نجاتی، 
انتشارات برزاوند،  پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، محمد جعفری،  -۱۵۰ 

، بهمن و اسفند ۵۱از مجله ايران فردا، شماره  ، به نقل  ۳۸۵ـ  ۳۸۶، ص ۱۳۸۳  چاپ اول 
  ۱۲، ص ۱۳۷۷

شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ  -۱۵۱ 
  ۲۹۲  ، ج دوم ، ص ۱۳۷۷چاپ اول  غالمرضا نجاتی، 

وشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز معتمد سقوط دولت بازرگان، به ک -۱۵۲ 
رضا عليجانی سردبير نشريه توقيف شده  ، گفتگو با ۲۴۴، ص۱۳۸۳  دزفولی، چاپ دوم 

  ايران فردا 
 . از گفتگوی مرحوم امير حسين پوالدی با اينجانب -۱۵۳ 
 ک به کتاب سقوط دولت بازرگان به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان مهندس.ر -۱۵۴ 

  ۱۸۰، ص  ۱۳۸۳دزفولی، چاپ دوم  فرامرز معتمد 
، ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -۱۵۵ 

  ۳۰ص
و پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به  ۹۳ـ  ۹۴صحيفه نور ، جلد دوم ، ص  -۱۵۶ 

  ۶۳  ـ  ۶۴، ص ۱۳۸۳جعفری، چاپ  استبداد، محمد 
،  ۱۳۶۳ب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان انقال -۱۵۷ 

  ۳۰ص
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ  -۱۵۸ 

  ۲۵۶  ، ج دوم ، ص ۱۳۷۷چاپ اول  غالمرضا نجاتی ، 
  ۲۵۶- ۲۵۷همان سند، ص  -۱۵۹ 
  ۲۵۷، ص  همان سند -۱۶۰ 
  همان سند -۱۶۱ 
کسانيکه مايلند تمام آنچه را که مرحوم مهندس بازرگان با آقای خمينی در پاريس بيان  -۱۶۲ 

  مراجعه کنند ۲۵۶ـ  ۲۵۷سند ص  مداقه قرار دهند به همان  کردنده اند، مورد 
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  ۲۵۷همان سند، ص  -۱۶۳ 
 .ک ، همين کتاب.ر -۱۶۴ 
  ۲۳۰ـ  ۲۳۳، ص اوين گاهنامه پنج سال و اندی، از محمد جعفری، ج اول  -۱۶۵ 
  ۳۰۴ـ  ۳۰درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص  -۱۶۶ 

 
 فصل دوم

  ۱۳۹، ص ۱۰صحيفه نور،ج  -۱ 
                                   .حا فظه  به نقل از -۲ 
  ۱۳۹، ص ۱۰صحيفه نور، ج  -۳ 
طريق  در عرف ديپلماتيک، در بعضی مواقع رئيس کشوری نامه ای غير رسمی از -۴ 

دارند، ارسال می دارد تا در صورت بروز  کشور ثالثی به رئيس کشوريکه با هم مشکلی 
اشکال و يا لو رفتن، بتوانند آنرا انکار کنند و هدف از ارسال اين نوع نامه های غير رسمی، 

  .مطلع کردن کشور مخاطب از موضع خود در مورد مسئله ويژه ای است 
                                   ۳، ص ۱۶۰۸۲، شماره ۵۸ند اسف ۵اطالعات، يکشنبه  -۵ 
  .ماشاءهللا کاشانی خواه، معروف به ماشاءهللا قصاب است -۶ 
  ۲۴، ص ۱۳۸۳آن سوی اتهام، خاطرات عباس امير انتظام، چاپ ششم،  -۷ 
ص  ،۱۳۸۲بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ ج اول، از داود علی بابايی، چاپ اول  -۸ 

۱۶۱  
، و کيهان، همان تاريخ، شماره ۶، ص۱۵۷۸۵، شماره ۵۷بهمن  ۲۵اطالعات، چهارشنبه  -۹ 

  ۲و۱، ص ۱۰۳۸۶
های جان کلی  ، افشاگري۱۵۸۷۰، شماره ۱۳۵۸خرداد  ۱۳اطالعات، يکشنبه  -۱۰ 

  ۲، ص ۲ -روشنفکر آمريکايی از عمليات سيا در ايران
 ۲۲رضا براهنی در روزنامه اطالعات، چهارشنبه پاسخ کامل آقای دکتر يزدی به آقای  -۱۱ 

درج گرديده است به آنجا مراجعه  ۱۶۰۹۹، ۱۶۰۹۷  ، شماره های ۱۳۵۸اسفند  ۲۵و شنبه 
  .کنيد

   ۸، ص ۱۶۰۹۹، شماره ۵۸اسفند  ۲۵اطالعات، سه شنبه  -۱۲ 
 ، پايين صفحه۲، ص ۶۲، شماره ۵۸مرداد  ۲۲جمهوری اسالمی، دوشنبه  -۱۳ 
  ۶، ص ۱۵۷۸۵، شماره ۵۸بهمن ۲۵اطالعات، چهارشنبه  -۱۴ 
حماد شيبانی معروف به ابوالعباس، رئيس چريکهای فدايی خلق در بيروت بود وی در  -۱۵ 

تهران با مقداری اسلحه در مراسم استقبال از  ، هنگام ورود به ۱۳۵۸اواسط فروردين ماه 
نام اصلی وی محمود . گير شداسقف کاپوچی وسيله کميته مستقر در سفارت آمريکا دست

روزنامه جمهوری اسالمی، . ( آزاد گرديد ۵۸تير ماه  ۳اخوان بي طرف است و يکشنبه  
  )، ص اول ۲۲، شماره ۵۸تير ماه  ۴دوشنبه 

برای اطالع بيشتر در مورد اين شخص و نقش وی در دادستانی انقالب و توبه دادن ها،  -۱۶ 
و  ۱۲۱-۱۲۷اندی، ص  سال و ۵اول، گاهنامه  جعفری، ج  نگاه کنيد به کتاب اوين، از محمد
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در مورد توطئه چينی برای اعدام قطب زاده وسيله همين شخص و الجوردی، نگاه کنيد به 
  ۱۱۸-۱۱۹جلد دوم همين اثر، بنام جامعه شناسی زندان و زندانيان، ص  
ه، توحيدی بدر، امت واحد: گروه کوچک ۷سازمان مجاهدين انقالب اسالمی از وحدت  -۱۷ 

اين . موحدين، بعد از پيروزی انقالب تشکيل شد توحيدی صف، فالح، فلق، منصورون و 
، در ۱۳۵۴گروهها قبل از انقالب و بعد از انشعاب در سازمان مجاهدين خلق در سال 

 ۶-۷و قبل از پيروزی انقالب بوجود آمده بودند و هر کدام از آنها  ۵۷تا سال  ۱۳۵۵سالهای  
سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، به گسترش  عضو داشتند و بعد از وحدت و تشکيل نفری 

  .اعضاء و نفوذ در ارگانهای مختلف پرداختند
طبقه ای و يا بيشتر بود که سرلشکر کيا آن را در باغ صبا  ۱۷-۱۸اين اولين ساختمان  -۱۸ 

در رابطه با مبارزه ، وی ۱۳۳۹امينی در سال  ساخت و در زمان نخست وزيری دکتر علی 
با فساد و دزدی تحت عنوان از کجا آورده ای تعدادی و از جمله سرلشکر کيا را بازداشت 

  .کرد 
  ۲، ص ۱۵۸۸، شماره ۵۸خرداد ماه  ۲۶اطالعات، شنبه  -۱۹ 
 سوم و  ، ص اول۱۴، شماره ۵۸خرداد  ۲۶جمهوری اسالمی، شنبه  -۲۰ 
به  ۱۳۲۴ايران بود که در زمان جوانی در سال سرلشکر مقربي يکی از امرای ارتش  -۲۱ 

دستگير و سپس در  ۱۳۵۵آمده بود و در سال  ب در .گ.خدمت سازمان جاسوسی شوروی کا
بعد از پيروزی انقالب شوروی ها . به جرم جاسوسی برای شوروی اعدام گرديد ۱۳۵۶سال 

ن اينکه چگونه در جستجوی بدست آوردن پرونده وی که در ساواک داشت، برای کشف کرد 
در اثر بهم ريختگی کشور و . است، بودند مهمترين مهره جاسوسی آنها در ايران لو رفته 

مجاهدين  تسخير ساواک و نفوذ گروههای مختلف در ارگانهای مختلف مملکتی، روسها از 
  .خواسته بودند که پرونده سر لشکر مقربي را در اختيار آنان بگذارند

  ۸، ص ۱۸، شماره ۵۸خرداد ماه  ۳۰اسالمی، چهارشنبه روزنامه جمهوری  -۲۲ 
  ۲۵، نشرنی، ص ۱۳۸۳آن سوی اتهام، خاطرات عباس امير انتظام، چاپ ششم  -۲۳ 
، ترجمه اسمعيل زند .ب.گ.، در ايران، والديمير کوزيچکين، افسر سابق کا.ب.گ.کا -۲۴ 

  ۳۶۲-۳۷۴  ، چاپ اول، ص ۱۳۷۰دکتر حسين ترابيان، 
-۵۲، ص ۱۳۸۴هنامه چشم انداز ايران، زير نظر لطف هللا ميثمی، تير و مرداد دو ما -۲۵ 

۵۱  
  همان سند -۲۶ 
، افشاگريهای جان کلی آمريکايی ۱۵۸۷۰، شماره ۱۳۵۸خرداد  ۱۳اطالعات، يکشنبه  -۲۷ 

  ۲، ص ۲در ايران » سيا « از عمليات 
ارسال شده است و روزنامه اين نامه از طريق تلکس خبرگزاری پارس به مطبوعات  -۲۸ 

درج  ۶، ص ۱۷۵، شماره ۱۳۵۸بهمن  ۶  انقالب اسالمی متن کامل نامه را در تاريخ شنبه 
  .کرده است برای اطالع از متن کامل آن به آنجا مراجعه کنيد

  همان مدرک -۲۹ 
  ۲۶۴-۲۶۶پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص  -۳۰ 
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  پايين صفحه ۲، ص ۹، ستون ۶۲، شماره ۵۸مرداد ماه  ۲۲جمهوری اسالمی، دوشنبه  -۳۱ 
جهت اطالع کامل از اين گزارش و پاسخ آقای خلخالی به روزنامه انقالب اسالمی، شنبه  -۳۲ 

  .مراجعه کنيد  ۱۲و  ۳، ص ۴۱۱، شماره ۵۹آذر  ۸
  ۳همان مدرک، ص  -۳۳ 
  ۱۲همان مدرک، ص  ۳۴ 
  مدرکهمان  -۳۵ 
  همان مدرک -۳۶ 
  ۴۱۴، شماره ۲، ص ۵۹آذر  ۱۱انقالب انقالب اسالمی، سه شنبه  -۳۷ 
کسانی که مايل به مطالعه پاسخ آقای بنی صدر هستند، می توانند به همان سند مراجعه  -۳۸ 

  .کنند
  ۲و  ۱، ص ۴۲۱، شماره ۵۹آذر  ۱۹انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۳۹ 
  ۲همان مدرک، ص  -۴۰ 
نگاه کنيد به کتاب پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص  -۴۱ 

 در سفارت آمريکا ، گفتگوی اينجانب با ماشاهللا قصاب ۲۶۶-۲۶۴
  ۲، ص ۴۲۱، شماره ۵۹آذر  ۱۹انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۴۲ 
  ۴۲۷،شماره ۱۰، ص ۵۹آذر  ۲۶انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۴۳ 
و با رئيس  ۱۵مان مدرک، کسانيکه مايل به مطالعه مشروح گفتگو با سرپرست کميته ه -۴۴ 

  .ماشاءهللا قصاب هستند به همان مدرک مراجعه کنند و مصاحبه تلفنی با حاج  ۱۵کالنتری 
  ۲، ص ۴۴۳، شماره ۱۳۵۹ديماه  ۱۷انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۴۵ 
  ۲، ص ۴۵۶شماره  ،۱۳۵۹بهمن  ۲انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۴۶ 
، ۱۰۹۱۳، شماره ۵۸بهمن  ۴نگاه کنيد به روزنامه انقالب اسالمی و کيهان، پنجشنبه  -۴۷ 

  ...و همين کتاب، ص  ۱۲ص 
، ما چهار صد جنايتکار رژيم ۱۲، ص ۱۰۹۱۶، شماره ۱۳۵۸بهمن  ۸کيهان، دوشنبه  -۴۸ 

  .سابق را دستگير کرده ايم
  ۳، ص ۱۰۹۲۱، شماره ۱۳۵۸بهمن  ۱۴کيهان، يکشنبه  -۴۹ 
پاسخ حاج ماشاهللا به قضات  ۳، ص ۱۰۹۲۴، شماره ۱۳۵۸بهمن  ۱۸کيهان، پنجشنبه  -۵۰ 

  و بازپرسان سابق انقالب
  ۲۶۶پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص  -۵۱ 
 . همين نوشته -۵۲ 
  ۱۳۹، ص ۱۰صحيفه نور، ج  -۵۳ 
 ۱۳۵۴شهريور  ۶اسدهللا علم، يادداشت شنبه خاطرات  -۵۴ 
  ۱۴۴خيانت به اميد، ابوالحسن بنی صدر، ص  -۵۵ 
  .در جای خود توضيح آن خواهد آمد. منظور شورای امنيت سازمان ملل است -۵۶ 
  ۱۴۴خيانت به اميد، ابوالحسن بنی صدر، ص  -۵۷ 
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-۲۸۰، ص ۱۳۸۲چاپ اول بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ داود علی بابايی،  -۵۸ 
۲۷۹  

، افشاگريهای جان کلی آمريکايی از ۱۵۸۷۰، شماره ۵۸خرداد ۱۳اطالعات، يکشنبه  -۵۹ 
  ۲، ص ۲ -در ايران» سيا « عمليات 

  ۱۲، ص ۷، ستون ۱۵۹۴۶، شماره ۵۸شهريور  ۱۳اطالعات، سه شنبه  -۶۰ 
ه جرمی آقای حسين مشکينی برای اطالع کامل از اين گفتگو و اينکه در چه رابطه و بچ -۶۱ 

سال و اندی، جلد اول، از محمد جعفری، ص  زندانی شده بود، به کتاب اوين کاهنامه پنج 
  .مراجعه کنيد ۳۳۰-۳۲۷

، ۳۲۰، شماره ۵۹مرداد  ۱۴انقالب اسالمی، سه شنبه : چهار سرمقاله عبارتند از -۶۲ 
 ۲۶و چهارشنبه  ۳۵۴ه ، شمار۵۹شهريور   ۲۵آمريکا و گروگانهای جاسوس، سه شنبه 

، جاسوسان گروگان ۳۵۶، شماره ۵۹شهريور  ۲۷و پنجشنبه  ۳۵۵، شماره ۵۹شهريور 
  ۳و۲و۱  
  ۳۲۹ -۳۳۰اوين گاهنامه پنج سال و اندی، جلد اول، از محمد جعفری، ص  -۶۳ 
  ۹/۸/۱۳۷۹روزنامه ابرار، دوشنبه  -۶۴ 
، گفتگو با دکتر ۱۳۸۴، تير و مرداد دو ماهنامه چشم انداز، زير نظر لطف هللا ميثمی -۶۵ 

  ۵۲يزدی، ص 
بهمن نيز سخنان وی در مورد آمريکا بسيار ماليم لبه تيز  ۲۲تا  ۵۷از اواخر آذر ماه  -۶۶ 

اينکه همه بايد کمک کنند تا شاه برود و اين  حمله متوجه محمد رضا شاه و رژيم اوست و 
از طرف تيمسار قره نی برای آقای خمينی تقريباً  همان تاريخی است که آقای محمد منتظری 

پيغام آورده بود که آمريکايی ها می گويند در صورتيکه آقای خمينی اسم ما را نبرد، ما شاه  
 . را خواهيم برد

  ۶۴، ص ۱۰صحيفه نور، ج  -۶۷ 
  ۱۶، ص ۱۰۹، شماره ۵۸آبان  ۱۲انقالب اسالمی، شنبه  -۶۸ 
گفتگو با حجت االسالم  ۱، ص ۱۱۱، شماره ۵۸آبان  ۱۴انقالب اسالمی دوشنبه  -۶۹ 

 . موسوی خوئينی ها
  ۷، ص ۱۳۷۷، خرداد ۴۳۸انقالب اسالمی در هجرت، شماره  -۷۰ 
مهندس فرامرز معتمد  -سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان -۷۱ 

  ۱۴۱  ، گفتگو با تقی رحمانی، ص ۱۳۸۲دزفولی، چاپ 
  .نهضت آزادی است منظور دولت موقت و -۷۲ 
  ۲، ص ۴۵۴، شماره ۵۹ديماه  ۳۰انقالب اسالمی، سه شنبه  -۷۳ 
  ۱۱۱۹۶، شماره ۵۹دی ماه  ۳۰کيهان، سه شنبه  -۷۴ 
  .منظور دولت موقت است -۷۵ 
از » ... کارتر رفت « ، يادداشت روز ۱۱۱۹۶، شماره ۵۹دی ماه  ۳۰کيهان، سه شنبه  -۷۶ 

 پايان گروگان گيری  محمد خاتمی سرپرست کيهان، در
  .منظور نهضت آزادی است -۷۷ 
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  ۲، ص ۴۵۴، شماره ۵۹دی ماه  ۳۰انقالب اسالمی، سه شنبه  -۷۸ 
آقای محسن رضايی، اول مسئول اطالعات سپاه بود و سپس فرمانده کل آن شد که از  -۷۹ 

کل  آقای مرتضی رضايی نيز که فرمانده . اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی است
ً از اعضای اين سازمان است چون وی را بعضی از بچه های سازمان  سپاه بود، احتماال 

مجاهدين انقالب اسالمی که از نظر ما آنروز ناشناخته بودند، به ما معرفی کردند و ما به  
  .آقای بنی صدر

ارد اينجانب از همان ساعات ابتدای پيروزی انقالب و«: آقای بهزاد نبوی می نويسد -۸۰ 
سرپرستی آيت هللا مهدوی کنی، به کمک مؤسسين  کميته مرکزی انقالب اسالمی شده و تحت 

تشکيالت  سازمان و ديگر ياران، نهاد مزبور را سازمان داده و پس از هشت ماه، زمانی که 
مزبور که حداقل در ماههای اول انقالب مهمترين حافظ انقالب و نظام بود قوام گرفت و هم 

مجاهدين انقالب اسالمی و نياز به حضور تمام وقت من در آن   روع فعاليت گستردۀ زمان با ش
نقش سازمان  از پيشگامان اصالحات از حميد کاويانی، » .دوره، کميته را ترک کردم

، از نامه آقای بهزاد ۱۳۷۹، چاپ اول ۷۰مجاهدين انقالب اسالمی در تحوالت سياسی دهه
  ۲۸۹  نبوی به هاشمی رفسنجانی، ص 

، در انتخابات رياست جمهوری بر ۱۳۷۶آقای سيد محمد خاتمی که در دوم خرداد  -۸۱ 
دوم خردادی ها و اصالح طلبان مطرح  مهمترين رقيب خود آقای ناطق نوری پيروز شد و 

اش در جهت جلب نظر آقای خاتمی برای  آقای بهزاد نبوی و ساير دوستان هم سازمانی. شدند
رياست جمهوری و حمايت و جلب کردن نظر ديگران برای حمايت از کانديداتوری  قبول 

برای اطالع بيشتر به کتاب . کردند نامزدی آقای خاتمی در انتخابات نقش مهمی بازی 
، از ۷۰پيشگامان اصالحات نقش سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در تحوالت سياسی دهه 

  .کنيد مراجعه ۱۶۱-۱۸۰، ص ۱۳۷۹کاويانی، چاپ اول  حميد 
از » ...کارتر رفت «روز  ، يادداشت۱۱۱۹۶، شماره ۵۹دی ماه  ۳۰کيهان، سه شنبه  -۸۲ 

  پايان گروگان گيری  ی سرپرست کيهان، در تممحمد خا
، کنفرانس مطبوعاتی و ۲، ص ۴۵۴، شماره ۵۹دی ماه  ۳۰انقالب اسالمی، سه شنبه  -۸۳ 

  .تلويزيونی  -راديو
از حميد کاويانی، نقش سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران پيش گامان اصالحات،  -۸۴

 .۲۸۸، ص۱۳۷۹، چاپ اول پائيز ۷۰در تحوالت سياسی دهه 
در . ، در نشستی با کيهان۱۰، ص ۱۰۸۸۵، شماره ۵۸آذر ماه  ۲۹کيهان، پنجشنبه  -۸۵ 

گوی موقت، بر آقای دکتر پيمان است که پاسخ مورد صحت و سقم اتهامات وارده بر دولت 
  .اظهارات خويش باشد

 ، کنفرانس مطبوعاتی۲، ص ۱۵۹۹۴، شماره ۵۸آبان  ۱۴اطالعات، دوشنبه  -۸۶ 
، به کوشش دادگستری جمهوری اسالمی و عبدالکريم ۱۳۵۹غائله چهاردهم اسفند  -۸۷ 

  ۲۱۳، ص ۱۳۶۴موسوی اردبيلی، چاپ اول 
 .همين کتاب -۸۸ 
  پايين صفحه ۹، ستون ۲، ص ۶۲شماره  ،۵۸آبان  ۲۲جمهوری اسالمی، دوشنبه  -۸۹ 
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  ۲، ص ۱۶۰۰۱، شماره ۵۸آبان  ۲۲اطالعات، سه شنبه  -۹۰ 
  ۲۱۲، دادگستری جمهوری اسالمی، ص ۱۳۵۹غائله چهارده اسفند  -۹۱ 
  ۲، ص ۱۰۸۴۸، شماره ۵۸آبان  ۱۴کيهان، دوشنبه  -۹۲ 
و انقالب اسالمی  ۲، ص ۱۵۹۹۴، اطالعات همان روز شماره ۱۰۸۴۸کيهان، شماره  -۹۳ 

به جهت مطلع شدن از چگونگی کامل اشغال  خوانندگان عالقمند . ۱۴و  ۱ص  ۱۱۱شماره 
  .مراجعه کنند ۵۸آبان  ۱۴سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان سفارت به جرايد روز 

بنابه اطالع موثقی اين کتاب وسيله آقای دکتر حسن حبيبي تنظيم و تأليف شده است و  -۹۴ 
به وی اظهار داشته بود که اين کتاب  ه منبع مورد نظر اطالع داد، آقای حبيبي بطوريک

اين کتاب مهمترين سند حقانيت بنی صدر . مهمترين و پر ارزشترين کار دوران عمر او است
از جانب حاکمان تشنه قدرت در تاريخ ثبت است و می درخشد و آقای حبيبي که در  است که 

زاهد و وارسته از هر وابستگی نشان می  ر فرانسه خود را عابد و زمان تحقيق و دانشجويی د
داد وقتی مزه وزارت و معاونت رياست جمهوری به مذاقش رسيد، پشت پا به همه چيز زد و 

  .مجيزگوی و عمله و عکره دستگاه قدرت گرديد 
ی، ، ظهور و سقوط ضد انقالب، دادگستری جمهوری اسالم۱۳۵۹غائله چهارده اسفند  -۹۵ 

  ۲۰۶، ص ۱۳۶۴چاپ اول 
  ۲، ص ۱۵۹۹۴، شماره ۵۸آبان  ۱۴اطالعات، دوشنبه  -۹۶ 
  همان مدرک -۹۷ 
  ۱۴و۱، ص ۱۱۱، شماره ۵۸آبان  ۱۴انقالب اسالمی، دوشنبه  -۹۸ 
و  ۱۲، ص ۱۵۹۹۴، شماره ۵۸آبان  ۱۴نگاه کنيد به روزنامه اطالعات، دوشنبه  -۹۹ 

  رايد کشور روزنامه کيهان همان تاريخ و ساير ج
  . ۱۴۹، ص ۱۳۶۱خيانت به اميد از ابوالحسن بنی صدر، چاپ  -۱۰۰ 
سير تحول سياست آمريکا در ايران کتاب دوم گروگان گيری، از ابوالحسن بنی صدر،  -۱۰۱ 

  ۹۱ص 
، برای اطالع از جنبه های مثبت آن ۱۱۱، شماره ۵۸آبان  ۱۴انقالب اسالمی، دوشنبه  -۱۰۲ 

 ۳۷-۳۹مقاله، از بنی صدر، جلد دوم، ص  قاله روزنامه، يا کتاب صد نيز به همين سر م
  . مراجعه کنيد

 
 فصل سوم

  :ـ متن استعفای دولت بازرگان به شرح زير است۱ 
 بسم هللا الرحمن رحيم

 حضور محترم حضرت آيت هللا العظمی امام روح هللا موسوی الخمينی دامت برکاته
با کمال احترام معروض می دارد پيرو توضيحات مکرر و نظر به اينکه دخالت ها، 

محوله و ادامه مسئوليت را برای  مزاحمتها، مخالفتها، و اختالف نظرها ، انجام وظايف 
همکاران اينجانب مدتی است غير ممکن ساخته و شرايط تاريخی حساس حاضر نجات 
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ن وحدت کلمه و وحدت مديريت ميسر نمی باشد بدين رساندن انقالب بدو مملکت در به ثمر 
دانيد کليه امور را در فرمان  وسيله استعفای خود را تقديم می دارم تا به نحوی که مقتضی می 

رهبری می گيرند و يا داوطلبانی را که با آنها هماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشکيل 
 عرض سالم دعای توفيق دولت فرمايند با 

  زرگان مهدی با
 
  :ـ متن حکم آقای خمينی به شورای انقالب۲ 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
شورای انقالب جمهوری اسالمی  چون جناب آقای مهندس بازرگان با ذکر داليلی برای 

از مقام نخست وزيری استعفاء نمودند ضمن   ۱۴/۸/۵۸معذور بودن از ادامه خدمت در تاريخ 
اقت فرسای ايشان در دوره انتقال و با اعتماد به مشاراليه قدردانی اززحمات و خدمات ط

استعفاء را قبول نمودم شورای انقالب را مأمور نمودم برای رسيدگی و اداره امور کشور در  
  :بدون مجال مأموريت دارد حال انتقال و نيز شورا در اجرای اين امور 

  .تهيه مقدمات همه پرسی قانون اساسی  -۱ 
  .قدمات انتخابات مجلس شورای ملیتهيه م  -۲ 
  .تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهوری  -۳ 

الزم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم الشأن بايد امور 
ً آنچه مربوط به پاکسازی  دستگاههای اداری و رفاه حال طبقات  محوله را خصوصا 

  .انقالبی و قاطع عمل نمايندمستضعف و بی خانمان است بطور 
 ۱۵/۸/۵۸  

 روح هللا موسوی الخمينی
  ۱، ص  ۱۱۴، شماره  ۵۸آبان  ۱۷ـ انقالب اسالمی پنجشنبه ۳ 
   ۱۱۶، شماره  ۵۸آبان  ۲۰ـ انقالب اسالمی يکشنبه ۴ 
   ۱۱۵، شماره  ۵۸آبان  ۱۹ـ انقالب اسالمی شنبه ۵ 
  ، سرمقاله ۱۲۱ه ، شمار ۵۸آبان  ۲۶ـ انقالب اسالمی، شنبه ۶ 
  ، سرمقاله ۱۲۲، شماره  ۵۸آبان  ۲۷ـ انقالب اسالمی، يکشنبه ۷ 
  ، سرمقاله ۱۲۴، شماره  ۵۸آبان  ۲۹ـ انقالب اسالمی، سه شنبه ۸ 
سرمقاله روزنامه انقالب اسالمی شماره های فوق و يا کتاب  ۴ـ خوانندگان می توانند به ۹ 

ـ  ۷۴،  ۵۲ـ  ۵۷ص : جلد دوم ، به ترتيب   ۱۳۵۹صد مقاله ، از ابوالحسن بنی صدر چاپ 
  .، مراجعه کنند ۸۳ـ ۸۶،  ۷۵ـ  ۷۸،  ۷۱

  ۱۲، ص  ۱۲۴، شماره  ۵۸آبان  ۲۹ـ انقالب اسالمی سه شنبه ۱۰ 
  ۱۱۳، شماره  ۵۸آبان  ۱۶ـ انقالب اسالمی چهارشنبه ۱۱ 
ی رويتر و خبر گزار. ۱۲، ص  ۱۵۹۹۷، شماره  ۵۸آبان  ۱۷ـ اطالعات ، پنجشنبه ۱۲ 

کردند که با وجود تصويب شورای انقالب و وزارت امور  يونايتد پرس نيز به تفصيل گزارش 
  .خارجه ايران آقای خمينی مذاکره با نمايندگان آمريکائي را ممنوع اعالم کرد
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و روزنامه انقالب اسالمی پنجشنبه  ۱۵۹۹۷، شماره  ۵۸آبان  ۱۷ـ اطالعات ، پنجشنبه ۱۳ 
  ۱، ص  ۱۱۴شماره  ، ۵۸آبان  ۱۷

  .۴و  ۱، ص  ۱۱۵، شماره  ۵۸آبان  ۱۹ـ انقالب اسالمی شنبه  ۱۴ 
 ۵۸آبان  ۲۱و اطالعات دوشنبه  ۲و  ۱، ص  ۱۱۷، شماره  ۵۸آبان  ۲۱ـ همان مدرک، ۱۵ 

  ۱۰، ص ۱۶۰۰۰، شماره 
،  ۵۸آبان  ۲۱ـ جهت اطالع از اهداف شش گانه به روزنامه انقالب اسالمی دو شنبه ۱۶ 

،  ۱۶۰۰۰، شماره  ۵۸آبان  ۲۱دوشنبه  و روزنامه اطالعات ،  ۱۲و  ۲، ص  ۱۱۷اره شم
  .مراجعه کنيد ۱۰ص 

، سرمقاله و روزنامه اطالعات ، سه  ۱۱۸، شماره  ۵۸آبان  ۲۲ـ انقالب اسالمی سه شنبه ۱۷ 
 ، جهت اطالع متن کامل نامه به انقالب اسالمی مراجعه  ۱۶۰۰۱، شماره  ۵۸آبان  ۲۲شنبه 
  .کنيد

  ۲، ص ۱۰۸۵۶، شماره ۵۸آبان  ۲۳ـ کيهان ، چهارشنبه ۱۸ 
 ـ همان مدرک۱۹ 
  ، و ساير جرايد کشور ۱۲۵، شماره  ۵۸آذر  ۱ـ انقالب اسالمی پنجشنبه ۲۰ 
  ۱، ص ۱۰۸۶۵، شماره ۵۸آذر  ۴ـ کيهان ، يکشنبه ۲۱ 
مدرن مديرعامل بهبهان، کارشناس ارشد مهندسی  ۱۳۳۴ـ سيد شمس الدين وهابي متولد ۲۲ 

تهران، عضوشورای مرکزی تحکيم وحدت،  مؤسسه تحقيقات مدنی ايران، معاون دانشگاه 
  .عضو مؤسس شورای مرکزی جبهه مشارکت، نماينده مجلس ششم

برای تحصيل در رشته راه و ساختمان وارد دانشگاه  ۱۳۵۲ـ محسن ميردامادی در سال ۲۳ 
مسئوليت روابط بين الملل . دفتر تحکيم وحدت عضو اولين شورای مرکزی . پلی تکنيک شد

خوزستان،  ، دو سال استاندار ) در زمان خوئينی ها(سپاه معاونت سياسی دادستانی کل کشور
، بعد از گروگان گيری و اتمام ) موسوی خوئينی(عضويت شورای سر دبيری روزنامه سالم 

در سال . کستان فوق ليسانس گرفتاستراتژيک از دانشگاه قائد اعظم پا آن، در رشته مطالعات 
از طريق مرکز  دکترای روابط بين المللی از کمبريج انگلستان بورس تحصيلی  ۵۷

  .استراتژيک رياست جمهوری گرفت
  .ـ منظور آقای موسوی خوئينی ها است۲۴ 
  .ـ منظور وزارت امور خارجه است۲۵ 
  .ـ منظور آقای موسوی خوئينی ها است۲۶ 
شت آقای بنی صدر به دانشجويان خط امام تاريخ ندارد، اما بايد به احتمال قريب داـ اين ياد۲۷ 

  .نوشته شده باشد  ۵۸به يقين در تاريخ يکم يا دوم آذر ماه 
، ۱۱۵و انقالب اسالمی ، شماره  ۲، ص ۱۵۹۹۸، شماره  ۵۸آبان  ۱۹ـ اطالعات، شنبه ۲۸ 

  ۱۲ص 
  .۱، ص ۱۱۸ماره ، ش ۵۸آبان  ۲۲ـ انقالب اسالمی سه شنبه ۲۹ 
  .۲، ص ۱۶۰۰۱، شماره  ۵۸آبان  ۲۲ـ اطالعات، سه شنبه ۳۰ 
  .و ساير جرايد کشور ۱، ص ۱۲۰، شماره  ۵۸آبان  ۲۴ـ انقالب اسالمی پنجشنبه ۳۱ 
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  . ۴، ص  ۱۲۱، شماره  ۵۸آبان  ۲۶ـ همان مدرک ، سه شنبه ۳۲ 
روزنامه انقالب اسالمی، و  ۲، ص ۱۶۰۰۰، شماره  ۵۸آبان  ۲۶ـ اطالعات، سه شنبه ۳۳ 

  . ۴ص  ، ۱۲۱، شماره  ۵۸آبان  ۲۶سه شنبه 
 ۱۶۰۰۹، شماره ۵۸ـ اطالعات، پنجشنبه اول آذر ۳۴ 
  . ۱۲۱، شماره  ۵۸آبان  ۲۶ـ انقالب اسالمی، شنبه ۳۵ 
  .و ساير جرايد کشور ۱۲۲، شماره ۵۸آبان  ۲۷ـ همان مدرک، يکشنبه ۳۶ 
  .رـ همان مدرک و ساير جرايد کشو۳۷ 
  .۱، ص ۱۶۰۰۶، شماره  ۵۸آبان  ۲۸ـ اطالعات، دوشنبه ۳۸ 
، ۱۰و صحيفه نور، ج   ۳، ص ۱۲۱، شماره  ۵۸آبان  ۲۶ـ انقالب اسالمی ، شنبه ۳۹ 

آبان  ۲۴جمع نمايندگان مجلس خبرگان در تاريخ  سخنرانی آقای خمينی در  ۱۹۲ـ  ۱۹۴ص
۵۸ .  

  . ۲، ص۱۰۸۵۸، شماره  ۵۸آبان  ۲۶ـ کيهان، دوشنبه ۴۰ 
  . ۲، ص۱۰۸۵۸، شماره  ۵۸آبان  ۲۶ـ کيهان، شنبه ۴۱ 
  .۴ـ همان مدرک ، ص ۴۲ 
  . ۱، ص۱۰۸۶۰، شماره  ۵۸آبان  ۲۸ـ کيهان، دوشنبه ۴۳ 
  .و ساير جرايد کشور ۱۶۰۰۹، شماره  ۵۸ـ اطالعات، پنجشنبه اول آذر ۴۴ 
  .۱، ص ۱۲۵ـ همان مدرک و انقالب اسالمی همان تاريخ، شماره ۴۵ 
و انقالب اسالمی همان تاريخ،  ۱۰، ص  ۱۶۰۰۱، شماره  ۵۸آذر  ۳ـ اطالعات، شنبه ۴۶ 

  .۴و۱، ص ۱۲۶شماره 
عبدالکريم غريب اولين . ۴و  ۱، ص  ۱۲۶، شماره  ۵۸آذر  ۳ـ انقالب اسالمی، شنبه ۴۷ 

 نماينده مجلس و عضو کميته مرکزی جبهه آزادی سفير الجزاير در ايران که در عين حال 
  .بخش الجزاير است

، سرمقاله و صد مقاله از ابوالحسن بنی ۱۲۶، شماره  ۵۸آذر  ۳ـ انقالب اسالمی، يکشنبه ۴۸ 
  .برای اطالع از متن کامل آن به مدارک فوق مراجعه کنيد و  ۹۲ـ  ۹۶صدر، جلد دوم، ص 

  سرمقاله تهديد به جنگ ۱۲۷، شماره ۵۸آذر  ۴انقالب اسالمی، يکشنبه  -۴۹ 
، ص ۱۲۸وانقالب اسالمی، شماره  ۱، ص ۱۰۸۶۵، شماره  ۵۸آذر  ۴کيهان، يکشنبه  ـ۵۰ 

  . ۲و  ۱
  .، سرمقاله اجالس شورای امنيت۱۲۸، شماره  ۵۸آذر  ۵ـ انقالب اسالمی، دوشنبه ۵۱ 
منشور سازمان ملل به دبيرکل اجازه می دهد، هرگاه وضع را تهديد آميز برای  ۹۹ـ اصل ۵۲ 

از اين ماده در . را به تشکيل جلسه دعوت کند دهد، شورای امنيت صلح جهانی تشخيص 
بود که در  فقط يکباراستفاده شده است و آن هنگامی ) ۷۹( ۵۸تاريخ سازمان ملل متحد تا سال 

، دبيرکل وقت داگ هامر شولد به مناسبت بروز اغتشاشات در کنگوی سابق ۱۹۶۰ژوئيه 
  .، شورای امنيت را به تشکيل جلسه دعوت کردکشور بلژيک، پس از اعالم استقالل اين 

  .و ساير جرايد کشور ۳، ص۱۰۸۶۶، شماره  ۵۸آذر  ۵ـ کيهان، دوشنبه ۵۳ 
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، اجالس شورای امنيت و کتاب صد ۱۲۸، شماره  ۵۸آذر  ۵ـ انقالب اسالمی، دو شنبه ۵۴ 
اضای در و برای اطالع کامل از توضيح تق  ۱۰۰ـ  ۱۰۳مقاله، از ابوالحسن بنی صدر، ص 

  .خواست تأخير شورای امنيت به مدارک فوق مراجعه کنيد
  .۱۱، ص ۱۶۰۱۳، شماره  ۵۸آذر  ۶ـ اطالعات، سه شنبه ۵۵ 
 ـ همان مدرک۵۶ 
با ما مذاکره نشده است، منظور در مورد تعيين وقت تشکيل جلسه شورای امنيت است  - ۵۷ 

متذکر شده است که يک روز پيش  شورای امنيت که آقای بنی صدر در نامه خود به اجالس 
تاريخ  از تشکيل جلسه سری اطالع داده اند که فردا جلسه تشکيل می شود و با ما در مورد 

  .تشکيل شورای امنيت مشورت نشده است
ـ پس از اطالع به ايران که ميتواند در جلسه شورای امنيت شرکت کند، در شورای انقالب ۵۸ 

که با اين ضرب االجل يک روزه، امکان آمادگی  ه گرفته شد روی اين مسئله بحث شد و نتيج
بدون  کامل برای شرکت ما، در شورای امنيت وجود ندارد و اين وهن به دولت ايران است که 

مشورت و توافق ما در آن جلسه  شرکت کنيم لذا ما درخواست به تأخير انداختن آن را می 
  .دخواهيم کر کنيم و پس از توافق در آن شرکت 

  .۱۱، ص ۱۶۰۰۳، شماره  ۵۸آذر  ۶ـ اطالعات، سه شنبه ۵۹ 
  .۱، ص۱۰۸۶۷، شماره  ۵۸آذر  ۶ـ کيهان، سه شنبه ۶۰ 
و انقالب اسالمی همان تاريخ، شماره  ۱۰۸۶۸، شماره  ۵۸آذر  ۷ـ کيهان، چهارشنبه ۶۱ 

۱۳۰ .  
  .۱۵۱ـ خيانت به اميد، از ابوالحسن بنی صدر، ص ۶۲ 
  .۲۲۰ـ  ۲۲۱از ابوالحسن بنی صدر، ـ درس تجربه، ۶۳ 
  .ـ همان مدرک۶۴ 
  .ـ همان مدرک۶۵ 
ص  ۱۰و صحيفه نور ج  ۳، ص  ۱۳۰، شماره  ۵۸آذر  ۷ـ انقالب اسالمی، چهارشنبه ۶۶ 

  .و ساير جرايد کشور ۲۴۰
  . ۱۱و  ۱، ص  ۱۳۰، شماره  ۵۸آذر  ۷ـ انقالب اسالمی، چهار شنبه ۶۷ 
  .و کيهان همان تاريخ ۱۶۰۱۴، شماره  ۵۸آذر  ۷ـ اطالعات، چهارشنبه ۶۸ 
و برای اطالع از  ، سرمقاله چرا استعفاء ۱۳۱، شماره  ۵۸آذر  ۱۰ـ انقالب اسالمی، شنبه ۶۹ 

  .علل استعفای آقای بنی صدر به مدرک فوق مراجعه کنيد
گفته بودند قبالً  می دانستند که ) يعنی آمريکايها(پس اينها «: ـ آقای بنی صدر می گويد۷۰ 

اين کار را خواهيد کرد، از کجا می دانستند،  نماينده ايران نخواهد آمد، آنها می دانستند که 
و برای اطالع بيشتر به ص  ۱۸۵ درس تجربه، از ابوالحسن بنی صدر، ص!!!  نمی دانم؟

  .مراجعه کنيد ۲۲۰ـ  ۲۲۱و  ۱۸۵ـ   ۱۸۶
 .فر هيئت آمريکائيـ نگاه کنيد به همين کتاب، بخش بر هم زدن س۷۱ 
. ۲۳۵، ص ۱۳۶۵ـ خاطرات و تألمات مصدق، به قلم دکتر محمد مصدق، چاپ اول ۷۲ 

برای نشان دادن اشخاصی که » بيرمنگام پست«  مصدق اين مطلب را از روزنامه انگليسی 
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در ابتدا با سياست وی موافق بودند ولی عمالً  دست به کاری زده بودند که منجر به شکست 
  .، عنوان کرده است.ياست گرديدهمان س 
اصل تصويب نامه ها به . ۲، ص ۱۱۶، شماره  ۵۸آبان  ۲۰ـ انقالب اسالمی، يکشنبه ۷۳ 

  :قرار زير است
  شورای محترم انقالب اسالمی

  اليحه قانونی لغو قانون مربوط به اجرای موافقتنامه همکاری بين ايران و اياالت متحده
به تأييد هيئت وزيران دولت موقت جمهوری اسالمی  ۱۲/۸/۵۸آمريکا که در جلسه مورخ 

 ب./ اسالمی به پيوست ارسال می گردد رسيده است، برای تصويب شورای انقالب 
  از طرف نخست وزير 
 باتفاق آراء تصويب شد

  وزير اقتصاد و دارائي و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
  ۱۳۵۸آبان  ۱۹ابوالحسن بنی صدر 

يحه قانونی لغو مربوط به اجرای موافقت نامه همکاری بين ايران و اياالت متحده آمريکا ال
  :ماده واحده

اسفند  ۱۴قانون مربوط به اجرای موافقتنامه همکاری بين ايران و اياالت متحده آمريکا مورخ 
 اجازه داده می شود که مراتب فسخ را که مطابق لغو و به دولت ) ۱۹۵۹مارس  ۵( ۱۳۳۷

 ب. / موافقتنامه به دولت آمريکا اعالم نمايند ۶ماده 
 از طرف نخست وزير   وزير امور خارجه

  شورای محترم انقالب اسالمی 
اليحه قانونی فسخ فصول پنجم و ششم عهد نامه مودت ما بين ايران و روسيه که در جلسه 

رسيده است برای موقت جمهوری اسالمی  به تأييد هيئت وزيران دولت  ۱۲/۸/۵۸مورخ 
 ب./ تصويب شورای انقالب به پيوست ارسال می گردد

 باتفاق آراء تصويب شد
 وزير امور اقتصاد و دارائي و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی

  ۱۳۵۸آبان  ۱۹ابوالحسن بنی صدر 
  :ماده واحد

خ هشتم اوت فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت بين ايران و روسيه منعقده در مسکو مور
ميالدی فسخ و به دولت اجازه داده می شود که بال   ۱۹۲۱فوريه  ۲۶هجری مطابق با  ۱۲۹۹

 ب./ موضوع بودن و فسخ فصول فوق الذکر عهدنامه را اعالم دارد
 از طرف نخست وزير  وزير امور خارجه

  .تقدم تصميم  ۱۲و  ۱، ص ۱۱۹، شماره  ۵۸آبان  ۲۳ـ انقالب اسالمی، چهارشنبه ۷۴ 
  .ستون اول ۲، ص ۱۶۰۰۳، شماره  ۵۸آبان  ۲۴ـ اطالعات، پنجشنبه ۷۵ 
  . ۱۳، ص  ۱۲۰، شماره  ۵۸آبان  ۲۴ـ انقالب اسالمی، پنجشنبه ۷۶ 
ـ سير تحول سياست آمريکا در ايران کتاب دوم گروگان گيری، از ابوالحسن بنی صدر ۷۷ 

   ۹۳ـ۹۴ص 
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  ۹۴ـ همان مدرک ، ص ۷۸ 
  . ۱، ص  ۹، ص۱۰۸۵۸، شماره  ۵۸آذر  ۲۶ـ کيهان، شنبه ۷۹ 
  !.، سرمقاله نفت نخريدن۱۱۹، شماره  ۵۸آبان  ۲۳ـ انقالب اسالمی، چهارشنبه ۸۰ 
  ۱۲، ص ۱۱۹، شماره ۵۸آبان  ۲۳ـ انقالب اسالمی، چهارشنبه ۸۱ 
ـ سير تحول سياست آمريکا در ايران کتاب دوم گروگان گيری، از ابوالحسن بنی صدر ۸۲ 

  ۹۶ص 
، آخرين گزارشها از تصميمات  ۳، ص۱۰۸۵۴، شماره  ۵۸آبان  ۲۱ـ کيهان، دوشنبه ۸۳ 

،  ۵۸آبان  ۲۱می شود و اطالعات، دو شنبه  شورای انقالب، ستون پنجم، اسامی يکجا اعالم 
برای ضربه زدن به منافع آمريکا نبض کار را در دست داريم تحريم  ۳، ص  ۱۶۰۰۰شماره 

 نفتی و برگشت ارز 
خواننده حتماً  مطلع است که اين اولين بار نبود که آمريکا دست به توقيف سپرده های ـ ۸۴ 

آن می زد بلکه قبل از اين، چندين بار برای به  ارزی و دارائيهای کشورهای ديگر و خوردن 
زن  زانو در آوردن و مطيع ساختن کشورهای ديگر از اين حربه پر چرب و نرم به مثابه راه 

  .استفاده کرده بودقطاع الطريق 
  .۶۲و  ۶۱، ص ۱۳۶۷ـ کودتای نوژه ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، سال ۸۵ 
.               ۶۱ـ۶۲و  کتاب کودتای نوژه ، ص  ۱، ص۱۰۸۷۰، شماره  ۵۸آذر ۱۲ـ کيهان، دوشنبه ۸۶ 
  
  . ۲، ص۱۶۰۰۳، شماره  ۵۸آبان  ۲۴ـ روزنامه اطالعات، پنجشنبه ۸۷ 
  . ۱۳، ص۱۲۰، شماره ۵۸آبان  ۲۴ن مدرک و روزنامه انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ هما۸۸ 
  . ۵۸آبان  ۲۴ـ روزنامه انقالب اسالمی، پنجشنبه ۸۹ 
ـ سير تحول سياست آمريکا در ايران کتاب دوم گروگان گيری، از ابوالحسن بنی صدر ۹۰ 

   ۳۷۷ ـ ۳۷۸سيروس وانس ص  از » انتخاب دشوار«، به نقل از کتاب ۹۴ص 
  .ـ همان مدرک۹۱ 
  .۹۳ـ  ۹۴ـ همان مدرک، ص ۹۲ 
  .ـ اين تيتر را روزنامه کيهان برای مطلب آقای بنی صدر انتخاب کرده است۹۳ 
  .و انقالب اسالمی همان تاريخ ۹، ص۱۰۸۶۴، شماره  ۵۸آذر  ۳ـ کيهان، شنبه ۹۴ 
  .ـ تيتر از کيهان است۹۵ 
و اطالعات و انقالب اسالمی  همان  ۳، ص۱۰۸۶۴ه ، شمار ۵۸آذر  ۳ـ کيهان، دوشنبه ۹۶ 

  .تاريخ
  ، ستون دوم ۲، ص ۱۰۸۶۶، شماره  ۵۸آذر  ۵ـ کيهان، دوشنبه ۹۷ 
  . ۴، ص ۱۰۸۵۸، شماره  ۵۸آبان  ۲۶ـ کيهان، شنبه ۹۸ 
ـ و همين اقدامات آمريکا بود که دوگل رئيس جمهور فرانسه را به اين فکر انداخت که ۹۹ 

تحقيرگرايانه و قلدرمآبانه آمريکا، خود را رها  جائيکه ممکن است از وابستگی اروپا بايد تا 
وی ابتدا دست به عمل زد و سپس در بوجود آوردن يک اروپايی متحد با داشتن پول . سازد

گر چه هنوز پول مسلط در جهان دالر آمريکا . واحد و سياست واحد، کوششهای فراوانی کرد 
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است که واحد اتحاديه اروپا در برابر دالر، در  ششها اين شده است اما نتيجه مجموعه کو
  .جهان نقش بازی می کند

  .  ۴، ص۱۰۸۶۳، شماره  ۵۸آبان  ۳۰ـ کيهان، چهارشنبه ۱۰۰ 
  . ۵، ص  ۱۲۹، شماره  ۵۸آذر  ۶ـ انقالب اسالمی، ۱۰۱ 
علی اکبر معين ستون اول  ۲، ص  ۱۳۰، شماره  ۵۸آبان  ۲۴ـ انقالب اسالمی، پنجشنبه ۱۰۲ 

  .فر
  .۱، ص  ۱۳۰، شماره  ۵۸آذر  ۱۰ـ انقالب اسالمی، شنبه ۱۰۳ 
و روزنامه انقالب اسالمی همان  ۱۵۹۹۰، شماره ۵۸آبان  ۲۰ـ اطالعات، يکشنبه ۱۰۴ 

  .۱۷۸ـ  ۱۸۴، ص ۱۰نور، ج و صحيفه  ۳و۱، ص ۱۱۶تاريخ، شماره 
کاردار سفارت ايران در آمريکا و يا سوری ـ شايع بود که اين کار وسيله آقای علی آگاه ۱۰۵ 

  . عضو ديگر سفارت انجام شده است
، انتشار پيام در ۴، ستون ۴، ص ۱۰۸۵۸۹، شماره  ۵۸آبان  ۲۷ـ کيهان، يکشنبه ۱۰۶ 

  نيويورک تايمز 
، سرمقاله چرا استعفا؟ نماينده آمريکا ۱۳۱، شماره ۵۸آذر  ۱۰انقالب اسالمی، شنبه  -۱۰۷ 

فايده ندارد و وزير خارجه ايران نخواهد آمد و برای  تأخير « : سازمان ملل گفتبه دبير کل 
 »  .نيامدن اگر هيچ عذری پيدا نکند، سرما خواهد خورد

  .مراجعه کنيد...... ـ به همين کتاب ص۱۰۸ 
  . ۱۲، ص  ۱۶۰۱۸، شماره  ۵۸آذر  ۱۴ـ اطالعات، چهارشنبه ۱۰۹ 
، ۱۰و صحيفه نور، ج  ۳، ص  ۱۳۰، شماره  ۵۸ آذر ۷ـ انقالب اسالمی ، شنبه ۱۱۰ 

  ۲۴۰ص
ظهور و سقوط ضد انقالب، دادگستری جمهوری اسالمی  ۱۳۵۹ـ غائله چهاردهم اسفند ۱۱۱ 

  ۲۰۷، ص ۱۳۶۴ايران، چاپ اول 
  ۳، ص ۱۰۹۶۱، شماره ۵۹فروردين  ۱۰کيهان، يکشنبه  -۱۱۲ 
  ۳،ص۱۰۹۶۵، شماره ۵۹فروردين  ۱۷کيهان، يکشنبه  -۱۱۳ 
  ۳، ص۱۰۹۶۹، شماره ۵۹فروردين  ۲۱کيهان، پنجشنبه  -۱۱۴ 
  همان سند -۱۱۵ 
  همان سند -۱۱۶ 
  همان سند -۱۱۷ 
ستون اول، کشف دفترچه  ۲، ص۱۰۹۶۱، شماره ۵۹فروردين  ۱۰کيهان، يکشنبه  -۱۱۸ 

  .شد های خاطرات دختری که بدست برادرش کشته 
 

 فصل چهارم
  ۲۸۲و صحيفه نورجلد دهم، ص ۱۲و ۱ص ۱٤۲، شماره ۵ ۸رآذ ۲٤انقالب اسالمی، شنبه  -۱ 
، اعضای کميته رسيدگی بررسی ٤،ص۱۰۹۳۰، شماره  ۵۸ بهمن  ۲۷کيهان، شنبه  -۲ 

  .جنايات شاه معرفی شدند
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، درباره موضوع ۵۸ گفتگوي آقای بنی صدر با اينجانب و بعضی از دوستان در سال  -۳ 
 .شرايط آن و موافقت آقای خمينی با آن ات شاه و تشکيل کميسيون تحقيق بين المللی جناي

آقای علی امير حسينی رابط آقای بنی صدر با آقای خمينی و مسئول رساندن نامه ها و  -٤ 
 جمهور به آقای خمينی و بالعکس و مسئول پيغامهای شفاهی و کتبی آقای بنی صدر رئيس 

  .بخش امور روحانيت در دفتر رياست جمهوری بود
، در ۱۹۹۲ن قسمت از مصاحبه و گفتگوی اينجانب با آقای علی امير حسينی در سالاي - ۵ 

  .لندن اخذ شده است
  ۱، ص۱۰۹۳۳، شماره ۵۸ بهمن  ۲۹کيهان، دوشنبه  -٦ 
  ۲و۱، ص۱٦۰۷۹، شماره۵۸ اطالعات، چهارشنبه اول اسفند  -۷ 
  ۱۲و٤، ص۱۰۹۳٤، شماره ۵۸ کيهان، چهارشنبه اول اسفند  -۸ 
  ۳،ص۱٦۰۸۲، شماره۵۸ اسفند   ۵ اطالعات، يکشنبه  -۹ 
  ۲و۱همان مدرک، ص  -۱۰ 
  ۲، ص۱٦۰۹۱، شماره ۵۸ اسفند  ۱٤اطالعات، سه شنبه  -۱۱ 
  ۱۲، ص۱٦۰۹۱، شماره۵۸ اسفند   ۱۵اطالعات، چهارشنبه  -۱۲ 
  همان مدرک -۱۳ 
  ۲همان مدرک، ص -۱٤ 
  ۱۲، ص۱٦۰۹۳شماره، ۵۸ اسفند  ۱۸اطالعات، شنبه  - ۱۵ 
  همان مدرک -۱٦ 
  همان مدرک -۱۷ 
  همان مدرک -۱۸ 
  همان مدرک -۱۹ 
  همان مدرک -۲۰ 
  همان مدرک -۲۱ 
  ۲، ص۱٦۰۹۳، شماره۵۸ اسفند  ۱۸اطالعات، شنبه  -۲۲ 
  ۱۲همان مدرک، ص -۲۳ 
  ۱۲، ص۱٦۰۹٤، ۵۸ اسفند  ۱۹اطالعات، يکشنبه  -۲٤ 
  همان مدرک - ۲۵ 
  مدرک همان -۲٦ 
  ۱۲، ص ۱٦۰۹٤،  شماره  ۵۸ اسفند  ۱۹اطالعات، يکشنبه  -۲۷ 
  ۱،  ص  ۵ ۱٦۰۹،  شماره  ۵۸ اسفند  ۲۰اطالعات، دو شنبه  -۲۸ 
  ۱۲، ص ۱٦۰۹٦،  شماره  ۵۸ اسفند  ۲۱اطالعات، سه شنبه  -۲۹ 
  همان مدرک -۳۰ 
  ۱همان مدرک، ص  -۳۱ 
  ۲همان مدرک، ص  -۳۲ 
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ش خبرنگار اعزامی روزنامه انقالب اسالمی همراه هيئت به اينجانب قسمت اخير گزار -۳۳ 
  .است

به جهت مسئله امنيتی و اعتمادی که به اينجانب شده است از ذکر نام منبع تا اطالع  -۳٤ 
  .ثانوی خود داری می شود

  ۱۲، ص ۸،۱٦۰۹٤ ۵ اسفند  ۱۹اطالعات، يکشنبه  - ۳۵ 
ر و سقوط ضد انقالب، دادگستری جمهوری اسالمی، ظهو   ۱۳ ۵۹غائله چهاردهم اسفند-۳٦ 

  ۲٦۰چاپ اول، ص 
  همان مدرک -۳۷ 
  ۲، ص ۱٦۰۹۳،  شماره ۸ ۵ اسفند  ۱۸اطالعات، شنبه  -۳۸ 
  ۳، ص ۱٦۰۸۲،  شماره ۸ ۵ اسفند   ۵ اطالعات، يکشنبه  -۳۹ 
  ۱۲، ص ۱٦۰۹٦،  شماره ۸ ۵ اسفند  ۲۱اطالعات، سه شنبه  -٤۰ 
  مدرکهمان  -٤۱ 
متن نامه را در آنجا   ۵۱و۲، ص۳٤۱، شماره ۵۹ شهريور  ۹انقالب اسالمی، يکشنبه  -٤۲ 

های انقالب اسالمی، کيهان و اطالعات  رو نوشت نامه فوق برای روزنامه . مطالعه کنيد
  .ارسال گرديده بود

  ۲، ص ۱٦۰۹۳،  شماره ۵۸ اسفند  ۱۸اطالعات، شنبه  -٤۳ 
  ۱،  ص  ۵ ۱٦۰۹،  شماره  ۵۸ اسفند  ۲۰ اطالعات، دو شنبه -٤٤ 
   ۲۳،ص ۵ ۱۳٦تاريخ مغول، عباس اقبال آشتيانی، چاپ ششم،  - ۴۵ 
  ۲٤همان مدرک، ص  -٤٦ 
  ۳۰همان مدرک، ص -٤۷ 
و  ٦۳ -٦٤پارس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص  -٤۸ 

  ۱۱٦-۱۱۷چاپ سوم، ص  گان انقالب ايران در دو حرکت، از مهندس بازر
  ...نگاه کنيد به همين کتاب، فصل نيروی جانشين انقالب،ص  -٤۹ 
، سخنرانی آقای خمينی در جمع فرهنگيان و دانش آموزان ۱۸۱، ص  ۵ صحيفه نور، ج  -۵۰ 

 قم
  ، سخنرانی آقای خمينی در قبرستان بقيع قم ۱۸٦همان مدرک، ص -۵۱ 
  ...، ص  نگاه کنيد به همين کتاب -۵۲ 
  ...نگاه کنيد به همين کتاب ، ص  -۵۳ 
آقای خمينی و هتک حرمت نسبت به دکتر مصدق و دکتر علی شريعی، نگاه کنيد به   -۵۴ 

و  ۳۱۳-۳۲۰استبداد، از محمد جعفری، ص  کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به 
در پاسخ به سئوالی که . ۳٦۸ص آقايان مهندس بازرگان و دکتر کريم سنجابي، همان کتاب، 

از اين دو شخصيت تحت . در مورد دکتر کريم سنجابي و مهندس بازرگان از وی شده است 
   .طريق آنها را تحقير کرده است ياد کرده است و بدين » اين دو آقا آمدند«نام 

 
 فصل پنجم
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-۱۱۸جعفری، ص به کتاب پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، از محمد . ک.ر -۱ 
۱۱۱  

  به همين کتاب، ص                    . ک.ر -۲ 
   ۱۲، ص ۱۶۰۹۶، شماره ۵۸اسفند ۱۸اطالعات، شنبه  -۳ 
  همان مدرک  -۴ 
     ۱۲، ص ۱۶۰۹۶، شماره ۵۸اسفند  ۲۱اطالعات، سه شنبه  -۵ 
 ، از خاطرات خوئينی ها۹/۸/۱۳۷۹ابرار، دوشنبه  -۶ 
  همان مدرک -۷ 
، ص ۱۳۶۴، دادگستری جمهوری اسالمی، چاپ اول ۱۳۵۹ب، غائله چهاردهم اسفند کتا -۸ 

 پيرو خط امام پس از آزادی گروگانها اطالعيه دانشجويان  ۸، قسمتی از بند ۲۱۳
 کنفرانس مطبوعاتی  ،۲، ص ۱۵۹۹۴ ، شماره۵۸آبان  ۱۴اطالعات، دوشنبه -۹ 
             ۲ ، ص۴۵۴، شماره ۵۹دی ماه  ۳۰انقالب اسالمی،  -۱۰  
   ۸، ص ۱۸، شماره ۵۸خرداد  ۳۰جمهوری اسالمی، چهارشنبه  -۱۱ 
، از نامه بهزاد نبوی به هاشمی ۲۸۸-۲۸۹پيشگامان اصالحات، از حميد کاويانی، ص  -۱۲ 

  ۵/۱۲/۱۳۷۱  رفسنجانی رئيس جمهور وقت در تاريخ 
، ص ۱۳۶۴اول  ، دادگستری جمهوری اسالمی، چاپ۱۳۵۹غائله چهاردهم اسفند  -۱۳ 

  اطالعيه       ۶، قسمتی از بند ۲۱۲
دانشجويان پيرو خط امام          ۳، ص ۱۱۰۴۳۰، شماره ۵۸دی  ۱۳اطالعات، پنجشنبه  -۱۴ 
  
برای اطالع بيشتر از ساز و کار مرکز ثقل و يا رهبر تثبيت گشته انقالب نگاه کنيد به  -۱۵ 

                             ۵۲-۵۱و ۱۲۵ -۱۲۷ص   کتاب اوين جامعه شناسی زندانی و زندانيان،
، آزادی احزاب، فعاليتها و ۴۸۶، شماره ۱۳۵۹اسفند  ۱۰انقالب اسالمی، يکشنبه  -۱۶ 

 گروهها
و  ۱۶۲-۱۷۱تاريخ سياسی بيست و پنج ساله، از سرهنگ غالمرضا نجاتی،ج دوم، ص  -۱۷ 

    ۲۸۵-۲۸۷و  ۳۲۲-۳۲۱
  ۳۲۷همان مدرک، ص  -۱۸ 
  همان مدرک -۱۹ 
 همان مدرک -۲۰ 
  ۳۳۰همان مدرک، ص  -۲۱ 
يعنی حدود چهارده سال بعد از پيروزی انقالب از  ۱۳۷۱مذاکرات ذکر شده در سال  -۲۲ 

بيست و پنج ساله عنوان شده است کسانيکه  زبان آقای دکتر يزدی برای مؤلف کتاب تاريخ 
  .مراجعه کنندمايل به محتوای مذاکرات ذکر شده هستند به سند فوق 

        ۲۴گروگان خمينی، از رابرت دريفوس، متن انگليسی، ص  -۲۳ 
-۲۲۷، ص ۱۳۸۳پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری،  -۲۴ 

۲۲۵   
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   ۲۷۹-۲۸۳تاريخ سياسی بيست و پنج ساله از سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج دوم، ص  -۲۵ 
-۲۴۴، ص ۱۳۸۳قالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، پاريس و تحول ان -۲۶ 

۲۴۲   
 ۲۷۶تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ايران، از سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج دوم، ص  -۲۷ 

اول، آمريکا و انقالب، از ابوالحسن بنی صدر،  و سير تحول سياست آمريکا در ايران، کتاب 
    ۲۶۸ -۲۶۹ص 

ست آمريکا در ايران، کتاب اول، آمريکا و انقالب از ابوالحسن بنی سير تحول سيا -۲۸ 
  ۲۶۹صدر، ص 

، از نامه استاد علی تهرانی به ۲، ص ۱۶۰۵۴، شماره ۵۸ديماه  ۳۰اطالعات، يکشنبه  -۲۹ 
کتاب پاريس و تحول انقالب از آزادی به  آقای خمينی و برای اطالع بيشتر نگاه کنيد به 

  ۲۵۸ -۲۵۹، ص ۱۳۸۲ی استبداد، از محمد جعفر
 ۲۵و تاريخ سياسی  ۵ ، ص۱۵۸۲۸، شماره  ۱۳۵۸فروردين  ۲۳روزنامه اطالعات، -۳۰ 

  ۳۷۳دوم، ص  ساله ايران از سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج 
  ۹۹، ص ۱۳۸۳آن سوی اتهام، خاطرات عباس امير انتظام، چاپ ششم،  -۳۱ 
 امه ای سر گشاده در تاريخ طی ن تن از اعضای نهضت آزادی و دوستان ملی آنها ۹۰ -۳۲ 

هاشمی رفسنجانی، نسبت به اعمال حاکمان اعتراض  ، به رئيس جمهور آقای ۶۹ارديبهشت 
هللا  مهندس مهدی بازرگان، مهندس عزت : ازآقايان امضاء کنندگان نامه عبارتند. کردند

عبدالعلی  سحابي، دکتر توسلی، دکتر ابراهيم يزدی، مهندس صباغيان، مهندس بنی اسدی،
  بازرگان، علی اردالن، 

: چهارده تن از شکنجه شده ها تا آنجا که به من اطالع رسيده است عبارتند از آقايان -۳۳ 
  اسدی، عبدالعلی بازرگان،              مهندس صباغيان، دکتر توسلی، مهندس بنی 

قای عمادالدين باقی، منظور از سيد احمد، آقای سيد احمد خمينی است که بنابه توضيح آ -۳۴ 
بوده، حاج احمد آقا به منظور عيادت آقای  هنگامی که آقا مواليی در بيمارستان بستری 

مواليی به بيمارستان رفته است، در بيمارستان مطلع شده که مرحوم بازرگان نيز در همانجا 
  .بستری است و به دليل عيادت مرحوم بازرگان مورد بايکوت خبری واقع شده است 
، )باز خوانی قتلهای زنجيره ای(همه چيز برای قدرت  ۲تراژدی دموکراسی در ايران  -۳۵ 

  ۹۷، ص ۱۳۷۰از عمادالدين باقی چاپ اول 
  ۲، ص ۱۶۰۲۱، شماره ۵۸آذر ماه  ۱۸اطالعات، يکشنبه  -۳۶ 
  .همان سند و برای اطالع از تمامی مطالب عنوان شده به همين سند مراجعه کنيد -۳۷ 
طبق بعضی از اقوال، آقای مقدم مراغه ای با آمريکايی ها همکاری می کرده و اخبار  -۳۸ 

  .هللا اعلم.به آنها می رسانده است
  ۲، ص ۱۶۰۲۱، شماره ۵۸آذر  ۱۸اطالعات، يکشنبه  -۳۹ 
  همان سند -۴۰ 
  ۵۸۸، ج اول، ص )زيارتی(نهضت امام خمينی، از سيد حميد روحانی  -۴۱ 
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نزل آقای روغنی که آقای خمينی حدود هشت ماه در آنجا سکونت داشت آدرس دقيق م -۴۲ 
  :بقرار زير است

  قيطريه، چها راه قنات، خيابان چيذر نرسيده به سه راه منظريه           
  ۵۹۱، ج اول، ص )زيارتی(نهضت امام خمينی، از سيد حميد روحانی  -۴۳ 
  ۳۹-۴۰، ص ۱۳۸۳شرنی، چاپ ششم ، ن۱آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام -۴۴ 
 ۴پس از دستگيری آقای امير انتظام، آقای قطب زاده در پاسخ به روزنامه کيهان مورخ  -۴۵ 

در مورد مسئله امير انتظام اين امر کامالً  بدون : کرد تصريح  ۱۰۸۸۹، شماره ۵۸دی ماه 
زمان  اض کردم و همان وعلناً  اعتر رسما ً و صريحا ً  اطالع من بوده و من در اين زمينه 

با دست اندر  -مشخص شد که تلکس را آقای خرازی بنام قطب زاده و با قرار و مدار قبلی
  .امير انتظام زده است به آقای  -کاران دستگير کردن امير انتظام 

  ۵۱، ص ۱۳۸۳، نشرنی، چاپ ششم ۱ -آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام -۴۶ 
  ۵۱-۵۲همان سند، ص  -۴۷ 
  ۵۸همان سند، ص  -۴۸ 
  ۵۲همان سند، ص  -۴۹ 
  ۵۵، ص ۱۳۸۳، نشرنی، چاپ ششم ۱آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام  -۵۰ 
  همان سند -۵۱ 
  ۵۶همان سند، ص  -۵۲ 
  ۵۷همان سند، ص  -۵۳ 
  ۱۱۵همان سند، ص  -۵۴ 
  همان سند -۵۵ 
  ۸۷همان سند، ص  -۵۶ 
  )۱۱دستنوشته فصل هفتم، ص (           همين نوشته، ص        -۵۷ 
  ۷۹، ص ۱۳۸۳، نشرنی، چاپ ششم ۱آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام  -۵۸ 
آقايان سعيد باقری و ناصر آالدپوش بنابه قول آقای امير انتظام هر دو از اعضاء  -۵۹ 

  .دادستانی هستند که با وی در رابطه بودند
  ۹۹، ص ۱۳۸۳، نشرنی، چاپ ششم ۱اس امير انتظام آنسوی اتهام خاطرات عب -۶۰ 
متن کامل نامه در همين سند . ۲، ص ۱۶۰۵۴، شماره ۵۸ديماه  ۳۰اطالعات، يکشنبه  -۶۱ 

  .منعکس است
  همان سند -۶۲ 
، پاسخ شيخ علی تهرانی ۲و۱، ص ۱۶۰۵۷، شماره ۵۸اطالعات، چهارشنبه سوم بهمن  -۶۳ 

 به بهشتی و رفسنجانی
  ۲، ص ۱۶۰۵۴، شماره ۵۸ديماه  ۳۰اطالعات، يکشنبه  – ۶۴ 
به پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص . ک. ر -۶۵ 

۲۵۹-۲۵۸  
  ۸۲، ص ۱۳۸۳، نشرنی، چاپ ششم ۱آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام  -۶۶ 
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  همان سند -۶۷ 
  ۹۱همان سند، ص  -۶۸ 
  ۷۲ص همان سند،  -۶۹ 
  .منظور انتخابات رياست جمهوری است -۷۰ 
  ۷۲، ص ۱۳۸۳، نشرنی، چاپ ششم ۱آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام  -۷۱ 
  ۸۵همان سند، ص  -۷۲ 
  همان سند -۷۳ 
  ۸۶همان سند، ص  -۷۴ 
  ۹۲همان سند، ص  -۷۵ 
  ۴۰همان سند، ص  -۷۶ 
  ۴۵همان سند، ص  -۷۷ 
  ۴۵-۴۶همان سند، ص  -۷۸ 
گزارشی در مورد سوخت احتياج شوروی که در آينده يکی از وارد کنندگان نفت خواهد  -۷۹ 

  .شد
  ۴۶، ص ۱۳۸۳، نشرنی، چاپ ششم ۱آن سوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام  -۸۰ 
  ۴۵همان سند، ص  -۸۱ 
  ۴۶همان سند، ص  -۸۲ 
  همان سند -۸۳ 
  همان سند -۸۴ 
، داليل ارتباط امير انتظام با ۲، ص ۱۶۰۳۱، شماره ۵۸آذر  ۲۹ه اطالعات، پنجشنب -۸۵ 

  .اعالم شد» سيا«
  همان سند -۸۶ 
  همان سند -۸۷ 
  همان سند -۸۸ 
  همان سند -۸۹ 
 همان سند -۹۰ 
  همان سند -۹۱ 
  همان سند -۹۲ 
همين سند همان سند، کسانيکه مايلند که تمام افشاگری آن شب را از نظر بگذرانند به  -۹۳ 

  .مراجعه کنند
  همان سند -۹۴ 
، افشاگری در مورد ارتباط ۲و۱، ص ۱۶۰۳۶، شماره ۵۸ديماه  ۵اطالعات، چهارشنبه  -۹۵ 

 نماينده نهضت آزادی با آمريکا
  همان سند -۹۶ 
  همان سند -۹۷ 
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  همان سند -۹۸ 
همان سند  برای اطالع دقيق از ريز و درشت، اتهامات وارده به نهضت آزادی به -۹۹ 

  .مراجعه کنيد
 ۶برای اطالع از متن کامل بيان نامه نهضت آزادی، نگاه کنيد به اطالعات، پنجشنبه  -۱۰۰ 

  ۱۲، ص ۱۶۰۳۷، شماره ۵۸دی ماه 
  ۱۲، ص ۱۶۰۳۷، شماره ۵۸دی ماه  ۶اطالعات، پنجشنبه  -۱۰۱ 
  همان سند -۱۰۲ 
  ۲و ۱همان سند، ص  -۱۰۳ 
  ۱۱، ص ۱۶۰۳۸، شماره ۵۸ماه  دی ۸اطالعات، شنبه  -۱۰۴ 
  همان سند -۱۰۵ 
  همان سند -۱۰۶ 
  ۲، ص ۱۶۰۳۹، شماره ۵۸دی ماه  ۹اطالعات، يکشنبه  -۱۰۷ 
  همان سند -۱۰۸ 
  ۱۲همان سند، ص  -۱۰۹ 
  ۲همان سند، ص  -۱۱۰ 
  ۸همان سند، ص  -۱۱۱ 
  ۲همان سند، ص  -۱۱۲ 
برنامه اينده دانشجويان  ۲، ص ۱۶۰۴۱ ، شماره۵۸دی ماه  ۱۱اطالعات، سه شنبه  -۱۱۳ 

 پيرو خط امام
  همان سند -۱۱۴ 
  ۲و ۱، ص ۱۶۰۶۹، شماره ۵۸بهمن  ۱۸اطالعات، پنجشنبه  -۱۱۵ 
  ۲، ص ۱۶۰۶۸، شماره ۵۸بهمن  ۱۷اطالعات، چهارشنبه  -۱۱۶ 
همان سند، کسانيکه مايلند از تمامی آنچه که از تلويزيون پخش شده است اطالع  -۱۱۷ 

  .کنند به همين سند مراجعه کنند حاصل
  همان سند -۱۱۸ 
  همان سند -۱۱۹ 
  همان سند -۱۲۰ 
  ۹، ص ۱۶۰۶۹، شماره ۵۸بهمن  ۱۸اطالعات، پنجشنبه  -۱۲۱ 
  همان سند -۱۲۲ 
  همان سند -۱۲۳ 
، برنامه آينده دانشجويان ۲، ص ۱۶۰۴۱، شماره ۵۸دی ماه  ۱۱اطالعات، سه شنبه  -۱۲۴ 

  پيرو خط امام
  همان سند -۱۲۵ 
  ۱۲، ص ۱۶۰۷۰، شماره ۵۸بهمن  ۲۰اطالعات، شنبه  -۱۲۶ 
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به پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص . ک.ر -۱۲۷ 
  ۲۱۰-۲۴۸و  ۲۶۱-۲۵۸

اگر کس و يا کسانی جزو حزب خدا باشند، اولين خاصه آنها اينست که مسئوليت  -۱۲۸ 
اش را ندارند، بعهده نمی گيرند و جا را  و دانش و يا تخصص و تجربه  اموری را که علم

و اگر کسانی را ديديد که مدعی حزب الهی بودن هستند، . برای افراد ذيصالح باز می گذارند
مسئوليت اموری را که تخصص و تجربه آن را ندارد، بعهده گرفته و بر کرسی آن تکيه  اما 

نيستند و برای قبضه کردن پست و مقام چنين  مدعای خود راسخ  زده اند، بدانيد که اينان در
  .ادعايی دارند

  ۱۲،ص ۱۶۰۹۳، شماره ۵۸اسفند ماه  ۱۸اطالعات، شنبه  -۱۲۹ 
  ۱۲، ص ۱۶۰۹۴، شماره ۵۸اسفند  ۱۹اطالعات، يکشنبه  -۱۳۰ 
  ۱۲، ص ۱۶۰۹۳، شماره ۵۸اسفند ماه  ۱۸اطالعات، شنبه  -۱۳۱ 
  ۱۲، ص ۱۶۰۹۴، شماره ۵۸اسفند  ۱۹به اطالعات، يکشن -۱۳۲ 
 کشور به اطالعيه های آنان در مورد وقايع تبريز وسا يرحوادث. ک.ر -۱۳۳ 
ستون دوم کاردار  ۱۲، ص ۱۶۰۶۸، شماره ۵۸بهمن  ۱۷اطالعات، چهارشنبه  -۱۳۴ 

  .آمريکا در تهران به نجات گروگانها اطمينان داد
  ۲، ص ۱۳۲، شماره ۵۸آذر  ۱۲انقالب اسالمی، دوشنبه  -۱۳۵ 
 ، ص اول و دوم۱۶۰۶۷، شماره ۵۸بهمن  ۱۶اطالعات، سه شنبه  -۱۳۶ 
ستون اول تبريک به  ۱۲، ص ۱۶۰۶۸، شماره ۵۸بهمن  ۱۷اطالعات، چهارشنبه  -۱۳۷ 

  دانشجويان پيرو خط امام
  ۹، ص ۱۶۰۷۲، شماره ۵۸بهمن  ۲۳اطالعات، سه شنبه  -۱۳۸ 
  همان سند -۱۳۹ 
  ۱۲، ص ۱۶۰۷۱، شماره ۵۸بهمن  ۲۱ت، يکشنبه اطالعا -۱۴۰ 
  همان سند -۱۴۱ 
  ۹، ص ۱۶۰۷۲، شماره ۵۸بهمن  ۲۳اطالعات، سه شنبه  -۱۴۲ 
  ۱۲، ص ۱۶۰۷۱، شماره ۵۸بهمن  ۲۱اطالعات، يکشنبه  -۱۴۳ 
  ۹، ص ۱۶۰۷۲، شماره ۵۸بهمن  ۲۳اطالعات، يکشنبه  -۱۴۴ 
برنامه های آينده  ۲و۱، ص ۱۶۰۴۱ه ، شمار۵۸دی ماه  ۱۱اطالعات، سه شنبه  -۱۴۵ 

  دانشجويان پيرو خط امام
همين نوشته، فصل کميسيون تحقيق بين المللی جنايات شاه و آمريکا در ايران، ص             -۱۴۶ 
  
  به همين کتاب، ص        . ک.ر -۱۴۷ 
  به همين کتاب، ص                           . ک.ر -۱۴۸ 
  ۱۷، ص ۱۳۷۹گفتگو با سعيد حجاريان، از عمادالدين باقی، چاپ سوم برای تاريخ  -۱۴۹ 
           ۵۱همان سند، ص -۱۵۰ 
  ۱، ص ۱۰۹۲۳، شماره ۵۸بهمن  ۱۷کيهان، چهارشنبه  -۱۵۱ 
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  ۱، ص ۱۶۰۶۹، شماره ۵۸بهمن  ۱۸اطالعات، پنجشنبه  -۱۵۲ 
  ۱۲و۱، ص ۱۰۹۲۴، شماره ۵۸بهمن  ۱۸کيهان، پنجشنبه  -۱۵۳ 
  ۱۲و۱، ص ۱۰۹۲۳، شماره ۵۸بهمن  ۱۷کيهان، چهارشنبه  -۱۵۴ 
  همان سند -۱۵۵ 
 ، ص اول۱۶۰۶۹، شماره ۵۸بهمن  ۱۸اطالعات، پنجشنبه  -۱۵۶ 
  ، ص اول  ۱۰۹۲۴، شماره ۵۸بهمن  ۱۸کيهان، پنجشنبه  -۱۵۷ 
           ۲، ص ۱۰۹۲۳، شماره ۵۸بهمن  ۱۷کيهان، چهارشنبه  -۱۵۸ 
            ۲، ص ۱۶۰۶۹، شماره ۵۸بهمن  ۱۸پنجشنبه اطالعات،  -۱۵۹ 
  همان سند -۱۶۰ 
  همان سند -۱۶۱ 
  همان سند -۱۶۲ 
  همان سند -۱۶۳ 
  ۱۲، ص ۱۰۹۲۴، شماره ۵۸بهمن  ۱۸کيهان، پنجشنبه  -۱۶۴ 
  ، ص     ۱۰۹۲۲، شماره ۵۸بهمن  ۱۷کيهان، چهارشنبه  -۱۶۵ 
  ۲، ص ۱۶۰۶۹اره ، شم۵۸بهمن  ۱۸اطالعات، پنجشنبه  -۱۶۶ 
بهمن  ۲۴بهمن تا  ۱۷مورخ ... به روزنامه اطالعات، انقالب اسالمی، کيهان و . ک.ر -۱۶۷ 

۵۸  
پاسخ ميناچی به دانشجويان  ۱۲، ص ۱۶۰۷۱، شماره ۵۸بهمن  ۲۱اطالعات، يکشنبه  -۱۶۸ 

  پيرو خط امام
  ۱۲، ص اول و ۱۰۹۲۴، شماره ۵۸بهمن  ۱۸کيهان، پنجشنبه  -۱۶۹ 
  ۱۲، ص ۱۶۰۷۲، شماره ۵۸بهمن  ۲۱اطالعات، يکشنبه  -۱۷۰ 
 همان سند-۱۷۱ 
  همان سند -۱۷۲ 
چه کسی قانون را نقض کرده  ۲، ص ۱۰۹۲۶، شماره ۵۸بهمن  ۲۱کيهان، يکشنبه  -۱۷۳ 

  .است
  ۲، ص ۱۰۹۲۷، شماره ۵۸بهمن  ۲۳کيهان، سه شنبه  -۱۷۴ 
  .مگر مملکت قانون ندارد ۲ ، ص۱۰۹۲۴، شماره ۵۸بهمن  ۱۸کيهان، پنجشنبه  -۱۷۵ 
  ۱۱، ص ۱۶۰۱۵، شماره ۵۸آذر  ۱۰اطالعات، شنبه  -۱۷۶ 
شورای انقالب جلسه فوق  ۲، ص ۱۶۰۱۹، شماره ۵۸آذر  ۱۵اطالعات، پنجشنبه  -۱۷۷ 

  .العاده داشت
  همان سند -۱۷۸ 
  ۲، ص ۴۵۴، شماره ۱۳۵۹دی ماه  ۳۰انقالب اسالمی،  -۱۷۹ 
  .استمنظور نهضت آزادی  -۱۸۰ 
  ۲، ص ۴۵۴، شماره ۵۹دی ماه  ۳۰انقالب اسالمی،  -۱۸۱ 
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در اينجا الزم است برای کسانيکه اهل تحقيق و پژوهش هستند نکته ای را خاطر نشان کنم و 
در » آن سوی اتهام«کتاب خاطرات خود به نام  آن اينکه آقای مهندس عباس امير انتظام در 

است  آورده  ۵۹دی ماه  ۳۰انقالب اسالمی مورخ  ، مطلبي را به نقل از روزنامه۱۱صفحه 
ما سفارت «: که آقای مهندس بهزاد نبوی يکی از کارگزاران اشغال سفارت آمريکا گفت

با وجوديکه می . » اريکه قدرت به زير بکشيم آمريکا را اشغال کرديم تا دولت موقت را از 
و چندين بار با دقت تمام آن  دانستم که مطلب بدين شکل نبود، به آن شماره مراجعه کرده

آقای بهزاد نبوی در رابطه با ثمره داخلی مسئله گروگان گيری . مصاحبه را مطالعه کردم  
و اين مطلب با » از قدرت به زير کشيده شد و از اين مهمتر اينکه جناح خاصی «: گفته است

رچه  در هر دوی آن گ  .آنچه آقای امير انتظام نقل کرده است، زمين تا آسمان فاصله دارد
 .منظور دولت موقت است

  ۲، ص ۴۵۴، شماره ۵۹ديماه  ۳۰انقالب اسالمی،  -۱۸۲ 
  ۱۳۶۷گ در تهران .از مصاحبه اينجانب با آقای ح -۱۸۳ 
  ۲، ص ۴۵۴، شماره ۵۹ديماه  ۳۰انقالب اسالمی،  -۱۸۴ 
  ۹۴، ص ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، از مهندس بازرگان، چاپ سوم  -۱۸۵ 
  ۱۳۵-۱۳۶همان سند، ص  -۱۸۶ 
  و ساير جرايد کشور ۱۲، ص ۱۰۹۲۳، شماره ۵۸بهمن  ۱۷کيهان، چهارشنبه  -۱۸۷ 
  همان سند -۱۸۸ 
  همان سند -۱۸۹ 
، قسمتی از نامه ۲۸۹ص  ۱۳۷۹پيشگامان اصالحات، از حميد کاويانی، چاپ اول  -۱۹۰ 

ور وقت، بدليل رد صالحيت وی در رئيس جمه آقای بهزاد نبوی به آقای هاشمی رفسنجانی 
 دوره چهارم مجلس

  همان سند -۱۹۱ 
  همان سند -۱۹۲ 
 ، ص ۱۶۰۱۹، شماره ۵۸آذر ماه  ۱۵اطالعات، پنجشنبه  -۱۹۳ 

 
 فصل ششم

، ص اول و سوم، پيام امام در مورد ۱۶۰۸۲، شماره ۵۸اسفند  ۵اطالعات، يکشنبه  -۱ 
       گروگان ها 

قسمت آخر از پيام آقای خمينی به زائران بيت  ۱۱۰۹۰، شماره ۵۹شهريور  ۲۲کيهان  -۲ 
       ۵۹شهريور  ۲۲  ، مورخ ۱۱  ، ص  ۳۵۱الحرام و انقالب اسالمی، شماره 

   ۲، ص ۱۱۱۲۹شماره  ۵۹آبان  ۸کيهان، پنجشنبه  -۳ 
       ۱۴، ص ۱۱۱۲۴، شماره  ۵۹آبان  ۱کيهان، پنجشنبه  -۴ 
       ۱۰۰، ص ۱۱۱۳۱، شماره  ۵۹ آبان ۱۱کيهان، يکشنبه  -۵ 
       همان سند  -۶ 
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       همان سند  -۷ 
       ۲۲۳، ص ۲۰۰۱خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۸ 
خوانندگان عزيز عنايت دارند که مرحوم مهندس بازرگان به احتمال قريب به يقين، نظربه  -۹ 

گروگانها «: صادر شود، اين طور گفته اند مجوز چاپ  کتابشان اينکه می خواسته است برای 
نيک می  در صورتی که » به ارزانترين بها اگر نگوئيم به زيانبارترين شرايط آزاد شدند

و در جريان امور مجلس بوده اند که آزادی گروگان ها با زيانبارترين شرايط که  دانسته 
بوده و وی به  -مقايسه شده است  رداد وثوق الدوله با قرا  -شرايط قرارداد آزادی گروگانها 

       .بهترين وجهی برای خواننده و شنونده عاقل پيام خودش را رسانده است
       ۹۹، ص ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس بازرگان، چاپ سوم  -۱۰ 
       ۴، ص ۳۵۰، شماره ۱۳۵۹شهريور  ۲۰انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۱۱ 
       ۳، ص ۳۵۱، شماره ۵۹شهريور  ۲۲انقالب اسالمی، شنبه  -۱۲ 
       ۴، ص ۳۵۰، شماره  ۵۹شهريور  ۲۰انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۱۳ 
       ۳، ص ۳۵۱، شماره  ۵۹شهريور  ۲۲انقالب اسالمی، شنبه  -۱۴ 
       ۳همان سند ، ص  -۱۵ 
       ۹۹، ص ۱۳۶۳، چاپ سوم انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان -۱۶ 
سقوط دولت بازرگان به کوشش غالمعلی صفايان، مهندس فرامرز معتمد دزفولی، چاپ  -۱۷ 

     دکتر يزدی  به نقل از اقای  ۳۳۰-۳۲۹، ص ۱۳۸۳دوم 
       ، به نقل از تقی رحمانی۱۴۳همان سند ، ص-۱۸ 
يا ديکتاتوری ملی که مفهوم ديکتاتوری صلحاء يا ديکتاتوری مصلح و «واضع اصلی  -۱۹ 

آن مرحوم . دوران ما اقتباس شده است شريعتی در  از مرحوم دکتر علی . همه آنها يکی است
در «  : در کتاب امت و امامت در مورد انقالب و پيروزی حکومت پس از انقالب می گويد

ور و شود سرنوشت انقالب را بدست شمارش آراء واگذار کرد بايد کش يک انقالب نمی 
و يا » است اداره گردد رأی ها برابر راسها نشده  انقالب بدست يک گروه انقالبي تا زمانی که 

غير  رهبری معين و «در دوران گذار بايد تا زمانی که شمارۀ رأی ها به شماره راسها برسد 
ده رهبری در نسل های بعد متعهد باشد و سرنوشت جامعه و آين قابل تغيير و نوسان به ادامه 

حکومت  تا جامعه به مرحله ای برسد که شايسته  جامعه را به دموکراسی رأی ها نسپارد 
رهبری جامعه را براصل رهبری انقالبي، و نه حکومت « و يا» . دموکراسی راسها بشود

شخصيت و مسئوليت قهرمان و بنيان گذار مکتب  دموکراتيک، بايد ادامه دهند و بدين گونه که  
وتا آن زمان نظام سياسی دموکراسی هدايت «دهند  ي را در چندين نسل ادامه و نهضت انقالب

مرحوم  برای اطالع بيشتر نگاه کنيد به کتاب امت و امامت .بايد بر جامعه حکومت کند» شده
 -۱۱۶آزادی به استبداد، محمد جعفری ص  دکتر شريعتی و کتاب پاريس و تحول انقالب از 

تجوی ناکجاآباد، زندگينامه سياسی دکتر علی شريعتی، از علی جس و کتاب مسلمانی در  ۱۱۸
ديکتاتوری «آقای دکتر بهشتی  و  ۳۲۹، ص ۱۳۸۱ترجمه کيومرث قرقلو، چاپ دوم  راهنما، 

و حق به جانب آقای علی راهنماست . کرده است» صلحا ً را جايگزين دموکراسی هدايت شده
       .است» دبانه ديکتاتوری مصلحتعبير مؤ«دموکراسی هدايت شده   : که می گويد
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       ۱۳۵۹بهمن  ۱۳روزنامه جمهوری اسالمی، دوشنبه  -۲۰ 
       همان سند  -۲۱ 
       همان سند -۲۲ 
       ۹۹، ص ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم -۲۳ 
       ۶و۵ستون ۱۴، ص ۱۱۱۲۴،شماره۵۹آبان  ۱کيهان ، پنجشنبه  -۲۴ 
       همان سند  -۲۵ 
       ۱۲، ص ۱۱۱۲۳، شماره ۵۹مهر  ۳۰کيهان جهارشنبه،  -۲۶ 
       همان سند  -۲۷ 
       همان سند  -۲۸ 

الزم به توضيح است که آقای رجائي در ساعت يک و چهل و پنج دقيقه بامداد روز شنبه  -۲۹
زمان ملل پيرامون جنگ ايران و عراق امنيت سا بوقت تهران در جلسه شورای  ۲۶/۷/۵۹

والدهايم  سخنرانی مبسوطی ايراد نمود و قبل از ايراد سخنرانی به مدت يک ساعت و نيم با 
پس ) . ۱۱۱۲۰، شماره ۲۶/۷/۵۹کيهان، شنبه . (دبير کل سازمان ملل مالقات و گفتگو کرد

گفتگوها تحت عنوان گزارش مالقات و گفتگو کرد که اين  از سخنرانی نيز دوباره با دبير کل 
که در سفر  توسط مشاور فرهنگی و مطبوعاتی نخست وزير » يادداشتهای منتشر نشده«سفر

 ۱۷نيويورک همراه وی بوده است، بطور مسلسل در قسمتهای مختلف در کيهان و از دوشنبه 
  .گرديده است ، بطور مسلسل درج ۵۹آذر 

، قسمت چهارم از سفر نخست ۱۰، ص۱۱۱۶۳، شماره ۵۹آذر  ۱۹کيهان، چهارشنبه  -۳۰ 
 وزير

 ، قسمت هفتم۱۰، ص۱۱۱۶۶، شماره ۵۹آذر  ۲۳کيهان، يکشنبه  -۳۱ 
  قسمت پنجم ۱۰، ص ۱۱۱۶۴، شماره ۵۹آذر ۲۰کيهان، پنجشنبه  -۳۲ 
        ۱۲، ص ۱۱۱۲۵، شماره  ۵۹کيهان شنبه سوم آبان  -۳۳ 
        ۲ ، ص۱۱۱۲۶، شماره  ۵۹آبان  ۴کيهان، يکشنبه  -۳۴ 
       کارتر و ريگان  ۱۰، ص ۱۱۱۲۷، شماره ۵۹آبان  ۵کيهان، دوشنبه  -۳۵ 
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       ۲، ص ۱۱۱۲۹، شماره ۵۹آبان  ۸کيهان، پنجشنبه  -۳۷ 
       همان سند  -۳۸ 
       همان سند  -۳۹ 
       همان سند  -۴۰ 
       همان سند  -۴۱ 
       همان سند  -۴۲ 
      ۲، ص  ۱۱۱۲۳، شماره۵۹۹مهر ۳۰کيهان، چهارشنبه  -۴۳ 
، اميد به آزادی گروگانها در ۱۲، ص ۱۱۱۲۹، شماره۵۹آبان  ۸کيهان، پنجشنبه  -۴۴ 

       .آمريکا افزايش يافت



 ٥۱۱        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

، انتقاد شديد ريگان از سياست ۱۴ص  ،۱۱۱۲۴، شماره  ۵۹آبان  ۱کيهان پنجشنبه  -۴۵ 
       خارجی کارتر 

       ، ص اول ۱۱۱۳۰، شماره ۵۹آبان  ۱۰کيهان شنبه  -۴۶ 
       و ساير جرايد کشور  ۲، ص ۱۱۱۳۲، شماره ۵۹آبان  ۱۲کيهان دوشنبه  -۴۷ 
       همان سند  -۴۸ 
       همان سند  -۴۹ 
     ، ص اول و ساير جرايد کشور ۱۱۱۳۱ ، شماره۵۹آبان  ۱۱کيهان يکشنبه  -۵۰ 
       همان سند  -۵۱ 
       همان سند           -۵۲ 
مرحوم  ۹۹، ص ۱۳۶۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم -۵۳ 

       .تهران بود اسالمی از  مهندس بازرگان خود نماينده مجلس شورای 
    ۱۳۵۹بهمن  ۱۳روزنامه جمهوری اسالمی، دوشنبه  -۵۴ 
       ۲، ص ۱۱۱۳۲، شماره ۵۹آبان ۱۲کيهان دوشنبه  -۵۵ 
       ۲، ص۱۱۱۲۳، شماره ۵۹مهر  ۳۰کيهان ، چهارشنبه  -۵۶ 
       ۱۲، ص ۱۱۱۲۹، شماره ۵۹آبان  ۸کيهان ، پنجشنبه  -۵۷ 
       ۱۰ص  ،۱۱۱۳۱، شماره ۵۹آبان  ۱۱کيهان يکشنبه  -۵۸ 
مجلس برای تعيين شرايط آزادی  ۲، ص ۱۱۱۲۹، شماره ۵۹آبان  ۸کيهان پنجشنبه  -۵۹ 

       .گروگانها اکثريت پيدا نکرد
       ۱۲، ص ۳۸۸، شماره ۵۹آذر  ۸انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۶۰ 
     همان سند  -۶۱ 
        ۳، ص ۱۱۰۹۷، شماره۵۹شهريور  ۲۵کيهان سه شنبه  -۶۲ 
       همان سند  -۶۳ 
       همان سند  -۶۴ 
       )۱۲(، ص آخر ۱۱۱۷۳، شماره ۵۹آذر  ۳۰کيهان  -۶۵ 
    ۱۱، ص ۱۱۱۳۵، شماره ۵۹آبان  ۱۵کيهان پنجشنبه  -۶۶ 
       ۲۲۳، ص ۲۰۰۱خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی ، فوريه  -۶۷ 
       همان سند  -۶۸ 
       ند همان س -۶۹ 
       ۴، ص ۳۵۰، شماره ۵۹شهريور  ۲۰انقالب اسالمی پنجشنبه  -۷۰ 
       همان سند -۷۱ 
        ۳، ص ۳۵۱شهريور، شماره  ۲۲انقالب اسالمی شنبه  -۷۲ 
       همان سند  -۷۳ 
       ۱۰، ص ۱۱۱۲۷، شماره ۵۹آبان  ۵کيهان دوشنبه  -۷۴ 
از مصاحبه بهزاد نبوی با  ۲، ص ۴۵۳، شماره۱۳۵۹ديماه ۲۹انقالب اسالمی، دوشنبه  -۷۵ 

       خبرگزاری پارس 



 ٥۱۲        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

     ، ص آخر ۱۱۱۷۵، شماره ۵۹دی ماه  ۳کيهان چهارشنبه  -۷۶ 
کاسترو از حمايت مجدد کارتر  ۱۰، ص ۱۱۱۲۶، شماره ۵۹آبان  ۴کيهان يکشنبه  -۷۷ 

 حمايت می کند 
       همان سند  -۷۸ 
       ۹۹، ص ۱۳۶۶۳در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم  انقالب ايران -۷۹ 
       ۱۰، ص ۱۱۱۲۷، شماره ۵۹آبان  ۵کيهان، دوشنبه -۸۰ 
       همان سند -۸۱ 
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       ۱۰، ص ۱۱۱۳۶، شماره ۵۹آبان  ۱۷کيهان، شنبه  -۸۳ 
       همان سند  -۸۴ 
       ، ص آخر ۱۱۱۷۷، شاره ۵۹دی ماه  ۸کيهان، دوشنبه  -۸۵ 
       همان سند  -۸۶ 
       ۹، ص ۱۱۱۷۶، شماره ۵۹دی ماه  ۴کيهان، چهارشنبه  -۸۷ 
     ، ص آخر ۱۱۱۸۶، شماره ۵۹دی ماه  ۲۰کيهان، شنبه  -۸۸ 
       همان سند -۸۹ 
       همان سند -۹۰ 
       ۱۱، ص۱۱۱۸۹،شماره  ۵۹دی ماه  ۲۳کيهان، جهارشنبه  -۹۱ 
       ۶۶۷، ص ۱۳۶۹زمستان  ۴مجله سياست خارجی، شماره  -۹۲ 
       همان سند -۹۳ 
     از مصاحبه آقای رجائي ۱۱، ص ۱۱۰۳۵، شماره ۵۹آبان  ۱۵کيهان پنجشنبه  -۹۴ 
       ۶۸۹ ، ص۱۳۶۹، زمستان  ۴مجله سياست خارجی ، شماره  -۹۵ 
     همان سند  -۹۶ 
 ۹۷-      
       ۶۳، ص ۱۲صحيفه نور، ج  -۹۸ 
       ۲و۱، ص ۱۱۱۴۴، شماره ۵۹آبان ۲۹کيهان ، پنجشنبه  -۹۹ 
       ، ص ۱۲صحيفه نور، ج  -۱۰۰ 
    آقای سيد محمد خاتمی فرزند آيت هللا سيد خاتمی ساکن اردکان يزد، داماد نوه خمينی  -۱۰۱ 
       ۲و۱، ص ۱۱۱۹۷، شماره ۵۹دی  ۳۰کيهان ، سه شنبه  -۱۰۲ 
       ۶۸۹، ص ۱۳۶۹، زمستان  ۴مجله سياست خارجی ، شماره  -۱۰۳ 
       ۳۰-۲۳، ص ۱۳۶۵تاريخ مغول، عباس اقبال آشتيانی، چاپ ششم  -۱۰۴ 
       فصل  همين نوشته، درهمين-۱۰۵ 
       فصل  همين نوشته، درهمين -۱۰۶ 
از بيانات آقای خمينی در . ۱۵، ص ۱۱۱۳۴، شماره۵۹آبان  ۱۳هان، سه شنبه کي -۱۰۷ 

       آبان ۱۳ديدار با دانشجويان پيرو خط امام در صبح 



 ٥۱۳        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

ام و نکات مختلف و مهم آن  اينجانب شخصا ً آن مصاحبه را در اطالعات مطالعه کرده -۱۰۸ 
آن سند کوتاه است، نمی توانم آدرس   فعالً  دستم از را به خاطر سپرده ام، اما نظر به اين که 

       .دقيق آن را به خواننده ارائه دهم
       ۱۰، ص ۲۰۰۱خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی ، فوريه  -۱۰۹ 
       همان سند -۱۱۰ 
       همان سند -۱۱۱ 
       ۲۳۲همان سند ، ص ۱۱۲ 
  .گلپايگانی به آقای خمينی بدين شرح استهمان سند ، نامه اعتراض آقای  -۱۱۳ 
  جماران، حضرت مستطاب آيت هللا آقای خمينی دامت برکاته  -طهران « 

  . با ابالغ سالم مزيد توفيقات را مسئلت دارم 
آنچه بين حضرتعالی و آيت هللا شريعتمداری طاب ثراه واقع شده، حکومت واقعی با خداوند 

و نزعناما فی صدورهم «آيه کريمه  مصداق  اميد است . باشد متعال و ظاهر هم با تاريخ می
بشويد فعالً  که خبر تاسف انگيز رحلت ايشان منتشر شده » من غل اخوانا علی سرور متقابلين

ضمن ابراز نگرانی و تسليت از جريان تجهيز که بدون تشيع و احترامات  است الزم دانستم  
انتظار دارم . نمايم واقع شده ابراز تأسف شديد  اسب الزمه و تدفين مخفيانه در محل غير من

اکنون هم در حد ممکن اهانت هايی را که به ايشان و مقام مرجعيت شده است شخصا ً تدارک 
و السالم عليکم و رحمه هللا و . مسلمين را از خداوند مسئلت دارم  اعال کلمه اسالم و .فرمائيد  

 برکاته
     همان سند » گلپايگانی ۱۴۰۶رجب  ۲۴ 
تهران و ) فوزيه(آقای رضا صدر، امام مسجد امام حسين واقع در ميدان امام حسين  -۱۱۴ 

     است   برادر امام موسی صدر 
حجت االسالم عبدهللا مبلغی در قم و در منزل ايشان در سال  گفتگوی اينجانب با آقای -۱۱۵ 

       .پذيرفت انجام  بودم،  ، بعد از اينکه از زندان واليت فقيه آزاد شده۱۳۶۷
       ۲۲۳، ص ۲۰۰۱خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -۱۱۶ 
پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، انتشارات برزاوند  -۱۱۷ 

       ۴۷، ص ۱۳۸۳
و تاريخ بيست و ... ارها، ص به همين کتاب، بخش فهرست مذاکرات و ديد. ک . ر -۱۱۸ 

و پاريس و تحول  ۲۸۳-۲۷۹  ،ص  از سرهنگ غالمرضا نجاتی، جلد دوم  پنج ساله ايران
       ....و ۲۴۴-۲۴۲و ۲۵۸ -۲۵۴انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص 

       ...و ۳-۲به همين کتاب، فصل نيروی جانشين انقالب، ص . ک .ر -۱۱۹ 
     ۱۲، ص ۱۶۰۳۷، شماره ۱۳۵۸ديماه  ۶اطالعات، پنجشنبه  -۱۲۰ 
       ۱۳۹، ص ۱۰صحيفه نور، ج  -۱۲۱ 
     ، ص آخر ۱۱۱۴۲شماره  ۵۹آبان  ۲۴کيهان،  -۱۲۲ 
       ۱۰، ص ۱۱۱۹۲دی ماه، شماره  ۲۵کيهان،  -۱۲۳ 
       ۱۴، ص ۱۱۱۲۴، شماره ۵۹آبان  ۱کيهان پنجشنبه  -۱۲۴ 



 ٥۱٤        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

 ۱۲۵-      
 ۱۳۶۰  خرداد ۲۵  مورخ خمينی آقای  سخنراني -۱۲۶ 
       ۱۳۶۱در گفتگويی با اينجانب در زندان اوين در سال  -۱۲۷ 
به آقای خمينی سخت به  ۲۵/۴/۵۹در نامه ای در تاريخ . آيت هللا بهاء الدين محالتی -۱۲۸ 

به آقای محالتی  خمينی نيز در پاسخی کوتاه اين خيانت و مسائل ديگر اعتراض کرد و آقای 
نامه و  » .موافق و دلخواه باشد دنيا بي انقالب نمی شود و معقول نيست همه چيز «نوشت 

نفر که بانو نصرت گوئل که يهودی و چهار  ۱۴پاسخ آن و همچنين شرح اعدام يکی از آن 
ده و نامی به محل زندان عادل آباد شيراز بر جهت او را به جای زهرا  ماهه آبستن بوده و بی 

       .بال فاصله اعدام شده است نزد اينجانب موجود است بعد
       ۱۴، ص  ۱۱۱۲۴، شماره ۵۹آبان  ۱کيهان، پنجشنبه  -۱۲۹ 
     ، ص آخر ۱۱۱۳۴،شماره  ۵۹آبان  ۱۴کيهان، چهارشنبه  -۱۳۰  
     ، ص آخر ۱۱۱۴۲، شماره  ۵۹آبان  ۲۴کيهان، شنبه ،  -۱۳۱ 
         ، ص آخر ۱۱۱۹۲، شماره  ۵۹آذر  ۲۶ کيهان، چهارشنبه -۱۳۲ 
         ۱۰، ص ۱۱۱۹۲، شماره ۵۹ديماه  ۲۵کيهان،  -۱۳۳ 
       ۲، ص۴۵۴، شماره ۵۹ديماه  ۲۰انقالب اسالمی، -۱۳۴ 
       ، ص آخر ۴۶۰، شماره ۵۹بهمن  ۸انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۱۳۵ 
       ۱۲۹، ص ۱۰از بيانات آقای خمينی ، صحيفه نور ، ج  -۱۳۶ 
       ۳، ص ۱۱۰۹۷، شماره ۵۹شهريور  ۲۵کيهان ، سه شنبه  -۱۳۷  
       همان سند  -۱۳۸ 
        ۳، ص ۱۱۱۳۵، شماره ۵۹آبان  ۱۵کيهان پنجشنبه  -۱۳۹ 
       ۱۰، ص ۱۱۱۵۱، شماره ۵۹آذر  ۶کيهان  -۱۴۰ 
       ، ص آخر۱۱۱۳۴، شماره ۵۹آبان  ۱۴کيهان چهارشنبه  -۱۴۱ 
       همان سند  -۱۴۲ 
       همان سند -۱۴۳ 
نسخی از نامه آقای  ۲۹۰۰، ص ۱۳۷۹پيشگامان اصالحات، حميد کاويانی، چاپ اول  -۱۴۴ 

جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و  رياست  به هنگام  ۱۳۷۱/ ۵/۲بهزاد نبوی به تاريخ 
       ورای اسالمی فعاليت و صالحيت خود از کانديدای نمايندگی چهارمين دوره مجلس ش

، ص آخر حل مسئله گروگانها وارد مرحله ۱۱۱۷۱، شماره  ۵۹آذر  ۲۹کيهان، شنبه  -۱۴۵ 
       .تازه ای شد

هيئت آمريکايی مذاکره الجزاير .۱۲، ص ۱۱۱۴۱، شماره ۵۹آبان ۲۲کيهان، پنجشنبه  -۱۴۶ 
        .در مورد شرايط موفقيت آميز توصيف کرد

پاسخ آمريکا تهديد ضمنی به ۱۰، ص ۱۱۱۵۶،شماره۵۹آذر  ۱۲چهارشنبه کيهان،  -۱۴۷ 
       .ايران است

       ۱۰، ص ۱۱۱۵۷، شماره ۵۹آذر ۱۳کيهان، پنجشنبه  -۱۴۸ 
       ۱۱۱۶۲، شماره ۵۹آذر  ۱۸کيهان، سه شنبه  -۱۴۹ 



 ٥۱٥        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

       ۴،ص ۱۱۱۶۶، شماره۵۹آذر ۲۲کيهان، يکشنبه  -۱۵۰ 
       ۳، ص ۱۱۱۹۳، شماره  ۵۹ی د ۲۷کيهان، شنبه  -۱۵۱ 

 
 فصل هفتم

      ۴،  ص ۱۱۱۵۸،  شماره  ۵۹ -آذر ۱۵کيهان، شنبه  -۱ 
     ..........بخش بهزاد نبوی در نقش کارگزار روحانيت حاکم، ص: همين نوشته -۲ 
آقای سيد محمود کاشانی اولين سرپرست هيئت داوران ايران در ديوان الهه بعد از امضا  -۳ 

جانب آقای رجايی نخست وزير به اين سمت   است که از ۱۳۵۹قرارداد الجزاير در سال 
         منصوب شده و مدت چهار سال، سرپرستی آن را بعهده داشته

، به نقل  ۲۹۱شنود اشباح، رضا گلپور مروری بر کارنامه سازمان انقالب اسالمی، ص   -۴ 
سرپرست هيئت داوران ايرانی در ديوان   -   ۱۳۸۰خرداد  ۱۶از روزنامه کيهان مورخ  

       . داوری الهه
       .همان سند -۵ 
مورخ  » جامعه«، به نقل از مصاحبه وی با روزنامه ۳۰۰همان سند، ص     -۶ 

۲۷/۲/۱۳۷۲       
  .مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت. ۹، ص ۱۱۱۸۵، شماره ۵۹دی ۱۸کيهان، پنجشنبه  -۷ 
     
       .همان سند -۸ 
       ۴، ص ۱۱۱۳۳شماره ۵۹آبان۱۳کيهان، سه شنبه  -۹ 
       ص آخر  ۱۱۱۶۹، شماره  ۵۹آذر۲۶کيهان، چهارشنبه  -۱۰ 
       ۲، ص ۱۱۱۷۹شماره  ۵۹دی۱۰کيهان، چهارشنبه،  -۱۱ 
       ص آخر، ايران و راديوهای جهان ۱۱۱۸۰، شماره۵۹دی۱۱کيهان، پنجشنبه  -۱۲ 
حل مسئله گروگانها وارد . ، ص آخر۱۱۱۷۱شمار ه۵۹آذر ۲۹نبه  کيهان، چهارش -۱۳ 

 .ای شد مرحله ای تازه 
اليحه دو فوريتی درمورد گروگانها . ۲، ص۱۱۱۸۸، شماره ۵۹دی ۲۲کيهان، دوشنبه -۱۴ 

     تقديم مجلس 
     همان سند  -۱۵ 
 ...اسالمی نظر رئيس مجلس شورای  ۳، ص ۱۱۸، شماره ۵۹دی۲۳کيهان، سه شنبه  -۱۶ 
شنود اشباح، مروری بر کارنامه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، رضا کلپور، چاپ  -۱۷ 

       ۲/۵/۱۳۸۰  رسالت، سه شنبه  به نقل از روزنامه  ۳۰۵، ص ۱۳۸۱اول
       ۲/۵/۱۳۸۰به نقل از روزنامه رسالت سه شنبه  ۳۰۵ - ۳۰۶همان سند، ص -۱۸ 
          ۶۹۳ص ۱۳۷۰، ۳و  ۴همجله سياست خارجی، شمار -۱۹ 
       همان سند -۲۰ 
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شنود اشباح مروری بر کارنامه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، رضا گلپور، به نقل  -۲۱ 
داوران ايرانی در الهه با روزنامه  پرست هئيت  از مصاحبه آقای سيد محمود کاشانی سر 

       ۲۸/۲/۱۳۷۲، دوشنبه »جامعه«
       ۲۸/۲/۱۳۷۲و روزنامه جامعه،  ۳۰۲همان سند، -۲۲ 
       مذاکرات مجلس درباره اليحه دولت ۱۰، ص ۱۱۱۹۲، شماره۵۹دی ۲۵کيهان -۲۳ 
       همان سند -۲۴ 
       همان سند -۲۵ 
       همان سند -۲۶ 
       همان سند -۲۷ 
         ۶۷۷ص ۱۳۷۰، ۳و   ۴مجله سياست خارجی، شماره -۲۸ 
       مذاکرات مجلس درباره اليحه دولت ۱۰، ص۱۱۱۹۲، شماره ۵۹دی۲۵کيهان، -۲۹ 
       همان سند -۳۰ 
       همان سند -۳۱ 
       همان سند -۳۲ 
      ۵همان سند، ستون  -۳۳ 
     همان سند  -۳۴ 
     همان سند  -۳۵ 
     همان سند  -۳۶ 
     همان سند  -۳۷ 
     همان سند  -۳۸ 
     آخرين نقطه نظرهای آمريکا  ۲، ص۱۱۱۹۴، شماره ۵۹دی ماه۲۸کيهان، يکشنبه   -۳۹ 
       مذاکرات مجلس درباره اليحه دولت ۱۰، ص۱۱۱۹۲، شماره ۵۹دی۲۵کيهان،  -۴۰ 
ايران «، به نقل از مصاحبه دکتر مواليی با نشريه ۲۹۵شنود اشباح، رضا گلپور، ص -۴۱ 

       »فردا
       ۳، نکته۶۷۷، ص۳،۱۳۷۰و  ۴خارجی، شمارهمجله سياست  -۴۲ 
        ۲۹۴، ص ۱۳۷۰شنود اشباح، رضا گلپور، -۴۳ 
       ۲۹۵همان سند،  -۴۴ 
 ۵۴۹ ، شماره۶۰خرداد6  ،چهارشنبه انقالب اسالمی -۴۵ 
 ۵۴۷ ، شماره۶۰خرداد  ۴نبه دوش   ، انقالب اسالمی -۴۶ 
  .مذاکرات مجلس در باره اليحه دولت ۱۰، ص ۱۱۱۹۲، شماره ۵۹دی  ۲۵کيهان،  -۴۷ 
       ماده يکم بيانيه الجزاير -۴۸ 
       مذاکرات مجلس ۱۰، ص۱۱۱۹۲، شماره۱۳۵۹دی۲۵کيهان، پنجشنبه  -۴۹ 
       همان سند -۵۰ 
       همان سند -۵۱ 
       ۲۰/۲/۱۳۷۷»جامعه«، به نقل از روزنامه ۲۹۳شنود اشباح، رضا گلپور، ص -۵۲ 
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     مذاکرات مجلس . ۱۰، ص۱۱۱۹۲، شماره۵۹دی ۲۵کيهان، پنجشنبه -۵۳ 
       گزارش مجلس ۳، ص۱۱۱۳۳، شماره۵۹آبان۱۳کيهان، سه شنبه  -۵۴ 
       همان سند -۵۵ 
       همان سند -۵۶ 
     مذاکرات مجلس ۱۰، ص۱۱۱۹۲، شماره۵۹دی  ۲۵کيهان، پنجشنبه -۵۷ 
به نقل از مصاحبه سيد محمود کاشانی با روزنامه ، ۳۰۰شنود اشباح، رضا گلپور ص  -۵۸ 

       ۲۷/۲/۱۳۷۲مورخ » جامعه«
     مذاکرات مجلس ۱۰، ص ۱۱۱۹۲، شماره ۵۹دی۲۵کيهان، پنجشنبه  -۵۹ 
       همان سند -۶۰ 
، مقاله هرمن نيکل معامله با ايران کم سود هم ۱۹۸۱، فوريه )Fortune(مجله فورچون -۶۱ 

       ۷، ص۵۰۹، شماره ۱۳۶۰  فروردين   ۲۰زنامه انقالب اسالمی، پنجشنبهرو: نبود به نقل از
       همان سند -۶۲ 
       همان سند -۶۳ 
، به نقل از مصاحبه هئيت داوران ايرانی در ۲۹۳و   ۲۹۸شنود اشباح، رضا کلپور، ص -۶۴ 

       ۲۷/۲/۱۳۷۷و  ۲۰/۲/۱۳۷۷مورخ » جامعه«الهه از روزنامه 
     از نشريه ايران فردا مصاحبه با دکتر مواليی ۲۹۵سند، ص  همان  -۶۵ 
       ۳۰۲همان سند، ص  -۶۶ 
       ۲۹۹-۳۰۰همان سند، ص  -۶۷ 
       ۳۰۰همان سند، ص  -۶۸ 
       مذاکرات محلس ۱۰، ص۱۱۱۹۲، شماره۵۹دی ۲۵کيهان، پنجشنبه  -۶۹ 
نشريه ايران فردا، ارديبهشت ، به نقل از ۳۰۳-۳۰۴شنود اشباح، رضاکلپور، ص  -۷۰ 

۱۳۷۷       
، به نقل از مجله  ۷، ص۵۰۹، شماره ۱۳۶۰فروردين ۲۰انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۷۱ 

       ۱۹۸۱فورچون، فوريه 
     مذاکرات مجلس ۱۰، ص ۱۱۱۹۲، شماره۵۹دی  ۲۵کيهان، پنجشنبه  -۷۲ 
ه نظرهای آمريکا در آخرين نقط ۲، ص ۱۱۱۹۴، شماره ۵۹دی ۲۸کيهان، يکشنبه  -۷۳ 

       مورد گروگانها
  جنايت به آمريکائيان و غير آمريکايان   ۸فصل     ، همين نوشته،  انقالب اسالمی -۷۴ 
   ۱۱، ص ۴۵۵، شماره ۵۹دی  ۲۷انقالب اسالمی، شنبه  -۷۵ 
 ۱۳۷۷به نقل از نشريه ايران فردا ارديبهشت  ۲۹۵-۲۹۶رضا کلپور، ص  -شنود اشباح -۷۶ 

  حبه با دکتر مواليیمصا
ستون سوم الحاق  ۲، ص ۵۲۰، شماره  ۶۰ارديبهشت  ۲انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۷۷ 

  .يکم تبصره
وسيله آقای رجائي نخست وزير به سرپرستی  ۱۳۵۹آقای سيد محمود کاشانی در سال  -۷۸ 

 سمت مشغول به کار بود  سال در اين  داوران ايرانی در الهه منصوب و تا چهار 
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 ۱۶، به نقل از کيهان ۲۹۱،ص ۱۳۸۱شنود اشباح، رضا گلپور، چاپ اول  -۷۹ 
       ۱۳۸۰خرداد

    همان سند  -۸۰ 
       همان سند  -۸۱ 
مصاحبه سيد محمود کاشانی ) جامعه (، به نقل از روزنامه ۲۹۸همان سند، ص  -۸۲ 

۲۷/۲/۱۳۷۲       
       همان سند  -۸۳ 
       ۱۳۸۰خرداد  ۱۶به نقل از کيهان ، ۲۹۲همان سند، ص  -۸۴ 
     همان سند  -۸۵ 
 ۸۶-      
       ۱۰، ص۱۱۱۳۶، شماره ۵۹آبان ۱۷کيهان ، شنبه  -۸۷ 
       ۱۰، ص ۱۱۱۳۹، شماره ۵۹آبان  ۳۰کيهان ، سه شنبه  -۸۸  
 ۸۹-   
       ۱۰، ص ۱۱۱۵۵، شماره ۵۹آذر  ۱۱کيهان، سه شنبه  -۹۰ 
    ستون آخر  ۴، ص ۱۱۱۷۷، شماره ۵۹دی  ۸کيهان، دوشنبه  -۹۱ 
       همان سند، ص آخر -۹۲ 
     ، ص آخر ايران و راديوهای جهان ۱۱۱۸۳، شماره  ۵۹دی  ۱۶کيهان، سه شنبه  -۹۳ 
     ، ص آخر  ايران و راديوهای جهان ۱۱۱۸۵، شماره ۵۹دی  ۱۸کيهان، پنجشنبه  -۹۴ 
       ۱۰، ص ۱۱۱۵۸، شماره ۵۹آذر  ۱۵کيهان، شنبه  -۹۵ 

 
 فصل هشتم

  ۹۲-۱۰۲، ص۱۳٦۳انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم  -۱ 
  ۲۹۰، ص۱۳۷۹پيشگامان اصالحات، حميد کاويانی ، چاپ اول  -۲ 
  ۱۲، ص ۱٦۰٤۹، شماره  ۸ ۵ دی ۲۳اطالعات، يکشنبه  -۳ 
  ۱۰ص ،  ۵ ۱٦۰۱، شماره ۸ ۵ آذر  ۱۰اطالعات، سه شنبه -٤ 
  همان سند  - ۵ 
  ۲، ص ۱٦۰۱٦، شماره ۸ ۵ دی  ٦اطالعات،  -٦ 
  ۹، ص ۱۰۹۹۸، شماره ۵۹ارديبهشت ۲۷کيهان، شنبه  -۷ 
  همان سند  -۸ 
  ۳۳۹، شماره ۵۹شهريور  ٦انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۹ 
  مصاحبه با بهشتی  ۳، ص ٦ ۵ ۳، شماره ۵۹شهريور  ۲۷انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۱۰ 
 ۵۹شهريور ۲۹، مورخ  ۳۵۷ک به سر مقاله انقالب اسالمی، شماره . ر -۱۱ 
مصاحبه با اريک رولو چند  ۲، ص۱٦۰٦٤، شماره ۵۸بهمن  ۱۱اطالعات، پنجشنبه  -۱۲ 

  روز پس از انتخاب شدن به رياست جمهوری 
  ٤، ص ۱٦۰٦٦، شماره ۵۸بهمن  ۱٤اطالعات، يکشنبه  -۱۳ 
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  ، در جرايد کشور۵۹شهريور  ۱۷بنی صدر در ک به سخنرانی آقای . ر -۱۴ 
از جمله نگاه کنيد به چگونگی خاتمه دادن کار کميسيون بين المللی جنايات شاه و  -۱۵ 

که در واقع آقای ۱۳۵۹مسئله چهارده اسفند  و چگونگی حل ... آمريکا، در همين کتاب، ص
  عليه وی زد  خمينی با ممنوع کردن آقای بنی صدر از سخنرانی، دست به کودتا

، ۱۵۶  بيست و پنج سال در ايران چه گذشت داوود علی بابايی، جلد اول چاپ اول ص -۱۶ 
   .به نقل از شورای انقالب و دولت موقت

با جمعی از دانشجويان مقيم  ۱۳٦۰مهر ماه  ٦آقای بنی صدر در مصاحبه ای در تاريخ  -۱۷ 
» ماه که در شورای انقالب وارد نشده بودمفروردين  من تا نزديکی های «: آلمان می گويند

 ۱۳٦۰شهريور   ۲۱برابر،  ۱۲/۹/۸۱با گفت و شنودی ديگر در تاريخ  ۹جزوه مصاحبه ص 
» .ابتداء من عضو شورای انقالب نبودم، دو ماه بعد عضو شورای انقالب شدم «: می گويد

   ۲جزوه بحث و شنود ص
که آقای صادق قطب زاده با اتفاق آقای محمد  به علت انتقاد به حزب جمهوری، هنگامی - ۱۸ 

 ری اسالمی ايران در مصاحبه ای سيمای جمهو مبلغی اسالمی ، بعنوان مديران عامل صدا و 
مصاحبه  شرکت کردند که از تلويزيون جمهوری اسالمی پخش گرديد، نظر به اينکه در آن 

اخته بود، بالفاصله ساعتی آقای قطب زاده لبه تيز حمله را متوجه حزب جمهوری اسالمی س
آقای سيد اسد هللا  -پاسداران دادستانی انقالب اسالمی مرکز پس از نيمه شب، آن شب وسيله 

  . دستگير و روانه زندان گرديد -الجوردی عامل و دست نشانده دکتر بهشتی
  کوشش می شود که در جای مناسب به مسئله پرداخت شود -۱۹ 
 ک به کتاب اوين. ر -۲۰ 
ک به عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی دو نامه ايکه از جانب سران حزب . ر -۲۱ 

  جمهوری برای آقای خمينی نوشته است 
  و جرايد روز کشور ۲۷٤، ص  ۱۱صحيفه نور، ج  -۲۲ 
  و جرايد روز کشور ۲۷۷و۲۷۹همان سند، ص  -۲۳ 
  ...ک به همين کتاب، فصل نهم، ص. ر -۲۴ 
  ...کتاب، صک به همين . ر -۲۵ 
 رسيد ما داشت به دست بعضی از حزبی ها رابطه که با خبرنگاری ازطريق  -۲۶ 
   ۳۳۹شماره  ۵۹شهريور  ٦انقالب اسالمی، پنجشنبه -۲۷ 
  مصاحبه با بهشتی   ۳، ص٦ ۵ ۳، شماره ۵۹شهريور  ۲۷انقالب اسالمی، پنجشنبه - ۲۸ 
ات مجلس در دفاع از اليحه مذاکر ۱۰، ص ۱۱۱۹۲، شماره ۵۹دی   ۲۵کيهان،  -۲۹ 

  حکميت 
  همان سند  -۳۰ 
از سخنان آقای رجائي با  ۱۲، ص۴۵۶ ، شماره ۵۹ بهمن  ۲می، پنجشنبه انقالب اسال -۳۱ 

  . شهرستان آمل گروهی از اعضای انجمن های اسالمی 
  همان سند -۳۲ 
  گزارش مجلس  ۳، ص۱۱۱۳۳، شماره ۵۹ آبان  ۱۳کيهان، سه شنبه  -۳۳ 
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  همان سند -۳۴ 
  همان سند -۳ ۵ 
  همان سند -۳ ۶ 
 ۲۳۷، ص۱۳۸۰ک به اوين ج اول گاهنامه پنج سال و اندی، محمد جعفری چاپ .ر -۳۷ 

  تيمسار عصر جديد 
  گزارش مجلس  ۳، ص۱۱۱۳۳، شماره  ۵۹آبان ۱۳کيهان، سه شنبه  - ۳۸ 
   ۱۲و ص۱٤، ص۱۱۱۲۹ و۱۱۱۲٤، شماره های ۵۹آبان  ۸آبان و  ۱کيهان، پنجشنبه  -۳۹ 
   ٦۹۱، ص٤،۱۳۷۰و ۳مجله سياست خارجی، شماره  -۴۰ 
  در زندان اوين ۱۳٦۱گفتگوی نويسنده با تيمسار عصر جديد در سال  - ۴۱ 
به نقل از مصاحبه سيد محمود  ۳۰۲، ص ۱۳۸۱شنود اشباح، رضا گلپور، چاپ اول  -۴۲    

با روزنامه جامعه، دوشنبه ) سال اول  ٤( الهه  کاشانی سرپرست هيئت داوران ايرانی در 
۲۸/۲/۱۳۷۷   

    ۱۳۵۹يعنی از زمان تحريم اقتصادی تا شهريور ماه  -۴۳ 
شهريور  ۲۷قسمتی از سر مقاله انقالب اسالمی به قلم محمد جعفری، شماره پنجشنبه  -۴۴ 

منصور فرهنگ به مجلس شورای اسالمی، درج  و رجوع کنيد به نامه  -۳۵۶، شماره ۵۹
  ۵۰۹ ، شماره٦۰فروردين  ۲۰شده در انقالب اسالمی، پنجشنبه 

  همان سند  -۴۵ 
قسمتی از مقاله  ۷، ص  ۰۹ ۵ ، شماره ٦۰فروردين  ۲۰انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۴۶ 

نيکل به نقل از مجله فورچون  به قلم هرمن » معامله با ايران کم سود هم نبود«
) FORTUNE  (  ۱۹۸۱فوريه  
مصاحبه با دکتر مواليی به نقل از نشريه ايران . ۳۰۳اشباح، رضا گلپور، ص شنود  -۴۷ 

  فردا 
   ۳، ص  ۱۱۱۰۰، شماره ۵۹مهر  ۱کيهان، سه شنبه  - ۴۸ 
، پيام آقای خمينی به علما و مشايخ اهل سنت و نمايندگان  ۹۸، ص ۱۳صحيفه نور ، ج  -۴۹ 

 مجلس 
   ۳، ص۱۱۱۰۰، شماره ۵۹مهر  ۱کيهان، سه شنبه  -۵۰ 
  ، ص اول ۱۱۱۲۰، شماره ۵۹مهر  ۲٦کيهان، شنبه  -۵۱ 
   ۱۲، ص ۱۱۱۲۱، شماره ۵۹مهر  ۲۷کيهان، يکشنبه  -۵۲ 
، فکر کنم اين گزارش در ۷۰٤، ص۱۳۷۰، پائيز ٤و  ۳   مجله سياست خارجی شماره -۵۳ 

  به مجلس ارائه شده است  ۵۹ /۱٦/۱۱تاريخ 
  ، ص آخر ۱۱۱۳٤شماره ، ۵۹آبان  ۱٤کيهان، چهارشنبه -۵۴ 
   ۳، ص۱۱۱۳۰، شماره  ۵۹ آبان  ۱۰کيهان، شنبه  -۵۵ 
   ۲، ص ۱۱۱۷۷، شماره ۵۹دی  ۸کيهان، دوشنبه  -۵۶ 
سخنان رئيس مجلس در باره  ۳، ص ۴۵۶، شماره  ۵۹بهمن  ۲انقالب اسالمی،  -۵۷ 

  گروگانها 
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  ه با آزادی گروگانها نظر خواهی از افراد و شخصيت ها در رابط ۱۲همان سند، ص - ۵۸ 
   ۲۱۰، ص ۲۰۰۱خاطرات آيت هللا منتظری، چاپ انقالب اسالمی، فوريه  -۵۹ 
وارتش قبل  که آيا شما اين سوال در رابطه با ۱۳۵۹ل در سا وتيمسارفالحی  بنی صدر -۶۰ 

هر  دارد؟، را به ايران حمله قصد صدام که بوديد نشده مطلع ازحمله عراق به ايران
 ا يشان و کرد يم گزارش آقای خمينی به را چندين بارمطلب وما چرا که دادند پاسخ دوجداگانه

  .است صلی ا ازمسائل شما کردن منحرف برای چيزی چنين که بارگفتند هر
  ۱۲،ص ۱٦۰٤۹، شماره ۵۸  دی  ۲۳اطالعات، يکشنبه  -۶۱ 
   ۱۰، ص  ۵ ۱٦۰۱، شماره ۵۸ آذر  ۱۰اطالعات، سه شنبه  -۶۲ 
سال است  ۳۵ح که بيش از -گفتگوی اينجانب با يکی از دوستان آقای قطب زاده بنام گ -۶۳ 

  که او را به راستگويی می شناسم
ک به نامه سر گشاده منصور فرهنگ سفير وقت ايران در سازمان ملل متحد به .ر -۶۴ 

   ۲، ص ۳٤۱، شماره ۹ ۵ شهريور   ۹مجلس شورای اسالمی، انقالب اسالمی، يکشنبه 
، رئيس مجلس شورای ۸، ص ۵۱۳، شماره ۶۰فروردين  ۱۵انقالب اسالمی، سه شنبه  -۶۵

 اسالمی
چند روز بعد . هيئت صلح کشورهای غير متعهد، هيئت صلح سازمان کنفرانس اسالمی -۶۶ 

 واسطه و ميانجی به تهران آمد از شروع جنگ هم ياسر عرفات بعنوان 
احمد سکوتوره رئيس جمهور گينه، ياسر عرفات : اعضای اين هيئت عبارت بودند از -۶۷ 

فلسطين، ضياء الرحمان رئيس جمهور بنگالدش،  رئيس کميته اجرائي سازمان آزادی بخش 
رئيس  ضياء الحق رئيس جمهور پاکستان، حبيب شطی دبير کل کنفرانس اسالمی، حاج داوود 

خارجه سنگال و بولنت جمهور گامبيا، تنکو احمد وزير خارجه مالزی، مصطفی ايناس وزير 
چندين مرحله به تهران و بغداد سفر کردند و  اين هيئت . الدا اسد نخست وزير ترکيه

  .پيشنهادات هر دو کشور را به اطالع يکديگر می رساندند
، خاطرات ابوالحسن بنی صدر در »درس تجربه«جهت مشروح مذاکرات صلح به کتاب  -  ۶۸ 

  ، مراجعه کنيد ۳۰۸ - ۳۱۳ايران، ص يس جمهور گفتگو با حميد احمدی، اولين رئ
 ، ص ؟٤۹۹، شماره  ۵۹ فروردين   ۲۵انقالب اسالمی، دوشنبه  -۶۹ 
  همان سند -۷۰ 
ک به کتاب اوين، جلد دوم، جامعه شناسی زندانی و زندانبان، محمد جعفری، .ر -۷۱ 

   ۳ ۵ -٤ ۵ انتشارات برزاوند ص
، در دفتر رياست ٦۰نجانب در اوايل ارديبهشت گفتگوی آقای حسين خمينی با اي -۷۲ 

 جمهوری
  ، ص اول  ۵ ۱ ۵ ، شماره ٦۰فروردين  ۲۷انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۷۳ 
آقای بهزاد  ٦يادداشت شماره  ٦۹۷، ص۱۳۷۰، ٤و۳مجله سياست خارجی ، شماره  -۷۴ 

  نبوی 
نامه مورخ  بخشی از ۳، ص ۵۴۹شماره  ٦۰خرداد ٦انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۷۵ 

 آقای رجائي نخست وزير رئيس کل بانک مرکزی ايران به  ۹ ۵ ۱۰/۱۳/۲٤
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نامه رئيس جمهور به مجلس  ۲، ص  ۵ ٤ ۵ ، شماره  ٦۰خرداد ۲انقالب اسالمی، شنبه  -۷۶ 
  را مخدوش نموده است  دولت حق حاکميت ملی ايران . شورای اسالمی 

  همان سند -۷۷ 
از نقدی بر  ۳، ستون ۳، ص ۲٦ ۵ ، شماره ٦۰ارديبهشت  ۱۰پنجشنبه انقالب اسالمی،  -۷۸ 

ضميمه نامه رئيس جمهور به مجلس شورای  موافقتنامه ميان دولت ايران و دولت آمريکا «
  اسالمی 

  ...همين کتاب، ص  -۷۹ 
از نامه رئيس جمهور  ۲ستون  ۲، ص  ۵ ٤ ۵ ، شماره ٦۰خرداد  ۲انقالب اسالمی، شنبه -۸۰ 

  جلس شورای اسالمی به م
از مقاله نقدی بر  ۳ستون  ۳ص  ۵۲۶ ارديبهشت، شماره  ۱۰انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۸۱ 

ضميمه نامه رئيس جمهور به مجلس شورای  موافقتنامه ميان دولت ايران و دولت آمريکا 
  اسالمی 

ش ميليارد دالر برای توضيع به سرپرستی چيس در بخ ٦٦۷/۳در مورد اختصاص  -۸۲ 
  ديگر توضيح بيشتری داده خواهد شد 

برای اطالع از بهره وری اين شرکتها از منابع ارزی ايران به انقالب اسالمی شماره  -۸۳ 
  مراجعه کنيد   ۵ و ۱۱، ص  ۵ ٤ ۵ و   ۵۲۵ 
 انقالب اسالمی شماره های ک.ر -  ۸۴ 
 ۵۵۶،۵۵۵،۵۵۱،۵۵۰،۵۴۶،۵۴۵،۵۴۴،۵۴۳،۵۴۰،۵۲۷،۵۲۵  
  پرداخت به غير آمريکائيان   ۵ ، ص ۵۴۶، شماره ٦۰خرداد  ۲اسالمی، شنبه انقالب  -۸۵ 
از نامه رياست  ٤، ص ۵٤ ۵ ، شماره ٦۰ارديبهشت  ۳۱انقالب اسالمی، پنجشنبه  - ۸۶ 

که  ۲٤/۲/٦۰کل بانک مرکزی مورخ  جمهور به مجلس شورای اسالمی در مورد رئيس 
ی قرار گرفت و در مجلس قرائت نگرديد و لذا مورد عنايت تيغ سانسور آقای هاشمی رفستجان

 .روزنامه انتشار پيدا کرد در 
به نقل از روزنامه جامعه  ۲۹۸، ص ۱۳۸۱شنود اشباح، رضا گلپور، چاپ اول  -۸۷ 

   ۲۷/۲/۱۳۷۲داوران ايرانی در الهه مورخ  مصاحبه با سيد محمود کاشانی سرپرست هيئت 
  همان سند  -۸۸ 
از ضميمه نامه رئيس  ۳، ص۲٦ ۵ ، شماره ٦۰ارديبهشت  ۱۰پنجشنبه انقالب اسالمی، -۸۹ 

  جمهور به مجلس شورای اسالمی 
  همان سند  -۹۰ 
 .حکميت  هفتم همين کتاب، فصل -۹۱ 
  همان سند  -۹۲ 
به نقل از روزنامه کيهان  ۲۹۲، ص  ۱۳۸۱شنود اشباح، رضا گلپور چاپ اول  -۹۳ 

   ۱۳۸۰خرداد  ۱٦داوران ايرانی در الهه  ست هيئت مصاحبه با سيد محمود کاشانی سرپر
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ميليارد دالر عليه ايران از  ۳/ ۵ وی در مصاحبه خود کامل مشخص نکرده است که  -  ۹۴ 
اما سياق مطلب بر اين است که . است يا خير ميليارد دالر سپرده پرداخت شده  ٦٦۷/۳محل 

  از آن محل پرداخت گرديده است
، ص آخر پاسخ ايران به آمريکا در مورد ۱۱۱۷۲، شماره ۵۹  آذر  ۳۰کيهان، يکشنبه  -۹۵ 

  آزادی گروگانها 
، از سخنان آقای رجائي نخست وزير در سخنرانی قبل از ۵۹ آبان ۱۰کيهان، شنبه  -۹۶ 

 خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران
آقای هاشمی  از سخنان ۸، ص ۱۳ ۵ ، شماره ٦۰فروردين   ۲۵انقالب اسالمی، سه شنبه  -۹۷ 

  رفسنجانی رئيس مجلس 
  ک به نامه های رئيس کل بانک مرکزی به نخست وزير قبل از آزادی گروگانها .ر -۹۸ 
 …ص فصل هفتم، ، نوشته همين  -۹۹ 
  دستنوشته   ۵ ۸همين کتاب فصل نهم حکميت ص  -۱۰۰ 
سوم دادگاه لندن و ، ص اول و ۵۵۰     ، شماره ٦۰خرداد ۷انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۱۰۱ 

  حذف رئيس کل بانک مرکزی ايران 
ک به نامه رئيس جمهور به مجلس شورای اسالمی، مندرج در روزنامه انقالب .ر -۱۰۲ 

  ...اسالمی، شماره 
  همان مدرک  -۱۰۳ 
نامه آقای صادق قطب  ٤، ص۵۳۰ ، شماره ۵۹ شهريور  ۲۰انقالب اسالمی، پنجشنبه  - ۱۰۴ 

   ۹ ۵ / ۵ /۲۷شورای اسالمی مورخ  ارجه وقت به مجلس زاده وزير امور خ
 
 فصل نهم 
   ٦۷٦، ص ۱۳۷۰پائيز  ٤مجله سياست خارجی، شماره سه و  -۱ 
  ... همين کتاب، ص  -۲ 
، ۷۰پيشگامان اصالحات نقش سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در تحوالت سياسی دهه  -۳ 

زاد نبوی به رئيس جمهور وقت آقای هاشمی به ، نامه آقای ۲۸۸، ص ۱۳۷۹حميد کاويانی، 
  ) ۲/۱۳۷۱/ ۵ ( رفسنجانی 

   ٦۷٦، و ٦۷۷، ص ۱۳۷۰پائيز   ٤و ۳مجله سياست خارجی، شماره  -٤ 
   ٦۸۸همان سند، ص  - ۵ 
   ٦۹۸همان سند، ص  -٦ 
   ٦۷۷همان سند، ص  -۷ 
   ٦۹٦همان سند، ص -۸ 
، ص آخر مصاحبه مطبوعاتی ٤٦۰ ، شماره۵۹بهمن  ۸انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۹ 

 سخنگوی دولت
از مصاحبه آقای دکتر مواليی، حقوق دان  ۲۹۵، ص ۱۳۸۱شنود اشباح، رضا گلپور،  -۱۰ 

  دفتر الهه
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   ۳، ص ۵۴۹، شماره ۱۳٦۰خرداد  ٦انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۱۱ 
  ۸و ۱، ص ۵۴۷، شماره ۱۳٦۰خرداد  ٤انقالب اسالمی، دوشنبه  -۱۲ 
نقدی بر  ۱۱و  ۹و  ۳و۱، ص۵۲۷، شماره ٦۰ارديبهشت  ۱۰الب اسالمی، پنجشنبه انق -۱۳ 

ضميمه نامه رئيس جمهور به مجلس شورای  موافقتنامه ميان دولت ايران و دولت آمريکا 
  اسالمی

    ۵ ۹آبان ۱۰از سخنان دکتر يزدی در مجلس در ... ک به همين کتاب، ص.ر -۱٤ 
   ۷و۳، ص ۵۰۹ ، شماره ٦۰فروردين  ۲۰پنجشنبه ک به انقالب اسالمی، .ر - ۱۵ 
  ص اول و سوم  ۵۴۷، شماره ٦۰خرداد   ۵ انقالب اسالمی، سه شنبه  -۱٦ 
   ۱۳۷۲گفتگوی اينجانب با آقای دکتر صادق تهرانی در لندن در سال  -۱۷ 
ور ام  دفتررسيد گی به ، اطالعيه ۴۵۶ه مار، ش ۵ ۹ بهمن ۲ انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۱۸ 

 ۱۲، ص گروگانها
   ٦۸۳، ص ۱۳۷۰پائيز  ٤و ۳مجله سياست خارجی، شماره  -۱۹ 
   ۱۱، ص۵۴۶، شماره ٦۰خرداد  ۲انقالب اسالمی، سه شنبه  -۲۰ 
  ۱۲، ص۵۴۳، شماره ٦۰ارديبهشت  ۳۰انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۲۱ 
   ٦۸۳، ص ۱۳۷۰پائيز  ٤و  ۳مجله سياست خارجی، شماره  -۲۲ 
 قانون اساسی ۱۲۵ اصل  -۲۳ 
   ۱۵۷خيانت به اميد، ابو الحسن بنی صدر، ص  -۲٤ 
   ۱۱، ص ٤٦۳، شماره ۵۹بهمن  ۱۲انقالب اسالمی، يکشنبه  -  ۲۵ 
  همان سند  -۲٦ 
   ۱۲و ۱۱، ص  ۵ ٤٦، شماره ۵۹بهمن  ۱٤انقالب اسالمی، سه شنبه  -۲۷ 
نامه به تاريخ ( ۱۲، ص ۵٤۳  ، شماره ٦۰ارديبهشت  ۳۰انقالب اسالمی، چهارشنبه  -۲۸ 

  ) است ۲۷/۲/۱۳٦۰
   ۱۱، ص ۵٤٦  ، شماره ٦۰خرداد  ۲انقالب اسالمی،  -۲۹ 
  همان سند  -۳۰ 
  همان سند  -۳۱ 
مصاحبه با رئيس  ۸، ص ۵۱۱  ، شماره ٦۰فروردين  ۲۳انقالب اسالمی، يکشنبه  -۳۲ 

  جمهور  
  ، ص اول  ۵ ۲ ۵ اره ، شم٦۰ارديبهشت  ۸انقالب اسالمی،  سه شنبه  -۳ ۳ 
   ٤، ص ۵۴۷ ، شماره ٦۰خرداد  ٤انقالب اسالمی، دوشنبه  -۳۴ 
  ، ص اول ٤۰ ۵ ، شماره ٦۰ارديبهشت  ۲٦انقالب اسالمی،  شنبه  - ۳  ۵ 
   ۱۲، ص ۵۴۳ ، شماره ٦۰ارديبهشت  ۳۰انقالب اسالمی، چهارشنبه -۳۶  
  همان سند   -۳۷  
  ، ص اول و دوم  ۵ ٤ ۵ ، شماره ٦۰خرداد  ۲انقالب اسالمی،  شنبه  -۳۸  
   ۸و۱، ص  ۵  ۵  ۵ ، شماره ٦۰خرداد  ۱٤انقالب اسالمی پنجشنبه  -۳۹  
  همان سند  -۴۰ 
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  همان سند  -۴۱ 
از سخنان آقای رجائي با  ۱۲، ص ۴۵۶، شماره ۵۹بهمن  ۲۲انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۴۲ 

 آمل گروهی از اعضای انجمن های اسالمی شهر 
  همان سند -۴۳ 
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 :ملحقات
پس از دريافت خاطرات آقای محمد رضا  -ا: ملحقات  شامل سه مقاله است   

مهدوی کنی رئيس کميته های انقالب اسالمی به هنگام گروگان گيری و 
مصاحبه آقای ناطق نوری در سالگرد اشغال سفارت آمريکا، نکات مهم تازه ای 

امام در  در مورد چگونگی اشغال سفارت و تحويل آن به دانشجويان پيرو خط
ادامه تحقيق در « اين دو منبع آشکار شده بود که با استفاده از اين دو منبع مقاله 

 .  انتشار پيدا کرد» باره نقطه های کور واقعه گروگانگيری 
وقتی گروگانگيری فرهنگ « مقاله ای  تحت عنوان  آقای صادق خرازی -۲  

نشريه  آسمان به  ۲۱شماره در به مقاله آقای عباس عبدی که  در پاسخ »شود می
، در ۱۳۹۱شهريور  ۲٥منتشر شده بود،  نوشته و در تاريخ  ۷/٥/۱۳۹۱تاريخ 

اينجانب مطلب  .سايت ديپلماسی که به مديريت خود ايشان است  منتشر شد 
مقصر اصلی خسارتی  «مختصری در پاسخ به آقای خرازی تحت عنوان 

نوشته و  جهت  بار آورده کيست؟عظيمی که اشغال سفارت آمريکا برای ايران ب
، آن را برای سايت ديپلماسی ارسال کردم که ۹۱شهريور  ۳۱انتشار در تاريخ 

ظاهراً صالح نديدند، آن را منتشر کنند لذا مقاله فوق در سايت گويا و ساير 
   .  سايتها منتشر گرديد

عباس  پاسخ به نقد دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران به مديريت آقای« -۳
بعد : توضيح اينکه» .سليمی نمين در باره کتاب گروگانگيری و جانشينان انقالب

، توسط ۱۳۸۶از انتشار کتاب گروگان گيری و جانشينان انقالب در تير ماه  
انتشارات برزاوند، در ديماه همان سال نقدی از جانب دفتر مطالعات و تدوين 

صورت جزوه و هم به صورت  سی بر کتاب  به )  دمتتا(= تاريخ معاصر ايران
دی  منتشر و در نمايشگاه کتاب عرضه شده و سی دی آن نيز برای مقامات 

همان نقد را جهت اطالع اينجانب نيز به . جمهوری اسالمی ارسال شده بود
اينجانب  . آدرس الکترونی ام ارسال کرده بودند، که خود عمل  پسنديده ای بود
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ی بر نقِد  دمتتا  نوشته و همرا با نامه ای که در پس از مطالعه ی آن نقد، نقد
اما نقد اينجانب . زير مالحظه می کنيد، جهت انتشار  برای ناقدين ارسال کردم

پس از مأيوس شدن از . مورد التفاِت ناقدين قرار نگرفته و آن  را منتشر نکردند
به آن ها  ابکه در کت بود انتشار نقِد نقد توسط  دمتتا، نقد چون حاوی نکاتی

 .  جهت اطالع عموم در فضای مجازی  منتشر گرديد اشاره نشده بود،

نظر به اينکه هر سه مطلب مستقيماً در رابطه با گروگان گيری  و حاوی نکات  
تازه ای  در رابطه با نقاط کور آن می باشد  به عنوان ملحقات به آخر کتاب 

 .  افزوده گرديد
 

 های کور واقعه گروگانگيری ادامه تحقيق در باره نقطه -۱
 

 مقدمه

اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام که عواقبی چون انسداد 
سياسی، امضای قرارداد  دارائي های کشور، تحريم اقتصادی،  انزوای کامل 

اسارت بار الجزاير و از همه مصيت بارتر، زمينه سازی برای تجاوز نظامی 
پس از انقالب عراق به ايران را در پی داشت، از سهمگين ترين رويدادهای 

اينجانب به عنوان مديرمسئول روزنامه انقالب اسالمی و به   .محسوب می شود
عنوان کسی که به مقتضای کار روزانه حرفه ای در آن ايام از نزديک شاهد اين 

مجموعه تحليلها و اسناد و گزارش های موجود در  ۱۳۸۶حادثه بودم، در سال 
 "گروگانگيری و جانشينان انقالب"تاب ايران آن روز را گردآوری کرده و در ک

اما از آنجا که اين حادثه عظيم . منتشر ساختم) ۱۳۸۶انتشارات برزواند،  سال (
سياسی در سطح ملی و جهانی همچنان دارای نقطه های کور فراوانی است اين 
تحقيق به ناچار هنوز ادامه خواهد داشت  و هر روز که می گذرد ابعاد ديگری 

به نظرم با توجه به عظمت اين واقعه و تاثير شگفت . تابی می شوداز ماجرا آف
انگيزی که بر زندگی روزانه مليونها ايرانی در داخل و خارج داشته است، 

در . آگاهی رسانی نسبت به ابعاد واقعی اين موضوع يک ضرورت ملی است
می  اين مجال به يکسری داده های تازه که بعد از انتشار کتاب پيدا شده است



 ٥۲۹        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

گقتنی است . پردازم و اين اطالعات را در سايه معلومات قبلی تحليل خواهم کرد
اين اطالعات تازه از جانب سران جمهوری اسالمی و کسانی که به نحوی دست 
اندر کار اين مسئله بوده اند، نشر يافته است و بنابراين می تواند بخشی از گره 

از زمرۀ . برای ملت ايران باز کند های کور اين فاجعه و عامل اصلی فاجعه را
مهمترين اين اطالعات تازه می توان به اعترافات آقايان ناطق نوری و محمد 
رضا مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی اشاره کرد که با توضيحاتی به ترتيب 

 .زير می آورم
 

 اطالعات جديد  

در اين امسال در سالگرد اشغال سفارت آمريکا خاطرات آقای ناطق نوری . ۱
او در اين خاطرات از نقش جهاد سازندگی و خودش که . باره منتشر شده است

در آن زمان نماينده آقای خمينی در جهاد سازندگی بود سخن به ميان آورد و 
تصريح می کند که سفارت آمريكا را با مهر جهاد سازندگی اشغال كرديم و آقای 

و ديگران از نيروهای شاغل اصغرزاده که يکی از گروگان گيران اصلی است  
جهاد [جا  از همين: "در جهاد سازندگی بودند که رفتند و سفارت را اشغال کردند

ابتدا هم با مهر جهاد در النه . هم النه جاسوسی را گرفتند] سازنگی است
آقای اصغرزاده و ديگران همگی در جهاد بودند كه . كردند جاسوسی كار می

 )۱."(رفتند  به النه جاسوسی
آقای محمدرضا مهدوی کنی رئيس فعلی دانشگاه امام صادق که در آن زمان . ۲

سرپرست کميته های انقالب اسالمی بود تصرح می کند که آنها هم قبل و هم به 
 ۶۰هنگام اشغال سفارت آمريکا، در سفارت آمريکا کميته داشتند و تيمی حدود 

ما در مسائل تبعيت : "نفر در داخل سفارت بود که از سفارت حفاظت می کرد
نا گفته نماند که ما به دستودر شخص امام، سفارت ... از امام را الزم می دانستيم

آمريکا را محافظت می کرديم، ولی همه ی سفارتخانه ها اين طور نبود چون 
امام فرمودند اين دشمن اول ...سفارت آمريکا از همه مهمتر بود. مهم نبودند

ال اينکه به سفارت حمله بشود زياد بود؛ هم از طرف به همين جهت احتم. ماست
خودی ها و هم از طرف مخالفين، به اين جهت امام فرمودند که اينجا را خوب 

. نفر از آن جا حفاظت می کردند ۶۰تيمی از نيروهای کميته حدود . حفاظت کنيد
 در داخل خود سفارت هم جا گرفته بودند و مسئولين سفارت هم مايل بودند که
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حتی امکان ماشين در اختيار بچه ها گذاشته . اينها برای حفاظت آنجا بمانند
وی گفته خانم معصومه ابتکار مترجم بچه های خط امام در داخل )  ۲."(بودند

سفارت که گفته است، امام با اشغال سفارت در ابتدا  مخالف بوده اند را رد می 
يکا حمله کردند، برای ما خيلی وقتی شنيديم که به سفارت آمر: "کند و می گويد

غير مترقبه بود و تعجب کرديم چه شده که اين ماجرا پيش آمده؟ اجماالً يادم 
هست که آقای بهشتی و مهندس بازرگان به من زنگ زدند که آقا چرا شما 
نشسته ايد؟ کجا هستيد؟ نيروهای انتظامی کجاست؟ کميته ها کجا هستند؟ 

د و آنجا را تصرف کرده اند و آمريکائی ها را به دانشجويان به سفارت ريخته ان
آنها خيلی ناراحت بودند و نمی خواستند که روابط فيمابين با . گروگان گرفته اند

ما هم در ابتداء طبق وظيفه ی محوله و رويه ی خودمان با . اين کارها تيره شود
اينطور ورود دانشجويان به سفارت مخالفت کرديم و من از کميته پرسيدم چرا 

شده؟ گفتند آمدند و به سفارت حمله کردند و از ديوار سفارت باال رفتند و ما در 
مقابل بچه ها ايستادگی نکرديم، چون اجازه نداشتيم با بچه های خودمان بجنگيم 

من همان موقع به . و بعداً معلوم شد همين دانشجويان خط امام وارد النه شده اند
يادم می آيد شب آن روزی بود که به سفارت . مرحوم حاج احمد آقا زنگ زدم

ريخته بودند، زنگ زدم و پرسيدم جريان چيست؟ مرحوم حاج احمد اول می 
من گفتم آخر چه شده است؟ شما اطالع داريد؟ ايشان . خنديدند و پاسخ نمی دادند

شما هم با آنها کاری . امام راضی هستند: باالخره بعد از اصرار گفتند. می خنديد
اين بيان مرحوم حاج احمد آقا بود، ولی بعدها خانم ابتکار مترجم . شته باشيدندا

دانشجويان در مصاحبه ای اظهار کردند که در ابتدا حضرت امام با اين کار 
وی در ) ۳." (مخالف بودند و سر انجام پس از يک يا دو روز رضايت دادند

ه نظر من مطلوب نبود؛ اگر منهای دستور امام بود اين کار ب: "ادامه می گويد
. است، ما هم پذيرفتيم و تسليم شديم» انقالب دوم«ولی چون امام فرمودند که اين 

." نيروهايمان را از آنجا بيرون کشيديم و آنجا را در اختيار دانشجويان گذاشتيم
اين بيان صريح و روشن است که تا يکی دو روز بعد از اشغال، هنوز ) ۴(

کميته مستقر در سفارت بوده و به امر آقای خمينی آنجا را سفارت در اختيار تيم 
آقای مهدوی کنی باز تصريح می . در اختيار دانشجويان خط امام قرار داده اند

از کالم حاج احمد آقا معلوم شد که از پيش در اين کار همآهنگی : "کند که
انجام صورت گرفته بود، ولی آيا اين همآهنگی به اين صورت بوده که کار را 

از قبل اجازه داشتند، اينها را من نمی دانم، شايد (دادند و سپس اجازه گرفتند يا 
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هم از قبل بوده، و ديگر اينها را بايد از خود آقايان بپرسيد که آنها بهتر می 
آيا درست بود که با وجود و حضور ...اصل کار خالف قانون بود)...دانند

ن گونه تهاجم واقع شود؟ در مرحله دوم نيروهای کميته ی انقالب در سفارت اي
نتيجه ی اين اقدام چه بود و چه اندازه اين عمل به نفع ما بود؟ اين را من نمی 
دانم، تحليل ها مختلف است که آيا اين کار به نفع ما بود يا نبود که اين خود بحث 

 ) ۵." (ديگری است که تحليل آن از من ساخته نيست
که هم حرف و نظرش را زده باشد و هم در صورت   آقای مهدوی کنی با زبانی

حمله مخالفان درون رژيم که چرا امام را متهم می کنی، پاسخی برای حمله 
من  با اين کار قطع نظر از دستور امام مخالف : "کنندگان داشته باشد، می گويد

بودم و آن را مفيد نمی دانستم، به خصوص ادامه ی آن را صالح نمی ديدم، 
آخر کار به جائی رسيد که ما ...ه عمالً ادامه ی کار به نفع ما تمام نشدچنانک

من در آن موقع که بيانيه الجزاير . التماس کرديم که گروگانها را تحويل بدهيم
بيانيه با عجله و بدون مطالعه دقيق و بدون توجه . نوشته می شد در دولت بودم

به نظر می آيد که آثار و . دبه دقايق و ظرايف حقوق بين المللی تنظيم گردي
آقای مهدوی کنی در مطالب خود به چند نکته ) ۶."(تبعاتش هم خيلی جالب نبود

 :مهم در امر گروگان گير ی را روشن می کند
نفره از کميته های انقالب که در داخل سفارت آمريکا مستقر بوده از  ۶۰تيمی -

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

 .در آنجا مستقر شده  است
 ۶۰تا يکی دو روز بعد از اشغال سفارت به وسيله دانشجويان خط امام، کميته -

نفری  در سفارت مستقر بوده و آقای مهدوی کنی بعد از درک دستور آقای 
بيرون کشيده و آنجا را  خمينی از سوی احمد خمينی، نيروهای کميته را از آنجا

 .در اختيار دانشجويان گذاشته است
حرف خانم معصومه ابتکار که آقای خمينی ابتدا مخالف گروگان گيری بوده  -

را رد کرده و با اطالعاتی که داشته، توضيح داده که امام از قبل مطلع  و 
با حرف آقای احمد خمينی، بر آقای مهدوی کنی  - .راضی به اين امر بوده است

اما . مشخص می شود که از پيش همآهنگی با آقای خمينی صورت گرفته است
برای اينکه خود را از تير حمله کنندگان خالص کند که چرا آقای خمينی را هم 

از قبل "متهم می سازد، به شکل مصلحت آميز و ماليم به اين صورت  که 
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اينها را من نمی دانم، شايد هم از قبل بوده، و ديگر اينها ر ا بايد  اجازه داشتند،
اين نکته . ، تحليل و نظر واقعی اش را باقی می گذارد"از خود آقايان بپرسيد

آخری با  اعتراف آقای ناطق نوری که سفارت آمريکا با توسط بچه های جهاد 
کار می کرده اند کامالً  سازندگی اشغال شده و در ابتدا هم با مهر جهاد سازندگی

همخوانی دارد و به همين علت هم بچه های کميته، چون آقای ناطق نوری و 
اصغر زاده و ديگران را می شناخته اند، از خود مقاومتی نشان نداده و سفارت 

جای تآسف است که همين آقای مهدوی کنی که  .را در اختيار آنان قرار داده اند
روشنی و صريحی در مورد اشغال سفارت و کميته مستقر امروز مطالب به اين 

همين کميته مستقر در که گفته است، در آن دوران و زمانی  سخن در سفارت
سفارت به  اعمال خالف قانون و بگير و ببند به سرپرستی ماشاء هللا کاشانی 

که خودش سابقاً جزو زير مجموعه ساواک ) معروف به ماشاءهللا قصاب(خواه 
دست زد و کميته سفارت آمريکا در کشور چه مسئله ها که نيآفريد، تا جايی بود، 

که آقای مهدوی کنی به نام خود به عنوان سرپرست کميته های انقالب  و 
وزارت خارجه که در آن موقع در اختيار آقای دکتر يزدی بود، البته به هدف 

اعالم  عيه ایطی اطال ۵۸مرداد  ۲۱اغفال مردم و خواباندن سرو صداها، در 
پيرو در خواست وزارت امور خارجه و طبق تصميم مشترک «   :داشت 

 ۲۱شورايعالی کميته مرکزی و فرماندهی سپاه پاسداران از بامداد يکشنبه 
و امروز معلوم  )۷(    ».کميته سفارت آمريکا منحل گرديد ۱۳۵۸امرداد ماه  

برای خواباندن سرو می شود که اصل همين اطالعيه هم دروغ بوده و فقط 
به هر حال اين سوال هنوز پابرجاست که آقای خمينی چه در . صداها بوده است

سر داشت که با هماهنگی و اذن او اين کار انجام و تداوم می يابد؟ اما از سوی 
ديگر، از آقای خمينی که هوش عجيبی در درک روابط قدرت داشت اين کار که 

د موجب شگفتی باشد همچنانکه می يه است نباعبير کرداز آن به انقالب دوم ت
که واليت  ۴۸و تا اواخر سال ) ۸( بينيم آقای خمينی که تا قبل ازرفتن به نجف 

فقيه را به عنوان يک فقيه در حاشيه حوزه نجف تدريس می کند به واليت فقيه 
اما معلوم نيست در طول مدتی که آقای خمينی درنجف بوده . معتقد نبوده است

چه تحولی در وی بوجود آمده که از آقای خمينی مخالف واليت فقيه، است 
خمينی ای درست می شود که برای واليت فقيه به عنوان زعامت سياسی و 
رهبری کشور تئوری قدرتی را تحت عنوان ادامه حکومت رسول خدا و امام 
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 بی بهره نبوده" الهاماتی"نيز از  ۵۸چه بسا در روزهای آبان . زمان بسازد
 .  است

 گروگانکيری و جنگ ويرانگر هشت ساله  
رابطه مستقيم ميان تحريک صدام به شروع جنگ عليه ايران و گروگانگيری بر 

االن که در دوران پس از صدام بسر می بريم در اين باره . کسی پوشيده نيست
بنابراين هر کسی که . تا بخواهی از خود آمريکايی ها سند  منتشر شده است

تاريخ پس از انقالب را مطالعه کند و منابع مختلف را ببيند به روشن  منصفانه
خواهد ديد که ريشه اصلی حمله عراق به ايران در اشغال سفارت آمريکا و 
بحران گروگان گيری نهفته است و خسارت جنگ، خسارتی است که در اثر 

البته در همان بحبوحه . بحران گروگان گيری به کشور وارد شده است
وگانگيری نيز همۀ سران کشور در مورد ارزيابی پديده جنگ باالتفاق قائل گر

بودند که جنگ عراق عليه ايران نيست بلکه جنگ آمريکا عليه ايران است و من 
، نظرات همه را آورده ام که برای ۲۹۵-۲۹۲در ص  گروگانگيریدر کتاب 

عراق به ايران زمانی که  .پرهيز از اطاله کالم از ذکر مجدد آن در می گذرم
در بين تمام کشورهای روی . حمله کرد تمام شرايط جهانی عليه ايران آماده بود

زمين تنها کشور آلبانی در سازمان ملل از عمل گروگان گيری ايران حمايت 
بنا بر اين، آن دسته از کسانی که می گويند آمريکا دشمن انقالب اسالمی و . کرد

صورتی که حق را به آن ها بدهيم و بپذيريم  در صدد از بين بردن آن بود، در
که آمريکا چنين قصد و نيتی داشت آيا بر ما نبود که تمام بهانه های الزم را از 
او سلب کنيم و بهانه ای به دستش ندهيم و يا اينکه به دست خودمان بهانه الزم 

که طبيعی است  را در اختيارش بگذاريم و خالق اجماع جهانی عليه خود باشيم؟
در چنين حالتی عقل سليم روش خود را بر ندادن بهانه و گرفتن بهانه از دست 

آيا بايد در عقل گردانندگان رژيم شک کنيم يا بگوييم نه . دشمن استوار می کند
آنها عقل داشتند اما عقلی فايده گرا که در اين قضيه منافع خاصی را در تقابل با 

در چنين شرايطی الزم نبود که آمريکا  ؟حقوق ملی در پشت پرده مد نظر داشتند
خود طراح جنگ باشد، کافی بود که چراغ سبز به عراق داده شود و شوروی 
نيز جبهه مخالف نگيرد و اين هر دو با بحران گروگان گيری حاصل شد و 

 .باعث خوشحالی صدام گرديد
سال آن را  ۲۵در اينجا  تنها به دو داده از آقای هشمی رفسنجانی که بعد از  

آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب خود بنام : آشکار کرده است، اکتفا می کنم
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ابو خالد ": است چنين می گويد ۱۳۶۳که کارنامه سال " بسوی سرنوشت"
د و جنگ تحميلی فرستاده ويژه ياسر عرفات آمد و نامه ای از عرفات آورده بو

 )کتاب ۱۲۹ص(را جنگ آمريکا عليه ايران دانسته بود 
آقای هاشمی رفسنجانی در اينجا پاسخ خود به ياسر عرفات به تاريخ 

 :، را می آورد۱۶/۳/۱۳۶۳
 برادر گرامی جناب آقای ياسر عرفات رياست سازمان آزادی بخش فلسطين"

بعث و شخص صدام به اينکه فرموده ايد برای شما روشن شده که حزب ...
نيابت از آمريکا جنگ را عليه انقالب اسالمی ايران آغاز کرده است و ادامه می 
دهد، کشف و اظهار اين مطلب مايه اميد است ولی دير فهميدن يا دير گفتن شما 

مجدداً آقای هاشمی رفسنجانی در يادداشت ) ۵۶۵همان سند، ص . (مايه تأسف
در اين روز شبکه ...در منزل بودم : " ، می نويسد۱۳۶۳آبان  ۱۱جمعه 

را به " نايت الين"اياالت متحده، برنامه خود را موسوم به  ABCتلويزيونی 
موضوع اشغال سفارت آمريکا در تهران به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط 

در اين برنامه آقای سعيد رجائی خراسانی نماينده دائم . امام اختصاص داده بود
مان ملل، حسين شيخ االسالم معاون سياسی وزارت امور خارجه، ايران در ساز

جودی پاول سخنگوی کاخ سفيد در دوره کارتر، ابو الحسن بنی صدر رئيس 
جمهور مخلوع ايران و دو تن از گروگانها بنامهای مورهند کندی و باری روزن 

مهمترين موضع حاصل از اين برنامه، اظهارات سخنگوی کاخ . شرکت داشتند
. فيد در دوره کارتر و اعتراف به نقش آمريکا در وقوع جنگ تحميلی بودس

جودی پاول در پاسخ به اظهارات شيخ االسالم که خود از دانشجويان تسخير 
نتيجه مشهود و آشکار گروگان گيری، : "کننده سفارت آمريکا بود، اعالم داشت

ه وقوع نمی جنگ ايران و عراق می باشد و بدون گروگان گيری، اين جنگ ب
وی در باره سخنان شيخ االسالم در باره اهميت تسخير النه جاسوسی ." پيوست

وقتی ايشان از افتخار آنچه انجام داده اند، به خود می بالند، بهتر است : "گفت
کمی مکث کنند و فهرست تلفات را مطالعه بفرمائيد که دهها هزار از هموطنان 

ام هر يک از آنها، وی می تواند بگويد که آنها بعد از ذکر ن. ايشان کشته شده اند
 )۳۶۴-۳۶۳همان سند ص." (به خاطر حماقت من کشته شده اند

و راست اين است که همۀ اينها جزئی از حقيقت غم انگيزی است که در کشور 
ما و به دست خودی ها به وقوع پيوسته است ولی با کمال تاسف ملت هنوز پس 

انسور باقی بماند و نداند چه باليی و به واسطه چه از نزديک سه دهه بايد در س
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پاسخ جودی پاول به شيخ االسالم که آقای  .کسانی بر سرش فرود آمده است
رفسنجانی نيز سه دهه بعد ظاهرا آگاهانه آن را ذکر می کند واقعاً تکان دهنده 

راست می گويد وقتی با شگقتی از شيخ االسالم و امثال او که بازيچه . است
شنگان قدرت مطلقه شدند می پرسد آيا در برابر هزاران خانواده های شهيد و ت

چند ميليون جانباز و معلول و بيش از هزار ميليارد دالر خسارت وارد شدن به 
 ميهن احساس شرم نمی کنيد؟ 

 
 بی شرمی در برابر اين همه تبهکاری

هر انسان . محال در پايان اين مقال اجازه دهيد يک نکته را خاطر نشان کن
شرافتمند و آزاد انديشی 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 
. اظهار تأسف نکند و به دنبال علل و جستجوی انگيزه پنهان اين عمل بر نيايد

ناميد و " انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول" عملی که البته آقای خمينی آن را
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 

آيا با دانشی که از . به جمالت زير توجه کنيم. آزادی و حقوق ملت بهره گرفتند
. اقب وحشتناک گروگانيگری داريم شنيدن اين نوع سخنان شرم آور نيستعو

بيانيه الجزاير از نظر سياسی يک : "برای مثال آقای بهزاد نبوی مدعی است
ما پوزه آمريکا " ويا ) ۹"(مجموعه افتخار آفرين برای جمهوری اسالمی است

جائی نخست و آقای ر) ۱۰."( را در رابطه با گروگان گيری به خاک ماليديم
ما موفق شديم به ياری خدا و همت هموطنان بزرگترين : "وزير که می گفت

ما يک بار ديگر نشان : "و يا در جايی ديگر) ۱۱"(مسئله تاريخی را حل نمائيم
داديم که قادريم بزرگترين مسئله تاريخ را حل کنيم و به دنيا ثابت کنيم که يک 

ئولوژی خود می تواند در مقبل ابر قدرتها کشور انقالبی و مکتبی به اتکاء به ايد
ما با گروگان گيری به بزرگترين دست آوردهای سياسی در تاريخ . باستد

اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و موفق شديم بزرگترين قدرتهای طاغوتی را 
  )۱۲."( به زانو در آوريم

: خودش بپرسدآيا انسان ايرانی هم آنروز و هم امروز حق ندارد از آنها و از 
بهتر نبوده و نيست که به جای رجز خوانی و ادعای قهرمان سازی، مجموعه 

ای ملت اين همانا : عمل را در معرض افکار عمومی قرار می داديد و می گفتيد
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مگر نه اين است که ! سند افتخاری است که برای شما به ارمغان آورده ايم
وقتی برای ملت خود افتخار ... معموالً قهرمانان نظامی، سياسی، اقتصادی، و

می آفرينند، آن افتخار را در معرض ديد عموم قرار می دهند و با تشريح 
جزئيات عمل انجام شده، ملت را با خود به صحنه های مختلف نبرد برده تا ملت 

 .از مشاهده صحنه های قهرمانانه و افتخار آفرين به وجد و شادی در آيد
بحث، مجموعه بيانيه الجزاير و ضمائم و اسناد و  در حقيقت سند افتخار مورد

مدارک حکميت و ديوان مرضی الطرفين الهه است که ميدان نبرد شما با 
انتشار اين مجموعه، نشان دهنده عمل قهرمانانه و . آمريکائيان به حساب می آيد

 ۲۸افتخار آفرين و چگونگی حل پيچيده ترين مشکل تاريخ است که نه تنها در 
بل، به هنگام امضای قرارداد الجزاير و اجرای آن شهامت و جرأت پيدا سال ق

نشد که آن را برای اطالع عموم منتشر سازند، حتی امروز نيز از انتشار 
درست و کامل آن ترس دارند و مردم را تا به امروز از اين حق خدادادی 

ه عمل مجموعه بيانيه الجزاير و ضمائم آن که صحن. خويش سانسور کرده اند
اين هم . قهرمانانه شماست، همچنان سری و جزء اسرار دولتی به شمار می آيد

 !نوع جديدی از خلق قهرمانان سری و پنهانی ويژه جمهوری اسالمی است
. اگر اين مجموعه انتشار پيدا کرده بود، ديگر الزم به رجز خوانی و ادعا نبود

تن اسناد و مدارک، متخصصان و پژوهشگران و حقوقدانان با در دست داش
جزئيات آن را ترسيم کرده، و هنرمندانی پيدا می شدند که نظير فيلمهای مستند 

اما تا بحال در هيچ . آن را به معرض تماشای عموم قرار دهند... تاريخی و
کجای دنيا ديده نشده است که اعمال افتخار آفرين و قهرمانانه را از ديدعموم 

ض هميشه اين گونه بوده است که قريب به تمام اما در عو. مکتوم نگه دارند
اعمال خائنانه، سعی شده است از ديدها مخفی بماند، مگر اينکه به نحوی 

باز هم در اينجا بايد آز آن . مطلعين در زمانهای ديگر آن را فاش کرده باشند
مرد بزرگ مرحوم آيت هللا منتظری ياد کنم که با شهامت کم نظيرش نسبت به 

که من  در ابتداء با گروگان گيری موافق بودم : ه خود از جمله متذکر شدانتقاد ب
اما بايد اذعان کنم که اين عمل  خسارت عظيمی برای کشور ببار آورد و به 

 محمد جعفری     .ضرر کشور تمام شد
mbarzavand@yahoo.com 
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 :داشتهاياد
 ناطق نوری به مناسبت سالگرد النه جاسوسی -۱  
    .۲۲۰و ۲۲۱، صص ۱۳۸۸خاطرات آيت هللا مهدوی کنی،تدوين مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول  -۲
 .  ۲۱۹و  ۲۱۸همان سند، صص  -۳
 .۲۲۰همان سند، ص  -۴ 
 .۲۲۳همان سند،  ص    -۵ 
 .۲۲۰همان سند،  ص    -۶ 
 .پايين صفحه ۲، ص ۹، ستون ۶۲، شماره ۵۸مرداد ماه  ۲۲جمهوری اسالمی، دوشنبه  - ۷ 
؛ رساله اجتهاد و تقليد آقای خمينی  ۸۶، ص ۲۰۰۱خاطرات آيت هللا منتظری، چاپ انقالب اسالمی،فوريه   -۸ 

شف االسرار ؛ کتاب ک. ق.ه ۱۳۷۸در جلد دوم کتاب  رسائل چاپ قم  ۱۷۳تا  ۹۳در هشتاد صفحه از صفحه 
 .شمسی انتشارات کتاب فروشی علميه اسالميه تهران  ۱۳۲۳، چاپ ۱۱۵تا  ص  ۱۰۷آيت هللا خمينی از ص 

 .مذاکرات مجلس ۱۰، ص۱۱۱۹۲،شماره۵۹ديماه  ۲۵کيهان،  -۹ 
 .همان سند -۱۰ 
ی از ، بخشی از سخنان آقای رجائی با گروه ۲ص  ۴۵۶، شماره۵۹بهمن  ۲انقالب اسالمی، پنجشنبه  -۱۱ 

 .اعضای انجمنهای اسالمی شهرستان آمل
 .   همان سند - ۱۲ 
 

اصلی خسارتی عظيمی که اشغال سفارت آمريکا برای ايران ببار  مقصر  -۲
 آورده کيست؟ 

 
 ۲۱در شماره به مقاله ای که آقای عباس عبدی  آقای صادق خرازی در پاسخ
منتشر کرده است،  مقاله ای ای تحت  ۷/٥/۱۳۹۱نشريه  آسمان، که به تاريخ 

شهريور  ۲٥، نوشته و در تاريخ »شود وقتی گروگانگيری فرهنگ می« عنوان 
، در سايت ديپلماسی که به مديريت خود ايشان است  آنرا منتشر کرده ۱۳۹۱

شه سازی و فرهنگ سياسی ادعای اندي سايت ديپلماسی کهآز آنجا که . است
که از جمله ضوابط اين ادعا تعامل و پذيرش دگر انديشی بدون برقراری  مدرن

د، اينجانب پس از مطالعه مقاله آقای صادق خرازی، دارسانسور است، را 
مقصر اصلی خسارتی عظيمی  «مطلب مختصری در اين رابطه تحت عنوان 

» کمنت«به عنوان  رده کيست؟که اشغال سفارت آمريکا برای ايران ببار آو
، ارسال کردم که ۹۱شهريور  ۳۱هت انتشار در تاريخ برای آن سايت ج

البته من اين فرض بسيار بسيار . متأسفانه تا به امروز آن را منتشر نکرده است
ولی . ضعيف را هم در نظر دارم که ممکن است مطلب به سايت نرسيده باشد

ست که شايد برای ديگران هم مفيد باشد، چون مطلب عنوان شده حاوی نکاتی ا
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. منظور سايت گويا است(از شما سپاسگزار می شوم که آن را در سايت خود 
عين مطلب ارسالی برای آقای صادق . برای اطالع عموم منتشر کنيد.) ن

 :  خرازی به شرح زير است
  

 جناب آقای صادق خرازی سالم
آمريکا برای ايران ببار آورده مقصر اصلی خسارتی عظمی که اشغال سفارت 

 کيست؟
چند نکته ای را که  در پاسخ به مطلب آقای عبدی به درستی به صورت سئوالی 

 : از ايشان  مطرح کرده ايد، حقيقتی است که از زبان شما جاری شده است
مساله ای که من مطرح کردم سوالی است که بخش عمده ای از جامعه نيز « -۱ 

آيا . وت مطرح می کنند و به جدی بودن آن باور دارندآن را در خلوت و جل
ايشان باور دارند که واقعه گروگانگيری علت موجده جنگ و تجاوز به ايران و 
بدنامی برای انقالب و جمهوری اسالمی و پديده بسياری از معضالت ملی و بين 

ن همه المللی کشور بوده يا نه؟ آيا ايشان اين واقعيت را که اشغال سفارت با آ
معضالت پيرامونی که پديد آورد هزينه جنگ را بر مردم تحميل کرد قبول 
دارند يا آن را توهم می پندارند؟ آقای عبدی، شما و دوستان تان که مدعی هستيد 
آن روز احساساتی بوديد و جوانی کرديد بفرماييد که به نظر شما هزينه آن 

 »ی می بايست متقبل شوند؟احساسات و جوانی کردن شما را چه کس و يا کسان
واقعه گروگانگيری علت موجده جنگ و تجاوز به ايران و بدنامی برای «  -۲

انقالب و جمهوری اسالمی و پديده بسياری از معضالت ملی و بين المللی کشور 
که اشغال سفارت با آن همه معضالت پيرامونی که « و افزون بر اين » بوده 

 »ردم تحميل کرد پديد آورد هزينه جنگ را بر م
بی ترديد ماجرای اشغال سفارت آغازگر و بستر رشد بسياری از «  -۳

اينها و بعضی نکات ديگر ی که مطرح کرده ايد، حقايقی » بداخالقی ها شد 
است که از زبان شما جاری شده است اما افزده ايد که بی ترديد در ماجرای 

 اشغال سفارت  
ليه و بسياری از بزرگان طراز اول انقالب اگر حکمت امام رضوان هللا ع«   

نبود معلوم نبود که به دليل همان احساسات جوانانه چه قتل ها و چه اعدام ها و 
 » . چه انتقام ها از فضای پرداخته جمع اشغال سفارت نتيجه نمی شد
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آقای خمينی عمل  گمانم بر اين است که شما در مقامی نيستيد که ندانيد که اگر
نناميده بود و از » انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول« رها ر ا گروگان گي

دانشجويان پيرو خط امام  حمايت  و پشتيبانی همه جانبه ای نمی کرد، کار  اين 
بچه ها را به پشيزی نمی گرفتند و حد اکثر کارشان  مثل اشغال سفارت بوسيلۀ  

را از سفارت  چريکای فدائی خلق می شد که ظرف کمتر از يک روز آنها
آقای محمدرضا مهدوی کنی رئيس فعلی دانشگاه در اين رابطه . بيرون ريختند

امام صادق که در آن زمان سرپرست کميته های انقالب اسالمی بود تصرح می 
کند که آنها هم قبل و هم به هنگام اشغال سفارت آمريکا، در سفارت آمريکا 

سفارت بود که از سفارت حفاظت  نفر در داخل ۶۰کميته داشتند و تيمی حدود 
نا گفته نماند که ما ... ما در مسائل تبعيت از امام را الزم می دانستيم: "می کرد

به دستودر شخص امام، سفارت آمريکا را محافظت می کرديم، ولی همه ی 
سفارت آمريکا از همه مهمتر . سفارتخانه ها اين طور نبود چون مهم نبودند

به همين جهت احتمال اينکه به سفارت . اين دشمن اول ماستامام فرمودند ...بود
حمله بشود زياد بود؛ هم از طرف خودی ها و هم از طرف مخالفين، به اين 

تيمی از نيروهای کميته . جهت امام فرمودند که اينجا را خوب حفاظت کنيد
در داخل خود سفارت هم جا گرفته . نفر از آن جا حفاظت می کردند ۶۰حدود 

حتی . ند و مسئولين سفارت هم مايل بودند که اينها برای حفاظت آنجا بمانندبود
وی گفته خانم معصومه )  ۱."(امکان ماشين در اختيار بچه ها گذاشته بودند

ابتکار مترجم بچه های خط امام در داخل سفارت که گفته است، امام با اشغال 
وقتی شنيديم که به : "گويد سفارت در ابتدا  مخالف بوده اند را رد می کند و می

سفارت آمريکا حمله کردند، برای ما خيلی غير مترقبه بود و تعجب کرديم چه 
شده که اين ماجرا پيش آمده؟ اجماالً يادم هست که آقای بهشتی و مهندس 
بازرگان به من زنگ زدند که آقا چرا شما نشسته ايد؟ کجا هستيد؟ نيروهای 

هستند؟ دانشجويان به سفارت ريخته اند و آنجا  انتظامی کجاست؟ کميته ها کجا
آنها خيلی ناراحت . را تصرف کرده اند و آمريکائی ها را به گروگان گرفته اند

ما هم در ابتداء . بودند و نمی خواستند که روابط فيمابين با اين کارها تيره شود
لفت طبق وظيفه ی محوله و رويه ی خودمان با ورود دانشجويان به سفارت مخا

کرديم و من از کميته پرسيدم چرا اينطور شده؟ گفتند آمدند و به سفارت حمله 
کردند و از ديوار سفارت باال رفتند و ما در مقابل بچه ها ايستادگی نکرديم، 
چون اجازه نداشتيم با بچه های خودمان بجنگيم و بعداً معلوم شد همين 
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موقع به مرحوم حاج احمد آقا  من همان. دانشجويان خط امام وارد النه شده اند
يادم می آيد شب آن روزی بود که به سفارت ريخته بودند، زنگ زدم . زنگ زدم

. و پرسيدم جريان چيست؟ مرحوم حاج احمد اول می خنديدند و پاسخ نمی دادند
باالخره بعد از . من گفتم آخر چه شده است؟ شما اطالع داريد؟ ايشان می خنديد

اين بيان . شما هم با آنها کاری نداشته باشيد. راضی هستندامام : اصرار گفتند
مرحوم حاج احمد آقا بود، ولی بعدها خانم ابتکار مترجم دانشجويان در مصاحبه 
ای اظهار کردند که در ابتدا حضرت امام با اين کار مخالف بودند و سر انجام 

اگر منهای ": وی در ادامه می گويد) ۲." (پس از يک يا دو روز رضايت دادند
دستور امام بود اين کار به نظر من مطلوب نبود؛ ولی چون امام فرمودند که اين 

نيروهايمان را از آنجا بيرون . است، ما هم پذيرفتيم و تسليم شديم» انقالب دوم«
اين بيان صريح و روشن ) ۳." (کشيديم و آنجا را در اختيار دانشجويان گذاشتيم

از اشغال، هنوز سفارت در اختيار تيم کميته مستقر است که تا يکی دو روز بعد 
در سفارت بوده و به امر آقای خمينی آنجا را در اختيار دانشجويان خط امام 

از کالم حاج احمد آقا : "آقای مهدوی کنی باز تصريح می کند که. قرار داده اند
معلوم شد که از پيش در اين کار همآهنگی صورت گرفته بود، ولی آيا اين 

از (همآهنگی به اين صورت بوده که کار را انجام دادند و سپس اجازه گرفتند يا 
قبل اجازه داشتند، اينها را من نمی دانم، شايد هم از قبل بوده، و ديگر اينها را 

اصل کار خالف قانون )...بايد از خود آقايان بپرسيد که آنها بهتر می دانند
نيروهای کميته ی انقالب در سفارت  آيا درست بود که با وجود و حضور...بود

اين گونه تهاجم 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 ها مختلف است که آيا اين 
کار به نفع ما بود يا نبود که اين خود بحث ديگری است که تحليل آن از من 

 ) ۴." (نيستساخته 
آقای مهدوی کنی با زبانی  که هم حرف و نظرش را زده باشد و هم در صورت 
حمله مخالفان درون رژيم که چرا امام را متهم می کنی، پاسخی برای حمله 

من  با اين کار قطع نظر از دستور امام مخالف : "کنندگان داشته باشد، می گويد
را صالح نمی ديدم، بودم و آن را مفيد نمی دانستم، به خصوص ادامه ی آن 

آخر کار به جائی رسيد که ما ...چنانکه عمالً ادامه ی کار به نفع ما تمام نشد
من در آن موقع که بيانيه الجزاير . التماس کرديم که گروگانها را تحويل بدهيم

بيانيه با عجله و بدون مطالعه دقيق و بدون توجه . نوشته می شد در دولت بودم
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به نظر می آيد که آثار و . ق بين المللی تنظيم گرديدبه دقايق و ظرايف حقو
آقای مهدوی کنی در مطالب خود به چند نکته ) ۵."(تبعاتش هم خيلی جالب نبود

 :مهم در امر گروگان گير ی را روشن می کند
نفره از کميته های انقالب که در داخل سفارت آمريکا مستقر بوده از  ۶۰تيمی -

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

 .در آنجا مستقر شده  است
 ۶۰تا يکی دو روز بعد از اشغال سفارت به وسيله دانشجويان خط امام، کميته  -

نفری  در سفارت مستقر بوده و آقای مهدوی کنی بعد از درک دستور آقای 
نيروهای کميته را از آنجا بيرون کشيده و آنجا را خمينی از سوی احمد خمينی، 

 .در اختيار دانشجويان گذاشته است
حرف خانم معصومه ابتکار که آقای خمينی ابتدا مخالف گروگان گيری بوده  -

را رد کرده و با اطالعاتی که داشته، توضيح داده که امام از قبل مطلع  و 
 .راضی به اين امر بوده است

احمد خمينی، بر آقای مهدوی کنی مشخص می شود که از پيش با حرف آقای  -
اما برای اينکه خود را از تير . همآهنگی با آقای خمينی صورت گرفته است

حمله کنندگان خالص کند که چرا آقای خمينی را هم متهم می سازد، به شکل 
از قبل اجازه داشتند، اينها را من "مصلحت آميز و ماليم به اين صورت  که 

، "می دانم، شايد هم از قبل بوده، و ديگر اينها ر ا بايد از خود آقايان بپرسيدن
 .  تحليل و نظر واقعی اش را باقی می گذارد

اگر از داده های دقيق و درست آقای مهدوی کنی هم صرفنظر کنيم، وقتی آقای 
انقالب « ساعت بعد از اشغال سفارت عمل دانشجويان را  ۴۸و يا  ۲۴خمينی 

نناميده  و از دانشجويان پيرو خط امام  حمايت  » و بزرگتر از انقالب اولدوم 
. و پشتيبانی همه جانبه ای  نکرده بود، می شد به نوعی حرف شما را قبول کرد

حکمت  «ولی با اين حمايت و پشتيبانی همه جانبه آقای خمينی وبه تعببير شما  
در حقيقت  مسبب اصلی مصيبتهائی را که شما در اثر »  امام رضوان هللا عليه

گروگانگيری ذکر کرده ايد، جز  آقای خمينی و زعمای حزب جمهوری اسالمی 
چه کس ديگری »  بسياری از بزرگان طراز اول انقالب «وباز به تعبير شما 

می تواند باشد ؟ جناب آقای خرازی عزيز، تذکر اين نکته هم به جا است که 
ی که برای به دست گرفتن انحصاری  قدرت  ويا اشتباه و ندانم کاری هرعمل
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» ) منافقين(مجاهدين  «انجام گرفته است را برای فرار از عوقبش آن  به گردن 
اگر آقای خمينی از . انداختن شما را به تحليل  درست و صحيح راهبر نمی شود

بزرگتر از انقالب انقالب دوم و « عمِل دانشجويان حمايت نمی کرد و آن را 
چه محلی از اِعراب داشتند که بتوانند » ) منافقين(مجاهدين  «نمی ناميد، » اول

 .  عملی انجام دهند
و تبعات عظيم زيانباری که برای ملت ايران ببار  یاينجانب مسئله گروگان گير 

آورده و هنوز هم بخشی از مسائل مبتال به کشور از گروگان گيری سرچشمه 
قدم به قدم از لحظه » گروگان گيری و جانشينان انقالب«را در کتاب می گيرد 

اشغال سفارت تا قرار پنهانی با جمهوريخواهان و زير بار قرار داد الجزاير که 
بنا بر گفته عاقدين و امضاء کننده اش  نظير قرار داد  وثوق الدوله است، بااسناد 

در اين مقال  پرهيز می کنم  و  ومدارک انکار ناپذير آورده ام و از تکرار آنها
از خداوند می خواهم که همه ما را در تحليل ها و انتقادها و گفتارها يمان خارج 

به حقيقت و درستی  رهنمون ... از مصلحت ها و منافع شخصی و گروهی ويا 
 .      کند

 ۱۳۹۱شهريور  ۳۱محمد جعفری   
zavand@yahoo.commbar 

 :ياد داشتها
 .۲۲۰و ۲۲۱، صص ۱۳۸۸خاطرات آيت هللا مهدوی کنی،تدوين مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول  -۱ 

 .  ۲۱۹و  ۲۱۸همان سند، صص  -۲
 .۲۲۰همان سند، ص  -۳ 
 .۲۲۳همان سند،  ص    -۴ 
 .۲۲۰همان سند،  ص    -۵ 

 :لينک مقاله در سايت گويا
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/147878.php 

 پاسخ به نقد دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران  -۳
انتشار نقِد نقد در اين قسمت ابتداء، نامه ای را که برای ناقد و يا ناقدين جهت 

آورده می شود و در پی آن نقِد نقد و پيوست های مربوطه ارسال شده بود، 
می  منضم  تتا برای اطالع خوانندگان محترم نقد دم متن خواهد آمد و  پس از آن

 .گردد
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 بسمه تعالی
 جناب اقای علی عرب،

 با سالم و آرزوی سالمتی و بهروزی
ضمن سپاس مجدد از ارسال متن نقد و بررسی کتاب گروگانگيری و جانشينان 

از سوی انتشارات برزاوند در آلمان  ۱۳۸۶انقالب، اثر اينجانب که در سال 
 منتشر شده است، در پيوست 

همين ايميل لطفاً پاسخ تفصيلی اينجانب به نقد مزبور را که به صورت پی دی 
طالب نقد را با دقت و وسواس خوانده و هر جا من م. اف است مالحظه فرماييد

که نياز به روشنگری بيشتر داشته است مطالب و اسناد تازه ای را نيز همراه 
اميدوارم هم کتاب و هم نقدها و پاسخ ها مورد رضايت حق بوده باشد و . کرده ام

خداوند به همه ما راست راه حق مداری و عمل صالح توام با بصيرت را عطا 
  .کند

شايد هيچ نيازی به تکرار نيست، هدف من در کتاب و نيز پاسخی که هم اينک 
مالحظه می کنيد ادای دين به حقوق تاريخی ملت و ميهنم در پاسداری از 

ملت ايران،  ۵۷آرمانهای بزرگترين انقالب کالسيک جهان معاصر، انقالب 
ستم توفيق از خداوند منان برای خودم و همه هموطنان وطندو. بوده و هست

، که همانا آزادی و استقالل ۵۷همراهی با آرمانهای بزرگ و انسانی انقالب 
ايران و ايرانی و دين اسالم و مکتب اهل بيت به مثابه زبان و بيان اين دو 

 . ارزش مطلق بوده است، خواهانم
ضمناً با توجه با اين که متن نقد وبررسی دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران هم 

قالب سی دی، هم به شکل کتابچه و هم به صورت متن اينترنتی در وبسايت  در
رسمی دفتر، نشر عمومی يافته است اميدوارم بر مبنای موازين حقوق دينی و 

اين حق را به من بدهيد که در اسرع وقت ) در اين جا قانون مطبوعات(عرفی 
ظر همه کسانی که شاهد نشر اين پاسخ در وب سايت دفتر و نيز رساندن آن به ن

مانند (متن نقد وبررسی دفتر را مستقيماً از سوی مسئوالن دفتر دريافت کرده اند 
زيرا از ما که خود را پيروان دين حق می دانيم . باشم...)  مسئوالن سياسی و

 . انتظاری جز حق محوری نمی رود
 محمد جعفری ،  با بهترين احترامات

 ۱۳۸۷ارديبهشت ماه  ۲۲لندن، 
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پاسخ به نقد دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران به مديريت آقای عباس سليمی 
 گروگانگيری و جانشينان انقالبنمين در باره کتاب 

 ۱۳۸۷ارديبهشت  ۲۰محمد جعفری، لندن  
 

 بنام آنکه هستی نام از او يافت
 دوستان عزيز پژوهشگر مسائل تاريخ معاصر ايران،

دوستداران و عالقمندان به سرنوشت خود و ميهن عزيزمان ايران و آنچه برآن  
گروگان گيری و جانشينان "رفته است، و همه خوانندگانی که به نحوی کتاب 

 را مطالعه فرموده اند؛" انقالب
  
 

 با سالم و آرزوی سالمتی و موفقيت
ايران که  به عرض می رساند که چندی پيش دفتر مطالعات و تدوين تاريخ

 "گروگان گيری و جانشينان انقالب"به نقد کتاب   ۱موسسه ای حکومتی است
از سوی انتشارات برزاوند در آلمان  ۱۳۸٦اثر اين جانب که در بهمن ماه 

. اين توجه به نوبه خود در خور تقدير است. منتشر شده است همت گماشته است
تحوالت سالهای اوليه آن که به ملت ايران و به ويژه  ٥۷بی ترديد پديده انقالب 

بازسازی استبداد انجاميد آنقدر حياتی است که هرچه در اين باره بيان شود جای 
هرچند در همين جا، به عنوان يک امر کلی، نبايد از نظر دور . سپاس دارد

                                                 
و سپس  ۷۰ضو قديمی دفتر سياسی سپاه در اوايل دهه مدير اين موسسه آقای عباس سليمی نمين است که ع  ۱

وی هر ساله درنمايشگاه کتاب فرانکفورت يک جای مخصوص دارد . هوايی بوده است هفته نامه کيهانسردبير 
يکی از وظايف اصلی اين دفتر تهيه بولتن در باره . و اثار اين موسسه را به صورت جزوه و سی دی می فروشد

ريخي تهيه و بررسي كتب تابولتن نقد و  ۸۵تاكنونبنابر پايگاه اينترنتی موسسه . کتاب های دگر انديشان است
در پايگاه . اين بولتن ها برای مراکز مهم و شخصيت های سياسی داخل رژيم ارسال می شود. کرده استمنتشر 

دفتر مطالعات و تدوين : "اينترنتی اين موسسه و در بخش مربوط به نحوه فعاليت اين موسسه چنين آمده است
انگيزه اصلي تأسيس اين دفتر، تحقيق و پژوهش در . ردآغاز ك ۸۰فعاليت خود را از آبان ماه سال » تاريخ ايران

زمينه تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي از آغاز نهضت اسالمي مردم ايران به رهبري امام خميني تا زمان 
: رک" حاضر بوده است

http://www.cscih.ir/index.php?action=show_news_list&news_type=74 ) قابل دسترسی در
 )دينفرور ۲۱تاريخ 
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داشت که مؤسسات حکومتی ای که برای مطالعه تاريخ معاصر در کشورهائی 
آنها آزادی بيان مخالفان پاسداری نمی شود، تاسيس  همچون ايران امروز که در

شده اند، وظيفه اشان غالباً تدوين تاريخ باب طبع و ذائقۀ منبع ارتزاق آنهاست و 
افزون . از اين رو در تحليل نقد آنان نمی توان از اين کارکردها صرف نظر کرد
بر اثر  بر اين، در کارهای اين چنينی از سوی موسسات دولتی تاريخ نويسی،

نداشتن اهداف آزاديخواهانه و حقيقت جويانه، متاسفانه انواع تحريف های 
آگاهانه و يا غير آگاهانه به هدف توجيه سازی برای عمل حاکمان و قدرتمداران 
موجود، حقيقت را فدای مصلحت کردن، نيمی از راست را گفتن ونيمی ديگر را 

به هر . ی دقتی رخ می دهدنگفتن يا حذف کردن و به ويژه کم حوصلگی و ب
حال، اينجانب به احترام خوانندگان کتاب گروگانگيری بر خود فرض دانستم که 
بر مبنای نقد دفتر مطالعات تاريخ ايران نکات توضيحی و روشنگر ديگری را 
حضور شما وناقد و يا ناقدين محترم برسانم تا هم به وظيفۀ دينی و اخالقی خود 

رده باشم و هم اميدوارم در سايه اين نقدها موضوعی در جستجوی حقيقت عمل ک
 . به اين سرنوشت سازی تا حد امکان روشنائی الزم را بيابد

 نکات مقدماتی: بخش اول
آنچه را که ناقد و يا ناقدين محترم، به عنوان نقد آورده اند، اينجانب به باور 

کتاب آورده ام و خودم با صداقت تمام و به تفصيل و روشنی، در فصول مختلف 
با اين وجود الزم می بينم که . خوانندگان را به مطالعه متن کتاب ارجاع می دهم

 :قبل از ورود به اصل نقد چند نکته قابل ذکر را عرض کنم
 

گروگان گيری و جانشينان "کوشش من در تمام کتب منتشره و از جمله کتاب . ۱
چه بر مام ميهن رفته است و من بر اين بوده و هست که تا جای ممکن آن" انقالب

به نحوی در آن شرکت داشته، شاهد و ناظربوده، و يا توانسته ام به طرق 
مختلف به تحقيق در مورد آنها بپردازم را برای نسل حاضر و نسلهای آينده 
کشور بمنظور تجربه شخصی و تحقيقی گزارش کنم و در اين رابطه هيچگاه 

است و جز اين نيست با اين وجود اين نکته را  مدعی وحی منزل نبوده ام که اين
هميشه درمّد نظر داشته و دارم که حقيقت را به مسلخ مصلحت خود و يا ديگران 

قضاوت درستی و نادرستی آن نيز بعهده ملت ايران، خوانندگان محترم، . نکشم
اين قلم هرگز مدعی . نسلهای آيندۀ کشور و همه انسانهای بيطرف است و نه من
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ت توانسته است هرآنچه واقعيت بوده است را عيناً گزارش کند زيرا چنين نيس
چيزی کار يک نفر نيست، اما خدا را شاهد می گيرد که در اين کار به قصد 
قربت عمل کرده است و هدفی جز خدمت به وطن و دغدغه ای جز پاسداری از 

 . حقوق ملی در سر نداشته و ندارد
گانکيری دستيابی به حقيقت برای خود و اگر هدف از نقد کتاب گرو. ۲

خوانندگان نقد بود، الزم می بود که به هسته مرکزی کتاب که در فصول ششم، 
هفتم و هشتم آمده است توجه می کردند نه جزئيات و حواشی و اين که فالنی در 

بهتر بود ناقد يا ناقدان محترم به محور . مورد فالنی حرف ديگری زده است
جه می کردند؛ يعنی به نتيجه نهائی عمل گروگانگيری و اصلی کتاب تو

اکنون نيز به اين دفتر محترم توصيه ميکنم که بدون . چگونگی حل و فصل آن
هر گونه نگرشی بدين موضوع اساسی بپردازيد و از خدا ياری طلبيد تا حقيقت 

 .آنگونه که اتفاق افتاده است خودش را نشان دهد
م برای نشان دادن درستی کار خود ابتداء، از هر فصلی ناقد و يا ناقدين محتر. ۳

از کتاب قسمتی را که به موضوع اصلی ارتباط چندانی ندارد نقل کرده و سپس 
ساختمان نقد خود را بر آن بنا کرده است و اين برای من قابل تحسين است که 

ب و ناقد يا ناقدان محترم بيشتربه موضوع حاشيه ای پرداخته و نه به اصل کتا
اين نوع نقد نشانگر اين است که ناقد و يا ناقدين محترم در اصل مطلب که چه 
خسارت جبران ناپذير عظيم از ناحيه گروگان گيری به کشور وارد آمده است با 

 .نويسنده هم عقيده است
ناقد و يا ناقدين محترم، با توجه به زاويه ديد خود بعضی از اتهامات را به 

است که حتی از زاويه شخصی خود آنان نيز نادرست بنظر نويسنده وارد کرده 
زندگی من از . ضديت دارد...از جمله اينکه نويسنده با آقای خمينی و يا. می آيد

دوران جوانی تا به امروز بر همۀ کسانی که بخواهند بدانند روشن است و همه 
ته از سرنوشت من مانند زندگی آن دس. اش هم االن روی کاغذ نوشته شده است

کسان نيست که بعد از پيروزی انقالب ره صد ساله را يکشبه طی کردند و به 
تاريخ فعاليتهای سياسی من در . خدمت قدرت و ميوه چينی انقالب همت گماشتند

قبل از انقالب و روش زندگيم گواه بر اين است که تا بر من مسّجل نشده بود که 
کشاند و اسالم عدالت گستر و چسان آقای خمينی حقيقت را به مسلخ مصلحت 

آزادی بخش را که به ملت ايران وعده داده بود، به دين بيان قدرت و استبداد 
و خدای را شاکرم که ذّره ای کينه و . تبديل نکرده بود، يکی از حاميان وی بودم



 ٥٤۷        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

عداوت در دلم نسبت به هيچ کسی راه نيافته است و تمام کوششم تا جائی که 
البته فکر می کنم . م،  روشن کردن رويدادها و مسائل استامکان دارد و دار

شما خود از چگونگی حقايق مطلع هستيد اما چون ممکن است برخی از مسائل 
از ياد ها رفته باشد، شما را به فهرست مختصری، از ... بدليل گذشت زمان و يا

، کتاب ۳۹۳-۳۸۹بخش بسيارکوچکی از عملکرد آقای خمينی که در صفحۀ
، آمده است حواله می دهم و اميد می رود ۱۳٦۰ل دو خط يا کودتای خرداد تقاب"

. که با مطالعۀ آن شما هم در مورد آقای خمينی و اعمالش با من هم عقيده شويد
 )  ۱پيوست شماره (
کوشش کردم تا ريز و درشت مسائل در رابطه با گروگان گيری و نتايج آن . ٤

هائی که شک و شبهه و سئوالی برايم را تا جای ممکن عنوان کنم و در جا
مطرح شده است، بصورت سئوال مطرح کرده ام تا کسانی که از آن اطالعی 
دارند و يا خود کسانی که مورد سئوال قرار گرفته اند اگر در قيد حيات هستند، 
خود بدانها پاسخ گويند اما ناقد و يا ناقدين محترم طرح آن سئوالها را دال بر 

 .مطالب عنوان شده گرفته اند موافقت من از
در بعضی از موارد که ناقد و يا ناقدين محترم مطلبی را از کتاب نقل کرده . ٥

آن در گذشته " االّی"آن بسنده کرده و ازذکر " الی"اند، به قول معروف به نقل 
انسان وقتی می . اند که اينگونه نقل قولها، خود يکنوع تحريف به حساب می آيد

االل " کافر است تنها هنگامی که به دنبال آن می گويد") خدا نيست(" گويد ال اله
 .است که مسلمان می شود" 
ازناقد و يا ناقدين محترم تقاضا دارم، تمام فرازهائی را که در مورد درستی . ٦

عمل دانشجويان از ابتداء تا انتها آورده اند، خود يکبار ديگر آن ها را 
ود بتوانند اذعان کنند که دانشجويان پيروخط امام با آنوقت شايد خ. مرورنمايند

تشکيل دولت در دولت، بجای آقای خمينی، شورای انقالب، قوه قضائيه و دولت 
تا حد اکثر  ۲۰عمل کرده اند و در کل کشور پنداری تنها اين عده قليل دانشجوی

و دولت ساله بوده اند که عارف به سياست جهان و بين المللی و ايران بوده  ۲٥
در صد ملت  ۷٥موقت، دولت شورای انقالب،رياست جمهوری که بيش از 

ايران به وی رأی داده اند و حتی آقای خمينی، عقل و درايتشان بجائی نمی 
و ...رسيده و فقط اينها از سازمانهای جاسوسی و سيا و اينتليجنس سرويس و

واقعاً . رسيده استاعضای احتمالی آنان در ايران خبر داشته و يا بدانها می 
چنين دانشجويان جوان و عالم به همه امور تا به حال در کجای دنيا ديده شده 



 ٥٤۸        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

اند؟ از اين همه آدم فوق العاده که هنوز هم اکثريت آنها زنده اند و فعال سياسی 
 چرا برای توسعه و رشد ايران ديگر هنری بر نمی خيزد؟

ه می کنند در اثر انجام آن ، چه وقتی عملی انجام می شود، قاعده آنست که نگا
دستآوردی نصيب عامل و يا عاملين آن و کسانی که از طرف آنها عمل کرده اند 

دستآورد آمريکائيان و غرب ، انزوای سياسی، تحريم اقتصادی، . شده است
ساله و قرارداد وثوق الدوله، ديکته شده يکطرفه الجزاير به  ۸تحميل جنگ 

آن را توضيح  ۸و  ۷ل مختلف کتاب بويژه در فصل ايران است که من در فصو
 حال شما بفرمائيد نصيب ايران و عاملين آن چه بوده است؟ . داده ام

 بررسی تفصيلی نقد: بخش دوم
 ٤٦صفحه است که تقريباً  ۷۲کل نقد ارسال شده برای مسئوالن نظام شامل 

بقيه در  صفحۀ۲٥صفحۀ آن مطالب بر گرفته از بخشهای مختلف کتاب است و  
پاسخ اينجانب نيز بر اساس مطالب نقد به ترتيب . نقد مطالب کتاب آمده است

 :  زير می آيد

 موضوع خانم ابتکار. ۱
، نقد خود )»دمتتا«از اين بعد و به اختصار (دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران 

. آغاز کرده است" گروگان گيری و جانشينان انقالب" را از همان مقدمه کتاب 
نظر به اينكه «: آنها نخست يک بخش از سخن مرا اين گونه نقل می کنند

اند مسئله  گيرهاي اصلي نه تنها حاضر نشده متاسفانه هنوز هيچكدام از گروگان
گيري و تبعات آن را صادقانه، همانطوري كه واقع شده است، براي  گروگان

آن داشت كه به تأليف  اين امر مرا بر... نسل حاضر و نسلهاي آينده توضيح دهند
و تحرير كتاب حاضر دست بزنم بدين اميد كه نسل حاضر و نسلهاي آينده 

خوديها، چه بالئي بر سر كشور آمده است و چگونه خوديها   دريابند كه با دست
جون  ۲٥( ۸٦تير  ٤محمد جعفري لندن ... اند عامل اجراي منويات آمريكا شده

۲۰۰۷(« 
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گيرد  چنين ادعايي در حالي صورت مي: "۲نقد می کنددمتتا در اين باره چنين 
ميالدي روايت خود را از تسخير  ۲۰۰۰كه خانم معصومه ابتكار در سال 

» تالون بوكز«توسط انتشارات » اُور اين تهران تيك«سفارت آمريكا تحت عنوان 
در  ۱۳۷۹در كانادا به چاپ رساند و ترجمه فارسي اين كتاب نيز در سال 

خانم ابتكار كه از . انتشارات اطالعات به زيور طبع آراسته شد تهران توسط
فعالين جمع دانشجويان تسخير كننده سفارت بود، به نام مري يا همان مريم 

شد و چون مسلط به زبان انگليسي بود اشراف كاملي بر امور داخلي  شناخته مي
پاسخگوی تمايالت  المللي اين رخداد داشت، اما ظاهراً از آنجا كه اين كتاب و بين

 ."های سياسی آقاي جعفري نبوده، كامالً ناديده گرفته شده استو انگيزه
بايد عرض کنم من در اين تحقيق نه تنها کتاب خانم معصومه ابتکار را در 
نظرداشته ام و با دقت مطالعه کرده ام بلکه به ساير مطالب عنوان شده از جانب 

يان موسوی خوئينيها، عباس عبدی، ابراهيم رهبران آشکار گروگان گير نظير آقا
توجه ورزيده ام و دقيقاً چون ديدم همۀ آنان ...اصغرزاده، محسن ميردامادی و

در مورد گروگان گيری و عواقب خفت بار و زيانباری که برای ملت ايران در 
پی داشته و همچنان دارد لب از لب نگشوده و پيوسته در نوشتارها يا مصاحبه 

طراتشان به مسائل حاشيه ای که فقط به درد توجيه اعمال خود فرد می ها يا خا
خورد پرداخته اند، الزم ديدم نکاتی را که خود از نزديک شاهد بوده ام يا تحقيقاً 

 .به آن رسيده ام  تأليف کنم
تا آنجا که من مطالعه کرده ام هيچکدام از گروگان گيرها به موضوعات 

موضوعاتی از قبيل بلوکه کردن دارائی : اند سرنوشت ساز زير توجه نکرده
های کشور، تحريم اقتصادی و نظامی، انزوا ی کامل سياسی ايران، تعللهای 

                                                 
مطابق رويه خاصی که در محافل قدرت هميشه رايج است،  دمتتا: در اينجا بايد نکته ای را خاطر نشان سازم  ۲

يکی نسخه ای که . يعنی به اقتضای هرجا يک جور سخن گفتن، دو نسخه از نقد کتاب تهيه و منتشر کرده است
ده است و ديگری نسخه ای که با طول و تفصيل عمومی است و هم اکنون روی پايگاه اينترنتی آنها نيز منتشر ش

مبنای پاسخ من همين نسخه دوم است که . بيشتری برای افراد مشخص و به ويژه مسوالن حکومتی فرستاده است
برای مثال، در . نسخه اصلی است و فرض اين است که در اين نسخه هرچه الزم بوده است گفته شود آمده است

از آنجا که ناقد . ش مربوط به نقد مقدمه که االن مورد نقد من است حذف شده استنسخه اينترنتی دفتر اين بخ
هميشه تالش دارد بهترين نقدش را ارائه کند تعجب آور است که چرا از ديد مديران دفتر اين بخش از نقد که در 

ندارد و فقط بايد همان صفحه آغازين کالمشان با تاکيد ويژه ای گنجانده شده است برای افکار عمومی لزومی 
: فروردين مشاهده می شود ۲۱نسخه اينترنتی نقد که در تاريخ : رک. مسئوالن امر از آن با خبر شوند

http://www.cscih.ir/index.php?action=show_news&news_id=104  
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عمدی در آزادی گروگانها، معامله بر سرآزادی گروگانها با ريگانيان و 
جمهوريخواهان آمريکا، چگونگی حکميت و پذيرفتن آن يا نقض استقالل قوۀ 

دن از حق اصل دفاع از مصونيت دولتهای خارجی يا قضائيه، صرفنظر کر
نقض استقالل بانک مرکزی ايران در برابر آمريکا، امضای قرارداد يکطرفۀ 
الجزايرکه بنا بگفتۀ رئيس هيئت داوران ايرانی آقای دکتر سيد محمود کاشانی 

است و امضاء کننده آن نيز خود " کاپيتواليسيون"نوع جديدی از قرار داد 
بوده که در آينده خواهند گفت که نوعی از قرار داد وثوق الدوله را معترف 

امضاء کرده است، خسارتهای عظيم اقتصادی و جنگ تحميلی عراق عليه 
ايران، کنارگذاشتن عمدی کارشناسان حقوقی و اقتصادی و بانکی از اين جريان 
چراکه ملی بودند و مشکالت و مصايب بسيار ديگری که گروگان گيری 

 .رکنان سفارت آمريکا  برای ملت و انقالب تاريخی اش با خود بهمراه آوردکا
سال گذشته صحبتی  ۲۸ديگر زعمای جمهوری اسالمی نيز هر وقت در طول 

از مسئلۀ گروگان گيری به ميان آمده از کنار آن گذشته و به رجز خوانی و 
جناح خاصی از  به زيرکشيدن"شعار دادن هايی مانند تعبير آقای بهزاد نبوی که 

بيانيه الجزاير از نظر "تصريح می کند يا اين حرف واقعاً خنده آور که " قدرت
ما پوزه "ويا " سياسی يک مجموعه افتخار آفرين برای جمهوری اسالمی است

و نظائر آن و به تعبير ." آمريکا را در رابطه با گروگان گيری به خاک ماليديم
وحشتناک آمريکا در "ای خنثی کردن توطئه آقای سيد محمد خاتمی، کاری که بر

الزم بود ويا شعار آقای رجائی " مراکز باالی تصميم گيری و اجرائی جمهوری
ما موفق شديم به ياری خدا و همت هموطنان، بزرگترين مسئله تاريخی را "که 

ما با گروگان گيری به بزرگترين دست آوردهای سياسی "يا اين ادعا ." حل کنيم
اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و موفق شديم بزرگترين قدرتهای در تاريخ 

از اين نوع ريطوريقای مبتذل ما در اين سال ها ." طاغوتی را به زانو در آوريم
چيزی که بر خالف انتظاری که آدم از عنوانی چون دفتر -زياد شنيده ايم

چشم گير  مطالعات تاريخ ايران در ذهنش تداعی می شود در همين نقد به شدت
شايد . و لذا به شدت مانع رو شدن و روشن شدن اصل موضوع شده است -است

 . هم قصد نويسنده يا نويسندگان نقد چيزی جز همين نبوده است
اينک اجازه می خواهم به بررسی دقيق تر موضوع در نسبت با کتاب خانم 

 : ابتکار بنشينيم
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خانم ابتكار كه از فعالين جمع  چون"اين ادعای ناقد يا ناقدين محترم که .  الف
شد و  دانشجويان تسخير كننده سفارت بود، به نام مري يا همان مريم شناخته مي

المللي اين  چون مسلط به زبان انگليسي بود اشراف كاملي بر امور داخلي و بين
مدعای با مزه ای است و بدين می ماند که بگوئيم تمام مردم .."  رخداد داشت

از کوچک و بزرگ و ساير کسانی ...يکا و حتی هند و سنگاپور و انگليس و آمر
که در اين دنيا مسلط به زبان انگليسی هستند، کار شناس و متخصص سياست 

گويی از ديد نويسندگان نقد هر کسی که مسلط به . داخلی و روابط بين المللی اند
ل و تجربه زبان انگليسی بود، برای امور داخلی و بين المللی نياز به تحصي

مسائل خارجی و داخلی ندارد و اتوماتيک با دانستن زبان انگليسی کارشناس و 
می شد چنين چيزی  ٦۰هرچند در همان دوران کودتای خرداد . متخصص است

را از ذهنيت خام روحانيان و نيروهای چماقدار خواند ولی شنيدن اين حرف از 
ست و مديرمسئولی چندين سال تجربه روزمره سيا ۳۰کسانی که حاال پس از 

حبذا به اين نوع . نشريه انتظار ديگری از آنها می رود حقيقتاً جای شگفتی دارد
 ! استداللگری ها

در اين جا توضيح مختصری در باره وضعيت خانم ابتکار تا اشغال سفارت . ب
آمريکا  و تخصص و اشراف كاملي که نويسندگان نقد مدعی اند او بر امور 

 : المللي داشته است، بعضی از ناگفته ها را آشکار می کند داخلي و بين
نيلوفر ابتکار در زمان اشغال سفارت آمريکا و گروگان گيری کارکنان  -

ساله و دانشجوی سال دوم شيمی در دانشکاه پلی تکنيک  ۲۱سفارت 
 .بود) اميرکبير فعلی(

مۀ نيلوفر تا سن سه سالگی در تهران بوده و سپس چون پدرش برای ادا -
تحصيل در دورۀ دکترا به آمريکا سفر می کند به اتفاق خانواده به 
آمريکا رفته و در ايالت پنسيلوانيا زندگی می کند و مدت شش سال 

شهر لوئيس تاون ايالت پنسيلوانيا " هايلند پارک"ابتدائی را در مدرسۀ 
 .به تحصيل می پردازد

 .بود " ابتکار -يا همان مريم -مری"وی نامش در آمريکا  -
پس از بازگشت به تهران در مدرسۀ بين المللی تهران که  با زبان  -

انگليسی تدريس می شد به ادامه تحصيل پرداخته و پس از گرفتن ديپلم 
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در دانشگاه پلی تکنيک در رشتۀ شيمی تحصيل دانشگاهی خود را 
ساله و دانشجوی سال  ۲۱وی به هنگام گروگان گيری . شروع می کند
 .دوم شيمی بود

 .ناميده می شد" نيلوفر ابتکار" تا زمان گروگانگيری او  -
" معصومه ابتکار"بعد از پيروزی انقالب و گروگان گيری نام وی به  -

 .نامی که هم اکنون نيز بدان ناميده می شود، تغيير پيدا کرد
مالحظه می کنيد که خانم ابتکاردر هر دوره ای از زندگی خويش متناسب با 

فکر نکنيد که خانم ابتکار . ان تغييرات الزم را داشته استاوضاع و احوال زم
در اين دگرديسی هم در نام و هم در روش، تنها است در جمهوری اسالمی از 
اين قماش دگرديسی ها فراوان يافت ميشود و ما يک نمونۀ اين قبيل دگرديسی ها 

حسين " به" عين هللا صادقی نيارکی"، که در آن آقای ۱۳٦۰خرداد    ٥را در 
تبديل شده بود و به دليل توطئه ای که مرتکب شده بود، ما آنرا " صادقی نيارکی

در " بنام سرقت اسناد و مکتبی" با اسناد و مدارک تحت گزارشی با عنوان
روزنامه انقالب اسالمی فاش کرديم، چنان اين مسئله بر آقای خمينی گران آمد 

خود، غير مستقيم  ۱۳٦۰خرداد  ٦که يک روز بعد از انتشار آن، در سخنرانی 
تا گفته می شود مکتبی آقايان مسخره می :"... ما را مورد حمله قرار داد و گفت

کنند، مکتبی يعنی اسالمی آنکه مکتبی را مسخره می کند اگر متعمد باشد مرتد 
فطری است و زنش بر او حرام است، مالش بايد به ورثه اش داده شود، خودش 

تقابل دو خط يا کودتای "توضيح کامل آن را در کتاب   ..." شدهم بايد مقتول با
 ). ۲پيوست شماره ( .مطالعه بفرمائيد ٥۷۱-٥٦٦و ٤۰۱-۳۹۷ص" ۱۳٦۰خرداد 

 تاريخ روزنامه انقالب اسالمی و نسبت آن با مجاهدين خلق. ۲
در نقد دمتتا هم در مورد زندگينامه خود اينجانب، محمدجعفری، هم در باره 

ی مربوط به تاريخ تکوين و تداوم و توقيف روزنامه انقاالب اسالمی واقعيت ها
و هم در باره رابطه روزنامه با سازمان مجاهدين خلق اطالعات غلطی آمده 
است که اگر نگوييم با قصد تحريف عمدی صورت گرفته است بايد بگوييم 

د سهوی است که به علت خسارتی که بر حافظه ملی مردم ممکن است وارد آور
 :در ص اول نقد، چنين آمده است. در زبان دين گناه آميز تلقی می شود
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جعفري كه يكي از عناصر فعال روزنامه انقالب اسالمي بود در دوران " ...
صدر و انتصاب آقاي نوبري به رياست كل بانك  رياست جمهوري آقاي بني

پيوند بعد از . مركزي، جايگزين ايشان به عنوان سردبير اين روزنامه شد
 ۳۰مجاهدين خلق با جريان روزنامه انقالب اسالمي و شورش مسلحانه در 

صدر، جعفري دستگير و براي مدتي زنداني  و مخفي شدن بني ٦۰خرداد 
 ."گرديد

دراين فراز چندين اشتباه عمداً و يا سهواً رخ داده است که در مورد مطلبی به 
تاريخ معاصر ايران چنين  اين سادگی و روشنی از مرکزی به نام مرکز تدوين

بنا را بر سهو می گذارم و برای روشن شدن ذهن خوانندگان . خطايی بعيد است
 :محترم، نکات توضيحی را به شرح زير می آورم

مجاهدين خلق هيچگاه با روزنامه انقالب اسالمی پيوندی نداشته اند و . ۲-۱
اليت روزنامه، به برعکس عليه روزنامه و به ويژه خود من، در تمام دوره فع

" ويژه در دوره دستگيری سعادتی که روزنامه ستونی باز کرده بود با عنوان 
 .موضع منفی و گاه خصومت آميز داشتند" آيا سعادتی جاسوس است؟

اگر مجاهدين با روزنامه پيوند داشتند، حتماً اين مسئله از ديد بازجويان و .  ۲-۲
ضات دادگاههای انقالب، مخفی نمی دادستان انقالب مرکز آقای الجوردی، ق

، باز جوئی و محاکمه شدم، بر من يقين ۱۳٦۰ماند و هنگامی که من در سال 
است و حتماً شما هم خوب می دانيد که اگر اين يک نکته در مورد من وجود می 

رابطه به شدت انتقادی اينجانب با مجاهدين چه در . داشت، اعدام من قطعی بود
زی انقالب و چه بعد از پيروزی انقالب، چنان روشن بود که اروپا قبل از پيرو

بسياری از سردمداران روحانی و غير روحانی حاکم اين واقعيت را می دانستند 
و البته اغلب اين کسان هنوز زنده اند و می توانيد هنوز هم  از آنها استفسار 

 .کنيد
و ۱۳٦۰خرداد  ۱۷برای مزيد اطالع شما، روزنامه انقالب اسالمی روز . ۲-۳

در آخرين ساعت . بعد از انتشار پانصد و پنجاه و هفتمين شماره خود توقيف شد
بعد از ظهر، خبر صدای جمهوری اسالمی ايران در اين روز اعالم شد که  ۲/٥

تا اطالع ثانوی ... روزنامه های انقالب اسالمی، ميزان، خبرنامه جبهه ملی و
بنابر اين اين . مرکزتعطيل اعالم می شوندبه دستور دادستانی انقالب اسالمی 

، يعنی دو هفته پيش ازاجرای آخرين پرده ۱۳٦۰خرداد  ۱۷روزنامه در روز 
کودتا و عزل اقای بنی صدر، به تصويب شورای عالی قضائی يعنی آقای 
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و ) خرداد ۱۷از هاشمی رفسنجانی، يادداشت عبور از بحران : رک( بهشتی، 
دستان انقالب مرکزو دستيار حزب جمهوری اسالمی بفرمان آقای الجوردی، دا

 .و بدون هيچگونه اخطار و يا اطالع قبلی، تعطيل گرديد
صبح روز  ٥اينجانب محمد جعفری مدير مسئول روزنامه، ساعت حدود . ٤-۲

، پس از ديدار با رياست جمهوری به هنگام خروج از پادگان ۱۳٦۰خرداد  ۲۱
کرمانشاه بوسيله سپاه پاسداران دستگير و محل اقامت آقای بنی صدر در شهر 

بنابر اين در . سال و اندی از زندان آزاد گشتم٥بازداشت شدم و پس از گذراندن 
خرداد، نه روزنامه انقالب اسالمی ای در کار بود و من هم که مدير  ۳۰روز 

برای . (روز قبل از آن در زندان به سر می بردم ۱۰مسئول آن بودم و از 
و اسناد  "اوين گاهنامه پنجسال و اندی" يلی تر نگاه کنيد به کتاب اطالع تفص

 ) پرونده اينجانب در دادستانی انقالب و يا جرايد روز کشور
خرداد و به قول شما من و روزنامه انقالب اسالمی   ۳۰اگر در آن روز . ٥-۲

در آن شورش مسلحانه وجود خارجی می داشتيم، شما فکر می کنيد من هنوز 
ه بودم؟ و کسی چه می داند که اين هم از الطاف خفيه الهی بود که زمانی که زند

هنوز به ظاهر هيچ اتفاقی نيفتاده بود و آقای بنی صدر هم هنوز رئيس جمهور 
و يا  ۲٥قانونی کشور به زعم شما بود، من دستگير شدم که اگر بعد از جريان 

.  يگری رقم می خورددستگير شده بودم، سرنوشتم به گونه د ٦۰خرداد  ۳۰
تقابل دو خط يا کودتای خرداد "اطالعات بيشتر  را توصيه می کنم در کتاب 

 )   ۳پيوست شماره .(، مالحظه فرمائيد٤۲۸-٤۲٥، ص ۱۳٦۰

 مرداد ۲۸گروگانگيری و ربط آن به کودتای . ۳
: شروع می شود آورده اند ٤۷ناقد يا ناقدين محترم در ابتدای نقد که از ص   
آمريكا در تهران توسط  از گذشت نزديك به سه دهه از اشغال سفارت بعد "

هاي  آيد بالفاصله رسانه دانشجويان، هر زمان سخن از اين اقدام به ميان مي
گاه اين . سازند المللي را مطرح مي غربي مسئله نقض ضوابط و مقررات بين
اير ابعاد شود كه بر س اي پررنگ مي وجه حركت اعتراضي دانشجويان به گونه

اندازد؛ براساس تبيين وسائل ارتباط جمعي اروپا و آمريكا،  اين ماجرا سايه مي
اي دانشجو نه از روي فكر و انديشه و پايبندي به عرق ملي، بلكه  گويي عده

صرفاً از سر ماجراجويي به چنين اقدامي دست زدند و هيچ واقعيتي قبل و بعد 
تر  تر و گسترده ايي به مراتب وسيعه شكني از اين رخداد حكايت از قانون
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كه اگر حساسيت دانشجويان را به عنوان بخشي از اقشار ملت  كند؛ در حالي نمي
ايران در قبال سرنوشت كشور خويش در تسخير سفارت آمريكا غيرقانوني 

هاي واشنگتن را به عنوان يك دولت، بويژه بعد از كودتاي  شكني بخوانيم، قانون
 "توانيم بناميم؟ مي، چه ۳۲مرداد  ۲۸

 :در پاسخ بايد چند نکته را عرض کنم
اين جانب دقيقاً نظر به اينکه کسی به توضيح همه جانبه اين رخداد با توجه .  ۱

دست کم در  -که در باال فهرست اجمالی آن آمد -به پی آمدهای جبران ناپذير آن
 . .داخل کشور نپرداخته بود، دست به تحقيق زدم

مرداد را دولت وقت آمريکا با قانون شکنی خود انجام داد و  ۲۸کودتای . ۲
. در اين باره شکی نيست. حکومت ملی دکتر محمد مصدق را سرنگون کرد

حال بر شماست که بفرمائيد آيا تعداد قليلی دانشجو که يک در صد دانشجويان 
کل کشور را در بر نمی گرفت، دولت ايران بودند که قصد داشتند در مقابل 

نون شکنی آمريکا، دست به قانون شکنی متقابل بزنند؟ ثانياً آمريکا با قانون قا
شکنی خود حکومتی ملی و مردمی را سرنگون کرد، دانشجويان با قانون شکنی 
خود کدام حکومت را سرنگون کردند؟ آيا با بيان بی بيانی اعتراف نمی کنيد که 

رستان و انحصارگران قرار نتيجه عمل بی قانونی  دانشجويان در خدمت قدرت پ
گرفت و در نهايت در خدمت  کودتای ديگری عليه اولين منتخب اکثريت ملت 

ثالثاً آيا اين عمل دانشجويان به غير از خسارت عظيم و . ايران قرار داده شد
جبران ناپذيری که برای  ملت ايران و سودهای کالن که برای آمريکا و غرب 

بط بين الملل کمتر نمونه دارد، چيز ديگری بود؟ در بر داشت که در تاريخ روا
اگر آری، بفرمائيد فوايد بيشمار آن برای ملت ايران و يا به تعبير روحانيان 

 حاکم امت اسالمی کدامها است؟
، )نفر ٥۰۰-٤۰۰(اگر به زعم شما اين عمل فقط به وسيلۀ تعدادی دانشجو . ۳

مکن بود اين تعداد دانشجو بدون انجام شد و تداوم يافت، نبايد بگوئيد چگونه م
سپاه پاسداران و (داشتن امکانات مالی و لجستيکی و به ويژه نيروهای مسلح 

روز گروگانهای  ٤٤٤مدت ) کميته ها و سازمان مسلح مجاهدين انقالب اسالمی
که در نقاط مختلف قرار داشت در اختيار داشته " خانه های امنی"خود را در 

 باشند؟
تر چه کسی مدعی است آقای خمينی و روحانيت حاکم موافق از همه مهم. ٤

مرحوم دکتر محمد مصدق و خط استقالل و آزادی ايران بودند؟ بنا بر روايت 
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مرداد، او در خط  آيت هللا  ۲۸آيت هللا آقای مهدی حائری، در دوران مصدق و 
ياری آقای خمينی چنان کينه و عداوتی نسبت به مصدق و بس.  بهبهانی بوده است

از مليون واقعی به دل داشت که آن حد و اندازه نمی شناسد و تا جائی به مصدق 
تاخت که او را به عنوان کسی که از او سيلی خورده، آدم کش و غير مسلم 

 ).۱پيوست شماره . (معرفی می کرد
کجای کتاب گفته شده است که آمريکا به ايران خيانت نکرده است و يا نمی . ٥

ويسندگان نقد توضيح بفرمايند اين دانشجويان تسخير گر و روحانيت کند؟ لطفاً ن
چگونه از مصدق ) البته تا همين دو دهه پيش(حاکم و سپس دفتر تحکيم وحدت 

و حکومت وی نام می بردند؟ البته گاهی برای سوء استفاده نام برده شده است 
ا همه کسانی ام. مانند آنچه االن در موضوع خوفناک هسته ای به کار می رود

که در قدرت با روحانيت شريکند خود می دانند که خصومت نسبت به مصدق 
مگر اين آقای حسن آيت و روحانيت حاکم نبودند که دست به . تاچه حد بوده است

 ۲۸تحريف درس تاربخ دبيرستان های کشور در رابطه با مصدق و کودتای 
" م کتاب تازه منتشر شده زدند؟ برای مزيد اطالع شما به فصل سو ۱۳۳۲مرداد 

، رجوع کنيد که بحث ۱٦۲-۱۸۲، ص "۱۳٦۰تقابل دو خط يا کودتای خرداد 
مشروحی را در رابطه با شکنندگان جبهه داخلی و فراهم آورندگان زمينه داخلی 

 ).٤پيوست شماره  (مرداد، مطرح کرده است  ۲۸کودتای 
 

 معرفی روزنامه انقالب اسالمی. ۴
محترم زحمت نگاه کردن حتی به يک شماره از روزنامه انفالب ناقد يا ناقدين 

 :اسالمی  به خود نداده اند وقتی می نويسند
البته آنچه موجب شده است كه آقاي جعفري به عنوان سردبير روزنامه انقالب "

تا  ٥۷اسالمي نتواند موضع روشن و دقيقي در برابر تحوالت سياسي سالهاي 
 )"قدن ٤۹ص... (داشته باشد ٦۰

سردبير روزنامه اقای سيد . توضيح اينکه من هيچگاه سر دبير روزنامه نبودم
بعد از انتخاب آقای بنی صدر به رياست جمهوری، . جمال الدين موسوی بود

مديريت روزنامه به اينجانب واگذار شد و رسماً از طرف وزارت ارشاد به 
در هر شماره عنوان مدير مسئول روزنامه حکم رسمی به من داده شد و 

 :روزنامه صفحه آخر در شناسنامه روزنامه چنين آمده است
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 سيد ابوالحسن بنی صدر: صاحب امتياز
 محمد جعفری:  مدير مسئول

 سيد جمال الدين موسوی: سردبير 
البته اين اشتباه بزرگی نيست و چيزی را باال و پائين نميکند و از آن می توان به 

موسسه ای که با بودجه عمومی و امکانات ملی اما برای يک . سادگی گذشت
کند چيز بدی است و " تاريخ ايران را مطالعه و تدوين"تأسيس شده است تا 

اين نشانگر همان عيب . دست کم گويای در پی حقيقت نبودن و نرفتن است
يعنی عجله دارند زيرا . بزرگی است که خاص تاريخ نويسی قدرت فرموده است

 .واسته می شود هرچه زودتر پاسخی فراهم سازنداز آنها از باال خ

 اقدامات بنی صدر در وزارت خارجه. ۵
در مورد آقای بنی صدر در زمانی که برای حل  مسئله گروگان گيری     

مسئوليت وزارت امور خارجه را پذيرفت،  و  اقدامات مختلف سياسی، 
ظ حقوق کشور پيش که برای حل اين معضل توام با حف... ديپلماسی، تبليغاتی و

به تفصيل از ..." گرو گان گيری و" گرفت، از آنجا که من در فصل سوم کتاب 
آن ها سخن گفته ام در اينجا نيازی به تکرار آن نمی بينم و فکر می کنم که شما 

 .هم در ضمير باطن خود اگر نه همه بلکه کليات و اساس آن را قبول داريد

 فارتبه نمايندگی از بنی صدر در س. ۶
همانگونه که در کتاب و اسناد آن توضيح داده شده است دانشجويان در چند    

مورد خالف قرار گذاشته شده عمل کردند و در مقام چرائی آن گفتند که ما از 
برای گرفتن بهانه خبردار نشدن از اموری که . تصميم شما خبردار نشده بوديم

ع از نظر يکديگر، به اين علت تصميم به اجراء آن گرفته می شد و اطالع سري
آقای بنی صدر مرا به عنوان نماينده خود انتخاب کرد و من به سفارت رفتم و 
سه روز در اطاق روابط عمومی آن ها ماندم و آنچه بنا بود در اين سه روز 
بفهمم، فهميدم و آمدم و به صراحت به آقای بنی صدر گفتم که اين بچه ها تصميم 

سانی که در پشت آنها را هدايت می کنند و احياناً می چرخانند گيرنده نيستند و ک
تا اجازه نداده اند اين معضل حل نخواهد شد و رفتن من به آنجا، بی فايده و وقت 

درست پس از اين . تلف کردن است و ديگر هم پس از اين سه روز به آنجا نرفتم
عقل آوردن آنها و گزارش من به اقای بنی صدر بود که وی مجدداً برای به سر 
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اين که با منافع ملی بازی نکنند يادداشتی برايشان فرستاد که عين آن در کتاب 
 .منعکس است

 رويکرد بنی صدر در حل مسأله گروگانگيری. ۷
پرسيدنی است که وقتی در خانه ای آتشی در می گيرد و کم کم  می رود تا همه 

اموش کردن آتش می رود و يا چيز را بسوزاند، آيا انسان عاقل اول به سراغ خ
اينکه می گذارد آتش به همه جا سرايت بکند و بسوزاند و به خاکستر تبديل کند و 
آنگاه او در پی يافتن دليل و علت چرائی آتش گرفتن و محکوم کردن اين و آن 

 راه بيفتد؟
از ديد من عقل سليم حکم می کند که اول انسان آتش را خاموش کند و سپس به 

دليل و چرائی آتش گرفتن بپردازد و اين عملی بود که آقای بنی صدر  جستجوی
اما . و دوستانش به هنگام به وجود آمدن بحران گروگان گيری بدان دست زدند

مخالفين و بنيادگراها و همه  کسانی که قصد استقرار ديکتاتوری و قبضه کردن 
يستی بشود، شد و قدرت را  در سر داشتند، روش دوم را برگزيدند و آنچه نبا

 .متاسفانه هنوز هم در خواب غفلت آرميده اند
طبعاً امروز نيز معتقدم اگر چند هفته و يا حتی چند ماهی بعد از اشغال سفارت 
و به گروگان گرفتن کارکنان سفارت، که چندين نوبت راه حلهائ متضمن حقوق 

مثبتی برای کشور پيدا شد، گذاشته بودند که بحران حل شود، اين عمل نکات 
ايران در پی داشت ولی افسوس و صد افسوس که نگذاشتند و بر سر کشور آنچه 
نبايستی بيايد آمد و درست به اين علت است که انسان عاقل و وطن دوست به 
اين فکر فرو می رود که اوالً چه دستهای داخلی و خارجی در کار بود که اين 

با شکلی که پيدا کرد و نتيجه ای که بحران به موقع حل نشود و ثانياً اين عمل 
ببار آورد فقط دست پخت تعدادی دانشجو بود؟ و من اتقاقاً از روی همين دغدغه 
های عقلی و برای يافتن پاسخ به اين چرائی ها و چرائی های ديگر دست به 

 .تحقيق بردم
 بر خالف نوشته ناقد يا ناقدين محترم، هيچگاه و  در هيچ زمانی آقای بنی صدر
دانشجويان پيرو خط امام را دربست تأييد نکرد بلکه کوشش کرد که نکات منفی 

نويسندگان نقد بدون توجه به رويکرد . گروگانگيری را به نکات مثبتی تبديل کند
حق مدارانه و اصولی بنی صدر که مبتنی بر آموزه صلح قرآنی است اين گونه 

جمهوري نيز  كسوت رياستصدر در  براي نمونه، آقاي بني": قضاوت می کنند
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كند و به تعبيري از اقدام  در مصاحبه با لوموند از اين جوانان به بزرگي ياد مي
صدر همچنين خاطرنشان كرد كه او سعي خواهد كرد  بني«: نمايد آنان تجليل مي

ها را در اختيار  آميزي را به دانشجويان مبارزي كه گروگان حل مصالحه راه
پرستان جوان كه صداقت و  ما هرگز عليه اين ميهن«: فتدارند بقبوالند، او گ

. شان ترديد ناپذير است به اعمال خشونت متوسل نخواهيم شد احساسات انقالبي
نظر، من براي متقاعد كردن آنها به قبول نظرم به سفارت  در صورت اختالف
 بيست و پنج سال در ايران چه گذشت، داود علي بابايي،(» .آمريكا خواهم رفت

 )"نقد ٥۳ص) (۷۸، ص۸۳انتشارات اميد فردا، جلد دوم، چاپ اول، سال 
بهمن  ۲۳بنا به گزارش منبع فوق، اين مصاحبه آقای بنی صدر مال تاريخ   

روزنامه اطالعات است که آقای بنی صدر قاعدتاً بايستی حد اقل دو روز ۱۳٥۸
سيله آقای روز بعد از تنفيذ حکم رياست جمهوريش بو ۷-٦يعنی -قبل از آن 

به نظر شما اين عاقالنه و . ، انجام داده باشد"لوموند" با روزنامه  -خمينی
که تازه انتخاب شده، در  ه در آن شرايط بحرانی رئيس جمهورمدبرانه است ک

رابطه با بحران ايجاد شده بيايد و در مقابل دوربين خارجی ها بگويد ما با قدرت 
يم ايستاد و اينان قانون شکنی کرده و چه و تمام در مقابل اين دانشجويان خواه

چه کرده اند و هم اينها و هم آقای خمينی و روحانيت را سکه يک پول کند يا 
اينکه خير، او به عنوان رئيس جمهور تازه عاقالنه است در اين شرايط با لحنی 
صلح آميز کارش را شروع کند، به اين ترتيب که کرد و گفت ما با اينان به 

خشونت متوسل نخواهيم شد و اين جوانان ميهن پرست و انقالبی هسنتند  اعمال
اگر شما بجای ايشان . و کوشش می کنيم که راه حل مسالمت آميزی پيدا کنيم

 بوديد کدام روش را اتخاذ می کرديد؟ 
، در مصاحبه )۱۳٥۸بهمن  ۲۷(اما آقای بنی صدر درست سه روز بعد 

ابتداء با گروگان گرفتن مخالف بودم که در  من از: "...باخبرگزاری پارس گفت
سر مقاله روزنامه ی خودم هم اين مطلب را منتشر کردم؛ و رفتن دانشجويان به 

اين دو يک چيز . سفارت، يک امری است و گروگان گرفتن امر ديگری است
 ).۸۲همان سند ص "(تا معنی دارد ۲نيست؛ 

 بنی صدر و سقوط دولت موقت. ۸
فتی های روزگار است که کسانی که موجبات سقوط دولت اين هم از شگ   

موقت و مهندس بازرگان را فراهم کردند، و هنوز هم که هنوز است به دوستان 
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و همکاران او اجازه برگزاری حتی يک مجلس سالگرد ساده را هم نمی دهند 
 آيا ناقد يا ناقدين محترم اطالع ندارند و. حال به طرفداری ايشان برخاسته اند

نمی دانند که آقايان مهندس بازرگان، دکتر سحابی ودکتر شيبانی به دليل اختالف 
به بعد عضو جبهه ملی نبودند و  ۱۳٤۰با جبهه ملی، از " استقالل"بر سر مقوله 

در موقع اوج گيری انقالب هم حاضر نشدند با آقايان دکتر سنجابی و شاپور 
اء کردند همگام شوند و بيانيه بختيار و شهيد داريوش فروهر که جبهه را احي

براي نمونه، ": اعالم موجوديت جبهه را با آن ها امضاء کنند که حال می نويسند
. صدر عضو جبهه ملي سوم بود و به عضويت شوراي انقالب درآمد آقاي بني

آقايان مهندس بازرگان، دكتر سحابي و دكتر شيباني هكذا؛ بنابراين تالش آقاي 
هاي تاريخي  وجه با واقعيت گرا از امام به هيچ اي صنف چهرهجعفري براي ارائه 

بعيد است که از اين داده های روشن تاريخی  )"٥۲نقد ص .( تطبيق ندارد
اگر واقعا چنين دفتری از اين واقعيات خبر ندارد راهی . اطالع نداشته باشند

از  افراد   نيست جز اين که سفارش اکيد کنم به جرايد آن دوران مراجعه کنند و يا
مطلعی از آن دوران که در قيد حيات هستند،استفسار نمايند و اگر احياناً کسی را 

 . در ابن زمينه نمی شناسند، اطالع دهند تا افرادی برای گفت و گو معرفی کنم
گرفت و  اگر جبهه ملي در برابر نص قرآن موضع نمي: "نويسندگاه نقد آورده اند

ماند همچنان براي پذيرش مسئوليت  ردم پايبند ميبه مصالح ملي و اعتقادات م
كه هنوز جبهه  ٥۸گرفت؛ بنابراين در مقطع قبل از آبان  مورد رجوع قرار مي

ملي عليه قانون اسالمي قصاص موضعي نگرفته بود هيچ محدوديتي براي به 
هاي شداد و  گيري كارگيري اعضاي آن وجود نداشت، اما در اين ايام موضع

 )"نقد ٥۲ص .(صدر عليه دولت موقت قابل تأمل است نيغالظ آقاي ب
ادعای بدون مدرک و سند جز بدرد فحش دادن به چه درد ديگری می خورد؟ 
وقتی از موضع غالظ و شداد بنی صدر نسبت به دولت موقت و مهندس 
بازرگان صحبت می کنيد، بهتر نبوده و نيست که زحمت تحقيق به خود بدهيد و 

از آن مواضع غالظ و شداد را هم برای خوانندگان خود ذکر حد اقل چند تائی 
 کنيد؟

به اعتقاد : " آيا شما واقعاً به اين حرف معتقديد يا از باب جدل می گوييد که -۳
ها را عليه آقاي  گيري ترين موضع صدر خصمانه اعضاي دولت موقت آقاي بني

ريزي  ويش برنامهگونه كه اشاره شد، به زعم خ بازرگان داشته است زيرا همان
اكبر  مهندس علي. پنداشت براي آينده را با موفقيت دولت موقت ناممكن مي
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 -سازمان برنامه و بودجه دولت موقت  عضو شوراي انقالب و رئيس -فر  معين
صدر به عنوان يك  در خود شوراي انقالب آقاي بني«: گويد در اين زمينه مي

در هركجا كه به سخنراني  كرد، عامل ضد دولت در همه جا فعاليت مي
نمود و  پرداخت احساسات جوانان را نسبت به دولت موقت بيشتر تحريك مي مي

 ."  كرد لذا دولت تثبيت نشده را تضعيف مي
من به عنوان يک عالقه مند به تاريخ  انقالب هم از نهضتی ها و هم از شما 

قالب اسالمی و کمال تشکر را دارم که برای اثبات مواضع خصمانه روزنامه ان
آقای بنی صدر نسبت به دولت موقت و مرحوم بازرگان چند نمونه عينی و 
مشخص عنوان کنيد تا هم اينجانب و هم ملت ايران از کم و کيف آن ها مطلع 

شايد شما و ديگرانی که . بشوند و مسائل به اين مهمی گنگ و مبهم باقی نماند
موضع خصمانه و يا غير خصمانه  چنين نظراتی ابراز می دارند، می دانيد که

لطف کرده . اعتقاد و مسائل قلبی مخفی نيست بلکه نمونه های عينی عملی دارد
 .آن ها را بيان کنيد

دسته و گروه را که  ٥ "انقالب در دو حرکت"مهندس بازرگان خود در کتاب 
 :چوب الی چرخش گذاشته اند معرفی کرده است

 صدا و سيمای جمهوری اسالمی
 از محفل های روحانی مؤثربعضی 

 بعضی از محفل های حزبی مؤثر 
 آقای خمينی           

 چپهای افراطی و مجاهدين          
،آن را توضيح ۳٦-۲۳، صص..."کتاب گروگان گيری و"و من درفصل اول 

يقيناً آقای مهندس بازرگان خود بهتر از ديگران می دانسته که چه کسانی . داده ام
او آدمی نبود که در اين چند سال آخر عمر از . گذاشته اندچوب الی چرخش 

چاپ شده  ۱۳٦۳کتاب ايشان هم در سال . کسی هم ترس و واهمه ای داشته باشد
 . است

نقد مربوط به دولت موقت و آقای بنی صدر است که  ٦۰و ٥۹و ٥۸صفحات  
شروح من نيازی به توضيح آن نمی بينم زيرا آقای بنی صدر، خود در آثارشان م

تنها به يک نکته اکتفا می کنم و آن اينکه در اين سخن شکی . بدانها پرداخته اند
نيست آقای بنی صدر و دوستان و همکارانش مخالف برپاسازی ارگانها و 
نهادهای به اصطالح انقالبی بودند و برای اين حرفشان دليل داشتند زيرا در 
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ين بنيادها تغيير ماهيت می دهند تاريخ انقالب های بزرگ ديده بودند که چگونه ا
و به ستون پايه های استبداد بدل می شوند و امروز ملت ايران پس از تجربه 
است و همه به عيان مشاهده می کنيم که حافظ و نگهدارنده استبداد واليت فقيه، 

ارتش و يا دادگستری عمومی حافظ . همين ارگانهای جديدالتأسيس انقالب هستند
می ...يستند بلکه اين کارکرد سپاه و بسيچ و دادگاه های انقالب وواليت مطلقه ن

باشد تا حدی که سپاه پاسداران که به منظور پاسداری از آرمانهای انقالب پا 
گرفته بود، امروزه خود برای انقالبيون آرمانخواه اولی زندان و بازداشتگاه 

ر آن روز به حال آيا هر عاقلی تصديق نمی کند که اگ. مخصوص ساخته است
اين پند منتخب ملت ايران توجه می شد، شايد انقالبی به اين عظمت کارش به 

افسوس که در آن دوران اين نگرانی و دغدغه . ويرانگری و استبداد نمی کشيد
خاطر را نه تنها روحانيت قدرتمدار درک نمی کرد بلکه کسانی چون آقای دکتر 

ی در پی نهضت برای آزادی های مردم ابراهيم يزدی که علی القاعده می بايست
باشند هم درک نمی کردند و بلکه خود تشکيل دهنده اين ستون پايه های استبداد 

 .  شدند
   

 دانشجويان و اسناد سفارت. ۹
يکی از مهمترين فرازهای کتاب تسخير از خانم ابتکار که ناقد ويا ناقدين محترم 

"   گان گيری و جانشينان انقالبگرو"به منظور خدشه دار کردن محتوای کتاب 
يكي از عواملي كه موجب شد ": بدانها استناد جسته اند، در زير آورده می شود

دانشجويان در سفارت حضور طوالني مدت پيدا كنند توفيق آنان در دستيابي به 
برخي اسناد بود كه بعد از خراب شدن دستگاه خردكن، مأمورين سيا موفق به 

توانند  همچنين دانشجويان به سرعت دريافتند كه مي. بودندنابودي آنها نشده 
خانم ابتكار در اين زمينه . برخي اوراق رشته رشته شده را به هم بچسبانند

آنها . سپس در انتهاي كريدور، در فوالدي قفل شده ديگري پيدا كردند :نويسد مي
پشت آن در، يافتند در  باالخره به قلب ساختمان مركزي رسيده و به زودي درمي

جايي كه هنوز چند نفر در آنجا پنهان شده . ستاد جاسوسي سازمان سيا قرار دارد
ها  اسنادي كه دخالت آمريكايي. و به سرعت سرگرم نابودي هزاران سند بودند

با وجود اين كه مأموران امنيتي در آن اتاق تا . كرد را در امور ايران برمال مي
و حجم زيادي از اسناد را از ميان بردند،  ساعت دو بعدازظهر مقاومت كرده



 ٥٦۳        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

هاي دست  ها و گاوصندوق وقتي باالخره دانشجويان موفق به ورود شدند فايل
ملت ايران هنوز به هزاران پرونده دست . نخورده به آنها اطمينان خاطر داد

ها مدرك  نخورده دسترسي داشت و به زودي مشخص شد بسياري از اين پرونده
اسناد به دست آمده موجب شد تا دانشجويان در )...۸۹مان، صه(».جرم هستند

مقام استفاده از كارمندان سفارت براي گويا سازي آنها برآيند زيرا اين اسناد 
: توسط كساني تهيه شده بود كه اكنون عمدتاً در اختيار دانشجويان قرار داشتند

ديم كه حاوي تا پايان هفته، سيستم بايگاني نسبتاً منظمي ايجاد كرده بو«
ها را با  اين پرونده. نامه و شرح وظايف هر يك از گروگانها بود زندگي

هاي غيررسمي با  ها و مصاحبه خانه يا صحبت اطالعاتي كه از سفارت
در حالي كه برخي از آنها از . كرديم آورديم، روزآمد مي ها به دست مي گروگان

شتند، برخي ديگر مشتاقانه دادن اطالعات درباره سمت خود در سفارت اكراه دا
 )۱۱۷همان، (».كردند همكاري و مسايل را براي ما روشن مي

در فراز فوق يکی از علل طوالنی شدن گروگان گيری و ماندن دانشجويان در 
سفارت و حل نشدن اين معضل  به زعم دانشجويان دسترسی پيدا کردن به 

 :ستدر اين باره اما گفتنی ا. مدارک جرم عنوان شده است
در اينجا مشخص نشده است که اسناد جرمی که دانشجويان به آن دسترسی . ۱

اگر اسناد . پيدا کرده اند، آيا اسناد جرم آمريکائيان است و يا اسناد جرم ايرانيان
جرم ذکر شده، اسناد جرم آمريکائيان بوده است، در اين صورت از ابتداء تا 

که اين اسناد جرم به دادگاهی ارائه انتهای گروگان گيری در جائی مشاهده نشد 
پس الجرم می بايستی اسناد جرم ذکر . و عليه آمريکائيان اقامه دعوا  شده باشد

اما در باره اينکه اين اسناد جرم چگونه عليه . شده، اسناد جرم خود ايرانيان باشد
البته چون در . خود ايرانيان بکار برده شده اند، سخنی به ميان نيامده است

ومت جمهوری اسالمی همه چيز، به خصوص اگر پای مصالح واقعی مردم حک
و ميهن در ميان باشد، در وهله اول سری است، پس بايستی از آن ها در 
دادگاههای دربسته انقالب استفاده شده و بسياری کسان را هم در طول سال های 

 .پس از انقالب به وسيله همين اسناد از موقعيت انداخته باشند
اين رابطه يک مطلب مهم ديگر هم وجود دارد که چون در کتاب نيامده است در 

مايلم در اين فرصت بيان کنم چزاکه به نظرم چه بسا در کشف ابعاد تازه تری 
از ديد من، اگر آقای سعيد حجاريان که . از موضوع گروگانگيری کمک کند

داده است، لب  ارتشيان را در رابطه با اسناد سفارت مورد بازجوئی قرار می
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آقای حجاريان در گفت و گويی با . بگشايد، شايد بعضی از مسائل روشن تر شود
پس شما هيچ وقت در کار بازجوئی "عمادالدين باقی در پاسخ به اين سئوال که 

بعد از اشغال النه جاسوسی هم مسئوليت پرونده های "...پاسخ می دهد" نبوديد؟
ی آمريکا مرتبط بودند يا با بخش سفارت نظاميانی که با سرويسهای اطالعات

آمريکا همکاری داشتند، يا عناصری که از درون نيروهای مسلح با سازمان سيا 
، از  گفت و گو با سعيد حجاريان برای تاريخ." (مرتبط بودند بر عهده من بود

 ) ٥۱، ص۱۳۷۹عمادالدين باقی، چاپ سوم
جريان اشغال سفارت داشته اند و يا در رابطه با اين پرسش که وی چه نقشی در 

 :او جواب می دهد
آن . کسی روی اينها ابهام ندارد! در اين مورد کسی تشکيک و ابهامی نکرده"

 !"و روی آن ان قلت گذاشته اند، بپرسيد(!) مواردی را که مکشوف شده 
باالخره اشغال سفارت هم کم کم دارد برای نسل جديد تبديل به يک مسئله : "باقی

 ."می شود
حاال اگر اين موضوع وقتی َعلَم شد و در روزنامه ها ی : سعيد حجاريان"

همان، ." ( راست عليه ما در اين مورد چيزی نوشتند، آن وقت جواب می دهيم
 )٥٦ص 

از فراز فوق معلوم می شود که آقای حجاريان در جريان اشغال سفارت و 
ه حد اقل نقش خود را بر ايشان است ک. پرونده نظاميان نقش مهمی داشته است

در اين رابطه برای ملت ايران که صاحب اصلی حق مطلع شدن ازآن هستند، 
 .توضيح دهند

هم از نويسندگان محترم نقد و هم از عامالن و گروگان گيرهای اصلی می . ۲
پرسم، اسناد که در اختيار شما بود و می توانستيد هر نوع استفاده ای که می 

پس چرا مانع آزادی گروگان ها شديد و آنها را در اختيار خواستيد از آن بکنيد 
نگه داشتيد و اين همه بالی خانمان سوز بر سر ملت ايران آورديد؟ الجرم 
طوالنی شدن گروگان گيری و در اختيار داشتن آن ها بايستی داليل ديگری 

ه ام در البته من تا جائی که توانست. شما بايد آن داليل را بيان کنيد. داشته باشد
داليل به زعم خودم واقعی را که تا به امروز شما از ..." گروگان گيری و"کتاب 

 .بيان آن ها ساکت هستيد توضيح داده ام
در دنباله همان فراز ذکر شده از خانم ابتکار، آگاهانه و يا نا آگاهانه، جان . ۳

شد تا  اسناد به دست آمده موجب"کالم گفته شده است وقتی تصريح می شود که 
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دانشجويان در مقام استفاده از كارمندان سفارت براي گويا سازي آنها برآيند 
زيرا اين اسناد توسط كساني تهيه شده بود كه اكنون عمدتاً در اختيار دانشجويان 

 : ، اين يعنی اينکه)نقد ٥٥ص.(قرار داشتند
چون گروگان های آمريکائی در اختيار و در حقيقت زندانی آنان بوده  -

ند، با مطرح ساختن اينکه شما آمريکائيان در کشور ما جاسوسی می ا
کرده ايد و جاسوس هستيد و ما شما را به جرم جاسوسی محاکمه و 
زندانی ويا اعدام می کنيم، ترس و وحشت به جان آنان انداخته اند واز 
همان روشهائی که در زندانهای جمهوری اسالمی برای به خدمت 

اوين، جامعه   ر می برده اند و من در جلد دوم کتابگرفتن زندانيان بکا
اين شيوه های ارعاب زندانی را يک به يک  شناسی زندانی و زندانبان

در مورد گروگانها نيز اين روشهای غير انسانی را به . را بر شمرده ام
کار می برده اند و بدين طريق در واقع می کوشيدند گروگان ها را به 
خدمت خود در آوردند و امروز روشن می شود که چرا نمی گذاشتند که 

با همۀ گرو گان ها و يا بهتر بگويم  گروه تحقيق و يا گروههای ديگر
 .زندانيان را مالقات کنند

معموالً در بين کارکنان سفارتخانه ها، مأموران اطالعاتی نيز هستند و  -
بنا به اطالعاتی که توسط آقای قطب زاده و ديگران منتشر گرديد، در 

همه می . وجود داشت" سيا"، نفر مأمور ۷-٦گروگان امريکائی ٥۲بين 
که مأموران اطالعاتی آموزش ديده و امتحان داده شده اند که در دانيم 

هر موقعيتی که پيش می آيد، چگونه می شود تفرقه بيندازند ودست 
افراد سرشناس، وطن دوست، آزاديخواه و مستقل و دموکرات منش را 

اگر غير از اين . بدست خودی ها از دخالت در امور کشور کوتاه کنند
و از جمله " سيا"ل باقی است که چگونه مأموران بود، جای اين سئوا

 آقای تامس آهرن جاسوس حاضر شده اند، اسناد را برای شما گويا کنند؟
خانم ابتکار در زمينه اسناد موجود در سفارت خود معترف است که  -

گرفت اسناد را به  اي كه در سفارت مورد استفاده قرار مي برنامه«
» فقط براي رؤيت«، »سري«، »نهمحرما« ، »دسترسي رسمي محدود«

در چند ساعت نخست اشغال . كرد بندي مي تقسيم» فوق سري«و 
ها توانسته بودند بيشتر اسناد فوق سري و برخي از اسناد سري  آمريكايي
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، بنابر اين اسناد باقی مانده، اسناد درجه دوم )نقد ٥٥ص.(را نابود كنند
نچه در مورد ايرانيانی که بوده که بدست گروگان گيرها افتاده است و آ

با سفارت کم و زياد رابطه ای داشته اند، به عنوان افشاگری انتشار پيدا 
کرد، غالباً بيوگرافی افراد، بعضی نظرات مأموران نسبت به فرد و يا 
افراد و يا احزاب و دستجات و يا استنباط مأموران از گفتگوهای خويش 

ال اين است که مگر در يک نظام سئو. با افراد را در بر می گرفته است
عادالنه دادگستری کسی با اينگونه اسناد و استنباطات مأموران 

 اطالعاتی جاسوس می شود، آن هم بدون مراجعه به دادگاه صالحه؟ 
اگر بتوان با اينگونه اسناد کسی را جاسوس اعالم کرد، بايد گفت که  -

زيرا بخشی از غالب کارکنان سفارت خانه ها در کشور جاسوس هستند 
اعمال سفارتخانه ها شناسائی افراد سرشناس، گروه ها و احزاب، گروه 
های فشار، سياسيون موافق و مخالف،روحيات و روش ومنش آنها 

 .است...و
حتماً می دانيد که در کشورهای غربی و آمريکا، باالترين گناه نزد ملت  -

ست، مگر و دولت آنها، فاش کردن اطالعات سری و فوق سری آنان ا
اينکه زمان انتشار آنها فرا رسيده باشد که در اين حالت هم دولت خود 

مأموران اطالعاتی که اسناد جدی . از کانال رسمی منتشر می کند
کشورشان را در هر شرايطی افشا بکنند، اگر به کشور خويش 

به اين علت است که . برگردند، آن ها را از حيّز انتفاع می اندازند
طالعاتی که اطالعات کشور خود را افشاء می کنند ، ديگر به مأموران ا

بر اين اساس، اگر اسناد فاش شده و گويا . کشور خويش بر نمی گردند
برای گروگان گيرهای خود، اسناد حساس و " سيا"شده بوسيله مأموران 

اساسی برای آمريکا می بود، وقتی آنها به آمريکا باز گشتند، مورد 
هور و ملتشان واقع نمی شدند و همه نوع امکانات استقبال رئيس جم

 .      برايشان فراهم نمی کردند
آمريکايی ها نيک می دانستند که از طريق اين اسناد و آب نبات چوبی و  -

قاقالی دادن به دانشجويان که مانع آزادی به موقع آنان شدند، چه منافع 
 .عظيمی برای کشور خود به ارمغان آوردند
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پيروزی "در باال گفته شد، آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب  موافق آنچه -
آن را منتشر کرده است اعتراف می کند  ۱۳۸۳که در سال  "و انقالب

که اوالً با همآهنگی دادستان انقالب و دانشجويان آقای امير انتظام به 
ايران فرا خوانده شد و ثانياً اسناد منتشره نشان دهنده جاسوسی امر 

شايد يکی از پر سرو ": می نويسد ۳۹۹وی در ص . ه استانتظام نبود
صداترين افشاگريهای دانشجويان، انتشار اسناد مربوط به جاسوسی 
عباس امير انتظام بود که بر مبنای آن دانشجويان او را به جاسوسی 

، متهم کردند و با  CIAبرای سازمان سيا، سازمان امنيت آمريکا
که سفير ايران در استکهلم بود و در  همآهنگی دادستان انقالب وی را

به ايران فراخوانده شده بود دستگير و رهسپار  ۱۳٥۸آذر  ۲۹تاريخ 
در اين مورد بخصوص نظر برخی از ما اين بود که ...زندان کردند

اسناد فاش شده تا آن زمان، نشان دهنده جاسوسی امير انتظام نبود و در 
ايشان را جاسوس نمی دانست، اين زمينه حرفهای آقای بازرگان را که 

البته نمی خواستيم بگوئيم که دانشجويان دروغ می . تأييد می کرديم
گويند، بلکه معتقد بوديم اسنادی که آنها ا فشا کرده اند، نشان دهنده 

سال کسی می زند که  ۲۳اين حرف را امروزبعد از  ." جاسوسی نيست
ه مقننه را در در آن زمان بر کرسی صدارت مجلس نشسته و کل قو

اختيار داشت و عضو مؤسس در شورای مرکزی حزب جمهوری 
اسالمی بود که آقای بهشتی دبيرکل حزب همزمان رياست  قوه قضائيه 
را در اختيار خود داشت و همان قوه به استناد همين اسناد به عنوان 

 . جاسوس آقای امير انتظام را به حبس ابد غير قابل تغيير محکوم کرد

 سناد سفارت در باره بنی صدرا. ۱۰
ناقد ويا ناقدين محترم می خواهند چنان وانمود کنند که دليل مخالفت آقای بنی     

صدر با عمل دانشجويان به علت پيدا شدن چند سند از ايشان در سفارت آمريکا 
برای روشن شدن ذهن . و ترس از افشا شدن آن به وسيله دانشجويان بوده است

ن محترم و تمام کسانی که نقد دمتتا را مطالعه کرده اند در زير ناقد ويا ناقدي
اما ابتدا به . مايلم به کم و کيف اسناد سفارت در باره آقای بنی صدر بپردازم

. مطالب کتاب خانم ابتکار که مورد توجه نويسندگان هم است بايد ارجاع دهم
افتند كه داليل آنها به اسنادي دست ي ۱۳٥۹در فروردين ماه ": وی می نويسد
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صدر براي خارج ساختن دانشجويان از سفارت و تحويل اسناد به  تالش آقاي بني
در اوايل فروردين فرايند بازسازي اسناد بيشتری «: ساخت دولت را مشخص مي

در   SD LUREنخستين سند، گزارش مالقات رادزفورد با. را بر مال ساخت
صدر ضمن ابراز  القات بنيدر اين م. آگوست در خانه وی بود ۲۹تاريخ 
نفره انقالب را به دليل ناكارآمدي مورد انتقاد  ۱٥هاي خود، شوراي  نگراني

سند دوم شرح . هايي را با امام ابراز داشته بود قرار داده و همچنين مخالفت
چهارمين سند شرح مالقات وي با . مالقات رادزفورد با تامس آهرن بود

كاسين درباره / جم، ارزيابي رادزفوردسند پن. رفت صدر بشمار مي بني
طلب  ه او كه جا«: اي از نقاط ضعف و قوت وي بود هايش با او و خالصه مالقات

) امام(و سياستمداري زيرك است، ظاهراً با احتياط و با توجه به روزي كه 
گري كهنه  او كه توطئه... كند خميني از صحنه خارج شود نقش خود را بازي مي

واند در آينده در صورتي كه حس كند انقالب از اهدافش دور ت كار است مي
داند كه بايد  مي... شود يا براي وي منافعي وجود دارد، عليه انقالب توطئه كند مي

اين ترديد احتماالً باعث خواهد ... اي داشته باشد با اطرافيان خود رفتار محتاطانه
 SDجموعه كامل اسناد وقتي م... »ها را پشت سر خود خراب نكند شد همه پل

LURD تكميل شد، آنها را به تامس آهرن نشان داديم تا درباره آن نظر دهد .
دولت آمريكا به ويژه سازمان سيا، تماس   هاي آهرن تائيد كرد كه يكي از برنامه

وقتي امام خميني در پاريس . نفوذ در جنبش انقالبي بود با شخصيتهاي ذي
ان بازنشسته سازمان سيا دستور داده شد به حضور داشتند، به يكي از افسر

وي خود را نمايندة يك شركت آمريكايي . صدر  ديدار كند فرانسه برود و با بني
هاي روابط اقتصادي با  انداز معرفي و ابراز تمايل كرده بود تا با او درباره چشم

صدر  آهرن افزود وقتي بني. صدر نيز موافقت كرده بود بني. غرب صحبت كند
تمايل داشت موضوع را دنبال كند و مسئوليت » ستاد سازمان سيا«ه ايران آمد ب

صدر بود، ولي براي  هدف نهايي ما استخدام بني. اين پروژه به من سپرده شد
، وي  در مرحله نخست. شد رسيدن به اين هدف مراحل مختلفي بايد طي مي

مالي كه دربارة مسايل  او تنها به عنوان يك مشاور. مستقيماً از قضيه آگاه نبود
در مراحل بعد درباره مسائل . كرد هايي دارد، خدمت مي سياسي نيز توصيه

آهرن . شد هايي به او مي تر مورد مشورت قرار گرفته و توصيه تر و حساس مهم
دالر در ماه به  ۱۰۰۰صدر موافقت كرده در ازاي دستمزد  به ما گفت كه بني
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تسخير، (» .وقت پولي دريافت نكردولي هيچ . عنوان مشاور خدمت كند
   )۱٥۲-٤صص

 :و اّما چند توضيح در ابن باره
تامس آهرن کيست؟ بنا به گفتۀ گروگان گيرها وی مقام اطالعاتی ورئيس . ۱

 .است" سيا"ايستگاه سيا در تهران، جاسوس سازمان 
، ۱۳٦۰بعد از کودتا عليه رياست جمهوری منتخب ملت ايران در خرداد . ۲

 )"۹(اسناد النه جاسوسی شماره "يان پيرو خط امام، جزوه ای تحت نام دانشجو
در اين جزوه دانشجويان به . بعنوان سند عليه آقای بنی صدر منتشر کردند

در مقدمه جزوه ذکر . سند در رابطه با آقای بنی صدرآورده اند ۱۲حساب خود 
 :کرده اند

بدست آمد، يعنی  ۱۳٥۸ماه اسناد اول تا هفتم اين مجموعه در حدود دي -الف" 
در آن زمان اين مسئله مسکوت ماند تا اينکه . قبل ازانتخابات رياست جمهوری

از ميان اسناد رشته  ۱۱و۱۰و۹و۸اسناد شماره  ۱۳٦۰در اوايل ارديبهشت ماه 
شده بدست آمد و البته با توجه به شواهد موجود در همين اسناد، اسناد ديگری 

با . وجود داشته باشد، که هنوز آن ها را بدست نياورديمنيز بايد در همين رابطه 
بدست آمدن اين اسناد و با توجه به عملکردها و سخنان آقای بنی صدر، الزم بود 

اين اسناد به اطالع ايشان رسيد و . که امام امت در جريان امر قرار بگيرند
. مام عمل شدايشان فرمودند که اسناد فعالً محفوظ بماند و همچنان مطابق امر ا

بعد از اينکه مسئله عدم کفايت سياسی آقای بنی صدر در مجلس مطرح شد، طی 
تماسی که با امام امت گرفته شد ديگر از جانب ايشان اصراری برای حفظ اسناد 
در ميان نبود و اسناد برای طرح در مجلس در اختيار آقای موسوی خوئينيها 

قت، اسناد مورد بحث آنچنانکه بايد و ليکن متأسفانه به علت کمی و. قرار گرفت
لذا همانطور که در مجلس قول داده شده، ما اين اسناد را برای . شايد مطرح نشد

امت قهرمان در اختيار روزنامه ها قرار می دهيم و در آينده طی جزوه مستقلی 
 )جزوه ۳و۱ص..." ( جداگانه آنرا به  انتشار خواهيم رساند،

در جزوه آورده اند، سئوال و پرسش از تامس  ۱۲د سندی که به عنوان سن. ۳
است که در زمان " سيا"آهرن، رئيس ايستگاه سيا در تهران، جاسوس سازمان 

. پرسش و پاسخ، گروگان و زندانی گروگان گيرها، به عنوان جاسوس بوده است
 .توضيح بيشتر کمی بعد خواهد آمد
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مثل اين که کسی با ديدن دانشجويان جز چند حرف معمولی  ۱۰تا ۱سندهای . ٤
کسانی که . کسی چيزی به ذهنش برسد هيچ چيز ديگری برای گفتن در بر ندارد

 .مايل باشند می توانند بدانها مراجعه کنند
در نکته هشتم اين سند آمده . ،است۱۳٥۸شهريور  ۸،  ۸تاريخ سند شماره  -٥

اسالمی را او همچنين خاطر نشان کرد که دارد روزنامه انقالب  -۸: "است
 ."او ادعا می کند که روزانه صد هزار نسخه به چاپ ميرساند. انتشار می دهد

شهريور  ۱۸که تاريخ آن  ۱۱در مورد روزنامه آقای بنی صدر، در سند شماره 
تجربه ساليان دراز بر اين نکته تأکيد دارد که ): ۳: " (است، چنين آمده است

. متمايلند و اغلب غير قابل اعتماد هستندناشرين روزنامه ها  به خودخواهی 
ا تنها به  -تصميم او که يک روزنامه راه بياندازد شايد حاکی از اين باشد که ل

آينده سياسی خودش عالقه مند است و قصد ندارد با ما در خطهايی که ما در 
 )جزوه  ٤٤ص." ( نظر داريم همکاری کند

است، در مورد آقای بنی  ۱۳٥۸ر شهريو ۱۸که تاريخ آن  ۱۱در سند شماره    
اگر چه او احتماالً در حال حاضر هيچ مشکل مالی ندارد، ): ۲: " (صدر آمده

اما بايد در نظر داشته باشد که ممکن است با يک تذکر کوتاه به خارج تبعيد شود 
 )جزوه ٤۳ص."(و در آن زمان می تواند از کمک مالی ما استفاده نمايد

که مأمور سيا با آقای بنی صدر تماس می گيرد،  ٥۸ر شهريو ۱٦در تاريخ     
يعنی در زمانی که آقای بنی صدر در داخل روز به روز بر محبوبيت اش 
افزوده می شود او از کجا می دانست که ايشان به خارج تبعيد می شود؟ و چرا 
نگفت که مثالً عليه آقای خمينی عمل می شود و يا  ديگر زعمای جمهوری 

فقط برای آقای بنی صدر »  پيش بينی « خارج تبعيد می شوند و اين اسالمی به 
زيرا مجموع نکات مثبت . تحقق خواهد يافت؟ اما اين سند، يک سند افتخار است

و منفی که مأمور سيا در باره آقای بنی صدر بر شمرده است، گويای استواری 
ن که  گفتگو با اما از همه طرفه تر اي.  او بر اصول استقالل و آزادی هستند

آورده  ۱۱تامس آهرن، سر جاسوس امريکائی در تهران، به دنبال سند شماره 
از آغاز تا پايان تکذيب قولی  ۱۱شده است بی توجه به اين که خود سند شماره 

پرسش از "و تحت عنوان  ٦۰بعد از کودتای خرداد » گروگانگيران«است که 
 : به او نسبت داده اند" تامس آهرن

 : است" پرسش از تام آهرن"چنانکه از متن آن برمی آيد  ۱۲د شماره سن. ٦
 جلسه هشتم – ٥۸/ دی / ۸شنبه "
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 پرسش از تام آهرن: موضوع
در آخرين جلسه بنی صدر موافقت نمود که به عنوان مشاور اقتصادی .........

 دالر را۱۰۰۰قابل اطمينان اين کمپانی فعاليت نمايد و پيشنهاد حقوق ماهيانه  
 ."نيز پذيرفت

صدر  آهرن به ما گفت بني"اين مطلب با آنچه که خانم ابتکار گفته است که 
دالر در ماه به عنوان مشاور خدمت كند  ۱۰۰۰موافقت كرده در ازاي دستمزد 

اگر ( ۱۱سند شماره  ۱اما  بند . يکی است ».ولي هيچ وقت پولي دريافت نكرد
بر ضد آن بر می ... ور می شود احساس کند رژيم از اهداف انقالبی خود د

به خارج ... در حال حاضر هيچ مشکل مالی ندارد اما ممکن (  ۲و بند ) خيزد
که البته اين  – تبعيد شود و در آن زمان می تواند از کمک مالی ما استفاده کند

در آن زمان می بايد از «ترجمه نادرست است و ترجمه برابر متن اين است که؛ 
) و هر ايرانی می داند چرا تقلب در ترجمه شده است» فاده کندحمايت مالی است

از جمله مالحظات مثبتی است که حتی از ديد جزوه نويسان در مورد بنی صدر 
در حال ... «: که می گويد ۱برای مثال بند )  جزوه ٤۳ص (ذکر شده است 

با ما  قصد ندارد... «که می گويد  ۳و بند   »حاضر واقعا به ما احتياجی ندارد
که بيان می کند؛  ٤و بند » در خط هائی که ما در نظر داريم همکاری کند 

هرچند اظهارات شخص مورد نظر عليه شرکتهای امريکائی که در امور «
داخلی ايران دخالت می کنند ممکن است نشانه اين باشد که او نمی خواهد سر و 

يعنی آنچه در (يگر اما هم مالحظات د .»کاری با حکومت امريکا داشته باشد
و نيز خود اين توصيه مأمور سيا برای  برقراری ) جزوه آمده است ٤٤ص

تماس با او دو تا سه ماه بعد که بيانگر شکست خود او است، تکذيب بی خدشه 
آقای بنی صدر موافقت کرد با "اين قول نسبت داده شده به تامس آهرن است که 

چگونه ممکن است مأموری که . "دالر مشاور شرکت بشود ۱۰۰۰گرفتن ماهی 
نزد آقای بنی صدر رفته است گزارش کند که نتوانسته است او را بخرد و تامس 
آهرن از قول او به  بازجويان خود گفته باشد بنی صدر پذيرفت با دريافت ماهی 

دالر مشاور شرکت بشود؟ شرکتی که به قول مأمور سيا، آقای بنی صدر  ۱۰۰۰
 !کرده است با اصل وجودش مخالفت

در حقيقت اين احتمال بسيار قوی است که گروگان گيرها اين مطلب را ازتامس  
آهرن که در دست آنها به عنوان جاسوس و رئيس ايستگاه سيا در تهران، 
زندانی  بوده خواسته اند و گفتن چنين چيزی از او که جاسوسی حرفه ای بود، 
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ده است، نه تنها چيزی کم در اهدافش که خريدن بنی صدر بوده، شکست خور
نمی کرد بلکه چون با تخريب اولين منتخب ملت ايران کمک می کرد با توجه 
به شناختی که او از رويکردهای ضد امپرياليستی بنی صدر داشت مطابق ميلش 

 .  هم بود
به احتمال قوی اين سند که جزو سندهای سفارت نيست و فقط يک پرسش و 

امام و  تامس آهرن در بازداشتگاه است، متعلق به پاسخ بين دانشجويان خط 
زمانی است که زعمای جمهوری اسالمی تمام کوشش خود را بر حذف آقای بنی 
صدر بکار می بردند  و اين هم بعد از سخنرانی ايشان در روز عاشورا در 

دی  ۸،  ٥۸دی  ۸به  بعد است و اگر تاريخ آن را بجای  ۱۳٥۹آبان  ۲٥تاريخ 
جالب اين است که . ، پازل حل می شود و اصل قضيه آفتابی می شودبگيريم ٥۹

در سند ذکر شده هم به هيچ وجه دانشجويان مشخص نکرده اند که در چه 
 .تاريخی با آهرن پرسش و پاسخ داشته اند

اين بود کم و کيف اسنادی که گروگان گيرها و در حقيقت روحانيت حاکم برای 
در و مستحکم کردن پايه های اسبداد واليت ملکوک کردن شخصيت آقای بنی ص

 .فقيه، بدست گروگان گيرها ساخته و پرداخته شده است
و اما در رابطه با تماس تاجر جاسوس آمريکائی و کم وکيف آن از خود آقای 

 :  بنی صدر جريان را جويا شدم و ايشان چنين پاسخ دادند
مراجعه کرد و گفت، که  حقيقت اينست که آقای خسرو قشقائی در پاريس به من"

من . را نزد آقای خمينی بفرستد" مأمور عالی رتبه"کارتر می خواهد يک 
موضوع را با آقای خمينی در ميان گذاشتم و آقای خمينی با آمدن مقام امريکائی 

بار اول، به .  نزد من آمد) حومه پاريس ( مأمور فوق در کاشان . موافقت کرد
همکاران در خانه آنجا را شلوغ  توصيف کرد  خاطر حضور فراوان دوستان و

فردا آمد و دوباره همان وضعيت را . و رفت و گفت می روم و فردا می  آيم
به او گفتم که به من گفته اند که شما از طرف کارتر پيامی برای . مشاهده کرد

او هم رفت و . اگر اين طور است، به نوفل لوشاتو برويد. آقای خمينی داريد
را نديدم تا اينکه در تهران و پس از برگشت از فرانسه، آقای خسرو  ديگر او

آن وقت در » مأمور عالی رتبه«آن : قشقائی دوباره  به من مراجعه کرد و گفت
پاريس موقعيت را مناسب نديده است و االن می خواهد برای دادن پيام به تهران 

يا خير؟ و او با آمدنش  بار ديگر، من از آقای خمينی پرسيدم، موافق است. بيايد
اما آن شخص باز وقتی  آمد، خود را نماينده يک شرکت تجاری . موافقت کرد
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نفر از اعضای  ۱۰"آمده است  ۱۰معرفی کرد و همچنانکه در سند شماره 
 ۳۸ص." (در بخش عمده آنشب حضور داشتند) بنی صدر(خانواده و دوستانش 

که او در دولت است يا در " دو باز در همان جلسه از وی پرسيده ش) جزوه
من هم . يعنی در بخش تجارت است." که در دومی است:" او گفت .." تجارت

 .همانطوريکه او گفته است مخللفت خودم را با شرکتهای آمريکائی ابراز داشتم
اصالً هيچ نيازی به تأييد گرفتن و پرسش و پاسخ با تامس آهرن نبوده است . ۷

هاي  دولت  كه يكي از برنامه" روگانگيری بفهمدتا خانم ابتکار متخصص گ
 "نفوذ در جنبش انقالبي بود آمريكا به ويژه سازمان سيا، تماس با شخصيتهاي ذي

هر کسی اين را می داند که مهمترين وظايف مأموران اطالعاتی نفوذ در بين 
سندها خود می گويند سعی آنها دست کم .  شخصيتهای ذی نفوذ در کشور است

حال اما بايد ديد سعی آنها در مورد چه . رد بنی صدر به شکست انجاميددر مو
 کسانی قرين موفقيت بوده است؟  

 جريان سعادتی و کميته انقالب مستقر در سفارت. ۱۱
خانم ابتکار در رابطه با دستگيری سعادتی به وسيله کميته مستقر در سفارت    

در نقد، به . نادرستی داده است آمريکا به رياست ماشاءهللا قصاب نيز اطالعات
 :نقل از کتاب خانم ابتکار آمده است

كه بعدها مشخص شد در خدمت  -در اواسط دي ماه اطالع يافتيم مجاهدين خلق"
خانه دست  به يكي از اسناد بسيار حساس سفارت -هاي خارجي هستند قدرت
شد آنها سند تحقيقات را آغاز و به زودي اين گزارش تأييد و مشخص . اند يافته

را از طريق يكي از هواداران خود كه در بين دانشجويان نفوذ كرده، به دست 
سند مورد اشاره حاوي . اين دانشجو به سرعت شناسايي و اخراج شد. اند آورده

) منافقين(اطالعاتي درباره ديدارهاي مخفيانه يكي از اعضاي سازمان مجاهدين 
بود كه اطالعات مربوط به آن را سفارت  هاي شوروي به نام سعادتي با ديپلمات

تسخير، (».» .آمريكا از طريق نيروهاي كميته به دولت موقت ارائه داده بود
 )۱٤۱ص

ذکر کرده ام، آقای .."گروگان گيری و" حسب اسناد فراوانی که من در کتاب 
به هنگام رد و بدل کردن اسناد  ۱۳٥۸سعادتی در ارديبهشت و يا اوايل خرداد 

 .ی سرلشکر مقربی به جاسوس شوروی سابق دستگير شددستگير
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روزنامه جمهوری اسالمی و اطالعات گزارش آن  ۱۳٥۸خرداد  ۲٦در تاريخ 
را علنی کردند و چند روز قبل از آن نيز جزوه ای برگرفته از متن بازجوئی 
آقای سعادتی با دستخط خودش منتشر شده بود که نشان می داد جاسوس شوروی 

اندکی بعد معلوم شد که آقای محمد . مجاهدين همکاری می کرده استبا سازمان 
که مستقر در سفارت ) کاشانی خواه(رضا سعادتی بوسيله ماشاءهللا قصاب 

 .آمريکا بود، دستگير شده است
بعد از انحالل  کميته سفارت آمريکا معلوم شد که ماشاءهللا قصاب با آيت هللا 

ای خلخالی به صراحت اعالم کرد که خلخالی همکاری می کرده است و آق
ماشاءهللا قصاب چوب آمريکائی ها را می خورد و اين هم به خاطر اين است "

که ايشان بعد از انقالب سرپرست کميته مستقر در سفارت آمريکا بوده است و 
نفر از سران رژيم را دستگر و تحويل ما داده  ۳۰۰اين آقای ماشاءهللا قصاب  

 ." است
هميت فوق العاده اين موضوع در درک زنجيره های ناپيدای مسآله به دليل ا

گروگانگيری من در باره کميته سفارت آمريکا و ماشاءهللا قصاب و رابطه اش 
به طور  ۷۸تا ص  ٥۸، از ص ..."گروگان گيری و" با آقای خلخالی، در کتاب

که در اينجا اما جا دارد . مشروح توضيح اده ام و نياز مجد د به تکرار آن نيست
ابراز شگفتی کنم که چقدر اطالعات مربوط به اين موضوع مهم سوخته و 

 .اطالعی که به دست خانم ابتکار و اين دفتر رسيده، دير و نادرست بوده  است

 آقای بهشتی و تز ديکتاتوری صلحا . ۱۲
" و يا  " ديکتاتوری صلحا" بر عکس آنچه ناقد ويا ناقدين محترم در مورد 

آقای بهشتی گفته اند، من اول آن را از زبان دکتر ابراهيم " وری ملیديکتات
بيان کرده ام و سپس  ۳۲۹، ص "سقوط دولت بازرگان " يزدی آمده در کتاب 

 .از قول آقای تقی رحمانی
. از اينها که بگذريم، می دانيم که وقتی درايت موجود است، روايت باطل است

سردمداران جمهوری اسالمی االن نزد ماست و عمل آقای دکتر بهشتی و ساير 
و . اظهر من الشمس است که به ديکتاتوری صلحا به قول خودشان باور داشتند

با اقوال و آرا و يا نوشته آقای بهشتی آشنا نشده ام،  ٥۸اينجانب تازه در سال 
، به بعد کم وزياد در آلمان با او در ارتباط بودم و به ۱۳٤۸بلکه از سالهای 

 .مال ايشان توجه داشته اماع
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 حقوق انسان نزد آقای خمينی. ۱۳
نويسندگان نقد چون ظاهرا در باره آقای خمينی به مثابه يک معصوم و شايد    

باالتر می نگرند نقدهای من نسبت به اعمال و رفتارهای آقای خمينی را تحمل 
ن هيچ نه، م. نکرده و بر اين تصورند که گويی من با وی پدر کشتگی دارم

خصومتی با آقای خمينی ندارم اما حقيقت و آزادی و استقالل و دين ام را باالتر 
از هر شخصی می دانم و اتقاقا نقد من بر ايشان برخاسته از يک حس دينی و 
شرعی است و کوشيده ام تنها بر اساس موازين اخالق  و دين به رفتارها و 

اگر نويسندگان نقد فکر کنند که ولی کامال درست است . گفتارهای ايشان بنگرم
وی نه تنها اسطوره نيست بلکه به . برای من آقای خمينی اسطوره نيست

خصوص اگر پای موازين دقيق دين آزادی در خصوص حرمت آبرو و جان و 
به ميان آيد حسابش با ) حقوق و آزادی های انسان(دارائی تک تک انسان ها 

ورد تأکيدی که ناقدان محترم در باره  به هر حال، در م. کرام الکاتبين است
نويسندگان . رعايت حقوق انسان نزد آقای خمينی دارند ذکر چند نکته الزم است

البته تأكيدات امام بر رعايت حقوق افراد، حتي "نقد در اين باره آورده اند 
مجرمان، بسيار فراوان است كه به دليل اجتناب از طوالني شدن مطلب به آن 

 ) نقد ٦٦ص(م پردازي نمي
گرچه در حرف زدن ممکن است بسياری در مورد رعايت حقوق انسان داد     

سخن سر دهند اما عمل است که نشان می دهد چه کسانی حقوق انسان را 
اگر ! رعايت می کنند به قول حکيم ادب فارسی دو صد گفته چو نيم کردار نيست

کرده است بگذريم همين  از تمام مواردی که آقای خمينی ضد حقوق انسان عمل
، دستور قتل عام فله ای زندانيان را صادر کرد و در ٦۸يک مورد که در سال 

زندانی را قتل عام  ۳۸۰۰يا  ۲۸۰۰عرض چند شب، به روايت اقای منتظری، 
کردند در دينی که کشتن يک انسان بی گناه را معادل کشتن همه انسانها می داند 

مگر اينکه بفرمائيد آن فرمان، فرمان . می کندتا صبح قيامت برای او کفايت 
 .آقای خمينی نبوده و بنام ايشان، فرمان جعل شده است

 روابط خارجی و انزوا -۱۴
بر همان قياس شيوه انسان گرايی و حقوق مداری اقای خمينی بگيريد نحوه  

درک وی از روابط بين المللی را و با در نظر گرفتن آنچه واقع شده است خود 
هاي امام به مسئوالن سياست  توصيه": رمائيد از عبارات زير مرادتان چيستبف
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خارجي در مورد تقويت روابط با كشورها و تخطئه شعار برخي جريانات تندرو 
امام . غيرقابل انكار است» ها خواهيم و نه با دولت ها را ميما ارتباط با ملت«كه 

ها  ها از كانال دولت تباط با ملتدر پاسخ به اين شعار افراطيون گفته بودند ار
هاي رژيم بعثي با  رغم تمامي ناسازگاري به ويژه در مورد عراق، علي. گذرد مي

الخصوص در اواخر  حضرت امام در طول اقامت ايشان در نجف اشرف و علي
اقامت ايشان، آقاي دعايي به عنوان سفير ايران در بغداد تعيين شد، يعني كسي 

آمد و به دليل اداره راديو روحانيت مبارز  ن امام به شمار ميكه از جمله همراها
ترديد انتصاب چنين فردي به  اي با دولت عراق بود؛ لذا بي داراي روابط حسنه

الملل حاكي از اهميتي بود كه ايران براي  سفارت ايران در بغداد در عرف بين
 ، )نقد ٦۷ص.(روابط سياسي خود با همسايه غربي قائل بود

ی که در رابطه با عراق و سفير شدن آقای دعائی ذکر شده است اوال  مورد
آقای خمينی می پنداشت رژيم . خالف رفتار او با فرستاده صدام حسين است 

بنا بر اين ، فرستادن آقای دعائی بخاطر . ماه بيشتر دوام نمی آورد  ٦صدام 
دو ماهه اول  بعد  ثانيا در  يکی. برقرار کردن روابط حسنه با رژيم صدام نبود 

از پيروزی انقالب هنوز او و روحانيان اطراف او  قدرت را قبضه نکرده بودند 
در آن روزها،  آقای خمينی می خواست وانمود کند که بر قول و قرار و وعده . 

که اهم آن واليت جمهور مردم (هائی که در پاريس به ملت ايران داده است 
وقتی آقای خمينی سوار بر اسب قدرت . ار استوفاد) ايران بود نه واليت فقيه

دو نمونه زير نشان دادن آن روی آن امام . شد، آن روی ديگر خود را نشان داد
 :حکيم و صلح طلب است

خرداد  ۱۲کنفرانس بين المللی بررسی جنايات آمريکا در ايران در تاريخ ) الف
 ٥۰بيش از هيئت به نمايندگی از سوی ملت و احزاب  ۱۰۰با شرکت  ۱۳٥۹

درپايان کار کنفراس . کشور در سالن کنفرانسهای هتل استقالل آغاز بکار کرد
آقای خمينی در سخنرانی . جمع شرکت کننده در آن به ديدار رهبر انقالب رفتند

يک ملتی که شهادت را می "...: خود برای هيئتهای شرکت کننده اظهار داشتند
نها از دخالت نظامی می ترسند؟ اينها از طلبند و دعا می خوانند برای شهادت، اي

حصر اقتصادی می ترسند؟ همه عالم درهای ممالکشان را به ما ببندند همه و ما 
باشيم، اين عده ای که، سی و چند ميليونی که در اين ايران زندگی می کنيم يک 
ديواری دور ايران بکشند و ما را در ايران حبس بکنند، ما اين را ترجيح می 

ما می خواهيم . به اينکه در ها باز باشد و چپاولگران بريزند به مملکت مادهيم 
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چه بکنيم که به اين تمدنی که از توحش بدتر است، اين تمدنی که حيوانات بيابان 
." در رفتارشان از آنها بهتر است ما می خواهيم چه بکنيم به اين تمدن برسيم

ه نور، جلد و صحيف ۱٤و۱، ص۱۱۰۱٤خرداد، شماره  ۱۷کيهان (
 )۱۳۸،ص۱۲

 . با اين سخنان، تمام هيئتهای شرکت کننده مات و مبهوت مانده بودند
، در جمع ۱۳٥۹آبان  ۱۲مورد ديگر سخنرانی آقای خمينی، در تاريخ ) ب

در اين سخنرانی آقای خمينی از جمله بيان . دانشجويان پيرو خط امام است
 اسالم است که در آن همه چيز آن چيزی که برای ما ارزش دارد اوالً "...داشتند
ما برای شکم مان قيام نکرديم که اگر شکم مان را يک وقت جلويش را . هست

ما االن چيزی برايمان واقع نشده، خوب، يک ...بگيرند ما بنشينيم سرجايمان
حاال ...گوشه کشورمان يک جنگی واقع شده و آن هم دارند سرکوبش می کنند

نيد که آمريکا اگر بخواهد يک چيزی بکند، يک اينطوريست که شما خيال نک
گرگ ديگری ايستاده درست دارد نگاهش می کند، آن هم همنطور مقابلش يک 

ديروز چندتا، دو سه تا جوان آمدند و يک تفنگی ...گرگ ديگری ايستاده مقابلش
را که من خوب نمی شناسم تفنگ چه هست آوردند نشان دادند، کفتند اين را ما 

رست کرديم، وقتی هم به ارتش نشان داديم گفتند صحيح و خوب است خودمان د
اين برای اين است اگر چنانچه ما منزوی نبوديم . و وسائل را فراهم می کنيم

شما که حاال به خيال اينها منزوی هستيد، . هيچوقت به فکر اين کار نمی افتادند
منزوی .انجام بدهيدشما االن در اين فکر هستيد که خودتان کارهای خودتان را 

اينهائی که وقتی در اطرافشان ...نبودن يعنی متکل بودن به غير،يعنی اسير بودن
ده پانزده تا نوکر هست، می افتند و تنبل می شوند و هيچ کاری از آن ها بر نمی 
آيد، وقتی می بريشان حبس،خودش تو حبس کارهای خودش را می کند برای 

. وی بشود می تواند ترقی کند،مترقی می شودملتی که منز. اينکه منزوی شده
ملت غير منزوی . ملتی که منزوی نيست نمی تواند به ترقی راه خودش را برود

يعنی ملتی که اتکالش به ديگران هست، خوراکش را از ديگران می گيرد، 
اين ملت تا . اتومبيلش هم از ديگران می گيرد، برقش را هم از ديگران می گيرد

از انزوا چه . تا منزوی نشويد نمی توانيد مستقل بشويد. ير باشدآخر بايد اس
و صحيفه  ۱٥و۱، ص۱۱۱۳۳، شماره۱۳٥۹آبان ۱۳کيهان، ..."(ترسی داريم

 ) ۱٤۷-۱٤۳، ص۱۳نور، جلد 
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 قرارداد الجزاير. ۱۵ 
البته در اين نقد قصد ورود : "نقد، ناقد يا ناقدين محترم آورده اند ۷۰درصفحه    

ها توسط مجلس و دولت آقاي  ي حل و فصل مسئله گروگانبه مبحث چگونگ
رجايي را نداريم و تاكنون مسئوالن مربوطه و امضاء كنندگان قرارداد الجزاير 
نظرات خود را به صورت مبسوط در ارتباط با ايراداتي كه افرادي چون آقاي 

به منظور اجتناب از  اند؛ لذا صرفاً  سازند، بيان داشته جعفري مطرح مي
 ."ورزيم تر شدن بيشتر اين نقد از پرداختن به اين فصل اجتناب مي طوالني

بايد بگويم که بر عکس گفته نويسندگان نقد، نه تنها در مورد چگونگی امضای 
قرار داد الجزاير و خسارتهای عظيمی که از اين ناحيه متوجه ملت ايران شده 

کسی چيز مهمی تا ...واست و نقض استقالل قوه قضائيه و بانک مرکزی ايران 
به حال نگفته است بلکه هرگاه کسانی کوشش کردند که تا حدی حقيقت آشکار 

آقای هاشمی . گردد به شدت از کوشش آنها جلوگيری به عمل آمده است
در يادداشت " بسوی سرنوشت"،خود بنام ۱۳٦۳رفسنجانی در خاطرات سال 

ون ويژه برای کميسي": ، می نويسد٤۳۱-٤۳۰، ص۱۳٦۳آذر ۲۲پنجشنبه 
اما هيچگاه نتيجه کار اين کميسيون بر  ". پيگيری بيانيه الجزاير انتخاب گرديد

مال نگرديد و بر عکس وقتی قرار بود گزارش اين کميسيون در مجلس قرائت 
علت جلوگيری از قرائت گزارش چه . شود، رئيس مجلس مانع قرائت آن گرديد

آری، ترس از . از جايی می ترسيدند بود؟ يک تفسير واقعی اين است که بگوييم
اين بود که با سئوال و جواب نمايندگان ممکن است پرده ها باال برود و قرار و 

 .مدار پنهانی روحانيت حاکم با جمهوريخواهان و ريگانيان بر مال بشود
تواند به اين واقعيت معترف  آقاي جعفري نيز نمي: "نقد آمده است ۷۱در ص 

رسيد  ها نيز به امضاء مي ترين توافقنامه آل ترين و ايده نباشد كه حتي اگر قوي
شكستند، همانگونه كه به چهار شرطي كه  آمريكائيها به سهولت عهد و پيمان مي

 ." پايبند نماندند كارتر آن را پذيرفت و ريگان بر آن صحه گذاشت
 :در همين فراز کوچک چندين امر نادرست آمده  است

آقای کارتر چندين بار به صراحت اعالم کرد، در صورتی که گروگان ها . ۱
قبل از انتخابات رياست جمهوری آمريکا آزاد شوند نه تنها هر چهار شرط  را 

ر زمان شاه که می پذيرد بلکه اسلحه ها و لوازم يدکی نظامی خريداری شده د
. تمامی مبلغ آن پرداخت شده است را بالفاصله به ايران ارسال خواهد کرد

عالوه بر آن از طريق کورت والدهايم دبير کل وقت سازمان ملل به آقای رجائی 
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نخست وزير هنگامی که به سازمان ملل رفت همين پيغام را داده بود و من در 
لطفاً يک بار ديگر به متن مراجعه . آن ها را توضيح داده ام  ۲۲۱-۲۱٤ص 
 .کنيد

بعد از اينکه روحانيون با کمک دولت رجائی زير بارقرار مدار پنهانی با . ۲
ريگانيان و جمهوريخواهان رفتند و کارتر از آن به طور کلی خبردار شد البته 
بدون اينکه بداند کم و کيف آن چيست، سعی کرد آن را برمال کند ولی دير شده 

و در همين شرايط بود که می گويد درسی به ايرانيان بدهم که هرگز ا. بود
بعد از امضای قرارداد يکطرفه که خود ). قريب به اين مضمون(فراموش نکنند 

آمريکائيان ديکته کرده بودند، ريگان عالوه بر اينهمه بد و يبراه که به ايرانيان 
يد برای گروگان نسبت داد، افزود وقتی من به رئيس جمهوری برسم چک سف

گيرها نمی فرستم و وقتی از محتوای قرارداد آگاه شد که چه قرار داد اسارت 
 ۲۳٥-۲۳۲نگاه کنيد به ص. باری را به ايران تحميل کرده اند ديگر حرفی نزد

 . کتاب گروگان گيری
فکر کنم نويسندگان نقد برای پوشاندن قرار و مدار پنهانی روحانيت حاکم با . ۳

ترين و  که حتي اگر قوي"جمهوريخواهان اين حرف را می زنند  ريگانيان و
رسيد آمريكائيها به سهولت عهد و پيمان  ها نيز به امضاء مي ترين توافقنامه آل ايده
و اال هر آدم عاقلی فوراً خواهد گفت طرف های ايرانی موظف ." شكستند مي

لی را منعقد کنند و بودند در رابطه با حقوق کشور تا جای ممکن قرارداد ايده آ
اين ديگر عذر بدتر از گناه . نه اينکه زيربار قراداد ديکته شده يکطرفه بروند

اينقدر هم که شما فکر می کنيد دنيا . اين ها مسائل قابل مخفی کردن نيست. است
بی حساب و کتاب نيست و اگر اين چنين باوری در ميان سردمداران جمهوری 

که چرا اين همه قرارداد با اين و آن کشور غربی  اسالمی است بايد پاسخ دهند
 منعقد می کنند؟  پس چرا اين همه دم از قراردادهای بين المللی می زنند؟

 سلطه پذير کيست؟. ۱۶
و ظاهرا در مقام افتخار به عمل گروگانگيری نوشته  ۷۲در پايان نقد در ص 

فرصت را نيافتند  ايرانياني كه در اين كار شركت داشتند هرگز اين: "شده است
هيچ كس از آنها . تا روايت خود را از اين رخداد مهم در سطح جهان بازگو كنند

توجهي ما به حرکتی که  متأسفانه كم. سئوالي نپرسيد و جوياي نظر آنها نشد
ساختار سلطه آمريكا را دستكم براي مدت مديدي در منطقه در هم ريخت، ممكن 
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اشد كه چيزي براي گفتن نداريم، يا بدتر، است اين احساس را ايجاد كرده ب
 ."ايم همانند آقاي جعفري روايت رسمي غرب را پذيرفته

 :برای روشن کردن ادعای پهلوانانه فوق ذکر چند نکته ضرورت دارد
آيا ناقد يا ناقدين محترم زحمت توجه دقيق به متن کتاب و بخش نمايه ها را . ۱

خالف آنچه گفته اند که آقاي جعفري روايت به خود داده اند تا مشاهده کنند، بر
تمام اسناد و مدارک ذکر شده در کتاب است،   رسمي غرب را نپذيرفته

گروگانگيری، به جز يک مورد، با تکيه بر گزارشها و اسنادی که در همان 
دوران گروگان گيری و يا بعد از آزادی گرو گان ها، به وسيله دست اندر کاران 

تقيم ويا غير مستقيم و در داخل انتشار پيدا کرده است نه در و مسئولين وقت، مس
 غرب سلطه گر؟

حال گيريم تمامی اسناد و رواياتی که من . فرض غلط کردن ولی محال نيست. ۲
در کتاب خود ذکر کرده ام از منبع غربی باشد، بر شماست که نادرست و دروغ 

عملی در انظار ملت ايران و . بودن آن ها را با استدالل و مدرک اثبات نمائيد
. جهانيان اتفاق افتاده و نتايجی ببار آورده که تا امروز در جلو چشم ما قرار دارد

چگونه می توان گفت فقط قضاوت گروهی که خود بازيگر بوده اند درست 
 است؟

گروگان گيرها، دست اندر کاران، عاقدين قرارداد اسارت بار وثوق الدوله . ۳
حانيت حاکم، هم در دوران گروگان گيری و هم بعد از آن و تا ای الجزاير و رو

به امروز، تمامی دستگاههای روابط جمعی و غير جمعی و رسانه ای را در 
حال واقعاً . اختيار و بل در انحصار داشته و دارند و آنچه خواسته اند گفته اند

ر اين كار ايرانياني كه د: " جالب است که  ناقد يا ناقدين محترم می گويند
شركت داشتند هرگز اين فرصت را نيافتند تا روايت خود را از اين رخداد مهم 

 !"در سطح جهان بازگو كنند
هنوز هم دير نشده است و همه نوع امکانات و فرصت در اختيار آنان و . ٤

دفاتر تدوين تاريخ و دست اندرکاران و حاميان پشت پرده گروگان گيری و 
و مدار پنهانی با جمهوريخواهان و ريگانيان است، و می  آمرين و عاملين قرار

توان دست به کار شد و روايت خود از اين رخداد مهم قرن بيستم را در سطح 
خوشبختانه امکانات رسانه های پيشرفته ديجيتالی هم در . جهان بازگو كرد

خدمت همگان است و اگر روايت ناگفته ای باشد می توان آن را در کوتاهترين 
 . زمان انتقال داد
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هيچ كس از آنها سئوالي "بر خالف آنچه که ناقد يا ناقدين محترم می گويند که 
بارها و بارها از از دانشجويان پيرو خط امام که  "نپرسيد و جوياي نظر آنها نشد

گروگان آمريکائی را در  ٥۲روز  ٤٤٤سفارت آمريکا را اشغال کردند و مدت 
هر نوع راه حلی که حافظ حقوق ايران بود، شدند و  اختيار خود داشتند و مانع

در رابطه با قرارداد اسارت بار الجزاير دم فرو بستند و با سالم و صلوات 
گروگان ها و به زعم شما و آنها جاسوسان آمريکائی را تحويل دادند، سئوال و 
خواهش و تقاضا شده است که حد اقل، حال که آن حادثه خسارت عظيم و غير 

ل جبران خود را بر ملت ايران وارد کرده است، بيائيد و برای ملت ايران قاب
روشن کنيد  چرا شما که بنا بگفته خود قرار بود بيش از چند روزی به عمل 
خود ادامه ندهيد، اين کار را آنقدر ادامه داديد که کار به اينجا بکشد؟ چه کسانی 

کسانی شما را با نيروهای و چرا مانع حل و فصل سريع اين موضوع شدند؟ چه 
مسلح خود در نگهداری گروگان ها تشويق و تهييج کردند و بنام شما قرار و 
مدار پنهانی با جمهوريخواهان و ريگانيان بستند و باز بنام حل کردن مشکلی که 

 شما با عمل خود آفريده بوديد، زير بار قرارداد ديکته شده الجزاير رفتند؟
شته ناقد يا ناقدين محترم نکات متعددی وجود دارد که با وجودی که هنوزدر نو

برای روشن شدن توضيح می طلبند، از توضيح آن ها در می گذرم و با آوردن 
دو مطلب اساسی زير که مرکز  توجه کتاب گروگانگيری بوده اند ولی به 
راحتی در نقد دمتتا مورد بی توجهی قرار گرفته است، توضيحات خود را به 

 برم؛ پايان می
 گروگانکيری و جنگ تحميلی عراق عليه ايران  .  ۱
 دولت و سند افتخار .  ۲

 گروگانکيری و جنگ تحميلی عراق عليه ايران  . ۱۷
در . زمانی که عراق به ايران حمله کرد تمام شرايط جهانی عليه ايران آماده بود

مل بين تمام کشورهای روی زمين تنها کشور آلبانی در سازمان ملل از ع
بنا بر اين، آن دسته از کسانی که می گويند . گروگان گيری ايران حمايت کرد

آمريکا دشمن انقالب اسالمی و در صدد از بين بردن آن بود، در صورتی که 
حق را به آن ها بدهيم و بپذيريم که آمريکا چنين قصد و نيتی داشت آيا بر ما 

م و بهانه ای بدستش ندهيم و يا نبود که تمام بهانه های الزم را از او سلب کني
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اينکه بدست خودمان بهانه الزم را در اختيارش بگذاريم و خالق اجماع جهانی 
 عليه خود باشيم؟

طبيعی است که در چنين حالتی عقل سليم روش خود را بر ندادن بهانه و گرفتن 
يم آيا بايد در عقل گردانندگان رژيم شک کن. بهانه از دست دشمن استوار می کند

يا بگوييم نه آنها عقل داشتند اما عقلی فايده گرا که در اين قضيه منافع خاصی را 
 در تقابل با حقوق ملی در پشت پرده مد نظر داشتند؟

در چنين شرايطی الزم نبود که آمريکا خود طراح جنگ باشد، کافی بود که 
ر دو با چراغ سبز به عراق داده شود و شوروی نيز جبهه مخالف نگيرد و اين ه

 .بحران گروگان گيری حاصل شد و باعث خوشحالی صدام گرديد
رابطه مستقيم ميان تحريک صدام برای شروع جنگ و گروگانگيری امر 

االن که در دوران پس از صدام بسر می بريم در اين باره تا . پوشيده ای نيست
نه بر هر کسی که منصفا. بخواهی از خود آمريکايی ها سند  منتشر شده است

تاريخ پس از انقالب را مطالعه کند و منابع مختلف را ببيند به راحتی روشن 
خواهد شد که ريشه اصلی حمله عراق به ايران در اشغال سفارت آمريکا و 
بحران گروگان گيری نهفته است و خسارت جنگ، خسارتی است که در اثر 

 .بحران گروگان گيری به کشور وارد شده است
مۀ سران کشور در مورد ارزيابی پديده جنگ اين بود که در آن زمان نظر ه

همه باالتفاق جنگ عراق عليه ايران را جنگ آمريکا عليه ايران می دانستند و 
برای .  ، نظرات همه را آورده ام۲۹٥-۲۹۲من در کتاب گروگان گيری در ص 

اطاله کالم از ذکر مجدد آن در می گذرم و تنها به دو داده از آقای هشمی 
آقای : سال آن را آشکار کرده است، اکتفا می کنم ۲٥فسنجانی که بعد از ر

 ۱۳٦۳که کارنامه سال " بسوی سرنوشت"هاشمی رفسنجانی در کتاب خود بنام 
ابو خالد فرستاده ويژه ياسر عرفات آمد و نامه ای از ": است چنين می گويد

انسته عرفات آورده بود و جنگ تحميلی را جنگ آمريکا عليه ايران د
 )کتاب ۱۲۹ص(بود

آقای هاشمی رفسنجانی در اينجا پاسخ خود به ياسر عرفات به تاريخ 
 :، را می آورد۳/۱۳٦۳/۱٦

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

ليه انقالب اسالمی ايران آغاز کرده است و ادامه می نيابت از آمريکا جنگ را ع
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دهد، کشف و اظهار اين مطلب مايه اميد است ولی دير فهميدن يا دير گفتن شما 
 ) ٥٦٥همان سند، ص . (مايه تأسف

: " ، می نويسد۱۳٦۳آبان  ۱۱مجدداً آقای هاشمی رفسنجانی در يادداشت جمعه 
اياالت متحده، برنامه خود  ABCيونی در اين روز شبکه تلويز...در منزل بودم 
را به موضوع اشغال سفارت آمريکا در تهران به " نايت الين"را موسوم به 

در اين برنامه آقای . دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اختصاص داده بود
سعيد رجائی خراسانی نماينده دائم ايران در سازمان ملل، حسين شيخ االسالم 

رت امور خارجه، جودی پاول سخنگوی کاخ سفيد در دوره معاون سياسی وزا
کارتر، ابو الحسن بنی صدر رئيس جمهور مخلوع ايران و دو تن از گروگانها 

مهمترين موضع حاصل از . بنامهای مورهندکندی و باری روزن شرکت داشتند
اين برنامه، اظهارات سخنگوی کاخ سفيد در دوره کارتر و اعتراف به نقش 

جودی پاول در پاسخ به اظهارات شيخ . ر وقوع جنگ تحميلی بودآمريکا د
 :االسالم که خود از دانشجويان تسخير کننده سفارت آمريکا بود، اعالم داشت

نتيجه مشهود و آشکار گروگان گيری، جنگ ايران و عراق می باشد و بدون " 
وی در باره سخنان شيخ ." گروگان گيری، اين جنگ به وقوع نمی پيوست

وقتی ايشان از افتخار آنچه : " السالم در باره اهميت تسخير النه جاسوسی گفتا
انجام داده اند، به خود می بالند، بهتر است کمی مکث کنند و فهرست تلفات را 

بعد از ذکر نام . مطالعه بفرمائيد که دهها هزار از هموطنان ايشان کشته شده اند
." نها به خاطر حماقت من کشته شده اندهر يک از آنها، وی می تواند بگويد که آ

 )۳٦٤-۳٦۳همان سند ص(
و راست اين است که همۀ اينها جزئی از حقيقت غم انگيزی است که در کشور 
ما و بدست خودی ها به وقوع پيوسته است ولی با کمال تاسف ملت هنوز پس از 

واسطه چه نزديک سه دهه بايد در سانسور باقی بماند و نداند چه باليی و به 
 .کسانی بر سرش فرود آمده است

 دولت و سند افتخار؟. ۱۸
هر انسان شرافتمند و آزاد انديشی وقتی به عمل گروگان گيری و نتايج اسف 
انگيز آن که برای ملت ايران به ارمغان آورد، می نگرد، نمی تواند بی تفاوت 

زه پنهان اين باقی بماند و اظهار تأسف نکند و به دنبال علل و جستجوی انگي
انقالب دوم و بزرگتر از انقالب "عملی که البته آقای خمينی آن را . عمل بر نيايد
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ناميد و با آلت دست قرار گرفتن تعدادی دانشجو و غير دانشجو، از آن " اول
برای خود و کسانی که به دنبال انحصار قدرت و ديکتاتوری بودند، به عنوان 

 .هره گرفتندآتويی عليه آزادی و حقوق ملت ب
بيانيه الجزاير از نظر سياسی يک مجموعه : "آقای بهزاد نبوی که مدعی است

ديماه  ۲٥کيهان، "( افتخار آفرين برای جمهوری اسالمی است
ما پوزه آمريکا را در رابطه " ويا ) مذاکرات مجلس ۱۰، ص۱۱۱۹۲،شماره٥۹

 )همان سند."(با گروگان گيری به خاک ماليديم
ما موفق شديم به ياری خدا و همت : "نخست وزير که می گويدو آقای رجائی 

 ۲انقالب اسالمی، پنجشنبه ( "هموطنان بزرگترين مسئله تاريخی را حل نمائيم
، بخشی از سخنان آقای رجائی با گروهی از  ۲ص  ٤٥٦، شماره٥۹بهمن 

ما يک بار : "و يا در جايی ديگر) اعضای انجمنهای اسالمی شهرستان آمل
شان داديم که قادريم بزرگترين مسئله تاريخ را حل کنيم و به دنيا ثابت ديگر ن

کنيم که يک کشور انقالبی و مکتبی به اتکاء به ايدئولوژی خود می تواند در 
ما با گروگان گيری به بزرگترين دست آوردهای سياسی . مقبل ابر قدرتها باستد

يم بزرگترين قدرتهای در تاريخ اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و موفق شد
 )همان سند."(طاغوتی را به زانو در آوريم

: آيا انسان ايرانی هم آنروز و هم امروز حق ندارد از آنها و از خودش بپرسد
بهتر نبوده و نيست که به جای رجز خوانی و ادعای قهرمان سازی، مجموعه 

اين سند ای ملت : عمل را در معرض افکار عمومی قرار می داديد و می گفتيد
مگر نه اين است که معموالً . افتخاری است که برای شما به ارمغان آورده ايم

وقتی برای ملت خود افتخار می ... قهرمانان نظامی، سياسی، اقتصادی، و
آفرينند، آن افتخار را در معرض ديد عموم قرار می دهند و با تشريح جزئيات 

ختلف نبرد برده تا ملت از عمل انجام شده، ملت را با خود به صحنه های م
 .مشاهده صحنه های قهرمانانه و افتخار آفرين به وجد و شادی در آيد

در حقيقت سند افتخار مورد بحث، مجموعه بيانيه الجزاير و ضمائم و اسناد و 
مدارک حکميت و ديوان مرضی الطرفين الهه است که ميدان نبرد شما با 

ين مجموعه، نشان دهنده عمل قهرمانانه و انتشار ا. آمريکائيان به حساب می آيد
 ۲۸افتخار آفرين و چگونگی حل پيچيده ترين، مشکل تاريخ است که نه تنها در 

سال قبل، به هنگام امضای قرارداد الجزاير و اجرای آن شهامت و جرأت پيدا 
نشد که آن را برای اطالع عموم منتشر سازند، حتی امروز نيز از انشار درست 
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ترس دارند و مردم را تا به امروز از اين حق خدادادی خويش  و کامل آن
مجموعه بيانيه الجزاير و ضمائم آن که صحنه عمل قهرمانانه . سانسور کرده اند

اين هم نوع . شماست، همچنان سری و جزء اسرار دولتی به شمار می آيد
 !جديدی از خلق قهرمانان سری و پنهانی ويژه جمهوری اسالمی است

. ن مجموعه  انتشار پيدا کرده بود، ديگر الزم به رجز خوانی و ادعا نبوداگر اي
متخصصان و پژوهشگران و حقوقدانان با در دست داشتن اسناد و مدارک، 
جزئيات آن را ترسيم کرده، و هنرمندانی پيدا می شدند که نظير فيلمهای مستند 

 .آن را به معرض تماشای عموم قرار دهند... تاريخی و
حال ديده نشده است که اعمال افتخار آفرين و قهرمانانه را از ديدعموم مکتوم تا ب

اما در عوض هميشه اين گونه بوده است که قريب به تمام اعمال . نگه دارند
خائنانه، سعی شده است از ديدها مخفی بماند، مگر اينکه به نحوی مطلعين در 

 .زمانهای ديگر آن را فاش کرده باشند
وجود تمامی درددلها و افسردگی ها که آدم ناخودآگاه از نوع مواجه  در پايان با

برخی از هموطنانش که خودشان نيز مستقيم و غير مستقيم قربانی جريان 
گروگانگيری شده اند، پيدا می کند، از ناقد يا ناقدين محترم کمال تشکر و سپاس 

مهجور  دارم که با نقد خود سعی کردند که گوشه های حساسی از تاريخ
بدان اميد که آنچه را من در . کشورمان بيش از اين در تاريکی و ابهام باقی نماند

نقِد ، نقد اين هموطنان تاريخ پژوه آورده ام چيزی جز تبادل آزاد اطالعات و 
 . انديشه به منظور روشن شدن بيشتر مسائل تاريک تلقی نکرده و نخواهند کرد

 وغ، استبداد و ستمگریبه اميد ايرانی آزاد از در      
 ۱۳۸۷ارديبهشت  ۲۰محمد جعفری، لندن  

 
  نظر به اينکه اين نکته شايان ذکر است  که دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، 

در قالب سی دی، هم به شکل کتابچه و هم به صورت  متن نقد وبررسی خود را
ق اين بود که متن اينترنتی در وبسايت رسمی دفتر، نشر عمومی يافته بود وح

در اين جا (نقِد نقد را هم عالوه بر اينکه بر مبنای موازين حقوق دينی و عرفی 
می بايست در وبسايت دفتر منتشر شود وهم به نظر همه ) قانون مطبوعات

کسانی که متن نقد وبررسی دفتر را مستقيماً از سوی مسئوالن دفتر دريافت 
د انتشار متن فوق شاه حتی ولی ما.  رسدب...) مانند مسئوالن سياسی و(کرده اند 
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ار عمومی متن در و به همين علت تصميم با انتش در وبسايت دفتر هم نشديم
 . گرفته شدوبسايتهای ديگر 

 

 :ها پيوست
 

۱ پيوست  شماره  
دانيد که اين  شما عزيزان از هر کس بهتر می«: ـ همانگونه که آقای خمينی متذکر شده است«

چون زهر کشنده است ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای تصميم برای من 
کنم،  اسالمی اگر آبروئی داشته باشيم خرج می صيانت از دين او و حفاظت از جمهوری

خداوندا ما برای دين تو قيام کرديم و برای دين تو جنگيديم وبرای حفظ دين تو آتش بس را 
  ۸۹».کنيم قبول می

آقای خمينی که مدعی است به خاطر رضای خدا و صيانت از دين او و حفظ 
کند و اگر آبروئی داشته باشد در اين راه  جنگد و صلح می کند، می اسالمی قيام می جمهوری
 کند، آيا در بيان خود صادق است؟  خرج می

و حفظ  داند که يکی از مهمترين ارزشهای دين کند، حتماً می کسی که چنين ادعايی می
و صيانت از آن، وفای به عهد است آيا وی به يکی از وعده و قول و قراری که در پاريس به 

شود گفت که بعد از  ملت ايران در برابر انظار جهانيان داد، عمل کرد؟ به ضررس قاطع می
 : به قدرت رسيدن عکس تمام آن را انجام داد

اوست، راه و روشهای نادرستی را به ـ چگونه کسی که مدعی رضايت خدا و صيانت از دين 
من ممکن است ديروز حرفی زده باشم و امروز حرف «: گويد دهد و می خورد ملت می

ام بايد  ديگری و فردا حرف ديگری را، اين معنا ندارد که من بگويم چون ديروز حرفی زده
 ۹۰».روی همان حرفی باقی بمانم

تواند قراردادهای شرعی را که خود  حکومت می«: گويد ـ چگونه کسی که آن ادعا را دارد می
با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد يک جانبه 

 ۹۱».لغو کند
هللا صل هللا عليه و آله و  ای از واليت رسول حکومت که شعبه«: گويد ـ کدام دين است که می

مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه حج  سلم است، يکی از احکام اوليه اسالم است و
هر امری را چه عبادی يا غيرعبادی که جريان آن مخالف مصالح ... تواند حاکم می... است

  ۹۲»اسالم است، از آن مادامی که چنين است جلوگيری کنند
 اگر يک در ميليون احتمال، يک احتمال بدهيم که حيثيت اسالم با«: گويد کدام مسلک می

بودن فالن آدم يا فالن قشر در خطر است، ما مأموريم که جلويش را بگيريم، تا آن قدری که 
خواهند به ما بگويند که کشور ماليان حکومت آخونديسم و از اين  توانيم هر چه می می
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که ما را از ميدان به در کنند،  ای است برای اين زنند، و البته اين هم يک حربه حرفهايی که می
 ۹۳».رويم ، از ميدان بيرون نمیما نه

اينها که فخر «: گويد شمرد و می ـ کدام دين و صيانت از آن، تهمت به مسلمانان را جايز می
الدين  هنگامی که آقايان جالل«و  ۹٤»او هم مسلم نبود] يعنی مصدق[کنند به وجود او  می

پرداخت وجوه فارسی و دکترعلی شريعتمداری از مشاهدات و اطالعات خويش در مورد 
 ۹٥»شرعيه توسط مصدق سخن گفتند و صراحتاً حکم امام به نامسلمانی مصدق را نقد کردند

که بدرگاه خداوند استغفار کنند و اعالن کنند که من اشتباهی فهميده بودم و گفتم که  بجای اين
 ۹٦»در مقابل توصيه کردند که اين بحث ادامه پيدا نکند«ايشان، . مصدق مسلمان نيست

نماينده مجلس شورای اسالمی که بنا به گفته خودش  ۸ـ کدام آئين و شريعت است که وقتی 
خواهند که بيايد، در مجلس و در مورد سفر مک  عصارۀ ملت هستند از وزير امورخارجه می

من هيچ توقعی نداشتم «: گويد کند و می فارلين توضيح بدهد، آنها را از هستی ساقط و خفه می
شان در نظر من پوچند لکن بعضی از اين اشخاص که  اشخاص، ولو بعضیاز بعضی اين 

لحن شما در آن چيزی که به مجلس داديد، از لحن اسرائيل ... سابقه دارند هيچ توقع نداشتم
  ۹۷».نشينان آن جا تندتر است تندتر است، از لحن کاخ

من «: گويد ه از دين خدا میـ توبه و استغفار را که بايد بدرگاه خداوند کرد، کدام صيانت کنند
کند، ـ من ـ حاال هم بروند توی راديو، بروند توی  کنم، اسالم قبول می حاال هم توبه را قبول می

 ۹۸»...تلويزيون، توبه کنند بگويند ما خطا کرديم، اشتباه کرديم
بهه من باز کار ندارم به ج«گويد  ـ کدام صيانت کننده از دين خدا در يک سخنرانی ابتدا می

اينها «: گويد سپس می  ۹۹». ...ملّی، با اينکه بعضی افرادش شايد باشند که مسلمان باشند
 ۱۰۰».مرتدند، جبهه ملّی از امروز محکوم به ارتداد است

کند و  ای هزاران زندانی را صادر می کدام کس به خاطر رضای خداوند، حکم قتل فله
 ۱۰۱.زان به گورستان بفرستنددهد که آنها را مانند برگ خ بدست سه جالد می

کند و وقتی  اش حتی بدون تشکيل دادگاه صوری حکم قتل صادر می ـ کدام خداپرستی قاضی
دهد آنچه کرده است  پرسند که چرا اينهمه اعدام کردی، پاسخ می در مقام بازخواست از او می

 ۱۰۲.نها زدبدستور امام بوده است و امام نيز لب از لب نگشود و مهر تأييد بر همۀ آ
کند و منتظری را  وزير دولت امام زمان می ـ کدام مسلمان است که آقای بازرگان را نخست

وهللا قسم با . َوهللا قسم من با انتخاب شما مخالف بودم«: گويد قائم مقام رهبری و بعد می
صدر رأی ندادم و  وزيری بازرگان مخالف بودم وهللا قسم من به رياست جمهوری بنی نخست

  ۱۰۳».در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم
ـ حافظ و صيانت کننده کدام دين برای کوبيدن مسلمانانی که به اعمال بعضی از اشخاصی که 

کنند و به جرم و جنايت  تحت عنوان مکتب و مکتبی و با چماقداران به اجتماعات حمله می
مکتبی يعنی اسالمی، . کنند سخره میشود مکتبی، آقايان م تا گفته می«: گويد پردازند، می می

اگر متعّمد باشد، مرتد فطری است و . کند کند اسالم را مسخره می آن که مکتبی را مسخره می
اش داده بشود، خودش هم بايد مقتول  زنش برايش حرام است، مالش هم بايد به ورثه

 ۱۰٤».باشد
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هيئت سه نفره که برخالف  داری است که برای صورت قانونی بخشيدن به حکميت ـ کدام دين
مسئوليت خويش عمل کردند، همچنانکه ابوموسی اشعری نسبت به حضرت امير عمل کرد، 

که در فشار ابوموسی  حضرت امير در عين حالی«: گويد گذارد و می از امير مؤمنان مايه می
کن خواست يک کس ديگر را تعيين کند، ل خواست تعيين کند، ايشان می نمی. را تعيين کرد

فشار آوردند دوستان خودش، همان دوستانی که بايد حضرت امير از آنها فرياد کند، فشار 
آوردند که نه، ابوموسی برای اين کار خوب است، حضرت ابوموسی را تعيين کرد، بعد که 

خواستند نقض کنند، حضرت امير مقاومت  ها می ابوموسی آن حکميت را کرد، همين دوست
َکم، حکم کرده بودند بر ضد حضرت امير، يعنی حضرت امير را از کرد و گفت حاال که حَ 

خالفت به حسب اين حکميت خلع کردند و معاويه را به حسب اين حکميّت نصب کردند، 
که اين حکميت بوده است و ما بايد به آن احترام قائل بشويم، در : حضرت امير فرمود

 ۱۰٥».که بر ضد او بود صورتی
داند هنگامی که خوارج در مقابل حضرت ايستادند و گفتند چرا  آيا آقای خمينی نمی

با حکمان «: حضرت از جمله به آنها فرمود. حکميت را پذيرفتند و حکميت از آن خداست
ناچيز . کند دارد زنده بدارند و آنچه را قرآن ناچيز می شرط نهاديم که آنچه قرآن زنده می

کند مخالفت کنيم، اگر جز اين کنند از  ن حکم میتوانيم با حکميتی که قرآ بدارند و ما نمی
که رأی حکمين اعالن شد، حضرت علی با آن مخالفت کرد  بعد از اين ۱۰٦».حکمشان بيزاريم

دليل و به  اين دو خطاکار که بعنوان َحَکم برگزيديد حکم خدا را رها کردند و بی«: و گفت
رعايت نکردند و بخالف قرآن رأی ناحق و مطابق دلخواه خود ُحکم کردند و حکم خدا را 

دادند و خدا و پيامبر و مؤمنان پارسا از آنها بيزارند برای جهاد آماده شويد و مهيای حرکت 
 ۱۰۷».باشيد و به اردوگاههای خودتان برويد

که رأی حکميت اعالن شد، نه تنها حضرت با آن  داند که بعد از اين آيا آقای خمينی نمی
نپذيرفت بلکه با آن به مخالفت برخاست و اعالن کرد که آماده جهاد با موافقت نکرد و آن را 

حاال که َحَکم حکم کرده بودند بر ضد حضرت «: گويد حال آقای خمينی می. معاويه شويد
امير، يعنی حضرت امير را از خالفت به حسب اين حکميت خلع کردند و معاويه را به حسب 

ودند که اين حکميت بوده است و ما بايد به آن اين حکميت نصب کردند، حضرت امير فرم
اگر اين اندازه نداند که . داند ؟ قطعاً می۱۰۸».احترام قائل شويم، در صورتی که بر ضد او بود

 . شود بطور خودکار از شيعه علی بودن خارج و پيرو روش معاويه می
واريخ شيعه در مورد حکميت و برخورد حضرت علی بعد از اعالن رأی َحَکمان، تمام ت

» مرّوج الّذهب و معاون الجوهر«و سنی متفق القولند که من خالصه آن را از تاريخ 
 . ابوالحسن علی بن حسين مسعودی ذکر کردم

اگر اندکی از راه عبرت به اين ليست مختصر نگاه کنيد، به اين نتيجه خواهيد رسيد که 
دينی که آقای خمينی برای آن قيام کرده، جنگيده و صلح کرده، دين قدرت و ايجاد ملک و 
پادشاهی در لباس روحانيت و واليت فقيه است و نه دين خدا که دين آزادی و رهايی بشريت 

 » .و ظالم است از قدرتهای ستمگر
 



 ٥۸۹        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

 :نمايه
 .از نامه آقای خمينی در مورد قبول آتش بس .۸۹
 .۱۷۸، ص ۱۸صحيفه نور، ج  .۹۰
 .۱۷۰، ص ۲۰همان سند، ج  .۹۱
 .همان سند .۹۲
 . ۲۱۲ـ  ۲۱۱ص  ۱۶همان سند، ج  .۹۳
 .۱۵، ص ۱۵همان سند، ج  .۹۴

 .۱۴۸، ص ۱۳۷۹تلقی فاشيستی از دين و حکومت، اکبر گنجی، چاپ پنجم  ۹۵٫
 . همان سند .۹۶
 .۱۴۶همان سند، ص  .۹۷
 .۱۹، ص ۱۵صحيفه نور، ج  .۹۸
 .۱۱همان سند، ص  .۹۹

 .۱۹همان سند، ص  .۱۰۰
ـ  ۳۰۶هللا منتظری، ص  ای، نگاه کنيد به خاطرات آيت در مورد اين اعدامهای فله .۱۰۱
 . شود در اينجا فقط فرمان آقای خمينی آورده می. اين مکاتبات بسيار گوياست. ۳۰۱
 تعالی  بسمه

در موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق است حکمش اعدام است، سريعاً 
ها در هر صورت که حکم  کنيد، در مورد رسيدگی به وضع پرونده دشمنان اسالم را نابود

 . سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است
 . ۳۰۲ص » هللا الخمينی روح
چندين . ۱۹۸ـ  ۱۹۹، ص ۱۳۸۰خاطرات خلخالی، جلد دوم، ايام انزوا، چاپ اول  .۱۰۲

ها  ايشان در تمام آن ها، مصاحبه بعمل آمده است و بار با وی در مورد اعدامها و مصادره
 . ام به امر امام بوده است پاسخ داده است، که هر چه کرده

 ۳۲۳، ص ۲۰۰۱هللا منتظری، چاپ انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  خاطرات آيت .۱۰۳
 .۳۲۲ـ 

 . ۶/۳/۶۰، سخنرانی ۲۴۳، ص ۱۴صحيفه نور، ج  .۱۰۴
 .۲۵/۳/۱۳۶۰، سخنرانی ۱۳ـ۱۴، ص ۱۵صحيفه نور، ج  .۱۰۵
و قريب به همين  ۲۵۸۵تاريخ طبری، ج ششم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص  .۱۰۶

و ساير تواريخ آمده  ۹۱مضمون در تاريخ يعقوبی، جلد دوم، ترجمه دکتر ابراهيم آيتی، ص 
 .است

ُمّروج الّذهب و معاون الجواهر، ابوالحسن علی بن حسين مسعودی، ترجمه  ۱۰۷٫
 .۷۶۱ابوالقاسم پاينده، جلد اول، ص 

 .۲۵/۳/۱۳۶۰، سخنرانی ۱۳ـ۱۴، ص ۱۵صحيفه نور، ج  .۱۰۸
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 ۲پيوست  شماره 
 آشکار شدن حقيقت« 

 انتخاب مکتبی و عصبانيت آقای خمينی
 ٦شايد برای بسياری اين سؤال بوجود آمده باشد که چرا آقای خمينی در سخنرانی 

آشکار ضد دينی خود را خرداد خود، تا اين حد عصبانی شده بود که از فرط عصبانيت حکم 
شود مکتبی آقايان  می تا گفته «: برای انتخاب قدرت و حفظ و نگهداری آن، صادر کرد و گفت

کند اگر متّعمد باشد مرتد  که مکتبی را مسخره می کنند، مکتبی يعنی اسالمی آن مسخره می
ايد مقتول اش داده شود، خودش هم ب فطری است و زنش بر او حرام است مالش بايد به ورثه

و بعد از اين سخنرانی آقای خمينی چه دقيق و بحق مرحوم مهندس بازرگان در » .باشد
اش متذکر شد و قريب به اين مضمون گفت، ممکن است از اين ببعد، تنها مايملک، همسر  نامه

 .بدست، در رختخواب از چنگمان بدر آورند ۳حاللمان را چند ژـ
ای بود که در روزنامه انقالب اسالمی،  سرمقاله از جمله عصبانيت آقای خمينی بعلت

و اين مطلب او را بيش از . ، درج گرديده بود»انتخاب مکتبی«، تحت نام ٦۰خرداد  ٥در 
 . پيش خشمگين ساخته بود

برای چرائی درج آن سرمقاله بايد که چند روزی به عقب برگردم و بطور مختصر و 
اداری مالی وزارت خارجه آقای حسين صادقی ، تحت فشرده بلوائی را که با دستياری معاون 

 :عنوان سرقت اسناد وزارت خارجه ساخته بودند، توضيح دهم
نژاد نماينده دفتر رياست جمهوری با  ، آقای مرتضی فضلی٦۰ارديبهشت  ۲۷در روز 

معرفی نامه کتبی و اجازه مقامات مسئول مملکتی که مأمور رسيدگی و مطالعه پرونده 
رود و  ها بوده، به وزارت خارجه می ها، در وزارت خارجه و ساير وزارتخانه دهپاکسازی ش

ای که تدارک ديده شده بود، ايشان به اتفاق آقای اسماعيل ناطقی که مديرکل  در آنجا با توطئه
ها را تحت  کنسولی وزارت خارجه و هم رئيس اداره پاکسازی آن وزارت خانه بوده است، آن

کنند و برای  بندی شده وزارت خارجه ايران دستگير و بازداشت می قهنام سرقت اسناد طب
، روزنامه جمهوری اسالمی، اطالعيه ٦۰ارديبهشت  ۲۹شنبه،  اولين بار صبح روز سه

 : ای از آن به قرار زير است وزارت خارجه را پيرامون اين مسئله درج کرده که گوشه
نژاد باتفاق  نام مرتضی فضلیارديبهشت ماه جاری فردی ب ۲۷صبح روز يکشنبه «

های افراد پاکسازی شده فتوکپی تعداد  شخص ديگری با عنوان مأمور رسيدگی به پرونده
بندی شده و سری را با تبانی يکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت  زيادی از اسناد طبقه

نتظامی رسيده و جريان بالفاصله باطالع مقامات ا. کردند خارجه برداشته و به خارج حمل می
 »...به دستگيری نامبرده منجر شد

نژاد و ناطقی، دفتر رياست جمهوری طی  پس از انتشار خبر دستگيری آقای فضلی
ای بشدت مسئله را تکذيب کرد و اعالم نمود که اين عمل توطئه ديگری است که عليه  اطالعيه

د،  توطئه و دستگيری با که معلوم گردي بعد از اين. رياست جمهوری ترتيب داده شده است
دستياری آقای حسين صادقی معاون اداری مالی وزارت خارجه و با حکم دادستانی انقالب 

چند نفری دست بکار شدند تا از پيشينه آقای صادقی و . اند تهران آقای الجوردی دستگير شده
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زی از سابقه انگيزه اين عمل اطالعاتی بدست آورند و خوشبختانه توانستند در فاصله چند رو
و گذشته آقای صادقی تهرانی معاون اداری مالی وزارت خارجه تحقيقاتی بعمل آورند، نتيجه 

داستان «، تحت نام ٦۰خرداد  ٥شنبه  تحقيقات بعمل آمده در سرمقاله انقالب اسالمی، سه
انتشار پيدا کرد که خالصه آن » مکتبی«اسناد وزارت خارجه ساخته کيست؟ انتخاب » سرقت

 : شرح زير استبه 
بعنوان  ۱۳٥۰ـ حسين صادقی ، دارای ليسانس خدمات اجتماعی است، در سال ۱

 . مددکاری اجتماعی در اداره کل بنادر و جزاير خليج فارس آغاز بکار کرده است
که همه  ، يک ماه قبل از پيروزی انقالب، زمانی۲۱/۱۰/٥۷ـ نامبرده در تاريخ ۲

ه استخدام قطعی دانشگاه بعنوان فهرست نويس کتابخانه مشغول مبارزه و اعتصاب بودند، ب
هللا صادقی نيارکی، شماره  مرکزی دانشگاه در آمده، نام پدر او امير و اسم دقيق او عين

سند شماره . (باشد می ۱۳۳٦۲۲۲ـ٥، صادره از تهران و شماره استخدامی وی ٤٤۰شناسنامه 
 )۸، از روزنامه انقالب اسالمی ص ۲۷

بالفاصله پس از انقالب در دانشگاه با تشکيل انجمن اسالمی، درصدد ـ اين شخص ۳
کسب قدرت و مقام برآمده و با وجودی که يک کارشناس ساده فهرست نويسی بوده وسيله 

سند . (شود مديريت موقت دانشگاه به سمت سرپرستی امور عمومی دانشگاه منصوب می
 ) ۲۸شماره 

مومی دانشگاه تهران موافق روزنامه ـ آقای صادقی به سمت سرپرستی امورع٤
، اعالن جرمی عليه مديران مستعفی دانشگاه داده که در ۲۸/۲/٥۹جمهوری اسالمی مورخ 

 .ها را به انواع جرائم مالی و سوءاستفاده متهم کرده است آن، آن
ـ ايشان در سمت و فعاليتهای جديد خود، يکی از کارمندان خويش را بنام نظر علی ٥

، بعلت خدمات شايسته وی، در يک ساله اخير انقالب، مورد ۱۱/۱/٥۹اريخ صالحی در ت
 )۲۹سند شماره . (تشويق و تقدير کتبی قرار ميدهد

که آقای صالحی آنطور که آقای صادقی خواسته، به زير فرمان  ـ اما نظر به اين٦
ه مديريت آقای صالحی ب ۱۹/۳/٥۹نرفته و با ايشان کشمکش پيدا کرده است و لذا در تاريخ 

پاشی و نفاق افکنی  دانشگاه نوشته و توضيح داده است که آقای صادقی در دانشگاه کارش سم
 . کند بين کارمندان است و با نامه خود بعضی از اعمال او را رو می

و به امضای انجمن اسالمی کارکنان دانشگاه  ۱۸/۳/٥۹ـ آقای صادقی در تاريخ ۷
نفر از کارکنان دانشگاه را تصفيه و حکم  ۸باشد،  که صالحيت قانونی داشته بدون اين

کند که از جمله آنان همين آقای نظر علی صالحی است که در  اخراجی آنان را صادر می
نفر در روزنامه  ۸اطالعيه تصفيه اين . از ايشان تقديرنامه کتبی گرفته است ۱۱/۱/٥۹تاريخ 

 ) ۳۰سند شماره . (کند تشار پيدا می، ان۱۸/۳/٥۹جمهوری اسالمی و صبح آزادگان در تاريخ 
نفر از کارکنان اخراجی که از جانب آقای صادقی مفسد شناخته شده بودند، از  ٥ـ ۸

، بموجب حکم ۱۲/۲/٦۰پای ننشسته و به دادگستری شکايت کردند و سرانجام در تاريخ 
ادگاه د ٤٦، شعبه ۱۸۲الی  ۱۷۷، شماره دادنامه ۱۳۱۱تا  ۱۳۰۷ـ ٥۹/۱۰٦۸شماره پرونده 

 ٦۱قانون مجازات عمومی، آقای صادقی به  ۲٦۹عموم تهران و به استناد بند ب از ماده 
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لایر  ۱٦۰۰لایر به هر يک از شاکيان مذکور و  ۲۰۰ر۰۰۰روز حبس جنحه و پرداخت 
 . گردد بابت هزينه دادرسی محکوم می

تهران، عليه  اسفند دانشگاه ۱٤که آقای صادقی، پس از حادثه چماقداری  ـ نظر به اين۹
رياست جمهوری فعاليت داشته و از جمله گرداننده تحصن مشهور کتابخانه دانشگاه بوده 

وی به پاس خدماتش، در همان تاريخی که حکم محکوميتش از طرف دادگستری صادر . است
، از دانشگاه تهران، حکم انتقال گرفته است و البته در ۱۲/۲/٦۰شود، در همان تاريخ  می

شده، منتها با همان نام پدر، با همان  ل و بنابه ضرورت، اسم کوچکش عوض حکم انتقا
به » هللا عين«شناسنامه و با همان شماره استخدامی و در اين دگرديسی و تغيير هويت از 

وزير مکتبی به سمت معاون اداری  شود و از جانب آقای رجائی نخست مبدل می» حسين«
 )۳۱سند شماره . (شود مالی وزارت خارجه منصوب می

، تبريکی برای ايشان به چاپ ۲۹/۲/٦۰ـ روزنامه جمهوری اسالمی در تاريخ ۱۰
وزير  ضمن تشکر از برادر مبارز و مکتبی آقای رجانی نخست«: نويسد رسانده و می

نمايند، موفقيت روز  جمهوری اسالمی که معتقد و مؤمن و انقالبی را شناسائی و انتخاب می
سند (» .تداوم و پيشبرد اهداف انقالب ايران از خداوند متعال خواستاريم افزونتان را در راه

 )۳۲شماره 
هللا صادقی نيارکی که هم اکنون حسين صادقی نيارکی  ـ و بد ين ترتيب آقای عين۱۱

اند و از جمله  جديد مشغول شده» مکتبی«شده است، در وزرات خارجه مکتبی، بخدمات 
ايشان کارگرانی اصلی جنجال سرقت اسناد وزارت خارجه عليه رياست » مکتبی«اعمال 

های باالتری را نزد سران جمهوری  صعود به قلهجمهوری است که بدين ترتيب موجبات 
 . اسالمی فراهم آورده است

و بدين علت مقاله تحقيقی، همراه با اسناد و مدارک که تمامی آن در اختيار آرشيو 
انتشار پيدا کرد، تا نشان داده شود، » انتخاب مکتبی«روزنامه قرار گرفته بود، تحت عنوان 

وزير و ساير سردمداران جمهوری اسالمی از چه قماشی  ستاين آقای مکتبی مورد عنايت نخ
بوده است و چرا و به چه منظور توطئه سرقت اسناد را در وزارت خارجه تدارک و 

ای از هزاران مورد شبيه به آن و صد بدتر از  سرپرستی کرده است و تازه اين مورد، نمونه
 . آن است

ه آقای خمينی را بر آشفت و در هاست که از جمل»مکتبی«گونه  رو شدن چهرۀ اين
خرداد خود، نمايندگان مجلس تحت امر، سردمداران و فرماندهان چنين افراد  ٦سخنرانی 

را به خدمت هر چه بيشتر فراخواند و با چراغ سبز دادن، به آنان فهماند که نگران » مکتبی«
حتی .  واهد رفتنباشند و بدانند که آقای خمينی انتخاب خود را کرده است وتا آخر خط خ

 ۳٥اگر «های قبل خود بگذرد و بگويد  برای حفظ و استقرار قدرت آماده است که از گفته
و از تهمت نامسلمان زدن، به مرحوم دکتر محمد مصدق »  گويم نه ميليون بگويند آری من می

 » .دهد و مرتد خواندن جبهه ملی و ديگران نيز باکی به خود راه نمی
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 ۳پيوست  شماره 
ظهور و سقوط ضد انقالب که دادگستری جمهوری  ۱۳٥۹کتاب غائله چهاردهم اسفند «

آن را منتشر کرده است از طرح کودتا عليه  ۱۳٦٤اسالمی، شورايعالی قضايی در سال 
 . دارد برمی  رياست جمهوری پرده

جمهور قانونی کشور است، دفتر و محل سکونت وی در  صدر رئيس که آقای بنی و با اين
آيد و عمالً وی را مجبور به اختفا  به محاصره سپاه و کميته در می ٦۰خرداد  ۲۱تاريخ 

 : کنند می
 ۱۳۷صدر را به اختفای کامل ببرد و از لحظه و انتشار حکم حکم امام کافی بود که بنی«

در از کليه اقتدار خويش منعزل گرديد و محل سکونت و محل کار وی به تصرف ص عمالً بنی
 »۱۳۸.سپاه و کميته درآمد

سال در ايران  ۲٥"با توجه به مطلب صريح فوق آقای داود علی بابائی نويسنده تاريخ 
مصاحبه هاشمی "در مورد عزل آقای بنی صدر از رياست جمهوری تحت نام " چه گذشت؟

عزل بنی : "می نويسد  ۱٤٤صفحه  ٦، جلد "۱۳٦۰بهمن ۳زنامه اطالعات رفسنجانی با رو
آنها می توانستند اعتراض خود را در يک تظاهرات آرام بيان . صدر، يک حرکت قانونی بود

کنند و يا حداقل در روزنامه هاشان بردارند و بنويسند مگر نمی شد بدون ايجاد اخالل، حرف 
اسلحه و شورش و آتش زدن همراه می کنند در واقع  زد و انتقادکرد؟ وقتی کار را با

اين حرکت، ممکن بود همه . مترصدند تا جنگی به مراتب بدتر از جنگ تحميلی راه بيندازند
 ."چيز را به آشوب بکشاند و مسلماً از حد يک اعتراض سياسی و انتقاد گذشته بود

می شود که آقای علی معلوم " سال در ايران چه گذشت؟ ۲٥"جلد کتاب  ۷با توجه به 
بابائی اوالً خود آنزمان را درک و رويت نموده و ثانياً اهل تاريخ و علم و اطالع از مسائل 
تاريخی آن دوران بوده است ثالثاً ايشان از بسياری امور ديگر اطالع داشته که به هر دليل آن 

 .ها را  به رشته تحرير در نياورده است
، حزب جمهوری اسالمی با چراغ ۱۳٦۰خرداد  ۱۷در : آيا ايشان مطلع نبوده است که

سبز آقای خمينی و بدست دادستانی انقالب اسالمی مرکز، فله ای روزنامه های انقالب 
 :بنابراين. را تا اطالع ثانوی تعطيل اعالم نمود... اسالمی، ميزان، خبرنامه جبهه ملی، 

دارند و بنويسند مگر يا حداقل در روزنامه هاشان بر: " وقتی شما می نويسيد -۱
البته حتما اذعان داريد که " نمی شد بدون ايجاد اخالل، حرف زد و انتقادکرد؟

روزنامه ها، فله ای بدستور دادستانی انقالب اسالمی مرکز تعطيل شده بودند و 
 !از جمله مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمی، در زندان بود

نها می توانستند اعتراض خود را آ. عزل بنی صدر، يک حرکت قانونی بود"  -۲
خرداد  ۲۱البته شما می دانستيد که در روز " در يک تظاهرات آرام بيان کنند
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قانونی اين کشور بود و صوری  ، هنوز آقای بنی صدر رئيس جمهور ۱۳٦۰
هم هنوز طرح عدم کفايت سياسی وی به مجلس نيامده و به زعم شما هم قانوناً، 

، ظهور ۱۳٥۹اسفند  ۱٤غائله "اما حسب کتاب . بودهنوز ايشان رئيس جمهور 
و ساير منابع و گفته بسياری از زعمای جمهوری اسالمی " و سقوط ضد انقالب

دفتر رياست جمهوری و شخص ايشان محاصره شده  ۱۳٦۰خرداد  ۲۱در روز 
و مصونيت جانی از وی رخت بر بسته بود و باالاجبار وی را ودار به اختفا 

 .نمودند
که جبهه ملی دعوت به تظاهرات آرام  ۱۳٦۰خرداد  ۲٥بر اين در روز  عالوه -۳

!" جبهه ملی از امروز مرتد است"نموده بود، مگر آقای خمينی اعالم ننمود که 
و به نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان هم، از (... و باز نقل به مضمون 

شود که آنها نيز  راديو تلويزيون اعالم نمود که از اين تظاهرات اعالم انزجار
آيا اينگونه بيان ) از ترس خمينی در اعالميه ای تظاهرات را محکوم نمودند

تاريخ، تحريف آشکار رويدادهای تاريخی نيست؟ ممکن است آقای داود علی 
بابائی پاسخ بدهد من خود، اظهار نظری ننموده ام و تنها مصاحبه آقای هاشمی 

: ر آقای داود علی بابائی مسلم است کهوقتی ب. رفسنجانی را منعکس نموده ام
آنچه ايشان بيان نموده دروغ محض و تحريف تاريخ است، آيا نبايد آقای داود 
علی بابائی که مصاحبه آقای رفسنجانی را در تاريخ ثبت ميکند، متذکر شود که 

 ! ايشان اينطور بيان نمودند، اما شرايط آن بود که شرح آن گذشت
نيل به اهداف و مقاصدی که در سر داشته و به منظور آقای رفسنجانی برای  -٤

دنبال نمودن آنها در انحراف افکار عمومی و برای جلوه دادن سيستم دمکراسی 
و آزادی خواهی و صورت قانونی دادن به کودتادی انجام شده، به دروغ 

، آنگونه که آقای داود علی ۱۳٦۰بهمن   ۳پردازی و تحريف وقايع در مصاحبه 
جلد  ۷نويسنده "اما شما آقای داود علی بابائی. ثبت نموده، پرداخته است بابائی

سال با به رشته تحرير در آوردن  ۲٥پس از گذشت !" ساله ۲٥کتاب تاريخ 
وقايع آنزمان بر بيان حقايق چشم پوشيده و بر دروغ پردازی آقای رفسنجانی 

بت آن در تاريخی صحه گذاشته که البته اين مهم به دور از بيان واقعيات و ث
است که به نگاشتن آن همت گمارده ايد، اين عمل شما بمراتب از دروغ و کذب 
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 ». پراکنی آقای رفسنجانی برای جامعه خطرناکتر است
 :نمايه
صدر از فرماندهی کل نيروهای  منظور حکم آقای خمينی مبنی بر عزل آقای بنی .۱۳۷

 .مسلح است
ور و سقوط ضد انقالب، دادگستری جمهوری ظه ۱۳۵۹غائله چهاردهم اسفند  .۱۳۸

 . ۶۸۶، ص ۱۳۶۴اسالمی ايران، چاپ اول 
 

 ۴پيوست  شماره 
  کاشانی و دولت کودتا«

ای در مورد دو جلد کتاب  در اينجا مناسب ديدم که برای اطالع خوانندگان چند نکته
الدين مدنی تأليف و تنظيم کرده است  را که آقای دکتر سيدجالل» تاريخ سياسی معاصر ايران«

 : ياددآوری کنم
ـ بنا بگفته صاحب کتاب تاريخ معاصر، کتاب سلسله درسهايی بوده که بنابه درخواست ۱

پ نامجو که اولين فرمانده دانشکده افسری در جمهوری اسالمی بوده، وسيله ايشان به سرتي
شده است و ابتداء توسط دانشکده افسری و مخصوص دانشجويان آن  دانشجويان تدريس می

در دو » شورای تبليغات اسالمی«دانشکده چاپ گرديده و سه جلد بوده است و سپس وسيله 
  .جلد انتشار پيدا کرده است

ـ کتاب که در حقيقت در تبيين خط کاشانی ـ آيت تنظيم گرديده، دارای تحريفات تاريخی ۲
چندی در جهت تخريب مصدق و طرفداران وی و غلبه دادن خط کاشانی ـ بقايی بر خط 

 : کنم مصدق است که از باب نمونه به دو مثال اشاره می
مرداد هم با  ۲۸مذهبی بعد از  هللا کاشانی که در رأس جناح آيت«: نويسد الف ـ وی می

های زاهدی و عالء مخالفت کرده بود و در زمان عال تا مرز اعدام پيش رفته  حکومت
 » ۱۰۹.بود

بود در  ۳۱تير  ۳۰بقايی که از گردانندگان اصلی «: گويد در مورد بقايی نيز می
که در روزهای  هللا کاشانی بود و تا به آنجا پيش رفت اختالف با دکتر مصدق به همراه آيت

برد گرچه او در همان روزهای اوليه  آخر حکومت دکتر مصدق در بازداشت به سر می
حکومت زاهدی به مخالفت با وی برخاست و اين مخالفت به تبعيد و زندان در تمام طول 

وزيری زاهدی انجاميد اّما مخالفتهای او در يک سال آخر حکومت مصدق از عوامل  نخست
مرداد پيش آوردند و  ۲۸ه شد و با وضعی که دولتهای بعد از کودتای سقوط مصدق شناخت

 »   ۱۱۰.جاهت ملی خود را از دست داد
هللا کاشانی در چه تاريخی بعد از کودتا با  نويسنده با مشخص نکردن اينکه آيت

هللا  حکومت زاهدی به مخالفت برخاست، قصد دارد به خواننده چنين القاء کند که اوالً آيت
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انی مخالف کودتا بوده و ثانياً بالفاصله بعد از کودتا، عليه دولت کودتا به مخالفت کاش
 . برخاسته است

 ۲۸هللا کاشانی را با دولت کودتا، بعد از  برای روشن شدن ذهن خوانندگان روابط آيت
 : آورم مرداد به ترتيب می

 ۱۰۱۹، شماره ۱۳۳۲شهريور  ۱روزنامۀ شاهد، . ۱
هللا کاشانی  وزير از حضرت آيت مرداد ـ آقای نخست ۳۱ز ـ شنبه بقرار اطالع ديرو«

آبادی دکتر بقايی،  شمس قنات: تقاضای وقت مالقات کردند و در شميران با حضور آقايان
هللا  هللا کاشانی را مالقات نمودند در اين مالقات حضرت آيت زاده آيت نادعلی کريمی و حائری

 : وزير جواب دادند که ت سؤال کردند، نخستوزير راجع به نفت و غرام از نخست
نفت به انگلستان بهيچوجه نخواهم داد و غرامت را هم چون انگلستان هيچگونه حقی 

 » ۱۱۱.ندارد نخواهم پرداخت
 ۱۳۳۲شهريور  ۲اطالعات، . ۲

ـ پنج نفر از مخبرين خارجی با دستگاه ۱۳۳۲شهريور  ۲بعد از ظهر ديروز ـ «
هللا  آيت. هللا کاشانی مالقات نمودند در منزل آقای خليلی با آيت صورت فيلمبرداری و ضبط

من اميدوارم که آقای زاهدی موفق به انجام : کاشانی نسبت به حکومت زاهدی فرمودند
 » ۱۱۲.اصالحات بشود و از فقر و ناامنی و کمونيزم جلوگيری کند

 ۱۳۳۲شهريور  ۳کيهان، . ۳
چرا جنابعالی «شهريور با مخبرين خارجی در مورد اين سؤال ـ  ۳هللا کاشانی در  آيت

 رياست مجلس شورای ملّی را قبول کرديد؟ 
ج ـ رياست مجلس در شأن من نبود و من از اين جهت اين مقام را پذيرفتم که جلو 

 » .خواست شروع کند و يکسال بعد شروع کرد بگيرم فعاليتهائی که مصدق می
 ـ نظر شما راجع به تخريب منزل دکتر مصدق چيست؟  س

ج ـ من راضی نبودم مردم خانه دکتر مصدق را خراب و باو توهين کنند ولی مصدق 
های شاه سابق ايران را از  برخالف قانون اساسی قدم برداشت و دستور داد مجسمه

جمهوری اعالم کردند که در فرانسه وقتی که مردم رژيم  های عمومی بردارند در حالی جايگاه
 » ۱۱۳.های ناپلئون را در جای خود نگاه داشتند مجسمه

 :گفتند» المصری«هللا کاشانی در مصاحبه با روزنامه  ، آيت۳۲شهريور  ۱۷کيهان . ٤
کنم و هر  دارد پشتيبانی می من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ايران قدم برمی«

تا اين . نمايم نمايد با او مخالفت می حت ايران عمل میوقت که به نظرم برسد او برخالف مصل
توانيم رويه خود را در قبال  توان راجع به اعمال زاهدی قضاوت کرد و ما هم نمی لحظه نمی

 » .او معين نمائيم
 س ـ آيا عقيده داريد که مصدق مستحق همين سرنوشتی بود که باو رسيد؟ 

 . ته نتيجه عدل خداوندی استج ـ خداوند عادل است و آنچه بر مصدق گذش
 کرد؟  س ـ آيا عقيده داريد که دکتر مصدق برای برقراری رژيم جمهوری فعاليت می
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خواست که شاه  ماه قبل می ٤مصدق . کوشيد ج ـ آری، برای برقراری جمهوريت می
ای به شاه نوشتم و از او خواستم که از مسافرت  را از ايران اخراج نمايد ولی من نامه

يک هفته قبل، مصدق شاه را  ۱۱٤اری نمايد و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شدخودد
 . مجبور کرد که ايران را ترک نمايد اّما شاه با عزت و محبوبيت چند روز بعد بازگشت

در اينجا ملت شاه را دوست دارد و رژيم جمهوری : هللا کاشانی سپس اظهار داشت آيت
 » ۱۱٥مناسب ايران نيست

 ۱۳۳۲شهريور  ۲۳کيهان،  .٥
در رابطه با اينکه آيا دست » اخبار اليوم«هللا کاشانی در مصاحبه با خبرنگار  آيت

 : ها در اين مسئله وجود دارد گفت خارجی
وضع خوبست و خطر برطرف شده، اين مصدق ! ما خيلی ساده هستيم، خيلی ساده«

شش او اين شده بود که مردم فرياد تمام هم و کو. راه را گم کرده و مستحق اين عاقبت بود
دانم چنين چيزی  اّما در مورد انگشتهای خارجی تا آنجا که من می... زنده باد مصدق: زنند
شاه چهار . مصدق عليه شاه شوريد و موقعيت و نفوذ شاه را در بين مردم فراموش کرد! نبوده

ه وارد اين نبرد شديم و خواست مصدق را عزل کند ولی من وساطت کردم تا اينک ماه قبل می
که کشورتان باين مبارزه خونين عليه  توانستيد در حالی آيا نمی: به او گفتم »!پيروز گرديديم

 انگليسيها مشغول بود، با مصدق بسازيد؟ 
ای برادر مسلمان، من و مصدق، دو روح در : هللا از اين سؤال بر آشفت و گفت آيت

به نظر : هللا پرسيدم از آيت... و کشورش خيانت کرد بمن. يک بدن بوديم ولی او خيانت کرد
پايمال کردن قانون : هللا کاشانی بيدرنگ جواب داد شما بزرگترين اشتباه مصدق کدامست؟ آيت

هللا کاشانی درباره مجازات مصدق نظر خود را اينطور  آيت .اساسی با عدم اطاعت اوامر شاه
که در فرماندهی و نمايندگی کشورش در طبق شرع شريف اسالمی مجازات کسی  :شرح داد

 »  ۱۱٦جهاد خيانت کند مرگ است
 ۱۳۳۲مهر  ۱۹کيهان، .  ٦

هللا کاشانی از ابتدای روی کار  ـ رئيس دولت با آيت ۳۲مهر  ۱۸مالقات ديروز ـ «
روز يکبار با حضرت  ۱٥اند در هر  آمدن دولت جديد، آقای سپهبد زاهدی تصميم گرفته

ديروز ظهر اين مالقات در منزل شخص ثالثی صورت گرفت و . قات کنندهللا کاشانی مال آيت
هللا صرف نمودند در اين جلسه دو نفر از نمايندگان  مجلس  وزير با آيت ناهار را آقای نخست

 »۱۱۷.و در خصوص امور جاری و کارهای مملکتی تبادل نظر شد. حضور داشتند
  ۱۳۳۲مهر  ۲٥اطالعات، .  ۷

هللا کاشانی با برخی از نمايندگان غيرمستعفی دوره هفدهم مجلس  تچهارمين جلسه آي«
در اين جلسه ... شورای ملی چهارمين جلسه که بعنوان جبهه ملی در دو هفته اخير تشکيل شده

که طبق قرار قبلی در منزل آقای علی زهری تشکيل گرديد و مذاکرات آن قريب سه ساعت 
زاده و زهری شرکت  ان دکتر بقايی، مکی، مشار، حائریهللا کاشانی و آقاي بطول انجاميد آيت

 » ۱۱۸.داشتند
  ۱۰۷٦ش  ۱۳۳۲آبان  ۱۲، »شاهد«روزنامه .  ۸
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هللا کاشانی و آقايان دکتر  ـ جلسه ای با حضور آيت ۱۳۳۲آبان  ۱۰يکشنبه شب ـ « 
 » ۱۱۹.بقايی، مکی و مشار تشکيل گرديد و راجع به نفت مذاکرات بعمل آمد

  ۱۳۳۲آبان  ۲۸ کيهان،.   ۹
که قبالً به اطالع خوانندگان گرامی رسيد طبق قرار قبلی عصر ديروز  بطوری«

مکی، : هللا کاشانی و آقايان آيت: ای از آقايان غيرمستعفی مجلس شورای ملّی مرکب از عده
ای در منزل آقای مشار تشکيل دادند که مذاکرات آن تقريباً  دکتربقايی، مشار و زهری جلسه

 » ۱۲۰.شب ادامه داشت تا ده
  ۱۳۳۲دی  ۸اطالعات، .  ۱۰

هللا  ـ، در مسجد سلطانی مجلس ختم از طرف آيت۳۲دی  ۸ساعت نه و نيم صبح ـ «
کاشانی برپا گرديد و آقايان علما و روحانيون و چند تن از وزيران و آقای نورزاد رئيس 

دگانی سياسی کشورهای دربار شاهنشاهی به نمايندگی از طرف اعليحضرت همايونی و نماين
هللا  ساعت ده حضرت آيت. وزير در اين مجلس حضور داشتند اسالمی و نماينده آقای نخست

بهبهانی در مجلس ختم شرکت کردند و آقای سيدمحمد موسوی واعظ به منبر رفت و شرحی 
هللا صدر ايراد کرد و مقارن ظهر مجلس  از فضايل اخالقی و مقامات علمی فقيد سعيد آيت

 »۱۲۱.رحيم برچيده شدت
هللا کاشانی بعد از تجديد رابطه با انگليس و دور زدن و کنار گذاشته شدنش وسيله  آيت . ۱۱

ی به دوست خود  ، طی نامه۹/۱۰/۳۲روز بعد از کودتا، در تاريخ  ۱۲ماه و  ٤زاهدی، دقيقاً 
تبرئه کردن خود و کند و برای  آقای حاج محمدعلی توتونچی، زبان به شکوه و شکايت باز می

خداوند جزای ... «در قسمتی از نامه آمده است . اندازد دوستانش گناه را به گردن مصدق می
اگر مجلس را تعطيل . مصدق را بدهد که تمام زحمات و فداکاريهای من و ملت را بباد داد

 » ۱۲۲.آمد رفت و اين روزگار پيش نمی شد و خودش به حبس نمی ننموده بود تجديد رابطه نمی
هللا زاهدی وی را  ای به سپهبد به فضل طی نامه ۱٥/۱۰/۳۲هللا کاشانی در تاريخ  آيت

جنابعالی بايد کمال دقت را داشته ... «: نويسد دارد و می از دخالت در انتخابات بر حذر می
باشيد و توجه بفرمائيد که اعضاء انجمن نظاتر تهران بايستی از ميان افرادی انتخاب شوند که 
مورد توجه و اعتماد مردم باشند تا معلوم شود که دولت قصد مداخله در انتخابات را ندارد در 

شوم که اگر انتخابات فرمايشی انجام بگيرد هر قراردادی که  خاتمه اين نکته را هم متذکر می
باشد و  در مجلس هيجدهم به تصويب برسد از نظر ملت ايران دارای ارزش و اعتبار نمی

 »۱۲۳.خواهد بود ۱۹۳۳ن مانند قرارداد تحميلی نفت سرنوشت آ
در رابطه با تجديد  ۱٤/۱۱/۳۲ای که در تاريخ  هللا کاشانی طی اطالعيه مجدداً آيت

کند، در پايان آن  رابطه با انگلستان و مسئله نفت و رعايت آزادی کامل انتخابات صادر می
 : شود متذکر می
هائی که  آقای زاهد ی قبالً متذکر گرديدم اعالميهخاتمه چنانچه در پايان نامه خود به «

ام اگر مجلس هيجدهم با اين وضعيت ننگين تشکيل  در راديوهای دنيا نيز منتشر گرديده گفته
شناسند و هر  شود، هيچکس جز معدودی نوکران و سرسپردگان اجنبی آن را به رسميّت نمی

شکی . خواهد بود ۱۹۳۳ارداد نفت قراردادی که به تصويب برساند سرنوشت آن بدتر از قر
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نيست که با صدور اين اعالميه گرفتار انواع تهمتها و حمله جرائد مزدور دولت اجانب خواهم 
 »۱۲٤.شد

با توجه به اسناد غيرقابل انکاری که مشاهده شد، برخالف نوشته آقای دکتر 
نداشته است بلکه با  نه تنها با دولت کودتا مخالفتی: هللا کاشانی الدين مدنی آيت سيدجالل

حکومت زاهدی حداقل تا چهار ماه بعد از کودتا، به رايزنی، مشاوره و ديده و بازديد 
وزيری  که سپهبد زاهدی از نخست ۱۳۳٤پرداخته است که بعد از آن هم تا فروردين سال  می

 . تبرکنار و حسين اعال بجای او برگزيده شد، هيچگاه مخالفت جدی با وی بعمل نياورده اس
ها، مذاکرات و  ، که در قيد حيات بود، در مکاتبات، سخنرانی۱۳٤۰اسفند  ۲۳ـ تا در تاريخ 

های خود، حتی يکبار از دولت زاهدی بعنوان دولت کودتا ياد نکرده، بلکه آنچه را که  نامه
ديده و مهمتر آنکه آن را  ها را در آن نمی اتفاق افتاد، آن را به مردم نسبت داده و دست خارجی

 . شمرده است» نتيجه عدل خداوندی«
هللا کاشانی بزرگترين اشتباه مصدق را پايمال کردن قانون اساسی، اطاعت نکردن اوامر  ـ آيت

شاه و کوشش کننده برقراری جمهوری عنوان نموده و بدون بردن نامه مصدق، وی را خائن 
 . دانسته است و مستحق مرگ می

: در مورد اختالفش با سپهبد زاهدی اظهار داشته است ۱۳۳۲هللا کاشانی در اسفند ماه  ـ آيت
شناسم در اين مدت دوستی ما  دانيد آقای زاهدی را من پانزده سال است می طور که می همان«

زمانی که رئيس نظميه بودند فرزندم را از  ۱۳۲۸شد تا اينکه در سال  روز به روز بيشتر می
دخالتی ننمود من پس از بازگشت به ايران خيلی به زندان نجات داده و در انتخابات تهران نيز 

کردم، صحيح است که  ايشان معتقد شدم و هميشه او را بعنوان يک دوست صميمی خطاب می
ملی دستور مواظبت و   در جريان تحصن او، من با دارا بودن مقام رياست مجلس شورای

نند ملت ايران بايد بداند من در دا طوری که خود ايشان می پذيرائی از ايشان را دادم ولی همان
در اوان حکومت روابطم با او عادی بود و در مالقاتها . زمامداری آقای زاهدی مؤثر نبودم

کردم اشخاص شايسته را  دادم و از ايشان درخواست می اغلب در پيرامون انتصابات تذکر می
آمد و من آن را قبل  شبرای همکاری دعوت نمايد تا اينکه موضوع تجديد روابط با انگليس پي

پس از . از تصويب مجلس جايز ندانستم و بايشان حضوری گفتم و چندين بار هم پيغام دادم
توانستم ناظر دخالت مأمورين در  و چون نمی ۱۲٦انتخابات شروع شد ۱۲٥تجديد روابط

منتشر  ای وزير نوشتم و چون نتيجه نداد، اعالميه ای به آقای نخست نامه  انتخابات باشم نخست
کردم و اخيراً نيز بدبير کل سازمان ملل متحد تلگراف نمودم که وضع فعلی ايران بصورتی 

منظور از اين مخالفت اغراض . باشند است که تمام نمايندگان سياسی خارجی ناظر آن می
شخصی نبود و جز تأمين آزادی و عدم دخالت خارجيان چيز ديگری نيست و اگر نظريات 

باشد حاضرم تن به تبعيد و زندان دهم چون از زندگی خسته شده و احتياج  میکننده ن من قانع
 »۱۲۷.به استراحت دارم

او در همان «الدين مدنی که  در مورد دکتر بقايی و اينکه بنابه نوشته آقای دکتر جالل
روزهای اوليه حکومت زاهدی به مخالفت با وی برخاست و اين مخالفت به تبعيد و زندان او 

اين مطلب بنابر اسناد غيرقابل انکار ذکر شد، » ۱۲۸وزير زاهدی انجاميد ام طول نخستدر تم
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اّما عالوه بر اسنادی که ذکر شده، چند نکته ديگر بدان افزوده . نادرست و تحريف تاريخ است
تهران » ها و افراد شرور مخ يکی از چاقوکش شعبان بی« ۱۳۲۹در اوايل دی ماه : گردد می

هر ... ضمن مالقات با دکتر بقايی اظهار نمود«روزنامۀ شاهد مراجعه کرد و به چاپخانه و 
کاری شما داشته باشيد برای انجام آن تا پای جان ايستادگی خواهم نمود در آن زمان بقايی 

 »۱۲۹گفته بود روز ديگری به او مراجعه نمايد تا با هم صحبت کنند
مخ قرار داشتند و  اقوکشان شعبان بینيروهای بقايی در کنار چ«مرداد  ۲۸در کودتای 

ناصر بقايی، پسر عموی او، . طرفداران وی در شهرستانها نيز به فعاليت مشغول بودند
زاده ارسال کرد و در آن از تظاهرات طرفداران بقايی در روز  ای از طريق منصور رفيع نامه
با سازمان  مرداد سخن گفت شبکه حزب زحمتکشان در تهران و شهرستانها، همراه ۲۸

نظامی حزب، نقش مخرب ايفا کردند که يکی از آنها قطعه قطعه کردن سخايی، رئيس 
 »۱۳۰.شهربانی کرمان، بود

مرداد نام وی در فهرست ليست کسانی که نشان  ۲۸به پاس خدمات بقايی در کودتای 
 . افتخار دريافت کردند قرار گرفت و وی به دريافت يک نشان رستاخيز مفتخر گرديد

ای خطاب به  مدتی بعد از کودتا رئيس ستاد ارتش، سر لشکر نادر باتمانقليچ در نامه«
 : بقايی نوشت

 جناب آقای دکتر بقايی
ايد  مرداد ابراز داشته ۲۸به فرمان مطاع شاهانه به پاس فداکاريهايی که در قيام ملی 

 » ۱۳۱.گرديد به اعطاء يک قطعه نشان رستاخيز درجه يک مفتخر می
که به  شخصی بقايی و زاهدی در روزهای نخست کودتا حسنه بود تا جائی روابط

 : هنگام بررسی مجدد روابط ايران و انگليس، بقايی مورد مشورت زاهدی قرار گرفت
 .خيلی فوری است«

 جناب آقای بقايی 
 ۱٦ساعت  ۱۱/۹/۱۳۳۲برای شور در مسئله مهمی خواهشمندم در تاريخ چهارشنبه 

 . ر کاخ وزارت امورخارجه حضور بهم رسانيدد) بعد از ظهر ٤(
 وزير نخست

 »۱۳۲سپهبد زاهدی
بعد از اينکه آقای بقايی در اوايل . خواند می» قيام ملّی«مرداد را  ۲۸بقايی کودتای 

عصر روز سخنرانی، «در کرمان عليه انتخابات مجلس هجدهم سخنرانی کرد و  ۱۳۳۳سال 
او . ها مالقات کرد و فرامينی به آنها صادر نمود در منزل آگاه يزدی با اوباش و چاقوکش

 » ۱۳۳های متعدد ايجاد نمايند دستور داد اوباش دسته
بقايی بنا به رأی کميسيون امنيت اجتماعی کرمان، به اتهام اغتشاش و تهديد به قتل به 

  ۱۳٤.يک سال تبعيد به جزيره هرمز محکوم شد
آقای بقايی چند روز بعد از سخنرانی کرمان، و محکوم شدن به يک سال تبعيد به 

، تلگرافی وسيله فرماندار بندرعباس برای بقايی ۲٤/۳/۱۳۳۳جزيره هرمز زاهدی در تاريخ 
 : ارسال کرد که متن آن چنين است
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 جناب آقای دکتر بقايی «
روی انجام وظيفه گرفته  نظر به سوابق و زحمات جنابعالی از تصميمی که مأمورين

جنابعالی آزاد . بودند متأسف شدم و به همان دليل دستور دادم تجديد نظر کنند و موافقت نمودند
 »۱۳٥.ای که مايل باشيد برويد هستيد تا به هر نقطه

فرمايشی بيش نبود «ای  تبعيد بقايی مقوله» زندگينامه سياسی بقايی«بنا به نوشته کتاب 
اينکه حکم اجرا شود با مساعی دربار و خطيبی دستور آزادی او داده شد، و اساساً قبل از 

. آلود کند و مظلوم نمايی نمايد ليکن مثل هميشه بقايی درصدد برآمد آب را بيش از پيش گل
دستور داده شده بود بقايی به تهران و همراهانش به جمال آباد اراک فرستاده شوند و همين 

اّما زاهدی به تهران » ۱۳٦.از مرکز توطئه يعنی کرمان خارج شودامر باعث گرديد که بقايی 
  ۱۳۷.نرفت و به زاهدان رفت و در آنجا اقامت گزيد

آقای بقايی نه  ۱۳۳۳بنابر اين معلوم شد که تا بعد از انتخابات هيجدهم و اواخر خرداد 
کودتا بشمار  و به عکس يکی از همکاران و ياری دهندگان مهّم ۱۳۸تبعيد و نه زندانی بوده

 . آيد می
 سند يا جعل تاريخی 

الدين مدنی در کتاب  ب ـ نکته مهم ديگری که بعضی و از جمله آقای دکترسيد جالل
آورده و کوشش شده است که آن را بعنوان يک داده و سند تاريخی » تاريخ سياسی معاصر«

سازند،  ۱۳۹مطرح ۳۲ مرداد ۲۸هللا کاشانی در کودتای  مهم برای پاک و مبرا کردن نقش آيت
هللا کاشانی، مصدق را از وقوع يک  ، که در آن آيت۳۲مرداد  ۲۷ای است به تاريخ   نامه

 . کودتای حتمی وسيله زاهدی مطلع ساخته است
 : متن نامه به شرح زير است

 وزير معظم جناب آقای دکترمصدق، دامه اقباله  حضرت نخست«
گرچه امکان برای عرايضم نمانده ولی صالح دين و ملت برای اين : شود عرض می

ورزيها و بوق و کرنای  خادم اسالم باالتر از احساسات شخصی است و عليرغم غرض
دانيد که هم و غمم در نگهداری دولت جنابعالی است  تبليغات شما خودتان بهتر از هر کس می

از تجربيات روی کار آمدن قوام و لجبازيهای اخير، بر من . دکه خودتان به بقاء آن مايل نيستي
ام تير کذائی يک بار ديگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه  خواهيد مانند سی مسلم است که می

حرف اينجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنيديد و مرا لکه . برويد
ان و فرزندانم را زندانی فرموديد و مجلس را که ام را سنگباران و يار خانه. حيض کرديد

گاهی برای اين ملت  ترس داشتيد شما را ببرد بستيد و حاال نه مجلسی هست، و نه تکيه
زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگهداشته بودم، با . ايد گذاشته

. در صدد به اصطالح کودتا است لطائف الحيل خارج کرديد و حاال، همانطور که واضح بوده
ام تير عقب نشينی کنيد و به ظاهر قهرمان زمان بمانيد، و  اگر نقشه شما نيست که مانند سی

به شما » دزاشيب«اگر حدس و نظر من صحيح نيست که همانطور که در آخرين مالقاتم در 
ليسيها کمک کرد و گفتم، به هند رسن هم گوشزد کردم که آمريکا ما را در گرفتن نفت از انگ

 . خواهد بدست جنابعالی اين ثروت را بچنگ آورد حاال بصورت ملّی و دنياپسندی می
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اين نامه سندی در تاريخ ملت ايران . خواهيد کنار برويد اگر واقعاً با ديپلماسی نمی
تان نسبت به خودم، از وقوع يک  خواهد بود که من شما را با وجود همه بديهای خصوصی

سيله زاهدی که مطابق با نقشه خود شما است آگاه کردم که فردا جاِی هيچگونه عذر کودتا بو
 . موجهی نباشد

کنم، با اظهار تمايل شما، سيد مصطفی و ناصرخان  اگر براستی در اين فکر اشتباه می
 ايام بکام باد . خدا بهمه رحم فرمايد. فرستم قشقايی را برای مذاکره خدمت می

 » ۱٤۰انیسيد ابوالقاسم کاش
 : و پاسخ دکتر مصدق به نامه فوق بشرح زير است

اينجانب مستظهر به پشتيبانی . مرقومه حضرت آقا، وسيله آقا حسن سالمی زيارت شد«
 »۱٤۱دکتر مصدق.    والسالم. ملّت ايران هستم

 : اند در رابطه با نامه فوق نکات زير برای جويندگان حقيقت حائز اهميت
، برای اولين بار هنگامی ۱۳۳۲مرداد  ۲۸سال از کودتای  ۲٥ت نامه بعد از گذش. ۱

به پاريس آمد، در پاريس انتشار پيدا کرد و معلوم نيست به چه  ۱۳٥۷که آقای خمينی در سال 
اند،  دليل چنين نامه مهمی را مدت يک ربع قرن از انظار و افکار عمومی مخفی نگاه داشته

و مطالب گوناگونی در رابطه با مصدق و کودتای  که در طول اين مدت کتابها  در صورتی
 . مرداد و نقش کاشانی، منتشر شده بود ۲۸

وزيری، موافق  تا بحال در کجای دنيا ديده شده است که رئيس دولتی و يا نخست. ۲
نقشه خودش، ديگری عليه او کودتا کند؟ اين بيشتر به ُجک و خنده شبيه است تا دليل و اصالً 

وزير باشد؟  تواند نخست خودش نقشه کودتا عليه خودش طراحی کند، میوزيری که  نخست
 . چنين انسانی به ديوانه و مجنون بيشتر شبيه است تا انسان

مرداد يک روز قبل  ۲۷اند که ناصرخان قشقايی در  جعل کنندگان نامه متوجه نبوده. ۳
، فراکسيون ۳۱د ساعت هشت بعد از ظهر روز نهم اسفن. از کودتا در تهران نبوده است

نهضت ملی تصويب کرد که وی فوراً به فارس حرکت کند و وی نيز بدون معطلی همان روز 
و حتی  ۳۲مرداد  ۲۸و از روز دهم اسفند تا کودتای  ۱٤۲.به سمت فارس حرکت کرده است

بعد از کودتا در نقاط مختلف فارس و بين عشاير بسر برده و خاطرات روزانۀ خود را به 
در چه نقاطی از فارس بوده و روزها را چگونه گذرانده است ياداشت کرده، خود  ترتيب که

 ۱٤۳.تکذيب نامه است
زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل «تنها اين جمله نامه که . ٤

کنترل نگاه داشته بودم، با لطايف الحيل خارج کرديد و حاال همانطور که واضح بوده درصدد 
 »کودتا استبه اصطالح 

هللا  دهد که آيت سازد و نشان می و تنها اين يک جمله مخدوش بودن نامه را مدلل می
 : کاشانی با آگاهی کامل با کودتاچيان همکاری و همگامی داشته است زيرا

فرماندار نظامی تهران طی  ۳۲ارديبهشت  ۱۲روز «مطابق وقايع اتفاق افتاده، 
ربانی بوسيله چند تن از افسران بازنشسته و مخالفين دولت ای اطالع داد که رئيس شه اعالميه

. اند هللا زاهدی در اين جنايت دست داشته بقتل رسيده و دکتر مظفر بقايی و سرلشکر فضل
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متعاقب اخطار راديوئی فرماندار نظامی به سرلشکر زاهدی مبنی بر معرفی خود به فرماندار 
کاشانی رئيس مجلس، بوسيله ميراشرافی به مجلس هللا  نظامی، سرلشگر زاهدی با موافقت آيت

 » ۱٤٤.آورده شده و به بهانۀ نداشتن امنيت در آنجا متحصن گرديد
ارديبهشت سرلشکر زاهدی که بدليل شرکت در قتل رئيس شهربانی بايد خود  ۱٤روز 

را به فرماندار نظامی تهران معرفی کند، از سوی رئيس مجلس و نمايندگان مخالف دولت، 
 . گيرد رد استقبال و پذيرائی قرار میمو

ـ جلسه هيئت رئيسه ۳۲ارديبهشت  ۱٤دقيقه بعد از ظهر  ۲٥و  ۹مقارن ساعت «
مجلس که برای اولين بار در حضور رئيس مجلس در اطاق رياست مجلس تشکيل گرديده بود 

 . دی رفتندنفر از نمايندگان بديدن آقای سرلشکر زاه ۱٥هللا باتفاق  پايان يافت و حضرت آيت
باشد و  عمارت حوزه رياست مجلس شورای ملی مقابل ساختمان مجلس سنای سابق می

هللا در آن ساختمان در اطاق  آقای سرلشکر زاهدی طبق دستور و موافقت حضرت آيت
 . اند سابق مجلس سنا سکونت اختيار کرده رئيس

آيند تا جلو  هللا بديدن ايشان می موقعی که به آقای سرلشکر اطالع دادند حضرت آيت
هللا با سرلشکر زاهدی روبوسی کردند  عمارت از رئيس مجلس استقبال نمودند و حضرت آيت

هللا  آقای سرلشکر زاهدی اظهار داشتند از اينکه حضرت آيت. و سپس به اطاق وارد شدند
 . اند نهايت تشکر و سپاسگزاری دارم اينجانب تشريف آورده بزرگی فرمودند و بديدن

 : هللا در پاسخ با اشاره به سوابق دوستی ديرين خود گفتند حضرت آيت
باشيد و بعالوه مورد احترام همه آقايان بوده و هستيد و از  شما مهمان مجلس می

را به نهضت ملی  مزاحمتهايی که تاکنون برای شما فراهم شده متأسفم چون من خدمات شما
 . ام و اميدوارم بخدمات بيشتری بتوانيد نامل شويد ايران هنوز فراموش نکرده

 . توانيد تا هر وقت که بخواهيد باشيد اينجا هم خانه ملت است و شما می
هللا کاشانی رئيس گارد مجلس شورای ملی را احضار و  در اين موقع حضرت آيت
اً آقای آبتين رئيس اداره بازرسی مجلس سابق سنا را ضمن. دستورهای الزم را صادر کردند

 . مأمور پذيرائی ايشان فرمودند
هللا پس از نيم ساعت توقف مقارن ساعت ده بعد از ظهر باتفاق آقايان  حضرت آيت

 »  ۱٤٥.نمايندگان از اطاق سرلشکر زاهدی خارج شدند و مجلس را ترک گفتند
ترلی در کار نبوده است بلکه حمايت و متن فوق صريح است که لطايف الحيل و کن

ماه و اندی بعد از کودتا، در  ٦هللا کاشانی  خود آيت. پشتيبانی از زاهدی منظور بوده است
صحيح است که در جريان تحصن او، من با دارا «: رابطه با تحصن زاهدی در مجلس گفت

را دادم ولی  بودن مقام رياست مجلس شورای ملی دستور مواظبت و پذيرائی از ايشان
» ۱٤٦.دانند ملت ايران بايد بداند من در زمامداری زاهدی مؤثر نبودم همانطوری که ايشان می

 ۱۸جمعه ( ۱۹٥۳عالوه بر اين هندرسن سفير کبير آمريکا در تهران در تاريخ هشتم مه 
اين حقيقت که تيمسار «: دهد به وزارت امورخارجه آمريکا اطالع می) ۱۳۳۲ارديبهشت 

روی هم رفته مورد پذيرش دوستانه از سوی گروهی از نمايندگان مجلس در زمان  زاهدی
پناهگيری اخير خود در آنجا قرار گرفت، مشخص کاهش نفوذ و وجهه مصدق در مجلس 
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زاهدی با پناهگيری در مجلس موضع خود را مجدداً باز پس گرفته و وضع خود ... باشد می
 » ۱٤۷.نمايد مطبوعات عرضه می طور جداگانه به رهبران مجلس و را به

به وزارت خارجه ) ۱۳۳۲فروردين  ۱۱شنبه  سه( ۱۹٥۳مارس  ۳۱هندرسن در 
. باشد تيمسار زاهدی است دهد که تنها فرد باقی که قادر به جانشينی مصدق می اطالع می

 زاده، بقايی و برادران ذوالفقاری و زاهدی از پشتيبانی رهبران سياسی نظير کاشانی، حائری
کاران و ارتش برخوردار است مّکی نيز ممکن است از وی پشتيبانی  همين طور ساير محافظه

 »۱٤۸.زاهدی سه روز پيش به طور محرمانه از عالء ديدار نموده. نمايد
هللا کاشانی قبل و بعد از کودتا با سپهبد زاهدی  از تمام اينها که بگذريم، روابط آيت. ٥

 . تاريخ آورده شد، خود بهترين تکذيب آن نامه است رئيس دولت کودتا که به ترتيب
اسفند  ۲۳تا  ۳۲مرداد  ۲۸هللا کاشانی از کودتای  و همچنانکه قبالً متذکر شدم، آيت.  ٦

که در قيد حيات بود نه تنها نامی از کودتا بر زبان و يا قلم نياورده است بلکه آن واقعه  ۱۳٤۰
رساند که نامه  مطلب اخير خود به تنهايی می. است را يک حادثه طبيعی و مردمی قلمداد کرده

 .هللا کاشانی جعل گرديده است جعلی است و برای اهداف خاصی نامه به نام آيت
 

 کاشانی بعد از کودتا
هللا  کودتاچيان ابتداء، چند ماهی با اغفال و در ظاهر نقش دادن و به بازی گرفتن آيت

کاشانی و ساير همگامان وی و پس از مستقر گردانيدن حکومت کودتا و مکيدن باقيماندۀ 
هللا کاشانی و برقراری  عصارۀ شکنندگان جبهه داخلی حکومت ملّی مصدق با دور زدن آيت

تان و پذيرش پرداخت غرامت و قرار داد ديکته شده کنسرسيوم، وی را مجدد رابطه با انگلس
بعد از آن به شخصيت . نشين و دستش را از امور و وسايل ارتباط جمعی کوتاه کردند خانه

ماه و چند روز که از عمر کودتا گذشته  ٦که  زدايی و هتک حيثيت وی پرداختند به نحوی
روز . کاشانی را بنام سيد ابوالقاسم کاشی ياد کردندهللا عظيم الشأن  بود، بطور رسمی آيت

ـ سرتيپ فرزانگان سخنگوی دولت و وزير پست و تلگراف و تلفن در ۳۲اسفند  ۲يکشنبه ـ 
 : يک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران جرائد چنين اظهار داشت که

ی دور ـ اخيراً شخصی بنام سيدابوالقاسم کاشی برای خود نمايی و کسب شهرت مطالب« 
 » ۱٤۹...از حقيقت و انصاف در باب انتخابات و نفت و دخالت خارجيان در کار ايران گفته

بدوست خود آقای حاج محمد علی  ۱٥/۱۲/۳۲ای که در تاريخ  هللا کاشانی در نامه آيت
 : توتونچی نوشته عقد دل را باز کرده و گفته مثل آنست که روی آتش نشسته ام

با جدم اميرالمؤمنين عليه صلوات . توان کرد کور باطن چه میايمان  با مردم بی... «
توان داد چه کردند، من  المصلين که با اين زبانها و قلمها مزايای محيرالعقولش را شرح نمی

خواهند بگويند و بکنند  من فداکاری برای خدا کردم مردم هر چه می. که خيلی ناچيز هستم
فرسا  افسردگی ندارم، فقط برای هدر رفتن زحمات طاقت ابداً . نمايد تاريخ کشف حقايق را می

خدا جزای . غمگين و اندوهگين هستم، وهللا العظيم مثل آنست که روی آتش نشسته باشم
 » ۱٥۰...مصدق را بدهد که اين خاک سياه را روی خودخواهی بسر اين مملکت ريخت
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گزارش کرده که ، ۳۲۰، شماره ۱۳۳۳ارديبهشت  ۱۲در » نامه دنيا«مخبر روزنامه 
 : هللا کاشانی رسيدم و از وی پرسيدم خدمت آيت

 شود؟  هللا را چه می خوب آيت«
ـ ميخواستين چه شود آنقدر گفتم و فرياد برآوردم اين سنگر پارلمانی را از بين نبر 
تاملجاء و پناهگاهی برای روزهای سخت باشد قبول نکرد و باالخره نهضت ملّی ايران از 

 ».سوزم هم دارم در تنور می بين رفت و من
هللا سؤال نموديم چطور شد در پيرامون نفت سکوت اختيار کرديد؟ فوراً از جيب  از آيت

وقتی شروع به خواندن نموديم متوجه شديم نامه . لباده خود کاغذی را در آورده گفتند بخوانيد
داً اعمال و رفتار نفر اعضاء کنسرسيوم نفت نوشته و در آن شدي ۲۲ای است که به  سرگشاده

اند و در آخر اين نامه مشروح  نيم قرن اخير دولت انگلستان و شرکت سابق نفت را شرح داده
ای گذشته و  ماده ۹اندکه محال است ملت ايران از قانون  و مفصل تايپ شده خاطر نشان کرده
را بعنوان از کاشانی پرسيدم آيا اين نامه . را بدهد) واو(اجازه پس و پيش کردن حتی يک 

 : ايد يا خير؟ جواب داد اعضاء کنسرسيوم فرستاده
يک خبر مهم و موثق در آخرين لحظه که ترجمه انگليسی و فرانسه اين نامه حاضر و 
آماده ارسال بود مرا از فرستادن آن باز داشت، ميدانيد آن خبر چه بود؟ اطالع قطعی بدست 

اد بين انگليس و آمريکا بطور علنی پديدار ام که کنسرسيوم مواجه با شکست شده و تض آورده
شده و پس از وصول اين خبر فکر کردم اگر اين نامه را بفرستم شايع خواهد شد بدستور 

ها مخالف تشکيل کنسرسيوم و ورود آمريکا به معرکه نفت  انگليسيها بوده چون انگليس
نستم از اين لحاظ باشند چون من هم در نامه خود رسماً کنسرسيوم را غيرقانونی دا می

مصلحت نبود نامه مزبور فرستاده شود و قطع و يقين دارم با اين وضعی که پيش آمده 
 »۱٥۱.موضوع نفت حل شدنی نيست

ای در  ، اعالميه)يک سال بعد از کودتا( ۱۳۳۳هللا کاشانی در تاريخ اول شهريور  آيت
اين «: ر آن را متذکر شده کهرابطه با کنسرسيوم نفت صادر کرده و نتايج شوم و عواقب ننگبا

دهد  ملت ايران اجازه نمی... باشد به مراتب بدتر و ناگوارتر می ۱۹۳۳قرارداد از قرارداد 
و هرگز قبول . سرنوشت حيات اقتصادی وی در خارج اين مملکت آن هم لندن معين بشود

 »۱٥۲...نخواهد کرد برای چهل سال ديگر زير نفوذ اقتصادی اجنبی باقی باشد
برده  نشين و در سانسور بسر می ّما نظر به اينکه ايشان در تاريخ فوق طرد و خانها

 . است، اعالميه برای ثبت در تاريخ بوده است
به دادستانی ارتش  ۱۳۳٤دی  ۲۷آراء در  هللا کاشانی در رابطه با قتل رزم سرانجام آيت

در اطاق مجاور زندان دکتر مصدق در «و سپس  ۱٥۳احضار و مورد بازجويی قرار گرفت
 »۱٥٤زرهی زندانی شد ۲لشکر 

هللا  و آيت ۱٥٥هللا کاشانی وساطت کرد ای به شاه از آيت هللا بهبهانی طی عريضه آيت
، آزادی ۱۳۳٤بهمن  ۲۳و  ۷، ۳بروجردی نيز طی سه نامه جداگانه به شاه در تاريخهای 

اند تا در مورد آقای کاشانی  بروجردی از شاه خواسته حتی مرحوم ۱٥٦.ايشان را خواستار شد
 ۱٥۷.جلب رضايت مدعی خصوصی بشود
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آبان به علت کسالت در  ۱۹تا اينکه در تاريخ  ۱٥۸نشين بود هللا، خانه بعد از آزادی آيت
در  ۱۳٤۰دی  ۲وزير در تاريخ  بيمارستان بازرگانان بستری گرديد، دکترعلی امينی نخست

هللا  ، در منزل از آيت۱۳٤۰اسفند  ۱۸عيادت بعمل آورد و در تاريخ جمعه  بيمارستان از وی
اسفند  ۱۸بنا به اظهار سخنگوی دربار شاهنشاهی روز گذشته ـ جمعه   ۱٥۹:عيادت کردند

فرما شدند و  هللا کاشانی که بيمار و بستری هستند تشريف ـ شاهنشاه بمنزل حضرت آيت ۱۳٤۰
هللا کاشانی از چهار ماه پيش در بيمارستان بازرگانان  ت آيتحضر. از ايشان عيادت فرمودند

برای معالجه و استراحت بستری شدند و چندی پيش نيز پروفسور کوولر از پاريس برای 
دقيقه صبح امروز ـ چهارشنبه  ٤٥و  ٥ساعت «و سرانجام » ۱٦۰.معالجه ايشان به تهران آمد

 » ۱٦۱.را وداع و برحمت ايزدی پيوست هللا کاشانی دار فانی ، حضرت آيت٤۰اسفند  ۲۳
 

 همگامی با ماسونها
زيرا . فرماسونهای ايرانی از ابتدا روش از ارزش انداختن استقامت را در پيش گرفتند
 .برآن بودند که ايرانی بايد بدون استقامت خود را در اختيار غرب بگذارد تا او را آدم کند

ستقالل، ارزش اول عامل بقای ايران بوده اما استقامت از لحاظ ادامه حيات ملی در ا
گرفت، گروه بنديهايی که به  در گذشته نيز، هر بار ايران در معرض هجوم قرار می. است

کوشيدند استقامت را  شدند و می نهادند، در پی مقاومت شکنی می سلطه مهاجم مسلط گردن می
مهاجمان در ايران به تحليل اما به اين دليل حيات ملی ادامه يافته است و . ارزش کنند بی

 .اند و استقامت همچنان ارزش اول باقی مانده است رفته
که او نماد  دارند، پيش و بيش از همه به خاطر اينست اگر مصدق را ايرانيان دوست می

دهند و برای  بينيم به طور سازمان يافته، فرماسونها را غسل تعميد می استقامت است و اگر می
شدگان به   که ماسونها تسليم پردازند، دليل اول آن اينست تخريب مصدق میساختن قوام، به 

دانند و برآنند که با شکستن  غرب هستند و همچنان راه حل را تسليم غرق شدن ايرانيان می
به معنای » واقعيت گرايی«اعتبار کردن استقامت و اعتبار بخشيدن به  مظاهر مقاومت و بی

گرچه . ند راه را برای يک دولت جانشين دست نشانده باز کنندتوان تسليم شدن به غرب، می
ها،  ها و ديگر وابسته دولت موجود نيز نسبت به جامعه ملی، خارجی گشته است، اما ماسون

 .خواهند دولت را به همان روش که در دولت پهلوی بود ، از آن خود کنند می
تاريخ و با روش با پنبه سر  کنند که با قلب حقيقت و با تحريف اما بيهوده تالش می

مرداد به گردن  ۲۸کنند گناه کودتای آمريکايی ـ انگليسی  بريدن با ذکر نامه جعلی سعی می
 .مصدق بزرگ بيندازند

گذرد که با  در حيرتم که چه در ذهن اين به ظاهر مبارزان و آزاديخواهان می  
اند که از  صدا  شده مصدق هم ها، پهلوی طلبها و سردمداران واليت مطلق فقيه برضد ماسون

 .هستند... جمله آنان حميد شوکت، ميرفطروس، مسعود بهنود و
که ذکر  بخشی  های مسلم تاريخی اينان با وجود انبوه اطالعات داخلی و خارجی و داده

هللا کاشانی را به مصدق بمنزله وحی منزل تلقی کرده و بر روی  از آنها رفت نامه جعلی آيت
آن ساختمان تار عنکبوتی  خود را  که گناه کودتا را به گردن مصدق انداختن است بنا 
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ميد شوکت در کتاب خود به نام قوام السلطنه فصل آخر را به اين مطلب آقای ح. اند کرده
کتاب خود تحت نام   ۳۸۱ـ  ۳۸۳اختصاص داده است و آقای مسعود بهنود، در صفحات 

به ذکر نامه فوق » از سيدضياء تا بختيار ۱۳٥۷تا بهمن  ۱۲۹۹دولتهای ايران از اسفند «
گرفته است و به قلم فرسائی پرداخته و حتی  پرداخته و نامه جعلی را با ضرس قاطع مسلم

هللا کاشانی را که حکايت از همراهی ايشان با عوامل داخلی  های آيت ها و نوشته گفته
ای مصدق  که قرار بر کشتن مصدق بود و به گفته ۱۳۳۱کودتاچيان در قضيه نهم اسفند 

را نديده گرفته و ، همراهی و همگامی داشته است ۳۲مرداد   ۲۸و » مرغ از قفس پريد«
حتی شک به خود راه نداده است که يک احتمال هم ممکن است اين باشد که نامه فوق بعد از 

 .کودتا و به منظور خاصی  بنام کاشانی جعل شده است
، نامه ۳۲مرداد  ۲۷آقای بهنود چنان وانمود کرده است که گويا خود در همان غروب 

تا غروب روز «شود که  در ابتدا  متذکر می وی. کاشانی به مصدق را رؤيت کرده است
گيری بود خبر نداشت، اما با پخش خبر در  که در حال شکل ای مرداد، حزب توده از توطئه۲۷

کم نبودند کسانی که به مقتضای موقع . جنوب  شهر، ماجرا به گوش  آيت هللا کاشانی رسيد
ا خبر توطئه به گوش او نرسد، کم کوشيدند ت خود را به کاشانی نزديک کرده، در اين زمان می

ای از سوی ياران  کردند که توطئه نبودند کسانی از اطرافيان مصدق  که به او تفهيم می
سيد محمود طالقانی، روحانی نسبتاً جوانی در طول . کاشانی عليه دولت در کار است

ز مدافعان روزهای نهضت چند بار کوشيده بود تا با کمک حاج سيدجوادی روحانی قزوين و ا
ها به پايان يابد، روز  نهضت، بين کاشانی  و مصدق پيامهايی رد و بدل کند، بلکه خصومت

در اين . شد چرا که در هيچ سو، گوش شنوائی برای حرفهای او پيدا نمی. مشکلی را گذراند
صحيح آنچه که در نامه آمده حسن (اله کاشانی توسط علی سالمی  ای از آيت هنگام، نامه

. نامه ئی نسبتاً  مفصل و اساسی بود. به خانه مصدق رسيد) ن. است نه علی سالمی سالمی
: نويسد کند و بعد در همان صفحه می ذکر  می  ۳۸۲سپس  چند بخش از نامه را در ص «
نه کوششی برای رد . خوانستند هللا کاشانی همان بود که کودتا گران می واکنش مصدق به آيت«

. »والسالم. اينجانب  مستظهر به پشتيبانی ملت هستم«: ای التيام  روابطاتهامات، نه اقدامی بر
ای  هللا، دقيقاً حادثه خطری از کنار کودچيان گذشته بود، چرا که در نامه آيت«: نويسد بعد می

اين نامه من سندی است در تاريخ ملت ايران که « : که در شرف تکوين بود، افشاء شده بود
تان نسبت به خودم، از وقوع  حتمی يک کودتا   ة بديهای خصوصیمن شما را با وجود هم

وسيله زهدای که مطابق با نقشة خود شماست آگاه کردم که فردا جای هيچگونه عذر موجهی 
 » .نباشد

 :آقای بهنود  توجه نکرد است
مرداد خبر کودتا در جنوب شهر پخش شد و با  ۲۷نويسد، در غروب  ـ  وقتی می ۱

چگونه و با چه سرعتی اوالً  از صحت »  هللا کاشانی رسيد ماجرا بگوش آيت«پخش خبر 
کودتا اگر در جريان آن نبود، مطمئن شده و سپس بفوريت نامه را به منزل  مصدق رسانده 

 است؟  
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کرد، حداقل  توجه می ۳۸۲گر به پاورقی نوشته خود در صفحه ـ  آقای بهنود  باز ا۲
تا «: نويسد بايست شکی به خود راه دهد که ممکن است نامه جعلی باشد وی در پاورقی می می

در راديو، هنگام .) ن. هللا  کاشانی يعنی سيد مصطفی کاشانی فرزند آيت(نطق سيد مصطفی 
او داده شد، و هم نمايندگی مجلس،  به اين  پيروزی کودتا و مدالی که بعد از کودتا به

ست و  همين تنها يک مطلب بيانگر آن نيست که نامه جعلی» ها  مهر تأييد زده شد گرايش
 هللا موافق، همراه و همگام با کودتاچيان است؟ آيت

 ۲۸بعد از اينکه کودچيان ايستگاه راديو  در « : نويسد می ۳۸۷ـ آقای بهنود در ص۳
مصدق را بايد کشت، حضرت «پشت راديو اعالم  داشت » ميراشرافی«کردند  مرداد  اشغال

يعنی سيد (ای بعد که  سيد مصطفی  اما لحظه. گفت او دروغ می» هللا کاشانی با ما هستند آيت
اعالميه جمعيت مسلمانان مبارز را خواند، مردم باور .) ن. هللا مصطفی کاشانی فرزند آيت

 ».کردند
هللا کاشانی بودند و با اشاره  او  پيرو آيت» عيت مسلمانان مبارزجم«: توضيح اينکه

منظور آقای بهنود هم از اعالميه، اعالميه اين جمعيت در حمايت و . کردند حرکت می
اين مطلب نيز خود . پشتيبانی از کودتاست که به وسيله سيد مصطفی در راديو قرائت گرديد

 .رساند که نامه جعلی است می
نبايد  زحمت توضيح دادن را به خود بدهد و بگويد که چرا وقتی   آقای بهنود

هللا کاشانی با ما  مصدق را بايد کشت، حضرت آيت«. ميراشرافی در راديو اعالن کرد
دروغ گفته و چون فرزندش اعالميه جمعيت مسلمانان مبارز را خوانده، مردم دروغ » هستند

 ميراشرافی را باور کردند؟
روز بعد  ۲٦که » اخبار اليوم«هللا کاشانی با خبرنگار  به مصاحبه آيتاگر آقای بهنود 

درج گرديده است و  ۱۳۳۲شهريور  ۲۳از کودتا در مورد مجازات مصدق که در کيهان 
هللا کاشانی و  دانست که نظر آيت کرد، می کمی قبل در همين نوشته آورده شد، مراجعه می

 .ات مصدق يکی استميراشرافی در مورد مصدق و کودتا و مجاز
هللا کاشانی در بارة مجازات مصدق نظر خود را اينطور به مخبر اخباراليوم شرح  آيت

 :داد
طبق شرع شريف اسالم مجازات کسی که در فرماندهی و نمايندگی  کشورش در «

مصدق را بايد کشت و «: اين همان است که ميراشرافی گفته» جهاد خيانت کند مرگ است
 »کاشانی با ماستهللا  حضرت آيت

الشمس است  افسوس که اينگونه افراد با چه قيمت ارزانی و به چه جعلياتی که اظهر من
فروشند و از اين حقيقت غافلند که طال و زر ناب با آلوده کردنش خراب نمی شود،  خود را می

مقام، اميرکبير، مصدق خود محک سنجش هستند و با اينان  قائم. چون خود سنگ محک است
 ».شود يار ديگران در آزادی، استقالل و ميهن دوستی مشخص میع
 

 :نمايه
 . ۳۵۰الدين مدنی،  ، جلد اول، ص  تاريخ سياسی معاصر، سيد جالل .۱۰۹



 ٦۱٥        ا�قالب انني جا��  و ری� �وگان � 

 

 

 . ۳۵۰همان سند، پارقی ص  .۱۱۰
 ۲۸هللا کاشانی از فردای کودتای  ای از مکتوبات سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه .۱۱۱

 .۹، ص ۴، محمد دهنوی، ج )۱۳۴۰اسفند  ۲۳(هللا کاشانی  يتمرداد تا درگذشت آ
 .۱۰ـ۱۱همان سند، ص  .۱۱۲
 . ۱۲ـ۱۳همان سند، ص  .۱۱۳
جنبش ملّی شدن صنعت نفت ايران «هللا کاشانی، در کتاب  نامه مذکور با دستخط آيت .۱۱۴

گراور گرديده  ۶۰۸، ص ۱۳۶۶، سرهنگ غالمرضا نجاتی، چاپ سوم ۱۳۲۳و کودتای 
 . به آنجا مراجعه کنيد. است
 ۲۸هللا کاشانی از فردای کودتای  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه .۱۱۵
 .۲۷ـ۲۸، ص ۴، ج )۱۳۴۰اسفند  ۲۳(هللا کاشانی  اد تا درگذشت آيتمرد

 . ۳۲ـ۳۵همان سند، ص  .۱۱۶
 .۵۳همان سند، ص  .۱۱۷
 .۵۸همان سند، ص  .۱۱۸
 .۷۱همان سند، ص  .۱۱۹
 . ۷۹همان سند، ص  .۱۲۰
 .۱۰۵همان سند، ص  .۱۲۱
 .۱۰۷همان سند، ص  .۱۲۲
 .۱۰۸همان سند، ص  .۱۲۳

 .۱۱۳همان سند، ص  ۱۲۴٫
، پس از چهارده ماده قطع رابطه با انگليس، مجدداً رابطه برقرار ۱۳۳۲آذر  ۱۴در  .۱۲۵

 . دنيس رايت به سمت کاردار سفارت انگليس وارد تهران گرديد ۳۲آذر  ۳۰گرديد و در 
فروردين  ۲۲برگزار گرديد، در  ۱۳۳۳انتخابات مجلس هيجدهم در فروردين ماه  .۱۲۶

بررسی تصويب اليحه کنسرسيوم  ۳۳مهر ماه  ۵ارد تهران شدند و در نمايندگان کنسرسيوم و
 . به مجلس شورای ملّی داده شد

هللا کاشانی، گردآورنده محمد  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه .۱۲۷
 .۱۲۴ـ۱۲۵دهنوی، جلد چهارم، ص 

 . زيرنويس ۳۵۰ الدين مدنی، جلد اول، ص تاريخ سياسی معاصر، دکتر سيدجالل .۱۲۸
زندگينامه سياسی دکترمظفر بقايی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای  .۱۲۹

دی  ۱۰ارتش، مورخ  ۲به نقل از گزارش دايرۀ تجسس رکن  ۱۷۰، ص ۱۳۷۷اساسی 
۱۳۲۹. 

، به نقل از نامه ناصر بقايی به مظفر بقايی، مورخۀ ۱۷۲همان سند ص  .۱۳۰
۴/۶/۱۳۳۲. 

 .۱۷۲ـ۱۷۳، ص همان سند .۱۳۱
 .۱۷۶همان سند، ص  .۱۳۲
 .۱۸۲همان سند، ص  .۱۳۳
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 .۱۸۵همان سند، ص  .۱۳۴
 . همان سند .۱۳۵
 .۱۸۸ـ۱۸۹همان سند، ص  .۱۳۶
 . ۱۹۹همان سند، ص  .۱۳۷
کسانی که مايلند اطالعات بيشتری در مورد روابط کودتاچيان با آقای بقايی داشته  .۱۳۸

 . عه کنندمراج ۱۷۲ـ۲۱۱باشند به همان سند ص 
، ص ۱۳۶۱الدين مدنی، ج اول  تاريخ سياسی معاصر ايران، دکتر سيدجالل .۱۳۹
 .۲۷۹ـ۲۸۲
، سرهنگ غالمرضا ۱۳۳۲مرداد  ۲۸جنبش ملّی شدن صنعت نفت ايران و کودتای  .۱۴۰

 .۳۸۱ـ۳۸۲، ص ۱۳۶۶نجاتی، چاپ سوم تابستان 
 .۳۸۲همان سند، ص  .۱۴۱
تا  ۱۳۲۹مد ناصر صولت قشقائی از فروردين سالهای بحران خاطرات روزانه مح .۱۴۲
 .۳۵۲، دفتر پخش کتاب، ص ۱۳۳۲آذر 

مراجعه و خاطرات روزانه آن  ۳۵۲ـ۴۰۱توانند به ص  همان سند، خوانندگان می .۱۴۳
 .گذارند دوران را مالحظه کنند و ببينند چگونه جاعلين جای پا باقی می

، سرهنگ غالمرضا ۱۳۳۲ مرداد ۲۸جنبش ملّی شدن صنعت نفت و کودتای  .۱۴۴
 .۲۷۰، ص ۱۳۶۲نجاتی، چاپ سوم 

هللا کاشانی، محمد دهنوی، جلد  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه .۱۴۵
 .۱۳۳۲ارديبهشت  ۱۵، نقل از کيهان، ۳۵۷ـ۳۵۶سوم، ص 

 .۱۲۴همان سند، جلد چهارم، ص  .۱۴۶
احمد علی رجائی ميهن سروری گويند، پژوهش و برگردان دکتر  اسناد سخن می .۱۴۷

 .۳۲۵، سند شماره ۱۱۵۴ـ۱۱۵۵، جلد دوم، ص )رجائی(
 .۳۲۲همان سند، سند شماره  .۱۴۸
 ۲۸هللا کاشانی از فردای کودتای  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه .۱۴۹

م، ص ، محمد دهنوی، جلد چهار)۱۳۴۰اسفند  ۲۳(هللا کاشانی  تا درگذشت آيت ۳۲مرداد 
۱۲۱. 
 .۱۲۳همان سند، ص  .۱۵۰
 .۱۳۶ـ۱۳۸همان سند، ص  .۱۵۱
 .۱۴۹همان سند، ص  .۱۵۲
 .۱۵۷همان سند، ص  .۱۵۳
 .همان سند .۱۵۴
 .همان سند .۱۵۵
 .۱۵۸همان سند، ص  .۱۵۶
 .همان سند .۱۵۷
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مرداد  ۲۸هللا کاشانی بعد از کودتای  کسانی که مايل به اطالع نسبتاً جامعی از آيت .۱۵۸
ای از مکتوبات،  تا روزی که در قيد حيات بودند، هستند، به جلد چهارم، مجموعه ۱۳۳۲

 . هللا کاشانی، از محمود دهنود، مراجعه کنند سخنرانيها و پيامهای آيت
 .۲۲۳همان سند، ص  .۱۵۹
 .۲۲۴ند، ص همان س .۱۶۰
 .۲۲۶همان سند، ص  .۱۶۱

 
 

  نقد دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايرانمتن 
 



 
 
 
 

 تعالي بسمه
 

 .........سركار خانم/ جناب آقاي
باسالم و احترام، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص 

گيري و جانشينان  گروگان«اي از كتاب  و نقد و بررسي كتب تاريخي، گزيده
 .نمايد را تقديم حضور مي» انقالب

مد قاي مح سط آ تاب تو ين ك گارش ا به ن ندن  فري در ل مده و در  جع درآ
شارات  سط انت مان تو ندابرز«آل ماه » و شده  ۱۳۸٦در تير شر  چاپ و منت

 .است
نظر به اينكه متاسفانه هنوز «: نويسد اي بر كتاب مي مؤلف در مقدمه

اند مســئله  گيرهــاي اصــلي نــه تنهــا حاضــر نشــده هيچكــدام از گروگان
است، براي كه واقع شده  گيري و تبعات آن را صادقانه، همانطوري گروگان

اين امر مرا بر آن داشت كه ... نسل حاضر و نسلهاي آينده توضيح دهند
ت ضر و أبه  سل حا كه ن يد  بدين ام بزنم  ست  ضر د تاب حا ير ك ليف و تحر

خوديها، چه بالئي بر سر كشور آمده   نسلهاي آينده دريابند كه با دست
جعفري  مدمح... اند است و چگونه خوديها عامل اجراي منويات آمريكا شده

 »)۲۰۰۷جون  ۲٥( ۸٦تير  ٤لندن 
گيرد كه خانم معصومه ابتكار در سال  چنين ادعايي در حالي صورت مي

ور اُ  يكت«ميالدي روايت خود را از تسخير سفارت آمريكا تحت عنوان  ۲۰۰۰
در كانادا به چاپ رساند و » تالون بوكز«توسط انتشارات » اين تهران

يز د تاب ن ين ك سي ا مه فار سال ترج شارات  ۱۳۷۹ر  سط انت هران تو در ت
شد سته  بع آرا يور ط به ز عات  مع . اطال عالين ج كه از ف كار  خانم ابت
ريم شناخته مهمان  ايبه نام مري  ،دانشجويان تسخير كننده سفارت بود

شد و چون مسلط به زبان انگليسي بود اشراف كاملي بر امور داخلي و  مي
پاسخگوی هرًا از آنجا كه اين كتاب المللي اين رخداد داشت، اما ظا بين

كامالً ناديده گرفته شده  نبوده،آقاي جعفري های سياسی تمايالت و انگيزه
 .است

گان تاب گرو قالب از  ك شينان ان شده و داراي  ۹گيري و جان شكيل  صل ت ف
آنكه گزيده حاضر از اثر مزبور بتواند شما را با  اميد. صفحه است ٤۳٦

 .سازد كليات و محتواي آن آشنا
 زندگينامه

 

محمد جعفري كه در زمره افراد بسيار نزديك به آقاي 
بالفاصله بعد از تسخير سفارت  ،شود صدر تعريف مي ابوالحسن بني

آمريكا توسط دانشجويان مسلمانان پيرو خط امام رسمًا به 
جعفري كه يكي از . عنوان نماينده ايشان در سفارت مستقر شد

الب اسالمي بود در دوران رياست عناصر فعال روزنامه انق
صدر و انتصاب آقاي نوبري به رياست كل بانك  جمهوري آقاي بني

. روزنامه شداين جايگزين ايشان به عنوان سردبير  ،مركزي
بعد از پيوند مجاهدين خلق با جريان روزنامه انقالب اسالمي و 

صدر، جعفري  و مخفي شدن بني ٦۰خرداد  ۳۰شورش مسلحانه در 
از آزادي از  پس وی .گرديدير و براي مدتي زنداني دستگ

 . زندان به انگليس رفت و در آنجا پناهنده شد
 
 مدخل
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 فتح قاي  ته آ به گف نا  يل بهمن ا بني ب يا اوا خر دي و  در  ۵۷ماه  صدر در اوا
سه با آمريكايي جل شد  شكيل  سحابي ت يدون  قاي فر نزل آ جاد  ايكه در م سر اي بر  ها 

آقاي سوليوان واپسين . وحدت ارتش و روحانيت توافق بعمل آمد دولتي نيرومند با
ست يان آورده ا به م سخن  فق  ين توا خود از ا تاب  يران در ك كا در ا . سفير آمري

ها نگران آن  ها به خصوص آمريكايي غربي«: گويد آقاي دكتر يزدي در اين رابطه مي
را با خطر پيروزي  شود و كشور بودند كه خالئي با رفتن شاه از ايران ايجاد مي

كردند يك ائتالف و نزديكي ميان ارتش و  آنها تصور مي. كرد كمونيستها روبرو مي
في مي طر را منت ين خ حانيون ا لي. سازد رو حانيون ع ستند رو ست ه ضد كموني . االطالق 

لي صوص م به خ شنفكران  ست، رو ست ا ضد كموني تش  صدقي -ار سالمي م ضد  ها علي ا صول  اال
بر . اند در حاليكه بخش عمده روحانيون ضد مصدقي. گليسي هستندآمريكايي و ضد ان

اين اساس نزديكي ارتش و روحانيون و حذف روشنفكران، خالء بيرون رفتن شاه را 
في مي پر مي ستها را منت يروزي كموني طر پ ند و خ قل ... ».سازد ك مين ن نابر ه ب

يان صدق ب كه م يران  ستقالل ا خط آزادي و ا كه در  ساني  ها، ك مل قول بود، ع گر آن 
 ۶۰ما تا بعد از كودتاي خرداد . شدند و چنين نيز شد بايستي حذف مي كردند، مي مي

صاحبه ضي از م شار بع لي، و خارجي و انت خاطرات داخ ضي از  ها و  شدن بع ها و رو 
 )۲-۳صص.(اسناد ديگر از اين توافقها هيچ اطالعي نداشتيم

 جانشينان انقالب: فصل اول
 شوراي انقالب

 ا  به دستور امام اعضاء شوراي انقالب از طرف آيت«: گويد وم مهندس بازرگان ميمرح
شدند عوت  صاحبه و د هران م هري در ت ضي مط ماه «و » مرت مه دوم آذر  ۱۳۵۷شورا در ني

ولي هميشه اكثريت . تركيب شوراي انقالب چهار بار عوض شد«اما » تشكيل رسمي يافت
شكيل مي مين ت نرا معم كه مق آ ند  ندداد تر بود يزدي مي» .رب تر  قاي دك يد آ تا «: گو

نفر عضويت شوراي انقالب را پذيرفته بودند كه عبارت  ۸م يزمانيكه به ايران برگشت
ندس  سيدجوادي، مه صدرحاج  سيداحمد  سحابي،  تر  گان، دك ندس بازر حوم مه ند از مر بود

از . بودسحابي، مهندس كتيرايي، دكتر شيباني، تيمسار مسعودي و يك نفر ديگر هم 
روحانيون هنوز كسي عضو نشده بود و همه از سياسيون بودند آقاي خميني به من هم 

 )۴ص(».گفتند كه عضو شوراي انقالب باشم
 يت قالب از آ شوراي ان شكيل  شوراي  ت ضو  كه وي ع لت اين به ع له  قاني از جم ا طال

ي به دو بعد از اينكه مرحوم طالقان. جبهه ملي است، مخفي نگاه داشته شده بود
هم كار م سته: ابت ها و د مه گروه كب از ه قالب مر شوراي ان سيس  به تأ قدام  ها و  ا

زند، روحانيون شوراي انقالب  برگزاري راهپيمايي تاسوعا و عاشوراي حسيني دست مي
ضت آزادي به  و نه قالب  شوراي ان با  موازي  قالب  شوراي ان ين  جاد ا ترس اي ها از 
ا مطهري اطالع  از طريق آقاي دكتر يزدي به آيت آقاي خميني. دهند خميني اطالع مي

يت مي با آ كه  هد  قالب  د شوراي ان ضويت  به ع ند و وي را  صل ك ماس حا قاني ت ا طال
يت با آ ظاهرات  گزاري ت براي بر ته مي درآورد و  ماس گرف قاني ت سپس  ا طال شود و 

يت شتركي از آ هران  ستاد م بارز ت يت م قاني، روحان ني ه(ا طال هاي  مان روحانييع
قالب گزاري آن ) ن.شوراي ان براي بر شر  قوق ب فاع از آزادي و ح ني د يت ايرا و جمع

كنند و اين همان راهپيمائي عظيم آرامي است كه مرحوم مهندس بازرگان  انتخاب مي
با تقارن روز حقوق بشر و تاسوعاي حسيني و با دعوت  ۱۹/۹/۵۷در ... «: نويسد مي

فاع از  ني د يت ايرا يتجمع حوم آ شر، مر قوق ب يت  آزادي و ح قاني و روحان ا طال
مبارز تهران، و به مديريت ستاد مشترك منتخب آنان، يك راهپيمايي عظيم آرام 

 )۵ص(».در شهر تهران برگزار گرديد
 شود كه از نظر آقاي خميني و هسته اوليه روحاني شوراي انقالب، اعضاء  معلوم مي

نبايستي از طرفداران  -۲. شوراي جبهه ملي باشندنبايستي از  -۱: شوراي انقالب
نفر روحاني هسته  ۵بايستي تابع نظر آقاي خميني و يا آن  -۳. دكتر مصدق باشند

 )۶ص.(اوليه شوراي انقالب باشند
  تاريخ من  ۲۹در  ني  ۵۷به مين  ۷يع سيله ه قالب بو يروزي ان عد از پ حاني  ۵روز ب رو

سيدمحمد باهنر،  مدجواد  يان مح ني آقا نه يع سيدعلي خام شتي،  سيدعبدالكريم  به اي، 
اي موجوديت حزب جمهوري  رفسنجاني با انتشار بيانيه اكبر هاشمي اردبيلي و علي موسوي

اسالمي را اعالم كردند و در بيانيه آن بدون اشاره به جنبش ملي شدن صنعت نفت به 
شاره مي ير ا ساله اخ صد  گل در يك شروطه و جن نبش م ست آ ج لل شك ند و ع قدان كن نرا ف

ايجاد تشكيالتي ...«: گويند تشكيالتي نيرومند و منسجم معرفي كرده و در اين راستا مي
نيرومند و سامان دادن به نيروهاي فعال و ايجاد انسجام و انضباطي آهنين است كه 

هدام و  مي طر ان نبش را از خ شد و ج تداوم بخ ستي  لت را بدر بي م كت انقال ند حر توا
 )۶ص.(»...طر غارت دشمن مصون بدارددستاوردهاي آن از خ

 كند كه مرحوم مطهري با منش و روش حزب و مؤسسين  همه اينها حكايت از اين مي
به احتمال قوي وي از اين . آن هماهنگي ندارد و عمالً در جهت مخالف آن بوده است

ها در تهران در منزل فريدون سحابي،  مطلب به موقع مطلع شده است كه آمريكائي
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گذارند كه حكومتي نيرومند با وحدت ارتش  توافق با بهشتي و نهضت قرار مي بنابر
و روحانيان به رهبري بهشتي بوجود آيد و چون احتماالً مرحوم مطهري مخالف چنين 

طرفه اينكه چند روزي قبل از اينكه . توافقي بوده است، از صحنه حذف شده است
رسيده، به آقاي  ناراحت به نظر مي صدر صحبتي داشته و وي ترور شود، با آقاي بني

مي بني طر  ساس خ سالم اح يران و ا براي ا كه  شته  هار دا بيم  صدر اظ ين  كنم و از ا
يل  باره تحو هم دو شور را  ند و ك بين ببر سالم را از  هم ا قالب و  هم ان كه  دارم 

ند  كا بده سئول جمع... آمري ست م شده ا قل  كه ن گروه  بطوري بازجوئي  كردن  جور  و
قاي معاديخواه يكي از اعضاي شوراي مركزيحزب جمهوري اسالمي واگذار فرقان به آ

 )۷ص.(شده است
 دولت موقت

 اند  زاده و ديگران كه در صحنه حاضر بوده بنا به گفته آقاي دكتر عبدالصمد تقي
ست كم نخ طب ح قاي ق به آ قا  مد آ سه  زاده مي وزيري را اح بزرگ مدر سالن  كه در  هد  د

گاران، ضور خبرن لوي در ح في  ع سم معر ضرين در مرا ساير حا يد و  بان جرا اربا
رسد و  رفسنجاني سر مي وزير، براي همگان قرائت نمايد كه ناگهان آقاي هاشمي نخست

يد  كم را با چرا ح كه  به اين تراض  خود را در اع مه  ته، عما ني رف قاي خمي پيش آ
چيزي  زاده هم بدون اينكه آقاي قطب. زند زاده قرائت كند به زمين مي آقاي قطب

 )۸ص.(شود دهد و از صحنه خارج مي بگويد، حكم را به آقاي هاشمي مي
  خاب مورد انت قالب در  سالي از ان ند  ست و چ شت بي عد از گذ يزدي ب تر  قاي دك آ

صاحبه شرايط آن در م يد اي مي وزراء و  گان «: گو ندس بازر حوم مه كه مر پس از اين
ست كرد، وزراء را نخ بول  لت را ق قاي  دو ني، آ قالب وزير يع شوراي ان به  ندس،  مه

في مي صويب مي. كرد معر سي و ت قالب برر شوراي  شوراي ان كه  يري را  هر وز مود و  ن
گرفت، يك حكم از جانب آقاي خميني و يك  كرد دو حكم انتصاب مي انقالب تصويب مي

ست نوان نخ گان بع ندس بازر قاي مه نب آ هم از جا كم  ستبدادي » .وزير ح يم ا در رژ
وزير و تصويب مجلس،  پس از معرفي وزراء توسط نخست. وال نبودگذشته وضع بدين من

وزير بود كه احكام وزراء  رسيد، ولي اين تنها نخست هيئت دولت به حضور شاه مي
 )۸-۹صص.(كرد را صادر مي

 چگونگي تشكيل دادگاههاي انقالب
  طي احكامي جداگانه به ترتيب آقاي  ۹/۱۲/۵۷و  ۵/۱۲/۵۷آقاي خميني در تاريخ

خ سمت خل به  هادوي را  هدي  قالب و م هاي ان شرع دادگاه حاكم  نوان  به ع الي را 
آسا در دادگاههاي در بسته  هاي برق ماشين اعدام... دادستان كل انقالب منصوب كرد

يان بني تراض آقا جود اع با و بود و  تاده  براه اف ستانها  هران و شهر صدر و  در ت
ها، آقـاي  بـه ايـن اعـدام  NGOبازرگان، اشخاص ديگر، سازمانهاي حقوق بشـر و 

كنند كه شما چرا  چرا به ما اشكال مي«: خميني در پاسخ به اعتراض كنندگان گفت
مان را مي مي دژخي جرم  ها را م كه اين حال  عين  ما در  شيد؟  قط  ك يد ف دانيم و با

 )۹-۱۰صص.(هويت آنها ثابت بشود و بايد آنها را همين كه هويتشان ثابت شد كشت
 ۲۴وزير در امور انقالب در تاريخ  گان و دكتر يزدي معاون نخستآقاي مهندس بازر 

در قم با آقاي خميني ديدار كردند كه ازجمله مسائل مطرح شده در اين  ۵۷اسفند 
يدار ست: د ست نخ كه بدرخوا بود  قالب  هاي ان كار دادگاه حوه  ني  ن قاي خمي وزير، آ

نامه و نحوه  ه آئيندستور تجديد نظر در كار دادگاهها و توقف محاكمات تا تهي
 )۱۰ص(».كار آنرا صادر كرد

  تاريخ لت در  يه دو عدام ۵۸فروردين  ۹اعالم باره ا قالب و  در هاي ان هاي دادگاه
با توجه به فجايع و كشتارهاي وحشيانه وحشتناك «: نامه جديد اشعار دارد آئين

اند  شدگان درباره مردم آزاديخواه و شرافتمند ايراني مرتكب شده كه غالب اعدام
از يكطرف و خرابي كه انقالبهاي سياسي و اجتماعي ديگر دنيا بدنبال داشته است 

... باشد از طرف ديگر آنچه در ايران جريان دارد قابل اغماض و بسيار ناچيز مي
اينك كه بدستور امام عمليات دادگاههاي انقالب متوقف گرديده است، اميدواريم 

رسد و  ت تهيه شده و به تصويب شوراي انقالب مياي كه از طرف دول نامه بر طبق آئين
سي و  شت و بازپر شرايط بازدا صحيح  قوقي  شرعي و ح موازين  مل و  يت كا با رعا

گردد جام  لوب ان حو مط مه بن سيدگي  سرانجام آئين» .محاك حوه ر شكيل و ن مه ت نا
شــوراي انقــالب تصــويب  ۵۸فــروردين  ۱۲دادگاههــاي انقــالب كــه در جلســه مــورخ 

 )۱۱ص...(گرديد
 ين آئين ساس ا شاء  بر ا عال ماي كه ف بر اين عالوه  كل  ستان  شرع و داد ضات  مه ق نا

ستند، داراي اختيارات نامحدودي نيز مي شند ه يًا طبق سلسله مراتب، قدرت ... با ثان
اصلي در دست آقاي خميني است كه منصوب كننده قضات و دادستان كل است و دادگاهها 

شوراي انقالب كه تصويب . آيند ي خميني به حساب ميدر واقع بازوي اجرائي اوامر آقا
نامه و پيشنهاد كننده قضات و دادستان كل به آقاي خميني است، در  كننده اين آئين

حقيقت آن پنج روحاني شوراي انقالب كه همان مؤسسين حزب جمهوري اسالمي هستند، در 
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لدين و شاگردان آقاي گرچه اينها در ظاهر خود را مق. اند پشت اين قدرت سنگر گرفته
مود مي ني وان نان  خمي كه اي ست  قدرتي ا بره  قابالً در چم ني مت قاي خمي ما آ ند، ا كن

شود و آقاي خميني اسير  آشكار مي ۶۰عاملين آن هستند و مطلب اخير بويژه در سال 
گردد كه آن پنج نفر نمايندگي آنرا در اختيار  قدرت تنيده و مجري اوامر قدرتي مي

 )۱۶ص.(دورتر به توضيح اين مطلب باز خواهم گشتكمي . دارند
 آقاي دكتر يزدي و چگونگي تشكيل دادگاه انقالب

 ست عاون نخ يزدي م تر  قاي دك شكيل  آ گونگي ت مورد چ قالب در  مور ان وزير در ا
عد از  قالب ب هاي ان قل مي ۲۳دادگاه ند سال ن شكيل «: ك لت ت قالب را دو گاه ان داد

رفتم پيش آقاي . ر در امور انقالب طرحش را دادموزي من بعنوان معاون نخست. داد
سينه يا  هاي دن مه انقالب ثل ه شده، م قالب  قا ان فتم آ ني و گ پر از  خمي مردم  هاي 

كه را مي هر  ست و  فرت ا نه و ن ند، مي كي شند گير ند بك طع . خواه ين مق گر در ا ا
شد سي را بك هر ك سي،  هر ك كه  شود  جازه داده  لويش را  هيچكس نمي... ا ند ج توا

ــرد ــينيد وآئين... بگي ــت بنش ــذيرفت و گف ــرف را پ ــن ح ــي اي ــاي خمين ــه  آق نام
 )۱۷ص...(بنويسيد

  يت شده واقع شتار  شت و ك يروزي ك پس از پ يا  هاي دن مه انقالب كه در ه اوالً در اين
بعد از پيروزي چه كشت و ... در انقالب كوبا، نيكاراگوئه، آفريقاي جنوبي و. ندارد

گويد اگر به جاي كشت و  وبي در اين رابطه به ما ميكشتاري شد؟ تجربه آفريقاي جن
ثانيًا وقتي شما . شد كشتار همين كار در ايران شده بود سرنوشت ما غير از اين مي

ايد كه آن  قبول داريد كه اين انقالب هم مثل ساير انقالبهاست آيا از خود نپرسيده
اس كار است و به احدي ظلم حرفهاي پيش از پيروزي انقالب اسالمي كه در اسالم عدالت اس

ايستادند و از  اندركاران اوليه مي ثالثًا اگر همه با هم و بويژه دست... نخواهد شد
گرفت نه  اساس كار قرار مي  كردند و ضابطه تشكيل دادگاه انقالب انحصاري جلوگيري مي

فت گر كوشش در ايجاد ارگانهاي جديد براي تصاحب قدرت، چگونه هر كس، هر كسي را مي
مل  مي كان ع نه ام بود، چگو شتار  به ك يل  هم ما ني  قاي خمي گر آ تي ا شت؟ و ح ك
 )۱۷-۱۸صص(يافت؟ مي
  به يامبر  ثل پ كه م بود  شده  شنهاد  ني پي قاي خمي به آ صلحين  ضي از م نب بع از جا

ند عالم ك مومي ا فو ع كه ع به م گام ورود  ير از . هن به غ كه  مدار  هاي قدرت ما گروه ا
قدرت را  كردن  ضه  كردن آزادي، قب مل  ضربتي ع ستار  ند، خوا قرار داده بود هدف 

قا و  براي ب نه را  ند، زمي عدام بود سريع ا شينهاي  تادن ما به راه اف ها و  دادگاه
ماده مي ها آ نه دادگاه يت اينگو خود  تثب عدي،  حل ب كه در مرا فل از اين ند، غا كرد

 )۱۸ص.(گرفتار همان سرنوشت خواهند شد
 ه انقالب اسالمي را موجب تضعيف و يا شكست صدر و يا روزنام كساني كه آقاي بني

مداد مي قت قل لت مو ظر مي دو به ن ند،  شكل  كن سي م ساده دموكرا هم  كه در ف سد  ر
اگر اينها قبول دارند كه دمكراسي و آزادي يعني اينكه موافق و مخالف . دارند

هر دو باشند و نظرات خودشان را هم ابراز دارند و اگر دولتي و از جمله دولت 
از همه ... ت با مخالفت سياسي سقوط كرده باشد كه اين عين دموكراسي استموق

ساده يا  گاهي و  غرض، ناآ كه از روي  ساني  ند نگري مي ك قاي بني: گوي يا  آ صدر 
پرسم مرحوم بازرگان چه  اند، مي روزنامه انقالب اسالمي موجب سقوط دولت موقت شده

قاي بني كرد، و آ شروع  يا  ست و  لي را خوا مك  صدر عم سالمي ك قالب ا مه ان و روزنا
 )۱۸-۱۹صص(نكردند و با آن مخالفت كردند؟

 صدر و روزنامه انقالب  به جاست اين نكته را تذكر دهم كه غالبًا مردم آقاي بني
كي مي سالمي را ي ند ا شش . دان مت و كو با ه مه  ضرند روزنا مه مستح كه ه نه  همانگو

قاي بني سيس آ شان تأ نام اي به  كارانش و  مه  صدر و هم سي در روزنا ما هرك شد، ا
داشت  كرد و نظرات درست و يا غلط خود را ابراز مي صدر كار مي مستقل از آقاي بني

اند، مابقي مطالب به مسئوليت  صدر شخصًا نوشته و به غير از مقاالتي كه آقاي بني
صدر  صدر، به همين علت استقالل در كار، روح آقاي بني روزنامه بود و نه آقاي بني

يا  هم طب  شايد مخا لي  شت و بر ندا مه خ شده در روزنا لب درج  ضي از مطا از بع
صدر نوشته و يا به اشاره ايشان  اند كه مطلب را آقاي بني كرده مخاطبيني فكر مي

 )۱۹-۲۰صص.(بوده است
 وزير به الجزاير  آقاي عليرضا نوبري سردبير روزنامه كه مشتاق بود همراه نخست

الع داشت كه اينجانب و آقاي مهندس جواد پورابراهيم سفر كند، نظر به اينكه اط
ايم، ما  وزير، در آلمان روابط دوستي داشته با آقاي صادق طباطبائي معاون نخست

.  را واسطه قرار داد كه برويم و از آقاي طباطبائي بخواهيم كه مشكل را حل كند
به  بائي  قاي طباط تر آ به دف فاق  به ات پورابراهيم  قاي  نب و آ ستاينجا وزيري  نخ

تيم شتيم. رف يان گذا شان در م با اي سئله را  مول، م فات مع تدا . پس از تعار اب
حل مي ست و  مي ني يز مه ين چ فت ا بائي گ قاي طباط تاق . شود آ به ا صًا  سپس شخ

متاسفانه «: پس از بازگشت گفت. وزير رفت و با وي در اين رابطه گفتگو كرد نخست
راضي نيستند و من هرچه اصرار ] ان اصفهانبه است  سفر نخست[ايشان از آن گزارش 
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وزير  پس از مأيوس شدن از اعزام نماينده همراه نخست» .اي نبخشيد كردم، فايده
كه چرا و بچه » وزيري مغضوبين كاخ نخست«به الجزاير، مطلب كوتاهي تحت عنوان 

مورد بي ما،  يل  ست دل هري نخ ته م قرار گرف مداد،  وزير  مه با طور روزنا ايم و چ
مه درج كي شمن، در روزنا ما د ستند و  ست ه سالمي دو هوري ا عات، جم هان، اطال

 )۲۱ص.(گرديد
  در طول جنگ عراق عليه ايران چندين بار آقاي خميني به بهانه جنگ پيشنهاد بستن

مه مه روزنا قاي بني ه به آ هان را  عات و كي جز اطال قاي بني ها، ب ما آ صدر  صدر داد، ا
هاي مخالف بهتر از نبود آنها است و ما  جود روزنامهنپذيرفت و معتقد بود كه حتي و

ساس مردم نمي كه ا عات  نگ از آزادي مطبو نه ج به بها ست  توانيم  سي ا ساالري و دمكرا
گرچه مرحوم مهندس بازرگان از درج دو نكته ذكر شده، در رابطه با . جلوگيري كنيم

به  ند و  ضي بود ته اول نارا بويژه نك مد و  صفهان و بويراح ما را سفر ا لت  مين ع ه
توبيخ كردند و اجازه ندادند كه خبرنگار ما همراه ايشان به الجزاير برود، اما 
احدي را گمان بر اين نيست كه انتقادهايي از اين نوع و يا شديدتر از آن چه به حق 

 )۲۲ص.(و چه به ناحق باعث سقوط و يا استعفاي دولتي گردد
 زرگانكنندگان دولت بازرگان از زبان با تضعيف

 » سقوط دولت «گروههاي چپي و افراطي اصرار داشتند كه استعفاي دولت موقت را
قت گان» مو لول گرو ند و مع بل از  بنام كه روز ق ند، در حالي شاگري بدان گيري و اف

به  پيش از آن  ته  سيده و دو هف لت ر ئت دو صويب هي به ت ستعفاء  سفارت ا شغال  ا
صميم گري شوراي انقالب گزارش شده بود كه اگر اخالل گيري جاي  ها و تعدد مراكز ت

خود را به همكاري صميمانه و يكپارچه شدن دولت و شوراي انقالب و مقام رهبري 
... بيند كه كنار برود آورند و دولت موقت خود را ناچار مي ندهد وزراء فشار مي

صاب،  ماه دوم انت مان  قت از ه لت مو صوالً دو گذاري  ا براي وا خود را  مادگي  آ
ها و دخالتها اعالم كرده بود و در اين مدت بنا به  نظمي ت و عدم قبول بيمسئولي

داد و براي  امر و تكليف شرعي كردن امام و اصرار شوراي انقالب ادامه بخدمت مي
گيري و افشاگري  استعفاء و تحويل قدرت كمترين نياز به نقشه و توطئه يا بهانه

 )۲۲ص(».وجود نداشت
 گرچه  -دهد موقعيتي و با اين علم و اطالع استعفاء مي وزير در چنين وقتي نخست

شود كه عمل  در اذهان چنان تداعي مي -ريزي كرده باشد از قبل در مورد آن برنامه
گان نده  گرو شغال كن شجويان ا مل، دان ين ع ست و ا شده ا لت  ستعفاي دو جب ا گيري مو

آقاي . گرداند يتر و در ادامه عمل خود مصرتر م هاي آنرا جري سفارت و پشت پرده
يد صدر مي بني كه «: گو كردم  صرار  به وي ا ستعفاء داد  گان ا قاي بازر تي آ وق

. خانه يك حكومتي را ساقط كنند استعفاء نكنيد و نگذاريد كه با گرفتن يك سفارت
فت نداره«: او گ يده  گه فا ستعفاء داد» نه دي كرد و ا بول ن صه ق قع » .خال در وا

گيري به منزله نازشستي بود كه به  د از گروگاناستعفاي مرحوم بازرگان درست بع
 )۲۳ص.(مرتكبين و عوامل پشت پرده اين عمل داده شد

 صدا وسيماي جمهوري اسالمي
 طب صادق ق قاي  قت آ لت مو مان دو سالمي  در ز هوري ا سيماي جم مديرعامل صداو زاده 

 وي كه يكي از اعضاء اصلي و گرداننده نهضت آزادي در خارج از كشور بود. بود
با  -كرد آزادي در خارج از كشور فعاليت مي به بعد تحت نام نهضت  ۱۳۵۱از سال 

و  -كردند آقاي دكتر يزدي و بعضي افراد ديگر ماهنامه پيام مجاهد را منتشر مي
يكي . كردند با رهبران نهضت آزادي رابطه و تماس داشت و آنها از وي حمايت مي

اتفاق مرحوم طالقاني در پاريس اعالميه دو هفته مانده به پرواز انقالب، وي به 
انفصال از نهضت آزادي داده و سپس در ايران مدت كمي به عضويت كادر مركزي حزب 

مد سالمي درآ هوري ا نوان . جم حت ع سالمي ت هوري ا حزب جم شدن از  خارج  عد از  ب
اسالمي شركت كرد و  اي به همراه آقاي محمد مبلغي مديرعامل صداوسيما، در مصاحبه

ي هد عل خود خوا جاي  عه در  ين واق شرح ا كه  سخن داد  سالمي داد  هوري ا حزب جم ه 
 ) ۲۴ص.(آمد
 سالمي مسئول سنجش افكار و مركز تحقيقات و روابط عمومي  محمدباقر نصيرالسادات

واقعه را براي نگارنده ... زاده بر صداوسيما تلويزيون در زمان صدارت آقاي قطب
كرد قل  نين ن سئ: چ بل از م ته ق گاندو هف براي  له گرو گان  ندس بازر گيري از مه
زاده در مورد مهندس بازرگان به  من با قطب. جم دعوت به عمل آمد سخنراني در جام

شما و  من و  بل از  گان ق قاي بازر كه آ كردم  شان  به وي خاطرن پرداختم و  گو  گفت
يه  يز ما مه چ ين راه از ه ست زده و در ا مذهبي د سي  بارزه سيا به م گران  دي

شته ستا گذا نون نخ ترين  ند و اك كي از بزرگ سازمان ي ين  ست و ا يران ا وزير ا
با  سازمان تي  شده از  ۹۸۰۰هاي دول كه  حو  هر ن به  يد  نابراين با ست ب ند ا كارم

ند سخنراني كن سه  ين مؤس نان ا براي كارك تا  كرد  عوت  ندس د سخنراني ... مه روز 
اده قرار گذاشتم و ز من با صادق قطب. گيري بود درست مصادف با دومين روز گروگان

جم برسند، من شما را پيج خواهم كرد و شما  گفتم قبل از اينكه مهندس به جام
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موقعيكه اتومبيل مهندس بازرگان نزديك ... جم بيائيد براي استقبال به اول جام
سيد جام جام. جم ر طب به  صادق ق كه  ند  كردم گفت فن  شوراي  جم تل ست  ته ا زاده رف

طب. مهندس را آنجا خواهم ديد انقالب و گفته است كه من مل ق زاده  من از اين ع
سخنراني را  مه  نان برنا ضور كارك ستم در ح سختي توان به  كه  شدم  حت  حدي نارا ب

گيري كوتاه نيائيد و  به مهندس بازرگان گفتم كه شما در مورد گروگان. اعالم كنم
س. محكم بايستد ين م ئله را ايشان با طعنه گفتند حاج آقا يعني آقاي خميني ا

 )۲۴-۲۵صص.(كارم روم پي تاييد خواهند كرد و من هم مي
  ضيه لت در ق كرد دو عالم  هران ا عه ت مام جم گان و ا لس خبر ئيس مج ظري ر قاي منت آ

ستادي براي راهپيمايي تشكيل و از طرف آن ستاد . كردستان مسامحه كرد و مقصر است
دت امت با امام نامگذاري مسيرهاي راهپيمايي اعالم گرديد و بنام راهپيمائي بزرگ وح

.  شده و به بسيج مردم و روحانيت پرداختند و آقاي منتظري براي راهپيمائي پيام داد
پس از راهپيمائي و تجمع در دانشگاه آقاي بهشتي سخنراني كرد  ۵۸آبان  ۴روز جمعه 

سه بند قطعنامه كه مستقيمًا به . و سپس قطعنامه همبستگي امت با امام قرائت شد
لت  بوط ميدو قت مر ند از مو يت و  -۶«: شد، عبارت خود را از قاطع يق  ني عم ما نگرا
ظه صالح  محاف براي ا نه  بي و قاطعا هان روش انقال جدًا خوا شته و  هار دا لت اظ كاري دو

ستيم سازي ادارات ه صفيه و پاك ستم اداري و ت لس  -۸. سي خود را از مج يت  ما حما
اصل واليت فقيه اعالم كرده و از آنان  خبرگان كه نمايندگان اكثريت قاطع ايرانند و

خواهيم كه اصول اسالمي را بدون گرايش به شرق و غرب تصويب نموده و از هيچ شايعه  مي
 )۲۶-۲۷صص...(و تهمتي نهراسند كه خدا و ملت پشتيبان آنها هستند

 مجلس خبرگان
 متن « :به خبرنگار اطالعات اظهار داشت ۵۸خرداد ماه  ۸شنبه  آقاي دكتر مفتح سه

شر مي موم منت طالع ع براي ا سي  مع قانون اسا پس از ج لف در  شود و  ظرات مخت آوري ن
مورد اين قانون، انجام اصالحات الزم در آن توسط يك مجمع مشورتي، قانون اساسي 

شته مي ندم گذا به رفرا هايي  صويب ن براي ت سالمي  هوري ا يد جم پس از آن » .شود جد
ست عاون نخ ظام م قاي اميرانت لت، سه وزير آ سخنگوي دو ماه  ۲۹شنبه  و   ۵۸خرداد 

شود اسم اين مجلس را هر  نفري تصويب مي ۷۵قانون اساسي در مجلس «: اعالم داشت
نفر نماينده خواهد داشت كه قانون اساسي را كه از طرف دولت و  ۷۵چه بگذاريم 

 )۲۸ص(».شوراي انقالب تصويب شده، مورد بررسي و تصويب قرار دهد
 ال براي خواننده مطرح شود كه در سخنراني ذكر شده آقاي خميني لفظ شايد اين سئو

دولت موقت را بكار نبرده است و بطور عموم به مخالفان واليت فقيه و كسانيكه قصد 
ها مستقيم متوجه دولت  اند راجع است، پس چطور اين حمله انحالل مجلس خبرگان را داشته

شده كمتر كساني اطالع داشتند كه حمله  موقت است؟ در زمان ايراد سخنرانيهاي ذكر
دانست كه مخاطبين آقاي  آقاي خميني متوجه دولت موقت است ولي دولت موقت خود مي

خميني در مرحله اول دولت موقت و در مرحله دوم كساني هستند كه در مجلس خبرگان در 
 )۳۱ص.(اند فقيه اظهار نظر كرده مخالفت با واليت

 طرح انحالل مجلس خبرگان
  لس حالل مج طرح ان خود  مع  لت در ج ئت دو يد، هي فاش گرد قل و  عدها ن كه ب بطوري

خبرگان را از جمله بدليل اينكه طبق دستور و بيانات آقاي خميني و هيئت دولت 
قرار بوده مجلس يكماهه كار خود را تمام كند و اكنون بيش از دو ماه از زمان 

اده و معلوم نيست كي تمام خواهد گذرد و هنوز به كار خود پايان ند گشايش آن مي
شود مجلس خبرگان منحل و همان قانون اساسي مصوب هيئت  شد، بنابراين پيشنهاد مي

 )۳۱ص.(دولت و شوراي انقالب و تأييد آقاي خميني به رفراندم گذاشته شود
 اصل ماجرا را از زبان آقاي اميرانتظام كه پيشنهاد كننده طرح است بشنويد :
ايكه جان استمپل و جرج كيو و كارمند  براي شركت در جلسه ۱۳۵۸ در مهرماه... «

وزير داشته باشند  ديگر وزارت خارجه آمريكا قرار بود با مهندس بازرگان نخست
را براي  ۱۳۳۲درصدد برآمدم اعضاي شوراي مقاومت ملي سال ... ».به تهران آمدم

دتقي انوري يكي از اين جلسه در منزل آقاي محم. مشورت و تبادل نظر دعوت كنم
اعضاي شركت كننده تا آنجا كه . افراد مبارز و فداكار نهضت در بازار تشكيل شد

ا  بخاطر دارم عبارت بودند از آقايان عباس سميعي، احمد صدرحاج سيدجوادي، فتح
هر يك از ... صدر، اميرحسين پوالدي، رحيم عطائي، عباس رادنيا، مقدم مراغه بني

چار براي  ضران  قع  هحا گران وا يد دي مورد تأي كه  مود  طرح ن شنهادي را م جوئي پي
نظر من بر اين بود كه مشكالت ما از فقدان قانون است و چون در اين رابطه . نشد

آميز داشت، تخلف كرده بود، طرح انحالل آن را پيشنهاد  مجلس خبرگان ماهيتي بدعت
 )۳۲ص.(كردم

 چپهاي افراطي و مجاهدين
 كوشيده و چوب الي  ين دسته و گروه كه در تضعيف دولت وي ميمرحوم بازرگان پنجم

با وجوديكه مرحوم : ...كنند اند را چپهاي افراطي و مجاهدين ياد مي چرخش گذاشته
بازرگان چپهاي افراطي و مجاهدين را جزو گروههايي كه چوب الي چرخ دولت موقت 
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مداد مي مي شتند، قل قاي خم گذا گر آ ستكه ا قت آن ما حقي ند ا هوري و ك حزب جم ني،  ي
يون،  مه مل قت و ه لت مو حذف دو قدرت و  كردن  ضه  صدد قب مالً در حاكم ع يت  روحان

آمدند، از مجاهدين خلق و چپهاي افراطي چه كاري ساخته بود؟ تمام قدرت  برنمي
هم  كه آن  بود  قاط  ضي ن يذائي، در بع هاي ا ضي از كار جاد بع طي اي هاي افرا چپ

ثي م مردم خن خود  سيله  بًا بو هاي . شد يغال هدين و چپ كه مجا سالحهايي  تي از  ح
افراطي از انبارهاي نظامي گرفته بودند و اشغال چند ساختمان دولتي و استفاده 
صدد  سالمي در  هوري ا حزب جم ني و  قاي خمي گر آ طاغوتي ا شينهاي  عدادي از ما از ت

قدرت برنمي كردن  ضه  بود قب ساخته ن كاري  ند  با . آمد ها  سفانه آن ما متأ ا
درپي خود، در گنبد و كردستان و دانشگاه براي آقاي خميني و  هاي پي سازي حادثه

كردند تا به قبضه كردن قدرت و به زعم آقاي  حزب جمهوري اسالمي فرصت ايجاد مي
مشروعيت بخشيدند و بنا به قولي ديگر از » ديكتاتوري صلحا«دكتر بهشتي تحقق 

 )۳۶ص.(ي داشته باشيمدكتر بهشتي كه گفته است، ما بايد ديكتاتوري مل
  به گان را  حوم بازر شرعي، مر يت  سب وال بر ح ني  قاي خمي كه آ گامي  حال هن بهر

ست لت وي را  نخ كرد و دو صوب  يد«وزيري من مان نام مام ز لت ا شرعي و دو لت  ، »دو
يعني اينكه توليت چنين دولتي در اختيار امام زمان و يا نايب امام زمان است 

لت يل دو يك دل مين  به ه ها  گان نمي و تن قاي  بازر كارگزار آ يك  بيش از  ست  توان
ند مل ك ني ع بود و . خمي كرده  سالح  لع  شده وي را خ كر  شرايط ذ كه  ضافًا  براين م

تيغه  گفت دولت من چاقوي بي شايد به همين داليل بوده است كه مرحوم بازرگان مي
شد،  وزير مي هركس ديگري هم با شرايط عنوان شده حاضر به قبولي پست نخست. است
 )۳۸ص.(توانست بيش از يك كارگزار عمل كند نمي

 تأسيس ارگانهاي جديد انقالبي
  يد و يران گرد لت ا هم م قت و  لت مو جان دو بالي  هم  كه  بي  هاي انقال ترين ارگان مهم

فقيه شد، در زمان دولت موقت و با  عامل سركوب مردم در جهت استقرار ديكتاتوري واليت
ها را از چنگ  كه بعد از مدت كمي بعد از تأسيس، آنريزي گرديد  دست آن دولت پايه

ا الهوتي، از مشاركت در  بطوريكه شهيد چمران، مانند آيت«دولت موقت به در آوردند 
كرده، مي خودداري  لت  نده دو نوان نماي سداران بع سپاه پا فري  سه ن ين  شوراي  فت ا گ

تبديل «جهاد سازندگي و » .درست شد كه بازوي نظامي حزب باشد) يعني سپاه(دستگاه 
 )۳۸ص(».به شعبه عمران اجرائي و تبليغاتي حزب در روستاها گرديد

 چگونگي تشكيل سپاه پاسداران
 ست عاون نخ ظام م قاي اميرانت تاريخ  آ سفند  ۱۲وزير در  صاحبه ۵۷ا يك م ، در 

بر اساس تصميم هيئت دولت سپاه پاسداران انقالب ايجاد «: مطبوعاتي اعالم داشت
شد هد  ند  آئين .خوا تا چ ست، و  سيدگي ا عه و ر ست مطال شده و در د يه  مه آن ته نا

نامه اعالم خواهد شد و گارد ملي بوجود خواهد  روز ديگر پس از تصويب اين آئين
در مصاحبه  ۵۷فروردين  ۱۲متعاقب آن، مجددًا آقاي اميرانتظام در تاريخ » .آمد

ز است و توجيه وظايف سپاه مطبوعاتي ديگر ضمن توجيه وظايف ارتش كه دفاع از مر
هاي آموزشي،  كم با ديدن دوره سپاه پاسداران انقالب كه كم«: پاسداران انقالب گفت

 ۲۸خواهيم  شوند وظيفه بسيار مهمي برعهده خواهند داشت زيرا ما نمي كارآمد مي
از اين پس تمام قسمتهاي فرماندهي ارتش بعهده شوراها . مرداد ديگري تكرار شود

د و شوراها هستند كه در ارتش، ژاندارمري و شهرباني نقش فرماندهي را خواهد بو
بنابر اين هيچكس در سمت فرماندهي قرار نخواهد گرفت و اين . اجراء خواهند كرد

 )۳۹ص.(امكان براي هميشه از بين خواهد رفت كه يكنفر دست به كار خالفي بزند
 ظامي و ا هاي ن ندهي نيرو مورد فرما كه در  طالبي  صاحبه با م ين م ظامي در ا نت

لوم مي شد، مع ته  به  گف كوم  مان اول مح ظامي از ه هاي انت تش و نيرو كه ار شود 
اند و سپاه پاسداران تأسيس شده است كه مانع احتمالي كودتا، در ته  انحالل بوده

غافل از اينكه همين سپاه انقالب در حذف . مانده ارتش و نيروهاي انتظامي باشد
سين اول سركوب مؤس گانو  يت از گرو شتيباني از  يه آن و حما ظت و پ گيري و حفا

گيرها و حاميان آشكار و پشت پرده آن شركت خواهد كرد و همين سپاه با  گروگان
 ) ۴۰ص...(را ترتيب خواهد داد و ۶۰كمك دادگاههاي انقالب كودتاي خرداد سال 

 ست كه آقاي در واقع آنچه كه مرحوم الهوتي در مورد سپاه گفته تأكيد بر نقشي ا
اما . اش عنوان كرده بود تر در مصاحبه تر و واضح اميرانتظام سخنگوي دولت مشروح

هم مرحوم الهوتي، نماينده امام در شوراي سپاه و هم شهيد چمران نماينده دولت 
در شوراي سپاه خيلي زود دريافتند كه اين سپاه در واقع براي بازوي نظامي حزب 

 )۴۰ص.(ست كه هر دو آنرا ترك كردندجمهوري اسالمي درست شده ا
  زمان نه چندان دور نشان داد كه آقاي خميني جانب آقاي الهوتي را رها كرد و

كرده  طي  شي را  نين م ني چ قاي خمي مام دوران آ فت و در ت قدرت ر حزب و  نب  به جا
ست قاي . ا قالب، آ شوراي ان صويب  ني و ت قاي خمي يد آ با تأي خاص  مورد  ين  در ا

نه ك خام كه ي مأمور  ي از بنياناي  بود،  كزي آن  شوراي مر ضو  حزب و ع گذاران 



 

 

۸ 

شوراي  ضاي  هوتي اع قاي ال صريح آ ته  ساس گف بر ا باز  يد و  سپاه گرد ماهنگي  ه
فرماندهي انتصابي، حزبي بودند و با وجود مطلع گردانيدن آقاي خميني از مسائل 

ب هم آقاي شوراي انقال... درون سپاه، وي مشكل را به نفع حزب خاتمه داده است
اي را مسئول هماهنگ كردن همه گروههاي مسلح در زير يك سقف كرد و او هم  خامنه

با اين بهانه كه بعد از  -افراد حزب جمهوري اسالمي را به شوراي فرماندهي سپاه
فت ۶ هد گر هده خوا سپاه را بع سئوليت  خابي م ندهي انت شوراي فرما صوب  -ماه  من

 )۴۲ص.(نمود
 آخرين گفته . ا اعالم كرده است كه من سپاه را تشكيل دادمآقاي دكتر يزدي باره

ما ديديم جوانهايي كه . دانيد سپاه را خود من تشكيل دادم مي«: آورم وي را مي
ها  شان ر حال خود به  گر  ند، ا ته بود ست گرف سلحه بد نه ا قالب داوطلبا در دوره ان

شت مي بدنبال دا سيبهايي  شكالت و آ ضالت و م كا... شدند، مع سلي با هم ندس تو ري مه
سنامه آيين مه و اسا ير  نا قالب ز سلح در ان نان م ساس آن، جوا بر ا كه  شتيم  اي نو

نامه  به موجب اين آيين. نامه تصويب شد اين آيين. شدند پوشش سپاه پاسداران مي
شوراي فرماندهي مركب از نمايندگان دولت، دادستان كل، وزارت كشور، ستاد كل 

» .زير نظر اين شورا يك ستاد اجرائي بوجود آمد. شد ارتش و رهبر انقالب تشكيل
يد وي مي كرده «: گو ست  ندهي در شوراي فرما يك  كه  شت، بل نده ندا يك فرما سپاه 
به پيشنهاد من آقاي خميني به مرحوم الهوتي به عنوان نماينده خودشان ... بوديم

 )۴۳ص(».در اين شورا حكم داد
 سپاه ر شكيل  يل ت يزدي دل تر  قاي دك تي آ نوان وق يت ع فظ امن براي ح يرو  بود ن ا ن

همافراني كه حتي در برابر حمله گارد  -۱: كند، نبايد از آقاي دكتر يزدي پرسيد مي
شد از اينها  آيا نمي. جاويدان وارد عمل شدند و تعدادشان هم كم نبود، آماده بودند

آيا از  -۲ها مانده بود در حفظ امنيت كشور استفاده نمود؟  با كمك آنچه از كالنتري
بود،  خدمت  ماده  ته و آ قالب را پذيرف بري ان شده و ره نگ  قالب هماه با ان كه  شي  ارت

آقاي اميرانتظام بدرستي علت تشكيل سپاه ... شد از بخشي از آنها استفاده نمود؟ نمي
 )  ۴۳-۴۴صص.(كند مرداد بيان مي ۲۸را جانشين ساختن ارتش به خاطر ترس از كودتاي 

 تشكيل جهاد سازندگي 
 اسدي به آقاي  هنگامي كه جهاد سازندگي را ايجاد كرده بودند، روزي آقاي بني

صدر  آقاي بني» .توانيد هيچ ايرادي بگيريد به اين يكي ديگر نمي«: صدر گفت بني
قاي بني چه؟ آ ني  سازندگي يع هاد  طرح ج سيد  جواب مي از وي پر سدي  جاي  ا به  هد،  د

بازي راه بينداز شهرها  توي  نان  كه جوا بازوي اين شوند  شما ب قول  به  ند و 
: گويد صدر مي آقاي بني. استبداد، آنها را بفرستيم توي روستاها سازندگي كنند

بزرگ دارد يراد  هم ا ين  ستا مي. ا شهر و رو سم  به ا به  شما  جا را  مه  يد ه خواه
شما جوانها . در بياوريد) منظور روحانيون حزب جمهوري است(كنترل اين آقايان 

شوند ابزار دست هر  كنيد و بعد اينها مي ندگي روانه روستاها ميرا به اسم ساز
فت ست گر بزار را در د ين ا يار ا كه اخت سي  شاورزي . ك مه و ك سازمان برنا شما 

تر از  يد، به سئول بكن شخاص را م يد و ا يزه كن سازمانها را دمكرات ين  يد، ا دار
خواهيد يك  ال ميكشور يك مليون كارمند اضافي دارد حا. كنند اين نهادها عمل مي

 )۴۴ص.(سيل جديد هم به عنوان جهاد سازندگي راه بيندازيد
 ها ورود روحانيون به وزارتخانه

  بر سالمي  هوري ا حزب جم حانيون  ني و رو قاي خمي نب آ شكالت از جا شار م كه ف گامي  هن
كرد كه چون اينها به مشكالت كار اجرائي  دولت موقت غلبه كرد، مهندس بازرگان فكر مي

دهند و اگر خود وارد كار اجرائي شوند  نيستند، مرتب او را تحت فشار قرار ميواقف 
سر او برمي ست از  ند، د شاهده كن شكالت آن را م يك م شار  و از نزد لت از ف ند و دو دار

بدين علت در يكي از جلسات شوراي انقالب مرحوم بازرگان . آنها رهايي خواهد يافت
ت در هم ادغام شوند و بدين ترتيب چهار روحاني پيشنهاد كرد كه شوراي انقالب و دول

شدند نه  ير وارد كابي شرح ز قاي هاشمي: به  يت آ شور، آ نت وزارت ك سنجاني معاو ا  رف
كني معاون وزير كشور، آقاي دكتر باهنر معاون وزير آموزش و پرورش و آقاي  مهدوي
 )۴۵ص.(اي معاون وزير دفاع خامنه

  گان از روي حوم بازر قع مر لت و در وا شكل دو حل م براي  خود  نه  يت خيرخواها ن
ها شركت كنند و  تعدد مراكز قدرت سبب شد كه روحانيون در كار اجرائي وزارتخانه

سب صندليهاي چ ضدگلوله و  نز  شينهاي ب نه مزه ما شند و آن  دار وزارتخا ها را بچ
 )۴۵ص.(زندگي طلبگي در فقر و زهدنمائي را فراموش كنند

 مرعوب خميني
 ند قاي مه به آ هاي الزم را  بود ب نده  بارزه گذرا مري را در م كه ع گان  س بازر

داد و مرعوب خميني شده و عالوه بر آن با داشتن  سابقه درخشان و كارهاي خود نمي
ا سيدابوالفضل زنجاني،  ا طالقاني، آيت دوستان روحاني و غير روحاني نظير آيت

يت ع آ ندس  سحابي، مه تر  جاني، دك ضا زن شريعتي و زتا سيدر تر  سحابي، دك كه ... ا 
آنها نيز در مبارزه با استبداد و استعمار عمري را سپري كرده بودند، با آن 
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شده  قرار  قول و  يا  حدت  يا و ئتالف  شتي وارد ا تر به بري دك به ره حاني  پنج رو
نظير در ايجاد طرفداران وسيع و بجا  دكتر شريعتي با آن توانائي بي... بودند

نظير مربوط به كدام دسته و حزب بود و به زعم خودشان به  مايملك بي گذاشتن آن
چه شخصي نزديكتر از مهندس بازرگان و نهضت آزادي بود؟ پاسخ به اين سئوالها 
بر من پوشيده است، شايد مرحوم بازرگان و يا دوستانش در جائي به آنها پاسخ 

كه مي يزي  ها چ شند، تن حوم ب داده با كه مر فت، اين ضت آزادي شود گ گان و نه ازر
 )۴۶ص.(نيروي اليزال توده مردم را رها كرده از سازماندهي آنها غافل شدند

 ندس  روحاني حوم مه نداختن مر لو ا با ج لي  نه داخ خود در زمي ناتواني  گاه از  هاي آ
ها وارد قرارومدار و يا حداقل  بازرگان و نهضت آزادي و با كمك آنها با آمريكائي

اند،  ها كه قدرت را در آقاي خميني و بهشتي ديده و سپس آمريكائي اند همكاريهائي شده
بعيد نيست كه آقاي بهشتي به غير از . اند اينها را دور زده و جانب آنها را گرفته

هاي  از گفته. ها روابطي داشته است نمايندگي خميني، خود نيز جداگانه با آمريكائي
كاتم : آيد در تهران چنين چيزهائي برميكاتم به استمپل مأمور سياسي سفارت آمريكا 

زاده مالقات داشته و در  در پاريس با آقاي خميني، دكتر يزدي و قطب ۵۷ماه  هفتم دي
يعني (رهبر سازمان «: گويد نتيجه نظرات خود را در تهران به استمپل مي ۵۷ماه  دي ۱۱

جنبش ... ك استدر داخل ايران سيدمحمد بهشتي يكي از مالهاي قله) ن. سازمان خميني
مام( حاني ) ا به رو ساس جاذ بر ا كه  ظر دارد  عًا در ن مدت قط ني در دراز  مام(خمي )  ا

هاي مجلس را  كند چنين حزبي تمام كرسي كاتم فكر مي. خميني يك حزب سياسي تشكيل دهد
شود كه اين فشاري روي  كاتم متذكر مي. كنند بدست خواهد آورد كه بر سر آن رقابت مي

ضت آزادي و چارهنه كه  مود  شد،  ارد ن فق بيندي يك توا براي  لت (اي  با دو ني  يع
يار ندازه) ن.بخت به ا نه  لي  پذير  و سازش نا خط  بر  كه  مام(اي  به ) ا ني غل خمي

 )۴۷ص(».كند
  آيا با شوراي انقالب امري آقاي خميني و روحانيون حلقه وي، ائتالف، توافق و

دست به تشكيل شوراي انقالبي بايست  يا وحدت كردن، مسئوليت در خور است و يا مي
كه معرف وحدت همه اقشار كشور و حداقل معرف نمايندگان كساني كه بر خط آزادي 

اند، زده  و استقالل كشور پابرجا مانده، مبارزه كرده و امتحان خود را پس داده
 )۴۸ص(شد؟ مي
 ر در شوراي انقالب آقاي خميني چيز عجيبي كه اتفاق افتاده است اينكه درست نظي

يك شركت يا شخصي، براي استخدام كارمندي براي شركت و يا مؤسسه خود، مصاحبه 
آورد و شرط استخدام، گردن گذاردن به تعهد و سرفراز بيرون آمدن از  به عمل مي
در شوراي انقالب آقاي خميني آقاي مطهري به دستور آقاي خميني از . مصاحبه است

مي مل  صاحبه بع عوت و م ظر د مورد ن فراد  صاحبه و  ا بولي م صورت ق آورد و در 
ته مي قالب پذيرف شوراي ان ضويت  به ع هدات  چه . شد پذيرفتن تع صاحبه  كه در م اين

يق و كامل  موضوعات و تعهداتي مطرح بوده است تا به امروز كسي آنرا بطور دق
ا طالقاني را  شود كه چرا آيت وقتي از آقاي خميني پرسيده مي... فاش نساخته است

ضوي قالب در نياوردهبه ع شوراي ان قالب بي ت  شوراي ان شكيل  شان از ت ند و اي بر  ا خ
 )۴۸ص.(گويند او عضو شوراي جبهه ملي است دهد كه مي آقاي خميني پاسخ مي. است
  عالوه بر شروطي كه براي به عضويت درآمدن به شوراي انقالب ذكر شد، پسر آقاي

مجاهد نبودن و از طيف شريعتي : كند مطهري، علي مطهري، دو شرط ديگر را ذكر مي
در پاسخي كه پسر آقاي مطهري، آقاي علي مطهري، به آقاي آقاجري «... نبودن است

داده، گفته است كه پدرم از ابتداء روي التقاط حساس بود و شرط ورود به شوراي 
تا مي قالب را دو  ست ان بودن: دان شريعتي ن يف  گري از ط بودن و دي هد ن كي مجا » .ي

شرايطي كه در ابتداء براي ورود به شوراي انقالب و عضويت در آن در بنابراين، 
قرار مي ين  به ا ست  شده ا ته  ظر گرف شند ن شد  -۱: با لي نبا هه م شوراي جب  -۲از 

شد   صدق نبا فدار م شد  -۳طر هدين نبا شد  -۴از مجا شريعتي نبا يف  تابع  -۵از ط
يا آن  ني و  قاي خمي ظر آ قال ۵ن شوراي ان يه  سته اول حاني ه شد رو سائل  -۶ب با م

 )۴۸-۴۹صص.(مطرح شده و اسامي افراد مستور و مكتوم باقي بماند
  تاريخ صراحت در  به  ني  قاي خمي گان آ حوم بازر صديق مر به ت ما  ، در ۵/۵/۱۳۵۷ا

تنها و بدست تواناي « اي اعالم كرده بود كه انقالب يا نهضت اخير نجف طي اطالعيه
اتكاء  و به رهبري روحانيت بي. ريزي شد يروحانيون و پشتيباني ملت بزرگ ايران پ

ساله چون اسالمي  ۱۵شود و نهضت  اي يا شخصي يا جمعيتي اداره شده و مي به جبهه
دخالت ديگران در امر رهبري كه از آن روحانيت است ادامه دارد و خواهد  است بي
شت سف» .دا ير و تأ به تح ضت آزادي را  يه نه ين اعالم شار ا مي  انت لذ وا ا دارد و 
مه ني مي نا قاي خمي به آ شتري مي اي  ضيح بي شان تو سند و از اي ند نوي قاي . خواه آ

خميني هم ماهرانه از نهضت آزادي استمالت و ديگران را طرد كرده است و همچنان 
نده  باقي ما مردم،  مه  نه ه ست و  يت ا ختص روحان يت م كه حاكم خود  ظر  بر ن

 )۴۹ص.(است
 د مذاكراتش با آقاي خميني در پاريس در از اينها گذشته مرحوم بازرگان در مور
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وقتي ضرورت تعيين يك هيئت نمايندگي را با آقاي خميني «: گويند ، مي۳۰/۷/۵۸تاريخ 
يدم يدي ند شان تأي نب اي كردم، از جا ني  ».طرح  قاي خمي كه از آ گامي  باز هن يا  و 

:  نويسد مرحوم بازرگان مي» بينيد؟ جنابعالي چگونه اوضاع و تكليف را مي«: پرسند مي
ساده« هم  سين  باز  جب و تح به تع مرا  يك،  يت نزد به موفق نان  سكينه و اطمي نگري 

نداخت ند» .ا عد «: و گفت لس و ب ندگان مج مردم نماي مدم،  يران آ به ا فت و  كه ر شاه 
خواهم افرادي را  شناسم از شما مي دولت را انتخاب خواهم كرد، منتها چون كسي را نمي

عتماد باشند عالوه بر خودتان و دكتر يزدي، معرفي كنيد كه مسلمان و مطلع و مورد ا
كه مشاورين من باشند و آنها بگويند چه كسي براي نمايندگي مجلس خوب است، تا من 

البته مردم آزاد خواهند بود رأيي را كه . به عنوان نامزد به مردم معرفي نمايم
كافي . يشنهاد نمايممايل باشند بدهند وزراء هم، آن هيئت در نظر بگيرد كه من پ

است اين وزراء مسلمان و درستكار باشند اصرار ندارم، حتي ممكن است از وزراي سابق 
 )  ۵۰ص.(اند، باشند كه خيانت نكرده

  با توجه به آنچه در اين رابطه تحرير گرديد و گفتگوهاي مهندس بازرگان با
اشاره و آشكار  شود كه آقاي خميني با ايماء و آقاي خميني در پاريس، معلوم مي

 )۵۰ص.(متذكر شده است كه رهبريت و اداره كشور از آن روحانيت است
 شصت سال خدمت و مقاومت

 اي براي نسل حاضر و  هدف از آنچه ذكر شد، گزارش جريان و وقايع بعنوان تجربه
يا بي قاد و  صد انت به ق ناكرده  خداي  كه  نه اين ست  نده ا سلهاي آي مي و  ن احترا

ه شخص مهندس بازرگان باشد، شخصيت وي در جامعه ايران بس واال قدرنشناسي نسبت ب
و روشن است و به قول خودش كه حرف حقي است با شصت سال خدمت و مقاومت همراه 

ست بودم، . ا خالف  گان م حوم بازر ستهاي مر ضي از سيا با بع نب  كه اينجا با وجودي
مورد اتهام عامل آزادي  اما وقتي در سلول زندان كميته مشترك بازرگان و نهضت 

گان و  ندس بازر صيت مه طر از شخ بول خ با ق شفتم و  فت، برآ قرار گر بودن  خارجي 
 )۵۱ص.(خدمات وي دفاع كردم

 جمهور براي رسيدگي بوضع عمراني منطقه خوزستان  صدر رئيس هنگامي كه آقاي بني
قالب  شوراي ان به  تش را  حالل ار طرح ان حزب  سران  بود،  كرده  سفر  ستان  به آن ا

خواهيد كودتا  گويد با اين طرح شما مي آقاي بازرگان به آنان مي. ه بودندآورد
جمهور را ببريد، اقالً بگذاريد خودش هم حاضر باشد  خواهيد سر رئيس كنيد و اگر مي

خواهيد به تصويب  اين درست نيست كه در غياب او طرح مربوط به انحالل ارتش را مي
و . جمهور شد ح انحالل ارتش، در غياب رئيسو با اين عمل مانع تصويب طر. برسانيد

صدر طرح تنها شامل انحالل ارتش نبوده است بلكه عالوه  بنا بر يادداشت آقاي بني
اي مركب از نماينده  العاده و تشكيل كميته بر انحالل ارتش شامل اعالم وضعيت فوق

با بحران  شوراي انقالب، دادگاههاي انقالب و سپاه پاسداران انقالب براي مقابله
 )۵۲ص.(ساختگي آقايان بوده است

 كرد مرجع تقليد و روحاني  روي همين صداقت و قياس به نفس بود كه بازرگان فكر مي
هشتاد و چند ساله بر عهد و پيمان و راستي و درستي متعهد است و لذا در مقام پاسخ 

ن گفت، من قريب به اين مضمو: به پرسش جواني كه گفت شما پل پيروزي آخوندها شديد
جا مي هم دروغ مي از ك يد  جع تقل كه مر ستم  يد دان كه از . گو سئلت دارم  ند م از خداو

كران رحمت خويش قرار  ها در گذرد و او و همه ما را قرين درياي بي غفلتها و كاستي
 )۵۲ص.(دهد
  نه تنها از جانب نيروهاي آزاديخواه و استقالل طلب تدبيري در جهت سازماندهي

صحنه براي اجراي پروژه تثبيت آزادي بدست آمده و استمرار حقوق  مردم حاضر در
فردي و اجتماعي پرداخته نگرديد بلكه اين فرصت به طرف مقابل يعني آقاي خميني 

آقاي خميني و روحانيت نيز با سوءاستفاده از مذهب و . و روحانيت واگذار گرديد
و غم خود را در جهت  جا و موقع روحاني خويش چنان وانمود كردند كه تمام هم

مام  بان ت حافظ و نگه شته  صروف دا ماعي م فردي و اجت قوق  مه ح سب آزادي و ه ك
ستند ها ه لي آن مال داخ نب و ع ستبرد اجا ها از د لت ... آزادي كه دو ضافًا براين م

هاد  قالب و ج هاي ان سداران دادگاه سپاه پا بي  هاي انقال شكيل نهاد به ت ست  قت د مو
هاد اول هم موجب شكست دولت موقت و هم عصاي دست سازندگي زد كه به ويژه دو ن

رهبر در استقرار ديكتاتوري گرديدند و هنوز كه هنوز است اين دو ارگان مانع 
ظاهر در  صورت  چه ب مده و گر سي درآ صورت اختاپو خود ب شده و  شور  حولي در ك هر ت

ر اختيار رهبر هستند، اما در حقيقت اين دو اختاپوس با نفوذ در ارگانهاي ديگ
گر هستند و رهبر نيز در چمبره قدرت پشت پرده اسير و  عامل منويات قدرت سلطه

 )۵۳ص.(عامل برآورنده توقعات آنان گرديده است
 هائي در دست  حوادث و وقايعي دست بدست هم دادند كه غالب آنها تبديل به حربه

ر فصل آقاي خميني و روحانيت براي استقرار ديكتاتوري گرديدند، مضاف بر آنچه د
به صورت حر كه ب حوادثي  ترين  يد، از مهم شان گرد خاطر ن شته  قاي  گذ ست آ اي در د
ها بهره گران از آن حذف دي يدن و  براي كوب يت  ني و روحان شدند،  خمي برداري 
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 )۵۴ص.(اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري، انقالب فرهنگي، جنگ: عبارتند از
 سيلههاي حزب جمهوري از اين س آقاي خميني و روحاني اي  ه واقعه مهم بعنوان و

براي استقرار ديكتاتوري و تثبيت حكومت فقيه، سود جستند و با هر كدام از آن 
ند حذف كرد صحنه  شي را از  يق و بخ عه را تحم شي از جام ها . بخ مه اين جود ه با و

چون موفق به قبضه كردن كامل قدرت نشده بودند، در آخرين مرحله دست به كودتاي 
ي زدند و اين آخرين سد ايستاده در مقابل استبداد آقاي خميني، به ظاهر قانون

 )۵۴ص.(حزب و روحانيت حاكم را حذف كردند
 اشغال سفارت آمريكا: فصل دوم

 هاي  اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام كه موجب انسداد دارائي
ه ايران و امضاي كشور، تحريم اقتصادي، انزواي كامل سياسي، تجاوز نظامي عراق ب

.  شود بار الجزاير گرديد، از امهات رويدادهاي پس از انقالب محسوب مي قرارداد اسارت
آميز زدند، آگاه و يا ناآگاه در خدمت استبداد واليت  كسانيكه دست به اين كار خيانت

شنفكران،  حذف رو ني در  قاي خمي ست آ صاي د به ع ند و بمثا گان درآمد قه و بيگان مطل
بعضي را . فقيه عمل كردند ديخواهان و استقرار و تحكيم ديكتاتوري واليتمليون، آزا

ها و  عقيده بر اين است كه اين حادثه مستقيم و يا غيرمستقيم دست پخت خود آمريكايي
اي دانشجو واگذار گرديده  بدست عوامل آنها طراحي و اجراي آن غير مستقيم بدست عده

ست ين ح. ا كه ا ند  ين باور بر ا گران  شجو دي ند دان غز چ هان از م فاقي و ناگ ثه ات اد
تراوش كرده و بالفاصله به اجراء گذاشته شده و قصد اوليه آنها نيز رسيدن به برخي 

ست بوده ا سي  هداف سيا بات ... ا بر اث لي را دال  شواهد و دالي قرائن،  سته،  هر دو د
ند كه برخالف دهند ولي هر دو دسته امروز، در يك چيز متفق القول نظريه خود ارائه مي

قول  گانگيري ب مل گرو يد، ع قالب اول نام تر از ان بي بزرگ نرا انقال كه آ ني  قاي خمي آ
 )۵۵ص.(آقاي خاتمي يك عمل احساسي و شتابزده بود

 شان را از  با غمض عين آقاي خميني، هر روز، هر شخص و يا گروهي را كه قصد حذف
كردند و  آنها بسيج مي صحنه سياسي كشور داشتند، با افشاي سندي مردم را عليه

مردم مي توده  يق  هم در تحم يق  متهم و بي بدين طر ها را  هم آن شيدند و  يت  كو حيث
حذف مي مي صحنه  بار از  ند و باالج ظر مي. شدند كرد به ن يد  لي بع قاي  خي كه آ سد  ر

المللي و  كه اين عمل دانشجويان مخالف تمام موازين بين: دانسته است خميني نمي
الملل و ازجمله ايران است و يا اشغال  شده از طرف جامعه بينميثاقهاي امضاء 

شود  گرفتن اعضاي آن، تجاوز به خاك آن كشور محسوب مي  سفارت كشوري و به گروگان
برخواهد داشت و  الملل در  و اين عمل عواقبي از جانب خود آن كشور و جامعه بين

قو خالف ح يل؛  هر دل به  سفارت  نان  گرفتن كارك گان  ثاق  ق بينبه گرو لل و مي الم
 )۵۶ص.(امضاء شده مابين دولتها در اين رابطه است

 ها را عقيده بر اين باشد كه آقاي خميني واقعًا به قدرت آمريكا و  شايد بعضي
عي نمي هان وق مومي ج كار ع بود اف ئل ن شيزي قا براي آن پ هاد و  يدادها . ن ما رو ا

برابر ملت ضعيف و ناتوان خود، اصوالً هر ديكتاتوري در . كنند خالف آنرا بيان مي
يل و  شان ذل تر از خود قدرت بزرگ بر  لي در برا ست و شاء ا عال ماي تاتور و ف ديك

ست تاتوري ا ست و ديك قدرت پر هر  صيت  ين خا ستند و ا يك . ناتوان ه به  جا  در اين
گيري و مطرح شدن اينكه  بعد از طوالني شدن حل مسئله گروگان: كنم مورد اشاره مي
جمهور آمريكا از  آقاي كارتر رئيس. س هستند و بايد محاكمه شوندگروگانها جاسو

اي غيررسمي مبني بر اينكه  طريق سفارت سوئيس كه حافظ منافع آمريكا بود نامه
گر آمريكايي قدرت  ا مام  با ت شما  تاد،  شان بيف فاقي براي يا ات مه و  ها محاك

ستيد برو ه كا رو گان. آمري سئله گرو حل م ني  قاي خمي صله آ لس  بالفا به مج ها را 
 )۵۶ص.(شوراي اسالمي واگذار كرد

  ،با توجه به پيروزي و انقراض رژيم سلطنتي در ايران و استقرار رژيم جمهوري
برد و حكومت انقالبي خواستار برگرداندن  اي به سر مي كشور در شرايط انقالبي ويژه

ناه داده شاه فراري براي محاكمه در كشور بود، در چنين حالتي آمريكا به شاه پ
. زنند و ظاهرًا دانشجويان در اعتراض به پناه دادن شاه دست به اشغال سفارت مي

نه تدا زمي كه در اب سئله  ين م كا در  ا مداخالت آمري كردن  طرح  براي م ساعد  اي م
بود و  فراهم آورده  هان  مومي ج كار ع براي اف مش  شاه و رژي يات  يران و جنا ا

حاضر به دادن امتيازهاي مهمي به ايران  گيري آمريكا، در قبال حل مسئله گروگان
شد اما نظر به اينكه قرار بوده كه رژيم ديكتاتور و ناتوان ايران در مورد هر 

شود گره آن را با دست باز كرد، آنرا با دندان باز كند، دست به  اي كه مي مسئله
ور اي كه در ابتدا داراي نكات مثبتي براي كش هاي مختلف زده شد تا مسئله بازي

 )۵۷ص.(بود به يك غدة سرطاني عليه كشور تبديل گردد
 اشغال سفارت آمريكا به وسيله چريكهاي فدايي خلق و تبعات آن

  سفارت آمريكا  ۱۳۵۷بهمن  ۲۴بعد از پيروزي انقالب، براي اولين بار در تاريخ
ست شده ا شغال  لق ا فدايي خ هاي  سيله چريك عاون . به و ظام م باس اميرانت قاي ع آ

، در اين روز سفارت آمريكا توسط ۱۳۵۷بهمن  ۲۴«: كند ير چنين گزارش ميوز نخست
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فت قرار گر له  مورد حم لق  فدايي خ هاي  گان. چريك ين گرو تر  ا لت دك با دخا گيري 
» ماشاءا قصاب«اي به سرپرستي  ابراهيم يزدي خاتمه يافت و از اين تاريخ كميته

نويسد،  بابايي مي اي داود عليدر اين رابطه آق» .در سفارت آمريكا تشكيل گرديد
پس از اينكه چريكها وارد ساختمان سفارت شدند و افراد حاضر در سفارت تسليم «

دقايقي بعد دكتر يزدي از سوي دولت وارد صحنه شد و مدتي طول كشيد تا . شدند
به يك . چريكهاي مسلح را قانع كند كه بايد سفارت را ترك كنند سفارت  امنيت 

-۵۸صص(».ي ماشاءا نامي سپرده شد كه به ماشاءا قصاب معروف بودگروه به سركردگ
۵۷( 
  آقاي دكتر يزدي در رابطه با كميته سفارت آمريكا و ماشاءا قصاب، در پاسخ به

كه در » جمهور پرده را باال بزنيد آقاي رئيس«مطلب آقاي رضا براهني تحت عنوان 
عات سه سفند  ۴شنبه  اطال بود، مي ۱۶۰۹۰شماره  ۱۳۵۸ا يده  يد درج گرد عد از «: گو ب

عده ۲۲ تي  قالب وق يروزي ان من و پ ند، گروه به له كرد كا حم سفارت آمري به  هاي  اي 
كرده  ندازي  كديگر تيرا طرف ي به  ضًا  خورد و بع ته، زد و  جا رف به آن عددي  مت

ند ست. بود ناب نخ سلح  ج هاي م مانع درگيري بروم و  كه  ستند  نب خوا وزير از اينجا
شوم و گر ظر ب به ن شكوك  ماالً م ست و احت ها ني سايي آن كان شنا كه ام هايي را  وه

سند مي مه... ر في نا ستند معر كه توان سلح  گروه م ته سه  حل و  هايي از كمي هاي م
ند ستقر گرديد سفارت م خل  ند در دا سايي بود بل شنا ند و قا ئه ده ساجد ارا . م

شايعا شتم و  ها ندا كدام از اين با هيچ شنايي  نه آ نب هيچگو يا اينجا كه گو تي 
ماشاءا قصاب . اينجانب ماشاءا قصاب را در آنجا مستقر ساخته بودم درست نيست

. هم جزو همان مبارزين بود كه به قول آقاي براهني سفارت را اشغال كرده بودند
نامه از كميته در آنجا  گروه او جزو يكي از سه گروهي بود كه با ارائه معرفي

 )۵۸ص.(مستقر گرديد
  آقاي دكتر يزدي در مورد كميته سفارت آمريكا، ماشاءا قصاب و خلع سالح پاسخ

مشخص نشده است كه  -۱: طلبند كميته سفارت حاوي چندين ابهام است كه روشنايي مي
چنين وانمود شده كه  -۲. اند اي به سفارت آمريكا حمله كرده در چه تاريخي عده

ندازي كر كديگر تيرا طرف ي به  لف  هاي مخت ندازي  دهگروه صورتيكه تيرا ند، در  ا
چندين گروه  -۳. ابتدا از طرف چريكهاي فدايي خلق به سفارت آمريكا بوده است

ستقر گرديده سفارت م خل  سلح در دا مان  م كي از ه جزو ي هم  صاب  شاءا ق ند و ما ا
برابر اطالعات، گزارشات مختلف، شاهد عيني و خود اينجانب از . گروهها بوده است

كا تنها گروهي كه در سفارت مستقر گرديده بود، گروه ضربت ماشاءا سفارت آمري
ستي وي اداره  حت سرپر سفارت ت ته  ند، كمي گري بود سان دي هم ك گر  بود و ا صاب  ق

ها بود، الجرم  يكي از وظايف شما بعنوان دولت، حفظ امنيت سفارتخانه -۴ .شد مي
ارتباط با شما باشند و از مأمورين حفظ امنيت آنها، طبعًا بايستي در اختيار و 

اين نگاه كميته مستقر در سفارت آمريكا نيز بايستي تحت نظر شما بوده باشد، 
صاب را نمي شاءا ق شما ما شده،  نوان  كه ع ما بطوري يت  شناخته ا شما تبع ايد و از 

كه  ۵۸بهمن  ۲۵كرده است در اين صورت جاي اين سئوال نيست كه چرا از تاريخ  نمي
مرداد  ۲۱يله چريكهاي فدايي خلق مورد حمله قرار گرفت تا تاريخ سفارت به وس

از جانب . كه آقاي مهدوي كني، انحالل كميته سفارت آمريكا را اعالم كرد ۵۸ماه 
ها است، سخني به ميان نيامده  دولت و يا وزارت خارجه كه حافظ امنيت سفارتخانه

 )۵۹ص(است؟
 دستگيري سعادتي و حماد شيباني

 بل از در آن روز ته ق ند هف سالمي و از چ قالب ا مه ان شار روزنا تدارك انت ما در  ها 
گزارش و بر،  يه خ صدد ته شار در  سازمان ... بوديم... انت بود  قرار  كه  به اين ظر  ن

مجاهدين انقالب اسالمي در كار توزيع روزنامه به ما كمك كنند و يك تن از آنها نيز 
م ماهي در روزنا ند  ظي چ سن واع قاي ح نام آ كار ميبه  كي  ه  طه نزدي ما راب با  كرد، 

خود را در  عات  ضي از اطال مه، بع سمي روزنا شار ر بل از انت لت ق بدين ع شتند و  دا
ما مي يار  شتند اخت حدت . گذا كه از و سازمان  ين  بود،  ۷ا شده  شكيل  چك ت سازمان كو

ساختمان سرلشكر كيا واقع در خيابان قديم شميران، باغ صبا را براي زندگي خود و 
ندگي مي وادهخان جا ز ها در آن يان آن كرده و نظام شغال  شان ا ساختمان  هاي ند و  كرد

 )۶۰-۶۱صص.(ديگري هم داشتند كه مركز كارهاي سياسي آنها بود
  اسرار دستگيري محمدرضا «اي تحت عنوان  ، جزوه۵۸يكي از روزهاي نيمه دوم خرداد

در ... تهران پخش گرديد بطور محدود توسط سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در» سعادتي
ماه  ۲۶تاريخ  سط  ۵۸خرداد  كه تو ند  گزارش داد سالمي  هوري ا عات و جم مه اطال روزنا

آقاي ... سازمان مجاهدين انقالب اسالمي اسرار دستگيري حماد شيباني و سعادتي فاش شد
 خرداد ۲۹هاي انقالب اسالمي در مصاحبه مطبوعاتي كه در تاريخ  كني سرپرست كميته مهدوي
جزوه ۵۸ماه  سعادتي و  ستگيري  مورد د گاران در  سئوال خبرن به  شد  گزار  حاوي   بر

سخ داد شكنجه وي پا شد. بازجويي و  سيده  ني پر هدوي ك قاي م طرف «: از آ يرًا از  اخ
اي در خصوص دو نفر به اسامي حماد شيباني عضو  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي جزوه
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سعادت ضا  لق و محمدر فدايي خ هاي  ستچريك شده ا شر  هدين منت سازمان مجا ضو  قش . ي ع ن
انگيز  ها اين جزوه كمي ابهام ها در دستگيري اينها چه بوده است و به نظر بعضي كميته

ها هيچ اطالعي ندارم كي ايشان  ايشان جواب دادند، من دربارة دستگيري. رسد به نظر مي
 )۶۱ص.(را دستگير كرده و مقدمات دستگيري ايشان چه بوده است

 ها معموالً زندان ندارند، چه برسد  كميته: گويد در مورد شكنجه كردن آقاي سعادتي مي
بيان آقاي مهدوي كني پر از تناقض و ابهام . به اينكه بخواهند كسي را شكنجه بكنند

داند  اند، از كجا مي گويد اطالع ندارد چه كس و يا كساني اينها را گرفته است وقتي مي
شده شكنجه ن شركت اند؟  كه  ستگيري  كه در د سدارهايي  يد پا ست بگو ضر ني تي حا و ح

ها زندان  گويد كميته و اينكه مي. اند و سازماني بوده  اند متعلق به چه ارگان داشته
ها،  ندارند اما غالب كميته... ندارند بله زنداني مثل اوين و يا قزل حصار و يا

مين را در  سياري از مته مدتها ب شتند و  شتگاه دا گه بازدا خود ن شتگاههاي  بازدا
بازجويي مي مي شتند و  ته دا خود كمي هم در  سياري را  ند و ب ته  كرد له كمي ها و ازجم

 )۶۲ص.(اند مركزي، مقر آقاي مهدوي كني، كه مجلس شوراي ملي سابق بود، شكنجه كرده
 گيري مسئله شكنجه و جاسوسي پي
  ...كردم يري  شكنجه پيگ سي و  هت جاسو سئله را در دو ج ست و اب.م با د تدا 

هايي از  اندركاران و كساني كه در ارتباط با سعادتي و مسئله وي بودند مصاحبه
هاي انقالب، آقاي مهدوي هادوي دادستان كل  جمله از آقاي مهدوي كني رئيس كميته

ترتيب دادم و بدون اظهار نظر از جانب خودم، آن ... انقالب، سپاه پاسداران و 
صاحبه مه م ق  ها در روزنا نوان ان حت ع سالمي ت ست؟«الب ا سوس ا سعادتي جا يا  به » آ

در رابطه با شكنجه . هاي مختلف روزنامه انقالب اسالمي درج گرديد ترتيب در شماره
سعادتي در  يا  كه آ شد  سئوال  قالب  كل ان ستان  هادوي داد قاي  سعادتي از آ كردن 

ست يل داد كه وي را تحو سخ داد، از زماني ست؟ وي پا شده ا شكنجه  ندان  اني و ز
ندان داده ست ز شده ا شكنجه ن ند،  به . ا يل دادن  بل از تحو شكنجه را ق جود  ما و ا

كرد يد  ستاني تأي عزت. داد قاي  سعادتي را  از آ قاي  ندان آ كه در ز يز  سحابي ن ا 
شكنجه كرده سعادتي را  شما  ظر  به ن يا  شد، آ سيده  بود، پر كرده  قات  ند؟ وي  مال ا

شده است، اما وجود شكنجه را قبل از تحويل نيز گفت، به نظرش در زندان شكنجه ن
خوردن را در  ضربت  ثار  من آ فت  كرد و گ يد  ندان تأي ستاني و ز به داد دادن وي 
ته  مل نياف بود كا پاي وي به ساق  خم روي  نوز ز كردم و ه شاهده  پاي وي م صورت و 

پرسيده شد چه كس و يا كساني وي را دستگير كرده و سپس تحويل دادستاني . بود
گفته شد، وي توسط ماشاءا قصاب رئيس كميته مستقر در سفارت آمريكا . ندا داده

 )۶۳ص...(دستگير شده است
  من نيز آقاي شيرزاد خبرنگار عكاس را به كميته سفارت آمريكا فرستادم تا وقتي

طبق قرار قبلي اينجانب به اتفاق آقاي . را براي مالقات با سرپرست كميته معين كند
از ماشاءا قصاب ... عكاس روزنامه به كميته سفارت آمريكا رفتيم شيرزاد خبرنگار

سيدم تك : پر يد و ك شكنجه كرد يا وي را  يد آ ستگير كرد سعادتي را د كه  عد از اين ب
زديد؟ وي جواب داد، وقتي او را دستگير كردم، او را به همين كميته آوردم و توي 

شد و در اثر زمين خوردن، ساق و  همين زمين سفارت چك محكمي به او زدم كه نقش زمين
چند تا سيلي و پشت گردني به او زدم ولي بالفاصله . پايش زخمي گرديد] كشكك[كشك 

ساعت او را تحويل سپاه پاسداران انقالب اسالمي دادم كه آنها وي را به  ۲۴بعد از 
 )۶۳-۶۴صص.(دادستاني و زندان منتقل كردند

 گزارش آقاي اميرانتظام
 قاي اميرانت ست، در آ كرده ا گزارش  سعادتي  ضا  قاي محمدر يان آ مورد جر ظام در 

اي به وي مراجعه كرده و گفته است كه كارمند  ساله  مرد پنجاه ۵۸اسفند ماه سال 
ست ساواك ا سي  ضد جاسو ضو اداره  ساعت «و . و ع ست در  قرار ا بر او  بق خ  ۵ط

يك اي يدن  به د شوروي  سفارت  هاي  كي از ديپلمات مروز ي عدازظهر ا ني در ب را
شهريور برود و چيزهايي را در اختيار فرد ايراني قرار  ۲۵ساختماني در ميدان 

اين فرد آمد تا كسب . شود ضمنًا گفت كه طرف ايراني عبدالعلي ناميده مي. دهد
. وزير رساندم روز بعد گزارش كارش را به من داد كه به اطالع نخست... تكليف كند

ستگير  بدالعلي را د كه ع فت  صاب  كردهوي گ شاءا ق سط ما ستگيري تو مل د ند و ع ا
 )۶۴ص.(انجام شده و نام واقعي اين فرد محمدرضا سعادتي است

 گزارش كوزيچكين
 ب در ايران جريان دستگيري سعادتي هنگام تماس .گ.والديمير كوزيچكين افسر سابق كا

و توانسته در تهران از طريق فيزنك. ب.گ.كا. كند با جاسوس شوروي را چنين گزارش مي
توانيم تماسهاي  بود پس از مدتي رهبران سازمان مجاهدين را متقاعد كند كه ما مي

جواب  يه  گرفتن كل ظر  با در ن نه و  كامالً محرما صورتي  به  ها  با آن نب[خود را  ]  جوا
اي برقرار كنيم كه مقامهاي رژيم جديد هرگز نتوانند به ارتباطهاي  احتياط، به گونه

رفت و از سوي مجاهدين نيز اطالعات  خيلي مطلوب و مناسب پيش مي كارها. ما پي ببرند
مثل اين خبر كه فهميديم . گرفت بسيار جالب و قابل توجهي در اختيارمان قرار مي
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سناد و  شيو ا ند آر سته بود شاه توان يم  سازمانهاي رژ به  له  يان حم هدين در جر مجا
ند ست آور سكو، آن. ساواك را بد به م بر  ين خ قال ا ما با انت مي از  طي تلگرا ها 

بالدرنگ با مجاهدين تماس بگيريد و از آنها پروندة سرلشكر مقربي در ... «: خواستند
فيزنكو پس از ورود به سفارتخانه و احساس آرامش، به ما گفت » ...ساواك را بخواهيد

هاي انقالب نبودند،  افرادي كه قصد بازداشتش را داشتند بهيچوجه شبيه اعضاي كميته
ما همه با . كردند و هم لباسهاي گرانقيمت به تن داشتند هم مؤدبانه رفتار ميزير 

.  بايست از مأمورين ساواك باشند ترديد آنها مي شنيدن حرفهاي فيزنكو حدس زديم كه بي
كرديم كه پليس  ايم و بيهوده تصور مي اين حادثه باعث شد كه بدانيم دچار توهم بوده

هاي سفارت شوروي را كنترل  بين رفته و ديگر كسي تلفنبكلي از ) ساواك(امنيتي شاه 
 )۶۴-۶۶صص.(كند و البته اين آگاهي را به قيمت بسيار گراني كسب كرديم نمي

 ماجراي سعادتي و دكتر يزدي
  هنگامي كه كار اين فصل به پايان رسيده بود، دوست و ميهمان عزيزي از ايران

شماره  برايم  سيد و  شم ۳۲ر نه چ بود انداز دوماها يران را آورده  نرا . ا لب آ مطا
نوان  حت ع يزدي ت تر  قاي دك گوي آ به گفت كردم و  عه۶۰خرداد   سي«مرور  اي  ، فاج

بل پيش يري قا كردم» گ خورد  يزدي مي... بر تر  قاي دك كه در  آ به اين ظر  يد، ن گو
ست عاون نخ تدا م شده  اب ساواك  سناد  عاتي روي ا بودم، مطال قالب  مور ان وزير در ا

مدير كلبا ك... بود كي از  هاي  مك ي تيم و وي چيز ساواك رف به  ساواك  هاي 
نده فوق ضي از پرو جالبي از بع عاده  كه اداره  ال شان داد  شان داد و ن ما ن به  ها 

هاي مهمي در  بعد از نشان دادن نمونه. كرده است دوم و هشتم چقدر مؤثر كار مي
يم كه اداره دوم و ها به مهندس بازرگان گزارش دادم و باين نتيجه رسيد پرونده

وقتي . توان بدون اطالعات حفظ كرد هشتم را بايد نگه داريم و امنيت كشور را نمي
ست گذاريم  با نخ يد ب كه نبا مد  جود آ ظر بو ين ن كرديم، ا طرح  سائل را م وزير م

برود بين  بت اداره دوم از  يب و مراق هاي تعق يد اولويت. تيم كه با شان را  بل هاي
مها به مرحوم چمران گزارش دادند كه سركنسول شوروي با اين تي«... تغيير بدهيم

مهندس بازرگان . فردي در فالن جا قرار دارند، چه كنيم؟ چمران با من مشورت كرد
ها را  شد اين با مهندس صباغيان كه آن موقع وزير كشور بود مشورت كرد وقرار 

ند و  شان كن قرار بازداشت سر  شد،  گر الزم  شند و ا شته با ظر دا حت ن كس ت هيچ 
 )۶۷ص...(دانست كه اين مالقات با سعادتي به نمايندگي از مجاهدين خلق است نمي
  يزدي، آقاي حسب گزارش قضات دادسراي انقالب اسالمي و كوزيچكين و آقاي دكتر 

بوده و  تيم  جزو  صاب  شاءا ق ست و ما شده ا ستگير  ساواك د تيم  سيله  سعادتي بو
حال بر . را به دادستاني تحويل داده استسعادتي را وي دستگير كرده و سپس او 

ته  عي كمي قش واق كه ن ست  فرض ا بوده،  مور  ين ا يان ا كه در جر يزدي  تر  قاي دك آ
ها بوسيله تيم اين  سفارت آمريكا به سرپرستي ماشاءا قصاب در رابطه با دستگيري

م و كميته و نقش خود ماشاءا قصاب و سوابق كاري وي و همكاريش با تيم اداره دو
اش را با سفارت آمريكا و اينكه چه نياز و ضرورتي وجود داشت كه  بويژه رابطه

ته سفارتخانه كمي ين  ها در ا شن  تن مومي رو كار ع براي اف شود را  ستقر  اي م
 )۶۸ص.(سازند

 كميته سفارت آمريكا و ماشالا قصاب
 ستق ته م بارة كمي سالمي در  قالب ا سراي ان سابق داد ضات  سان و ق مه بازپر ر در نا

كه در اين نامه  ۱۳۵۸سفارت آمريكا به دانشجويان پيرو خط امام در بهمن ماه 
اند اينها  افشاءگرانه بازپرسان و قضات تحقيق سابق دادسراي انقالب معلوم نكرده

اند و تا كي در دادسراي انقالب مشغول كار  اند، چه نقشي داشته چه افرادي بوده
ند بوده عالم مي... ا ند ا سوس -۱: دار ستقر در جا قانوني م ته غير سابق  كمي خانه 

يق  سي و تحق شغول بازپر هران م ما در ت كه  قالب  غازين ان هاي آ كا در ماه آمري
افراديكه بعدًا مشخص شد افراد كميته سفارت آمريكا هستند به زندان قصر . بوديم

قالب مي سراي ان ها  و داد سي از آن ندانيان و بازپر مد ز فت وآ شاهد ر ند و  آمد
بايد به مردم  -۳ .سفارت آمريكا و كميته آن پناهگاه ساواكيها است -۲ .دبودن

ايران گفت چرا قضيه تعطيل كردن كميته سفارت آمريكا مخفيانه انجام گرفته مگر 
چه كساني مؤسس كميته سفارت  -۴ .آورد علني شدن آن پاي چه كساني را به ميان مي

در پايان نامه خود، از . وده استآمريكا بودند و كارنامه چندماهه اينها چه ب
خواهند كه به  دانشجويان پيرو خط امام كه در النه جاسوسي مستقر هستند مصرًا مي

خواهيم كه داستان  ما قاطعانه و عاجالنه از شما مي«: افشاگري خود ادامه دهند
حاج  كا و  سفارت آمري ستقر در  ته م ئه كمي نده از توط مز و آك پر از راز و ر

قصاب كه با رئيس جاسوسي سازمان سيا بنام چارلز ناس درسفارت آمريكا ماشاءا 
شان مي كه هم ست و رهبري ها ا جزو گروگان نون  تي  اك ست و ح شته ا طه دا كرده راب

 )۶۸-۶۹صص.(»...گيرند افشاء نماييد تري كه در اين رابطه قرار مي عناصر اصلي
  ديگران از دانشجويان با وجودي كه بازپرسان و قضات سابق دادسراي انقالب و

سفارت  ته  مز و راز كمي پر از ر ستان  كه دا شدند  ستار  صرًا خوا مام م خط ا يرو  پ
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اش را با سفير و ساير مأمورين  ماشاءا قصاب سرپرست آن و رابطه  آمريكا و حاج
اند را بدون تأخير افشاء  آمريكا و اينكه چه كس و يا كساني بنيانگذار آن بوده

ي در اينگونه روابط موجود است را به اطالع همگان برسانند، نمايند و اگر سند
متأسفانه دانشجويان پيرو خط امام اين پيام و ساير پيامها را ناديده گرفته و 
در اينگونه روابط لب از لب نگشودند و هنوز كه هنوز است حاضر نيستند شفاف و 

ر اختيار ملت ايران پرده دررابطه با اشغال سفارت آمريكا، اطالعات خود را د بي
 )۶۹ص.(بگذارند

 ماشالا قصاب و انحالل كميته سفارت
 ... من اعالم  ۵۹روابط عمومي دادسراي مبارزه با مواد مخدر در تاريخ يكم به

يروز  ۱ساعت «: كرد عدازظهر د شنبه(ب به ) چهار عروف  خواه م شاني  شاءا كا ما
حدود  ستگيري وي  كم د كه ح صاب  شاءا ق پي ۲۰ما ستاد روز  سط  بود تو شده  صادر  ش 

ته  يد ۹كمي يل گرد كز تحو سالمي مر قالب ا سراي ان به داد ستگيرو   لت . د يه م از كل
شود در صورتيكه از نامبرده شكايت و شهادتي دارند با  مسلمان و متعهد تقاضا مي

در دست داشتن مدرك و داليل به دادسراي انقالب اسالمي مركز واقع در زندان اوين 
 )۷۳ص(».يندمراجعه نما

 هاي نادرست روابط عمومي دادسرا و مقامات قضايي اطالعيه
  ماشاءا قصاب را به افشاگري   خبرگزاري پارس پاسخ حاج ۵۸بهمن  ۸در تاريخ دوشنبه

شار داد قالب انت سراي ان سابق داد ضات  هران«. ق پارس -ت گزاري  شار  -خبر بدنبال انت
به تاريخ  بي  گزاري  ۲/۱۱/۵۸مطل سيله خبر ضات و بازپرسان بو نوان بيانيه ق پارس بع

مه خي از روزنا كه در بر سالمي  قالب ا سراي ان شد سابق داد شر  هران منت حاج . هاي ت
ماشاءا قصاب در خبرگزاري پارس حضور يافت و ضمن رد ادعاي نويسندگان مذكور گفت 

ست و اساس بوده و افتراي محض ا اند بي آنچه نويسندگان ناشناس آن گزارش مدعي شده
 )۷۳ص. (ضمن رد اين اتهامات درخواست كرد اين پاسخ در اختيار مطبوعات گذاشته شود

  به افشاگري قضات ) ماشاءا قصاب(پس از انتشار پاسخ آقاي ماشاءا كاشاني خواه
به  مه دومـي  طي نا سابق  يق  ضات تحق سان و ق قالب، بازپر سراي ان سابق داد

تازه شاگريهاي  ته  اف باره كمي عد از اي در  ته و ب كا پرداخ سفارت آمري ستقر در  م
نوان كرده شروحي ع مه م كه مقد ند  باب ... «: ا فتح  ضمن  خود  لي  مه قب ما در نا

پيرامون يكي از خطرناكترين نقاط توطئه كه تحت نظارت و هدايت كامل به اصطالح 
نمود يعني كميته  عمل مي) شما هستند  اكنون در گروگان(ديپلماتهاي آمريكايي كه 

مستقر در سفارت آمريكا به سرپرستي ماشاءا  كاشاني در اينكه او در كجا به سر 
چه مقامات مملكتي كرارًا در . برد، آيا بازداشت است يا فراري مشكوك بوديم مي

ست شده ا ستگير  سفارت د ته  ئيس كمي كه ر ند  ته بود ئد گف لين . جرا شبختانه او خو
اي ملت مظلوم ايران است كه نه تنها نتيجه آن نامه به روشن شدن اين مسئله بر

آيد  بازداشت نشده بلكه همانطور كه از مفاد به اصطالح مصاحبه ماشاءا قصاب برمي
 )۷۴ص(»...تحت حمايت گروهها و مراجع رسمي است

 يه قالب، اطالع سراي ان سان داد ضات و بازپر شاگري دوم ق شار اف اي از  بدنبال انت
ت سئول كمي صاب م شاءا ق قرار سوي ما هان  مه كي يار روزنا سفارت در اخت سابق  ه 

در كيهان انتشار يافته كه اهم آن به شرح زير  ۵۸بهمن  ۱۸گرفته كه در تاريخ 
ست سمه«: ا في  -تعالي ب حرارًا  نوا ا عاد فكو خافون الم ين و الت كم د كن ل لم ي ان 

مرد ترسيد الاقل در زندگي دنيا  اگر دين نداريد و از روز رستاخيز نمي. دنياكم
ند چه ... باشيد شما اگر مردانگي داريد از پشت پرده بدر آييد تا مردم بدان

هم مي لب را ب ين مطا ساني ا ساح مي ك شك تم قالب ا براي ان ند و  ند باف ند . ريز هرچ
شما را مي كه  ساني  مه  ك ست نا كافي ا ند  شنايي دار شما آ كار  طرز  با  سند و  شنا

نان درخت شهادت كجايشان بدرد آمده شماره دو شما را بخوانند و بدانند ميوه چي
چه مي ست و  ند ا با بي. خواه كه  ها  ستين و بي آن سالم را به ا ماني  به  اي قادي  اعت

انقالب و رهبري آن با تكيه به شهادت پيشگامان سازمان، خود را گل سرسبد اين 
 )۷۶ص...(دانند ملت مي

 گيري بوسيله دانشجويان پيرو خط امام  اشغال سفارت و گروگان
  قاي خواهر آ خانم،  جت  نزل به نب در م كا، اينجا سفارت آمري شغال  بل ازا شب ق

كه چه  به آقاي بني. اي از دوستان جمع بوديم صدر با عده بني صدر تلفن شد، اين
. گير بود هاي گروگان ام، اما وي يكي از بچه كسي آن شب تلفن كرد را از ياد برده

قاي بني عده به آ كه  طالع داد  صد اي از د صدر ا مام ق خط ا يرو  شجويان پ ستان دان و
و در مورد اين عمل نظر آقاي . دارند سفارت آمريكا را به اشغال خود درآورند

صدر، مخالفت خود را با انجام اين عمل با داليل  آقاي بني. صدر را جويا شد بني
به اطالع آنها رساند و اضافه كرد كه در وضعيت حاضر اين عمل به صالح كشور نيست 

 )۷۸ص.(واقبي براي كشور در بر خواهد داشتو ع
  ۲۴همانطوريكه مرحوم مهندس بازرگان به آقاي دكتر باقر نصيرالسادات سالمي 
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حاج آقا اين مسئله را تأييد خواهد كرد و «: گيري گفته بود ساعت بعد از گروگان
گيري آنرا نه تنها  ساعت بعد از گروگان ۴۸آقاي خميني » .روم پي كارم منهم مي

يد قالب اول نام تر از ان قالب دوم و بزرگ نرا ان كه آ كرد بل يد  قت . تأي لت مو دو
يد لت گرد شكيل دو مأمور ت قالب  شوراي ان ستعفاء داد و  قاي . ا لت آ ين دو در ا

صدر عالوه بر اينكه وزير اقتصاد و دارايي بود، سرپرستي وزارت خارجه نيز  بني
 )۷۹ص. (بعهده وي گذاشته شد

 گيري سئله گروگانهاي تاريخي م زمينه
  شوري شوري در ك يك ك تي  مأمورين دول يا  سفارت و  نان  گرفتن كارك گان  به گرو

سابقه نيست و بارها اتفاق افتاده است كه سفارت يك دولتي  ديگر، در تاريخ بي
اند ولي بعد  در كشوري ديگر اشغال شده و يا مأمورين آن به گروگان گرفته شده

حوي ف به ن سئله  مدتي م ندك  ستاز ا ته ا صله ياف مدتي . ي شتن  گان نگاهدا به گرو
در تاريخ جهان يك  -نظير آنچه در ايران اتفاق افتاد -طوالني، كاركنان سفارتي

 )۸۰ص.(سابقه است عمل بي
 گان طرح گرو لم از  سدا ع قاي ا بار آ لين  براي او ما،  شور  سناي  در ك گيري در 

در رابطه با  ۱۳۵۴شهريور  ۶آورد وي در خاطرات، شنبه  آمريكا سخن به ميان مي
در «: دهد كشته شدن سه مستشار نظامي آمريكا توسط مجاهدين خلق، شاه دستور مي

تسليت ما را به او و خانوادههاي قربانيان ابالغ . اسرع وقت به سفير تلفن كنيد
عالوه بر آن، به سفير اطالع برسانيد كه به عقيدة ما تقصير اين جنايت ... كنيد

گردن كمون ستبه  نه. يستها سئواالت احمقا كا و  سناي آمري ها از  كه در  آن اي 
اند  تعدادي از سناتورها اظهار داشته. اند برداري كرده شود بهره هاي آن مي كميته

 )۸۰ص(» .كه ممكن است روزي مستشاران آمريكايي به گروگان گرفته شوند
 سرهنگ «: است صدر نيز قريب به همين مضمون از سرهنگ فكوري نقل كرده آقاي بني

قالب، در  بل از ان سال ق كه يك كرد  يف  برايم تعر هوايي  يروي  نده ن كوري فرما ف
هايش داده بودند  از جمله مسائلي كه به او و همدورئي. ديده است آمريكا دوره مي

. گيري اعضاء سفارت آمريكا در يك كشور دوست بوده است حل كنند، مسئله گروگان
قع ميصورت مسئله اين بوده است كه  شود و  در يك كشور دوست آمريكا، انقالب وا

ته مي گان گرف به گرو ضاء آن  شغال و اع يون ا سوي انقالب كا از  . شوند سفارت آمري
البته آقاي » سياست آمريكا چه بايد باشد و چگونه بايد گروگانها را نجات داد؟

طه مي بني ين راب يد صدر در ا گان«: گو قوع گرو با و سئله را  ين م بط ا ي گير ر
دانم، اما با داستان شوراي امنيت كه بر اثر اعالميه آقاي خميني نتوانستم  نمي

خود  ست  فت، د بين ر يروزي از  به پ يد  كنم و ام شركت  جه در آن  ير خار نوان وز بع
 )۸۱ص(».آمريكا را در وقوع مسئله در كار ديدم

 گان سفارت و گرو شغال  بل از ا ماه ق ست يك خط در يرو  شجويان پ سيله دان  گيري و
امام، سازمان توحيدي صف كه يكي از هفت سازماني است كه سازمان مجاهدين انقالب 

كند كه ساختمان سفارت آمريكا را تبديل به  اسالمي را تشكيل دادند پيشنهاد مي
يد ستان كن يه. بيمار طي اطالع صف  يدي  عه  سازمان توح سالگرد جم سبت  به منا كه  اي 

بعنوان يك «خواهد  موقت جمهوري اسالمي مياز دولت ) جمعه سياه(شهريور  ۱۷خونين 
اي  را كه تجربه) متر ۱۱۵۰۰۰به مسافت (عمل انقالبي و سمبليك محل سفارت آمريكا 

جز ويراني و بدبختي از آن نداريم و هميشه در جهت غارت ملتهاي مستضعف بوده، 
ج لولين و م يار مع موده و در اخت هز ن ستان مج يك بيمار به  بديل  قالب ت روحين ان

 )۸۱ص(».اسالمي قرار دهند
  واحد سه، در محبس واليت فقيه به  ۶هنگامي كه اينجانب در زندان قزل حصار بند

ا مشكيني را به بند ما  بردم روزي از روزها آقاي حسين مشكيني، فرزند آيت سرمي
مدتها قبل از اشغال سفارت آمريكا من در دو جلسه كه در «: وي گفت... آوردند

سفارت آمريكا صحبت شد، حضور داشتم و نام چهار پنج نفري را ذكر مورد اشغال 
گيري و اشغال سفارت  كرد كه در اين دو جلسه شركت داشته و در رابطه با گروگان

صحبت كرده كا  ند آمري يادم . ا شان ب شته و نام شركت دا سه  كه در آن جل ساني  از ك
ست و بطور ضل ا ها و فا سوي خوئيني يت، مو سن آ تر ح نده دك قل ميما كه وي ن كرد  ي

شغال  طرح ا مع  ست و در آن ج سته ا مع پيو به آن ج سه دوم  ها در جل سوي خوئيني مو
 )۸۲ص(».سفارت آمريكا طراحي شده است

 گيري  طرح و طراحان گروگان
 سوي خوئيني مد مو خاطرات مح ست از  شده ا قل  به «: ها ن نده  ها، ب در آن روز

ندگي  مام«نماي بودم» ا سيما  صدا و فر . در  يان سه ن شجو آقا برادران دان از 
جم  طبق قرار قبلي به محل كار بنده در جام» اصغرزاده«و » بيطرف«، »ميردامادي«

ند كرد . آمد شور و از عمل جاري ك ضاع  تاهي از او گوي كو پس از گفت تدا  لت «اب دو
قت بر » مو ني  بي، مب هاي انقال يان نيرو صًا در م عه خصو في آن در جام تاب من و باز

برادران طرح خود را درميان گذاشتند . دولت به سوي آمريكاست اينكه سمت و جهت
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و در بيان لزوم طرح، اضافه كردند كه طبق اطالعات بدست آمده يكي از عناصر مهم 
و گويا به دنبال اهداف . در پوشش يك ديپلمات آمريكايي وارد ايران شد» سيا«

من هم ابتدا نظر بنده را جو. خاصي در مقابله با انقالب وارد شد كه  يا شدند 
قرار بر اين شد كه بنده در ساعتي مقابل در النه ... موافق بودم و تأييد كردم

رود كه همين  حاضر شوم كه تا حدودي روشن شده باشد كه كار طبق برنامه پيش مي
نه،  تا ال شگاه  سير دان يك آن روز در م يل تراف به دل ته  شد و الب جام  هم ان كار 

به در  تر  قداري دير ن«م شنايي » هال سي و آ نه جاسو به در ال پس از ورود  سيدم و  ر
در قم تماس ) ره(» حضرت امام«مختصري از محيط و جريان پيشرفت كار، با دفتر 

گرفتم و پس از توضيح مختصر اصل طرح و مراحل انجام شده براي حاج احمد آقا، 
 )۸۲-۸۳صص...(برسانند) ره(از ايشان خواستم به اطالع حضرت امام 

  دولت آمريكا شاه را به آمريكا برد، در تهران شايع شد كه دولت آمريكا وقتي
شاه را به آمريكا برده است تا در آنجا به سود فرزندش از سلطنت استعفا كند و 

ندازه به ا بر  ين خ سد و ا سميت بشنا به ر ند او را  سلطنت فرز كا  قاي  آمري اي آ
گذشت  ه از پيروزي انقالب ميماهي ك ۹خميني را نگران ساخته بود كه بعد از قريب 

تا زمانيكه شاه را به آمريكا بردند، كمتر مطالب  -۵۷و حتي از اوايل آذر ماه 
غاز  كا آ به آمري سختي را  مالت  ست ح نده ا بان را بر ز كا  يه آمري يزي عل ند و ت ت

 )۸۴ص.(كرد
 گيري و  ها در رابطه با مسئله گروگان به هر حال اين مطلب را كه آقاي خوئيني

عنوان كرده است، با گفتگويي كه در زمان اشغال سفارت، با  ۱۳۷۹آن در سال طرح 
يد سه كن ست مقاي مل آورده ا سفارت بع حل  سالمي در م قالب ا مه ان قاي . روزنا آ

بودم ) راديو و تلويزيون(جم  صبح در محل كارم جام ۱۱ساعت «: گويد ها مي خوئيني
خواهند سفارت آمريكا را  لمان ميكه به من اطالع دادند يك گروه از دانشجويان مس

زماني به اينجا رسيدم كه سفارت . در اعتراض به دولت آمريكا به تصرف در آورند
بود شجويان  يار دان نان را مي. در اخت كه آ كه  شناختم و مي از آنجائي ستم  دان

اي وابسته نيستند به آنان ملحق  صددرصد در خط امام هستند و به هيچ گروه دسته
تا  ندشدم و  خواهم ما جا  كت اين ين حر يان ا قاي خوئيني» .پا تدا  آ ها در اب

يد مي ساعت : گو بر داده ۱۱كه  شان خ سلمان  به اي شجوي م گروه دان يك  كه  ند  ا
ند مي شغال كن سفارت را ا ند  نوان مي. خواه سپس ع ما  ند ا نان را : ك قبالً آ كه 
گر شناخته و مي مي به  ستند و  مام ه خط ا صد در  كه صددر ست  سته ا ستهدان اي  وه و د

گيرها قبالً رابطه و يا  كه با گروگان: گويد زباني مي با زبان بي. وابسته نيستند
 )۸۵-۸۶صص.(اند كرده جلساتي داشته و يا با هم همكاري مي

 بنظر من اشغال جاسوسخانه ثمرات بسياري «: سخنگوي دولت... آقاي بهزاد نبودي
بزرگ آمريكا ثابت شد كه هيچ  از نظر خارجي غولي بنام شيطان. براي ما داشت

لرزيد كه  و روزي كه جاسوسخانه اشغال شد بعضي افراد دست و دلشان مي. چيز نيست
گر مي مد و م هد آ پيش خوا كا زد؟ و  چه  خيم آمري لت ف سخانه دو به جاسو ست  شود د
همچنين مردم ما نشان . شود با ابرقدرتها در افتاد مردم ما ثابت كردند كه مي

 )۸۷ص.(شود پوشش مأموريتهاي ديپلماتيك چه فجايعي انجام مي دادند كه زير
 خاتمي رئيس سيدمحمد  قاي  گان آ سئله گرو با م طه  مروز در راب كه ا هور  گيري و  جم

مسئله گروگانگيري و اشغال سفارت آمريكا، : دارد اشغال سفارت آمريكا اظهار مي
ر كدام سمت و سوء يك كار نپخته احساسي بود، آن روز كه وي سرپرست كيهان بود د

مل مي ست ع نوان . كرده ا حت ع شتي ت فت«وي در ياددا يد مي... »كارتر ر ... «: گو
اينجا الزم است كه يكي از بزرگترين فرازهاي انقالب را به ستايش بنشينيم و كار 
بزرگ اشغال مركز فرمانروايي آمريكا بر ايران زمان شاه را بوسيله دانشجويان 

مام گ خط ا يرو  سلمان پ بداريمم مي  شتناك . را ئه وح كه توط بود  بزرگ  مل  ين ع ا
صميم باالي ت كز  فوذ در مرا نه ن كا را در زمي پاي  آمري هوري نو يي جم گيري و اجرا

اسالمي خنثي كرد و به مردم شهيد داده ايران آگاهي فراوان بخشيد تا بتوانند 
بر مردم هاي بعدي آمريكا را كه بخشي از آن با افشاي اسناد النه جاسوسي  نقشه

 )۸۷-۸۸صص(».معلوم شد نقش برآب كند
 گيري سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و گروگان

  آقاي بهزاد نبوي سخنگوي دولت رجايي و وزير مشاور در امور اجرايي و مسئول
است يكي از مهمترين رهبران بلند پايه ... مذاكره با امضاي بيانيه الجزاير و

ها، دادگاههاي  هاي انقالب، زندان ازمان در كميتهاين س... سازمان مجاهدين انقالب
ها  انقالب و سپاه پاسداران نقش داشت و حتي در دستگيريها، بازداشتها و بازجويي

بازجويي . كرد شركت مي جزوه  يد،  ظه كرد سعادتي مالح ستگيري  خش د كه در ب همچنان
در اين . ..حماد شيباني و محمد رضا سعادتي توسط اين سازمان انتشار پيدا كرد

سازد كه  رابطه آقاي محسن رضايي يكي ديگر از اعضاء بلندپايه سازمان آشكار مي
خواهيم سفارت آمريكا  اند كه مي دانشجويان پيرو خط امام پيش ايشان آمده و گفته
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 )۸۸ص.(را بگيريم
 ضيح دو ثمره به تو شده  كر  لب ذ به مط جه  با تو هزاد  حال  قاي ب عم آ به ز كه  اي

گان بوي، گرو شته ميگي ن گان: پردازم ري در بردا كه گرو بود  ين  ته اول ا گيري  نك
ست شيده ا ير ك به ز قدرت  صي را از  ناح خا خاتمي . ج سيدمحمد  قاي  ته آ ين نك در ا

تا آنجا كه . به نوعي مشترك است -تري اما با بيان اتهام گرايانه -نيز با وي
در زمينه نفوذ در  وحشتناك آمريكا را  توطئه«: گويد گيري مي وي در مورد گروگان
در هر دو مورد . گيري و اجرايي جمهوري نوپاي اسالمي خنثي كرد مراكز باالي تصميم
اند اما روشن است كه منظور به زير كشيده  ها صريح اظهار نشده با وجوديكه گفته

داريد  اگر واقعًا شما بطوريكه خود اظهار مي. شدن دولت موقت و نهضت آزادي است
مام و يرو ا يه بوده كه پ يت فق پس  وال مت،  هر قي به  قدرت  صرف  صدد ت نه در يد و  ا

دانستيد و يا مطلع نبوديد كه مرحوم مهندس بازرگان تا قبل از اشغال  چگونه نمي
خود را  ستعفاي  بار ا ندين  مام چ خط ا يرو  شجويان پ سيله دان كا بو سفارت آمري

شان را ن ستعفاي اي ني ا قاي خمي بود و آ كرده  ني  قاي خمي قديم آ ته ت پذيرف
 )۸۹ص(بود؟

 مورد بي ين  هاري در ا نه اظ مرا از هرگو بوي  قاي ن صريح آ يان  ين ب ياز  ا ن
گان مي سفارت و گرو شغال  عد از ا ني ب كه در آن دوران يع قت  كنداالاين هر و گيري 

بردند، منظورشان همه مليون، نهضت آزادي و  كلمه ليبرال و لبيرالها را بكار مي
از خالل مطالب گذشته حداقل اين . رماركسيست بودساير گروههاي غيرحزب الهي غي

گيري را به طرق مختلف  شود كه اينان مسئله اشغال سفارت و گروگان نكته روشن مي
به دستمايه، حذف ديگران تبديل كردند و تاتوانستند بخشهايي را حذف و يا از 

ند به در كرد بارزه  شكار. صحنه م سم ساز مه ليبرالي كه كل ست  كر ا به ذ را  الزم 
 )۹۰ص.(اولين بار آقاي دكتر پيمان در مورد دولت موقت بكار برد

 ... اي دانشجو بود يا گيري طرح و كار عده آيا گروگان
 گيري و اشغال سفارت آمريكا تنها كار تعدادي دانشجو و از مغز  آيا طرح گروگان

قيم چند دانشجو خطور كرده بود و يا خير؟ كساني و يا سازمانهاي ديگر و غيرمست
سخنگوي دانشجويان پيرو خط امام در اولين ... اند؟ ها در آن دست داشته آمريكايي

شنبه  تاريخ دو عاتي در  فرانس مطبو بان  ۱۴كن شت۵۸آ هار دا سپاه «: ، اظ مورد  در 
ها سعي در لوث كردن و ارتجاعي نشان دادن  پاسداران نيز بگويم برغم اينكه خيلي

ند ماهيتي. سپاه دار سداران  قي دارد سپاه پا ستي و متر قًا ضدامپريالي در . دقي
اين جريان كامالً از ما حمايت كردند بعد از تصرف سفارت آنها آمدند و مردم را 

پاسداران سفارت را در حلقه كنترل خود . رهنمايي كرده و نظم را برقرار ساختند
شكريم ها مت سيار از آن ما ب ند و  خط ... ».دار يرو  شجويان پ صريح دان هارات  اظ

تاريخ ا خود، در  عاتي  فرانس مطبو لين كن بان  ۱۴مام در او كار  ۵۸آ يان  و در پا
گيرها، از ابتداي  گذارد كه گروگان گيري جاي هيچ شك و اعوجاجي باقي نمي گروگان

 )۹۱ص.(اند كار تا انتهاي آن در كنف حمايت سپاه پاسداران بوده
  اي اعالم داشت كه  طي اطالعيه، ۵۸آبان  ۲۲ستاد مركزي كميته انقالب اسالمي در تاريخ

متن اطالعيه . از اين پس پاسداري از سفارت آمريكا را بويژه شبها بعهده خواهد داشت
ست شرح ا باين  سالمي  قالب ا ته ان كزي كمي سمه«: ستاد مر كه  -تعالي ب گام  ين هن در ا

ف اند و گروههاي مختل دانشجويان پيرو خط امام پايگاه جاسوسي آمريكا را تصرف نموده
اند و چون در تمام دوران انقالب هماهنگي بين  مردم با آنها همكاري و همدردي نموده

ته يان توده كمي مي از م يروي مرد ته ن يروي كمي بوده و ن مردم  لذا  ها و  سته  ها برخا
براي همدردي و هماهنگي با دانشجويان پيرو خط امام كميته مركزي مقرر داشت كه هر 

با دانشجويان همگام و شب را در حوالي سفارت ) گانه ۱۴( هاي مناطق شب يكي از كميته
السابق با دانشجويان هماهنگ  بديهي است كه برادران مبارز كمافي. پاسداري نمايند

ستاد . گذارند اي آنها را تنها نمي بوده و آنان را در همه حال همراه نموده و لحظه
 )۹۲ص(».كني مركزي كميته انقالب اسالمي محمد رضا مهدوي

 گروگانها بعد از حمله به طبس
 گيري تا انتهاي آن با هدايت و كمك عوامل  گيرها از ابتداي كار گروگان گروگان

حل  و عناصر پشت پرده كه البته چندان هم از ديدها مخفي نبود مانع هر نوع راه
گيري شدند تا اين كه سرانجام با چراغ سبز آمريكا، عراق  عاقالنه معضل گروگان

بارترين شكل ممكن انجام  ان حمله كرد و سپس حل مسئله به بدترين و خفتبه اير
گيرها عامل اصلي بازسازي استبداد در جمهوري اسالمي  پذيرفت و اگر نگويم گروگان

شدند اما در شمار گروههايي بودند كه نقش اول را در بازسازي استبداد، بازي 
 )۹۳ص.(كردند

 علت اشغال سفارت
  ها و  اشغال سفارت و به گروگان گرفتن كاركنان آن در اطالعيهدانشجويان پس از

ما دانشجويان مسلمان «هاي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني اعالم كردند،  كنفرانس
مي مام  خط ا يرو  خود را پ ستيم  شگاهها ه ستگي  دان صي ب گروه خا هيچ  به  دانيم و 
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سيده به آن ر ما  كه  لي را  سالم  نداريم تحلي كه ا ست  ين ا ضد ايم ا تب  يك مك
جويي و خوي امپرياليستي كه از سوي آمريكا  امپرياليستي است و با هرگونه سلطه

هاي گسترش طلبي و  تواند موافق شيوه اصوالً اسالم نمي. كند شود مخالفت مي اعمال مي
شد سلطه يدا مي... جويي با ساواكي پ صر  تي عنا هاي دول سري . شود در ارگان يك

كند در  يئت دولت در الجزيره با برژينسكي مالقات ميه. شود قراردادها نوشته مي
ستي  ضد امپريالي ضع  با مو ست و  مام ني خط ا كات در  ين حر كدام از ا كه هيچ حالي

شان نمي ند اي مام در ... خوا نه ا ضع قاطعا مام از مو خط ا يرو  شجويان پ ما دان
سه به دسي تراض  ظور اع به من هانخوار  كاي ج بل آمري ستي و  مقا هاي امپريالي

ايم تا اعتراض  به تصرف درآورده] را[ونيستي سفارت جاسوسي آمريكا در تهران صهي
اعتراض به آمريكا جهت پناه دادن و استفاده . خويش را بگوش جهانيان برسانيم

ست  كت ا ين ممل ته ا خون خف مرد ب هزار زن و  ها  تل ده كه قا كاري  شاه جنايت از 
ئه خاطر توط به  كا  به آمري تراض  سه اع نههاي  ها و دسي ناطق  ناجوان مردا اش در م

 )۹۴ص(».مختلف كشور ما و نفوذ در ارگانهاي اجرايي مملكت
 پشتيباني همه جانبه از عمل دانشجويان

  ماري نه بي به بها كا  به آمري شاه  صين  -بردن  ته متخص نا بگف صورتيكه ب در 
كا امكان خارج از آمري ماري وي، در  بود مداواي بي شاه  -پذير  كا از  يت آمري حما

مرداد ديگري به نفع فرزندش جو ترس و وحشت در  ۲۸ي شده و احتمال كودتاي تلق
و با حمالت سخت آقاي خميني به آمريكا و كارتر . كشور و آقاي خميني ايجاد كرد

شنج و  جو مت شاه،  كا از  مالي آمري يت احت خود، از حما هاي  هار نگراني و اظ
جود آورد هابي را بو گ. پرالت سفارت و گرو شغال  ندان آن، پس از ا گرفتن كارم ان 

يه شجويان در اطالع لت  دان ضيح ع يون در تو يو تلويز عاتي و راد فرانس مطبو ها و كن
ند نوان كرد خود ع قدام  شاه را  -: ا كا  تا آمري كا و  به آمري شاه  ناه دادن  پ

خواهيم داد پس ن سفارت را  هم  ما  هد  يل ند سي  - .تحو كز جاسو كا مر سفارت آمري
ست شات  - .بوده ا ستان، سيستان در اغتشا ست  كرد كا د شهر آمري ستان و خرم وبلوچ
ست شته ا فوذ دارد - .دا شور ن يي ك هاي اجرا عه و ارگان كا در جام قات  - .آمري مال

 )۹۵ص.(وزير در الجزيره با برژينسكي مخالف خط امام است نخست
 حتي آقاي . گيري نبود چنان جوي بوجود آمد كه احدي را ياراي مخالفت با گروگان

گيري براي چاپ به روزنامه بامداد داده بود كه  اي در ذم گروگان مقالهخلخالي 
فت پس گر له را  يد مقا به تهد سل  با تو جو  گرفتن  باال  سي . با  جو احسا ين  در ا

سازمانها، گروه شده،  ته  صيتها  برانگيخ ستثناء -ها، و شخ ند ا جز چ مه و  -به  ه
يد از اين نمد كالهي هم عقب نمانند و يا شا] قافله[همه براي اينكه از غافله 

نصيب آنها شود، بدون فكر و توجه به مسائل پشت پرده آن و عواقبي كه ممكن است 
هاي مختلف و حاضر شدن  ها و اعالميه اين معضل براي كشور ببار آورد، طي اطالعيه

به  شجويان  مل دان خود را از ع شتيباني  يت و پ سفارت، حما بل  ظاهرات مقا در ت
 )۹۶ص.(نمايش گذاشتند

 گيري صدر و گروگان بني
  خود عم  به ز نا  چون ب شد  ها با مل آن خالف ع قت م لت مو كه دو بود  عي  طبي

لت  سقوط دو براي  بود  تايي  قع كود مل در وا ين ع شان ا ها و كارگزاران گروگانگير
قت قاي بني. مو طه مي آ ين راب سد صدر در ا گان«: نوي تي گرو صر  وق شد، ع قع  گيري وا

ش قالب ت شوراي ان سه  گام جل بودهن سفارت و . كيل  شغال  قت ا لت مو ضاي دو اع
من نيز براين باور بودم و سر . خواند گيري را كودتا بر ضد حكومت خود مي گروگان
له سنت مقا بردن را  نه  شته و اينگو يز نو ندم اي ن شومي خوا سرمقاله ... ».گذاري 

نفي به نكات م» آمريكا و انقالب«روزنامه را تحت عنوان  ۵۸آبان  ۱۴روز دوشنبه 
شت صاص داد و نو يداد اخت ين رو بت ا كا را «: و مث سفارت آمري شجويان  يروز دان د

. هاي منفي دارد هاي مثبت و جنبه اين كار مثل هر كار ديگر جنبه. اشغال كردند
به ستند جن ها ه فيش اين نابراين راه : هاي من ست ب قالب ا بري ان ست ره لت در د دو

م رضايت عمومي از سياست آمريكا تا اگر عد. اقدامهاي رسمي بر روي او باز است
لت مي ست، دو حد ا ين  قدام را الزم مي به ا هر ا ند و  طه ك طع راب ست ق يد در  توان د

وقتي سفارت تعطيل نشده است يعني دولت ترجيح . داخل و خارج كشور به عمل آورد
اشغال . داده است روابط با آمريكا قطع نشود و امنيت آن را برعهده گرفته است

كم مبين عجز دولت موقت انقالب از حفظ امنيت حتي در مركز كشور است و  دستسفارت 
ست بار ا نامطلوب  تايج  مر ن ين ا شكار مي. بر ا مر آ ين ا ست  ا يان سيا كه م ند  ك

توان گفت از اين  خارجي دولت و تمايالت عمومي سازگاري وجود ندارد چرا كه نمي
ست ضا داده ا بدان ر بوده و  گاه  صاحبه راد. كار آ ندگان  -يوم يوني نماي تلويز

لت در  يه دو به رو تراض  نوعي اع سفارت  شغال  كه ا يت دارد  يز حكا شجويان ن دان
حال پرسيدني است كه وقتي سياست . سياست خارجي به خصوص در رابطه با آمريكاست

 )۹۶-۹۷صص(شود تا آنرا تغيير دهد؟ خارجي مطلوب نيست چرا مستقيم عمل نمي
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 گيري و تأييد آقاي خميني و  اشغال سفارت و گروگان سرانجام دولت موقت به علت
ندس  حوم مه ستعفاي مر متن ا كه در  لي  به دالي يا  ندن و  قالب دوم خوا نرا ان آ

حوم مي خود آن مر كه  چه  يا آن ست و  مده ا گان آ به  بازر صميم  قبالً ت كه  يد  گو
ه استعفاء گرفته شده بود و يا مجموعه اينها زماني كه براي استعفاء انتخاب شد

 )۹۷ص.(بود، زمان بسيار نامناسبي بود كه نتايج نامطلوب خود را نيز ببار آورد
 صدر دولت شوراي انقالب و بني: فصل سوم

  ،بعد از اينكه مرحوم مهندس بازرگان استعفاي دولت خود را تقديم رهبر انقالب كرد
مور تشكيل آقاي خميني اين بار استعفاي وي را پذيرفت و طي حكمي شوراي انقالب را ما

كرد لت  سن بني. دو قاي ابوالح شنبه  آ سه پنج بان  ۱۷صدر در جل به  ۵۸آ قالب  شوراي ان
وي قبل از منصوب شدن به سرپرستي وزارت خارجه . سرپرستي وزارت امورخارجه منصوب شد

گير در اطراف و جوانب مختلف  هنگام غروب به سفارت آمريكا رفت و با رهبران گروگان
اينجانب و آقاي مصطفي انتظاريون نيز در . بحث و گفتگو پرداخت آنها به مسئله با 

شد  ظاهرًا از بحث و گفتگوها چنين استنباط مي. صدر بوديم اين ديدار همراه آقاي بني
اند با فشار بر آمريكا و گرفتن امتيازات و شناختن استقالل كامل انقالب  كه پذيرفته

كرد مك ن يران و ك مور ا كردن در ا له ن يا و مداخ شاه و  سترداد  قالب و ا ضد ان به  ن 
   )۹۸ص.(گيري را خاتمه دهند حداقل بيرون كردن شاه از آمريكا، گروگان

 گيري و تبديل كردن نقاط ضعف  صدر سياست خارجي را در جهت حل مسئله گروگان بني
آن به نقاط مثبت به منظور با گرداندن شاه و استرداد اموال وي و خاندانش و 

روابط وابستگي به آمريكا سازماندهي و كوشش كرد كه با استفاده نيز بريدن از 
سي و . داد از اشغال سفارت كه نشان مي كز جاسو اين مكان نه يك سفارت بلكه مر

ستعمارگرانه  ست ا ست، سيا بوده ا شاه  يران دوران  بر ا ني  عي حكمرا كز واق مر
 )۹۸ص.(اش را آمريكا را به چالش بكشاند، محور برنامه

 استقرار در وزارت خارجه با پيامهاي خود به ملت آمريكا، ملت عرب،  وي به محض
به  ها،  ين ملت بط ا شرايط و روا با  سب  قا، متنا مردم آفري به  پا،  مردم ارو به 
توضيح سياست جمهوري اسالمي پرداخته و حمايت آنها را از حقوق حقه ملت ستمديده 

محتواي اين پيامها با . ايران در برابر امپرياليسم آمريكا خواستار شده است
طاب، در  مورد خ هاي  قي ملت صايص اخال تاريخي و خ ظه  سي، حاف به روانشنا جه  تو

ست مي ا نده و مه نده، ارز لب آموز نده مطا ندگان مي. برگير متن  خوان به  ند  توان
 )۹۹ص.(آنها مراجعه كنند

 بهم زدن سفر هيات آمريكايي
 يه صدور اطالع با  جه  مور خار كه وزارت ا كرد  عالم  قالب  اي ا شوراي ان صويب  با ت

آيد تا با مقامهاي شوراي انقالب و دولت  هياتي از طرف دولت آمريكا به ايران مي
ند مذاكره ك سالمي  هوري ا يه. جم طي اطالع ني  قاي خمي مات  آ با مقا مذاكره  اي، 

كرد عالم  نوع ا كايي را مم سم«: آمري ندگان  ا ب طالع نماي قرار ا لرحيم، از  الرحمن ا
كارتر  يژه  نب و با اينجا مده و  قم آ به  ند  صميم دار ستند و ت يران ه در راه ا
ند قات نماي مي. مال شاه  لذا الزم  هداري  با نگ كه  كا  لت آمري شوم دو تذكر  دانم م

ته  كه گف طور  گر، آن في دي ست و از طر موده ا يران را ن با ا شكار  فت آ عالم مخال ا
نهضت مقدس اسالمي، شده است سفارت آمريكا در ايران محل جاسوسي دشمنان ما عليه 

ين بر ا عالوه  يژه و  ندگان و براي نماي جه  هيچ و من ب با  قات  ضاي  -۱: لذا مال اع
هيچيك از مقامات  -۲. شوراي انقالب اسالمي بهيچوجه نبايد با آنان مالقات نمايند

ند نان را ندار با آ قات  حق مال سئول  ين -۳. م لوع، ا شاه مخ كا  چه آمري گر چنان ا
زمان را به ايران تحويل دهد دست از جاسوسي بر ضد نهضت دشمن شماره يك ملت عزي

باز  ست  لت ا فع م به ن كه  طي  ضي از رواب ضوع بع مذاكره در مو بردارد راه  ما 
 )۱۰۰ص.(»۵۸ا الموسوي الخميني  شانزدهم آبان  روح. باشد مي
  ندگان يه، نماي صدور اطالع گام  ست، هن شكار ا ني آ قاي خمي يه آ كه از اطالع بطوري

اند و سفر اين هيئت با تصويب شوراي انقالب و وزارت  در راه ايران بودهآمريكا 
در حقيقت آقاي خميني با عمل خود نشان داد كه پشيزي . خارجه صورت گرفته است

 )۱۰۰ص.(براي شوراي انقالب و وزارت خارجه قائل نيست
 شوراي امنيت

 ران براي محاكمه و صدر در وزارت خارجه براي موفقيت و تسليم شاه به اي آقاي بني
اند و نيز خنثي  اش كه از ايران خارج كرده برگرداندن اموال و ثروتهاي وي و خانواده

كردن اقدامات آمريكا، ديپلماسي جديدي را همراه با برنامه تدارك ديده، قدم به 
 )۱۰۰ص.(گذاشت قدم آنها را به اجراء مي

 ]المللي است،  كار بين جنايت اگر آمريكائيها شك دارند كه او يك:] صدر آقاي بني
تاي  ند كود ياد بياور شتند ۲۸ب ست دا خود در آن د كه  ند . مرداد را  ياد بياور ب

را كه شاه او را ) دكتر سيدحسين فاطمي(وزير خارجه بيمار و تير خورده ايران 
كرد بارانش  برد و تير ير  يدان ت به م كارد  بر . با بالن سوابق خ ين  كه از ا شما 

ها د يد و در آن شتهدار شما مي ست دا كه   ايد،  سي  شد، بازپر ست، با مريض ا يد  گوئ
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گاه  مي يك داد شد  مام  سي ت قت بازپر هر و ندارد؟ و  هم  بان  يا ز كرد، آ شود 
مي بين شكيل  لي ت يدش. دهيم المل نداده ببر جام  يانتي ان شد خ لوم  گر مع گر . ا و ا

كوم بيمار شود تقاضا كرد كه اين مح خيانتش معلوم شد و او محكوم شد، آنوقت مي
و آنوقت خواهيد ديد كه چه كسي انسانيت دارد، شما چه كسي هستيد كه به . است

خواهيم كه راه فساد بسته شود، اگر معلوم شد كه  ما مي. ما درس انسانيت بدهيد
ساد  مي خورد، ف هاي دزدي را  كرد و پول فرار  كا  به آمري عد  كرد و ب نت  توان خيا

خواهيد راه فساد باز باشد تا  شما مي. شوند ميگيرد و همه داوطلب خيانت  اوج مي
من از تمام سفراي مقيم مركز خواهم خواست ... نوكرانتان به خيانت ادامه دهند

قت  شاه مواف سليم  با ت تا  ند  قرار بده شار  ير ف كا را ز ند و آمري لت كن كه دخا
 )۱۰۱ص(».كند
 شورهاي غيرمت يت ك يران و حما يك ا سترده ديپلمات شهاي گ با كوش هد از سپس  ع

كه  پس از آن لل،  سازمان م كل  به دبير ستان  لت پاك مه دو يران و نا ضاي ا تقا
كا در آن  سات آمري سفارت و مؤس فت و  ستان را فراگر كايي پاك ضد آمري ظاهرات  ت

نه صورت ويرا به  سفارت  شد و  شيده  تش ك به آ شور  يران  ك ضاي ا مد و ازتقا اي درآ
ه كمي ديرتر خواهيد ديد كارتر مبني بر تشكيل شوراي امنيت حمايت كرد، بطوري ك

ايران با اشغال سفارت آمريكا و به ... و شوراي امنيت تسليم خواست ايران شدند
گيرها  گروگان گرفتن كاركنان آن قدم به قدم درگير بحراني شده بود كه گروگان

مه  ني ه صورت بحرا حاكم ب يت  ني و روحان قاي خمي شتيباني آ با پ جود آورده و  بو
هاي كشور و  ادامه پيدا كرد، كه در ابتدا با بلوكه كردن دارائي جانبه و جهاني

به و  مه جان گي ه طرف جن شور را ب سي، ك مل سيا نزواي كا سپس ا صادي و  حريم اقت ت
گيري كه منافع ايران  حلي براي خاتمه يافتن گروگان هر راه. كشانيد ناخواسته مي
تدارك را در برمي پيش  طرح از  يا  لت و  فت، از روي جها سط  گر شده تو يده  د

برآب مي قش  ني ن قاي خمي شجويان و آ قاي بني. شد دان قاي  آ با آ گو  پس از گفت صدر 
خميني و پذيرش سرپرستي وزارت خارجه تا حل بحران گروگانگيري، براي بار دوم 

اينجانب و . ها به گفتگو پرداخت به سفارت رفت و با دانشجويان و آقاي خوئيني
مراه و يز ه ظاريون ن قاي انت بوديمآ شوراي  پس از بحث. ي  با  كه  لف  هاي مخت

شجويان و قاي خوئيني  دان ند در  آ شجويان پذيرفت سرانجام، دان فت  جام گر ها ان
صدر با آقاي خميني مسئله را حل و فصل كند، آنها به آن گردن  صورتيكه آقاي بني

 )۱۰۳-۱۰۴صص.(خواهند گذاشت
 يزم آقاي محمد جعفري معرفي برادران عز«: صدر بدين شرح است متن حكم آقاي بني

يد  مي كه الزم ديد بود  بي  قت مطل هر و شد و  ماس با شما در ت با  ئم  كه دا شود 
البته ترتيبي داده شود . اينجانب از آن آگاه گردم با ايشان در ميان بگذاريد

كه ايشان تلفني در دسترس داشته باشند كه هر وقت كاري بود وسيله ايشان به 
 )۱۰۴ص( ۲۸/۸/۵۸صدر  لحسن بنيابوا. رسداطالع شما ب

  بدرون جوز  صدور م خود و  في  پس از معر فتم و  سفارت ر به  مان روز  نب ه اينجا
) لدين وهابي ا شمس(در آنجا آقاي شمس . سفارت به اتاق روابط عمومي هدايت شدم

نامه را گرفت و به شورا برد و پس از بازگشت زير همان نامه كه فتوكپي آنرا 
ند،  من بازگردا بودبه  شته  شورا نو طرف  مادي از  قاي ميردا ند : آ شان بياي اي

شند مومي با بط ع تاق روا ها در ا طاق . روز فتم و در ا سفارت ر به  سه روز  يا  دو 
صدر  آمدم و به آقاي بني. روابط عمومي ماندم و هر چه بنا بود بفهمم، فهميدم

پاسخ دادم  .گفتم، لطفًا مرا از اين كار معاف كنيد، پرسيدند چرا و چه شده است
بطوري كه استنباط كرده و بر من روشن شده است، اينان بنا ندارند كه بحران 

 )۱۰۴ص.(گيري حل بشود گروگان
 ]طبق قرار شب اول، قم يعني حاج احمد آقا به ]: صدر به دانشجويان از نامه بني

اند و قرار شده است عضو كنگره آمريكا و ايرلندي برنده  آقاي موسوي تماس گرفته
ستج شده ا طالع داده  يز ا ها ن به آن ند و  ها را ببين ند گروگان صلح بتوان . ايزه 

شما مي نك  يد راه نمي اي يد گوئ ين راه نمي. ده جز ا نب  يا  براي اينجا كه  ند  ما
فه مرا در وظي خواهم  شما ب نه از  فق  برادرا خود موا صميم  يد و در ت ياري كن ام 

چار ح يا نا يد و  ظر كن يد ن شب اول تجد هد  يان قرار و ع مردم در م با  قت را  قي
 )۱۰۵ص(».بگذارم

  تصميم به قطع صدور نفت به ) ۷۹نوامبر  ۱۳( ۵۸آبان  ۲۲شوراي انقالب در جلسه
ساعت  فت و  كا گر يه  ۳۰/۲۲آمري كرد و اطالع طع  خود را ق عادي  مه  يون برنا تلويز

و هم زمان جيمي . شوراي انقالب مبني بر قطع صدور نفت به آمريكا را انتشار داد
صًا از طريق تلويزيون ۲۳كارتر در ساعت  هاي آمريكا اعالم كرد، ديروز دستور  شخ

قبالً در شوراي انقالب درباره قطع . داده است خريد نفت از ايران فوري قطع شود
كردن دارائي خارج  كا و  به آمري فت  شده  ن حث  كائي ب هاي آمري يران از بانك هاي ا

آمريكا و تحريم آمريكا مبني بر خريدن حال همزمان اعالم شدن قطع نفت به . بود
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ها از  كه آيا چگونه آمريكائي. نفت از ايران وسيله آمريكا سئوال برانگيز بود
اند؟ و بويژه در مورد اعالم خارج كردن  دستي كرده تصميم ايران مطلع شده و پيش

به اين مسئله و . پولهاي ايران از بانكهاي آمريكائي و توقيف آن وسيله آمريكا
شت خواهم گ باز  صادي  هه اقت نگ در جب خش ج فوق در ب سئوال  سخ  شنبه  .پا  ۲۳چهار

بان  يف دارائي)۷۹نوامبر  ۱۴( ۵۸آ ستور توق كا د هور آمري ئيس جم كارتر ر هاي  ، 
 )۱۰۵ص.(ايران در آمريكا را صادر كرد

 پس از مالقات ) ۷۹نوامبر  ۲۱( ۵۸بهمن  ۳۰جمهور آمريكا، چهارشنبه  كارتر رئيس
ان ارتش و سياست خارجي خود در كاخ سفيد، اخطار شديدالحني به ايران با مشاور

ا خميني تهديد خود  داد و براي اولين بار توسل به اقدام نظامي در صورتيكه آيت
مبني بر محاكمه گروگانها را عملي سازد، مطرح ساخت و اعالم كرد در صورتي كه 

 )۱۰۶ص.(امي مواجه خواهد شدبيش از اين به آمريكا فشار آورد، با اقدام نظ
 گيري  صدر براي حل بحران گروگان برنامه بني

  به هر حال، جنگي از طريق دانشجويان پيرو خط امام و عامالن و آمران پشت پرده
اي  گيري به ايران تحميل شده بود و دولت آمريكا، دست به اقدامات گسترده گروگان

زد و سرانجام به جنگ تحميلي عراق كه بخشي از آن از نظرتان گذشت عليه ايران 
صدر سرپرست وزارت  آقاي بني. بار الجزاير منتهي شد عليه ايران و بيانيه اسارت

گيري كه آنرا بدرستي  خارجه و وزير اقتصاد و دارائي در جهت حل مسئله گروگان
دانست و براي پيروزي در اين جنگ تحميل شده برنامه خود را  بالي جان ايران مي

بود در دو ساخته  ستوار  صادي ا سي و اقت هه سيا سياري از ... جب كه ب با وجودي
كردند، اما بدون استثناء نگهداشتن  كشورها از بعضي از مواضع ايران حمايت مي

مقابله با چنين . كردند ها و محاكمه آنها به عنوان جاسوس را محكوم مي گروگان
 )۱۰۶ص.(ه بودبحراني نيز همه جانبه بهم پيوسته و در هم ادغام شد

 جنگ در جبهه سياسي
 صدر در جبهه سياسي در مرحله اول در جهت فشار وارد كردن بر آمريكا  برنامه بني

از طريق بكارگيري امكانات مختلف ديپلماسي و تبليغات حق طلبانه و بويژه با جلب 
قائي و  سالمي و آفري شورهاي ا هد، ك ير متع شورهاي غ قت ك ست آوردن مواف ظر و بد ن

هاي به حق ايران استوار بود و در  ئي براي وارد كردن آمريكا به قبول خواستهاروپا
يم  سيله رژ لت و قه م قوق ح فتن ح بين ر يران و از  يت ا شان دادن مظلوم له دوم ن مرح

ليس تاي انگ با كود كه  كايي  سته آمري كائي  -واب يران  ۲۸آمري لت ا بر م سيا  مرداد 
كردن راه يدا  با پ سرانجام  بود و  شده  يل  نافع و  تحم تأمين م هت  سب در ج هاي منا حل

حقوق از دست رفته گذشته با همراهي و موافقت آقاي خميني و تصويب شوراي انقالب و 
 )۱۰۷ص.(يافت گيري خاتمه مي آزادي گروگانها بحران گروگان

 ها مانع تشكيل شوراي امنيت شدند، كوششهاي همه جانبه و  با وجودي كه آمريكائي
بويژه . اثر خود را در بين دولتها و ملتهاي مختلف آشكار كردكم  مختلف ايران، كم

يف دارائي يران و توق صادي ا حريم اقت عد از ت به  ب كائي  هاي آمري شور در بانك هاي ك
وسيله دولت آمريكا، كشورهاي عربي به خصوص از اين اقدام آمريكا به وحشت افتاده و 

اي  ستعمارگرانه و تجاوزكارانهبه اين فكر افتادند كه آمريكا داراي چنين سياستي ا
هاي كوچك، سرمايه كشورهاي ديگر را به خطر  است كه هر گاه بخواهد، حتي به بهانه

هاي  اديه وزيران عرب، اقدام كارتر مبني بر مسدود كردن سرمايهحاجالس ات. اندازد مي
نكه دولت شوروي عالوه بر اي. ايران در بانكهاي آمريكائي را مورد انتقاد قرار داد

بداري مي يران جان ضاي ا به تقا يت  شوراي امن شكيل  كه از ت ساخت  شان  ند،  خاطرن ك
شوروي اجازه دخالت نظامي آمريكا در ايران : گروميگو وزير امور خارجه آن كشور گفت

 )۱۰۹ص.(دهد را نمي
 مجمع عمومي سازمان ملل متحد  پاسخ به رئيس

 يس مجمع عمومي سازمان ملل، ، در پاسخ به رئ۵۸آذر  ۳صدر در تاريخ  آقاي بني
آمريكا در ايران به اقرار صريح آيزنهاور رئيس جمهور وقت ...«: نويسد به وي مي

آن كشور، كودتا كرد و رژيمي سخت خشن و بسيار فاسد به ملت ما تحميل كرد، و 
رفتار رژيم شاه سابق با مردم ايران . سازمان ملل هيچگاه لب به اعتراض نگشود

الملل  جامعه بين«سكوت مايوس كننده آن سازمان و  ]با[ لقي شد وت» امر داخلي«
مدن شد» مت ها  مان ر كاران ز ترين خيانت گال بزرگ ما در چن لت  ئيس. م قاي ر ... آ

پذيرفتن شاه سابق و بازتاب آن آيا سازمان ملل متحد مايل است ملت ايران باور 
براي  سازمان  به آن  عه  حق مراج كا  يا آمري ين دن كه در ا ند  ند  ۵۰ك تن كارم

له ته،  مداخ كا رف نوكري آمري به  كه  سي  يب ك حق تعق يران  لت ا خود دارد و م گر 
ئيس قاي ر ندارد؟ آ ست را  غارت داده ا به  هايش را  شته و ثروت ندان او را ك  ،فرز

هزار مداخله  شما نيز چون ما مي دانيد كه اگر سفارت ايران در آمريكا يك از 
يران را  كا در ا سفارت آمري مره  حق مي ميروز خود  كا ب مردم آمري ند آن  كرد،  داد

هاي تبليغاتي شب و روز به ستايش  و همين دستگاه. سفارت را با خاك برابر كنند
آفريدند كه اين ملت تا كجا نگران استقالل  شدند و شگفتي مي آمريكائيان مشغول مي
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نيز بر و ترديد ندارم كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد . هاي خويش است و شخصيت
صادر نمي مه  قدام قطعنا ين ا ئيس... كرد ضد ا قاي ر شما مي... آ يا  به  آ يد  توان

كه  فرق را دارد  ين  عادي ا جاني  يك  با  سابق  شاه  كه  يد  كا بقبوالن لت آمري دو
كه در  ست  لت ني يك دو شأن  ست و در  نده او ا شريت و آي يت ب ضد تمام بر  يانتش  خ

شكل  يد م گد؟ كل تي بجن با مل بداري از او  لت جان ست م قت ا ين حقي ندن ا در قبوال
 )۱۱۰ص( ».كند ايران شما را به انجام اين مهم دعوت مي

 تسليم شدن به خواست ايران
  گرفتن كا و فرا يران و آمري بط ا مدن روا جاري در آ لت انف به حا يري و  با اوجگ

كا در  سفارت آمري شدن  شيده  تش ك به آ ستان و  ضدآمريكايي در پاك ظاهرات  موج ت
باد،  سالم آ حق رئيسا ستان در  ضياء ال هور پاك مه ۵۸آذر  ۴جم شوراي  طي نا به  اي 

تواند در برابر احتمال كاربرد  امنيت سازمان ملل متحد متذكر شد پاكستان نمي
يران بي يه ا كا عل نب آمري كه از  زور از جا ست  كرده ا ضافه  ند وي ا فاوت بما ت

يت خواهد تصميم ايران مبني بر تشكيل اجالس فوري شوراي امنيت همه ج انبه حما
 )۱۱۱ص.(كرد
  به ايران اطالع داده شد كه فردا  ۷۹نوامبر  ۲۵برابر  ۵۸آذر  ۴در همان روز

شكيل مي يت ت شوراي امن سه  قاي بني. شود جل مه آ كه  صدر در نا يت  شوراي امن به  اي 
. خواستيم خالصه آن به شرح زير است توضيح داد كه ما شوراي امنيت را براي چه مي

كار  يما م...«  براي اف ير را  قايق ز يت ح شوراي امن شكيل  صت ت ستيم از فر خوا
شرح خيانت و جنايت و فساد  -۱: عمومي مردم آمريكا و همه جهان روشن بگردانيم

ناچار . اما مردم دنيا از واقعيت وضع ايران ناآگاهند... شاه سابق و رژيم او
مع باره ج ين  كافي درا كرده مدرك  ماده  شو آوري و آ ئه ايم در  يت ارا راي امن

پس از اثبات خيانت و جنايت و فساد شاه سابق، ما به استناد رويه  -۲... كنيم
عه  سابق از جام شاه  سترداد  ضاي ا مين، تقا كره ز هاي روي  مه ملت يرين ه سنت د و 

يم بين لي را دار ضيح  -۳...المل يران و تو بر ا كا  لت آمري مت دو گونگي حكو شرح چ
آمريكا به مركز واقعي حكومت بر ايران و يكي از اين امر كه چسان سفارت سابق 

بود شده  بدل  قه  كا در منط سي آمري كز جاسو شاركت . مرا قارير و م ها ا قرارداد
نظير دوران شاه سابق، اسنادي هستند كه براي ارائه  مقامات آمريكا در فساد بي

مع يت ج شوراي امن شده به  ته ... اند آوري  يك هف با  يت  شوراي امن كه  صورتي  در 
خواهيم  شركت  سات آن  باال در جل قايق  ضيح ح براي تو ما  شود  شكيل  تأخير ت

 )۱۱۲ص(».كرد
 قاي بني كه آ شد  شنبه  قرار  سامبر ( ۵۸آذر  ۱۱صدر  شوراي ) ۷۹اول د سه  در جل

در حاليكه تمام اين امور با جزئيات آن با مشورت و موافقت . امنيت شركت كند
رفته و برنامه تنظيم شده بود كه روز آقاي خميني و تصويب شوراي انقالب انجام گ

. صدر به نيويورك پرواز كند آقاي بني) نوامبر ۳۰( ۵۸آذر  ۸پنجشنبه بعدازظهر 
آذر  ۶ابتدا آقاي خميني دو روز قبل از عزيمت به نيويورك در پيامي به تاريخ 

اين روزها زمزمه آن است كه شوراي امنيت براي رسيدگي به امر «: اعالم كرد ۵۸
آقاي كارتر پس از . انها كه نزد ملت ما جاسوسي آنها ثابت است تشكيل بشودگروگ

به اين  مانور نظامي و سياسي راضي شده اند كه شوراي امنيت فقط براي رسيدگي 
اي كه  دانند كه هر شورايي يا محكمه غافل از آنكه ملت ما مي. امر تشكيل شود

آن ديكته شده است و محكوميت  تحت نفوذ مستقيم آمريكا تشكيل شود، از اول رأي
ملت ما با شوراي امنيت فرمايشي كه از . ملت مظلوم ما مورد استقبال آنان است
رسيدگي به امر شاه مخلوع و امر جاسوسان . اول تكليف آن معلوم شده موافق نيست

در مركز جاسوسي جز ايران امكان ندارد زيرا عالئم و شواهد جرم در ايران است و 
 )۱۱۳-۱۱۴ص...(ال به غير ايران نيستقابل انتق

 قاي بني بود آ قرار  مي  مه تنظي بق برنا شنبه  ط )  ۷۹نوامبر  ۳۰( ۵۸آذر  ۸صدر پنج
بعدازظهر راديو اطالعيه  ۲ناگهان در اخبار . تهران را به مقصد نيويورك ترك كند

آقاي خميني مبني براينكه هيچ كس حق ندارد از ناحيه ايران در جلسه شوراي امنيت 
كشورهاي غيرمتعهد كه با زحمات . ها را پنبه كرد شركت كند، خوانده شد و همه رشته

تفاوت گرداند و اروپا را بطرف  فراوان آماده پشتيباني از ايران شده بودند را بي
در نزد . گيري را تقبيح كردند حمايت آمريكا سوق داد و بلوك شرق نيز ناچار گروگان

ايران كشوري شد كه خودش تقاضاي جلسه شوراي امنيت  افكار عمومي و دولتهاي جهان،
كند و آقاي خميني بدون اينكه اقالً توضيح بدهد چرا انصراف پيدا كرده است، وزير  مي

جه نوع مي خار سه مم شركت در جل ند اش را از  شورهاي . ك سطح ك يران را در  سان ا و بدين
سيكه شان داد ك بدنيا ن سوق داد و  سي  نزواي سيا طرف ا هان ب صميم  ج براي وزراء و ت

شود با وي طرف شد و اين است  خودش احترام و ارزشي قائل نيست، جز با زبان زور نمي
 )۱۱۴ص.(آمد آن جنگ تحميلي و امضاء بيانيه الجزاير شد كه پي

  به هر حال بعد از خوانده شدن اعالميه تحريم رفتن به شوراي امنيت، در همان روز
انقالب را در حضور آقاي خميني به جلسه فوري دعوت  صدر شوراي چهارشنبه آقاي بني
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بعد از بازگشت از قم از . كوپتر به قم رفتند همه اعضاء شوراي انقالب با هلي. كرد
جه كار چه شد؟ وي قريب به اين مضمون گفت وقتي ما به قم يصدر پرسيدم نت آقاي بني

قبالً قرار بود . شسته بودزاده كه قبالً خودش تنها رفته بود، آنجا ن رفتيم آقاي قطب
كه همگي اعضاي شوراي انقالب به كار آقاي خميني اعتراض كنيم اما كسي لب از سخن 

آقاي خميني گفت، طبق اطالعات و خبرهاي رسيده اين آمريكاست كه موفق شده ... نگشود
شوراي امنيت را تشكيل دهد و تشكيل شوراي امنيت موفقيتي براي آمريكا است و اگر 

هم براي ما و هم . شد اي عليه ايران تصويب مي ضور وزير خارجه ايران قطعنامهبا ح
شد، شما  در جواب گفتم، وقتي داشت همه چيز درست مي. شد براي شخصيت شما خيلي بد مي

ها را كي به  اين خبر. ايد اساس خبر مجعول داده اي را بدون مشورت بر چنين اعالميه
زاده هم  يو و تلويزيون منتشر شده و آقاي قطبدز راشما داده است؟ وي گفت اينها ا

من داده ها را  كه خبر فت  پاويون  گ باد در  شت از قم در فرودگاه مهرآ پس از بازگ ام 
زاده اين آش را پخته  دولتي جلسه كرديم و من به شوراي انقالب گفتم حاال كه آقاي قطب

 )۱۱۵ص.(ه را حل كندكنم، خودش را وزير خارجه بكنيد تا مسئل است، پيشنهاد مي
  چگونه است، كسي كه هم رهبر است و هم مرجع تقليد و مرجع روحاني، بدون تحقيق

البته به زعم . اساس خبري مجعول دست به چنين خطايي بزند وجو، بر و بدون پرس
بدنبال ذهنيات خود و كوبيدن . اينجانب او اينقدرها هم ساده و خوش باور نبود

تي در بود و ح خودش  خودش  ميخ  قرار  قول و  ير  كه ز بود  بار ن لين  مورد او ين  ا
يه صدور اعالم با  كه  يد  هم ديد بل  عه ق يزد دف براي  م كه  كائي  ئت آمري سفر هي اي 

هم  جه  كرد و وزارت خار صويب  نرا ت قالب آ شوراي ان كه  قالب  شوراي ان با  مذاكره 
مور قالب و وزارت ا شوراي ان سان  كرد و بدين حريم  بود را، ت يه داده  جه  اطالع خار

 )۱۱۶ص.(خودش را سكه يك پول كرد
 هاي ارزي اعالم خارج كردن سپرده

 صدر وزير اقتصاد و دارائي و سرپرست وزارت خارجه چهارشنبه بعدازظهر  آقاي بني
در يك كنفرانس مطبوعاتي و راديو تلويزيوني كه در ) ۷۹نوامبر  ۱۴( ۵۸آبان  ۲۳

واالت خبرنگاران داخلي و خارجي وزارت خارجه تشكيل شده بود شركت كرد و به سئ
هاي  صدر اعالم كرد دولت ايران تصميم گرفته است كليه سپرده آقاي بني« .پاسخ داد

ند خارج كن كايي  هاي آمري خود را از بانك يره ارزي  مورد . ذخ ين  فت، در ا وي گ
هيچگونه نگراني از جهت مسدود شدن اين حسابها توسط دولت ايالت متحده آمريكا 

ندار جود  سپردهو ين  شتر ا يرا بي كايي  د ز هاي آمري شعبات بانك پا ها در  در ارو
شد مي به . با يك  يران نزد پايي  ۱۲ا هاي ارو سپرده ارزي در بانك يارد دالر  ميل

كايي  چيس آمري صًا  كائي و مخصو هاي آمري لغ آن در بانك شترين مب كه بي دارد 
 )۱۱۷ص.(باشد مانهاتان بانك متعلق به راكفلر است مي

 هاي ايران دهتوقيف سپر
 شوار ص هاي د خود انتخاب تاب  نس در ك سد مي ۳۸۸و  ۳۷۷سيروس وا عد از «: نوي ب

توانند گروگانها را آزاد كنند، اين  زاده نمي اينكه روشن شد نه يزدي و نه قطب
شد خاذ  نگ ات ستراتژي بالدر نه  ۹در . ا فروش هرگو شد از  ستور داده  نوامبر، د

يدكي عات  سلحه و قط ظامي و ا بزار ن شود ا خودداري  يران  نوامبر  ۱۳در . به ا
شد نوع  يران مم فت از ا هاي  ۱۴در . واردات ن يف پول يدي توق صميم كل نوامبر، ت

كايي و شعبه هاي آمري يران در بانك شته  ا جراء گذا به ا كا  خارج آمري شان در  هاي
بوديم. شد كرده  حث  ها ب كردن پول يف  باره توق ند روز در  ۱۴ساعات اول . ما چ

ك بود  هاي نوامبر  خود را از بانك هاي  مامي پول صد دارد ت كرد ق بالغ  يران ا ه ا
ند خارج ك كا  نه ۴ساعت . آمري ير خزا لر، وز يام وي يه  صبح ويل كه از ابالغ داري 

ما در دم موافق شديم كه تصميم به بستن . مطلع شده بود، مرا از آن آگاه كرد
فقت كرد و ساعت پرزيدنت كارتر موا. حسابهاي ايران بايد به اجرا گذاشته شود

 )۱۱۸-۱۱۹صص.(دقيقه صبح، اسناد را امضاء كرد ۱۰و۸
 سازي يا انتقاد وارونه

 نام ع قاي ب تاريخ .ا.آ ست در  هان در آن دوران ا نويس كي شت روز كه ياددا جه   ۱۲اف
نوان ۵۸آذر  حت ع ياموزد صدر مي بني«، ت سانيت ب غرب ان به  ست  سمتي از » خوا در ق

شت  بي نو مان روز مطل شت ه نوان ياددا حت ع تابي ت لب در ك مان مط سپس ه تاي «كه  كود
براي به كرسي حقيقت نشاندن وارونه سازيهاي خود و به عنوان ارائه سند به » نوژه

ندگان شته خوان بل از آن نو هان را آورده و ق لب كي نًا آن مط با «: خود، عي مان  همز
ي اسالمي دست به صدر در پست سرپرستي وزارت امور خارجه جمور اشغال النه جاسوسي، بني

ند و  سات ت به احسا بود و  هان  مردم پن براي  ماق آن  كه در آن روز اع قدامي زد  ا
اولين  .روزنامه كيهان بدرستش نوشت ۱۳۵۸آذر  ۱۲. شد ايشان نسبت داده مي» انقالبي«

گيري، اعالم عدم  صدر در زمان بدست گرفتن صدارت و در رابطه با گروگان العمل بني عكس
يون خت د يك  پردا طرف  كه از  يه  ين بيان بود ا خارجي  شركتهاي  ها و  به ببانك يران  ا

مقام مسئول و يك اقتصاددان كه همه انتظار جهت پياده كردن يك اقتصاد توحيدي بدو 
صورت مي بود،  شده  ته  لي را  دوخ خارجي و داخ ست  ندركاران سيا ست ا نان د فت، آنچ گر
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سپرده مامي  يف ت جه آن، توق مود و نتي يران ن بودهاي  ح خارجي  هاي  يران در بانك .  ا
وزير امور . ها، هنوز براي هيچكس روشن نيست انگيزه اين مصاحبه و اعالم ضبط سپرده

خارجه قبلي در هيچيك از گزارشات خود سعي ننمود كه اين ابهام را براي مردم روشن 
 )۱۲۰-۱۲۱صص(».كند
 قاي بني عدازظهر،  آ شنبه ب بان  ۲۳صدر روز چهار فرانس )نوامبر ۱۴( ۵۸آ ، در كن

يون و در  يو تلويز عاتي و راد بردار و حمطبو گار و فيلم صد خبرن بيش از يك ضور 
گزارشگر راديو تلويزيون از كشورهاي مختلف كه در وزارت خارجه تشكيل شده بود 

در اين كنفرانس مطبوعاتي آقاي . شركت كرد و به سئوالهاي خبرنگاران پاسخ داد
عال بني بار ا لين  براي او كه  مصدر،  يه «كرد  ست كل ته ا صميم گرف يران ت لت ا دو

ند سپرده خارج ك كايي  هاي آمري خود را از بانك گاري » هاي ارزي  سخ خبرن و در پا
ها را عنوان كرد و به خبرنگار ديگري كه از ميزان منافع  ميزان تقريبي سپرده

سخ داد،  سيد، وي پا كا پر يران در آمري كا «ا نافع  ۵۰ما در آمري يارد م ميل
 )۱۲۱ص(».داريم

 سپرده كردن  خارج  بر  يران  لت ا صميم دو عالن ت كا،  ا هاي آمري هاي ارزي از بانك
يه عد از ابالغ بود ضروري و ب كا  هاي آمري به بانك كزي  نك مر نس . هاي با سيروس وا
نوامبر بود كه ايران ابالغ كرد  ۱۴در ساعت اول «: گويد وزير خارجه آمريكا مي

خود را از  هاي  مامي پول صد دارد ت ندق خارج ك كا  هاي آمري صبح  ۴ساعت . بانك
نه ير خزا لر، وز يام وي كرد ويل گاه  مرا آ بود،  شده  لع  يه مط كه از ابالغ و  داري 

دقيقه صبح اسناد توقيف پولها را امضاء كرد تا وقتي بانكها  ۱۰و۸كارتر ساعت 
كار مي باز  شروع ب ها  قال پول ها را از انت كا آن لت آمري ستور دو ند، د كن

 )۱۲۲ص(».دارد
 ها را توقيف كرده بود و چه نكرده بود، الزم  به هر حال چه دولت آمريكا سپرده

بود اين تصميم دولت كه مرحله اجرا آن نيز گذشته بود، رسمًا براي افكار عمومي 
و اين مسئله كوچكي نبود كه بشود آنرا مخفي كرد و . داخلي و خارجي اعالم شود

لت آمريكا، تصميم ايران را كه ابالغ شده كرد، دو اگر هم ايران آنرا اعالم نمي
 )۱۲۲ص(.كرد بود اعالم مي

 ۲۳( ۵۸آذرماه  ۲هاي نماز جمعه تاريخ  صدر در سخنراني پيش از خطبه آقاي بني 
روز بعد از اجراي تاريخ تصميم دولت آمريكا  ۹در دانشگاه تهران درست ) نوامبر

سپرده يف  كرد و توق عالن  شور، ا يران ق«: هاي ارزي ك ضها غارتگران  ر كه  هايي را 
شان گرفته ستان خارجي ند، نمي سابق از همد قاي بني» .پردازد ا شي از  آ صدر در بخ

كسيكه از طرف من در بانك مركزي مسئول شده است نيمه شب ديشب «: سخنان خود گفت
شد كه بانكها هشصد مليون دالر بخارج قرض دارند  پيش من آمد گفت اينطور تصور مي

ام  حقيق و معلوم شد چهار ميليارد دالر و حاال كه من پيش شما آمدهكمي بيشتر ت
شما مردم بدانيد كه در اين . ميليارد دالر و بيشتر باشد ۱۵رود كه  احتمال مي

ما مي حاال  ست و  شده ا ها  چه غارتگري كت  گون  ممل بانكي را دگر ظام  ين ن خواهيم ا
ن ايران، و ما قرضهايي را كنيم و در خدمت انقالب درآوريم در خدمت اسالمي كرد

بگريم؟ ما آنها  توانيم برعهده كه غارتگران سابق از همدستان گرفتند چگونه مي
 )۱۲۲-۱۲۳صص(».پردازيم را نمي

 سپرده مامي  يف ت يا توق گذريم آ كه ب ها  مه اين هاي  از ه يران در بانك هاي ا
گان ستقيم گرو جه م كايي نتي ساس ق آمري صل و ا شما ا كه  ست؟  بوده ا ضيه را گيري ن

 )۱۲۴ص(ايد؟ وش كرده و به فروعات چسبيدهفرام
 تغيير سيستم پولي

 گيري، همراه با تأمين  صدر اميدوار بود كه با حل به موقع مسئله گروگان بني
المللي براي اثبات جنايات  منافع ايران و تشكيل دادگاهي و يا كميته تحقيق بين
ي كا در ا هاي آمري بات دخالت به اث تًا  كه طبيع جر  ۲۵ران، در شاه  شته من سال گذ

به  مي سبت  ست ن كن ا كه مم تا جائي ها  مومي ملت كار ع هان و اف هاي ج ظر دولت شد ن
نچه در طول اين مدت، بر اين ملت رفته است را جلب كند آ مظلوميت ملت ايران و

ندن  نه قبوال گران، زمي هاي دي با ثروت بازي  كا و  ستيزي آمري لوم  يه مظ با روح و 
يگر به جاي دالر در كشورهاي توليد كننده نفت بوجود آيد و جايگزيني پولهاي د
 )۱۲۶ص(.ستم پول جهاني را به دنبال آورددر نتيجه تغيير سي

 تبديل قوتها به ضعفها
 پوستان گروگان كه نويدي براي جهانيان به حل  با اقدام به آزادي زنان و سياه

هاي جاسوس بايستي در گيري بود با سخنان آقاي خميني كه گروگان عاقالنه گروگان
اسقف هانيبال بوگينيني نماينده ويژه پاپ ... ايران محاكمه شوند نقش بر آب شد

صدر سرپرست وزارت خارجه در تاريخ  رهبر كاتوليكهاي جهان باتفاق ابوالحسن بني
بان  ۱۹ با آزادي  ٥۸آ طه  پاپ را در راب يام  سيد و پ ني ر قاي خمي ضور آ به ح

كرد  سليم  بوي ت ها  هم در گروگان ني  قاي خمي خت و آ گو پردا به گفت شان  با اي و 
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پاپ به  خود  كرد  سخنراني  صيحت  ندرز و ن حق ... ا به  كه  ساعته  طق يك عد از ن ب
گري خود مسئله  توهين به پاپ و اينكه چرا اصالً وي واسطه شده است كه با ميانجي

مل  صفحه كا يك  كا  يران در آمري سفارت ا شان در  يق عوامل ند، از طر حل ك از را 
به  تايمز را  يورك  چاپ ۱۸۲٤۰نيو به  كا  طق را در آمري ين ن ند و ا دالر خريد

 )۱۲۷-۱۲۸صص.(رساندند
  البته از رهبري نظير آقاي خميني كه انقالب به آن شكوهمندي كه همه ملت در آن

 ٥۰ساله را در ايران كند با گروگان گرفتن  ۲٥۰۰شركت داشته و ريشه بنياد سلطنت 
المللي، مصونيت سياسي دارند و با اجازه  اساس ميثاقهاي بين كارمند سفارت كه بر

آنرا انقالبي «شود آنها را گروگان گرفت،  دولت در داخل كشور هستند و سهل و ساده مي
كه توهين به كشور و ملت است، چنين اعمالي غيرممكن » بزرگتر از انقالب اول خواند

ها با  ها، ملي مذهبي ي خواهان، ملياما آنچه مايه شگفتي است، اينست كه آزاد. نبود
 )۱۲۸ص.(آمدند تجربه كردن چنين اعمالي از آقاي خميني و روحانيون به خود نمي

  مان سيله ه شور و ين ك ناموس ا به  جاوز  تي از ت كه ح ساندند  جايي ر به  كار را 
در . جاسوسان آمريكائي خاموشي گزيدند و از برمال شدن آن جلوگيري بعمل آوردند

ا ناگهان در تهران شايعه شد كه يكي از گروگانهاي جاسوس آمريكايي، همان روزه
ست  شده ا له  كرده و از وي حام جاوز  ها ت تري از گروگانگير به دخ سخانه  در جاسو

ند صداها را خواباند ين سرو لي زود ا تاب . خي له «حال در ك هور و  ۱٤غائ سفند ظ ا
و آقاي موسوي اردبيلي  كه از انتشارات دادگستري جمهوري اسالمي» سقوط ضدانقالب

تاب را  ين ك تأليف ا بي  سن حبي تر ح قاي دك موثقي آ قول  قل  به ن نا  ست و ب ا
داند، در مورد اين دختر و تجاوز بوي چنين  بزرگترين افتخارات زندگي خويش مي

ميكائيل موددوي كه رئيس انتظامات النه جاسوسي بود و قبل از اسارت «: خوانيم مي
يب ني را فر تر ايرا تر  يك دخ كه دخ گامي  سوس هن ين جا ستگيري ا پس از د داده و 

انگيز توسط برادر خود به قتل رسيد  متوجه شد حامله شده است، طي يك ماجراي غم
سوس در  ين جا نده ا سر[سري دداو پرو بود ]ياداد سيدگي  حت ر هران ت مين  ».ت از ه

از اينكه گيرها بوده و سپس بعد  شود كه اين دختر از گروگان مي متن ضمني فهميده
ختم  براي  ست  شده ا تابي  موددوي آف يل  با ميكائ شدن  له  باط وي و حام يان ارت جر

سانده تل ر به ق تر را  سئله، دخ ند م شدن گ عالمگير ن له و  شايعه  غائ اند و آن 
 )۱۲۹ص(.حقيقت بوده است

 كميسيون تحقيق بين المللي جنايات شاه و آمريكا: فصل چهارم
  زاده وزير امور خارجه را  طي حكمي آقاي قطب ٥۸آذر  ۲۲آقاي خميني در تاريخ

المللي بررسي سياست تجاوزكارانه آمريكا در ايران،  مسئول تشكيل يك هيئت بين
تواند با  المللي مي در دوران حكومت شاه كرد و يادآور شد كه يك هيئت مستقل بين

 )۱۳٦ص(.يدار كندگروگانها د
 كميسيون تحقيق و توافقهاي پذيرفته شده

 » به گزارش خبرگزاري فرانسه جيمي كارتر تا كنون سه پيام سري مهم براي بنا
ست ستاده ا قالب فر بر ان ني ره مام خمي ستان : ا شغال افغان عد از ا يام ب لين پ او

براي آزادي گروگان كارتر  ضاي  مل تقا شد حا ستاده  مام فر براي ا شوروي  سط  ها  تو
تر بر سر مسئله تشكيل به نقل از همين خبرگزاري امام خميني و كار. بوده است

گاه بين سيده يك داد فق ر به توا شاه  جرائم  به  سيدگي  براي ر لي  مين . اند المل دو
بيش از  هداري  كه نگ ست  تي ا شزد خطرا حاوي گو ني  مام خمي براي ا كارتر  يام  پ

ندازه گروگان ياورد ا پيش ب يران  براي ا كان دارد  ين پيام. ها ام مان  ا تا ز ها 
خاب بني ست انت به ريا هده ج صدر  پس از بع لي  ند و جواب ما بدون  توم و  مهوري مك

ست ست ريا شده  گرفتن پ هار  ضمن آن اظ كه  ستاد  سفيد فر كاخ  به  يامي  جمهوري وي پ
 )۱۳۷ص(».حلي است كه به آزادي تدريجي بيانجامد است مشغول پيدا كردن راه

  هوري لت جم قت دو با مواف سيون  ضاي كمي يين اع كار و تع قدمات  جام م پس از ان
سالم هارم ا خاب و چ سيون انت ضاي كمي حد، اع لل مت سازمان م كل  ير  يران و دب ي ا

طبق توافقي كه انجام شده  . اسفند وارد تهران شدند و كار خود را شروع كردند
بود قرار  خود،  -۱ :بود  قات  جه تحقي شار نتي بل از انت ها ق با گروگان سيون  كمي

آمريكا يك كمك  -۳ .بكند جمهور آمريكا از ايران عذرخواهي رئيس -۲ .مالقات كند
بعد از اينكه هيئت وارد تهران شد يك هفته در هتل ... مالي هم به ايران بكند

بود ستقالل  كرده . ا حث  يدار و ب ناگون د فراد گو با ا يده و  مدارك را د سناد و  ا
ست كرده ا لت  يران دخا لي ا مور داخ كا در ا كه آمري بود  ين  هم ا شان  . بود، نظر

بود كه آنها بروند سفارت و گروگانها را ببينند و بعد مرحله آخر كار مانده 
ــالم  ــل اع ــازمان مل ــايي س ــر اروپ ــا در مق ــان را در آنج ــو و نظرش ــد ژن برون

 )۱۳۷-۱۳۸صص.(بكنند
  با طه  مام را در راب خط ا يرو  شجويان پ يام دان يو، پ هر راد عد از ظ فردا ب

ند ها خوا گر بي. گروگان ئت ا ين هي كه ا بود،  ين  يام ا س متن پ ظر طرف ا ت، اول ن



 

 

۲۷ 

ند عالن ك هران ا كا در ت با آمري طه  مي. خودش را در راب جازه  ما ا عدًا  كه  ب دهيم 
هيئت هم گفته بود در صورتيكه ما اين كار را بكنيم از . گروگانها را ببينند

شويم و قرار است كه ما برويم ژنو و در آنجا نظر خود را اعالم  طرفي خارج مي بي
رو يويان پجاطالعيه امام در رابطه با اطالعيه دانش بكنيم و خالصه يك هفته بعد،

قاي خميني نظر دانشجويان پيرو آخط امام از راديو خوانده شد كه در آن پيام 
 )۱۳۹ص.(خط امام را تأييد كرده و از آنها پشتيباني كرده بود

 المللي در تهران بينموافقت امام با تشكيل كميسيون 
 مور خود، در  يام  ني در پ قاي خمي به آ ها را  به آزادي گروگان صميم  ها، ت د گروگان

در . مجلس واگذار كرد و گفت امر گروگانها با نمايندگان ملت است كه تصميم بگيرند
اكنون كه كميسيون بررسي و تحقيق در مداخالت گذشته «: قسمتي از اين پيام آمده است

جمهوري و  اي رئيسآمريكا در امور داخلي ايران از طريق رژيم شاه سفاك توسط جناب آق
 )۱٤۱ص(».پذيرد جنايات آنان به اثبات خواهد رسيد شوراي انقالب اسالمي ايران تحقق مي

 ها اعضاي كميسيون تحقيق و مالقات با گروگان
 »سيون بين يق سخنگوي كمي لي تحق يات المل هر  جنا عد از ظ كا ب سابق و آمري شاه 

كرد عالم  يروز ا يروز در وزا: د صبح د سيون،  ضاي كمي هوري اع جه جم مور خار رت ا
زاده به اطالع اعضاي كميسيون رسانيد كه شوراي  اسالمي حضور يافتند و آقاي قطب

يدار  كايي د هاي آمري با گروگان ها  كه آن ست  ته ا فاق آراء پذيرف به ات قالب  ان
ند يه ».كن مام در اطالع خط ا يرو  شجويان پ ما دان تاريخ  ا طي  ۱٥/۱۲/٥۸اي در 

يه كه اطالع كرد  عالم  سيون تح اي ا قات كمي فق با مال ها موا مه گروگان با ه يق  ق
 )۱٤۱-۱٤۲صص.(نيست

 برخورد دانشجويان با كميسيون تحقيق
  ضاي تن از اع هار  با چ شان  تن از نمايندگان مذاكرات دو  مورد  شجويان در  دان

: اي انتشار دادند كه متن آن بدين شرح است شوراي انقالب و رياست جمهوري اطالعيه
طب قاي ق يزاده  آ يق ب سيون تحق ظايف كمي شكيل و و چه ت صري از تاريخ ن اگزارش مخت

نقض حقوق بشر در ايران  -۱: كردند كه كميسيون مزبور به خاطر بررسي سه مسئله
مالقات با گروگانها وارد ايران شد  -۳. خيانات شاه در ايران -۲. توسط آمريكا

دانشجويان نقطه ... و مورد موافقت امام خميني و شوراي انقالب قرار گرفته است
ما هيچگونه مخالفتي با اصل كميسيون و : نظرهاي خود را بدين صورت ارائه دادند

اينكه كميسيون مزبور بايد در جهت بررسي جنايات شاه و آمريكا كارش را انجام 
دهد، نداشته و نداريم، زيرا مورد موافقت امام قرار گرفته است و اما در مورد 

ن با گروگانها بد نبود با دانشجويان مستقر در النه جاسوسي مالقات اعضاي كميسيو
مذاكره قبالً  ند،  يار دار ها را در اخت يد ... شد اي مي كه گروگان شجويان تأك دان

سخنگويان  سفيد و  كاخ  ست،  مده ا يران آ به ا سيون  كه كمي ماني  كه از ز شتند  دا
ها  سئله گروگان حل م براي  سيون  ين كمي كه ا ند  صرار دار شنگتن ا يدار از وا و د

ست ته ا يران رف به ا ها  قاي بني. آن ها  صدر رئيس آ كه اين ند  قد بود هوري معت جم
 ...اخبار صحيحي نيست و اين قضيه مربوط به آنها و در دستور كارشان بوده است

يان حجت سالم هاشمي آقا يد  اال ضمن تأك سحابي،  ندس  لي و مه سوي اردبي سنجاني و مو رف
جه و دقت در سخنان دانشجويان است كه بايد در بر اين نكته كه نكاتي قابل تو

براز مي فت، ا ظر گر جه ن به نتي يد  كه با ند  بدون  كرد سيون  شت كمي سيد و نگذا اي ر
 )۱٤۲-۱٤۳صص(».نتيجه بيرون برود و در ضمن، دولت ايران تضعيف نگردد

  عدازظهر مام ب خط ا يرو  شجويان پ ساعت  در اعالميه ۱٦/۱۲/٥۸دان كه در  از  ۲:۳۰اي
جمهوري اسالمي خوانده شد، مسئوليت خود را درباره گروگانها خاتمه يافته تلقي صداي 

ند يل بگير ها را از آنها تحو تا گروگان قالب خواستند  ها در  .كرده، از شوراي ان آن
ند خود گفت يه  يل ... «: اعالم كه تحم ها  با گروگان يق  سيون تحق ضاي كمي قات اع با مال

كار آمريكا و شيطان بزرگ، نه خواست ملت ايران آمريكاست و خواست واقعي دولت جنايت
ولي چه بايد كرد كه مسئولين و گردانندگان . مملكتيو نه حتي خواست واقعي مسئولين 

سيون پذيرفته سيون  كمي كه كمي ند  چه ميا يد  هر هد با ندخوا لي ك ضافه ... عم ها ا آن
ند ست... «: كرد شده ا ته  لدهايم ريخ سيله وا طرح و ين  يد. ا سيون با كارش  كمي حور  م

  ».بررسي جنايات شاه باشد ولي با كمال تأسف محور كار آنها ديدار با گروگانهاست
ند ها گفت با گروگان يدار  لت د مورد ع لدهايم «: در  سيله وا ساس بو طرح از ا ين  كه ا

يران مي به ا سيون  كه كمي بوده  نين  صل چ ست و در ا شده ا ته  ها  ريخ با گروگان يد و  آ
در محيط زندگي و بهداشت گروگانها ديدند، آنوقت كميسيون  كند و اگر ضعفي ديدار مي

كند تا دولت ايران گروگانها را به بيمارستان منتقل كند و  كار خودش را متوقف مي
مي يب  ين ترت شت  به ا گر را در پ سائل دي لي م ها خي با گروگان يدار  كه د بينيم 

 )۱٤٤ص(».دارد
 تحويل گروگانها به شوراي انقالب

 شوراي بدنبال پيشنها به  د دانشجويان پيرو خط امام درباره تحويل گروگانها 
يت قالب آ مورد  ان ين  قالب در ا شوراي ان ضو  بان و ع شوراي نگه ضو  ني ع هدوي ك ا م
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شوراي انقالب پس از مطلع شدن از اطالعيه دانشجويان مسلمان پيرو : (اظهار داشت
گرفتن بازپس  مورد  سه داد و در شكيل جل صله ت مام بالفا سفارت  خط ا ها در  گروگان

سابق از دانشجويان اين تصميم را گرفت كه اگر دانشجويان بخواهند مخالفت در 
صورت  لوگيري، ب ين ج ند و ا شاه بكن يات  سي جنا يق برر سيون تحق ضاي كمي كار اع
مالقات يا مذاكره با اعضاي كميسيون با گروگانها باشد، ما گروگانها و سفارت 

شوراي   م گرفت و اگر دانشجويان موافق با برنامهسابق را از آقايان پس خواهي
انقالب باشند و جلوگيري از كار كميسيون نكنند، ما حاضريم گروگانها در اختيار 

  )۱٤٥-۱٤٦صص(.دانشجويان باقي بمانند
  قالب شوراي ان شب  سه دي يان جل قالب در پا شوراي ان سخنگوي  بي  تر حبي مورخ (دك

جمهوري ايران تشكيل شد، اطالعيه شوراي  ر رئيسصد كه با حضور دكتر بني) ٥۸/۱۸/۱۲
هنگامي كه موضوع ... «: انقالب را در مورد وضع گروگانها به اين شرح قرائت كرد

ق شوراي ان لوع، در  شاه مخ جرائم  به  سيدگي  ئت ر مدن هي صويب الآ مورد ت طرح و  ب م
استحضار شوراي انقالب موضوع را جهت  صدر رئيس واقع شد، آقاي دكتر ابوالحسن بني

ند و معظم يان نهاد مت در م مام ا با ا ظر،  سب ن به  و ك بور  ئت مز با ورود هي له 
ند قت فرمود ها مواف با گروگان نان  مالي آ قات احت يز مال يران و ن شجويان . ا دان

مستقر در سفارت سابق آمريكا، پس از اطالع از تصميم شورا، مبني بر مالقات هيئت 
فت ن عالم مخال ها، ا با گروگان بور  ندمز ست، ... مود بوده و ه شورا  ظر  چه در ن آن
بور مي ئت مز كه هي ست  مين ا ها ه كه  تن گر آن ند، م يدار ك ها د با گروگان ند  توا

دانشجويان همچنان بر مخالفت خود به اين ديدار اصرار بورزند، در اين صورت، 
جه  مور خار فت و وزارت ا هد گر يل خوا ها را تحو نان، گروگان خود آ شنهاد  بق پي ط

گيري  دارد كه هرگونه تصميم در پايان موكدًا اعالم مي. جام آن خواهد بودمسئول ان
به  بوط  ند، مر عالم فرمود مت ا مام ا كه ا مانطور  ها، ه شت گروگان باره سرنو در

 )۱٤٦-۱٤۷صص(».باشد نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسالمي مي
 ها جو سازي دانشجويان و تحويل ندادن گروگان

  و دانشجويان پيرو خط امام به اندازه كافي روشن است و اطالعيه شوراي انقالب
ما متهم شدن ... «: گويند نيازي به توضيح بيشتر ندارد، اال اينكه دانشجويان مي

بايد اشاره  »ديديم به ايجاد دولت در دولت را در جهت انقالب و مصالح كشور نمي
ه واقعيتي است كه كرد كه مسئله ايجاد دولت در دولت، اتهام نيست بلكه متأسفان

هاي پشت پرده كسانيكه نفعشان در سلب  دانشجويان آگاه و ناآگاه با اشاره دست
 )۱٤۸ص.(باشد، تدارك ديده شده است آزادي و استقرار ديكتاتوري مي

 دانشجويان قصد تحويل گروگانها را ندارند
  اساس  تعالي، امروز بر بسمه«: انتشار يافت ]زاده قطب[اطالعيه زير از طرف وي

يدار  براي د جه،  ندگان وزارت خار سالمي نماي قالب ا شوراي ان صميم  يه و ت اطالع
مذاكرات  پس از  ند،  سي رفت نه جاسو به ال ها  حول گروگان يل و ت شجويان و تحو دان

: مفصل، دانشجويان شرايطي را به قرار ذيل براي تحويل و تحول پيشنهاد نمودند
ز انجام به اطالع دانشجويان برسد و ساعت قبل ا ۸ساعت تحويل و تحول بايد  -۱

صــبح و  ۸(ســاعت بايــد وســيله قبــل از يكــي از بخشــهاي خبــري راديــو  ۸ايــن 
 .باشد كه بدين وسيله مراتب در راديو، براي اطالع عموم اعالم شود) بعدازظهر۸و۲
ظه -۲ جان  در لح فظ  سئوليت ح قت م مان و فت در ه جام گر ها ان يل گروگان كه تحو اي 

گيرنده است، با توجه به شرايط فوق، مسلم است كه دانشجويان به  آنها با تحويل
المللي از  هيچ وجه قصد تحويل گروگانها را ندارند و قصد ندارند كميسيون بين

همچنين مسلم است كه غرض از اعالم ساعت دقيق تحويل و تحول . آنها بازديد نمايد
منظم  طور  جا ب كه در آن فري  هزار ن كي دو  مان ي ستكه ه مع ميآن يت  ج شوند و ماه

عالم  شجويان ا شوند و دان ها  قال گروگان مانع از انت ست،  شن ا گان رو بر هم ها  آن
نيم هداري ك ها را نگ سته گروگان ما خوا لت از  كه م ند  مور  .دار ظر وزارت ا بن

خارجه اين نحو عمل دانشجويان هر چه بيشتر و بهتر، ماهيت مسئله را در مقابل 
وزير . باشد نيازي به تحليل و توضيح مجدد مسائل نمينمايد و  ملت بزرگ روشن مي

 )۱٤۹ص(».۱۹/۱۲/٥۸زاده  قطب امور خارجه جمهوري اسالمي ايران صادق
 عذرخواهي كارتر و دانشجويان

 »شنگتن تدپرس -وا ضمن  -يوناي صد دارد  كارتر ق شنگتن،  گاه وا بع آ يك من هار  به اظ
يران شته ا ضاع گذ به او سبت  يه ن يا اظهار يه و  ند اطالع سف ك براز تأ كارتر در  ...ا

مه پذيرايي از روزنا يان  كه  جر حوادثي  ست از  ضر ا كه حا ست  كرده ا ضافه  نگاران ا
سالهاي گذشته در ايران روي داده و از خساراتي كه ممكن است رژيم شاه مخلوع به 

كا را سئوليت آمري ما م ند، ا سف ك هار تأ نًا اظ شد، عل كرده با شور وارد  ين ك در  ا
 )۱٤۹ص(».كند سابق رد مي جنايات شاه

 ما متهم شدن به ايجاد دولت در ... «انشجويان پيرو خط امام كه مدعي بودند، د
شور نمي سالح ك قالب و م هت ان لت را در ج يديم دو شاخكهاي » د موارد  مام  ما در ت ا
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اند و از  خود را همه جا پهن كرده و دقيقًا در راستاي دولت در دولت عمل كرده
ب طه  له در راب يران ميجم لت ا كارتر از م عذرخواهي  كه  ا  به اين ياجي  ند احت گوي

 )۱٥۰ص.(جنايت انجام داده نيست] ايران[كارتر بگويد شاه در اين 
 آقاي خميني و تأييد عمل دانشجويان

 كورت شت  چه گذ جه آن يه  در نتي طي اطالع لل  سازمان م كل  لدهايم دبير عالم  وا اي ا
شت سيون نمي«: دا نوني كمي شرايط ك يران ت در  لت ا به دو خود را  كار  گزارش  ند  وا

ع مقتضي به ايران باز گردد و كار قگردد تا مو بدهد، لذا به نيويورك باز مي
والدهايم تأييد كرد كميسيون براي انجام مأموريت خود . معوق خود را تمام كند

قبالً با گروگانها مالقات  كه مورد قبول سازمان ملل و دولت ايران واقع شود بايد
 )۱٥۰-۱٥۱صص(».ندك

 آخرين تير دانشجويان به كميسيون
 كردند  هاي سپاه در لباس شخصي آنها را همراهي مي دانشجويان پيرو خط امام كه بچه

شد آخرين ضربه خود  اي كه هيئت براي رفتن به فرودگاه از هتل خارج مي در آخرين لحظه
ت كند كه هيئت حاضر به ابتدا كوشيدند كه در هتل هيئت را مالقا. را به هيئت زدند

هاي  سپس دانشجويان و بچه. اي از آنها نشد گفتگو و گرفتن چيزي، سند و يا اطالعيه
ند ها پرداخت يب آن به تعق ين . سپاه  عات را در ا با اطال شجويان  گوي دان تدا گفت اب

آورم و در پي آن گزارش خبرنگار اعزامي روزنامه انقالب اسالمي آورده خواهد  رابطه مي
سيون «. شد كرد كمي عالم  عات ا با اطال گويي  مام در گفت خط ا يرو  شجويان پ سخنگوي دان

المللي از گرفتن اسناد جنايات آمريكا در ايران و دخالت مستقيم آمريكا  تحقيق بين
ناع ورزيدند )  ن.۲۱/۱۲/٥۸(صبح امروز : اين سخنگو گفت. در امور داخلي ايران امت
ل را به قصد فرودگاه ترك كند دانشجويان پيرو ساعتي قبل از آنكه كميسيون تحقيق هت

خط امام به محل اقامت كميسيون رفتند تا اسناد را تحويل سخنگوي آنان دهند ولي 
اين شخص از گرفتن اسناد امتناع ورزيد و دانشجويان كه به دنبال وي روانه گشته 

ل يكي ديگر پس از آنكه اتومبيل وي محوطه را ترك گفت، اسناد را در اتومبي ،بودند
از اعضاي تحقيق كميسيون قرار دادند ولي در فرودگاه اين اسناد به وسيله نگهبانان 

شد نده  نان برگردا به آ گاه  بر . فرود شتمل  سناد م ين ا حاكي از  ٤۸۰ا سند  برگ 
 )۱٥۱ص(».هاي مستقيم آمريكا در ايران بود دخالت

 ن اينكه به اطالعيه آقاي حبيبي اينقدر كاسه از آش داغتر بوده است كه حتي بدو
كند،  همراجع -با وجودي كه گفته آنان خالف حقيقت است] -[دانشجويان پيرو خط امام 

ست به «: آورده ا بوط  مدارك مر خود  يت  يران و مظلوم حق ا بات  براي اث شجويان  دان
بردند فرستادند  جنايات شاه و آمريكا را به كميسيون تحقيق كه در تهران به سر مي

ضاي كمي لي اع جا و گاه  نرا در فرود ند آ مدارك را ببين كه  بدون اين يق  سيون تحق
، ساعتي قبل از آنكه ۲۱/۱۲/٥۸صبح : گويند اوالً خود دانشجويان مي ».گذاشتند و رفتند

سناد را تحويل اكميسيون تحقيق هتل را به قصد فرودگاه ترك كند، به هتل رفته تا 
ناع  گرفتن امت چون از  لي  ند و سيون ده نه سخنگوي كمي ها روا بال آن به دن ند  ورزيد

ند قرار داد سيون  ضاي كمي كي از اع يل ي خل اتومب سناد را دا شتند و ا گر . گ يًا ا ثان
دانشجويان به زعم شما قصد داشتند مدارك و اسناد مربوط به جنايات شاه و آمريكا 

توانستند آن اسناد را به شوراي انقالب و  را به كميسيون تحقيق ارائه دهند، آيا نمي
يا وزارت امور خارجه تحويل دهند تا از طريق كانال رسمي آنها را تحويل كميسيون 

تهران  ۲۱/۱۲/٥۸وارد تهران شد و صبح  ٤/۱۲/٥۸دهند؟ ثالثًا اين كميسيون در تاريخ 
سر مي هران ب فده روز در ت ها ه كرد آن ترك  يادي  را  فراد ز با ا مدت  ين  ند در ا برد

دارك مختلفي را در رابطه با جنايات شاه و دخالت مالقات و گفتگو كرده و اسناد و م
آيا آنها نيز . ا در ايران، از مقامات رسمي كشور و غيررسمي دريافت كردندكآمري
قبالً  نمي ستند  ظه   توان خرين لح تا آ ند  كه بگذار ين  يا ا ند  يل ده خود را تحو سناد  ا

 )۱٥۳ص(يزند؟ماشين آنها را تعقيب كنند و آنها را داخل ماشين در حال حركت بر
 جوسازي خميني و ترور

 اي براي تحكيم قدرت  گيري بعنوان وسيله و كساني كه از گروگان -عوامل پشت پرده
با جعل اخبار نادرست و شايعات  -كردند خويش و استقرار ديكتاتوري استفاده مي

قل مي ني منت قاي خمي به آ نرا  لف آ هاي مخت جو  با كانال جاد  يق اي ند و از طر كرد
ضع ترس و ا يد موا سمت تأي به  ني، وي  قاي خمي يت و آ يژه در روحان به و سات  حسا

 )۱٥٥ص.(شد دانشجويان سوق داده مي
 آقاي خميني و عالئم آشكار ديكتاتوري

  اگرچه روش كار آقاي خميني، ايجاد تعادل قوا بين مسئولين درجه اول كشور، در
ودش و روحانيت به به نحوي كه به حاكميت مطلق خ(رابطه با شخص خود و روحانيت 

پذيرد سرانجام  مان  حت فر مذهبي) ظاهر ت لي  شنفكران، م ما رو ها،  ها، ملي بود ا
جه  ته تو ين نك به ا تر  ني كم قاي خمي سلطه آ خارج از  خواه و  يت آزادي  روحان
داشتند و لذا هر ناماليمتي را مستقيمًا به حساب حزب جمهوري اسالمي و به ويژه 

 )۱٥۷ص(.گذاشتند بعضي روحانيون ديگر ميدبير كل آن آقاي بهشتي و يا 
 ها  به هنگام تدارك براي همه پرسي تغيير رژيم سلطنتي، به رژيم جمهوري، بعضي
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نوان بدهيم ع يك رأي  هوري، دموكرات به جم شتند،  ند و نو ندس . كرد حوم مه مر
جمهوري اسالمي «وزير هم طي سخنراني عنوان كردند كه بهتر است ما  بازرگان نخست

گذاريم» يكدموكرات سي ب مه پر سخنراني . به ه طي دو  ني  قاي خمي قب آن آ متعا
به جمهوري اسالمي رأي بدهيد نه «: اعالم كرد ۱۸/۱۲/٥۸و ۱۷/۱۲جداگانه در تاريخ 

جمهوري اسالمي نه يك حرف زياد، «و » يك كلمه كم نه يك كلمه زياد جمهوري اسالمي
كم حرف  يك  ه» نه  به د مي  شت محك خود م مل  ين ع با ا ندس و  حوم مه مه و مر ان ه

 )۱٥۷ص.(بازرگان زد و وي را وادار به سكوت و تبعيت از خود كرد
 خود آمريكاييآ ستقيم  يا غيرم ستقيم و  كه م ست  طرح ني بل  سئوال قا ين  ها  يا ا

دانستند بردن شاه به آمريكا، ممكن  اند و با وجوديكه مي خواهان چنين عملي بوده
ايي و از جمله به گروگان گرفتن افراد سفارت ه العمل است در ايران منجر به عكس

چه آمريكايي حال  هر  ند؟ در  لي زد نين عم به چ ست  يا  شود، د ستقيم و  ها م
گان عث گرو ستقيم با گان غيرم مل گرو يا ع شند و  شده با خالص  گيري  صاف و  گيري 

صادي  حريم اقت مل ت ين ع ضعي ا ثر و شد، ا بوده با شجو  عدادي دان مل ت كار و ع ابت
ماع شور، اج قرارداد  ك يل  سپس تحم شور و  به ك نگ  يل ج شور و تحم يه ك هاني عل ج

داران  هاي ايران به جيب سرمايه الجزاير كه در اثر آن ميلياردها دالر از دارائي
 )۱٥۸ص.(آورد آمريكايي سرازير شد، را در پي

 تشكيل دولت دردولت: فصل پنجم
 و صاحب انقالب دوم شدن  شدند، با مشروعيت داشتن از آقاي خميني دانشجويان قادر مي

وجود چنين  .اندازي بكنند و سپس دست به تشكيل دولت در دولت بزنند به همه جا دست
گيري، بيش از پيش  اي به دانشجويان كمك كرد تا بعد از اشغال سفارت و گروگان زمينه

واال . هاي دوانيده شده را گسترش دهند در ارگانهاي مختلف ريشه بدوانند و يا ريشه
ون داشتن نيروي مسلح سپاه و يا كميته، چگونه ممكن بود، گروگانها را نگهباني و بد

د و از آن مهمتر چگونه ممكن بود افرادي را تحت تعقيب قرار داده و پس نحفاظت كن
از بازداشت و بازجويي از آنان، باز آنها را تحويل دادستاني و زندان دهند؟ آيا 

داشتن با دادستاني، سپاه و كميته چنين اعمالي  بدون وجود يك نيروي مسلح و رابطه
 )۱٦۲ص(پذير بود؟ امكان

  با تأييد آقاي خميني از عمل دانشجويان پيرو خط امام، بعد از اشغال سفارت و
يدن،  قالب اول نام تر از ان بي بزرگ نرا انقال نان آن و آ گرفتن كارك گان  به گرو

با وجوديكه عنان اصلي  ...ندگنجيد آنان را چنان شگفت زده كرد كه در پوست نمي
قدرت در دست ديگران بود و عوامل پشت پرده قدرت، آشكارا در صدد ايجاد قدرتي 

اي در  متمركز و كوبنده بودند و به وضوح قابل رؤيت بود كه آنان از هر وسيله
جويند ولي چون عناصر پشت پرده از مجراي وجودي آنان عمل  راه ايجاد آن سود مي

 )۱٦۳ص(.پنداشتند خود را صاحب قدرت مينان كردند، اي مي
 كني صادر شده  ا مهدوي هاي انقالب كه از سوي آيت حسب اطالعيه ستاد مركزي كميته

ها با دانشجويان همگام بوده و شب را در حوالي سفارت به پاسداري  است، كميته
نشجويان توان حامي ديگر نظامي و سياسي دا ها را مي اند، لذا كميته مشغول بوده

ساب آورد يه... به ح فق اطالع پس از آزادي  اي موا مام  خط ا يرو  شجويان پ كه دان
شار داد ها انت ند و  ٥۲... «: گروگان هران بود كه در ت موقعي  چه  سوس  گان جا گرو

طبس به شهرهاي مختلف به دليل  چه موقعي كه به دليلي حمله نظامي آمريكا در
في بو يان مخ تا پا شدند و  سيم  تي تق ظهامني خرين لح تا آ ند  ضع  د هاي آزادي در و

هاي امن و  آنها، در تهران و شهرستانها از خانه» .كردند بسيار مطلوبي زندگي مي
چون از تعدادي دانشجوي ساده و بدون . حفاظتي برخوردار بودند -امكانات نظامي

عمل فوق و اعمالي نظير آن را كه مالحظه  ،هاي امن داشتن امكانات نظامي و خانه
 )۱٦٦ص.(خواهيد كرد، امكان پذير نبود

 ]شجويان لي و  ]دان مور داخ مام ا كه در ت ند  لت زد لت در دو شكيل دو به ت ست  د
اين دولت سايه به منزله عصاي دست آنان و به . كردند حوي دخالت مينخارجي به 

ويــژه آقــاي خمينــي در حــذف بســياري از مليــون و آزاديخواهــان و بــه منظــور 
جاد آماده قان سازي و اي ستبداد و خف گاه -شرايط ا گاه و ناآ ستقرار  -آ هت ا در ج

 )۱٦۷ص(.ديكتاتوري عمل كردند
 ها و  ،در داخل كشور جز اقليتي، قريب به اتفاق روحانيون حاكم، احزاب گروه

تادن از قافله قب نيف براي ع سيون  شجويان  سيا مل دان بود، از ع تاده  كه راه اف اي
شتيباني مي ند پ ش. كرد يد و پ نين تأك كز چ شجويان و مر مل دان سيع از ع تيباني و

كيش شخصيت و قدرت را  -چه از جنبه مثبت و يا منفي -توجه داخلي  و خارجي شدن
غرور . در آنان تقويت كرده و بيش از پيش آنها را به عمل خودشان مغرور ساخت

ايجاد شده، آنان را از آلت دست شدن كساني كه درصدد ديكتاتوري و قبضه كردن 
سيلهقدرت ب صورت و كه ب ته  ين نك به ا شان را  جه اي ساخت و تو فل  ند، غا اي در  ود

براي خارج ساختن و تصفيه آزاديخواهان، روحانيون آزاده خارج از  ،دست همانها
منحرف ساخته  ،اند ها، كه در ميدان مبارزه قرار گرفته ها و ملي مذهبي قدرت، ملي
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 )۱٦۷-۱٦۸صص.(و به قدرت كاذب خود معطوف گردانيد
  دسترسي دانشجويان به اسناد به جاي مانده و يا رشته شده در سفارت و انتشار

و يا افشاي چند سند و مورد توجه قرار گرفتن گام اولي بود كه آنان را در جهت 
خط ايجاد دولت در دولت تقويت كرد و لذا، اسناد سفارت دستمايه مناسب خوبي با 

مردم تشنه آشكار شدن حقايق پشت پرده  توجه به جو پرالتهاب و سنگين انقالب كه
  )۱٦۸ص(.انقالب و كشورشان بودند، در اختيار آنان قرار داد

  تاي با كود كا  يژه آمري به و غرب و  كه  به اين ظر  سقوط  ۲۸ن جب  سيا، مو مرداد 
سال  ۲٥رده بود و دولت ملي دكتر محمد مصدق شده و شاه را بر ملت ايران مسلط ك

يران ش مسلط با بر شاه و رژيم بر ا ود و در واقع در اين مدت آمريكا به نوعي 
كا و  با آمري مدارها  قرار و  مذاكرات و  يدارها،  شدن د شن ن براي رو بود،  حاكم 

ني قاي خمي خود آ حانيون و  ضي از رو ست بع شدن د شكار ن چه  -آ ستقيم و  چه م
  ها، اينگونه مذاكرات و قرار و مدار با آمريكايي -غيرمستقيم وسيله نمايندگانش

ند مده و در آورده بود گي درآ كه نن صورت ل حزاب و . ب صيتها، ا فراد، شخ از ا
به  جه  بدون تو بود  شده  شاء  شده و اف كر  نه ذ سناد ال شان در ا سازمانهائيكه نام

شد و زمينه را براي حذفشان از صحنه سياسي  محتواي اسناد از آنان هتك حيثيت مي
تهام واقع شده بود و يا اسمي از طرف مقابل هم كه مورد ا. ساخت كشور آماده مي

وي در آن اسناد آمده بود چون مانند دانشجويان پيرو خط امام، امكان دسترسي 
ايكه مورد اتهام واقع  به راديو و تلويزيون و دفاع از خود را با همان وسيله

شد كه در كشور اسالمي بيان افكار و عقايد و نظرات  شده بود، نداشت و گفته مي
مه  كر ميبراي ه عامي ف توده  ست،  بود،  آزاد ا شان  حق بجانب ها  گر اين كه ا كرد 

فاع مي مي خود د ند و از  كوك  آمد نان مل يت آ توده حيث بين  لذا در  ند و  كرد
 )۱٦۸-۱٦۹صص(.شد مي
 ها و نهضت آزادي  ها، ملي مذهبي بنابر اين هر سند درست و نادرستي كه عليه ملي

يدا مي شار پ حذف كرد انت به  مك  كه ك ني، كرد  قاي خمي عين آ مض  بود، غ شان  ن
غيرمستقيم مجوزي براي گردانندگان صداوسيما و ارگانهاي ديگر در انتشار اسناد 

ايستاد كسي را جرأت مخالفت  اي مي اما اگر بطور جد نسبت به مسئله. شد محسوب مي
بود فاق مي. كردن ن سيار ات ته ب كه  الب بود  ني  قاي خمي كار آ صالً روش  تاد و ا اف

هائيكه هنوز امكان حذفشان  اي با اعتراض بعضي از شخصيت ر رابطه با مسئلهوقتي د
اي  شد، در سخنرانيهاي خود، جمله نبود و يا زمان آن فرانرسيده بود، روبرو مي

در اين رابطه روزي با يكي از دوستان ... گفت له و يا عليه مسئله اعتراضي مي
بينيد كه آقاي خميني اينهمه از  ميبوي گفتم مگر شما ن ،كردم الهي گفتگو مي حزب

يت مي رئيس قوا حما كل  نده  هور و فرما شكني مي جم تب كار شما مر ند و  يد ك وي  .كن
و ما حرف دل او شما به حرف ظاهري آقاي خميني توجه داريد «: بدرستي جواب داد

 )۱٦۹ص(».كنيم را عمل مي
 داخل و خارج از آزادي در   اگر كساني غير از روحانيون و بويژه رهبران نهضت

از اوايل سال  -كه بنابر اقوال متعدد و منابع گوناگون داخلي و خارجي -كشور
با آمريكايي۱۳٥۷ قالب  يروزي ان تا پ كردن  ،  يدا  براي پ بوده و  طه  ها در راب
حلي براي خروج كشور از بحران و يا انتقال قدرت از رژيم پهلوي به يك رژيم  راه

يم جم به رژ يا  لي و  مي و م تا مرد ند،  كرده بود مذاكره  نان  با آ سالمي،  هوري ا
سانه مومي و ر كار ع به اف سي  كان دستر نوز ام شن و  ه شت، رو جود دا هي و هاي گرو

دادند كه به زعم ما، براي دست برداشتن غرب  آشكار براي افكار عمومي توضيح مي
به مه جان يت ه كا، از حما بويژه آمري يت  و  لب حما شاه و ج لوي و  يم په اش از رژ

ها ضروري بود و بدليل ضرورت، ما  رتش از انقالب، رابطه و مذاكره با آمريكاييا
با  ني  قاي خمي طالع آ با ا قالب و  شوراي ان حانيون  شخص از رو فالن  فالن و  با  يز  ن

شده مذاكره  ها وارد  گر امكان... ايم آن صورت دي يق  در اين كه از طر بود  پذير ن
آبرويي، آنان  حيثيت بشود و پس از بياي هتك  افشاي اسناد النه جاسوسي، از عده
تا دانشجويان پيرو  ...چرا چنين نكردند؟. را از صحنه سياسي كشور حذف بكنند

شده، عصاي  خط امام با افشاي روشهاي نادرست، ترجمه هاي مخدوش، بخش دست چين 
 )۱۷۰ص.(دست حزب جمهوري اسالمي و آقاي خميني در حذف بسياري نگردند

 اند كه از جمله  يدار با نمايندگان رسمي دولت فرانسه داشتهقاي خميني پنج دآ
بر  سه و ژاك رو سولي فران مور كن ئيس ا يزه و ر كاخ ال صوص  نده مخ شايه نماي كلود

. اند مديركل سياسي و مسئول امور خاورميانه در وزارت خارجه فرانسه شركت داشته
يچارد فالك استاد ر ،از مقامات آمريكايي رمزي كالرك، دادستان كل اسبق آمريكا

دانشگاه پرينستون در ايالت نيوجرسي و رئيس بخش مطالعات خارجي آن، دان لويي 
سياسي دانشگاه   نماينده سازمانهاي مذهبي آمريكا و ريچارد كاتم، استاد علوم

شته مذاكره دا يدار و  ني د قاي خمي با آ بورگ  يدار و  ...اند پيترز بر د عالوه 
ي خميني با شخصيتها و مقامات آمريكايي و آقاي مذاكرات مستقيم ياد شده آقا



 

 

۳۲ 

 ۱۹۸۰ژانويه  ۲۷-۱٦دكتر يزدي بعنوان نماينده آقاي خميني پنج نوبت طي روزهاي 
با وارن زيمرمن ديپلمات آمريكايي ديدار و گفتگو داشته ) ۱۳٥۷بهمن  ۷تا  ۲٦(

 ALL FALL DOWN- 1991است كه گاري سيك مشـروح مـذاكرات را در كتـاب خـود بنـام 
 )۱۷۱ص.(آورده است

 نحوه افشاگري و اثرات آن در بعد زمان
 شجوي يا ادان حزب و  صيتي،  فردي، شخ مورد  سندي را در  تدا  مام، اب خط ا يرو  ن پ

شر مي سپاه  سازماني منت قالب،  ستاني ان كه در داد عواملي  مك  با ك سپس  ند و  كرد
داشتند آن فرد  پاسداران و يا ارگانهاي ديگر، از خودشان و يا حاميان در اختيار

  .گشت گرفت و يا اينكه متواري شده و اموالش مصادره مي بازداشت و تحت پيگرد قرار مي
روال كار بر اين قرار نگرفته بود كه همه اسناد و مدارك را در مورد هر شخص و يا 

چين  طرفي آنرا انتشار دهند، بلكه دست كه در اختيار دارند، از روي بي... سازماني و
خواستند،  ه دلخواه، هر چه را خود و يا حاميان آشكار و پشت پرده ايشان ميشده و ب

گاه سندي را همراه با تحليل من درآوردي و دلخواه ... كردند بقول خودشان افشاء مي
گرفتند و طرف  بروي طرف را به بازي ميآدادند و با اين عمل حيثيت و  خود، ارائه مي

صدا و سيما در اختيارش نبود كه بتواند با همان اي و بويژه  هم كه امكانات رسانه
 )۱۷۲ص...(امكانات به دفاع از خود بپردازد

 قدرت سناد  ين ا تو از ا ند آ به مان حاكم  ست  -طلبان  ساواك در د سناد  ند ا همان
صون  نان م يغ آ يز از ت شريعتي ن لي  تر ع حوم دك ند مر صي مان تي شخ كه ح نان  اي

اند و به بهانه  ردن اشخاص از آن سود جستهلهاي طوالني جهت ملكوك كاتا س -نماند
شهاي ويژه ثر رو كرده و در ا ندان  هي ز ساني را را سناد، ك مين ا جود ه كه در  و اي

زندانهاي جمهوري اسالني بكار گرفته شده، آنان را وادار به اعتراف به جاسوسي 
  )۱۷٦ص(...اند كرده

 سندهاي افشا شده در چند ماهه اول گروگانگيري
 اي رهبر جنبش  كه مورد افشاگري قرار گرفت آقاي مهندس مقدم مراغه اولين شخصي

اه اول انقالب، عضو مجلس خبرگان قانون مراديكال، استاندار آذربايجان در چند 
يت ستان آ سي و از دو سيماي  اسا مورد وي از صداو كه در  سندي  بود  شريعتمداري  ا 

شب  شنبه  سالمي،  هوري ا ماه  ۱۷جم سيله دان ۱۳٥۸آذر خش شجويان و مام پ خط ا يرو  پ
آقاي مقدم بعد از اين جريان مخفي و به آمريكا پناهنده شد و اموالش ... گرديد

يد صادره گرد يز م عاتي و . ن صاحبه مطبو مان م تاريخ و ه مان  كه در ه عدي  فر ب ن
ي روغني رو خط امام به تنش خورد آقاي مهدراديو تلويزيوني صابون دانشجويان پي

 )۱۷۳-۱۷٤صص.(است
 ازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام و امير انتظامب
 از يكــي از «: گويــد آقــاي اميرانتظــام در دوازدهمــين روز بازداشــت خــود مي

سيدم ست، پر ندانبان ني حافظ و ز كه م مام  خط ا يرو  گروه پ ضو  شجويان ع ين : دان ا
آقايان عضو حزب جمهوري كه همه در مسئله مذاكرات قبل از انقالب شركت داشتند، 

شود؟ پاسخ داد كه مسئله به اطالع امام رسانيده شده  را از آنها اسمي برده نميچ
» .نقالبند بردن نامشان صالح نيستااند كه چون اينها عضو شوراي  است و امام گفته

تر از همه اين است، با وجودي  جالب«: گويد آقاي اميرانتظام باز در جاي ديگر مي
اند كه عليه  آالدپوش و همه دانشجويان گفته كه بارها آقاي باقري و آقاي ناصر

يدا  سيار پ طالبي ب هم م گران  سنجاني و دي لي و رف سوي اردبي شتي و مو يان به آقا
اند و من را دارند  شده اما همه آنها در مسند قدرت و اداره امور كشور نشسته

 )۱۷۸ص(».قرباني كنند» سفارت آمريكا«كنند تا در پاي معبد  آماده مي
 ندا حل ز به م شرف  هاي م كي از آپارتمان ظام ي قاي اميرانت شتگاه آ يا بازدا ني 

بود ست  شجويان ا يار دان كه در اخت كا  ته وي، . سفارت آمري بق گف ندانبانش ط و ز
قاي اميرانتظام و افراد ديگري كه در رابطه با آ .اند ساله بوده ۱۸-۲۳جوانان 

مك سپاه و دادستاني دانشجويان پيرو خط امام توسط افراد مسلح خودشان يا با ك
ستگير مي قع از  د ستاني در وا ضاي داد ند و اع شجويان بود يار دان شدند، در اخت

يب مي نان را تعق ستورهاي آ خط و د ند و  شان بود يا دوستان شان و  ند خود در . كرد
بيست و پنجمين روز بازداشت آقاي اميرانتظام، آقاي سعيد باقري عضو دادستاني 

شوراي دانشجويان مسلمان تصميم گرفته «: گويد ظام ميآيد و به آقاي اميرانت مي
 )۱۷۹-۱۸۰صص(.»...كه مبلمان آپارتمان را بردارد

 كنم،  اينجانب هيچگونه قضاوتي در مورد اتهامات وارده به آقاي اميرانتظام نمي
توانم تأييد كنم كه اتهام اصلي كه روحانيت حاكم و آقاي خميني  اما اين را مي

شديد نسبت به آقاي اميرانتظام و نهضت آزادي كرد، همان طرح را وادار به عمل 
ست گان ا لس خبر حالل مج شنهاد ان يق . پي مورد تحق ين  شند، در ا يل با سانيكه ما ك
تاب  به ك نان را  ند آ شتري بكن ظام«بي باس اميرانت خاطرات ع هام  سوي ات كه » آن

توجه بل  خش قا با ب مراه  سبه ه مات منت مورد اتها شان در  يدگاههاي اي مدارك د ي 
هاي انقالب اسالمي،  اتهامي، همراه است و نيز جرايد آن دوران به ويژه روزنامه



 

 

۳۳ 

 )۱۸۰ص.(دهم اطالعات، كيهان و جمهوري اسالمي ارجاع مي
 علت چه بوده است كه : اما سئوال و يا معمايي كه براي من مطرح شده اين است

در كشــورهاي مرحــوم مهنــدس بازرگــان آقــاي اميرانتظــام را كــه ســفير ايــران 
يران و  به ا بوط  سائل مر ستكهلم م كه در ا ست  كرده ا مأمور  بود،  سكانديناوي  ا
آمريكا و ايران و شوروي را با مأمورين و يا سفراي آن دو كشور مورد مذاكره 

شده است،  قرار دهد و چرا اين كار در تهران بوسيله افراد مسئول آن انجام نمي
ا چه وسيله سفراي ايران در آن دو كشور و حال چه وسيله وزير امور خارجه و ي

پذيرد صورت  ظام  قاي اميرانت سيله آ ثالثي و شور  بوده در ك نا  مات . ب يا ديپل آ
ديگري در دستگاه دولت موقت در تهران و يا در واشنگتن و يا مسكو وجود نداشته 

 )۱۸۱ص(.است كه مسائل مورد عالقه دو كشور را با آنها مورد مذاكره قرار دهند
 قا ظام ميآ يد، آمريكايي ي اميرانت سه  گو مذاكره  يدار و  ين دو د من در ا با  ها 

ارتش عراق خيال حمله به ايران  -۱ : مطلب را مورد بحث و مذاكره قرار دادند
ند شان داد يران ن هاي ا عراق را در مرز تش  جايي ار ساليد جاب با ا  -۲ .را دارد و 

به زودي ست  فت ا صادركنندگان ن كه از  شوروي  حاد  بديل  ات فت ت نده ن به وارد كن
شرح ارسال  -۳. خواهد شد و در اين باره گزارش مفصل براي بحث تهيه كرده بودند

و اين سئوال كه . طلبان كردستان ها براي تجزيه افزار نظامي شوروي اسلحه و جنگ
به مصدق و راه وي وفاداري و از سياست وي ) ن.يعني آقاي اميرانتظام(آيا شما 
يروي مي ني پ ظام ميك قاي اميرانت كه آ له ؟  يد ب ست. گو طور ا صد همين گر . صددر ا

يا نمي ست، آ بوده ا لم  سه ق مين  حث ه مورد ب سئله  هران و در  م ها را در ت شد آن
 )۱۸۱-۱۸۲صص(وزارت خارجه مورد بحث و بررسي قرار داد؟

 افشاگري و اميرانتظام
 باس اميرانت ند، ع عالم كرد مام ا خط ا يرو  شجويان پ تن از دان لت دو  سخنگوي دو ظام 

همكاري داشته و مقدمات » سيا«كا و يموقت سابق و سفير ايران در سوئد با سفارت آمر
در جاسوسخانه آمريكا مداركي . آورده است مبادله اطالعات بين دو كشور را فراهم مي

درباره آقاي عباس اميرانتظام بدست آمده كه امشب مقداري از مفاد اين اسناد را به 
هاي آينده نزديك انشاءا اسناد مشروحتري را  رسانيم و در برنامه ايران مي اطالع ملت

خواهيم داد ضيح  شان . تو ظام را ن قاي اميرانت سن از آ كاردار برو صيف  سند اول تو
هد مي نده «. د هوش و نماي با  صي  نوان شخ به ع ظام  سن از اميرانت كاردار برو صيف  تو

كامالً  فتن  سخن گ يران در  لت ا ماهر دو سيار  ستب صحيح ا به .   قه  قت عال ظام در حقي انت
كوشد تا دوباره روابط دوجانبه خوبي  رسد خالصانه مي تماس با آمريكا دارد و بنظر مي

ند قرار ك كا بر يران و آمري شجويان مي ».بين ا ند دان قش «: گوي سند دوم ن »  سيا«در 
ظام اطالع دهد خواهد كه به انت از كاردار آمريكا در استكهلم مي» سيا«. شود ظاهر مي

شود جام ب سپتامبر ان هم  عد از د عات ب بادل اطال ضريم ت ما حا شان  ».كه  عد خود ب
ند مي ني «: گوي كاري يع نين  ضاي چ قبالً تقا ظام  كه اميرانت ست  نده آن شان ده سند ن ين  ا

شود حاضرند اين تبادل اطالعات  اطالع داده مي» سيا«تبادل اطالعات را كرده كه از طرف 
سپتا هم  يردپس از د جام گ ست  ».مبر ان مده ا سوم آ سند  مي«در  كر  كه  ما ف كنيم 

مالقاتهاي اوليه تا جائيكه ممكن است طوري وانمود كنيم كه ما را از آشوبهاي داخلي 
البته اين كار مشكل خواهد بود ولي بايد با يك . دولتي و كشور ايران مبرا سازند

اين عبارت كوچك «: سند اين است توضيح دانشجويان در اين ».گيري شود تالش مداوم پي
دهد كه آمريكا در حوادث داخلي ايران دست داشته و تالشي بر آن داشته  باز نشان مي

از طريق ارتباط اين طور وانمود كند كه آمريكا در اين حوادث نقشي نداشته و اضافه 
 )۱۸۲-۱۸۳صص(».كند كه اين كار مشكل خواهد بود مي

 افشاگري و نهضت آزادي
  ًدقيقه بعد از ظهر  ۱۰:۳۰تلويزيوني ساعت   دو تن از دانشجويان، در برنامه مجددا

كه از شبكه سراسري صداوسيماي جمهوري اسالمي پخش گرديد، شركت  ٥۸ديماه  ٤شنبه  سه
قالب  ند ان بزرگ در رو في  يان انحرا يك جر نوان  ضت آزادي را بع ستقيمًا نه كرده و م

ير هدف ت سالمي،  قرار داد ا خود  هام  تازهات سناد  ند، ا عالم كرد باط  ند و ا اي از ارت
همكاري عباس اميرانتظام سخنگوي سابق دولت با آمريكا و اسنادي درباره نهضت آزادي 

مي پرده بر يار  شاپور بخت كار آوردن  كا از روي  شه آمري سانه و نق هاي  دارد و از ر
 )۱۸٤ص.(كنندگروهي و مطبوعات خواستند كه نقش خود را در آشكار كردن حقايق ايفا 

 ش ند  با بل جه  ست موا كن ا كه مم ند  ساس كرد شجويان اح خود و ددان يه  موجي عل ن 
ايكه در  باد دهد، در اطالعيه اند، بر آنچه را كه بافته و رشته اعمالشان شوند و

ديماه انتشار دادند اعالم شده بود كه عمل دو دانشجو در چهارم دي ماه برخالف  ٦
وده و حدود شرعي در آن رعايت نشده و سخن به خارج اصول مورد قبول همه آنها ب

شيوه ا لذا از  ست و  شده ا شيده  ها ك نداز مرز قاد كرد سناد انت ئه ا متن ... را
ست ير ا شرح ز به  يه  شماره «: اطالع شاگري  مورد اف هارم  كه روز سه ۲٥در  شنبه چ

يران دقيقه شب از شبكه سراسري صداوسيماي جمهوري اسالمي ا ۱۰:۳۰ساعت  ٥۸ديماه 
دو : رسد توسط دو تن از برادران دانشجو پخش شد ذكر چند نكته ضروري به نظر مي



 

 

۳٤ 

برادران و  مه  بول ه مورد ق صول  برخالف ا شب  شاگري دي يان اف شجو در جر برادر دان
صرفاً  يد  شاگريها با كه در اف سي  نه جاسو خل ال شاي ا  خواهران دا سند و صبه اف ل 

ملت عزيز ايران است از اين اصول عدول  توضيح آن اكتفا شود و چون قضاوت بعهده
سته ضاوت نش به ق حدود . اند كرده و  يرات،  سناد از تغي ين ا يل ا ضيح و تحل در تو

ما دانشجويان ضمن  ...شرعي رعايت نشده و سخن به خارج از مرزها كشيده شده است
عذرخواهي از پيشگاه ملت ايران و مقام رهبري از اين اشتباه كه در شيوه ارائه 

با  هداريم كه از اين پس اسناد بعدي چه در رابط ناد انجام شده است اعالم مياس
با ساير اشخاص و جريان انحرافي ديگر  ]رابطه[جريان افشاء شده و چه در رابط 

تنها به اجازه ملت بيدار ايران انجام شود و موافقت مجدد ملت مبارز ايران در 
 )۱۸٦-۱۸۷صص(».كنيم خود تلقي مي مورد افشاء اسناد را نشانه قبول عذرخواهي

 اي  سران رواني حزب جمهوري اسالمي كه ظاهرًا در شوراي انقالب مخالف چنين نحوه
ها  از افشاگري بودند، از طريق حزب جمهوري اسالمي و بسيج امكانات خود تحت نام

ها نيز  قاي موسوي خوئينيآ. هاي مختلف از ادامه افشاگري حمايت كردند و انجمن
مردم، از در م نام  به  لف  عات مخت سخنراني در اجتما با  كا و  سفارت آمري بل  قا

يت مي شاگري حما مه اف ير  ادا هايي نظ كه گروه ساختند  جوي  يب  بدين ترت ند و  كرد
سلمان و شجويان م نبش دان لق، ج هدين خ لق، مجا فدايي خ هاي  قب ... چريك براي ع

 )۱۸۹ص.(كردندنماندن از قافله به راه افتاده از ادامه افشاگري حمايت 
 هم با اين قبالً  قالب،  كرده  با وجوديكه شوراي ان فت  گونه برخوردها و روش مخال

ست بات ريا بارزه، انتخا لي از دوران م نه  بود و كرده همانگو ستفاده  جمهوري سوءا
سازي كه جو عد از اين شد ب ظه  بل مالح مي ق جدد را  كه ك شاگري م براي اف هاي الزم 

ن شجويان گفت ند، دان ماده كرد مذاكره «: دآ سي  با ك ها  ظت از گروگان ما در محاف
ندارد. نداريم جود  مذاكره و هم  سناد  شاي ا با اف جدد و » .و  شاگري م به اف ست  د

شد ناچي زده  شت مي ضو... بازدا هر دو ع كه  شيباني  تر  باهنر و دك تر  شوراي  دك
پخش «: انقالب و عضو مؤسس و كادر مركزي حزب جمهوري اسالمي بودند، اعالم كردند

هاي دانشجويان بكلي ممنوع شده است و فقط بايد اسناد در دادگاه بررسي  افشاگري
شود و پس از بررسي در صورتيكه دادگاه صالح دانست از طريق راديو و تلويزيون 

باهنر گفت شوراي انقالب تصميم گرفت كه دستور دهد قبالً اين . به اطالع مردم برسد
ــو ــود و در ص ــي ش ــاه بررس ــناد در دادگ ــاء اس ــت افش ــالح دانس ــاه ص رتيكه دادگ

 )۱۹۳-۱۹٤صص(».شود
 افشاگري و سكوت

 دادند كه افراد مسلمان  آقاي خميني و روحانيون حاكم براساس كدام شرع اجازه مي
را بدون تحقيق و اثبات، به خيانت به نهضت، انقالب و مسلمانان و جاسوس براي كفار 

بازرگان به روزنامه اطالعات و پاسخ با استناد نامه مرحوم مهندس ... محكوم بشوند؟
قاي خميني از تمام مذاكرات آآقاي ميناچي به دانشجويان پيرو خط امام، اگر نگويم 

اند، مطلع بوده  ها داشته و روابطي كه نهضت آزادي و روحانيون در تهران با آمريكايي
ت آقاي است و همچنانكه در همين فصل و در بخش فهرست مذاكرات و ديدارها آمده اس

خميني، خود در پاريس مستقيم و غيرمستقيم با مقامات آمريكايي و فرانسوي ديدار و 
هايي از  ها و يا بخش اند حداقل از رئوس كلي مطالب مورد بحث با خارجي مذاكره داشته

 )۱۹٤ص.(آن مطلع بوده است
 ست شن ا ظر صاحب اين قلم رو به ن سئوال  سخ به اين  ها كامالً مش. پا خص اگر آن روز

هاي صريح و عملكرد آقاي خميني كامالً معلوم است  نبود، امروز و بنا به استناد گفته
اند و به اين  ملي، و ملي مذهبي بوده مصدق، ضد كه آقاي خميني و روحانيون حاكم، ضد

گيري  تيپها نه تنها اعتماد نداشته بلكه ضديت نيز داشته است، اما چون در زمان اوج
ها را مصدر امور و كارهاي اجرايي قرار دادن  وي جانشين، روحانيانقالب و تشكيل نير

كرده است، از روي ناعالجي به نهضت  خطرناك و غيرقابل پذيرش از جانب جامعه احساس مي
 )۱۹٥ص.(نددها روي آور آزادي و بعضي از ملي

 رفسنجاني، چه در زماني كه عضو شوراي انقالب و وزير كشور و  البته آقاي هاشمي
مؤسس در شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي بود و به ويژه در دوراني كه بر  عضو

كرسي رياست مجلس شوراي اسالمي تكيه زده بود، در تمامي اين مراحل خود يكي از 
گان حران گرو حل ب قع  به مو لوگيري  مل ج ترين عوا هوري  مهم حزب جم يرا  بود ز گيري 

گيري به عنوان آتو از  ان گروگانجمهوري از بحر اسالمي براي حذف مليون و رياست
بيش از . كرد برداري مي آن بهره كه  نون  ير  ۲۳اك قرارداد الجزا ضاي  سال از ام

گذرد، براي موجه جلوه دادن و تبرئه خود از جنايت و خسارت عظيمي كه بر اثر  مي
صار در به انح كردن و  ضه  ظور قب به من قرارداد  ضاي آن  شور ام به ك قدرت،  آوردن 

ا منتشر كرده رآن  ۱۳۸۳كه در سال » پيروزي و انقالب«ند، در كتاب ا وارد ساخته
تراف مي ست، اع قاي  ا شجويان آ قالب و دان ستاني ان ماهنگي داد با ه كه اوالً  ند  ك

سناد  يًا ا يد و ثان ندان گرد نه ز شد و روا نده  يران فراخوا به ا ظام  اميرانت
 )۱۹٦ص.(منتشره نشان دهندة جاسوسي اميرانتظام نبوده است
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  شب شنبه  مام دو خط ا يرو  شجويان پ من  ۱٥دان عالم  ٥۸به عاتي ا صاحبه مطبو يك م در 
نفر از افراد سرشناس و خبرنگاران نامي دانشگاهها  ٥۰بهمن حدود  ۱۷كه تا «: كردند

شوند و براي  و مراكز علمي آمريكا به دعوت دانشجويان پيرو خط امام وارد ايران مي
صد شنيدن  قالب و  قايق ان يران شناخت ح ته در ا يك هف مدت  به  ما  شيده  نج ك لت ر اي م

نفري را به  ٥۰ورمان فادراستاد دانشگاه كانزاس كه رهبري گروه « ...».خواهند بود
شور  مردم دو ك ستي  بين دو ني م شجويان ايرا عوت دان فت د گاران گ به خبرن هده دارد  ع

ا خبرنگاران وي كه در فرودگاه كندي قبل از عزيمت به تهران ب. ايران و آمريكاست
ما به دانشجويان ايراني در مورد اين تالش شجاعانه آنان تبريك  :روبرو شده بود گفت

قاي بني ».گوييم مي ست آ صاحبه صدر ريا فت جمهوري در م طه گ ين راب له در ا :  اي از جم
ايم و  اند كه ما در امور دخالت نكرده دانشجويان پيرو خط امام در مصاحبه خود گفته«

.  نظر نيست آمريكايي به ايران اظهار ٥۰دعوت : ايم ولي بايد گفت ر كردهفقط اظهارنظ
اين كار در عهده وزارت امور خارجه است و اگر شما هم بخواهيد اين كار را بايد از 

نفر ميهمان شما به فرودگاه بيايند و وزارت  ٥۰طريق وزارت خارجه بكنيد نه اينكه 
 )۱۹۸-۱۹۹صص(»...امور خارجه اصالً در جريان نباشد

 ها، از  كساني را كه قصد دستگيري و بازداشت آنها را داشتند و به ويژه نظامي
وزيري كه مسئول آن آقاي سعيد حجاريان از اعضاء  طريق اطالعات و تحقيقات نخست

ند مل مي بل ست، ع سالمي ا قالب ا هدين ان سازمان مجا به  حت   مرت هم ت ها  ند و آن كرد
ست نوان نخ سپ ع ته،  ياوزيري، كمي ستاني و  شت و از وي ... اه، داد طرف را بازدا

بعد از اشغال «: گويد در اين رابطه آقاي حجاريان چنين مي. آمد بازجويي بعمل مي
النه جاسوسي هم مسئوليت پروندهاي نظامياني كه با سرويس اطالعاتي آمريكا مرتبط 

صر يا عنا شتند،  كاري دا كا هم سفارت آمري ضداطالعات  خش  با ب يا  ند  كه از بود ي 
  )۲۰۱ص(».درون نيروهاي مسلح با سازمان سيا مرتبط بودند برعهدة من بود

 اي در راديو و تلويزيون بالفاصله وزير در  ريزي شده وقتي با يك افشاگري برنامه
اين عمل . ماند حال خدمت شبانه دستگير شود، براي ديگران چه منزلتي باقي مي

.  و مشغول كار شده بود، شوك ناگهاني بودجمهور كه به تازگي انتخاب  براي رئيس
تشكيل جلسه فراخواند و با فشار به به همين علت وي بالفاصله شوراي انقالب را 

از زندان  ٥۸بهمن  ۱۷دقيقه  ۲۲:۳۰وي و تصويب شوراي انقالب، آقاي ميناچي ساعت 
از و عالوه بر آن به تصويب شوراي انقالب افشاگري دانشجويان . اوين آزاد گرديد

 )۲۰۱ص.(راديو و تلويزيون ممنوع شد
 دانشجويان پيرو خط امام و سردر گمي

  مه شت، ه شر گ يد منت كه در جرا خود  سخهاي  ناچي در پا گان و مي ندس بازر مه
كه  ند  ند و افزود سخ داد ها پا به آن طرح و  ضت آزادي را م خود و نه به  مات  اتها

كا و نظاميان و هايزر شوراي انقالب در جريان تمام روابط آنها با سفارت آمري
در اين جو آماده شده روحانيون شوراي انقالب بويژه آقايان بهشتي و  .بوده است

ته مورد گف كرده و در  يار  سكوت اخت سنجاني  هيچ  رف گان  ناچي و بازر هاي مي
كه  عكس نان  ته آ يد گف له تأي به منز سكوت  ين  ند و ا بروز نداد خود  لي از  العم

ي نه از جزئ گر  قالب ا با خارجيشوراي ان ها  بط آن يات روا بوده  ات از كل لع  ها مط
 )۲۰٤ص(.است، تلقي شد

 كرد و روحانيون اكثريت شورا در  شوراي انقالب عمل مي  آقاي بهشتي كه در نقش رئيس
ها، احمد  ، آقايان بهزاد نبوي، موسوي خوئيني٥۸بهمن  ۱٥اختيار داشتند، در تاريخ 

به عنوان اولين شوراي سرپرستي صداوسيما، عزيزي، حداد عادل و ابراهيم پاينده را 
مدير صوب و  يدمن گذار گرد ها وا به آن سازمان  سيما . يت  ستي صداو شوراي سرپر يب  ترك

دهد كه تا چه حد آن سازمان به زعم دانشجويان پيرو خط امام مستقل عمل  نشان مي
 )۲۰۷ص.(كند مي
  هم عضو شوراي سومين نفر از عضو شوراي سرپرستي آقاي حداد عادل است كه وي

ي است و به نحويكه ا و از ياران دكتر بهشتي و خامنه مركزي حزب جمهوري اسالمي
حزب جمهوري اسالمي در نقش حامي  -و بعد نيز خواهد آمد -پيش از اين مالحظه شد

صلي گروگان سئله  ا حل م كه  ماني  قع و ز به مو شدن  حل ن صلي  مانع ا ها و  گير
و از آن بعنوان اهرمي براي . ب بود، عمل كردگيري به منافع ملي و انقال گروگان

سلطه خارج از  حانيون  مذهبي، رو لي  ضت آزادي، م بويژه   حذف نه گروه وي و 
 )۲۰۸ص.(و در جهت انحصار قدرت، سود جست ها صدري بني
 كه ست  حق ا به  گان  حوم بازر حرف مر ين  يه «: ا مدًا عل مدتًا و ع كه ع شاگريها  اف

سي آ نه جاسو به بها قت،  لت مو سفارت دو شغال  قب ا بود، متعا ظام  قاي اميرانت
كا  سي(آمري نه جاسو نوان ال حت ع يد) ت غاز گرد سپس مي ».آ يد وي  ندگان «: گو گردان

حركت دوم انقالب تعمد و تخصصي براي تهمت و تبديل موافقين و بيطرفان و ميان 
 )۲۰۸-۲۰۹صص...(»ين داشتندفبه سرخوردگان و مخالحاالن 

 چگونه «: شديد از عملكرد سازمان راديو و تلويزيون گفتجمهور ضمن انتقاد  رئيس
شود هميشه بدون كسب اجازه از مقامات مسئول مملكتي، راديو و تلويزيون را  مي
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نتيجه اين كه ... »ها دانشجويان پيرو خط امام قرار ميدهد؟ در اختيار اين بچه
ست به ريا مه جان شار ه بو با ف ضت آزادي  ضاء نه ضي از اع ندس جمهوري و بع يژه مه

نشيني كردند و ابتدا افشاگري دانشجويان پيرو خط امام  آنها عقب... بازرگان و 
 )۲۰۹ص.(از صداوسيما ممنوع گرديد و سپس شوراي سرپرستي صداوسيما بركنار شدند

 بوي مي قاي ن يد آ تر «: گو كم دك با ح سيما را  ستي صداو شوراي سرپر لين  ضويت در او ع
كه  ته  ماني پذيرف شتي ز نا«به ست(فقين م لق ا هدين خ ظور مجا سيما را ) ن.من صداو

در . پايگاهي براي خود ساخته بودند و عمالً كنترل اين رسانه مهم را در دست داشتند
يدي  شاغل كل ها را از م يه آن ند روز كل ظرف چ كاران  ستان و هم مك دو با ك حال  ين  ا

يرغم كارشكني نار و عل مانع از قطع برن صداوسيما برك نان،  سيع آ هاي عادي  امههاي و
گفته وي خالف حقيقت است، چرا كه اگر به زعم آقاي نبوي  ».صداي جمهوري اسالمي شديم

يار  ها در اخت يدي را آن شاغل كل بود و م نافقين  يار م سانه در اخت ين ر ترل ا كن
توانستند اطالعيه و  داشتند، در زمان بلواي سعادتي، قبل و يا بعد از آن حداقل مي

 )۲۱۰ص.(خود را بگوش مردم برسانند يا بعضي مطالب ديگر
 ها هاي عمدي در آزادي گروگان تعلل: فصل ششم

  ها اعالم كرد چهار شرط براي آزادي گروگان ۱۳٥۹شهريور  ۲۱آقاي خميني در تاريخ  :
 -۳ لغو تمام ادعاهاي آمريكا عليه ايران -۲ اش بازپس دادن اموال شاه و خانواده -۱

آزاد گذاشتن تمام اموال  -٤ سياسي و نظامي در ايرانتضمين آمريكا به عدم مداخله 
يران) هاي سرمايه( قاي بني بر... ا عات آ ساس اطال سير ا تاب  ست  صدر در ك حول سيا ت

آمريكا در ايران كتاب دوم گروگانگيري و اطالعات شخصي اينجانب و تاييد مطلب توسط 
بائي را مامور كرد كه ، آقاي طباط۱۳٥۹آقاي صادق طباطبائي، آقاي خميني در شهريور 

سئله گروگان حل م به  ستقيم  ند و م صل ك ماس حا كايي ت پردازد با آمري قاي  .ها ب آ
دهد كه آقاي خميني آماده است كه  ها اطالع مي طباطبائي از طريق آلمانها به آمريكايي

اين اطالع از طريق گنشر وزير خارجه وقت  .مسئله گروگانها و آزادي آنها را حل كند
پرسند، از كجا اطمينان  آمريكائيها مي. شود ه كارتر و آمريكائيها داده ميآلمان ب

دهند كه براي  به آنها اطالع داده مي حاصل كنيم كه اين بار مثل دفعات قبل نباشد؟
حصول اطمينان، شما شرايط آزادي گروگانها را تعيين كنيد تا آقاي خميني رسمًا آن 

ها به آقاي  ق آلمانييش چهار شرط فوق را از طركارتر و تيم مشاوران. را اعالم كند
طالع مي ني مي طباطبائي ا قاي خمي يز آن را به آ ند و او ن ساند ده قاي . ر متعاقب آن آ

الحرام، چهار شرط ذكر شده را  ا ، در پيامي به زائران بيت۱۳٥۹شهريور  ۲۱خميني در 
   )۲۱۲-۲۱۳صص(.براي آزادي گروگانها اعالن كرد

  بايستي خود مجلس و كميسيون امور  مي  ها كه قاعدتاً  به آزادي گروگانكار رسيدگي
خارجه مجلس مورد بررسي قرار دهد، به يك كميسيون ويژه هفت نفره واگذار گرديد 

بود از بارت  يژه ع سيون و ضاي كمي مد« :كه اع پرورش، مح بر  لي اك يان ع يزدي،  آقا
نه نه سيدعلي خام سيدهادي خام نو اي،  مدكاظم بج سيدمحمد اي، مح نوري و  ناطق  ردي، 
 )۲۱۳ص(».ها موسوي خوئيني

  جالب توجه اين كه به جز آقاي پرورش، شش عضو ديگر كميسيون ويژه از روحانيون
 )۲۱٤ص.(كزي حزب جمهوري اسالمي استو چهار عضو آن رسمًا از شوراي مر

  بات بودن انتخا پيش  ني و در  قاي خمي شرط آ هار  عالم چ عد از ا حال، ب هر  به 
جمهور آمريكا حاضر  ، كارتر رئيس۱۳٥۹مهرماه  ۳۰جمهوري آمريكا در تاريخ  ترياس

به پذيرش چهار شرط تعيين شده آقاي خميني گرديد، سه شرط آن را پذيرفت و در 
هاي  فت دادگاه يران گ به ا شاه  موال  ندن ا باز گردا ني  هارم آن يع شرط چ مورد 

 )۲۱٤ص.(ام دهنداي را انج آمريكا بايستي محاكمات طوالني و پيچيده
 براي آزادي گروگان گان  في ري طرح مخ بار از  لين  براي او بر  كارتر  پرده  ها 

باتي، «. دارد مي طق انتخا يك ن كارتر در  شنگتن  پرس از وا تد  گزارش يوناي بق  ط
خواهان عادت  كارتر گفت جمهوري. متهم كرد» پخش كود اسبي«جمهوري خواهان را به 

ريگان هم در كلمبوس در جواب . د اسبي پخش كننددارند درست قبل از انتخابات كو
فت  كارتر«او گ ثل  ست م نين طرح. »در براي آزادي  كارتر همچ گان را  في ري هاي مخ
تشبيه كرد و گفت  ۱۹٦۸هاي مخفي نيكسون طي جنگ ويتنام در سال  ها به طرح گروگان

 )۲۲۲ص. (ها مطلع نشده است هنوز هم كسي از اين طرح
 در رابطه با اين سئوال كه در صورت آزادي  ٥۹مهرماه  ۳۰تاريخ  كارتر قبالً نيز در

كنم چنين  من فكر نمي«ا با ايران تجارت نظامي خواهيد داشت يا نه گفته بود ه گروگان
هم جام د گر گروگان. كاري ان ما ا قبالً  ا يران  كه ا ظامي را  سايل ن شوند و ها آزاد 

ها  نها اينان با آزاد نكردن گروگاننه ت» .دهم خريداري كرده بود به آنها تحويل مي
تر از نان شب بود  مانع ارسال لوازم نظامي كه در زمان جنگ تحميلي براي كشور ضروري

اي كه در جهت منافع ايران پيش آمده بود را نيز  شدند، بلكه يك فرصت تاريخي و طاليي
 )۲۲٤ص(از دست دادند و آيا اين به تنهايي خيانت به كشور نيست؟ 

 قًا به رهبري و هدايت روحانيت  نكاتي لت متف لس و دو كه از نوعي زد و بند مج
با جمهوري مي حاكم  پرده بر يان  هان و ريگان ست خوا ير ا قرار ز ترين «: دارد ب مهم

ها و به قول مرحوم مهندس بازرگان  نكته اين كه مجلس رسيدگي به مسئله گروگان
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صميم عللت«با  لت ت مدي، دو لس ع به ع هاي مج نداختگيري را  سئله در » .قب ا ين م ا
سئله  به م سيدگي  لس در ر چرا مج كه  بود  شده  طرح  شياع م حد  به  عه آن روز  جام

ست گروگان بات ريا به انتخا نده  تا دو روز ما ست  ها  براي از د كا  جمهوري آمري
ها سعي كردند كه براي  نرفتن فرصت مسئله را لفت داده است و به همين علت بعضي

يه  خود توج مدي  لل ع سازندتع قانوني ب ست ...شرعي و  جايي نخ قاي ر پس از  آ وزير 
ها اظهار  در مورد آزادي گروگان ٥۹مهرماه  ۲۹بازگشت از نيويورك به تهران در 

ها روال طبيعي خود  مجلس شوراي اسالمي براي رسيدگي و اعالم شرايط گروگان«. داشت
طي مي شوند  را  ها آزاد  گر آن مثالً ا كه  سئله  ين م به ا ند و  گر آزاد ك كارتر و ا

 )۲۲۷-۲۲۸صص(».شود كاري نخواهند داشت نشوند ريگان در انتخابات پيروز مي
  گاه شده ريگان كه از محتواي قرارداد الجزاير و توافق دولت ايران با آن آ

توانم بگويم كه كارتر براي رسيدن  مي«: اظهار داشت ٥۹ديماه  ۱۹است در تاريخ 
توافقي مي ب به  خار را  شد افت هايي كو براي ر هي  ند و را فظ ك ما ح شور  راي ك

يد گروگان باز نما كرد » .ها  ضافه  كنم «وي ا جرا  توانم آن را ا كه ب توافقي  هر 
ضاء  سفيد ام چك  يك  مورد  ين  كه در ا شت  ظار دا يد انت ليكن نبا ست  بول ا بل ق قا

 )۲۳٤ص(».كنم
 لو مي گاه  سرنخ را ناخودآ جايي  قاي ر طه آ ين راب هد در ا گويي. د با  وي در گفت

اند  تا آنجا كه به من گزارش داده«: گفت ٥۹ديماه  ۲۲بخش عربي راديو در تاريخ 
ت و به فرض اين كه در فاصله زماني نزديكي سها در حال پيشرفت ا مسئله گروگان

به آمريكا پس داده شوند، خط اصلي ما كه مبارزه با امپرياليسم است و از متن 
د و تا زماني كه آمريكا به تجاوز خود ادامه خيزد رها نخواهد ش اسالم بر مي مكتب

ما عقب هد  شيني ن د كردن گان و ... ».خواهيم  با ري قدرت  كردن  ضه  براي قب شما 
جمهوري خواهان وارد معامله شديد و حتي وقتي كارتر به صراحت اعالم كرد به محض 

پول  خريداري كرده و  ها، اسلحه و لوازم يدكي نظامي كه ايران قبالً  آزادي گروگان
ها را آزاد نكرديد و براي كشوري كه  دارد، آن آن را پرداخت كرده است ارسال مي

تر بود صرفنظر كرديد و  در حال جنگ بود و ادوات نظامي برايش از نان شب واجب
به امپرياليسم بخشيديد و باز هم دم از مبارزه با امپرياليسم كه از متن مكتب 

 ) ۲۳٤-۲۳٥صص...(زنيد خيزد مي اسالم برمي
 ر مقاله كيهـان د ۱۳٥۹دي  ۳۰جمهوري كارتر، در  آقاي خاتمي در پايان دوره رياست

سازد كه آقاي خميني نقش تعيين كننده بر سرنوشت  آشكار مي» كارتر رفت«تحت عنوان 
انتخابات آمريكا و انتخاب شدن ريگان داشته است و انتخاب ريگان را نشانه قدرت 

آقاي كارتر بايد سراغ كار «ها پيش فرمود كه  امام مدت«: استايمان و اسالم دانسته 
كاخ سفيد را ترك كرده » آن كار ديگر«ديگر برود و اينك كارتر براي پرداختن به 

به  خود را  جاي  ست و  گان«ا ست» ري ين ... سپرده ا تاريخ ا ما  شد ا چه با يت هر واقع
ها  چون و چراي ابرقدرت يحقيقت را به ثبت رسانده است كه ديگر دوران فرمانروايي ب

بر دنيا به پايان رسيده است وقتي كار بدانجا كشيده است كه ملت مظلومي در سايه 
بري بي خورداري از ره كه  بر سد  نوي بر تدار مع گاهي و اق نان آ به چ سالمي  ند ا همان

گذارد و رئيس كا ب بات آمري شت انتخا بر سرنو نده  يين كن ثري تع ند ا هور  بتوا جم
خوت طوري ترين ام پرن نوين«پرا شد و وي را » طراز  ير بك به ز ستكبار  عرش ا را از 

سراغ  به  گر«سرافكنده  ستد» كار دي چه ... بفر فتن او گر ست و ر ته ا نك رف كارتر اي
سين يروزي تح شانه پ شرك  ن فر و  هه ك ما برجب گار  سالم در روز مان و ا قدرت اي انگيز 

 )۲۳۷-۲۳۸صص( ».وجود دارندهاي توسعه طلب همچنان  جهاني است اما به هر حال سياست
 كينه نسبت به شريعتمداري

  يان عد از جر كه  ۱۳٤۲خرداد  ۱٥ب ين  به ا ظر  ني، ن قاي خمي شدن آ نداني  و ز
يد را  مي جع تقل مان مرا سي آن ز قانون اسا بق  ند و ط مه كن ستند وي را محاك خوا

في توانستند محاكمه كنند حضرات آيات آقايان شريعتمداري، ميالني، مرعشي نج نمي
اي مرجعيت آقاي خميني را تأييد كردند تا  و حاج شيخ محمدتقي آملي طي اطالعيه

ند لوگيري كن شان ج عدام اي مه و ا مان از . از محاك شريعتمداري در آن ز قاي  آ
قاي  سيله آ ني و قاي خمي يت آ كه مرجع ين  بل از ا بود و ق جع  ندترين مرا قدرتم

عه و د حداقل جام شود  يد  گران تأي يت شريعتمداري و دي به مرجع قت او را  لت و و
و از اين . العظمي بود ا در صورتي كه آقاي شريعتمداري قبل از آن آيت. شناخت نمي

شد، بطوري كه  نگاه وجود آقاي شريعتمداري براي آقاي خميني نقطه ضعفي محسوب مي
به . رفت و وي را به لحاظ سياسي قبول نداشت زير بار خط و ربط سياسي وي هم نمي

ين ع تاد درا ني اف قاي خمي ست آ به د قدرت  كه  عد از اين ظه لت ب اي از  حذف وي لح
 )۲٤۱ص(.پاي نايستاد

 پس . شهري و خلخالي قرارداد نشين و در محاصره دار و دسته ري ابتدا وي را خانه
با د فت و  قرار گر شديد  ترل  حت كن نزل وي ت به م مد  فت و آ كردن راز آن ر ست 

يك شبه تحت فرمان، وي را به حساب خود از  طوماري به وسيله مدرسين و مراجع
شهري،  به اين حد هم قناعت نكرد منقول است كه دارودسته ري. مرجعيت خلع كرد
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يد كرده صفيه شم وي آورده و وي را تهد پيش چ با  اش را  ني  به نك گر تو كه ا ند  ا
ساله از ترس در مقابل تلويزيون  ۹۰پيرمرد مريض . شود آنها فالن عمل انجام مي

 )۲٤۳ص.(وبه كردت
 كينه نسبت به كارتر

  لف ناوين مخت به ع ها  بود و بار كرده  يدا  نه پ كارتر كي به  سبت  ني ن قاي خمي آ
برا به وي ا سبت  خود را ن نه  قي . كرد ز ميكي ضعفي تل طه  برايش نق كارتر  جود  و

باز . شد مي ضاي  شدن ف باز  جب  شاه مو بر  شار  شر و ف قوق ب به ح با حر كارتر  چون 
نه حداقل زمي يد و  شور گرد سي در ك خون سيا با  سرعت و  با  قالب  كه ان شد  ريزي  اي 

  )۲٤٤ص(.كمتر به نتيجه برسد
 ...قاي خميني و نم ستقيم آ ستقيم و غيرم ايندگانش در پاريس و تهران و مذاكرات م

آمريكا با دولت آمريكا كه حداقل در اثر آن به توافق و قرارمدارهايي با هم دست 
آقاي خميني بيم اين را داشت كه اين روابط و قرارمدارها و مذاكرات با . يافتند

 )۲٤٤ص(.دولت كارتر در جامعه افشاء شود
 س به ريا جددًا  كارتر م كه  صورتي  حال در  هر  مي تبه  يه  كا تك بيم  جمهوري آمري زد، 

چون افشاء . گشت آقاي خميني از افشاء شدن آنها به وسيله دستگاه كارتر، افزون مي
آمد و از اين كه همه چيز به يد  شدن آن براي قدرت فائقه وي نقطه ضعفي به حساب مي
بود  لذا آقاي خميني حاضر. ساخت قدرت آقاي خميني انجام پذيرفته بود خلل وارد مي

ثانيًا براي آقاي خميني . جمهوري نرسد كه همه چيز را فدا كند تا كارتر به رياست
كار  به  كارتر  بود  ته  كه گف حال  فت،  برود و ر شاه  بود  ته  كه گف بود، همچنان هم  م

ي وي در عالم  خورد و بايد برود، اگر وي انتخاب نشود، صيت آوازه جمهوري نمي رياست
با اين عمل هم به كارتر ... خواهد نورديدجهان را در به صدا درخواهد آمد و همه 

با  طه  خود را در راب قدرت  ضعف  خالء  هم  مين زده و  شان داده و وي را ز صتي ن ناز ش
ي ساده باال رفته است كه بله هرچه  كارتر پر كرده و هم ميزان محبوبيتش در بين توده

 )۲٤٤-۲٤٥صص.(شود آقا بگويند همان مي
 ب دومخاصيت شدن انقال بي
 شما دروغ مي به  ما  يد  كر نكن كه  ف يد  هد د ندان دور خوا نه چ مي  از بگوئيم، ك

فت  كه گ سي  مان ك خت و ه هد ري شما خوا ست  پاك روي د ني آب  قاي خمي مان آ رهبر
» مليون بگويند آري من، نه خواهم گفت ۳٥اگر «خواهد گفت » ميزان رأي ملت است«

كه يد  شينيد، بدان خود نن سرجاي  هم  باز  گر  خورده و ا شير ن شما  با  ايم و  ما 
 )۲٤٦ص(.مثل آب خوردن صادر خواهد كرد تان را رهبرمان آقاي خميني مجوز قتل همه

 بهزاد نبوي در نقش كارگزار روحانيت حاكم
 شتي و هاشمي قاي به بري آ به ره حاكم  يت  قع روحان مان مو ما در ه سنجاني و  ا رف

د و به همين جهت است كه آقاي ان آقاي خميني از مفاد كامل آن از قبل مطلع بوده
فت له گ لس از جم سري مج سه  بوي در آن جل هزاد ن ما : ب كه  فت  ند گ نده خواه در آي

جمهور عليه  صدر رياست ايم و اين كه آقاي بني الدوله را امضاء كرده قرارداد وثوق
دولت و من اعالم جرم كرده است، در حقيقت اعالم جرم عليه روحانيت و آقاي خميني 

تن به اين مسئوليت دادم و اگر ) ره(ا كه من تنها به خواست و نظر اماماست چر
لت و آقاي  بگذاريم كه اين مسئله تعقيب بشود نه تنها من بلكه روحانيت و دو

ند يد برو ني با فت، . خمي برايم گ بوي  هزاد ن قاي ب ستان آ كي از دو بوي «ي قاي ن آ
ا ابراهيمي  ن آقاي سيفبعد از امضاي قرارداد الجزاير به همكار و دوست خودما

فت  ند گ عدًا خواه كه ب ير را  قرارداد الجزا منهم  ند و  ما گفت به  كه  بود  ته  گف
 )۲٤۹ص(».الدوله امضاء كردم قرارداد وثوق

 حكميت: فصل هفتم
  آقاي بهزاد نبوي از جانب دولت، مجلس و سران روحاني حاكم بر ايران، زير بار

مه هدآور و موافقتنا قرارداد تع ند  يه ه چ نام بيان به  عًا  كه مجمو لف  اي مخت
از جمله مسائلي كه در متن بيانيه ... الجزاير معروف شد رفت و آن را امضا كرد

ها،  الجزاير آمده است، پذيرش و قبول حكميت است كه بنا به گفته صريح آمريكايي
آقاي سيدمحمود كاشاني سرپرست . اند ها به آنها ديكته كرده بيانيه را آمريكايي

يئت داوران ايراني در ديوان داوري الهه، كه همه اسناد و مدارك را در اختيار ه
بًا اعالم «: گويد داشته صريح و آشكار مي مسؤالن وزارت خارجه آمريكا صريحًا و كت

را زير آن  ها فقط امضاء خودشان ها را ما نوشتيم و ايراني كردند كه اين بيانيه
 )۲٥۳ص(».گذاشتند

  بوي هزاد ن قاي ب تاريخ آ جددًا در  به  ٥۹دي  ۹م كه  عاتي  صاحبه مطبو در م
تواند  ايران نمي«داد تأكيد كرد كه  هاي خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ مي سئوال

ها دل خود را به پنجاه يا شصت برگ كاغذ امضاء شده توسط  در قبال آزادي گروگان
خود از آمريكا  ايه و افزود بايد براي تحقق خواسته .كارتر يا ريگان خون كند

اگر آمريكا بتواند راه ديگري پيشنهاد كند كه متضمن   :نبوي گفت. تضمين بگيرد
. نوعي تضمين قابل قبول براي دولت الجزاير باشد، از نظر ما قابل قبول است



 

 

۳۹ 

 )۲٥٤ص(».چون ما به هيچ وجه به اقوال آمريكا اعتماد نداريم
 رفسنجاني و بخشش اسلحه ،حكميت

 هاي خريداري شده ايران  وي در مورد صحبت به ميان نياوردن اسلحهآقاي بهزاد نب
بس  خواهان، دليل از آمريكا، جهت برمال نشدن قرار و مدارهاي پنهان با جمهوري

نه ست و كودكا مي نادر موال و «: آورد اي  يه ا پس دادن كل باز  يه  چه بيان گر
رد بيانيه، بنده دارائيهاي ايران را تصريح كرده، ولي در جريان مذاكره در مو

با آمريكايي خت  ساخت و پا به  متهم  يران را  كه ا سيعي  شايعات و جواب  ها و  در 
كرد،  ها مي برقراري پل هوايي جهت تحويل اسلحه به ايران در قبال آزادي گروگان

ضمن تكذيب شايعه مزبور، اعالم كرد كه ما به هيچ وجه نيازي به سالح آمريكايي 
كه البته اين نظر ). نقل به مضمون(سالح نخواهيم گرفت نداشته و از چنان كشوري 

اين توضيح از آن جهت است . شود دولت شهيد رجايي بود كه از زبان بنده بيان مي
اي  كه دانسته شود دولت ايران حتي در زمان تصويب و امضاي بيانيه الجزاير كيسه

برپاست، آمريكا به دانست تا انقالب اسالمي  براي سالح آمريكايي ندوخته بود و مي
 )۲٥۷ص(».ايران سالح نخواهد داد

  با امضاي اين توافق، دولت آمريكا با استناد به قوانين داخلي خود كه صدور
حدوديت با م ير را  شورهاي درگ به ك سلحه  برو مي ا مه  هايي رو ستناد ادا به ا ند،  ك

 )۲٥۸ص.(جنگ ايران و عراق، از استرداد اموال نظامي ايران خودداري كرد
 مجلس و حكميت

  آمد كه آقاي بهزاد نبوي اليحه » بخش حكميت، رفسنجاني و بخشش اسلحه«كمي قبل در
دو فوريتي جهت اجازه حكميت، به مجلس تقديم كرد و دو فوريتي آن به تصويب رسيد و 

مجلس در . هايي از مذاكرات مجلس در اين مورد اشاره شود اينك جاي آن است كه به بخش
اما آقاي حسن آيت با «. ، بحث درباره اليحه حكميت را آغاز كرد۱۳٥۹دي  ۲٤تاريخ 

صلح،  ۱۳۹اساس اصل  وي گفت بر. قانون اساسي اخطار قانوني داد ۱۳۹استناد به اصل 
اليحه حل اختالفات مالي و (در اين اليحه . دعاوي و داوري را بايد مجلس تصويب كند

 )۲٥۹ص.(مشخص نيست) حقوقي ايران و آمريكا
 يحات نبوي در مورد حكميتتوض
 اي است كه دولت الجزاير صادر  آن چيزي كه اين جا مطرح است بيانيه«: نبوي گفت

خواهد حكومت آمريكا را در دست بگيرد  كرده و مورد تأييد دارودسته جديدي كه مي
ست به ... ه بوده و  نه  مل پيروزمندا يك ع سي  نه جاسو شغال ال كه ا قديم  ما معت

س پيروزي خود ر ستهاي  با  .يده ا كه  ير را  لت الجزا يه دو ين بيان يروز ا مين د ه
كردم واقعًا ديدم كه از نظر سياسي يك  موافقت دولت آمريكا نوشته را مطالعه مي

ثل آمر قدرتي م يك ابر كه  ست  سالمي ا هوري ا براي جم خارآفرين  عه افت كا را يمجمو
هيچ كدام را  اين چنين به موضعي كشيده كه بيايد يك چيزي بنويسد ولو اين كه

لت  يران دخا لي ا مور داخ من در ا سد  يد بنوي كه بيا قدر  مين  ند ه جرا نك هم ا
ها همه نشان دهنده ضعف  خوب اين... كنم از اين پس دخالت نكنم كنم و تعهد مي نمي
 ۳۰كنيم كه ظرف  كند ما به كليه اتباع آمريكايي اخطار مي اين كه تعهد مي. است

به ا جع  كه را عي  هر اطال قوانين روز  بق  ند واال ط ند بده ند بياي شاه دار موال 
با آن يي  قوقي و جزا مي ح خورد  مي ها بر مه  يك  كنيم، اين كنيم و محاك قع  ها در وا

 )۲٦۲ص(.استپيروزي 
 ها وجوه نقدي  هنوز بعد از بيست و چند سال كه از انقالب كوبا گذشته كوبايي

با وجودي كه . اند بگيرند هاند، نتوانست هاي آمريكايي داشته خود را كه در بانك
هم نكرده سي  نه جاسو شغال ال هيچ رفته ا كه  ند  هم داده ا ست  جا د ند آن يك  ا ند و  ا

ند زده هم لبخ ند خورده  شده. ا يك  خرده نزد سته يك  نوز نتوان لي ه پول  اند و اند 
شان را از بانك ند نقد كايي بگير ين . هاي آمري كا در ا چين و آمري فات  صالً اختال ا

تازه  نه  قرار داده، زمي يار  خودش را در اخت جوري  ين  چين ا كه  ين  عد از ا ب
 )۲٦۳-۲٦٤صص(.بينيم تازه ممكن است به يك نتايجي برسد مي
 بعضي از دعاوي ما هنوز اقامه  :مشاور اجرايي نبوي در مورد دعاوي ايران گفت

ام از جانب دولت ايران هنوز هيچ دعوايي اقامه  جا ايستاده نشده من االن كه اين
اي  شده و به همين دليل بود كه در همين تعهد نامه در رابطه با حكميت ما مادهن

شته عدها  گذا ند ب يران بتوا كه ا گرفتيم  يار را  ين اخت يران ا براي ا كه  ايم 
خواست بگويد دعاوي كه تا به حال به طور  دعاويش را مطرح كند دولت آمريكا مي

ستمر  طرح م بودم هد  طرح خوا بل  ين . بوده قا لس ما ا به مج طًا  حه را احتيا الي
با الجزايري آورده ما االن  يم،  به  ا سري گر يك  كا  لت آمري ستيم دو طه ه ها در راب

صاني مه هايي مي رق ين تعهدنا ضاء ا هت ام صالً در ج ما ا كان دارد  كه ام ند  ها  ك
 )۲٦٤ص.(نرويم

 نكات توضيحي به پاسخ نبوي
 قي در اين رابطه متذكر آقاي دكتر مواليي يكي از حقوقدانان دفتر خدمات حقو
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مربوط به حل و فصل دعاوي، با » اليحه«مصوبه مجلس و «شود، نظر به اين كه  مي
دانان  متن بيانيه در تعارض است و اين يكي از داليل عدم همكاري تعدادي از حقوق

ست بود با د يه  سط . اندركاران بيان يه تو صويب بيان عدم ت يل  به دل صورت  هر  در 
ها  هاي الجزاير، به مشروعيت بيانيه ط اعالمي مجلس با بيانيهمجلس و تعارض شراي

مه وارد مي ند لط ضافه مي» .ك ند وي ا مده«: ك سمت ع ضعف ق به  ستي  ين كا هاي  اي از ا
سان و حقوق ستفاده از كارشنا عدم ا ني برمي مديريتي و  صالح ايرا نان ذي گردد و  دا

 )۲٦٥ص(».اين مسئله به سختي قابل توجيه است
 بسته قرارداد الجزاير را امضا كردند و نگفتند چرا ما به شما تعهد  ها چشم آن

ي بدهيم كه اصلش معين نيست عالوه بر آن آقايان مذاكره كننده و امضاء زبه چي
كننده قرارداد به اين مسئله توجه نكردند كه هر قرارداد خارجي امضاء شده طبق 

ت هم در آن قرارداد مشخص شده حل، حل اختالف و شرايط پرداخ شرايط ويژه خودش راه
يون  يد آن د سد با يون آن فرابر خت د مان پردا تي ز قرارداد وق شرايط  بق  ست و ط ا

پيش كه از  ين  نه ا شود  خت  ست آن پردا به د چي را  سئوال  .ها داد ريش و قي ين  ا
چرا آمريكايي صوالً  كه ا ست  طرح ا سي م يا  ها، ايراني اسا يت و  سمت حكم به  ها را 

به داور  عه  ير مراج قرارداد الجزا متن  ند و آن را در  سوق داد طرفين  ضي ال مر
قرار تأمين قبل  ۱۹۷٦هاي خارجي مصوب  به موجب قانون مصونيت دولت... گنجاندند؟

از صدور حكم دادگاه تنها در صورتي معتبر است كه دولت خارجي صريحًا از مصونيت 
يان خصوصــي طبــق اصــل دفــاع از مصــونيت دولتــي، مــدع ...نظر كــرده باشــد صــرف
و متاسفانه آقايان جاهل . توانستند يك دولت خارجي را تحت تعقيب قرار دهند نمي

مور بين حق  به ا ين  نًا از ا گاهي عل هاي داد پذيرفتن ادعا با  قوقي  لي و ح المل
 )۲٦۸ص.(اند نظر كرده مصونيت خارجي صرف

 اران كه يك حساب تنخواه گردان در آمريكا بوده و مستش«:آقاي دكتر يزدي گفت
صالح مي كه  چه  كايي، آن  سفارش مي آمري يران  تش ا براي ار ستند  لت  دان ند و دو داد

كرده است و حق امضاء و حق  ايران تنها در آن حساب تنخواه گردان پول واريز مي
 ۱٤تا زمان سقوط بختيار يعني  ۱۹٦۸اين حساب جمعًا از سال . برداشت هم نداشته

يارد دالر به اين حساب دولت ايران پول ريخته ميل ۲۱جمعًا ) ۱۹۷۹نوامبر ( ۱٥يا 
ست كم نخ ني ح قاي خمي نب آ گان از جا قاي بازر كه آ مان روزي  فت،  در ه وزيري گر

كنند و قراردادهاي قبلي را لغو  اي امضاء مي نامه ها يك تفاهم بختيار و آمريكايي
ند و مي مي عًا  كن ند جم ست آن ۹گوي لوم ني كه مع بوده  ساب  يارد در آن ح  ۹ ميل

 )۲٦۹ص(.ميليارد را به چه صورت سمبل كردند
  ،در زمان شاه يك قرارداد با ايران بسته بودند كه چهار ناوشكن ايران بخرد

ميليارد و خرده اين پولها پرداخت شده و تمام شده اما اين لوازم  ۳به قيمت 
، وقتـي ايـن  F-16هـا و هواپيمـاي  به ايران تحويل داده نشد مثـل همـين آواكس

يارقرا قع بخت يران در آن مو لت ا ها را دو ين پول ...رداد ها ا به  نه تن ها را 
ساب  هم از آن ح ها  غو قرارداد مه ل مواردي جري كه در  ند، بل پس نداد يران  ا

شده شته  هار  ٥۰۰. بردا يد چ قرارداد خر غو  بت ل نه با نوان نمو به ع يون دالر  مل
 )۲٦۹ص(».اند ناوشكن برداشته

 وزارت پست و تلگراف با : دي عنوان كرده اين استمورد ديگري كه آقاي دكتر يز
 ٦۰۰هزار شماره تلفن به مبلغ  ۹۰۰يك كمپاني آمريكا قرارداد بسته براي نصب 

هــزار شــماره نصــب كــرده كــه  ۳مليــون دالر آن را گرفتــه و  ٤۰۰ميليــون دالر، 
كار نمي كدامش  يه هيچ گراف عل ست و تل ند و وزارت پ حاال او ك كرده،  جرم  عالم   اش ا

در . هاي ايران را توقيف كرده رفته و عليه ايران شكايت كرده و مقداري از پول
 )۲٦۹ص.(شود رگز به اين مسائل اشاره نمياين شرايط ه

  كه از بدو تأسيس تا تشكيل دفتر الهه تا همين دو سال پيش » جعفر نياكي«آقاي
ست كه اسم جالب ا. تقريبًا همه كاره دفتر بود) كه قادر به ادامه كار نبود(

ها بود و حرف و حديث زيادي در خصوص وابستگي ايشان به  ايشان در فهرست ساواكي
يم  شت» شاه«رژ جود دا لب .و شان  جا قالب اي بل از ان سوابق ق مامي  كه ت ين  تر ا

ترين جاي دفتر  هاي وي در حساس ناديده گرفته شده تا از به اصطالح تخصص و قابليت
ها به اشخاص نه چندان  ور در الهه و سپردن مسئوليتتمركز ام... الهه استفاده شود

در كنار اين افراد مشكوك كه . خوش سابقه بيشتر به نفع آمريكا بود تا ايران
انگيزه و  افراد بي. ها را مشاهده نكرديم ما هيچ وقت معجزه تخصص و مديريت آن

بي بي ندگي آرام و  شت دالر و ز شان انبا غه خاطر كه دغد ساني  فاوت و ك طر در  ت خ
 )۲۷۳ص.(دادند اروپا بود، اعضاي اصلي مشاوران دفتر الهه را تشكيل مي

 حكميت يا كاپيتوالسيون وقرارداد الجزاير 
 ها و  هنوز كه هنوز است دست اندركاران ايراني حاضر نيستند كه تمام قرارداد

تمام . آنچه كه در اين رابطه اتفاق افتاده است را براي ملت خود آشكار كنند
برون  اين پرده  يدادها را از  ها و رو گر قرارداد كه ا ين دارد  يت از ا ها حكا
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بات  يان در دوران انتخا هان و ريگان هوري خوا با جم هاني  قرارداد پن ند،  انداز
صدر منجر  جمهوري ايران آقاي بني جمهوري آمريكا كه به كودتا عليه رياست رياست

جمهوري اسالمي ايران شكننده  شد، برمال خواهد گرديد و برمال شدن آن هنوز براي
 )۲۷۷ص.(است

 ريگان -ايران در منگنه دو جانبه كارتر 
 بعد از اين كه كارتر متوجه شد كه با موافقت آقاي خميني حزب جمهوري اسالمي- 

سنجاني شتي و رف يان به ني آقا گان و جمهوري -يع له  با ري هان وارد معام خوا
شت  شده ست ندا مي در د سند محك چون  ما  قرار  نمياند، ا ين  يه ا لي عل ست عم توان

پنهاني انجام دهد و تنها به افشاء كردن آن بسنده كرد و عليرغم اين كه حاضر 
ها قبل از انتخابات بپذيرد و  شد هر چهار شرط ايران را در ازاء آزادي گروگان

هاي خريداري شده را به ايران  ها، اسلحه حتي حاضر شد به محض آزاد شدن گروگان
ضر به رد، مجلس زير سلطه حزب جمهوري اسالمي و دولت و آقاي خميني حاارسال دا

 )۲۷۷-۲۷۸صص(.آزادي به موقع آنها نشدند
 گيري و خسارتهاي عظيم اقتصادي گروگان: فصل هشتم

  بهزاد نبوي براي پاسخ به سئوال نمايندگان و توضيح قرارداد براي نمايندگان
مضمون كه در آينده خواهند گفت من  در جلسه سري مجلس حاضرشده و قريب به اين

كرده وثوق ۱۹۱۹قرارداد  ضاء  له را ام قاي  الدو ست آ خودم خوا يل  يرغم م ام و عل
وي قريب به همين مضمون كه امضاء قرارداد . خميني بود كه من آنرا امضاء كردم

ايكه در مورد خدمات خود به  و در ضمن نامه ۱۳۷۱خواست آقاي خميني بود در سال 
هوري  به رئيسجم سالمي  قاي هاشمي ا قت آ هور و ست  جم شده ا تذكر  شته، م سنجاني نو رف

حالي « ير را در  يه الجزا ضاي بيان مذاكره و ام ير  سئوليت خط مين دوره م در ه
كه جناب باره آزادي گروگان پذيرفتم  نب را در ظرات اينجا شرايط  عالي ن ها در آن 

م مي ظر ا ست و ن طالع از خوا خاطر ا به  ها  ستيد و تن ين )ره(ام دان به ا تن   ،
سب  خود ك يي  سي و اجرا ندگي سيا براي ز خاري  حال افت عين  سئوليت داده و در  م

 )۲۸۰-۲۸۱صص(».كردم
 آقاي بهشتي و سود اقتصادي

 ست به نخ گان  حوم بازر صاب مر پس از انت يز  ني ن قاي خمي قاي  آ وزيري، روزي از آ
گان مي قاي بني بازر براي آ هم  تي  سد وزار ظر گرفته پر قاي  صدر در ن يد؟ و آ ا

ترسم به كسي كه سابقه اداره يك  بنده مي« :گويد بازرگان از آن امتناع كرده و مي
نه ندارد وزارتخا هم  نه را  تب خا بدهم مك قاي » .اي را  ستقيم آ ستور م به د لذا 

ني قاي بني ٥۰-٦۰خمي قالب آ يروزي ان عد از پ قالب  روز ب شوراي ان ضويت  به ع صدر 
 )۲۸٥ص(».درآمد

 زاده عمل كردند و وي چند صباحي كوتاه  كار همچنانكه با مرحوم قطب حزب در اوايل
به عضويت شوراي مركزي حزب درآمد و سپس از منتقدين سرسخت و پروپاقرص حزب گرديد، 

صدر و دوستان وي را نيز به جرگه حزب وارد كنند و در اين  كوشش كردند كه آقاي بني
صدر از پيوستن به حزب، آنها  آقاي بني رابطه بحثهايي نيز شد، اما با وجود امتناع

 )۲۸٥ص(.مجلس خبرگان قرار دادندوي را در ليست نامزدهاي انتخاباتي خود براي 
 شه ني از نق قاي خمي شتي بي آ قاي به ها  هاي آ نه تن حداقل  بود و از وي  بر ن خ

اطمينان خاطر نداشت بلكه از وي چندان دلخوش نبود و به همين علت در آن دوران 
ها، غالبًا از  هشتي براي جلب نظر آقاي خميني نسبت به بعضي از درخواستآقاي ب

قاي هاشمي يق آ مل مي طر سنجاني ع بين . كرد رف ني  قاي خمي لت آ مين ع به ه باز  و 
ست قرار مي ريا قوا بر توازن  حزب  لزوم  جمهوري و  صورت  گذر آن در  تا از ره كرد 

مابين را حل كند اين است  فيسرنخ را در دست داشته باشد و بدلخواه خود، مشكالت 
جمهور را به نمايندگي خود به سمت  صدر رئيس كه آقاي بني ۳۰/۱۱/٥۸كه در تاريخ 

 )۲۸٦ص(.فرماندهي كل قوا منصوب كرد
 مليوني و پشتيباني آقاي  ۱۱صدر با صداقت و صميميت و تكيه بر رأي  آقاي بني

ساخت و مخالفانش  اهر ميديد و در دل داشت، فوري از خود ظ خميني آنچه را كه مي
. كردند وسائل مقابله با وي را فراهم آورند دست وي را خوانده و بيشتر كوشش مي

جمهوري به جنگ حزب جمهوري و روحانيت حاكم برخاست  وي بعد از انتخاب به رياست
و با كنايه و نيش زدن و مواردي هم آشكار به تخفيف و تضعيف آنها پرداخت اما 

نها رابطه گسسته نشده بود و بطوري كه گفته شد در شوراي انقالب رغم همه اي علي
قاي بني عالً آ كه ف بود  شده  يت قرار  تر آ نوار دك شار  خود،   صدر از انت يه  عل

مه لي روزنا ند و قاي بني خودداري ك شاره آ با ا سالمي  نوار را در  انقالب ا صدر آن 
ماه  خرداد  خر  ته آ ضربه ۱۳٥۹هف قع  حزب جم كه در وا به  سوب هوري اي  سالمي مح ا

 )۲۸۷ص(.شد، انتشار داد مي
  گرچه با توضيح مسائلي كه گذشت كمي مطلب به درازا كشيده شد و از اصل مطلب

گيري بود، كمي دور شديم اما  كه بررسي خسارتهاي اقتصادي ناشي از بحران گروگان



 

 

٤۲ 

تر  قاي دك ضع آ تا مو كرد  هد  مك خوا ندگان ك به خوان سائل  ضيح آن م كردم تو كر  ف
شتي سالمي -به هوري ا شت و  ۲٤كه در  -حزب جم بر ٥۹شهريور  ٥ارديبه يب  به ترت  ،

» ما در نتيجه مجازاتهاي اقتصادي با مشكالت روبرو خواهيم شد«گيري  اثر گروگان
و تغيير اين مواضع بعد از » با نگهداشتن گروگانها نفعي عايدمان نخواهد شد«و 
ني در  ۲۰ كه ٥۹شهريور  ۲٦روز يع صوالً «،  صادي  ا سودهاي اقت قدام  ين ا تو ا در پر

برده قرار » ايم هم  ضاوت  مورد ق يد و  سائي درآ طه شنا به حي سانتر  تر و آ به
 )۲۸۸ص.(بگيرد

 ارزيابي پديده جنگ -۱
 در رابطه با آتش افروز  ٥۹بان آ ۸مجلس روز پنجشنبه  سنجاني رئيسرف آقاي هاشمي

انيم كه آتش افروز اين جنگ د ما اين جنايات را مربوط به آمريكا مي«جنگ گفت 
مام  گذاردن ت يار  با در اخت سعودي  ستان  ني اردن و عرب مال آن يع ست و ع بوده ا

مك مي عراق ك به  كس  گرفتن آوا يل  با تحو ستان  خود و عرب نات  ند امكا گر  ...».ك ا
 )۲۹٤ص.(انداخت گرفتيم باز آمريكا اين جنگ را راه مي گروگانها را نمي

 هشدارها-۲
 وقتي كه امام به قم آمدند به امام عرض كردم آقا « :كند قل ميآقاي منتظري ن

عده كرديم قا قالب  ما ان كه  كه هيئت حاال  ست  ين ا سن اش ا شورهاي  هاي ح به ك يت  ن
همجوار بفرستيم و مواضع خودمان را براي آنان تشريح كنيم كه آنها احساس وحشت 

نداريم، من  ما كاري با: ايشان فرمودند. نكنند و با ما هماهنگي كنند آنها 
ايشان در آن زمان . خواهيم دور كشورمان را ديوار بكشيم آقا ما كه نمي: گفتم

ند نداريم ما مي: فرمود ها  با آن كاري  ما  شيم،  يوار بك شورمان د . خواهيم دور ك
ضمنًا شعارهاي تند و تيز عليه آنان داديم و دم از صدور انقالب زديم و آنان را 

كرديم  يك  خود تحر يه  نهعل شعارها زمي مين  سا ه قوع  و ب عراق و و يك  براي تحر اي 
 )۲۹٥ص(».جنگ هشت ساله شد

 اي به  زاده وزير امور خارجه طي نامه مدتي قبل از شروع جنگ، آقاي صادق قطب
بر كه  طالع داد  ني ا قاي خمي حران  آ چه ب بع، چنان ند من صله از چ عات وا ساس اطال ا

گان س گرو كي از هم با ي شور  شود، ك حل ن سايگيري  گي فر ير جن ده و نايگانش درگ
  )۲۹٦ص(.خانمانسوزي خواهد شد

 كه مي ساني  نابراين آن ك بين  ب صدد از  سالمي و در قالب ا شمن ان كا د ند آمري گوي
نين  كا چ كه آمري پذيريم  بدهيم و ب ها  به آن حق را  كه  صورتي  بود، در  بردن آن 

نه مام بها كه ت بود  ما ن بر  يا  شت آ تي دا صد و ني س ق نيم و ها را از وي  لب ك
نه ست خو بها كه بد يا اين ندهيم و  ست وي  يارش داي بد نه الزم را در اخت مان بها

حالتي  نين  كه در چ ست  عي ا شيم؟ طبي خود با يه  هاني عل ماع ج خالق اج گذاريم و  ب
سليم و قل  هان و وطن  ع گرفتن  آزادي خوا نه و  ندادن بها بر  خود را  هان روش  خوا

 )۲۹٦ص.(كردند بهانه از دست دشمن استوار مي
 هاي غيروابسته جهاني واسطه شدند  هاي اسالمي، كشورهاي غيرمتعهد و شخصيت دولت

عربستان به ايران پيغام داد كه نگذاريد، هرچه ما و شما . تا صلح برقرار گردد
نگ  مه ج براي خات ضريم  ما حا شود و  سلحه ب خرج ا يم  كان دار  ٦۰-٥۰پول و ام

هاي مختلف ميانجي صلح با ايران و  هيئت. ميليارد دالر خسارت به ايران بپردازيم
هيئت  ٦۰ماه جنگ در فروردين سال  ٦عراق وارد مذاكره شدند و دفعه آخر بعد از 

آقاي خميني و شوراي عالي دفاع با پيشنهاد آنها . كنفرانس اسالمي به تهران آمد
يت و  ستان و كو صلح عرب عد از  ند و ب قت كرد بود ... مواف قرار  يارد  ٦۰هم  ميل

 )۲۹۷ص(.دالر غرامت به ايران بپردازند
 تحميق از طريق خّراصي -۳
 صاحبه ني در م سين خمي قاي سيدح سالمي در  آ قالب ا مه ان با روزنا سفند  ۲٥اي   ٥۹ا

آقاي رجائي در سخنرانيشان در مدرسه استاد شهيد مطهري گفت كه «: فاش كرد كه 
ما  گر  مر ٦ا كه ا ست از اين تر ا شويم به يروز ب تر پ شويم و ماه دير يروز ب وز پ

عده از اينها «:وي متذكر شد كه» بوسيله يك عده خط انحرافي بوجود بيايد يك 
صدر پيروز بشود و  تر از اين است كه آقاي بنيهگويند كه اگر خوزستان برود، ب مي

كرده حث  ها ب با آن خودم  من  گردد و  حاكم ب يران  طش در ا ها  خ خود آن ام و از 
ان و حتي باالتر از خوزستان يعني نصف ايران برود، گويند خوزست ام كه مي شنيده

شان  كه اي ست  ين ا تر از ا في ) صدر بني(به خط انحرا هاا(و  يده آن به عق ته  ) لب
 )۲۹۷ص(».حاكم بشود

 خواهان آنها را به اجراي طرح  و مدار پنهاني با جمهوري خوف از رو شدن قرار
ست يه ريا تا عل سوق داد كود سرا. جمهوري  ساب  ين ح هوري  نروي ا حاكم جم حاني  رو

جراي آتش يافتن و ا يان  شرف پا بًا در  كه تقري صلح  مذاكرات  مام  به ت سالمي  بس،  ا
مدت  به  نگ را  ند و ج پا زد شت  بود، پ عراق  يران و  نافع  ۸بين ا هت م سال در ج

 )۲۹۸ص(.ادامه دادند... آمريكا و 



 

 

٤۳ 

 الشخورها و دارايي كشور -ج
  كــه گروگانهــا آزاد شــدند و ۱۹۸۱ ژانويــه ۲۰برابــر  ٥۹ديمــاه ۲۹در تــاريخ 

سيد، دارايي ضاء ر به ام ير  حدود  قرارداد الجزا به  يران  يارد  ٥/۱۰هاي ا ميل
 :تقليل پيدا كرد و اين مقدار نيز به چهار حصه مختلف به شرع زير تقسيم شد

ست گزارش نخ سب  يران ح يي ا سيم مي دارا سته تق ند د به چ لس  به مج  -۱« :شود وزير 
نزد با سپرده فدرال رزرو هاي  هادار(نك  طال و اوراق ب لغ ) شامل   ٥/۲به مب

به مبلغ ي يوپايي بانكهاي آمريكاهاي ايران نزد شعب ار دارائي -۲ ميليارد دالر
يارد دالر ٤/۸ كا دارائي-۳ ميل كايي در آمري هاي آمري شعب بانك نزد  لغ  هاي  به مب
 ٤تا  ۱مريكا بين هاي ديگر در آمريكا و خارج از آ دارائي -٤ ميليارد دالر ۲/۲

 )۳۰٥ص(.»ميليارد دالر
 هاي ايران با بهره  از دارائي ۲و۱هاي   اساس توافق و امضاي بيانيه الجزاير قلم بر

اي بنام بانك  ساب وديعهحميليارد دالر به  ٥٥۹/۷ها به مبلغ  متعلقه دلخواه آمريكايي
وگانها صحيح و مركزي الجزاير در بانك مركزي انگلستان افتتاح شد و زماني كه گر

كزي  نك مر يار با فوق در اخت لغ  شدند مب خارج  يران  صلوات از ا سالم و  با  سالم و 
الجزاير قرار گرفت اما همزمان و بطور اتوماتيك اين مبلغ به سه حصه تقسيم و به 

اي بابت  ميليارد آن به حساب وديعه٦۸۸/۳مبلغ  -الف: سه حساب مختلف واريز گرديد
ها در اختيار  ها و غير آمريكايي كايي دولت ايران به آمريكاييهاي سندي پرداخت بدهي

شد  ضيح داده  قبالً تو كه  نان  فت و همچ قرار گر بين  ٥/۳فدرال رزرو  يارد آن  ميل
ميليارد باقي مانده پس از چندين سال  ۱٦۸گرديد و مبلغ ] توزيع[سنديكاها توضيع 

الر ديگر آن به حساب اماني ميليارد د ٤۱۸/۱مبلغ  -ب .در اختيار ايران قرار گرفت
سپرده ختالف  مورد ا بالغ  خت م هت پردا براي وام ج ستان  كزي انگل نك مر ها و  ها در با

بات آمريكايي ين  مطال لت ا شده و دو ته  يران گرف تي ا ستگاههاي دول سوي د كه از  ها 
ميليارد دالر  ٥٥۹/۷مبلغ باقي مانده از  -ج .مطالبات را تضمين كرده پرداخته شود

يارد دالر مي ۸٦۹/۲كه  يران واريز  ميل لت ا شود بعد از آزادي گروگانها به حساب دو
يد لغ . گرد يران  ۰۸٦/٥مب ست ا له اول از د مان وه خاير ارزي در ه يارد دالر از ذ ميل

و بعد از قريب ساليان دراز حسب مصاحبه سرپرست هيئت داوران در الهه . خارج گرديد
مليون دالر به  ۱٦۸+٥۰=۲۱۸گفته شد جمعًا مبلغ از دو رديف الف و ب همچنان كه قبالً 

 )۳۰٦ص.(ايران بازپرداخته شد
 آزادي يكطرفه گروگانها

 زد، حداقل اتفاقي  در صورتي كه دولت يكطرفه دست به آزادي گروگانهاي آمريكايي مي
صادي مي حاظ اقت به ل كه رقم كه  بود  ين  تاد ا با  دارايي ۲و۱هاي  اف كه  يران  هاي ا

ميليارد دالر بود و تنها علت مسدود بودن آن حكم انسداد  ۸ن بالغ بر محاسبه بهره آ
شد و بويژه كه دو  آمريكايي بود برداشته مي ٥۲جمهوري بدليل به گروگان داشتن  رياست

گاهي از دادگاه هيچ داد يف  فوق در توق قم  ظر  ر بق ن تي ط بود و ح كا ن هاي آمري
ديگر و قوانين كشورهاي اروپايي و  دانان بانك مركزي و متخصصين كارشناسان و حقوق

آمريكايي و به موجب اصل دفاع از مصونيت دولتي و معلوم نبودن ماهيت دقيق و حساس 
تأمين در دادگاه هاي  يران در  قرار يروزي ا ها پ عد از آزادي گروگان كا، ب هاي آمري

 )۳۰۸ص(.ها حتمي بود لندن و ساير دادگاهدادگاه 
 از نيروي كارشناسي اليق نيازي فقدان و يا بي: فصل نهم

 رضا نوبري كه تقريبًا از كنترل دولت خارج بوده  رستي عليبانك مركزي، تحت سرپ
مه  كان ادا صوالً ام بود، ا فداكار آن ن كاردان و  ضاي  فردي اع كاري  گر هم و ا

الملل، تيم كارشناسي  از نظر وجود كارشناسان حقوق بين. شد مذاكرات فراهم نمي
دانان جوان به  بود و به رقم همكاري توأم با فداكاري حقوقفاقد امكانات كافي 

ضعف فوق يل  ير،  دل سائل نظ ضي از م شعار، بع ضاعف«اال يت م جه » تابع مورد تو تر  كم
بيني تمام  تيم مذاكره كننده ايراني قرار گرفت و بعدها به علت عدم امكان پيش

ر كلي، تيم كارشناسي هاي فراوان واقع شد به طو  يگير مسائل، اسباب دردسر و خرده
كرد، از شمار انگشتان يك دست تجاوز  وزيري مذاكرات را پشتيباني مي كه در نخست

مراه وارن  نمي به ه شناس  ها كار قط ده بل ف طرف مقا كه  بود  حالي  ين در  كرد و ا
كريستوفر، معاون وزير خارجه وقت آمريكا در طول مذاكرات، در الجزاير مستقر 

 )۳۱۲ص(».كرده بود
 دكتر مواليي كه خود جزو حقوقدانان دفتر خدمات در الهه بوده است و تاحدي  آقاي

مورد  بوي در  قاي ن به آ سخ  بوده در پا سر  يران مي قان ا سور و خف جو سان كه در 
سي مي تيم كارشنا بود  يد ن مده«: گو سمت ع ما ق ضعف ا به  ستيها  ين كا هاي  اي از ا

ذيصــالح ايرانــي  مــديريتي و عــدم اســتفاده از كارشناســان و حقوقــدانان
 )۳۱۳ص(».گردد برمي

 ]نامه اول[مكاتبات بانك مركزي با دولت
 وزير دولت جمهوري اسالمي ايران برادر محترم جناب آقاي محمد علي رجائي نخست ،

آن برادر محترم و پيرو تلفنگرام و  ۱۸/۱۰/٥۹مورخ  ٤۷۳۲٤شماره  ]نامه[ عطف به



 

 

٤٤ 

شماره  مه  گرام و تلگف ۲۳/۱۰/۱۳٥۹مورخ  ۳۰۹۰/٥نا گرام[ن  ۳۰۹۷/٥شماره ] تلفن
سائل را ) ۱۰/۱۳٥۹/۲٤( لي از م صوير ك نك و ت قدامات با گزارش ا مروز،  صبح ا

ضاي سانيده و تقا ضار ر ضي را مي باستح صميم مقت خاذ ت يد ات ستور  .نما جراي د در ا
الذكر، به وكالي ايران و نمايندگان بانك مركزي  ناب مندرج در نامه عطفي فوقجآن

داده شد با وكالي بانكهاي آمريكايي صرفًا  بمنظور دريافت نظرات ن دستور ااير
نك  ين با طالع ا به ا نان را  ظرات آ شكيل داده و ن ساتي ت كايي جل هاي آمري بانك

با صدور دستور اجرائي رئيس جمهوري اياالت متحده، ولي قبل از  -۱ ...برسانند
ي ايران را به حساب ها هاي آمريكا كليه سپرده آزادي گروگانها شعب خارجي بانك

يژه قل مي و ستان منت كزي انگل نك مر ير در با كزي الجزا نك مر نام با كل  اي ب ند  كن
پس از آزادي  -۲ .ميليارد دالر خواهد رسيد ٥تا  ٥/٤مبلغ قابل انتقال به حدود 

بر كرد و  هد  صادر خوا تي  ستور پرداخ يران د كزي ا نك مر ها با ين  گروگان ساس ا ا
تان از محل حساب ويژه مبلغي را كه براي به روز آوردن دستور بانك مركزي انگلس

كا  هاي آمري به بانك شد  كافي با يران  سنديكايي ا سنديكايي و غير هاي  يه وام كل
مود هد ن قل خوا حدود . منت ظور  بدين من تي  لغ پرداخ مين  ۱كل مب يارد دالر تخ ميل

هاي آمري. شود زده مي سبات بانك ترل محا پس از كن يق  قام دق سط كار نك ايي تو با
و اين ارقام را بانكها هنوز در اختيار ما قرار . مركزي ايران اعالم خواهد شد

ند نداده صرار و .. .ا جود ا با و كه  ست  نان ا لي چ ضعيت فع مروز و ين ا بر ا نا  ب
پافشاري برادر محترم آقاي بهزاد نبوي نه دولت آمريكا تاكنون كوچكترين اطالعي 

ود شده و يا توقيف شده ايران داده است و هاي مسد در مورد كميت و كيفيت دارائي
كر مي نه بانك كه ذ فق را  براي توا ياتي  سي ح عات اسا كايي اطال ند در  هاي آمري كن

اند و  اي از ابهام پوشيده شده اند و ارقام فعلي اكنون، در هاله ار گذاردهياخت
ظر مي نمي ند و بن قرار بگير توافقي  نه  ناي هيچگو يد مب ند و نبا كه  توان سد  ر

نچنان را كه آي ا نامه شرايط ابهام، موافقت خواهند در اين بانكهاي آمريكايي مي
هرحال بانك مركزي ايران با تمام ب.. .حاوي هيچ رقم و عددي نيست، بجلو ببرند

امكاناتي كه دارد و با توجه به اينكه گروهي در حال حاضر بطور شبانه روزي در 
د و امشب نيز قرار است تعدادي از آنها بانك مشغول حل و فصل اين موضوعات هستن

يژه سه و ست در جل ته ي نخ سئله گروگان وزيري كمي به م سيدگي  سئول ر شركت  ي م ها 
مورد انم ضيحات الزم در  ند و تو ند، در «ي ئه ده گر ارا موارد دي گزارش و  ين  ا

لت مي ظرات دو فت ن ترم و دريا برادر مح شاد آن  ظار ار ظه  انت هر لح شد و در  با
اي دولت در حد امكانات خود باشد، بديهي است كه ه كه پاسخگوي خواستهآماده است 

وزيري  آنچه در فوق آمد صرفًا در رابطه با دستور آن جناب و كميسيون ويژه نخست
بين بانك حه  سائل مطرو صل م حل و ف مورد  سپرده در  به  بوط  كزي  ها مر نك مر هاي با

يق وقت تهيه و تقديم ضجه به ايي، با توكيهاي آمر ان نزد شعب اروپايي بانكاير
 )۳۱٤-۳۲۰صص(.»رضا نوبري با تقديم احترامات فائقه علي   .شده است

 نامه آقاي نوبري به مجلس
  آقاي نوبري رئيس كل بانك مركزي وقت ايران، چهار ماه بعد از امضاي قرارداد

 كه آثار بعضي از مضار آن آشكار گشته بود،) ٦۰يعني اواخر ارديبهشت (الجزاير 
چهار «: اهم مطالب مندرج در نامه به شرح زير است... نوشت ...اي به مجلس نامه

ضاي  يه«ماه از ام قع » بيان مه«و در وا هزاد » موافقتنا قاي ب سط آ ير تو الجزا
بوي مي تواي آن،  .گذرد ن صريح مح صديق  به ت سي آن و  متن انگلي صريح  به ت

ولت آقاي كارتر بوده است و المللي بين دولت آقاي رجائي و د اي بين موافقتنامه
قرر  علي كه م يران  سالمي ا هوري ا سي جم قانون اسا فتم  تاد و ه صل هف بق ا صل ط اال
مه«. دارد مي له عهدنا مه  ها، مقا هاي بين ،ها نا ها و موافقت يد  قرارداد لي با المل

شوراي  لس  صويب مج لي(به ت سد) م سالمي بر قرر » ا كه م پنجم  ست و  صد بي صل يك و ا
ها و قراردادهاي دولت ايران  ها، موافقتنامه ها، مقاوله ي عهدنامهامضا«دارد  مي

المللي پس از  با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه بين
شوراي  لس  صويب مج لي(ت با رئيس) م سالمي  ست ا قانوني او نده  يا نماي هور  ين » جم ا

مه مي سالمي ب موافقتنا شوراي ا لس  يد مج به تأي ست  سدباي يد ... ر ترم، با لس مح مج
نه تنها با مصوبه » الجزاير  بيانيه«گفت و به صراحت بسيار نيز گفت كه باصطالح 

سالمي  هوري ا سي جم قانون اسا صول  سياري از ا با ب كه  ست بل بق ني ترم منط لس مح مج
ايران در تناقض است، به منافع اقتصادي اين جمهوري لطمه شديدي زده و حاكميت 

وزيري آن را چون  كه مسئولين حقوقي نخست خدوش نموده است و عجباايران را مملي 
شوراي اقانون نا صوب  قانون م غو قنسخ  مورد ل يران در  سالمي ا هوري ا الب جم

اند، تلقي  قراردادهاي زمان طاغوت كه مغاير با قانون ملي شدن صنعت نفت بوده
ند مي لت ب. كن ترم م ندگان مح شما نماي سيار ب صراحت ب ها را ب كهاين فت  يد گ : ا

بر... كا  ست آمري صوالً سيا كه ا ست  ين ا حاكي از ا مده  يه آ چه در بيان عدم  آن
باشد و از اين پس هم به همين ترتيب خواهد بود و بدين ترتيب  مداخله استوار مي
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دولت آقاي رجائي با امضاي بيانيه، هر آنچه را كه درباره مداخالت آمريكا گفته 
كا را موده و آمري كذيب ن ست شده ت كرده ا ير  شرايط  ...!!تطه مورد  ] شرط[در 

» وال شاه معدوم و بستگان ويمباز پس دادن ا«چهارم مجلس شوراي اسالمي مبني بر 
است كه يك دينار هم باز پس گرفته نشده و بيانيه نيز در » اظهر من الشمس«نيز 

شگفتي ستي  كه برا ست  شده ا شته  نه نو نان زيركا مورد آنچ ين  شد آور مي ا بق ط! با
بيانيه قرار است كه اگر اموالي شناسايي گردند و يا بر عليه فردي از بستگان 

هاي  دعوي در محاكم آمريكا شود، فقط با صدور حكم از دادگاه هشاه معدوم اقام
پس داده مي موال  كا ا بدا. شوند آمري شدت  ني از  يك مع به  حال  كه بهر مري  ت، ها

زيور، براي فريب مردم نگاشته  جمالت پرنمايد كه در پس  آور است و معلوم مي خنده
 )۳۲٥-۳۲٦صص...(اند شده

 رياست جمهوري و بيانيه الجزاير
  بطوري كه بعدًا فاش شد موافقت نامه الجزاير شامل سه موافقت نامه جداگانه يا

ها يك » بيانيه«به اصطالح سه  لت تن و ضمايم مختلف آن بوده است كه از طرف دو
. كرد و دو تاي ديگر و ضمايم هرگز انتشار پيدا نكرد آن انتشار پيدا» بيانيه«

سي موافقت متن انگلي كه  گر اين هم دي ته م مين  نك به ه شده و  شناخته  بر  مه معت نا
علت متن انگليسي آن دو امضاء داشته كه از طرف دولت ايران آقاي بهزاد نبوي و 

كا آن را جه آمري ير خار عاون وز ستوفر م كا وارن كري لت آمري طرف دو ضاء  از  ام
متن فارسي بيانيه منتشره را فقط آقاي بهزاد نبوي امضاء كرده است و . اند كرده

المللي است كه يك نسخه آن داراي دو امضاء و  هاي قراردادهاي بين اين از شگفتي
مي لوم  ين مع ضاء دارد و ا يك ام قط  گرش ف سخه دي قرارداد  ن سي  متن فار كه  دارد 

 )۳۳۱ص(.استشر شده براي اغفال ملت ايران منت
 كرد كه  صدر كه در زمان امضاي بيانيه الجزاير و آزادي گروگانها فكر مي آقاي بني

 آقاي خميني در جريان مفاد قرارداد نبوده و حزب جمهوري اسالمي و دولت رجائي مطالب
:  اول خرداد، در پاسخ به سئوالي اظهار داشت ند، درا كرده را از ايشان نيز كتمان مي

ور شد كه مسئله گروگانها به اينصورت انجام شد؟ گفتند جسيدم كه چه چند نوبت پر«
كه، مورد به مورد با امام صحبت كرديم و ايشان موافقت كردند و گفتند بكنيد، همين 

شان  من از اي پيش  مام(دو روز  شما ) ا به  مورد  به  مورد  كار را  ين  كه ا سيدم  پر
جامعه بيان شده بود، احتماالً به  خوب اگر اينها آشكار در. گفتند، امام گفتند خير

آقاي ريگان از آقاي كارتر توانايي  شد و من هم باور ندارم كه اين صورت حل نمي
شت شتري دا قاي ».بي مه بني آ صوري در نا نين ت با چ تاريخ ا صدر  كه در  به  ۲۷/۲/٦۰ي 

ست مده ا سمتي از آن آ شت در ق لس نو يه «: مج ندگان بيان ضاء كن شمي ام قاي ها ناب آ ج
كوشند ديگران و حتي  لجزاير براي سرپوش گذاردن به تخلفات خانمان برانداز خود ميا

اينجانب و مجلس و امام را نيز مطلع در جريان اقدامات خود جلوه بدهند، حال آنكه 
از امام كردم بر آنچه اطمينان داشتم ) ٦۰ارديبهشت  ۲۹(با سئوالي كه همين ديروز 

امام، نه اينجانب و نه مردم و باحتمال بسيار قوي يقين بيشتري پيدا كردم كه نه 
اند و خسارتي كه از  نه مجلس در جريان اقدامات اين آقايان، اسنادي كه امضاء كرده

 )۳۳۲ص(».اند و نيستند امضاي آنان متوجه ملت ايران شده است نبوده
 قاي بني ير آ قرارداد الجزا ضاي  عد از ام تاريخ  ب بار در  لين  براي او  ۱۱صدر 
من ب صاحبه ٥۹ه حران گروگان در م حل ب مورد  سالمي در  قالب ا مه ان با روزنا ها  اي 

فت هم «: گ طوري  ست و  كوچكي ني سئله  ست، م تاريخي ا سئله  يك م ها  سئله گروگان م
من  كه  ست  ين ا شت ا سئله گذ سر م شود از  كردن ب يد  يا تأي كذيب و  با ت كه  ست  ني

در موقع مناسبي بصورت يك  آنچه را در اين مورد واقع شده از ابتدا تا انتها
كرد خواهم  يان  چه ب با آتش» .تاريخ طه  صاحبه در راب مين م سخنان  وي در ه بس و 

تا آنجا كه به من مربوط است «: هايش در كنفرانس اسالمي گفت صدام حسين و دوروغ
مي بس را نمي آتش يرون  شمن را ب يت د با قاطع ن پذيرم  يرون را كه ب عد  يم درانيم ب
 )۳۳۳ص(».حل سياسي راهرويم دنبال  مي
 بهمن انتشار پيدا كرد،باز  ۱٤جمهور در كارنامه اول بهمن كه در روزنامه  رئيس

تصويبنامه هم كه به : ...در آزادي گروگانها و موافقتنامه الجزاير اعالم داشت
اند، در واقع همان روزي رسيده  جمهوري فرستاده بهمن براي دفتر رياست ۲۹تاريخ 

ي قاي وز كه آ ست  ستا كرده ا ضاء  سناد را ام شاور ا كه . ر م بل از آن ني ق يع
ند و  رئيس قانون را ببي با  سالي  صويبنامه ار مان ت باق ه ند انط صت ك هوري فر جم

اما خود . مورد مالحظه قرار بدهد تا احيانًا در صورت وجود خالف آن را اظهار كند
يت توان واقع كه ب ست  مري ني سئله ا ين م حل ا حوه  ها و ن سئله گروگان با م  آن را 

شاند هوي پو يق بحث. هاي و  كه از طر ست  ين ا كار ا ترين  سئله  به ين م هاي آزاد ا
ته توان آنچه مي. براي مردم روشن بشود م وقتي ا گفت همانطوري كه به دفعات گف

و . امروز كاري را از موضع قدرت حل نكرد، ناگزير از موضع ضعف حل خواهد كرد«
ميل و خواست و هوس ابرقدرتي است كه نه در  چنان خواهد شد كه همه چيز در دست

عده قانون و قا ند  شته پايب هد  گذ نده خوا نه در آي حال و  نه در  بوده،  اي 
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 )۳۳٤ص(».بود
 صدر به مجلس نامه آقاي بني

 قاي بني تاريخ  آ كه در  شريح  ...۱۱/۱/٦۰صدر  لس ت براي مج جرم را  عالم  فاد ا م
سمت كه ق ست  ير ا كرده ا قرار ز به  سالمي«: ستهايي از آن  شوراي ا لس  ست مج . ريا

قانون اساسي به مجلس شوراي  ۱٤۰در اجراي اصل  ۱۱/۱/٦۰بطوري كه طي نامه مورخ 
جائي  مدعلي ر يان مح يه آقا شده عل عالم  جرائم ا كي از  شد ي طالع داده  سالمي ا ا

وزير و بهزاد نبوي وزير مشاور تخلف از قانون راجع به حل و فصل اختالفات  نخست
هو لت مالي جم جوه دو ختالس از و شت و ا كا، بردا لت آمري با دو يران  سالمي ا ري ا

سات  شركتها و مؤس فراري،  يان  كايي طاغوت سات آمري باع و مؤس فع ات به ن يران  ا
ورشكسته ايراني است بدين توضيح كه قانون مزبور منحصرًا راجع به اختالفات مالي 

هاي اتباع دولتين نيز دولتين ايران و آمريكا بوده، ولي متهمان آنرا به ادعا
سري داده ند ت شوراي ... ا لس  صوب مج قوانين م سي و  قانون اسا لف از  قام تخ در م

سالمي  ها(ا نه آزادي گروگان شرايط چهارگا له  كرده و ) منجم مل  شتاب زده ع نان  چ
ياز داده ساب امت ست بيح بوده ا يان  گان آمريكائ يران گرو لت ا گويي م كه  ند  ... ا

هاي مسدود ايران موجود در آمريكا در موافقتنامه  ائيمتجاوز از يك سوم از دار
نده  ها در آي كردن آن عده آزاد  بل و قط در مقا شده و ف ته  يده گرف مذكور ناد

كه در (براي استتار جرم بدوًا موافقتنامه را ... موافقتنامه به امضاء رسيده
ه زعـم بيانيه دولت الجزاير ناميدند تا بـ) ناميده شده  Agreementمتن انگليسي 

ضاء رئيس لس و ام صويب مج به ت ياجي  صورتيكه  خود احت شد در  شته با هور ندا جم
ضاء باشد كه به ام بيانيه عبارت از تعهدات متقابل دولتين ايران و آمريكا مي

 )۳۳٥-۳۳٦صص(.نمايندگان آنها رسيده است
 صدر به نمايندگان مجلس نامه آقاي بني

 اب به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي توجه اي خط جمهور طي نامه صدر رئيس آقاي بني
نمايندگان را به متوني درباره مقايسه مصوبه مجلس در مورد شرايط آزادي  گروگانها 

هاي الجزاير و ساير اسناد مربوطه و همچنين وظايف برخي بانكهاي مركزي و  با بيانيه
ست موده ا لب ن كل ج ئيس  صاب ر حوه انت ست. ن ير ا قرار ز به  مه  ندگان «: متن نا نماي

سالمي شوراي ا لس  ترم مج مورد  -۱... مح سالمي در  شوراي ا لس  صوبه مج سه م گزارش مقاي
دولت جمهوري  ۱۹۸۱ژانويه  ۱۹هاي مورخ  شرايط آزادي گروگانهاي آمريكايي با بيانيه

شروط  يك از  كه هيچ به اين ظر  طه ن سناد مربو ساير ا ير و  مردم الجزا يك  دموكرات
ت لس مح مام و مج نه ا لس در چهارگا صوبه مج شروح م مواد م صوص  سالمي و بخ شوراي ا رم 

هاي مذكور و آزادي گروگانها رعايت نشده، و نظر به اينكه خود  جريان امضاي بيانيه
موافقتنامه الجزاير و جريان امضاي آن با اصول چندي از قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ما نمايندگان محترم نسبت قبل از هركس، اطالع ش. ايران در تناقض آشكار قراردارند
 )۳۳۸ص.(ها و تخلفات و جرمهاي مشهوده ضروري است به تناقضات و مغايرت

 درخواست نوار جلسه غير علني
  بدنبال جلسه رسمي غيرعلني مجلس شوراي اسالمي كه به درخواست بهزاد نبوي وزير

لت سه سخنگوي دو شاور و  شته  م ب) ۲۲/۲/٦۰(شنبه گذ لس  طي آن مج شد و  شكيل  ه ت
عالم  ير و ا قرارداد الجزا ها،  سئله گروگان مورد م گزارش وي در  سي  ستماع و برر ا

جمهور  صدر رئيس جمهوري پيرامون تخلفات مربوطه به آن پرداخت، آقاي بني جرم رئيس
سرانجام ... مجلس خواستار دريافت نوارهاي اين جلسه مجلس شد اي به رئيس طي نامه

ئيس جمهور مبني بر دريافت نوار جلسه غيرعلني مجلس در پاسخ به درخواست ر  رئيس
براي خارج كردن اسناد سري مجلس و حتي در : جمهور گفت اي به رئيس مجلس طي نامه

 )۳۳۹ص.(اختيار مقامي و فردي خارج از مجلس قراردادن آنها مجوزي بدست نيامد
 نظرات قبل از اعالم جرم

  لس در مورد لوايح مهمي كه رئيس مج«، ٥۹شهريور  ۲٥بنا به گزارش كيهان، در
فعالً همين مسئله گروگانهاست، اليحه زمينهاي : در دستور كار مجلس قرار دارد گفت

ست سيونها . شهري ا به كمي پيش  ند روز  كه چ ست  لوايحي ا شهري از  هاي  حه زمين الي
بود هد  ما خوا يه  لوايح اول لس و از  به مج گردد  يد بر بًا با ته و تقري در  ».رف

جا قاي ر ستگزارش آ مام  ئي نخ كه ا ست  مده ا لس آ به مج صميم«وزير  ين  ت گيري در ا
يز در  لس ن شتند و مج سالمي گذا شوراي ا لس  هده مج نه را بع ماه  ۱۱زمي بان   ٥۹آ
اساس مصوبه  بر شرايط آزادي گروگانها را اعالم و به دولت ابالغ كرد و دولت نيز

ش خبرگزاري پارس در بنابر گزار« ...».مزبور اقدام و به نتايج مطلوب دست يافت
آقاي رجائي در مصاحبه با روزنامه ژاپني آساهي  ٦۰ارديبهشت  ٤تاريخ دوشنبه 

قاي بني كه آ سئوال  ين  با ا طه  باره  در راب كه در ست  كرده ا متهم  لت را  صدر دو
وزير  مسئله گروگانها اشتباهايي را مرتكب شده است، شما چه نظري داريد؟ نخست

كند و ما آنرا  مسئله گروگانها بصورت قانون نگاه ميجمهور به  رئيس«پاسخ داد 
بينيم كه شروعش يك وضع خاص داشته و حلش نيز وضع خاصي  بصورت مصوبه مجلس مي

العمل است از هر كس لس كه خود تصويب كننده اين دستوردارد و به اعتقاد ما مج
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 )۳٤٦ص(».ديگر صالحيت بيشتر براي بازخواست كردن دارد
 وبه مجلسآقاي نبوي و مص

  عد از  ۲٤سال و بار ديگر بعد از  ۱۱آقاي بهزاد نبوي يكبار بعد از سال، ب
با  طه  كه در راب نايتي  نت و ج فرار از خيا براي  ير و  قرارداد الجزا ضاي  ام

الدوله بود و به  گيري و امضاء قرارداد كه نوع ديگري از قرارداد وثوق گروگان
ز كاپيتوالسيون، دست به توجيهات عجيب قول آقاي دكتر محمود كاشاني نوع جديدي ا

ست، مي بي زده ا يد و غري قي نمي«: گو لس تل صوبه مج نوان م به ع شرط  هار  ين چ شد  ا
شي  نوعي كدخدامن به  بود و  شده  يده ن تدارك د براي آن  قانوني  يرا روال  ز

كند شروط تصويب  نبوي اشاره مي» .شد نمايندگان مردم در قضيه گروگانها تلقي مي
لس نزديك به مواردي بوده كه خواست امام نيز بوده است اما به دليل شده در مج

اينكه مسير عادي مصوبات مجلس را طي نكرده بود و مستقيمًا از كميسيون مربوطه 
 )۳٤۸ص...(شود ه بود، مصوبه مجلس محسوب نميبه دولت ارسال شد

 نوان مي ير ع يه الجزا قد بيان به ن سخ  بوي در پا قاي ن نين آ ند همچ در  -۱ :...ك
حالي كه قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي بطور كلي ابتداء بصورت طرح يا اليحه 

سط نم لس مياتو قديم مج لت ت يا دو لس و  ندگان مج خاذ  ي سي و ات مورد برر شود و 
قرا صميم  سئله  مي رت سي م سيون برر يه كمي صورت نظر به  صرفًا  مذكور  صوبه  يرد، م گ

ست بوده ا طرح  لس م ها در مج صوب م -۲ .گروگان پس از جقوانين م سالمي  شوراي ا لس 
ست هاد ريا به ن يد  يق رئيس تأي عالم و از طر لت  جمهوري ا به دو جراء  هت ا هور ج جم

ادي گروگانهايي كه توسط زگيري و يا آ باالخره آيا اصوالً گروگان -۳ .شود ابالغ مي
اب هيچ دولتي به حس» وظيفه قانوني«توانست  شوند، مي مردم نگهداري و كنترل مي

نًا مي سالمي قانو شوراي ا لس  صوالً مج يا ا يد و آ جراي  آ به ا لزم  لت را م ست دو توان
 ۱۱/۸/٥۹الذكر، مصوبه مورخ  با توجه به موارد فوق -٤... اي بكند؟ چنان مصوبه

كه (صرفًا يك اعالم نظر، اعالم موضوع و رهنمود مجلس شوراي اسالمي به دولت بود 
بايست در  توانست و مي كه دولت مي) به مجلس است) ره(خود مبتني بر رهنمود امام 

قدام  ئي ا سب اجرا شهاي منا خاب رو به انت سبت  خود ن شخيص  به ت هارچوب آن  چ
 )۳٤۸-۳٤۹صص(».كند
 گروگانها به مجلس شوراي اسالمي واگذار شده بود، مجلس در  هلنظر به اينكه حل مسأ
ماه  ۷ باره گروگا ٥۹مهر گو در حث و گفت خود ب سه علني  نها را آغاز كرد و در در جل

مذاكرات مجلس در اين رابطه بود كه . دنباله آن را ادامه داد ٥۹مهر  ۸جلسه علني 
يا نه؟ مجلس به اين نظر ] بگيرد[آيا مجلس خود بايد حل مشكل را برعهده بگيريد 

ما . كنيم رسيد كه چون مجلس قوه اجرائيه نيست و ما خود با شيطان بزرگ مذاكره نمي
وقتي در مجلس تصميم گرفته شد . كنيم جلس شرايط آزادي گروگانها را معين ميفقط در م

شرايط  لس  ندآكه مج يين ك ها را تع شرايط آزادي . زادي گروگان يين  شنهاد تع پي
...  اي نهاده شد گروگانها و كم و كيف آن به وسيله نمايندگان برعهده كميسيون ويژه

آبان  ۱۱آزادي گروگانها را در تاريخ  در كميسيون طرح آماده شده پيشنهاد و شرايط
به جلسه علني مجلس شوراي اسالمي آورد و پس از بررسي نمايندگان موافق و مخالف  ٥۹

و حك و اصالح طرح كميسيون، در همان جلسه علني به رأي گذارده شد و از تصويب مجلس 
 )۳٤۹-۳٥۰صص(آيا طرح چيزي غير از اين است؟.. .گذشت

  گويد كه مصوبه مجلس  كند و طبق آن مي نبوي به آن استناد مياصل ديگري كه آقاي
صل  ست، ا ست ۹۳قانون ني صل . ا ين ا مياا لي «: دارد شعار  شوراي م لس  سالمي(مج ) ا

بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه 
 )۳٥۰ص(».فر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبانن ٦يندگان و انتخاب انم
  تشبث ديگر آقاي نبوي كه مصوبه شرايط آزادي گروگانها، قانون نيست، اين است

جمهوري اعالم و  قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي پس از تأييد به نهاد رياست«كه 
و از جمله يكي از موارد  ».شود جمهور جهت اجراء به دولت ابالغ مي از طريق رئيس

ايان نبوي و رجائي شركت در توطئه حزب جمهوري اعالم جرم رياست جمهوري عليه آق
اسالمي و مجلسيان تحت امر است كه از زد و بند حزب با جمهوريخواهان و ريگان 

ند و مي گاه بود با  آ قانون  بق  ها، ط قانون آزادي گروگان صورتيكه  ستند در  دان
ضاي رئيس شود مي ام بالغ  لت ا به دو هور،  بر جم ستي،  ست  باي صد و بي صل يك ساس ا و ا

ست ضاي ريا به ام هم  ير را  قرارداد الجزا قانوني وي  پنج  نده  يا نماي جمهوري و 
برسانند و مطمئن شده بودند كه ايشان چنين قرارداد اسارت بار خانمان سوزي را 

 )۳٥۱ص.(امضاء نخواهد كرد
 حاصل سخن

 گيري و تحقير كاركنان سفارتشان و سوزاندن و پاي  مردم آمريكا كه بر اثر گروگان
كردن پرچمما شده ميشل  ير  خود را تحق كارتر  ان،  يز  مدت ن ين  طول ا شتند و در  پندا

شكست شده بود و تا  باجمهورشان هر بار كه وعده آزادي آنها را داده، مواجه  رئيس
به  لذا  سازد،  ها را آزاد  بود، گروگان سته  باتي نتوان غات انتخا خر تبلي هاي آ روز

كه آنها را از اين تحقير و سرشكستگي برهاند گشتند  دنبال شخصي قلدر و قدرتمند مي
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شته،  كه دا طي  ست غل خاطر سيا به  كارتر را  سته  كه پيو گان  صه را در ري ين خصي و ا
 )۳٥٤ص(.در لحظات آخر به وي روي آوردند كرد گيري معرفي مي مسئول گروگان

 ت اي در سم ماه اول جنگ تحميلي آن را به نحو شايسته ۷-۸ول طصدر كه در  آقاي بني
فرماندهي كل قوا، رهبري كرده و دشمن را از بسياري از اراضي اشغالي بيرون رانده 

ميليارد دالر و  ٦۰-٥۰بود و طرف مقابل چند بار پيشنهاد صلح و پرداخت غرامتي حدود 
الجزاير را كرده بود و حتي عربستان سعودي كه پيغام  ۱۹۷٥حاضر به پذيرش قرارداد 

ذاريد كه هر چه ما و شما پول داريم خرج اسلحه بشود داده بودند صلح كنيد و نگ
 )۳٥٦ص(.ناديده گرفتند و آن را رد كردند

 هايي كه از زمان اشغال سفارت  اگر اقتصاددانان و كارشناسان به بررسي خسارت
خيز خليج فارس وارد شده  هاي ايجاد شده كه بر كشورهاي نفت آمريكا بر اثر موج

آيد، دود از سر انسان  از خسارت ببار آمده بدست ميبپردازند، ارقام نجومي كه 
خود مي با  يد و  يد برميآ گان: گو طراح گرو مار و  تًا مع يا حقيق هداري  آ گيري و نگ

...  روز و بنحوي كه اجراء شد، كار خود آمريكائيان نبوده است ٤٤٤آنها بمدت 
شبهه شك و  باقي نمي جاي  صلي  اي  ماران ا حان و مع ستي طرا كه باي شغال گذارد  ا
گان قرارداد  سفارت و گرو ضاي  پذيرش و ام با  شان  ها و آزادي هداري آن گيري و نگ

الجزاير، در دست بيگانگان بوده و ايرانيان خواسته و يا ناخواسته، آلت فعل و 
 )۳٥٦-۳٥۷صص(.مجري چنين طرحي قرار گرفته باشند

 ست عواملي و د چه  سيله  به و نه و  يان چگو كه ايران ما اين ستقي ا يا هايي م م و 
ناكي در غلطيده نين دام خطر يك چ ستقيم در  ست غيرم باقي ا نان  ما همچ ند، مع . ا

گان شجويان گرو هده دان به ع ير  سمت اخ ستي و  ق به در خود را  عات  كه اطال ست  گير ا
بنابراين با وجود همه آنچه كه گفته شد، هنوز كار تمام نشده . تمام عرضه كنند

ش ست و  يده ا حل نگرد لي  طور ك ما ب هاني و مع بط پن سناد روا كه ا ماني  تا ز ايد 
با بنيادگر كا  هان آمري يان و جمهوريخوا يريگان كا ا نب آمري يه از جا يت فق ان وال

 )۳٥۷ص(.عما همچنان الينحل باقي بمانداز پرده اسرار دولتي خارج نشود، م
 

 نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
شغال  هه از ا سه د به  يك  شت نزد عد از گذ سط  سفارت ب هران تو كا در ت آمري

هاي غربي  آيد بالفاصله رسانه دانشجويان، هر زمان سخن از اين اقدام به ميان مي
قررات بين ضوابط و م قض  سئله ن طرح مي م لي را م كت . سازند المل جه حر ين و گاه ا

شود كه بر ساير ابعاد اين ماجرا سايه  اي پررنگ مي اعتراضي دانشجويان به گونه
ندزا مي عدها گويي  كا،  پا و آمري عي ارو باط جم سائل ارت يين و ساس تب اي  د؛ برا

سر  صرفًا از  كه  لي، بل عرق م به  ندي  شه و پايب كر و اندي نه از روي ف شجو  دان
ماجراجويي به چنين اقدامي دست زدند و هيچ واقعيتي قبل و بعد از اين رخداد 

كه اگر  كند؛ در حالي نميتر  تر و گسترده هايي به مراتب وسيع شكني حكايت از قانون
حساسيت دانشجويان را به عنوان بخشي از اقشار ملت ايران در قبال سرنوشت كشور 

هاي واشنگتن را به  شكني خويش در تسخير سفارت آمريكا غيرقانوني بخوانيم، قانون
تاي  عد از كود بويژه ب لت،  يك دو نوان  چه مي۳۲مرداد  ۲۸ع ناميم ،  ؟ توانيم ب

عد از ب كا ب به آمري ستقيم،  لت م يق دخا يران از طر لت ا قانوني م لت  ندازي دو را
له حركت نه  هاي مداخ نوع و  جويا سيار مت عاد ب يران، اب عه ا لف جام شئون مخت اش در 

آشكاري داد تا حدي كه حتي خيزش سراسري ملت عليه دخالت بيگانه در سرنوشت خود 
رانيان بر آن بود كه البته تصور عموم اي. نتوانست به اين روند تلخ پايان بخشد

با آمريكايي نه  خورد بزرگوارا خويش  بر كردار  ها از  كه آن شد  هد  جب خوا ها، مو
دو كشور با به رسميت شناخته   شرمنده و نادم شوند و دور جديدي از روابط بين

ا به گواه واقعيت  شدن استقالل  ٥۷بهمن  ۲۳هايي كه از روز  ايران شكل گيرد، اّم
با آن مواجه شد، چنين تصوري بسيار خوشبينانه بود؛ غائله  اين ملت به پا خاسته

هاي  شبكه مهره. كردستان با شايعه تخليه ذخيره گندم استان از اين روز آغاز شد
همچون شيخ عزالدين (باسابقه ساواك و عناصر محلي كه سالها در خدمت آن بودند 

ض كردي به ايجاد و طيفي از افسران فراري ارتش شاهنشاهي با لباس معو) حسيني
ند ني پرداخت صيت. نگرا عدد شخ سفرهاي مت تي  بل، ح يت در مقا چون آ بارزي  ا  هاي م

سخير  تش و ت سالح ار لع  هدف، خ يرا  هد؛ ز بات بكا ست از التها قاني نتوان طال
هايي هدفمند به اين ترتيب  ناامني. ها بر اساس يك سناريوي هدايت شده بود پادگان

هاي  ها حزب سياسي جديد از زمين روييدند و با ارگان دهسراسر كشور را فراگرفت؛ 
طلبانه در مناطق  سازان و طراحان شعارهاي تجزيه اي خود به صراحت از آشوب رسانه

ها را مربوط به  ا طالقاني نبود كه اين غائله اين فقط آيت. كردند مختلف حمايت 
شدگانش مي يت  كا و ترب كات آمري يرا تحر كه در ا ست، بل يده دان مردم عق ثر  ن اك

هاي گرگان،  هاي سيستان و بلوچستان، تركمن داشتند كه عرب زبانان خوزستان، بلوچ
توسط قدرتي كه بيشترين لطمه را از استقالل اين مرز و ... هاي آذربايجان و آذري
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يكي از  -خانم معصومه ابتكار . شدند ديد به وادي ناآرامي و آشوب كشانده  بوم مي
ايران پيش از «: نويسد در اين زمينه مي -ال در تسخير سفارت آمريكادانشجويان فع

بود نده  سر گذرا خي را از  مرداد . آن، دوران تل سط ۱۳۳۲در  كه تو تايي  ، كود
قدرت  به  شاه را  كرد،  سرنگون  صدق را  تر م لت دك شد، دو حي  سيا طرا سازمان 

. ز ميان بردبازگرداند و اميد به ايجاد يك نظام دمكراتيك مستقل را يكسره ا
احساس نيرومند عشق و عالقه . پرداختيم براي استقالل واقعي بايد بهاي سنگيني مي

هاي انقالب و نيز ايران به عنوان سرزمين مادري، و به ملتي آزاد، قلب و  به ارزش
داد كه بايد به  مطالعه تاريخ كشورمان به ما نشان مي. ذهن ما را پر كرده بود

لجوجانه و قلدرمآبانه دولت آمريكا در مواجهه با انقالب  گرايش. سرعت عمل كنيم
نه كه گزي بود  ساخته  شن  سئله را رو ين م سالمي ا نداريم ا نداني  سخير، (» هاي چ ت

معصومه ابتكار، مترجم فريبا ابتهاج شيرازي، انتشارات مؤسسه اطالعات، چاپ اول 
 )٦٥، ص۷۹
كا، شمارش معكوس براي همه در اين انديشه بوديم كه با پذيرش شاه در آمري«

شديم و اين بار  دوباره به همان سرنوشت دچار مي. كودتاي ديگري آغاز شده است
بايــد ايــن رونــد بازگشــت ناپــذير را معكــوس . ديگــر بازگشــتي در كــار نبــود

 )٦٦همان، ص(».كرديم مي
از رخدادهاي اطرافشان غلط بود؟ از  ٥۸آيا اين گونه تحليل دانشجويان در سال 

ه آمريكا با توسل به ترفندهاي مختلف يكبار نهضت ملي شدن صنعت نفت ملت آنجا ك
هر نوع تحركي  ٥۷كرد كه بعد از بهمن  ايران را به شكست كشانده بود منطق حكم مي

صد  بااليي ر سيت  با حسا كا  يت آمري شت  با محور تايي سرنو گر كود بار دي تا  شود 
ستكم در شرايط كنوني كه خاطرات د. استقالل اين سرزمين را با چالش مواجه نسازد

نيز نقش داشتند  ۱۳۳۲بسياري از افراد وابسته به آمريكا كه از قضا در كودتاي 
. محك زد ٥۸آبان  ۱۳توان تيزبيني جنبش دانشجويان را قبل از  منتشر شده است مي

براي نمونه شعبان جعفري در پاسخ به سئوالي در مورد تحركاتي با محوريت آمريكا 
كرديد؟  بعد از انقالب مدتي هم به تركيه رفتيد؟ آنجا چكار مي«: كه بر اينمبني 

آريانا خدا بيامرزد ] ارتشبد بهرام[تو آمريكا بودم كه برام از طرف «: گويد مي
رفتم تركيه و باهاش مدتي همكاري . پيغوم آوردن كه برم تركيه با همام كار داره

اي براي ما گرفتن  يه خونه. گشتيم و برميرفتيم ازمير و اونجاها  بعدش مي... كردم
اميري بود، سرهنگ امير نور بود كه اينجا مرد و يه ] حميد[سپهبد ... بودن ديگه

صه بودن و خال گارد  سراي  تا از اف ند  مدن از . چ يواش ميو يواش  سرا  ين اف عد ا ب
نور نورو او نارو مي. اي شون  اي جا به كه،  كنم  عرض  شما  خدمت  مدن،  ستن ميو خوا

هاشون  كردن و به خونه ظهرام، به حساب با كاميون غذا درست مي. دن و ايناميدا
مينوسپهر اونجا بود كه ميره با ] عبدي[تيمسار . ميدادن، خيلي راه افتاده بودن

گيرن ميارن و خالصه شلوغي  گشتاسب پسر آريانا كشتي تبرزين مال ايرانو رو آب مي
اسدارام تو رضائيه به دست اينا كشته راه انداختن يه چند تا از اين  پاسدار م

شن سحق ... مي به ا بدم  كي رو  سرائيل ي برم ا كه  من داد  به  مه  تا نا نا دو  آريا
راد » .برو پيش راد«: يه كاغذم داد گفت! آهان. ام بدم به غوري نرگسرابين، يكي

اگر ارتشبد آريانا آنجا :)س... (اش عين كاخ سفيده؟ شناسين؟ همونكه خونه رو مي
خاطرات شعبان (».گفتن چند هزار نفر اهي يا گروهي داشت، چند نفر بودند؟ ميسپ

 )۳٥٤-٥، صص۸۱جعفري، به كوشش هما سرشار، نشر آبي، سال 
. همين ميزان نيرو را پاليزبان در مرزهاي مشترك عراق و ايران گرد آورده بود

يروز عد از پ صله ب كه بالفا سازندگي را  هاد  هاي ج تي نيرو عت ح ين جما قالب ا ي ان
شتافتند به اسارت  هاي روستاييان به ياري آنها مي ماندگي اسالمي براي جبران عقب

رساندند؛ البته تجمع اين ميزان نيرو  آوردند و به طرز فجيعي به شهادت مي درمي
بدون شك، فقط به منظور شرارت نبود؛ زيرا ماموريت ناامن ساختن داخل كشور را 

چند   هده داشتند، اما گوياي اين مسئله بود كه تجمعهاي متنوع داخلي برع گروهك
هزار نيروي نظامي در چندين نقطه مرزي و فعاليت گسترده كشورهايي چون اسرائيل 

مخ،  مرداد نيز نقش داشتند و تحركات عواملي بومي چون شعبان بي ۲۸كه در كودتاي 
يرد نمي صورت گ كا  با آمري ماهنگي  بدون ه ند  چ. توا يان آن ين م ست  ه ميدر ا توان

انرژي مضاعفي به نيروهاي طرفدار سلطنت بدهد اعالم پشتيباني آشكار واشنگتن از 
در اين دوران اين شائبه ميان درباريان و افسران وفادار . محمدرضا پهلوي بود

ها به مانند گذشته از حمايت سياسي غرب  به ديكتاتوري ايجاد شده بود كه پهلوي
آوردن . ر موجبات سردرگمي آنها را فراهم آورده بودبرخوردار نيستند و همين ام

ها و  محمدرضا پهلوي به آمريكا به بهانه معالجه، روحيه مضاعفي به شعبان جعفري
كه عواقب ادامه حمايت آشكار واشنگتن  داد؛ لذا با وجود اين هاي فراري مي ساواكي

بل پيش تاتور قا ظور  از ديك به من يت  سفيد در نها كاخ  بود،  ني  سجام بي جاد ان اي
بيشتر بين نيروهايي كه داخل و خارج از ايران گرد آمده بودند، محمدرضا پهلوي 
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قال داد كا انت به آمري شدگان . را  يت  ستگان و ترب براي واب قدامي  نين ا يام چ پ
اي به آنها براي گرد آمدن در  واشنگتن در ايران كامالً روشن بود و انگيزه ويژه

در چنين شرايطي وظيفه دلسوزان به اين مرز . داد مي ...پاكستان، عراق، تركيه و
كه هر نوع تعللي در دفاع از استقالل كشور نابخشودني  و بوم چه بود؟ با لحاظ اين

ست، چنان صيل ا هاي تح مروز نيرو هه  كه ا كنش الزم  ۳۰كرده در د شتن وا يل ندا به دل
مه آگاهان به تاريخ اند و از نگاه ه مرداد مورد سرزنش ۲۸سازي كودتاي  براي خنثي

صادي،  جددًا بر همه شئون اقت قرن م بع  معاصر اين غفلت موجب شد بيگانه براي ر
 ٥۸بدون شك اگر در سال . سياسي، نظامي، فرهنگي و اجتماعي ملت ايران مسلط شود

هاي آتي مورد  كردند همواره از سوي نسل نيز اقشار دانشگاهي و پيشتاز غفلت مي
ها مهمتر از استقالل و حفظ  ه صورت منطقي هيچ چيز براي ملتب. شدند پرسش واقع مي

شود آيا به  در شرايطي كه به احتمال قوي اين سرمايه در خطر واقع مي. هويت نيست
نيم مي بدع آ خود م كه  قوانيني  قض  نه ن به  بها شد؟  ستقالل  فاع از ا مانع د توان 

ويان به سفارت آمريكا توانيم با اين استدالل كه ورود دانشج عبارت ديگر، آيا مي
هاي مردمي قابل تحسين در  المللي بود، حساسيت غيرقانوني و مغاير با مقررات بين

در اين » گيري و جانشينان انقالب گروگان«قبال استقالل كشور را تخطئه كنيم؟ كتاب 
 . زمينه پاسخ روشني براي ارائه ندارد و دچار سردرگمي محسوسي است

به كانون  نويسنده اين اثر، يعني آقاي جعفري، گاهي دانشجويان را در تعرض 
داند و گاه آنان را به دليل نقض قوانين  ها عليه استقالل ملت ايران، محق مي فتنه
البته آنچه موجب شده است كه آقاي . دهد المللي به شدت مورد سرزنش قرار مي بين

ضع ر ند مو سالمي نتوا قالب ا مه ان سردبير روزنا نوان  به ع فري  قي در جع شن و دقي و
داشته باشد، در هم آميختن موضوعات مختلف  ٦۰تا  ٥۷برابر تحوالت سياسي سالهاي 
صدر  كه اين تحوالت سرانجام به پيوند خوردن آقاي بني با يكديگر است، به ويژه اين

اين درهم . با مجاهدين خلق و خارج شدنش از طيف پايبند به مصالح ملي منجر شد
ن نويسنده محترم را در مقام روايتگر آن دوران دچار نوعي آميختگي سياسي اكنو

شفتگي مي ند آ صر  ك تاريخ معا شنگر  ثر را رو ها ا نه تن نده  ين رو خوان ؛ از ا
هاي پر فراز  ها را حاكم بر روايتگري رخدادهاي اين سال بيند، بلكه حّب و بعض نمي

شيب مي بد و ن ضع آن. يا كاس دادن موا گام انع فري هن قاي جع قاي رو  آ خود و آ ز 
اما هرگاه موضع . كند صدر، حركت دانشجويان را اقدامي قابل تكريم قلمداد مي بني

دهد، دشمني و عداوت بر همه  امروز خود و طيف روزنامه انقالب اسالمي را بازتاب مي
براي نمونه، . افكند هاي قابل تكريم تاريخي سايه مي چيز حتي مصالح ملي و واقعيت

ها حق دارند به هر قيمتي از  كه ملت صدر را در مورد اين اي بنيروز آق  موضع آن
گونه  استقالل خود دفاع كنند در نامه ايشان به رئيس مجمع عمومي سازمان ملل اين

دانيد كه اگر سفارت ايران در  آقاي رئيس، شما نيز چون ما مي... «: خوانيم مي
كا در  سفارت آمري مره  له روز هزار مداخ يك از  كا  يران را ميآمري مردم  ا كرد 

حق مي خود  كا ب ستگاه  آمري مين د ند و ه بر كن خاك برا با  سفارت را  ند آن  داد
آفريدند كه  شدند و شگفتني مي تبليغاتي شب و روز به ستايش آمريكاييان مشغول مي

و ترديد ندارم كه شوراي . هاي خويش است اين ملت تا كجا نگران استقالل و شخصيت
) ۱۱۰ص(»...كرد تحد نيز بر ضد اين اقدام قطعنامه صادر نميامنيت سازمان ملل م

كه  ست  حدي ا به  سالمي  قالب ا مه ان سوي روزنا شجويان از  كت دان كريم حر يد و ت تأي
قاي بني مام آ كت ا يروي از حر به پ يزان دخالت -صدر  شدن م شخص  عد از م هاي  كه ب

شوب كا در آ قاي خوئيني آمري لي، آ ن هاي داخ نوان نماي به ع يان ها را  خود در م ده 
طي حكمي آقاي جعفري را رابط خود با دانشجويان تعيين  -دانشجويان انتخاب كرد

برادران عزيزم آقاي محمد جعفري : صدر بدين شرح است متن حكم آقاي بني«: نمايد مي
شود كه دائم با شما در تماس باشد و هر وقت مطلبي بود كه الزم ديديد  معرفي مي

البته ترتيبي داده شود . گردم با ايشان در ميان بگذاريداينجانب از آن آگاه 
شان به  كه ايشان تلفني در دسترس داشته باشند که هر وقت کاری بود وسيله اي

القاعده آقاي جعفري در  علي) ۱۰٤ص(» ۲۸/۸/٥۸صدر  ابوالحسن بني. اطالع شما برسد
دانست  منفي نمي المللي و آن روزها نه تنها حركت دانشجويان را نقض قوانين بين

هاي آمريكا را خنثي ساخت به شدت مورد تكريم قرار داد؛  بلكه از اين رو كه فتنه
شجويان  مع دان به ج كم  ين ح با ا سط  لذا  شده تو جاد  مومي اي بط ع ست و در روا پيو

وي همچنين در فراز ديگري به اين امر معترف است كه . شد آنها در سفارت مستقر 
با توجه به پيروزي و انقراض «: افشاي مداخالت آمريكا شد حركت تسخير سفارت موجب

اي  رژيم سلطنتي در ايران و استقرار رژيم جمهوري، كشور در شرايط انقالبي ويژه
سر مي مه در  به  براي محاك فراري  شاه  ندن  ستار برگردا بي خوا مت انقال برد و حكو

ظاهراً  ناه داده و  شاه پ به  كا  حالتي آمري نين  بود، در چ شور  شجويان در  ك دان
اين مسئله كه در ابتدا . زنند اعتراض به پناه دادن شاه دست به اشغال سفارت مي

اي مساعد براي مطرح كردن مداخالت آمريكا در ايران و جنايات شاه و رژيمش  زمينه
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سئله  حل م بال  كا، در ق بود و آمري فراهم آورده  هان  مومي ج كار ع براي اف
يازهاي مهمي به ايران شد اما نظر به اينكه قرار گيري حاضر به دادن امت گروگان

شود گره آن  اي كه مي بوده كه رژيم ديكتاتوري و ناتوان ايران در مورد هر مسئله
هاي مختلف زده شد تا  را با دست باز كرد، آنرا با دندان باز كند، دست به بازي

سرطاني عليه  اي كه در ابتدا داراي نكات مثبتي براي كشور بود به يك غده مسئله
 )٥۷ص(».كشور تبديل گردد

مي اين يان  فري ب قاي جع فراز آ ين  كه در ا نه  به  گو كا  سفارت آمري سخير  دارد ت
مه حركت ماهنگي ه كانون ه نوان  شان در  ع ته اي بوده، الب بت  ني، مث ضد ايرا هاي 

اي درخور تأمل  ها معترض است كه اين نكته ادامه به نوع حل و فصل مسئله گروگان
 .به داليل آن در ادامه خواهيم پرداختاست و 

اگر حركت دانشجويان توانست مصالح ملي و در رأس همه استقالل را تأمين نمايد 
قاي بني هت آ بدين ج قدام  و  ين ا ها از ا نه تن عه  حاد جام ساير آ چون  يز هم صدر ن

اي از سوي خود براي استقرار در سفارت تعيين نمود، چرا  دفاع كرد، بلكه نماينده
قرار  از له  مورد حم شجويان  مام از دان يد ا عارض، تأي ضعي مت سنده در مو سوي نوي
آقاي خميني كه انقالب به آن شكوهمندي كه همه  البته از رهبري نظير «: گيرد مي

سلطنت  ياد  شه بن شته و ري شركت دا لت در آن  با  ۲٥۰۰م ند  يران ك ساله را در ا
المللي، مصونيت سياسي  هاي بين قكارمند سفارت كه بر اساس ميثا ٥۰گروگان گرفتن 

ساده مي سهل و  ستند و  شور ه خل ك لت در دا جازه دو با ا ند و  ها را  دار شود آن
كه توهين به كشور و » آنرا انقالبي بزرگتر از انقالب اول خواند«گروگان گرفت، 

بود يرممكن ن مالي غ نين اع ست، چ لت ا كه . م ست  ست، اين شگفتي ا يه  چه ما ما آن ا
ها با تجربـه كـردن چنـين اعمـالي از خمينـي و ها، ملي مذهبي ملي خواهان، آزادي

 )  ۱۲۸ص ( ».آمدندروحانيون به خود نمي
ناقض را مي ين ت سخ ا عداوت پا ست در  مروز  باي سي ا با  هاي سيا فري  قاي جع آ

صيت كرد شخ ستجو  مؤثر در آن دوران ج شت اين. هاي  عان دا يد اذ كرد به  با نه روي گو
نها كارگشا نيست، بلكه بيش از ديگران شخص راوي را گرفتار موضوعات تاريخي نه ت

هاي  هنگامي روايتگري. كند که رهايي از آن به سهولت ممكن نيست كالفي سردرگم مي
گان يان گرو فري از جر تاريخي مي جع يان  گيري، ارزش  شان و جر ضع اي كه موا فت  يا

 روشن و شفاف بيان روزنامه انقالب اسالمي در زمان وقوع آن حادثه تاريخي كامال
ته مي يل و ياف به دال نا  يدگاه آن روز ب ير د صورت تغي به  شد و در  لل آن  هايي، ع

سازد چرا  اّما آنچه پيش روي خواننده قرارگرفته روشن نمي. رسيد اطالع خواننده مي
كند خود را  در فرازي حركت دانشجويان به حدي قابل دفاع است كه نويسنده سعي مي

المللي آن چنان پررنگ  ازد و در فرازي ديگر موضوع نقض قوانين بينبه آن نزديك س
مي مي سوال  ير  شجويان ز مام از دان يد ا سايه آن تأي که در  قاي . رود شود  يا آ آ

شود كه حركت دانشجويان چنين  جعفري به عنوان سردبير يك روزنامه بعدها متوجه مي
شان اين موضوع را که سفارت هاي جديد اي كه يافته تبعاتي نيز داشته است يا اين

كند؟ در  بوده نفي مي ٥۸آمريكا كانون همه تحركات براي انجام كودتايي در سال 
به . هر صورت خواننده اثر انتظار دارد علت اين تغيير فاحش نظرات را دريابد

. گيرد هاي مختلف بهره مي كه آقاي جعفري از اين تغيير نظرات به مناسبت ويژه اين
اس روايت صاحب اثر، ارتباط دانشجويان معترض به عملكرد آمريكا با دستكم براس
قاي بني كرده  آ شورت  شان م با اي خود  صميم  مورد ت كه در  بوده  خوب  حدي  به  صدر 

شب قبل از اشغال سفارت آمريكا، اينجانب در منزل بهجت خانم، خواهر «: بودند
اينكه   صدر تلفن شد، نيبه آقاي ب. اي از دوستان جمع بوديم صدر با عده آقاي بني

هاي گروگانگير  ام، اما وي يكي از بچه چه كسي آن شب تلفن كرد را از ياد برده
اي از دوستان دانشجويان پيرو خط امام  صدر اطالع داد كه عده به آقاي بني. بود

قصد دارند سفارت آمريكا را به اشغال خود درآورند و در مورد اين عمل نظر آقاي 
شدصدر را ج بني يا  قاي ) ۷۸ص(»...و كه آ ست  مدعي ا صله  فري بالفا قاي جع ته آ الب
عدي و  بني يدهاي ب به تأي جه  با تو ما  مود، ا فت ن شجويان مخال صميم دان با ت صدر 
رود اين ادعا مورد  كه بالفاصله براي همراهي با دانشجويان ايشان به سفارت مي اين

ن به سرپرستي وزارت خارجه قبل از منصوب شد] صدر بني[وي «: گيرد ترديد قرار مي
نب  طراف و جوا گانگير در ا بران گرو با ره فت و  كا ر سفارت آمري به  غروب  گام  هن

اينجانب و آقاي مصطفي انتظاريون . مختلف مسئله با آنها به بحث و گفتگو پرداخت
قاي بني مراه آ يدار ه ين د يز در ا بوديم ن نين . صدر  ها چ حث و گفتگو ظاهرًا از ب

اند با فشار بر آمريكا و گرفتن امتيازات و شناختن  ه پذيرفتهشد ك استنباط مي
استقالل كامل انقالب و مداخله نكردن در امور ايران و كمك نكردن به ضدانقالب و 

گان كا، گرو شاه از آمري كردن  يرون  حداقل ب يا  شاه و  سترداد  مه  ا گيري را خات
كه حتي مسئوليت رسمي  نصدر قبل از اي بر اساس اين روايت، آقاي بني) ۹۸ص(».دهند

نمايد  پيدا كند نه تنها با حضور خود در جمع دانشجويان حركت آنها را تأييد مي
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گذارد، اما بعدها بين دانشجويان و  تك داليل اشغال سفارت نيز صحه مي بلكه بر تك
كه در اين  بدون اين. كند ها اختالف بروز مي صدر بر سر نحوه آزادي گروگان آقاي بني

از بحث بخواهيم متعرض جزئيات اين تفاوت ديدگاه شويم بر اين نكته تأكيد مقطع 
كنيم كه برخالف ادعاي آقاي جعفري دانشجويان نه تنها با حزب جمهوري اسالمي  مي

ابراهيم اصغرزاده يكي . ارتباطي نداشتند بلكه بعكس با آن در تقابل هم بودند
ما با حزب جمهوري «: گويد ود مياز دانشجويان در اين زمينه در مصاحبه اخير خ

بنابراين ) ۱۳/۸/۸٦، تاريخ ٥٤نامه شهروند امروز شماره  هفته(»مرزبندي داشتيم
طرح اين ادعا از جانب آقاي جعفري كه دانشجويان با هدايت حزب جمهوري اسالمي 
عاري از حقيقت  براي كنار گذاشتن مليون به چنين اقدامي دست زده بودند كامالً 

ست و وي قاي بني ا بين آ عدًا  كه ب فاتي  يه اختال براي توج شجويان  صرفًا  صدر و دان
تـر بـراي جويد كه خـود تناقضـي غيرقابـل هضـم كند به اين سوژه تمسك مي بروز مي

اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام كه موجب «: آفريند خواننده مي
ي كامل سياسي، تجاوز نظامي عراق هاي كشور، تحريم اقتصادي، انزوا انسداد دارائي

بار الجزاير گرديد، از امهات رويدادهاي پس از  به ايران و امضاي قرارداد اسارت
سوب مي قالب مح نت. شود ان كار خيا ين  به ا ست  كه د ساني  يا  ك گاه و  ند، آ آميز زد

ست  صاي د به ع ند و بمثا گان درآمد يت مطلقه و بيگان ستبداد وال خدمت ا گاه در  ناآ
مينــي در حــذف روشــنفكران، مليــون، آزاديخواهــان و اســتقرار و تحكــيم آقــاي خ

ند مل كرد يه ع يت فق تاتوري وال ثه . ديك ين حاد كه ا ست  ين ا بر ا يده  ضي را عق بع
ها و بدست عوامل آنها طراحي و  مستقيم و يا غيرمستقيم دست پخت خود آمريكايي

عده ست  ستقيم بد جراي آن غيرم س ا يده ا گذار گرد شجو وا ين . تاي دان بر ا گران  دي
كرده و  تراوش  شجو  ند دان غز چ هاني از م فاقي و ناگ ثه ات ين حاد كه ا ند  باور
بالفاصله به اجرا گذاشته شده و قصد اوليه آنها نيز رسيدن به برخي اهداف سياسي 

ست خود ... بوده ا يه  بات نظر بر اث لي را دال  شواهد و دالي قرائن،  سته  هر دو د
القولند كه برخالف آقاي  سته امروز، در يك چيز متفقدهند ولي هر دو د ارائه مي

خميني كه آنرا انقالبي بزرگتر از انقالب اول ناميد، عمل گروگانگيري بقول آقاي 
 )٥٥ص(».خاتمي يك عمل احساسي و شتابزده بود

قاي  با آ نان  بل آ به دوران تقا بوط  كه مر شجويان  ضعيت دان يل از و ين تحل ا
در اين فراز . لي ايراد دارد و هم به لحاظ محتواييصدر است هم به لحاظ شك بني

دانشجويان (اوالً سه نگاه و تحليل از عملكرد دانشجويان مطرح شده و نه دو نگاه 
آلت دست روحانيون شده، دانشجويان آلت دست آمريكا شده، دانشجوياني كه ناگهاني 

گري نيز در مورد ثانيًا احتماالت دي) اند چيزي به ذهنشان رسيده و وارد عمل شده
له  جود دارد از جم فري و قاي جع گر آ لب دي ساس مطا ستكم برا شجويان د كرد دان عمل

رسيدند كه  كه دانشجويان بعد از مطالعه در مسائل جاري كشور به اين نتيجه  اين
شود و براي اجراي تصميم  ها مرتبط مي ها به نوعي به آمريكايي ها و آشوب همه فتنه

ثالثًاً◌ اگر كسي معتقد . كنند صدر هم مشورت مي ون آقاي بنيخود حتي با افرادي چ
رسد  بندي مي ها بودند آيا امروز به اين جمع بوده كه دانشجويان آلت دست آمريكايي
اند؟ زيرا در امر آلت دست بودن، احساسي و  كه آنها احساسي و شتابزده عمل كرده

ر خدمت بيگانه بودن چه به دهد؛ چراکه ماهيت د شتابزده عمل كردن ديگر معني نمي
 .صورت شتابزده و چه با تأمل يكي است

دانشجويان با اين  -۱: شود اما در مورد احتماالتي كه به صورت مخدوش مطرح مي
اقدام در خدمت حذف روشنفكران قرار گرفتند و اصوالً تسخير سفارت آمريكا براي 

وز، هر شخص و يا گروهي با غمض عين آقاي خمينی، هر ر«: ضربه زدن به مليون بود
شان را از صحنه سياسي كشور داشتند، يا افشاي سندي مردم را عليه  را كه قصد حذف
كوشيدند و هم آنها  كردند و بدين طريق هم در تحميق توده مردم مي آنها بسيج مي
خيلي بعيد به نظر . شدند كردند و باالجبار از صحنه حذف مي حيثيت مي را متهم و بي

كه اين عمل دانشجويان مخالف تمام موازين : دانسته است ه آقاي خميني نميرسد ك مي
المللي و از جمله ايران است  هاي امضاء شده از طرف جامعه بين ق المللي و ميثا بين

و يا اشغال سفارت كشوري و به گروگان گرفتن اعضاي آن، تجاوز به خاك آن كشور 
الملل در بر  خود آن كشور و جامعه بينشود و اين عمل عواقبي از جانب  محسوب مي

الملل  گرفتن كاركنان سفارت به هر دليل، خالف حقوق بين  خواهد داشت و به گروگان
آقاي جعفري وقتي ) ٥٦ص(».ها در اين رابطه است و ميثاق امضاء شده مابين دولت

د اين مسئله را به فراموشي مي سپار! قصد دارد خصومت خود را با امام توجيه كند
رفت  كه آمريكا مي صدر در آن مقطع معتقد بودند در حالي كه شخص ايشان و آقاي بني

تا استقالل كشور را به مخاطره اندازد و كودتاي ديگري را سامان دهد نه تنها 
قض اين مانع مي ن قررات بال نه م به  گو سبت  شجويان ن سيت دان ين حسا كه ا مود، بل ن

درجه تغيير  ۱۸۰ا نگاهش را به دانشجويان استقالل كشور قابل تحسين نيز بود؛ لذ
ضديت  مي شيدن  يت بخ مل عين نان را عا سفارت، آ سخير  ندن ت نت خوا ضمن خيا هد و  د
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في مي يون معر با مل مام  يد ا يت . نما با دو واقع ترم  سنده مح عا نوي ين اد در ا
كه امام نه تنها نگاه  بايست از پيش رو بردارد؛ اول اين تاريخي مواجه است كه مي

هاي غير  اي بر به كارگيري شخصيت فی به قشر روحاني نداشتند، بلكه تأكيد ويژهصن
هاي روحـاني حتـي  كردند و ايجاد محدوديت براي شخصيتروحاني در مناصب اجرايي مي

شد، اما آقاي جعفري براي مستند  بعضًا موجب دلگرمي غير روحانيون به ايشان مي
دهد كه از آن  ف واقع به رهبر انقالب اسالمي ميهاي كامالً خال ساختن ادعاي خويش نسبت

از نظر آقاي خميني و هسته اوليه روحاني شوراي انقالب، اعضاي شوراي «: جمله است
قالب شند  -۱: ان لي با هه م شوراي جب ستي از  تر  -۲نباي فداران دك ستي از طر نباي

شند صدق با يت«، )٦ص(»...م قالب از آ شوراي ان شكيل  قاني از جم ت لت ا طال به ع له 
 ...و) ٥ص(».كه وي عضو شوراي جبهه ملي است، مخفي نگاه داشته شده بود اين

براي نمونه، آقاي . شود اين ادعاها حتي براساس آنچه در اين اثر آمده نقض مي
آقايان مهندس . صدر عضو جبهه ملي سوم بود و به عضويت شوراي انقالب درآمد بني

شيبان تر  سحابي و دك تر  گان، دك براي بازر فري  قاي جع تالش آ نابراين  كذا؛ ب ي ه
. هاي تاريخي تطبيق ندارد وجه با واقعيت گرا از امام به هيچ اي صنف ارائه چهره

در همين روزها «: گويد دكتر سنجابي به عنوان دبيركل جبهه ملي در اين زمينه مي
يت قاي آ طرف آ جه اول از  حانيون در ضي از رو من م بع با  بًا  ني متناو قات ا خمي ال

مذاكرات آنها . كردند و آنها سه نفر آقايان بهشتي و مطهري و منتظري بودند مي
با من بر اين اساس بود كه من عضويت شوراي انقالب را كه در شرف تشكيل بود قبول 

خاطرات (» .دار بشوم به من تلويحًا پيشنهاد كردند كه رياست شورا را عهده... كنم
تر كريم سي دك به  سيا شفاهيسنجابي  تاريخ  طرح  شش  صداي   كو شارات  هاروارد، انت

مدتي جلوتر يا «: آقاي سنجابي در فرازي ديگر مدعي است) ۳٤۸، ص۸۱معاصر، سال 
تر، براي اينكه تواريخ وقايع كامالً در نظرم نيست، يك نفر از دوستان ما و  عقب

محرمانه به از مرتبطين با آقايان روحانيون كه مقام دولتي نسبتًا مهمي هم داشت 
برم سم او را ن كه ا كرد  خواهش  من  مد و از  من آ يدن  يت. د طرف آ ني  او از  ا خمي

اند آيا شما حاضر هستيد كه رياست دولت  آقا فرموده  :ماموريت داشت و به من گفت
صدر و حزب جمهوري اسالمي شدت يافته  را قبول كنيد؟ در آن موقع اختالف بين بني

 ) ۳۷۹همان، ص(».ير بشوموز بله كه من نخست. بود
كرد؛ هر كسي با  برخالف ادعاي آقاي جعفري، امام از يك نگاه اصولي پيروي مي

ته مي كار گرف به  بود،  مراه  گاه ه ين ن ناي  ا صولي مب قات غيرا گز تعل شد و هر
گرفت  اگر جبهه ملي در برابر نص قرآن موضع نمي. واگذاري مسئوليت به فردي نبود

ماند همچنان براي پذيرش مسئوليت  قادات مردم پايبند ميو به مصالح ملي و اعت
كه هنوز جبهه ملي  ٥۸گرفت؛ بنابراين در مقطع قبل از آبان  مورد رجوع قرار مي

عليه قانون اسالمي قصاص موضعي نگرفته بود هيچ محدوديتي براي به كارگيري اعضاي 
صدر عليه  آقاي بني هاي شداد و غالظ گيري آن وجود نداشت، اما در اين ايام موضع

كرد آقاي  جمهوري آماده مي وي كه خود را براي رياست. دولت موقت قابل تأمل است
پنداشت؛ لذا به هر مناسبتي، وي را به شدت آماج  مهندس بازرگان را رقيبي جدي مي

هاي  البته اين بدان معني نيست كه دولت موقت داراي ضعف. داد حمالت خويش قرار مي
اي متمايز  گونه طيف روزنامه انقالب اسالمي مقوله اما برخورد رقابت بسياري نبود،
يكي از داليل ادعاهاي خالف واقع آقاي جعفري در مورد نوع ارتباط . از ديگران بود

يون مي با مل مام  هت تحت ا تالش ج ند  قاي بني توا كرد آ قرار دادن عمل شعاع  صدر  ال
ت رسيده است كه با اين شيوه يعني چنان پررنگ به ثب البته اين درگيري آن. باشد

ها، قابل رفع و رجوع نخواهد بود؛ لذا نويسنده محترم به طور  جابجايي واقعيت
يه برمي قام توج يز در م ستقيم ن يد م قاي بني«: آ كه آ ساني  مه  ك يا روزنا صدر و 

رسد  كنند به نظر مي انقالب اسالمي را موجب تضعيف و يا شكست دولت موقت قلمداد مي
ندكه د شكل دار سي م ساده دموكرا هم  سي و . ر ف كه دمكرا ند  بول دار ها ق گر اين ا

براز  هم ا شان را  ظرات خود شند و ن هر دو با خالف  فق و م كه موا ني اين آزادي يع
دارند و اگر دولتي و از جمله دولت موقت با مخالفت سياسي سقوط كرده باشد كه 

نگري  ض، ناآگاهي و يا سادهاز همه كساني كه از روي غر... اين عين دمكراسي است
اند،  صدر يا روزنامه انقالب اسالمي موجب سقوط دولت موقت شده آقاي بني«: گويند مي
قاي بني مي كرد و آ شروع  يا  ست و  لي را خوا چه عم گان  حوم بازر سم مر صدر و  پر

آقاي جعفري ) ۱۸-۱۹صص(»روزنامه انقالب اسالمي كمك نكردند و با آن مخالفت كردند؟
گرچه مرحوم مهندس بازرگان از درج دو نكته «: افزايد مه در اين زمينه ميدر ادا

ضي  ته اول نارا يژه نك به و مد و  صفهان و بويراح سفر ا با  طه  شده، در راب كر  ذ
بودند و به همين علت ما را توبيخ كردند و اجازه ندادند كه خبرنگار ما همراه 

نيست كه انتقادهايي از اين  ايشان به الجزاير برود، اما احدي را گمان بر اين
ستعفاي  يا ا سقوط و  عث  ناحق، با به  چه  حق و  به  چه  شديدتر از آن،  يا  نوع و 

 )۲۲ص(».دولتي گردد
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ها را عليه  گيري ترين موضع صدر خصمانه اما به اعتقاد اعضاي دولت موقت آقاي بني
ريزي  امهگونه كه اشاره شد، به زعم خويش برن آقاي بازرگان داشته است زيرا همان

 -فر  اكبر معين مهندس علي. پنداشت براي آينده را با موفقيت دولت موقت ناممكن مي
ئيس قالب و ر شوراي ان ضو  قت  ع لت مو جه دو مه و بود نه  -سازمان برنا ين زمي در ا

صدر به عنوان يك عامل ضد دولت در همه  در خود شوراي انقالب آقاي بني«: گويد مي
پرداخت احساسات جوانان را نسبت  جا كه به سخنراني ميكرد، در هرك جا فعاليت مي

او . كرد نمود و لذا دولت تثبيت نشده را تضعيف مي به دولت موقت بيشتر تحريك مي
. در اينجا يك شوراي انقالب ناهماهنگ شكل گرفت. نيز بعدها متوجه اشتباه خود شد

ا مقامها را در آينده كنند ت سازي مي روشنفكران عضو شوراي انقالب براي خود زمينه
ند ست گير ست. در د بات ريا مين  در انتخا فر از ه ست ن جمهوري دوره اول ده، بي

اكثر . همه در تالشند كه وضعيت باالتر پيدا كنند. روشنفكران مذهبي نامزد هستند
سقوط دولت (».روحانيان شورا با مهندس بازرگان موافقند و موافق تندروي نيستند

شش د به كو گان،  سال بازر چاپ دوم،  لم،  شارات ق صفاريان، انت لي  تر غالمع ، ۸۳ك
هاي تاريخ، آنچه در مورد  متأسفانه آقاي جعفري براي پنهان كردن واقعيت) ۲۸٤ص

دهد به  جريان روزنامه انقالب اسالمي صادق بوده را به روحانيون و امام نسبت مي
نند كه چنين شخصيتي توانند ادعا ك ترين دشمنان امام نمي خصوص اين كه حتي سرسخت

. به دنبال ايجاد موقعيت براي خويش يا به طور صنفي براي روحانيون بوده باشد
تر شدن اين واقعيت كه امام به هيچ وجه به چيزي جز مصالح ملي و رشد  براي روشن
: پردازيم مي ٦۳انديشيدند به ذكر تحليل ايشان از نتيجه انتخابات سال  مردم نمي

بيشتر در مورد انتخابات بحث . وديم؛ امام هم شركت فرمودندمهمان احمدآقا ب«
لت . شد شناس دخا حانيون سر عه و رو مه جم كه ائ ها  ضي از جا ند، بع مام فرمود ا

به سوي (».دانستند اند و اين را نشان استقالل فكري مردم مي اند، ناموفق بوده كرده
ام محسن هاشمي، دفتر ، به اهتم٦۳رفسنجاني سال  سرنوشت، كارنامه و خاطرات هاشمي

ايجاد محدوديت براي ائمه جمعه در سراسر كشور ) ۷۰، ص۸٥نشر معارف انقالب، سال 
هاي روشني است كه  در ارتباط با معرفي كانديدا از سوي امام نيز از جمله شاخص

 . كردند ايشان هرگز مصالح صنفي و فردي را دنبال نمي
عاي اين -۲ چه آمريكا اد شجويان بازي عا در  ييكه دان ين اد ند ا شدند؛ هرچ ها 

چندين فراز تكرار شده است، اما آن چنان  دور از ذهن است كه پرداختن به آن به 
توان احتمال حتي اندكي براي اين ادعا  آيا مي. نوعي اتالف وقت تلقي خواهد شد

قائل شد كه آمريكا بزرگترين تحقير تاريخ را براي خود رقم بزند؟ اگر تسخير 
غان سفارت آم به ارم شور  ين ك براي ا يروزي را  مدت پ تاه  مه كو يك برنا كا در  ري

براي  آورد مي مي سوايي  ما ر نداريم، ا سي بپ بل برر مال را قا ين احت ستيم ا توان
بزرگترين قدرت نظامي جهان تا جايي رقم خورد كه مجبور شد دست به اقدام نظامي 

قدا ين ا ند و ا خود بز سفارت  له  به غائ يان دادن  بر براي پا صرفًا  يز  م ن
ويليام سوليوان آخرين سفير آمريكا در ايران در پايان كتاب . هايش افزود رسوايي

بنياد حكومت  روش سست و بي... »  :نويسد در اين زمينه مي) مأموريت در ايران(خود 
كارتر در سياست خارجي و اقدامات برژينسكي، كه هنوز قادر به درك واقعيت مسائل 

گيري اعضاي سفارت آمريكا منجر شد و  ، به گروگان۱۹۷۹در نوامبر ايران نبود، كه 
لي ير م ست -يك دوران تحق شده ا يده ن ير آن د كا نظ تاريخ آمري غاز  -كه در  آ

). ۲٥٥،ص۱۳۷٥خاطرات دو سفير، مترجم محمود طلوعی، تهران، نشر علم، (»...گرديد
گيري با دانشجويان بر صدر قبل از در گونه كه اشاره شد، آقاي بني كه همان ضمن اين

كرد و  سر چگونگي پايان دادن به ماجراي سفارت همواره از آنان با احترام ياد مي
پرداخت؛ به عبارت ديگر، اين احتمال كه دانشجويان در جهت  به تجليل از آنان مي

ها حركت كرده باشند از ديد طيف روزنامه انقالب اسالمي در حد صفر  اهداف آمريكايي
جمهوري نيز در مصاحبه با لوموند  صدر در كسوت رياست نمونه، آقاي بني براي. بود

: نمايد كند و به تعبيري از اقدام آنان تجليل مي از اين جوانان به بزرگي ياد مي
آميزي را به  حل مصالحه صدر همچنين خاطرنشان كرد كه او سعي خواهد كرد راه بني«

ما هرگز «: يار دارند بقبوالند، او گفتها را در اخت دانشجويان مبارزي كه گروگان
شان ترديد ناپذير است به  پرستان جوان كه صداقت و احساسات انقالبي عليه اين ميهن

نظر، من براي متقاعد كردن آنها  در صورت اختالف. اعمال خشونت متوسل نخواهيم شد
گذشت،  بيست و پنج سال در ايران چه(».به قبول نظرم به سفارت آمريكا خواهم رفت

 )۷۸، ص۸۳داود علي بابايي، انتشارات اميد فردا، جلد دوم، چاپ اول، سال 
سئله -۳ هان م شجويان ناگ كا وارد  دان سفارت آمري يه  سيده و عل شان ر به ذهن اي 

شده مل  ست ع في ا عددي منت يل مت به دال يز  مال ن ين احت ها  اوالً آمريكايي. اند؛ ا
هاي چپ ماركسيستي  ب اسالمي در پوشش گروههاي خود را عليه انقال بسياري از فعاليت

طلب كامالً آمريكايي بود،  هاي چپگراي تجزيه هرچند ماهيت اين گروه. دادند انجام مي
شخيص  حاظ ت به ل ستمداران را  تي سيا شجويان و ح خي از دان ند بر مين ترف ما ه ا
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بود كرده  شكل  چار م سي د يام، انجمن. سيا مان ا نه در ه شجويي  براي نمو هاي دان
ها و  دانشــگاهي ماننــد علــم و صــنعت معتقــد بودنــد بــراي متوقــف شــدن فتنــه

نيفتادن . ها بايد سفارت شوروي را مورد تعرض قرار داد هاي اين گروه آفريني آشوب
في آمريكايي در دام حركت سي و  هاي انحرا حوالت سيا يق ت عه دق شان از مطال ها ن

ريزي  ثانيًا نوع برنامه. داشتتاريخي، همچنين تيزبيني دانشجويان پيرو خط امام 
جود پيش با و كا  سفارت آمري سخيركنندگان  قال  بيني ت عد از انت يان ب هاي آمريكاي

ثالثًا . محمدرضا پهلوي به كشورشان حكايت از آمادگي بسيار باالي دانشجويان داشت
يل  صحت تحل بر  مده   ست آ به د سناد  سفارت ا سخير  عد از ت كه ب ين  بر ا عالوه 

كه دولت و تا حد قابل توجهي  دادند، نوع عمل آنها در حالي اهي ميدانشجويان گو
شوراي انقالب مخالف تسخير سفارت آمريكا بود نشان از نوعي پختگي سياسي داشت؛ 
به عبارت ديگر اين دانشجويان افرادي نبودند كه بدون مطالعه و برخورداري از 

به طور . كاري اقدام كنندباره به ذهنشان رسيده باشد كه به چنين  تحليل به يك
هويت و فاقد درك و فهم سياسي معرفي  كلي آقاي جعفري تالش دارد دانشجويان را بي

كه مي ست  صورت ا ين  ند و در ا حانيون  ك يا رو نه  چه بيگا ها را بازي ند آن توا
كند زمينه بازيچه شدن را  اگر دانشجويان آن گونه كه نويسنده ادعا مي. بخواند

صدر كه با آنها رابطه بسيار صميمي داشت نتوانست آنها را  بنيداشتند چرا آقاي 
يرد خود بگ هداف  خدمت ا نين . در  كه داراي چ هوري  حزب جم سس  حانيون مؤ ما رو ا

اي نبودند توانستند؟ برخالف اين ادعاي غيرمنطبق بر واقعيت، آقاي هاشمي  رابطه
اي در  ا خامنه ن و آيت، م۱۳٥۸آبان  ۱۳در «: دارد به صراحت موضع خويش را اعالم مي

بام محل اقامتمان،  مكه بوديم، كه خبر تصرف سفارت آمريكا را شب هنگام در پشت
شديم از راديو شنيديم، تعجب كرديم، زيرا انتظار چنين  هنگامي كه آماده خواب مي

بهمن  ۲٥در تاريخ [يكبار هم كه ... اي را نداشتيم، سياستمان هم اين نبود حادثه
وهي مسلح به سفارت آمريكا حمله كردند و آنجا را به اشغال درآوردند، گر] ۱۳٥۷

. ، رفت و مسئله را حل و فصل كرد]ابراهيم يزدي[اي  از طرف دولت موقت، نماينده
نين  به چ مايلي  قت ت لت مو نه دو قالب و  شوراي ان نه  كه  بود  ضح  نابراين وا ب

شتند قداماتي ندا جام... ا مل ان يك ع بل  ما در مقا نون  ته  شده اك قرار گرف اي 
ـــوديم ـــالهاي .(»ب ـــاطرات س ـــه و خ ـــروزي، كارنام ـــالب و پي  ۱۳٥۸و  ۱۳٥۷انق

سال  هاشمي قالب،  عارف ان شر م تر ن شيري، دف باس ب شش ع به كو سنجاني،  ) ۳۷۰، ص۸۳رف
ندي  سالمي مرزب هوري ا حزب جم با  يز  شجويان ن شد دان شاره  كه ا نه  مان گو ته ه الب

صدر نيز مورد تأكيد قرار گرفته  رات آقاي بنيداشتند و اين امر به صراحت در خاط
ست يده . ا.ح«: ا هم د گر  ته دي يك نك مان،  حدت در آن ز كيم و تر تح يه دف در بيان
از بانيان حزب جمهوري اسالمي   آقاي آيت«: در آن بيانيه اظهار داشتند... شود مي

سري تحليل يك  با  حزب  سي  خش سيا ئيس ب يال مي هاي ذهن و ر خويش خ نه  ند ك گرايا
توانــد نيروهــاي متعهــد و معتقــد بــه خــط امــام را بــه بــازي گرفتــه و بــا  مي

مًا مخالف : صدر بني» .هاي خود ملت را به تمسخر بكشد گويي بيهوده بله، آنها عمو
دانستند به خط ما هم خيلي  مطلب اين است، اينان كه خود را خط امام مي. بودند

جمهور ايران، به  صدر اولين رئيس بنيدرس تجربه، خاطرات ابوالحسن .(»نزديك بودند
همان گونه ) ۲۸۹، آلمان، ص۱۳۸۰كوشش حميد احمدي، انتشارات انقالب اسالمي، آبان 

صدر را بدون كمترين مشكلي به درون سفارت  كه اشاره شد، دانشجويان نماينده بني
د پذيرند، اما نماينده شوراي انقالب را كه از مؤسسان حزب جمهوري اسالمي بو مي

ها سفارت را گرفتند و شوراي انقالب  وقتي بچه«: دهند هرگز به درون سفارت راه نمي
چه ما ب كرد ا يين  نده تع نوان نماي به ع باهنر را  حوم  ند،  مر ها او را نپذيرفت

شوراي انقالب هم پذيرفت كه من . كنيم گفتند اگر سحابي بيايد ما با او صحبت مي
بروم نده  نوان نماي هم . به ع خود  چهمن  ين ب به ا فتم  كردم و گ جب  يد  تع ها نبا

شد سليم  فت(».ت صفاريان، گ لي  تر غالمع شش دك به كو گان،  لت بازر با  سقوط دو وگو 
 )۲۰۳، ص۱۳۸۳ا سحابي، شركت انتشارات قلم، چاپ دوم،  مهندس عزت

شجويان  كه دان ند  يد دار يت تأك ين واقع بر ا نوع  عدد و مت نابع مت نابراين م ب
حزب جمهوري اسالمي داشتند و داراي همراهي و همفكري روشني روابطي غيرحسنه با 

صدر مشكل پيدا كردند به  با جريان مقابل حزب بودند و اگر بعدها با آقاي بني
 .هيچ وجه به دليل تحت تأثير حزب واقع شدن نبود

مه  يان روزنا با جر سنه  طي ح شتن رواب جود دا با و شجويان  چرا دان كه  ين  ما ا ا
ادامه حضور خود در سفارت آمريكا با آن دچار تقابل شدند بحث  انقالب اسالمي در
 .تواند برخي ابهامات تاريخي را برطرف سازد مهمي است كه مي
ريزي دانشجويان براي  اي كه در اين زمينه بايد يادآور شد برنامه اولين نكته

از اين واقعيت توسط بسياري از دانشجويان ابر. يك حركت اعتراضي كوتاه مدت بود
قرار بود براي «: نويسد شده است، از جمله خانم معصومه ابتكار در اين زمينه مي

قدماتي گروه هاي م شود كار شكيل  يزا وارد . هايي ت ضي و نوان متقا به ع گروه  يك 



 

 

٥٦ 

ها و واحدهاي  سفارت شده، منطقه را شناسايي كرده و نقشه مقدماتي محل ساختمان
هاي بلند خيابان طالقاني و  از ساختمان گروه ديگر. كرد داخل مجتمع را تهيه مي

گروه . كرد هاي اطراف مشرف به سفارت نقشه مجتمع را از باال تهيه مي ساير خيابان
چك كه كو گر  به  دي سه روز را  حداكثر  براي  نات  غذا و امكا تامين  فه  بود وظي تر 

اين ديد كه اشغال سفارت بيش از  كس خوابش را هم نمي در آن زمان هيچ. عهده داشت
تسخير، (».اي جسورانه بود نمايي و صدور بيانيه هدف از اين كار قدرت. طول بكشد

) ٦۹، ص۱۳۷۹معصومه ابتكار، مترجم فريبا ابتهاج شيرازي، انتشارات اطالعات، سال 
در پايان آن جلسه طوالني كه اولين «: يا در فرازي ديگري از اين كتاب آمده است

كرد اشغال سفارت بيش از چند  بيني نمي كسي پيش جلسه از جلسات متعدد بعدي بود،
 )۹٦همان، ص(».روز به طول انجامد

يكي از عواملي كه موجب شد دانشجويان در سفارت حضور طوالني مدت پيدا كنند 
توفيق آنان در دستيابي به برخي اسناد بود كه بعد از خراب شدن دستگاه خردكن، 

شده  ها ن نابودي آن به  فق  سيا مو ندمأمورين  سرعت . بود به  شجويان  نين دان همچ
كه مي ند  سبانند دريافت هم بچ به  شده را  شته  شته ر خي اوراق ر ند بر خانم . توان

نه مي ين زمي كار در ا سد ابت شده «: نوي فل  فوالدي ق يدور، در  هاي كر سپس در انت
ند يدا كرد گري پ به زودي . دي سيده و  كزي ر ساختمان مر لب  به ق باالخره  ها  آن

جايي كه هنوز . پشت آن در، ستاد جاسوسي سازمان سيا قرار دارد يافتند در درمي
اسنادي . چند نفر در آنجا پنهان شده و به سرعت سرگرم نابودي هزاران سند بودند

با وجود اين كه مأموران . كرد ها را در امور ايران برمال مي كه دخالت آمريكايي
ه و حجم زيادي از اسناد را امنيتي در آن اتاق تا ساعت دو بعدازظهر مقاومت كرد

هــا و  از ميــان بردنــد، وقتــي بــاالخره دانشــجويان موفــق بــه ورود شــدند فايل
ملت ايران هنوز به هزاران . هاي دست نخورده به آنها اطمينان خاطر داد گاوصندوق

ها  پرونده دست نخورده دسترسي داشت و به زودي مشخص شد بسياري از اين پرونده
 )۸۹همان، ص(».مدرك جرم هستند

ندان  ستفاده از كارم قام ا شجويان در م تا دان شد  جب  مده مو ست آ به د سناد  ا
سفارت براي گويا سازي آنها برآيند زيرا اين اسناد توسط كساني تهيه شده بود 

شتند قرار دا شجويان  يار دان مدتًا در اخت نون ع ستم «: كه اك ته، سي يان هف تا پا
نامه و شرح وظايف هر يك  يم كه حاوي زندگيبايگاني نسبتًا منظمي ايجاد كرده بود

ها و  خانه يا صحبت ها را با اطالعاتي كه از سفارت اين پرونده. از گروگانها بود
در حالي كه . كرديم آورديم، روزآمد مي ها به دست مي هاي غيررسمي با گروگان مصاحبه

ش كراه دا سفارت ا خود در  سمت  باره  عات در ها از دادن اطال خي از آن تند، برخي بر
 )۱۱۷همان، (».كردند ديگر مشتاقانه همكاري و مسايل را براي ما روشن مي

سفارت مي جود در  سناد مو نه ا كار در زمي يد خانم ابت مه«: افزا كه در  برنا اي 
، »دسترســي رســمي محـدود«گرفــت اســناد را بــه  ســفارت مــورد اســتفاده قــرار مي

نه«  يت«، »سري«، »محرما براي رؤ قط  سر«و » ف سيم» يفوق  ند . كرد بندي مي تق در چ
ها توانسته بودند بيشتر اسناد فوق سري و برخي از  ساعت نخست اشغال آمريكايي
با مطالعه ساير اسناد به اين نتيجه رسيديم كه آنها . اسناد سري را نابود كنند

شد مي قالب با خود ان فرادي از درون  باره ا مي در كات مه حاوي ن ند  به زودي . توا
ممكن است  -هاي بسيار بااليي داشتند كه برخي از آنها سمت -ين افراددريافتيم ا

سازمان سيا آشكارا بر اين باور ... در تضعيف نهضت انقالبي ما تالش كرده باشند
تواند هر انقالب يا نهاد سياسي  هاي عالي مي بود كه در صورت نفوذ به موقع در رده

ند ترل ك كه . را كن بود  پي آن  سازمان در  ين  يران ا يژه در ا به و كار را  ين  ا
اسناد . اي طوالني داشت هر چه باشد سازمان سيا در اين زمينه تجربه. انجام دهد

دو طرف براي گپي غيررسمي در يك . كرد سفارت فرمولي تغيير ناپذير را برمال مي
داد و  طرف ايراني در برابر غرب احساس حقارت نشان مي. كردند مهماني چاي شركت مي

يل لتش -خود  تما ستفاده از حمايت -يا دو براي ا عالم مي را  كا ا . كرد هاي آمري
تا  قرار داده  قاد  مورد انت قالب را  ني ان ستي و دي ضد امپريالي عاد  گاه اب آن

ند لب ك طرف آمريكايي را ج ماد  شگفت. اعت يزان  ها م ند آن ين فراي انگيزي از  در ا
يتهاي سياسي اصلي و حتي گاه اطالعات بسيار محرمانه و اطالعات فردي در مورد شخص

بدل مي مام را رد و  خود ا باره  ند در نه . كرد صيف روانكاوا شامل تو موالً  سناد مع ا
يكي از اسنادي كه مرا . شد ها و ويژگيهاي فردي وي نيز مي منبع، از جمله گرايش

زده كرد، شرح مالقات يكي از ماموران سياسي سفارت با يكي از مقامات  بسيار شگفت
اين سند سري به توصيف اقامتگاه امام خميني در . امور خارجه ايران بودوزارت 

درهاي : قم از زبان مقام ايراني طرفدار آمريكا اختصاص داشت در آن همه چيز بود
به موجب اين سند اطالعات ارائه شده . ها و حتي درهاي پشتي ها، اتاق ورودي، پنجره
 )۱۲۷-۹همان، صص(».تي داشتهاي مربوطه آمريكا اهميتي حيا براي سرويس

به  تراض  كا در اع سفارت آمري شجويان در  مدت دان تاه  ضور كو يب ح ين ترت به ا
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رفت كه طوالني شود،  استمرار دخالت اين كشور در ايران و پذيرش شاه، به تدريج مي
بديلي در معادالت سياسي  زيرا فصل جديدي پيش روي دانشجويان كه اكنون به قدرت بي

ته بو ست ياف شدد شوده  ند، گ سفارت مي. د سخير  بل از ت شجويان ق كه  دان شتند  پندا
هاي مناطق مختلف كشور دخالت مستقيم دارد، اما  ها و غائله آمريكا صرفًا در بحران

هاي جديدي كه هرگز  اكنون عالوه بر دستيابي به مستنداتي در اين زمينه، واقعيت
اسنادي در زمينه تالش آمريكا  كرد پيش رويشان بود و آن به مخيله آنها خطور نمي

ها با موفقيت  در حالي كه آمريكايي«: براي نفوذ به داخل اين انقالب نوپا بود
بخش عظيمي از اسناد سري و فوق سري را نابود كرده بودند، هزاران سند سري و 

. هاي ساختمان مركزي دست نخورده باقي مانده بود ها يا گاوصندوق فوق سري در فايل
يافتيم ها فايل سي  ها دستر تواي آن به مح كرده و  باز  تي  به راح لي . را  و

صندوق با قفل گاو شتند ها  گري دا ستان دي بزرگ دا يده و  بي پيچ يل . هاي تركي اوا
. تركيبي تخصص داشت  آذرماه موفق به يافتن قفل سازي شديم كه در باز كردن قفل

نها گوش داد تا باالخره ها به صداي آ ها را پيدا كند ساعت او براي اينكه رمز قفل
سپس با شرمندگي از ما . توانست از هفت گاوصندوق در سه تاي آنها را باز كند

از . تواند كاري انجام دهد ها نمي عذرخواهي كرد و گفت كه درباره بقيه گاوصندوق
پيش مصمم  آنجا كه سه گاوصندوق باز شده حاوي اسناد بسيار حساس بود بيش از 

ترين اسناد براي  در حساس... مكن قفل باقي را نيز باز كنيمشديم به هر قيمت م
ماموران . شد استفاده مي» منبع«اشاره به افراد مورد نظر از كلمات رمز با كلمه 

سيا يا كارمندان سياسي با بسياري از شخصيتهاي سياسي كه به نظر آنها ليبرال 
ه نقاط ضعف احتمالي يا يا طرفدار غرب بودند قبالً تماس گرفته تا بتوانند دربار

برخي از اين افراد به عنوان رهبران . هاي نفوذ، اطالعات محرمانه كسب كنند كانال
توانستند راه را براي سقوط آنچه به نظر آنها  بالقوه مخالف شناسايي شده و مي

تر را جايگزين آنها  هاي معتدل بود هموار و شخصيت» راديكال ضدآمريكايي«احزاب 
ند تي . كن ساسوق صيت ح جاري و شخ حوالت  با ت كه  سنادي  يژه ا به و سناد،  هاي  ترين ا

ليبرال ارتباط داشت مرتب به فارسي خالصه شد، برخي از برادران آنها را خدمت 
امام از ايشان خواستند هر چه پيدا شده، بدون مالحظه اينكه درباره . امام بردند

همان، (».كنند را دنبال مي چه كسي است، افشا شود و فرمودند خود به دقت اوضاع
 )۱۳۰-۲صص

با طوالني تر شدن حضور دانشجويان در سفارت آمريكا آنها به تدريج موفق به 
ها و دستيابي به اسناد بسيار تعيين كننده و كشف رموز  بازگشايي همه گاوصندوق

افشاي اسناد، جواناني را كه بر اساس يك تحليل درست عمل كرده . شدند بيشتري مي
د بيش از پيش در كانون توجه همه جريانات سياسي و اقشار مختلف مردم قرار بودن
يت فوق. داد مي ني حما مر، يع ين ا شكل  ا قدرتي را  شجويان،  عه از دان عاده جام ال
هاي سياسي نگران كننده بود؛ اما حمايت  ها و شخصيت داد كه براي بسياري گروه مي

مانع از آن مي مي  به قوي مرد ند  كه بتوان سخيركنندگان  شد  يه ت ستقيم عل طور م
صدر كه در  هايي چون بني هايي چون مجاهدين خلق و شخصيت گروه. سفارت اقدامي بكنند

ابتدا به عنوان حاميان جدي دانشجويان ظاهر شده بودند به دليل نگراني از روند 
هاي مختلف درصدد خارج ساختن دانشجويان از سفارت  ها با توسل به شيوه افشاگري

توانستند كانون قدرتمند سياسي شكل گرفته  آمدند، زيرا صرفًا از اين طريق ميبر
صدر كه  تنها چند هفته پس از اشغال سفارت ابوالحسن بني«: را از ميان بردارند

ــوراي  ــاي ش ــان از اعض ــاه  ۱٥در آن زم ــود و در دي م ــالب ب ــره انق ــه  ۱۳٥۸نف ب
را مجبور به تحويل همه اسناد  اي را آغاز كرد تا ما جمهوري رسيد، مبارزه رياست

وي نخستين بار اين مسئله را در جلسات شوراي انقالب مطرح كرده و . به دولت كند
بود كرده  صرف  سياري  نرژي ب قت و ا طرح و ين  يت از ا لب حما شايد ... براي ج

شاگري مي مه اف كه ادا شيد  ست اندي طر مي ها، سيا به خ شايد از  هاي وي را  ندازد و  ا
هاي مخفيانة او با يك تاجر آمريكايي  د كه برخي اسناد درباره تماساين نگران بو

 )۱۳۸همان، ص(».رو شود
يب نگراني ين ترت شجويان  به ا ست دان به د ست  كن ا سنادي مم چه ا كه  ها از اين

صدر مورد اعتماد  شود و بني هاي جديد مي گيري افتاده باشد، موجب بروز تدريجي موضع
اي  تا آن زمان به هر انگيزه. كشاند ه وادي جديدي ميدانشجويان و حامي آنها را ب

لين رئيس شت و  او قرار دا قت  لت مو لي دو شي ليبرا قدان م يران در رأس منت هور ا جم
نون  ما اك ند، ا لب ك خود ج به  شجويان را  ماد دان يق اعت ين طر بود از ا سته  توان

هر روز  اصرار دانشجويان بر ادامه بررسي اسناد به دست آمده از سفارت آمريكا
شناخت ماهيت مجاهدين خلق . ساخت صدر را به صف دولت موقت نزديكتر مي بيشتر بني

نيز موجب شد تا اين سازمان به ظاهر ضدامپرياليستي نيز از سوي دانشجويان طرد 
كه بعدها مشخص شد در خدمت  -در اواسط دي ماه اطالع يافتيم مجاهدين خلق«: شود
. اند خانه دست يافته از اسناد بسيار حساس سفارت به يكي -هاي خارجي هستند قدرت
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تحقيقات را آغاز و به زودي اين گزارش تأييد و مشخص شد آنها سند را از طريق 
اين . اند يكي از هواداران خود كه در بين دانشجويان نفوذ كرده، به دست آورده

شد خراج  سايي و ا سرعت شنا به  شجو  عاتي . دان حاوي اطال شاره  مورد ا باره سند  در
به نام سعادتي با ) منافقين(ديدارهاي مخفيانه يكي از اعضاي سازمان مجاهدين 

يق  ديپلمات كا از طر سفارت آمري به آن را  بوط  عات مر كه اطال بود  شوروي  هاي 
 ) ۱٤۱همان، ص(».نيروهاي كميته به دولت موقت ارائه داده بود

به لحاظ تشكيالتي به هايي چون فرقان را كه  همچنين برخی اسناد، ماهيت گروه
هدايت مي لق  هدين خ سط مجا ستقيم تو با  صورت غيرم ترور را  خط  باط  يز ارت شد و ن

: ساختند سفارت آمريكا كه از همان روزهاي اول پيروزي انقالب آغاز شد، روشن مي
نده« كان ده بود ت قان  نام فر به  سي  هي سيا باره گرو سناد در گروه . ترين ا قان  فر

شكل از نوجوا تداييكوچكي مت تي از اب كه ح بود  سالم  ناني  باره ا شناخت در ترين 
رهبران اين گروه به . بهره بودند، چه رسد به بينش الزم درباره مسائل معاصر بي

بود مي ها را به يت آن مذهبي موقع صيتهاي  تل شخ كه ق بود  ته  ضا آموخ شد اع با . بخ
ا مفتح توسط  ي و آيتا مرتضي مطهر مذهبي، آيت  همين تفكر دو تن از رهبران برجسته

مردم معتقد بودند گروه فرقان را عناصر خارجي حمايت و . آنها به شهادت رسيدند
. اسنادي كه در سفارت به دست آمد درستي گمان مردم را ثابت كرد. كنند هدايت مي

داد آمريكا از طريق اشخاص ثالث با گروه فرقان تماس گرفته  اين اسناد نشان مي
 ) ۱٤٦صهمان، (» .بود

ها و كشــف رمزهــا تــالش  دانشــجويان همزمــان بــا تــالش بــراي گشــودن گاوصــندوق
ستگي ند خ كار گرفت به  شده  شته  شته ر سناد ر سازي ا براي باز يز  در . ناپذيري ن

صدر براي  آنها به اسنادي دست يافتند كه داليل تالش آقاي بني ۱۳٥۹فروردين ماه 
در «: ساخت ناد به دولت را مشخص ميخارج ساختن دانشجويان از سفارت و تحويل اس

ساخت برمال  شتري را  سناد بي سازي، ا ند باز فروردين فراي يل  سند، . اوا ستين  نخ
در ايـن . آگوست در خانه وي بود ۲۹در تاريخ  SD LUREگزارش مالقات رادزفورد با 

قات بني براز نگراني مال ضمن ا شوراي  صدر  خود،  يل  ۱٥هاي  به دل قالب را  فره ان ن
نين مخالفتناكارآ قرار داده و همچ قاد  مورد انت براز  مدي  مام ا با ا هايي را 

چهارمين سند شرح . سند دوم شرح مالقات رادزفورد با تامس آهرن بود. داشته بود
كاسين درباره / سند پنجم، ارزيابي رادزفورد. رفت صدر بشمار مي مالقات وي با بني

صه مالقات با او و خال ضعف و  هايش  قاط  بوداي از ن كه جا«: قوت وي  لب و  ه او  ط
خميني از ) امام(سياستمداري زيرك است، ظاهرًا با احتياط و با توجه به روزي كه 

بازي مي خود را  قش  شود ن خارج  ند صحنه  ئه... ك كه توط ست  او  كار ا نه  گري كه
شود يا براي وي  تواند در آينده در صورتي كه حس كند انقالب از اهدافش دور مي مي

داند كه بايد با اطرافيان خود  مي... وجود دارد، عليه انقالب توطئه كند منافعي
ها را  اين ترديد احتماالً باعث خواهد شد همه پل... اي داشته باشد رفتار محتاطانه

تكميل شد، آنها را  SD LUREوقتي مجموعه كامل اسناد ... »پشت سر خود خراب نكند
آهرن تائيد كرد كه يكي از . ن نظر دهدبه تامس آهرن نشان داديم تا درباره آ

نفوذ در جنبش  هاي دولت آمريكا به ويژه سازمان سيا، تماس با شخصيتهاي ذي برنامه
بود بي  سران . انقال كي از اف به ي شتند،  ضور دا پاريس ح ني در  مام خمي تي ا وق

. صدر ديدار كند بازنشسته سازمان سيا دستور داده شد به فرانسه برود و با بني
خود را نمايندة يك شركت آمريكايي معرفي و ابراز تمايل كرده بود تا با او وي 

صدر نيز موافقت كرده  بني. هاي روابط اقتصادي با غرب صحبت كند انداز درباره چشم
تي بني. بود فزود وق هرن ا مد  آ يران آ به ا سيا«صدر  سازمان  شت » ستاد  يل دا تما

پروژه  ين  سئوليت ا ند و م بال ك ضوع را دن شدمو سپرده  من  ما . به  هايي  هدف ن
. شد صدر بود، ولي براي رسيدن به اين هدف مراحل مختلفي بايد طي مي استخدام بني

او تنها به عنوان يك مشاور . ، وي مستقيمًا از قضيه آگاه نبود در مرحله نخست
در مراحل بعد . كرد هايي دارد، خدمت مي مالي كه دربارة مسايل سياسي نيز توصيه

. شد هايي به او مي تر مورد مشورت قرار گرفته و توصيه تر و حساس ة مسائل مهمدربار
دالر در ماه به  ۱۰۰۰صدر موافقت كرده در ازاي دستمزد  آهرن به ما گفت كه بني

 )۱٥۲-٤همان، صص(» .ولي هيچ وقت پولي دريافت نكرد. عنوان مشاور خدمت كند
مورد  سنادي در  نين ا به چ شجويان  ستيابي دان قاي بنيد تا آن  آ كه  صدر، وي را 

شاگري حوه اف به ن قاداتي  مان انت سخت  ز فان سر كي از مخال به ي بديل  شت، ت ها دا
آنچه آقاي جعفري . جواناني نمود كه تعريف و تمجيدهاي پررنگي از آنان كرده بود

هاي تند و تيز جريان روزنامه انقالب اسالمي با تسخير كنندگان سفارت  از مخالفت
صدر متوجه شد دانشجويان،  سازد مربوط به مقطعي است كه آقاي بني طرح ميآمريكا م

ست آورده به د مورد وي  مي در  سناد مه ند ا شار آن را دار صد انت ند و ق طق . ا من
لين رئيس سي او كم مي سيا يران ح هوري ا تا پيش جم سي  كرد  يت سيا ند و موقع ستي ك د

هاي دا خي خطا ته بر سازد و الب لزل  شجويان را متز صت الزم را در دان شجويان فر ن
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برخي معتقدند قدرت روزافزون اين جوانان بعضًا . داد صدر قرار مي اختيار آقاي بني
ساخت بزرگ  كت  ين حر جه ا ماتي را متو مر لط مين ا بود و ه شده  نان  غرور آ جب  . مو

هاي تلويزيوني دانشجويان اذعان  خانم ابتكار به مواردي از اين خطاها در برنامه
امه با آرامش آغاز شد، ولي با غلبه احساسات بر آن دو دانشجو، به برن«: دارد

رفتند و تا   سوي سرزنش، تقبيح و حتي محكوم كردن افراد نام برده در سند پيش
طرفي خود را زير پا  آنها ظرف چند دقيقه بي. پايان برنامه اين وضع ادامه يافت

و مقامات قضايي حكمي صادر گذاشته و پيش از اينكه مردم بتوانند تصميم بگيرند 
در همان جلسه تصميم ... جويي را به بينندگان منتقل كرده بودند كنند، حس انتقام

هيم جام د ني ان قدامي جبرا يك . گرفتيم ا صورت  به  كه  مه  سمي از ه عذرخواهي ر
سانه يار ر يه در اخت فت بيان قرار گر عي  مان، ص(».هاي جم ين ) ۱٤۳ه بروز ا ته  الب

آنچه در مورد آقاي ميناچي صورت گرفت . به همين نمونه نبودگونه خطاها منحصر 
آقاي ميناچي در . كه منجر به اعتراضات گسترده شد موردي ديگر از اين دست بود

تر از  صيت ۲٤مدتي كم شد و شخ مع  ساعت آزاد  به ج يز  شتي ن تر به چون دك هايي هم
ستند شاگري پيو حوه اف ين ن قدان ا يبش ... «: منت يك ع شت  يب دا كه سه ع بود  ين  ا

مه مردم  ه تا  شود  ئه  يد ارا سه با يك مؤس فرد،  يك  به  بوط  سناد مر ي اوراق و ا
شود كه همه اوراق يكجا ارائه  در برخي موارد گفته مي. بندي كنند بتوانند جمع

ي يك فرد يا مؤسسه چيزي بدانند بايد   شود، خوب اگر قرار است مردم درباره نمي
تا  ند  جا را بخوان مه اوراق آن ند جمعه ند بتوان ندي كن كه . ب بود  ين  قص دوم ا ن

ها پخش مي شود آن  بايد همان شب كه اين اوراق از راديو و تلويزيون و روزنامه
. تنها به قاضي رفتن درست نيست. فرد يا گروه هم بتواند بيايد و توضيح بدهد

يده فرمولي را هم براي اين كار در نظر گرفته شده و پيشنهاد گرد. ملت قاضي است
شجويان  يد دان كه با ست  شود، اين حث  يش ب شود و رو طرح  به زودي م يدواريم  و ام

اش را، در اختيار او بگذارند تا او  ي اسناد مربوط به فرد يا گروه فتوكپي كليه
مطالعه كند و توضيحات خود را بدهد و از توضيحاتش نوار و صدا و تصوير برداشته 

ساليد و صدا و فيلم گرفته شود و بعد هر شود و از افشاي دانشجويان هم نوار ا
شود، تا طرف  خواهند نشان بدهند كه قبالً اعالم كنند افشاگري مي شبي كه اينها مي

مام مي شاگري ت تي اف مردم وق كه  بل  ند و  مقا خاموش نكن خود را  يون  شود تلويز
ند،  گوش كن جا  مه را يك تا ه كرد  هد  صحبت خوا عد  هم ب بل  طرف مقا كه  ند  بدان

 )٥۸اسفند  ۲روزنامه اطالعات (» .از نظر ما اين عدل اسالمي است... دببينن
در حالي كه آقاي بهشتي با علم به اينكه اسناد موجود سفارت عمدتًا مربوط به 
هوري  حزب جم جرياني است كه نگاه بسيار مثبتي به غرب دارند و اين جريان با 

ضديت مي سالمي  يد، اين ا سخت ورز نين  به چ سبت  ظر  گيرانه ن شجويان ن شاگري دان اف
ها مسائلي را به آقاي  دهد، متأسفانه آقاي جعفري براي پنهان ساختن واقعيت مي

سبت مي شتي ن ست به نه ا كامالً بيگا صيت وي  با شخ كه  هد  ها «: د سفانه آن ما متا ا
درپي خود، در گنبد و كردستان و  هاي پي سازي با حادثه) مجاهدين و چپهاي افراطي(

كردند تا به قبضه  آقاي خميني و حزب جمهوري اسالمي فرصت ايجاد ميدانشگاه براي 
مشروعيت بخشيدند و بنا » ديكتاتوري صلحا«كردن قدرت و به زعم آقاي بهشتي تحقق 

شته  لي دا تاتوري م يد ديك ما با ست،  ته ا كه گف شتي  قاي به گر از آ قولي دي به 
 )۳٦ص(».باشيم

کارگيری واژه به  فري  قاي جع چ اوالً آ صلحا«ون هايي  تاتوري  تاتوري «و » ديك ديك
به دكتر » ۱٤۳سقوط دولت بازرگان، ص«را به نقل از تقی رحمانی در کتاب » ملي

سبت مي شتي ن قل از  به به ن عا را  ين اد يز ا كه وی ن هد  ستان«د کی از دو طرح » ي م
ثانيًا در اين روايت مجهول، تقی رحمانی ذکری از ديکتاتوری صلحا به . ساخته است

توان به اين گونه نقـل ياورده و ثالثًا در يک بحث تاريخی به هيچ وجه نمیميان ن
سازد ماهيت  از طرفی چرا ايشان مشخص نمي. قولهای فاقد راوی مشخص، استناد کرد

هاي افراطي كه بعدها به عنوان چپ آمريكايي معرفي شدند چه  مجاهدين خلق و چپ
 شد؟ ه كشور منجر به تقويت امام ميها در نقاط مختلف براي تجزي بود و چرا توطئه

سالمي مي قالب ا مه ان قت و روزنا لت مو چون دو ناتي  گر جريا بر  ا ستند در برا توان
القاعده به عنوان مدافع راستين تماميت كشور  تحركات آمريكا محكم بايستند علي

پردازد كه اگر اين  آقاي جعفري اصوالً به اين مسئله نمي. شدند نزد مردم محبوب مي
هاي بيگانه براي نيروهاي اصيل فرصتي شدند تا صداقت و درستي خود را  ادثه سازيح

به اثبات رسانند چرا براي طيف خود ايشان فرصت نشد؟ براي روشن شدن اين حقيقت 
كه خواسته باشيم به منابع مختلف استناد جوييم به خاطرات خود آقاي  بدون اين

بهمن  ۲۳كه از روز (ر مورد غائله كردستان كس د البته هيچ. افكنيم صدر نظر مي بني
... ها با هدايت نيروهاي نظامي، ساواكي و ترديد نداشت كه آمريكايي) آغاز شد ٥۷

هرچند به حسب ظاهر شعار خودمختاري . قصد ايجاد بحران در اين منطقه را دارند
شد  ل ميگرفت و اشغا ها يكي پس از ديگري مورد حمله قرار مي دادند، اما پادگان مي
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ها به روشني  گرفتن پادگان. كه به طور مشخص با شعار خودمختاري در تعارض بود
طلبانه داشت و همين امر موجب شد كه همگان به آن حساس  حكايت از يك حركت تجزيه

شوند و تالش نمايند تا اهداف كساني را كه تا ديروز در خدمت ساواك و بيگانه 
شنيدن اين روايت از زبان آقاي . ن روشن سازندبودند براي مردم غيرتمند كردستا

بود بني هد  سب خوا كه در آن «: صدر منا كرد  عين  تي را م قالب هيئ شوراي ان صه  خال
ما رفتيم به سنندج و ما را ... هيئت، آقاي طالقاني بود، آقاي بهشتي بود و من

م كه روز دوم به هنگام صبح ديدي. اي بود، جا دادند در محلي مثل اين كه مدرسه
به . بيرون محل اقامتمان چند تير شليك شد، بعد، آقاي عزالدين حسيني وارد شد

مرحوم طالقاني . آيند، از سوي سواران ايشان تير شليك شد عالمت اين كه ايشان مي
مثل اينكه ! چي آيد به ديدار روحاني آن هم با تفنگ روحاني مي. خيلي بهش برخورد

طالقاني خيلي عصباني شده بود و به او توپيد .. .ساختمان را محاصره كرده باشند
فت نگ«: و گ شما تف بدهيم و  صفا  صلح و  سئله را  مديم م جا دور  ما آ چي آوردي اين

گرفتي، آن موقع  شما آن وقت كه از ساواك حقوق مي! چي چيدي؟ تفنگ! محل اقامت ما؟
تاري نمي باهللا مي خودمخ كرده، اال  قالب  لت ان ين م حاال، ا ستي،  هم خ خوا واهي ب

جمهور ايران، به كوشش  صدر اولين رئيس درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بني(»!بزني؟
 )۲۳۷، ص۱۳۸۰حميد احمدي، انتشارات انقالب اسالمي، آلمان، 

گران در كردستان  صدر به صراحت اذعان دارد كه غائله در فرازي ديگر آقاي بني
هدا به ا تا  ند  قرار داده بود نه  تاري را بها ندخودمخ ئل آي گري نا من «: ف دي

كرده  مي نه  تاري را بها قع خودمخ ند، در وا كار را كرد ين  كه ا هايي  گفتم، اين
چرا آن را بهم . شان را شوراي انقالب هم قبول كرده بود بودند، در حاليكه خواسته

اين از كجا مايه . آميز بود دادن آن حركت قهر در واقع اين مشروع جلوه! زديد؟
شد؟ با اينكه وقتي  مسئله خودمختاري بود، از اين فرصت بهتر چه مياگر ! گرفت؟ مي

ين  ند، ا شده بود خاب  شهر انت شوراي  نوان  به ع كه  فر  يازده ن بات  در آن انتخا
نواع اذيت شورا و ا ضاي  نه اع به خا جك  نداختن نارن با ا يان  شان  آقا ها، مجبور

تاري بهانه ير، خودمخ كه نخ شد  شن  ستعفا و رو به ا ند  كه، شان  كرد بود، در حالي
وقتي شما آن انتخابي را كه مردم . اينان انتخاب شدند تا شهر را اداره كنند

ديگري  زنيد، اين بهانه است يعني برنامه انجام دادند، با قهر و خشونت بهم مي
يد ند و . دار هم كرد كار را  ين  يان، ا ين آقا كه ا شوم  يادآور ب ستم  ين را خوا ا

كه راه انداخ بود  نگ ن ها ج ندتن كه . ت تي  ند، وق ها را كرد ين كار نگ ا بل از ج ق
ارتش، آن محل ستادشان را گرفت از جمله مداركي كه كشف شد، تقسيم انبار اسلحه 
كرات  حزب دم له و  لق، كوم فدايي خ بين  شود  سيم ب بود تق قرار  بود و  تش  شكر ار ل

ستان نگ . كرد ماجرا و ج ين  يك در ا صلي تحر مل ا عراق عا كه  شد  لوم  هم مع عد  ب
 )۲۳۹-٤۰همان، صص(».ودب

صدر در اين فراز معترف است كه حزب دمكرات و ديگر عوامل آشوب در  آقاي بني
گونه كه اشاره شد،  اند؛ البته همان كرده كردستان به عنوان عامل بيگانه عمل مي

به  عراق  يران در  مرز ا جوار  كا در  يت آمري حت حما هاي ت ستقرار نيرو بر ا عالوه 
بان، آمر بري پاليز به گروه يكاييره لف  طرق مخت به  مك  ها  چپ ك ظاهر  به  هاي 

صدر به يك مورد آن اشاره دارد و آن توزيع سالح بين اين  رساندند كه آقاي بني مي
صدر با  حال مناسب است كه در مواضع پنهان آقاي بني. ها با هدايت صدام است گروه

ه اروپا آمديم و وقتي ب: صدر بني«: اين جريانات وابسته به آمريكا تأمل كنيم
قضيه تشكيل شوراي ملي مقاومت پيش آمد، آقاي رجوي آمد و گفت كه حزب دمكرات به 

شود چون ايشان بايد  نه نمي: گفتم. خواهد عضو شورا بشود رهبري آقاي قاسملو مي
 )۲٤۰همان، ص(».در قضيه كردستان توضيح بدهد چرا جنگ راه انداخت

رافات در مورد ماهيت اقدامات حزب دمكرات و رغم همه اين اعت صدر علي آقاي بني
طلبانه ملت ايران  هايي كه با تحريك آمريكا سعي در تضعيف حركت استقالل ديگر گروه

گويد، حقايق روشن  ها مي داشتند زماني كه از مسائل پشت پرده خود با اين گروه
صدر به  بنيقاسملو گفت كه «: بلند شد و گفت... نوري دهكردي... صدر بني«: شود مي

بله، دهكردي » .برند تان را بگذاريد زمين سرتون را مي ما پيغام داد، اگر اسلحه
جا داد شهادتي را در آن روز در آن نين  كرات . چ حزب دم بر  كه االن ره شخص  ين  ا
: صدر بني. زاده حسن: ا.اسمش چيست؟ ح. كردستان است در كتابش اين مطلب را نوشته

شما اصالً : بعدًا در پاريس به قاسملو گفتم. بش نوشتهبله او اين مطلب را در كتا
شما بهتره روي اين خط برويد، يك كنفدراسيون در منطقه بشود ... تزتان غلط بود

: كه اين كردهاي منطقه بهم وصل شوند و عضوي از اين كنفدراسيون بشوند او گفت
 )۲٤۲همان، ص(».اين خيلي خوب فكريه! هان

نار با در ك ثر  نده ا قاي بني خوان سخنان آ ها از  ين فراز شتن ا به  هم گذا صدر 
شد  رسد كه چرا هرچه فشار آمريكا بر ايران بيشتر مي سهولت به پاسخ اين سؤال مي

يت مي مردم تقو يان  مام در م يروان ا ساير پ صيل و  يت ا يت روحان شت؟  موقع گ
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از اين  شود نيروهايي جمهوري ايران استنباط مي گونه كه از بيان اولين رئيس همان
هاي قدرت پيدا كرده بودند و همين امر  دست در كنار مردم مالحظاتي نيز با كانون

نان مي تار آ گانگي در رف جب دو يز مو مورد . شد ن سفانه در  لخ متأ يت ت ين واقع ا
گر غربي بر ايران بيشتر  هاي سلطه هرچه فشار قدرت. بسياري از مليون صادق بود

ضع و عملكر مي ضات در موا ني ميشد تعار نان فزو هاي آ فت د نده  در حالي. يا كه نماي
شود مردم به شدت نگران تماميت ارضي  اعزامي دولت موقت به كردستان مدتي گم مي

شود كه نماينده اعزامي از سوي آقاي بازرگان  كشور بودند، البته بعدًا مشخص مي
هـاي گـروهبه جاي مذاكره رسمي با حضور مقامات محلي، چند روزي به داخل تشكيالت 

همين امر موجب شد كه وي پس از بازگشت . مسلح برده شده و ميهمان آنان بوده است
همچنين بسياري از مقامات محلي منصوب دولت . وزير عزل شود از كردستان توسط نخست

هاي آنان در  گيري كردند كه موضع ها حمايت مي موقت به صراحت از مواضع اين گروه
ها موجب شد تا راهپيمايي  در اين ايام نگراني. ده استمطبوعات آن زمان منعكس ش

برگزار شود كه طي آن مردم  ٥۸بزرگ سراسري وحدت امت با امام در چهارم آبان 
ست هان  سيا ند و خوا قرار داد قاد  مورد انت شدت  به  قت را  لت مو نه دو هاي منفعال

بر گروه شتر در برا يت بي شوب قاطع نه آ هدايت بيگا با  كه  شدند  ريني آف هايي 
متأسفانه رئيس دولت موقت نه تنها نتوانست به اين خواسته به حق مردم . كردند مي

ها به پادگانها را دفع كرده  پاسخ گويد، بلكه سپهبد قرني را كه حمله اين گروه
نشين  اين نظامی غيرتمند بعد از خانه. بود از رياست ستاد مشترك ارتش عزل كرد

آيا علت اين عدم . هاي آمريكايي به شهادت رسيد شدن، متأسفانه توسط همين گروه
هاي وابسته جز اين بود كه دولت موقت و به طور كلي مليون  قاطعيت در برابر گروه

صدر  گوشه چشمي به همان قدرتي داشتند كه عامل تحريكات و تشنجات بود؟ آقاي بني
است، به  به صراحت اذعان دارد كه به طور همزمان با هر دو جبهه ارتباط داشته

عبارتي، ضمن عضويت در هيئت شوراي انقالب با گروههاي ضدانقالب نيز تماس داشته و 
صيه مي سالح تو شتن  مين نگذا به ز نان را  سوزي، آ ضع دل ست از مو براي . كرده ا وي 

كند كه اگر اين  دهد و ادعا مي توجيه چنين خيانتي به ملت به آن جنبه انساني مي
بريد؛ لذا آنها را  تكشان را سر مي گذاشتند امام تك ين ميها سالحشان را به زم گروه

اوالً نفس چنين ارتباطي از سوي آقاي . هاي مسلحانه تشويق كرده است به ادامه حركت
بر چه . خواند محل بحث است هايي كه خود، آنها را خائن به ملت مي صدر با گروه بني

به ب سته  هاي واب بين وي و نيرو صميميتي  نين  سي چ به اسا كه  شته  جود دا نه و يگا
دهد  صدر به اين سؤال پاسخ نمي داده است؟ ثانيًا چرا آقاي بني آنان رهنمود نيز مي

مين  به ز خود را  سالح  تي  ستان، وق خورده در كرد يب  هاي فر سياري از نيرو كه ب
تك سر بريده شدند؟ ثالثًا مگر  شان را از سر گرفتند آيا تك گذاشتند و زندگي عادي

) متشكل از كردهاي تركيه، سوريه، عراق و ايران(يجاد كنفدراسيون كرد پيشنهاد ا
طرح  خود م نام  به  شان آن را  كه اي بود  شده  طرح ن سرائيل م سط ا بل از آن تو ق

هايي از خاك سه كشور جدا  رابعًا آيا در چارچوب اين طرح قرار بود بخش. سازد مي
صدر قرار  د تأكيد آقاي بنيشود و به ايران بپيوندد كه اين چنين با افتخار مور

 !گيرد؟ مي
در اينجا بايد خاطرنشان ساخت اسرائيل كه بيشترين دشمني را با ايران بعد از 
پي  يران را  ضعيف ا حد، ت ستان وا جاد كرد طرح اي كر  نوان مبت به ع قالب دارد  ان

پيمان آمريكا راضي به تجزيه بخشي  گيرد، اما از آنجا كه تركيه به عنوان هم مي
خا جه مياز  موانعي موا با  جرا  طرح در ا ين  ست ا طرح  كش ني نابراين  شود؛ ب

مندي به اين مرز  كنفدراسيون ماهيتی كامالً ضدايراني داشت و فقط فردي بدون عالقه
هاي متعارض و  گيري به طور طبيعي مردم اين موضع. توانست مدافع آن باشد و بوم مي

شان به جريانات  اعتمادي ز ميزان بيدادند و هر رو چندنبشی را مورد تأمل قرار مي
در اين حال تنها راه جلوگيري از آگاهي مردم از . شد متمايل به غرب بيشتر مي

شود واقعيت سته  عه كا مور جام لت در ا شاركت م كه از م بود  قاي بني. ها آن  صدر  آ
صحنه مردم در  ضور  تا از ح شت  يادي دا تالش ز قاد،  مين اعت با ه قًا  لف  دقي هاي مخت

ما سي واجت هد... عي، سيا عه . بكا مور جام مردم در ا سي  شاركت سيا با م صرفًا  وي 
هــاي آشــكاري هــم بــا مشــاركت مــردم بــراي جبــران  مخــالف نبــود، بلكــه مخالفت

ندگي عقب ست ما شته ا ني دا كرده «: هاي عمرا جاد  سازندگي را اي هاد  كه ج گامي  هن
توانيد  يكي ديگر نميبه اين «: صدر گفت اسدي به آقاي بني بودند، روزي آقاي بني

يد يرادي بگير قاي بني. »هيچ ا چه؟  آ ني  سازندگي يع هاد  طرح ج سيد  صدر از وي پر
دهد به جاي اينكه جوانان توي شهرها بازي راه بيندازند و  اسدي جواب مي آقاي بني

. به قول شما بشوند بازوي استبداد، آنها را بفرستيم توي روستاها سازندگي كنند
قاي بني يد صدر مي آ بزرگ دارد: گو يراد  هم ا ين  ستا . ا شهر و رو سم  به ا شما 

در ) منظور روحانيون حزب جمهوري است(خواهيد همه جا را به كنترل اين آقايان  مي
كنيد و بعد اينها  شما جوانها را به اسم سازندگي روانه روستاها مي. بياوريد



 

 

٦۲ 

بعدها ) ٤٤ص(».رفتشوند ابزار دست هركسي كه اختيار اين ابزار را در دست گ مي
صدر  حتي در اوج فشارهاي نظامي دشمن در حمله به مناطق وسيعي از كشور آقاي بني

توان گفت جرياني كه  مانع جدي مشاركت مردم در دفع اين تهاجم بود؛ بنابراين مي
اي نسبت به مصالح ملي نداشت نه تنها از مشاركت مردم و از  موضع شفاف و صادقانه

خرسند نبود، ... هاي مختلف سياسي، اجتماعي، عمراني و در صحنهحضور پررنگ آنها 
يز مي شي ن مانع ترا سر راه آن  كه در  قاي . كرد بل عداوت ورزي آ يل  كي از دال ي

بود بني سي  سائل سيا ند م بر رو ها  گذاري آن مين تاثير يز ه شجويان ن با دان : صدر 
ور داخلي و خارجي دست به تشكيل دولت در دولت زدند كه در تمام ام] دانشجويان[«

لت مي حوي دخا ند به ن فري مي) ۱٦۷ص(».كرد قاي جع گر آ فرازي دي يد يا در  : گو
ما متهم شدن به ايجاد دولت در ... «دانشجويان پيرو خط امام كه مدعي بودند؛ «

اما در تمام موارد شاخكهاي خود » ديديم دولت را در جهت انقالب و مصالح كشور نمي
اند و از جمله  قيقًا در راستاي دولت در دولت عمل كردهرا همه جا پهن كرده و د

گويند احتياجي به اينكه كارتر  در رابطه با عذرخواهي كارتر از ملت ايران مي
ين  شاه در ا يد  يران[بگو ست] ا جام داده ني يت ان لت ) ۱٥۰ص.(»جنا فراز ع ين  ا

صحن مي در  هاي مرد ضور نيرو سالمي را از ح قالب ا مه ان يف روزنا ني ط سي نگرا ه سيا
گيري با اهداف خاصي سعي  صدر در اوج بحران گروگان آقاي بني. سازد كامالً روشن مي

جمهور آمريكا به دليل عملكرد كشورش در  گونه به جامعه القا كند كه رئيس كرد اين
دانشجويان كه به زعم . ايران در دوران پهلوي از ايرانيان عذرخواهي كرده است

متوجه خالف واقع بودن » را در همه جا پهن كرده بودند شاخكهاي خود«آقاي جعفري 
اين مطلب شدند و به جامعه منعكس ساختند كه هرگز كارتر از ملت ايران عذرخواهي 

خواهد اين  ها نمي كه آقاي جعفري حتي بعد از سال نكته جالب توجه اين. نكرده است
اند، لذا عبارت  شتهواقعيت را بپذيرد كه در آن زمان قصد فريب ملت ايران را دا

كه  كند درحالي را تكرار مي» از جمله در رابطه با عذرخواهي كارتر از ملت ايران«
شن  كامالً رو عا را  ين اد بودن ا خالف  ساخته  منعكس  نه  ين زمي خود در ا كه  بري  خ

تدپرس»  :سازد مي شنگتن يوناي صد  -وا كارتر ق شنگتن،  گاه وا بع آ يك من هار  به اظ
... يا اظهاريه نسبت به اوضاع گذشته ايران ابراز تأسف كند دارد ضمن اطالعيه و

مه پذيرايي از روزنا يان  ست از  كارتر در جر ضر ا كه حا ست  كرده ا ضافه  نگاران ا
يم  ست رژ كن ا كه مم ساراتي  يران روي داده و از خ شته در ا سالهاي گذ كه  حوادثي 

ا مسئوليت آمريكا شاه مخلوع به كشور وارد كرده باشد، علنًا اظهار تأسف كند، ام
سابق رد مي شاه  يات  ند را در جنا سي به  خالف واقع) ۱٤۹ص(».ك يان سيا ين جر گويي ا

ملت هرچند در همان زمان توسط دانشجويان برمال شد، اما امروز هم آقاي جعفري 
گونه كه  همان. تواند ناراحتي خود را از اين حضور آگاهانه مردمي پنهان دارد نمي

نات شد؛ جريا شاره  صداقت الزم در چالشا صراحت و  كه از  خوردار  ي  سي بر هاي سيا
ضديت چه  ند هر شدت مي نبود يران  لت ا با م تار  ها  شعارها و رف گانگي در  فت، دو يا

 .گشت آنها بيشتر نمايان مي
هايي براي فريب ملت از سوي جريانات  كه به كارگيري چنين شيوه قابل تأمل اين

رياني در مجلس ششم كه قصد داشت كشور را در براي نمونه ج. مشابه نيز تكرار شد
قاي  كه آ كرد  يت  شي تبع مان رو كرنش وا دارد از ه به  كا  شارهاي آمري بر ف برا

: نماينده به رهبري آمده بود ۱۲۷براي نمونه در نامه . صدر بهره جسته بود بني
 جمهور وقت آمريكا براي اداي احترام به ملت ايران، در سفر آقاي خاتمي به رئيس«

با رئيس يدار  براي د صت  بال فر به دن يورك  ير  نيو عدها وز بود و ب يران  هور ا جم
هاي گذشته آمريكا در قبال ايران  به خاطر برخي سياست  خارجه وقت آن كشور رسماً 

تن از نمايندگان محل ششم،  ۱۲۷نامه  نگاهي به درون، متن كامل(».عذرخواهي كرد
  )۷دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، ص

آنچه او گفت . نكرد» عذرخواهي«گاه از ملت ايران  اما خانم آلبرايت نيز هيچ
كند،  مرداد درك مي ۲۸اين بود كه دولت آمريكا ناراحتي ملت ايران را از كودتاي 

شت ضيه دا ين ق خود را در ا خاص  يل  يز دال كا ن لي آمري که . و ست  نابراين پيدا ب
ها را نزد ملت ايران  ه نوعي آمريكاييانگيزه مشابهي در اين دو مقطع سعي دارد ب

گر  ه البته آنچه جريان روزنامه انقالب اسالمي به عنوان عذرخواهي جلو. تطهير سازد
صدر و دوستانش به اظهارات يك  تر است و استناد آقاي بني سازد بسيار قابل تأمل مي

ع ايران منبع ناشناس است كه از قصد آقاي كارتر براي ابراز تأسف نسبت به اوضا
كه همين منبع آگاه تأكيد دارد كه آمريكا  دهد، ضمن اين در دوران پهلوي خبر مي
حال چگونه قصد آقاي كارتر . گونه مسئوليتي نداشته است در قبال جنايات شاه هيچ

شود جاي تأمل  قطعي صورت گرفته توسط وي خوانده مي» عذرخواهي«به ابراز تأسف، 
ند به خوبي ناراحتي آقاي جعفري را از دانشجويان توا بسيار دارد و خواننده مي

هاي جريان روزنامه انقالب اسالمي درك  به خاطر روشن كردن ماهيت برخي فريبكاري
 . كند
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صدر به شدت از دانشجويان خشمگين شود مسئله  موضوع ديگري كه موجب شد آقاي بني
قاي جعفري در اين آ. المللي جنايات شاه و آمريكا بود تشكيل كميسيون تحقيق بين

پس از انجام مقدمات كار و تعيين اعضاي كميسيون با موافقت «: نويسد زمينه مي
دولت جمهوري اسالمي ايران و دبيركل سازمان ملل متحد، اعضاي كميسيون انتخاب و 

طبق توافقي كه انجام . چهارم اسفند وارد تهران شدند و كار خود را شروع كردند
كميسيون با گروگانها قبل از انتشار نتيجه تحقيقات خود  -۱: شده بود قرار بود

آمريكا يك كمك  -۳. جمهور آمريكا از ايران عذرخواهي بكند رئيس -۲. مالقات كند
 )۱۳۷ص.(»...مالي هم به ايران بكند

در اين زمينه نيز دانشجويان به سرعت متوجه توافقات پشت پرده شدند و اينكه 
محكوم ساختن جنايات محمدرضا پهلوي و آمريكا به ايران اصوالً اين هيئت به منظور 

نيامده است، بلكه هدف صدور يك بيانيه عليه ايران در ارتباط با تسخير سفارت 
ها  واكنش هوشمندانه جوانان ايراني موجب شد كه در اين زمينه نيز واقعيت. است

گردد شا  نه اف هاي دوگا گري از عملكرد صداق دي شود و م شن  شجو. رو ين دان يان در ا
زمينه اعالم كردند اگر اين هيئت به منظور بررسي جنايات شاه و آمريكا به ايران 
بال  خود را در ق ضع  جود مو سناد مو سي ا عد از برر تدا ب ست اب سب ا ست منا مده ا آ

سوس با جا ند داد  جازه خواه نان ا به آ سپس  ند،  عالم ك مأموريتش ا ضوع  هاي  مو
ن تحقيق اعالم موضع را منوط به بازگشت به ژنو آمريكايي مالقات كنند، اما كميسيو

بود موده  ظور . ن به من ظاهرًا  كه  تي  كه هيئ نه اين ين زمي يت در ا حائز اهم ته  نك
تحقيق در مورد جنايات شاه و آمريكا به ايران سفر كرده بود به هيچ وجه حاضر 

يرد يل بگ شجويان را تحو سوي دان شده از  گردآوري  سناد  شد ا ندگان. ن ضور نماي  ح
دانشجويان در هتل محل اقامت هيئت و سپس تالش براي مجاب كردن اعضاي كميسيون در 

كه واقعيت مداركي  پذيرش  براي  گاه  تاي  فرود عد از كود يران را ب مرداد  ۲۸هاي ا
گونه منعكس شود كه  نتيجه ماند و هيئت هرگز نخواست رسمًا اين ساخت، بي روشن مي

كه قبل از حضور هيئت در  آمده است، درحالي براي بررسي جنايات آمريكا به ايران
قاي بني يران آ طب ا شكيل  زاده اين صدر و ق هدف از ت كه  ند  كرده بود مود  نه وان گو

 .چنين كميسيوني بررسي جنايات شاه و آمريكاست
له چالش سط  از جم كا تو سفارت آمري سخير  پس از ت مي  صله ك با فا كه  گري  هاي دي

كردن اين  آنان با آقاي بنيدانشجويان به وجود آمد، اختالف  تي  صدر بر سر دول
هرچند اعتراض چند ساعته جوانان ايراني به مداخالت آمريكا در امور . موضوع بود

رفت كه طوالني شود، اما دولتي كردن يك حركت مردمي  داخلي كشور به داليل مختلف مي
بود قي ن جه منط هيچ و به  حل آن  قاي بني. براي  به  آ خود  بود  صمم  نوان صدر م ع

لوه شكل ج ين م حل ا مان  شجويان در  قهر ضور دان به ح يان دادن  براي پا شود و  گر 
دانست، اما  ها از دانشجويان مي سفارت آمريكا تنها راه را تحويل گرفتن ديپلمات

صدر با  آقاي بني. گيري هوشمندانه امام مانع دولتي شدن اين حركت مردمي شد موضع
ها تصميم  ان ملت در مورد چگونگي آزادي ديپلماتاين نظر رهبر انقالب كه نمايندگ

توان  امروز بهتر مي. هاي خود را نقش برآب ديد ريزي خواهند گرفت، تمامي برنامه
اي  ها به شوراي انقالب چه ضربه به قضاوت نشست كه اصرار آقايان به تحويل ديپلمات

، آمريكا قادر توانست به كشور وارد كند؛ زيرا به محض دولتي شدن اين موضوع مي
الملل ظاهر شود و موضع بحق ملت ايران به شدت  اي ديگر در صحنه بين شد به گونه مي

صدر در  آقاي جعفري به نوعي اعتراف دارد كه حتي همفكران آقاي بني. شد تضعيف مي
به هر حال بعد از «: شوراي انقالب با دولتي كردن اين حركت مردمي موافق نبودند

شدن اعالم نده  قاي خوا شنبه آ مان روز چهار يت در ه شوراي امن به  فتن  حريم ر يه ت
همه اعضاء . صدر شوراي انقالب را در حضور آقاي خميني به جلسه فوري دعوت كرد بني

صدر  بعد از بازگشت از قم از آقاي بني. كوپتر به قم رفتند شوراي انقالب با هلي
قتي ما به قم رفتيم آقاي پرسيدم نتيجه كار چه شد؟ وي قريب به اين مضمون گفت و

قبالً قرار بود كه همگي . زاده كه قبالً خودش تنها رفته بود، آنجا نشسته بود قطب
سخن  لب از  سي  ما ك نيم ا تراض ك ني اع قاي خمي كار آ به  قالب  شوراي ان ضاي  اع

خميني گفت، طبق اطالعات و خبرهاي رسيده اين آمريكاست كه موفق شده ... نگشود
شكيل دهد و تشكيل شوراي امنيت موفقيتي براي آمريكا است و شوراي امنيت را ت

شد هم براي ما و  اي عليه ايران تصويب مي اگر با حضور وزير خارجه ايران قطعنامه
بد مي لي  شما خي صيت  براي شخ ست . شد هم  يز در مه چ شت ه تي دا فتم، وق جواب گ در 

اين خبرها . ايد ول دادهاي را بدون مشورت براساس خبر مجع شد، شما چنين اعالميه مي
را كي به شما داده است؟ وي گفت اينها از راديو و تلويزيون منتشر شده و آقاي 

طب من داده ق ها را  كه خبر فت  هم گ گاه . ام زاده  قم در فرود شت از  پس از بازگ
مهرآباد در پاويون دولتي جلسه كرديم و من به شوراي انقالب گفتم حاال كه آقاي 

طب ين آش  ق ميزاده ا شنهاد  ست پي ته ا تا  را پخ يد  جه بكن ير خار خودش را وز كنم 
اين فراز به حد كفايت گوياي اين واقعيت است كه حتي ) ۱۱٥ص(».مسئله را حل كند
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قاي بني ستان آ با تالش دو يز  قالب ن شوراي ان براي  صدر در  نب وي  كه از جا هايي 
كه بعدها  چنان. دگرفت چندان موافق نبودن استفاده شخصي از اين موضوع صورت مي

شد، بني شخص  ضوع گروگان م شت مو صد دا هان ق توافقي پن چارچوب  ها را در  صدر در 
تحقق اين امر . اختيار بگيرد و آن را در خدمت ارتقاي موقعيت سياسي خود درآورد

تي  كامالً دول كا  كرد آمري به عمل تراض  مي در اع كت مرد ين حر كه ا بود  ستلزم آن  م
شدن تسخير سفارت بر منافع ملي گوياتر از آن است كه تبعات منفي دولتي . شود

صدر و دانشجويان در  امام در چندين چالش بين بني. نياز به پرداختن به آن باشد
تأييد نظر جوانان تسخير كننده صرفًا . اين زمينه از موضع دانشجويان حمايت كرد

ي امروز اين متأسفانه حت. از اين رو بود كه امام مصالح ملي را در نظر داشت
كا  سفارت آمري سخير  سالگرد ت شت  مر بزرگدا يان ا سوي مجر شمندانه از  سيت هو حسا

گيرد و هر سال بيشتر از سال قبل مراسم جنبه دولتي  چندان مورد توجه قرار نمي
نظر رهبري انقالب ابعاد اين  كه استمرار پايبندي به دقت گيرد، درحالي به خود مي

تواند روشن  المللي را به بهترين وجه مي مه مجامع بينحركت مردمي قابل دفاع در ه
صدر الزم به  هاي گذشته به دليل نداشتن سعه برخي مسئوالن كشور در طول سال. سازد

كه اگر دانشجويان متولي بزرگداشت حركتي باشند كه خود آفريدند ممكن  گمان اين
سخنراني مايي و  ست در راهپي هاي ا يز از عملكرد قاداتي ن ند  ها انت يي كن اجرا

 ۱۳آبان را در اختيار گرفتند و امروز  ۱۳بتدريج كنترل مراسم بزرگداشت سالگرد 
آباني كه نماد هوشياري ملت ايران به ويژه جوانان غيرتمند كشور بود تبديل به 

 .مراسمي تشريفاتي و رسمي شده و از اهداف اوليه به شدت دور مانده است
يان كه جر گري  ضات دي له تعار كت  از جم بال حر سالمي در ق قالب ا مه ان روزنا

از يك سو آقاي جعفري در اين . هاست دانشجويان در آن گرفتار شد موضوع افشاگري
كتاب انتشار اسناد به دست آمده از سفارت آمريكا را حركتي هدفمند در جهت حذف 

هان يون و آزاديخوا ظام  مي! مل ضوع اميرانت ستكم در مو گر د سوي دي ند و از  خوا
گونه كه اشاره شد اين تعارض  همان. كند ب طرح شده در مورد وي را تأييد ميمطال

شئت مي جا ن كه بني از آن يرد  ست گ ست ريا به پ ستيابي  بل از د قاي  صدر ق جمهوري، آ
خود مي جدي  يب  گان را رق ضت  بازر يه نه شجويان عل شاگري دان لذا از اف شت؛  پندا

جمهوري، رفتم با  اعالن نامزدي رياستقبل از : ... صدر بني«: كرد آزادي استقبال مي
كنيد  شما اين كارها را مي«: او به من گفت... آقاي مهندس بازرگان صحبت كردم

كنم  من اين كارها را مي: به او گفتم» .جمهور بشويد خواهيد رئيس براي اينكه مي
، درس تجربه(».دانم نسل ما غير از نسل شماست چون انقالب را محصول زندگي خودم مي

سن بني لين رئيس خاطرات ابوالح مدي،  صدر، او يد اح شش حم به كو يران،  هوري ا جم
 )۲٥۰، ص۱۳۸۰انتشارات انقالب اسالمي، آلمان، 

كه آقاي اميرانتظام امروز به صورت نماد اصلي افشاگري  نكته قابل تأمل اين
 اگر آقاي جعفري بپذيرد كه آنچه در مورد وي مطرح شده. دانشجويان درآمده است

غرور «: تواند به صورت همزمان ادعا نمايد است دغدغه همگان بوده است چگونه مي
را از آلت دست شدن كساني كه در صدد ديكتاتوري و ] دانشجويان[ايجاد شده، آنان 

ضه صورت   قب كه ب ته  ين نك به ا شان را  جه اي ساخت و تو فل  ند، غا قدرت بود كردن 
سيله ساخت و خارج  براي  ها،  ست همان حانيون اي در د هان، رو صفيه آزاديخوا ن و ت

ها، كــه در ميــدان مبــارزه قــرار  هــا و ملــي مــذهبي آزاده خــارج از قــدرت، ملي
 )۱٦۷-۱٦۸صص(».اند، منحرف ساخته و به قدرت كاذب خود معطوف گردانيد گرفته

كه  حال مي ست  ضوع نش ين مو سي ا به برر فري  قاي جع شخص آ ضع  ساس موا بر ا توان 
فشاگري دانشجويان حذف شد آزاديخواه بود يا در جهت اهداف مهمترين فردي كه با ا

هر سند درست «: كه قبالً ادعا كرده بود نويسنده اثر درحالي. كرد بيگانگان تالش مي
كرد كه كمك  ها و نهضت آزادي انتشار پيدا مي مذهبي ها، ملي و نادرستي كه عليه ملي
بود شان  حذف كردن مورد اميران) ۱٦۹ص(»به  تدا در  صراحت مياب به  ظام  يد ت : گو

ــام « ــاي اميرانتظ ــه آق ــات وارد ب ــورد اتهام ــاوتي در م ــه قض ــب هيچگون اينجان
مي شاگري ) ۱۸۰ص(».كنم ن ماد اف كه ن فردي  مورد  ست در  ضر ني فري حا قاي جع چرا آ

مورد  تاب در  هاي ك گر فراز شان در دي ته اي ند؟ الب ظر ك هار ن ست اظ شجويان ا دان
اما سئوال «: شود ها ناگزير از اتخاذ موضع مي اييارتباطات غيرمعمول وي با آمريك

ست شده ا طرح  من م براي  كه  مايي  يا مع ندس : و  حوم مه كه مر ست  بوده ا چه  لت  ع
بود،  سكانديناوي  شورهاي ا يران در ك سفير ا كه  ظام را  قاي اميرانت گان آ بازر
يران و  كا و ا يران و آمري به ا بوط  سائل مر ستكهلم م كه در ا ست  كرده ا مامور 

وي را با مامورين و يا سفراي آن دو كشور مورد مذاكره قرار دهد و چرا اين شور
جام نمي سئول آن ان فراد م سيله ا هران بو سيله  كار در ت چه و حال  ست،  شده ا

شور  بوده در ك نا  شور و ب يران در آن دو ك سفراي ا سيله  چه و يا  جه و  وزيرخار
ت ديگري در دستگاه دولت آيا ديپلما. ثالثي وسيله آقاي اميرانتظام صورت پذيرد

مورد  سائل  كه م ست  شته ا جود ندا سكو و يا م شنگتن و  يا در وا هران و  قت در ت مو
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گويد،  آقاي اميرانتظام مي... عالقه دو كشور را با آنها مورد مذاكره قرار دهند
ها با من در اين دو ديدار و مذاكره سه مطلب را مورد بحث و مذاكره  آمريكايي

رتش عراق خيال حمله به ايران را دارد و با اساليد جابجايي ا -۱: قرار دادند
ند شان داد يران ن هاي ا عراق را در مرز تش  صادر  -۲. ار كه از  شوروي  حاد  ات

كنندگان نفت است به زودي به وارد كننده نفت تبديل خواهد شد و در اين باره 
افزار نظامي  شرح ارسال اسلحه و جنگ -۳. گزارش مفصل براي بحث تهيه كرده بودند

يه شوروي براي تجز شما  ها  يا  كه آ سئوال  ين  ستان و ا ير (طلبان كرد ني ام يع
ظام يروي مي) ن.انت ست وي پ فاداري و از سيا صدق و راه وي و قاي  به م كه آ ني؟  ك

اگر مسئله مورد بحث همين سه قلم . صددرصد همينطور است. گويد بله اميرانتظام مي
يا نمي ست، آ ها را د بوده ا سي شد آن حث و برر مورد ب جه  هران و در وزارت خار ر ت

ظام را ) ۱۸۱-۲صص(»قرار داد؟ قاي اميرانت هات آ فراز توجي ين  فري در ا قاي جع آ
تا  نمي ند  پرواز كن ستكهلم  به ا شنگتن  كايي از وا مأموران آمري كه  پذيرد و اين

تاده پا اف پيش  سائل  نين م قي نمي چ ند منط حث بگذار به ب نابراين  اي را  شمارد؛ ب
آقاي . ها بوده است پذيرد كه آقاي اميرانتظام داراي روابط مگويي با آمريكايي يم

جعفري همچنين در مورد كميته مستقر شده در سفارت آمريكا و ارتباطات غيرمعمول 
صيت منعكس مي شخ ني را  مان نگرا با آن ه قت  لت مو شجويان در  هاي دو كه دان سازد 

امي كه كار اين فصل به پايان رسيده بود، هنگ«: دادند هاي خود بازتاب مي افشاگري
شماره  برايم  سيد و  يران ر يزي از ا مان عز ست و ميه شم ۳۲دو نه چ انداز  دوماها

مطالب آنرا مرور كردم و به گفتگوي آقاي دكتر يزدي تحت . ايران را آورده بود
آقاي دكتر يزدي ... برخورد كردم» گيري اي قابل پيش ، فاجعه٦۰سي خرداد «عنوان 

وزير در امور انقالب بودم، مطالعاتي  گويد، نظر به اينكه در ابتدا معاون نخست يم
هاي ساواك به ساواك رفتيم و  با كمك يكي از مديركل... روي اسناد ساواك شده بود

ها به ما نشان داد و نشان داد  العاده جالبي از بعضي از پرونده وي چيزهاي فوق
هاي  بعد از نشان دادن نمونه. كرده است ار ميكه اداره دوم و هشتم چقدر مؤثر ك

نده مي در پرو كه  مه سيديم  جه ر ين نتي به ا گزارش دادم و  گان  ندس بازر به مه ها 
 )٦۷ص(».اداره دوم و هشتم را بايد نگه داريم

البته آقاي دكتر يزدي به اين واقعيت اشاره ندارد كه دولت موقت تالش داشت 
ست  نوان ريا به ع قدم را  سار م ين تيم كل ا گر،  بارت دي به ع ند و  فظ ك ساواك ح

پرداختن . در اختيار گيرد -ها بود كه كامالً در كنترل آمريكايي -تشكيالت مخوف را 
قدم  قاي م قالب آ ستاني ان كه داد سئله  ين م ساواك-به ا ئيس  ست -ر وزيري  را در نخ

مه گان در نا حوم بازر قب آن مر كرد و متعا ستگير  مايتي از نگاري د چه ح ين  هايش  ا
طلبد، اما الزم است صرفًا به اين نكته از زبان آقاي  فرد كرد بحث مبسوطي را مي

اميرانتظام اشاره شود كه برخالف نظر آقاي دكتر يزدي اطالعات مورد نظر مستقيمًا 
خذ مي قدم ا قاي م ست از آ سات «: شده ا تا در جل مد  يدنم آ به د قدم  صر م سپهبد نا

مقدم ... ساواك را براي دولت انقالب بازگو كند متوالي بخشي از اسرار پشت پرده
ست هروي نخ من در را تاق  ترك ا پس از  ساواك  ئيس  ستاني  ر مل داد سط عوا وزيري تو

شد قل  صر منت ندان ق به ز ستگير و  ست. د قدام  نخ ين ا طالع از ا پس از ا وزير 
اي با خط خود نوشت و جان خود را در گرو جان تيمسار مقدم قرار  دادستاني، نامه

ــيله مي ــدين وس ــوگيري  داد و ب ــران جل ــات اي ــك اطالع ــن بان ــرگ اي ــت از م خواس
يد هام(».نما سوي ات صص -آن ني،  شر  ظام، ن باس اميرانت نابراين ) ۲۹-۳۰خاطرات ع ب

براي . تالش دولت موقت بر آن بود كه كليت ساواك را با محوريت مقدم حفظ كند
اسب است از زبان يكي از ها من روشن شدن اهميت اين رياست ساواك براي آمريكايي
سالي كه ارتشبد نصيري قرار «: رؤساي اين سازمان مخوف به اين امر توجه كنيم

به  مرا  شود،  صوب  ستان من سفارت در پاك به  قل و  ساواك منت ست  سمت ريا بود از 
تا  كه  كرد  يد  من تاك به  خداحافظي  قع  مود و در مو عزام ن پاريس ا به  ماموريتي 

قرار است من . زودتر انجام بدهيد و به ايران برگرديد تواني ماموريت خود را مي
من سرلشكر معتضد را به . در شغل ديگري، سفارت در پاكستان، انجام وظيفه بكنم

سمت قائم به  شما را  ئيس و  كرده سمت ر شنهاد  ضرت پي به اعليح ساواك  قام  ام و  م
. معرفي شويدزودتر مراجعت كنيد تا به حضور ايشان . اند ايشان هم تصويب فرموده

يين شده  اما من در پاريس اطالع پيدا كردم كه سپهبد مقدم به رياست ساواك تع
تا اينكه خود ايشان تلفن كرد و ... اين ماجرا گذشت و من از پاريس برگشتم. است

ارتشبد نصيري در مورد مطلبي كه قبل از عزيمت ... خواست به مالقات ايشان بروم
مقامي من گفته بود، توضيح داد  سرلشكر معتضد و قائممن به پاريس در مورد رياست 

قدم «: كه سپهبد م كه  ند  غام داده بود هدي پي شير زا يق ارد ها از طر آمريكائي
لذا اين انتخاب . ترين افسر براي رياست سازمان اطالعات و امنيت كشور است مناسب

ته سرتيپ داوري، سخني در كارنامه ساواك، نوش(».طبق نظر آنها انجام گرفته است
-۷، صص۱۳۷۳منوچهر هاشمي، رئيس اداره هشتم ساواك، انتشارات ارس، لندن، سال 
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صيت هارات شخ نابر اظ قاي  ب يق آ مدتًا از طر قت، ع لت مو نده دو يين كن هاي تع

كه يك تشكيالت كامالً آمريكايي و  -اميرانتظام اين دولت سعي در حفظ ساختار ساواك
اين تشكيالت با سفارت آمريكا و حتي رسميت دادن به ارتباط . داشت -اسرائيلي بود

نده گران كن سيار ن له ب سفارت مقو خل  ستقر در دا ته م يق كمي ساب  آن از طر به ح اي 
ضات دادسراي «: آمد كه حتي آقاي جعفري در اين نگراني شريك است مي حسب گزارش ق

ت سيله  سعادتي بو قاي  يزدي، آ تر  قاي دك كوزيچكين و آ سالمي و  قالب ا ساواك ان يم 
دستگير شده است و ماشاءا قصاب جزو تيم بوده و سعادتي را وي دستگير كرده و سپس 

ست يل داده ا ستاني تحو به داد ين . او را  يان ا كه در جر يزدي  تر  قاي دك بر آ حال 
امور بوده، فرض است كه نقش واقعي كميته سفارت آمريكا به سرپرستي ماشاءا قصاب 

ها بوسيله تيم اين كميته و نقش خود ماشاءا قصاب و سوابق  در رابطه با دستگيري
طه بويژه راب تيم اداره دوم و  با  كاريش  كا و  كاري وي و هم سفارت آمري با  اش را 

ته سفارتخانه كمي ين  ها در ا كه تن شت  جود دا ضرورتي و ياز و  چه ن كه  ستقر  اين اي م
 )٦۸ص(».شود را براي افكار عمومي روشن سازند

كميته مستقر در داخل سفارت آمريكا مستقيمًا زير نظر وزارت خارجه از آنجا كه 
مل مي كه در  ع طي  مان رواب بود، ه شده  مول  طات غيرمع براي ارتبا خوبي  مل  كرد مح

اي به وجود  ها توانسته بودند حلقه به اين ترتيب آمريكايي. استكهلم نيز دنبال شد
شود تأمين  ستقيم  شان غيرم تا منويات ند  طور. آور قدم نمي به  قاي م طع آ ست  ق توان

فراد  يل ا ين قب به ا گان  قاي بازر ماد آ ما اعت شود، ا سوب  قت مح لت مو يروي دو ن
شد متأسفانه موجب شده بود كه شبكه مورد نظر آمريكايي بحث . ها همچنان فعال با

ها به دولت موقت در مورد جاسوسي سعادتي موردي است كه اين  اطالعات دادن آمريكايي
ندان يان چ خود  جر يت  ظام در روا قاي اميرانت چه آ ندارد، گر يان آن  يز در ب پره

نمايد، اما  واقعيت را تحريف كرده است و عامل اطالع دهنده را يك ساواكي اعالم مي
خود  تاب  يز در ك كار ن خانم ابت كه  سفارت  سناد  ساس ا سخير(بر ا شاره ) ت به آن ا

به . شود دولت موقت منتقل ميدارد اين موضوع با واسطه كميته مستقر در سفارت، به 
يل خط ين قب طع ا مامي  دهي طور ق سناد ت ساس ا بوده و برا مورد ن يك  به  صر  ها منح

كه بعدها ثابت شد  به ويژه اين. گرفته است موضوعات مورد نظر آمريكا را در بر مي
هايي كه بعد از انقالب به دليل اعالم همراهي ظاهري با مردم توسط  حتي برخي ساواكي

هـا حفـظ موقت مجددًا ابقا شده شده بودند، ارتباطات خـود را بـا آمريکـايی دولت
ند كرده قاي ري«: ا عات[شهري  آ ير اطال مد] وز ئيس ... آ ستگيري ر فرار و د ماجراي 

ساواك را شتم  يا دو  -اداره ه شته و گو كاري دا ما هم با  تاكنون  قالب  پس از ان كه 
رفسنجاني سال  نامه و خاطرات هاشميبه سوي سرنوشت، كار(».گفت -كرده طرفه كار مي

 ) ٤۸۳، ص۱۳۸٥، به اهتمام محسن هاشمي، نشر معارف انقالب، سال ٦۳
كه آقاي جعفري در اين كتاب هرچند در برخي فرازها به شدت به افشاگري  جالب اين

اند مليون  خواسته خواند كه مي تازد و آنان را بازيچه دست كساني مي دانشجويان مي
ند، اما در مورد كميته مستقر در سفارت آمريكا ضمن نقل فرازهايي از را كنار بزن

نامه بازپرسان و قضات سابق دادسراي انقالب اسالمي كه درخواست استمرار افشاگري 
شتند مي شجويان را دا سد دان سراي «: نوي سابق داد ضات  سان و ق كه بازپر جودي  با و

ًا خواستار شدند كه داستان پر از انقالب و ديگران از دانشجويان پيرو خط امام مصر
رمز و راز و آكنده از توطئه كميته مستقر در سفارت آمريكا و حاج ماشاءا قصاب 

طه ست آن و راب يا  سرپر كس و  چه  كه  كا و اين مامورين آمري ساير  سفير و  با  اش را 
 اند را بدون تاخير افشا نمايند و اگر سندي در اينگونه كساني بنيانگذار آن بوده

روابط موجود است را به اطالع همگان برسانند، متاسفانه دانشجويان پيرو خط امام 
لب  لب از  بط  نه روا ين گو ته و در ا يده گرف ها را ناد ساير پيام يام و  ين پ ا

 )٦۹ص(».نگشودند
ته  مورد كمي يزدي در  براهيم  قاي ا ضيحات آ به تو سخ  نين در پا فري همچ قاي جع آ

كا مي سفارت آمري ستقر در  ي م يت «: دگو فظ امن لت، ح نوان دو شما بع ظايف  كي از و ي
يار و  سفارتخانه ستي در اخت عًا باي ها، طب يت آن فظ امن مامورين ح جرم  بود، ال ها 

ارتباط با شما باشند و از اين نگاه كميته مستقر در سفارت آمريكا نيز بايستي 
صاب را شاءا ق شما ما شده  نوان  كه ع ما بطوري شد، ا بوده با شما  ظر  حت ن  ت

در اين صورت جاي اين سئوال نيست كه . كرده است ايد و از شما تبعيت نمي شناخته نمي
كه سفارت به وسيله چريكهاي فدايي خلق مورد حمله ) ٥۷( ٥۸بهمن  ۲٥چرا از تاريخ 

تاريخ  تا  فت  ماه  ۲۱قرار گر هدوي ٥۸مرداد  قاي م سفارت  كه آ ته  حالل كمي كني، ان
دولــت و يــا وزارت خارجــه كــه حــافظ امنيــت آمريكــا را اعــالم كــرد، از جانــب 

آيا جا ندارد خواننده از ) ٥۹ص(» ها است، سخني به ميان نيامده است؟ سفارتخانه
مورد  شجويان در  شاگري دان گر اف كه م سازد  طرح  سش را م ين پر تاب ا سنده ك نوي
اميرانتظام پاسخ به خواسته آقاي جعفري و ديگران نبود؟ اگر آقاي يزدي منكر 
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هاي مرتبط با  پذيرد با ساواكي با ماشاا قصاب است اما آقاي اميرانتظام ميارتباط 
كه فرد دارنده بيشترين نقش  بنابراين در حالي  ؛ هايي داشته است سفارت آمريكا تماس

در ارتباط با كميته و سفارت آمريكا در رأس افشاگري دانشجويان قرار داشت چرا 
ها واقع  نوان شود كه آزاديخواهان هدف افشاگريگونه ع بايد در تناقضي آشكار اين

گونه كه اشاره شد، جريان روزنامه انقالب اسالمي از افشاگري  شدند؟ البته همان مي
گونه كه آقاي جعفري بيان داشته  عليه نيروهاي دولت موقت استقبال و حتي خود همان

هي مي با آن همرا نوعي  شاگري به  ين اف چون ا ما  مان آ كرد، ا صدر را  قاي بنيها دا
 .دار شد آورد كه حيثيت آزاديخواهان لكه گرفت فرياد بر مي

شان در  تناقضات در گفتار آقاي جعفري محدود به اين مسائل نيست و ادعاي اي
ست لم ا سردرگمي ق شترين  چار بي مام د با ا باط  صمانه . ارت صفانه و خ ضع غيرمن مو

خالف واقع بسياري را صرفًا  نويسنده با اين شخصيت بزرگ موجب شده است كه مطالب
كند كه امام به  آقاي جعفري ادعا مي. به منظور تخريب جايگاه ايشان مطرح سازد

يت هي آ يل همرا قالب  دل شوراي ان شان در  ضويت اي خالف ع لي م هه م با جب قاني  ا طال
گونه  اوالً بسياری از اعضاي ديگر اين شورا داراي چنين سوابقي بودند و هيچ. بود

ثانيًا آقاي جعفري خود خبر انفصال آقاي . تي با عضويت آنان صورت نگرفتمخالف
). كه البته ايشان به پاريس نرفتند(دهد  طالقاني را از نهضت آزادي در پاريس مي

لي  هه م با جب گر  شان دي كه اي ست  ني ا بدين مع ضت  قاني از نه قاي طال صال آ انف
هه  با جب صيت  ين شخ باط ا يرا ارت شتند ز باطي ندا ضت ارت يق نه بود از طر    :آزادي 

پاريس « قاني در  حوم طال فاق مر به ات قالب وي  پرواز ان به  نده  ته ما كي دو هف ي
البته بايد خاطرنشان ساخت که آقاي ) ۲٤ص(» اعالميه انفصال از نهضت آزادي داده

ا طالقاني فراتر  ثانيًا ارادت امام به آيت. نمود طالقاني در ايران چنين اقدامي 
انتخاب اين عالم بزرگ به عنوان اولين امام جمعه تهران خود . ها بود بحث از اين

كند كه امام در مورد  همچنين آقاي جعفري ادعا مي. بهترين گواه بر اين مدعاست
بايد فقط هويت آنها ثابت بشود بايد آنها را «: اند آدمكشان دوره پهلوي گفته

رازهاي ديگر كتاب مطالبي بيان اما در ف) ۱۰ص(»همين كه هويتشان ثابت شد كشت
بات مي به اث لب را  ين مط خالف ا كامالً  كه  ست  ساند شده ا ستور «: ر ني د قاي خمي آ

نامه و نحوه كار آنرا  تجديدنظر در كار دادگاهها و توقف محاكمات تا تهيه آئين
بنابراين اگر نظر امام صرفًا احراز هويت افرادي بود كه مرتكب ) ۱۰ص(».صادر كرد
هم در روزهاي  آن -ها  مند كردن دادگاه اند اين همه دقت و نظام كشتار شدهقتل و 

در فراز ديگري آقاي جعفري به نقل از آقاي يزدي . معني نداشت -اوليه انقالب 
مطلبي را منعكس ساخته كه كامالً در تعارض با آن چيزي است كه به امام نسبت داده 

ست ست«: شده ا عاون نخ يزدي م تر  قاي دك گونگي وز آ مورد چ قالب در  مور ان ير در ا
شكيل دادگاه عد از  ت قالب ب قل مي ۲۳هاي ان ند سال ن لت «: ك قالب را دو گاه ان داد

رفتم پيش . وزير در امور انقالب طرحش را دادم من بعنوان معاون نخست. تشكيل داد
از هاي مردم پر  هاي دنيا سينه آقاي خميني و گفتم آقا انقالب شده، مثل همه انقالب

اگر در اين مقطع اجازه . خواهند بكشند گيرند، مي كينه و نفرت است و هر كه را مي
شد سي را بك سي، هرك هر ك كه  شود  يرد هيچكس نمي... داده  لويش را بگ ند ج ... توا

 )۱۷ص(»...نامه بنويسيد آقاي خميني اين حرف را پذيرفت و گفت بنشيند و آئين
راد، حتي مجرمان، بسيار فراوان است كه البته تأكيدات امام بر رعايت حقوق اف

هم  پردازيم و صرفًا به يك نكته آن به دليل اجتناب از طوالني شدن مطلب به آن نمي
بان بني مي از ز سنده  سر : صدر بني«: كنيم صدر، ب ياط پ توي ح جا،  تيم آن له، رف ب

شان  ني[اي مد خمي يدم] اح مام گفته. را د كه ا فت  سران او گ ندانيان  ين ز ند، ا  ا
اند، با آنها بدرفتاري شده  حكومت مثل هويدا و سران قشون را كه به اينجا آورده

متأسفانه آقاي ) ۱۷۷ص(».و شما با آنها صحبت كنيد و كمي اينها را دلداري بدهيد
ين واقعيت مه ا جود ه با و فري  مام در اوج درگيري جع كه ا يه  ها  هاي اول هاي روز

تا اين حد به  -رفت آمريكا و عواملش مي كه هر آن امكان كودتا از سوي -انقالب
حذف مي شان را  صحبت اي صلي  خش ا بود، ب مان  كر مجر به ف ساني  حاظ ان تا  ل ند  ك

عالم كرده اين مام ا يا ا كه گو شود  ستنباط  نه ا ست گو مه ني به محاك ياز  كه ن ند  . ا
همين كه هويتش ثابت شد كه نصيري است ] را [نصيري «: ادامه جمله امام اين است

يد شت با بت  مع -ك قرارات او را ث ند و ا مه كرد گه داشتند و محاك ند روز ن لك چ ذا
صحيفه امام، جلد ششم، مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام (».كردند و او را كشتند

سوم،  چاپ  ني،  جود اين)  ٤٥۹، ص۱۳۷۹خمي با و مام  نابراين ا ثرت  ب يل ك به دل كه 
داند محاكمه دقيق را،  مجرم مي هاي افرادي چون نصيري آنها را به لحاظ قضايي قتل
به هم آن كوران  صيه مي ريختگي هم در  قالب تو هاي اول ان بر  هاي روز بادا  تا م ند  ك

داند رويه شرعي و منطقي امام در  متأسفانه نويسنده كه مي. اساس سليقه عمل شود
گران و كشتار كنندگان ملت در خيابانها، قابل خدشه نيست در نهايت  محاكمه شكنجه

ح طرح ميب گري را م شش چهره ث دي ضرورت بخ مات و  في محاك چون  سازد و آن ن هايي 
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از جانب بعضي از مصلحين به آقاي خميني پيشنهاد شده بود كه مثل «: نصيري است
هاي قدرتمدار كه  اما گروه. پيامبر به هنگام ورود به مكه عفو عمومي اعالم كند

ر داده بودند، خواستار ضربتي عمل به غير از آزادي، قبضه كردن قدرت را هدف قرا
ملت ايران ) ۱۸ص(».هاي سريع اعدام بودند ها و به راه افتادن ماشين كردن دادگاه

مرداد كه آمريكا و انگليس با استفاده از ايادي  ۲۸با توجه به تجربه كودتاي 
ها مجددًا اعمال كنند هرگز رهبري انقالب را  شان را براي سال خود توانستند سلطه

داد تا دست  بخشيد اگر به افرادي چون نصيري كه در كودتا نقش داشتند فرصت مي مين
اگر پديده بيگانه در مناسبات داخلي نقش نداشت و همه . به كودتاي ديگري بزنند

توانستيم يك بار ديگر بخشش جنايتكاراني  شد مي چيز در داخل كشورمان تعيين مي
خائني چون او ثابت كرده بودند كه از هر  چون نصيري را مطالبه كنيم، اما افراد

فرصتي به نفع تحکيم حاكميت بيگانه بر كشور استفاده خواهند كرد؛ بنابراين بر 
اساس چه منطقي آقاي جعفري در مورد محاكمه و اعدام چنين جنايتكاراني بر امام 

ف چنان از اين جنايتكاران نفرت داشتند كه يكي از وظاي گيرد؟ مردم آن خرده مي
سخت، دور نگه داشتن آنان از دسترس اقشار جامعه بود؛ با اين وجود افرادي چون 
نصيري قبل از اينكه به مدرسه رفاه تحويل داده شوند مورد تعرض شديد واقع شده 

. دهد از آنها دلجويي كنند صدر مأموريت مي بودند كه امام به فرزندش و آقاي بني
منشي امام خاضع  همه بزرگواري و بزرگ ابر اينمتأسفانه آقاي جعفري نه تنها در بر

سعي مي كه  ست، بل حذف بخش ني با  ند  شان واقعيت ك هارات اي به  هايي از اظ ها را 
 .اي ديگر منعكس سازد گونه

يز  گري ن فراد دي مام از ا يه ا خويش عل صمانه  ضع خ يت مو براي تقو فري  قاي جع آ
نظير  ها عليه اين شخصيت كمگيرد، بدون اين كه به صحت و سقم ادعاهاي آن بهره مي

وقتي كه امام به قم آمدند «: كند آقاي منتظري نقل مي«: تاريخ ايران توجه كند
هاي حسن  اش اين است كه هيئت به امام عرض كردم آقا حاال كه ما انقالب كرديم قاعده

نيت به كشورهاي همجوار بفرستيم و مواضع خودمان را براي آنان تشريح كنيم كه 
ما كاري با «: ايشان فرمودند. ساس وحشت نكنند و با ما هماهنگي كنندآنها اح

. خواهيم دور كشورمان را ديوار بكشيم آقا ما كه نمي«: آنها نداريم، من گفتم
خواهيم دور كشورمان را ديوار بكشيم، ما كاري  ما مي: ايشان در آن زمان فرمودند

آنان داديم و دم از صدور انقالب با آنها نداريم، ضمنًا شعارهاي تند و تيز عليه 
اي براي تحريك  زديم و آنان را عليه خود تحريك كرديم و بسا همين شعارها زمينه

كه عامل اصلي برهم زننده  صرفنظر از اين) ۲۹٥ص(».عراق و وقوع جنگ هشت ساله شد
با ايران شخص مهدي هاشمي بود كه به شدت مورد حمايت آقاي   روابط كشورهاي منطقه

تظري قرار داشت، امام همواره در جهت تحكيم روابط با كشورهاي منطقه حركت من
يز همان. كرد مي كا ن مورد آمري تي در  مي ح كه  نه  بط  گو طع روا به ق قدام  دانيم، ا

يك  در مورد كشورهاي عربي نيز حضرت امام هيچ. سياسي از سوي كاخ سفيد صورت گرفت
ز سوي رهبران يا مسئوالن اين كشورها را هاي مختلف ا هاي واصله به مناسبت از پيام

از . المللي عمل كرد پاسخ نگذاشت و در اين زمينه بر مبناي موازين و عرف بين بي
گام پيام كه در آن هن ساني  له ك مام در  جم ضرت ا شدن ح ستري  سبت ب به منا هايي 
خالد، پادشاه و فهد وليعهد عربستان بودند  بيمارستان ارسال داشته بودند، ملك

ندك سال كرد شرح ار بدين  شان را  مام پاسخ سم«: ه ا قاي . الرحيم الرحمن ا ب ضرت آ ح
وصول تلگراف آن حضرت نسبت به وضع  -عبدالعزيز، پادشاه كشور عربستان خالد بن

خوشوقتي كامل ما آن روزي است كه . كسالت و بهبودي اينجانب موجب تشكر گرديد
صوص غرب و بخ شرق و  ستعمارگران  مه ا سلمانان  سلطه ه سر م هانخوار از  كاي ج آمري

قطع و عموم پيروان مكتب مقدس اسالم بتوانند با كمال برادري و محبت استقالل خود 
ا الموســوي  روح. را بــه دســت آورده و عظمــت از دســت رفتــه خــود را بازيابنــد

 )۱۹۱، ص۱۲صحيفه امام، ج(».الخميني
صيه مورد تو خارجي در  ست  سئوالن سيا به م مام  شورها و  هاي ا با ك بط  يت روا تقو

خواهيم و نه بـا  ها را ميما ارتباط با ملت«تخطئه شعار برخي جريانات تندرو كه 
امام در پاسخ به اين شعار افراطيون گفته بودند . غيرقابل انكار است» ها دولت

با ملت باط  نال دولت ارت لي. گذرد ها مي ها از كا عراق، ع مورد  يژه در  رغم  به و
هاي رژيم بعثي با حضرت امام در طول اقامت ايشان در نجف اشرف  زگاريتمامي ناسا

الخصوص در اواخر اقامت ايشان، آقاي دعايي به عنوان سفير ايران در بغداد  و علي
آمد و به دليل اداره  تعيين شد، يعني كسي كه از جمله همراهان امام به شمار مي

سنه بط ح بارز داراي روا يت م يو روحان با  راد لذا بياي  بود؛  عراق  لت  يد  دو ترد
الملل حاكي از اهميتي  انتصاب چنين فردي به سفارت ايران در بغداد در عرف بين

حال اگر شرايط . بود كه ايران براي روابط سياسي خود با همسايه غربي قائل بود
گري را كه به واسطه وقوع  گرايي و روح پرخروش انقالبي آن زمان و موج عظيم اسالم

قالب فوذ  ان نين ن بود، همچ تاده  به راه اف قه  سر منط يران، در سرا سالمي در ا ا
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هاي مسلمان به واسطه رهبري و پيشبرد  گسترده انديشه حضرت امام را در ميان ملت
انقالبي كه بزرگترين پايگاه آمريكا در منطقه را از زير سلطه آن خارج ساخت به 

امام در زمينه حفظ و تحكيم  خوبي در ذهن داشته باشيم، بايد گفت رفتار حضرت
با  سمي  يك و ر موازين ديپلمات يه  يت كل قه و رعا شورهاي منط با ك سي  بط سيا روا
آنها، بهترين و بزرگترين پيام حسن نيت از سوي نظام انقالبي ايران به تمامي 

تالش آقاي جعفري براي . آمد هاي مسلمان و ديگر كشورها به شمار مي ها و ملت دولت
قاي منتظري به منظور زيرسئوال بردن عملكرد امام در اين زمينه استفاده از آ

پژوهان دستاوردي نخواهد داشت؛ زيرا درك اين حقيقت كه جريان  دستكم براي تاريخ
مل  ستان عا چون عرب شورهايي  به ك جره  مواد منف قال  يل انت به دل كه  شمي  هدي ها م

سوي چه كسي حمايت  عمده برهم زننده روابط ايران با كشورهاي همسايه بود، از
 .شد چندان دشوار نيست مي

از جمله موضوعات ديگري كه آقاي جعفري سعي نموده با استفاده از آن امام را 
وي در اين كتاب . مورد هجمه غيرعادالنه قرار دهد مسئله آقاي شريعتمداري است

عا مي ند اد شريعتمداري و «: ك قاي  سيله آ ني و قاي خمي يت آ كه مرجع بل از اين ق
كه   در صورتي. شناخت گران تأييد شود حداقل جامعه و دولت او را به مرجعيت نميدي

العظمي بــود و از ايــن نگــاه وجــود آقــاي  ا آقــاي شــريعتمداري قبــل از آن آيــت
شد، بطوري كه زير بار خط و  شريعتمداري براي آقاي خميني نقطه ضعفي محسوب مي

به اين علت بعد . سياسي قبول نداشترفت و وي را به لحاظ  ربط سياسي وي هم نمي
ــه ــذف وي لحظ ــاد در ح ــي افت ــاي خمين ــت آق ــدرت بدس ــه ق ــاي  از اينك اي از پ

 ) ۲٤۱ص(».نايستاد
شناخت و  اوالً آقاي جعفري مدعي است جامعه، امام خميني را به عنوان مرجع نمي

ند صرفًا حمايت مراجع وقت از جمله آقاي شريعتمداري موجب شد كه رژيم پهلوي نتوا
ند، درحالي عدام ك شان را ا يران در  اي لت ا يام م ستكم ق و  ٤۲خرداد  ۱٥كه د

ها سر دادند خالف واقع بودن  شعارهايي كه در حمايت از مرجع تقليد خود در خيابان
كه دولت دست نشانده بيگانه سعي داشت  ثانيًا اين. رساند اين ادعا را به اثبات مي

واقعيتي است كه معلوم   تقليد معرفي كند، آقاي شريعتمداري را به عنوان مرجع
يزي را مي چه چ بر آن  شتن  صحه گذا با  فري  قاي جع ست آ ند ني بت ك هد ثا عًا . خوا قط

نويسنده محترم بر اين واقعيت نيز وقوف كامل دارد كه ارتباط دربار پهلوي و 
بر  نوعي  به  كه  بوده  سته ن سويه و ناخوا باط يك يك ارت صرفًا  شريعتمداري،  قاي  آ

شان تحميل شود، بلكه ماهيتي كامالً دو سويه كه مورد توافق و خواست هر دو طرف اي
ست شته ا پاره. بوده، دا به  گاهي  خي از  اي واقعيت ن خاطرات بر شده در  يان  هاي ب

لي مام ع كه ا ست  گواه ا ستگان  بل از  واب شريعتمداري در ق قاي  سائل آ مه م رغم ه
رخورد نمود و حتي در بدو ورود به قم انقالب به چه ميزان بزرگوارانه با ايشان ب

 .بعد از انقالب، به ديدارشان رفت
آقاي شريعتمداري كه قبل از انقالب عالوه بر رژيم پهلوي حتي با نمايندگان سيا 

كند تا به نوعي از رشد نهضت اسالمي جلوگيري  ها نيز تماس برقرار مي و صهيونيست
) ئير عزري، سفير اسرائيل در ايرانبراي نمونه مراجعه شود به خاطرات م(نمايد 

متأسفانه با وجود برخوردهاي بزرگوارانه امام بعد از پيروزي نهضت اسالمي نيز 
سلطنت با  خود را  باط  نان ارت قدرت طلب همچ فظ  ها و  قالب ح خالف ان نه م هاي بيگا

هــاي خــانواده ســلطنتي و هنرمنــدان كــه در  در آن موقــع تعــدادي عكس«: كنــد مي
شركت ميهاي  مهماني ها  ته آن خي از كمي طرف بر ند از  ين  كرد به ا كه  شميران،  هاي 

ها و كاخها دسترسي پيدا كرده بودند در اختيار چند  هاي واالحضرت ها در خانه عكس
قرار گرفته بود و آنها را مجبور كرده بودند آن عكسها را چاپ كنند و ... مجله

اي دربار  بينند پشت پرده افسانهخواستند ب اين عكسها هم براي مردم كنجكاو كه مي
حت كننده ... گذشته است جالب آمده چه مي با اين همه براي اين طرف قضيه نارا

خواهش كردم دستور بدهند كه جلو ) شريعتمداري(ا  من به وسيله تلفن از آيت. بود
سها  چاپ آن عك شد و از  مل  هم ع يب  مين ترت به ه شود و  ته  سها گرف ين عك چاپ ا

ش لوگيري  سه (».دج شارات مؤس صاري، انت سعود ان مدعلي م خاطرات اح سقوط،  پس از 
طبيعتًا چنين ارتباطاتي حتي بعد از انقالب به ) ۱۳۰مطالعات و پژوهشهاي سپاه، ص

هاي عميقي است كه موجب  شود، بلكه داراي ريشه صورت اتفاقي و ناگهاني برقرار نمي
سته مي تأمين خوا خدمت  يد در  جع تقل يك مر يان، آن هاي شود  ظور  دربار به من هم 

براي . جلوگيري از اطالع مردم از مناسبات حاكم بر پشت صحنه دربار پهلوي، باشد
هاي فرهنگ و  درك سوابق اين امر كافي است موضع آقاي شريعتمداري را در مورد جشن

آقاي هوشنگ نهاوندي . هنر شيراز از زبان وزير آموزش عالي پهلوي دوم مرور كنيم
هاي عمر رژيم پهلوي، در ارتباط  ات ضمن اشاره به اين كه در آخرين ماهدر خاطر

مايي  سوزي و راهن سر دل كه از  صايح وي را  ست و ن بوده ا شريعتمداري  قاي  با آ
ئه مي شاه مي ارا نزد  شان مي شده،  سپتامبر، «: سازد برده، خاطرن ئل  يك روز اوا
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به «: بود كه گفت» شريعتمداري«ا  آيت. صبح تلفن دفتر من زنگ زد ۹تقريبًا ساعت 
دانيد، من  مي. اند كه قرار است تصميمي براي جشن هنر شيراز گرفته شود من گفته

مه ين برنا يزي از ا مي چ بل  ها ن بود و غيرقا نده  كان ده سال ت ضيه پار لي ق دانم و
مل يد. تح خوب بفهم حرفم را  يدوارم  به او . ام كه  سي  هر ك يا  ضرت  به اعليح لي  و

بوط مي ستشو مر گي ا شتباه بزر شيراز ا نر  شن ه مه ج غو برنا كه ل يد  حول . د بگوي ت
. نشيني يا امتياز دادن، نشاني از ضعف تلقي خواهد شد اوضاع چنان است كه هر عقب

نمايي  بنابراين از اين به بعد، حكومت بايد استحكام خود را نشان دهد و قدرت
) ۱٦۸، شركت كتاب ص۱۳۸۳س، آنجل نهاوندي، لس  آخرين روزها، خاطرات هوشنگ(».كند

كافي است در اينجا به ماهيت جشن هنر شيراز كه موجي از اعتراض اهل ديانت و 
خود، سر از استهجان   فرهنگ به دنبال داشت و سرانجام نيز در مسير فرهنگ زدايي

دهي آقاي  و رسوايي در آورد توجه داشته باشيم تا بهتر بتوانيم در مورد اين خط
تئاتر تمام عريان و نزديكي جنسي در يك . ه درباريان قضاوت كنيمشريعتمداري ب

بازي خياباني در شيراز حتي تأسف و تأثر افرادي را كه تقيدي به دين نداشتند 
برانگيخته بود، اما آقاي شريعتمداري براي حفظ ديكتاتوري وابسته به آمريكا 

لغو نشود؛ زيرا اين  كند در برابر اعتراضات گسترده مردم اين برنامه توصيه مي
كه روشن شود كه  البته براي اين. گردد ها موجب تقويت نهضت اسالمي مي نشيني نوع عقب

اي كشانده بود مناسب است مواضع او  طلبي آقاي شريعتمداري او را به چه وادي قدرت
احراز موقعيت برتر حتي به قيمت . در مورد ديگر مراجع نيز مورد تأمل قرار گيرد

مد  -ايگاه ديگر علما و مراجع نيز در زماني كه امام در تبعيد بودندتضعيف ج
اي خصايص اخالقي ايشان  تواند بازتاب دهنده پاره نظر وي قرار داشت و اين نكته مي

در گزارش يك مامور ساواك كه مالقاتي با آقاي شريعتمداري داشته است، در . باشد
ست مده ا نين آ باره چ ين  لي در«: ا قرار قب بق  قاي  ۲۹/۹/٤۸روز  ۲ساعت  ط با آ

ابتدا  -۱«: رسد شريعتمداري مالقات و نتيجه مذاكرات به شرح زير به استحضار مي
شمه يان  اي از ناراحتي نامبرده  گاني ب قاي گلپاي تار آ مال و رف خود از اع هاي 

سته و  لق دان عل مط سائل فا موم م خود را در ع شاراليه  كه م ني  ين مع به ا شته  دا
نمايد، ديگران هم از او تبعيت  اقدامي بر خالف تصميمات دولت ميتوقع دارد هر 

كنند و روي همين اصول پس از افتتاح سينما به تنهايي براي درس حاضر نگرديده و 
روز بعد هم نماز نگذارده و انتظار داشته من هم به تاسي از او همين كار را 

من فرستاد و چون نتيجه  بكنم و بعد كه ديد من اقدام نكردم اشخاص ديگري را نزد
نگرفت شخصًا به منزل شيخ مرتضي حائري رفته و از او خواسته كه با من تماس حاصل 
كند كه حتي براي يك روز هم كه شده در درس طالب حاضر نشده و نماز نگذارم و با 

آقاي شريعتمداري اظهار داشت بهترين راه براي تضعيف  -۲. اين حال موافقت نكردم
باشد و  ايگاني مخالفت با نمايندگان فعال ايشان در شهرهاي مختلف ميو شكست گلپ

تقاضا داشت كه به نحو مقتضي نسبت به تغيير محل آنان اقدام شود كه مراتب طي 
سيده ۲/۱۰/٤۸-۳۹۹۲/۲۱شماره  ضار ر تاريخ، (»به استح گاه  شريعتمداري در داد

 ) ۹۳سيدحميد روحاني، ص
هاي بعد  كرد، آقاي شريعتمداري در روزها و ماهاي از تفكر و عمل با چنين سابقه

گذارد و تا همدلي از پيروزي انقالب قدم در مسير مخالفت پنهان با امام خميني می
و همراهي با كودتاچيان كه قصد به شهادت رسانيدن ايشان را نيز داشتند، پيش 

ينها مطلع اوالً من از نيت خبيث ا«: رود كه خود نيز به اين امر اعتراف دارد مي
ظر مي به ن لي  تاه غيرعم مدت كو يك  شان در  چون كار لي  يال  شدم و هرًا خ سيد و ق ر

كردم كه اينهـا بتواننـد كـاري را انجـام كردم كه دولت آگاهي دارد تصور نمي مي
ي غير دخيل  دهند و اين كه كاري نشدني است، من خبر كنم و باعث گرفتاري يك عده

اين ... ممكن است اگر بگويم خود ما را ترور كنندبه عالوه احتمال دادم كه . شود
كه به سيدمهدي مهدوي پول فرستادم هرچند به عنوان قرض به ايشان داده شده است 

ئه فرد توط لي از  يد عم نوعي تاي كار را  ين  قي كرده و ا شيمانم و  گر تل ند، پ ا
 )۲٦۸المي، صشهري، مركز اسناد انقالب اس ها، محمد محمدي ري خاطره(».كنم استعفار مي

قاي  طراف آ يف ا يت ط كه ماه له  سناد و اد ين ا مه ا بر ه فري  قاي جع سفانه آ متأ
» منقول است«سازد، بكلي چشم فروبسته و با مطالبي همچون  شريعتمداري را روشن مي

: توزي شده است اي وانمود كند كه آقاي شريعتمداري قرباني كينه سعي دارد به گونه
پس . شهري و خلخالي قرار داد در محاصره دارودسته رينشين و  ابتدا وي را خانه«

از آن رفت و آمد به منزل وي تحت كنترل شديد قرار گرفت و با درست كردن طوماري 
به وسيله مدرسين و مراجع يك شبه تحت فرمان، وي را به حساب خود از مرجعيت خلع 

) صبيه(اش  صفيه شهري، به اين حد هم قناعت نكرد منقول است كه دارودسته ري. كرد
اند كه اگر توبه نكني با آنها فالن  را پيش چشم وي آورده و وي را تهديد كرده

جام مي مل ان مريض . شود ع مرد  به  ۹۰پير يون تو بل تلويز ترس در مقا ساله از 
 ) ۲٤۳ص(».كرد
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بر  مام را در برا باري ا تا وي برد ست  شده ا جب  فري مو قاي جع صمانه آ ضع خ مو
ص سي و خ فات سيا به مطالب  لتانحرا يرد و  يده بگ شريعتمداري ناد قاي  مذموم آ هاي 

مشابه چنين برخوردي را در مورد برداشت . روي آورد» منقول است«غيرقابل استناد 
شاهديم كارتر  به  سبت  مام ن ضع ا سنده از مو عاي . نوي طرح اد يز  نه ن ين زمي در ا

كند  ي سعي ميكينه امام به كارتر بدون تناقض نيست، زيرا از يك سو آقاي جعفر
با  مام  يت و در رأس آن ا پرده روحان شت  فق پ نوعی توا صل  سالمي را حا قالب ا ان

صدر در اواخر دي و يا اوايل  ا بني بنا به گفته آقاي فتح«: آمريكا عنوان كند
ها  اي كه در منزل آقاي فريدون سحابي تشكيل شد با آمريكايي در جلسه ٥۷بهمن ماه 

بنابر ... ومند با وحدت ارتش و روحانيت توافق بعمل آمدبر سر ايجاد دولتي نير
يانگر آن  صدق ب كه م يران  ستقالل ا خط آزادي و ا كه در  ساني  ها، ك قل قول مين ن ه

 ) ۲-۳صص(».شدند و چنين نيز شد بايستي حذف مي كردند، مي بود، عمل مي
را  بايست همه تالشهاي آمريكا و رژيم پهلوي براي رسيدن به اين هدف ايشان مي

براي روي كار آوردن ابتدا رؤساي جبهه ملي يعني دكتر صديقي و آقاي سنجابي و 
كه بعد از   در حالي. تر آن همچون بختيار ناديده بگيرد هاي پائين سپس عناصر رده

ياز دهي خي امت مه بر شدن آن در ادا ير  مي و فراگ ضات مرد سترش اعترا براي  گ ها 
امام، به صراحت مسئله واگذاري دولت به  متوقف ساختن نهضت در ايران به رهبري

جبهه ملي را مطرح ساختند و هرگز بحثي در زمينه توافق با امام در ميان نبوده 
ديروز به همان كيفيت كه شما را : بختيار در حضور آن آقايان به من گفت«: است

سم ضرت بر خدمت اعليح كه  ند  بر داد من خ به  ند  كرده بود عوت  خدمت ... د مرا 
ت بردند و ايشان از من پرسيدند به چه كيفيت ممكن است كه حكومت جبهه اعليحضر

شود؟ شكيل ب لي ت فتم... م شان گ به اي مي: من  عرض  خدمتتان  نده  كه ب كنم  شرايطي 
ست ته ا خدمتتان گف سنجابي  تر  قاي دك پيش آ ندي  كه در چ ست  ضرت . همانها اعليح

مسافرت من به خارج  مشكل عمده ايشان در آن موقع بودن من در ايران و: گفتند
ام هم براي معالجاتي كه احتياج دارم و هم براي  بود و من با فكرهايي كه كرده

ما همه خشنود . استراحت حاضر هستم كه به خارج بروم و اين محظور رفع شده است
خاطرات سياسي، دكتر كريم سنجابي، به كوشش طرح تاريخ شفاهي هاروارد، (».شديم

 ) ۳٤٤، ص۱۳۸۱ انتشارات صداي معاصر،
سمًا  لي ر هه م كه جب شد  جب  يار مو شاپور بخت شكيالتي  لف ت لت را  تخ سئوليت دو م

اما . برعهده نگيرد، وگرنه تمامي مذاكرات پنهان بدين منظور صورت گرفته بود
اين كه دولت بختيار به عنوان يكي از مدعيان پيروي از راه دكتر مصدق به شدت 

اي است كه آقاي دكتر سنجابي نيز برآن اذعان  ئلهمورد حمايت دولت آمريكا بود مس
و همان ايام بود كه از طرف يك نفر اعضاي سفارت آمريكا تقاضاي مالقات «: دارد

شد من  قالب ... با  تاب در درون ان ين ك كه ا ست  سي ا مان ك كنم او ه شتباه ن گر ا ا
ستامپل قاي ا ني آ ست يع شته ا يران را نو ب... ا كه  صحبتي  قات و  من هدف از مال ا 

) ۳٤۷همان، ص(» .داشت اين بود كه ما از دكتر بختيار پشتيباني و حمايت بكنيم
كه  بوده، بل يان ن صدق در م تر م فداران دك حذف طر حث  ها ب نه تن نابراين  ب

ها تا آخرين مراحل سقوط رژيم پهلوي سعي داشتند با برگه جبهه ملي جلو  آمريكايي
ته تالش به منظور مخدوش كردن انقالب الب. تحقق انقالب به رهبري امام را بگيرند

اسالمي و آن را حاصل توافق ارتش و روحانيت دانستن منحصر به آقاي جعفري نيست، 
نمودند كه نويسنده  اما دستكم پيش از ايشان براي توجيه اين ادعا سند جعل مي

 براي. بيند گونه نيازي به ارائه دليل نيز نمي محترم براي چنين ادعاي بزرگي هيچ
تاب  سنجابي در ك تي  مود ترب قاي مح نه، آ ست«نمو شت نخ بل درگذ قه ق سه دقي »  وزير 

كند كه انقالب اسالمي حاصل توافق  اقدام به جعل سندي به منظور القاي اين مطلب مي
بين سران ارتش و امام بوده است تا به اين ترتيب موافقت يا همراهي آمريكا را 

كند گوياي اين  جابي اقدام به جعل سند ميكه آقاي سن اين. به ذهن متبادر سازد
گونه  واقعيت است كه تالشگران براي مشوه نشان دادن چهره امام و انقالب اسالمي هيچ

ند يار ندار بي در اخت يان . مطل قات آقا ضوع آن مال كه مو لي  سند جع يك  ئه  ارا
ند باغي و فردوست با امام به منظور اعالم همبستگي ارتش با ايشان است، هرچ قره

شان  خود ن نوع  ما در  ته ا صورت گرف تي  مود ترب قاي مح سوي آ شيانه از  سيار نا ب
دهنده يك تالش كامالً هدايت شده است؛ زيرا اصوالً امام چنين مالقاتي با نامبردگان 
نداشته و ثانيًا عبارت به كار گرفته شده در سند مربوط به يك روحاني نيست و 

با نه در نگ متملقا شه در فره شتر ري بين (ري دارد بي فق  سند توا تب  شده كا عا  اد
ضمن اينكه يك روحاني در امضاي يك بيانيه ) االسالم اشراقي است ارتش و امام حجت

كه اگر ارتش تسليم  كند و در نهايت اين هرگز براي خود القاب و عناوين ذكر نمي
م بهمن كه برنامه كودتاي هايزر شكست خورد اعال ۲۲انقالب شده بود چرا در روز 

به  بي خورد و  ضربه ن شكيالت آن  يرد و ت قرار نگ شتر  عرض بي مورد ت تا  كرد  في  طر
طرفي  عنوان يك برگه برنده همچنان در اختيار واشنگتن باقي بماند؟ اين اعالم بي
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و عدم اعالم همبستگي با نهضتي كه آمريكا را كامالً مستأصل ساخته بود خود بهترين 
 .قاي جعفري استگواه بر خالف واقع بودن ادعاي آ

دهد و در فرازي امام را  هاي فراواني از اين دست مي آقاي جعفري به امام نسبت
در چندين فراز ). ۱٦ص(نمايد  به صورت اسيری در چنبره قدرت حزب جمهوري ترسيم مي

نمايد  برد، معرفي مي شخص امام را بازيگر اصلي صحنه كه از برگه حزب نيز بهره مي
ها،  گويي اي از تناقض ه در يك ارزيابي كلي اين كتاب را مجموعهالبته خوانند... و

گر مي شمار دي ضوعات بي مورد مو چه در  مام و  مورد ا ثال  چه در  براي م ند،  بي
سئله  درحالي حل م تادن  يق اف به تعو مل  جايي را عا قاي ر لت آ فري دو قاي جع كه آ
ندين  ها مي گروگان به چ نوبري را  قاي  سخ آ لين پا تي او ند وق گرام خوا مه و تلفن نا

شود كه اين ادعا كه آقاي رجايي و  سازد بر خواننده مشخص مي رئيس دولت منعكس مي
اند كامالً خالف واقع است، زيرا هنوز  وزير مشاور در امور اجرايي عامل تاخير بوده
ترل رئيس حت كن مان ت كه در آن ز كزي  نك مر سيار  با ياران ب كي از  بود و ي هور  جم

قاي بني يك آ مورد داراييص نزد عات الزم را در  شت اطال قرار دا هاي  در در رأس آن 
كا و يران در آمري عد از پيگيري... ا بود ب شته  يار نگذا لت در اخت كرر دو . هاي م

مه يف روزنا هاي ط يل نيرو نابراين تعج سئله   ب صل م حل و ف ظور  به من سالمي  قالب ا ان
شت كه خود آنان با دولت گ سفارت در زمان كارتر دقيقًا به توافقي پنهاني باز مي

توان به قطعيت گفت بحث  وي كرده بودند، وگرنه مستند به توضيحات آقاي نوبري مي
البته در اين نقد قصد ورود . صدر بر سر دفاع از مصالح ملي نبوده است آقاي بني

سئله گروگان صل م حل و ف گونگي  حث چ جايي را  به مب قاي ر لت آ لس و دو سط مج ها تو
ن مسئوالن مربوطه و امضاء كنندگان قرارداد الجزاير نظرات خود را نداريم و تاكنو

سازند،  به صورت مبسوط در ارتباط با ايراداتي كه افرادي چون آقاي جعفري مطرح مي
شته يان دا صرفًا  ب لذا  طوالني اند؛  ناب از  ظور اجت قد از  به من ين ن شتر ا شدن بي تر 

مي ناب  صل اجت ين ف به ا نه ورزيم واال ت پرداختن  ين زمي يز در ا ني ن ضات فراوا عار
 .وجود دارد

يد مي ته تأك ين نك بر ا جددًا  شتار م ين نو فراز از ا خرين  ضر  در آ تاب حا كه ك شود 
بر آن مي نوط  شد م شته با صر دا تاريخ معا نه  شنگري در زمي سيار رو قش ب ست ن كه  توان

عداوت ستن از  ني دوري ج تاريخ، يع گارش  يه در ن صل اول صي، در آن  ا يت هاي شخ رعا
توانست روايتگر بسياري از مسائلي باشد كه در  آقاي جعفري از آنجا كه مي. شد مي

طيف روزنامه انقالب اسالمي خود شاهد و ناظر آن بوده، كتابش از اين منظر قابليت 
آن را داشت كه نظر همگان را معطوف به خود سازد، اما متأسفانه نويسنده ترجيح 

هاي خود نمايد؛ لذا  ورزي ها و عداوت راي تسويه حسابداده است اثرش را جايگاهي ب
لت  سوي م قي از  شي منط هران واكن كا در ت سفارت آمري شغال  كه ا ست  ترف ا گاهي مع
كت  كر حر كا را مبت گر آمري فرازي دي ست و در  بوده ا شور  ين ك كرد ا به عمل يران  ا

في مي شجويان معر ند دان نده نمي. ك نين خوان يد همچ كه از د بد  ند دريا قاي توا گاه آ
جعفري واكنش دانشجويان به تحركات آمريكا عليه استقالل كشورشان موجب برانگيختن 

البته جدا از مسئله (هاي آمريكا عليه ايران شد يا تضعيف آن را در پي داشت  ضديت
صدر در نامه خود خطاب به رئيس  گونه كه آقاي بني اگر آن). چگونگي حل و فصل موضوع

شود كه قبل از اقدام دانشجويان، سفارت آمريكا  لل يادآور ميمجمع عمومي سازمان م
بايست دانشجويان را متهم كنيم كه آنان راه  كانون فتنه عليه استقالل بود چرا مي

كه در چارچوب اغتشاشات داخلي و كودتا امكان   دشمني را هموار ساختند؟ در حالي
انشجويان شبكه داخلي اين تحقق اهداف ضدايراني آمريكا بيشتر بود و زماني كه د

ني  خارجي يع مل  به عا صال  سر استي شنگتن از  ند وا هم ريخت يران در  شور را در ا ك
هاي اين كشور به فردي خونريز چون ديكتاتور بغداد،  صدام پناه برد و سرانجام كمك

قه عادالت منط گز  م نابراين هر ساخت؛ ب غامض  سيار  سفيد ب كاخ  براي  يز  اي را ن
ب مل  شجويان عا شدت دان به  كه  ند، بل ما نبود لت  يه م كا عل ضديت آمري رانگيختن 

 . ابزارهاي در اختيار اين كشور را براي نفي استقالل ايران ناكارآمد ساختند
سفارت  سخير  يافتن ت يان  حوه پا مورد ن فري در  قاي جع هاي آ مامي ادعا گر ت تي ا ح

مر مي ين ا يا ا پذيريم، آ كا را ب ست آمري ند د سئ توا ير  براي ز صل آويزي  بردن ا وال 
گسترده آمريكائيها براي نفي استقالل ايران در   كه طي آن برنامه -حركت دانشجويان

تواند به اين واقعيت معترف نباشد  باشد؟ ضمن اينكه آقاي جعفري نيز نمي -هم ريخت
رسيد آمريكائيها  ها نيز به امضاء مي ترين توافقنامه آل ترين و ايده كه حتي اگر قوي

سهولت ع مان ميبه  كارتر آن را  هد و پي كه  شرطي  هار  به چ كه  نه  ستند، همانگو شك
صدر  وقتي به اعتراف آقاي بني. پذيرفت و ريگان بر آن صحه گذاشت پايبند نماندند

اند آيا اين ضعف ما است كه واشنگتن  آمريكائيها هيچ وقت به قوانين پايبند نبوده
چنان خواهد شد كه ]:... صدر بني[« :گذارد به عهدها و پيمانها و قوانين وقعي نمي

همه چيز در دست ميل و خواست و هوس ابرقدرتي است كه نه در گذشته پايبند قانون 
وقتی معترفيم ) ۳۳٤ص(» .اي بوده، نه در حال و نه در آينده خواهد بود و قاعده
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شتوانه باالترين پ كه از  قوانيني  به  كا  ند  آمري ست پايب خوردار ا يي بر هاي اجرا
ماند حمالت خود را  ، چرا هنگامی كه اين کشور به معاهده الجزاير متعهد نمينيست

كنيم و حتي فراتر رفته و اصل حساسيت مقدس ملتمان در  متوجه مجريان كشورمان مي
سئوال مي ير  به ز شور را  ستقالل ك بر ا كزي  برا نك مر چه با ست چنان يدي ني بريم؟ ترد

مورد دارايي عات الزم را در  ي اطال كا وهاي ا گردآوري ... ران در آمري سرعت الزم  با 
مي مي قرار  لت  يار دو قع در اخت به مو سئله  كرد و  ين م شتري در ا كري بي داد و همف
ست  صورت مي» تاريخي« ير بد جامعتري در الجزا تر و  مه دقيق شايد توافقنا فت  گر

مد مي ست . آ قادر ا نه  شجويان دارد و  كت دان صل حر به ا طي  نه رب ضوع  ين مو ما ا ا
حركت جوانان اين كشور اقدامي هوشمندانه و . تاورد عظيم آنان را مخدوش سازددس

كز  مده از مر ست آ سناد بد عدها ا كه ب بود  شگيرانه  صحت » سيا«پي سفارت،  در 
شد، لذا اگر تسخير سفارت بموقع انجام نمی. ارزيابيهاي آنان را به اثبات رسانيد

گرفت همانگونه كه  بيگانه قرار مي تمامي كشور مجددًا براي چندين دهه در اختيار
 .مرداد واقع شد ۲۸بعد از كودتاي 

جاوز  ساعت ت ند  بود از چ قرار ن گان  يت هم به روا ند  شجويان هرچ ضي دان كت اعترا حر
سناد منهدم  نكند اما همانگونه كه اشاره شد دستيابي آنان به حجم انبوهي از ا

ا مدتها به طول انجاميد اين شده قابل بازخواني و گاوصندوقهايي كه كشف رمز آنه
شد  ظار  بيش از انت شدن  طوالني  جب  چه مو ما آن ساخت ا طوالني  تدريج  به  قدام را  ا

بين جريان كه  بود  شي  مود كشاك عدي رخ ن حل ب شجويان در مرا نده دان يد كن . هاي تائ
سالمي و  قالب ا مه ان لق، روزنا هدين خ چون مجا ناتي  شدن در ... جريا سليم  جاي ت به 

ق و ضعفهاي خود، با انواع كارشكنيها هر روز بر پيچيدگيها افزودند برابر حقاي
تا اسناد بدست آمده در مورد آنها مكتوم بماند و زماني كه نتوانستند دانشجويان 
را به اين امر راضي كنند با تمام توان در جهت به زير سئوال بردن اين حركت تالش 

 . كردند
ضًا به  ريخي زيادي نيز مواجه ميخواننده در اين كتاب با اشتباهات تا كه بع شود 

اي به تالش ايشان به منظور وارونه جلوگر  گردد و پاره اطالعي آقاي جعفري باز مي كم
مواردي چون اشتباه گرفتن آقاي محمدكاظم بجنوردي رئيس حزب ملل . ساختن واقعيات

حاني برادر رو با  سالمي  كه ا عاي اين ما اد ست ا طالع ا عدم ا شي از  ستان در  اش نا عرب
ميليارد دالر غرامت براي پذيرش صلح از جانب ما  ٥۰-٦۰اوايل جنگ حاضر به پرداخت

آقاي جعفري در حالي که به نقل از . كند بوده است به جعل تاريخ ارتباط پيدا مي
-های دولتهای اسالمی، اعالم آمادگی آنان را برای پرداخت غرامت مطرح میبرخی واسطه

ميليارد دالر خسارت به ايران  ٥۰-٦۰حاضريم براي خاتمه جنگ ] نعربستا[ما «: سازد
پردازيم سان ) (۲۹۷ص(» ب يک نو با  شده  عالم  قم ا خود ر ته  تا  ۱۰الب يارد دالري  ميل

اما جالب اينكه در فراز ديگری با افتخار، عامل عدم ) كند حدي واقعيت را روشن مي
کرده  يدا  خود پ سی  يان سيا صلح را در درون جر في ميپذيرش  يد و معر وي «: نما

هايش در  بس و سخنان صدام حسين و دروغ در همين مصاحبه در رابطه با آتش] صدر بني[
پذيرم، با قاطعيت  بس را نمي تا آنجا كه به من مربوط است آتش: كنفرانس اسالمي گفت
مي يرون  شمن را ب مي د نديم  يرون را كه ب عد  بال راه رانيم ب سي رويم دن » .حل سيا

 )۳۳۳ص(
صدر تكرار همان موضع امام بود بنابراين اتهام جنگ طلبي زدن  اين موضع آقاي بني

؟ ميليارد دالري كامالً جعل تاريخ !٥۰-٦۰به رهبري انقالب و رد كردن پيشنهاد غرامت 
 . است
آنچه آقاي جعفري در اين كتاب مطرح ساخته هرچند بسيار در هم پيچيده است،  

را درباره حركت قابل تحسين دانشجويان ايراني در سال تواند انگيزه پژوهش  اما مي
گذشته شرايط را   هاي متأسفانه غفلت از تحقيق در اين زمينه در سال. تقويت كند ٥۸

ست ساخته ا موارتر  غرب ه سلط  غات م شه. براي تبلي يت كلي فداكاري و  روا غرب از  اي 
ا افراطي و متعصبانه بيني دانشجويان ايراني، تاكنون اين اقدام جوانان ما ر روشن

و يا حاصل عملکرد دست نشاندگان و تحريک شدگان قدرتهای شوم و ظلمانی نشان داده 
ند به مصالح . است اين روايت رسمي غرب، ديدگاه ايراني و صداي هيچ هموطن پايب

ايرانياني كه در اين كار شركت داشتند هرگز اين فرصت را . كند ملي را منعكس نمي
هيچ كس از . يت خود را از اين رخداد مهم در سطح جهان بازگو كنندنيافتند تا روا

توجهي ما به حرکتی که  متأسفانه كم. آنها سئوالي نپرسيد و جوياي نظر آنها نشد
ساختار سلطه آمريكا را دستكم براي مدت مديدي در منطقه در هم ريخت، ممكن است 

ن فتن  براي گ يزي  كه چ شد  كرده با جاد  ساس را اي ين اح ند ا بدتر، همان يا  داريم، 
 .ايم آقاي جعفري روايت رسمي غرب را پذيرفته
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 با تشكر                                                 

دفتر                                                   
 مطالعات و تدوين تاريخ ايران
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