
 
 

 

 
  
  
  
  
  

  تقدیم به همسرم
  

 ، شرکت فعال اینجانب درکه به علت نژاد شروع زندگی مشترك با همسرم بتول اشکان
 دینی و انقالب با شرایط سخت و طاقت فرسا همراه بود، سر انجام به –امور سیاسی 

  .شد  مهاجرت و جالي از وطن کشیده
این اثر و تحقق یار نبود، اگر فداکاري همسرم در روشن نگاهداشتن چراغ چنین زندگی 

 لذا آنچه بر قلم اینجانب در تمام دوران جاري شده. گشت پذیر نمی سایر آثار امکان
صبر و با و متقبل شده دانم که همسرم   و سختی میبه جان خریدن تحملمرهون 

  .ه استبردباري به من قوت قلب و یاري رساند
  .باشم  کردهردانی و قدسپاسگزاري خواستم از این طریق از زحماتش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  

  گروگان گیري و جانشینان انقالب
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  !فوظحق چاپ و نشر مح
  !خذ آزادو نقل مطالب فقط با ذکر مأانتشار 
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  ه مؤلف مقدم
  

ِاشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و به گروگان گرفتن و نگهداري کارکنان آن 
 روز که عواقب زیانباري براي ملت ایران دربرداشت، از امهات رویدادهایی است که 444به مدت 

 فقیه تبدیل به عصاي دست آقاي خمینی و انحصارگران، براي استقرار استبداد و دیکتاتوري والیت
  .گردید

اند مسئله  گیرهاي اصلی، نه تنها حاضر نشده نظر به اینکه متأسفانه، هنوز هیچکدام از گروگان
گیري و تبعات آن را صادقانه، همانطوریکه واقع شده است، براي نسل حاضر و نسلهاي  گروگان
ز بار سنگین و مصیبتی  توضیح دهند، بلکه هر از گاهی هرکدام از سران آن، براي رها شدن اآینده

کنند که با تحریف حقایق و قلب امرهاي  است، سعی می عظیم که عمل آنان براي کشور ببار آورده
بار عذاب وجدان  دهند، خود را از عواقب مصیبت واقع شده که تحویل جامعه غائب از صحنه می

  .تبرئه کنند
بدین اٌمید که نسل حاضر و . این امر مرا برآن داشت که به تألیف و تحریر کتاب حاضر دست بزنم

ها  است، و چگونه خودي ها، چه بالئی برسر کشور آمده  دریابند که با دست خوديآیندهنسلهاي 
  .اند عامل اجراي منویات آمریکا شده

ها، خطاها، و عامل   نگردند و گناه نادانیبنابراین براي یافتن مقصر بدنبال این کشور و آن کشور
ها را به گردن این و آن نیندازند که هرکَس، هرگروه، هرنسل، و هر ملت در  دست این و آن شدن

  .خودشکنی، آینه شکستن خطااست: گرو اعمال خویش است، بدانند که باید
کردن، حداقل کاري است تنها با خود و با ملت راست شدن و حقایق را به تمامه براي آنها بازگو 

کاریهاي گذشته پرداخت و از عذاب وجدان  شود به جبران خطاها، اغفال و ندانم که با آن می
رهایی حاصل کرد و عفوملت و دریاي بیکران رحمت و مغفرت خداوند را براي خود به ارمغان 



 
 

 

  . السیئات اِنِّ الحسنات یذهبنّ: آورد که 
  :ه، شاید براي خوانندگان گرامی خالی از فایده نباشدذکر چند نکته بعد از این وجیز

است وقایع به ترتیب تاریخ ذکر گردد تا خواننده بهتر در جو آن زمان قرار  االمکان سعی شده حتی
  .بگیرد و درك مسائل برایش آسانتر گردد

به هرحال . مها بوده و نه اطالۀ کال ها به منظور روشن شدن وجوه مختلف آن اي از داده تکرار پاره
  .قبالً از صبر و حوصله خوانندگان سپاسگزارم

گرفتند و در انتشار  محمد صدر که زحمت اصلی تایپ کتاب را بدون چشمداشتی بعهده از آقاي
  .دارم این اثر مرا یاري رساندند، تشکر و سپاس قلبی خود را نسبت به ایشان ابراز می

در اختیارم گذاشتند و یا به هرنحوي در امر نشر این از تمام دوستان و کسانی که اطالعات خود را 
کنم و موفقیت همگی را در خدمت به خلق خدا و  تحقیق مددکارم بودند، صمیمانه تشکر می

  .نمایم آزادي و استقالل و رشد کشور خویش از خداوند مسئلت می
  محمد جعفري

  86 تیر 4لندن 
  2007جون  25
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  ريی انقالب و گروگان گاننیجانش
  
 

  مدخل
  

جامعه رها شده از سلطه استبداد داخلی و خارجی به ذهنش خطور نمی کرد که استبداد 
گر ی، بتی د1»ن بردینسازي، بتی را نمی شود از ب  تا بتی «نی،یقول آقاي احمد خمه ا بیگري و ید

ت یسمبل معنو  چند ساله که به او بعنوان د هشتاد وید جامعه و بدست مرجع تقلیخارج از دسترس د
   .ست، در حال ساخته شدن استیمی نگر

دك یار بر سر کار بود ولی به جز ینی به تهران هنوز دولت اسمی بختیبه هنگام بازگشت آقاي خم
در تهران و غالب شهرستانها . ار چندانی نداشتیقدرت و اخت ري، از خود یدن لقب نخست وزیکش
رسانی به مردم، به  ته ها عالوه بر کار کمک ین کمی و ا2الب محلی بوجود آمده بودته هاي انقیکم

   .شتر آنها، دردست روحانی محل بودیحفظ نظم و مراقبت شهر و محله می پرداخت و سرپرستی ب
  

   :ندان بودیا دو حرکت پابپاي هم در جریرو و ین هنگام دو نیدر ا
شان در سراسر کشور براي بدست آوردن آزادي، استقالل و ل خرویکپارچه مانند سیران ی ملت ا-1 

مبارزه آماده و حاضر به همه نوع فداکاري و از خود گذشتگی  ش در صحنه یفاي حقوق خویاست
   .بود

ندگان یرون از حضور نمایس و بیم شاه که در پارین انقالب و رژیروي جانشیا نی دولت و  نطفه-2 
   .بسته شدن و در شرف بدست گرفتن قدرت بود، شکل می گرفت  ران در حالیواقعی قاطبه مردم ا

ان دوم، ارکان قدرت را یزانی که جریان فوق پابپاي هم در حرکت بود و به میا دو جریرو و یدو ن
ن جدال و یفتر می شد تا سرانجام در ایف و ضعیاول ضع روي یا قبضه می کرد، نیمی ساخت و 

و سرانجام بدست   به کناري رانده شد -نقالب و کشور بودکه صاحب اصلی ا-روي اولیري نیدرگ
   .دیروي دوم حذف گردین

شوراي انقالب، دولت موقت و :  انقالب که عبارتند ازاننیجانش ريیدر فصل اول به شکل گ
ان دوم و چگونگی حذف آن از یدر فصول بعدي به جر س و سپس ید التأسی جدیبارگانهاي انقال

    هیت فقیکتاتوري والید دن ی بردن همه حقوق و آزادي ها و مستقر گرداننیصحنه مبارزه و از ب
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ن نکته حائز یا. ن انقالب بپردازم یروي جانشیح نینکه به چگونگی و توضیا می پردازم و قبل از
ی ها و تنی چند از داخلی ها بر یکاین انقالب با توافق آمریروي جانشیاست که ن ژه اي یت ویاهم

   .ه شده بودیروشنفکران ته ت و حذف مصدقی ها و یش و روحاناساس وحدت ارت
  

 با آقاي 57اسی شما در سال ین سئوال که همکاري سیر انتظام در مورد ای آقاي عباس ام   
ب صورت یی به چه ترتیکایپلماتها آمریمذاکره با د مهندس بازرگان چه موقع شروع شد و تماس و 

ندگی از ینما وستم و به ی به آقاي مهندس بازرگان پ57ور ی شهر17من از «د، یگرفته است؟ می گو
مذاکره کننده اصلی سفارت (نطور با استمپل یکا و همیندگان حقوق بشر آمریشان با نمایشخص ا

ند ینگونه موارد می گویپلماتها در ایمذاکره کرده ام و بنابر عرف معمول د ، )ریر کبیکا بعد از سفیآمر
مسائل مربوط به . م یدخالت نمی کن م و در امور داخلی کشورها یقشی ندارن گونه حوادث نیما در ا

   .دي دارندیآنها هم دخالت می کنند و هم نقش کل. ن استیر از ایقت غیخودتان است ولی حق
روزي انقالب ما هفته اي سه چهار دفعه با ی تا پ57م که از اواسط آذر یبه هر حال می توانم بگو

: گر بهانه هاي سابق را نمی آورد و می گفتیاو د. م یکرد قات و گفتگو می ن آقاي استمپل مالیهم
همه . م یصحبت می کن ار یبا شاه و بخت. م یزي تالش خودمان را می کنیري از خونریبراي جلوگ

ت و نقش ی هم به تهران آمده بود، مأمور3زریآن وقت ژنرال ها. زي هستندیمخالف خشونت و خونر
   4 ».میت او پی بردیعدها به مأمورب. نبود او مشخص 

جذب سران ارتش و «: دیتی داشت؟ آقاي انتظام می گوینکه وي چه مأموریدر مورد ا
 به هر حال !ري از کودتاي نظامییو جلوگ روهاي مسلح بدون حضور شاه یق آنها به حفظ نیتشو

استثناي  به ( سرداشت ارتش که فکر کودتا در. د و برخورد ها کمتر شدیجه رسین کوشش ها به نتیا
ه کذا را در روز ید و آن اعالمیخود را کنار کش) دان با همافران در دوشان تپهیبرخورد گارد جاو

   5». بهمن صادر کرد22
  

که در منزل ی در جلسه ا57ل بهمن ماه یا اوایو بنا به گفته آقاي فتح اهللا بنی صدر در اواخر دي و 
رومند با وحدت ارتش و یجاد دولتی نیی ها بر سر ایکایمرآ ل شد با ی تشکیبدون سحایآقاي فر

ن یدر کتاب خود از ا ران یکا در ایر آمرین سفیوان واپسی آقاي سول6.ت توافق بعمل آمدیروحان
    7 .ان آورده استیتوافق سخن به م

 ها نگران آن بودند که یئکای ها به خصوص آمریبغر«: دین رابطه می گویزدي در ایآقاي دکتر 
آنها . ستها روبرو می کردیروزي کمونیشود و کشور را با خطر پ جاد می یران ای با رفتن شاه از ایئالخ

. خطر را منتفی می سازد ن یون ایان ارتش و روحانیکی میک ائتالف و نزدیتصور می کردند 
ست است، روشنفکران به خصوص یارتش ضد کمون. ست هستندیون علی االطالق ضد کمونیروحان
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که بخش عمده یحال در. سی هستندیی و ضد انگلیکایمصدقی ها علی االصول ضد آمر اسالمی  -ملی
ون و حذف روشنفکران، خالء یارتش و روحان کی ین اساس نزدیبرا. ون ضد مصدقی اندیروحان

   8 ».ستها را منتفی می سازدیروزي کمونیرون رفتن شاه را پر می کند و خطر پیب
ر انتظام در محتوي یصدر و امبنی   اهللاان فتحی با مطلب آقازديین گفته آقاي دکتر یا

د که به راستی بدست چه ینکه نمی گویا زدي از آن ساکت است یکی است آنچه آقاي دکتر ی
دکتر  ، ر انتظامیامان یآقاا در آن روزها به جز نهضت آزادي، ی آ؟ن ها صورت گرفته استیکسانی ا

گري طراح و عامل ینی، کسان دی حلقه اسرار خم،ونیل روحانزدي و بهشتی به عنوان حلقه اتصای 
  آنها بوده اند؟

انگر آن بود، عمل یران که مصدق بین نقل قولها، کسانی که در خط آزادي و استقالل ایو بنابر هم
 و انتشار 60ما تا بعد از کودتاي خرداد . ز شدین نیچن ستی حذف می شدند و یمی کردند، می با
ن توافقها یگر از ایاسناد د  ها و خاطرات داخلی، و خارجی ها و رو شدن بعضی از بعضی از مصاحبه

   .تمیچ اطالعی نداشیه
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  فصل اول
  

   انقالباننیجانش
  

    شوراي انقالب-1 
  

نی در عراق بود طی یکه هنوز آقاي خمی هنگام57ور ماه یآقاي بنی صدر در شهر
ی عمومی مرکب از یل شورایبجاست دستور تشک شنهاد کرد که یي پران به ویگزارشی از اوضاع ا

 9.ندیفصل نما ن شورا حل و ید تا مسائل جاري مملکت را در ایقص دار تمام استانها بده افراد اس و
نی یل شوراي انقالب کرد و آقاي خمی را مأمور تشک10، آقاي مطهري57نی در آذر ماه یاما آقاي خم

ن فرصت یل شده و اعضاء آن در اولی اعالم کرد که شوراي انقالب تشک57دي  22ن باردر یبراي اول
   11 .مناسب معرفی خواهند شد

  
ت یبه دستور امام اعضاء شوراي انقالب از طرف آ«: دیمرحوم مهندس بازرگان می گو

 لیتشک 1357مه دوم آذر ماه یشورا در ن« و 12»شدند اهللا مرتضی مطهري در تهران مصاحبه و دعوت 
ن یممت آنرا معیاکثر شه یولی هم. ب شوراي انقالب چهار بار عوض شدیترک« اما 13»افتیرسمی 

 8م یران برگشتیکه به ایتا زمان«: دیزدي می گوی آقاي دکتر 14 ».ل می دادند که مقربتربودندیتشک
کتر رفته بودند که عبارت بودند از مرحوم مهندس بازرگان، دیانقالب را پذ ت شوراي ینفر عضو

مسار یبانی، تیی، دکتر شیرایمهندس کت ، یبد جوادي، مهندس سحاید احمد صدرحاج سی، سیبسحا
بودند   15ونیاسیون هنوز کسی عضو نشده بود و همه از سیاز روحان. گر هم بودی نفر دکیمسعودي و 
    16».نی به من هم گفتند که عضو شوراي انقالب باشمیآقاي خم

  
 شوراي تی نفر عضو8م یران برگشتی تا زمانی که به اکه يزدین گفته آقاي دکتر یا

ت اهللا یت آی با روا چنان بنظر می رسد کهون بودندیاسیس رفته بودند و همه از یانقالب را پذ
نکه یخی همخوانی ندارد و  تا قبل از ایمنتظري، مهندس بازرگان، دکتر بهشتی و داده هاي تار

ون نه تنها در شوراي انقالب یان روحانیران برگردند، آقای به اسی از پاراو نی و همراهانیخم آقاي 
ت آقاي یبنا به روا.  بوده استان آنبرعهده زی نامور   و کارگردانیه اندت داشتیبودند، بلکه اکثر

رفسنجانی  لی، هاشمی یان مطهري، باهنر، موسوي اردبی شوراي انقالب از آقاهیدکتر بهشتی هسته اول
        نی معرفیی نفر انتخاب و به آقاي خم5ن یله ایوسبگر یه است و اعضاي دل شدیو بهشتی تشک

   17 .اندمی شده 
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د مطهري یاستاد  شه«: دیگو ل شوراي انقالب مییآقاي هاشمی رفسنجانی در مورد تشک
.  شوراي انقالب آوردندلیتشکالشان انقالب را مبنی بر  م یس دستور رهبر عظیدر مراجعت از سفر پار

نجانب هاشمی یو ا د باهنر یلی و شهید بهشتی و موسوي اردبید مطهري و شهیان شهیضرت امام آقاح
ن یگر افراد باتفاق نظر این و اجازه دادند که دییه شوراي انقالب تعیرفسنجانی را به عنوان هسته اول

   18 ».شوند پنج نفر اضافه 
س به آقاي یر شوراي انقالب در پارت دی جهت عضو19د علی خامنه اي را آقاي منتظريیآقاي س

نی معرفی می ین گروه روحانی به آقاي خمیمهدوي کنی را ا  سپس آقاي 20.نی معرفی می کندیخم
، دکتر یبسحا ان مهندس بازرگان، دکتر ین آقایهمچن.  و عضو شوراي انقالب می شود21کنند

نی به یقبل از آمدن آقاي خمل و یپ مسعودي در همان اوای، سرتیببانی، مهندس عزت اهللا سحایش
   .انقالب در آمده اند ت شوراي یران به عضویا

نکه وي عضو شوراي جبهه یت اهللا طالقانی از جمله به علت ایل شوراي انقالب از آیتشک
اقدام به : نکه مرحوم طالقانی به دو ابتکارمهمیا  بعد از 22 .ملی است، مخفی نگاه داشته شده بود

عاشوراي  ی تاسوعا و یمای مرکب از همه گروهها و دسته ها و برگزاري راهپس شوراي انقالبیتأس
 شوراي نی اجادیا ون شوراي انقالب و نهضت آزادي ها از ترسینی دست می زند، روحانیحس

ق آقاي دکتر ینی از طریآقاي خم .نی اطالع می دهندیخم انقالب موازي با شوراي انقالب به 
و وي را به  ت اهللا طالقانی تماس حاصل کند یع می دهد که با آت اهللا مطهري اطالیزدي به آی

ت اهللا طالقانی تماس گرفته می ی و براي برگزاري تظاهرات با آ23ت شوراي انقالب در آوردیعضو
عنی همان روحانی هاي ی(ت مبارز تهران یت اهللا طالقانی، روحانیآ  ستاد مشترکی از  سپسشود و

برگزاري آن انتخاب می  رانی دفاع از آزادي و حقوق بشر براي یات یو جمع) ن. شوراي انقالب
 :سدی است که مرحوم مهندس بازرگان می نویم آرامی عظیئماین همان راهپی ا و 24کنند

رانی یت اینی و با دعوت جمعیحس  با تقارن روز حقوق بشر و تاسوعاي 19/9/57در ...  « 
ت ستاد یریت مبارز تهران، و به مدی طالقانی و روحانت اهللایدفاع از آزادي و حقوق بشر، مرحوم آ

   25 ».دیم آرام در شهر تهران برگزار گردیی عظیمایک راهپیمشترك منتخب آنان،  
ز مخالف سرسخت دکتر مصدق یت مبارز طرفدار وي نینی بلکه روحانینه تنها آقاي خم

ابه با نهضت مقاومت ملی، از  مش26اسالمی-ملی ک جبهه ی« : مرحوم بازرگان نقل می کند. بودند
بهشت ماه یارد ت هاي محدود وفادار به مبارزه و آلوده نشده بدستگاه و دربار، در یگروهها و شخص

 نمایندهت مبارز از مشارکت حضوري در جلسات و اعزام ید و فقط روحانیل گردی تشک1357
 دارد اظهار می داشت که 27یئان که سابقه دوستی با دکتر بقایاز آقا کی یخوداري نموده بود، و 

نی یمطلقتان به آقاي خم م یل طرفداري بعضی، از شماها از دکتر مصدق و عدم تسلید ما بدلیترد
   28 ».است
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اما . ت مبارز را نبرده استی از اعضاء روحانیئگرچه مرحوم مهندس بازرگان نام روحانی، دوست بقا
دکتر بهشتی، هاشمی : انیکی از آقایي روحانی به احتمال قو ن به نظر می رسد که آن یچن

   . لی استیرفسنجانی، دکتر باهنر و موسوي اردب
ه روحانی شوراي انقالب، اعضاء ینی و هسته اولین مختصر معلوم می شود که از نظر آقاي خمیبا هم

   :شوراي انقالب
   .ستی از شوراي جبهه ملی باشندی نبا-1 
   .شندستی از طرفداران دکتر مصدق بای نبا-2 
   .ه شوراي انقالب باشندی نفر روحانی هسته اول5ا آن ینی و یستی تابع نظر آقاي خمی با-3 

 به 57ل آن را در آذر ماه ینی دستور تشکی خمي که آقایببه سادگی قابل فهم است که شوراي انقال
 ن بوده است که بهیل آن ایامري بوده و هدف از تشک ک شوراي یمرحوم مطهري داده است، 
   .ه عمل کندی روحانی هسته اول5نی و آن یمنزله عصاي دست آقاي خم

ت شوراي یران بازگشت به عضوینکه به ای ماه بعد از ا2آقاي بنی صدر هم که حدود 
ب نشان داد که او یبه هر حال، آن ترک«: دیگو ب شوراي انقالب می یانقالب درآمد، در مورد ترک

. نباشند ن کرده بود و عمدتا ً از کسانی که اهل چون و چرا ییعده اي را تع) ن. نییعنی آقاي خمی(
می . نی می زد تو دهن شورایم و بعد، آقاي خمیماتی می گرفتیم و تصمیاري از موارد می نشستیبس
ند یند بگودم می شوند و اصال ً جرأت نمی کریدر آنجا همشون تسل ش، یم جلویستیم که آنجا بایرفت

  29 ».ح استیم ، صحیکاري که ما کرد
ان یعنی آقای روحانی 5ن یله همیوسب 30روزي انقالبی روز بعد از پ7عنی ی 57 بهمن 29خ یدر تار

لی و علی یم موسوي اردبید عبدالکرید علی خامنه اي، سیس د محمد بهشتی، یمحمد جواد باهنر، س
عالم کردند و در را ا جمهوري اسالمی  حزب  تیه اي موجودیانیاکبر هاشمی رفسنجانی با انتشار ب

کصد ساله یه آن بدون اشاره به جنبش ملی شدن صنعت نفت به جنبش مشروطه و جنگل در یانیب
ن یرومند و منسجم معرفی کرده و در ایالتی نیو علل شکست آنرا فقدان تشک ر اشاره می کنند یاخ

   :ندیراستا می گو
ن است یجاد انسجام و انضباطی آهنیال و اروهاي فعیرومند و سامان دادن به نیالتی نیجاد تشکیا... « 

بدرستی تداوم بخشد و جنبش را از خطر انهدام و   ملت را یبکه می تواند حرکت انقال
حزب  س یل، تأسیص و تحلین تشخیبا ا... دستاوردهاي آن از خطر غارت دشمن مصون بدارد

م ینی اعالم می کنی خمرا در جهت هدفهاي اعالم شده از سوي رهبر جنبش، امام جمهوري اسالمی
   31 ».میکند، به همکاري فرا می خوانیزه با ما شرین انگیو ا  باور نیاو همه کسانی را که در 

   :ژه اي استیت ویه سه نکته حائز اهمیانین بیدر ا
س ینی تأسید آقاي خمیین حزب با اشاره و تأیم برساند، ایر مستقیافته که غیم یه چنان تنظیانی ب-1 
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حزب جمهوري   نفر فوق الذکر بعنوان مؤسس5که ینامه ا ر با نکته سوم ین مطلب اخی ا.شده است
     28/11/58خ یدر تار اسالمی

ر یت غیبا مشورت با جنابعالی و جلب موافقت و گرفتن وعده حما... « :نی نوشته اندی به آقاي خم 
حزب جمهوري  سیت تأسیسئولم روزي، یها از همان روزهاي اول پیم از شما، با همه گرفتاریمستق

 ما حزب -7«:  آقاي هاشمی رفسنجانی25/11/59 نامه مورخ 7 و بند 32»میرا به عهده گرفت اسالمی
 من -میر مستقید غییجمهوري اسالمی را با مشورت با شخص جنابعالی و گرفتن قول مساعدت و تأ 

   . همخوانی دارد33»میکردس ی تأس-باره مذاکره کردم ن یشخصا ً در مدرسه علوي با شما در ا
ل شوراي انقالب کرده بود ینی وي را مأمور تشکیت اهللا مرتضی مطهري که آقاي خمی مرحوم آ-2 

ند، گفتگو و یت شوراي انقالب در آی به عضو-ل کاریاوا  در -که قرار بوده است یو وي با کسان
نکه موافق یا نظر به ای وده و ا سانسور بی حزب جمهوري اسالمیسیمذاکره و مصاحبه می کرد، در تأس

ن ین نکته است که، همی متضمن ا34ري کرده است و دو نامه فوق الذکریآنان نبوده، از آن کناره گ
س حزب یا موافقت مرحوم مطهري در مورد تأسیهاشمی رفسنجانی، بدون اطالع و  ژه یوه  نفر و ب5

   .نی صحبت کرده اندیبا آقاي خم
  

ن آن ی می کند که مرحوم مطهري با منش و روش حزب و مؤسسنیت از اینها حکایهمه ا
ن مطلب به موقع یبه احتمال قوي وي از ا. است هماهنگی ندارد و عمال ً در جهت مخالف آن بوده 

بهشتی و نهضت  ، بنابر توافق با 35یبدون سحای ها در تهران در منزل فریئکایمطلع شده است که آمر
د و یان به رهبري بهشتی بوجود آیرومند با وحدت ارتش و روحانیقرار می گذارند که حکومتی ن

طرفه . ن توافقی بوده است، از صحنه حذف شده استیمطهري مخالف چن چون احتماال ًً مرحوم 
می  صحبتی داشته و ناراحت به نظر نکه وي ترور شود، با آقاي بنی صدر ینکه چند روزي قبل از ایا

م ین بیران  و اسالم احساس خطر می کنم و از ای داشته که براي اده، به آقاي بنی صدر اظهاریرس
   36 .کا بدهندیل آمرین ببرند و کشور را هم دوباره تحویکه هم انقالب و هم اسالم را از ب دارم 

  
ظاهرا ً  قهی دق40 و 22، ساعت 58بهشت ی ارد11به هر حال آقاي مطهري روز سه شنبه 

گر یز مانند قتلهاي دین قتل نیف ای و کم و ک37درآمد وله از پاي گروهی بنام فرقان بضرب گلتوسط 
 گروه یئبازجو که نقل شده است مسئول جمع و جور کردن یو بطور. دیمشخص و معلوم نگرد
 واگذار شده حزب جمهوري اسالمی کی از اعضاي شوراي مرکزيیخواه یفرقان به آقاي معاد

  38 .است
ن، جبهه ملی و وییم به حذف ملیر مستقیه غیانین بیت در ا با حذف جنبش ملی شدن صنعت نف-3 

ن داخلی و خارجی دکتر مصدق یو براي مخالف. اند طرفداران دکتر مصدق و آن خط پرداخته 
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از ارکان  کی یل آن بعنوان یت شوراي انقالب و چگونگی تشکیوضع. خط خود را روشن کرده اند
ن نهضت آزادي، در همان یمه، حداقل براي کمبلم شاه، اگر نه براي هین رژیوي جانشریمهم ن

دولت : ن انقالبیروي جانشیگر نیل ارکان دیر به چگونگی تشکیز در . ابتداي کار مشخص بوده است
    .موقت و دادگاههاي انقالب می پردازم

  
    دولت موقت-2 

م گرفته شده بود که آقاي ینی تصمیله شوراي انقالب و آقاي خمیوسبنکه ینظر به ا
 16خ ینی در تاریمنصوب شود، آقاي خم ري دولت موقت یمهندس بازرگان به سمت نخست وز

بنابه گفته . ل دولت موقت کردی، مأمور تشک39 آقاي مهندس بازرگان را طی فرمانی1357بهمن 
ري را یگران که در صحنه حاضر بوده اند حکم نخست وزیآقاي دکتر عبدالصمد تقی زاده و د 

سالن بزرگ مدرسه علوي در حضور خبرنگاران،  ي قطب زاده می دهد که در احمد آقا به آقا
د که ناگهان ینما ر، براي همگان قرائت ین در مراسم معرفی نخست وزیر حاضرید و سایاربابان جرا

نکه ینی رفته، عمامه خود را در اعتراض به ایش آقاي خمیآقاي هاشمی رفسنجانی سر می رسد و پ
نکه یآقاي قطب زاده هم بدون ا. ن می زندیقطب زاده قرائت کند به زم اي د آقیچرا حکم را با

   40 .شود د، حکم را به آقاي هاشمی می دهد و از صحنه خارج می یزي بگویچ
ت قطب زاده در مراسم معارفه می بیه که متوجه غی خبر از اصل قضیبخبرنگار روزنامه اطالعات 

. ری بهمن روز معرفی نخست وز16عنی ی(روز یر جلسه دد«  : شود، در گزارش خود اشاره می کند
کان امام عهده ینزد کی از یاز قطب زاده خبري نبود و کار ترجمه فرانسه را دکتر توسلی ) ویسندهن

  41 ».دار بود
در جلسه معارفه و در حضور همه، آقاي را ري آقاي مهندس بازرگان ی نخست وز42سپس فرمان

ر انقالب مشغول کار و معرفی یبازگان بعنوان نخست وز د و مهندس  قرائت کر43هاشمی رفسنجانی
بهمن مرحوم   22روزي قطعی انقالب در یار و پید و بعد از سقوط دولت بختیوزراء خود گرد

   .ري رسما ً کار خود را آغاز کردیبازرگان در محل نخست وز
  

. رفته استیپذري را یطی پست نخست وزیدر آن دوران مشخص نبود که وي با چه شرا
ط آن یاز انقالب در مورد انتخاب وزراء و شرا ست و چند سالی یزدي بعد از گذشت بیآقاي دکتر 

   :دیدر مصاحبه اي می گو
عنی، آقاي یر ینکه مرحوم مهندس بازرگان دولت را قبول کرد، وزراء را نخست وزیپس از ا« 

ري یب می نمود و هر وزیررسی و تصوشوراي انقالب ب . مهندس، به شوراي انقالب معرفی می کرد
نی یجانب آقاي خم ک حکم از یب می کرد دو حکم انتصاب می گرفت، یرا که شوراي انقالب تصو
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   44 ».ریک حکم هم از جانب آقاي مهندس بازرگان بعنوان نخست وزیو 
  

ب وزراء معرفی ینکه شوراي انقالب در نقش مجلس عمل می کرد، بررسی و تصوینظر به ا
 توسطب وزراء یحتی قبل و بعد از تصو. نبوداشکال  راد و یر، جاي ای از جانب نخست وزشده

بعنوان رهبر انقالب  ا باالتر از آن را ینی هم اگر نظر ارشادي، مشورتی و یشوراي انقالب، آقاي خم
 شوراي بیستی بعد از تصوینکه وزراء می بایاما ا. راد و مناقشه نبودیابراز می نمود، باز هم جاي ا

نی می گرفتند، یگري از جانب آقاي خمیر و دیکی از جانب نخست وزیانتصاب،  انقالب دو حکم 
   .محل اشکال است

. نی همه کاره استیچکاره و آقاي خمیر و وزراء هینخست وز: دین شرط آشکارا می گویقبول ا
د یار دارد که بایدر اختر یر و تعدادي وزیمشروطه نخست وز رهبر مانند پادشاه استبدادي و نه حتی 

پس از معرفی وزراء   45 .ن منوال نبودیم استبدادي گذشته وضع بدیدر رژ. مجري اوامرش باشند
ن تنها نخست ید، ولی ایئت دولت به حضور شاه می رسیب مجلس، هیر و تصوی نخست وزتوسط

   .وزراء را صادر می کرد ر بود که احکام یوز
 بازرگان که عمري را در مبارزه با استبداد، سپري ست که چرا آقاي مهندسیمعلوم ن

  ارات الزمه رفته است؟یاخت ري، بدون یت نخست وزیر بار مسئولیکرده بود، ز
حال نوبت آنست . ه انقالب از نظرتان گذشتیعنی قوه مجریل دولت موقت انقالب یچگونگی تشک

   .میا دادگاههاي انقالب بپردازیه ین انقالب، قوه قضائیجانش روي یگر نیل رکن دیکه به چگونگی تشک
  

  ل دادگاههاي انقالبی چگونگی تشک-3 
د یل دادگاههاي انقالب اول به سراغ داده هاي منتشره در جرایدر رابطه با چگونگی تشک

ر در امور انقالب، از نظرتان یمعاون نخست وز زدي یم و سپس مصاحبه آقاي دکتر یکشور می رو
   .خواهد گذشت

  
   د کشوری هاي منتشره در جرا داده-1/3 

ي ارتش در دادگاههاي ا دو گروه و در هر گروه چهار نفر از امر1357 بهمن ماه 30 و 26خ یدر تار
کشنبه یر یمرحوم مهندس بازرگان نخست وز.  شدند46ر بارانیت کی چند ساعته محکوم و یدر بسته و 

   47 .روزنامه ها مطلع شدم ق یز طراز اعدام ژنرال ها ا: ، در مصاحبه اي گفت57 اسفند ماه 6
  

 را به 48ب آقاي خلخالیی طی احکامی جداگانه به ترت9/12/57 و 5/12/57خ ینی در تاریآقاي خم
 را به سمت دادستان کل انقالب منصوب 49مهدي هادوي عنوان حاکم شرع دادگاههاي انقالب و 
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 50.دندیباران گرد ر ی ت57سفند ماه  ا14گر در همان نوع دادگاهها محکوم و در ی تن د7سپس . کرد
ر باران ی ت57 اسفند ماه 21مه شب یم گذشته، نیگر از عمال رژی نفره د12ک گروه یمتعاقب آن 

براه  هان اعدام هاي برق آسا در دادگاههاي در بسته در تهران و شهرستانیماش  در هر حال، 51 .شدند
 سازمانهاي حقوق بشر و ،گر یاشخاص د  ،بازرگان ان بنی صدر و یافتاده بود و با وجود اعتراض آقا

 NGO چرا به ما اشکال می «: نی در پاسخ به اعتراض کنندگان گفتیآقاي خم ها، ن اعدامی به ا
د فقط یم و باینها را مجرم می دانین حال که اید؟ ما در عیمان را می کشیدژخ کنند که شما چرا 

تش ین که هویري همینص. شد کشت تتشان ثابت ین که هوید آنها را همیت آنها ثابت بشود و بایهو
د کشت معذالک او را چند روزي نگه داشتند محاکمه کردند و یري است بایثابت شد که نص

د یا جامعه حقوق بشر تصور نمی کند که مجرم را بایآ. را ثابت کردند و او را کشتند اقرارات او 
   52» کشت براي حقوق بشر؟

  
 24خ یر در امور انقالب در تاریزدي معاون نخست وزیان ودکتر آقاي مهندس بازرگ

نحوه : دارین دیجمله مسائل مطرح شده در ا  که از 53دار کردندینی دی در قم با آقاي خم57اسفند 
د نظر در کار ینی دستور تجدیر، آقاي خمیکار دادگاههاي انقالب بود که بدرخواست نخست وز

   .ن نامه و نحوه کار آنرا صادر کردیه آئیتهدادگاهها و توقف محاکمات تا  
  

  میبسم اهللا الرحمان الرح
کاران فی الجمله منتفی شده است، تیع در محاکمات و اجراي احکام درباره جناینکه تسرینظر به ا

شوراي انقالب اسالمی و دولت انقالب اسالمی صورت  ر نظر ین پس محاکمات زیالزم است از ا
م یدي تنظیجد ن نامه ی دستور داده شده است که شوراي انقالب اسالمی آئن منظوریرد و به همیگ

ن نامه یب آئیخ تا تصوین تارین رو الزم است دادگاه مرکزي تهران از اید، از ایب نمایو تصو
شهرستانها به کار بازپرسی و محکمه ادامه دهند ولی دادگاههاي و  د محاکمات را متوقف کند یجد

ن یبود که طبق آئ د دادگاه مرکزي خواهد یین پس موقوف به تأیاز ادگاهها دان یاجراي احکام ا
ن نکته بجاست که تمامی دادگاههاي انقالب به جز یتذکر ا. د صورت خواهد گرفتینامه جد

ر اموري که یل دزدي و سایگر از قبیچگونه دخالت در امور دیحق ه  یبدگی به جرائم ضد انقالیرس
دگی به یفقط مربوط به رس فوق العاده انقالب اسالمی دادگاههاي را ید زموجب حد می شود را ندار

    54 ».نییم اختناق می باشد روح اهللا خمی در حال حاضر در دوران رژیبامور ضد انقال
  

ن نامه ی در مورد آئ57 اسفند ماه 28خ یر انتظام سخنگوي دولت در تاریآقاي ام
ب خواهد کرد و براي اجراء یتصو ه و یئت دولت تهیا هن نامه رین آئیا«: هاي انقالب گفتاهدادگ
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ن نامه نحوه محاکمه را مشخص ین آئیا... ب شودید تصویی بایز در مرحله نهایدر شوراي انقالب و ن
ل یئت منصفه، وکید در محاکمه منظور شود از نظر وجود هیط و مواردي را که بایمی کند، شرا 

د بود و نه محاکمات علنی خواهیدر برخواهد داشت و کل را د نظر در رأي صادره یا تجدیمدافع و 
ن ییه است تعیته  که در دست یبد محاکمات انقالیز بر اساس طرح جدیدادستان و دادگاه انقالب ن

ان ین ماه پای فرورد10 تا 5ن ی بآیندهز در چند روز ی نیبن نامه محاکمات انقالیه آئیته. خواهد شد
  55 ».ابدیمی 

  
ل یئت منصفه، وکین نامه دادگاههاي انقالب هید، درآئیوي دولت می گواگرچه سخنگ

ب شوراي انقالب یاما آنچه که به تصو،است دررأي، درآن ملحوظ شده  نظردیا تجدیمدافع و 
   . فوق است مواردده، فاقدیرس

 اشعار دین نامه جدی در باره اعدام هاي دادگهاي انقالب و آئ58ن ی فرورد9خ یه دولت در تاریاعالم
انه وحشتناك که غالب اعدام شدگان درباره مردم یوحش ع و کشتارهاي یبا توجه به فجا«: دارد
اسی و اجتماعی یس  که انقالبهاي یبکطرف و خرایرانی مرتکب شده اند از یخواه و شرافتمند ایآزاد

ز یار ناچی بسان دارد قابل اغماض ویران جریگر آنچه در ایا بدنبال داشته است از طرف دیگر دنید
م بر یدواریده است، امیات دادگهاي انقالب متوقف گردیکه بدستور امام عمل نک یا. ... می باشد
ت یشوراي انقالب می رسد و با رعا ب یه شده و به تصوین نامه اي که از طرف دولت تهیطبق آئ

لوب انجام ط بازداشت و بازپرسی و محاکمه بنحو مطیح شراین شرعی و حقوقی صحیکامل و مواز
  56 ».گردد 

  
 12دگی دادگاههاي انقالب که در جلسه مورخ یل و نحوه رسین نامه تشکیسرانجام آئ

 در روزنامه هاي 58ن ماه ی فرورد16خ پنجشنبه یتار د، در یب گردی شوراي انقالب تصو58ن یفرورد
است، نحوه کار  ه  تبصر15 ماده و 34ن نامه که شامل ین آئیا. دا کردیهان انتشار پیاطالعات و ک

   :ر استی به شرح ز و57ردیدادگاههاي انقالب و دادسراها را در برمی گ
  
 
 

  منتقم الجبارالبسم اهللا 
  

  ل آنهای دادگاههاي انقالب اسالمی و طرز تشک-الف
  

ل اقدام به اعدام و شکنجه و حبس یدگی به جرائم ضد مردم و ضد انقالب از قبی بمنظور رس-1 ماده
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ن پهلوي و یم ننگیگانگان و رژیم نفوذ بیآنها به منظور تحک ا دخالت مؤثر در یران یه ا گنایبمردم 
اقتصاد کشور و اقدام به  ت المال و برهم زدن یل بیف و میفاي نقش اصلی و عمده در غارت و حیا

گانگان و یا داشتن روابط ضد ملی با بیا حبس مردم در دوران حاضر یا قتل و جرح یحمله مسلحانه 
ک دادگاه یس مردم در حوزه هر دادسري انقالب اسالمی یتجاوز به عنف نسبت به نوام هرگونه 

لزوم شعبه هاي متعدد خواهد داشت، در  دادگاه در صورت . ل می شودیانقالب اسالمی تشک
   .س شعبه اول استیر شعبه ها با رئینصورت ارجاع پرونده به سایا

ب رهبر انقالب امام مدظله العالی ید شوراي انقالب و تصوشنهای دادگاههاي انقالب به پ-2ماده 
   .می شود ب معظم له منحل یابد و با تصویل می یتشک

د بود اعضاي اصلی عبارتند ن عضو علی البدل خواه2 دادگاهها مرکب از سه عضو اصلی و -3ماده 
   :از

   .ظلهب امام مدیشنهاد شوراي انقالب اسالمی و تصویک قاضی شرعی به پی -الف 
   .ک حقوقدان به انتخاب قاضی شرعی -ب 
ن شوراي ییي عدالت با تعاات انقالب اسالمی و داریک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضی -ج 

   .انقالب
ت در ماده سه انتخاب خواهند یط صالحیان اشخاص واجد شرای اعضاي علی البدل از م-1تبصره 

   .روع بکار خواهد کردش ن اعضاي اصلی ییشد و دادگاه با تع
   .د کمتر از سی سال داشته باشندیک از اعضاي دادگاه نبایچ ی ه- 2تبصره 
 دولت پس نمایندهعدم حضور . دا کندید در دادگاه حضور پیک نفر از طرف دولت بای -3تبصره 

   .ل دادگاه نخواهد شدیاز اطالع مانع تشک
   .است دادگاه بر عهده قاضی شرع استی ر-4ماده
   .ل دادگاه به متهم ابالغ شودید قبل از تشکیفر خواست بای ک-5دهما

        که حضورشان در دادگاه الزم باشد احضاریـ گواهان و مطلعان و کارشناسان در صورت6ماده 
   .می گردند اگر حضور بهم نرسانند جلب  می شوند و 

   .ص دهدیا ضروري تشخس دادگاه سري بودن آنرینکه رئیـ دادگاه علنی است مگر ا1تبصره 
ق و یک از مراحل تحقیچیـ احکام دادگاه حضوري محسوب است مگر وقتی که متهم در ه2تبصره 

 صادر خواهد یباین صورت حکم غیز نفرستد که در ایاي ن حه یجلسات دادگاه حاضر نشود و ال در 
   .شد

   . هم را صادر کند ـ دادگاه می تواند براي انجام دادن محاکمه قرار بازداشت مت3تبصره 
ه ابالغ می یر االنتشار به محکوم علیکی از روزنامه هاي کثیله درج در ی بوسیبای ـ مفاد حکم غ7ماده 

حکمی که پس از . دی اعتراض نمایبایظرف ده روز به حکم غ ب می تواند یه غایمحکوم عل. گردد 
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   . به اعتراض صادر گردد قطعی و الزم االجراء است دگی یرس
 به عمل یبایب در دادگاه صادر کننده رأي غیه غایدگی به اعتراض محکوم علیـ رس1ه تبصر

   .خواهد آمد
ق را براي ثبوت یفر خواست و استماع مدافعات متهم دادگاه که هر تحقی ـ پس از قرائت ک8ماده 

گاه س دادید به دستور رئیدر پرونده نقص مشهود گرد چنانچه . الزم بداند بعمل می آورد شرعی 
ن اسالم یمواز می شود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق  پرونده به دادسرا اعاده 

ن موضوع قاطع یرأي مبادرت می کند و رأي قاضی شرع در ا ص قاضی شرع به صدور یحسب تشخ
   .است
د خواه.... ـ مجازاتها طبق حدود شرع اسالم و شامل اعدام، قصاص، حبس، ضبط اموال و 9ماده 
   .بود

ص یه به تشخیه نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه محکوم علی ـ در مورد ضبط اموال تأد1تبصره 
   .دادگاه با دولت خواهد بود 

ن نامه می ین آئیهاي ذکر شده در اتیها و دادسراها رفع صالحهـ جهات رد قضات دادگا10ماده 
   .باشد

ن و یدگی به اتهامات و جرائم متهمیکه رسیادامت دادگاهها و دادسراهاي انقالب میـ صالح11ماده 
   .افته بقوت خود باقی استین ک خاتمه یمذکور در ماده  ن یمجرم

  
 

   ب ـ دادسراهاي انقالب اسالمی 
کل  ک دادسراي یب جرائم ضد انقالب و ضد مردم یدگی و تعقیـ در سراسر کشور براي رس12ماده 

ک دادسراي یز یتان کل انقالب اسالمی الزم بداند ندادس انقالب اسالمی و در هر شهرستان که 
   .ل می گرددیتشک انقالب 

. ار خواهد داشتیک دادستان و تعداد کافی بازپرس و دادیـ هر دادسراي انقالب اسالمی 13ماده 
توانند به اندازه الزم قائم مقام و معاون و کارمند دفتري  دادستانهاي انقالب می  دادستان کل و 

   .شندداشته با
   .ردیز بر عهده گیفه دادستان انقالب تهران را نیتبصره ـ دادستان انقالب می تواند وظ

ه اعضاي یمات و نظارت دادستان کل انقالب و کلیـ دادسراهاي انقالب کشور تحت تعل14ماده 
فه یر نظر دادستان انقالب همان شهرستان انجام وظیشهرستانها ز دفتري دادسراهاي انقالب  ی و یقضا

   .خواهد کرد
. ن می گرددییب رهبر انقالب تعیشنهاد شوراي انقالب و تصویـ دادستان دادگاه انقالب به پ15ماده 

   .ر نظر دادستان آمدیدادسراهاي انقالب وز اران یتوسط بازپرسان با داد بازپرسی 
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 انقالب س شعبه اول دادگاهید رئییی دادستان کل انقالب توسط دادستان کل و تأیاعضاي قضا
   .می شوند تهران منصوب 

ن یبا ا. ی و دفتري هر شهرستان با دادستان انقالب همان شهرستان استیعزل و نصب کارمندان قضا
   . عزل و نصب آنان قاطع است نظر دادستان کل انقالب در  همه 

اي ک دادسریـ دادستان کل انقالب می تواند بنابه اقتضاء چند شهرستان را در حوزه 16ماده 
   .انقالب قرار دهد

ر افراد ین حقوقدانان و قضات و سایی دادستان کل و دادسراي انقالب از بیـ اعضاي قضا17ماده 
   .انتخاب خواهند شد مؤمن به انقالب اسالمی  مسلمان و 

که یب می شود که از حوزه آن مرتکب جرم شده باشد و در صورتیی تعقیـ متهم در دادسرا18ماده 
ن جرم در حوزه آن واقع شده است ی که مهمتریئدر داسرا  مرتکب جرم شده باشد حوزه در چند 
   .خواهد گرفت ب قرار یمورد تعق

ب مجرم محذوري داشته باشد دادستان کل می تواند یکه محل وقوع جرم تعقیتبصره ـ در صورت
   .قرار دهد ب یدانست متهم را مورد تعق هر جا صالح 

ف شده است و اگر جرمها از یاهی است که متهم در حوزه آن توقن جرم با دادگیص مهمتریتشخ
   .ف شده است محاکمه خواهد شدیآنجا توق باشند متهم در حوزه اي که در  ک درجه ی

   .دگی در هر مرحله مجاز و منوط به نظر قاضی شرع استیـ احاله رس19ماده 
ار انجام خواهد داد و نظر ی حضور دادق را راسا ً و در صورت اقتضاء بایفه تحقیـ بازپرس وظ20ماده 
برائت متهم بنظر دادستان می رساند تا در صورت موافقت دادستان با  ا یت یرا در مورد مجرم خود 
   .از طرف او ادعانامه صادر شود ت متهم یمجرم

   .ن نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع استیتبصره ـ در رفع اختالف ب
قت الزم بداند در هرجا و هر کس را که الزم بداند یقی را براي کشف حقیحقـ بازپرس هر ت21ماده 

   .جلب کند احضار و در صورت مقتضی  می تواند 
   .ق  نمی باشدیل مانع ادامه تحقیر علنی است و اوقات تعطیقات غیـ تحق22ماده 
ره از یاسان و غل اجرت کار شنین نامه از قبین آئینه هاي مربوط به اجراي ایه هزیـ کل23ماده 

   .پرداخت خواهد شد صندوق دولت 
   .ن با بازپرس و دادستان استیق اخذ هر گونه تأمیـ در مرحله تحق24ماده 
ن ید به نظر دادستان برسد و اگر بیارات بازپرس است بایشه از اختی ـ قرار بازداشت که هم25ماده 

   .ظر دادگاه رافع اختالف استدا شود نیاختالف رأي  پ ن مورد یدادستان در ا بازپرس و 
   .د آزاد شوند الزم است با نظر قاضی شرع باشدین بایکه با اخذ تأمیـ کسان26ماده 
 متهم حتی یئه اموال و دارایف کلیـ بازپرس می تواند با نظر و موافقت دادستان قرار توق27ماده 
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   .ده دادستان استاجراي قرار بعه. صادر کند مادي و سهام متعلق به او را  ازات یامت
   .ز می باشدیارات بازپرسی نیه اختیـ دادستان داراي کل28ماده 

ل نموده است به یر حق تحصیکه بازپرس احراز کند، متهم اموالی را که من غیتبصره ـ در صورت
ا حقوقی ی یقیر اشخاص حقیا با تبانی به سایبه طور سوري  ا یفرزندان خود واگذار کرده  ا یهمسر و 

   . ف آنرا خواهد دادیدستور توق ال داده است انتق
کبار یا فرار کرده باشد یمتهمی را که مخفی شده است ) ا بازپرسیدادستان (ـ دادسرا 29ماده 
ق رسانه هاي گروهی احضار یهنگام ضرورت از طر راالنتشار و یروزنامه هاي کث کی از یله یبوس

ک یبسر می برند  نی که در خارج از کشور ی متهمن اعالم برايی مهلت معرفی پس از ا .خواهد کرد
   .ماه است

روهاي مسلح، مراجع انتظامی کشوري، یته هاي انقالب، پاسداران انقالب، نیه کمی ـ کل30ماده 
ارو یمکلفند دستورهاي دادستان انقالب، بازپرس، داد قی و حقوقی یها و اشخاص حق شهرداري 

خ و در صورت یتوب کنند واال از طرف دادستان کل انقالب کتبا ً با سرعت اجرا  دادسراهاي انقالب را 
   .می شوند تکرار در دادگاه انقالب محاکمه 

ري ی دادستان حق دستگیبته هاي انقالب بدون اجازه کتی ـ پاسداران انقالب و کم31ماده 
کسی وارد  دادستان انقالب به خانه یب کتۀاجاز ن حق ندارند بدون یهمچن چکس را ندارند و یه

از  ن ماده به دستور دادستان انقالب یدر صورت تخلف از ا ند و یف نمایا مال کسی را توقیشوند 
کسی و اگر عمل آنها جرم محسوب شود از طرف  سازمانهاي انقالب بکلی برکنار خواهند شد و اگر 

   .ب خواهند شدیدادسراي انقالب تعق
   .ستیر آنها نیغ ان کارکنان دولت ویمن ماده فرقی یک ـ موارد مذکور در ایتبصره 
چ نحو ی باشد که هیـ در مواردي که خوف فرارمتهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاص2تبصره 

 می توانند با شناخت 31ست نامبردگان در ماده یصالح ن ري او یسهل انگاري در دستگ مسامحه و 
   .ندیر نمایاجازه دستگ قطعی متهم را بدون 

ستان انقالب دستور اجراي آنرا ده ابالغ شود و دایق مقتضی به محکوم علید بطریاحکام با ـ 32ماده 
   .د در محل وقوع جرم باشدیالمقدور با اجراي حکم حتی . خواهد کرد صادر 

ست و چهار ساعت پس از صدور حکم از ید ظرف بیتبصره ـ احکام صادره از طرف دادگاهها با
   .دادگاه شخصا ً دستور اجراي حکم را صادر خواهد نمود س ی رئاال دادستان اجرا شود و ق یطر

ده بالفاصله اجرا ین نامه صادر گردین آئیب ای ـ احکامی که از محاکم انقالب قبل از تصو33ماده 
   .خواهد شد

ب ی تبصره است که پس از تصو15ماده و ) سی و چهار (34حه قانونی مشتمل بر ین الی ـ ا34ماده 
ر یله سایراالنتشار مرکز و اعالم بوسیکی از روزنامه هاي کثیدر  کبار آگهی یب اسالمی و شوراي انقال
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   .گروهی قابل اجرا خواهد بود رسانه هاي 
 »س شورایرئ. دیب گردی شورا ي انقالب رسما ً تصو12/1/1358در جلسه مورخ 

    
شاء هستند، ی مانکه فعالین نامه قضات شرع و دادستان کل عالوه بر این آئیبر اساس ا

ستند یگران چندان کاره اي نیدادگاهها و دادسراها د در . ز می باشندینامحدودي ن ارات یداراي اخت
   .قضات و دادستان کل باشند ت مجري اوامر ید در نهایو با
نی است که منصوب کننده قضات و یا ًً طبق سلسله مراتب، قدرت اصلی در دست آقاي خمینثا

. ندینی به حساب می آیاوامر آقاي خم  یئاجرا دادگاهها در واقع بازوي   دادستان کل است و
دادستان کل به آقاي  شنهاد کننده قضات و ین نامه و پین آئیب کننده ایشوراي انقالب که تصو

جمهوري  ن حزب یقت آن پنج روحانی شوراي انقالب که همان مؤسسینی است، در حقیخم 
ن و ینها در ظاهر خود را مقلدیگرچه ا. اند ت سنگر گرفته ن قدریاسالمی هستند، در پشت ا

نان ینی متقابال ً در چمبره قدرتی است که اینی وانمود می کنند، اما آقاي خمیخم شاگردان آقاي 
ه دیر قدرت تنینی اسی آشکار می شود و آقاي خم60ژه در سال یبو ر ین آن هستند و مطلب اخیعامل 

کمی دورتر به . ار دارندیندگی آنرا در اختینفر نما پنج  د که آن و مجري اوامر قدرتی می گرد
   .ن مطلب باز خواهم گشتیح ایتوض

  
ب یب کرده و به تصویه و تصوین نامه اي که دولت موقت تهیف آئین بود کم و کیا

خ یر و سخنگوي دولت در تاریمعاون نخست وز ر انتظام یآقاي عباس ام . ده استیشوراي انقالب رس
مورد  مصاحبه مطبوعاتی خود در مورد دادگاههاي انقالب در   در 58ن ی فرورد21شنبهسه 
ت یم گذشته در صالحین رژیتکاران و مفسدیجرائم جنا دگی به یرس«: ن گفتیتکاران و مفسدیجنا

ن دادگاهها البته محدود است و قاعدتا ً یا کند و زمان کار  دگی می یدادگاه انقالب است که رس
وزارت دادگستري در  و البته  ر عادي خود بر می گردد ید باشد و آنگاه کارها به مسیال باکسیحدود 

دخالت دولت در  و در مورد .  ران صد در صد با وزارت دادگستري گذشته متفاوت خواهد بودیا
دادگاه   دولت مختار است که در جلسات نمایندهن نامه گفته شده که یدر آئ  : کار دادگاهها گفت

کارهاي خودشان را انجام می  ا نکند و دادگاه مستقل هستند و بصورت مستقل یکت بکند شر
   58».دهند
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    :ل دادگاه انقالبیزدي و چگونگی تشکی ـ آقاي دکتر 2/3 
  

ل یدر امور انقالب در مورد چگونگی تشک ر یزدي معاون نخست وزیآقاي دکتر 
   :د سال نقل می کن23بعد از  دادگاههاي انقالب 

ر در امور انقالب طرحش را یمن بعنوان معاون نخست وز. ل دادیدادگاه انقالب را دولت تشک« 
نه هاي مردم پر از یا سیانقالب شده، مثل همه انقالبهاي دن نی و گفتم آقا یش آقاي خمیپ رفتم . دادم 

جازه داده شود که ا ن مقطع یاگر در ا. رند، می خواهند بکشندیکه را می گ نه و نفرت است و هر یک
ن حرف را ینی ایآقاي خم... ردیش را بگیچکس نمی تواند جلویه ... هر کسی، هر کسی را بکشد 

ک شرط کرد، گفت حکم را حاکم شرع یشان، فقط یا . دیسین نامه بنویو آئ د ینیرفت و گفت بنشیپذ
ن یی، حاکم شرع را امام تعنامه ن ین آئیطبق ا بر ... ن نامه نوشته شود یبدهد، من قبول کردم که آئ

ن می کند، پرونده ها را ییدولت تع اما دادستان را . می کند و حاکم شرع رأي را اعالم می کند
اما . دیصادر می نما دگی می کند و حکم یم می کند و به دادگاه می دهد، دادگاه رسیتنظ دادستان 

  59 ».ن نظم بهم خوردیبعد، ا
قتی را به زبان آورده یل دادگاههاي انقالب حقیی تشکزدي در مورد چگونگیآقاي دکتر 

   .رون آوردندیداد اما تا رفت بجنبد، از دستش ب ل یتشک است که دادگاههاي انقالب را دولت موقت 
ن ییرفته باشد که دادستان کل انقالب را دولت موقت تعینی پذی بفرض صحت که آقاي خم-1 

ر نظر دادستان یاران که زیرا بازپرسها و دادیدادستان ز  دادگاه انقالب است و نه بکند، باز اصل 
قاضی دادگاه است  ل پرونده، آنرا به دادگاه ارسال می دارند و یتکم فه می کنند، پس از یانجام وظ

ن و یل طرفیبراي پرونده ارجاعی و متهم و استماع دال ل دادگاه، یکه پس از مطالعه پرونده و تشک
   .را صادر می کند ا تبرئه متهم یت و یحکم مجرمآن  ا رد یاثبات جرم و 

ن نامه آن، شوراي یل دادگاههاي انقالب و آئیزدي در مورد چگونگی تشکیان آقاي دکتر ی ـ در ب2 
قانونگزار، نظارت و در مواردي انتصابات مقامات را عهده دارد   نقش یبم هاي انقالیدر رژ انقالب که 

   .است ده گرفته شده یناد
نی رفتم و گفتم آقا انقالب شده مثل همه یش آقاي خمیپ«: زدي نقل می کندیآقاي دکتر  ـ 3 

اوال ًً » ...رند، می خواهند بکشندیو هرکه را می گ نه و نفرت است یمردم پر از ک نه یا سیانقالبهاي دن
قالب کوبا، ان در . ت نداردیروزي کشت و کشتار شده واقعیا پس از پیدن نکه در همه انقالبهاي یدر ا

 یبقاي جنویروزي  چه کشت و کشتاري شد؟ تجربه آفریاز پ بعد ...  و یبقاي جنویکاراگوئه، آفرین
ران شده بود سرنوشت ما ین کار در ایکشتار هم د اگر به جاي کشت و یگو ن رابطه به ما می یدر ا

ا از خود یر انقالبهاست آیسامثل  ن انقالب هم ید که ایوقتی شما قبول دار ا ًًینثا. ن می شدیر از ایغ
   روزي انقالب اسالمی که در اسالم عدالت اساس کار استیاز پ ش ید که آن حرفهاي پیده اینپرس
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همه آن حرفها ... ک فرد عادي برابر است و یظلم نخواهد شد، و در نزد قاضی، حاکم و  و به احدي 
  بود؟ قدرت  خارج از اعتقاد و برابري بدست گرفتن 

ل دادگاه انقالب انحصاري یستادند و از تشکیه می ایژه دست اندرکاران اولی اگر همه با هم و بوثالثا ً
د براي یجاد ارگانهاي جدیکار قرار می گرفت نه کوشش در ا می کردند و ضابطه اساس  ري یجلوگ

نی هم یاگر آقاي خم ، چگونه هر کس، هر کسی را می گرفت می کشت؟ و حتی 60قدرت تصاحب 
   افت؟ یبود، چگونه امکان عمل می  ل به کشتار یما

د که دادگاهی خارج از چهار چوب یرفتین که شما و دولت موقت پذیبه نظر من هم
 داشت و نمی شد که در داگستري یبیع مگر چه . دیکجراهه رفته ا ل شود، به یدادگستري تشک

   ب داد؟ین امور ترتیدگی به ایرسژه، براي یقضات و شعباتی فوق العاده از دادگاه و دادسراها با 
ل دادگاه انقالب را خارج از چهارچوب دادگستري می کرد و یشنهاد تشکینی هم پیاگر آقاي خم
حال چه رسد که خود شما خارج از چهارچوب . بود د، باز هم کار اشتباهی یرفتیپذ شما آنرا می 

   .صحه بگذارد ل آن یهاد کرده بر تشکشنینی پیل داده و به آقاي خمیتشک دادگستري، دادگاه انقالب 
امبر به هنگام ورود به یشنهاد شده بود که مثل پینی پین به آقاي خمیالبته ازجانب بعضی از مصلح

ر از آزادي، قبضه کردن قدرت را یگروههاي قدرتمدار که به غ اما . اعالم کند مکه عفو عمومی 
ع ینهاي سریافتادن ماش  دادگاهها و به راه استار ضربتی عمل  کردن هدف قرار داده  بودند، خو

نکه در مراحل ینگونه دادگاهها آماده می کردند، غافل از ایا ت ینه را براي بقا و تثبیاعدام بودند، زم
   .گرفتار همان سرنوشت خواهند شد بعدي، خود 

  
  ف دولت بازرگانیتضع

 شکست دولت وي را گروگان ایري دولت آقاي مهندس بازرگان و یبعضی ها علت العمل کناره گ
ع و مسائل آن یآگاهان از وقا ا ناین، یبرند و بعضی از مغرض کا نام می یاشغال سفارت آمر ري و یگ

ا شکست یف و یتضع لوحان آقاي بنی صدر و روزنامه انقالب اسالمی را موجب  ا ساده یدوران و 
، در رابطه با مسئله فوق آینده ر افکارعمومی و نسلهايیجهت تنو . دولت موقت قلمداد می کنند

   .ح آن بپردازمیتوض بخش جداگانه به  کوشش می شود در دو 
   ؟ا شکست دولت موقت شده استیف یا آقاي بنی صدر و روزنامه انقالب اسالمی موجب تضعی ـ آ1 
ا کسانی چوب الي ید و از نظر وي چه گروه و ین رابطه چه می گوی ـ آقاي مهندس بازرگان در ا2 

  ؟م شده اندیا هر چه بنامیف و ی، تضعءشکست، استعفا دولت موقت گذاشته اند و موجب  چرخ 
  

     ـ آقاي بنی صدر و روزنامه انقالب اسالمی1 
شکست  ای و فیا روزنامه  انقالب اسالمی را موجب تضعیکسانی که آقاي بنی صدر و    
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نها یاگر ا. اده دموکراسی مشکل دارنددر فهم س  به نظر می رسد که می کنند، دولت موقت قلمداد 
خودشان را   که موافق و مخالف هر دو باشند و نظرات نیانی عیآزادي  قبول دارند که دمکراسی و 

 نیا باشد که کرده سقوطسی ایهم ابراز دارند و اگر دولتی و از جمله دولت موقت با مخالفت س
 است که موافق و نیا از ریتجربه شده غدموکراسی هاي موجود   در ایو آ. دموکراسی است  نیع

با اقبال جامعه و افکار   مردم و تینظرات خود را ارائه می دهند و به رأي اکثر مخالف برنامه و 
د؟ اگر مسئله شکست دولت موقت، ریجاي او را می گ يرگیدولت د عمومی دولتی کنار می رود و 

 حاصل بود و ما به دموکراسی و مردم ساالري لی تحصنیاگونه بود، که نیآن بد  سقوط ای و ءاستعفا
   .میه بوددیرس
  
 روزنامه ای آقاي بنی صدر: دنی ساده نگري می گوایهمه کسانی که از روي غرض، نا آگاهی و از

موقت شده اند، می پرسم مرحوم بازرگان چه عملی را  اسالمی موجب سقوط دولت  انقالب 
و با آن مخالفت   و روزنامه انقالب اسالمی کمک نکردند و آقاي بنی صدر  شروع کرد، ایخواست و 

واهانه و خی گفت که شما با فالن حرکت آزاد وا و استقالل کسی آمدهیه آزادنیاگر در زم  ؟کردند
دولت بازرگان و ، حق با اوست و من به سهم خود ازدیکرد دولت موقت مخالفت  استقالل طلبانه 

   .کنم  می عذرخواهی انریشخص وي و همه ملت ا
ما از ابتدا با تدارك بازگشت به . سی محترم استایه سدیدر دموکراسی و آزادي اختالف عق

فهم خود که همه اسناد آن موجود می باشد مخالفت می  وزي انقالب به زعم و ریاز پ استبداد، بعد 
  :میکرد
   .می دادگاهاي انقالب و اعدامهاي برق آسا مخالفت می کردلیتشکـ با 
   .میهرج و مرج و مراکز تعدد قدرت مخالفت می کردـ با

   .میـ با شکنجه و زندان ها و انواع آن مخالفت می کرد
   .میاي فردي و اجتماعی مخالفت می کردهیـ با سلب آزاد

تاتوري کی و استقرار ددی هاي استبداد جدهیالوالده بعنوان پادی ارگانهاي جدسیـ با خلق و تأس
   .میکرد مخالفت می 

   . می مخالفت می کردتیی و دستگاه روحاننی مورد آقاي خمیبه دخالتهاي نیدر زمـ 
   .  سقوط آن شده است حق با آنها استای دولت موقت و فیها موجب تضعنیااگر 

  
دهم که غالبا ًمردم آقاي بنی صدر و روزنامه انقالب اسالمی   نکته را تذکر نیابه جاست 

روزنامه با همت و کوشش آقاي بنی صدر و  مستحضرند  مه همانگونه که ه. ی می دانندکیرا 
بنی صدر کار می کرد  مستقل از آقاي  س شد، اما هر کسی در روزنامه یان تأسشیهمکارانش و به نام ا
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آقاي بنی صدر شخصا ً   از مقاالتی که ریا غلط خود را ابراز می داشت و به غیو نظرات درست و 
استقالل در   علت نی به هم،ت روزنامه بود و نه آقاي بنی صدریمسئولمابقی مطالب به  نوشته اند، 

 دیدر روزنامه خبر نداشت ولی شا  مطالب درج شده  ازاز بعضی همکار، روح آقاي بنی صدر
بوده  ان شیا به اشاره ای مطلب را آقاي بنی صدر نوشته و که ی فکر می کرده اندنی مخاطبای مخاطب 

در و  نوشته شده ریر در رابطه با آقاي مهندس بازرگان نخست وزیزاز جمله دو مطلب . است 
   .است   محمد جعفري،نجانبی بقلم ا کهدا کرده،یروزنامه انتشار پ 

ان یس ستاد مشترك، مهندس صباغیمسار شاکر رئیالف ـ آقاي مهندس بازرگان به همراه ت
ع و معادن یر صنایحمد زاده وزترابري و مهندس طاهر ا ر راه و یمهندس طاهري وز ر کشور، یوز

عازم آن دو استان شدند   58 آبان 2 احمد، روز چهارشنبه ری و بوهیولیو کهک  از اصفهان دیبراي بازد
 هیجهت ته  راکه خبرنگاري اطالع داده شد ها  به روزنامهيریوز از طرف روابط عمومی نخست 

   .معرفی کنند  خبر و گزارش
. ت به آن دو استان سفر کردمئیجانب معرفی شدم و همراه هنیامی، از جانب روزنامه انقالب اسال

 58 آبان ماه 5 روزنامه مورخ 104 کردم که در شماره هیته  سفر نیابازگشت، گزارشی از  پس از 
روزنامه ناراحت   از درج آن در رینکته در گزارش آمده بود که آقاي نخست وز دو . دیدرج گرد
   :شده بودند

 دشمنان نیه بکیاتحاد«اي خود مردم را به وحدت در برابرهیی از سخنرانکی در ریـ نخست وز1 
 در  ».عامل اصلی شاه و دربار بر گرد رهبري امام دعوت کرد  است و لیکه در راسش اسرائ ماست 

 نیاا در کی پس آمر،دارد  قرار لیاگر در رأس دشمنان اسرائ«طرح کردم که   رابطه سئوالی نیا
ت سیا نکی آمرنیا ایآ. ن دراز نفت را به غارت بردهایت که سالسین ا کی آمرنیا ای است؟ آن چکارهایم

ان همه گونه ری در الیا نبود که اسرائکی با اشاره آمرایآ.  داد  مرداد را سازمان28کودتاي شوم  که 
 نیا ایغ کرد و آ را به شاه مخلوع ابالدیبرنامه انقالب سف  ا نبود که کی آمرایآ. ت بدست آوردالیتسه
ري گیدزیا چکینظامی آمر اه گی پاکیازریغبه نه ایخاورم  در قلب لی خود اسرائایو آ...ا نبودکیآمر

   61 »؟دیآ نمی  نایا نامی به مکیاز آمراست؟ اگرآري چرا
  

   : از جمله گفته شدری کوتاهی بر سفر نخست وزریـ در تفس2 
مسئله اي و :  گفتنند کهریکه آقاي نخست وزنیارد ري که می شود بدان اشاره کگیمسئله مهم د« 

   .م و سالم مودت و برادري استانهاي مختلف کشورایپ اي نبوده است جز رساندن  مشکلی و گره
 گفت دیان در مورد رهبري انقالب، باشی مطالب اظهار شده از جانب اری مطلب و سانیابا توجه به 

ست جمهوري دست به ایی هاي انتخابات رکی در نزدمرسوم است ر گیه در کشورهاي دکیهمانطور 
 رابطه نباشد یبان ریا  آینده هم با انتخابات ری سفر نخست وزدیشا.  می زنندییسفرها  نی چنکی
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   62». خواهد بوددی سفرها جهت تبادل افکار مفنیاجانب، نیا ولی در هر حال به نظر 
ت و سیتی به مناسبت بئی، همراه هریت وز که آقاي نخسمی خبر دار شد58 آبان 9 خی در تار- ب

سفر خواهند کرد و طبق معمول از روزنامه ها  ه ری به الجزریانقالب الجزا  سالگرد نیپنجم
نخست   رابطه روزنامه با روابط عمومی نیادر . همراهی خواهند کرد  را ریدگانی نخست وزنیانم
پاسخ روابط عمومی نخست . می داده شودخبرنگار انقالب اسال  اعزام بیي تماس گرفت تا ترتریوز
 سفر خواهند کرد، از گزارش سفر ریهمراه نخست وز خبرنگاران دوست  فقط «: ن بودیري ایوز

    63 ».تندسیاصفهان راضی ن
  

کند،  ر سفر ی به الجزاری که مشتاق بود همراه نخست وز روزنامهریضا نوبري سردبریآقاي عل
 یئ با آقاي صادق طباطبامیجواد پور ابراه نجانب و آقاي مهندس ینکه اطالع داشت که اینظر به ا
آقاي  م و از یم، ما را واسطه قرار داد که برویر، در آلمان روابط دوستی داشته اینخست وز معاون 
   .م که مشکل را حل کندیبخواه  یئطباطبا

پس از . م یري رفتیز به نخست ویئ به اتفاق به دفتر آقاي طباطبامیجانب و آقاي پور ابراهنیا
ز مهمی ین چی گفت ایئابتدا آقاي طباطبا. م یگذاشت ان یشان در میمسئله را با ا تعارفات معمول، 

پس . گفتگو کرد  رابطه نیا رفت و با وي در ریشخصا ً به اتاق نخست وز سپس . ت و حل می شودسین
ه اي دین هر چه اصرار کردم، فاتند و مسیآن گزارش راضی ن ان از شیمتاسفانه ا«: از بازگشت گفت

   » .دینبخش
  

، مطلب کوتاهی تحت ری به الجزاری همراه نخست وزنمایندهس شدن از اعزام ویپس از مأ
 قرار ری مهري نخست وزیب ما، مورد لیو بچه دل که چرا » يرینخست وز  کاخ نیمغضوب«عنوان 
ما دشمن، در  ي اسالمی دوست هستند و ان، اطالعات، جمهورهی، ک  و چطور روزنامه بامدادمیگرفته ا

ستکه براي دولتی که در خط دموکراسی و آزادي خواهی است، نیات قی حق64 .دیروزنامه درج گرد
کسانی که . فی آن می شود و نه تضعتیمخالف باعث تقو روزنامه هاي  وجود روزنامه ها، حتی 

ي دکتر ریزمانی، مثل زمان نخست وز  چیه کشور  دیو مصدق هستند، می دانند که جراریمصدقی و پ
مطبوعات از  که هر قدر  «دیاطالع عموم رسان  شد، به ریوقتی مصدق نخست وز. مصدق آزاد نبودند

 بود اگر انتقاد منصفانه می نیاه جینت  قرار نخواهند گرفت و بیمن و دولت من انتقاد کنند مورد تعق
هر دو بود و چنانچه انتقاد  صالح ملت و دولت  در نیا می کرد و حیتصح شد دولت رفتار خود را 
 و آن دسته از دیگرد مفتضح می  و ي نمی کرد و انتقاد کننده خود رسوا ریمغرضانه بود، در مردم تأث

نشدند   بیوقت تعقچیگانه اداره می شدند هر چه خواستند نوشتند و هیب قی که با پول و تشودیجرا
  65 ». همان رأي است که ملت در رفراندم به دولت دادلی دلنی نکرد و بهترریجامعه هم تأث و در 
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 بستن همه روزنامه شنهادیپی به بهانه جنگ نی بار آقاي خمنیان چندری اهیدر طول جنگ عراق عل
فت و معتقد بود که ریبنی صدر داد، اما آقاي بنی صدر نپذ ان را به آقاي هیاطالعات و ک ها، بجز 

جنگ از آزادي   به بهانه میلف بهتر از نبود آنها است و ما نمی توانمخا  روزنامه هاي وجودحتی 
   . میي کنریدمکراسی است جلوگ مطبوعات که اساس مردم ساالري و 

  
 ریگرچه مرحوم مهندس بازرگان از درج دو نکته ذکر شده، در رابطه با سفر اصفهان و بو

 کردند و اجازه ندادند که خیا را توب علت منیهم نکته اول  ناراضی بودند و به  ه ژیاحمد و بو
 نوع نیا  از ییت که انتقادهاسی ننیا برود، اما احدي را گمان بر ریان به الجزاشیا خبرنگار ما همراه 

   . استعفاي دولتی گرددایحق و چه به نا حق باعث سقوط و  تر از آن چه به دی شدایو 
 عنوان نکرده است که آقاي بنی صدر و یئره جا اشاای و هینه تنها آقاي مهندس بازرگان بصورت کنا

 کسانی که به ای استعفاي دولت وي شده اند بلکه گروهها و ای و فیتضع انقالب اسالمی باعث  روزنامه 
   .کرده است چوب الي چرخ دولت می گذاشته اند را، معرفی  زعم خودشان 

  
  زبان بازرگان از  دولت بازرگان کنندگانفیتضع

 شکست دولت وي را گروگان ایي دولت بازرگان  و ریالعلل کناره گبعضی ها علت 
ذکر می » و خط امامرین پایدانشجو«دانشجو تحت نام   گروهی توسطا کیسفارت آمر ي و اشغال ریگ

   :دیبازرگان آنرا رد می کند و می گو کنند، اما آقاي مهندس 
بنامند » سقوط دولت موقت«قت را گروههاي چپی و افراطی اصرار داشتند که استعفاي دولت مو« 

 بیه روز قبل از اشغال سفارت استعفاء به تصوکیبدانند، در حال ي و افشاگري ریگروگان گ و معلول 
بود که اگر اخالل گري   از آن به شوراي انقالب گزارش شده شیو دو هفته پ ه دیت دولت رسئیه

پارچه شدن دولت و شوراي کیانه و میجاي خود را به همکاري صم ي ری گمیها و تعدد مراکز تصم
د که کنار نیمی آورند و دولت موقت خود را ناچار می ب رهبري ندهد وزراء فشار  انقالب و مقام 

 استعفاي می دولت موقت و تقدمیدر تصم   ری تأثنین کوچکترایي دانشجوریعمل گروگان گ. برود
با   و بهانه مالقات ریبعد از مسافرت الجزاقطعی براي امام را نداشت ولی از چندي قبل، مخصوصا ً  
ا، نقشه براي بدنام کردن و برکنار نمودن دولت موقت کیی دولت آمرتی امور امنریبرژنسکی وز 

اي جمهوري اسالمی و در بعضی می در صدا و سعیوس ات حساب شده کیات و تحرغیتبل ه و دیکش
انتصاب،   دولت موقت از همان ماه دوم اصوال ً.  مؤثر براه افتاده بودیبحز محافل روحانی و 

 نظمی ها و دخالتها اعالم کرده بود و در یب و عدم قبول تیمسئول آمادگی خود را براي واگذاري 
امام و اصرار شوراي انقالب ادامه بخدمت می داد و براي  شرعی کردن   فی مدت بنا به امر و تکلنیا

   66 ».ي و افشاگري وجود نداشتریگ  بهانه ایتوطئه   و ز به نقشهای ننی قدرت کمترلیاستعفاء و تحو
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 نین کوچکترایي دانشجوریعمل گروگان گ«: سدیه مهندس بازرگان می نوکیبا وجود

 نکته را مد نظر نیا اما 67 ».براي امام را نداشت م استعفاي قطعی یموقت و تقد  دولت می در تصمریتأث
مالقات با برژنسکی  ر و به بهانه ی ً بعد از مسافرت به الجزاقبل، مخصوصا از چندي «: قرار می دهد که

ده و یکا، نقشه براي بدنام کردن و برکنار نمودن دولت موقت کشیآمر تی دولت یر امور امنیوز
 یبماي جمهوري اسالمی و در بعضی محافل روحانی و حزیس ع در صدا و یوس کات حساب شده یتحر

   68 ».مؤثر براه افتاده بود
ژه بعد از مسافرت به یدا کرده بود که از چندي قبل و بوی فراز فوق مرحوم بازرگان اشعار پطبق
ما، بعضی محافل روحانی و یه شده و صدا و سدینقشه کش براي بد نام کردن دولت موقت   ریالجزا
از دو روز بعد  کی یل استعفاي دولت موقت ین دلیهمه ب. ع مؤثر براه انداختندیکات وسیتحر  یبحز

   .ن زمان براي استعفاء انتخاب شده استیشروع افشا گري ها، بدتر اشغال سفارت و 
 علم و اطالع استعفاء می دهد ـ گر چه از قبل در مورد نیای و با تی موقعنی در چنریوقتی نخست وز

ي موجب ریاذهان چنان تداعی می شود که عمل گروگان گ ي کرده باشد ـ  در زیبرنامه ر آن 
پرده هاي آنرا جري  ن اشغال کننده سفارت و پشت ای عمل، دانشجونیااست و   دولت شده استعفاي

   .تر می گرداند تر و در ادامه عمل خود مصر
وي اصرار کردم که  هوقتی آقاي بازرگان استعفاء داد ب«: دیآقاي بنی صدر می گو

نه «: او گفت. ا ساقط کنند حکومتی رکی  سفارت خانه کیگرفتن   که با دی و نگذاردیاستعفاء نکن
   69».استعفاء داد خالصه قبول نکرد و » ه ندارهدیه فاگید
  

ي به منزله نازشستی بود که ریدر واقع استعفاي مرحوم بازرگان درست بعد از گروگان گ
 جا مهندس بازرگان سه گروه و دسته نیدر هم. شد  عمل داده نیاعوامل پشت پرده   و نیبه مرتکب

چرخ دولت  ه و خالصه چوب الي دینقشه بد نام کردن دولت موقت را کش ات کرده و کیرا که تحر
   :ند را معرفی می کموقت گذاشته اند

   اي جمهوري اسالمیمی ـ صدا و س1 
    ـ بعضی از محافل روحانی مؤثر2 
    مؤثریب ـ بعضی از محافل حز3 

ر که به زعم گیاي ده ه گروه مختصري از سه دسته فوق می پردازم و سپس بحیابتداء به توض
   .شده اند ، اشاره خواهم کرد  دولت وي فیموجب تضع مهندس بازرگان 

  
  



 
 

24

   اي جمهوري اسالمیمی صدا و س-1 
اي جمهوري می عامل صدا و سریدر زمان دولت موقت آقاي صادق قطب زاده مد

از کشور بود از سال نهضت آزادي در خارج  اعضاء اصلی و گرداننده  ی از کیوي که . اسالمی بود
دي و زی  با آقاي دکتر - می کردتیدر خارج از کشور فعال  به بعد تحت نام نهضت آزادي 1351

کردند ـ و با رهبران نهضت آزادي رابطه و تماس  م مجاهد را منتشر می ایر ماهنامه پگیبعضی افراد د
 وي به اتفاق مرحوم ،ز انقالبپروا ی دو هفته مانده به کی. می کردند  تیداشت و آنها از وي حما

 تیمدت کمی به عضو ان ریا  انفصال از نهضت آزادي داده و سپس در هی اعالمسیطالقانی در پار
اسالمی تحت  بعد از خارج شدن از حزب جمهوري .  در آمدحزب جمهوري اسالمی کادر مرکزي

و  غی اسالمی شرکت کرد ا، در مصاحبه اي به همراه آقاي محمد مبلمی عامل صدا و سریمد عنوان 
   . واقعه در جاي خود خواهد آمدنیاشرح   داد سخن داد که حزب جمهوري اسالمی هیعل

ا و دولت موقت به شرح واقعه اي از زبان دکتر میعامل صدا و سریدر رابطه با آقاي قطب زاده مد
بط عمومی ات و رواقیمسئول سنجش افکار و مرکز تحق السادات سالمی ریباقر نص  محمد دیس

 واقعه براي کی  نی همکها می پردازم مین در زمان صدارت آقاي قطب زاده بر صدا و سویزیتلو
السادات سالمی واقعه را ری محمد باقر نصدیآقاي دکتر س . روشن شدن مطلب کافی به نظر می رسد

   :کرد  نقل نیبراي نگارنده چن
ن براي سخنرانی در جام جم دعوت به عمل ي از مهندس بازرگاریدو هفته قبل از مسئله گروگان گ

وي خاطر نشان کردم که  هبازرگان به گفتگو پرداختم و ب قطب زاده در مورد مهندس  من با . آمد
 راه از همه نیادر   دست زده و یبسی مذهایران به مبارزه سگیشما و د آقاي بازرگان قبل از من و 

 هاي  سازماننیی از بزرگترکی سازمان نیا است و انری اریند و اکنون نخست وز ه گذاشتهی مازیچ
 به هر نحو که شده از مهندس دعوت کرد تا براي دی بانیااست بنا بر  کارمند   9800دولتی با 
مهندس بازرگان دو هفته قبل از  وي قبول کرد و من از آقاي . کنند  مؤسسه سخنرانی نیاکارکنان 
   .ي دعوت بعمل آوردمریگروگان گ
من با صادق قطب زاده قرار . ي بودرین روز گروگان گیرانی درست مصادف با دومروز سخن

براي  ج خواهم کرد و شمایجم برسند، من شما را پ نکه مهندس به جام یقبل از ا گذاشتم و گفتم 
آماده  لمبرداري ی گفتم که براي فزیلمبرداران و خبرنگاران نیف  و به دیائی به اول جام جم باستقبال

    .اخبار پخش شود  در صدر ریاستقبال از نخست وز جهت لمیی فکهد باشن
   

به جام جم تلفن کردم گفتند . دیک جام جم رسیل مهندس بازرگان نزدیکه اتومبیموقع
. دیاست که من مهندس را آنجا خواهم د است شوراي انقالب و گفته  که صادق قطب زاده رفته 

شدم که به سختی توانستم در حضور کارکنان برنامه   عمل قطب زاده بحدي ناراحت نیامن از 
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د و یئایري کوتاه نیدر مورد گروگان گ به مهندس بازرگان گفتم که شما . سخنرانی را اعالم کنم  
د خواهند کرد و من ییرا تأ ن مسئله ینی ایعنی آقاي خمی شان با طعنه گفتند حاج آقا یا. ستدیمحکم با

ت و چهار سیب   می کنند، گفتند دییت که حاج آقا آنرا تأسی شما چلیدل ،گفتم. هم می روم پی کارم 
.  شما ن ویزی به طرف تلومیحال برو.  باره نزده استنیاان حرفی در شی می گذرد و اهیساعت از قض

   70 . که رؤسا چگونه از من استقبال کردنددیدر راه بمن گفتند مالحظه کرد بعد از ختم سخنرانی 
 نظرش را در مورد آقاي قطب زاده محترمانه گفته دیکه مختصر و مفنیازرگان ضمن آقاي مهندس با

»  می کننددییي را تأریحاج آقا گروگان گ«که نیاتحت عنوان   می مستقری غزیی را ننیآقاي خم است 
   .باز خواهم گشت  مطلب نیاتر به ریکمی د. شکست دولت خود معرفی کرده است عامل اصلی 

  
    محافل روحانی مؤثر از ـ بعضی2 

ن نقشه و براه انداختن دیه مرحوم بازرگان بعضی محافل روحانی را که در کشکیبا وجود
 و نیکردن آن را آشکارا نام نبرده است، اما بر مطلع  دولت موقت و بدنام هیعل ات کیات و تحرغیتبل

محافل روحانی  بعضی دوران بوده اند، واضح است که منظور وي از  ن امور آن ایه در جرکیکسان
   . استحزب جمهوري اسالمین شوراي انقالب وویروحان ه ژی حاکم و بوتیمؤثر، دستگاه روحان

  
     مؤثریب ـ بعضی از محافل حز3 

حزب  ـ گرچه آشکار نام نبرده است ـیبباز منظور مهندس بازرگان از بعضی محافل حز
ون حاکم، یا دنبال کرده اند، می دانند که روحانمسئله ر نجا یه تا به اکیکسان. است  جمهوري اسالمی

 71 .کردن قدرت بودند ، در صدد قبضه 57 بهمن 22وزي انقالب در ریپ ل و حتی قبل از یاز همان اوا
را .... ه ها، وتینی، شوراي انقالب، دادگاههاي انقالب، سپاه، کمیخم  راستا با کمک آقاي نیدر هم

ون و یه ملیار خود گرفتند و از هر بهانه اي علید اختیرهبري در  ده نی و تابع ارایخم تحت نام آقاي 
، براي حذف آنها و قبضه 72ده بودینام امام زمان  نی آنرا دولت یحتی دولت موقت که آقاي خم
ند با ری ناپذکی تفکیبمحافل روحانی و حز نکه بعضی ینظر به ا. کردن کامل قدرت سود جستند

ن ی دولت بازرگان افیات حساب شده براي بدنام کردن و تضعغی و تبلکاتیآوردن چند نمونه تحر 
   .ان می برمیقسمت را به پا

  
 ویار با کارکنان بخش زبانهاي خارجی راددی در د58 مهر ماه 29 خیی در تارنیآقاي خم

 صحبت انحرافی بکند، مکرر به مکرر کیکسی   کیاگر ... «: سخنرانی خود گفت ن، در ویزیو تلو
جواب  ن هم می گذارند، اگر کسی ویزیتلو  می گذارند، در وی رادنیا می گذارند، در  راتمامش

 ییتهابی مصنیا. می گذارند  اگر بگذارند بطور انحراف ای نمی گذارند و ای انحراف را بدهد نیا
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را  میتهابیهمه مص ن نمی توانم کیدي دارم  ولایت هاي زبیمص ، من میاست که ما به آنها مبتال هست
کنار بگذارند و  ان اصال ًً ریا ها می خواهند کردستان را از نیا، دی شما توجه بکندی، شما فکر بکنمیبگو

مقصد  ت، سیري، نمی خواهند خدمت به شماها بکنند، قصد خدمت نگیهاي دزی چکیببرند سراغ 
   »...73 و کودتا درست کنند و تمامش کنندکیان را تکه تکه بکنند، بعد هم ریا  است که نیا

انی بی و پشتتی جهت حماحزب جمهوري اسالمیی،نی سخنرانی آقاي خمنیادر رابطه با 
 حزب جمهوري اسالمی هیدر قسمتی از اطالع .  دعوت کردییامیرا به راهپ ی مردم نیاز آقاي خم
   :آمده است

 میتهابی همه مصن نمی توانمکیدي دارم ولایت هاي زبیمن مص ؟ ن ملت خود تنهاستای امام در مایآ«  
وزي شکوهمند ریاز پ سال کیه هنوز کی زماندیمشاهده نما  و چه دردناك است که انسان «،»میرا بگو

 و دیت ها شکوه نمابیدي مصایامام از ز اد کنند که جیان نگذشته جوي اریانقالب اسالمی در ا
ت ها را در مقابل امت بیمص ی بوجود آوردند که امام حتی نتواند طیشرا دردناکتر آنکه نامردمان 

 و دیآنطور که با  نتوانسته اند یبانقال وهاي ری جز آنست که نای شده است؟ آنی و چرا چندیاظهار نما
که   جز آنست اید؟ آنیا مرحله از انقالب درك کرده و بدان ها عمل نمنیا خود را در فی وظادیشا

ن ویهبر انقالب برخاسته و براي انقالب از انقالب و رتیگروهی فرصت طلب اکنون ظاهرا ً به حما 
ت ها شکوه بیدي مصایاگر امام از ز...  می کنند؟ نییمشی تع حتی براي شخص امام خط  ی و قیحق

دست فرصت طلبانی است  ت امام از بیت، بلکه مصسی امت ننیامنظورش فرزندان  می کنند مسلما ً 
از دست انحصار طلبانی . ان افتاده اندری اسالمی ااز نهال تازه پاي انقالب ی نیه چویکه اکنون بفکر م

 متهم می کنند و ما اکنون براي یبان را به انحصار طلریار انقالب اسالمی ادی وجدان بنیا که حزب 
روز ... ت و نخواهد بود سی که امام تنها نمینشان ده که نیاامام و رهبرمان و براي  انمان با می پدیتجد

 و به دیکوب  میان خواهریخود مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم و ا  میعظ یئامیجمعه را با راهپ
   74 .»...ست ای و پوآیندهداد که انقالب ما پ  میاستعمار و عمال داخلی آن نشان خواه

  
 هیس مجلس خبرگان و امام جمعه تهران اعالم کرد دولت در قضیآقاي منتظري رئ

هاي ری و از طرف آن ستاد مسلیتشک ییامیراهپ دي براي  ستا75 .است کردستان مسامحه کرد و مقصر
 مردم جیبس  بزرگ وحدت امت با امام نامگذاري شده و به یئامی و بنام راهپدیی اعالم گردیمایراهپ

 پس از 58 آبان 4 روز جمعه 76 .م دادای پیئامیپرداختند و آقاي منتظري براي راهپ  تیو روحان
آقاي بهشتی سخنرانی کرد و سپس قطعنامه همبستگی امت با امام  دانشگاه   و تجمع در یئامیراهپ

   :عبارتند از ا ً به دولت موقت مربوط می شد، میمستق سه بند قطعنامه که . قرائت شد
ا ً خواهان روش د و محافظه کاري دولت اظهار داشته و جتی خود را از قاطعقی ـ ما نگرانی عم6 « 

   .می و پاکسازي ادارات هستهیاداري و تصف تم سیسح قاطعانه براي اصال  و یبانقال
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 هی فقتیانند و اصل والری قاطع اتیدگان اکثرنیا خود را از مجلس خبرگان که نمتی ـ ما حما8 
 نموده بی به شرق و غرب تصوشیاسالمی را بدون گرا  که اصول میآنان می خواه اعالم کرده و از 

   .ان آنها هستندبیا و ملت پشتنهراسند که خد ه و تهمتی عی شاچیو از ه
 حکومت مردمی هستند و لذا ضمن هیشوراها اساس و پا» همنیو امرهم شوري ب« ـ به مصداق 11 

رات و ای و اختفیه که داراي وظاریروستا و کارخانجات و غ  در شهر و یئ شوراهالیتشک انی از بیپشت
براي بررسی علل و عوامل  ت ئی هکی لیتشک انقالب باشد خواستار لی مناسب با آرمانهاي اصیبیترک

    77 ».می هاي انتخابات و عدم استقبال مردم می باشیئنارسا و 
  

 چون در رابطه با 11 و 8اما بند . داردح نیزي به توضایبند شش قطعنامه روشن است و ن
 بند  دونیا حیدولت موقت است، مختصر به توض  در ارتباط با عمل میکه مستق دو امر واقعی است 

خواستار  قطعنامه در دفاع از شوراهاي شهر و روستا و کارخانجات است که   11بند . می پردازم
   . انتخابات و عدم استقبال مردم از آن شده استیئعوامل نارسا تی براي بررسی علل و ئی هلیتشک

زار  در اغلب شهرهاي کشورانتخابات شوراها را برگ58 مهر ماه 20دولت موقت در روز جمعه 
:  کشور در مصاحبه اي گفترین وزای آقاي صباغ58 مهر 22   انتخابات در جیپس از اعالم نتا   78.کرد

    79 ». نکرده استیبانتخابات شوراها استقبال خو مردم از «
 نکرده یب کشور که مردم از انتخابات شوراها استقبال خوری انتخابات و اعالم وزجیمتعاقب اعالم نتا

 اي انتخابات شوراهاي شهر را هی طی اطالع58 مهر ماه 24شنبه   سه هوري اسالمیحزب جم است، 
 لیتشکبررسی انتخابات انجام شده  تی را براي ئیکرد و از وزارت کشور خواست تا ه مخدوش اعالم 

   80.دهد
 در مورد مخدوش بودن انتخابات انجام شده مهندس حزب جمهوري اسالمی هیدر پاسخ به اطالع

گرداندگان حزب جمهوري افراد نا «: خبرگزاري پارس گفت  کشور در مصاحبه اي با ریوز ن ایصباغ
 چیه. است متهم کرد بدون مدرك نمی شود دستگاهی را که اداره کننده مملکت  پخته اي هستند، 

که نیاه قبل از کیه در حالدیجمهوري در مورد انتخابات شوراي شهر بما نرس ی از طرف حزب تیشکا
 مرور بر کیبگذارند در روزنامه ها اظهار نظر خود را مطرح کرده اند  ن ایبا ما در م  خود را تیشکا

واند تیانتخاب شده اند هر خواننده روزنامه اي م  شوراهاي شهر  دگی نیاه براي نمکیت کسانسیل
    81 ».تسی اعتراض چنیا لیبفهمد که دل

،  بار مصرا ً خواستار نیا مهر ماه، 29شور در  کری در پاسخ به وزحزب جمهوري اسالمیمجددا ً
   82 .احتمالی و چگونگی برگزاري انتخابات شوراهاي شهر شد تی براي بررسی تخلفات ئیه  لیتشک

  
 سندي دال بر تخلفات و مخدوش ایسرانجام حزب با وجود در دست نداشتن مدرك و 
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عوت کننده اصلی آن حزب بود ـ امام ـ که د  بزرگ وحدت امت و یئامیراهپ بودن انتخابات از 
خواستار   قطعنامه 11بند   کردند و درجی دولت بسهیامام، مردم را عل انی از بی و پشتتیتحت نام حما

 کی.  هاي انتخابات و عدم استقبال مردم از آن شدندیئنارسا ت بررسی علل و عوامل ئی هلیتشک
 بی به دولت، دولت خود با طشنهادیپشت و با ندا بندي در قطعنامه  زي به آوردن ایي نشنهادیپ نیچن

و خود دولت بود که  . انتخابات می شد  هاي یئخاطر آماده بررسی عدم استقبال مردم و نارسا
   . نکردندیب بار اعالم کرد که مردم از انتخابات استقبال خونیاول

 هی فقتی اصل وال از مجلس خبرگان وتی که در مورد حمایئامی قطعنامه راهپ8در رابطه با بند 
 دو نشان زده است، هم بسوي کسانی که در مجلس ریت  کیاست، حزب در واقع با  عنوان شده 

بحث انحالل  را ابراز داشته اند و هم از دولت موقت که در جمع خود  خبرگان نظر مخالف خود 
   .نشانه روي کرده است مجلس خبرگان را مطرح کرده بودند 

   : کمی به عقب برگردمدی با بحثنیابراي روشن شدن 
 قانون بی مردم جهت تصونی مجلس مؤسسان از منتخبلیتشک« دولت موقت فیی از وظاکی

 ریی تغنیاجا به چگونگی نیابه مجلس خبرگان شد، در   لیبعد که مجلس مؤسسان تبد. بود   83»اساسی
ه عالقمند به کیکسان ردازم و  در قانون اساسی گنجانده شد، نمی پهیفق  تیکه چگونه والنیا و لیو تبد
ان از ری انقالب الی و تحوسیپار« هستند را به کتاب هیقض  فی و مطلع شدن از کم و کقیتحق

 و مجلس خبرگان و تی و آیئ، بخش دکتر بقا271   ـ 275محمد جعفري ص  از » آزادي به استبداد
 در هی فقتی والبی تصو، بخش197ـ   204ص  خاطرات ابوالحسن بنی صدر، » درس تجربه«کتاب 

   :مجلس خبرگان می پردازم  لیتشکمجلس خبرگان، ارجاع می دهم و گذرا به چگونگی 
  

    مجلس خبرگان1/3 
متن قانون «:  به خبرنگار اطالعات اظهار داشت58 خرداد ماه 8آقاي دکتر مفتح سه شنبه 

 قانون، نیاتلف در مورد از جمع آوري نظرات مخ عموم منتشر می شود و پس  اساسی براي اطالع 
اسالمی براي   جمهوري دی مجمع مشورتی، قانون اساسی جدکیآن توسط  انجام اصالًحات الزم در 

 و ری انتظام معاون نخست وزری پس از آن آقاي ام 84 ».شود  به رفراندم گذاشته می یی نهابیتصو
 نفري 75ساسی در مجلس قانون ا«: اعالم داشت  58 خرداد ماه 29  سخنگوي دولت، سه شنبه 

خواهد داشت که قانون اساسی   نماینده  نفر 75 می مجلس را هرچه بگذارنیا می شود اسم بیتصو
 قرار دهد و قاعدتا ً بیتصو  شده، مورد بررسی و بیرا که از طرف دولت و شوراي انقالب تصو

    85 ». شودلیتشک مجلس نیا آینده روز 60 دیماه طول می کشد و شاکیحدود  انجام آن 
  

 در جمع و وعاظ و علماي خراسان 58 خرداد ماه 30 خی در تارخیی در تارنیآقاي خم
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   :اعالم داشت
 حکومتی  مثل چیکه هنیا به دیه داردی و عقدینت مقدس اسالم دارایشما اشخاص که عالقه به د« 

.  قانوننیا مواد کی کی به دی نظر کندیت، باسیاسالم ن  میی مثل رژمی رژچیت هسیحکومت اسالم ن
جمهوري اسالمی   است و موافق دی براي اسالم مفدیبه نظرتان رس  که هر چه دی ماه مهلت دارکی

 نیا زمان بناست نیادر ... دیسی و بنودیتذکر بده  قانون به آن توجه نشده است، نیااست و در 
البته .  کنندنییرا تعاست، ملت علما  و مطلب بدست خود شما افتاده  قانون اساسی بررسی شود 

قانون اسالم و مسائل روز  از   را که یئ می شود علماشنهادیپن کیرات ملت دست خودش است لایاخت
که مجلسی است نیا  از رفتن به مجلس خودداري نکنند براي دی کنند و علما هم بانییاطالع دارند تع

شود، حق   نیی مجلس تعکی در دی می شود وقتی سرنوشت اسالم بانییسرنوشت اسالم تع که در آن 
      86 ». کنندنییسرنوشت را بدست مبارك خودشان تع  نیاعلما است بررسی کنند و نظر بدهند و 

 58 مصاحبه اختصاصی با اطالعات  در دهم مرداد ماه کی کشور در رین وزایآقاي صباغ
رسی ها و مطالعات الزم، ماه طول می کشد و پس از بر  کیبررسی قانون اساسی  کار «: اعالن داشت

   87 ».ر براي رفراندم آماده خواهد شدویسوم شهر کار قانون اساسی در دهه 
  

ن کاشان نظر خود را ای در جمع دانشجو58م مردادماه کی خیی در تارنیسپس آقاي خم   
 سی نوشیپ.  استسی نوشی قانون پنیا... «  : ن داشت و گفتایقانون اساسی ب  سی نوشیدر مورد پ

اسالمی   خبرگان دی است که خبرگان بانیا و مهم دی نظر بدهدیبا . دی رأي بدهدیبا. تسی نزی چچیه
 مکتبهاي انحرافی ری و شرقی نباشند، تحت تأثیب غرریتأث ، مسلمان، متوجه غرب و شرق، تحت نیام

   88 ».نباشند
 موافقت و صی، تشخ58اه  مرداد م28 در  89می به مناسبت افتتاح مجلس خبرگانایی در پنیآقاي خم

 موافقت و مخالفت با صیتشخ«:  فقها دانست و گفتتیصالح مخالفت با احکام اسالم را منحصرا ً در  
گروهی از آنان در مجلس   فقهاي عظام است که الحمداهللا تیاسالم را منحصرا ً در صالح احکام 

 اجتهاد و نیار در گی امر تخصصی است دخالت وکالي محترم دکی  نیاوجود دارند چون 
 و تیران بدون داشتن صالحگی دصیسنت، دخالت در تشخ شرعی از کتاب و   احکام صیتشخ

ی هستند که در رشته هاي حقوقی قیو ال فاضل  دگان ما افراد نیان نمایالبته در م. تخصص الزم است
 استفاده نی جهات قواننیتخصصشان در هم سی تخصص دارند و صاحبنظرند که از ایو اداري و س

   90».متخصصان معتبر است  تیمی شود و در صورت اختالف متخصصان، نظر اکثر 
  

ی در دو نیحدود دو ماهی که از افتتاح مجلس خبرگان گذشته بود ناگهان آقاي خم
 در 58ر ماه وی شهر30 خیدر تار. قرار داد مورد حمله   می مستقریسخنرانی جداگانه دولت موقت را غ
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مجلس  در ... «: مجلس خبرگان اظهار داشت  جمع علماي غرب تهران در مورد  سخنرانی درکی
ا ری اخنیامخالفت حتی در آخر، در   شد شروع کردند به هی فقتیکه صحبت والنیاخبرگان به مجرد 

 که از اسالم یئهانیا (نیمنحرف  نیای از مجالسشان گفتتند کی، در نیا  از شی دو سه روز پنیً ، در هم
 مجلس نیا گفتتند که  در مجالسشان )  که مخالف با اسالم هستندیئهانیاالعی ندارند،  اطچیه

ها از مجلس خبرگان نیا. ران هم دست زدند براي آن تظاهر کردندگی منحل شود و ددیخبرگان با
مجلس خبرگان می .  را اثبات کنندهی فقتیمجلس خبرگان می خواهند وال که نیامی ترسند براي  
. ها از او می ترسندنیافرموده است و  ي را که خداي تبارك و تعالی زی چنیا کنند بیتصوخواهند  
 شیتاتوري پکی و ددی می آشی قلدري پهی، قضدیای بشی پهی فقتیمی کنند چنانچه وال ل ایها خنیا

د نیکه می گونیاها حرف می زنند، نیا، ریخ. تسی حرفها ننیااسالم  در صورتی که در  ، دیمی آ
    91 ».ها از اسالم متنفرندنیان کیت، لسیطور ننیا ندانند   است که نیا، نه دی می آشیتاتوري پکید
  

م کی خی سخنرانی، وي در جمع گروهی از اهالی مسجد ارباب تهران، در تارنیامتعاقب 
  مجلسدیخود را به کسانی که گفته بودند با در سخنرانی خود، حمله قبلی  ، مجددا ً 58آبان ماه 

 دموکراسی دید می زنند که بااینی که فرای آقانیهم«: ترکرد و گفتدیخبرگان منحل بشود شد
د و نی خودشان می گوشیي پزی چکیدور هم و  ند نین می نشای آقانی آزادي باشد، همدیباشد ، با 

ته  ملت رفتیمجلس خبرگان با اکثر مثال ً . نی ویچند مل  ملت سی و کی کنند به لیمی خواهند تحم
د نیو می گو می شوند   دسته چند نفري دور هم جمع کی مینیاست و مشغول کار است، حاال می ب

   .   منحل شوددیمجلس خبرگان با
 منحل شود؟ براي دید بانیچکاره اند که می گو»  منحل بشوددیبا«ن ای آقانیامن نمی دانم که 

ه دارند و احکام اسالم را دین به اسالم عقای آقانیا که نیااهل علم هستند؟ براي  ن ای آقانیاکه نیا
نظارت  ها از نیا!  باشد؟دی باهی باشد و نظارت فقدی باهی فقتیگفتند وال دارند جمع می کنند؟ چون 

، وقتی قدرتمند شد هرج و مرج می هیقدرتمند می شود فق د نیمی گو.  در امور می ترسندهیفق
 قدرتی دست کی باشد، ری قدرتی دست نخست وزکی که  ه ندارند که مثال ً قین مضاکیل... شود 

به حسب واقع  منطق .  هر چه می خواهد باشد  باشد، یبن معمم نباشد، غرکی جمهور باشد لسیرئ
 ده نفر، تی اقلکی که، دیمی توان  که شما میما می گوئ. ر استگی صورت دکین صورت کی، لنیا

 دین باکیجمهوري اسالمی، ل ي داده است به  رأدیتواند که حاال بگو صد نفر، هزار نفري می 
 صد نفر، هزار نیا،  دی بانیا »  کار بشودنیا دیبا«نی چه؟ عی» دیبا «نیاجمهوري باشد، نه اسالمی؟ 

کردند،   نیید؟ مجلس خبرگان را مردم تعنیمی گو» دیبا« ملت کینفر چکاره اند که در مقابل 
ن به آقاي منتظري ویش از دو ملیبلقانی رأي دادند، ن به مرحوم آقاي طاویدو مل ش از یبتهران 

... ران رأي دادند گین و چقدر به دویمل  کیران رأي دادند، گین به دوی دو ملبیدادند، قر رأي 
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د نه، نی واقع شدند، می خواهند که بگوتی بودند، حاال در اقلتیران در اقلگید  آوردند و تیاکثر
 که اگر چنانچه منحل شود، اوال ًً دیل می کنایشما خ..... نحل شودم  دیت، باسیان نزی متیاکثر رأي 

 که دی وقت بگوئکیا ً اگر ینملت حق دارند و ثا منحل نمی شود، کسی حق انحالل ندارد، خود 
وقت   چیو ه... دیي ندارزی همچو چکی، بس است، شما حق میري نمی خواهگیخوب، ما قانون د

تاتوري در کی دای. است  تیتاتوري در روحانکی دای الم است، تاتوري در اسکی که ددیل نکنایخ
، ملت دیتاتوري نکنکید شما . تسیتاتوري در کار نکیت، دسین  حرفها در کار نیاها، ابدا ً زیطور چنیا

   92 .تندسین  تاتور کیتند، علماء ما هم دسیتاتور نکیتند، ملت ما ها هم دسیتاتور نکیما د
  

مله آقاي حی و استفاده از نیا مخفی شدن پشت کوه آقاي خمب  حزب جمهوري اسالمی
 بصورتی که مالحظه یئامیدر قطعنامه راهپ  را 8 بند هی فقتیمخالفان وال ی به دولت موقت و نیخم

   . گنجانده بودنددیفرمود
ر ا ًً دینانی روشن و ثامی قطعنامه راهپ8 بند قیات داده شده اوال ً بر خواننده مفهوم دقحیبا توض

 دولت موقت وارد عمل شده هی علمیی مستقنیخم  که خود آقاي دی، معلوم گرد اتحیخالل توض
   .است

ی لفظ دولت نی سئوال براي خواننده مطرح شود که در سخنرانی ذکر شده آقاي خمنیا دیشا
ه قصد انحالل مجلس کی و کسانهی فقتیمخالفان وال است و بطور عموم به  موقت را بکار نبرده 

    متوجه دولت موقت است؟می حمله ها مستقنیاچطور   داشته اند راجع است، پس  راگانخبر
ی متوجه نیاي ذکر شده کمتر کسانی اطالع داشتند که حمله آقاي خمهیاد سخنرانریدر زمان ا

ی در مرحله اول نی آقاي خمنیدانست که مخاطب ولی دولت موقت خود می  دولت موقت است 
اظهار   هی فقتیکه در مجلس خبرگان در مخالفت با وال هستند کسانی ه دوم دولت موقت و در مرحل

   .شرح واقعه انحالل مجلس خبرگان بپردازم  به دی معضل بانیابراي حل . نظر کرده اند
  

    طرح انحالل مجلس خبرگان2/3 
ت دولت در جمع خود طرح انحالل مجلس ئی، هدیه بعدها نقل و فاش گردکیبطور

ت دولت قرار بوده مجلس ئیی و هنیخم نات آقاي ایکه طبق دستور و بنیا  لیز جمله بدلخبرگان را ا
 آن می گذرد و هنوز به کار شیش از دوماه از زمان گشایب ماهه کار خود را تمام کند و اکنون کی
 می شود مجلس خبرگان شنهادیپ نیابنا بر ت کی تمام خواهد شد، سین نداده و معلوم نایخود پا 

ی به رفراندم نی آقاي خمدییتأ دولت و شوراي انقالب و  ت ئی و همان قانون اساسی مصوب همنحل
   .گذاشته شود
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   :دیکننده طرح است بشنو  شنهادیپ انتظام که ری از زبان آقاي ام را اصل ماجرا   
رت وزا ر گی و کارمند دویه جان استمپل و جرج ککی براي شرکت در جلسه ا1358در مهر ماه ... « 

روز   در چند  93 ». داشته باشند به تهران آمدمریبازرگان نخست وز ا قرار بود با مهندس کیخارجه آمر
بود که بتوانم از   نیا آن هم لیمانی خانوادگی شرکت کردم و دلهیاقامت در تهران در چند م

 داشتند و تی موجود شکاتی جلسات عموما ً از وضعنیادر . دوستان و هموطنانم آگاه شوم نظرات 
 جلسات اغلب زن و مرد و عده اي نوجوان نیاچون در .  می کردندفیتوص  میوخ ی لیاوضاع را خ

 حی مملکت تشرآیندهاوضاع و دورنماي  توانستم نظرات خود را در باره   من نمی ،هم شرکت داشتند
رت و تبادل  را براي مشو1332اعضاي شوراي مقاومت ملی سال   در صدد برآمدم نیاکنم، بنابر 

ی از افراد مبارز و فداکار نهضت در کیمحمد تقی انوري   جلسه در منزل آقاي نیا. دعوت کنم نظر 
ی، عین عباس سمایبخاطر دارم عبارت بودند از آقا تا آنجا که  اعضاي شرکت کننده .  شدلیتشکبازار 

، ای، عباس رادنیئعطا  میپوالدي، رح  نی حسری جوادي، فتح اهللا بنی صدر، امدیاحمد صدرحاج س
   ... 94مقدم مراغه 

امون ری وضع نابسامان موجود و بحث و تبادل نظر پحی ضمن تشریئ گردهمانیادر 
مرج و تعدد مراکز قدرت بدون نظارت و امکان  ، هرج و ریوجود قانون فراگ مسائل جاري، عدم 

ران گید  دیید که مورد تأي را مطرح نموشنهادیپ یئحاضران براي چاره جو  از کی، هرییپاسخگو
ت ما از فقدان قانون است و چون در   بود که نیانظر من بر . واقع نشد  رابطه مجلس نیامشکالً

مردم .  کردمشنهادیپبود، طرح انحالل آن را  تخلف کرده   داشت، زیی بدعت آمتیخبرگان ماه
 شده هیاساسی ته  قانون سینو  شیه را محول کرده بودند که پفی وظنیادگان خود نیاان به نمریا

   .ن ببرندایماه به پاکی  بررسی را مدت نیات دولت موقت را مورد بررسی قرار دهند و ئیتوسط ه
 انجام شده 58 نی فرورد12 مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندم لیتشکدر زمان 

   : بود
ه  کیر می گرفت، در حال شده توسط دولت موقت مورد بررسی قراهی قانون اساسی تهسی نوشی ـ پ1 
 مورد بررسی و مداقه یب قانون اساسی مذهسی نوشی پکی  دور انداخته شده بود و سینو  شی پنیا

   .قرار داشت
د در ری قانون اساسی دولت موقت در مجلس مؤسسان مورد بررسی قرار گسی نوشی ـ قرار بود پ2 

   . شده بودلیتشک نفر 75 بودند و با تعداد اکثرا ً روحانی دگانی که نیا مجلس خبرگان با نم هکیحال
. ش از سه ماه ادامه داشتیبه مجلس کی شده بود، در حالنیی ماه تعکیگی دی ـ مدت زمان رس3 

 قانون اساسی کیپاسخی بود به خواست مردم که منتظر  انحالل مجلس خبرگان،   طرح نیابنابر 
ی من، نی بشیپ  برمبناي بی ترتنیاودند و به  سلطنتی بمی رژنیمقابل قوان  در کی و دموکراتدیجد

            يریمی داد، جلوگ ن قرار وی قانون اساسی که قدرت را در انحصار روحانکی نیاز تدو
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   .بعمل می آمد
 آنها بود نی من، از افراد حاضر در جلسه که عده اي حقوق دان  در بشنهادیپ دییپس از تأ

 دین احمد صدر حاج سای طرح توسط آقانیامتن  . دنیا نمهیا تهحقوقی طرح ر تقاضا کردم که متن 
. گذاشته شد  آن به عهده فتح اهللا بنی صدر ییو اصالًح نها  و انشاء هیجوادي و فتح اهللا بنی صدر ته

ولی طرح مزبور بدون .  شده را گرفتم هیطرح ته صبح روز بعد به منزل فتح اهللا بنی صدر رفتم  و 
ن جلسه طرح ایان را در جرشیمخصوصا ً ا  شده بود و من هی تهرینخست وز گان اطالع مهندس بازر

ي بردم و از ریطرح را به نخست وز  لذا . ان برسانم شیه کار را به اطالع اجیقرار نداده بودم تا نت
ن ایمن بتوانم جر ان را قفل کنند تا شیآقاي بازرگان خواهش کردم دستور بدهد در اتاق ا

نخست  ان دستور داد در اتاقشان را قفل کردند و من شیا. ب را به اطالعشان برسانمشید مذاکرات 
آقاي بازرگان پس از . جلسه شب قبل قرار دادم   جیات و نتامین مذاکرات و تصمای را در جرریوز

 به کیاز نزد پس .  قرار داد، و مدتی فکر کردزیمطالعه طرح، سرش را روي دست هاي خود روي م 
برو خودت متن :  طرح موافقم، بعد اضافه کردنیامن هم با : ه سرش را بلند کرد و گفتقیقد ت سیب

 شده را به وزارتخانه نیمن متن ماش. کن و آن را به امضاء وزرا برسان  نیبلندي ماش را روي کاغذ 
ه را به جیي بازگشتم نتریبه نخست وز وقتی . نفر از وزراء آن را امضاء کردند  14هاي مختلف بردم و 

ن وزراء قبل ای؟ گفتم معموال ً آقامی امضاها چه کنهی براي بقدیان پرسشیا .  رساندمریاطالع نخست وز
آنرا   در صورت موافقت دیاتاق شما سرمی زنند، از آنها بخواه  جلسه دولت براي سالم به لیتشکاز  

 آن ری نفر وز18 بی ترتنیاند، به  طرح را امضاء کردزیر نگید  نفر 4 کار را کرد و نیهم. امضاء کنند
   95 . کردنددییرا تأ 

دي، مهندس هاشم زی میدکتر ابراه: نی که مخالف طرح بودند و آنرا امضاء نکردند عبارتند ازایآقا
   .اچینیدکتر ناصر م  فر و نیمهندس علی اکبر مع ن، ایصباغ

نج نفر از اعضاء دولت  دولت و شوراي انقالب پنی بروز اختالفاتی بلیدر آن زمان به دل
ت دولت ئیانقالب، بدون داشتن حق رأي در ه پنج نفر از اعضاي شوراي  در شوراي انقالب و 

ان براي ریت وزئی شده در هبیدر صورتی که طرح تصو شرکت می کردند و من می دانستم 
را نخواهد ی گردد، آن طرح اجنی اهللا خمتیآ  بیان اعالم نشود و موکول به تصوریاطالع مردم ا 

 شنهادیپان شیه برود به انی کابلیتشک  از اتاق به محل ریوز که نخست نیا قبل از لی دلنیشد، به هم
ا دیي حضور پریوز نخست   تا در مین و روزنامه ها را دعوت کنویزی و تلوویکردم خبرنگاران راد

به اطالع  را  شده بیت دولت طرح تصوئیکنند و آقاي بازرگان بالفاصله پس از خروج از ه
ان خواستم تا از شی دفتر اسیفت و من از رئریم را پذشنهادیپ رینخست وز . خبرنگاران برسانند

ت دولت پنج ساعت ئیجلسه ه . ان ماندمشی دفتر اسیخبرنگاران دعوت کنند و خودم در اطاق رئ 
بقه باال آمد،  کسی که از جلسه خارج شد و به طنیاول. فتایدر ساعت ده شب خاتمه   و دیطول کش
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 و یبان فوق العاده عصشیا. مدیان را می کششیمن باالي پله ها انتظار ا .  بودرینخست وز شخص 
 و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش کنم و دیکش به کناري   مرا دیان زده بود، وقتی به من رسجیه

خواهم گفت   تیم گفت بعدا ًً برادین را پرسایجر ان شیکه بالفاصله به سوئد باز گردم، از انیادوم 
 آنرا مورد بررسی قرار یبروزي در کتا ا نوشتم تا میروز بعد به سوئد بازگشتم و ماوقع را در هواپ

   96» .دهم
  

 نفر از شوراي انقالب 5 مهندس بازرگان شنهادیپهنگامی که به :  نکته را تذکر بدهمنیا
 انتظام عنوان کرده ریو نه آنطوري که آقاي ام    97 دداشتن حق رأي وارد شدن ه شدند، با نیوارد کاب

   . ت دولت شرکت کردندئیاست که بدون داشتن حق رأي در ه
 ریی بغنی جاي آقاي خمیبکه نظر آقاي مهندس بازرگان را در مورد دخالتهاي نیاقبل از 

اقه قرار می  مورد مدحزب جمهوري اسالمی ، نظر وي را در مورد میده از آنچه گفته شد، ارائه 
   . دهم

 و سازنده یب روحانی و قشرهاي سنتی مذهنیه مبارزدی که چکحزب جمهوري اسالمی«   
 و جدي با کیتماتسی بود که بطور سییاز گروهها ه حکومت نشست کیبه ار  بود و بعدا ً یبافکار مکت

بهشتی و   دکتر وزي انقالب و به رهبري امثال مرحومریقبل از پ ی هاي الزم از زمانهاي نی بشیپ
   اي گذشته بر آمده و به جمع آوريعقب افتادگی ه آقاي هاشمی رفسنجانی، در صدد جبران 

 از انبارهاي نظامی و نیمانند چپها و مجاهد  راه اگر نیادر   قی و براي توف 98 .ه پرداختده وعدع
ت و الیتشکصاصی و از اخت هاي تیموقع  هاي طاغوتی استفاده نبرد ولی از مقام و نیمحلها و ماش

 چمران مانند مرحوم دیشه ه کیبطور.  بهره بسود اقتدار و احاطه حزب بردندیبنهادهاي انقال
داري کرده می   دولت خود نمایندهمشارکت در شوراي سه نفره سپاه پاسداران بعنوان  الهوتی، از 

سازندگی که به ابتکار اگر جهاد . حزب باشد  که بازوي نظامی   دستگاه درست شده استنیاگفت 
 نماینده کیو بنابه درخواست دولت موقت   و دولت موقت بوجود آمده یئ مشاور اجراریوز

تها در شوراهاي سیات کمونغیتبل ي از سوء استفاده و ریروحانی از طرف امام، بمنظور جلوگ 
اتی حزب غی و تبلیئااجر  به شعبه لیعمرش نگذشته تبد  شده بود، مدتی از نییشهرستانها، براي آن تع

   99 ».دیدر روستا ها گرد
  

 یئحزب جمهوري که بقول مرحوم بازرگان سپاه بعنوان بازوي نظامی و جهاد سازندگی شعبه اجرا
زي ایر چه نگیر داشت دایدر اخت... ها ودادگاههاي انقالب و ه تیعمل می کرد و کم اتی حزب غیو تبل

ها هم بحد اعلی نیا طاغوتی و محلها استفاده برد که تازه از هاي نیو ماش بود که از انبارهاي اسلحه 
ن و وی از روحانریدها، دست چه کسانی غای بنریمستضعفان و سا د ایمصادره ها، بن. استفاده برده است
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 بازوي نیا که دی ددی خواهیبارگانهاي انقال  سیبود؟ کمی بعد در بخش تأس حزب جمهوري 
 دادگاههاي ریبعد نظ ساخت و  دي زین را در ابتدا آقاي دکتر نی سپاه پاسداراعینظامی حزب 

   . شدلی تبدحزب جمهوري اسالمی انقالب از دستش در آوردند و به بازوي نظامی
  

   ینی ـ آقاي خم4 
 السادات سالمی بوي ریمرحوم مهندس بازرگان در گفتگو با آقاي دکتر محمد باقر نص

 خواهند کرد و دییي را تأریعمل گروگان گ«  ) ینیاي خمنی آقعی(آقا  گوشزد کرده بود که حاج 
نی عی(   اقدام نیادولت موقت در اعتراض به « انتظام ریام  و به قول آقاي »من هم می روم پی کارم

   100». کردءاستعفا) ن.يریگروگان گ
وامل  عنیی از مهمترکیی را بعنوان نیی محترمانه، آقاي خملیها مرحوم بازرگان خنیاعالوه بر 

 عنوان شده که درك آن بدون یبی معرفی به ترتنیااما  . دولت خود، معرفی کرده است  فیتضع
ی می نیخم وي تحت عنوان نظام فاتح و نقش آقاي .  نباشدریهمگان امکان پذ  براي دی شاحیتوض
   :دیگو

در )  خاصایام ع(شواهد مثال از ارشادهاي آمرانه و موارد مشهود از عامل واسط قرار دادن مردم « 
   101 ».جمهوري اسالمی، فراوان است تی الیتشک و نظام یئاجرا امور 

.   حکومت موقت اشاره دارد می پردازملیتشک لیجانب به چند نکته اي که به اوانیااما 
اد دولت در جی دولت موقت، خود دست به الیتشک وزي انقالب و ریبعد از پ ی بالفاصله نیآقاي خم

   :کرده است ن ای بریحوم بازرگان بصورت زدولت زد که مر
 دولتی به منظور نظارت و ریدگان مخصوص به نهادها و مؤسسات دولتی و غنیااعزام بازرسها و نم« 

اما عامل  و واسط ...  و مقررات مربوطه نیاز وراي مسئول  کارها تیشمسازماندهی و ت ، هیتصف
. دولت موقت رخ داد  لیتشک ماه نی بار در دومنیلاوروابط اداري و سازمانی،  قراردادن مردم در 

 یئي و وزارتخانه ها ظروف طالریکه در نخست وزنیانادرست و به تصور  روي پاره اي از گزارشهاي 
 و می مستققین خدمت می کنند، بدون آنکه از طرایه عرمیحالت ن  کارمندان زن با ایاست  متداول 

 کرده و سپس در قینموده موضوع را پرسش و تحق حضار ا  مسئول را ری وزای ریساده نخست وز
خطاب بمردم،  ن با ویزیبه خود آنها بدهند، در تلو  را می ترمایصورت صحت گزارش دستور ترك 

زمان است و اطاعتش واجب شرعی  دولت منتصب خودشان را که اعالم کرده بودند دولت امام 
 خی مقوله است  گوشت نیهم از .  کردندفی و تضعخیبودن نموده آنرا توب ف یمی باشد، متهم به ضع

   102. »...ایزده 
   : عنوان می کندنیر مهندس بازرگان چنگیاد دولت در دولت در جاي دجیدر رابطه ا

ی بود، که به تی مأمورنیاوله ری اعدام ها، اشغال اماکن، مصادره ها و غلی از قبیبمحاکمات انقال« 
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 تیاجراي احکام اسالمی بصورت رسمی و ثابت بعهده روحان  در عمل تیسرعت و قاطع منظور 
د ای، بننید مستضعفایبن ن مانند ای مؤسسات نو بننیهمچن. دیدولتی منتزع گرد گذارده و از دستگاه 

 عنوانشان با وجوه شخصی و عمومی بود غالبا ً به ایه که آغازشان ریغ ات امام، مسکن و غی، تبلدیشه
 نیبزودي چن. ه سپرده می شدری قم و غنیبه معرفی جامعه مدرس  ایتماد امام  مورد اع افراد روحانی 

 بعضی از ادارات حساس مانند ایانقالب  واحد   داده شد که در هر صی تشخنی چنایرسم شد 
 کیئولوژدیا ات می تعلای به منظورنظارت  ه ریپادگانهاي ارتش، شهربانی، آموزش و پرورش و غ

ارشاد و  دگانی که معموال ً اکتفا به نیانم. انی مأمور و منصوب گردنددگان مخصوص روحنیانم
   103 ». همه کاره می شوندجیانتصاب و ارتباطی که داشتند به تدر  لیمشورت ساده نکرده بدل

  
   نی ـ چپهاي افراطی و مجاهد5 

ه و چوب دی دولت وي می کوشفی دسته و گروه که در تضعنیمرحوم بازرگان پنجم
   :د می کنندای  نیگذاشته اند را چپهاي افراطی و مجاهد ش الي چرخ

که زبان و قلم و ) ن.نینی مجاهدعی( دسته اي بودند نیاولبعد از گروههاي چپ افراطی متشکل، « 
 ضد انقالب داخلی و هیاي حاد علهیریاقدامات تند و موضع گ موقت گشوده خواستار  حمله به دولت 

 در نظام یئکه گو ا و تظاهرات راه می انداختند هیائمیراهپ. می شوند م سیلایاستثمارگران و امپر
 اول، با دستگاه حاکم و با دشمنان ضد خلق و  104دوران حرکت وزي و مانند ریفته بعد از پایاستقرار 

   105».هستند جمهوري مواجه 
  

 يال چوب که ییگروهها جزو را نیمجاهد و افراطی ه مرحوم بازرگان چپهايکیبا وجود
ی، حزب نیت آنستکه اگر آقاي خمقیحق می گذاشتند، قلمداد می کند اما  چرخ دولت موقت 

ن، ویصدد قبضه کردن قدرت و حذف دولت موقت و همه مل  حاکم عمال ً در تیجمهوري و روحان
چه کاري ساخته بود؟ تمام قدرت چپهاي   خلق و چپهاي افراطی نیبر نمی آمدند، از مجاهد 

ه خود مردم لیوسبکه آن هم غالبا ً  بعضی نقاط بود  ، در یئذای بعضی از کارهاي اادجیافراطی ا
بودند و  نظامی گرفته   و چپهاي افراطی از انبارهاي نی که مجاهدیی سالحها ازحتی. خنثی می شد

حزب وی نیخم  اگر آقاي  106هاي طاغوتینیاشغال چند ساختمان دولتی و استفاده از تعدادي از ماش
با  اما متأسفانه آنها . کاري ساخته نبودآمد ند کردن قدرت برنمی   در صدد قبضه ري اسالمیجمهو

حزب ی ونیآقاي خم حادثه سازي هاي پی در پی خود، در گنبد و کردستان و دانشگاه براي 
اد می کردند تا به قبضه کردن قدرت و به زعم آقاي دکتر بهشتی جیفرصت ا  جمهوري اسالمی

ر از دکتر بهشتی که گفته است، ما گیند و بنا به قولی ددی بخشتیمشروع   107»صلحا توري تاکید«تحقق 
ل حزب جمهوري و یکتاتوري را با تشکین دی وي  می خواست ا108میتاتوري ملی داشته باشکی ددیبا
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  .نی اعمال کندیت آقاي خمیحما
  

  
 قدم در  به را قدم بوده است که خوانندهنیادر بخشی که از نظرتان گذشت کوشش بر

 گروهها و زیبازرگان کمک کرده و ن  دولت مهندس فیکه به تضع تی این حوادث و واقعایجر
   .دیتا چه قبول افتد و چه در نظر آ. قرار بدهم ه اند، دیاشخاصی که در حذف دولتش کوش

  
    وراي آنچه گفته شد-6 

 دو عامل مهم  به بر آنچه ذکر شد حذف دولت بازرگان عالوهای و فی قلم تضعنیابه نظر صاحب 
   :ر بستگی داشتگید

  ريیرش نخست وزیط پذیـ نقش دولت و شرا1 
  یب الوالده انقالدی ارگانهاي جدسیـ تأس2 

  
  ريیرش نخست وزیط پذیـ نقش دولت و شرا1 

 انقالب نیوي جانشری ارکان ننیی از مهمترکی شوراي انقالب بعنوان لیتشکبه چگونگی  قبال ًً
ی، دست نین دسته آقاي خمویآقاي بازرگان و روحان  که یب، شوراي انقالدیگرد تم و معلوم پرداخ

   : بودریبردارنده مشخصه ز  آن زدند، در لیتشکبه 
ن ویی و روحاننی آقاي خمدی شوراي امري که قدرت واقعی در آن، در کی ـ شوراي انقالب، 1 

   .جمع شده بود دسته خودش 
وزي انقالب، بدون رینی حدود دو ماه و اندي قبل از پعی آن، لیتشکول  ـ در همان مرحله ا2 

ن مسلمان خوش نام، تنها با همان پنج وی و ملنیمبارز شدن حداقل بعضی از   وارد ایاطالع و 
 لیتشکدست به    دوستان آقاي مهندس بازرگان، ایروحانی ذکر شده و چند نفر از نهضت آزادي و 

 یبی ترککی ی با هم در نین دسته خمویکه نهضت آزادي و روحاننیار گیآن زده شد، به عبارت د
   .ن روحانی استایاصلی در آن مجموعه در دست آقا وارد شده که وزنه 

 لیتشک در شوراي جبهه ملی، از تی عضولی شورا، آقاي طالقانی به دلسی ـ در مرحله اول تأس3 
   109.شده بود  اطالع و کنار گذاشته یبشوراي انقالب 

 از شخص بازرگان ری طرفداران خوش نام و ثابت قدم مصدق، بغای احزاب و ری ـ از جبهه ملی و سا4 
   . تی در آن شورا باشدسیري نباگیکس د بعضی از افراد نهضت آزادي  و 

دگی از نیا کسانی که به نمایی و نی به منزله عصاي دست آقاي خمیب شوراي انقالنیت چنقیدر حق
ري نمی تواند گیی، کس دنیروحانی دسته آقاي خم  از آن پنج ری که به غ-کنند وي عمل می 
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بازرگان را به  ي آقاي مهندس ری نخست وزشنهادیپ  یئ شورانیچن ظاهرا ً.  درست شده بود-باشد
 شوراي انقالب بر حسب حق شرعی شنهادیپبه «ی هم نیی داده است و آقاي خمنیآقاي خم

   :ي منصوب کرده استریسمت نخست وز  به ری زطیوي را با شرا» ...قانونی
 یب وابستگی حزدین نباای و متصدنی شده بود که مسئولحی ـ در جلسه انتخاب و انتصاب دولت تصر1 
   110 . داشته باشندیب حزتیفعال  الاقل ای
 کیي ریشوراي انقالب هر وز توسط  آنبی و تصوری نخست وزیب ـ پس از بررسی وزراي انتخا2 

   111 .دری بگدی باریحکم از جانب نخست وز  کیی و نیجانب آقاي خم از حکم 
   : خود در جمع شوراي انقالب چهار شرط را در انتخاب وزراء عنوان کرده استزی نو آقاي بازرگان

    ـ مسلمان عامل به فرائض1 « 
   اتی در نظام شاهنشاهی غیسی  و تبلای ـ سابقه مبارزاتی  مشخص و عدم همکاري س2 
   ش شخصی و اداري در وزارتخانه مربوطه ریتگی اخالقی و اجتماعی و پذسی ـ حسن شهرت و شا3 
   112».ه ارجاعیفی اداري و فنی در وظتی و صالحیی ـ سابقه و آشنا4 

  
 اختالفی که در چهار چوب شوراي انقالب با نیاول«: مرحوم بازرگان متذکر شده است

ه به خالف آن و اکتفا کردن دیان عقشیفوق بود و ا ر شرط چهارم کردم بر س ا دیآقاي دکتر بهشتی پ
و   فقدان تخصصی می می توان «:، می فرمود» داشتهطیشرا  دادن شرط سوم به همه تیو ارجح
   113 ».میجبران کن  معاون کی و سابقه در تجربه را با انتصاب تیصالح

م بازرگان را به نخست  شرعی، مرحوتیی بر حسب والنیبهرحال هنگامی که آقاي خم
 تیکه تولنیانی عی،  114»دیشرعی و دولت امام زمان نام دولت «کرد و دولت وي را  ي منصوب ریوز
 دولت بازرگان لیدل  کی نی امام زمان است و تنها به همبی ناایامام زمان و  ر ای دولتی در اختنیچن

 ذکر شده وي را طیکه شرانیاا ً بر مضاف. ی عمل کندنیکارگزار آقاي خم  کیش از یبنمی توانست 
 بوده است که مرحوم بازرگان می گفت دولت من لیدال  نی به همدیو شا خلع سالح کرده بود 

ي ریحاضر به قبولی پست نخست وز  عنوان شده  طیري هم با شراگیهر کس د. ه استغی تیبچاقوي 
   . کارگزار عمل کندکیش از یبمی شد، نمی توانست 

  
   یب انقالدی ارگانهاي جدسی ـ تأس2 

 و دیان گردری که هم بالي جان دولت موقت و هم ملت ایب ارگانهاي انقالنیمهمتر
 شد، در زمان دولت موقت و با دست هیفق  تیتاتوري والکیجهت استقرار د عامل سرکوب مردم در 

ولت موقت ، آن ها را از چنگ دسیاز مدت کمی بعد از تأس  که بعد دیي گردزی رهیآن دولت پا
اهللا الهوتی، از مشارکت در شوراي سه نفري سپاه   تی چمران، مانند آدیه شهکیبطور«در آوردند  به 
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درست شد که ) نی سپاهعی( دستگاه نیا کرده، می گفت   دولت خوداري نمایندهپاسداران بعنوان 
اتی حزب در غیتبل  و یئ به شعبه عمران اجرالیتبد« و جهاد سازندگی  115»بازوي نظامی حزب باشد

  116 ».دیروستاها گرد 
: ند عبارتند از شدسی که در زمان دولت موقت تأسدی جدیب نهادهاي انقالنیمهمتر

 و  117اد دادگاههاي انقالبجیابتکار وا . و جهاد سازندگی دادگاههاي انقالب، سپاه پاسداران انقالب 
مشاور   ریدگی به ابتکار آقاي بنی اسدي وز و جهاد سازن  118ديزیآقاي دکتر توسط سپاه پاسداران 
 یب نهادهاي انقالسی مرحوم بازرگان در مورد تأس 119 .بوده است دولت موقت یئدر امور اجرا

 که عمال ً 57 بهمن 23ي بعد از ظهر دوشنبه رینخست وز شدن در  دآور می شود، که پس از مستقر ای
 کردم و آنها فیفی المجلس تکل  بود که نی معاوننییتع  اقدام نیاولبه عنوان « شد دیر خلع ایاز بخت

دي معاون در زی میدر امور انتقال، دکتر ابراه  رین، معاون نخست وزاین مهندس صباغایآقا. فتندریپذ
 یبروابط عمومی، دو پست و عنوان اول  انتظام در امور اداري و ریانقالب و مهندس عباس ام امور 

 نی مسئولنیی و تعمیی دستگاه قدجیتدر  لیی براي تبدکی .  انقالب بودطی و شرافیسابقه و الزمه وظا
ت، الی شای ، شرکت نفت   براي مؤسسات عمده و ادارات اصلی، مانند شهربانی، شهرداريدیجد

و حفاظت انقالب  ري براي تداوم و نظارت گیه و دری و غیئامیدانشگاهها، ذوب آهن، راه آهن، هواپ
به  نظر »  120یباز جمله سپاه پاسداران و ارتباط با مقامات و مواضع انقال  یبقال نهادهاي انسیو تأس

نمی  ر به آن باز گین رفت، دایسخن به م لصف نی دادگاههاي انقالب در هملیتشککه از چگونگی نیا
   . چگونگی سپاه پاسداران انقالب می پردازملیتشک به ریگردم و در ز

  
   سداران سپاه پالیتشک ـ چگونگی 1/2 

 مصاحبه مطبوعاتی کی، در 57 اسفند 12 خی در تارری انتظام معاون نخست وزریآقاي ام
   :اعالم داشت

 شده و در هی نامه آن تهنیآئ. اد خواهد شدجیت دولت سپاه پاسداران انقالب ائی همیبر اساس تصم« 
مه اعالم خواهد شد و  نانی آئنیا بیر پس از تصوگیروز د گی است، و تا چند دیو رس دست مطالعه 

  121 ».آمد گارد ملی بوجود خواهد 
 در مصاحبه مطبوعاتی 57 نی فرورد12 خی انتظام در تارریمتعاقب آن، مجددا ً آقاي ام

   : سپاه پاسداران انقالب گفتفی وظاهیاست و توج  ارتش که دفاع از مرز فیوظا  هیر ضمن توجگید
ر ایه بسفین دوره هاي آموزشی، کار آمد می شوند وظدیکم با د سپاه پاسداران انقالب که کم«  

   .ري تکرار شودگی مرداد د28 میخواه ا ما نمی ریخواهند داشت ز مهمی بر عهده 
 پس تمام قسمتهاي فرماندهی ارتش بعهده شوراها خواهد بود و شوراها هستند که درارتش، نیااز 

کس در سمت فرماندهی چی هنیا بنابر. د کردرا اجراء خواهن و شهربانی نقش فرماندهی  ژاندارمري 
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دست به کار خالفی  نفر کی خواهد رفت که نیه از بشی امکان براي همنیا قرار نخواهد گرفت و 
 جهت باقی خواهد ماند که اگر روزي آن چند نفر نیانقالب بد سپاه . ي کندری گمی تصمایبزند و 

  122.» سپاه مانع آن خواهد شدبکنند خواستند کاري خالف  فرمانده عضو شورا هم 
  

 مصاحبه گفته شد، نیاوهاي نظامی و انتظامی در ری که در مورد فرماندهی نیببا مطال
همان اول محکوم به انحالل بوده اند و سپاه  وهاي انتظامی از ریارتش و ن معلوم می شود که 

. وهاي انتظامی باشدری ناحتمالی کودتا، در ته مانده ارتش و  شده است که مانع سیپاسداران تأس
ي ری از گروگان گتی آن و حماهی اولنیسرکوب مؤسس  سپاه انقالب در حذف و نیکه همنیاغافل از  

آشکار و پشت پرده آن شرکت خواهد کرد و  ن ایو حام ها ریانی از گروگان گبیو حفاظت و پشت
   ... و  خواهد داد بیترت  را 60 سپاه با کمک دادگاههاي انقالب کودتاي خرداد سال نیهم
  

   : شوراي هماهنگی سپاه پاسداران انقالب گفتسی امام و رئنماینده اهللا الهوتی تیآ
ت ئی هبیی و به تصونی انقالب و دستاوردهاي آن به فرمان امام خمنیابراي حفظ و حراست  « 

راهم شد و  سپاه پاسداران انقالب از ماه گذشته فلیتشک مقدمات  شوراي عالی انقالب  دولت و 
و کشور، جلسه  دگان امام، دولت، وزارت دادگستري نیانم  شوراي هماهنگی شامل لیتشکبدنبال آن 
 شده و به لیتشک از مناطق کیمعتمد محلی هر   تن 2 منطقه تهران و 12دگان مساجد نیااي از نم

 میروع به تعلپرداخت و تحت ضوابطی ش  سپاه پاسداران انقالب لیتشکگوناگون  بررسی جنبه هاي 
  123 ».میپاسداران نمود

انتظام ری بر نقشی است که آقاي امدیدر واقع آنچه که مرحوم الهوتی در مورد سپاه گفته تأک
اما هم مرحوم الهوتی، . مصاحبه اش عنوان کرده بود مشروح تر و واضح تر در  سخنگوي دولت 

فتند ایزود در ی لیلت در شوراي سپاه خ دونماینده چمران دیهم شه  امام در شوراي سپاه و نماینده
 درست شده است که هر دو آنرا حزب جمهوري اسالمی  سپاه در واقع براي بازوي نظامی نیاکه 

  124  .ترك کردند
 مصاحبه اختصاصی با کی اهللا الهوتی مدتی بعد از استعفاء از سرپرستی سپاه، در تیآ

 سئوال که علل استعفاي نیاوي در رابطه با . کرد عالم استعفاء از سرپرستی سپاه را ا  لی دال125انهیک
  چه بود؟ شما از سرپرستی سپاه 

 اي از امام نماینده در امور انقالب و ری سپاه در دولت و به سرپرستی معاون نخست وزلیتشک«: گفت
 فتن سپاه از دولت بهایات جهت رییتغ. ت سپاهالیتشککمک به  هماهنگی دادن به سپاه و  بعنوان 

 حزب شدن سپاه و کیانقالب   کی گوناگون منجمله بازوي ری و تفاسریسرآغاز تعاب شوراي انقالب و 
 در هماهنگ کردن گروههاي مختلف که اعمال 126اعضاي شوراي انقالب ی از کیمأمور شدن 
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ي  شود و متأسفانه انتصاب شورالیدراز مدت ممکن بود به فاجعه تبد می دادند که در  نظامی انجام 
 مسئله دامن نیا مقدار به کی ماه 6 به مدت 127داشتند  تیعضو  حزب کیفرماندهی افرادي که در 

. انتخاب گردد  شوراي فرماندهی دیکه بعد از شش ماه با  نامه سپاه آمده است نیکه در آئنیازد و با 
پاه بدست شوراي تاتوري مآبانه در سکینظرات د  ماه و اعمال و 6انتصاب مجدد همان افراد بعد از 

به خاطر مشکالتی که در سپاه بود و   شوراي فرماندهی براي اداره سپاه تیصالح فرماندهی و عدم 
ن ایعدم آگاهی متصد فرماندهی بعلت   انتصاب شوراي دیعدم هماهنگی و اعمال نفوذ براي تجد

سرپرست  ا ری زدیدها منجر به کناره گرفتن سرپرست سپاه گرنیاد که همه ایفتن کار زریبخاطر پذ
شوراي  ر آگاه تر به مشکالت سپاه بود ولی به عللی از گی عضو سپاه و از هر کس دنیی ترمیقد سپاه 

داري می کردند که از آن عامل اجراي دستورات بدون  ي خود ریفرماندهی منصوب از کناره گ
  128 »...متفکر سان  انکی تر بودند تا به هیو چراي شوراي فرماندهی بود که به مواد شب چون 

ه به فکر سپاه افتاد خود امام کیاول کس«:  استعفاي خود متذکر شدلی اهللا الهوتی در ادامه دالتیآ
 یب سپاه شد و امام هم  به من دستور کتلیتشکمأمور   در امور انقالب رینخست وز بود و معاون 
د و از ریفرا بگ اسر مملکت از سپاه  نه چندان دور سرآیندهکمک بکنم تا در   سپاه لیتشکفرمودند در 

خواستند سپاهی که همه احکام اسالمی در آن زنده باشد تا   می تیفی کنیاروز اول امام سپاهی به 
ان به سپاه پاسداران شی سپاه من با فرمان اسیتأس از روزهاي اول ... نباشد  یبه سپاه بازوي حزکیجائ

 با دولت، همکار میهمکاري مستف   شد که سپاه از با دولت همکاري می کردم بعد از مدتی قرار
 لیتشکدست به  ري هم گی اقدام دکی بود که نیا به خاطر نیا با شوراي انقالب شود میمستق

 که میدی و دمیوي کردری را پنیامحدود که اسمشان را نمی شود سپاه گذاشت زدند ما  سپاههاي 
 به عرض نی مسلحنیاکه گروه گروه شدند نیا راي  می شود بلی فاجعه تبدکی در دراز مدت به نیا 

دهند و   می می عده مسلح دارند و براي خود تعلکیکه عده اي مثال ً در فالن نقطه تهران   دیامام رس
ی از کیامام . است در اصفهان باشد در تهران براي خودش شعبه باز کرده است ی که قرار کی مثال ً ای

 پوشش کی رینی زعیوي مسلح خود را ریور کرد که هماهنگ کند نمأم  اعضاي شوراي انقالب را 
ان و امام و همه رینظر من ملت ا  جا شروع شد و به نیهم به نظر من فاجعه سپاه از . ندریقرار گ
در هماهنگ . د امام قطعا ً خواهند گرفترینگ ند که اگر کسی ری فاجعه را بگنیا جلو نیمسئول

هماهنگ نشده بود، به جاي هماهنگ  م همانطور که روزهاي اول وها من تصور می کنرین کردن 
 نامه سپاه نیشدند بر سپاه، و آئ  گماشته ییکه مهره ها  شوراي فرماندهی منصوب کردند کیوها رین

شود تا  برقرار   در سپاه لی انتخاب آزاد و اصکی دی دوره شش ماهه بانیا بعد از دیهم می گو
که من   ماه تمام شد با سمتی 6که نیابعد از ...  باشندیبفرماندهان انتخافرماندهان بعد از شش ماه 

فرماندهی توجه نمی کند و سرخود شده و تخلف می کند و  اما شوراي . داشتم و حتی اعالم شد
 6کنم که دوره   اعالم ویه رادلی است در ارتشی تخلف بشود مجبور شدم به وسزیفاجعه آم چقدر 
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        را براي سپاه صالحنیاتأسفانه مجددا ًهمان شوراي فرماندهی ابقاء شد من م ... ماهه تمام شد
   129 »...مدینمی د

ه و اگر دی مسائل به اطالع امام رسنیا ایآ« سئوال که نیا اهللا الهوتی در رابطه با تیآ
  :دی می گو »ت؟سیچ ان شیه نظر ادیرس
ي نمی خواهم و تخلفی هم نمی زیارم و چفکر می کنم رابطه شخصی من با امام، چون توقعی ند«
 دی مسئله براي حل شدن زمان می خواهد و منتها بانیابه هر حال   امام هستم و تیکنم مشمول عنا 

را هم به آنها بدهد که   فکر نیا بدهد و قی که دست اندر کار هستند توفیئ به آنهامیبخواه از خدا 
قدر کار انتخاب کنند که نتوانند همه آنرا انجام نیاکه نیاه قدرت دارند کار بکنند ن تا آن اندازه که 

 من گمان نیابهتر است، بنابر  ه بداند و همان را خوب انجام بدهد فیانسان وظ  کار را کی. بدهند
 یب وجه به حزچیه است که سپاهی به   نیا امام نباشم و به هر حال نظر من تینمی کنم مشمول عنا

  130 »... فکر آزاد کار بکندکیا  وابسته باشد و بدینبا
ی جانب آقاي الهوتی را رها کرد و به نیزمان نه چندان دور نشان داد که آقاي خم

   . مشی را طی کرده استنیچن ی نیدر تمام دوران آقاي خم جانب حزب و قدرت رفت و 
ن ایی از بنکی شوراي انقالب، آقاي خامنه اي که بیی و تصونی آقاي خمدیی مورد خاص با تأنیادر 

 و باز بر اساس گفته دیمأمور هماهنگی سپاه گرد  بود، مرکزي آنشوراي عضو حزب و  گذاران 
ن دیگردان  بودند و با وجود مطلع یب، حزیبشوراي فرماندهی انتصا  آقاي الهوتی اعضاي حیصر

   .مشکل را به نفع حزب خاتمه داده است ی از مسائل درون سپاه، وي نیآقاي خم
  

 خواند، سپاه پاسداران بدست دیدي خواهزیونه که در صفحه بعد از زبان دکتر همانگ
آقاي دکتر .  شدلیتشک) ديزیدکتر (امور انقالب   در ریسرپرستی معاون نخست وز دولت موقت و به 

وقتی کسانی  که نیا امر مهمی افتاده است، غافل از نیتنها اوست که بفکر چن دي فکر می کرد که زی
د ما نیبازوي مسلح درست کرد و در زمانی که همه مدعی هستند، می گو ن شخص سپاه و ند فالدید

 نی چنلیتشک، لذا به خود اجازه می دهند که دست به میدار گروه کم   از فالن دسته و زیچه چ
  مرحوم الهوتی که حیصر  طبق گفته مینیمی ب  است که نیا.  براي حفظ قدرت خود بزنندییبازو

اي مسلح با همان نام و نشان درست  ري در تهران و اصفهان، عده گی سپاه، کسان دلیکتشبعد از 
 نظر شوراي ریگرفتن ز ه درآوردن سپاه از دست دولت موقت و قرار نی اقدام زمنیا و با . کردند

   .دی گردمانقالب فراه
  

 شوراي انقالب هم آقاي خامنه اي را مسئول هماهنگ کردن همه گروههاي مسلح در
 بهانه نیااسالمی را به شوراي فرماندهی سپاه ـ با  هم افراد حزب جمهوري   سقف کرد و او کی ریز
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و . نمودمنصوب   سپاه را بعهده خواهد گرفت ـ تی مسئولیبانتخا  ماه شوراي فرماندهی 6که بعد از 
   .دیگرد  لی سپاه به بازوي مسلح حزب تبدقی طرنیبد
  

   : گفته وي را می آورمنیآخر.  دادملیتشک کرده است که من سپاه را دي بارها اعالمزیآقاي دکتر 
 که در دوره انقالب داوطلبانه اسلحه یی جوانهامیدیما د.  دادملیتشک سپاه را خود من دیمی دان« 

 بدنبال ییهابیرها می شدند، معضالت و مشکالت و آس بودند، اگر به حال خودشان  بدست گرفته 
طرح کلی  ، لذا می نداشتتی براي حفظ امنییوریسقوط کرده بودند وما ن م کالنتري ها ه. داشت

به .  شدبی تصومیجوانان داوطلب که به دولت داده بود وي مسلح و مردمی  از ری نکی لیتشک
با همکاري مهندس .  آن شدملیتشکمأمور  امور انقالب مسئول و   در ریعنوان معاون نخست وز

 پوشش سپاه ریانقالب ز مسلح در   که بر اساس آن، جوانان میمه اي نوشت نامه و اساسنانییتوسلی آ
شوراي فرماندهی مرکب   نامه نیی آنیابه موجب .  شدبی نامه تصونیی آنیا. پاسداران می شدند

 نظر ریز.  شدلیتشک دولت، دادستان کل، وزارت کشور، ستاد کل ارتش و رهبر انقالب  دگان نیااز نم
 کی، بلکه   فرمانده نداشتکیسپاه «: دیمی گو  وي 131 ». بوجود آمدیئد اجرا ستاکی شورا نیا

دگان وزارت کشور، دادستان کل، ستاد نیا که شامل نممیشوراي فرماندهی درست کرده بود
 کی که اگر ضرورت داشت لی دلنیا دادستان کل به نماینده. مشترك ارتش و دولت و رهبري بود  

 ستاد مشترك براي سازمان دهی نمایندهخالف قانون نشود  کم بدهد و کار بازرسی شود، ح خانه اي 
هر . معرفی کرده بود  نماینده کیوزارت کشور .  دولت بودمنماینده، خود من هم  آموزش بچه ها

 من آقاي شنهادیپبه . میآن مجموعه آمده بودند تا هماهنگ عمل کن  در لی دلکیها به نیاکدام از 
   132 ». شورا حکم دادنیا  خودشان در نمایندهبه عنوان  الهوتی  مرحوم  بهینیخم

  
 حقوقی تی دادستان کل براي مشروعنماینده شوراي فرماندهی نیا گفته در نیاطبق 

و چون وزارت  براي سازماندهی و آموزش   ستاد مشترك هم نماینده دادن به اعمال سپاه بوده و 
.  دولت استنماینده وزارت کشور در واقع نماینده نیاکشور را هم دولت تصدي می کند بنا بر

   .ی استنی آقاي خمنمایندهدي و زی شوراي فرماندهی می ماند آقاي دکتر نیاپس آنچه در   
 از دی عنوان می کند، نباتیو براي حفظ امنری سپاه را نبود نلیتشک لیدي دلزیوقتی آقاي دکتر 

دان وارد عمل شدند و یدر برابر حمله گارد جاو یتح  کهیـ همافران1: دیدي پرسزی آقاي دکتر 
در از کالنتري ها مانده بود  ها با کمک آنچه نیا نمی شد از ای آ.بودند آماده تعدادشان هم کم نبود، 

  نمود؟ استفاده کشور تیحفظ امن
می  نبود،فته و آماده خدمت ری ارتشی که با انقالب هماهنگ شده و رهبري انقالب را پذ ازای ـ آ2 

  ؟نمود آنها استفاده شد از بخشی از 
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در کل کشور کالنتري . ر بودگیتگی کالنتري ها، در تهران و چند شهر دخی بهم رنیاکه نیاو طرفه 
 انتظام بدرستی ریآقاي ام. ندری و نظم قرار بگتیخدمت حفظ امن ها پابرجا بودند و می توانستند در 

 133 .ن می کندایمرداد ب  28کودتاي  خاطر ترس از  ساختن ارتش به نی سپاه را جانشلیتشکعلت 
 آن را کار انداختن ارتش و  به منظور از دی سپاه جدلیتشک نی و چهی انقالب روسری نظییهدف نها

بدون آنکه   بود، دی قدرت جدهیدر واقع هدف واقعی ساختن ستون پا. است ساختن  ارتش نیجانش
   . نمی شوندهی پانیابدانند صاحب ستون 

  
    جهاد سازندگیلیتشک -2/2 
ز می ای نیب جهاد سازندگی گفته مرحوم بازرگان ما را از اطاله کالم لیتشک در مورد    

   :کند
 و دولت موقت بوجود آمده و بنا به درخواست 134یئ مشاور اجراریجهاد سازندگی به ابتکار وز« 

ات غی از سوء استفاده و تبليریطرف امام، بمنظور جلوگ  روحانی از نماینده کیموقت  دولت 
 به شعبه لینگذشته تبد  شده بود ، مدتی از عمرش نییشوراهاي شهرستانها، براي آن تع تها از سیکمون

   135 ».دیاتی حزب در روستاها گردغیتبل  و یئعمران اجرا
  

آقاي بنی صدر که در آن زمان عضو شوراي انقالب بود و مرتب نسبت به نهادهاي 
 حداقل ایست جمهوري کوشش بر انحالل و ایزمان ر در  ،اعتراض داشت  می گرفت و ادری ایبانقال
قانون و  ي از کارهاي خالف ریدرچهار چوب قانونی و جلوگ  کردن و نگهداري آنها لیتعد

اد جیهنگامی که جهاد سازندگی را ا. بود، داشت  محوله فی جاي آنها، خارج از وظایبدخالتهاي 
 چی هدیر نمی توانگیی دکی نیابه «: اسدي به آقاي بنی صدر گفت قاي بنی کرده بودند، روزي آ

   .»دیریادي بگریا
نی چه؟ آقاي بنی اسدي جواب می عی طرح جهاد سازندگی دیآقاي بنی صدر از وي پرس

دازند و به قول شما بشوند بازوي استبداد، آنها نیب جوانان توي شهرها بازي راه  که نیادهد، به جاي 
شما . دارد اد بزرگ ری هم انیا: دیآقاي بنی صدر می گو. سازندگی کنند  توي روستاها میتسیررا بف

ن حزب جمهوري ویمنظور روحان(ن ای آقانیاجا را به کنترل   همه دیبه اسم شهر و روستا می خواه
ی شوند ابزار ها منیا و بعد دیسازندگی روانه روستاها می کن جوانها را به اسم  شما . دیورایدر ب) است 

 نیا، دیسازمان برنامه و کشاورزي دار شما . گرفت  ابزار را در دست نیار ایدست هر کسی که اخت
 کی کشور .  نهادها عمل می کنندنیابهتر از  ، دی و اشخاص را مسئول بکندیه کنزیسازمانها را دمکرات

ن جهاد سازندگی راه عنوا  هم به دی جدلی سکی دین کارمند اضافی دارد حاال می خواهویمل
  136 .دیدازنیب
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اد جهاد سازندگی آقاي ناطق نوري را در رأس آن گذاشتند به قول مرحوم جیکمی بعد از ا
ی از کیو عالوه بر آن » دیاتی حزب در روستاها گردغیتبل  و یئشعبه عمران اجرا  به لیتبد«بازرگان 

   .ابزار مهم کنترل روستاها
  

   رتخانه هان به وزاوی ورود روحان3/2 
 بر حزب جمهوري اسالمی نویی و روحاننیهنگامی که فشار مشکالت از جانب آقاي خم

 واقف یئها به مشکالت کار اجرانیاکرد که چون  کرد، مهندس بازرگان فکر می  دولت موقت غلبه 
 کینزد  شوند و از یئفشار قرار می دهند و اگر خود وارد کار اجرا تند، مرتب او را تحت سین
. فت ای خواهد ییسر او بر می دارند و دولت از فشار آنها رها شکالت آن را مشاهده کنند، دست از م

 کرد که شوراي انقالب و شنهادیپشوراي انقالب مرحوم بازرگان  ی از جلسات کی در   علتنیبد
   :ه شدندنیکاب  وارد ری چهار روحانی به شرح زبی ترتنیو بد دولت در هم ادغام شوند 

کشور، ری مهدوي کنی معاون وزتیي هاشمی رفسنجانی معاونت وزارت کشور، آآقا
   .  دفاعریآقاي خامنه اي معاون وز آموزش و پرورش و ریوز آقاي دکتر باهنر معاون 

   :دی رابطه مرحوم بازرگان می گونیادر 
ت و باعث سینی قابل قبول تی نظام مدرچیي را، که در هری گمیکه مشکل تعدد مراکز تصمنیابراي « 

 براي هماهنگی و همکاري الزم به م نمودشنهادیپمی شود ،   کارها میها و اختالل عظتیمسئول لوث 
ت دولت شوند ئیدر ه  وارد دیجمهوري اسالمی رؤساي کل و سرپرستان نهادهاي جد سود انقالب و 

ن مقامات وین روحانای عده اي از آقابی ترتنیاب. کادر وزارتخانه اي باشند  و در ری بعنوان وزای
 جوادي نقل کرد، در زمان دولت موقت دیآقاي علی اصغر حاج س  137 ».کردند ا دیدولتی باال پ

از آقاي بازرگان . منصوب شده اند مشاهده شد که بعضی از آخوندها به معاونت وزارتخانه ها 
ها چقدر در نیا دیانپاسخ داد که نمی د. دی کردیئها را وارد کارهاي اجرانیا که چرا میدیپرس

ند، چقدر کار نید ببنیای که بمیها را وارد کردنیا. انقالب چوب الي چرخ دولت می گذارند شوراي 
  138 .بردارند اد مانع جی سخت است و دست از ایئاجرا

  
خواهانه خود براي حل مشکل دولت و تعدد ری ختیدر واقع مرحوم بازرگان از روي ن

هاي بنز نیوزارتخانه ها شرکت کنند و مزه ماش  یئن در کار اجراویانکه روح مراکز قدرت سبب شد 
 یئنما وزارتخانه ها را بچشند و آن زندگی طلبگی در فقر و زهد  اي چسب دار هیضدگلوله و صندل
ر کندن آنها از آن مناصب گی دندانشان رفت، دریز نمی دانست که وقتی مزه آن . را فراموش کنند

   . ممکن استریغ
 مضمون گفت، ما نیا به بیاي خود قرهیی از سخنرانکی رابطه آقاي هاشمی رفسنجانی در نیمدر ه



 
 

46

 که نه میدی دمی و وارد شدمیوزارتخانه ها می ترسانند، وقتی که رفت  و یئاز کارهاي اجرا ی لیرا خ
 امثال آقاي هاشمی البته براي کسانی . ی ساده می شود آنرا انجام دادلیت و خسیکار سختی ن

فقدان تخصص و سابقه و تجربه را «در صدد قبضه کردن قدرت هستند،  رفسنجانی و آقاي بهشتی که 
 است که کشور را به انحطاط و تیری نوع مدنیا 139»جبران کرد   می شود معاونکیانتصاب  با 

نی عی(گردانندگان حرکت دوم انقالب «: بازرگان مرحوم  ورشکستگی کشانده است و به حق بقول 
به  ن حاالن ای طرفان و میب و نی موافقلیتبد تعمد و تخصص براي تهمت و ) ن حاکمویوحانر

  140 ». داشتندنیسرخوردگان و مخالف
  

    ینیمرعوب خم
 در آمد، ازخالل مطالب عنوان ری فصل به رشته تحرنیاباوجود انچه در بخشهاي مختلف 

نی همان روحانی هاي عیحلقه اش، ن ویروحان ی و نیمی رسد که آقاي خم  به نظر نیشده چن
چندان   سابقه ایوجودي که بعضی از آنها اهل مبارزه نبودند و  شوراي انقالب و حزب جمهوري، با 

در . نداشتند، اما به خود متکی و بهاي تام می دادند  استبداد و سانسور میدرخشانی در مبارزه با رژ
گذرانده بود بهاي الزم را به سابقه  بارزه بازرگان که عمري را در م صورتی که آقاي مهندس 

داشتن دوستان روحانی و  بر آن با  ی شده و عالوه نیدرخشان و کارهاي خود نمی داد و مرعوب خم
رضا زنجاتی،   دی اهللا ستی ابوالفظل زنجانی، آدی اهللا ستی اهللا طالقانی، آتی آری روحانی نظریغ

و استعمار   در مبارزه با استبداد زیکه آنها ن... تی و عیر شر، دکتیب، مهندس عزت اهللا سحایبسحا دکتر 
 ای وحدت ایروحانی به رهبري دکتر بهشتی وارد ائتالف  عمري را سپري کرده بودند، با آن پنج 

   .قول و قرار شده بودند 
ان کی اهللا طالقانی در نوك پتیشتر از آیب از آن روحانی ها کیکه کدام  استنیدیپرس

چگونه .  و توده مردم نفوذ داشتندنینزد مبارز ستم شاهی عمل می کردند و در   می رژهیمبارزه عل
بودند   به وي سفارش کرده 142 اهللا طالقانیتی و هم آ141زنجانی  اهللا تیه هم آکیشد که با وجود

 رهبري قوي در داخل کیاد جیی به چاه نرود، به جاي انیخم که مواظب باشد و با طناب آقاي 
ی و آن روحانی نیاستوار و ثابت قدم بودند، با آقاي خم مبارزه  ه در کی واقعی و کساننی مبارزهلیوس

   .ها همسنگر و همداستان شدند
 ری نظیبلک می و بجا گذاشتن آن ماعیاد طرفداران وسجی در اری نظیب یئتی با آن تواناعیدکتر شر

تر از مهندس بازرگان و کی شخصی نزدچه  به  به زعم خودشانکدام دسته و حزب بود و مربوط به 
   ؟ بودنهضت آزادي

  
 به یئ دوستانش در جاای مرحوم بازرگان و دیه است، شادی سئوالها بر من پوشنیاپاسخ به 
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وي ریکه مرحوم بازرگان و نهضت آزادي ننیاگفت،  ي که می شود زی، تنها چ آنها پاسخ داده باشند
ن ایبا آن آقا ماندهی آنها غافل شدند و همراه و همگام شدن از ساز ال توده مردم را رها کرده زیال
 نیا به ای مرحوم بازرگان مطلع بوده و دی شاای،  ر آنان قرار داده اندایه مناسب را در اختنیزم

 تیآماده احراز قدرت از طرف روحان وزي انقالب، جامعه ریپ صرافت افتاده است که در ابتداي 
جرأت و تجربه کافی  هنوز  ن ایهاي کل نه آقاتیریامات وزارتی و مدبراي اشغال مق«. نبوده است

داران مورد  تی از استخدام سابقه سیش آنان بودند، می باریداشتند و نه مردم مملکت آماده پذ
  143 ».دنیاتجربه نم اعتماد استفاده و کسب 

مهندس ه داخلی با جلو انداختن مرحوم نیروحانی هاي آگاه از ناتوانی خود در زم
 یئاهی حد اقل همکارایوارد قرار و مدار و   ها یئاکیبازرگان و نهضت آزادي و با کمک آنها با آمر

ها را دور زده و نیاه اند، دیی و بهشتی دنی ها که قدرت را در آقاي خمیئاکیآمر شده اند و سپس 
 جداگانه با زیی، خود ننیمدگی خنیا از نمریت که آقاي بهشتی به غسین  دیبع. جانب آنها را گرفته اند 

ا در کیسی سفارت آمرایهاي کاتم به استمپل مأمور س گفته  از .  ها روابطی داشته استیئاکیآمر
   :دی بر می آیئهازی چنیتهران چن

دي و قطب زاده مالقات داشته زیی، دکتر نی با آقاي خمسی در پار57کاتم هفتم دي ماه 
نی عی(رهبر سازمان «: دیبه استمپل می گو ا در تهران ه نظرات خود رجینت  57 دي ماه 11و در

جنبش ... است  144ی از مالهاي قلهککیمحمد بهشتی   دیان سریدر داخل ا) ن. ینیسازمان خم
 حزب کیی نیخم) امام(بر اساس جاذبه روحانی  ی در دراز مدت قطعا ً در نظر دارد که نیخم) امام(  

هاي مجلس را که بر سر آن رقابت   تمام کرسی یب حزنیچن کاتم فکر می کند .  دهدلیتشکسی ایس
آزادي وارد نمود  نهضت   فشاري روي نیاکاتم متذکر می شود که . می کنند بدست خواهد آورد

که بر خط  ولی نه به اندازه اي ) ن. راینی با دولت بختعی(د، شیدنی توافق بکیکه چاره اي براي 
  145 ».ندی غلبه کنیخم ) امام (ریسازش ناپذ

 توسط آقاي حزب جمهوري اسالمی سیران از تأسگی از آنکه دشی پ146بنا به قول فوق پرفسور کاتم
  147 .آن مطلع بوده است  لیتشکبهشتی اطالع داشته باشند، از  

  
 که بعدا ًً با ما می بودنیامن هم غافل از  دوستان و«: مرحوم بازرگان خود معترف است

ان و خارج و اعتبار انقالب ریجلب اعتماد مردم ا مرا به طور موقت براي   چه معامله خواهند کرد و
خواهند  گذارند و راه و برنامه خودشان را گام به گام دنبال  به عنوان نردبان قدرت در آنجا می 

   .ن وفا و صفا نخواهند داشتای آقانیابود   کرده بود و فرموده هیمرحوم طالقانی توص. کرد
 که شانه میه شرعی و ملی خودمان می دانستفیخود من در چنان اوضاع و احوال وظولی دوستان و 

    148 ».می خالی نکنتیمسئول  بار ریاز ز
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 سخن حقی است که مرحوم مهندس بازرگان آنرا تی بار مسئولریخالی نکردن شانه از ز
 اساسی کدام تی مسئولکهنیامشروطه و نفت در  اما با توجه به تجربه هاي گذشته . عنوان کرده اند 

   . باشد، جاي بحث است می توانست 
 وحدت کردن، این حلقه وي، ائتالف، توافق و ویی و روحاننی با  شوراي انقالب امري آقاي خمایآ

 که معرف وحدت همه اقشار یب شوراي انقاللیتشک دست به  ستیاب  میایخور است و   در تیمسئول
مانده، مبارزه  نی که بر خط آزادي و استقالل کشور پا بر جا کسا دگان نیاکشور و حداقل معرف نم

  شد؟ کرده و امتحان خود را پس داده اند، زده می 
 روحانی بود و رینده مرحوم بازرگان و دوستانش از روحانی و غبی قلم شق دوم زنیابه نظر صاحب 

د به حداقل ریفاده قرار بگ، مورد است»نردبان قدرت«وي به عنوان  که نیار امکان گیصورت د  نیادر 
   .دیرس ممکن می 

  
 کی ریکه درست نظنیا که اتفاق افتاده است یبی عجزیی چنیدر شوراي انقالب آقاي خم

 مؤسسه خود، مصاحبه به عمل می ایشرکت و  براي استخدام کارمندي براي   شخصی، ایشرکت 
شوراي  در . دن از مصاحبه استون آمریگذاردن به تعهد و سرفراز ب آورد و شرط استخدام، گردن 

ی از افراد مورد نظر دعوت و مصاحبه بعمل نیدستور آقاي خم ی آقاي مطهري به نیانقالب آقاي خم
فته می ری شوراي انقالب پذتیفتن تعهدات به عضوریو پذ قبولی مصاحبه   و در صورت 149می آورد

 و قیت تا به امروز کسی آنرا بطور دقاس مطرح بوده  که در مصاحبه چه موضوعات و تعهداتی نیا. شد
   .کامل فاش نساخته است

ا کرده دی رابطه درز پنیاري که در گیاما عالوه بر نکاتی که در بخش شوراي انقالب ذکر شد نکته د
 شوراي تی اهللا طالقانی را به عضوتیه می شود که چرا آدیپرس ی نیوقتی از آقاي خم که نیااست، 

ی پاسخ می دهد نیآقاي خم .  خبر استیب شوراي انقالب لیتشکان از شیا  و ورده اندایانقالب در ن
  150 .ملی است د او عضو شوراي جبهه نیکه می گو

  
ن می ای در شوراي انقالب بتی عضوطیري هم مهندس بازرگان در مورد شراگینکته د
به «اي انقالب  شورلیتشک گرفتن به میتصم ی پس از نیآقاي خم. ماندن آنست کند، مسئله مستور

تک   داده بود در منزل خودش از تک تینی مطهري مأمورعی،  ران و شاگردان خودای نیترکینزد
 دی باهیکه قضنیادعوت کرده، پس از طرح مطلب و تذکر   شده براي شوراي انقالب نیینامزدهاي تع

ن کرده و از او براي ایا ب شورا رفی، وظادیالزم را د آمادگی و تعهد  فعال ً مستور بماند، اگر در طرف 
   151 ».دی در شورا دعوت نماتیهمکاري و عضو

 در آمدن به شوراي انقالب ذکر شد، پسر آقاي مطهري، علی تیعالوه بر شروطی که براي به عضو
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   .تی نبودن استعی شرفیمجاهد نبودن و از ط: کند ر را ذکر می گیمطهري، دو شرط د 
آقاي علی مطهري، به آقاي آقاجري داده، گفته است که پدرم در پاسخی که پسر آقاي مطهري، « 

ی مجاهد کی: ورود به شوراي انقالب را دو تا می دانست روي التقاط حساس بود و شرط  از ابتداء 
   152 ».تی نبودنعی شرفیط ري از گینبودن و د

  
 در نظر  در آنتیی که در ابتداء براي ورود به شوراي انقالب و عضوطی شرا،نیابنا بر 

   :دنباش ن قرارمیی است به اگرفته شده
    از شوراي جبهه ملی نباشد-1 
   طرفدار مصدق نباشد -2 
   نباشدنی از مجاهد -3 
  تی نباشدعی شرفی از ط -4 
    شوراي انقالب باشدهی روحانی هسته اول5 آن ایی و نی تابع نظر آقاي خم -5 
   . مکتوم باقی بماند مسائل مطرح شده و اسامی افراد مستور و -6 
  له آقاي مطهري بعمل می آمده استیمصاحبه وس که نامزد بودند، دعوت و ی از کسان 

 اهللا طالقانی به تی هاي مکرر آهی و توص153 اهللا رنجانیتی مرحوم آهیبا وجود توص
، اهل شیران روحانایی و نیچرا که آقاي خم د، ریي را نپذریپست نخست وز مرحوم بازرگان که 

مهندس  ت که چرا مرحوم سی ننیابر سر  ، بحث 154فتندریي را پذریتند پست نخست وزسیفا و وفا نص
 نیان با قبول چنشیچرا ا  است که نیابحث بر سر . فتریي را پذریبازرگان پست نخست وز

ممکن است  . دین دسته وي وارد شوراي انقالب گردویروحان ی و نیی از ابتداء با آقاي خمطیشرا
نداشته است که  ی اطالع طی شرانی استدالل شود که مرحوم بازرگان در آن زمان از چننیچن
   . به نظر می رسددیبع ی لیخ

 هی، در نجف طی اطالع5/5/1357 خیی به صراحت در تارنی مرحوم بازرگان آقاي خمقیاما به تصد
انی ملت بین و پشتویتنها و بدست تواناي روحان «رینهضت اخ  ایاعالم کرده بود که انقالب  اي 

ی اداره تی جمعایشخصی   ای اتکاء به جبهه اي یب تیو به رهبري روحان. ي شدزیپی ر ان ریبزرگ ا
ران در امر رهبري که از آن گی دخالت دیب ساله چون اسالمی است 15  شده و می شود و نهضت 

  155 ».داشت ادامه دارد و خواهد   است تیروحان
  

 و تأسف وا می دارد و لذا نامه اي به آقاي ریضت آزادي را به تح نههی اعالمنیاانتشار 
ی هم ماهرانه از نهضت نیآقاي خم. خواهند شتري می یب حیان توضشیاز ا ند و سیی می نونیخم

 تیروحان  مختص تیکرده است و همچنان بر نظر خود که حاکم ران را طرد گیآزادي استمالت و د
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   156 .ه استاست و نه همه مردم ، باقی ماند
 جبهه لیتشک، دست به 1357هشت بیه در اردکی، باز مرحوم بازرگان نقل می کنند، هنگامنیاعالوه بر 

ن روحانی ایی از آقاکیاز مشارکت در آن خودداري کرد و   تیملی اسالمی زده شد، روحان اي 
مطلقتان به آقاي  میتسل  طرفداري بعضی از شماها از دکتر مصدق و عدم لیما بدل «: اظهار داشت

  157 ».میخودداري کرد ی از شرکت در آن نیخم
 خی در تارسیی در پارنیها گذشته مرحوم بازرگان در مورد مذاکراتش با آقاي خمنیااز 

ی طرح کردم، از نیدگی را با آقاي خمنیات نمئیه  کی نییوقتی ضرورت تع «: دنی، می گو30/7/58
  158 ».مدیي نددییان تأشیجانب ا

» ؟دینی را می بفیجنابعالی چگونه اوضاع و تکل«: ی می پرسندنیباز هنگامی که از آقاي خم ایو 
، مرا به تعجب و کی نزدتیان به موفقنیه و اطمنینگري سک باز هم ساده «: دسیبازرگان می نو مرحوم 

دولت مجلس و بعد  دگان نیاان آمدم، مردم نمریشاه که رفت و به ا«:  و گفتند159». انداختنیتحس
منتها چون کسی را نمی شناسم از شما می خواهم افرادي را که مسلمان و  را انتخاب خواهم کرد، 

 من باشند و نی که مشاوردیدي، معرفی کنزیبر خودتان و دکتر  باشند عالوه  مطلع و مورد اعتماد 
دم معرفی به عنوان نامزد به مر خوب است، تا من  دگی مجلس نیاد چه کسی براي نمنیآنها بگو

ت در نظر ئیوزراء هم، آن ه. بدهند  باشند لی را که ماییالبته مردم آزاد خواهند بود رأ. مینما
باشند اصرار ندارم، حتی   وزراء مسلمان و درستکار نیاکافی است . می نماشنهادیپ د که من ریبگ

   .نت نکرده اند، باشندایممکن است از وزراي سابق که خ
 لیتشکان از ما فقط براي مرحله بعد از انقالب که شی بود که انیا) ديزیتر  دکدیو شا(احساس من 
لشان اید و نسبت به مرحله ما قبل، خنیامی خواهند استفاده نم  و اداره مملکت است نیدولت و مجلس

 کرده خدمتان هیصورتی ته  و مینیدي می نشزیچشم با آقاي دکتر : گفتم.  استنیمع راحت و برنامه 
  160 ».میمی ده

: ان گفتمشیی داشتم به انی با آقاي خمسی جلسه اي که در پارنید در آخرنیمرحوم بازرگان می گو
دگی را نیاه روابط و نمفی کرد، فعال ً وظدیمنصوب خواه ت مشورتی که ئی هنیهم  دیاجازه بده«

  161 ».نکردند   نظر را رد نکردند ولی استقبال همنیا. داشته باشند ان ریبراي اداره انقالب در ا
  

 و گفتگوهاي مهندس بازرگان با آقاي دی گردری رابطه تحرنیابا توجه به آنچه در 
اء و اشاره و آشکار متذکر شده است که میا ی با نیمعلوم می شود که آقاي خم ، 162سیی در پارنیخم

نکرده است و  هاي مرحوم بازرگان استقبال شنهادیپاز .  استتیروحان  و اداره کشور از آن تیرهبر
؟ دینی را می بفیجنابعالی چگونه اوضاع و تکل: دیان می پرسشیبازرگان از ا هنگامی که مهندس 

 من نی می کنم و فعال ً شماها مشاورنیی را تعزیان آمدم ، همه چریا وقتی به  ان آشکارا گفته است شیا



 
 

51

  163 .دیباش
ن، ایي گرفته و بدون اطالع آقادزیها را از مرحوم بازرگان و دکتر شنهادیپی نیآقاي خم
ی که ذکر شد، از نامزدهاي انقالب دعوت به طیشرا دستور داده است که با آن  به مرحوم مطهري 

   .دنیآ شوراي انقالب در تیی، به عضوطیش شراریپذ مصاحبه بعمل آورده و با 
دسته آقاي  اطالعاتی با آن چند روحانی نیدي با داشتن چنزیوقتی مرحوم بازرگان و دکتر 

 که از دوستان مرحوم یئاری مهندس کتریر نظگید ی دو نفر کینهضت آزادي و  ی و اعضاء نیخم
وحدت کردند و  ر از جناحهاي مختلف ـ گیر و اشخاصی دگیروحانی هاي د بازرگان بودند ـ بدون 

که ه آن چه بخواهند و چه نخواهند، همان خواهد شد جینت  آنها را گردن گذاردند، تیرهبر
  164 . خود متذکر شده اند22/11/60  سخنرانی مورخ  مرحوم بازرگان در 

 نیا مرحوم مهندس بازرگان تذکر تیبا توجه به آنچه گفته شد و از نظرتان گذشت در مورد شخص
   :بجاست نکته 

  
  شصت سال خدمت و مقاومت
اضر و ح  بعنوان تجربه اي براي نسل عین و وقاای گزارش جر،هدف از آنچه ذکر شد

 احترامی و قدر نشناسی نسبت به یب ایو  که خداي ناکرده به قصد انتقاد نیا است نه آیندهنسلهاي 
ان بس واال و روشن است و به قول ری وي در جامعه اتیمهندس بازرگان باشد، شخص شخص 

   .است با شصت سال خدمت و مقاوت همراه است خودش که حرف حقی  
ستهاي مرحوم بازرگان مخالف بودم، اما وقتی در سلول زندان ایی از سجانب با بعضنیاه کیبا وجود

آزادي مورد اتهام عامل خارجی بودن قرار گرفت، بر آشفتم و با  مشترك بازرگان و نهضت  ه تیکم
د آوري چند ایبابت تذکر و   165 . مهندس بازرگان و خدمات وي دفاع کردمتیشخص قبول خطر از 

   : می کنمفهرست از خدمات وي را 
 آن سینگزاران دانشگاه تهران و خود استاد دانشگاه فنی و مدتی هم رئایی از بنکی بازرگان  -1 

   .بود دانشکده 
 با روي کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق، کار لوله کشی آب تهران را مصدق به وي واگذار  -2 

 گرفتن لی و تحودیع ت خلئیست هایمصدق وي را به ر در پی ملی شدن صنعت نفت،  کرد و 
کرد و به سامان   امر بزرگ را اداره نیا وجهی نی و وي به بهتردیو اداره آن برگز ات نفت سیتأس

   .رساند
 نیا در اسالم و رهاندن آن از خرافه پرداخت و در قی دانشگاه به تحقسی عالوه بر کار تدر -3 

   . از آنها بهره هاي فراوان برده امزیجانب ننیاگذاشت که  دگار ایات ارزنده اي از خود بفیتأل ه نیزم
ه در کی با کسان1340 گذاران نهضت مقاومت ملی بود و در سال هی مرداد، از پا28 بعد از کودتاي  -4 
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   . دادلیتشکنهضت آزادي را   مصدق دیینهضت مانده بودند و تأ 
منطقه خوزستان به آن گی بوضع عمرانی دی جمهور براي رسسی هنگامی که آقاي بنی صدر رئ -5 

آقاي . انحالل ارتش را به شوراي انقالب آورده بودند سفر کرده بود، سران حزب طرح  استان 
 سیسر رئ  دی و اگر می خواهدی کودتا کندی طرح شما می خواهنیا با دیآنان می گو بازرگان به 

ب او طرح ای در غت کهسی درست ننیا خودش هم حاضر باشد دی، اقال ً بگذار دیجمهور را ببر
 طرح بی عمل مانع تصونیا و با 166.دی برسانبی به تصودیخواه ارتش را می  مربوط به انحالل 

صدر طرح تنها شامل انحالل  داشت آقاي بنی ایو بنا بر    . جمهور شدسیب رئایدر غ انحالل ارتش، 
ه اي تی کملیتشکعاده و  فوق التیارتش شامل اعالم وضع ارتش نبوده است بلکه عالوه بر انحالل 

براي مقابله با بحران   شوراي انقالب، دادگاههاي انقالب و سپاه پاسداران انقالب نماینده مرکب از 
   .ن بوده استایساختگی آقا

  
بازرگان مردي جامع کماالت و زندگی چند بعدي داشت و مطالعه زندگی و اعمال وي، 

وي که مردي با تقوي و . دریحب و بغض انجام گ ن ته است بدوسیبعدي است که با مطالعه اي چند 
خواهانه   تینه و حاکمایبدون توجه به تجربه گذشته و نکات انحصار گرا  بود، ری نظیبصادقی 
   .ه شددیی کشنی بدام آقاي خمتیروحان

 و روحانی هشتاد و دیس به نفس بود که بازرگان فکر می کرد مرجع تقلای صداقت و قنیروي هم
درستی متعهد است و لذا در مقام پاسخ به پرسش جوانی که  ان و راستی و میبر عهد و پ  چند ساله

دانستم که مرجع   مضمون گفت، من از کجا می نیا به بیقر: دیآخوندها شد وزي ریگفت شما پل پ
   .دی هم دروغ می گودیتقل

 کران یبي ای درنیرا قراز خداوند مسئلت دارم که از غفلتها و کاستی ها در گذرد و او و همه ما 
   . قرار دهدشیخو رحمت 

  
 : برداشته می شددیی که بایقدمها

 حرکت پا بپاي هم  دوایو و ریوزي انقالب دو نریهمچنانکه در مدخل گفته شد به هنگام پ
   :ندن بودایدر جر

    ملت حاضر در صحنه رها شده از سلطه داخلی و خارجی  -1 
   گذشتهمینقالب و رژ انیوي جانشری شکل گرفتن ن -2 

 پرداخته و نشان داده لی گذشته به تفصمی انقالب و رژنیوي جانشریقبال ً به چگونگی شکل گرفتن ن
ی و شوراي نی ارائه شده از جانب آقاي خمطیقبول شرا شد که چسان آقاي مهندس بازرگان با 

ه اي غی تیبچاقوي  ي، خود را خلع سالح کرده و بصورت ریش پست نخست وزریپذ انقالب، براي 
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   .در آمده بود
  

ي در جهت سازماندهی مردم ریواه و استقالل طلب تدبخیوهاي آزادرینه تنها از جانب ن
بدست آمده و استمرار حقوق فردي و اجتماعی   آزادي تیاجراي پروژه تثب حاضر در صحنه براي 

. دیگرد  واگذار تیحانی و رونینی آقاي خمعیبه طرف مقابل   فرصت نیا بلکه دیپرداخته نگرد
 چنان وانمود شیمذهب و جا و موقع روحانی خو  با سوء استفاده از زی نتیی و روحاننیآقاي خم

حقوق فردي و اجتماعی مصروف  جهت کسب آزادي و همه   که تمام هم و غم خود را در ندکرد
 از قی طرنیاو از  تند هس ا از دستبرد اجانب و عمال داخلی آنها هیداشته حافظ و نگهبان تمام آزاد

 نیبا کمک هم ر گیو از طرف د.  و مذهب همت گماشتندنی توده عالقمند به دقیطرف به تحمکی
واهان واقعی و خذف آنها از صحنه مبارزه و خین و آزادویو قمع مل  شده به قلع قیتوده تحم

   .مشارکت در امور کشور پرداختند 
 سپاه پاسداران دادگاههاي یب نهادهاي انقاللیتشککه دولت موقت دست به نیامضافا ً بر

هم موجب شکست دولت موقت و هم عصاي  ه دو نهاد اول ژیزد که به و انقالب و جهاد سازندگی 
تحولی   دو ارگان مانع هر نیا و هنوز که هنوز است نددیگرد تاتوري کیدست رهبر در استقرار د

، اما  هستندر رهبرایرچه بصورت ظاهر در اختآمده و گ در کشور شده و خود بصورت اختاپوسی در 
و رهبر  هستندت قدرت سلطه گرایعامل منو ر گینفوذ در ارگانهاي د  دو اختاپوس با نیات قیدر حق

   .ه استدیگرد   ان و عامل بر آورنده توقعات آنری در چمبره قدرت پشت پرده اسزین
  

اد جی اقیبضه کردن قدرت از طر و دستگاه رهبري و قتیبا توجه به آنچه در مورد روحان
که هنوز ملت نیا گفته شده، نظر به یبنهادهاي انقال وهاي متشکل در رین دولت در دولت و با کمک 

بود و در  ه شده دیان کشدی که به خاطر آنها به میئشعارها حاضر در صحنه مبارزه براي تحقق 
جی آنها نتوانسته بودند که از داخلی و خار  و عوامل تی می افکند و هنوز روحاننیگوشش طن

ی نیسازند و گرچه آقاي خم حرکت در آمده را مرعوب و خفه  ، جامعه به دی و تهدقی تحمقیطر
 اما ،ظهور داده بود   و رهبري مطلق آن، از خود بروز و تی روحانتیعالئمی در رابطه با حاکم

مردم و  هنوز از توده   او.اشت خود را بر زبان آورد، ندیبت قلانکه بطور آشکار مکنونیاجرأت 
ه آقاي ژیبو  و تی جامعه توان شناخت همه جانبه خود را از طرف روحانن واهمه داشت وویمل

می گشت، نمی خواست به خود   آشکار شیی از دست نداده بود ولی اگر در مواردي برانیخم
 طی می شد و دیدي باای  زهنوز فاصله. تاتور مآبانه عمل می کندکی دزینی نیآقاي خم بباوراند که 

 برداشته می شد یی قدمهادیشد و هنوز با ه میدیشکسته و بر تاتوري کیقدمها براي استقرار د قلمها و 
   :استعفاي دولت موقت  تا زمان . تاتوري مستقر می گشتکیتا د
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ان ری و آشکار به دکتر مصدق رهبر نهضت ملی احیی و روحانی هاي طرفدارش صرنیـ آقاي خم
   .بوي نسبت داده بود  را ییی دروغهانیو آقاي خم له کرده حم

 اسالمی زده بودند کی جمهوري دمکراتای کیه دم از حکومت دمکراتکی کسانازی نیـ آقاي خم
   .کرده بود هتک حرمت 

ه در مجلس خبرگان نظرات مخالف خود را ابراز داشته کی و حتی کسانهی فقتی والنیـ به مخالف
   .ه بوددیخط و نشان کش  و نیند توهدبو

دگان خود را در تمام نیاتی را مأمور مشکل آنجا کرده بود، تمام نمئیـ بجز در مسئله کردستان که ه
 یب و نی قتالترنی از روحانی ها و غالبا ً مرتجعیبانقال لشکري و کشوري و ارگانهاي  ارگانهاي 

   .داده بود  آنها قرار نیسوادتر
واهان کامال ً احساس و درك نکرده خی و آزادیبن مذهویفتارها، هنوز مل رنیا با وجود همه  ...و

   .انتظارشان است تاتوري و خفقانی در کید بودند که چه 
ی نی در دست آقاي خمیئ به حربه هالی که غالب آنها تبدندی دست بدست هم دادعیحوادث و وقا

 ،دی در فصل گذشته خاطرنشان گردمضاف بر آنچه ، نددیتاتوري گردکیاستقرار د  براي تیو روحان
ن و دیکوب  براي تیی و روحاننیی که بصورت حربه اي در دست آقاي خموادثح  نی مهمتراز

   :ند، عبارتند ازبرداري شد  ها بهره ران از آنگیحذف د
  ريی و گروگانگاکیـ اشغال سفارت آمر
  ـ انقالب فرهنگی

  ـ جنگ
  

ه اي براي لی سه واقعه مهم بعنوان وسنیای و روحانی هاي حزب جمهوري از نیآقاي خم
جستند و با هر کدام از آن بخشی از جامعه را  ، سود هی حکومت فقتیتثب تاتوري و کیاستقرار د

کامل  ها چون موفق به قبضه کردن نیابا وجود همه . کردند  و بخشی را از صحنه حذف قیتحم
 سد نی آخرنیاظاهر قانونی زدند و کودتاي به   مرحله دست به نیقدرت نشده بودند، در آخر

در فصول بعد به . را حذف کردند  حاکم تیحزب و روحان  ،ینیتاده در مقابل استبداد آقاي خمسیا
می  ببارآورد رانیکه براي ملت ا ري وعواقبییکا و گروگانگی اشغال سفارت آمرحی و تشرحیتوض
 انقالب از ، تحول 1360 خرداد ودتايک  ای  تقابل دوخط « گر را درکتابیضوع د مودو  و زمپردا
 .کرد دیخواه  انتشار است مطالعه  در دست که »3- استبداد   به يآزاد
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  فصل دوم

  
  اکیاشغال سفارت آمر

  
 هاي یئو خط امام که موجب انسداد دارارین پای دانشجوطوستا کیاشغال سفارت آمر

ان و امضاي قرارداداسارت ری عراق به اسی، تجاوز نظامیایس  اقتصادي،انزواي کامل میکشور، تحر
   .ادهاي پس از انقالب محسوب می شوددی، از امهات رودی گردریبارالجزا

 مطلقه و تی نا آگاه در خدمت استبداد والای زدند، آگاه و زینت آمای کار خنیاه دست به کیکسان
واهان و خین، آزادویلی در حذف روشنفکران، منیخم گانگان در آمدند و بمثابه عصاي دست آقاي یب

 حادثه نیا  است که نیاه بر دیبعضی را عق.  عمل کردندهی فقتیتاتوري والکی دمیاستقرار و تحک
 ری ها و بدست عوامل آنها طراحی و اجراي آن غییاکی دست پخت خود آمرمی مستقری غای و میمستق
 حادثه اتفاقی و نیارند که  باونیاران بر گید. ه استدیواگذار گرد  بدست عده اي دانشجو میمستق

 زی آنها نهیشده و قصد اول ناگهان از مغز چند دانشجو تراوش کرده و بالفاصله به اجراء گذاشته 
ی در نیسی بوده است، اما در کوران کار به عصاي دست آقاي خماین به برخی اهداف سدیرس

   . است شدهلیگانگان تبدیبخدمت به  استقرار استبداد و 
  

 خود ارائه می دهند ولی هیی را دال بر اثبات  نظرلیه،  قرائن،  شواهد و دالهر دو دست
  بزرگتر از یبی که آنرا انقالنیبر خالف آقاي خم  متفق القولند که زی چکیهر دو دسته امروز،  در 

 که 2بود  عمل احساسی و شتابزده کیي بقول آقاي خاتمی ریعمل گروگانگ ،1دیانقالب اول نام
را در پی آورد ...  و ری قرارداد الجزالیسی و تحمایی، انزواي کامل سلیصادي، جنگ تحم اقتمیتحر
   .ه استدیي به کشور وارد گردریناپذ  خسارت جبران هی ناحنیاو از 
 جانبنیاات قی که اطالعات و تحقیی است که خواننده را قدم به قدم تا جانیا فصل سعی بر نیادر 

 را به خوانندگان گرامی واگذار یی قرار دهم و قضاوت نها  عی وقانی انایاجازه می دهد، در جر
   .مینما
  

ن را انقالب دوم مهمتر از ایی عمل دانشجونیي آقاي خمری ساعت بعد از گروگان گ48   
هر نوع راه حل شرافتمندانه و عاقالنه  فوري   طرف مانع کی عمل از نیا و با 3دیانقالب اول نام

شد، از   ارائه می شیفت حقوق خوای در جهت منافع کشور و بازییه راه حل ها و بعدا ًً هم کدیگرد
 کرد که لی دولت در دولت تبدکین  را به ایر دانشجوگیي بعمل می آورد و از طرف دریآن جلوگ
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 خود را حی حرکت صحریکردند و اجازه نمی دادند که کشور مس در تمام امور کشور دخالت می 
و با غمض . میی هستنیخم انتقادي می گفتند که ما فقط تابع امر رهبر، آقاي طی کند و در برابر هر 

سی کشور ای گروهی را که قصد حذف شان را از صحنه سایی، هر روز، هر شخص و نی آقاي خمنیع
 توده مردم قی هم در تحمقی طرنی می کردند و بدجی آنها بسهیافشاي سندي مردم را عل داشتند، با 
ی لیخ. کردند و باالجبار از صحنه حذف می شدند  می تیثی حیب آنها را متهم و ند و همدیمی کوش

تمام  ن مخالف ای عمل دانشجونیاکه : ی نمی دانسته استنی به نظر می رسد که آقاي خمدیبع
 ایان است و ری الملل و از جمله انیاقهاي امضاء شده از طرف جامعه بثی المللی و منی بنیمواز

گرفتن اعضاي آن، تجاوز به خاك آن کشور محسوب می شود  ري و به گروگان اشغال سفارت کشو
داشت و به گروگان   الملل در بر خواهد نی از جانب خود آن کشور و جامعه بیب عمل عواقنیاو 

 دولتها در نیاق امضاء شده مابثی الملل و منی، خالف حقوق بلیگرفتن کارکنان سفارت به هر دل
   . رابطه استنیا

  
 از نظر یبد نامطلوافرا ای افرادي از اعضاء سفارت جاسوس و ای ،ه فردکیی در صورتحت

 خاك کشور را دیبا دادن ضرب االجل چند روزه با  الملل نیبان باشند، باز طبق عرف بزیکشور م
رابطه کنند  باز حق دارند، قطع ی موافق رابطه با کشوري نباشند، لیترك کنند و حتی اگر به هر دل

ند و ری الملل است که اعضاء سفارت را به گروگان بگنید، اما خالف حقوق بنیما نلی تعطرت راسفاو
   .کنند ... ایمحاکمه و    بخواهند آنها را ای

ا و افکار عمومی جهان کیی واقعا به قدرت آمرنی باشد که آقاي خمنیاه بر دی بعضی ها را عقدیشا
اصوال ً هر . ن می کنندایادها خالف آنرا بدیاما رو. دنبو ي قائل زیوقعی نمی نهاد و براي آن پش

در برابر قدرت  اء است ولی شیتاتور و فعال ماکی و ناتوان خود، دفیتاتوري در برابر ملت ضعکید
   .تاتوري استکی هر قدرت پرست و دتی خاصنیا و ناتوان هستند و لیبزرگتر از خودشان ذل

ي و مطرح شدن ری از طوالنی شدن حل مسئله گروگان گبعد:  مورد اشاره می کنمکیجا به نیادر 
 قیا از طرکی جمهور آمرسی آقاي کارتر رئ،محاکمه شوند  دیکه گروگانها جاسوس هستند و بانیا

ها  ییاکیکه اگر آمرنیامبنی بر   4 رسمیریا بود نامه اي غکی که حافظ منافع آمرسیسفارت سوئ
ی نیبالفاصله آقاي خم. دیا روبرو هستکی با تمام قدرت آمر، شمافتادیشان بیا اتفاقی برایمحاکمه و 

   5.ها را به مجلس شوراي اسالمی واگذار کرد حل مسأله  گروگان 
  

 حکومت ملی دکتر مصدق را ساقط و حکومت 1332 مرداد 28کودتاي در که ا کیآمر
 ربع قرن کی و لیان تحمریتاتوري را بر مردم اکی د،  هه قدرت نشاندکیة خود را بر اردست نشاند
 میانقراض رژ وزي انقالب و ری حال که با توجه به پ.رات کشور دخالت کرده بودددر تمام مق
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ه اي به سر می برد و ژی ویب انقالطی جمهوري، کشور در شرامیان و استقرار رژریسلطنتی در ا
 اکی حالتی آمرنی درچن،برگرداندن شاه فراري براي محاکمه در کشور بود  خواستار یبحکومت انقال

 .ندنز می شاه دست به اشغال سفارت ن در اعتراض به پناه دادن ایپناه داده و ظاهرا ً دانشجوشاه  به
ت شاه ایان و جناریا در اکیه اي مساعد براي مطرح کردن مداخالت آمرنی زمدر ابتدا که  مسئلهنیا

ي ری قبال حل مسئله گروگان گا، درکیو آمر کار عمومی جهان فراهم آورده بودش براي افمیرژ و 
تاتور و ناتوان کی دمیکه قرار بوده که رژنیاان شد اما نظر به ریزهاي مهمی به اایحاضر به دادن امت

کرد، آنرا با دندان باز کند، دست به  ان در مورد هر مسئله اي که می شود گره آن را با دست باز ریا
ة  غدکیتدا داراي نکات مثبتی براي کشور بود به بازي هاي مختلف  زده شد تا مسئله اي که در اب

   .د گردلی کشور تبدهیسرطانی عل 
  

 تی، شوراي امندیاي کشور بلوکه گردهیئ شد، داراجیان بسری اهیافکار عمومی جهان عل
ان ری به اریبا خفت و خواري قرارداد الجزا  کرد و سرانجام  بیان را تصوری اقتصادي امیتحر
ا و جوانب کی اشغال سفارت آمرایي ری گروگان گحی مقدمه به توضنیاز پس ا. دی گردلیتحم

   .مختلف آن می پردازم 
 ، دانشجویان پیرو خط امام توسطا کی به نظر می رسد که پرداختن به مسئله اشغال سفارت آمرنیچن

 بهمن 24 خلق در ییهاي فداکی چرتوسطسفارت  نی اشغال عیه هاي قبلی آن نیبدون نگرش به زم
خواهد  ه اي دیی دم برقیا به سرپرستی ماشاءاهللا قصاب، کار تحقکیه سفارت آمرتیاد کمجی و ا57
   .  مسئله اختصاص می دهمنیالذا بخش بعدي را به . بود

  
   خلق و تبعات آنییهاي فداکیه چرلی وسبه اکیاشغال سفارت آمر

ه لیا به وسکیارت آمر سف1357 بهمن 24 خی بار در تارنیاولوزي انقالب، براي ریبعد ازپ
 گزارش نی چنری انتظام معاون نخست وزریعباس ام آقاي .  خلق اشغال شده استییهاي فداکیچر

   :می کند
.  خلق مورد حمله قرار گرفتییهاي فداکیا توسط چرکی روز سفارت آمرنیا، در 1357 بهمن 24« 

 حمله آنها با مسلسل به نیادر . دساختمان سفارت مستقر شده بودن ها قبال ً در روي بام اطراف کیچر
کارمندان سفارت از جمله   ه هاي آنها را شکستند و عده اي از شی کردند و شکیساختمان سفارت شل

دي خاتمه زی میي با دخالت دکتر ابراهری گروگان گنیا. ان را به گروگان گرفتندویم سولایلیو
 7».دی گردلیتشکا کی در سفارت آمر6» قصابماشاءاهللا«ه اي به سرپرستی تی کمخیتار  نیافت و از ای

ها وارد ساختمان سفارت شدند و کیکه چرنیااز  پس «د، سی می نویی رابطه آقاي داود علی بابانیادر 
و مدتی  دي از سوي دولت وارد صحنه شد زیی بعد دکتر قیدقا.   شدندمیافراد حاضر در سفارت تسل
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 کی سفارت به تیامن.  سفارت را ترك کننددی باهاي مسلح را قانع کند کهکی تا چردیطول کش
  8».سپرده شد که به ماشاءاهللا قصاب معروف بود گروه به سرکردگی ماشاءاهللا نامی 

  
ا را کی بهمن اشغال سفارت آمر25 در روز چهارشنبه زیان نهیروزنامه هاي اطالعات و ک

 در مقاله ییاکی روشنفکر آمر جان کلی9.کرده اند  خلق بطور مبهم گزارش ییهاي فداکیه چرلیوس
اشغال  ی استدالل کرده است که عمل حیاي که در اطالعات ترجمه آن آورده شده است تلو

ا و اشغال چند کی در هر حال، حمله به سفارت آمر10 .ي شده بودزیطرح ر» ایس«سفارت توسط 
پخته آنان، ا کار نایي شده باشد و زیطرح ر» ایس«خلق چه توسط   ییهاي فداکیساعته آن توسط چر

ون کردن ریدي و بزی که بالفاصله پس از دخالت آقاي دکتر نیاه بدنبال داشت و آن جی نتکی
 شده لیتشکه اي به سر پرستی ماشاءاهللا قصاب تی سفارت کمتیها از سفارت، براي حفظ امنکیچر

  بهتیسی با میهتی کمنیا، دی بر می آیی انتظام و داود علی باباریاز گزارش آقاي ام ه کیاست و بطور
دي آن را زیاما آقاي .  شده باشدلیتشک  در امورانقالب ریدي معاون نخست وززیه آقاي دکتر لیوس
   . نمی داندحیصح

 به مطلب آقاي رضا 11ا و ماشاءاهللا قصاب، در پاسخکیه سفارت آمرتیدي در رابطه با کمزیآقاي دکتر 
 1358 اسفند 4که در اطالعات سه شنبه » دیرا باال بزنجمهور پرده   سیآقاي رئ«براهنی تحت عنوان 

   :دیه بود، می گودی درج گرد16090شماره 
  

ا حمله کردند، گروه هاي کیوزي انقالب وقتی عده اي به سفارت آمرری بهمن و پ22بعد از « 
ت جناب نخس. اندازي کرده بودندریر تگیدکیطرف  متعددي به آنجا رفته، زد و خورد و بعضا ً به 

 ییامکان شناسا  را که ییاي مسلح بشوم و گروههاهیریجانب خواستند که بروم و مانع درگنیا از ریوز
م دیجانب وقتی به آنجا رسنیا. مییت و احتماال  ً مشکوك به نظر می رسند از آنجا اخراج نماسیآنها ن
 و آرامش دیقطع گردا هیاندازریپس از آنکه ت. سرهنگ توکلی آنجا بودند ی و میسار رحمین تایآقا

ه هاي محل و مساجد ارائه دهند و تیکم  از ییبر قرار شد، سه گروه مسلح که توانستند معرفی نامه ها
کدام از چی با هییگونه آشناچیجانب هنیا. نددی بودند در داخل سفارت مستقر گردییقابل شناسا

   .تسیآنجا مستقر ساخته بودم درست نجانب ماشاءاهللا قصاب را در نیا ایاتی که گوعینداشتم و شا ها نیا
 بود که به قول آقاي براهنی سفارت را اشغال نیماشاءاهللا قصاب هم جزو همان مبارز

ه در آنجا مستقر تیبا ارائه معرفی نامه از کم ی از سه گروهی بود که کیگروه او جزو . کرده بودند
دادگاه  بعدها که سپاه پاسداران و . می باشقبل از ما آنجا بودند نه آنکه ما او را مستقر کرده. دیگرد

کدام از چی شخص معرفی نامه از سپاه گرفت و حکم از دادگاه انقالب و هنیانقالب شکل گرفتند هم
   .وابسته نبودند ها به وزارت امور خارجه نیا
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 که اعمال دیحتی برخی گزارشات رس. ماشاءاهللا قصاب هم در ارتباط با وزارت خارجه نبوده است
 اعمال بعضا ً در نیا اسالمی است و نی و موازتیخالف ترب و رفتارهاي ماشاءاهللا قصاب در سفارت 

گروه با وزارت خارجه   نیاکه نیامطبوعات خارجی هم منعکس شده بود و بعضا ً اشخاص به تصور 
ه،  خود به وزارت خارجه بعد از بررسی الزم مراتب را به سپاتین شکاایدر تماس هستند براي ب

ون ریه مرکزي گروه را خلع سالح کرده و از آنجا بتیگزارش داده و باالخره کم ه مرکزي تیکم
   12 ».راند

  
ا، ماشاءاهللا قصاب و خلع سالح کیه سفارت آمرتیدي در مورد کمزیپاسخ آقاي دکتر 

   :طلبند  می یی ابهام است که روشنانیه سفارت حاوي چندتیکم
   .ا حمله کرده اندکیی عده اي به سفارت آمرخیتار مشخص نشده است که در چه -1 
ه کیاندازي کرده اند، در صورتریر تگیدکی وانمود شده که گروههاي مختلف به طرف نی چن-2 
   .ا بوده استکیخلق به سفارت آمر  ییهاي فداکیاندازي ابتدا از طرف چرریت
ی از همان کیهللا قصاب هم جزو ه اند و ماشاءادی گروه مسلح در داخل سفارت مستقر گردنی چند-3 

ا کیجانب از سفارت آمرنیاخود و ی نی شاهدع،گزارشات مختلف  برابر اطالعات، . گروهها بوده است
قصاب بود و اگر هم کسان  ه بود، گروه ضربت ماشاءاهللا دیتنها گروهی که در سفارت مستقر گرد

   .ه سفارت تحت سرپرستی وي اداره می شدتیري بودند، کمگید
 تی حفظ امننی سفارتخانه ها بود، الجرم مأمورتی شما بعنوان دولت، حفظ امنفیی از وظاکی -4 

 زیا نکیه مستقر در سفارت آمرتی نگاه کمنیاشما باشند و از  ر و ارتباط با ایتی در اختسیآنها، طبعا ً با
 و دی را نمی شناخته اقصاب ه عنوان شده، شما ماشاءاهللا کیتی تحت نظر شما بوده باشد، اما بطورسیبا

 58 بهمن 25 خیت که چرا از تارسی سئوال ننیا صورت جاي نیا نمی کرده است در تیاز شما تبع
 که 58 مرداد ماه 21 خی خلق مورد حمله قرار گرفت تا تارییهاي فداکیه چرلیبه وس که سفارت 

 وزارت خارجه ای دولت و  از جانب13.اعالم کرد ا را کیه سفارت آمرتیآقاي مهدوي کنی، انحالل کم
  مده است؟این نای سفارتخانه ها است، سخنی به متیکه حافظ امن

 همخوانی یی انتظام و داود علی باباریدي با گزارش آقاي امزیها، مطلب آقاي دکتر نیا عالوه بر -5 
به سفارت  خلق ییهاي فداکی، چریی انتظام و داود علی باباریام بنا به گزارش اطالعات، آقاي . ندارد

حمله «تحت عنوان  اطالعات . اندازي خود آنجا را به اشغال در آوردندریحمله کرده و با ت
   : گزارش می کندنیچن» ا در تهرانکی خلق به سفارت آمرییهاي فداکیچر

  
ا در کی خلق به سفارت آمرییهاي فداکی گروه از چرکیه صبح امروز قی دق10:30در حدود ساعت « 

 مستقر در سفارت ییایتفنگداران در. اندازي نمودندریاقدام به ت  حمله کرده و دیبان تخت جمشایخ
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انقالب که از حادثه آگاه  ه تیدگان کمنیانم. اندازي کردندریها تکی به مقابله پرداخته به سوي چرزین
   .اندازي خاتمه داده متفرق شوندریها خواستند که به تکیشده بودند به محل رفتند و از چر

هاي کیاندازي حاکی است که گروههاي مسلح از مردم، چرری گزارش خبرنگار ما از منطقه تنیآخر
   .ستندویها پکیه به چرقی دق11:20در حدود ساعت   زی نییوي هواریمجاهد، افرادي از ن

ا، در حدود سرانجام پس از کیه گزارش خبرنگار اطالعات در محل سفارت آمرقی دق11:45ساعت 
 سفارت و نیمأمور. ها در آمدکیتصرف ارتش انقالب و چر ا به کی سفارت آمراندازي متقابلریت

ها و کیشدند و چر  میه تسلقی دقنیااندازي می کردند، در ری که از داخل سفارت تییایتفنگداران در
 کارکنان و افراد هی گزارش داد که کلنیخبرنگار ما همچن. افراد مسلح به داخل سفارت رفتند

ه امروز در ساختمان مرکزي سفارت اجتماع کرده اعالم قی دق11:20  ر ساعت ا دکیسفارت آمر
ه انقالب تیدگان کمنیاتقاضا نم  نیاها و ارتش انقالب مذاکره کنند در پی کیدگان چرنیانمودند با نم

ا توطئه عمال کیدگان به مردم اطالع دادند که حمله به سفارت آمرنیانم. به ساختمان مرکزي رفتند
ا کیان و آمرری انیه بلی وسنیا پهلوي است تا به میساواك و دست نشاندگان فاسد رژ ده پس مان

  14 ».اختالفاتی بوجود آورند
  

 خلق ییهاي فداکی چرتوسطا کیان از اشغال سفارت آمرهیتنها روزنامه هاي اطالعات و ک
 و لیتشکتر کسی از ه سفارت مسکوت ماند و کمتیکم بطور مختصر گزارش دادند، و بعد از آن مسئله 

 15انیبیحماد ش که نیا بار بعد از نیاولا اطالع داشت و براي کیه اي در سفارت آمرتی کمنیوجود چن
 خلق نی خلق و محمد رضا سعادتی از اعضاي سازمان مجاهدییهاي فداکیی از اعضاء چرکی

سالمی فاش شد،  انقالب انی سازمان مجاهدتوسطن ای جرنیاسپس  ند و دیبازداشت و زندانی گرد
   .قصاب مستقر است ا به سرپرستی ماشاءاهللا کیه اي در سفارت آمرتی که کمدیمعلوم گرد

  
  انیبیي سعادتی و حماد شریدستگ

در آن روزها ما در تدارك انتشار روزنامه انقالب اسالمی و از چند هفته قبل از انتشار در 
ب کاري ویی جهت رفع نواقص و عشی آزما شماره7  -8 و حتی میبود...  خبر، گزارش و هیصدد ته

رسمی ریغ  با مراکز خبري مختلف رسمی و  ما علتنی و بدمیخودمان در حد توان، به چاپ رساند
 نیاولکه نیا تا می انقالب اسالمی در ارتباط بودنیاز جمله سازمان مجاهد او سازمانها و بعضی نهاده

   .ا کرددیانتشار پ 58رداد ماه خ 29رسمی در  شماره روزنامه بطور 
 روزنامه به ما کمک عی انقالب اسالمی در کار توزنیکه قرار بود سازمان مجاهدنیانظر به 

، با ما 16واعظی چند ماهی در روزنامه کار می کرد  به نام آقاي حسن زی تن از آنها نکیکنند و 
خود را در  طالعات  علت قبل از انتشار رسمی روزنامه، بعضی از انیی داشتند و بدکیرابطه نزد
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، ساختمان 17 شده بودلیتشک سازمان کوچک 7 سازمان که از وحدت نیا. ر ما می گذاشتندایاخت
ان اشغال شیان، باغ صبا را براي زندگی خود و خانواده هاری شممیقد بان ای واقع در خ18ایسرلشکر ک

اشتند که مرکز کارهاي د ري هم گین آنها در آنجا زندگی می کردند و ساختمان دایکرده و نظام
   .سی آنها بودایس
» ي محمد رضا سعادتیریاسرار دستگ«، جزوه اي تحت عنوان 58رداد خه دوم میی از روزهاي نکی

 که چند شماره اي از دیانقالب اسالمی در تهران پخش گرد  نیبطور محدود توسط سازمان مجاهد
سعادتی با دستخط   هاي ییاز بازجو جزوه حاوي بخشی نیا. ر ما گذاشتندای در اختزیآن را ن

ت و سی مدعی شده بود که جزوه دستخط آقاي سعادتی ننیخودش بود که مدتها سازمان مجاهد
   .اند کرده  دیان دستخط وي را تقلنیا

  
 و جمهوري اسالمی گزارش دادند که 19 روزنامه اطالعات58 خرداد ماه 26 خیدر تار

روزنامه . انی و سعادتی فاش شدبیي حماد شریدستگ اسرار  انقالب اسالمی نیتوسط سازمان مجاهد
ي حماد ریدستگ ي را همراه با گزارش کوتاهی از علت ریجمهوري اسالمی متن گزارش گروه دستگ

 در متن گزارش گروه 20. محمد رضا سعادتی را درج کرده بودییانی و صفحه اي از بازجوبیش
و مطلب بطور سربسته از زبان سازمان . ه نشده استا بردکیسفارت آمر ه تیي، نامی از کمریدستگ

   .ه استدی انقالب اسالمی عنوان گردنیمجاهد
  

که وي در رابطه با جاسوسی براي روسها نیادر هر حال فاش شدن مسئله سعادتی و 
 عمل سعادتی جاسوسی ایکه آنیابحث بر سر   در کشور به راه انداخت و یی شده است، بلواریدستگ

و  عمل وي جاسوسی بوده است  : بعضی ها می گفتند. دی؟ همه جا مطرح گردری خایبوده است 
وهاي خود و استفاده از تمام ری نجی با بسنیسازمان مجاهد.  داشتندرار عکس آن نظرگیبعضی د

ی دست زد و مدعی بود که عمل سعادتی مصداق عیوس ات غیامکاناتی که در دست داشت به تبل
و از همه   دستخط خودش نبوده و جعلی است زی وي نییاوي بازجوجاسوسی نبوده و جزوه ح

آقاي . که وي را شکنجه کرده اند و بر اثر شکنجه از وي اعترافاتی گرفته شده استنیامهمتر 
 خرداد ماه 29 خیانقالب اسالمی در مصاحبه مطبوعاتی که در تار ه هاي تیمهدوي کنی سرپرست کم

 و شکنجه ییجزوه حاوي بازجو ي سعادتی و ریان در مورد دستگ برگزار شد به سئوال خبرنگار58
 انقالب اسالمی نیا ً از طرف سازمان مجاهدریاخ«: ه شددیاز آقاي مهدوي کنی پرس. وي پاسخ داد

 خلق و محمد رضا ییهاي فداکیانی عضو چربیاي در خصوص دو نفر به اسامی حماد ش جزوه 
ها چه بوده است و نیاي ریه ها در دستگتینقش کم . است منتشر شده نیسعادتی عضو سازمان مجاهد

ة بار ان جواب دادند، من در شیا.  به نظر می رسدزی جزوه کمی ابهام انگنیابه نظر بعضی ها 
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ان چه بوده شیي اری کرده و مقدمات دستگریان را دستگشی اطالعی ندارم کی اچیي ها هریدستگ
 نیا تیي عده اي از پاسداران که مأمورریگی و پبیدر تعق  داده اند  قدر که خبرنیااست؟ اجماال ً 

  راانشیآن رابطه ا ان با آن جاسوس شوروي  بر خورد می کنند و در شیة اکار را داشتند با مراود
   .ي است که من بطور اجمال می دانمزی چنیا کرده اند و ریدستگ

 یی جزوه مربوط به بازجونیاقدر می دانم نیا است بنده زی مسئله ابهام انگدیکه فرمودنیا
ان شده است و شی است که از ایی هاییبه بازجو ت که مربوط سیان است و قطعی است و شکی نشیا
امضاء   آن دیکه گفتنیادر مورد . ري هم هستگیهاي دزیچ. تسیان نشی ایی بازجوهمه جزوه نیا

 نیاکه نیااست و در مورد ان شی اییت و صد در صد بازجوسی ننیها جعلی است اصوال ً جعلی در ب
 سئوال را از خود نیاالبته .  انقالب اسالمی افتاده استنیسازمان مجاهد  ها چگونه بدست ییبازجو

 انقالب اسالمی در نیسازمان مجاهد من اجماال ً می دانم که اعضاي . دیآنها که منتشر کرده اند بپرس
ه ها، و حتی در تی ها، در کمییان در بازجومراکز مختلف مملکتی مشغول کار هستند در سپاه پاسدار

 بدست آقاي سعادتی 21یبه اسناد سر لشکر مقرکیزندانها ممکن است باشند و خواه ناخواه همانطور 
 کرده اند که عیکه بعضی ها شانیادر مورد . افتاده است ها نیا اسناد هم بدست نیاافتاده بود، البد 

زندان در مفهوم  . ه ها معموال ً زندان ندارندتین گفتند کماشیا. محمد رضا سعادتی شکنجه شده است
که بخواهند کسی را نیا بکنند، چه رسد به ییکه کسی را نگه دارند و بازجونیانی عی شیاصطالح

 نمی کنند و شکنجه هم نمی دهند و ریة دادستان دستگکسی را بدون اجاز ه ها تیشکنجه بکنند، کم
  22 ».نخواهند داد

  
 که از دیه ها به روشنی می گوتیحبه اوال ًً آقاي مهدوي کنی سرپرست کم مصانیادر 

ا ً می ینثا. ي چه بوده است اطالعی نداردریدستگ ها را گرفته و مقدمات نیاکه کی نیاي ها و ریدستگ
 ریدستگ قدر که خبر داده اند عده اي از پاسدار ها در رابطه با جاسوس شوروي او را نیا که دیگو

 ای چه ارگان و کسانی بوي خبر داده اند و پاسداران متعلق به چه سازمان  و دی نمی گو.کرده اند
ثالثا ًً در مورد .  داشته اندتی ارگانی مأمورایجانب چه کس و   افراد از نیاارگانی بوده اند و 

اهند که بخونیابرسد به  ه ها معموال ً زندان ندارند، چه تیکم: دیشکنجه کردن آقاي سعادتی می گو
 اطالع دین آقاي مهدوي کنی پر از تناقض و ابهام است وقتی می گوایب. کسی را شکنجه بکنند

ها را گرفته اند، از کجا می داند که شکنجه نشده اند؟ و حتی حاضر نیا کسانی ایو  ندارد که چه کس 
. انی بوده انداند متعلق به چه ارگان و سازم ي شرکت داشته ری که در دستگیی پاسدارهادیت بگوسین

ا ندارند ام ...ای قزل حصار و ای و نیه ها زندان ندارند بله زندانی مثل اوتی کمدیکه می گونیاو 
 را در بازداشتگاههاي خود نگه می نیري از متهمایه ها، باز داشتگاه داشتند و مدتها بستیغالب کم 

ه مرکزي، مقر تیاز جمله در کمه ها و تی در خود کمهم ري راایبس  می کردند و ییداشتند و بازجو
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   .آقاي مهدوي کنی، که مجلس شوراي ملی سابق بود، شکنجه کرده اند
 دست اندرکار بازداشت سعادتی بوده اند و چه ییتر معلوم خواهد شد که چه ارگانهاریالبته کمی د

   .را باز داشت کرده اند ي شرکت داشته و وي ریکسانی در دستگ
  

   جاسوسیي مسئله شکنجه وریپی گ
ست داخلی روزنامه انقالب اسالمی ایجانب در آن موقع مسئول بخش سنیاکه نیانظر به 

ي ریگیمسئله را در دو جهت جاسوسی و شکنجه پ بودم، ) تیاحزاب، دسته ها، گروهها و روحان(
 ییمصاحبه ها ابتدا با دست اندرکاران و کسانی که در ارتباط با سعادتی و مسئله وي بودند . کردم

ه هاي انقالب، آقاي مهدي هادوي  دادستان کل انقالب، تی کمسیاز جمله از آقاي مهدوي کنی رئ
ها در روزنامه  دادم و بدون اظهار نظر از جانب خودم، آن مصاحبه  بیترت... سپاه پاسداران و 

ه در شماره هاي مختلف روزنام  بیبه ترت»  سعادتی جاسوس است؟ایآ«انقالب اسالمی تحت عنوان 
   .دیانقالب اسالمی درج گرد

 سعادتی ایدر رابطه با شکنجه کردن سعادتی از آقاي هادوي  دادستان کل انقالب سئوال شد که آ
 دادستانی و زندان داده اند، لیه وي را تحوکیاز زمان در زندان شکنجه شده است؟ وي پاسخ داد، 

ت زآقاي ع از .  کرددیی دادستانی تأ دادن بهلیاما وجود شکنجه را قبل از تحو. شکنجه نشده است
 به نظر شما سعادتی ایه شد، آدی که در زندان آقاي سعادتی را مالقات کرده بود، پرسزی نیباهللا سحا

ا وجود شکنجه را قبل ظرش در زندان شکنجه نشده است، امگفت، به نزین را شکنجه کرده اند؟ وي 
ضربت خوردن را در صورت  رد و گفت من آثار  کدیی دادن وي به دادستانی و زندان تألیاز تحو

ه شد چه دیپرس. فته بودایو پاي وي مشاهده کردم و هنوز زخم روي ساق پاي وي بهبود کامل ن
گفته شد، وي توسط .  دادستانی داده اندلی کرده و سپس تحوریکسانی وي را دستگ  ایکس و 

از آقاي هادوي و مهدوي .  شده استریگدست ا کیه مستقر در سفارت آمرتی کمسیماشاءاهللا قصاب رئ
پاسخ  ا بعهده چه کسی است؟ همه کیه سفارت آمرتی کمتیه شده، مسئولدیکنی و سپاه جداگانه پرس

   .دادند، نمی دانم
  

ا بعهده کی سفارت آمرتیمسئول« تحت عنوان ایا گو اقدامات متنی مختصر امنیابعد از 
 مطلب و علنی شدن نیابعد از انتشار . دیچاپ رس  به نوشتم و در روزنامه انقالب اسالمی» ت؟سیک

ه لیبود و بوس  مطلب ناراحت شده نیاا ماشاءاهللا قصاب از درج کیه مستقر در سفارت آمرتیوجود کم
همه به نیا مطلب را در مورد من که نیاام داده بود که چرا آقاي جعفري غیخبرنگار عکاس ما پ

 است و از وي خواسته بود که قصد دارد با من مالقات و ام نوشته جمهوري اسالمی خدمت کرده 
ا فرستادم تا وقتی را براي کیآمر ه سفارت تیزاد خبرنگار عکاس را به کمری آقاي شزیمن ن.گفتگو کند
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   . کندنیه معتیمالقات با سرپرست کم
 میا رفتکیآمره سفارت تیزاد خبرنگار عکاس روزنامه به کمریجانب به اتفاق آقاي شنیاطبق قرار قبلی 

 گفتگو در کتاب نیا که عصاره و ماحصل میبه گفتگو نشست ه تیو با ماشاءاهللا قصاب سرپرست کم
از ماشاءاهللا قصاب  .  آمده است264-266ص» ان از آزادي به استبدادری و تحول انقالب اسیپار«

؟ وي جواب دیزد و کتک دی وي را شکنجه کردای آدی کردریکه سعادتی را دستگنیابعد از : مدیپرس
 سفارت چک محکمی نی زمنیه آوردم و توي همتی کمنی کردم، او را به همریدستگ داد، وقتی او را 

چند تا . دی زخمی گردشیساق و کشک پا  خوردن، نی شد و در اثر زمنیبه او زدم که نقش زم
سداران انقالب  سپاه پالی ساعت او را تحو24ی و پشت گردنی به او زدم ولی بالفاصله بعد از لیس

بعد از ذکر آنچه تا بحال در مورد . اسالمی دادم که آنها وي را به دادستانی و زندان منتقل کردند 
 می ری انتظام معاون نخست وزریاول به سراغ آقاي عباس ام ا از نظرتان گذشت کیه سفارت آمرتیکم
   .دی رابطه چه می گونیا در نیکچی کوزریمی والدمینی و سپس ببمیرو
  

   انتظامریگزارش آقاي ام
ن آقاي محمد رضا سعادتی گزارش کرده است، در اسفند ای انتظام در مورد جرریآقاي ام

کرده و گفته است که کارمند و عضو اداره ضد   مرد پنجاه ساله اي به وي مراجعه 58ماه سال 
لماتهاي  پیازد  یکی بعد از ظهر امروز 5طبق خبر او قرار است در ساعت «و . جاسوسی ساواك است
 را در ییهازیر برود و چوی شهر25ان دیانی در ساختمانی در مری اکین دیسفارت شوروي به د

 فرد آمد تا نیا. ه می شوددیانی عبدالعلی نامریضمنا ًً گفت که طرف  ا. دهد انی قرار ریر فرد اایاخت
   . کندفیکسب تکل
 بیان دستور داد که آن شخص مسئله را تعقشیا.  رساندمری بالفاصله به اطالع نخست وز رامطالب

. ی از فرزندانش بود، ناراحت شده بودکیعبدالعلی که نام  ن نام دیکند، ولی آقاي بازرگان از شن
را به من داد که   بعد گزارش کارش ة ضد جاسوسی ساواك به کارش ادامه داد و روزکارمند ادار

   . رساندمریبه اطالع نخست وز
ي توسط ماشاءاهللا قصاب انجام شده و ری کرده اند و عمل دستگریعلی را دستگوي گفت که عبدال

که با دستگاههاي عکاسی مخصوص جاسوسی که از   فرد محمد رضا سعادتی است نیانام واقعی 
رضا سعادتی  من تا آن روز نمی دانستم که محمد .  شده استریفت کرده دستگایلمات روسی درپید
  23 ».سته استت و به چه گروهی وابسیک
  

  نیکچیگزارش کوز
ي سعادتی هنگام رین دستگایان جرریدر ا. ب.گ. افسر سابق کانیکچی کوزریمیوالد
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   . گزارش می کندنیتماس با جاسوس شوروي را چن
 را متقاعد نینکو توانسته بود پس از مدتی رهبران سازمان مجاهدزی فقیدر تهران از طر. ب.گ.کا

 هیآنها به صورتی کامال ً محرمانه و با در نظر گرفتن کل اي خود را با  تماسهمیکند که ما می توان
ارتباطهاي ما پی   هرگز نتوانند به دی جدمی که مقامهاي رژمیط، به گونه اي بر قرار کنایجواب احت

   .ببرند
ر جالب و قابل ایاطالعات بسزی ننی می رفت و از سوي مجاهدشیی مطلوب و مناسب پلیکارها خ

ن حمله به ای در جرنی مجاهدمیدی خبر که فهمنیامثل  . رمان قرار می گرفتای اختتوجهی در
   . اسناد و ساواك را بدست آورندوی شاه توانسته بودند آرشمیسازمانهاي رژ

 دیری تماس بگنیبالدرنگ با مجاهد... «:  خبر به مسکو، آنها طی تلگرامی از ما خواستندنیابا انتقال 
   »...دیساواك را بخواه  در یبلشکر مقرة سرو از آنها پروند
نکو را احضار کرد و به او دستور داد که زی بالفاصله فنیفت تلگرام مسکو، کازانکایبا در

 تماس گرفت و نیبا رابط خود، در سازمان مجاهد نکو زیف. دیری تماس بگنیفورا ً با سازمان مجاهد
رهبران سازمان  ی از کیحمد رضا سعادتی که نکو شخصی بود به نام مزیرابط ف. قرار مالقات گذاشت

 نیی از خانه هاي امن مجاهدکی در زیقرار مالقاتشان را ن.  خلق محسوب می شدنیمجاهد
   .گذاشتند

ة  آنها که شمارلیاتومب. تی عازم محل مالقات شداینکو به همراه علی اف راننده عملزیروز موعود ف
نکو به طرف ساختمان مورد نظر رفت و زیقف کرد و فمحل تو  تر از نیی کوچه پاکیسی داشت ایس

نکو پس از ورود به داخل زیف . نکو زنگ در را به صدا در آوردزی آرام و مرتب بود، فزیچون همه چ
 کیه داشت و دیفه اي رنگ پرایه قشی که مثل همدیتاده دسیازی مکیآپارتمان، سعادتی را پشت 

   .ه می شددی دزی روي مزیپر از سند ن ة قطور پروند
نکو به شدت بسته شد و موقعی که او به عقب برگشت زی لحظه ناگهان در پشت سر فنیادر 

افتاد که تازه وارد اطاق شده بودند و تپانچه هاي خود را  تا علت صدا را بفهمد، چشمش به چهار نفر 
ود را معرفی خ نکو خواست که زیه از فبیی از مردان غرکی. نکو و سعادتی گرفته بودندزیبسوي ف

 وانمود کرد که عوضی آمده و به آپارتمان اشتباهی نینکو خود را به نفهمی زد و چنزیابتدا ف. کند
ه حرفش را قطع کرد و بعد از آنکه او را به نام صدا زد، گفت حتی بیغر ولی مرد . وارد شده است

حظه شخصی با شدت  لنیهم در .  را بدست آوردزیة روي ممی داند که به آنجا آمده تا پروند
تاده بود، به آرامی سیۀ مسلحی که پشت در ابین در اصلی ساختمان کرد و مرد غردیشروع به کوب
ا آن مرد مجددا ً به ام.  در ساختمان به کناري هل دادو با حالتی خشن او را از جلو در را گشود 

گفت که در همان منزل د زنان ایمنزل، فر ن در دی بار عالوه بر محکمتر کوبنیاپشت در آمد و 
   . خودش راه ندهدهکس نمی تواند او را به خانچیسکونت دارد و ه



 
 

66

  
و . نکو توانست از آپارتمان خارج شودزی آمده بود، فشیبدنبال وضع آشفته اي که پ

 را شیاندازي بسوریه، جرأت تبی شاهد غرکی مردان مسلحی که او را بدام انداخته بودند، با حضور 
راننده   به لیش برساند و پس از سوار شدن به اتومبلینکو توانست خود را به اتومبزیو فا نکردند دیپ

   . سرعت به طرف سفارت شوروي حرکت کندنیاش دستور داد با آخر
نکو پس از ورود به سفارتخانه و احساس آرامش، به ما گفت افرادي که قصد بازداشتش را داشتند زیف
ا هم مؤدبانه رفتار می کردند و هم لباسهاي ریانقالب نبودند، ز ه هاي تی اعضاي کمهیوجه شبچیبه

ت سی آنها می بادیترد  یب که مینکو حدس زدزین حرفهاي فدیما همه با شن. ت به تن داشتندمیگرانق
   .  ساواك باشندنیاز مأمور

ی شاه تی امنسی که پلمیوده تصور می کردهی و بمی دچار توهم بوده امی حادثه باعث شد که بداننیا
 نیاتلفن هاي سفارت شوروي را کنترل نمی کند و البته  ر کسی گی رفته و دنیبکلی از ب) ساواك(

   24 .میر گرانی کسب کردایت بسمیآگاهی را به ق
  

 آنرا فیي سعادتی و کم وکرین دستگای انتظام، جرریخوانندگان توجه دارند که آقاي ام
، افسر نیکچی کوزریمینوشته والد. ب.گ.کا تاب  در خاطرات خود ذکر کرده و ک1381در سال 

   : کهنیاا آنچه مسلم است ام. ه استدیان به طبع رسری ترجمه و در ا1370در سال . ب.گ.کا
 ساواك نیا و مأمورکیه سفارت آمرتیه ماشاءاهللا قصاب سرپرست کملیي سعادتی بوسری دستگ-1 

   .انجام گرفته و نه پاسداران
نی اداره ضد عیة هشتم ساواك ه ادارلی بوسزیسعادتی و جاسوس شوروي ني ریگی و پیبای رد-2 

   .فته استریسازي شد انجام پذ جاسوسی که بعد از انقالب بالفاصله باز 
 نی، براي کشف چگونگی لو رفتن زبده تریب به پرونده سرلشکر مقریبایا درصدد دستهی شورو-3 

   .ان بوده اندریجاسوس خود، در ا
 در زی را نیب حاضر بوده اند که پرونده مقرنیا داده و همچنهیاطالعات به شورو نی مجاهد-4 

   .ر آنان بگذارندایاخت
ي سعادتی را ری اداره ضد جاسوسی ساواك، مراقبت و دستگنیا و مأمورکیه سفارت آمرتی کم-5 

   .بعهده داشته اند
 ماشاءاهللا قصاب سرپرست نیه اي بستکه چه رابطنیاتی باز شود، سی نکته که رمز آن بانی و مهمتر-6 

ن قرار ایجر ا درکی سفارت آمرایآ. ا برقرار بوده استکیآمر  اداره هشتم ساواك و سفارت ،هتیکم
  ؟ری خایداشته است 
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   ديزیماجراي سعادتی و دکتر 

 و دیان رسریي از ازیمان عزهیه بود، دوست و مدین رسای فصل به پانیاهنگامی که کار 
 آقاي يمطالب آنرا مرور کردم و به گفتگو. آورده بود ان را ری دوماهانه چشم انداز ا32 شماره میبرا

 نیادر  . برخورد کردم»  يری گشی، فاجعه اي قابل پ60سی خرداد «دي تحت عنوان زیدکتر 
 سپاه و فعال کردن اداره دوم و هشتم ساواك و لیتشکدي در مورد چگونگی زی آقاي دکتر ،گفتگو
   : شرح استنی شده آن بدصیبود که تلخ اتی  داده حیادتی توضي سعریدستگ

 در امور انقالب ریکه در ابتدا معاون نخست وزنیا، نظر به دیدي می گوزیآقاي دکتر 
تی داشت و اداره دوم و هشتم میاطالعات ذي ق بودم، مطالعاتی روي اسناد ساواك شده بود که 

م یخواست چون می .  جاسوسی برون مرزي بودان وریت ضد جاسوسی در اایساواك مسئول عمل
کل هاي ساواك ریی از مدکی با کمک می دو اداره داشته باشنیا تیشتري در مورد فعالیباطالعات 

 از بعضی از پرونده ها به ما نشان داد و نشان داد یبفوق العاده جال هاي زی و وي چمیبه ساواك رفت
نمونه هاي مهمی در  بعد از نشان دادن . ده استکه اداره دوم و هشتم چقدر مؤثر کار می کر
 نگه دی که اداره دوم و هشتم را بامیدیه رسجی نتنیاپرونده ها به مهندس بازرگان گزارش دادم و ب

 مسائل را مطرح ریوقتی با نخست وز. را نمی توان بدون اطالعات حفظ کرد  کشور تی و امنمیدار
بلکه .  برودنیمراقبت اداره دوم از ب ب و بیهاي تعقمی تمیذار بگدی نظر بوجود آمد که نبانیا، میکرد

   .می بدهرییان را تغشی هاتی اولودیبا
 در ریکه من به وزارت خارجه رفتم و مرحوم دکتر چمران معاون نخست وزنیابعد از 
می کردند و گزارش را به مرحوم چمران می   و مراقبت عمل بیهاي تعقمی تنیا ،امور انقالب شد

   25 .ندداد
ها به مرحوم چمران گزارش دادند که سر کنسول شوروي با فردي در فالن جا قرار دارند، می تنیا« 

 کشور رین که آن موقع وزایمهندس بازرگان با مهندس صباغ . ؟ چمران با من مشورت کردمیچه کن
ر بازداشتشان کنند سر قرا ها را تحت نظر داشته باشند و اگر الزم شد، نیابود مشورت کرد و قرار شد 

دولت .  خلق استنیدگی از مجاهدنیا مالقات با سعادتی به نمنیا کس نمی دانست که چیو ه
 چی امور ما هنیادر ... دریو مراقبت و در صورت لزوم باز داشت صورت بگ  بیدستور داد که تعق

دند و سرکنسول را ها سر قرار حاضر ش  می تنیا. می نبودلیا و شوروي قاکی و آمرسی انگلنیفرقی ب
 ولی آن آقا را - داشتکیلماتپی دتی چون مصون-تحت مراقبت به سفارت شوروي رساندند

 مالقات می نیاان آقاي سعادتی است که در شیي معلوم شد اری کردند که پس از دستگریدستگ 
    26 ».بدهد  را به شوروي ها یبخواست پرونده مقر
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هاي کی چرتوسطا و به گروگان گرفتن کارمندان سفارت کیرت آمرکه بعد از اشغال سفانیابا توجه به 
 در ریدي معاون نخست وززیه آقاي دکتر لی وس بهراندن آنها ون ری و ب57 بهمن 24 خلق در ییفدا

 و بعد از دیگرد  لیتشکا به سرپرستی ماشاءاهللا قصاب کیه اي در سفارت آمرتیامور انقالب، کم
ا انجام کیه سفارت آمرتی کممیه تلیي وي وسریلوم شد که دستگي محمد رضا سعادتی، معریدستگ

 دادستان و زندان لی تحواو را ر ماشاءاهللا قصاب بوده و سپسایوي در اخت  ساعت 24گرفته است و 
 ریدستور دولت وي را دستگ  اداره دوم به می معترف است که تزیدي نزیآقاي دکتر . داده است
   . کرده اند

  
 خود گفته هی کرد، آقاي مهدوي کنی در اطالعدی مالحظه خواهشتریپکمی ه کیهمانطور

ه مرکزي و فرماندهی سپاه تیالی کمعیمشترك شورا  میاست که به در خواست وزارت خارجه و تصم
ه تیکردن کم  لیدر خواست تعط. دی منحل گرد58 مرداد 21ا در کیه سفارت آمرتیپاسداران، کم
 نیادي صورت گرفته باشد و زی امور خارجه وقت آقاي دکتر ریوزتی به دستور سیسفارت طبعا ً با

 شده بود و براي لیا و ماشاءاهللا قصاب به مسأله روز تبدکیه سفارت آمرتیکم زمانی است که مسأله 
   .            اعالم شد ه سفارت تیی انحالل کمحیگونه توضچیختم غائله بدون دادن ه

دي، آقاي سعادتی زی و آقاي دکتر نیکچیاسالمی و کوزحسب گزارش قضات دادسراي انقالب  
 ری بوده و سعادتی را وي دستگمیماشاءاهللا قصاب جزو ت  شده است و ری ساواك دستگمیه تلیبوس

 نیان ایجر دي که در زیحال بر آقاي دکتر .  داده استلیکرده و سپس او را به دادستانی تحو
ا به سرپرستی ماشاءاهللا قصاب در رابطه با کیفارت آمره ستیامور بوده، فرض است که نقش واقعی کم

 با شیه و نقش خود ماشاءاهللا قصاب و سوابق کاري وي و همکارتی کمنیا  میه تلیي ها بوسریدستگ
ز و ضرورتی وجود داشت که تنها این که چه نیاا و کیه رابطه اش را با سفارت آمرژی اداره دوم و بومیت

   . مستقر شود را براي افکار عمومی روشن سازنده ايتی سفارتخانه کمنیادر 
  

  ا و ماشاءاهللا قصابکیه سفارت آمرتیکم
 ییهاي فداکی چرتوسطا کیکه جان کلی مدعی است که اشغال سفارت آمرنیابا توجه به 

بازپرسان و قضات سابق دادسراي انقالب اسالمی در   نامه 27  وطراحی شده است» ایس«ه لیخلق وس
 نامه نیادر که  1358 در بهمن ماه دانشجویان پیرو خط اماما به کیتقر در سفارت آمره مستیة کمبار

  چه افرادي بودهنهای ا سابق دادسراي انقالب معلوم نکرده اندقیافشاءگرانه باز پرسان و قضات تحق 
راي انقالب مشغول کار بوده اند و چرا کار در دادس  و تا کی در دادسراي  اندچه نقشی داشته ،اند

تنها در . اند  شغل قضاوت و بازپرسی شده ای کار و  بهانقالب را رها کرده و بعد از آن کجا مشغول
 نیا لیدل.  خود به چند کلمه مبهم بازپرسان و قضات سابق دادسراي انقالب اکتفا کرده اند28نامه
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   :اعالم می دارند  -ت؟ خدا داندسیابهامات چ
 انقالب که ما در تهران نیا در ماههاي آغازکیجاسوس خانه سابق آمر قانونی مستقر در ریه غتی کم-1 

ا هستند به کیه سفارت آمرتیه بعدا ًً مشخص شد افراد کمکیافراد . می بودقیمشغول بازپرسی و تحق
   .بازپرسی از آنها بودند ن و ایزندان قصر و دادسراي انقالب می آمدند و شاهد رفت و آمد زندان

   .ا استهیه آن پناهگاه ساواکتی و کماکی سفارت آمر-2 
نه انجام گرفته ایا مخفکیه سفارت آمرتی کردن کملی تعطهیان گفت چرا قضری به مردم ادی با-3 

   .می آورد ن ایمگرعلنی شدن آن پاي چه کسانی را به م
ن ایادر پ. ها چه بوده استنیاا بودند و کارنامه چند ماهه کیه سفارت آمرتی چه کسانی مؤسس کم-4 

جاسوسی مستقر هستند مصرا ً می خواهند که به   که در النه دانشجویان پیرو خط امامنامه خود، از 
و رمز و   که داستان پر از راز میما قاطعانه و عاجالنه از شما می خواه«: افشاگري خود ادامه دهند

 جاسوسی سازمان سی رئا و حاج ماشاءاهللا قصاب که باکیه مستقر در سفارت آمرتیآکنده از توطئه کم
ان می کرده شیا که هم اکنون جزو گروگانها است و رهبرکیسفارت آمر  بنام چارلز ناس در ایس

 ری و تأخدییند افشاء نماریقرار می گ  رابطه نیارابطه داشته است و حتی عناصر اصلی تري که در 
ا را در سرنوشت ما به کیمر و آای سمیه سفارت می تواند دخالت مستقتیمسئله کم... دی نشمارزیجا

   29 ».دییا هست زودتر افشاء نماکیاگر اسنادي در رابطه با سفارت آمر. ن نشان دهدایجهان 
  

جانب نیاا ًً به حیصر ه تیعالوه بر آنچه از نظرتان گذشت ماشاءاهللا قصاب سرپرست کم
 و ییرتش را شناسا تن ازامراي ا25ش از یب  می کند و بیا را تعقکی آمرریدر همه جا سف: گفت
شوروي   مراوده با جاسوس نیسعادتی را خود وي در ح. ن داده استای آقالی کرده و تحوریدستگ
 قبل از ادامه 30. داده استلیه آورده و بعد از آن به دادستان انقالب و زندان تحوتی و به کمریدستگ

 سابق دادسراي انقالب و اشاره  کنم با وجودي که بازپرسان و قضات  نکته ضروري نیامطلب به 
ه سفارت تیو راز کم  مصرا ً خواستار شدند که داستان پر از رمز دانشجویان پیرو خط امامران از گید

که نیاا و کی آمرنی مأمورری و ساریا و حاج ماشاءاهللا قصاب سرپرست آن و رابطه اش را با سفکیآمر
گونه نیاد و اگر سندي در نیا افشاء نمری بدون تأخ رانگذار آن بوده اندایکسانی بن  ایچه کس و 

 ریم و ساای پنیا دانشجویان پیرو خط امام  متأسفانه ،ت را به اطالع همگان برسانندروابط موجود اس
تند سیگونه روابط لب از لب نگشودند و هنوز که هنوز است حاضر ننیاه گرفته و در دیمها را نادایپ

ان بگذارند ریر ملت اایا، اطالعات خود را در اختکیارت آمرپرده در رابطه با اشغال سف  یبشفاف و 
ا و کیه سفارت آمرتیون افتادن وجود کمریپرده ب اي مختلف و از هیاد بلوا و افشاگرجیسرانجام با ا

نامه  ه در کیاي مختلف، همانطورهیری و مراقبت و دستگبیشرکت کردن در شکار افراد و تعق
 21 اي در هی سر و صدا طی اطالعیب اطالعی به مردم، نیکوچکتربازپرسان آمده بود، بدون دادن 



 
 

70

   :داشت  آقاي مهدوي کنی اعالم 58مرداد 
ه مرکزي و فرماندهی تیالی کمعی مشترك شورامیو در خواست وزارت امور خارجه و طبق تصمریپ« 

  31 ».دیدا منحل گرکیه سفارت آمرتی کم1358امرداد ماه   21شنبه کیسپاه پاسداران از بامداد 
ه سفارت تیکه بعضی ها کوشش می کنند که کمنیا معلوم می شود، بر عکس هی اطالعنیبا توجه به هم

اي رسمی بوده و کسانی بر کار آن نظارت داشته اند و  ه تی قانونی بخوانند، کمریا را غکیآمر
ي و فرماندهی مرکز ه تیالی کمعی کردن آنرا تقاضا کرده و شورالیهمانگونه که وزارت خارجه تعط

ه اند با دی صالح ندنیاش از یب موافقت خود را از انحالل آن اعالم کرده اند، احتماال ً زیسپاه ن
ن ایکه نام دست اندرکاران و بننیاو قبل از . ه به کار خود ادامه دهدتیکم  نیا آمده، شیجوي که پ

   . ندرده اغائله را ختم ک  ا و ساواك بر سر زبانها افتد،کیگذاران و رابطه اش با سفارت آمر
  

چه به  : اول سئوال: به ذهن خواننده خطور کند چند سئوال رابطه ممکن استنیادر 
 اشغال شد، براي حفاظت و 57بهمن   24 خلق درییهاي فداکیه چرلی وس بهکه سفارتنیا بعد از لیدل
ه اي تیطراف سفارت، کمون و اری آن در بری غایه و تی آن بجاي گماردن پاسداران کمتی امننیتأم
ا خود تقاضاي کی آمرری سفای دادند؟ و آلیتشکدر داخل سفارت به سرپرستی ماشاءاهللا قصاب  را 
 نیتی مسئولسیکه می بانیا نه؟ آنچه مسلم است ای ه اي را در درون سفارت داده بود تیاد کمجیا

خاك آن   لهرت که به منزه اي از پاسداران انقالب، در درون سفاتی کملیتشکا از کیسفارت آمر
   .کشور محسوب می شود، موافقت کرده باشند

 توسطه براي اشغال مجدد آن نیا، آماده شدن زمکیه سفارت آمرتی انحالل کمایکه آنیاسئوال دوم 
ه اي از پاسداران انقالب در تیوجود کم  نبوده است؟ چرا که در صورت دانشجویان پیرو خط امام

.  آن، طبعا ً اشغال مجدد آن با مشکالت جدي روبرو می شدتیو امندرون سفارت جهت حفاظت 
 و بیي ها و تعقری سفارت حتی در دستگتی امننیه اي که عالوه بر حفاظت و تأمتیانحالل کم 

 با جمهوري اسالمی - که بازسازي شده بود- ساواك ة ضد جاسوسی مراقبت و همکاري با ادار
بعدي نبوده  ه مناسب براي اشغال نی و فراهم کردن زم پوشش کردن سفارتیبهمکاري داشته، 

، سرانجام کار ماشاءاهللا میه کمی از مطلب اصلی دور می شوکیجا با وجودنیااست؟ به جاست که در 
ه کار بعدي وي را بررسی جیي و نتریا را بعد از انحالل پی گکیسفارت آمر ه تیقصاب سرپرست کم

   .میینما
  

  ه سفارتتی کمماشاءاهللا قصاب و انحالل
ا به سرپرستی ماشاءاهللا قصاب، سر و صداي وي کیه سفارت آمرتیبعد از انحالل کم

، 1359که سرانجام در اواخر آبانماه نیانبود، تا  ه شد و اطالعی از وي و اعمالش در دست دیخواب
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روه با گ  از آن داشت که وي در نقاط مختلف تهران تیه بدست خبرنگاران ما، حکادیاطالعات رس
 که وي جزو دیي شد و معلوم گردریمسئله پی گ.  و شکنجه می کندریضربت خود افراد را دستگ

بر اثر مساعی و .  داردتیاست و در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعال ی از همکاران آقاي خلخالی کی
ر ستاد خبرنگاران از زندان قصر که مق کوشش خبرنگاران ما و به دعوت شوراي سرپرستی زندانها، 

 بعمل آورده و گزارشی در دو بخش که بخش اول آن اظهارات دیمبارزه با مواد مخدر بود بازد
 زی کرده و اضافه بر آن آقاي خلخالی نهین بود، تهای زندان و بخش دوم اظهارات زنداننیمسئول 

، 1359ر  آذ8اطالع عموم در انقالب اسالمی، شنبه   آن براي همهجا کیپاسخی فرستاده بودند که 
اکثر «: داشت ن اظهار ایی از زندانکی گزارش نیا طبق 32 .دی، درج گرد12و3، ص 411شماره 

  33 »...ماشاءاهللا قصاب ما را با شلنگ می زند.  بند انجام می دهدنیاشکنجه ها را ماشاءاهللا قصاب در 
اد مخدر آقاي خلخالی در پاسخ خود متذکرشده است که ما اوال ًً زندانی بنام زندان مو

اگر « و ثالثا ً 35»میبه نام ماشاءاهللا قصاب ندار ً ما فردي را در داخل زندان ا ًین ثا« و 34میاصال ًً ندار
و حد   ریگاه صحت نداشته و اگر مقصود تعذچی امر هنیامقصود از شکنجه گرفتن اقرار است که 

  36 ».میشرعی است ما آنرا قبول دار
 و ویمده است و در رادایسخ آقاي خلخالی، ظاهرا ً وي را خوش نانتشار گزارش فوق همراه با پا

 روزنامه انقالب اسالمی اظهار داشته که هی را علیبان مطالهیک ن و روزنامه هاي اطالعات و ویزیتلو
و گفته » قصاب اشاره کرده واد و ساده لوح به نام حاج ماشاءاهللا سی مرد بکیبه «در قسمتی از آن 

 37 ».کار به سامان نمی رسد...  خلقنی از او و با دست مجاهدمی غول عظکیبا ساختن «: است
 بدانها پاسخی 2، ص 414 جمهور، در انقالب اسالمی شماره سی در کارنامه رئزین آقاي بنی صدر 
   38 .کوتاه داده است

ا ً از سرپرستی مبارزه با مواد مخدر استعفاء داده است، در ریسرانجام آقاي خلخالی که اخ
ش، از ماشاءاهللا قصاب بر می دارد، به بعضی تیاز حما که پرده نیا استعفاي خود، ضمن لیرابطه با دال
گاه امام و شیبه پ  خودم را تیا بعد از انقالب، من قاطعو ام... « :دی اشاره کرد، می گوشیاز کارها

د و آغاز ایبارزه با اعت مهی امر شده و کارم را علنیا جهت مسئول نیملت به ثبوت رسانده ام و به هم
که در من خستگی وجود نیانی عیتم سی وجه خسته نچیاعالم می کنم که به ه جا نیامن در ... کردم

 من هی است که علیی کارهالی قبنیا  آمده از حمله ها و از شیندارد و تنها ناراحتی که براي من پ
 ما هیو خبرنگار را دعوت نموده عل تی سالن جمعکیمثال ً آقاي بنی صدر هر روز . انجام می دهند

 فورا ً میری است که ما هر کس را می گنیای از عللی که من استعفاء دادم کی. مصاحبه می کند 
 جهت یب ما را آقاي خلخالی لیامام که بله فالن فام خانواده اش راه می افتد و می رود منزل 

   ...گرفته اند
 ما صحبت می کند و هیان علشیصدر در مصاحبه هات به چه جهت آقاي بنی سیاز طرفی معلوم ن
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ان درس شیم اصال ً انی و اساس است، می خواهم ببهیپا  یباعالم می کنند که محاکمات خلخالی 
   خوانده اند؟ قضاوت اسالم 

 و اساس صحبت هی پایبان عظمت کار ما را درك نمی کنند و همه اش شیآقاي بنی صدر و امثال ا
ست ای، نه دفتر رییاست که تاکنون نه شوراي عالی قضا  نیار رنجش من گی دلیا دلام... می کنند

ی است که لیدل هم نیاي به من نگفته اند که به سر کارم بر گردم و ریجمهوري، نه دفتر نخست وز
 تمام ای سئوال که آنیا آقاي خلخالی در رابطه با 39 ». سمت کار کنمنیاآنها نمی خواهند من در 

ان ریدر ا«: ، گفتری خای دین بوده است شما دستور داده اایقاچاقچ که در رابطه با  ییاعدام ها
را من صادر نکرده ام بلکه   اعدامها همها با مواد مخدر اعدام شده باشند ام نفر در رابطه 400 دیشا

   . ما بوده استنمایندهدر شهرستانها 
ماشاءاهللا قصاب چوب «: ءاهللا قصاب گفت وي در مورد ماشا40». ما بوده انددییکه البته مورد تأ

ه تیان بعد از انقالب سرپرست کمشی است که انیا  هم به خاطر نیا ها را می خورد و ییاکیآمر
  41ریرا دستگ  می نفر از سران رژ300 آقاي ماشاءاهللا قصاب نیاا بوده است و کیمستقر در سفارت آمر

ن و جناب آقاي دکتر وی کارها شده فراماسنیاا  ما داده است و حاال ماشاءاهللا قصاب بلیو تحو
ه لی را وسییاکی مستشار آمر500 شخصی که ایصد در صد ملی و   شده ییاکیدي با گذرنامه آمرزی

 ماشاءاهللا قصاب می نیا  مجلس و لیآقاي سپهبد خواجه نوري فراري داده می شود ملی، ملی وک
  42 ».شود شکنجه گر

  
اي گروه ضربت بود و به عنوان معاون و مشاور آقاي ماشاءاهللا قصاب که خود دار

ن در معابر و نواختن چوب و دیمنازل، خوابان رش مسلحانه به ویخلخالی دست به اعمالی از جمله 
ه مرکزي تیکم مسئول . را می توان نام برد، می زد...ن موهاي سر و صورت و ابرو و دیشالق، تراش

انش قوي بیحاجی پشت«: دی محل مأمور است می گونیاه مرکزي در تی که از سوي کم15منطقه 
 اسالمی ریقانونی و غریت و می گفت به سبب کارهاي غسیمواجهه با وي ن راي ایاست و کسی را 

 شی ولی کاري از پمی کردتیمرکزي شکا ه تیحاج ماشاءاهللا قصاب به دادسراي انقالب و مسئول کم
کم جلب حاج ماشاءاهللا قصاب را گرفته ولی به ه محل حتیکم:  گفت15 کالنتري سیرئ. مینبرد

ه مبارزه با مواد مخدر با ژیه دادگاه وری رابطه خبرنگار ما در زندان قصر دانیا در  43 ».دی نرسییجا 
   : انجام داده استریشرح ز ماشاءاهللا قصاب گفتگوي تلفنی  به 

قانونی ری که بطور غدیمتهم هست کرده که ضمن آن شما هیحاج آقا خبرنگار ما گزارش ته: خبرنگار« 
حاج . مینی تا با هم به گفتگو بنشدی کننیی، لطفا ً وقتی تعدیداده ا مردم را مورد ضرب و جرح قرار 

چرا روزنامه ! مجاهد پجاهد از طرف همان . ها برادر از طرف همان رفقا عنوان می شودنیا: ماشاءاهللا
من .  مملکتمنیامن چکاره . منکه پدرجون... میزیی رلیه ما را گرفته؟ ما خقیانقالب اسالمی فقط 
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ها نیاکار پرداخته ام و عوامل مستکبر، نیای ها بدبخت هستند به نیها هروئنیافرموده بودند  چون آقا 
 مردم سرشان به ماشاءاهللا قصاب گرم می شود، دیسیبنو ها را نیا دیرا راه می اندازند و شما اگر بخواه

قاطعانه رفتار می  حاال چون من .  مملکتمنیا کاسب خلقی کی.  کنم که قصابم اگر نه من افتخار می
 شوند و رین دستگای قاچاقچدیخوب با.  آشغالها را راه انداخته اندنیاعوامل باند قاچاق . کنم 

، سعی میما اگر هم می زن...  و دیه ادید شما سرشان را تراشنیچرا؟ می گو  مردم را هیمحاکمه اما بق
  44 ».می سران را بزنمینمی ک

  
ي حاج ری دستگای سئوال که آنیا در پاسخ به 59اه می د17 خیآقاي خلخالی در تار

 فیمبارزه با مواد مخدر در زندان به اتهام ح ه ژیماشاءاهللا قصاب و رضوانی بازپرس سابق دادگاه و
فعال ً  اي رضوانی ولی آق.حاج ماشاءاهللا قصاب آزاد است«:  اموال عمومی درست است؟ گفتلیو م

     45 ».براي پاسخ به سئواالت دادستانی در زندان بسر می برد
ن غائله ماشاءاهللا قصاب، دی و در اثر فشار افکار عمومی و براي خوابانریسر انجام با کوششهاي پی گ

 بعد از 1ساعت «:  اعالم کرد59م بهمن کی خیمواد مخدر در تار روابط عمومی دادسراي مبارزه با 
ي وي ریقصاب که حکم دستگ ماشاءاهللا کاشانی خواه معروف به ماشاءاهللا ) چهارشنبه(وز ریظهر د
 و به دادسراي انقالب اسالمی مرکز ری دستگ9ه تی صادر شده بود توسط ستاد کمشی روز پ20حدود 

 و تیه از نامبرده شکاکی ملت مسلمان و متعهد تقاضا می شود در صورتهیاز کل. دیگرد  لیتحو
دادسراي انقالب اسالمی مرکز واقع در زندان   به لیشهادتی دارند با در دست داشتن مدارك و دال

  46 ».دنیا مراجعه نمنیاو
  

  یی هاي نادرست روابط عمومی دادسرا و مقامات قضاهیاطالع
 نشده است بلکه به ریدستگ) قصاب (  کرد نه تنها ماشاءاهللا کاشانی دیچنانکه مالحظه خواه

 روابط هیدفاع از خود پرداخته است و صدور اطالع  خواند، وي آزاد است و به دی خواهشرحی که
افکار عمومی جامعه  ن غائله ماشاءاهللا قصاب در دیعمومی دادسراي مبارزه با مواد مخدر براي خوابان

   .است
ات  خبرگزاري پارس پاسخ حاج ماشاءاهللا قصاب را به افشاگري قض58 بهمن 8 دوشنبه خیدر تار

   . سابق دادسراي انقالب انتشار داد
ه خبرگزاري پارس لی بوس2/11/58 خی به تاریب  بدنبال انتشار مطل-  خبرگزاري پارس-تهران« 

دادسراي انقالب اسالمی که در برخی از روزنامه هاي تهران   قضات و بازپرسان سابق هینایبعنوان ب
ندگان سیضمن رد ادعاي نو فت و ایپارس حضور  حاج ماشاءاهللا قصاب در خبرگزاري  47 .منتشر شد

 اساس بوده و افتراي محض یبندگان ناشناس آن گزارش مدعی شده اند سیمذکور گفت آنچه نو
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   .ر مطبوعات گذاشته شودای پاسخ در اختنیا اتهامات در خواست کرد نیارد  است و ضمن 
   .ندگان نامه چرا خود را معرفی نکرده اندسی نو-1 
نی عی 25/11/57 خیا به سرپرستی برادر حاج ماشاءاهللا از تارکیران مستقر در سفارت سابق آمر براد-2 

کاران تیش از چهار صد تن از جنایبند و دیه گردفی وظنیامأمور انجام  وزي انقالب ری شب پس از پ3
 داشته میلالح تسصیرا به مقامات ذ  کرده اند و گزارش لحظه به لحظه کار خود ری سابق را دستگمیرژ
   .اند

 لیي بدرخواست سپاه پاسداران و با حکم مقامات رسمی از زندان قصر تحوری عزّت اهللا جهانگ-3 
   . منتقل شدنیپس از مدتی به زندان او گرفته و به سپاه پاسداران سپرده شد و 

ئه مدارك  رفت و آمدهاي مشکوکی را در سفارت سابق بارها با ارایب انقالتی ما با احساس مسئول-4 
و خط امام بدان پی ریو آنچه برادران دانشجوي مسلمان پ  میبه مقامات مسئول هشدار داده بود

   . ما استهی همان هشدارهاي اولدییبرده اند در واقع تأ
 ر که در نامه مزبور از - و آقاي جمی و مطالب خود را عرض نمودمیدی رسزیما به خدمت امام ن

 شد که برادران میر خوشحال خواهایصحبتی نکرده است ما بس  باره ما  وجه درچیان ذکر شده بهشیا
ما از . دنیاهست منتشر نم و خط امام مدارك مکشوفه در سفارت را راجع به ما هر چه ریدانشجوي پ

ه به نی و سمیوزي انقالب فقط و فقط براي رضاي خدا به انقالب خدمت کرده اریماه ها قبل از پ
 میامی عمل نمود  امامی ومیك بکشدی و بدون آنکه عنوانی را میاري نمودپاسد  و میگلوله داد
   .می شناسم آنهم خط امام است  خط کیفقط . می حزب و سازمان بستگی ندارچیچون به ه

ات که تماما ً مبتنی بر مدارك موجود است و حاضر به ارائه آنها در حی مختصر توضنیاما با 
 را به افکار عمومی ییباره نامه افشاگرانه کذا ر  قضاوت دمیهر مرجع ذي صالح هست

  48 ».میواگذار می کن
  

به افشاگري قضات ) ماشاءاهللا قصاب(پس از انتشار پاسخ آقاي ماشاءاهللا کاشانی خواه 
اي تازه اي در هیسابق طی نامه دومی به افشاگر  قیسابق دادسراي انقالب، بازپرسان و قضات تحق

ما در ... «  : ا پرداخته و بعد از مقدمه مشروحی عنوان کرده اند کهکیرت آمره مستقر در سفاتیباره کم
 تی نقاط توطئه که تحت نظارت و هدانیی از خطرناکترکیامون رینامه قبلی خود ضمن فتح باب پ

نی عیعمل می نمود ) اکنون در گروگان شما هستند( که ییاکیآمر لماتهاي پیکامل به اصطالح د
 ایاو در کجا به سر می برد، آ که نیاا به سرپرستی ماشاءاهللا کاشانی در کیفارت آمره مستقر در ستیکم

 سیچه مقامات مملکتی کرارا ً در جرائد گفته بودند که رئ. می فراري مشکوك بودایبازداشت است 
 مسئله براي نیاه آن نامه به روشن شدن جی نتنیاولخوشبختانه . شده استریسفارت دستگ ه تیکم

بلکه همانطور که از مفاد به اصطالح مصاحبه  ان است که نه تنها بازداشت نشده ریلوم املت مظ
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فوق الذکر  توجه به مصاحبه .  گروهها و مراجع رسمی استتی تحت حمادیماشاءاهللا قصاب بر می آ
 گروهی ای مرجعی هیت بلکه از ناحسی شخص نکی هی است که اظهارات از ناحنیانگر ایبه روشنی ب

   . شده استعنوان
 تی مسئولنیاکه توجه شما را به نیاري را صرفا ً به خاطر گیما باز هم در حد مقدورات خود مطالب د

ن خواست خود ایجلب و ضمنا ً مردم را در ب) اکینوکران آمر نی نجات انقالب از چنگ عی(ر یخط
امام بودن خود بدون  و خط ریباشد که شما در اثبات رسالت پ. مییمبنی بر افشاي توطئه مصرترنما

 کنار گذاشته شده و فقط ای و طرفداري از گروه و دسته اي اعم از حاکم ییاهر نوع مصلحت گر
ا را تا انتها روشن کیه سفارت آمرتی کمهینی پاسخ گفته و قضویتوده هاي مل در خط امام به نداي 

   .دیینما
 ) 8/11/58ان هیک( گذاري پارس  خود با خبریینش در مصاحبه کذاای ماشاءاهللا قصاب و حام-1 

گنبد را با استفاده از دستورهاي هادوي از زندان قصر   ساواك سیي رئریاقرار کردند که جهانگ
   .برده اند ! ؟...ا و از آنجا به سپاه پاسداران و از آنجا بهکیه سفارت آمرتی گرفته و به کملیتحو

 ساواك سی رئکی است که نیاان ریضعف اسئوال خلق مست : می ولی گفتمیی را می گونیما هم هم
؟ البد دیا بردکیه سفارت آمرتیمراجع معلوم الحالی مثل کم  و به دیا جدا کردهی زندانهیرا چرا از بق

 ضد کی ساواك سیرئ عجبا که !! ي ضد انقالبریهمانطور که در مصاحبه فوق گفته اند براي دستگ
ست ارائه می شود در نامه اي به وی سند که پنیاد؟ در ري هم دارگین طعمه دوی از انقالبریانقالب بغ

ات از او استفاده می قیر است و براي تحقایي در اختری مطلب که جهانگنیاضمن اعالم  زندان قصر 
 سیات رئقیه تحقجیات، نتهیات، ههیه. دهند  لیشود خواسته اند که گواهی نامه اش را بوي تحو

  ري است؟گی دزین چوی انقالبهینی انقالب و بر عل و دشمیبساواك گنبد جز خدمت به اجن
 ساواك سی رئدیتن خون دهها هزار شهخینی بعد از رعی بداند که هنوز دیان نباریچرا ملت ا

 و قیه سفارت و سپاه تحقتیبله نه تنها او در کم  است، یی و بازجوقیکمافی السابق مشغول تحق
ه جیدر نت ج به رفت و آمد و این احتویي انقالبریگش در دستتی می کرد بلکه در آنجا مأمورییبازجو

   . مسئول سپاه پاسداران حل کرده استزی را ننیاگواهی نامه رانندگی دارد، که 
ا به بخش کیگزارش سفارت آمر(ر شماست ایدر سندي که در اخت:  خواهران و برادران دانشجو-2 

 ییاکیو جاسوسان آمر ) 28/5/58 ای 21/8/79 خی تهران بتار9287  سی شماره . دي.  واشنگتن-دولتی
از . سی.  به واشنگتن ديمیمستق  موضوع به جاي مخابره نیارا براي رد گم کردن و روشن نشدن 

 400 آقاي ماشاءاهللا قصاب که مدعی است نیاا در کراچی ارسال نموده اند، کی کنسول آمرقیطر
ت ایعمل« حتی شیاکیاري به اربابان آمر نموده، آمادگی خود را براي خدمتگذریانقالب دستگ ضد 

  خودش از انقالب ناراضی است؟ اعالم نموده است چرا که به گفته » هژیو
ه عین شادی پس از شنشیائکی ماشاءاهللا قصاب بحدي بوده است که اربابان آمریب اعمال ضد انقال-3 
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 امور ری خود به وز79ت  او14 مورخ 9061کن به شماره نیل ي ماشاءاهللا در سندي به امضاي ریدستگ
د که اگر نیااعالم می نم  سوم سطر سه به آخر مانده فی کراچی در ردقیا از طرکیخارجه آمر

   ».ام می شودد اعشیهاي ضد انقالتیماشاءاهللا کاشانی محاکمه و محکوم بشود به خاطر فعال«
ءاهللا قصاب  از سرسپردگی و خدمتگذاري ماشاتیست ارسال می شود حکاوی عکسی که به پ-4 

 در فرودگاه ییاکی آمریب انقالنیا. به اربابانش می باشد ا کی سفارت آمرریه ضد انقالب گتی کمسیرئ
   ...دریمی گ ا رفته و او را در بغل کی در سفارت آمرای سسیمهرآباد به استقبال چارلز ناس رئ

و محاکمه نشود بلکه در  فرد سر سپرده اي نه تنها بازداشت نی است که چننیا پاسخ خون شهدا ایآ
 سزاوار ای از انقالب طلبکار هم بشود؟ آزیکار شود و اکنون ن  اطالعات مشغول سیالتأسدیسازمان جد

تاتوري و تسلط کیه دایس ه از دوران دی ملت زجر کشنیاه توطئه گر براي تی کمنیا تیت که ماهسین
  تی، روشن شود؟سیلایامپر

 جمهور سیه جناب آقاي رئژیوهاي مترقی و به وری نهی به کل مقامات مسئول و متعهد،هیما به کل
 کیا نه بدان معنی است که کیه سفارت آمرتی کمتیماه  که افشاي میمنتخب مردم اعالم می کن

 قاطعی بر ریتأث ا را روشن و کی مسئله توطئه هاي آمرنیا نه، نه، افشاي مین گذشته را لو دهایجر
  49 ». انقالب داردآینده

  
 اي از سوي هیل انتشار افشاگري دوم قضات و بازپرسان دادسراي انقالب، اطالعبدنبا

 18 خیان قرار گرفته که در تارهیر روزنامه کایاخت ه سابق سفارت در تیماشاءاهللا قصاب مسئول کم
   : استریفته که اهم آن به شرح زایان انتشار هی در ک58بهمن 

 و دی ندارنیاگر د. کمایالتخافون المعاد فکونوا احرارا ً فی دن و نین لَکم دکی اِن لم -بسمه تعالی « 
   ...دی مرد باشایزندگی دن  الاقل در دی نمی ترسزیاز روز رستاخ

   :می را براي روشن شدن اذهان عمومی متذکر می شورینکات ز
 همهود و  خطاب به نامردان روزگار ختی جهان بشریب انقالنیبا توجه به جمله باال که گفتار بزرگتر

انی می ایب میین می گوای آقانیا است به نیدر همه پهنه هاي زم نامردان روزگار در همه زمان ها و 
 و مطامع خود را دیباش  ملت مسلمان ما محرز است ولی الاقل مرد تیشما نه براي ما که براي اکثر

شما اگر مردانگی . دینعنوان نک)  سابق دادسراي انقالبقیبازرسان و قضات تحق(نده بیتحت نام فر
 مطالب را بهم می بافند و براي انقالب نیا تا مردم بدانند چه کسانی دییپرده بدر آ  از پشت دیدار

 دارند کافی ییشناسند و با طرز کار شما آشنا هر چند کسانی که شما را می . ندزیاشک تمساح می ر
است  ان بدرد آمده شیرخت شهادت کجاان دنیه چویاست نامه شماره دو شما را بخوانند و بدانند م

 هی اعتقادي به انقالب و رهبري آن با تکیب و نیانی به اسالم راستمی ایبآنها که با . و چه می خواهند
 نیات حق رهبري قی ملت می دانند و در حقنیاخود را گل سر سبد  گامان سازمان، شیبه شهادت پ



 
 

77

 پس از  نیدفاع از تمام مسئول جا قصد نیاما در .  می شناسندتیملت مسلمان را فقط براي خود برسم
   . به ترکستان استدی ره که شما می رونیا که می نکته معتقدنیا ولی به میوزي انقالب را ندارریپ
 آن قسمت از نامه شماره دو شما خطاب به برادران دانشجوي خط امام در دیی آري ما هم با تأ-3 

 آنچه از اسناد النه جاسوسی در ارتباط با ما میتقاضا می کن ان زیز عنیامورد افشاي اسناد مصرانه از 
   .دریوجود دارد افشاء کنند تا در معرض قضاوت مردم قرار گ

 می کمی برخوردارند هشدار می دهنی ما به برادران و خواهران جوان خود که اکثرا ً از سن-4 
ت و ایت نابجا و التقاطی آالیازي ها و تأو جمله پردنیا  خبران را نخورند و با یب از خدا نیا بیفر

 نیاشود در دام   بخورد شما داده می لی اسالم اصفی و نهج البالغه که بعنوان تعرثیاخبار و احاد
. دی خود را از دست ندهزینده همه چبی کلمات و مقاالت فرنیا و با دیدزدان با چراغ گرفتار نشو

   . خواهد شدنیی تبزی است براي شما نران روشنگید تی که براي قی زود حقای رید
ت محققا ً راه رستگاري و سیاجباري در انتخاب راه ن.  الرشد من الغینی قد تبنیال اکراه فی الد

   .رشد از راه ضاللت باز شناخته خواهد شد
ي ریه چاپ شده بود لحظه دستگتی کمنیا است عکسی که در روزنامه مربوطه حی الزم به توض-5 

ي به دستور مقام مسئول دولت آزاد شده و ریاز دستگ ه بوده است که پس تی کمنیاناس توسط 
 نیا ت که در سیچ. می و جاسوس شوروي هستایکننده جاسوس سری که دستگمیافتخار می کن

   ؟دی به تقال افتاده اتیموقع
ن ایبا ب می جلب نموده و متذکر می شو1ن را به جواب نامه شمارهای آقانیا ما باز هم توجه -6 

 نمی توانند جلوي نیه سازي و اقامه استدالالت چوبنیزم اد اتهامات واهی و ریکردن جنجال و ا
دادگاه ملت محاکمه  تی در سیگانه خائن به کشور است و بایبند، جاسوس ریان را بگشیمحاکمه رفقا

 هنوز ایکه گو. اد به خود شماستری انیا باز می کند زیشود و حال اگر محاکمه او مشت شما را ن
   .دی بار منتخب خود را به کعبه آمالتان فرستاده انیا هم دست برنداشته و 

 به مسائل میی ما ضمن استدعاي خود از محضر مقدس امام از مقامات مسئول تقاضا می نما-7 
ن هر ای آقانیا الطائالت که نیا به دیصفحات جرا  اجازه ندهند نیاش از یبگی و دیمطروحه رس

می کنند  ت عنوان سیش نیبالت خاص ایت خقیبار به منظورهاي حساب شده که در حقکیز چند رو
 افشاء می بار بدون پرده پوشی آنچه را که می داننیا بود میبد واال ما مجبور خواهایاختصاص 

ر برادران گیحاج ماشاءاهللا و د. است از محاسبه چه باك است  چون آن را که حساب پاك میینما
     50 ».اکیسفارت سابق آمرمستقر در 

  
ماشاءاهللا (ه مطالب مختلف ذکر شده در مورد آقاي ماشاءاهللا کاشانی خواه کیبا وجود

   :نکته ضرور به نظر می رسد معهذا ذکر چند .  هستندایبه اندازه کافی گو) قصاب
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اي رسمی  هیم قادر باشد که اطالعسیلري و آخوندتی دستگاهی، جز دستگاه هچی فکر نمی کنم ه-1 
 مورد ضد و کیهمه در نیاة مردم صادر کند و اغفال تود ن غائله اي و دی براي خواباننیو دروغ

ه بر کیصورت  زندان داده است در لی و تحوریو اضافه کند که فالن کس را دستگ. دی بگوضینق
رها و  انجام شده است وي آزاد است و از کاخی ها که بعد از آن تارهیحسب مصاحبه ها و اطالع

   .است اقدامات خود پرده برداشته 
ة جا آورده شده است نه تنها نشان دهندنیاا ً در نیان چاپ شده و عهی دو عکسی که در ک-2 

  )کیوست شماره یپ( .حسنه است  رابطه اي نیه مبت بلکسیي شخصی نریدستگ
 میکاران رژتیجنا تن از 400 آقاي خلخالی و خود آقاي کاشانی خواه که حی بنابر اعتراف صر-3 

ه تیه در کمکیمشکوك سفارت را کنترل کرده و همانطور  کرده و رفت و آمدهاي ریشاه را دستگ
 که ییاست که هر جا  نیا میی از کارهاکیاوال ًً «: ا ًً اظهار داشتحیصر جانب نیاا به کیسفارت آمر

م کجاها می رود و با نی که بب می رومری سفنی می کنم و همراه ماشبیا می رود، او را تعقکی آمرریسف
 لی و تحوری دستگ،یی نفر را من شناسا25ش از یبمالقات می کند و اکثر امراي ارتش را،  چه کسانی 

ه ژنرالهاي شاه که ژیا و به وهیری دستگنیاکه  ت سی سئوال مثبت ننیا پاسخ ای آ51 ». ن داده امایآقا
 ها ییاکیآمر با توافق سران روحانی و با چراغ سبز ا و منبع اطالعات بوده اند کیدر ارتباط با آمر

 شده اند؟ و عالوه بر آن اسناد و مدارکی که با آن اسناد به مقامات هشدار می داده، از کجا ریدستگ
   بوده اند و هشدار ها چه بوده است؟  بدست می آورده و کدامها 
ه جین تحوالتی که در نتای آنچه گذشت آنستکه خواننده را در جرریبه هر صورت هدف از تحر

ه قبلی نیبوجود آمد، قرار دهد تا با روشن شدن زم  خلق ییهاي فداکیه چرلیوسبه اشغال سفارت 
   .پرداخته گردد دانشجویان پیرو خط امام توسطآن به چگونگی اشغال مجدد آن، 

  
  دانشجویان پیرو خط امامه لیي بوسریاشغال سفارت و گروگان گ
جانب در منزل بهجت خانم، خواهر آقاي بنی صدر نیاا، کیارت آمرشب قبل از اشغال سف
که چه کسی آن شب تلفن کرد را نیاصدر تلفن شد،  به آقاي بنی . میبا عده اي از دوستان جمع بود

که عده اي  به آقاي بنی صدر اطالع داد .  بودریی از بچه هاي گروگان گکیا وي د برده ام، امایاز 
و در . ا را به اشغال خود در آورندکیقصد دارند سفارت آمر  پیرو خط امامدانشجویاناز دوستان 

   . شدایصدر را جو  عمل نظر آقاي بنی نیامورد 
 به اطالع آنها رساند و اضافه کرد که در لی عمل با دالنیاآقاي بنی صدر، مخالفت خود را با انجام 

آقاي بنی . کشور در بر خواهد داشت براي یبت و عواقسیکشور ن  عمل به صالح نیا حاضر تیوضع
ا را چند ساعتی کیآمر ی جدي تلقی نکرده  و مثل نوبت قبل که سفارت لیصدر و ما مسئله را خ

       خلق به اشغال خود در آورده بودند، و با دخالت دولت مسئله حل شده بودییهاي فداکیچر
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   .میمی پنداشت
  

توسط  اکی سفارت آمر1358 آبان 13ز نی روعیلی ما، فرداي آن شب ایغم خوش خریعل
اشغال و کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند و  ند، دیو خط امام نامرینی که خود را پایدانشجو

آقاي دکتر  ه مرحوم مهندس بازرگان به کیه شد و همانطوردی النه جاسوسی نامزیا نکیسفارت آمر
 دیی مسئله را تأنیاحاج آقا «:  گفته بوديری ساعت بعد از گروگان گ24السادات سالمی ریباقر نص

ي آنرا نه تنها ری ساعت بعد از گروگان گ48ی نی  آقاي خم52 ».کارم خواهد کرد و منهم می روم پی 
دولت موقت استعفاء داد و شوراي 53 .دی کرد بلکه آنرا انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول نامدییتأ

 اقتصاد و ریکه وزنیا دولت آقاي بنی صدر عالوه بر نیادر . دی دولت گردلیتشکانقالب مأمور 
   . بعهده وي گذاشته شدزی وزارت خارجه نی سرپرست،بود  ییدارا

  
ي تکرار ری نکته را خاطر نشان کنم که هدف از بحث و بررسی مسئله گروگان گنیا
آن بحث کرده  در آورده و در اطراف ریتحر ران آنرا به رشته گیت که دسی نییادهادیمطالب و رو

و   است که حول و حوش مسئله دور می زند ییادهادیاند، بلکه هدف پرداختن به آن مسائل  و رو
 کسانی به بعضی از آنها اشاره کرده و از کنار آن گذشته اند و در صدد ایکسی بدانها نپرداخته و 

   .مده اندایی بر نلیدال  روشن ساختن مسئله بنابه ایشکافتن و 
 نیا که در ییادهادی و روعی انداختن به وقایی است که در پرتو روشنانیا بر نبجانیاکوشش 

 با حالجی کردن آن در ذهن نقاد نین و محققدگاآن، خوانن  حاصله از جیسته و نتاویرابطه بوقوع پ
دانشجویان پیرو ه لیا وسکی اشغال سفارت آمرایآ:  سئوال مطرح شده کهنیاخود، بتوانند به پاسخ 

ن ای، دانشجومی مستقری غای می ها و عوامل داخلی آنها طراحی شده و مستقییاکی، توسط آمرمخط اما
ي عمل ناپخته اي بوده، که از مغز چند دانشجو گذشته ریگ  گروگان ایعامل اجراي آن شده اند و 

ران و خود، براي گید ه اي در دست لیو طراحی شده و به اجرا در آمده است و سپس به عنوان وس
تاتوري مورد بهره برداري قرار کیواهان در جهت استقرار دخیادزقوط دولت موقت و حذف آس

   .ا بکننددیدسترسی پ گرفته است، 
   : پرداخته شودریبراي قرار گرفتن طرح مسئله در بستر مناسب خود الزم است ابتدا به مطالب ز

   يریی مسئله گروگان گخیه هاي تارنی زم-1 
   يریوگان گ طرح و طراحان گر-2 
   ...ایي تنها کار عده اي دانشجو بود و ری گروگان گای آ-3 

   .دری قرار بگقی و تحقییه شناساطی مطالب بهتر درحری سه مطلب فوق، ساحیتا با توض
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   يریی مسئله گروگان گخیه هاي تارنی زم-1 

ر، گی کشوري در کشوري دکی دولتی نی مأمورایبه گروگان گرفتن کارکنان سفارت و 
ر اشغال گی دولتی در کشوري دکیکه سفارت  ت و بارها اتفاق افتاده است سی سابقه نیب خیدر تار

له صیف  آن به گروگان گرفته شده اند ولی بعد از اندك مدتی مسئله به نحوي نی مأمورایشده و 
   .فته استای

 در - اتفاق افتاد انری آنچه در اری نظ-به گروگان نگاهداشتن مدتی طوالنی، کارکنان سفارتی 
 روز کارکنان 444 مدت دانشجویان پیرو خط امام   ظاهرا .  سابقه استیب عمل کی جهان خیتار

 طوالنی،  مدتنیهمچنانکه نگهداري گروگانها در چن. ا را در گروگان خود داشتندکیسفارت آمر
 بفرد است چرا که  و منحصردی بصورتی که واقع شد، فرزی حل مسئله و فرجام آن ن،سابقه است  یب

 نیاهدفی به نفع کشور خودي صورت می گرفته است ولی  ن به دیي براي رسریمعموال ً گروگان گ
. براي کشور ببار آورد ی نی خواند، نگهداري آنها، بهاي سنگدی نوشته خواهنیبار به شرحی که در هم

   
  

ا سخن کیي در سناي آمرریان گ بار آقاي اسداهللا علم از طرح گروگنیاول در کشور ما، براي -1/1 
 در رابطه با کشته شدن سه مستشار نظامی 1354ر وی شهر6شنبه  ن می آورد وي در خاطرات، ایبه م
 ما را تیتسل. دی تلفن کنریسف در اسرع وقت به «:  خلق، شاه دستور می دهدنی مجاهدتوسطا کیآمر

. دییبه ارتش بگو. صوصی هم به آنها نوشته شودضمنا ًً نامه خ. دین ابالغ کنایبه او و خانوادههاي قربان
 مواردي پرداخت، درست مشابه شهداي خودمان، نی مستمري را که می توان در چننیباالتر که 

 کین هر دیدگان مخصوص به دنیااجتماعی در بار نم  از طرف بخش دی دهیبیضمنا ً ترت. بپردازند
 ریة ما تقصدیعق  که به دی اطالع برسانریآن، به سفعالوه بر. از خانواده ها در منازل خودشان بروند

ه هاي تیا و سئواالت احمقانه اي که در کمکیآنها از سناي آمر. تهاستسی به گردن کمونتی جنانیا
تعدادي از سناتورها اظهار داشته اند که ممکن است روزي . برداري کرده اند آن می شود بهره  

   54».شوند به گروگان گرفته ییاکیمستشاران آمر
  

ان، سرهنگ فکوري ریي و حمله عراق به اریا و بحران گروگان گکی بعد از اشغال سفارت آمر-2/1 
ا دوره کیسالی قبل از انقالب در آمرکی:  نقل کردنیبراي ما چن  دفاع  ری و وزییوي هواریفرمانده ن
راه حل آن را از کند و  روزي از روزها استاد سر کالس مسئله اي طرح می . ه استدیاي می د
ا، مخالفان کی کشور دوست آمرکی ممکن است روزي در دیاستاد می گو. ن طلب می کندایدانشجو

 رابطه براي نجات نیادر . سفارت را اشغال کنند و اعضاء آن به گروگان گرفته شوند  مردم ایو 
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   )نقل به مضمون (بزند؟   دست دیا به چه اقداماتی باکیجان گروگانها، آمر
سرهنگ «:  مضمون از سرهنگ فکوري نقل کرده استنی به همبی قرزیاي بنی صدر نآق

ه دیا دوره می دکیسال قبل از انقالب، در آمرکیکه   کرد فی تعرمی براییوي هواریفکوري فرمانده ن
ي ریگ  داده بودند حل کنند، مسئله گروگان شی هایئاز جمله مسائلی که به او و همدور. است

 کی بوده است که در نیاصورت مسئله .  کشور دوست بوده استکیا در کیمراعضاء سفارت آ
ن اشغال و اعضاء آن به ویا از سوي انقالبکیمی شود و سفارت آمر ا، انقالب واقع کیکشور دوست آمر

 البته 55 »گروگانها را نجات داد؟  دی باشد و چگونه بادیا چه باکیست آمرایس. گروگان گرفته می شوند
   :دی رابطه می گونیای صدر در آقاي بن

 هی که بر اثر اعالم56تیا با داستان شوراي امني نمی دانم، امری مسئله را با وقوع گروگان گنیاربط « 
 رفت، دست نیوزي از بری به پدیخارجه در آن شرکت کنم و ام  ریی نتوانستم بعنوان وزنیآقاي خم
  57».مدیا را در وقوع مسأله در کار دکیخود آمر

  
ا دو بار کی، سفارت آمردانشجویان پیرو خط امام توسطي و اشغال سفارت ری قبل ازگروگان گ-3/1 

 خلق آنجا را اشغال ییهاي فداکی، سازمان چر1357اه مید  5ر اشغال شده بود، دفعه اول در گید
من  به24در روز   سپس 58 .کردند که با کمک دولت وقت، آنجا را از چنگ اشغالگران آزاد کردند

 خلق اشغال و اعضاء آن به گروگان ییهاي فداکیا توسط چرکی براي بار دوم سفارت آمر1357
 نیفت و جهت تأمای غائله خاتمه ریدي معاون نخست وززیدخالت آقاي دکتر  گرفته شدند که با 

اد شد که در فصل گذشته در جیسفارت ا ه اي به سرپرستی ماشاءاهللا قصاب، در تی سفارت کمتیامن
 در افشاگري خود در مورد ییاکیالبته جان کلی آمر.  مورد بطور مشروح بحث شده استنیا
 ها طراحی ییاکیو خود آمر» ایس«ا توسط هی اشغالگرنیا مه که برنادیان می گوریدر ا» ایس«ت ایعمل 

        59 .شده است
  

، سازمان و خط امامدانشجویان پیره لیي وسریماه قبل از اشغال سفارت و گروگان گکی درست -4/1 
 دادند  لیتشک انقالب اسالمی را نیسازمانی است که سازمان مجاهد ی از هفت کیي صف که دیتوح

   .دیکن ارستان می به بلیا را تبدکی می کند که ساختمان سفارت آمرشنهادیپ
) هایجمعه س(ر وی شهر17 نی اي که به مناسبت سالگرد جمعه خونهیي صف طی اطالعدیسازمان توح

 محل سفارت کی و سمبلیب عمل انقالکیبعنوان «می خواهد  از دولت موقت جمهوري اسالمی 
ه در شی و هممیاز آن ندار انی و بدبختی ریرا که تجربه اي جز و)  متر 115000به مسافت ( ا کیآمر

 و نیر معلولایارستان مجهز نموده و در اختمی بکی به لیجهت غارت ملتهاي مستضعف بوده، تبد
  60 ».انقالب اسالمی قرار دهند  نیوحمجر
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 به سر می هی فقتی واحد سه، در محبس وال6جانب در زندان قزل حصار بند نیا هنگامی که -5/1 

بعد از . ی را به بند ما آوردندنی اهللا مشکتیی، فرزند آنیمشک  نیبردم روزي از روزها آقاي حس
ی کی 61 .میمی کرد حال قدم زدن با هم گفتگو ط  در ایاد رابطه با وي، گهگاهی در حجی و اییآشنا

ي چه ریا و گروگان گکی، در مورد اشغال سفارت آمردی گفتگو، وي از من پرسنیاز روزها در ح
پاسخ دادم، نظرم و آنچه را می دانستم  در چهار سر مقاله روزنامه انقالب  ؟ بوي دیاطالعی دار

 که فرداي آن سفارت را یبکردم ش داختم و اضافه  آنها پرحی و به توض62ا کرددیاسالمی انتشار پ
ن را به گروگان گرفتند، بچه هاي خط امامی همان شب با آقاي بنی صدر ایائکیاشغال کردند و آمر

کار اعالم نیاآقاي بنی صدر مخالفت خودش را با . نددیصحبت کردند و نظر وي را پرس تلفنی 
ولی روز بعد اعالم شد که سفارت .  عمل نزنندنیا ه داشت و سعی کرد آنها را قانع سازد که دست ب

: گفت ی نی مشکنیات حسحی توضنیابعد از . ن خط امام در آمده استایا به اشغال دانشجوکیآمر
وي . دی مورد اطالعاتی دارنیاکه شما در نیاري ندارم و مثل گیمن اطالعات د! ؟ گفتم، بلهنیهم

ا کیا من در دو جلسه که در مورد اشغال سفارت آمرکیآمر مدتها قبل از اشغال سفارت «: گفت
جلسه شرکت داشته و در   دو نیاصحبت شد، حضور داشتم و نام چهار پنج نفري را ذکر کرد که در 

از کسانی که در آن جلسه شرکت . ا صحبت کرده اندکیي و اشغال سفارت آمرریرابطه با گروگان گ
ه وي نقل می کیا و فاضل است و بطورهینی، موسوي خوئتیدم مانده دکتر حسن آاینامشان ب داشته و 

سته است و در آن جمع طرح اشغال سفارت ویپ ا در جلسه دوم به آن جمع هینیکرد موسوي خوئ
  63 ».ا طراحی شده استکیآمر

  
   يری طرح و طراحان گروگان گ-2 

   :ی ها نقل شده استنیاز خاطرات محمد موسوي خوئ
ن ایسه نفر از برادران دانشجو آقا. ا بودممیدر صدا و س» امام«دگی نیامدر آن روزها، بنده به ن« 
ابتدا . طبق قرار قبلی به محل کار بنده در جام جم آمدند» زاده اصغر «و » طرفیب«، » داماديریم«

و بازتاب منفی آن در  » دولت موقت«پس از گفتگوي کوتاهی از اوضاع جاري کشور و ازعملکرد 
. استکیکه سمت و جهت دولت به سوي آمرنیا، مبنی بر یبوهاي انقالرین نایر مخصوصا ً د. جامعه

ن لزوم طرح، اضافه کردند که طبق اطالعات این گذاشتند و در بایخود را در م برادران طرح 
 به ایو گو. ان شدری وارد اییاکیلمات آمرپید  کیدر پوشش » ایس«ی از عناصر مهم کیبدست آمده  

 شدند که من هم موافق ایابتدا نظر بنده را جو. ی در مقابله با انقالب وارد شددنبال اهداف خاص
 اقدامی موافق خواهند نیبا چن» حضرت امام«ند که به نظر شما دی کردم و سپس پرسدییبودم و تأ 

   .ان قطعا ً موافق خواهند بودشیه گرفتم که اجی نتنیچن  کوتاهی لی نه؟ بنده در ضمن تحلایبود 
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ن ایدر م) ره(» حضرت امام«جا از من خواستند که بروم قم و طرح برادران را با نیادر 
. ه موافق باشند، اقدام شودکیبخواهم تا در صورت ان را شیان برسانم و نظر اشیبگذارم و به اطالع ا

 دادم حیتوض  مخالفت نیا خودم را براي لیمخالفت کردم و دال» امام« خدمت هیبنده با طرح قض
 میان برسانشیبالفاصله به اطالع ا» النه« شد که پس از تصرف نیا قانع شدند و قرار بر زیدران نکه برا

 ساعت شروع کار در همان جلسه مشخص زی و نمیا ً محل را ترك کنعیکردند، سر و چنانچه مخالفت 
 باشد حاضر شوم که تا حدودي روشن شده  شد که بنده در ساعتی مقابل در النه نیاشد و قرار بر 

 آن روز در کی ترافلی کار هم انجام شد و البته به دلنیکه هم.  می رودشیکه کار طبق برنامه پ
 ییم و پس از ورود به در النه جاسوسی و آشنادیرس» النه«تر به در ری دانشگاه تا النه، مقداري دریمس 

ماس گرفتم و پس از در قم ت) ره(» حضرت امام«رفت کار، با دفتر شیپ ن ای و جرطیمختصري از مح
ان خواستم به اطالع  شیآقا، از ا  مختصر اصل طرح و مراحل انجام شده براي حاج احمد حیتوض

ان از قول من عرض کنند که نسبت به برادران و خواهران که شیبرسانند و به ا) ره(حضرت امام 
» حضرت امام«مقلد وهاي مسلمان و تابع رهبري و ری کار زده اند مطمئن باشند که ننیابه  دست 

   .مینظر مخالفی دارند، ما منتظر جواب هست ن اگر نسبت به اصل کار، کیهستند ول) ره(
» حضرت امام«آقا از قم تلفنی اطالع دادند که » حاج احمد«ه قیبه هر حال پس از چند دق

  64 ».دیدار  محکم نگه دی را گرفته اییخوب جا«: فرمودند
  

ن طراح اشغال و گروگان ایدانشجو: کهنیای ها نیه آقاي خوئ گفتنیا در تینکته حائز اهم
   :اند  براي انجام طرح خود ذکر کرده لیي دو دلریگ

ن ایو بازتاب منفی آن در جامعه خصوصا ً در م» دولت موقت« طرح را عملکرد نیا علت انجام -1 
   . به زعم خودشاناست البتهکیو سوي دولت به سوي آمر که سمت نیا، مبنی بر یبوهاي انقالرین
 وارد ییاکیلمات آمرپی دکیدر پوشش » ایس«ی از عناصر مهم کی طبق اطالعات بدست آمده، -2 
   .در مقابله با انقالب  وارد شده است  به دنبال اهداف خاصی ایان شده و گوریا

ز مالقات ی ها از آن نام می برد، قبل انیه آقاي خوئکی جلسه انیاتی سی ذکر شده، بالیبر اساس دال
ا و قبل از رفتن شاه کی آمردیی کاخ سفتیسکی مشاور امننیبرژ ه، با ریمرحوم مهندس بازرگان در الجز

مورد پسندتري براي اجراي   محکمتر و لین دالای صورت دانشجونیرایکه درغ. ا بوده باشدکیبه آمر
   . پا افتاده مبهمشی پلیطرح خود ارائه می دادند و نه دو دل

تی از خود سیی بودند نبانین تابع رهبري و مقلد آقاي خمایی ها، دانشجونی آقاي خوئاگر به زعم
دولت موقت نبود و فکر می کرد که سمت و سوي  ی موافق نیسئوال می کردند اگر آقاي خم

کناره  است اوال ًً چرا از مرحوم بازرگان نخواست که از سرپرستی دولت کیدولت به سوي آمر
 بار استعفاي نی، چند ه شمالی بازرگان تا قبل از اشغال سفارت وسرینخست وز ا ًینثاي کند و ریگ
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ی لی چه دل-65 منعکس استزیکه حتی در مطبوعات ن   -ی کرده بودنی آقاي خممیخود را تقد
دولت موقت  ي بود تا ریز به اشغال سفارت و گروگان گایفت، چه نریداشت که استعفاي وي را نپذ

فت ای معنی را از کدام منبعی دریبه، پوچ و دی اطالعات دم برنیاند؟ و ثالثا ً ي کریاز کار کناره گ
ان وارد شده و احتماال ًً در رابطه با اهداف خاص در مقابله با ری که به اییاکیآمر  شخص نیا. دیکرد

 همه دیلمات است چه کسی بوده که از دپید در پوشش » ایس«ی از عناصر مهم کیانقالب وارد شده و 
قصاص  که در رابطه با انقالب است؟ نیاپنهان بوده، جز چند دانشجو و منبع آنها و آنهم به احتمال 

   !تیقبل از جنا
  

ا شاه را به کی شد که دولت آمرعیا برد، در تهران شاکیا شاه را به آمرکی وقتی دولت آمر   
ا سلطنت فرزند او را به کیمرسلطنت استعفا کند و آ ا برده است تا در آنجا به سود فرزندش از کیآمر
 ماهی 9 بیقر ی را نگران ساخته بود که بعد از نی خبر به اندازه اي آقاي خمنیا بشناسد و تیرسم

ا بردند، کیه شاه را به آمرکیتا زمان - 57 آذر ماه لی و حتی از اوا-وزي انقالب می گذشتریکه از پ
   .ا آغاز کردکیده است حمالت سختی را به آمرا بر زبان رانکی آمرهی عل66يزیت کمتر مطالب تند و 

. ه نور مندرج استفیی در مجموعه اي به نام صحنی گفته ها و نوشته هاي آقاي خمهیکل
ا کی تا بردن شاه به آمر57 بهمن 22نی بعد از عیانقالب  وزي ریا، بعد از پکیمطالب وي در مورد آمر

  قسمت از  نیا شروع می شود و 91حه ، از جلد پنجم آن مجموعه و از صف58در آبان ماه 
   .ا برده شده استکی بار نام آمر6 دوره نیادر . دری را در بر می گ22/1/58 تا 57 بهمن 22 

   .ا برده شده استکی بار نام آمر15 دوره نیا، در 5/3/58 تا 22/1/58 خیجلد ششم از تار
   .ا برده شده استکیم آمر بار نا2 دوره نیا، در 13/4/58 تا 5/3/58 خیجلد هفتم از تار
   .ا برده شده استکی بار نام آمر3 دوره نیا، در 6/6/58 تا 13/4/58 خیجلد هشتم از تار
   .ا برده شده استکی بار نام آمر3 دوره نیا، در 20/7/58 تا 6/6/58 خیجلد نهم از تار
 ا به سخنکی به آمری به علت بردن شاهنی که آقاي خم58 آبان ماه 6 تا 20/7/58 خیجلد دهم از تار

   .ا برده شده استکیبار نام آمرکی  جلد، نیا 60نی تا صفحه عیمی پردازد 
 بار نام 30 ماه فقط 9نی در طول عی 58ا در آبان ماه کی تا بردن شاه به آمر57 بهمن 22مجموعا ً از 

شتر مطالب معمولی یبد و ریي را در بر نمی گزیغالبا ً حمله تند و ت که . ا را به زبان آورده استکیآمر
   :ری زبیاست به ترت

   .ا هستندکی ها خرمن آتش زن ها، عمال آمرییتها، فداسی رابطه است که کموننیا مورد، در 5 
ام آورده اند که سفر غی ها پییاکیران از جانب آمرگی رابطه است که فرانسوي ها و دنیا مورد، در 4 

   .دازدنیب  ریان کمی به تأخریخود را به ا
   .ا دشمن شرق و غربکی و آمردیا و شرق و غرب می خواهند ما را غارت کنکی مورد آمر2 
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وز ری حامی محمد رضا بوده اند، ملت پسیا و انگلکیه آمرکی رابطه است که با وجودنیا مورد، در 3 
   .شده است

که چرا مخالفت نیان و اعدامها و ایاعدام القان:  ازییاکیا و سناتورهاي آمرکی مورد از مخالفت آمر3 
   .می کنند

اه درست گی ها پاییاکی و براي آمردی و نفت ما را داد و اسلحه خرریکه محمد رضا، ذخانیا مورد 3 
   .کرد

 برگشتنی است، میا فکر نکند رژکیان است، آمرریان و نفت اریا باز چشمش به اکیآمر: رگیموارد د
ه ما شیا مانع رشد ملت بودند، می خواهند همکیرضا و آمر ا دست از ما بر نمی دارد، محمد کیآمر
 سازمانهاي نیهم ا گرفتار کیا است، االن آمرکیغ آمروی ریا زقی، آفرمیا باشکیه خوار آمرریج
 سال 50ش از یبا و شوروي آدم کش هستند، در افغانستان و لبنان ، ملت ما کیهپوست است، آمرایس

 که در روز قدس شرکت نکردند یئمنحوس بود، آنها می تحت فشار آن رژسیانگل ا و کیبواسطه آمر
 موارد نیا است، هر کدام از لیا و اسرائکیآمر مخالف اسالم هستند، دشمنان اسالم که در رأس آنها 

   .  بار آمده استکی
  

در سخنرانی خود در جمع نی یآقاي خم، 6/8/58 خیا، در تارکیبعد از بردن شاه به آمر
   : برآشفت و اظهار داشت مسئوالن جهاد سازندگی قم،

 نیاباز . ا دشمن شماره اول بشر و ماستکی که اآلن توطئه باز در کار است و آمردیشما می دان... « 
د نی می گوحی صحای که آمیا و ما نمی دانکیاست برده است آمر  ضیکه مرنیاشخص خائن را به بهانه 

 نیاکردند گفتند مرض  عضی پرونده ها را  که در آنجا بودند و مطالعه بیی نه، بلکه بعضی اطباای
او در همانجا هم که بود می شد که همانجا باشد و . ا باشدکیج به آمدن آمرایت که احتسیمرضی ن

که نیار محمد رضا قابل گی توطئه اي در کار است، البته دکیمعلوم می شود که   نیااز . معالجه کند
 قدرتمند نیا.  را آلت قرار می دهندنیا ن کیت لسی ننیا نفسی بکشد کی آدمی بشود و بتواند کی

    67 »...نیطایها و ش
 علوم نین و محصلایبر دانش آموزان، دانشگاه«:  آبان گفت13م خود به مناسبت روز ایو سپس در پ

ا را وادار کی گسترش داده تا آمرلیا و اسرائکی آمرهیخود را عل  است که با قدرت تمام حمالت هینید
  68» .محکوم کنند ا ً دیر شدگی توطئه بار دنیاو . دنیاکار نمتید شاه مخلوع جنابه استردا

. ه شخص کارتر کردژیا و بوکی حمله ها را متوجه آمرزیي لبه تریبعد از اشغال سفارت و گروگان گ
 نی خود بهترنیا پا افتاده مبهم نبود، و شی پلیآن دو دل زي به ایر نگی واقعه دنیا با نیابنابر
   .مسک در رابطه با اجراي طرح ارائه شده می بودمست

ي و طرح ریی ها در رابطه با مسئله گروگان گنی مطلب را که آقاي خوئنیابه هر حال 
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که در زمان اشغال سفارت، با روزنامه انقالب   یی عنوان کرده است، با گفتگو1379آن در سال 
   :دیی ها می گونیاي خوئآق. دیه کنسیاسالمی در محل سفارت بعمل آورده است مقا

 گروه کیبودم که به من اطالع دادند ) نویزی و تلوویراد( صبح در محل کارم جام جم 11ساعت « 
ا به تصرف در کیا را در اعتراض به دولت آمرکیسفارت آمر ن مسلمان می خواهند ایاز دانشجو

ه آنان را می شناختم و کیآنجائ  از. ن بودایر دانشجوایم که سفارت در اختدیجا رسنیازمانی به . آورند
تند به آنان ملحق سی گروه دسته اي وابسته نچیمی دانستم که صد در صد در خط امام هستند و به ه

  69» .جا خواهم ماندنیا حرکت نیان ایپا شدم و تا 
  

 گروه کیان خبر داده اند که شی به ا11که ساعت : دیی ها در ابتدا می گونیآقاي خوئ
که قبال ًً آنان را می : ا سپس عنوان می کندام . خواهند سفارت را اشغال کنندان می دانشجوي مسلم

با . تندسین شناخته و می دانسته است که صد در صد در خط امام هستند و به گروه و دسته اي وابسته 
مکاري می  با هم های جلساتی داشته و ایها قبال ًً رابطه و ریکه با گروگان گ: دی زبانی می گویبزبان 

صورت چگونه است شخصی گروهی را بشناسد و بداند که صد در صد در فالن نیا  ریکرده اند، در غ
ها از قبل با هم نیا استشمام می شود که زین  بو نیان ای بنیااز . تندسی وابسته نییخط هستند و به جا

   .کرده اند يزیي را طرح و برنامه رریگروگان گ
  

   مکاري سپاه طرح و برنامه با ه1/2 
 فرمانده سابق اطالعات سپاه و سپس فرمانده کل سپاه پاسداران در ییآقاي محسن رضا

   :ن گفته استالیسخنرانی خود در گ
 مالقات ریسکی در الجزانیبازرگان با برژ. ه بوددیدر دولت موقت حرکاتی صورت گرفت که نسنج

خابات برقرار کند که دولت موقت آمد انت«. مالقات می کرد فروهر در کردستان با دموکراتها . کرد
 من شین خط امام پایدانشجو . اثر نکرد.  کار نهی فرمودنیاها را از نیاخالصه امام .  نبودبه او مربوط

. دوباره جامعه با حمله به سفارت شفاف شد. میریا را بگکی سفارت آمرمیآمدند که ما می خواه
ی از کیدامادي ریآقاي محسن م« و 70».مات بر طرف شدبه حال اول برگشت و ابها شعارها دوباره 

ا را کی که وقتی سفارت آمرمی ما می دانست «گفت  عصر ما هی در مصاحبه اي با نشرریسران گروگان گ
  71 ». دولت موقت استعفا می دهدمیتصرف می کن

که با تصرف  دیت که شما از کجا می دانستسینی ندیها پرسری گروگان گریدامادي و ساریاز آقاي م
 ای؟ دیدهد؟ مگر شما با دولت موقت هماهنگ کرده بود ا دولت موقت استعفاء می کیسفارت آمر

صورت اگر نیا  ریا در غری، زدیی و کسانی از حلقه اسرار وي هماهنگ کرده بودنیکه با آقاي خمنیا
ي در حد زی چزیا ن، شمدی بزرگتر از انقالب اول نمی نامیب و آنرا انقالدییی شما را تأنیآقاي خم
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ري به شما گیکه ممکن است از منابع دنیا ای بدتر از آن و ای و دیشد  خلق می ییهاي فداکیچر
  ه باشد؟دیاطالع رس

آقاي بهزاد نبوي سخنگوي دولت و مسئول مذاکره در مورد گروگانها در مصاحبه 
ر مورد سئوال خبرنگار ، د59دي ماه 29  نی خود، بعد از ظهر دوشنبه ویزی تلوویمطبوعاتی و راد

ي مانند ری که گروگان گدی خود گفته اییویآقاي نبوي در مصاحبه راد«: روزنامه انقالب اسالمی
 درخت در رابطه با نیالطفا ً در مورد بهره ها و ثمرات . ر ثمر نداردگی  دمیدیدرختی بود که د 

   .دی دهحیتوض مسائل داخلی و کسب قدرت جناح خاصی 
از نظر خارجی غولی . ري براي ما داشتای بنظر من اشغال جاسوسخانه ثمرات بس «:سخنگوي دولت 

و روزي که جاسوسخانه اشغال شد بعضی . تسی نزی چچیه ا ثابت شد که کیان بزرگ آمرطیبنام ش
جاسوسخانه دولت   خواهد آمد و مگر می شود دست به شی که چه پدیافراد دست و دلشان می لرز

  ؟ا زدکی آمرمیفخ
 ری مردم ما نشان دادند که زنیهمچن. مردم ما ثابت کردند که می شود با ابرقدرتها در افتادو 

   .انجام می شود ی عی چه فجاکیلماتپیهاي دتیپوشش مأمور
ا کیم آمرسیلایوها و وحدت مردم و شناخت بهتر امپرریاز نظر داخلی اشغال جاسوسخانه به انسجام ن

. ست خارجی ما مهم استایري براي آموزش سایخانه سالهاي بسجاسوس کمک فراوان کرد، و اسناد 
 نیاخاصی که فکر می کرد، در  ، جناح 72ه شددی کشری مهمتر جناح خاصی از قدرت به زنیاو از 

 آقاي نبوي قبل از پاسخ به سئوال خبرنگاران در کنفرانس 73». نمی شود، مستقل زندگی کردایدن
 25ی است که پس از هیبد... . «ي از جمله اظهار داشت ریروگانگنی در مورد گویزیو تلو مطبوعاتی 

 نیاتري نسبت به دیکشوري بجاي ما بود عکس العمل شد ان، هر ریا در اکی آمرمیسال دخالت مستق
ا عده اي کیان و آمرریا گی روابط ریوزي انقالب اسالمی و تریوي اضافه کرد بدنبال پ. مسأله داشت

 با دانشجویان پیرو خط اماما ام. ان حمله نظامی خواهد کردریا به اکیتصور می کردند که آمر
    74 ». اقدام آنان را خنثی کردندییاکیگرفتن جاسوسان آمر اشغال النه جاسوسی و گروگان 

  
ي و ری جمهور که امروز در رابطه با مسئله گروگان گسی محمد خاتمی رئدیآقاي س
 کار نپخته کیا، کیي و اشغال سفارت آمرریگروگانگ له مسئ: ا اظهار می داردکیاشغال سفارت آمر

وي . کرده است ان بود در کدام سمت و سوء عمل می هیاحساسی بود، آن روز که وي سرپرست ک
 نیی از بزرگترکیجا الزم است که نیا...«  :دیمی گو... » کارتر رفت«دداشتی تحت عنوان ایدر 

ان زمان شاه ریا بر اکی آمرییار بزرگ اشغال مرکز فرمانروا و کمینی بنششیستا فرازهاي انقالب را به 
 عمل بزرگ بود که توطئه نیا. میبدار و خط امام گرامی رین مسلمان پایه دانشجولیرا بوس

 نوپاي 75 جمهوريییي و اجراری گمیه نفوذ در مراکز باالي تصمنیا را در زمکیوحشتناك آمر
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 تا بتوانند نقشه هاي بعدي دیان آگاهی فراوان بخشری داده ادیاسالمی خنثی کرد و به مردم شه 
   .جاسوسی بر مردم معلوم شد نقش بر آب کند ا را که بخشی از آن با افشاي اسناد النه کیآمر

 ملت می و تصمدی مبارزه اوجی تازه بخشنیاان، بریا بر اکی آمرییولی بهر حال اشغال مرکز فرمانروا
ة چهر.  ابرقدرت خونخوار با ثبات رساندنیا در برابر میسازش و تسل ان را به رد هر گونه ریمسلمان ا

 امام امت قرار دییعملشان مورد تأ  ابتکار شجاعانه دست زدند و نیاانی که به زیدوست داشتنی عز
   76.» مملکت زدوده نخواهد شدنیا مبارزات خونبار اسالمی در خیة تارگاه از خاطرچیگرفت، ه

  
ان در برداشته ریي براي ملت اریآقاي بهزاد نبوي، اشغال سفارت و گروگان گاز ثمراتی که به زعم 

   : استتیدو نکته حائز اهم
   77 ».ه شددی کشریاز همه مهمتر جناح خاصی از قدرت به ز« و -1 
ا عده اي تصور می کردند که کیان و آمرریگی روابط اریوزي انقالب اسالمی و تریبدنبال پ «-2 

 با اشغال النه جاسوسی و دانشجویان پیرو خط اماما ام . حمله نظامی خواهد کرد انریا به اکیآمر
  78 ». اقدام آنان را خنثی کردندییاکیگروگان گرفتن جاسوسان آمر

 انقالب اسالمی جزو برنامه نی سازمان مجاهدایکه آنیا دو نکته فوق الذکر و جهت روشن شدن
 مختصري در مورد حی؟ توضری خای بوده  پیرو خط امامدانشجویان ن نظامی ایان پشت پرده و حامزیر
   .تسیه ندی سازمان خالی از فانیا

  
   يری انقالب اسالمی و گروگان گنی سازمان مجاهد2/2 

 و مسئول یی مشاور در امور اجراری و وزییآقاي بهزاد نبوي، سخنگوي دولت رجا
 نی سازمان مجاهدهی رهبران بلند پانیمهمتر ی از کیاست ...  و ری الجزاهینایمذاکره و امضاي ب

 سازمان که نیا.  انقالب بوجود آمده استلیانقالب که از وحدت هفت سازمان کوچک در اوا
 .سازمان نظامی بود بعضی از اعضاء آن جزو فرماندهان نظامی سپاه پاسداران و اطالعات سپاه بودند 

79   
اههاي انقالب و سپاه پاسداران نقش ، زندان ها، دادگ80ه هاي انقالبتی سازمان در کمنیا

ي ریهمچنانکه در بخش دستگ. ها شرکت می کرد  ییبازداشتها و بازجو یها،ریداشت و حتی در دستگ
سازمان   نیا توسطانی و محمد رضا سعادتی بی حماد شیی، جزوه بازجودیسعادتی مالحظه کرد

همانگونه که در بخش .ت داشته اند ها شرکییا کرد و به احتمال قوي خود در آن بازجودیانتشار پ
ها از همان لحظات اول اشغال سفارت تا ریگروگان گ  و دانشجویان پیرو خط امامآتی خواهد آمد، 

 نی در ا.اند  سپاه بوده تیه آقاي نبوي، درکنف حمالی وس بههینایي و امضاء برین کار گروگان گایپا
دانشجویان پیرو  سازمان آشکار می سازد که هیاعضاء بلند پار ازگیی دکی ییمحسن رضا  آقايرابطه
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   .میریا را بگکیسفارت آمر  میان آمده و گفته اند که می خواهشی اشی پخط امام
 نی موافق گرداندن سپاه پاسداران و مجاهدایي و کمک و زی مراجعه به وي براي برنامه رنیاالبد 

 را نی همزی ندانشجویان پیرو خط امامار پاسداران و گفته آشک عمل سپاه . انقالب اسالمی بوده است
   . نشان می دهد

ي ریه به زعم آقاي بهزاد نبوي، گروگان گکی دو ثمره احیحال با توجه به مطلب ذکر شده، به توض
   :در برداشته می پردازم

در . ه استدی کشریي جناح خاصی را از قدرت به زری بود که گروگان گنیانکته اول 
 به نوعی مشترك -نه تري این اتهام گرأایب ا با  ام-ز با ويی ن81حمد خاتمی مدی نکته آقاي سنیا

نفوذ  ه نیا را در زمکیتوطئه وحشتناك آمر« : دیي می گوریتا آنجا که وي در مورد گروگان گ. است
  82» . جمهوري نوپاي اسالمی خنثی کردییي و اجراری گمیدر مراکز باالي تصم

ه دی کشریا روشن است که منظور به زام اند  اظهار نشدهحیه ها صره گفتکیدر هر دو مورد با وجود
   .است شدن دولت موقت و نهضت آزادي 

 و نه در صدد دی بوده اهی فقتیو امام و والری پکه دیه خود اظهار می دارکیشما بطور اگر واقعا
س بازرگان  که مرحوم مهنددی مطلع نبودای و دیدانست  نمی چگونه پس ،تمیتصرف قدرت به هر ق

 میتقد  بار استعفاي خود را نی چنددانشجویان پیرو خط امامه لیا بوسکیتا قبل از اشغال سفارت آمر
  فته بود؟ریان را نپذشیی استعفاي انیی کرده بود و آقاي خمنیآقاي خم

وزي انقالب که دولتش دادگاههاي ریی دو ماه بعد از پکیآقاي بازرگان به جز همان 
ري شماها، ای حلقه اسرارش به دستتیروحان ی و نی داد و آقاي خملیتشکسداران را انقالب و سپاه پا

. کند تادگی سیآنرا از دست وي در آوردند، نه تفنگ چی داشت و نه سپاه و لشکري که در مقابلش ا
ی بوي نی، همه می دانند که آقاي مهندس بازرگان شخصی بود که اگر آقاي خمنیاعالوه بر 

قدر نیا جناح را نیاخود از کار کناره می گرفت اگر شما   اشاره اي، بالفاصله ای  می کرد وفیتکل
ت سینی ندیپرس  حد خطرناك در آنها نفوذ کرده بود، نیاا تا کیکه آمرنیا ای و دیدیخطرناك می د

، دی خود نگذاشتدیی رهبر و مرجع تقلنیر آقاي خمایت خود را در اختمی اطالعات ذي قنیاکه چرا 
  ي کند؟ری سر وصدا کناره گیببخواهد که   مرحوم بازرگان تا از

 و معهذا وي مطلع بوده و عمل نکرده است و شما دیر وي گذاشته اایو اگر اطالعات خود را در اخت
ران را وادار به گی کشی وي و دتیتوطئه و راه انداختن بلوا و شخص  قی از طردیان خواسته اشیو ا

   .رت دادرس فقط خداست صونیا، در دیي کنریکناره گ
بدنبال «: ستکهنیاي از آن نام می برد ریة گروگان گنبوي بعنوان ثمرآقاي نکته دومی که 

ان ریا به اکیا عده اي تصور می کردند که آمرکیآمر ان و ریگی روابط اریوزي انقالب اسالمی و تریپ
جاسوسی و گروگان گرفتن  با اشغال النه دانشجویان پیرو خط اماما ام. حمله نظامی خواهد کرد
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ه تصور می کی عده انیا، دی آقاي نبوي نمی گو83 ». اقدام آنان را خنثی کردندییاکیجاسوسان آمر 
ا کیکه آمرنیا کسانی به تصور ایچه کسانی بوده اند؟ آ ان حمله خواهد کرد، ریا به اکیکردند آمر

 نیسقم چن  شدن صحت و  بدون مشخص- ي و اشغال سفارتریحمله خواهد کرد، با گروگان گ
 به خنثی سازي تصور می پردازند؟ مگر با تصور کردن مسئله اي می شود نسبت به آن -تصوري

ان و انقالب ری تصور، حمله به انیا، عمل به میمسائل پشت پرده بگذر ت، اگر از قیعمل کرد؟ در حق
ر سیر به انزوا در آوردن مرا د  المللی و افکار عمومی جهان نیه هاي بنی و زمدی بخشتیرا مشروع

را که  ... اقتصادي، جنگ و میاي کشور، تحرهیئ رهگذر بلوکه کردن دارانیا و از دیگردان
   . به کشور و انقالب وارد آورد را به دنبال داشتریجبران ناپذ خسارتهاي 

  
ه مساعد نبود که آشکارا هدف سازمان خود را که نی، هنوز زم1359 در دي ماه سال دیشا

دآوري اقدامات ای، در نامه خود جهت 5/2/1371 خیتار ه در کیزیع و قمع همه است اظهار کند، چقل
بالفاصله «: است  جمهور وقت ذکر کرده سی به آقاي هاشمی رفسنجانی رئشیسازمان متبوع خو

 سیرا تأس»  انقالب اسالمینیسازمان مجاهد«وزي انقالب، ریپس از آزادي از زندان و هم زمان با پ
 طلبانه هیسازمان مذکور در مبارزه و قلع و قمع گروه فرقان و مبارزه با حرکتهاي تجز نقش . میکرد

رالها، بنی صدر، بی، لنی امان با منافقیبانقالب، مبارزه   لیتان و بلوچستان در اواسیدر کردستان و س
ء و خنثی جهت افشا ت و سلطنت طلب، همکاري در سیگروههاي ضد انقالب چپ و راست، مارکس

  84 ».تسیه ندیحداقل بر جنابعالی پوش... سازي توطئه کودتاي نوژه و
  

که نیاز می کند اال ای نیب مورد نیا آقاي نبوي مرا از هر گونه اظهاري در حین صرای بنیا
رالها را بکار بیرال و لبیي هر وقت کلمه لریگروگان گ نی بعد از اشغال سفارت و عیدر آن دوران 

ت سی مارکسریغ  حزب الهی ری گروههاي غرین، نهضت آزادي و ساوی ملهمهنظورشان می بردند، م
   .بود

ان مسئله اشغال سفارت و گروگان نیا نکته روشن می شود که نیااز خالل مطالب گذشته، حداقل 
 را حذف و یی کردند و تا توانستند بخشهالیران تبدگیحذف د ، هیي را به طرق مختلف به دستماریگ
   .صحنه مبارزه به در کردند از ای

ان در مورد دولت موقت می بار آقاي دکتر پنیاولم سازشکار را سیرالبیالزم به ذکر است که کلمه ل
   : اشاره می شود  مورد کیبکار برد که به 

 داري که هیم سازشکار نمی توانست از اتحاد سرماسیرالبی که لمیدی و دمیی می کردنی بشیقبال ً ما پ« 
م در زمان سیرالبی که لمیدیه دفاع می کرد صرفنظر کند و دشیهم اصلی اش می باشد و از آن اه گیپا

 بود نیاکرد و رسما ً مخالف   تیی جدي و آشکار حمالی داري وابسته را بطور خهی سرماشیزمامدار
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 گذاري کنند و هید و سرمانیای می کرد که بتی داري خارجی را حماهی شود وقتی سرمادیکه خلع 
 هی کند، باعث شد تا ضد انقالب در کلتی مخالف بود و سعی کرد تا همه را تثبهیتصف در مورد 

  85 »... و وجود داشتمی می دانستمیاز قد ند آنها با ارتجاع، که ما وی پزیدستگاهها نفوذ کنند و ن
م سیرالبیست جمهوري بنی صدر، وي آقاي بنی صدر، دوستان و همکارانش را لایسپس در دوران ر

 انقالب اسالمی و خط امامی ها، آنرا از نیو سازمان مجاهد ن حاکم ویا بعد روحان، امدیه نامدیچیپ
 هیمخالفان استبداد فق  هی خود وي و کلهیوي گرفته و بدون فهم و درك درستی از کلمه، آنرا عل

   .بکار بردند
  

    ...ایي طرح و کار عده اي دانشجو بود و ری گروگان گای آ-3 
ا تنها کار تعدادي دانشجو و از مغز چند کیي و اشغال سفارت آمرری طرح گروگان گایآ

 ها در آن ییاکی آمرمی مستقریر و غگیسازمانهاي د  ای کسانی و ؟ری خایدانشجو خطور کرده بود و 
سپس به   و میریها کمک می گری سئوال ابتدا از خود گروگان گنیادست داشته اند؟ در پاسخ به 

   : ت آنها که به پاسخ سئوال فوق مدد می رساند می پردازمای عملبخشی از
، 58 آبان 14 دوشنبه خی کنفرانس مطبوعاتی در تارنیاول در دانشجویان پیرو خط امامسخنگوي 

ی ها سعی در لوث کردن و لیکه خنیا  برغم می بگوزیدر مورد سپاه پاسداران ن«: اظهار داشت
در . تی و مترقی داردسیلایا ً ضد امپرقیی دقتی سپاه پاسداران ماهارتجاعی نشان دادن سپاه دارند،

 کرده و ییبعد از تصرف سفارت آنها آمدند و مردم را رهنما.  کردندتین کامال ً از ما حماایجر  نیا
 86».میر از آنها متشکرایرا در حلقه کنترل خود دارند و ما بس پاسداران سفارت . نظم را برقرار ساختند

 چتر آن بوده اند، در ریز  و تیابتدا تا انتها که در کنف حماازن ازنقش سپاه ای، دانشجونیابر عالوه 
ما از برادران سپاه «:  کرده انددی تاکزیي انتشار دادند، نری اي که پس از ختم گروگان گهیاطالع

انه تشکر می صمنددی نورزغی درتیاري و حمادیگونه پاچین از های ساعات تا پانیاول پاسداران که از 
  87 ».میمی کن

  
 خی کنفرانس مطبوعاتی خود، در تارنیاول در دانشجویان پیرو خط امام حیاظهارات صر

اعوجاجی باقی نمی گذارد که   شک و چیي جاي هرین کار گروگان گای و در پا58 آبان 14
 اظهارات نیا. ند سپاه پاسداران بوده اتیها، از ابتداي کار تا انتهاي آن در کنف حماریگروگان گ

 و ریی از رهبران گروگان گکیدامادي ری فرمانده کل سپاه، آقاي میینظر آقاي محسن رضا و اظهار 
سخنگوي دولت و مسئول مذاکره کننده و امضاء کننده   و یی مشاور در امور اجراریبهزاد نبوي وز

رساند که در پشت   می یینها انقالب اسالمی، به تنیی از رهبران سازمان مجاهدکی و ری الجزاهینایب
 می تین را در جهت اهداف خاصی هداای، دانشجوییي چه کس و سازمانهاریة گروگان گپرد
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   . همه جانبه آنان بوده اندتیحما  حداقل مورد ایکرده اند و 
  

   هاریی و حفاظتی گروگان گتیه ها و چتر حماتی کم1/3 
ه هاي انقالب اسالمی مبنی بر بودن تیبا توجه به مصاحبه آقاي مهدوي کنی سرپرست کم

 ییمراکز مختلف مملکتی، در سپاه پاسداران، در بازجو  انقالب اسالمی در نیاعضاء سازمان مجاهد
ه مستقر در تیانحالل کم ه ها در مورد تی سرپرست کمهی و با توجه به اطالع88ه ها و زندانهاتیها، در کم

الی عی مشترك شورامی امور خارجه و طبق تصم، بدرخواست وزارتدیا که می گوکیسفارت آمر
ه مستقر در سفارت تی، کم1358 مرداد ماه 21 خیفرماندهی سپاه پاسداران از تار ه مرکزي و تیکم
 ... ایطرح و کار عده اي دانشجو بود و  ي ریگان گو گرای و در بخش آ89دیا منحل اعالم گردکیآمر

عالوه بر آن .  و حفاظت سپاه قرار داشته اندتیر حما چتری که از ابتدا تا انتها زدیمالحظه کرد
ه انقالب تیستاد مرکزي کم.  قرار داشته اندزیه ها نتیی کمتی چتر حفاظتی و حماریها، زریگروگان گ 

 پس پاسداري از سفارت نیا اي اعالم داشت که از هیاطالع ، طی 58 آبان 22 خیاسالمی در تار
 نیاانقالب اسالمی ب ه تی ستاد مرکزي کمهیمتن اطالع. د داشته شبها بعهده خواهژیا را بوکیآمر

   :شرح است
ا را تصرف نموده کیاه جاسوسی آمرگیو خط امام پارین پای هنگام که دانشجونیا در -بسمه تعالی« 

همکاري و همدردي نموده اند و چون در تمام دوران انقالب  اند و گروههاي مختلف مردم با آنها 
توده ها برخاسته لذا  ن ایوي مردمی از مریه نتیوي کمریه ها و مردم بوده و نتی کمنیهماهنگی ب

ی کیه مرکزي مقرر داشت که هر شب تیو خط امام کمرین پایبراي همدردي و هماهنگی با دانشجو
. دنیان همگام و شب را در حوالی سفارت پاسداري نمایبا دانشجو)  گانه 14( مناطق  ه هاي تیاز کم

ن همآهنگ بوده و آنان را در همه حال ایدانشجو  که برادران مبارز کمافی السابق با ی استهیبد
   .همراه نموده و لحظه اي آنها را تنها نمی گذارند

    90».ه انقالب اسالمی محمد رضا مهدوي کنیتیستاد مرکزي کم
  

   طبس گروگانها بعد از حمله به -2/3 
سوس چه موقعی که در تهران بودند و چه  گروگان جا52دآوري است که ایالزم به «   

 شدند و میی تقستی امنلیشهرهاي مختلف به دال ا در طبس به کی حمله نظامی آمرلیموقعی که به دل
عجب   91». زندگی می کردندیبر مطلوای لحظه آزادي در وضع بسنین مخفی بودند، تا آخرایتا پا

 نیی و حفاظتی و مأمورتی نوع مکانهاي امننی بودند که در تهران و شهرستانها از همهایدانشجو
ر داشتند؟ مشخص ایه ها چه کسانی در اختتیجز سپاه و کم  به  را امکاناتنیا ایآ. برخوردار بودند

و .  عوامل پشت پرده تحت نام ملت بودندیی عامل اجرادانشجویان پیرو خط اماماست که 
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   .ه ها قرار داشتندتی چتر سپاه و کمریگروگانها ز 
ها و ریران مشخص بود که گروگان گگیا و هم براي دکی که گذشت هم براي آمریبا توجه به مطالب

 علت آنها آقاي نیه قرار دارند و به همتیحفاظتی سپاه و کم ی و تی چتر حماریاشغال سفارت، در ز
نها و جان گروگا  مسئول میی و دولت را مسئول می دانستند و بارها اعالم داشتند، دولت مستقنیخم

   .فتد، می باشدیبهر حادثه اي که اتفاق 
 و کمک عوامل و تیي تا انتهاي آن با هداریها از ابتداي کار گروگان گریگروگان گ

نبود مانع هر نوع راه حل عاقالنه معضل  ها مخفی دیعناصر پشت پرده که البته چندان هم از د
حل  ان حمله کرد و سپس ریا، عراق به اکی که سر انجام با چراغ سبز آمرنیاي شدند تا ریگروگان گ

ها عامل ری گروگان گمیفت و اگر نگوری شکل ممکن انجام پذنی و خفت بارترنیمسئله به بدتر
 بودند که نقش اول را در ییا در شمار گروههااسالمی شدند ام تبداد در جمهوري اصلی بازسازي اس

 بود که ری الجزاهینایامضاء ب ی و لیجنگ تحمچون پی آمد عمل آنها . بازسازي استبداد، بازي کردند
ی در نی عصاي دست آقاي خمله، آنان به منزدی ددیتر خواهریه دکیاد بطوردی رونیاهر دوي در 

   .تاتوري عمل کردندکی دلیقدمها و تحم شکستن قلمها و 
  

  اشغال سفارت
د چهار صد پسر  مقارن ظهر حدو58 آبان 13شنبه کیهمانگونه که خوانندگان مطلعند، روز 

ه داشتند و خود را نیی بر سنیدست و عکس آقاي خم و دختر جوان که هر کدامشان بازوبندي به 
با   با آهنبري که زیا باال رفته و تعدادي نکیار سفارت آمرویند، از ددیمی نام دانشجویان پیرو خط امام

ارت نفوذ کرده و بدون ند و به داخل سفدی درب سفارت را برریخود آورده بودند، قفل و زنج
نگهبانان، سفارتخانه را، ساختمان سفارت را به اشغال خود «   و نیي و برخورد با مستحفظریدرگ

  92 ».اشک آور همراه بود  که با پرتاب گاز دیاشغال سفارتخانه حدود سه ساعت طول کش. درآوردند
 و سخنگوي آنها ن پیرو خط امامدانشجویاان، اطالعات و روزنامه انقالب اسالمی بر اساس گفته هیک

اندازي ری محافظ سفارت، اسلحه داشتند، تییایدر ه تعدادي از تفنگداران کیگزارش کردند، با وجود
ساعت  ن پرتاب کردند، اما سرانجام پس از سه اینکرده و فقط چند گاز اشک آور به سوي دانشجو

    93 .رت به گروگان گرفته شدند کردند و سپس تمام کارکنان سفامیمقاومت، همه خود را تسل
 اسفند ظهور و سقوط ضد انقالب که کاسه از آش 14 غائله  94 کنندگان کتابمیا تنظام

در موقع اشغال النه «: قلمداد کنند، نوشته اند تر زیان انگجیداغ تر بوده و خواسته اند، مطلب را ه
 تینها  صورت گرفت که در ییاکیاندازي و مقاومت از طرف تفنگداران آمرریجاسوسی سه ساعت ت

 به گروگان ییاکیو جاسوسان آمر. ن در آمدایي سفارت به تصرف دانشجوزیگونه خونرچیبدون ه
  95 ».گرفته شدند
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ار سفارت نصب شد که بر وین، دو پالکارد پارچه اي بر دایه دانشجولیپس از تصرف سفارت بوس
ا و کیت آمرایاعتراض به جنا به منظور ط امامدانشجویان پیرو خ«: ی از آنها نوشته شده بودکیروي 

توطئه  ا، کیش شاه از طرف آمرری و پذمیا را اشغال کرده اکیپناه دادن شاه مخلوع سفارت آمر
ی می رزمد، کارتر می نیخم«: ر نوشته شده بودگیبر پالکارد د. » انقالب اسالمی استهی علدیجد
  96 ».لرزد

  
  علت اشغال سفارت

 ها و هیاشغال سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان آن در اطالعن پس از ایدانشجو
 مین مسلمان دانشگاهها هستایما دانشجو«. کردند نی اعالم ویزی تلوویکنفرانس هاي مطبوعاتی و راد

ه دیرس ی را که ما به آن لی تحلمی گروه خاصی بستگی ندارچی و به همیو خط امام می دانریخود را پ
 و خوي ییتی است و با هر گونه سلطه جوسیلای مکتب ضد امپرکیم  است که اسالنیا میا

اصوال ً اسالم نمی تواند موافق . می شود مخالفت می کند ا اعمال کیتی که از سوي آمرسیلایامپر
   . باشدیی و سلطه جویبه هاي گسترش طلویش

ا بعد از ام. شد مکتب در جهان مطرح کی بهمن در جهان به عنوان 22 و 21ان قبل از ریانقالب ا
 که ظاهرا ً در آغاز دولت انتقالی بود سپس دی جدییاجرا  ارگان کی مرحله با روي کار آمدن نیا

به استقالل  که ما نیانی بجاي عی رفت، شی شد، کارها در جهت عکس پلیبه دولت موقت تبد
. می می روشیپ، روز به روز در جهت عکس و حتی االمکان وابستگی میسی، نظامی و فرهنگی برسایس

در ارگانهاي دولتی . تی که در جامعه هست نفوذ می کندسیرالبینات لایجر ی راحت با لیا خکیآمر
ه با ریت دولت در الجزئیه . می شود سري قراردادها نوشته کی. ا می شوددیعناصر ساواکی پ

ا موضع ضد ت و بسی حرکات در خط امام ننیاکدام از چیه هکیدر حال. سکی مالقات می کندنیبرژ
 از موضع قاطعانه امام در مقابل دانشجویان پیرو خط امامما ... ان نمی خواندشیا تی سیلایامپر
تی سفارت جاسوسی سینویصه تی و سیلایه هاي امپرسیاي جهانخوار به منظور اعترض به دسکیآمر
   .مین برسانای را بگوش جهانشی تا اعتراض خومیا در تهران به تصرف در آورده اکیآمر

کاري که قاتل دهها هزار زن ومرد بخون تیا جهت پناه دادن و استفاده از شاه جناکیاعتراض به آمر
ه هاي نا جوان مردانه اش در سیا به خاطر توطئه ها و دسکیآمر اعتراض به .  مملکت استنیاخفته 

     97 ». مملکتییمناطق مختلف کشور ما و نفوذ در ارگانهاي اجرا
  

ن ای تا پاکه ی که پس از اشغال سفارت به آنان ملحق شده و گفتهنیآقاي موسوي خوئ
اسالمی در محل سفارت انجام گرفت،   که با روزنامه انقالب یی در گفتگو،حرکت آنجا خواهد ماند

 دهن کجی به ملت کیا کی عمل آمرنیاا به شاه پناه داد می دهد، کی وقتی آمردینیشما بب«: گفت
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ا رسما ً از شاه دفاع می کی و امام خواستار اعدام شاه شدند ولی آمراست بخصوص که ملت ان ریا
ن بدنبال خواست ملت و ای گروه از دانشجونیاکه  عی است یب طنیابنابر . کند و به او پناه می دهد

محسوب می  ا کیکه سفارت جزو خاك آمرنیاوي در رابطه با . امام از موضع قدرت حرکت کنند
ري از ای امروز آنان بسنینه بوده است  و همای مرکز النه جاسوسی خاورماکیسفارت آمر: شود گفت

ا را کین تصرف سفارت آمرای با دولت جرایاز ما می پرسند که آ...بردند   نیاسناد و مدارك را از ب
 سفارت را می نمی آمدمیکن  با دولت مصلحت می اگر می خواستمی بگودی بادین گذاشته اایدر م

 بداند تا زمانی که دیا باکیآمر.  اگر دولت می خواست عمل کند، تا بحال کرده بود و ضمنا ًمیریبگ
 نکته را تذکر دهم که چون دولت نیا دیبا.  دادمیندهد، ما هم سفارت را پس نخواه شاه را پس 

ا ما را کیه ترس دارد که آمرشیاست، لذا هم  انجام نداده یبان ندارد و حرکات انقالمیهنوز به ملت ا
کی ندهد ما دی لی کند و به ما گندم و وسادیا تهدکید اگر آمرنیآنان می گو. ربن بست بگذاردد

ان ندارند می دانند که اگر ملتی بخواهد می تواند خود را می؟ چون آنان به ملت امی بکندیچکاربا 
  98. »...نجات دهد

  
  نایانی همه جانبه از عمل دانشجوبیپشت

اري می مداواي بنیه بنا بگفته متخصصکی در صورت-اريمی با به بهانهکیبردن شاه به آمر
 28ا از شاه تلقی شده و احتمال کودتاي کیآمر  تی حما- بودریا امکان پذکیوي، در خارج از آمر

و با حمالت . کرد اد جیی انیري به نفع فرزندش، جو ترس و وحشت در کشور و آقاي خمگیمرداد د
ا از شاه، کی احتمالی آمرتیاي خود، از حماهینگران  و اظهارا و کارترکیی به آمرنیسخت آقاي خم

   .را بوجود آورد  یبجو متشنج و پر التها
 ها و کنفرانس هین در اطالعایپس از اشغال سفارت و گروگان گرفتن کارمندان آن، دانشجو

   :اقدام خود عنوان کردند  علت حین در توضویزی تلوویمطبوعاتی و راد
   . دادمی ندهد ما هم سفارت را پس نخواهلیا شاه را تحوکیا و تا آمرکیبه آمر پناه دادن شاه - 
   .ا مرکز جاسوسی بوده استکی سفارت آمر- 
   .ا دست داشته استکیتان و بلوچستان و خرمشهر آمرسی در اغتشاشات کردستان، س- 
   .       کشور نفوذ داردییا در جامعه و ارگانهاي اجراکی آمر- 
   .سکی مخالف خط امام استنی برژ باهری در الجزریخست وز مالقات ن- 

 می کرد بلکه به تین حماای با تمام قدرت نه تنها از اقدام دانشجوزین نویزی و تلوویراد
 همه جانبه دییمسائل فوق و تأ  و با دامن زدن به دی گردلی تبددانشجویان پیرو خط امامبلندگوي 
در .  کشور را فرا گرفتیب پر التهازیان انگجیاحساسی هن، جو ایی از حرکت دانشجونیآقاي خم

  ،.حزب جمهوري اسالمی انقالب اسالمی،نیي، سازمان مجاهدریاول گروگان گ همان وحله 
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توده، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، سازمان   قم ، حزب هیدادسراي انقالب اسالمی مرکز، حوزه علم
ن ایدانشجو  اسالمی داخل و خارج از کشور، از عمل  خلق و غالب سازمانها و انجمنهاينیمجاهد

راي مخالفت با گروگان ای چنان جوي بوجود آمد که احدي را  99 . کردندتیانی و حمابیپشت
ي براي چاپ به روزنامه بامداد داده ریاي در ذم گروگان گ حتی آقاي خلخالی مقاله . ي نبودریگ

  100 .مقاله را پس گرفت دیبود که با باال گرفتن جو با توسل به تهد
 همه و همه - به جز چند استثناء-هاتیته شده، سازمانها، گروه ها، و شخصخی جو احساسی برانگنیا در  

 آنها شود، بدون فکر و توجه بی نمد کالهی هم نصنیا از دیشا  ایکه از غافله عقب نمانند و نیابراي 
 ها هیببار آورد، طی اطالع ضل براي کشور  معنیا که ممکن است یببه مسائل پشت پرده آن و عواق

انی خود را از عمل بی و پشتتی هاي مختلف و حاضر شدن در تظاهرات مقابل سفارت، حماهیواعالم
   . گذاشتندشیبه نما ن ایدانشجو

ی عمل آنها را بزرگتر از نی وضعی را مشاهده کردند که هم آقاي خمنین وقتی چنایو دانشجو
ی روبرو شدند، نه تنها مانع هر راه حلی شدند بلکه میعظ  استقبال نیم با چن و هدیانقالب اول نام

پشتش به همه جا گرم  ا ً به مانند دولتی که قیدامنه دخالتهاي خود را روز به روز گسترش دادند و دق
   .است عمل می کردند

  
  يریو گروگان گ بنی صدر
 و  گروگانگیرهابه زعم خودعی بود که دولت موقت مخالف عمل آنها باشد چون بنایبط

 نیاآقاي بنی صدر در . سقوط دولت موقت  بود براي یی عمل در واقع کودتانیاکارگزارانشان 
. بود  لیتشک شوراي انقالب لسهي واقع شد، عصر هنگام جریوقتی گروگان گ«: دسیمی نو رابطه

من . د می خواندي را کودتا بر ضد حکومت خوریاعضاي دولت موقت اشغال سفارت و گروگان گ
 و 101 ».گونه بردن را سنت گذاري شومی خواندمنیا نوشته و زیاي ن  باور بودم و سر مقاله نیا بر زین

 آبان با 13سفارت را دارند، روز  شب قبل از اشغال هم که بوي اطالع داده شده بود که قصد اشغال 
و بدون اطالع از . دیع گردناوري خبر اشغال سفارت مثل بمب منفجر شد، وي از وقوع آن مطل

 58 آبان 14 رابطه تا به حال آشکار شده است سر مقاله روز دوشنبه نیاپشت پرده اي که در  مسائل 
: اد اختصاص داد و نوشتدی رونیابه نکات منفی و مثبت  » ا و انقالبکیآمر«روزنامه را تحت عنوان 

جنبه هاي مثبت و  ر گیار مثل هر کار د کنیا. ا را اشغال کردندکین سفارت آمرایوز دانشجورید«
   :ها هستندنیا شیجنبه هاي منف. جنبه هاي منفی دارد

.  راه اقدامهاي رسمی بر روي او باز استنیادولت در دست رهبري انقالب است بنابر 
 حد است، دولت می توانست قطع رابطه کند و نیا ا تا به کیست آمرای عمومی از ستیاگر عدم رضا

نشده است   لیوقتی سفارت تعط.  در داخل و خارج کشور به عمل آورددیرا الزم می دهر اقدام 
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.  آن را بر عهده گرفته استتیا قطع نشود و امنکی داده است روابط با آمرحینی دولت ترجعی
 حتی در مرکز کشور است و تیدولت موقت انقالب از حفظ امن  عجز نیاشغال سفارت دست کم مب

   . نا مطلوب بار استجی امر نتانیابر 
ت عمومی سازگاري وجود ندارد الیست خارجی دولت و تمااین سای امر آشکار می کند که منیا

نی ویزی تلو-ویمصاحبه راد. و بدان رضا داده است  کار آگاه بوده نیاچرا که نمی توان گفت از 
ست ایدر س  دولت هی دارد که اشغال سفارت نوعی اعتراض به روتی حکازین نایدگان دانشجونیانم

ست خارجی مطلوب اینی است که وقتی سدیحال پرس. استکیخارجی به خصوص در رابطه با آمر
   دهد؟رییشود تا آنرا تغ  عمل نمی میت چرا مستقسین

 دولت نیاند و ری می گچینی دولت را به هعی کار دست می زنند، نیاوقتی جانبداران خط امام به 
شرح .  صدمه وارد می کنددی که باییالمللی دولت تا جا  نیه اعتبار ب اقدام بنیامنصوب امام است 

   . امر، زائد به نظر می رسدنیانبار ایعواقب ز
 که با ما رابطه دارند ییاگر دولتها. تسی مسئله کوچکی نزی نایان در دنری سفارتخانه هاي اتیامن

   .ا نخواهد شددی پیب مطلوتیشمارند، وضع ان را مجاز ریاشغال سفارتخانه هاي ا
وي از نظم و ری اعتمادي است، چگونه می تواند پیب و یی اعتنایب حد مورد نیادولتی که تا به 

 دولت در داخل و منطقه خالی از خطر و فیکند؟ باز تضع قانون را در کشور بر همگان الزام آور 
   .تسینبار نایعواقب ز

ه به قصد ساقط کردن دولت انجام دی نسنجایه دی اقدام سنجنیا شود که ریطور تعبنیاممکن است  
 است که اگر مردم نیا آن نیساده تر. رندایشوند بس  که طرح می ییآنوقت سئوالها. گرفته است

است سنتی را  ه اي که ممکن ویه اتخاذ بشود، شوی شنیاتند چرا براي ساقط کردن دولت سیراضی ن
   .فاده کند بگذارد که هر گروهی هر وقت خواست از آن استهیپا

 زیي ندیي جدری گمی طور به نظر می رسد که مراکز تصمنیاا، کیبا اشغال هتل ها و سفارت آمر...  
 کار منع کرد؟ اگر خودي ها نیاران را از گیچگونه بتوان د . ن بوجود آمده استایاز سوي دانشجو

 نیاچگونه می توان از  ودند، مخالفان را جز از راه زور ایي بوجود بری گمیمجاز باشند مراکز تصم
اکتفا »  خوديریغ«ي ری گمیکار باز داشت؟ و وقتی زور در کار آمد البته به حذف مراکز تصم

  102 ».خواهد رساند» خودي«ي ری گمینوبت را به مراکز تصم نخواهد کرد و 
  

ی و نی آقاي خمدییي و تأریسر انجام دولت موقت به علت اشغال سفارت و گروگان گ
 ایاستعفاي مرحوم مهندس بازرگان آمده است و  ی که در متن لی به دالایب دوم خواندن و آنرا انقال

ها نیا  مجموعه ای به استعفاء گرفته شده بود و می که قبال ًً تصمدیآنچه که خود  آن مرحوم می گو
   . ببار آوردزیا ن ر نامطلوب خودجی بود که نتایبر نامناسایکه براي استعفاء انتخاب شده بود، زمان بسزمانی 
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  فصل سوم
  
  

   دولت شوراي انقالب و بنی صدر
  

 رهبر انقالب کرد، میکه مرحوم مهندس بازرگان استعفاي دولت خود را تقدنیابعد از 
 دولت لیتشکحکمی شوراي انقالب را مامور  فت و طی ری وي را پذ1 بار استعفاينیای نیآقاي خم

   2 .کرد
 شوراي انقالب به سرپرستی وزارت امور 58 آبان 17 پنجشنبه آقاي ابوالحسن بنی صدر در جلسه

منصوب شدن به سرپرستی وزارت خارجه هنگام غروب به سفارت   وي قبل از 3 .خارجه منصوب شد
مسأله با آنها به بحث و گفتگو   در اطراف و جوانب مختلف ریا رفت و با رهبران گروگان گکیآمر

ظاهرا . میار همراه آقاي بنی صدر بوددی دنیا در زین نویظارجانب و آقاي مصطفی انتنیا. پرداخت
زات و ایا و گرفتن امتکیفته اند با فشار بر آمرری استنباط می شد که پذنیو گفتگو ها چن ً از بحث 

ان و کمک نکردن به ضد انقالب و ریامور ا شناختن استقالل کامل انقالب و مداخله نکردن در 
   .ي را خاتمه دهندریا، گروگان گکیون کردن شاه از آمرری حداقل بایاسترداد شاه و 

  
 خود را در آن وزارت تی به وزارت خارجه رفت و فعال58 آبان 19آقاي بنی صدر شنبه 

 با حفظ سمت در وزارت امور خارجه به سمت 58   آبان 20شنبه کیوي سپس روز . خانه آغاز کرد
 شد نیاقرار بر  ی و شوراي انقالب، نیورت با آقاي خم با مش4 . منصوب شدزی نیئ اقتصاد و داراریوز

 اي از نماینده را به یئي در وزارت خارجه کار کند و امور وزارت داراریتا حل بحران گروگان گ
 را به یئوي رتق و فتق امور وزارت اقتصاد و دارا. دیدر آن وزارت خانه واگذار نما جانب خود 

 و دیامور جاري وزارتخانه را حل و فصل نما ب خودش ایر غون صراف واگذار کرد تا ددیآقاي فر
وي حل  ها را با وي شور کند و در مواقع ضروري امور را با کمک شنهادیپ و دیمسائل اساسی جد

   .دینما
  

 کردن نقاط  ضعف آن به لیي و تبدریست خارجی را در جهت حل مسئله گروگان گایبنی صدر س
ن از روابط دی برزیاسترداد اموال وي و خاندانش و ن ن شاه و منظور باز گردانده نقاط مثبت ب

 نیامی داد،  ا سازماندهی و کوشش کرد که با استفاده از اشغال سفارت که نشان کیوابستگی به آمر
ان دوران شاه بوده است، ری سفارت بلکه مرکز جاسوسی و مرکز واقعی حکمرانی بر اکیمکان نه 

  : بر محور هاي زیر استوار ساختبرنامه اش را و ا را به چالش بکشاندکیآمر ست استعمار گرانه ایس
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   بر فعال کردن سفارتخانه ها و دادن اطالعات الزم به دولتها و ملتها- 
    دادن اطالعات منظم به مردم جهان براي جلب افکار آنها- 
   که بر آنها رفته بودت و چپاول اموال عمومی مردم و ظلم و ستمیای پرده برداشتن از قتلها، جنا- 
ان و حاکم ریا و دخالتهاي آن کشور در امور اکیان به آمرری پرده برداشتن از روابط وابستگی ا- 

   گرداندن دولت دست نشانده خود بر کشور
 دولتها تیبا مخاطب قرار دادن مردم جهان و جلب افکار عمومی آنها سعی می کرد حما

سان با نیان جلب کند و بدریه ادیانقالب و ملت ستمد ت به نفع ه ممکن اسکیو افکار عموم را تا جائ
برگرداندن  ان و ریا را وادار به استرداد شاه براي محاکمه در اکیفشار افکارعمومی و دولتها، آمر

   .اموال خود و خانواده اش بگرداند
، 7به مردم اروپا، 6، ملت عرب5اکیمهاي خود به ملت آمرایوي به محض استقرار در وزارت خارجه با پ

ست جمهوري اسالمی پرداخته و ای سحی ملتها، به توضنیا و روابط طیشرا ، متناسب با 8اقیبه مردم آفر
. ا خواستار شده استکیم آمرسیلایامپر ان در برابر ریه ادی آنها را از حقوق حقه ملت ستمدتیحما

 اخالقی ملتهاي مورد خطاب، صیی و خصاخیمها با توجه به روانشناسی، حافظه تارای پنیامحتواي 
خوانندگان می توانند به متن آنها مراجعه . نده مطالب آموزنده، ارزنده و مهمی استریدر بر گ 

   9.کنند
 ارتباط جمعی و سفرأي کشورهاي لی وساقیمهاي فوق به زبانهاي مختلف ترجمه شده و از طرایپ

 29 تهران روز سه شنبه می مقییاقیاي آفرسفراي کشوره. است ا کرده دی تهران انتشار پمیمختلف مق
م به ملت ایبنی صدر پ  با آقاي بنی صدر سرپرست وزارت خارجه مالقات نمودند و آقاي 58آبان 
   10. کردمیا را به آنان تسلقیآفر

  
   ییاکیت آمرایبهم زدن سفر ه

ا و کی شوراي انقالب رمزي کالرك دادستان سابق آمربیا و تصوکی دولت آمرشنهادیپبه 
ا قرار بود براي مذاکره در باره کیجاسوسی سناي آمر ه ضد تیر از اعضاء برجسته کملیم مایلیو

امور خارجه با   رابطه وزارت نیا در 11.دنیایا به تهران بکیاسترداد شاه و گروگان هاي سفارت آمر
ان می ری به ااکیتی از طرف دولت آمرای شوراي انقالب هبی اي اعالم کرد که با تصوهیصدور اطالع

   12.شوراي انقالب و دولت جمهوري اسالمی مذاکره کنند  تا با مقامهاي دیآ
   : را ممنوع اعالم کردیئاکی اي، مذاکره با مقامات آمرهیی طی اطالعنیآقاي خم

  
  میبسم اهللا الرحمن الرح« 

جانب نیامده و با  دارند به قم آمیان هستند و تصمریه کارتر در راه اژیدگان ونیااز قرار اطالع نم
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ا  که با نگهداري شاه اعالم مخالفت آشکار با کیدولت آمر انم متذکر شوم دیلذا الزم م. دنیامالقات نم
ان محل ریدر ا ا کیر، آنطور که گفته شده است سفارت آمرگیان را نموده است و ازطرفی دریا

ه و ژیدگان ونیا وجه براي نمچی نهضت مقدس اسالمی، لذا مالقات با من بههیجاسوسی دشمنان ما عل
   :نیاعالوه بر 

   .دنیا با آنان مالقات نمدیـ اعضاي شوراي انقالب اسالمی بهچوجه نبا1 
   . از مقامات مسئول حق مالقات با آنان را ندارندکیچیـ ه2 
 دهد لیان تحوریمان را به ازی ملت عزکی دشمن شماره نیاا شاه مخلوع، کیـ اگر چنانچه آمر3 

بردارد راه مذاکره در موضوع بعضی از روابطی که به نفع ملت   جاسوسی بر ضد نهضت ما دست از
    .است باز می باشد

  ینیروح اهللا الموسوي الخم
  13 »58شانزدهم آبان 

  
ان ریا در راه اکیدگان آمرنیا، نمهیی آشکار است، هنگام صدور اطالعنی آقاي خمهیه از اطالعکیبطور

در . شوراي انقالب  و وزارت خارجه صورت گرفته است  بیت با تصوئی هنیابوده اند و سفر 
وزارت خارجه قائل  ي براي شوراي انقالب و زیی با عمل خود نشان داد که پشنیت آقاي خمقیحق
   .تسین

  
   تیشوراي امن

ي به تالشهاي گسترده اي جهت ری المللی کردن بحران گروگان گنیا براي بکیآمر
 18 سازمان ملل، روز جمعه تیا، شوراي امنکیآمر با تقاضاي . خود دست زدآزادي کارکنان سفارت 

 خود را از قیعم  اي نگرانی هین با صدور اعالمای داد که در پالیتشک، جلسه محرمانه اي 58آبان 
ا در کی اظهار داشت و خواستار آزادي هر چه زوتر گروگانهاي آمرییاکیلماتهاي آمرپیبازداشت د

   .ان شدریا
ان طبق ضوابط ریا در اکی آمرکیلماتپی که پرسنل دمی می کنهی ً توصای گفت قوتی شوراي امنسیرئ
 می هیکل سازمان توصریوي اضافه کرد که به دب. شوند  درنگ آزاد یب المللی، نیفته شده بریپذ
   . موضوع استفاده کندنیا از امکانات و نفوذ خود براي حل میکن

   14.فتای انتشار دینجامامحرمانه که دو ساعت بطول  جلسه کی فوق بدنبال هیاعالم
ان براي محاکمه و برگرداندن ری شاه به امی و تسلتیآقاي بنی صدر در وزارت خارجه براي موفق

 خنثی کردن اقدامات زیان خارج کرده اند، و نریاز ا اموال و ثروتهاي وي و خانواده اش که 
             ه، قدم به قدم آنها را به اجراءدیمه تدارك دي را همراه با برنادیلماسی جدپیا، دکیآمر
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   .می گذاشت 
سی وزارت خارجه شرکت کرد و ابتداء ای آبان در جلسه معارفه اي با کارکنان رشته س20شنبه کیوي 

 فاطمی آغاز کرد و سپس اهداف نی حسدیاي به روح دکتر س سخنرانی خود را با قرائت فاتحه 
م که دیشن«: گفت وي ضمن سخنرانی . ن را مورد بحث و بررسی  قرار داداری ادیلماسی جدپید

وقتی . اي بشر دوست به او اجازه داده اندهیائکی بوده آمرضیا گفتتند که چون شاه مرهیخبرگزار
 است از معالجه اش مانع نمی شدم، احساس نکردم که ضیمی گفتند شمر مر که اگر نیام، با دیانرا شن

 ملتی را کیکه نیای کی بوده، لیدو دل بردن او به آنجا براي . ا برده اندکیجه به آمراو را براي معال
که او را تحت نظر داشته باشند تا اسرار را فاش نکند و اگرهم مرد در نیار گی کنند، و دریتحق

   .دریخاموشی بم 
ودتاي ورند کاید بای المللی است، بنی کار بتی جناکیا شک دارند که او هیائکیاگر آمر

دکتر (ان ری خورده اریار و تمی خارجه بریورند وزایب د ای مرداد را که خود در آن دست داشتند، ب28
 نیاشما که از  . بارانش کردری برد و تریان تدیرا که شاه اورا با بالنکارد به م)  فاطمینی حسدیس

د، بازپرسی که می شود  است، باشضی مردی، شما می گوئدی ودر آنها دست داشته ادیسوابق خبر دار
اگر . می می دهلیتشک المللی نی دادگاه بکیو هر وقت بازپرسی تمام شد   زبان هم ندارد؟ ایکرد، آ

او محکوم شد، آنوقت می شود  نتش معلوم شد و ایو اگر خ. شدینتی انجام نداده ببرایمعلوم شد خ
 دارد، شما چه تی کسی انسان که چهدی ددیو آنوقت خواه. ار استمی محکوم بنیاتقاضا کرد که 

   .دی بدهتیکه به ما درس انسان  دیکسی هست
ا فرار کینت کرد و بعد به آمرای که راه فساد بسته شود، اگر معلوم شد که می توان خمیما می خواه

شما می . نت می شونداید و همه داوطلب خریاوج می گ کرد و پولهاي دزدي را خورد، فساد 
 مرکز خواهم میمق من از تمام سفراي ... نت ادامه دهندایباشد تا نوکرانتان به خ راه فساد باز دیخواه

   15». شاه موافقت کندمی فشار قرار بدهند تا با تسلریا را زکیخواست که دخالت کنند و آمر
سی ایان مشخص کرد و از همه کادر سری ادیلماسی جدپیآقاي بنی صدر شش هدف براي د

 16جمعی خواست که در جهت تحقق اهداف شش گانه ستگاههاي روابط ان و دریسفارتخانه هاي ا
   .ري رسانندایوي را 

  
   تی شوراي امنلیتشکتقاضاي 

 نیان و مخالفت بری حساس اتی وضعحیی مالقات کرد و با تشرنیآقاي بنی صدر در قم با آقاي خم
ب جهت رفتن به  شوراي انقالبیموافقت وي و تصو ي و با جلب نظر و ریالمللی از گروگان گ

سرگشاده اي به  ، در نامه اي 58 ابان 22ان، سه شنبه ریرك در صورت موافقت با تقاضاي اویوین
   :در نامه آمده است.  کردتی جلسه شوراي امنلیتشککل سازمان ملل، تقاضاي ری دبمیکورت والدها
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  مزیکل عزریدب« 
دگان نیا شما افکار نمقی که از طرهددی جانب فرصت منیاان به ری شما براي آمدن به اشنهادیپ

ت میا به هر قکیی جلب کنم که دولت آمرتینسبت به واقع کشورهاي جهان و سازمان ملل متحد را 
   :ستنیات قی اطالع نگاهدارد و آن حقیبا و جهان را از آن کیمی کوشد آمر

الت ایت ا دولمی شاه تحت اداره مستقمی تا سقوط رژ1953ان کشوري است که از کودتاي ریا
.  رفته استشیر پایاقتصادي و اجتماعی و فرهنگی بس سی و ایا در جهت انحطاط سکیمتحده آمر

ت ای حریبه مس  مرگ را ری مسشی و با انقالب خودی دکیوجدان آگاه مردم ما زمان سقوط را نزد
 و لیصدها دلا با استفاده از پوشش سلطنت شاه سابق کیبر تداوم و اداره کشور توسط آمر.  دادرییتغ

 وقت سیا و دالس رئکی جمهور وقت آمرسینهاور رئزیخاطرات آ،ن آنهمه ایم از. مدرك وجود دارد
.  را به خاطر شما می آورمسی انگلریوز ن نخست دی و اای و خاطرات عامالن سایسازمان مخوف س

وزي ریپ  کننده در نیی به عنوان عامل تعدی به تردمیان از تصمری روانشناسی مردم اریینهاور از تغزیآ
   ...د می کندای بر ضد حکومت قانونی دکتر مصدق ایکودتاي س
    کل ریآقاي دب

ا صداي کیک که در کشوري که مدعی داشتن دمکراسی است سانسور نمی گذارد ملت آمرنیا
ا، کی دولت آمرسی اگر رئای آمیما می پرس. دیمنعکس کن  صدا را در جهان نیات را بشنود، شما قیحق

 ،نگاه می داشت  کشور نیاان می آورد و در بانکهاي ریثروتهاي آن کشور را غارت می کرد و به ا
اندازي به روي مردم را صادر می کرد و در ریا بر خالف قانون دستور تکی دولت آمرسیاگر رئ

 شما دستور ای پرسش که آنیاچند هزار تن را می کشت و در پاسخ   خرداد 15روزي مثل 
کنم و بدنبال آن زندانها را به  ، می گفت بله و بدان افتخار می دی به روي مردم را داده ااندازيریت

 می کرد و در سال آخر حکومتش در همه شهرهاي کشور دست به لی شکنجه تبدایمحل اعدام 
ان قرار می ری اهیا خود را تحت الحماکی دولت آمرسیان می آمد، اگر رئریو بعد به ا کشتار می زد 

را در دست او قرار می ..... دستگاه قانون گذاري و  سی و اقتصاد و ای سسیر ارتش و پلای ، و اختداد
 دیان بگوریا فت که دولت ریا می پذکی آورده می شد، ملت آمرایت خیان می گرریداد، و بعد به ا

   ....ه دار می کند؟ حی دولت جانی و خائن و فاسد، غرور مردم ما را جرسیاسترداد رئ
  کلریقاي دبآ
 شما نی سنگتیاما مسئول. ها و فقر خود ندارند از دست بدهندریي جز غل و زنجزیملت هاي ما چ...  

 ما ساده شنهادیپ.  افکندهی که جو جنگ بر جهان سادیآن گرد ت مانع از میحکم می کند که به هر ق
   :و کامال ً عملی است

د و ری مرتب بر آن را بپذجیان و نتاریسابق ا شاه تیگی به مجرمدیا دست کم رسکی دولت آمر-1 
   .ان محاکمه شودری در ادیسابق با  شاه میهمان طوري که به تکرار گفته ا
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ا منتقل کرده اند به دولت کی سابق به آمرمی را که او و خانواده و سران رژییاهی اموال و دارائ-2 
   .ان باز گرداندریا
   ت؟سی نتیا و همه بشرکی اعتالي معنوي ملت آمر عادالنه و به سودشنهادیپ دو نیا ایآ

ا، جهان را در جو جنگ فرو می برد، و دولت جمهوري اسالمی کی امر که دولت آمرنیابا توجه به 
 تی جلسه شوراي امنلیتشکد، تقاضاي نیجهان را در خطر می ب  خود و منطقه و تیان صلح و امنریا

 از خواست به تیحما محترم سازمان ملل متحد در مقام  کل ری دارد که دبدیانتظار و ام. را دارد
 خصمانه را هیا اقدام الزم را به عمل خواهد آورد که آن دولت روکی ملت نزد دولت آمرکیحق 

   .دریحقه ما را بپذ رها کند و تقاضاي 
   . برد سپاسگزار استدیان از مساعی که بکار خواهریدولت جمهوري اسالمی ا

   17». ابولحسن بنی صدربا احساسات دوستانه
  

 شورا چهارشنبه  نیا، اعضاي تی اجالس شوراي امنلیتشکان مبنی بر ریبدنبال تقاضاي ا
ان را مورد بررسی قرار داده و ریخصوصی خود تقاضاي ا  در مذاکرات 58 آبان 24 و23 18و پنجشنبه
فتند و ری خود نپذهیاجالس  لیتشکان را براي ری تقاضاي اتین آن، اعضاي شوراي امنایپس از پا

ه گروگان کیان در حالری در مورد وضع اتیا اعالم داشت که با هر نوع بحث شوراي امنکیآمر
   19.اند  بشدت مخالفت خواهد کرد  آزاد نشده شیها

ان و نامه ری متعهد از تقاضاي اری کشورهاي غتیان و حماری اکیلماتپیسپس با کوششهاي گسترده د
 پاکستان را فرا گرفت و ییاکیپس از آنکه تظاهرات ضد آمر  ،ل سازمان مللکریدولت پاکستان به دب

 20انه اي در آمدریصورت و ه شد و سفارت به دیا در آن کشور به آتش کشکیسفارت و مؤسسات آمر
 دیتر خواهری، بطوري که کمی د21 کردتی حماتی شوراي امنلیتشکان مبنی بر ریو از تقاضاي ا

   .ان شدندری خواست امی تسلتیمنوشوراي ا ، کارتر دید
  

  جانبنیاسفارت و 
 ریا و به گروگان گرفتن کارکنان آن، قدم به قدم در گکیان با اشغال سفارت آمرریا

 حاکم تیی و روحاننیانی آقاي خمبیپشت ها بوجود آورده  و با ریبحرانی شده بود که گروگان گ
 هاي کشور و یئ در ابتدا با بلوکه کردن دارا که،ا کرددیبصورت بحرانی همه جانبه وجهانی ادامه پ

سی، کشور را بطرف جنگی همه جانبه و ناخواسته می ای اقتصادي و سپس انزواي کامل سمیتحر 
ان را در بر می گرفت، از روي ریي که منافع اریگروگان گ فتن ایهر راه حلی براي خاتمه . دیکشان

. نقش برآب می شد ی نین و آقاي خمایانشجو دتوسطه شده دی تدارك دشی طرح از پایجهالت و 
ش سرپرستی وزارت خارجه تا حل بحران ریی و پذنیآقاي بنی صدر پس از گفتگو با آقاي خم
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. ی ها به گفتگو پرداختنین و آقاي خوئایدوم به سفارت رفت وبا دانشجو ي، براي بار ریگروگانگ
ن ایمختلف که با شوراي دانشجو بحث هاي پس از . می همراه وي بودزین نویجانب و آقاي انتظارنیا

ه آقاي بنی صدر با آقاي کیفتند در صورترین پذایی ها انجام گرفت سرانجام، دانشجونیو آقاي خوئ
   .مسئله را حل و فصل کند، انها به آن گردن خواهند گذاشت ی نیخم

که نیامختلف و از جمله  بار در فاصله کوتاه به بهانه هاي نیفته شده، چندریذبا وجود قول و قرار پ
آقاي بنی صدر هم براي گرفتن بهانه .  تعهد زدندری، زمینداشت ی نی شما با آقاي خممیما خبر از تصم

با آنها در تماس باشم و  جانب را به آنها معرفی کرد که دائم در سفارت نیااز دست آنها، طی حکمی 
متن حکم آقاي بنی  صدر .  بخشمعیامور را تسرر برسانم و گیدکینظرات آنها و بنی صدر را متقابال ً ب

   :است  شرح نیبد
م آقاي محمد جعفري معرفی می شود که دائم با شما در تماس باشد وهر وقت زیبرادران عز« 

 داده یبیالبته ترت. دین بگذارایان در مشیگردم با ا جانب از آن آگاه نیا دیدی بود که الزم دیبمطل
شما  ان به اطالع شیه الیترس داشته باشند که هر وقت کاري بود وسان تلفنی در دسشیشود که ا

   .برسد
  ابوالحسن بنی صدر

   )2وست سند شماره یپ(     »28/8/58 
  

جانب همان روز به سفارت رفتم و پس از معرفی خود و صدور مجوز بدرون سفارت به نیا
نامه را گرفت و به ) یبوها نیشمس الد (22شمس در آنجا آقاي .  شدمتیاق روابط عمومی هداتا

 از 23دامادي ریم  همان نامه که فتوکپی آنرا به من باز گرداند، آقاي ریشورا برد و پس از بازگشت ز
   )3ست سند شماره ویپ(         .د روزها در اتاق روابط عمومی باشندنیایان بشیا: طرف شورا نوشته بود

عمومی ماندم وهر چه بنا بود بفهمم،  و در اطاق روابط رفتم  سه روز به سفارتایدو 
ند چرا و چه شده دی، پرسدی کار معاف کننیا آمدم و به آقاي بنی صدر گفتم ، لطفا ً مرا از . مدیفهم

ان بنا ندارند که بحران نیاپاسخ دادم بطوري که استنباط کرده و بر من روشن شده است، . است
ند، ری نگمیندگان پشت پرده است و تا آنان تصمي حل بشود، و امور در دست اداره کنریگروگان گ 

   . مورد استیب بودن من در آنجا نیاتند و بنا بر سین ن مستقال ً قادر به انجام کاري ایدانشجو
 را براي آنها ارسال ریداشت زایه بود دیچند روز بعد که کارد به استخوان آقاي بنی صدر رس

   :داشت
جانب نیا قبول شد که حرف حرف امام است و 24اي موسوي شب اول آمدم انجا ودر حضور آق-1« 

 طبق قرار در نیابنابر.   گفتند بلهمی شد همه اجرا می کنمیتصم م پس هر چه با امام دی پرسدیبا تأک
   ؟             دی کنتیرعا  قرار را نیابار هم نشده است کیو شما  . میری بگمی با امام تصمدیمسائل با
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   .دی در شورها شرکت کند که هماهنگی باشد نکرد25جانیا در دیفرست نفر بکی گفتم -2 
   . همکاري نشدچیان هم هشی آقاي جعفري را معرفی کردم در آنجا باشند، با ا-3 
 تیجانب در مأمورنیات نمی خواهند می قچید عده اي در خارج هستند که به هنی می گو-4 

من . اي در جمع شما دارند مشکل می تراشند   عدهقیاسترداد شاه سابق موفق بشوم مدام از طر
 دیبدان و خط امام ریم و نمی توانم بفهمم چطور می شود شما خود را پری امر را بپذنیانمی خواهم 

  ؟دیگونه شور ندهچیو تن به ه
ن ای با شما در ممی مستقدی مسائل را بانیا و بعد از دی اگر از قول و قرار شب اول عدول کرده ا-5 

 رها می ای بکار ادامه می دهم و ای معلوم باشد، آنوقت فیتکل  تا دی مسئله را هم حل کننیا .گذاشت
   .کنم

 تماس گرفته اند و قرار شده 26نی حاج احمد آقا با آقاي موسويعی طبق قرار شب اول، قم -6 
 اطالع زیآنها نند و به نیه صلح بتوانند گروگانها را ببزیجا لندي برنده ریا و اکیاست عضو کنگره آمر

 ایماند که   راه نمی نیاجانب جز نیابراي . دی راه نمی دهدیک شما می گوئنیا. داده شده است
 خود موافق قرار و عهد شب اول می و در تصمدیري کنایه ام فیبرادرانه از شما بخواهم مرا در وظ

   )4ست سند شماره ویپ(       27».ن بگذارمایت را با مردم در مقیحق  ناچار ای و دی نظر کندیتجد
 آبان 18 جمعه دانشجویان پیرو خط امام شده به کشور از طرف لیدر دنباله جنگ تحم

گونه ابزار نظامی و اسلحه قطعات  الت متحده اعالم کرد، فروش هر ای، دولت ا)79 نوامبر 9 (58
  28.ان را ممنوع کرده استریکی به ادی

ا گرفت و کی به قطع صدور نفت به آمرمیتصم) 79نوامبر  13 (58بان آ 22شوراي انقالب در جلسه 
 شوراي انقالب مبنی بر قطع صدور هیعادي خود را قطع کرد و اطالع ن برنامه ویزی تلو30/22ساعت 

ن هاي ویزی تلوقی شخصا ً از طر23  ی کارتر در ساعت می و هم زمان ج29.ا را انتشار دادکینفت به آمر
 قبال ً در شوراي 30.ان فوري قطع شودری نفت از ادیستور داده است خروز دریا اعالم کرد، دکیآمر

 بحث یئاکیان از بانکهاي آمرری هاي ایئا و خارج کردن داراکیانقالب در باره قطع نفت به آمر 
ن نفت از دیا مبنی بر خرکی آمرمیا وتحرکینفت به آمر  قطع اعالم شدن حال همزمان. شده بود

مطلع شده و  ان ری امی ها از تصمیئاکی چگونه آمرایکه آ.  بودزیوال بر انگا سئکیه آمرلیان وسریا
 و یئاکیان از بانکهاي آمرریه در مورد اعالم خارج کردن پولهاي اژی دستی کرده اند؟ و بوشیپ

 مسئله و پاسخ سئوال فوق در بخش جنگ در جبهه اقتصادي باز نیا به . اکیه آمرلی آن وسفیتوق
   .خواهم گشت

  
ان ری هاي ایئ دارافیا دستور توقکی جمهور آمرسی، کارتر رئ)79 نوامبر 14 (58 آبان 23ارشنبه چه

   31.ا را صادر کردکیدر آمر
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ا در تهران را توسط کیي و تصرف سفارت آمرری، پارلمان اروپا گروگان گ58 آبان 25جمعه 
 تین توسط آای اقدام دانشجوکهنیا سی متفقاازایعمده س چهار گروه . انی محکوم کردرین اایدانشجو
 در 32.کردند  المللی، اعالم نی حقوق بشري و بیئمی شود آن را نقض استثنا انیبیی پشتنیاهللا خم

ا صحبت می کرد ضمن کین کار آمروی، کارتر که در اجالس فدراس58 آبان 25نی عیهمان روز 
 کیان ریاشت اقدام ابعنوان راهی جهت حل و فصل مناقشات، اعالم د ت سیمحکوم کردن ترور

 سی کارتر رئ33.ا دانستکیآمر ان را مسئول جان گروگانهاي ریتی است و دولت اسیعمل ترور
ست ای، پس از مالقات با مشاوران ارتش و س)79 نوامبر 21 (58 بهمن 30ا، چهار شنبهکیجمهور آمر

ر توسل به اقدام  بانیاولان داد و براي ری الحنی به ادی، اخطار شددیخارجی خود در کاخ سف 
مبنی بر محاکمه گروگانها را عملی سازد، مطرح   خود دیی تهدنی اهللا خمتیه آکینظامی در صورت

مواجه خواهد  ا فشار آورد، با اقدام نظامی کی به آمرنیاش از یبساخت و اعالم کرد در صورتی که 
   34.شد
واکنشهاي جهانی در پی داشت که ا کی نظامی آمردیا و تهدکیان در بانکهاي آمرری پولهاي افیتوق

   .تر به آنها پرداخته خواهد شدریکمی د
  

  يریبرنامه بنی صدر براي حل بحران گروگان گ
 و عامالن و آمران پشت پرده دانشجویان پیرو خط امام قیبه هر حال ، جنگی از طر

ي که بخشی اقدامات گسترده ا ا، دست به کی شده بود و دولت آمرلیان تحمریي به اریگروگان گ
 اسارت هینایان و بری اهیی عراق عللیان زد و سرانجام به جنگ تحمری اهیاز آن از نظرتان گذشت عل

   . منتهی شدریالجزا بار 
 در جهت حل مسئله گروگان یئ اقتصاد و داراریآقاي بنی صدر سرپرست وزارت خارجه و وز

 شده لی جنگ تحمنیاوزي در ریدانست و براي پ ان می ریي که آنرا بدرستی بالي جان اریگ
   .سی و اقتصادي استوار ساخته بودایبرنامه خود را در دو جبهه س

 و عیا چنان سرکیان و آمرریي و رابطه خصمانه اریحوادث در رابطه با بحران گروگان گ
 بحران کیي عمال ً به ریست و بحران گروگان گویپ ی بوقوع می عی مترقبه بود که هر روز وقاریغ

 تیان حماریمواضع ا ري از کشورها از بعضی از ایه بسکیبا وجود.  می شدلی و منطقه اي تبدجهانی
می کردند، اما بدون استثنا ً نگهداشتن گروگان ها و محاکمه آنها به عنوان جاسوس را محکوم می 

خاذ عملی سته ودر هم ادغام شده بود چنانکه اتوی همه جانبه بهم پزی بحرانی ننیچن مقابله با . کردند
رو جداکردن مقابله با بحران به دو جبهه نیااز  ر را بهمراه داشت و گیطرف، تقابل عمل طرف دکیاز 
اال،   است و میاد عظدی در آمدن آن رویئه شناساطیسی و اقتصادي فقط به منظور بهتر به حایس

   .ی، همه با هم بودنیی و دخیسی، نظامی، فرهنگی، تارایجنگ، جنگ اقتصادي، س
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   سیای جنگ در جبهه س-1 

ا از کیسی در مرحله اول در جهت فشار وارد کردن بر آمرایبرنامه بنی صدر در جبهه س
ه با جلب نظر و بدست ژیات حق طلبانه و بوغیتبل لماسی و پیي امکانات مختلف دری بکارگقیطر

وارد کردن  ي  برایئ و اروپایئاقی متعهد، کشورهاي اسالمی و آفرریآوردن موافقت کشورهاي غ
ان ری اتیان استوار بود و در مرحله دوم نشان دادن مظلومریا به قبول خواسته هاي به حق اکیآمر

 28 یئاکی آمر- سی که با  کودتاي انگلییاکی وابسته آمرمیه رژلیملت وس  رفتن حقوق حقه نیو از ب
 نیحلهاي مناسب در جهت تأمراه  ا کردن دی شده بود و سرانجام با پلیان تحمری بر ملت اایمرداد س

 شوراي انقالب و بیی و تصونیمنافع و حقوق از دست رفته گذشته با همراهی و موافقت آقاي خم
   .فتایي خاتمه می ریگروگانها بحران گروگان گ آزادي 

  
موافقت آقاي   شوراي انقالب وبی امور خارجه با تصوریه خاطر نشان شد وزکیهمانطور

 براي مطرح کردن تی شوراي امنلیتشکتقاضاي   کل سازمان ملل، ریدبی طی نامه اي به نیخم
تقاضاي حقه  ش ری خصمانه و پذهیا به رها کردن روکیان و وارد کردن آمرری عملی وبه حق اشنهادیپ

 گفته شد، آقاي بنی صدر جمعه شیان را خواستار شد و عالوه بر اقداماتی که در صفحات پریملت ا
ی مالقات و در مورد مذاکره با مقامات سازمان ملل و آزادي زنان و نیخم  آقاي  در قم با58 آبان 25
   :گفت ه پوستان گفتگو کرد و پس از مذاکره در مصاحبه اي کوتاه ایس

ان مسافرت ریان را قبول کنند، می توانند به اری اتیا حقانکیچنانچه سازمان ملل و مقامات آمر« 
   35».کنند

تند را صادر سیهپوستانی که جاسوس نای دستور آزادي زنان و س58 آبان 26ی روز نیسپس آقاي خم
   :شرح است  نیی بدنیمتن دستور آقاي خم. کرد

ی ها و برادران و خواهران دانشجوي محترم ساکن در مرکز نیجناب حجت االسالم موسوي خوئ« 
بر ضد نهضت ا و اشخاصی که کیجاسوسی به اسم سفارت آمر ا، مرکز توطئه و کیجاسوسی آمر

ات دامنه غیات و تبلدیتهد تند، سی المللی برخوردار ننیسی بایاسالمی ما توطئه نموده اند از احترام س
 دی نظامی او عاقالنه است و نه تهددیي نزد ملت ما ارزش ندارد، نه تهدزیا بقدر پشکیدار دولت آمر

ان می کند همه دولتها چشم  اشتباه دارد و آن که گمکی است، کارتر تیواجد اهم اقتصادي او 
براي خودش هم روشن خواهد شد و   اشتباه بزرگ بزودي نیاتاده اند و سیبسته به خدمت او ا

ان به عمل ری النه جاسوسی در انیاان بپاخواسته که نگذارد ریملت ا.  مشهود استزیه آن نعیطل
ما برده غیاسترداد آنچه به خود ادامه دهد و تا استرداد محمد رضا پهلوي براي محاکمه و   نیننگ

ن براي آنکه کیبحال خود باقی خواهند ماند ل  جاسوسان حرفه اي نیا النه جاسوسی و نیااست 
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ا به کیآمر ه پوستان که عمدتا ً در تحت فشار و ظلم ایه اي قائل است و سژیاسالم براي زنها حقوق و
 به آنان در صورتی که جاسوسی آنها ثابت ان آمده باشند نسبتری بطور الزام به ادیسر برده اند و شا
   .   دی دهفینشده باشد تخف

 لیت به وزارت امور خارجه تحوسیه جاسوسی آنها معلوم نکیه پوستان و زنانای، سزین عزایدانشجو
 را نمی دهد، لذا هیان اجازه آزادي بقری افیملت شر. دنیانم ان اخراج ری که فورا ً آنها را از ادیده
   .مکیعل ا به خواست ملت عمل کند والسالم کیبازداشت هستند تا دولت آمرران در گید

   58 آبان 26 – 99 ذي الحجه 26 
   36».ینیروح اهللا الموسوي الخم

  
 دیایی در خواست کرد، به تهران بنیاز آقاي احمد خم« فرمان آقاي بنی صدر نیادر پی 

آنها را تا .  گرفتهلین خارج گردند، تحواریا ه پوستانی که قرار است از ایتا کارمندان زن و س
نفر   13 38 اقدامات جمعا ً دو روز متوالینیا سرانجام در طی 37 ».دنیاوزارت خارجه همراهی فرم

   . شدندشی گروگان آزاد و راهی کشور خودی از قییاکیه پوست آمرای س وزن
 جلب کرد و بعضی ها آنرا  عمل به عنوان، عمل انساندوستانه در سطح جهان نظرها را به خودنیا

 در آنها جوانه دی امنیا تلقی کردند و ریکاران گروگان گ نشانه اي از به سر عقل آمدن دست اندر 
عنوان شدن  اما با . ا خواهد کرددیان خاتمه پریي به نفع اریزد که سرانجام بحران گروگان گ

 یئاکیت محاکمه جاسوسان آمری و مسابقه و ضرورنیمحاکمه گروگانهاي جاسوس از زبان آقاي خم
 داده شود، در حیلماسی توضپی دقیسپس کوشش شد از طر. بدل کرد ی خبر را به تلخی نیریش

د و ریمحاکمه صورت بگ ان توجه نشود، ممکن است که ری به در خواستهاي به حق اهیکصورت
   . از تندي مسئله کمی کاسته شدقیطرنیبد

مهاي ایا، اروپا، و عرب با پقیا، آفرکیقرار دادن ملتهاي آمرلماسی و مخاطب پی دقیبنی صدر از طر
کل ریان که از دبری برخواسته هاي عملی و بحق ادیاصرار و تأک ان و ری مواضع احیخود و توض

ان در سر تا سر ریلماتهاي اپید  سفرا و نیمها در بای پنیاسازمان ملل هم خواسته شده بود و با پخش 
   . ان رفته است آگاه می ساختری از آنچه بر سر اجهان، مردم و دولتها را

 شدند، آقاي تی شوراي امنلیتشکان از ری ها مانع درخواست ایئاکیه آمرکیبا وجود
 نیغرب هم«: ا و غرب گفتکیاعتراض به آمر  در 58 آبان 24 خیی در سخنرانی خود در تارنیخم

می  آن جانی مطلق را می برند نگه ت می کنند و ایقدر جنانیا که دیاست که شما مالحظه می کن
 ملت مظلوم گوش نمی دهند و نمی گذارند که کیانی می کنند و به حرف بیدارند و از او پشت

   39». می کنندفیرا دزدان سر گردنه غارت می کنند و توق ان ریپولهاي ا.  شودلیتشک تیشوراي امن
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ان، ری کوششهاي همه جانبه و مختلف ا شدند،تی شوراي امنلیتشک ها مانع یئاکیبا وجودي که آمر
ان و ری اقتصادي امیه بعد از تحرژیبو. ملتهاي مختلف آشکار کرد  دولتها و نیکم کم اثر خود را در ب

 به خصوص یبکشورهاي عر ا، کیه دولت آمرلی وس بهیئاکی هاي کشور در بانکهاي آمریئ دارافیتوق
ستی ای سنیا داراي چنکی فکر افتادند که آمرنیاا به وحشت افتاده و به کی اقدام آمرنیااز 

 هیتجاوزکارانه اي است که هر گاه بخواهد حتی به بهانه هاي کوچک، سرما استعمارگرانه و 
ان عرب، اقدام کارتر مبنی بر مسدود ریوز  هی اجالس اتحاد40.ر را به خطر می اندازدگیکشورهاي د
عالوه بر   دولت شوروي 41. مورد انتقاد قرار داد رایئاکیان در بانکهاي آمرری هاي اهیکردن سرما

، 42ان جانبداري می کندری به تقاضاي اتی شوراي امنلیتشککه خاطر نشان ساخت که از نیا
ان را نمی ریا در اکیشوروي اجازه دخالت نظامی آمر: کشور گفت  امور خارجه آن ریو وزگیگروم
   43.دهد

  
ا به راه افتاد، کی اقدامات آمرهیمی تظاهراتی عل اسالریدر بعضی از کشورهاي اسالمی و غ

 58 بهمن 30ي در رینظامی براي حل مسئله گروگان گ ا و توسل به اقدام کی آمردیه بعد از تهدژیبو
را فرا گرفت و   سر تا سر پاکستان یئاکی، و حمله مسلحانه به خانه خدا، موج تظاهرات ضد آمر44

   45.ه شددین به آتش کش در پاکستایئاکیسفارت و مؤسسات آمر
ا کیات آمردیانی خود را در قبال تهدبی جنبش آزادي بخش معتبر جهان پشت16 ، 58از سوم آذر 
ان ری از اتی در حماریالجزا:  اظهار داشتری الجزاریسف  نیاول خی تارنی و در هم46.اعالم کردند

    47.ي به خود راه نمی دهددیگونه تردچیه
  

  می سازمان ملل متحد مجمع عموسیپاسخ به رئ
  

                  مجمع عمومی سازمان ملل ، به وي سی، در پاسخ به رئ58 آذر3 خیآقاي بنی صدر در تار
   :دسیمی نو

ی می جمهور وقت آن کشور، کودتا کرد و رژسینهاور رئزی آحیان به اقرار صرریا در اکیآمر... « 
رفتار . گاه لب به اعتراض نگشودچی سازمان ملل ه کرد، ولیتحم ر فاسد به ملت ما ایسخت خشن و بس

جامعه «کننده آن سازمان و  س ویتلقی شد و سکوت مأ» امر داخلی«ان ری شاه سابق با مردم امیرژ
   .اران زمان رها شدکینای خنیملت ما در چنگال بزرگتر»  الملل متمدننیب

  سیآقاي رئ
 نیاان باور کند که در ری است ملت الیل متحد ما سازمان ملایفتن شاه سابق و بازتاب آن آریپذ...  

ان حق ری تن کارمند مداخله گر خود دارد و ملت ا50براي  ا حق مراجعه به آن سازمان کی آمرایدن
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 را به غارت داده است را شیثروتها ا رفته، فرزندان او را کشته و کی کسی که به نوکري آمربیتعق
   ندارد؟
    سیآقاي رئ
 از هزار مداخله روزمره سفارت کیا کیان در آمرری که اگر سفارت ادی می دان چون مازیشما ن
و . ا بخود حق می دادند آن سفارت را با خاك برابر کنندکیآمر ان را می کرد ، مردم ریا در اکیآمر
شدند و شگفتی می  ن مشغول می ایائکی آمرشیاتی شب و روز به ستاغی دستگاه هاي تبلنیهم
 ندارم که دیو ترد.  استشی هاي خوتیملت تا کجا نگران استقالل و شخص نیاند که دیآفر

   ... اقدام قطعنامه صادر نمی کردنیا بر ضد زیمتحد ن  سازمان ملل تیشوراي امن
    سیآقاي رئ

. زمند قشون کشی استایت و حل آن نه محتاج جنگ اقتصادي و نسیه ندیچی رو پچیمسئله به ه...  
ا به سادگی امکان کیگرداندن شاه و کارمندان سفارت آمر  و باز تی مجرمجا به مسئلهکیگی دیرس
 میما حق ندار  مسئله ساده آماده جنگ می شود، نیاا براي حل کی وقتی دولت آمرایآ.  استریپذ

نت به ای خفقان و فساد و خمی رژلیت، براي تحمسی کارمند ن50، جنگ براي نجات میمطمئن بشو
   کشور ماست؟

  سیآقاي رئ
 فرق را دارد که نیا جانی عادي کی که شاه سابق با دیقبوالنا بکی به دولت آمردی شما می توانایآ...  

ت که در جانبداري از او با سی دولت نکی او است و در شأن آینده  و تی بشرتینتش بر ضد تمامایخ
 مهم دعوت نیاام به انج ان شما را ریت است ملت اقی حقنیا مشکل در قبوالندن دیملتی بجنگد؟ کل

   48».می کند
  

 شدن به دی و تهددیا را قطع نمی کنکید چرا رابطه با آمرنیوي سپس در پاسخ به کسانی که می گو
   :دسی می نو58جنگ در چهارم آذر 

دگان نیاسفرا و نم. ا به جنگ می کنندکی آمردی روزها در همه جا صحبت از جدي بودن تهدنیا« 
ت که ما را سیمگر جنگ چ.  گرفتدیا را جدي باکیآمر د اخطار نیوکشورهاي مختلف به ما می گ

گذرد، مرحله  ا سالهاست با مردم ما در حال جنگ است و آنچه می کی می کنند؟ آمردیبدان تهد
   . جنگ استنی بحرانی از همییا

ا تمام کیآمر.  شده استزیا نه تنها قطع شده است بلکه خصمانه نکیسی با دولت آمرایروابط س
 کیمنزوي گرداند و در همه جا بر ضد ما توطئه و تحر ان را ری را بکار می برد که اشیکوشش خو

   .می کند
 که بعضی از روي علم و بعضی از روي نادانی و براي آنکه کاري کرده باشند، هنوز به مییگذرا بگو
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ا فرصت کیه کردن با آمرسی نمی شود؟ رسما ً قطع رابطایرابطه س ا رسما ً قطع کیفغانند که چرا با آمر
 است که نیا زیبهانه اش ن ان اقدامات همه جانبه اي بکنند و ریري می دهد که ضد دولت اگید

ن سفارت در دست اوست ایائکید که آمررینی می پذعیان رسما ً قطع رابطه می کند ریوقتی دولت ا
ازه داده است سفارتخانه  دولتی در جهان است که به کشوري اجنیان نخستریدولت ا  نیاو بنا بر 

سفارت را تصرف کرده و کارمندان آنرا   الملل آن نیداشته باشد و بعد بر خالف سنت و حقوق ب
 کاري نکرده نی چنیب دولت انقالچیر شده است اما هایدر جهان انقالب بس.  نموده استفیتوق

  49  .»...است 
  

  انری شدن به خواست امیتسل
ا و فراگرفتن موج کیان و آمرریاري در آمدن روابط اي و به حالت انفجریبا اوجگ
ء ایا در اسالم آباد، ضکیشدن سفارت آمر ه دی در پاکستان و به آتش کشییاکیتظاهرات ضد آمر

متذکر   سازمان ملل متحد تی طی نامه اي به شوراي امن58 آذر 4 جمهور پاکستان در سیالحق رئ
 تفاوت بماند وي یبان ری اهیا علکیربرد زور از جانب آمرشد پاکستان نمی تواند در برابر احتمال کا

 همه جانبه تی اجالس فوري شوراي امنلیتشکان مبنی بر ریا  میاضافه کرده است که از تصم
   50.خواهد کردحمایت 

 اطالع داده است که تیر به شوراي امنگی خارجه پاکستان طی نامه اي دریعالوه بر آن وز
   51.نه به خطر انداخته استایخاور م ان، صلح را در ریه اا نسبت بکیهاي آمردیتهد

  
 بعضی از کشورها تیرك و حماویویان، در تهران و نری اکیلماتپیهاي دتی فعالدیبا تشد

گی به دیبراي رس) 79 نوامبر 25 (58چهارم آذر   کل سازمان ملل متحد در ریان، دبریازموضع ا
 52سازمان ملل  منشور 99 بر اساس اصل تی شوراي امن جلسهلیتشکا تقاضاي کیان و آمرریبحران ا

 می دینه بلکه عالم را تهدایا صلح و ثبات خاورمکیان و آمرری بحران روابط امیه والدهادیبعق. کرد
ان صورت گرفته ری بدنبال تقاضاي قبلی اتی جلسه شوراي امنلیتشکبراي   میتقاضاي والدها. کند
   53.است

 تیان اطالع داده شد که فردا جلسه شوراي امنری به ا79 نوامبر 25ابر بر58 آذر 4در همان روز 
که خالصه آن به شرح زیر است  تیآقاي بنی صدر در نامه اي به شوراي امن.  می شودلیتشک 

    می را براي چه می خواستتی داد که ما شوراي امنحیتوض
ا و کیبراي افکارعمومی مردم آمر را ری زقی حقاتی شوراي امنلیتشک از فرصت میما می خواست... « 

   :میهمه جهان روشن بگردان
           انری وضع اتی از واقعایاما مردم دن...  اومی و فساد شاه سابق و رژتینت و جناای شرح خ-1 
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 ارائه تی در شوراي امنمیجمع آوري و آماده کرده ا  باره نیاناچار مدارك کافی در . نا آگاهند
   ....میکن

 همه ملتهاي روي نیری و سنت دهی وفساد شاه سابق، ما به استناد روتینت و جناایاز اثبات خ پس -2 
   ...می المللی را دارنیاز جامعه ب ، تقاضاي استرداد شاه سابق نیکره زم

ا کی امر که چسان سفارت سابق آمرنیا حیان و توضریا بر اکی شرح چگونگی حکومت دولت آمر-3 
. ا در منطقه بدل شده بودکیی از مراکز جاسوسی آمرکی ان و ریبر ابه مرکز واقعی حکومت 

اسنادي هستند که   دوران شاه سابق، ری نظیبا در فساد کی و مشارکت مقامات آمرریقراردادها اقار
   . جمع آوري شده اندتیبراي ارائه به شوراي امن

ت قدرتهاي سلطه گر است ، بدان  در دسلی و همه وسامیاتی ندارغیه تبللی وسچیبا آنکه ما ه... -4 
 با تمام قوا عمل دیت باالی گونه تمانیان ایبروز و طغ ي از ریعلت که حق با ماست، براي جلوگ

ا و کیآمر  کوشش نه تنها قصدمان حفظ حقوق تمام مستضعفانی است که در خود نیادر  . میکن
 و لی تمانیان ای به جنگ و طغلیي از رشد تماریسراسر جهان از نژاد پرستی رنج می برند، جلوگ

   . استتیتمامی بشر ت بار آن براي بی مصجینتا
 به جنگ خطري جدي براي لیتن تماخی و برانگدیاد نفرت شدجی بر اریا، داکیات دولت آمرغی تبل-5 

توطئه گران در همه جهان . همه جا صحبت از جنگ می کنند ا کیامروز در  آمر.  استتیهمه بشر
 جنگ لیفشار تما  رید و مهار از دست نرود و زری دارد که توطئه انجام نگلیه دلپراکنده اند چ

ندازد و جهان را به ایر را به کار نگی هاي جنگی دنیتد و ماشفیا به راه نکی جنگی آمرنی، ماشیبطل
   نکند؟   لیجهنم سوزان تبد

 باال در جلسات قیحقا حی شود ما براي توضلیتشک ری هفته تأخکی با تیدر صورتی که شوراي امن
   54». کردمیآن شرکت خواه

  
که آقاي بنی صدر بتواند در آن نیا براي تی جلسه شوراي امنریبعد از در خواست تأخ
 در 58 آذر 5ن جلسه دوشنبه ایانقالب در پا  سخنگوي شوراي یبیشرکت کند آقاي دکتر حسن حب

ت که سین هنوز مشخص «: ا گفتکیمرجمع خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد سفر بنی صدر به آ
 نفت به خبرنگاران گفت ری فر وزنی آقاي علی اکبرمع55». سفر خواهد رفتنیاان چه زمانی به شیا

   56. افتاده استقیتعو ا به کیسفر بنی صدر به آمر
ا به خبرنگاران کیر عضو شوراي انقالب در مورد سفر بنی صدر به آمرگیآقاي صادق قطب زاده، د

 تا به می و خودمان از آنها خواسته امی هستتیشوراي امن ما خودمان خواهان حضور در «: گفت
اما طبق .  شودلیتشک  المللی را به خطر انداخته است، جلسه نیا که صلح بکی نظامی آمردیخاطر تهد
 در نیا شده و تی خواهان جلسه شوراي امنتی شوراي امنسیه است، رئدی که به ما رسییگزارشها
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 و لذا آقاي بنی 57 و با ما مذاکره نشده استمیهنوز موضع خود را روشن نکرده ا  است که ما حالی
 خواست ما نیا اگر 58.دازدنی بقیبه تعو  هفته کی سازمان خواست تا سفر خود را سیصدر از رئ

   »59.می حاضر شده و نظرات خود را می گوئتی در جلسه شوراي امنآیندهاجابت شود، ما هفته 
کل سازمان ری دبمی بحثهاي مختلفی در گرفت و والدهاتی علنی شوراي امنریجلسات علنی و غدر 

 المللی از زمان بحران موشکی کوبا تا به نیا از نظر بکیآمر ان و ریبحران روابط ا«: ملل اعالم کرد
   60». سابقه استیبحال 

 جلسه لیتشکان ریه درخواست ادر سازمان ملل اعالم شد ب) 79 نوامبر 24 (58 آذر 6روز سه شنبه 
رك سرانجام ویویهاي شبانه روزي در تهران و نتی با فعال61.افتاد  ری تا روز شنبه به تأختیشوراي امن

ان ری به اتی شوراي امنلیتشک  روز قبل از کیان شدند و ری خواست امی تسلتیکارتر و شوراي امن
ر نامه مشروح خود به اجالس شوراي اطالع داده شد تا در آن شرکت کند و آقاي بنی صدر د

 هفته به کیه جلسه کی و در صورتدیای بتیمشخص کرد که چرا می خواهد به شوراي امن  تیامن
   . موافقت شدزیخواست ن  نیابا .  افتد وي در آن شرکت می کندریتأخ

  
 کل ری و منصور فرهنگ با دبیبن و سنجااین سالمتای آقا،بنا به گزارش آقاي بنی صدر

   :می کنند  شنهادیپ کل ریازمان ملل وارد گفتگو شده و به دبس
   .گی خواهد کرددی شاه رسمی المللی به تجاوزات به حقوق بشر در رژنین بوی کمسکی. الف« 

ان در باره اموالی که شاه سابق و سران ریگی به دادخواست دولت ادیا مانعی در راه رسکیآمر. ب
   . ا منتقل کرده اند، بوجود نخواهد آوردکیو به آمر کرده  لی قانونی تحصری او بطور غمیرژ
   .ا اخراج می شودکیشاه سابق از آمر. ج

   : موافقت کندشنهادیپ نیاا با کی بجاي اخراج شاه، آمرمی می کردشنهادیپو ما 
   62».دری قهري آن را می پذجیگی بودن جرائم شاه و نتادیا اصل قابل رسکیآمر

  
 مواد توافق حاصل شد و شوراي انقالب هم موافقت کرد که نیا با: دیبنی صدر می گو

 شد و قرار شد من بروم به بیتقاضاي ما تصو  که سرانجام می تقاضاي جلسه بکنتیما از شوراي امن
   63. بشودبی و آن توافقها تصوتیشوراي امن

   .ان به حساب می آمدری بزرگی براي اتیها موفقنیاو 
 شرکت تیدر جلسه شوراي امن) 79اول دسامبر  (58 آذر 11 شنبه قرار شد که آقاي بنی صدر

 شوراي بیی و تصونیآن با مشورت و موافقت آقاي خم ت ای امور با جزئنیاه تمام کی در حال64.کند
آقاي )  نوامبر30(   58 آذر 8 شده بود که روز پنجشنبه بعد از ظهر میانقالب انجام گرفته و برنامه تنظ

می ایرك در پویویت به نمیی دو روز قبل از عزنی ابتدا آقاي خم65.رك پرواز کندویویبنی صدر به ن
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   :اعالم کرد  58 آذر 6 خیبه تار
گی به امر گروگانها که نزد ملت ما دی براي رستی روزها زمزمه آن است که شوراي امننیا« 

ی راضی شده اند که سایکارتر پس از مانور نظامی و س آقاي .  بشودلیتشکجاسوسی آنها ثابت است 
دانند که هر  غافل از آنکه ملت ما می .  شودلیتشک امر نیاگی به دی فقط براي رستیشوراي امن

ته شده است و کی شود، از اول رأي آن دلیتشکا کی آمرمی محکمه اي که تحت نفوذ مستقای ییشورا
ی که از اول شی فرماتیملت ما با شوراي امن. مورد استقبال آنان است  ملت مظلوم ما تیمحکوم

جاسوسان در مرکز جاسوسی  گی به امر شاه مخلوع و امر دیرس. تسی آن معلوم شده موافق نفیتکل
      انری اریان است و قابل انتقال به غریا عالئم و شواهد جرم در اریان امکان ندارد زریجز ا

   66»... تسین
 کشورهاي مختلف در تیها و حماتیه چشم و گوش خود را نسبت به فعالکیی مثل کسنیآقاي خم

گذشته بسته باشد و حتی بدون توجه به توافق خود وي از  ان و آنچه ریسازمان ملل از در خواست ا
   .قرار داد جا مورد حمله کی را تیم کارتر و شوراي امنای پنیا، در تی شوراي امنلیتشک

خنگوي شورا در مورد شرکت  سیبین جلسه شوراي انقالب، آقاي حبای در پا58 آذر 6سه شنبه 
   : گفتتیشوراي امن  خارجه در جلسه ریآقاي بنی صدر وز

ت خواهند می، براي شرکت در آن جلسه عزتی جلسه شوراي امنلیتشکآقاي بنی صدر به محض « 
   67».آقاي بنی صدر در آن شرکت می کنند  شود لیتشک جلسه نیاکرد و زمانی که 

ان در جلسه ری خارجه اریگزارش دادند که آقاي بنی صدر وز در سازمان ملل زیا نهیخبرگزار
   68.خواهد کرد  شرکت 79 اول دسامبر تیشوراي امن

  
تهران را به ) 79 نوامبر 30 (58 آذر 8ی قرار بود آقاي بنی صدر پنجشنبه میطبق برنامه تنظ

که نیای مبنی بر نی آقاي خمهی اطالعوی بعد ازظهر راد2اخبار ناگهان در . رك ترك کندویویمقصد ن
خوانده شد و همه رشته ها   شرکت کند، تیان در جلسه شوراي امنری اهی کس حق ندارد از ناحچیه

 یبان شده بودند را ریانی از ابی متعهد که با زحمات فراوان آماده پشتریکشورهاي غ  .را پنبه کرد
ي را ری ناچار گروگان گزینداد و بلوك شرق  ا سوق کی آمرتیتفاوت گرداند و اروپا را بطرف حما

جلسه  ان کشوري شد که خودش تقاضاي ریدر نزد افکار عمومی و دولتهاي جهان، ا. ح کردندیبتق
ا کرده است، دی بدهد چرا انصراف پحیکه اقال ً توضنیای بدون نی می کند و آقاي خمتیشوراي امن

ان را در سطح کشورهاي ریسان انیو بد. جلسه ممنوع می کند  خارجه اش را از شرکت در ریوز
 خودش احترام و میتصم ه براي وزراء و کی نشان داد کسایسی سوق داد و بدنایجهان بطرف انزواي س

 است که پی آمد آن جنگ نیات، جز با زبان زور نمی شود با وي طرف شد و سیارزشی قائل ن
   . شدرینه الجزاایب ی و امضاء لیتحم
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  پشت پرده  يماجرا
 مستقلی تیساین که انگار خود سویزی و تلووی، رادتی شوراي امنلیتشکبه چند روز مانده 

 و پی در پی به شوراي دیبرنامه هاي خود حمله هاي شد در .  مشغول بودکیداشت سخت بکار تحر
بنا به گفته آقاي   ها هستند می کرد و یئاکیها آلت دست آمرنیاکل سازمان ملل که ری و به دبتیامن

 جلسه لیتشک متعهد ری کشورغ84)  آذر9( که قرار است روز جمعه ،لمه نگفت ککی و« بنی صدر
ان داده نی شرکت کند و به ما اطمتی کشورها در جلسه شوراي امننیا  نفر از جانب کیدهند و 

   »69. می کندنیان را تأمریشده بود که رأي شورا نظر ا
فت و از آن ای آذر ادامه 8هارشنبه  شب چ10کل سازمان تا ساعت ری و دبتیحمله ها به شوراي امن

ن کلمه اي در ذم ویزی و تلووی، حمله ها قطع شد و رادتیامن  جلسه شوراي لیتشکساعت تا روز 
   .  سازمان نگفتنیا

، در همان روز چهارشنبه آقاي تی رفتن به شوراي امنمی تحرهیبه هر حال بعد از خوانده شدن اعالم
   .ی به جلسه فوري دعوت کردنیور آقاي خمحض بنی صدر شوراي انقالب را در 

بعد از بازگشت از قم از آقاي بنی صدر . همه اعضاء شوراي انقالب با هلی کوپتر به قم رفتند
 آقاي قطب زاده که میمضمون گفت وقتی ما به قم رفت  نیا به بیه کار چه شد؟ وي قرجیم نتدیپرس

   .قبال ً خودش تنها رفته بود، آنجا نشسته بود
 اما کسی لب از میی اعتراض کننیال ًً قرار بود که همگی اعضاي شوراي انقالب به کار آقاي خمقب

 و بعد بدون مشورت دیی گفتم، شما خود موافقت می کننیخم من در اعتراض به آقاي . سخن نگشود
   .دی می دهمی تحرهین علت انصراف، اعالمایو حتی بدون ب

  
است که موفق شده کی آمرنیاه دیر هاي رسی گفت، طبق اطالعات و خبنیآقاي خم

و اگر با حضور . ا استکیی براي آمرتیموفق  تی شوراي امنلیتشک دهد و لیتشک را تیشوراي امن
شما   تی می شد، هم براي ما و هم براي شخصبیان تصوری اهیان قطعنامه اي علری خارجه اریوز
 اي را هی اعالمنیت می شد، شما چن درسزیدر جواب گفتم، وقتی داشت همه چ. ی بد می شدلیخ

 وي گفت 70 خبر ها را کی به شما داده است؟نیا. دیداده ا بدون مشورت بر اساس  خبر مجعول 
داده ام پس از  ن منتشر شده و آقاي قطب زاده هم گفت که خبرها را من ویزی و تلوویها از رادنیا

 و من به شوراي انقالب گفتم میه کردن دولتی جلسویبازگشت از قم در فرودگاه مهرآباد در پاو
 تا دی خارجه بکنری می کنم، خودش را وزشنهادیپآش را پخته است،   نیاحاال که آقاي قطب زاده 

که از نیاو آن دارودسته براي  ه آقاي بهشتی ژیمسئله را حل کند و من بالفاصله استعفاء دادم و آنها بو
 شوراي انقالب آقاي قطب زاده بیفتند و با تصوریپذن آسوده گردند، فورا ً ویزیدست وي از تلو

   . خارجه شد  امور ریوز
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 در صحت و سقم آن خبر قیرهبر کشور حق ندارد که تنها به اتکاء خبري بدون تحق
گونه عمل ها تنها از نیا. سپس طلبکار هم بشود ران بازي بکند و گی دتیثیدست به عمل بزند و با ح

   .دی بر می آهیتاتوران فقکید
 و بدون قی و مرجع روحانی، بدون تحقدیچگونه است، کسی که هم رهبر است و هم مرجع تقل

قدرها نیاجانب او نیاالبته به زعم .  بزندیی خطانیبه چن پرس و جو، بر اساس خبري مجعول دست 
 مورد نیا  خودش بود و حتی در خین مدیت خود و کوبایهم ساده و خوش باور نبود، بدنبال ذهن

 اي سفر هی که با صدور اعالمدیدید دفعه قبل هم  دزی قول و قرار خودش مری بار نبود که زنیلاو
 کرد و وزارت بیبا شوراي انقالب که شوراي انقالب آنرا تصو  که براي مذاکره یئاکیت آمرئیه

وزارت امور خارجه  سان شوراي انقالب و نی کرد و بدمی تحر، داده بود راهیخارجه هم اطالع
   71. پول کردکیدش را سکه خو

ه نزد غالب روشنفکران و ژیران را نداشتن، بوگین ددی و درد از حسادت و چشم دغیولی در
ان است که اگر ریسی رجال اای سهی رونیا«: مصدق ن ما، که بقول مرحوم دکتر محمد ویسایس

شکست  وده اند ه اي هم که خود طرفدار آن بدیه و ادیخودشان موفق نشدند سعی می کنند که عق
   72». نامی آنان مدفون گرددکیبخورد و بهمراهی ن

 جنگی ناخواسته و همه جانبه کرد و ریي، کشور را درگری داده شد که مسئله گروگان گحیقبال ً توض
 را از جانب شوراي یئامور خارجه و وزارت اقتصاد و دارا  تیکه آقاي بنی صدر مسئولنیابعد از 
برنامه خود را در دو   جنگ خانمان سوز، نیاوزي در ریبعهده گرفت، براي پی نی آقاي خم وانقالب
 از شیسی آن تا استعفاایدر بخشی که گذشت قسمت س. سی و اقتصادي متمرکز ساختایجبهه س

   .ک وقت آنست که به جبهه اقتصادي آن بپردازمنیاخارجه، از نظرتان گذشت و  سرپرستی وزارت 
  

    ـ جنگ در جبهه اقتصادي2 
اي اقتصادي هین از وابستگدیآقاي بنی صدر به زعم خود، تمام هم و غمش را به بر

ت در سیوابستگی اقتصادي، امکان استقالل و ز ه هاي شیمتمرکز کرد و معتقد بود، بدون قطع ر
فرصت را  ، می جنگ اقتصادي هم شده بودریحال که نا خواسته درگ. تسیر نسیآزادي براي کشور م

 تیه هاي وابستگی اقتصادي مغتنم شمرده و از هر فرصتی که بدست می آمد نهاشین ربراي خشکاند
   .استفاده را می کرد

 را هی روس1921ا و فصول پنجم و ششم عهدنامه کی با آمر1959نامه هاي لغو قرارداد بیوي ابتدا، تصو
قالب آورده ه بود، به شوراي اندیدولت موقت جمهوري اسالمی رس ان ریت وزئی هبیکه به تصو

) 79 نوامبر 9 (58 آبان 18   قبال ً گفته شد که در 73. شوراي انقالب رساندبیوبه اتفاق آراء به تصو
ان ریکی به ادیا از فروش هر گونه ابزار نظامی و اسلحه و قطعات کیدستور داده شد که دولت آمر
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. ان ممنوع شدری نفت از ای کارتر واردات میبه دستور ج) نوامبر13( آبان 22کند و در  خودداري 
   . کردفی توقییاکیان را در بانکهاي آمرریاي اهیدارائ ا کیآمر) 79 نوامبر 14 (58 آبان 23 خیودر تار

  
و . ا گرفتکی به قطع نفت به آمرمیتصم)  نوامبر13( آبان 22شوراي انقالب در جلسه 

 نیا.  کرده استمی را تحرانری نفت از ادیخر ا اعالم کرد که کی، آمرخیهمزمان در همان تار
که   به راه انداخت یی صداها وا، در آن دوران سرکیان و آمرری اتوسط نفت میهمزمانی اعالم تحر

دستی شیا مطلع شده است و کارتر پکیان در مورد نفروختن نفت به آمرری امیا از تصمکیچطور آمر
   . کرده استمیتحر ان را ری نفت از ادیکرده و خر

 رابطه به روزنامه انقالب نیای در حی نفت در آن موقع در توضری فر وزنیلی اکبرمعآقاي مهندس ع
ی که شوراي انقالب اتخاذ کرده و آقاي میچرا همزمان با تصم...«  اسالمی طی نامه اي اعالم کرد 
ممکن است علت . است  کرده میا تحرکیان را براي آمرری نفت ادیکارتر هم سخنرانی کرده و خر

ان اقدام به ریان موجود است مسلم می دانسته است که ارید که آقاي کارتر با جوي که در ا باشنیا
   74»...فتد که عقب نماندیبو خواسته به اصطالح جلو  قطع نفت می کند 

 امر با نیکه در آن روزها کشور در جو بحرانی بسر می برد، کمتر اتفاق می افتاد مسئولنیا ه بنظر
 مسئله نیقی به بیبه احتمال قر.  کشور توجه کننددیمندرج در جرا مطالب دقت به مصاحبه ها و 

مصاحبه دکتر محمد جواد  ، از جانب ییاکی ارزي از بانکهاي آمررین ذخادیون کشری نفت و بمیتحر
ون درز ری خواهد آمد، به بییاکیان در بانکهاي آمرری ارزهاي افیباهنر به شرحی که بعد از توق

   .است ا کرده دیپ
  

  اعالم خارج کردن سپرده هاي ارزي
 23 و سرپرست وزارت خارجه چهارشنبه بعد ازظهر یئ اقتصاد و داراریآقاي بنی صدر وز

 لیتشکنی که در وزارت خارجه ویزی تلوویمطبوعاتی و راد  کنفرانس کیدر ) 79 نوامبر14 (58آبان 
   .خ دادشده بود شرکت کرد و به سئواالت خبرنگاران داخلی و خارجی پاس

ه ارزي خود را ری سپرده هاي ذخهی گرفته است کلمیان تصمریآقاي بنی صدر اعالم کرد دولت ا« 
گونه نگرانی از جهت مسدود شدن چی مورد هنیاگفت، در  وي .  خارج کندییاکیاز بانکهاي آمر

عبات ها در ش  سپرده نیاشتر یبا ریا وجود ندارد زکیلت متحده آمرای حسابها توسط دولت انیا
رد دالر سپرده ارزي در بانکهاي ایلی م12 به کیان نزدریا. می باشد  در اروپاییاکیبانکهاي آمر

 مانهاتان بانک سی و مخصوصا ً چیئاکی مبلغ آن در بانکهاي آمرنیشتریب  دارد که ییاکی آمریئاروپا
 نیاز سهامداران ی اکی زیمخلوع ن دآوري است که شاه ایمتعلق به راکفلر است می باشد، الزم به 

 سپرده خواهد شد که با جمهوري یی پولها در بانکهانیاد آوري کرد که ایبنی صدر . بانک می باشد
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   75».اسالمی روابط دوستانه اي دارند 
   . را روزنامه انقالب اسالمی گزارش کرده استریقسمت ز

اصره اقتصادي چه ا و احتمال محکی نفت توسط دولت آمرمیدر برابر تحر: دیخبرنگاري پرس« 
  ؟دیي را در نظر گرفته اریتداب

ران هستند که می گین نفت ما را ناراحت نمی کند، چون ددینخر: بنی صدر جواب داد
 که راجع به محاصره اقتصادي،نیار گی و دمیندار د نفت ایی هم اصرار به فروختن زلیخرند و ما خ

ارزي ما   و آنهم منابع می اقدام زدکیه و خود ما هم دست ب. ملت ما آماده است و تحمل می کند
   . که با ما تفاهم دارند و می خواهند با ما کار کنندیئبود به بانکهاي کشورها

ا چه خواهد شد و در لغو آن قراردادها کیقراردادهاي نظامی با آمر: دی پرسییاکی خبرنگار آمرکی
  چه کسی نفع خواهد برد؟

ري جنسها ای و بسمیري پولها دادایبس. میتسی و مقروض او نمیستا طلبکار هکیما از آمر: بنی صدر گفت
 می خواهایرا در مورد خودش در معرض افکار عمومی دن  آنها میه گرفتکیهائزی و آن چمینگرفت

خصوصا ً ما ذکر می  ها بابت نفتی که از ما گرفته اند چه به ما داده اند و نیا بداند که ایگذاشت تا دن
 است که نیا برده اند و می خواهند او را آنجا نگهدارند براي همکیاه را به آمرکه شنیا، علت میکن
 کار ندارند و طبق اطالعی نیاري هم از گیان فاش نشود و قصد دریا بر اکیسلطه آمر  ساله 25 خیتار

. دهکارند ها فعال ً بییاکی آمرنیا بنا بر میمنافع دار رد ایلی م50 بیا قرکیکه به ما داده اند ما در آمر
افکار عمومی   و امکانات معنوي ما هم همان میبراي گرفتن آن بدهی ها هم ما امکانات مادي دار

   76».ستایمردم دن
 بود که آقاي بنی صدر در مورد خارج کردن سپرده هاي ارزي یبآنچه از نظرتان گذشت مطال

 فیحال به چگونگی توق. ختدر افکار عمومی مطرح سا  بار نیاول براي ییاکیکشور از بانکهاي آمر
   وس وانس می پردازمریان از زبان سریسپرده هاي ا

  
    انری سپرده هاي افیتوق

که نیابعد از «: دسی  می نو388 و 377وس وانس در کتاب خود انتخابهاي دشوار ص ریس
  استراتژي بالدرنگنیاگروگانها را آزاد کنند،  دي و نه قطب زاده نمی توانند زیروشن شد نه 

کی به دی  نوامبر، دستور داده شد از فروش هرگونه ابزار نظامی و اسلحه و قطعات 9در . اتخاذ شد
ي دی کلمی نوامبر، تصم14در . ان ممنوع شدری نوامبر واردات نفت از ا13در . ان خودداري شودریا

ما . ذاشته شدا به اجراء گکیان درخارج آمرشی و شعبه هاییاکیبانکهاي آمر ان در ری پولهاي افیتوق
ان ابالغ ری نوامبر بود که ا14اول  ساعات . می کردن پولها بحث کرده بودفیچند روز در باره توق

 ریر، وزلیم وایلی صبح و4ساعت . ا خارج کندکیکرد قصد دارد تمامی پولهاي خود را از بانکهاي آمر
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 به می که تصممیر دم موافق شدما د.  مطلع شده بود، مرا از آن آگاه کردهیخزانه داري که از ابالغ 
ه قی دق10 و 8نت کارتر موافقت کرد و ساعت دیپرز. شود  به اجرا گذاشته دیان باریبستن حسابهاي ا

نقش مهمی در حل  ا شد و کی پولها، اهرم مهمی در دست آمرفیتوق. صبح ، اسناد را امضاء کرد
ه کارتر با لیبل از شروع کار بانکها وس قفی بعد از امضاء اسناد توق77».بحران گروگانها بازي کرد

   78.ا به بانکها آنها را از انتقال پولها باز داشتکیآمر ابالغ دستور دولت 
 کردن پولها فی سپرده ها، در باره توقفی می کند که چند روز قبل از توقحیوس وانس تصرریس

 در تیدگی کونیا نمتئی عضو هکی نیاعالوه بر   کار بودند نیابحث کرده اند و لذا آماده 
اي هیضبط دارائ  فارس در باره جی کشورهاي خلریقبال ً به دولت او و سا«:  سران عرب گفتهیاجالس

   79». مخالفتی نکرده بودتیان اطالع داده شده بود و کوریا
   : نوشته است58 آبان 23آقاي بنی صدر، چهارشنبه 

ا را قطع کند و از کشور هاي کیفت به آمر نفت صدور نری کرده بود که وزبیشوراي انقالب تصو« 
در . ر موضوع افشاء نشودگیقرار بود تا تماس با کشورهاي د .  کنندنیر بخواهد که چنگی دزینفت خ

   80».ان را ممنوع کردرین آقاي کارتر وارد کردن نفت اای منیا
  

   :دسی نفت طی نامه اي به روزنامه انقالب اسالمی می نوری فر وزنیآقاي مع
 شوراي انقالب جمهوري اسالمی از 1358 آبان 21ا ً به اطالع می رساند که در جلسه مورخ حیتوض« 

 شورا شد و شوراي انقالب به میا تقدکین نفت به آمرایقطع جر جانب گزارشی در مورد نیاطرف 
به اطالع آنها برسانم که   بعنوان وزراي نفت اوپک به یی داد که طی تلگراف هاتیجانب مأمورنیا

ن نفت را ای جرمی دارمیان تصمریا به خواستهاي حق طلبانه ملت اکیعلت عدم توجه دولت آمر
 دستور شوراي انقالب را اجرا نموده و نیاجانب نیاکه نیا که قبل از دیمی فرمائ  قی تصدمیقطع نمائ

 اول قیقول خبر نگار شما در همان دقا  نبوده است که به حیاقدام به ارسال تلگراف ها کنم صح
   81»...ان بگذارمشیر اای خبر را در اختنیا

   :دسیآقاي بنی صدر می نو
، در انقالب ) آبان23( نوامبر 14 خیان مطلع شدند؟ تارری امی چگونه از تصمیئاکیاما مقامات آمر« 

د آور شده ام که شوراي انقالب ایدر آغاز . نوشته ام » ندینخر نفت «اسالمی، سرمقاله اي با عنوان 
اجرا بگذارد و اعالم کند،   را به میان تصمریکه انیا از شیپ. ا نفت نفروشدکی کرده بود به آمربیصوت

دستی شیان مطلع شده و پری امین از تصمایائکی آمرایآ.  کردمیان را تحرری نفت از ادیکارتر خر
ان در ری ا پولها، تلگرام سفارتفیدر عوض در باره توق. من معلوم نگشته است کردند؟ هنوز بر 

ان مطلع ری امیا از تصمکیدارند که آمر  از آن تیا حکاکیخارجه آمرری نوشته وزنیا زیا و نکیآمر
مرکزي   در شوراي انقالب و بانک ای تلکسهاي بانک مرکزي مطلع شده بود؟ و قی از طرایآ. شده بود
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   82» کسانی را داشت که او را مطلع می ساختند؟ایکس 
  

 شوراي انقالب کسی را ای ها در بانک مرکزي و ییاکیون آنکه آمر، بدنجانبیابه نظر 
 دی بفکرش می رسایافتاده بود، از هر امکانی که داشت و  داشته باشند، هر طرف در جنگی که راه 

 فر متذکر شده نیمع و همچنانکه آقاي . براي به زانو درآوردن طرف مقابل از آن استفاده می کرد
ان ریرانش می توانستند حدس بزنند که اایان وجود داشت، کارتر و دستریبود، با جوي که در ا

 وجود داشتن عواملی از آنها را در بعضی از نیو همچن. تی بزندایعمل ممکن است دست به چه 
   .دستگاهها نمی شود انکار کرد

   .مطلع شده باشند .... ای تلکسهاي بانک مرکزي و قیبنا بنوشته فوق ممکن است از طر
 آنها، از نیقی به بی احتماالت در چند صفحه قبل متذکر شدم که به احتمال قرنیاوه بر همه عال
 خیشنبه شوراي انقالب تارکیآقاي باهنر پس از جلسه عصر  .  مصاحبه آقاي باهنر مطلع شده اندقیطر
مبودها چگونه می شود ک که نیاا و کیان از سوي آمرریه اری نظامی و غمی، در مورد تحر58 آبان 20

 یئتی آمادگی کافی در برابر هر نوع نارساسیدر درجه اول مردم با«: را جبران کرد باهنر گفت
زهاي ما را ای داده اند که بتوانند نشنهادیپ یی حال کشورهاي اروپانیاباشند ولی با  اقتصادي داشته 

 از جمله در میماتی بکن اقدامی بتوانمیتحر ی شده تا ما هم براي نی بشیر پگیاز طرف د. فراهم کنند
در  نا ً مسئله ارز فراوانی که ما ای نفتی احمیصورتی که امام صالح بدانند و موقع آن برسد مسئله تحر

 می بگرمی نسبت به خارج کردن آنها تصممی و می توانمیا به عنوان پشتوانه ارزي دارکیبانکهاي آمر
ما در موارد حساس رشته و نبض کار را . شد جانبه باکیمسئله بتواند  رسد که  ودرهرحال بنظرنمی

هنوز بصورت جدي مطرح   ولی فعال ً مسئله میا در دست دارکیبراي ضربه زدن به منافع آمر
   83».تسین

 از زبان آینده یئات شوراي انقالب، برنامه هاي اجرامی بار، چند روز قبل از اجراي تصمنیاولبراي 
 آموزش و ری و شوراي انقالب و وزحزب جمهوري اسالمی مؤسس ی از اعضاء کیآقاي دکتر باهنر، 
 برنامه و فکري در چی ها قبال ًً هییاکیآمر ر افکار عمومی قرار گرفته است و اگر هم ایپرورش، در اخت

 نی هم84ی هاي الزم را نکرده باشندنی بشی سپرده هاي ارزي، پفی نفت و توقمیه هاي تحرنیزم
 از برنامه هاي طرف مقابل مطلع کرده باشد و در فرصت و موقع اطالعات کافی است که آنها را 

   .دستی کرده اندشیبدست آمده پ
  

   انتقاد؟ایوارونه سازي 
 آذر 12 خیان در آن دوران است، در تارهی کسیدداشت روزنوایافجه که .ا. بنام عییآقا

دداشت همان ای در قسمتی از» موزدای بتیبنی صدر می خواست به غرب انسان« ، تحت عنوان 58
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به کرسی  ، براي »کودتاي نوژه« تحت عنوان یب نوشت که سپس همان مطلب در کتایبروز مطل
ا ً آن مطلب نیاي خود و به عنوان ارائه سند به خوانندگان خود، عهیت نشاندن وارونه سازقیحق
   : نوشته ان را آورده و قبل از آن هیک

در پست سرپرستی وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی همزمان با اشغال النه جاسوسی، بنی صدر « 
» یبانقال«اعماق آن براي مردم پنهان بود و به احساسات تند و  دست به اقدامی زد که در آن روز 

   85  . ان بدرستش نوشتهی روزنامه ک1358 آذر 12. ان نسبت داده می شدشیا
ي، اعالم ری رابطه با گروگان گ عکس العمل بنی صدر در زمان بدست گرفتن صدارت و درنیاول

 مقام مسئول کی که از طرف هینای بنیا. شرکتهاي خارجی بود ان به بانکها و رین اویعدم پرداخت د
دوخته شده بود،  ي بدو دی اقتصاد توحکیده کردن ای اقتصاد دان که همه انتظار جهت پکیو 

ه آن، جیان نمود و نتریرا حست خارجی و داخلی ایصورت می گرفت ، آنچنان دست اندرکاران س
 مصاحبه و اعالم ضبط سپرده نیاه زیانگ. ان در بانکهاي خارجی بودریهاي ا  تمامی سپرده فیتوق

 از گزارشات خود سعی کیچیقبلی در ه  امور خارجه ریوز. تسیکس روشن نچیها، هنوز براي ه
   86». ابهام را براي مردم روشن کندنیاننمود که 

  
بنی صدر در «، دی اول نوشته خود را با ابهام شروع کرده است، می گونده از همانسینو

که وي سرپرستی نیا علت دیي، نمی گوریگروگان گ زمان بدست گرفتن صدارت و در رابطه با 
مسئله گروگان   را بعهده گرفت از جمله به خاطر حل یئوزارت خارجه و وزارت اقتصاد و دارا

 هینایی است و بخیي صدارت چه تارریرش از زمان بدست گمشخص نمی کند که منظو. ي بودریگ
ا کرده است و دیی و در کجا انتشار پخی اي و در چه تارهینایبرد ، چه ب اي که متن آن را نام می 

روشن شدن ذهن خوانندگان به  ها مبهم است و من اکنون براي نیاتمام .  چه بوده استهینایمتن ب
   . می پردازم آنحیتوض

 وی، در کنفرانس مطبوعاتی و راد)  نوامبر14 (58 آبان 23 صدر روز چهارشنبه بعد ازظهر ، آقاي بنی
ن از ویزی تلوویمبردار و گزارشگر رادلی خبرنگار و ف87صدکی ش از یبنی و در حضور ویزیتلو

سئولهاي خبرنگاران   شده بود شرکت کرد و به لیتشککشورهاي مختلف که در وزارت خارجه 
   .پاسخ داد

 میان تصمریدولت ا« بار اعالم کرد که نیاول کنفرانس مطبوعاتی آقاي بنی صدر، براي نیادر 
 و در پاسخ 88». خارج کندییاکیاز بانکهاي آمر  سپرده هاي ارزي خود را هیگرفته است کل

ان در ریمنافع ا ان زیري که از مگی سپرده ها را عنوان کرد و به خبرنگار دیبیان تقرزیخبرنگاري م
ر در گی و سئوالهاي مختلف د89».میرد منافع دارایلی م50ا کیما در آمر«، وي پاسخ داد، دیا پرسکیآمر

ن و عدم وی کنفرانس در باره پول و دنیاوي در . يریا و گروگان گکیآمر ان و ریمورد روابط ا
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 نیاي اصال ً جا. زبان آورد ي و کلمه اي به زیپرداخت ، نه از وي سئوال شد و نه خود وي چ
 چیو ابتداء به ساکن ه. مده بودای رابطه هنوز بوجود ننیاکه مسئله اي در نیاموضوع نبود براي 

   .دنیخود مسئله نمی آفر آدمی براي 
ا، ضروري و بعد از کیان بر خارج کردن سپرده هاي ارزي از بانکهاي آمرری دولت امیو اعالن تصم

در «: دیا می گوکیخارجه آمرریوس وانس وزریس.  بوداکیبانکهاي آمر  هاي بانک مرکزي به هیابالغ
ا کیپولهاي خود را از بانکهاي آمر ان ابالغ کرد قصد دارد تمامی ری نوامبر بود که ا14ساعت اول 
.  مطلع شده بود، مرا آگاه کردهی خزانه داري که از ابالغریر، وزلیم وایلی صبح و4ساعت . خارج کند

 پولها را امضاء کرد تا وقتی بانکها شروع بکار می فیصبح اسناد توقه قی دق10 و 8کارتر ساعت  و 
   90».انتقال پولها باز دارد ا آنها را از کیکنند، دستور دولت آمر
ان را ریا، دستور دولت اکی از دستور دولت آمرشیوس وانس بانک پریطبق گفته س

 صبح بوقت تهران می شود 11واشنگتن، ساعت   صبح بوقت 4ساعت . فت و اجرا نکرده بودندایدر
   . خبر نداشت  فیان هنوز کسی از توقری در انیابنابر. کلمه اي عنوان نکرده بود که هنوز بنی صدر

 که کارتر اسناد الزم را امضاء می بعد از ظهر خبر نداشتکی، ما تا ساعت دیآقاي بنی صدر می گو
چرا که .  پولها خبر دار نشده بودفیوقکنفرانس کسی از ت ن ای و من فکر می کنم تا پا91کرده است

آقاي بنی صدر   مورد از نیا خارجی خبردار می شدند، بدون شک در ایاگر خبرنگاران داخلی و 
 کرده بود و چه نکرده بود، الزم فیا سپرده ها را توقکیبه هر حال چه دولت آمر. سئوال می کردند

بود، رسما ً براي افکار عمومی داخلی و  گذشته زیمرحله اجرا آن ن  دولت که می تصمنیابود 
ان آنرا اعالم ریو اگر هم ا  مسئله کوچکی نبود که بشود آنرا مخفی کرد نیاو . خارجی اعالم شود

   .ان را که ابالغ شده بود، اعالم می کردری امیا ، تصمکینمی کرد، دولت آمر
 و 92می پولها بحث کرده بودفیتوق در باره  قبل می کند که ما چند روزحیها وانس تصرنیاعالوه بر 

که نیاا نمی گرفت، با کیبه اخراج سپردههاي خود از آمر  میان تصمریمسلم است اگر هم دولت ا
جاسوسی آنها مسلم و  علی الدوام در بوق و کرنا بود که جاسوسهاي گروگان محاکمه می شوند و  

ا کیته نشان داده می شدند، آمرا آتش زده می شد و گروگانها چشم بسکیثابت است و پرچم آمر
 کار نیاکه آنها نیامضافا ً بر . کاري در دست خود، آنرا به اجرا می گذاشت براي داشتن حربه اي 

   . کرده و خورده بودندفیرا توق ر گی بار پول کشورهاي دنیرا تجربه کرده بودند و قبال چند
  

 سیداشت نوای خارجی که ن و عدم پرداخت به بانکها و شرکتهايویو اما در مورد د
 از خطبه هاي نماز شیصدر در سخنرانی پ آقاي بنی . ان در نوشته خود آنرا عنوان کرده استهیک

 میتصم  خی روز بعد از اجراي تار9در دانشگاه تهران درست )  نوامبر23 (58 آذر ماه 2 خیجمعه تار
 را که غارتگران یی قرضه هاانریا«:  سپرده هاي ارزي کشور، اعالن کردفیا و توقکیدولت آمر
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 آقاي بنی صدر در بخشی از سخنان خود 93».گرفته اند، نمی پردازد ان شیسابق از همدستان خارج
 من آمد گفت شیب پشیشب د ه میه از طرف من در بانک مرکزي مسئول شده است نکیکس«: گفت

 و معلوم شد قیشتر تحقیبن دالر بخارج قرض دارند کمی ویطور تصور می شد که بانکها هشصد ملنیا
. شتر باشدیبرد دالر و ایلی م15 شما آمده ام احتمال می رود که شیرد دالر و حاال که من پایلیم چهار 

 نظام بانکی نیا میا شده است و حاال ما می خواههیغارتگر  مملکت چه نیا که در دیشما مردم بدان
 را ییو ما قرضها ان، ریسالمی کردن ا در خدمت امی و در خدمت انقالب در آورمیرا دگرگون کن

نمی  ؟ ما آنها رامیری بر عهده بگمیکه غارتگران سابق از همدستان گرفتند چگونه می توان
   94».میپرداز

  
 58 آذر 2 خی بانک مرکزي را که در تارهیناینی سوم آذر بعیان، شنبه در همان روز هیک

 95»انری اهیتم بانکی جهانی علسیانهاتان بانک در س مسیچ بازي «ر تیصادر کرده است با ت)  نوامبر23(
   : استری بانک مرکزي به شرح زهیرا انتشار داده است که متن اطالع

فت اقساط وام ایدگی گروهی از بانکها براي درنیا مانهاتان که نمسیه بانک چدیبنا بر اطالع رس« 
 خواسته است که نظرشان را در مورد از بانکهاي وام دهنده ان را بعهده دارد رین دالري اوی مل500

 گروه نیا میدارند، تصم ان ابراز ری وام  از سوي انیان دالر بهره شش ماهه وی مل4عدم پرداخت 
 شیان خواهان باز پرداخت پری کرد از جانب اری شد که با اعالم قصور دنیابانکهاي وام دهنده بر 

   .مبلغ بدهی کردند  هیاز موعد کل
 آن پرداخت دی از سر رسشیان بهره مذکور را پری که بانک مرکزي امیم می کنما بروشنی اعال

تم سی دهنده در سبیات فرعیپردازي و پراکندن شا  مانهاتان با دروغ سیکرده است و بانک چ
   .بانکی جهانی بازي خطرناکی را آغاز کرده است

 قابل توجه و کافی ری ذخاان دارايریه اکی در زمان1977ان اوائل ریدولت پوشالی شاه مخلوع ا
   .ن دالري اقدام کردوی مل500 وام نیافت ایبه در زي به وام نداشته  نسبت ایبوده و در واقع ن

رد دالر بالغ می شود به ضرر ملت ایلی م4 نوع که  مجموعا ً به نیار از گیري دایي و بسری وام گنیا
جر انجام نیان مانند راکفلر و کسری ا شاه مخلوعییاکیدوستان آمر ان و براي کمک به ریمحروم ا

 ییاکیان از گروه بانکهاي آمرریا رد دالر وام ایلی م3/1ت که بانک مسئول براي سیالزم به تذکر ن. شد
   . مانهاتان آقاي راکفلر استسیبانک چ

 سال 25 که در مدت ییاکیفت کرده به کمک دزدهاي آمرایان درری که ایئقسمت مهمی از وامها
اکنون ما شاهد کوششهاي دارو . ا باز گردانده شدکیبه آمر عی و انسانی ما را غارت کردند یبمنابع ط

 وامهاي ریکرده سا  کرد معرفی ریان را شامل قصور دری که سعی دارند وامهاي امیدسته راکفلر هست
 باز سازي  ما را از حداقل اصولی که برايبی ترتنیاتا به .  وام قرار دهندنیا فی در ردزیان را نریا
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   .ان الزم است محروم کنندریته اخیر اقتصاد در هم 
فته اند که دولت کارتر را براي اعطاي اجازه ورود به شاه مخلوع ریجر که رسما ً پذنیراکفلر و کس

 بحران کیاد جی که در جهت اییشرکت در کوششها ان تحت فشار قرار داده اند اکنون با ریا
خطرناکی را در  ان انجام می شود راه ریسی و اقتصادي براي اای س خفقانقیاقتصادي جهانی از طر

   . گرفته اندشیپ
 که بنا می مطلب هستنیان ای به بلی مانهاتان آشکار شده است ما ماسیکاري بانک چبیاکنون که فر

 مانهاتان سیان صادر شد دستوري به بانک چریجانب دولت ا به دستوري که در روز پنجم نوامبر از 
 951 هزار و 52ن و ویمل  وام مبلغ چهار نیافع در مورد نیه تلکس ارسال شد تا به بانکهاي ذلیسبه و

   . وام پرداخت گرددنیا نوامبر بعنوان بهره 15 خیدالر و سی نه سنت در تار
 می بی را تکذشیات در مورد عدم پرداخت بهره وامهاعی شاهیان کلریدرخاتمه بانک مرکزي ا

   96».کند
  

دا ً آقاي بنی صدر در مصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه در مورد باز پرداخت باز مجد
 شاه میانی در رژریرؤساي بانکهاي خصوصی ا  که ییتنها وامها«: ان گفتریبدهی هاي خارجی ا
    97». خود گرفته باز پرداخت نخواهد شدییاکیمخلوع از همکاران آمر

ا، کیان توسط دولت آمرری سپرده هاي ارزي افیقحال که معلوم شد آقاي بنی صدر تا قبل از تو
ان به بانکها و شرکتهاي خارجی، بر زبان نرانده رین اوید  عدم پرداخت این و ویکلمه اي در مورد د

عنوان کرده است   بار در نماز جمعه نیاول سپرده هاي ارزي براي فی روز بعد از توق9است بلکه 
و » .ان گرفته اند، نمی پردازدشی سابق از همدستان خارج را که غارتگرانییان قرضه هاریا«: که

 میانی در رژری را که رؤساي بانکهاي خصوصی اییتنها وامها«:  کرده است دیتأک  آذر 5مجددا ً در 
   ».پرداخت نخواهد شد  خود گرفته اند، باز ییاکیشاه مخلوع از همکاران آمر

 مانهاتان بانک سیان و بازي چرین اویز پرداخت د بانک مرکزي د رمورد باهیها و اطالعنیامجموعه 
ندگان کتاب سیان و نوهی کسیدداشت نوای مدعاي بیتکذ ان، ری اهیتم بانکی جهانی علسیدر س

   .است» کودتاي نوژه«
دداشت روز را ایان هی روزنامه کریاه سر دبگیافجه که در جا. ا.صرفنظر از آنچه گفته شد، از آقاي ع

 آذر، مطلب 5 آذر و دوشنبه 3ان شنبه هیدر روزنامه خود ک  شما ایت که آسینی ندینوشته، پرس
خبرگزاري فرانسه را   بانک مرکزي و مصاحبه با هیسخنرانی آقاي بنی صدر در نماز جمعه و اطالع

   ؟دی فرمودریداشت را تحرای آن 58 آذر 12 خی که در تاردیه بوددیند
 میه مستقجی نتییاکیان در بانکهاي آمرری تمامی سپرده هاي افی توقای آمیها که بگذرنیاو باز از همه 
؟ دیه ادی را فراموش کرده و به فروعات چسبهیاصل و اساس قض ي نبوده است؟ که شما ریگروگان گ
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   :ت کهسی شعر مولوي ننیاها مصداق نیا تمام ایو آ
  نی آستری، به زنیخنجري پرک  نی العابدنیمصحفی در کف، چو ز

  
  انری اهیا علکیاقتصادي آمرواکنش جنگ 

 فکر نیاان بوحشت افتادند و به ری سپرده هاي افیه از اقدام توقژی بویبکشورهاي عر
 است که هر گاه بخواهد، حتی به  ايتجاوزکارانه ست ایا داراي آن چنان سکیفرو رفتند که آمر

عبدالناصر و به  ن ، در زما1956 آنچه در سال ریر را نظگی کشورهاي دهیبهانه هاي کوچک، سرما
   .هنگام ملی کردن کانال سوئز، در مورد مصر انجام داد به خطر خواهد انداخت

 شده بود، اقدام کارتر مبنی بر مسدود کردن لیتشک عرب که در تونس هیان اتحادری وزهیاجالس
   98.را مورد انتقاد قرار داد  ییاکیانی در بانکهاي آمرری هاي اهیسرما
ي ریان همدردي نشان می دادند، گرچه همه آنها گروگان گریري از کشورها با اای رابطه بسنیادر 

ي را حل کند و اال ریمی کردند که هرچه زودتر، گروگان گ  هیان توصریرا محکوم می کردند و به ا
   .ران را هم خواهد گرفتگیان دبیعواقب آن گر

ا، بدست آمده کیه آمرلی وسانری ثروتهاي افیاتی مهمی که از توقغیبنی صدر از حربه تبل
 سپرده هاي فی مختلف، عمق فاجعه توقلیارائه دال  و حیه آماده بود، سعی کرد با توضنیبود و زم

وي . نشان دهد ه به کشورهاي عضو اوپک ژیر را به ملل جهان و بوگی کشور توسط کشوري دکی
ت قیداده است که در حقان نشان ری هاي اهیا به مسدود کردن سرماکی آمرریمی گفت، اقدام اخ

 کرد که شنهادیپداران بزرگ است و نه کشورهاي صادر کننده نفت و   هی ثروتها در خدمت سرمانیا
 قدم در جهت نی و مهمترنینخست  نیا دالر کنند و نیري را جانشگیدر ازاء فروش نفت پولهاي د

رد دالر ثروت ایلید مصیش از سیبر داشتن ای ها، با در اختییاکیآمر. کاهش وابستگی آنانست
اب کند، دست به مسدود کردن و جیستشان اای ساید و ن کننده نفت، هرگاه بخواهدیتول کشورهاي 

طرفه اگر هم .  بار عمل کرده اندنیچند همچنانکه تا بحال .  سپرده ها خواهند زدنیاخوردن 
 خود را حل کنند و ثروت کشوري را مسدود نکنند، هر وقت الزم باشد و بخواهند بحران اقتصادي

ر با باال گیر داشتن اهرم ثروت کشورهاي دای در اختقی بخشی از ثروت کشورها را بخورند، از طرای 
 جمهور، سی دستور رئای قانون و بیشبه با تصوکیان بهره، زیدر م  ریی تغای بردن ارزش دالر و نیو پائ

   99. انجام شده استریاخ بحال روش و بارها تا.  پولها را خواهند کاستنیاردها از ارزش ایلیم
  
  تم پولیسی سرییتغ

 سپرده ها بوجود آمده بود و فی توققی فرصت بدست آمده که از طرنیابنی صدر با 
 و سرپرست یئ اقتصاد و داراریبعنوان وز  تا حدودي قابل قبول بود، زیان براي جهان نریمنطق ا
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براي  ه اي لیا را بعنوان وسکیان دالر آمرریا: د شوراي انقالب، اعالم کربیوزارت خارجه و با تصو
ان ریار نفت ادیمبادله تجارتش و از جمله نفت مورد استفاده قرار نخواهد داد و کشورهاي خر

   .دنیاان پرداخت نمریر مورد قبول اگید موظف هستند ، بهاي نفت را به پولهاي 
دستور )  آبان28 (هی فور19وز دوشنبه دپرس از فرانسه خبر داد که کمپانی نفتی فرانسه رتیشویآس
ا کیفت می کند، نمی تواند با دالر آمرایان را که درریا فته است که محموله هاي نفت خام ای

در سراسر  اي نفتی هیر کمپانگی دستوري به دنیسخنگوي شرکت گفته است که چن. پرداخت کند
ه اي براي لیا را به عنوان وسکی آمرر دالرگی گرفته است که دمیان تصمریا. عالم مخابره شده است

   100. نفت مورد استفاده قرار ندهد  و از جمله شیمبادالت تجار
ی از پنج تا هفت ارز خارجی هستند نینگایان هم اکنون مشغول مریمقامات ا«: آقاي بنی صدر گفت

داشت و  ژاپن نقش عمده اي خواهند نی، مارك آلمان و سیسوئ که در آن فرانک فرانسه، فرانک 
    101».کرد  خواهد نیتم ما را در برابر نوسانات نرخ پولهاي مختلف تضمسی سنیا

ت نفت در بازار می، قیئاکی شرکت آمر18ان به ری فر اعالم کرد که با قطع صدور نفت انیآقاي مع
 102. دالر فروخته است45ت میان نفت خود را به قریا فت و ای سابقه اي یب شیجهانی افزا

 ریروزهاي اخ در محافل نفتی لندن اعالم شد که ژاپن طی « گزارش داد، زیي فرانسه نخبرگزار
اري کرده دیان خرری دالر بطور متوسط از ا44ن بشکه نفت خام خود را بشکه اي وی مل30ی از مین

   103».است
  

 منافع نیي، همراه با تأمریوار بود که با حل به موقع مسئله گروگان گدیبنی صدر ام
عتا ً به اثبات یبت شاه که طایبراي اثبات جنا  المللی نی بقیه تحقتی کمای دادگاهی و لیتشک و انریا

عمومی   سال گذشته منجر می شد نظر دولتهاي جهان و افکار 25ان، در ریا در اکیدخالتهاي آمر
ملت  نیا مدت، بر نیاان و آنچه در طول  ری ملت اتیه ممکن است نسبت به مظلومکیملتها تا جائ

ه قبوالندن نیران، زمگیا و بازي با ثروتهاي دکیي آمرزی مظلوم ستهیروح رفته است را جلب کند و با 
 رییه تغجی و در نتدینفت بوجود آ  کننده دیر به جاي دالر در کشورهاي تولگیی پولهاي دنیزگیجا
   .تم پول جهانی را به دنبال آوردسیس

ه ژیان در جهان و بوریی که انقالب اتی با معنومی عمل کنوي معتقد بود که اگر ما درست و به موقع
ان داراي آن چنان توان و امکاناتی است که ریکرده است، ا اد جی ملتهاي مسلمان و منطقه انیدر ب

دالر، با کمک   از ریتم پولی غسی مرکز اقتصادي بزرگ در منطقه، همراه با سکیقادر است 
. ا آزاد شودکیان و منطقه از وابستگی اقتصادي به آمرری، ابیت ترنیاد کند و بدجیکشورهاي منطقه ا
   !ولی افتاد مشکلها

 دولت لیتشکن می برم و فصل آتی را به ای فصل را به پانیا شدند، لیبا ذکر قوتها که به ضعف تبد
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   .اختصاص می دهم ها ریدر دولت با پوشش گروگان گ
  

  فضع قوتها به لیتبد
ن به حل عاقالنه ایي براي جهاندیه پوستان گروگان که نوای سبا اقدام به آزادي زنان و

ان محاکمه شوند ریتی در اسیگروگانهاي جاسوس با ی که نیي بود با سخنان آقاي خمریگروگان گ
   .دنقش بر آب ش

ی عنوان شد که گروگانها نیات منفی دو هفته بعد از اشغال سفارت که از زبان آقاي خمغیدر اثر تبل
 و با چشمان و ییاکیلزوم ضرورت محاکمه جاسوسان آمر ند شد و مسابقه دادن در محاکمه خواه

عالوه بر آن مراسم   گذاشتن و شی و به نمانمبرداري کردلیدست هاي از پشت بسته از گروگانها ف
 نیا در آمد، از تمام شیان به نماری پرچم که در انیاا و سوزاندن کیحمل آشغال در پرچم آمر

ان و ری اهیپارچه علکی گذاشتند و جو را شیا آنرا به نماکیبارها در آمر داري شده و مبرلیاعمال ف
   .انقالب آماده ساختند

  
هاي جهان باتفاق ابوالحسن بنی کیه پاپ رهبر کاتولژی ونمایندهی نینیال بوگبیاسقف هان

م پاپ را در ای و پدیی رسنی به حضور آقاي خم58   آبان 19 خیصدر سرپرست وزارت خارجه در تار
در  ی هم نیان به گفتگو پرداخت و آقاي خمشی کرد و با امیرابطه با آزادي گروگانها بوي تسل
   :ت کرد و از جمله گفتحیسخنرانی خود به پاپ اندرز و نص

 موضوع نمی نیار تقاضاي مالقات کرده بودند براي گی موقع حساس، مقامات دنیامن اگر در « 
 و اتفاقا میفتریپاپ اعظم احترامی دارند که ما پذ  و حی ملت مستیفتم الکن مقام روحانریپذ

پنجاه  ما . ان تذکر بدهمشی را به ایبم فرستادند تا من مطالایان پشیکه انیا از میًخوشحال هم شد
 فکر نیا و کشتار دسته جمعی آقاي پاپ اعظم به میدی و زندان و شکنجه می دمیسال کشته می داد

 نیاا را کیچه شد که امروز که مرکز جاسوسی آمر. انی بکنندبیپشت  ملت مستضعف نیاتادند که از فین
وقت نیااست چه شد که  جوانهاي ما گرفته اند و کارشناسان توانسته اند بفهمند مرکز جاسوسی 

   . فکر افتادند که براي حس انساندوستی آنها را آزاد کنندنیاآقاي پاپ اعظم به 
 دیآقاي پاپ با. اح می کردضی امروز بود آقاي کارتر را استحینم اگر مسمن به شما پاپ عرض می ک

 میی به ملت بکنلی که تحممیبتوانم بالشخصه حل کنم ما بنا ندار ت که من سی که مسئله، مسئله ندیبدان
 ملت ما هر طوري میهست ما تابع آراء ملت . میتاتوري بکنکیو اسالم به ما هم اجازه نداده است که د

   104».می می کنتیداد، از آنها تبعرأي 
  

که چرا اصال ً وي واسطه شده است که نیا به پاپ و نیساعته که به حق توهکیبعد از نطق 
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 صفحه کیا کیان در آمرری عواملشان در سفارت اقیطر نجی گري خود مسئله را حل کند، از ایبا م
   . چاپ رساندند ا به کیرا در آمر نطق نیاند و دی دالر خر18240ز را به میرك تاویویکامل از ن

ز میرك تاویوی صفحه کامل روزنامه نکی دیان با خررید پرس ـ دولت اتیشویرك ـ اسویوین« 
. ا منعکس کندکیی از رسانه هاي گروهی آمرکیدر   پاپ را نمایندهباالخره توانست پاسخ امام به 

ساعت کی به کینزد ي امام که  کلمه ا3500 صفحه کامل روزنامه براي نطق کیه اختصاصی نیهز
 در 105ا پرداخت کرده استکیان در آمرری مبلغ را سفارت انیا دالر است که 18240دیطول کش

ی از موضع خود در قبال اشغال سفارت دفاع می نی اهللا العظمی خمتیآ : سرمقاله آمده است
   106».کند

 یب مطلنی چنکیشن شود که انشاء بر خواننده است که به متن کامل نطق مراجعه کرده تا بروي رو
   .تخیانگ ان بر خواهد ری اهیچه جوي را عل

  
 شوراي انقالب جهت تقاضاي اجالس بیی و جلب موافقت وي و تصونیبعد از مشورت با آقاي خم

که با زحمات فراوان در تهران و نیاا و بعد از کیو آمر ان ری براي طرح مسئله اتیشوراي امن
رك جهت ویوین  امور خارجه به ریان موافقت شد در لحظه پرواز وزری ارك با در خواستویوین

کس حق ندارد از چی داد که ههی اطالعویی از طرق رادنی آقاي خم،تیشرکت در جلسه سازمان امن
ا در کیه تازي آمرکیه را براي نیسان زمنی شرکت کند و بدتیشوراي امن ان در جلسه ریجانب ا

ا در سازمان ملل می کی آمرنماینده«   است که خی از شگفتی هاي تارنیاو .  فراهم کردتیشوراي امن
   107».ان نخواهد آمدری انماینده لحظه نی که در آخردیگو
 میی براي تحرنی صادق قطب زاده که در تدارك آماده سازي آقاي خمقی از طرای آگاهی نیاو 

 ها بدست آورده بودند و از یئاکیری که آمنیروانشناسی آقاي خم  قی از طرای و تیشدن شوراي امن
ر گی هدف و هدفهاي دنیا ن خوانده شد به ویزی و تلووی نادرست که در راد108 پخش خبرقیطر
ا که در کی آمرکیلماتپیرنگ پرسنل ددیب«ان خواست که ری از اتیسرانجام شوراي امن. نددیرس

   109».ك کنندهستند آزاد کند و به آنها اجازه دهد کشور را تر تهران زندانی 
  

ی که انقالب به آن شکوهمندي که همه ملت در آن نی آقاي خمریالبته از رهبري نظ
 کارمند سفارت 50ان کند با گروگان گرفتنریا  ساله را در 2500د سلطنت ایه بنشیشرکت داشته و ر

هستند و  سی دارند و با اجازه دولت در داخل کشور ای ستی المللی، مصوننیاقهاي بثیکه بر اساس م
 نیکه توه»  بزرگتر از انقالب اول خواندیبآنرا انقال«سهل و ساده می شود آنها را گروگان گرفت، 

ستکه آزادي نیا شگفتی است، هیاما آنچه ما.  ممکن نبودریاعمالی غ  نیبه کشور و ملت است، چن
ن به خود ویروحانی و نیخم  اعمالی از آقاي نی ها با تجربه کردن چنیبخواهان، ملی ها، ملی مذه
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 چتر رین طالب قدرت ـ که زویروي روحانشینمی آمدند تا با اتحاد، انسجام و وحدت نظر بتوانند پ
   .تاتوري سد کنندکیی را در جهت استقرار دنیی عمل می کردند ـ و آقاي خمنیخم اسالم و آقاي 

شرعی دست به هر عملی می  هیگونه اسالم خواهانی که قدرت برابر اسالم شده بود با توجنیا دیاز د
می افتاد، جهت کسب قدرت بهره می جستند و به حق می  زدند و از هر حربه اي که بدستشان 

بر قامت   لباس نیبرازنده تر»  می کندهیه را توجلیهدف وس«توان گفت که جمله معروف 
   . استزی ستنیتاتوران دکید
  

 تحت نام، دفاع از اسالم، قرآن، یئاکیه آن روزها بازار محاکمه جاسوسان آمرکیبا وجود
گی به امر جاسوسان در مرکز جاسوسی دیرس«که   و کشور، داغ شده بود و گفته می شد نیمستضعف
ان ریا  از ریان است و قابل انتقال به غریا عالئم و شواهد جرم در اریان امکان ندارد زریجز ا

   110».تسین
 یئاکیه همان جاسوسان آمرلی کشور وسنیاه ناموس  رساندند که حتی از تجاوز بییکار را به جا
در همان روزها ناگهان در تهران . ي بعمل آوردندریجلوگ ند و از بر مال شدن آن دیخاموشی گز

ها ریاز گروگانگ ، در جاسوسخانه به دختري ییاکیی از گروگانهاي جاسوس آمرکیه شد که عیشا
   . سر و صداها را خواباندندنیای زود لیتجاوز کرده و از وي حامله شده است خ

که از انتشارات دادگستري جمهوري »  اسفند ظهور و سقوط ضد انقالب14غائله «حال در کتاب 
 نیا فی تألیبیبنا به نقل قول موثقی آقاي دکتر حسن حب ی است و لیاسالمی و آقاي موسوي اردب

 می نیبوي چن ختر و تجاوز  دنیا می داند، در مورد شی افتخارات زندگی خونیکتاب را بزرگتر
انی ری دختر اکی انتظامات النه جاسوسی بود و قبل از اسارت سی موددوي که رئلیائکیم«: میخوان
 جاسوس هنگامی که دختر متوجه شد حامله شده است، طی نیاي ریدستگ  داده و پس از بیرا فر

سوس در داسري تهران تحت  جانیا  و پرونده دی توسط برادر خود به قتل رسزی ماجراي غم انگکی
   111.»گی بوددیرس
  

ها بوده و سپس بعد از ری دختر از گروگان گنیاه می شود که دی متن ضمنی فهمنیاز هم
 شده است براي ختم غائله و یبموددوي آفتا  لیائکین ارتباط وي و حامله شدن با مایکه جرنیا

   .ت بوده استقیه حقعین شا نشدن گند مسئله، دختر را به قتل رسانده اند و آریعالمگ
 آقا رابطه داشته و از وي حامله شده است پس حتما نیا دختر قبل از اشغال سفارت با نیابفرض که 

 و دادگستري جمهوري ریدفاع از حقش از زعماي گروگان گ ي گروگانها، براي ریً پس از دستگ
ه برادرش بقتل لیوس هرا ً اسالمی کمک خواسته است که بجاي دفاع از حقوق از دست رفته اش ظا

   .رسانده می شود
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 موددوي ـ که به زعم لیائکیو با وجود داشتن پرونده در دادگستري جمهوري اسالمی آقاي م
 ری الجزاهینایاست؟ او را با سالم و صلوات و با امضاء ب کتاب جاسوس است ـ باوي چگونه عمل شده 

   .ا کردندکیروانه آمر
  

  شرح ماجرا
، با مروري به اسناد و مدارك آن 1359 اسفند 14ه مطلب فوق در کتاب غائله بعد از مطالع
 جاسوس تیهو«رتی با ت59 نی فرورد10ان هیک. برخوردم   رابطه نیاان در هیدوران، به گزارش ک

   :کرده است ن قتل را گزارش ای، جر» داده معلوم شدبیانی را فرری که دختر اییاکیآمر
 تی که متهم است قبل از تصرف النه جاسوسی با مقتول جناییاکی کامل گروگان آمرتیهو« 

 دیو معلوم گرد. مورد تجاوز قرار داده است، فاش شد انشهر تهران رابطه داشته و او را ریبان اایخ
ا بوده کیسابق آمر ا مستقر در سفارت کی آمرییای تفنگداران درسی مولر نام دارد و رئلیائکیکه وي م

 ری مطابق با تهی مولر داراي همسر و دو دختر است و در ماه ژوئلیائکی شد که م اعالمنیهمچن. است
 یئای تفنگداران درسیفته و به عنوان سرگروهبان، رئای تیان مأمورریپاکستان به ا  از 58ماه سال 

   .مشغول کار شده است
د دختر جوانی به اتفاق افتا) ن. 59نی فرورد7( بعد از ظهر پنجشنبه 11 که در ساعت تی جنانیادر 

 رابطه برقرار کرده و حامله ییاکی آمرکیا با کیجاسوسی آمر که قبل از تصرف النه ) ع (-نام الف
بعد خود را به مأموران  ی قیع نام دارد دقا-و متهم بقتل که ع. دیشده بود، بدست برادرش بقتل رس

   روزنامهتلفن به.  برداشتتی جنانیا تهران معرفی و پرده از 7گشت کالنتري 
 که با ییاکی گروگان آمرتیان ضمن اعالم هوهیوز شخص مطلعی طی تماس با کریبعد از ظهر د

به محض : او گفت .  ماجرا فاش کردنیامسائل مهمی درباره  مقتول رابطه نامشروع داشته است، 
ن گرفته  به گروگالیائکیم که متوجه شد ) ع( خانم اعظم 58 آبان 13ا در کیتصرف النه جاسوسی آمر

، به پزشک زنان یئ رسواکی ناراحتی و اضطراب از تیشده است سخت آشفته خاطر شد و در نها
 نیااعظم پس از اطالع از . ه او اعالم کرد که حامله شده استنیاپزشک پس از مع. کرد مراجعه 

   . او را کردبی تقاضاي تعقلیائکیم ی از تیه مراجعه و طی شکاتی تلخ، به کمتیواقع
 مواجهه نیادر .  آنها محرز شدیی مواجه داده شد و آشنالیائکیت با مقی دختر براي کشف حقنیاو 

 لیائکی با من ازدواج کند ولی مدی من شده است بایئرسوا  باعث لیائکیاعظم اعالم کرد چون م
 جلسه بیترت  نیا را قبول کنی و بحی مسنیشرطی با تو ازدواج می کنم که تو ده گفت من ب

. ش را گرفت و پرونده به دادستانی انقالب فرستاده شدتیو اعظم دنبال شکا. دین رسای به پامواجهه
 داراي همسر و فرزند است و ییاکی مولر جاسوس آمرلیائکیم: کرد  اضافه نی شخص همچننیا

   .رها کرده و رفته است مدتی قبل از تصرف النه جاسوسی، در پی اختالفاتی همسرش او را 
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ه شب پنجشنبه می ن12ه بود، در ساعت دی بقتل رس11ر که بدست برادرش در ساعت  دختنیاجسد 
بان ای کوچه نمازي واقع در خ3بود در مقابل خانه شماره   به گردنش بسته شده یبدر حالی که طنا

مشاهده کردند که قاتل  ند، دی رستی به محل جنا7هنگامی که مأموران کالنتري . ا شددیانشهر پریا
 جفت کفش گرم کیکفشهاي دختر که . طناب را به پنجره در ورودي خانه بسته استر گیسر د

 نیالحظاتی پس از کشف جسد .  دستی او وسط کوچه افتاده بودفی کنیهمچن پاشنه دار بود و 
 7 گشت کالنتري سیکرد خود را به پل و برادر مقتوله معرفی می » ع-ع«دختر، جوانی که خود را 

گروگانهاي  ی از کیمن خواهرم را که با : او به مأموران گفت. رساند و معرفی کردبان انقالب ایدر خ
مأموران متهم را به کالنتري .  قبل از تصرف النه جاسوسی رابطه داشته است، کشته امییاکیآمر

ن را به ای را آغاز کرد مأموران سپس جرتی جنانیاامون ریپ ات قی تحقسیاعزام کردند و پل
پزشکی قانونی فرستاده   دختر به نیا جسد کی اطالع دادند و به دستور بازپرس کشدادسراي تهران

من از : وي افزود.  اعالم کرد که دانشجوي دانشگاه بلوچستان استهیمتهم در مراحل اول. شد
 النه جاسوسی که منجر به ری قبل از تسخییاکی خواهرم با جاسوس آمربیفر چگونگی ماجراي 

هدان به اار مادرم از زدینوروز براي د  دیت عالیدر تعط.  اطالع بودمیبود، حامله شدن او شده ب
او چون به من اعتماد داشت و مرا منطقی می دانست، . مدیبندر انزلی رفتم و خواهرم را آنجا د

 راننده تاکسی بنام کی:  خوردن خود را در حضور من و مادرم فاش کرد و گفتبیموضوع فر 
ناراحت بودم خودم را کنترل کردم و باتفاق خواهرم  ا ً دیکه شدنیابا . ست داده ابیحسن مرا فر
خواهرم حاضر  گناه است و فقط براي حفظ آبروي یبدر تهران معلوم شد که حسن . میبه تهران آمد

 500، خواهرم ادعاي میو هنگامی که حسن حاضر شد براي عقد به محضر برو. به ازدواج شده است
 امر سبب بروز اختالف و جر و بحث شد و ماجراي ازدواج او با نیکرد و هم  هیهزار تومان مهر

و من . دی نرسییآبروي خانوادگی مان بجا تالش منهم براي ازدواج آنها و حفظ . خواهرم منتفی شد
   . جاسوس حامله شده استکینمی توانستم تحمل کنم که خواهرم از 

 دوستش خداحافظی کردم و با خواهرم به طرف  بعد از ظهر روز پنجشنبه با حسن و9در ساعت 
 معلم برسانم و به مسافرخانه تین دانشگاه تربایخوابگاه دانشجو  تا او را به میبان رامسر به راه افتادایخ

در  . میدیساختمان خوابگاه رس  کی که به نزد5/10حدود ساعت . فردوسی محل اقامت خودم بروم 
بان ایاز چند خ . می قدري قدم بزنایب:  و به خواهرم گفتم دیس موقع ناگهان فکري به خاطرم رنیا

 پنجه ری برداشتم و گلوي او را در ززیناگهان بطرف او خ . میوارد کوچه خلوتی شد ، میکه گذشت
 داشتم بدور بی را که در جیبطنا.  شد نیزم  حال نقش یباو . هاي خود گرفتم و محکم فشار دادم 

در .  دور شدم تیه مطمئن شدم او جان سپرده است، از محل جناگردن او بستم و هنگامی ک
   . گشت افتاد و خود را به آنان معرفی کردم سیبان انقالب چشمم به دو پلایخ 

 نیاگی به دی دادسرا رسکیات از متهم به صبح روز جمعه موکول شد و معاون کشقیدنبال تحق
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ات گسترده اي را از متهم قیزپرس تحقبارجاع کرد و  ا14  پرونده را به علی اکبر پروانه بازپرس شعبه 
 پسر کیدختر مقتوله   نیات پزشک قانونی پس از کالبد شکافی معلوم شد که جننیادر مع. آغاز کرد

   .بوده است که پس از مرگ او خفه شده است
 لیائکی گروه خون از منیی پسر نمونه برداري کرده اند تا پس از تعنیپزشکان از خون مقتوله و جن

 ای شخص است نیا متعلق به نی جننیاا ً قی حقایمعلوم شود که آ  تا دی خون بعمل آشی آزمازیمولر ن
   .نه

   خبر صبح امروزنیآخر
ه بعمل آورده و اعالم نیا مقتوله معنی صبح امروز فاش شد که پزشکان قانونی از جن10در ساعت 

که نیا مقتوله پس از تی شکاخی تارنیو همچن. بوده است ه می پنج ماه و ننی جننیاکرده اند که 
انقالب شده   دادستانی می تسل9ه تی کمقی از طر10/10/58 خیمتوجه شده حامله است ، در تار

   112».بود
صبح امروز در محل جاسوسخانه ، از جاسوس « گزارش داد که 59 نی فرورد17 خیان در تارهیک

   . شدیئزجوانی باریا  در مورد ارتباط با دختر یئاکیآمر
انشهر تهران که طی آن دختر جوانی بدست ریبان اایامون ماجراي خریات بازپرس پقیبدنبال تح

 یئ و بازجوقی براي تحقتی جنانیابازپرس مسئول پرونده  ه بود، صبح امروز دیبرادرش به قتل رس
ی داشته است خصوص  که قبل از تصرف النه جاسوسی با مقتوله روابط ییاکی تفنگداران آمرسیاز رئ

   .به النه جاسوسی رفت
 مولر نام دارد و متهم است که حدود سه ماه قبل از تصرف النه جاسوسی با لیائکی گروگان که منیا

ه و باعث دی به رابطه خصوصی کشیی آشنانیاشده و سپس  نام داشت آشنا ) ع(مقتوله که اعظم 
 نیا و مراجعه ییاکیآمر دن جاسوس ماجرا پس از گروگان گرفته ش.  دختر شده استنیاحاملگی 

 که حامله شده است دی دختر هنگامی که از پزشک معالج خود شننیادختر به پزشک فاش شد و 
 نیا کرد و چند ماه بعد از 9ه تی کممی گروگان تسلنیا هیی علتی بزرگ شکاییرسوا  کیمضطرب از 

 دختر توسط نیاد و سرانجام دختر مطرح ش  در روزهاي آغاز سال جاري ماجرا خانواده تیشکا
شعبه  گی به پرونده به علی اکبر پروانه بازپرس دیرس. دیی النه جاسوسی بقتل رسکیبرادرش در نزد

 دختر با گروگان نیا ییامون چگونگی آشناریی را پعیات وسقی ارجاع شد و بازپرس تحق14
   .آنان ثبت شده بود کشف شد  ماجراهاي عاشقانه نی و همچنییاکیآمر

 ماهه مقتوله 5/5 نیکه جننیاه از جسد پرداختند و براي احراز نیار پزشکان قانونی به معگیاز سوي د
 و مادرش کردند تا نینه اقدام به نمونه برداري از خون جن  ای هست ییاکیمتعلق به جاسوس آمر

   .دیخون بعمل آ  شی آزمازی نییاکیات الزم را بعمل آورند و مقرر شد از جاسوس آمرشیآزما
 نیا ییات خود با کسب مدارك الزم از آشناقی دادسراي تهران در دنباله تحق14بازپرس شعبه 
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.  به النه جاسوسی رفتییاکی از گروگان آمرقی و تحقییبازجو گروگان با مقتوله، صبح امروز براي 
   113».ات ادامه داردقیتحق

 وي در 114.الناصر نام داردقاتل که گفته می شود دانشجوي دانشگاه بلوچستان است و عبد
به بندر انزلی خانه مادرم رفته بودم که خواهرم  ت نوروز الیدر تعط«: ا ً گفتدرابطه با قتل مجد
و حامله  خواهرم چون مرا منطقی می دانست، در حضور مادرم موضوع رابطه . مدیاعظم را آنجا د

 داده و قرار است با من ازدواج بی راننده تاکسی بنام حسن مرا فرکی: شدنش را فاش کرد و گفت
 هیناراحت شدم، ولی چون مسأله ازدواج مطرح شده بود به توص  موضوع نیای از لیکند، من خ

. ازدواج آنان را فراهم کنم  مادرم همراه خواهرم به تهران آمدم تا پس از مذاکرات الزم برنامه 
ی از جاسوسها با خواهرم رابطه داشته و کیفتم که ایوقتی به تهران آمدم متوجه اصل ماجرا شدم، در

   115» .خواهی و حفظ آبروي خواهرم می خواسته با او ازدواج کندریبعنوان خ حسن 
 19نی سه شنبه عی(دو روز قبل « دادسراي تهران 14آقاي علی اکبر پروانه بازپرس شعبه 

 ییاکیگروگان آمر. رفت به النه جاسوسی ییاکیآمر  از گروگان یئ براي بازجوزین) ن. 59نیفرورد
   . با مقتوله اعتراف کرد، ولی داشتن رابطه با او را انکار کردییبه آشنا

رخواست نزد دادستان تهران فیبازپرس متهم به قتل را مجرم شناخت و پرونده را براي صدور ک
 می انهی ک116» .الزم از او تقاضاي مجازات اعدام کرد  پس از بررسی هاي زیدادستان ن. فرستاد

ل کینامشروع ما  پرونده در مورد اتهام نیا گزارش می دهد که نی ما همچنییخبرنگار قضا«: دسینو
   117». که هم اکنون جزو گروگانهاست، مفتوح خواهد بودیئاکیارنست مولر تفنگدار آمر

   : استری گزارش نهفته که بعضی از آنها به قرار زنیای در ضینکات متعدد ضد و نق
   . حدود سه ماه قبل از تصرف النه جاسوسی با مقتوله آشنا شده استلیائکی، مدیی گو گزارش م-1 

 ای کارمند سفارت بوده باشد و ایتی مقتوله سی، می باییاکی دختر مقتوله با تفنگدار آمرییبراي آشنا
 حاصل یی، دفعات مکرر به آنجا مراجعه کرده باشد تا آشنالیقب  نیا مسائلی از ایا و زیبراي گرفتن و

گونه نیا از یئگزارش بو از خالل . ه شده باشددی به رابطه خصوصی کشیی آشنانیاشده و سرانجام 
   .شودمی نموراد استشمام 

 حامله شده لیائکی کرده که از متی شکا10/10/58 خی بنابه گزارش بازپرس، اگر مقتوله در تار-2 
 شی باعث رسوائلیائکیعالم کرده چون مو اعظم خانم ا است و حتی با هم مواجهه داده شده اند 

 می حیحضرت مس  نی ازدواج با وي را مشروط به قبول دلیائکی با وي ازدواج کند و مدیشده با
 راننده اي بنام حسن دیر چه حاجتی بود که در بندر انزلی در حضور مادر و برادرش بگوگی د،کند

   است؟   داده بیاو را فر
 که مرتب افراد را تحت عنوان روابط نامشروع و زناي محصنه و 58ل  در بحبوحه انقالب در سا-3 
ی تی وضعنی چنکیا می شد که در دیمی کردند، کدام دختر پ  محصنه می گرفتند و مجازات ریغ
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   ؟است  و جاسوس با او همخوابگی کرده ییاکی کند که فالنی آنهم آمرتی، شکادیایب
و هم مقتوله، هر دو دانشجو بوده اند، قاتل دانشجوي  که هم قاتل دی از خالل گزارش برمی آ-4 

   .تهران  معلم تیتان و مقتوله دانشجوي تربسیس
هدان به بندر انزلی رفته و اار مادرش از زدیت نوروز براي دالی، در تعطدی قاتل می گو-5 

در حضور وي و مادرشان فاش می کند که در  د و خواهرش نیخواهرش را که آنجا بوده می ب
تهران، بوي  با هم به تهران می روند و در .  داده استبیهران راننده تاکسی بنام حسن وي را فرت

 گناه است و فقط براي حفظ آبروي خواهرش حاضر شده است که یبمعلوم می شود که حسن 
 که دیعقد، خواهرش می گورفتن به محضر براي حسن و دوستش به هنگام   با. باوي ازدواج کند

   .منصرف می شود  علت از ازدواج باوي نی اش کند و حسن بدهی هزار تومان مهر500 دیحسن با
 خداحافظی می کند و خواهرش را بطرف ش بعد از ظهر با حسن و دوست9 قاتل در ساعت -6 

 ناگهان به فکر کشتن 5/10حدود ساعت . معلم می برد  تین دانشکده تربایخوابگاه دانشجو
به هنگام رفتن نه   می شود که قبال ً نه در بندر انزلی و نه در تهران و پس معلوم. خواهرش می افتد

   .تاده استفی محضر و نه بعد از خداحافظی از حسن و دوستش هنوز بفکر کشتن خواهرش نبه
د و محکم فشار می ری وقتی ناگهان بفکر می افتد که خواهرش را بکشد، گلوي خواهرش را می گ-7 

 داشته بدور بی را که در جیب می شود، سپس طنانینقش زم  هوش و یب دهد که در اثر فشار وي
 نیابنابر . می شود گردنش می بندد و وقتی مطمئن می شود که جان سپرده است، از محل دور 

 داشته بی هم که در جیبن که ناگهان و بدون قصد قبلی بفکر کشتن خواهرش افتاده است و طناایب
 به کشتن گرفته میرا خفه می کند، معلوم می شود که وي از قبل تصمآن وي  ون می آورد و با ریب

و عنوان کردن . آماده داشته است  خود بی و در جاینی طناب را قبال ً مهعیه کشتن، لیبوده که وس
و باحتمال .  داستانها بقصد انحراف اصل قتل گفته شده استنیامسأله محضر و حسن و دوستش و 

   . شرکت کنندگان در قتل بوده اندحسن و دوستش هم از قوي 
 می رسند، تی گشت و کالنتري به محل جنانیوقتی مأمور. استدی سر نخ پسی از گزارش پل-8 

ر طناب را به پنجره درب گیمقتوله را خفه کرده و سر د  سر طناب کیمشاهده می کنند که قاتل با 
   .ورودي خانه بسته است

دان به بندر انزلی می رود و در آنجا خواهرش فاش می کند ت نوروزي از زاهالی قاتل در تعط-9 
باتفاق راهی تهران می شوند و در تهران نزد حسن رفته،   داده، بی راننده تاکسی وي را فرکیکه 

حسن و دوستش به عزم  حسن آماده ازدواج با خواهرش شده و براي عقد ازدواج با خواهرش با 
مان می یه از ازدواج پشی هزار تومان مهر500ِبر اثر تقاضاي رفتن به محضر راه می افتند که حسن 

   .و آنها برادر و خواهر وار از هم خداحافظی کرده و جدا می شوندشود 
از زهدان تا .  قاتل از زاهدان بسوي بندر انزلی حرکت کرده استنی روز دوم فروردمیریفرض بگ



 
 

135

 سه روز هم در بندر انزلی نزد مادرشان ی دوکی. طول می کشد بندر انزلی حداقل دو روز مسافرت 
 بیخبر تکان دهنده فر که برادر به منزل می رسد، قطعا ً خواهرش نیابوده اند، چرا که به محض 

ان مسأله را نیتی با کمی استراحت و در کمال آرامش و اطمسیخوردن خود را بوي نمی داده با
   .مطرح می کند مطرح کند و سرانجام 

 روز راه است و اگر هم به کیهم نیا مادر به اتفاق به تهران می روند که هیه توصخواهر و برادر ب
با حسن .  باشدنی فرورد7 بعد از دیسراغ حسن رفته باشند با راست به کین به تهران دیمحض رس

 زیمی گذارند و همه چ گفتگو می کنند و حسن راضی می شود که با وي ازدواج کند و قرار و مدار 
بطور قطع . ندریقبال ًً هم از محضري براي انعقادعقد ازدواج وقت می گ. ي عقد استآماده برا

 آن حداقل سه چهار روزي وقت الزم یب مسائل جنریبراي ازدواج و محضر و سا آماده کردن حسن 
 نوقتی به انزلی و سپس تهران و فراهم کرد نی حرکت از زاهدان تا عیاگر همه امور . داشته است

در  در صورتی که دختر .  روز وقت الزم داشته است10 مثل برق انجام گرفته باشد طیهمه شرا
می زند که تمام مطالب عنوان  ها خود دادنیاه است و دی شب بقتل رس11 ساعت نی فرورد7 خیتار

   .باشد ش نمی تواند یب یئشده داستان سرا
ر ایرابطه اي بس) دختر(قتوله تی مسی تصرف شده است، ظاهرا ً می با58 آبان 13 سفارت در -10 

 جزو زی نلیائکیه باشد که مدیاطالعات گرفته و فهم ها داشته باشد تا ری با گروگان گکینزد
ران از گید  گروگان ها آزاد شدند، روزنامه نگاران و که در آن روزها وقتی بعدا ًًهم. گروگانهاست

   . ذکر نمی کردندیئاا که اسامی آنها را جریاسامی گروگانها اطالعی نداشتند ز
 گزارش کرده، در همان روزي که قتل واقع شده نی فرورد10ان هیکه خبرنگار کنیامهمتر از همه 

ر ایانشهر کشف شده که در اختریبان اای ختیمقتول جنا سه دفترچه خاطرات متعلق به «است 
 ییروز آشنا  سه دفترچه خاطرات مسائل مهمی از جمله نیابا کشف . بازپرس قرار گرفته است

   118».ر فاش خواهد شدگی و مسائل دییاکیمقتول با گروگان آمر
 دارند که داستانهاي ذکر شده ساختگی و بقصد نیا از تیها حکاضی ضد و نقنیاتمام 
ی کی با ریی از دخترهاي گروگان گکیگفت ،  ه اي که می عیت ساخته شده و شاقیپنهان کردن حق

هنگام  ت داشته ولی در قی وي را کشته اند حقهیاي برمال نشدن قضاز گروگانها رابطه داشته و بر
و در . ه شده استدی و کالنتري لو رفته است و کار به دادگستري کشسیه پللیاجراي قتل، ماجرا وس

   .ر ماست مالی کرده و آنرا بسته اندگیپرونده د آنجا پرونده را مانند هزاران 
ي با سفارت و گروگان ری دختر قبل از گروگان گنیا ایه آ به ذهن خطور می کند کزی سئوال ننیا
   . االمورقیاست؟ اهللا اعلم به حقا ي ها به نحوي در ارتباط متقابل نبوده ریگ
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  فصل چهارم
  

  اکیت شاه و آمرای المللی جنانی بقین تحقویسیکم
  

رکت  سازمان ملل متحد وشتی شوراي امنلیتشکان، خواستار درخواست ریکه انیابعد از 
ان جواب مثبت داده ری در خواست انیاخارجی به   داخلی و ریهاي پی گتی و با فعالدیدر آن گرد

شرکت در  رك جهت ویوی امور خارجه به نریشد و چند ساعتی قبل از پرواز آقاي بنی صدر وز
ی پس از کیي و نگهداري آنها ریمسئله گروگان گ، کردمیی آنرا تحرنی، آقاي خمتیشوراي امن

   .دیدولتهاي عضو سازمان ملل محکوم گرد  به اتفاق بی قراز طرفري گید
 المللی الهه، در اثر فشار همه نیان در دادگاه بریان و محکوم کردن اری اهی اقتصادي علمیبا تحر

رند و رفتار با آنها و بی به سر میب نامناسطیگروگان ها در شرا که نیاان و مطرح شدن ریجانبه به ا
 طی حکمی آقاي 58  آذر   22خیی در تارنی انسانی است، آقاي خمریو بهداشتی آنها غ زندگی طیشرا

ست تجاوزکارانه ای المللی بررسی سنیت بئی هکی لیتشک امور خارجه را مسئول ریقطب زاده وز
 المللی نیت مستقل بئی هکید آور شد که ایان، در دوران حکومت شاه کرد و ریا ا در کیآمر
   .ار کنددیانها دواند با گروگتیم
  

   :  شرح استنیمتن حکم آقاي قطب زاده بد
  

  میبسم اهللا الرحمان الرح
 المللی نیت بئی هکیان الزم است هرچه زودتر ری امور خارجه اریجناب آقاي قطب زاده وز« 

ا را خصوصا ً کیست تجاوزکارانه دولت آمرای تا سدیده  لیتشکبررسی با مشورت شوراي انقالب 
 تا دین قرار دهایجهان مت شاه مخلوع وخائن مورد بررسی قرار داده و در معرض افکار درطول حکو
ت دولت ایان را به اصطالح محکوم کرده اند، از جناریا اکی نفوذ آمرری المللی که زنیسازمانهاي ب

ات سوء غی براي مقابله با تبلنیهمچن.ا کننددیشتري پیبمردم محروم ما آگاهی  ا نسبت به کیآمر
 المللی نیت مستقل بئی هکیوانند تیم ا در مورد گروگانها در النه جاسوسی آنها کیتجاوزکارانه آمرو

   1»ینیوالسالم روح اهللا الموسوي الخم. ار کننددید تا از آنان دنیادعوت نم
ست تجاوزکارانه دولت ای المللی سنی کنفراس بلیتشک امور خارجه دست به ریآقاي قطب زاده وز

ت شاه و بررسی ای المللی جنانی بقین تحقویواساس کمس  هی فرمان پانیاتهران زد و ا در کیآمر
   .دی شاه گردمی رژقیان از طرریا در امور داخلی اکیمداخالت آمر
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  فته شدهری و توافقهاي پذقین تحقویسیکم
هاي مختلف داخل و خارج از کشور و در سازمان ملل متحد، در تیپس از آنکه بر اثر فعال

کل سازمان ملل ریگی به آن هم از سوي دبدیاصل رس ت و فسادهاي شاه، ایگی به جنادیطه با رسراب
ست جمهوري، ایر فته شد، بعد از انتخاب آقاي بنی صدر به ریا پذکیمتحد و هم از سوي کنگره آمر

ت شاه ایگی به جنادی المللی در تهران جهت رسنی بقین تحقویسی کملیتشک با زیی ننیآقاي خم
   .لوع، موافقت کردمخ

ی رهبر نیم سري مهم براي امام خمایی کارتر تا کنون سه پمیبنا به گزارش خبرگزاري فرانسه ج« 
اشغال افغانستان توسط شوروي براي امام فرستاده شد حامل  م بعد از ای پنیاول: انقالب فرستاده است

ی و کارتر نیامام خم خبرگزاري  نیبه نقل از هم. تقاضاي کارتر براي آزادي گروگان ها بوده است
 نیدوم. ه انددیگی به جرائم شاه به توافق رسدی المللی براي رسنی دادگاه بکی لیتشکبر سر مسئله 

ش از اندازه گروگان ها یبی حاوي گوشزد خطراتی است که نگهداري نیامام خم م کارتر براي ایپ
ست جمهوري ایانتخاب بنی صدر به ر ن م ها تا زماای پنیا. وردای بشیان پریامکان دارد براي ا

 دیمی به کاخ سفایست جمهوري وي پایمکتوم و بدون جواب ماند ولی پس از بعهده گرفتن پست ر
ی جیا کردن راه حلی است که به آزادي تدردیفرستاد که ضمن آن اظهار شده است مشغول پ 
   2».نجامدایب

  
فتگوهاي آقاي بنی صدر با آقاي ست جمهوري، در گایپس از انتخاب آقاي بنی صدربه ر

ت شاه در تهران، مورد ای المللی جنانی بقیتحق ن ویسی کملیتشکی رهبر انقالب موضوع نیخم
موافقت  ن با ویسی اعضاي کمنییی قرار گرفت و پس از انجام مقدمات کار و تعنیموافقت آقاي خم

ن انتخاب و چهارم ویسی کل سازمان ملل متحد، اعضاي کمریان ودبریدولت جمهوري اسالمی ا
   .را شروع کردند اسفند وارد تهران شدند و کار خود 

   : طبق توافقی که انجام شده بود قرار بود
   .ات خود، مالقات کندقیه تحقجین با گروگانها قبل از انتشار نتویسی کم-1 
   .ان عذرخواهی بکندریا از اکی جمهور آمرسی رئ-2 
   3.ان بکندریا کمک مالی هم به کیا کی آمر-3 

آقاي بنی صدر هم در تماسهاي خود .  راه حل مسئله آزادي گروگانها را هموار سازندقی طرنیو بد
 مسئله را -ان در بر دارد ریخطراتی که نگهداري گروگانها براي ا  و گوشزد کردن -ی نیبا آقاي خم

 راه حل خوب است و نیا ی هم به آقاي بنی صدر گفته بود، نیبا وي مطرح کرده بود و آقاي خم
   . دی نحو تمام کننیمسئله را به هم

ه و با افراد دی اسناد و مدارك را د. هفته در هتل استقالل بودکیت وارد تهران شد ئیکه هنیابعد از 
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ان دخالت ریا در امور داخلی اکی بود که آمرنیانظرشان هم  ار و بحث کرده بود، دیگوناگون د
   .کرده است

ند و بعد بروند ژنو و نظرشان را در نیمانده بود که آنها بروند سفارت و گروگانها را ببمرحله آخر کار 
   . اعالم بکنند  سازمان ملل ییآنجا در مقر اروپا

  
ی در نیدت آقاي خمای را مأمور کرد که به ع4ینی حسریآقاي بنی صدر، آقاي علی ام

ه آقا، هنوز بر نظر خودشان هستند که کیصورت ، در دیی بگونیارستان قلب برود و به آقاي خممیب
نفع  ان نه به ری نه به نفع انیاند و مسئله را تمام کنند و نیت برود سفارت و گروگان ها را ببئیه

در آن زمان . وده تلف کنندهیها عاطل و باطل روزها در هتل باشند و وقت خود را بنیاآنهاست که 
ارستان قلب بستري بود و حالش هم میه بود در بسکته کرد ی که نیآقاي اشراقی داماد آقاي خم

ی و دفتر نیخم ر آقاي ای کرده و در اختهیارستان قلب بخشی را تخلمیدر ب. ا کرده بوددیبهبود پ
   .ان گذاشته بودندشیا

ی نقل کرد وقتی من به نی حسریآقاي ام. آقاي صانعی و کفاش زاده هم در آنجا مشغول کار بودند
دفتر بودند و آقاي هاشمی رفسنجانی هم آمده بود که  نعی و کفاش زاده در م آقاي صادیآنجا رس

نبودند آن   لیانم چه مسئله اي بود که آنها مادیحال نم.  کاري داشتاید، گونیی را ببنیآقاي خم
به آقاي هاشمی گفتند که پزشک معالج آقا دستور . ی را مالقات کندنیآقاي خم،شب آقاي هاشمی 

. و جز پزشک و خانواده اش احدي حق ندارد آقا را مالقات کند ت سیل آقا خوب نداده اند که حا
   .، رفتدی دنیآقاي هاشمی هم که چن

 خودم فکر کردم وقتی آقاي هاشمی را راه ندادند مرا که جاي خود دارد و حتما ً راه شیمن پ
ست جمهوري ایف رآقاي صانعی گفتم که من از طر چند لحظه اي فکر کردم و به . نخواهند داد

اشراقی  ان مرا فرستاده اند که از آقاي شیآقاي بنی صدر براي مالقات آقاي اشراقی آمده ام و ا
گفتند صبر کن رفتند داخل و بعد .  به آقاي اشراقی برسانم دیمی هم داشت که باایدت کنم و پایع

 آقاي اشراقی روي تختش مدی داخل، وقتی وارد شدم، ددیبفرمائ از چند لحظه اي آمدند و گفتند، 
آقاي بنی صدر سالم  بعد از سالم و احوال پرسی گفتم که . نشسته و حالش هم خوب شده است

بعد از گفتگوي مختصر به . ی خوشحال شدلیآقاي اشراقی خ. دت شما فرستادایرساند و مرا براي ع
 نیامشان ایند و پی داشتنیمی هم براي آقاي خمایدر ضمن آقاي بنی صدر پ آقاي اشراقی گفتم 

   . ن گذاشتم ایاست و مسئله را با آقاي اشراقی در م
  

ی در آنجا بود رفت نیم بالفاصله به اتاق بغلی که آقاي خماین پدیآقاي اشراقی بعد از شن
. ی خوب و سر حال استنیم آقاي خمدی د.آقا  شیمن رفتم پ.  آقاشی پدییو بر گشت و گفت بفرما
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هستند،  آقاي بنی صدر گفتند، که اگر آقا بر نظر خود باقی : ساندم و گفتمسالم آقاي بنی صدر را ر
ند و نیت برود سفارت و گروگانها را ببئی هنیاد که اجازه دهند نی بچه هاي خط امام بگونیابه 
بروند ژنو و نظر خودشان را در آنجا اعالم بکنند و نظرشان هم   آنها را مشاهده کنند و بعد تیوضع

ا هم عذر کیکرده است و آمر ان دخالت ریا در اکیه با توجه به اسناد وزارت خارجه، آمر است کنیا
که بله من بر نظرم هستم و به آقاي بنی : آقا گفتند. ان بکندری کمک مالی هم به اکیخواهی کند و 

 است، پس به بچه ها دستور نیامن گفتم حال که نظر شما .  نظر را دارمنی من همدییبگو صدر 
   . سفارت مالقات کنند ت گروگان ها را در ئی هنیا که اجازه دهند دیده

. دیا کندی شما احمد را پمیي بگوزی بچه ها چنیا به میت که من مستقسی نحی صحنیاآقا، گفتند، 
من هم . ندنیاجازه بدهند، بروند و گروگانها را بب ، دی که به آنها بگومیوگی من به احمد م،چشم

آقا   آقاي صانعی و کفاش زاده و گفتم احمد شیون پریرفتم ب. حل شده استخوشحال که مسئله 
 احمد کجاست ما میاندیی دو روز است که نمکیگفتند، ما هم . کجاست؟ آقا با احمد کار دارند

 احمد کجاست؟ دیود شما ندانشیگفتم مگر م . مینکرده ا  شیادی و پمیخودمان هم با او کار داشته ا
شد رفته  بعدا ً معلوم  (میاندیحتما ً می داند چون همه کاره احمد است گفتند نمآقاي کفاش زاده 
من برگشتم و مطلب را به آقاي بنی صدر گفتم، آقاي بنی صدر گفت صبر ). حیبود شمال براي تفر

روز سوم آقاي بنی .  گفتم بنی صدربه آقاي .  نشدشیادیرفتم و احمد پ باز فردا . دی و فردا برودیکن
شما به کس .  کردلیتعط  دیمد، کار را که نباای احمد اصال ً ندی، شادیی گفت، برو و به آقا بگوصدر

ارستان رفتم و میمن به ب.  را برساننددانشجویان پیرو خط امامم شما را به ای که پدییري بگوگید
 خوب نیاد، نیوگیبنی صدر را رساندم و گفتم، آقاي بنی صدر م م و سالم آقاي دیخدمت امام رس

روز با آنها امروز و فردا   طور به خاطر نبود احمد آقا در هتل بماند و ما هر نیت همئیت که هسین
آقا گفت . دی مسئله را تمام کند، بفرستنیام شما را برساند و ایکه پنیاري را براي گی، شما کس دمیبکن

من برگشتم و .  نظرم هستم  که من بردیشما به آقاي بنی صدر بگوئ. رستم فیري را مگید  کس ،چشم
   .حل می شود ن را به آقاي بنی صدر گفتم که مسئله فردا ایجر

  
متن .  را در رابطه با گروگانها خوانددانشجویان پیرو خط امامم ای، پویفردا بعد از ظهر راد

ا در تهران کیخودش را در رابطه با آمر  طرف است، اول نظر یبت اگر ئی هنیا بود، که نیام ایپ
 کار نیاه ما کیت هم گفته بود در صورتئیه. ندنی که گروگانها را ببمیهدیبعدا ًما اجازه م. اعالن کند

 ژنو و در آنجا نظر خود را اعالم می و قرار است که ما برومی طرفی خارج می شویب از میرا بکن 
 وی از رادرو خط امامدانشجویان پی هیامام در رابطه با اطالع  هی هفته بعد، اطالعکی و خالصه میبکن

 کرده و از آنها دیی را تأدانشجویان پیرو خط امامی نظر نیم آقاي خمایخوانده شد که در آن پ
ت را براي ئیفرداي آن روز وزارت خارجه خواست که ه. بود و کار هم تمام شد انی کرده بیپشت
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داران با موتور دنبال بچه هاي سپاه پاس و خط امام و ریبچه هاي پ. ان همراهی کندریرفتن از ا
ه را شکستند و به آنها شی آنها زدند و شنیه ماششی آنها رفتند و آنها را محاصره کردند و به شنیماش

ي کردند و آنها زیی با آنها آبرو رلیتند و خخی آنها رنی به داخل ماشیی هاهی کردند و اعالمنیتوه 
 از مطبوعات آن دوران در رابطه با  حال با کمک5.بودند ی وحشتزده شده لی عمل خنیاهم از 

خوانندگان   - که بطور خالصه ذکر شد- آن طیت شاه و شراای المللی جنانی بقین تحقویسیکم
شتر به عمق یبي و مطرح شدن مسئله قرار گرفته و ریتر چگونگی شکل گ قین دقایمحترم در جر

   . خواهند بردو کشور به خاطر قبضه کردن قدرت پی فاجعه وبازي با سرنوشت ملت 
  

ان و ری سازمان ملل که با مشورت و موافقت دولت اقین تحقویسیاسامی اعضاي کم
   : استریز  کل سازمان انتخاب شده به شرح ری دبمیکورت والدها

 سابق کانون وکالي فرانسه و از سی ساله فرانسوي و حقوق دان، رئ64 ادموند پتی تی، یئ لو-1 « 
او کسی است که . کی المللی حقوقدانان کاتولنیجنبش ب  سیر و رئخانه حقوق بشریمبارزان دب

 ناظر میمخالفان رژ ان در زمان شاه مخلوع آورده بود تا بر محاکمات ریگروههاي حقوق دان را به ا
   .ات مفصلی کرده بودقیباشند و در مورد شکنجه هاي ساواك تحق

طرف نی بدشیلماتی حقوقدان بوده و از سال پپی که دری ساله از مردم الجزا50 ، ییائوجی محمد ب-2  
طرف نی بد 1965او از اعضاي حقوق بشر سازمان ملل از . است  کشورش در سازمان ملل بوده نماینده

   .بوده است
 سابق کشورش ریلمات و استاد دانشگاه و سفپی ساله از مردم ونزوئال حقوقدان، د 5  5 رالی اگوی اندر-3  

   .است و در حال حاضر مشاور حقوقی شرکت نفت ونزوئال است مان ملل بوده  ساززیا و نکیدر آمر
   . استهی جمهور سورسیست خارجی حافظ اسد رئای، مشاور سهی دائوري، از سوربی اد-4  
 جمهور سی المللی و برادر رئنیاردن، از سري النکا، حقوقدان و کارشناس حقوق بویج.و. هاري- 5   

   .آن کشور
ا هم تعهدات کیات خود را انتشار داد و آمرقیه تحقجین نتویسیکه کمنیا به مجرد گفته می شود

ه براي آزادي نیان محکوم کرد زمریخود را در مورد ا ستهاي گذشته اینی سعی را عمل کرد، شیخو
   6».گروگان ها آماده خواهد شد

  
    المللی در تهراننین بویسی کملیتشکموافقت امام با 

 جمهور کشور اسالمی سیب با حضور دکتر ابولحسن بنی صدر، رئشیدشوراي انقالب «   
مملکتی از جمله موضوع جدول بندي انتخابات مجلس   جلسه داد و به مسائل مختلف لیتشکان ریا

   .گی کرددیشوراي اسالمی رس
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 نین بویسی کملیتشکب شوراي انقالب، دکتر بنی صدر اعالم کرد که امام با شین جلسه دایدر پا
   .در تهران موافقت کرده اند ت شاه مخلوع ایگی به جنادیللی جهت رسالم

 کل سازمان ملل ری دبمی مورد به والدهانیاب، تلگرافی را در شی دبی ترتنیابنی صدر افزود به 
دکتر . ن در تهران به اطالع وي رسانده امویسی کمنیا  لیتشکان را با ریمتحد زده ام و موافقت ا

امام موافقت   مورد با امام مذاکره داشتم و سر انجام نیا هفته است که در کیمن : بنی صدر گفت
   . ن در تهران اعالم داشتندویسی کمنیا لیتشکخود را با 

 که قبال ً اعالم شده بود در تهران یبین با ترکویسی کمنیاان افزود، ری جمهوري اسالمی اسیرئ
ان ریا در اکیت آمرایه مخلوع و دخالتها و جناجرائم شا گی به دی می شود و اهم کار آن رسلیتشک

    7».خواهند بود
  

    کل سازمان ملل ری جمهور به دبسیمتن تلگراف رئ
 شوراي انقالب در تلگرامی به کورت سی جمهور و رئسیدکتر ابوالحسن بنی صدر رئ

   .ا موافقت کردکیو آمر ت شاه ایگی به جنادین رسویسی کملیتشک با میوالد ها
 به ریان داریک که خواست امام و مردم انیا کل سازمان ملل متحد ری دب-میکورت والدهاآقاي « 

 شاه سابق و می رژقیان از طرریدر امور داخلی ا ا کی در مداخالت گذشته آمرقیبررسی و تحق
د نیمی نش ها و فسادهاي آنان به کرسی قبول تینت و جناایگی به خدی محکمه براي رسلیتشکبمنظور 

 کار آن موافقت کرده اند می لیتشکان و امام با رینی که شوراي انقالب جمهوري اسالمی اویسیکم
ان ابوالحسن بنی ری شوراي انقالب جمهوري اسالمی اسیجمهور و رئ  سیرئ. دیایان بریتواند به ا

     8».صدر
اگذار کرد  به آزادي گروگانها را به مجلس ومیم خود، در مورد گروگانها، تصمایی در پنیآقاي خم

   :م آمده استای پنیادر قسمتی از . ندری بگمیاست که تصم دگان ملت نیاو گفت امر گروگانها با نم
 قیان از طرریا در امور داخلی اکی در مداخالت گذشته آمرقین بررسی و تحقویسیاکنون که کم« 

حقق می ان تریجمهوري و شوراي انقالب اسالمی ا  سی شاه سفاك توسط جناب آقاي رئمیرژ
   9».دیت آنان به اثبات خواهد رساید جناریپذ

   10. وارد تهران شدند58  ت شاه، شنبه چهارم اسفند ایگی به جنادی رسقین تحقویسیاعضاي کم
  

  با گروگان ها و مالقات  قین تحقویسیاعضاي کم
وز ریا بعد از ظهر دکیت شاه سابق و آمرای جناقی المللی تحقنین بویسیسخنگوي کم«   

فتند و ایوزارت امور خارجه جمهوري اسالمی حضور  وز در رین، صبح دویسیاعضاي کم: الم کرداع
فته است ریپذ  که شوراي انقالب به اتفاق آراء دین رسانویسیآقاي قطب زاده به اطالع اعضاي کم
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   11» .ار کننددی دییاکیکه آنها با گروگانهاي آمر
 اي اعالم کرد که با هی طی اطالع58 /12/ 15 خیي در تار اهی در اطالعدانشجویان پیرو خط اماماما 

   :تسین  با همه گروگانها موافق قین تحقویسیمالقات کم
 با قین تحقویسیبا توجه به گزارش جلسه قبل که استداللهاي ما در آن طرح شده بود، مالقات کم« 

ی که خط انقالب اسالمی نیي و قاطع امام خمریسازش ناپذ  فعلی با خط طیهمه گروگانها را در شرا
 و مظلوم و به دیرش  خواست ملت جین مزبور در ارائه نتاویسیچنانچه کم. میما است سازگار نمی دان

ار آنها با دین برساند و آن را در سازمان ملل مطرح و بقبوالند، دایان را بگوش جهانریخون نشسته ا
ان انجام خواهد شد و ابتکار ریبه دعوت ا گروگانها طیجهت اطالع از سالمتی و شرا همه گروگانها 
کار از هر گونه سوءاستفاده بدور ماند تیجنا اي کی دست آمرقی طرنیاان بوده و از ریعمل بدست ا

    12».والسالم
ت با گروگانها گر ئی هنیااما نظرم در باره مالقات «:ی اعالم کردنی رابطه آقاي احمد خمنیدر هم
کدام از آنان ننشستم ولی معتقدم چیمن پاي استدالل ه  خورد و  دردي نمیچیه من به هدیچه عق

 سود ایبردن  البته سود . مالقات خوب و بدون ضرر است و در برنامه کار گروه بررسی بوده است
    13».ري استگی امر دنیا مالقات، نیاا از کینبردن آمر

  
  

  قین تحقویسین با کمایبر خورد دانشجو
ن ایدانشجو. فتندری با گروگانها را نپذقین تحقویسیمالقات کم دانشجویان پیرو خط امام

ست جمهوري ایشوراي انقالب و ر دگانشان با چهار تن از اعضاي نیادر مورد مذاکرات دو تن از نم
   : شرح استنی اي انتشار دادند که متن آن بدهیاطالع

  
  میبسم اهللا الرحمان الرح« 

و خط امام، مستقر در رین پای از ظهر دو تن از دانشجوساعت شش بعد) ن. 13/12/58(روز دوشنبه 
امون مالقات اعضاي ریست جمهوري پایاعضاي شوراي انقالب و ر النه جاسوسی با چهار تن از 

گروگان به گفتگو و صحبت  ان با جاسوسان ریا در اکیت شاه و آمرای در باره جناقین تحقویسیکم
ی، لین حجت االسالم موسوي اردبایانجام شد، آقاي ریار که در نخست وزدی دنیادر . نشستند

در ابتدا پس از طرح مسئله .  و قطب زاده شرکت داشتندیبن مهندس سحاایو آقا هاشمی رفسنجانی 
ن ای بقین تحقویسی کمفی و وظالیتشک چه خیبا گروگانها آقاي قطب زاده گزارش مختصري از تار

   :ئلهن مزبور به خاطر بررسی سه مسویسیکردند که کم
 مالقات با گروگانها وارد -3. انرینات شاه در اای خ-2. اکیان توسط آمرری نقض حقوق بشر در ا-1 
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 به بحث نیسپس طرف. و شوراي انقالب قرار گرفته است ی نیان شد و مورد موافقت امام خمریا
ا را کی جلو آمرتوان  مورد چگونه می نیاکه در نیا جهانی انقالب و ژیان و پرستری اتیامون موقعریپ

   .از سوء استفاده گرفت و به آن ضربه وارد کرد پرداختند
ان با آن موافقت ری دولت اای با انتخاب ما بودند و این ویسیآقاي قطب زاده گفتند تمام افراد کم

ا نقشی در کیت حاکمه آمرئیرفتار هستند و کارتر و ه و اکثر افراد شناخته شده به حسن . کرده است
ته خیتهران ر  در مین در مذاکرات من با کورت والدهاویسی کمنیااب نداشته اند و طرح  انتخنیا

 در طول اشغال تی نوع موفقنین در تهران بزرگترویسی کملیتشکان گفتند اصل دعوت شیا. شده
   ...النه جاسوسی بوده است

گی دیراي رس که طرح سه مرحله اي بدی جلسه، از طرف اعضاي شوراي انقالب مطرح گردنیادر 
ن قول ویسیان به کمریازگروگانهاست که چون از طرف دولت ا  دیا و بازدکیت شاه و آمرایبه جنا

   . می شودفیان تضعریدولت ا صورت، نیا ریا در غرید، زری صورت بگدی عمل حتما ً بانیاداده شده، 
ن و ویسیی با اصل کمگونه مخالفتچیما ه:  صورت ارائه دادندنین نقطه نظرهاي خود را بدایدانشجو

ا کارش را انجام دهد، نداشته و کیت شاه و آمرایبررسی جنا  در جهت دین مزبور باویسیکه کمنیا
ن با گروگانها ویسیاعضاي کم ا مورد موافقت امام قرار گرفته است و اما در مورد مالقات ری، زمیندار

ر دارند، قبال ً مذاکره اي می ایدر اختن مستقر در النه جاسوسی که گروگانها را ایبد نبود با دانشجو
 مسئله کارش را ارائه بدهد و در سازمان ملل از آن دفاع نیا در قین پس از تحقویسی کمدیبا ... شد 

ا کرد دی پنی و تضمدین را دویسیه کار کمجیان که نتریا  و ملت دیکند، تا سازمان ملل آنرا قبول نما
 ایشوراي انقالب و  ی حرکت کند، آنوقت حیا در جهت صحکین توانسته بدون فشار آمرویسیکه کم
هاي تین و حتی عده اي از شخصویسیان مجددا ً  از موضع کامال ً  ابتکاري، از همان کمریدولت ا

ار بعمل دی زندگی آنها دطیی و جسمی و شراکیزیان آمده و وضع فریآورد تا به ا ر دعوت بعمل گید
رد شد و تذکر داده شد که اعضاي  نی صدر و قطب زاده  طرح، توسط آقاي دکتر بنیا. آورد
 نخواهد نیده شود، طبق موازای طرحی پنی و مورد اعتماد هستند و اگر چنیبن افراد انتخاویسیکم

ان آمده رین به اویسی داشتند که از زمانی که کمدین تأکایدانشجو.  به ضرر ما استتیدر نها بود و 
ن براي حل مسئله گروگانها و ویسی کمنیادارند که  گتن اصرار ن واشنای و سخنگودیاست، کاخ سف

اخبار  ها نیا جمهوري معتقد بودند که سیآقاي بنی صدر رئ. ان رفته استریار از آنها به ادید
   . مربوط به آنها و در دستور کارشان بوده استهی قضنیات و سیی نحیصح
 نیا بر دی، ضمن تأکیبی و مهندس سحالین حجت االسالم هاشمی رفسنجانی و موسوي اردبایآقا

 در نظر گرفت، ابراز می دین است که باایدانشجو نکته که نکاتی قابل توجه و دقت در سخنان 
ضمن، دولت  ون برود و در ریه بجین بدون نتویسی و نگذاشت کمدیه اي رسجی به نتدیکردند که با

    14». نگرددفیان تضعریا
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، از صداي جمهوري 30:2ه در ساعتکی اهی در اعالم58 /16/12ز ظهر بعد ا دانشجویان پیرو خط امام
فته تلقی کرده، از شوراي انقالب ایخود را درباره گروگانها خاتمه   تیاسالمی خوانده شد، مسئول

   .ندری بگلیخواستند تا گروگانها را از آنها تحو
است کی آمرلی با گروگانها که تحمقین تحقویسیبا مالقات اعضاي کم... «:  خود گفتندهیآنها در اعالم

ان و نه حتی خواست ریان بزرگ، نه خواست ملت اطیا و شکیآمر کار تیو خواست واقعی دولت جنا
فته اند که رین پذویسیکم  و گردانندگان  نی کرد که مسئولدیولی چه با.  مملکتی نیواقعی مسئول

 و میری نظري را که نمی پذمی نمی توانه ماکی عملی کند و از آنجائدین هر چه می خواهد باویسیکم
 ولی چون می آن شومی و تسلمی بدان تن در دهمیو آن را در خط امام نمی دان  میتسیبدان معتقد ن

ه سخن از دولت در شیدانند و هم  خود می فیه هاي ما را موجب تضعویه ششیدولت مردان هم
 می برود به شوراي انقالب اعالم می کننیکه هر گونه سوء تفاهمی از بنیاد لذا براي نیدولت می گو

 می صیند تا درباره آنها هر گونه تشخری بگلی را از ما تحوییاکینی جاسوسان آمرعیگروگانها  که 
   .دهند عمل کنند

 که در مبارزه کاري که براي انقالب نفعی ندارد و دشمن خواستار آن است شرکت میتسیما معتقد ن
 دی که ملت معظم و رشمی مطمئن هستمینکیفته اعالم مایخاتمه  خود را  تیکه مسئولنیا ما ضمن میکن
 الزم تیسر انجام با قاطع  امام است و هر گونه کجی و انحراف را یب خط انقالنیان پاسدار راستریا

   15» . بر می گرداندمیبه صراط مستق
  

 مصاحبه کی، در 58 /17/12 بعد از ظهر روز جمعه 6، باز ساعت هی اعالمنیامتعاقب 
ی کیمورد باز گرداندن محمد رضا با خط امام  خط مشی مسئوالن مملکتی در «: مطبوعاتی گفتند

آنقدر  ه را وی شنیات و در مقابل اعمال آنها، امام به آنها فرصت می دهد ولی اگر بخواهند سین
    16».ان گرفته می شودشیآنگاه جلو. ادامه دهند که به جمهوري لطمه زده شود

 محور کارش دین باویسیکم. ته شده استخی رمیه والدهالی طرح وسنیا... «:  اضافه کردندآنها
   17».ار با گروگانهاستدیمحور کار آنها د ت شاه باشد ولی با کمال تأسف ایبررسی جنا

ته شده است و خی رمیه والدهالی طرح از اساس بوسنیاکه «:  گفتندنهاار با گروگادیدر مورد علت د
ار می کند و اگر ضعفی در دی و با گروگانها ددیمی آ ان رین به اویسی بوده که کمنیندر اصل چ

کند تا  ن کار خودش را متوقف می ویسیند، آنوقت کمدی زندگی و بهداشت گروگانها دطیمح
ار با گروگانها دی که دمینی می ببی ترتنیاارستان منتقل کند و به میان گروگانها را به بریدولت ا

   18».دارد ر را در پشت گیئل دی مسالیخ
د و اگر نین ببویسی صورت است که گروگانها را ابتدا کمنیاطرح شوراي انقالب به  «نیاو عالوه بر 

ن ویسیارستان منتقل کند و مطمئنا ً اگر کممی بکیآنها را به  ت، سی گروگانها حالشان خوب ندید
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 نیه در همکیصورت ارستان منتقل شوند در می به بدیه می کند که آنها بادید اظهار عقنیگروگانها را بب
    19».ن استای زندگی دانشجوطیی بهتر از شرالی زندگی آنها خطیجا در النه جاسوسی شرا

  
ار اعضاي دی دو فراز دست خود را از دنیا در دانشجویان پیرو خط امامت قیدر حق

اگر . دنیان می نمای بحیو صر ار ند و ترس خود را بطور آشکنن با تمام گروگانها رو می کویسیکم
ن آنها مناسب و خوب است، آنها چه ترسی از ای زندگی و بهداشت گروگانها و در واقع زندانطیمح
ن خود فراهم کرده باشند که به ضرس ایی را براي زندانطی شرادی حتما ً با؟داشته باشند  دیار بادید

 زیاگر همه چ»  ه می کنددید اظهار عقنیرا بب ن گروگانها ویسیمطمئننا ً اگر کم« د،نیقاطع می گو
ن ایدانشجو   متعارف و مناسب انسانی است چه جاي ترس باقی می ماند؟ حتما ًخود  طیطبق شرا

 دنیگو می ن خود بوجود آورده اند که ایآگاه هستند که چه وضعی براي زندان
ران گیمگر د» ن استایجو زندگی دانشطیشرا ی بهتر از لی جا خنی زندگی آنها در همطیشرا« 

نحو   به همان دی بازی گرفتند زندگی کنند، آنها نمیمحکوم هستند که هرطور چند نفر دانشجو، تصم
که به ملت اجازه دهد، نیای بدون نی آقاي خمریا ً نظقین دقای دانشجونیازندگی بسوزند و بسازند؟ 

که نیانی عیا ً قی را می خواهد و دقنیا  آن وای می کند و نیاملت   دینظر خود را اظهار کند، می گو
جا کم می آورند، جاهاي خالی در  هر . نمکی آن را عمل مای و نیا آن را می خواهم و ای و نیامن 

نی خود دانشجو و ابواب جمعی که آنها و سپاه عی زی ملت ننیاذهن خود را با ملت پر می کنند و 
:  اظهار نظر می کنندآینده علت در مورد نی بهم،ا جمع آورده اندکیاطراف سفارت آمر در ... و 
ن ویسی و گردانندگان کممی والدهانیطرحی که ماب ا ملت از ریت زسی روشنی در دست نریتصو«
خواهد داد   که اجازه دی ددی طرح واقف شد آنوقت بانیا خبر است و اگر ملت به یبته شده خیر
           20» نه؟اید ری عمل انجام بگنیا
     
    گروگانها به شوراي انقالبلیحوت

 شوراي انقالب بدهند و لین اعالم کردند که حاضرند گروگانها را تحوایسرانجام دانشجو
 گروگانها به لی تحوشنهادیپ قبال ًدانشجویان پیرو خط امام:  رابطه آقاي بنی صدر اعالم کردنیادر 

 در مالقاتی که در روز پنجشنبه زیم ن کرده بودند و امامیی تقدنیشوراي انقالب را خدمت امام خم
 مسئله در جلسه نیافتم و ری را به من دادند و منهم پذشنهادیپ نیاان داشتم شیبا ا) ن. 58 /16/12(  

 گروگانها به شوراي انقالب لی و قرار شد چگونگی تحودیرس  بیشوراي انقالب مطرح شد و به تصو
       21»درین مورد بررسی قرار گویسیتوسط کم

مهدوي هللا  اتی گروگانها به شوراي انقالب آلی درباره تحودانشجویان پیرو خط امام شنهادیپبدنبال 
   : مورد اظهار داشتنیا کنی عضو شوراي نگهبان و عضو شوراي انقالب در 
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 لیتشکو خط امام بال فاصله رین مسلمان پای دانشجوهیشوراي انقالب پس از مطلع شدن از اطالع« 
 را گرفت می تصمنیان ایگروگانها در سفارت سابق از دانشجو  مورد باز پس گرفتن جلسه داد و در
ت شاه بکنند و ایجنا  بررسی قین تحقویسین بخواهند مخالفت در کار اعضاي کمایکه اگر دانشجو

ن با گروگانها باشد، ما گروگانها و ویسی مذاکره با اعضاي کمایي، بصورت مالقات ری جلوگنیا
ن موافق با برنامه شوراي انقالب باشند ایو اگر دانشجو  گرفتمین پس خواهایآقا ا از سفارت سابق ر

هم . ن باقی بمانندایر دانشجوایدر اخت  گروگانها مین نکنند، ما حاضرویسیي از کار کمریو جلوگ
   .ا را بررسی کندکی و تحول گروگانها از سفارت سابق آمرریی شده است تا تغلیتشکتی ئی هزیاکنون ن

ت همکاري ئی هنیا شوراي انقالب و مجري، با نماینده بعنوان زیی از اعضاي شوراي انقالب نکی
                          22».ندکیم

 گروگانها را به لی تحوطی اي شراهیا طی اطالعکین مستقر در النه جاسوسی آمرایو سرانجام دانشجو
   :شوراي انقالب اعالم کردند

  
  میلرحبسم اهللا الرحمان ا

 وزارت امور خارجه قی متعاقب اعالم خبري که از طردانشجویان پیرو خط امامروابط عمومی « 
   : را اعالم کردریشد، نکات ز  منتشر ییاکی گرفتن گروگانهاي آمرلیمبنی بر تحو

و خط رین پای گروگانها از دانشجولیدگانی که از طرف شوراي انقالب مأمور تحونیا نمای نماینده -1 
   . و رسمی از طرف شوراي انقالب در دست داشته باشندیبکت  تی حکم مأموردیمی باشند، با   ام ام

ات پزشکی کامل و نیامبرداري کامل از معلی فنی گروگانهاي جاسوس پس از گذراندن همچن-2 
. د شوراي انقالب خواهند بونماینده به لیآماده تحو) 58 /18/12  شنبه (  امروز 17آنها رأس ساعت 

    23»و خط امامرین پایدانشجو
  

در جلسه . ت با گروگانها مالقات کندئی کرد که هبیبا موافقت امام، شوراي انقالب تصو
و خط امام مستقر در النه رین پایساعت به دانشجو  24، )58 اسفند 18شنبه (ب شوراي انقالب شید

گروگانهاي  ت شاه، با اینا جقین تحقویسی اعضاي کمبیا، مهلت داده شد تا ترتکیجاسوسی آمر
 شوراي نماینده لیه وزارت امور خارجه تحولی بوسییاکی گروگانهاي آمرای بدهند و ییاکیآمر

   .انقالب دهند
که با )  58 /18/12مورخ ( ب شوراي انقالب شین جلسه دای سخنگوي شوراي انقالب در پایبیدکتر حب

 شوراي انقالب را در مورد وضع هی اطالع شد،لیتشکان ریجمهوري ا  سیحضور دکتر بنی صدر رئ
   : شرح قرائت کردنیاگروگانها به 
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  میبسم اهللا الرحمان الرح
گی به جرائم شاه مخلوع، در شوراي انقالب مطرح و دیت رسئیهنگامی که موضوع آمدن ه... « 

 شوراي انقالب موضوع را جهت سیابوالحسن بنی صدر رئ ب واقع شد، آقاي دکتر یمورد تصو
 زیان و نریمزبور به ا ت ئین نهادند و معظم له با ورود هایار و کسب نظر، با امام امت در مضستحا

ا، پس کین مستقر در سفارت سابق آمرایدانشجو. مالقات احتمالی آنان با گروگانها موافقت فرمودند
نمودند و شوراي ت مزبور با گروگانها، اعالم مخالفت ئی شورا، مبنی بر مالقات همیتصم از اطالع از 

 امام مبنی بر لزوم اطاعت حیبا وجود دستور صر ش آن خواهران و برادران را ریانقالب که عدم پذ
اي متشکل   خود را در جلسه میاز شوراي انقالب قابل قبول، نمی دانست، بعنوان مقام مسئول، تصم

دوشنبه ( ان ابالغ کرد ن به آنایدگان دانشجونیا جمهوري و چند تن از اعضاي شورا و نمسیاز رئ
ن، طی مالقات با آقاي هاشمی رفسنجانی عضو ایاز سوي دانشجو دگان نیانم) 58دهم اسفند زیس

خواهند داد و از خود سلب   لیشوراي انقالب، اظهار داشتند که گروگانها را به شوراي انقالب تحو
اقدام بر حذر داشتند  نیا خواهند کرد و آقاي هاشمی رفسنجانی آن برادران را از تیمسئول

 اي که روز پنجشنبه شانزدهم اسفند هیناین طی بای حال دانشجونیابا ). 58اسفند  چهارشنبه پانزدهم (
 نگهداري از گروگانها را در مورد تیمسئول ا ً به رسانه هاي گروهی دادند، اعالم کردند که میمستق

جلسه  شوراي انقالب در .  می دهندلیحوفته می دانند و آنان را به شوراي انقالب تایخود خاتمه 
 گروگانها، به شوراي انقالب وارد لین نسبت به تحوای مصرانه دانشجوشنهادیپامون ریعصر پنجشنبه، پ

ن همچنان ای است که دانشجونیا شکل مسئله نینظر که مناسبتر  نیا جلسه نیادر . مذاکره شد
 که دینظر می رس طرح شد، ولی چون به  حفاظت از گروگانها را عهده دار باشند، متیمسئول

 از کی مورد که کدامنیا را از خود سلب کنند، در تی مسئولنیان مصمم هستند که ایدانشجو
 شود بحث شد، سرانجام مقرر گشت که در صورتی که تی مسئولنیا ارگانهاي دولتی عهده دار 

ي و ری گلیارجه عهده دار تحوخ  اصرار بورزند، وزارت امور شنهادیپ نیان همچنان بر ایدانشجو
آنچه در نظر .  کندنیی آنان را مجلس شوراي انقالب اسالمی تعیی نهافینگهداري آنان باشد، تا تکل

ار کند، مگر آنکه دیواند با گروگانها دتیت مزبور مئی است که هنیبوده و هست، تنها هم شورا 
 خود شنهادیپ صورت، طبق نیارزند، در اصرار بو ار دی دنیان همچنان بر مخالفت خود به ایدانشجو

در . بود  خواهد گرفت و وزارت امور خارجه مسئول انجام آن خواهد لیآنان، گروگانها را تحو
ي در باره سرنوشت گروگانها، همانطور که امام ری گمین موکدا ً اعالم می دارد که هرگونه تصمایپا

   .جلس شوراي اسالمی می باشددگان ملت در منیابه نم امت اعالم فرمودند، مربوط 
   24»انریشوراي انقالب جمهوري اسالمی ا
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   ندادن گروگانهالین و تحوایجوسازي دانشجو
 شرح نی اي بدهی، اطالع58  اسفند 18 خی در تاردانشجویان پیرو خط امام رابطه نیدر هم

   : انتشار دادند
  

   می بسم اهللا الرحمان الرح 
  انریا و آگاه و مبارز فیملت شر« 

 شائبه شما خصوصا ً برادران و خواهران ارجمند یب هاي تیضمن کمال قدر دانی و تشکر از حما
   :می را الزم می دانری نکات زتیکمال تواضع رعا و دانشجو و دانشگاهی با  دانش آموز

ان در مقابل ابر قدرتها خصوصا ً ری اسالمی امیرفت نهضت عظشی سرنوشت ملت و مملکت و پ-1 
تهاي ما از اوست، بی که همه مصکی دشمن شماره نیاگستر و   جهانخوار ستمگر و ظلم نیاا، کیآمر
جمهوري اسالمی  نگزار ایی بننیي جز وحدت کلمه و خط آن تحت لواي رهبري امام خمزیچ
   .تسین
 که انقالب بزرگتر خود را تحت رهبري امام می متواضعانه می خواهزی از عموم اقشار ملت عز-2 

اي کیر آمرکی ببرند و ضربات خود را بر پشیان به پشی اریناپذ ی و رهنمودهاي قاطع و سازش نیخم
وده و هیگروگانها، تالش ب رسوا و جهانخوار وارد کنند، تا بداند که هر اقدام در جهت آزادي 

اي کیما برده اش را از آمرغیان مصمم است، شاه  جالد و اموال به ریمذبوهانه است و ملت ا
گرفته و تا قطع همه وابستگی ها مبارزه اش را ادامه دهد و طبق دستور امام  انخوار پس جه

   .سرنوشت گروگانها بعهده مجلس شوراي اسالمی خواهد بود
 و در خط یبی انقالمی با همه گروگانها را تصمقین تحقویسیار کمدی چون ما مسئله مالقات و د-3 

ه، متهم شدن جی مملکت و در نتیی اجرانیدر مقابل مسئول دن تاسیر، اگی و از طرف دمیدیامام نمی د
 گروگانها لیتحو  بر می، لذا تصممیدیاد دولت در دولت را جهت انقالب ومصالح کشور نمی دجیبه ا

 کار که در جهت خواست و لی رابطه هر گونه اعتصاب و تعطنیا و در میبه شوراي انقالب گرفت
   .ه گران است، از نظر ما مردود و به شدت محکوم استطلبان و توطئ  منافع فرصت نیتأم

  25».و خط امامرین پای دانشجو 
  

زي ای به اندازه کافی روشن است و ندانشجویان پیرو خط امام   شوراي انقالب وهیاطالع
اد دولت در دولت را جیمتهم شدن به ا ما ... «:دنین می گوایکه دانشجونیاشتر ندارد، اال یب حیبه توض
   »میدیهت انقالب و مصالح کشور نمی ددر ج

ی است که تیت بلکه متأسفانه واقعسیاد دولت در دولت، اتهام نجی اشاره کرد که مسئله ادیبا
ه نفعشان در سلب آزادي و استقرار کیپرده کسان ن آگاه و نا آگاه با اشاره دست هاي پشت ایدانشجو
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 با ،است ن ای برخوردها کامال ً عنی در هم عملنیاه شده است و دیتاتوري می باشد، تدارك دکید
 دانشجویان پیرو خط امام توسطاد دولت در دولت جیشتر ایب حیتر به توضری کمی دنیاوجود 

   .خواهم پرداخت
  

   گروگانها را ندارندلین قصد تحوایدانشجو
 گرفتن گروگانها از سوي شوراي لی تحوتی امور خارجه که مسئولریآقاي قطب زاده وز

ار اعضاي وزارت دیدر رابطه با د 58  اسفند ماه19   خیب به عهده اش گذاشته شده است در تارانقال
   :فتای از طرف وي انتشار ری زهی گروگانها، اطالعلی و تحودانشجویان پیرو خط امامخارجه با 

، دگان وزارت خارجهنیا شوراي انقالب اسالمی نممی و تصمهیبسمه تعالی، امروز بر اساس اطالع« 
تحول گروگانها به النه جاسوسی رفتند، پس ازمذاکرات مفصل،   و لین و تحوایار دانشجودیبراي د
   : نمودندشنهادیپ و تحول لی براي تحولیی را به قرار ذطین شراایدانشجو

 دی ساعت با8 نیان برسد و ای ساعت قبل از انجام به اطالع دانشجو8 دی و تحول بالی ساعت تحو-1 
ه مراتب لی وسنیباشد که بد)  بعد از ظهر8و2 صبح و 8 ( ویراد ی از بخشهاي خبري کیز ه قبل الیوس

   .، براي اطالع عموم اعالم شودویدر راد
 حفظ جان آنها با تی گروگانها انجام گرفت در همان وقت مسئوللی در لحظه اي که تحو-2 

 لی وجه قصد تحوچین به هایمسلم است که دانشجو  فوق، طینده است، با توجه به شراری گلیتحو
است که   مسلم نیهمچن. دی نمادی المللی از آنها بازدنین بویسیگروگانها را ندارند و قصد ندارند کم

ی دو هزار نفري که در آنجا بطور کی و تحول آنستکه همان لی تحوقیغرض از اعالم ساعت دق
 انتقال گروگانها شوند و بر همگان روشن است، مانع از  آنها تیمنظم جمع می شوند و ماه

   .مین اعالم دارند که ملت از ما خواسته گروگانها را نگهداري کنایدانشجو
 مسئله را در مقابل تیشتر و بهتر، ماهیبن هر چه ای نحو عمل دانشجونیابنظر وزارت امور خارجه 
امور خارجه  ریوز.  مجدد مسائل نمی باشدحی و توضلیبه تحل زي ای و ندیملت بزرگ روشن می نما

   26».58  /19/12ان صادق قطب زاده ریجمهوري اسالمی ا
  

  نایعذر خواهی کارتر و دانشجو
 منبع آگاه واشنگتن، کارتر قصد دارد ضمن کی به اظهار -دپرستیناوی -واشنگتن«   

   ...ابراز تأسف کند ان ری نسبت به اوضاع گذشته اهی اظهارای و هیاطالع
 روزنامه نگاران اضافه کرده است که حاضر است از حوادثی که سالهاي  ازییارین پذایکارتر در جر
 کشور وارد کرده نیا شاه مخلوع به میخساراتی که ممکن است رژ ان روي داده و از ریگذشته در ا

   27».ندکیسابق رد م ت شاه ایا را در جناکی آمرتیباشد، علنا ً اظهار تأسف کند، اما مسئول
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اد دولت در دولت را در جهت جیما متهم شدن به ا... « که مدعی بودند، مامدانشجویان پیرو خط ا  
ا ً قیشاخکهاي خود را همه جا پهن کرده و دق اما در تمام موارد » میدیانقالب و مسالح کشور نمی د

ان ریا در راستاي دولت در دولت عمل کرده اند و ازجمله در رابطه با عذر خواهی کارتر از ملت 
   .تسی انجام داده نتی جنانیا شاه در دیکه کارتر بگونیاجی به ایحتد انیمی گو

ت شاه در ایامون سئوالی در باره عذر خواهی کارتر و اعتراف به جنارین پایسخنگوي دانشجو« 
ا ری زمی انجام داده ندارتیان جناری شاه در ادیکارتر بگو  مطلب که نیاجی به ایان گفت، ما احتریا

نت کرده ایخ  تی بشرخیکارانی هستند که به تارتیا جناکیرؤساي جمهور آمرر گیخود کارتر و د
   28».اند

  
   نای عمل دانشجودییی و تأنیآقاي خم

ت با ئیه موافقت کرده بود که هکیهفته ظاهرا ً سکوت، با وجودکیی پس از نیآقاي خم
ام غیی که پنی حسریمشده بود و حتی آقاي ا ن تمام امور گذاشته ایگروگانها مالقات کند و در جر

سرانجام  » من بر نظر قبلی خودم هستم« کرده بود که دیان رسانده بود، تأکشیآقاي بنی صدر را به ا
 کرد و مشت دیین را تأای پخش شد، عمل دانشجوویمی که از رادای طی پ58سفند  ا20 خیدر تار

   .دست جمهوري زایخودش، شوراي انقالب و ر  یبمحکمی بر دهان دولت انتخا
 است که ییاکیا و گروگان هاي جاسوس آمرکی آمرهی روزها عنوان شده است قضنیامسئله اي که « 

   . چند را متذکر می شومیب مورد مطالنیادر . است ن مسلمان مبارز ایدر دست دانشجو
ت بررسی و ئیر های در اختدیا و شاه خائن را باکی مدارك مربوط به دخالت آمرهی رونوشت کل-1 

 مورد نیان مسلمان هم اگر مدارکی در ایگذاشت و دانشجو ا و شاه کیت دولت آمرای جناقیتحق
   .ت بگذارندئی هنیار ایدارند، رو نوشت آن را در اخت

 آزاد یئا و شاه دخالت دارند، براي بازجوکیت آمرای که در پرونده جنایی مالقات با گروگانها-2 
   .است

اي کیت شاه مخلوع در دخالتهاي آمرایدر تهران در باره جنات بررسی، نظر خودش را ئی اگر ه-3 
   .گروگانها بالمانع است متجاوز ابراز داشتند، مالقات با تمامی 

 جمهوري اعالم می دارم و از همه سیانی خود را از شوراي انقالب و شخص جناب رئبیر پشتگیبار د
   29».وتاهی نکنندانی از آنان کبیدر پشت ري کنند و ایمی خواهم که آنان را 

 پول می کند و کی طرف همه را سکه کیی از نیخوانندگان توجه دارند که آقاي خم
ان ری ملت اقی روشی به تحمنیمی دارد و با چن انی خود و مردم را از آنان ابراز بیر پشتگیاز طرف د
   .می پردازد

   :اي اعالم داشت هی کل سازمان ملل طی اطالعری دبمیه آنچه گذشت کورت والدهاجیدر نت
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رك ویویان بدهد، لذا به نرین نمی تواند گزارش کار خود را به دولت اویسی کنونی کمطیدر شرا« 
 کرد دیی تأمیوالد ها. باز گردد و کار معوق خود را تمام کند ان ریمی گردد تا موقع مقتضی به ا باز
 قبال ً دیواقع شود با ان ریت ا خود که مورد قبول سازمان ملل و دولتین براي انجام مأمورویسیکم

    30».با گروگانها مالقات کند
  

 کل ریان و دبری که بر اساس توافق مورد قبول دولت اقیون تحقسی کار کمطیشرا
   : ان آمده بودند عبارت بود ازریبه ا  شوراي انقالب بیی و تصونی آقاي خمدییسازمان ملل و تأ

   .نویسیات کمقی تحقجیگزارش نتا مالقات با گروگانها قبل از انتشار -1 
ت شاه و ایات، در مورد جناقیار با گروگانها و انجام تحقدیت پس از دئی طرفی هیب براي حفظ -2 

  خواهد کرد  کار خود را در ژنو اعالم جیا، نتاکیآمر
  ت شاه ایان و اعتراف به جناریا از اکی عذر خواهی آمر-3 
و چون  .ان بکندریا به اکی آمرزی کمک مالی نکیشود و ان برداشته ریهاي اقتصادي امی تحر-4 

هیئت بدون نتیجه و شکستی  شرایط توافق شده و مورد تأیید، از جانب حکومت ایران حاصل نشد، 
   31. تهران را ترك کرد58  اسفند 21دیگر براي ایران، در تاریخ 

  
  نویسین به کمای دانشجوری تنیآخر

 هاي سپاه در لباس شخصی آنها را همراهی می کردند  که بچهدانشجویان پیرو خط امام
 ضربه خود را نیخارج می شد آخر ت براي رفتن به فرودگاه از هتل ئی لحظه اي که هنیدر آخر

ت حاضر به گفتگو و گرفتن ئیت را مالقات کنند که هئیند که در هتل هدیابتدا کوش. ت زدندئیبه ه
.  آنها پرداختندبین و بچه هاي سپاه به تعقایسپس دانشجو.  اي از آنها نشدهی اطالعایي، سند و زیچ 

 رابطه می آورم و در پی آن گزارش خبرنگار نیادر  ن با اطالعات را ایابتدا گفتگوي دانشجو
   .اعزامی روزنامه انقالب اسالمی آورده خواهد شد

 نی بقین تحقویسی با اطالعات اعالم کرد کمیی در گفتگودانشجویان پیرو خط امامسخنگوي «  
ان ریا در امور داخلی اکی آمرمیمستق ان و دخالت ریا در اکیت آمرایالمللی از گرفتن اسناد جنا

ن ویسیساعتی قبل از آنکه کم) ن . 58 / 21/12( صبح امروز :  سخنگو گفتنیا. نددیامتناع ورز
ن رفتند ویسیت کم به محل اقامدانشجویان پیرو خط امام هتل را به قصد فرودگاه ترك کند قیتحق 

ن ای و دانشجودیاز گرفتن اسناد امتناع ورز  شخص نیا سخنگوي آنان دهند ولی لیتا اسناد را تحو
 وي محوطه را ترك گفت، اسناد را در لیکه به دنبال وي روانه گشته بودند، پس از آنکه اتومب

ه لی اسناد به وسنیان قرار دادند ولی در فرودگاه ویسی کمقیر از اعضاي تحقگیی دکی لیاتومب 
 برگ سند حاکی از دخالت هاي 480اسناد مشتمل بر   نیا. نگهبانان فرودگاه به آنان بر گردانده شد
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    32».ان بودریا در اکی آمرمیمستق
  

 را از هتل براي رفتن به فرودگاه همراهی قین تحقویسیت کمئیهنگامی که وزارت امور خارجه، ه
ت را ئی هاي حامل هنیسپاه با موتورهاي سواري خود، ماش ه هاي می کرد، بچه هاي خط امام و بچ
شکسته و با شعار هاي  ها را لیی از اتومبکیه شیه هاي آنها زده و ششیدنبال و محاصره کردند و به ش

 آنها نی به داخل ماشیی هاهی کرده و اعالمنی به آنها توه Yanky go home مختلف از جمله 
ی از آنان بد شد و بعد از کمی کیعمل آنان وحشت زده شد و حال  نیا ت از ئیتند که هخیر

   33.ا شدندمیعادي سوار هواپ  دولتی فرودگاه مهرآباد، بعد از بازگشت به حال نیاستراحت در پاو
  نویسنده،34 که طبق منبع موثقییبی المللی، آقاي دکتر حسن حبنی بقین تحقویسیدر رابطه با کم
، دادگستري جمهوري » ظهور و سقوط ضد انقالب  1359دهم اسفند غائله چهار«واقعی کتاب 

سخنگوي  ا، کیت شاه و آمرای المللی جنانی بقین تحقویسیت کمئیاسالمی است، به هنگام ورود ه
   : شوراي انقالب را که در آن آمده استهیشوراي انقالب بود، وي اطالع

خلوع در شوراي انقالب مطرح شد و گی به جرائم شاه مدیت رسئیهنگامی که موضوع آمدن ه« 
 شوراي انقالب موضوع را جهت سیابوالحسن بنی صدر رئ  واقع شد، آقاي دکتر بیمورد تصو

 مالقات زیان و نریمزبور به ا ت ئین نهادند و معظم له با ورود هایاستحضار و کسب نظر امام امت در م
 35».احتمالی آنان با گروگانها موافقت فرمودند

 گرفتند که میان تصمریت وزئیاعضاي شوراي انقالب به اتفاق ه... «: دسیکتاب فوق می نوحال در 
براي حل بحران، .  باقی بماننددانشجویان پیرو خط امامر ایاخت  همچنان در ییاکیگروگانهاي آمر

 دهد و لیتشک ا کیت شاه مخلوع و آمرای و بررسی در باره جناقیتی جهت تحقئیا بر آن شد هکیآمر
 قین تحقویسی مالقات اعضاي کمدانشجویان پیرو خط امامواست تا با گروگانها مالقات کند؛ ولی خ

 و عالوه بر آن 36».ا خواندکی کارتر و آمرهیاي طرح شده از ناح را با گروگانها کاري انحرافی و نقشه 
جازه ندادند اعضاي هستند و ا ا کیان در مبارزه با آمرریاعالم کردند که گروگانها تنها برگ برنده ا

   37. ن با گروگانها مالقات کنندویسی کمنیا
  

ار دی آنها به شوراي انقالب و دلی شوراي انقالب در مورد گروگانها و تحوهیاطالع
 سخنگوي شورا براي خبرنگاران و یبیحب  که آقاي 58 /18/12 خین با آنها که در تارویسیکم

 اهللا مهدوي کنی عضو شوراي تیمصاحبه آ.  مطلب فوق استبیگزارشگران قرائت کرد، تکذ
ن بررسی و ویسیکم...«:دیی که می گونیم آقاي خمای و پ18/12/58نگهبان و عضو شوراي انقالب،  

د، ریان تحقق می پذریجمهوري و شوراي انقالب اسالمی ا  سیتوسط جناب آقاي رئ ... قیتحق
آقاي . شده است  در مورد مطالب ذکر رگی دیبی باز تکذ39».دیت آنان به اثبات خواهد رسایجنا
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   . و دروغ فاحش در مطلب ذکر شده آورده استفی تحرنی چندیبیحب
ن اجازه دهند که اعضاي ای گرفتند در صورتی که دانشجومی اعضاي شوراي انقالب تصم-1 

 صورت نیا ریهمچنان در اختار آنان باقی بمانند و در غ ار کنند، گروگانها دین با گروگانها دویسیکم
   . شوراي انقالب دهندلیگروگانها را تحو

ت شاه و ای و بررسی در باره جناقیتی جهت تحقئیا بر آن نشد که براي حل بحران هکی آمر-2 
تی را براي کاهش بحران با ئی هنیکه بر آن شد چن ان بود ری دولت انیا دهد بلکه لیتشکا کیآمر

انتخاب   با ای زین نویسی دهد و اعضاي کملیکتش شوراي انقالب بیی و تصونیموافقت آقاي خم
   . شدندنیی کل سازمان ملل تعریان و دبری با موافقت دولت اایان و ریدولت ا

 ای آندا بودکیان در مبارزه با آمررین گروگانها تنها برگ برنده اای اگر به زعم شما و دانشجو-3 
 لی برگ تبدنیبرنده به بازنده ترها برگ ن تنیا ت که چه حادثه اي رخ داد که سینی ندیپرس
   ر از قرارداد وثوق الدوله بود برد؟گی که نوعی دری بار قرارداد الجزاری و شما را به زدیگرد

دانشجویان پیرو  هیکه به اطالعنیاقدر کاسه از آش داغتر بوده است که حتی بدون نیا یبیآقاي حب
   :اجعه کند، آورده استمر  -ت استقی با وجودي که گفته آنان خالف حقخط امام

ا را به کیت شاه و آمرای خود مدارك مربوط به جناتیان و مظلومرین براي اثبات حق اایدانشجو« 
که نیا بدون قین تحقویسیبردند فرستادند ولی اعضاي کم  که در تهران به سر می قین تحقویسیکم

    40».ند آنرا در فرودگاه جا گذاشتند و رفتندنیمدارك را بب
 قین تحقویسی، ساعتی قبل از آنکه کم58 /21/12صبح : دنین می گوای ً خود دانشجواوال

ن دهند ولی ویسی سخنگوي کملیاسناد را تحو هتل را به قصد فرودگاه ترك کند، به هتل رفته تا 
اعضاي  ی از کی لیند به دنبال آنها روانه گشتند و اسناد را داخل اتومبدیچون از گرفتن امتناع ورز

   41.ن قرار دادندویسیکم
ا را به کیت شاه و آمراین به زعم شما قصد داشتند مدارك و اسناد مربوط به جناایا ً اگر دانشجوینثا

 وزارت امور ایتوانستند آن اسناد را به شوراي انقالب و   نمی ای ارائه دهند، آقین تحقویسیکم
  ن دهند؟ویسی کملی کانال رسمی آنها را تحوقی دهند تا از طرلیخارجه تحو

 تهران را ترك کرد آنها 58 /21/12 وارد تهران شد و صبح  58 /4/12 خین در تارویسی کمنیاثالثا ً 
دي مالقات و گفتگو کرده و اسناد و ای مدت با افراد زنیا هفده روز در تهران بسر می بردند در 

 ریرسمی کشور و غ  مقامات ان، ازریا در اکیت شاه و دخالت آمرایمدارك مختلفی را در رابطه با جنا
 که بگذارند نیا ای دهند لی نمی توانستند قبال ً اسناد خود را تحوزی آنها نایآ. فت کردندایرسمی در

  ند؟زی در حال حرکت برنی کنند و آنها را داخل ماشبیآنها را تعق  نی لحظه ماشنیتا آخر
  

امه اي مشروح در رابطه با حل ان در سازمان ملل متحد نری وقت انمایندهآقاي منصور فرهنگ 
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 مربوط که  نامهنی ای ازبخش با آوردن که ،اسالمی نگاشته ي به مجلس شوراي ریبحران گروگان گ
 یب ملل خ سازمان ی در تار عملنیا و نشان دهنده آن است که  می با شد قین تحقویسیبه کار کم

 قین تحقویسیزمان که اعضاي کمدرست در همان «: مده می انیپا قسمت نیا  بهسابقه بوده است،
 و نیان قرار گرفته بودند، دست راستی ترریروزنامه هاي ا مورد اهانت و اتهام برخی گروهها و 

ه و سین مشغول دسویسیکم  هی بر علزیا نکی بخش مطبوعات و رسانه هاي گروهی آمرنیت ترسینویصه
 آن بنا به خواست سیرده بود و رئان انتخاب کرین را اویسی بودند سه نفر از پنج عضو کمغیتبل
ان در سازمان ملل ری دوستان انقالب انیی ترمیی از صمکی بود که ری الجزاریبجاوي سف ان آقاي ریا

گی به سی دی المللی براي رسنی بقین تحقویسیکم  کی لیتشک است که نیات امر قیحق. می باشد
ست هاي ای طراحان سلی دلنیه هم سابقه بود و بیبتی عملی کامال ً سیلایت امپرایسال جنا

 تعهدي چیان هریا.  المللی گذارده شودنی بدعتی در روابط بنیتی  نمی خواستند که چنسیلایامپر 
م سیلایشتر امپریب یین فقط می توانست به رسواویسیکار کم ن نداشت و اتهام منطقی ویسیدر برابر کم

 نیخواه امور ب  ری مترقی و خنیام ناظرتم. ان کمک کندری مردم اتیا و نشان دادن حقانکیآمر
 آن تیا بود حال آنکه موفقکیم آمرسیلاین بسود امپرویسی کمتیالمللی معتقد اند که شکست مأمور

 نیی از مشهورترکی کلر که لی ما.تی جهان گرددسیلایوهاي ضد امپررین می توانست بدعتی به نفع 
او به فارسی هم ترجمه » نای پایب جنگ «تاب است و ککیت آمرسیلایندگان ضد امپرسی و نونیمحقق

تی عناصر و سیلایان دستاورد پانزده سال مبارزه ضد امپرریي در اریگروگان گ: شده گفته است که
ي ریواه را چنان متزلزل کرده است که بازگشت به وضعی که قبل از گروگان گخیگروههاي آزاد 

   42».جسورانه می خواهد وجود داشت سالها کار و کوشش 
  

  نویسیحزب جمهوري و کم
ت آن به رشته ای فصل را مشروحتر و همراه با جزئنیاجانب کوشش کردم، مطالب نیا

ا دیتر باشد دسترسی پکی نزدنیقیقضاوتی که به   در آورم تا خوانندگان ساده تر بتوانند به ریتحر
 به طرق یان پیرو خط امامدانشجو، دی مالحظه کردری چند روز اخعیهمانگونه که از خالل وقا. بکنند

ه می شد، بطور دائم به جو دی ارگانها تدارك دریه سپاه و سالی وس بهمختلف ابواب جمعی خود که 
 ها و برگزاري کنفرانس هیمی شد که با دادن اطالع  مردم پرداخته و کوشش کیسازي و تحر

گذاشته می شد هر  رشان این و مطبوعات در اختویزی و تلوویمطبوعاتی با کمک امکاناتی که در راد
لحظه اي . ا بکشانندکی مردم را به مقابل سفارت آمررین و ساایشتر دانش آموزان، دانشجویبچه 

ه کیبا وجود. نددیر پا عقب می کشگیشوراي انقالب می دادند و لحظه اي د  لیگروگانها را تحو
نگذاران و ایي که از بنخامنه ا ی، باهنر و لین بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوي اردبایآقا

 اهللا تی آحی و عضو شوراي انقالب بودند و به تصرحزب جمهوري اسالمی گردانندگان اصلی
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 سخنگوي شوراي یبی، حبیبهاشمی رفسنجانی، بنی صدر، قطب زاده، مهندس سحا مهدوي کنی، 
ار اعضاء دیدن در صورت موافقت نکردن با ایدانشجو  گرفتن گروگانها از لی به تحومیانقالب، تصم

ن با ویسیکم ار اعضاء دیی، دنی آنها و احمد خمحین با گروگانها، گرفته بود و باز به تصرویسیکم
 پشت پرده و حزب جمهوري اسالمی،ن به تهران بوده استویسی آمدن کمطیگروگانها جزء شرا

 مایدر پ. کرد می کی و تحرقیا تشوهینگهداري گروگانها و ادامه افشاگر ن را به ایآشکارا دانشجو
   :است  آمده 58 /18/12 خین در تارای به دانشجوحزب جمهوري اسالمی

 الزم است که استوار و دیا را فتح کردکیار دژ جاسوسی کفر حاکم بر آمرثیتگی و اسیشما که باشا« 
ت تحت قیرنگارنگ دفاع کرده و گروگان ها که در حق مصمم از آن در مقابل توطئه هاي 

در مقابل خواسته  م سیلای تا امپردی خود داشته باشیبارند، همچنان تحت مراقبت انقالبازداشت قرار د
 دیا، همچنان و باهیافشاگر.  خواسته هاي عادالنه امت شودمیهاي به حق امت سر فرود آورده تسل

.  اعتبار نشان دادن اسناد دارندیباگر چه اجانب سعی در .  استیبه انقالفیوظ  کی نیا. بدایادامه 
   43»...دی امام اعتماد امت را به همراه داردییولی شما با تأ

  
  ی و ترورنیجوسازي، خم

 قدرت میه اي براي تحکلیي بعنوان وسری و کسانی که از گروگان گ-عوامل پشت پرده 
ات با کانالهاي عیجعل اخبار نادرست و شا  با -تاتوري استفاده می کردندکی و استقرار دشیخو

ه در ژیاد جو ترس و احساسات به وجی اقیی منتقل می کردند و از طرنیآقاي خممختلف آنرا به 
   .ن سوق داده می شدای مواضع دانشجودییی، وي به سمت تأنی و آقاي خمتیروحان 

ا دی پا بردارند و در صدد پشی نشده از پریبراي کسانی که کوشش می کردند، موانع و سد ها را تا د
 بودند، خط و نشان می شود که به نفع کشور تمام  يری گروگان گکردن راه حلی  براي بحران

اجتماع مقابل سفارت    که در 58 /19/12 خی رابطه هادي غفاري در تارنیاند و از جمله در دیکش
  :سخنرانی می کرد، گفت

 نیادر چنانچه امام .  مورد نظر بدهدنیا در دیتی با نظر امام حل شود و امام باسیمسئله گروگانها با« 
 شورا وضع لیتشک بود تا پس از میمجلس شوراي اسالمی خواه  لیتشکمورد نظري ندادند، منتظر 

 میما او را ترور خواه  دی اي بر خالف خط امام عمل نمانمایندهگروگانها را حل کند اگر چنانچه 
   44».کرد

  
ش از یباري  بار هشدار داده بود که نگهدنیان چندریا به اکیکه دولت آمرنیانظر به 

سر عرفات و بعضی ایعالوه بر آن از طرف  ي در بر دارد دان خطراتی جریاندازه گروگانها براي ا
کشور شما   گوشزد شد، در صورت حل نکردن مسئله گروگانها نیر از ممالک دوست به مسئولگید
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   . خواهد شدری بحران و جنگ جبران ناپذریدرگ
 نی بنیت، حتی اگر جاسوس مسلم باشند، طبق سنت و موازچون به گروگان گرفتن کارمندان سفار

 میي قدای عمل در دننیاحتی . عمل صحه نمی گذارد  نیا دولتی به چیالمللی مردود است و ه
داخل خاك   المللی کارمندان سفارت در نینهاي بوینادرست بود چه رسد به امروز که طبق کنوانس

 اگر عنصري از عناصر آن نا مطلوب تلقی شد، می  کامل برخوردار هستند وتیکشورها از مصون
   .که رسمأ قطع رابطه کنندنیا اینامطلوب را بخواهند تا خاك کشور را ترك کند و  توانند عذر عنصر 

  
ان سابقه دارد و سلطان محمد خوارزمشاه بعد از امضاي معاهده ری اخیهمانگونه که در تار

با امتعه هاي گرانبهاي خود به ما )  نفر500-450(ر مغول دي تجاایعده ز  خان بست، زیاي که با چنگ
ترار که اول خاك ،وراءالنهر حرکت کردند ند، حاکم اترار که با دین بود رسایخوارزمشاه  وقتی به اُ

را از   زی نفر که فرار کرد و چنگکیی داشت به طمع مال التجاره، به جز شیمادر خوارزمشاه خو
 سلطان محمد شی بعد از آن چند فرستاده پزی چنگ 45.دیه را به قتل رسانواقعه قتل تجار آگاه کرد هم

فت و ری را نپذزیخوارزمشاه در خواست چنگ. را از وي خواست  حاکم اترار میروانه داشت و تسل
ان و ریبدست خود بطرف ا  هجوم مغول را لیانه سهی حرکت سفکیفرستادگان او را هم کشت و با 

    46. کشاند ممالک اسالمی شرقریسا
  

 به هنگام تصرف بخارا بزرگان آنجا را به خدمت احضار کرد و به آنان گفت غرض من از زیچنگ
نی بعد عی(ت که خوارزمشاه آنها را به شما فروخته است سیا ه نیمیاحضار شما جمع آوري آالت و س

لق به شخص من و متع ء ای اشنیاا ریز)  خان حاکم آنجاریاز قتل تجار مغول در اترار به دست غا
 دادند و لی خان مغول آورده تحوشی هرچه از امتعه در تصرف داشتند پزیان نشیا. کسان من است

 آن پادشاه را در تی خوارزمشاه را در واقعه قتل تجار مغول و مسئولمیمستق  دخالت هی قضنیا
   47. می رساندیب بخوزی غضب چنگکیتحر

  
 همانند محمد زی سران روحانی جمهوري اسالمی نریو سا دانشجویان پیرو خط امامی، نیآقاي خم

حرکت نابخردانه خود موجب نابودي کشور   و مغوالن در اثر زیخوارزمشاه که با کشاندن چنگ
هشدارهاي .  سوختندار ي بوجود آمد، آنری، از هر فرصتی که براي حل بحران گروگان گدیگرد

سی و اقتصادي قرار گرفت و ایردر حلقه محاصره سه کشوجیي نگرفتند و در نتزیمختلف را هم به چ 
ن با آن همه عربده ها که گروگانهاي ای و در پادی گردلیتحم ان ریدر پی آن جنگ خانمانسوز به ا

ردها ایلی مقی طرنیبد  رفتند و ریا بار قرارداد خفت بار الجزری کرد، زمیجاسوس را محاکمه خواه
   .دی گردری سرازییاکی داران آمرهیسرما بیان به جری و پول ملت اهیدالر سرما
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  تاتوريکیی و عالئم آشکار دنیآقاي خم

اد تعادل قوا جیی، انی فصل خاطرنشان می کنم اگر چه روش کار آقاي خمنیان ایدر پا
 مطلق تی به نحوي که به حاکم(تیخود و روحان  درجه اول کشور، در رابطه با شخص نی مسئولنیب

ها، ملی   یب بود اما روشنفکران، ملی مذه)دری تحت فرمان سرانجام پذ به ظاهرتیخودش و روحان
 نکته توجه داشتند و لذا هر نیای کمتر به نی آزادي خواه و خارج از سلطه آقاي خمتیها، روحان

 ای کل آن آقاي بهشتی و ریه دبژی و به وحزب جمهوري اسالمی  به حساب ا ًمیتی را مستقمینامال
   .  می گذاشتندرگین دویبعضی روحان

ی است که با نیها، آقاي خمنیا نمی خواستند باور کنند که در باالي سر همه ایند و دیمی د آنها ن
 می کند که اوال ً خودش را خارج تیرهبري و هدا همه بازي می کند و اختالفات را به گونه اي 

سر نخ در  و اختالفات، ا ً براي حل معضالت یناي مسئوالن درجه اول معرفی کند و ثاهیریاز درگ
  . ختم شودتی مطلق خودش و روحانتیدست خودش باشد و ثالثا ً حل اختالفات در جهت حاکم

  :نجا عبارتند ازی بدتا اهم عالئم
   : در نجف صادر کرد آشکارا گفت1357 / 5 / 5  خی اي که در تارهیی در اعالمنی آقاي خم-1 
 بود صد در صد اسالمی است و تنها 42خرداد15 از شیئان که ابتداي شکوفاری ارینهضت مقدس اخ« 

 تیي شد و به رهبري روحانزیان پی رریملت مسلمان و بزرگ ا انی بین با پشتویبدست تواناي روحان
 ساله چون اسالمی  5 1نهضت  ی اداره شده و می شود و تی جمعای شخصی ای اتکاء به جبهه اي یب

   48». است ادامه دارد و خواهد داشتتیه از آن روحانران در امر رهبري کگی دخالت دیباست 
 شوراي انقالب کرد، لیتشک، آقاي مطهري را مأمور 57 ی در آذر ماه نی هنگامی که آقاي خم-2 

قرار داد و سپس هم که بعضی از کالهی ها به شوراي انقالب  ن وی آن را از روحانهیهسته اصلی و اول
ن ویآن در دست روحان  تیمر شوراي انقالب وزنه اصلی و اکثرستند، باز هم در تمام دوران عویپ

   49.بود
 جمهوري، بعضی ها عنوان کردند می سلطنتی، به رژمی رزریی به هنگام تدارك براي همه پرسی تغ-3 

 هم طی ریمرحوم مهندس بازرگان نخست وز. میرأي بده  کیو نوشتند، به جمهوري، دموکرات
. میپرسی بگذار به همه » کیجمهوري اسالمی دموکرات«ر است ماسخنرانی عنوان کردند که بهت

به «:  اعالم کرد 18/12/58و17/12 خیی طی دو سخنرانی جداگانه در تارنیمتعاقب آن آقاي خم
جمهوري « و 50 »د جمهوري اسالمیای کلمه زکی کلمه کم نه کی نه دیبده جمهوري اسالمی رأي 

خود مشت محکمی به دهان همه و   عمل نیا و با 51 »م حرف ککید، نه ای حرف زکیاسالمی نه 
   . از خود کردتیمرحوم مهندس بازرگان زد و وي را وادار به سکوت و تبع

 ری کرد و حتی در دو مورد آن زنیي به دست اندر کاران و ملت توهریتنها در رابطه با گروگان گ
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   :قول و قرار خودش زد
 خارجی را که در تمام کشورها، بر طبق تمام خانه سفارتکی به گروگان گرفتن تعدادي کارمند -4 

 ایکامل برخوردار بوده و حتی در صورت جاسوسی و   تی المللی از مصوننیتعهدات و مقررات ب
 افراد ایفرد    از سنت بوده است کهنیا المللی بر نیجاسوس بودن بعضی از آنها، روال مقررات ب

 بزرگتر از یبانقال«د نینامطلوب خاك کشور را ترك گوجاسوس خواسته می شود بعنوان عنصر 
 به دولتی که نی به ملت و مبارزات وي و توهنیت توهقیعمل در حق  نیا ایآ. خواند»انقالب  اول

  ت؟سین از جانب خود وي سررشته امور کشور به دستش واگذار شده است 
 المللی نیا و قراردادهاي بقدر عاري از علم و اطالع و توافقهنیای واقعا ً نی آقاي خمایآ

 با توافق دولت انقالب در کشور باقی که اکیآمر بود که نداند به گروگان گرفتن کارمندان سفارت 
ملت  ، براي کشور و  ند می شوتیه تحت فرمان حماتی سپاه و کم،هستند و از جانب رهبر انقالب

آنها را به گروگان گرفته است و  حرفها که ملت نیاي در بر خواهد داشت و ریعواقب جبران ناپذ
  ت؟سیبازي با الفاظ و کلمات ن  آنها را روشن کند فی تکلدیملت با

 یباد سازمان ملل و حتی قبل از آن دولتهاي انقالجی اخی نمی دانست که تا بحال در طول تارایآ
، سفارت هاي  بر سر کار آمدندیبدر آن دولتهاي انقال که ...  و ری، کوبا، الجزانی شوروي، چرینظ
رسمأ خواستار   به رابطه نداشته اند لی کشوري را مورد تعرض قرار نداده و اگر با کشوري تماچیه

   . قطع رابطه شده اند
  

 خود می مستقری غای و میت که مستقسی سئوال قابل طرح ننیا ایبا توجه به سئوالهاي فوق، آ
ا، ممکن کیه می دانستند بردن شاه به آمرکیوجود  عملی بوده اند و با نی ها خواهان چنییاکیآمر

شود، دست به   و از جمله به گروگان گرفتن افراد سفارت ییان منجر به عکس العمل هاریاست در ا
   عملی زدند؟نیچن

 عمل ایي شده باشند و ری باعث گروگان گمی مستقری غای و می ها مستقییاکیدر هر حال چه آمر
 می عمل تحرنیاعمل تعدادي دانشجو بوده باشد، اثر وضعی   ي صاف و خالص ابتکار وریگروگان گ

 ری قرارداد الجزالیتحم  جنگ به کشور و سپس لی کشور و تحمهیاقتصادي کشور، اجماع جهانی عل
 شد، را ری سرازییاکی داران آمرهی سرمابیان به جری هاي ایئردها دالر از داراایلیکه در اثر آن م

   .در پی آورد
     

 حاکم از گروگان تیی و روحاننی دارد که آقاي خمنیا از تیحکا، به روشنی امور واقع
واه مخالف خین آزادوی ها، روحانیبملی مذه ن، ویان بدر کردن ملدیي بعنوان آتو براي از مریگ
 تیحاکم تاتوري و کیواه کشور سود جسته اند و براي استقرار دخی هاي آزادتی و شخصهی فقتیوال
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 کشور بی هاي کشور و تخرهی، به غارت بردن سرمامیش خسارت هاي عظریبه پذ حاضر هی فقتیوال
   .شده اند

 شوراي انقالب و توافق آقاي بیا و تصوکی دولت آمرشنهادیپي به ری چند روز بعد از گروگان گ- 5 
 ا میکیمرآتی از طرف دولت ئی اي اعالم کرد که ههیاطالع ی، وزارت امور خارجه با صدور نیخم
ت در ئی هنیاهنگامی که  . ندب ودولت جمهوري اسالمی مذاکره کا با مقامهاي شوراي انقالد تیآ

 اعالم کرد و با عمل 52  را ممنوعییاکی اي، مذاکره با مقامات آمرهیی طی اطالعنیراه بود آقاي خم
   .تسیي براي وزارت خارجه و شوراي انقالب قائل نزیکه پش خود نشان داد 

ان قرار شد، ری شوراي انقالب و به درخواست ابیی و تصونی موافقت آقاي خم و سر انجام با-6 
چند ساعت قبل .  سازمان ملل شرکت کندتیجلسه شوراي امن  امور خارجه در ریآقاي بنی صدر وز

ان در جلسه ریا کس حق ندارد از جانب چیی اعالم کرد هنیرك باز آقاي خمویویاز پرواز به ن
 توافق خودش و شوراي انقالب زد و نشان داد که ریر زگیبار دکیو باز   53. شرکت کندتیشوراي امن
ت بلکه در صورتی سیمنصوب خودش نه تنها ارزش قائل ن شوراي انقالب و دولت و ات میبراي تصم

   .قول و قرار خودش هم خواهد زد  ری عوض شود، به سادگی زشا يی رألیکه به هر دل
ا چگونه برخورد کیت شاه و آمرای المللی جنانی بقین تحقویسید کم موردر د کهی مالحظه نمود و-7 

واه و ملی خین آزادوی ها، روحانیبواهان، ملی مذهخیآزاد  موارد کافی نبود که نیا تنها ای آ؟کرد
حاکم  ی در صدد برقرار کردن استبداد و نید و درك کنند که اوال ً آقاي خمنیآها به خود 

ن حلقه اسرار خودش و حاکم ویا ً به استثناي تعدادي از روحانین است و ثاتیگرداندن روحان
ی از فی، تعرییت و اگر هم هر از گاهی و به مناسبتهاسین ران ارزش قائل گیگرداندن آنها، براي د

ي از ریو جلوگ  شدن به هم کیی از آنان می کند، در جهت اغفال و خواب کردن آنها، از نزدکی
  د؟ریگی مهیعمل احتمالی آنان ما

 و تحول انقالب از آزادي  به استبداد، ذکر سی را در کتاب پارلی قبنیاري از گیب موارد دنانجیا
  54 .توانند جهت اطالع به آن کتاب مراجعه کنند خوانندگان عالقمند می . کرده ام

 را مورد مطالعه ری سه قسمت زدین می آای دولت در دولت بحث به ملیتشکدر فصل پنجم که از 
   :می دهم رقرا

   اد بستري مناسب جی ا-1 
   افشاگري-2 
    دولت در دولتلیتشک -3 

 واال دی در آییه شناساطی علت است که مسئله بهتر و روشنتر به حنی سه قسمت فوق تنها بدکیتفک
ی طیري و هر دو آماده کردن شراگیه ساز دنیی زمکیند نک  موضوع بحث می کیهر سه قسمت از 

            تداخل دارند  نگاه در هر سه قسمت مطالب در هم نیااز . سومی استمناسب براي تحقق 
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 که مصداق تداخل در دانشجویان پیرو خط امام فصل بعضی از اعمال نیو همچنان که در هم
 مطالب زیاز نظرتان گذشت، در سه قسمت فوق نکه  و دخالت دولت در دولت بود یئکارهاي اجرا

   .ندریناپذی یز هم جدادر هم تداخل دارند و ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

161

  فصل پنجم
  

   دولت در دولتلیتشک
  

   ناسباد بستري مجی ا-1 
  

 57ه از اواخر آذر ماه ژیوزي و بوریوزي انقالب و مدتی بعد از پریی دو ماه مانده به پکی
 ریدانشگاهها و سا.  در اعتصاب بسر می بردندای کل کشور فلج شده و غالب مراکز و جاها بسته و 

آموزشی و غالب   مراکز رین دانشگاهها و ساایدانشجو. ند در آمده بودلیمراکز آموزشی به حال تعط
وزي انقالب و به زعم خود ریه بعد از پژیجوانان در هر حرفه و شغلی که بودند، آنرا رها کرده و بو

ي ری شکل گای و لیتشکه در حال کیئ سازمانهاایانقالب ، جذب سازمانهاي موجود و  براي حراست از 
 آنها همهالجرم . شدند... ، زندان و  ، دادستانی  ه ها، سپاه، دادگاههاي انقالبتیر کمی نظندبود

ن جوان این دانشجوای منیادر . نددیآن مأنوس گرد وي سرکوب گرری با اسلحه و نایاسلحه دار و 
آنها در ارگانهاي مختلف به سازماندهی ري از ایه خود را داشتند و بسژیو پسر نقش و دختر 

   .پرداختند
وزي انقالب، هنگامی که مردم به سر کارهاي خود بازگشتند و دانشگاهها ریکمی بعد از پ
سی فعال بودند، به کالسها و این که در امور سایدانشجو  شد، آن بخش از ییو مراکز آموزشی بازگشا

سازمانهاي قبلی باقی ماندند   ایه ها و سپاه و تیارتباط با کمدرس و بحث خود بازگشتند، اما غالبا ً در 
ر گی سپاه هم بودند و بعضی دایه ها و تیه دانشجو بودند عضو کمکی حالنی ها در عنیو عده اي از هم

ه هاي مختلف، تی کارت کمری متعددي نظتیا شرکت داشتند کارتهاي عضوهیکه در چماقدار 
ر داشتند، تا در هر موقع و هر جا، هر کدام از ایاخت در ... مساجد و  جی انقالب اسالمی، بسنیمجاهد

نفري، با   7-8ان در گروههاي کوچک نیا. آن کارتها برنده تر بود، بتوانند از آن استفاده کنند
ر بودند و سعی می کردند که گیدکیمراکز مختلف در ارتباط و در موقع لزوم متقابال ًًًًًًًً کمک حال 

   .حلقه هاي گروهی خود جلب و جذب کنند ن را به ایر دانشجوشتیبهر چه 
  

، راستی ها، دموکراسی  ) ایتاتوري پرولتارکید( ی، جو فرهنگی مسلط غالب چپی ها لیبه جز عده قل
 ای شده تی ها، دموکراسی هدایب ها و ملی مذهیبمذه  شده از جانب غرب، تی حمایبغر
 دور هی فقتیوال ، که همگی آنها بر نوعی هی فقتیشري والتاتوري مصلح و بخشی از مسلمانان قکید

 طرز تفکرها و خواسته ها، تصاحب قدرت اصل و نیاکه در تمام نیا و نظر به 1می زد، استوار بود
شتر یب هر چه داشتن قدرت و بدست آ وردن حل مشکالت، در دیمسئله آزادي فرع بود، الجرم کل
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، بخشی از دی می بخشتیخواسته مشروع  نیاهی که به  گروایهر شخص و . ه می شددیاسلحه د
ی نی راستا آقاي خمنیاا می شدند و در ری از وي را پذتی نا آگاه، رهبري و تبعایجوانان  آگاه و 

ان قرار داشت و کیه هاي کور جوانان و پاسخ به آن خواسته هاي درونی، در نوك پزیغردر اشباع  
             تی ها مشروعیب قدرت طلنیا به وري اسالمیحزب جمهه ژی قدرت طلب و بوتیروحان

   . نددیمی بخش
  

واهان به خی هاي واقعی، روحانی هاي آزاده و آزادیب مذه-متأسفانه، ملی ها، ملی
اد کنند بلکه از جیخود وحدتی ا  نیت قادر نشدند که بسیجا ننیای که جاي بحث آن لیدال

 هنگامی .تادندسی در جهت آزادي و استقالل باز ا-ماده ال آزیوي الری ننیا -سازماندهی جوانان
، رسانه هاي تی خود، رهبري، روحانهی اعالمکی که با نددانشجو مشاهده می کرد که تعدادي 

د و کشور به جوش و خروش می ریمی گ رشان قرار این در اختویزی و تلوویه رادژیگروهی و به و
 خود را حاکم و صاحب کشور تصور می ،ند، در ذهنن کد امر و نهیننافتد و به هر ارگانی می توا

 بودند، با تی به صرف دانشجو بودن، فاقد مشروعتی هویباما چون تعدادي دانشجوي . ندکرد 
 تیی، مشروعنی آقاي خمتوسطن ایعمل دانشجو  دییی و با تأنیش رهبري آقاي خمریقبول و پذ

 کی ان مطاع است، از شیی برانی حرف آقاي خمکه فقطنیابا اعالم . کردند می الزم را از وي اخذ
ه آن لی که می توانست بوسدی و گوش بفرمان می دعیی خود را صاحب سپاهی مطنیطرف آقاي خم

 داشتن از تین قادر می شدند، با مشروعایر دانشجوگیو از طرف د تنور و منبر خود را گرم نگه دارد 
 لیتشکو سپس دست به  دست اندازي بکنند ی و صاحب انقالب دوم شدن به همه جا نیآقاي خم

   . دولت در دولت بزنند
ش از یبي، رین کمک کرد تا بعد از اشغال سفارت و گروگان گایه اي به دانشجونی زمنیوجود چن

واال بدون . ه شده را گسترش دهنددیه هاي دوانشی رای ه بدوانند و شی در ارگانهاي مختلف رشیپ
حفاظت کنند و از آن  ه، چگونه ممکن بود، گروگانها را نگهبانی و تی کمایوي مسلح سپاه و ریداشتن ن

 از آنان، باز یی قرار داده و پس از بازداشت و بازجوبیمهمتر چگونه ممکن بود افرادي را تحت تعق
وي مسلح و رابطه داشتن با ری نکی بدون وجود ایدادستانی و زندان دهند؟ آ  لیآنها را تحو

   بود؟ری اعمالی امکان پذنیه چنتیکمدادستانی، سپاه و 
  

ه ها، دادستانی و زندان، وزارت تی، با سپاه پاسداران، کمدانشجویان پیرو خط امامهمکاري متقابل 
 دارند نیا از تیی و آنچه گذشت همه حکانیخم  حاکم تحت رهبري آقاي تیامور خارجه، روحان

 ای  و میران طراحی شده و سپس مستقگی دهلی وس بهي قبال ًًریکه به احتمال قوي طرح گروگان گ
ه دیی گروه که فکر می کرده، طرح زانیان القاء شده است و ای به گروه خاصی از دانشجومیمستقریغ
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 بعضی تین براي اجرا و کسب حماایجلب و جذب دانشجو فکر بکر خودشان است، سعی در 
   .ه انددیاشخاص و سازمانها در جهت اجراي طرح گرد

ا در بر کیه آمرژیي جز خدمت به منافع غرب و به وزیي، چری و اثر وضعی گروگان گییه نهاجینت
نام مرتکب شده بود تیتی را که در وایا را قادر ساخت که جناکیآمر  عملی نینداشت و از رهگذر چن

دوباره بسوي خود جلب و  و افکار عمومی داخلی و خارجی را از خود منزجر و بري کرده بود، 
 حلقه اسرارش و تیی و روحاننیان بارها آقاي خمشی و دوراندنیه مصلحکیو با وجودد نجذب ک

حتی و  بر حذر می داشتندییاکیامام را از عواقب آشکار نگه داشتن گروگانهاي آمر بچه هاي خط 
که نیامی کردند، اما وقتی به خلوت می رفتند مثل  نبار آن ایدر بحثهاي رو در رو اذعان به عواقب ز

ش تیاز جنا ا، از انزواي شرمساري کیون آوردن آمرری به آنها الهام شده باشد، همچنان در بییااز ج
با  سرانجام.  کشور پاي می فشردندهیا و جهان علکینام و شعله ور کردن افکار عمومی آمرتیدر و

 آزاد ند، با سالم و صلواتوتی محاکمه شسیجاسوسانی که به زعم آنها می با ه، قی طرنینبارترایز
   . نددیگرد

  
، بعد از اشغال سفارت و به دانشجویان پیرو خط امامی از عمل نی آقاي خمدییبا تأ

ن، آنان را چنان شگفت زده دینام  بزرگتر از انقالب اول یبگروگان گرفتن کارکنان آن و آنرا انقال
   .نددیکرد که در پوست نمی گنج

ن متمادي براي بدست ایآن شرکت داشته و سال که تمامی ملت در یبانقال: وقتی مشاهده کردند
ه با سیشکنجه، زندان و کشتار را تحمل کرده بودند در مقا  زجر و شیآوردن آزادي و استقالل خو

 است که تمام یبانقال عمل آنان در درجه مادون قرار گرفته است و عمل آنان بزرگتر و واالتر از 
 مانندي هستند را به اوج یب و می کار عظنیخالق چننی که ایملت در آن شرکت داشته اند، دانشجو

ران بود و گیه عنان اصلی قدرت در دست دکیبا وجود. ه قدرت سوار کردکیبرار قدرت رساند و 
متمرکز و کوبنده بودند و به وضوح قابل  اد قدرتی جیعوامل پشت پرده قدرت، آشکارا در صدد ا

از  د ولی چون عناصر پشت پرده نیاد آن سود می جوجیه اي در راه الی بود که آنان از هر وستیرؤ
ان خود را صاحب قدرت می پنداشتند و لذا فکر می نیامجراي وجودي آنان عمل می کردند، 

 مسائل و مشکالت با دیخالق انقالب دوم هستند و چرا نبا  تر از قیکردند که چه کسانی تواناتر و ال
   .فتایمی   مداخالت آنان روز به روز گسترش ساننیدست تواناي آنان حل و فصل شود و بد

  
ی در نی که هنوز از نظر آقاي خم58 اسفند ماه 18 و 16 هاي خی در تاردانشجویان پیرو خط امام

 جمهور و مالقات اعضاي سیانقالب و رئ ي به شوراي ریمورد واگذاري حل مسئله گروگان گ
 به جز قولی که به آقاي بنی صدر زیی ننی با گروگانها، مطلع نبودند و آقاي خمقین تحقویسیکم
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 جمهور و رهبر داده سیام به رابط رئغی جمهور و شوراي انقالب در مالقاتهاي حضوري و پسیرئ 
 نزد افکار عمومی حدود ده روزي قین تحقویسیبا گروگانها و کم  در رابطه حی، از اظهار نظر صر2بود

اد دولت در دولت جیاتهام ا که خود را از نیابراي ن ایرا با سکوت برگزار کرده بود، لذا دانشجو
   :مبري سازند، اعالم کردند

ه سخن از دولت در دولت شی خود می دانند و همفیولی چون دولتمردان ما را موجب تضع... «  
 که می برود به شوراي انقالب اعالم می کننیتفاهم از ب که هر گونه سوء نیاد لذا براي نیمی گو

 می دهند صیتشخ ند تا در باره آنها هر نوع ری بگلیا را از ما تحوکیی جاسوسان آمرنعیگروگانها 
 مملکت و در یی و ارگانهاي اجرانیتادن در مقابل مسئولسیر اگیو از طرف د... « زیو ن  3».عمل کنند

، لذا میدیانقالب و مصالح کشور نمی د اد دولت در دولت را در جهت جیه، متهم شدن به اجینت
  4 ».می گروگانها به شوراي انقالب گرفتلی به تحومیتصم

  
ی با سکوت برگزار کرده بود، آنان به قول خودشان، براي نیدر طول مدتی که آقاي خم

کمک عوامل پشت پرده مشغول جوسازي و  اد دولت در دولت، با جیبري سازي خود، از اتهام، ا
 نیهم  مقاصد خود بودند و اال از فحواي بردشیی در جهت پنیآماده کردن افکار عمومی و آقاي خم

 گروگانها به شوراي انقالب را نداشته و هدفشان جلب افکار لی آشکار است که قصد تحوهیدو اطالع
   .خود است ی به موضع نیعمومی و آقاي خم
ه گرفت و در دی جمهور نادسیی قول و قرارهاي خود را با شوراي انقالب و رئنیسرانجام آقاي خم

ست و نظر آنان را وین پای پخش شد، به جبهه دانشجوویراد می که از ای، طی پ58 اسفند 20 خیتار
  5. کرددییتأ
  

ري در امور دولت گی مورد دچی، در هدانشجویان پیرو خط امام، اگر نجانبیبه نظرا
ت ای المللی جنانی بقین تحقویسینی کمعی دخالت نکرده باشند، تنها عمل آنها را که در فصل چهارم 

ن ایه دانشجولی وس بهاد دولت در دولتجی، مصداق کامل ادیان مالحظه گردریا در اکیشاه و آمر
ه دخالت آشکار در امور دولت است، به کیمعهذا، سعی می شود با استناد به بخشی از موارد است 
   . آن بپردازمحی و تشرحیتوض
ه لیوسبه ي، ریل از گروگان گکه در چند جلسه اي، مدتی قبنیاه منقول است، بعد از کیبطور
 جی و بسیین به شناساایمی شود، تعدادي از دانشجو ا گرفته کی به اشغال سفارت آمرمی تصمییشورا

 بدست ای  و دین می پردازند تا هنگامی که بهانه اي مناسب براي اشغال سفارت بدست آایدانشجو
   .دنوي الزم را براي عمل خود آماده داشته باشریآورند، ن
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اما تنها به بهانه . ي ساقط کردن دولت موقت بودریگروگان گ فاهدا نیی از مهمترکی
 براي اشغال 6ا است، کیو جهت آن سوي آمر که عملکرد دولت موقت در جامعه منفی و سمت نیا

 و ندگذاشت ر آنان ای ها بهانه مهمتري در اختییاکیا، آمرکیبا بردن شاه به آمر. ردکی نمتیسفارت کفا
ا در کیی آمرتیسکی مشاور امننی، مرحوم مهندس بازرگان با برژریبهانه با مسئله مالقات نخست وز نیا

   . شدتیه تقوریالجز
شتر آشکار و یبدر افکار عمومی  و ن پرداختندای دانشجوجی کسانی که به جمع آوري و بسنیمشهورتر

ي، عباس عبدي، شمس زی عزدامادي، احمدریاصغر زاده، محسن م  میابراه: مشهورند، عبارتند از
   .ابتکار) وفرلین( االسالم و معصومه خی، جواد شیب وهانیالد

 و يرین به سمت گروگان گای دانشجوجییي و تهریافراد پشت پرده که در طراحی گروگان گ
 که قرائن و تیی ها و حسن آنین موسوي خوئایآقا ا دست داشته اند، به جز کیاشغال سفارت آمر

است  تاده فیون نریاز شرکت آنان در طراحی دارد، اسامی آنان هنوز از پرده ب تیشواهد حکا
   . رابطه لب به سخن نگشوده اندنیا تا به امروز در زین دانشجویان پیرو خط امام 

ش یبا که نام آنها کم و کیي و اشغال سفارت آمرری و شرکت کنندگان در گروگان گنیر فعالگید
بدان . ه استدیست گردوین کتاب پایذکر شده به پا که اسامی آنان ت ناقصی سیعنوان شده، در ل

دانشجویان پیرو   نیت و اسامی پشت پرده و عوامل خارجی ها در بسی لنیاران به غناي گی که ددیام
  )5وست شماره یپ(. دنیافزیب خط امام

  
   وي نظامیری نتی در تدارك حما1/1 

 نفر را در 400-450ی حدود تی بودند، جمع شدهجیه براي اشغال سفارت بسک ینایدانشجو
شوراي سه نفره، سپس پنج نفره و سرانجام هشت نفره  بر می گرفت و بنابر اقوال مختلف، در ابتدا 

ه آقاي لیوس   بهه بود که از جملهدی آماده گردزیونی نریانی و کمک هاي ببی داده اند و پشتلیتشک
ی ها، طبق قرار نیرشان قرار گرفت و خود خوئایر اختن دویزی و تلوویی ها و دوستانش، رادنیخوئ
   .دیاشغال سفارت به آنان ملحق و در سفارت مسقر گرد ، بالفاصله بعد از 7قبلی

  
 ساعات نیاول، سپاه پاسداران انقالب، از دانشجویان پیرو خط امام حیبنا به گفته صر

 و بالفاصله بعد از 8ند دینورز  غیدر آنان تیاري و حمادیگونه پاچین آن از هایي تا پاریگروگان گ
    9.  و نظم را برقرار ساختندییتصرف، سفارت را در حلقه کنترل خود گرفته، مردم را راهنما

 و مهندس بهزاد نبوي که هر خی فرمانده اطالعات سپاه در آن تارییکه آقاي محسن رضانیانظر به 
ی از کارگزاران اشغال سفارت کیقاي نبوي اسالمی بودند و آ  انقالب نیدو از اعضاي ارشد مجاهد

ه دی کشریقدرت به ز جناح خاصی از «ي و اشغال سفارت ریکه با گروگان گ: خود معترف است
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   10.»شد
 سازمان برخوردار شده است و از طرف نیاسی ای نظامی و ستی از حمادانشجویان پیرو خط امام

من «: دی می گو58 خرداد 29 خیب در تارانقال ه هاي تی اهللا مهدوي کنی سرپرست کمتیر آگید
مشغول کار   انقالب اسالمی در مراکزمختلف مملکتی نیاجماال ً می دانم که اعضاي سازمان مجاهد

 از 11».ه ها، و حتی در زندانها ممکن است باشندتی ها، در کمییدر سپاه پاسداران، در بازجو. هستند
   .لکتی بهره جسته اندارگانهاي مختلف مم  امکانات سازمان در ریسا
  

 اهللا تی آيازسوه هاي انقالب که تی ستاد مرکزي کمهیها، حسب اطالعنیاعالوه بر 
همگام بوده و شب را در حوالی سفارت به  ن ایه ها با دانشجوتیمهدوي کنی صادر شده است، کم

ن به ایجوسی دانشایر نظامی و سگی می توان حامی دته ها رایا کمذ لپاسداري مشغول بوده اند،
، از دیکه آقاي بهزاد نبوي، طبق نامه اش به آقاي هاشمی رفسنجانی می گونیامضافا ً بر . حساب آورد

ه ها را سازماندهی تیر، کمگیران دای و نیمؤمن ه شده وبه کمک تیوزي انقالب وارد کمریابتداي پ
سازمان  ه ها داشته، تیکمرانی که در ایه لیوسبه  12.کرده و پس از هشت ماه آنجا را ترك گفته است

   .ته استخیها برانگری گروگان گتیرا به حما
 گروگان 52... «: پس از آزادي گروگانها انتشار داددانشجویان پیرو خط امامه کی اهیموافق اطالع

ا در طبس به کیی حمله نظامی آمرلیکه به دل جاسوس چه موقعی که در تهران بودند و چه موقعی 
 لحظه هاي آزادي نین مخفی بودند تا آخرای شدند و تا پامیی تقستی امنلیلشهرهاي مختلف به د

 آنها، در تهران و شهرستانها از خانه هاي امن و امکانات 13». زندگی می کردندیبر مطلوایدر وضع بس 
چون از تعدادي دانشجوي ساده و بدون داشتن امکانات نظامی  .  حفاظتی برخوردار بودند-نظامی

   . نبودریامکان پذ  کرد، دی آن را که مالحظه خواهری امن، عمل فوق و اعمالی نظو خانه هاي
  

وي نظامی و ری نلیتشک در داخل و خارج از سفارت دست به دانشجویان پیرو خط امام
ه ها و تیبعضی از بچه هاي سپاه و کم ه ها، پرداختند و تیري سپاه و کمایاد خانه هاي امن با همجیا

 انقالب اسالمی نی که در آن واحد، عضو سپاه و سازمان مجاهد- انقالب اسالمی نیسازمان مجاهد
   . رشان قرار گرفتایات و امکانات الزم در اختمیستند و تعلوی به حلقه هاي نظامی آنها پ-بودند  

از، سپاه پاسداران، اسناد و ریا در شکیا چنان آشکار بود که بعد از اشغال کنسولگري آمرهیهمکار
دانشجویان پیرو خط  لی و تحوریانی آنرا دستگریکارمند ا » قیعت« آقاي زیك کنسولگري و نمدار
هاي   ییاکیی آمرنیاز که مرکز کارگزریا در شکیبدنبال اشغال کنسولگري آمر «-ازریش.  دادامام
و خط رین پای دانشجولیان بود، سپاه پاسداران اسناد و مدارك محل کنسولگري را تحوری امیمق
   .م داداما
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بدنبال آن . از آمده بودندرین براي بررسی پرونده ها و کشف اسناد و مدارك به شای دانشجونیا
و خط امام قرار رین پایر دانشجوای و در اختریسپاه دستگ انی کنسولگري توسط ریکارمند ا» قیعت«

 تهران ارسال در ا کی محل کشف و به النه جاسوسی آمرنیاگفته می شود که اسناد مهمی از . گرفت
    14».شده است

  
با استفاده از خانه هاي امنی که در دست داشتند، بازداشتگاه و زندان درست کردند و با کمک و 

 نیاها مخفی نبود و من جاي جاي در دیهم از د  که چندان -اشاره همان عوامل پشت پرده
در تمام امور داخلی و  دولت در دولت زدند که لیتشک دست به - آنها را نشان داده امقیتحق

ه آقاي ژی عصاي دست آنان و به وه به منزلهی دولت سانیا. خارجی به نحوي دخالت می کردند 
 استبداد طیاد شراجیواهان و به منظور آماده سازي و اخیآزاد ن و ویلري از مایی در حذف بسنیخم

  . تاتوري عمل کردندکی در جهت استقرار د-آگاه  آگاه و نا-و خفقان
  

   ن طعم قدرتدیاد غرور و چشجی ا2/1 
 دانشجویان پیرو خط امام توسطا و به گروگان گرفتن کارکنان آن کیاشغال سفارت آمر

 یبن و آنرا انقالب دوم و انقالایدانشجو  از عمل - ساعت48 پس از -ینی علنی آقاي خمتیو حما
و   توجه رسانه هاي گروهی داخلی ن را نه تنها به مرکز ثقلاین، دانشجودیبزرگتر از انقالب اول نام

 المللی، نی بیبسی داخلی و خارجی، مقامات مذهای کرد، بلکه نظر مقامات سلیخارجی تبد
هاي مختلف تیري از شخصای و بسهیالمللی، مقامات بلند پا  نیسی و حقوق بشر بایسازمانهاي مختلف س

ا بینگاه می کردند و تقر تلف به مسئله  مخايیاجهانی را به خود جلب کرد که هر کدام از آنها، از زو
 ، ن کشور ای آنها اشغال سفارت و به گروگان نگاهداشتن کارکنان آن را عملی نادرست و به زهمهً

 می کردند که هر چه هیسی خود توصای و سیب اجتماعی، مذهتی بنابه موقعکی تلقی کرده و هر 
 را آزاد ییاکیا کرده و گروگانهاي آمردیپ ان، راه حلی براي مسئله ریزودتر سردمداران حکومت ا

   .سازند
ن براي ویساین حاکم، احزاب، گروهها و سوی به اتفاق روحانبی، قریتاما در داخل کشورجز اقلی

 و دیی تأنیچن. انی می کردندبین پشتایبود، از عمل دانشجو ه راه افتاده کیتادن از قافله افیعقب ن
 ایجنبه مثبت و   چه از -ه داخلی و خارجی شدنمرکز توجن و ای ازعمل دانشجوعیانی وسبیپشت

 آنها را به عمل خودشان شیش از پیب کرده و تی و قدرت را در آنان تقوتی شخصشی ک-منفی
   . مغرور ساخت

تاتوري و قبضه کردن قدرت کیاد شده، آنان را از آلت دست شدن کسانی که درصدد دجیغرور ا
ه اي در دست همانها، براي خارج لی نکته که بصورت وسنیا را به ان شیبودند، غافل ساخت و توجه ا
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در   که ها،یبملی مذه ن آزاده خارج از قدرت، ملی ها و ویواهان، روحانخی آزادهیساختن و تصف
   .دی منحرف ساخته و به قدرت کاذب خود معطوف گردان،گرفته اندان مبارزه قراردیم
  

شان را پر لی و تخدی قدرت را چشاننیرین طعم شایاستعفاي فوري دولت موقت، به دانشجو
ه کیکسان: ان آورده و با خود زمزمه می کردندجیه ل پرداز آنان را به ایو بال داد و توسن ذهن خ

   نمی توانند قدرت فائق کشور باشند؟ای بزرگتر از انقالب اول هستند آیبخالق انقال
 آورنده انقالب دوم و حاکم می دید را پدکه خونیارو و به لحاظ روان شناسی ، نظر به نیااز 

همکاري که بتواند آنان را محور ثقل توجه ها قرار دهد و  پنداشتند، آماده هر نوع داد و ستد و 
ها، محض خاطر دییتأ ها و تی حماهمهل می پروراندند که ای کند، بودند و در ختیحکومتشان را تثب

   .ستای پرده سمبارك عمل بزرگ آنان است و نه بازي هاي پشت
ان مسئله ثانوي بود که فکر کنند، اگر شیکه برانیا ای نمی کردند و  توجهای،ر توجه نداشتندگیآنها د
ی پشت سرشان نباشد، قدرت و نیهاي حاکم و آقاي خم ه ها، روحانی تی سپاه پاسداران، کمتیحما

در دولت با  اد دولت جیستکه حاضر به دست زدن به انیا. دزیباره فرو می رکی شانحکومت کاذب
 کننده هاي خود شدند و قدم به قدم دخالت در امور مملکتی را تیدست آشکار و پنهان حما

   .شروع کردند
  

 افشاي ای رشته شده در سفارت و انتشار و این به اسناد به جاي مانده و ایدسترسی دانشجو
اد دولت در دولت جیهت خط اکه آنان را در ج چند سند و مورد توجه قرار گرفتن گام اولی بود 

انقالب که   نی با توجه به جو پر التهاب و سنگیب مناسب خوهی کرد و لذا، اسناد سفارت دستماتیتقو
   .ر آنان قرار دادای پشت پرده انقالب و کشورشان بودند، در اختقی آشکار شدن حقانهمردم تش

ست و روابط ایم و اطالع از س علیبة  تودجی و تهکی براي تحریبافشاي آن اسناد، خوراك خو
ی نی آقاي خمنمایندهاي جمهوري اسالمی که میصدا و س ه آنکه افشاي آنها توسط ژیبه و. بودجهانی 

را نزد توده  ت و درست بودن آن اسناد قی حقبیو افراد مورد اعتمادش کارگردان آن بودند، ضر
   .بشدت باال می برد

  
، موجب سقوط دولت ملی ای مرداد س28ا کودتاي ا بکیه آمرژیکه غرب و به ونیانظر به 

 اش مسلط می سال بر شاه و رژ25مسلط کرده بود و  ان ریدکتر محمد مصدق شده و شاه را بر ملت ا
ارها، دید ان حاکم بود، براي روشن نشدن ریا به نوعی بر اکی مدت آمرنیابود و در واقع در 

 -ینین و خود آقاي خمویشدن دست بعضی از روحانا و آشکار نکیمذاکرات و قرار و مدارها با آمر
 ها، ییاکیگونه مذاکرات و قرار و مدار با آمرنیا -دگانشنیاه نملیوس  می مستقری و چه غمیچه مستق
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ه نامشان در کیاحزاب و سازمانهائ ها، تیاز افراد، شخص. بصورت لکه ننگی در آمده و در آورده بودند
د و ش  میتیثی بود بدون توجه به محتواي اسناد ازآنان هتک حاسناد النه ذکر شده و افشاء شده

    .سی کشورآماده می ساختایرا براي حذفشان از صحنه س ه نیزم
 مانندن اسناد آمده بود چون آ اسمی از وي در ایطرف مقابل هم که مورد اتهام واقع شده بود و 

ه لین و دفاع از خود را با همان وسویزیتلو  و وی، امکان دسترسی به راددانشجویان پیرو خط امام
و   دین افکار و عقاایه مورد اتهام واقع شده بود، نداشت و گفته می شد که در کشور اسالمی بکیا

ها حق بجانبشان بود، می آمدند و نیا توده عامی فکر می کرد که اگر ،نظرات براي همه آزاد است
   : و چون . نان ملکوك می شد آتیثیتوده ح  نیاز خود دفاع می کردند و لذا در ب

 ها یبا با غرکی و تهران و آمرسیدگانش در پارنیای و نمنی هنوز معلوم نشده بود که آقاي خم- 
   .گفتگو و مذاکره کرده اند

ی و احتماال ًً هم از جانب نیدگی از آقاي خمنیان به نموی هنوز معلوم نشده بود که بعضی از روحان- 
   .ار و مذاکره کرده انددی ها دییاکیا، با آمرکیاقوال در آمر عضی خودشان در تهران و حسب ب

 ایت و الیتشکو  15 گشته بودتیی در کشور تثبنی بال منازع و منحصر بفرد آقاي خمتی و چون رهبر- 
 که چنانچه خداي ناکرده اگر -رهبري کننده اي وجود نداشت  شوراي ایسازمان رهبري کننده و 

کند، مابقی قادر باشند  هبرآن هم بخواهد از حق خود و حدود مقررات تجاوز  رای آن شورا و سیرئ
د و شی حرف و نظر وي قانون و بلکه فوق هر قانونی تلقی م- کنندلیکه قدرت او را مهار و تعد

 بود و بقول مرحوم مهندس بازرگان، نی ها، بدبیببه ملی ها و ملی مذه  که زیی ننیآقاي خم
ه دیتند و عقسیشان معتقد به آزادي نریضم رات هستند باطنا ً و در ایامات و اختنی که صاحب مقایآقا«

 شیري براگیبه آزادي اعتقاد نداشت و اگر چند صباحی چون راه حل د16».به آزادي ندارند
 ملی هی هر سند درست و نادرستی که علنیابنابر . متصور نبود، از آنان در اداره کشور بهره جست 

ا می کرد که کمک به حذف کردنشان بود، غمض دیانتشار پ  ها و نهضت آزادي یبها، ملی مذه
ر در انتشار گیارگانهاي د ا و می مجوزي براي گردانندگان  صدا و سمی مستقریی، غنی آقاي خمنیع

تاد کسی را جرأت مخالفت کردن سی اگر بطور جد نسبت به مسئله اي می ااما. اسناد محسوب می شد
ی بود که وقتی در رابطه با مسئله اي با نیر اتفاق می افتاد و اصال ً روش کار آقاي خمایسب البته . نبود

  روبرو میه بود،دی زمان آن فرا نرسایامکان حذفشان نبود و  ه هنوز کی هائتیاعتراض بعضی از شخص
 نیغمض ع  مسئله اعتراضی می گفت، اما در عمل با هی علایاي خود، جمله اي له و هی در سخنرانشد،

اء و اشاره حالی می کرد که کار خودشان را میه مرتکب آن خالف شده بودند، با اکیکردن از کسان
ی از دوستان حزب الهی گفتگو می کردم، بوي گفتم مگر شما نمی کیبا   رابطه روزي نیادر . بکنند

 شما مرتب کارشکنی می  می کند وتیحما  جمهور و فرمانده کل قوا سیاز رئهمه نیای نی که آقاي خمدینیب
      را عمل  و ما حرف دل او دیی توجه دارنیشما به حرف ظاهري آقاي خم«:  وي بدرستی جواب داددیکن

   ».میمی کن
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   ارهادی ضرورت د3/1 
ه رهبران نهضت آزادي در داخل و ژین و بووی از روحانرینده، اگر کسانی غسیبه نظر نو

، تا 1357 سال لی از اوا-گوناگون داخلی و خارجی د و منابع  که بنابر اقوال متعد-خارج از کشور
کشوراز  ا کردن راه حلی براي خروج دیا در رابطه بوده و براي پهی یاکیوزي انقالب با آمرریپ

 جمهوري اسالمی، با می به رژای مردمی و ملی و می رژکی پهلوي به می انتقال قدرت از رژایبحران و 
هنوز امکان دسترسی به افکارعمومی و رسانه هاي گروهی وجود   تا آنان مذاکره کرده بودند،

زعم ما، براي دست برداشتن   می دادند که به حیداشت، روشن و آشکار براي افکار عمومی توض
 ارتش از تی پهلوي و شاه و جلب حمامی همه جانبه اش از رژتیا، از حماکیه آمرژیغرب و بو

 با فالن و فالن شخص از زی ضرورت، ما نلی ها ضروري بود و بدلییاکیرابطه و مذاکره با آمر انقالب، 
ی هم، نیو آقاي خم.  میی با آنها وارد مذاکره شده انیآقاي خم ن شوراي انقالب و با اطالع ویروحان
  . ار و مذاکره کرده انددید با بعضی از خارجی ها دگانشان، نیا نمتوسط ای و می خودشان مستقسیدر پار

 افشاي اسناد النه جاسوسی، از عده اي هتک قی نبود که از طرریر امکان پذگیرت دصونیادر 
 نکردند؟ نیچرا چن.سی کشور حذف بکنندای، آنان را از صحنه سیی آبرویباز   بشود و پس تیثیح
. مذاکرات، به انقالب ضربه وارد می ساخت ، فاش کردن آن طی استدالل کنند که در آن شرأدیشا

از  که بعضی نیا سئوال خالی است که چرا تا قبل از نیاداللی مقبول افتد، باز جاي  استنیاگر چن
 خارجی هاي ای، دانشجویان پیرو خط امام، دیجرا از طرف تهخیروابط و مذاکرات، جسته و گر

حاضر به روشن کردن تمام و کمال آن  ا نکرد، دیدست اندرکار، در دوران انقالب، انتشار پ
 با دانشجویان پیرو خط امامدها به مردم و در واقع صاحبان اصلی آن نشدند تا ادیمذاکرات و رو

حزب   شده، عصاي دستنینادرست، ترجمه هاي مخدوش، بخش دست چ افشاي روشهاي 
   . گردندنري ایی در حذف بسنی و آقاي خمجمهوري اسالمی

اد مهم ، سرنوشت اسندی کتاب می گو198 -197در ص » شنود اشباح«نده کتاب سینو
شبکه جاسوسی غرب در «: دیزواره اي می گو  رضا دیم شد که چه شد؟ و به نقل از آقاي سعلوم
دانشجوها که  دم هست مجموعه اي از ای. ا نکرددیان به استثناي برخی عوامل روشن انتشار پریا

خش  بنیاروي کشف آن اسناد کار می کردند به من مراجعه کردند و گفتند در مرحله اي که به 
هم در جلسه اي در » ري شهري«بار به کیمن حتی . از دستشان گرفته شده بود ه بودند، کار دیرس

   ».معرفی کردم اما عمال ً قدمی برداشته نشد ي ریگیفعلی گفتم و آنها را براي پ» امام صادق«دانشگاه 
ی نی آقاي خمار و مذاکراتی کهدیجا مناسب است که جهت اطالع خوانندگان فهرست وار، دنیادر 

 و سپس به دین آایا کرده ذکري به مدیو انتشار پ  ها داشته اند یبدگان غرنیا با نمسیدر پار
آنچه   اشاره رود تا خوانندگان گمان نبرند که ییاکیی با مقامهاي آمرنی آقاي خمنمایندهمذاکرات 

   .نده استسیلباف نوایذکر شده، ذهن خ
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   ارهادی فهرست مذاکرات و د4/1 
دگان رسمی دولت فرانسه داشته اند که از جمله نیاار با نمدیی پنج دنیي خمآقا

سی و ای کل سریفرانسه و ژاك روبر مد  امور کنسولی سیه و رئزی مخصوص کاخ النماینده هیکلودشا
   17.نه در وزارت خارجه فرانسه شرکت داشته اندایمسئول امور خاورم

ارد فالک استاد دانشگاه چی ر18ا،کی کل اسبق آمر رمزي کالرك، دادستانییاکیاز مقامات آمر
 سازمانهاي نماینده یی دان لو19مطالعات خارجی آن،  بخش سیجرسی و رئویلت نایستون در انیپر

ار و دیی دنیخم  با آقاي 21رزبورگتیسی دانشگاه پایارد کاتم، استاد علوم سچی و ر20اکی آمریبمذه
   22.مذاکره داشته اند
ا در تهران کیمرآ و عضو سفارت ای، افسر سازمان س1950ارد کاتم در دهه چی که رالزم به ذکر است

ن براي وی در تهران با انقالبنی و همچنسیخودش را در پار  و گزارش مذاکرات 23بوده است
   24. داده استحیا در تهران توضکیسی سفارت آمرایاستمپل مأمور س

آقاي  و ییاکیها و مقامات آمرتیی با شخصنیاي خمد شده آقای میار و مذاکرات مستقدیعالوه بر د
 بهمن 7 تا 26 (1980هی ژانو27-16نوبت طی روزهاي  ی پنج نی آقاي خمنمایندهدي بعنوان زیدکتر 
 مشروح کیگاري س  که 25ار و گفتگو داشته استدی دییاکیلمات آمرپیرمن دمیبا وارن ز) 1357

   . آورده است  ALL FALL DOWN-1991 مذاکرات را در کتاب خود بنام 
  

 ساله از 25 خیرمن که مؤلف کتاب تارمیدي با وارن ززیار آقاي دکتر دیاز پنج د ریبغ
 آذر 22 خیاسناد النه جاسوسی، وي در تار دي نقل کرده است، بنابه گزارش زیزبان آقاي دکتر 

 نماینده عنوان س بنی زونیشمن و ماروری با هنري پرشت، رابرت ه1978 دسامبر 12برابر با 1357
ی، مالقات و نی می شود و مشاور آقاي خملیتشک آینده دررسمی دولت جمهوري اسالمی که 

ان و ویی با سللی، آقاي موسوي اردب1980 هیژانو  در زی در تهران ن26.مذاکره داشته است
ضو ع  و در همان ماه آقاي دکتر بهشتی با استانلی اسکود، 27.استمپل مالقات کرده است.د.جان

ی نی علی تهرانی به آقاي خمخی حسب نامه استاد ش28.ار داشته استدیا دکیفارسی دان سفارت آمر
 خوب است از زیو ن... «:  ها مذاکره کرده اندییاکیبا آمر ن شوراي انقالب ویدو تن از روحان

ند، ارائه کیانتظام شرریام ها را که با نیا تا پرونده دو نفر از دیاعضاي شوراي النه جاسوسی بخواه
   29». نموده اندری را امهیی از بدکاران را زندانی و بقکید نیدهند تا نگو

ر و سران نظامی زیی در تهران با ژنرال هانی آقاي خمنمایندهاز جمله آقاي دکتر بهشتی بعنوان 
   30.مالقات و گفتگو کرده است

  
رفتن کارکنان آن و استعفاي  با اشغال سفارت و به گروگان گدانشجویان پیرو خط امامبهرحال 
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 تیی گذاشته شد تا با حمانیو آقاي خم ن حاکم ویر روحانای امکان در اختنیافوري دولت موقت، 
راه اي طرفه و به دلخواه و مانع تراشی برکیي و افشاي اسناد رین و عمل گروگان گایاز دانشجو

تاتوري بودند از صحنه کیقرار د را که مانع استییان تمام می شد جناحهاریکه به نفع ا  ییحلها
ن قرارداده شد که با ایر دانشجوای در اختزین  امکان نیاحکومت و مبارزه حذف کنند و متقابال ً 

در   دولت در دولت، شرکت در قدرت و نفوذ لیتشکن آشکار و پشت پرده خود، به ای حامتیحما
   .د را بر دولت گسترش دهندري و گرفتار شدن عده اي، سلطه خوایارگانهاي مختلف و طرد بس

  
   افشاگري-2 

  
   نحوه افشاگري و اثرات آن در بعد زمان

 سازمانی ایی، حزب و تی، ابتدا سندي را در مورد فردي، شخصدانشجویان پیرو خط امام
 ارگانهاي ایانقالب، سپاه پاسداران و  منتشر می کردند و سپس با کمک عواملی که در دادستانی 

 ایرد قرار می گرفت و گیر داشتند آن فرد بازداشت و تحت پاین در اختای حامای و ر، از خودشانگید
   .که متواري شده و اموالش مصادره می گشتنیا 

 سازمانی ای اسناد و مدارك را در مورد هر شخص و همه قرار نگرفته بود که نیاروال کار بر 
 شده و به دلخواه، هر نیهند، بلکه دست چطرفی آنرا انتشار د  یبر دارند، از روي ایکه در اخت...و 

خودشان افشاء می کردند و  ان می خواستند،  بقول شین آشکار و پشت پرده اای حامایچه را خود و 
ر ایند که اسناد را در اخت نبودحتی حاضر.  مختلف طفره می رفتندنیاز افشاء مابقی به عناو

   .س از بررسی محتواي آنها، افشاء شود طرف قراردهند تا پیب ییمقامات قضا کارشناسان و 
  

 عمل نیا من درآوردي و دلخواه خود، ارائه می دادند و با لیتحلبا گاه سندي را همراه 
ا میه صدا و سژیهم که امکانات رسانه اي و بو  و آبروي طرف را به بازي می گرفتند و طرف تیثیح

اطراف مسئله  ی در حی توضایز خود بپردازد و رش نبود که بتواند با همان امکانات به دفاع اایدر اخت
حتی در ترجمه اسناد، دقت کافی مبذول نمی شد و . بدهد، بطور خودکار از جامعه طرد می شد

 مقام چی و متأسفانه هدی اضافه می گردایي کم و زیمطابق دلخواه خودشان چ گاه در ترجمه فارسی، 
تی حافظ سی کسانی که می باایو  مان مقامات  اعمال وجود نداشت و هلی قبنیاو دادرسی براي 

   .گونه اعمال صحنه می گذاشتندنیا مردم باشند، خود به نوعی به تیثیحقوق و ح
الهی تو «: دی خود می گوتی انتظام است که در مقام مظلومری مورد حق به جانب آقاي امنیادر 

و به من و دوستان ما اعمال شود و  تنیستم به نام تو و د  همه ظلم و نیاچگونه اجازه می دهی که 
چون آنان در  ران، گیی و رفسنجانی و دلین بهشتی و موسوي اردبایبا وجود اسنادي در مورد آقا
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» اکیسفارت آمر«مسند قدرت و اداره امور کشور نشسته اند، مرا آماده می کنند تا در پاي معبد 
   31».قربانی کنند

  
 اسناد مورد نظر از هستی ساقط شده، به زندان افتاده، هلی وس بهکه چه تعداد، افرادنیادر 

تهمت جاسوسی زده شده است و در آن فضا،   به آنها ای و دیمتواري شده و اموالشان مصادره گرد
لذا  نده احصاء نشده است و سی شده خود نداشته اند، تماما ً بر نوعیدادرسی براي احقاق، حق ضا

 که از -يری در دوران گروگان گ- آن دسته افشاگري ها بخشی ازفیجانب فقط به کم و کنیا
 اسناد نیاافکار عمومی قرار گرفته است می پردازم و اال از   رسانه هاي گروهی در معرض قیطر

شخصی مانند  ان که حتی نیا همانند اسناد ساواك در دست -قدرت طلبان حاکم به مانند آتو
 تا سالهاي طوالنی جهت ملکوت کردن -ون نماند آنان مصغی از تزیتی نعیمرحوم دکتر علی شر

 اسناد، کسانی را راهی زندان کرده و در اثر نی وجود همنهو به بها اص از آن سود جسته اند اشخ
آنان را وادار به اعتراف به  ه در زندانهاي جمهوري اسالمی بکار گرفته شده، کیه اژیروشهاي و

   :جاسوسی کرده اند
 سی به رئیب مذه-وهاي ملیری از ن32 تن90اندي پس از نوشتن نامه سرگشاده حدود سه سال و ... «  

 الملل داشت و نیشتر نمی گذشت که انعکاس بیب) 69هشت بیارد  خیبه تار) (رفسنجانی(جمهور
 و 33شکنجه قرار گرفته  آنها بود و چهارده تن از آنها بازداشت و تحت نیبازرگان از برجسته تر

 از بازرگان هنوز 34 احمددیدت مرحوم سای جاسوسی شده بودند که در زمان عمجبور به اعتراف به
 نفري، از اعضاء 90 نامه سرگشاده نیا امضاء کنندگان 35».زندان به سر می بردند اغلب آنها در 

   .بودند  آنها یب دوستان ملی و ملی مذهاینهضت آزادي و 
 زیجبور به اعتراف به جاسوسی شده بودند، نو چهارده تن ذکر شده که تحت شکنجه قرار گرفته و م

 همان نیقی به بی به احتمال قرزیاسناد جاسوسی آنان ن  بودند و ونی و ملاز اعضاي نهضت آزادي
   .بوده است ن بشرحی که خواهد آمد، منتشر کردند، استوار ایا که دانشجوکیاسناد سفارت آمر

  
   يریسند هاي افشاء شد در چند ماهه اول گروگان گ

.  می پردازمدانشجویان پیرو خط امام توسط قسمت به اهم اسناد افشاء شده نیادر 
افشاگري قرار گرفت آقاي   شخصی که مورد نیاولا، کی ماهی پس از اشغال سفارت آمرکیحدود 

ان در چند ماه اول انقالب، عضو جیال، استاندار آذرباکیمهندس مقدم مراغه اي رهبر جنبش راد
تمداري بود سندي که در مورد وي از عی اهللا شرتیقانون اساسی و از دوستان آ مجلس خبرگان 

 پخش دانشجویان پیرو خط امامه لیوس1358   آذر ماه 17اي جمهوري اسالمی، شنبه شب میصدا و س
   :، حاوي دو نکته بوددیگرد
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عالم داشته و  جاري الی آقاي مقدم ضمن تماسی با دپارتمان سفارت نظرات خود را در مورد مسا-1 
د که آقاي ریی تماس بگنیکرده است که کاردار با آقاي خم  دیبه سئوال کاردار پاسخ گفته و تأک

   36.فته استریان را پذریا انقالب اکیانی ها را متقاعد کند که دولت آمرریی انیخم
نسته از ن و سند ارائه شده آقاي مراغه اي جزو افرادي بوده که می تواای بنا بگفته دانشجو-2 
   37.ا استفاده کندکیه ورود به آمرژیاهاي وزیو

نفر . دی مصادره گردزیا پناهنده شد و اموالش نکین مخفی و به آمرای جرنیا بعد از 38آقاي مقدم 
دانشجویان پیرو خط نی صابون ویزی تلوویمطبوعاتی و راد  و همان مصاحبه خیبعدي که درهمان تار

   .وغنی است به تنش خورد آقاي مهدي رامام
  

   مهدي روغنی و سند افشاء شده
در رابطه با فردي بنام  سند دوم « :و خط امام قبل از افشاي سند گفتریدانشجوي پ

 افشاء زی است که براي شما ملت عزنی دار و مکنده خون مستضعفهیمهدي روغنی که فردي سرما
   : استریبه شرح ز  سند نیا. می کنم

ورند تا بتوانند ایه بزرگی را بوجود بتی کمکی در نظر دارند که گروهی به رهبري مهدي روغنی
 مارس گفت که وي 5استمپل در صبح . ی باشندنیامام خم ه تی دولت موقت بازرگان و کمنیرابط ب

ه تی کملیتشکمشغول  ت آخر هفته را در قم سپري کرده است و در آنجا الینی مهدي روغنی تعطعی
 مارس رابطه 4 خیه امام بوده است، او اظهار داشت از تارتیگان و کم دولت بازرنیهماهنگی رابط ب

ري ای او اظهار داشت که هم اکنون در بسنیر بد و خراب است همچنایه امام بستیکم  بازرگان و نیب
 دادن گروهی مشتمل لیتشکروغنی بدنبال . کند ه امام از دولت بازرگان اطاعت نمی تیاز مکانها کم

مسئول   اختالف  موردحدهاي هشت و ده نفره می باشد که در مورد مسائل مشخصبر صد نفر در وا
   .می باشند

 نیاه تی کمنیا اصرار داشت که هدف اصلی نیه در تهران است او همچنتی کمنیامرکز اصلی 
شتر با دولت بازرگان همکاري و ارتباط داشته یبقدري  ه امام را به خطی بکشاند که تیاست که کم

.  را بدهدیینها ات بی تا ترتدیاسفند سفري به قم بنما19 و 18 خیوارم که تا درتاردی امباشد ولی
از وي . ه و اآلن با دولت بازرگان مذاکره ادامه دارددیه را پسنددی عقنیا او گفت که امام نیهمچن
د ر جوابگوي مشکالت خواهد بوگیه دتی کمکی لیتشک ایسی که آایمأمور س  کیه لیه شد بوسدیپرس

قانون در سه هفته اول بعد از انقالب   نه؟ روغنی که بوضوح نسبت به مشکالت و عدم وجود ای
رآمده است گی در سند د39».دری انجام گدی باییوار است و کارهادیناراضی بود جواب داد که ام

 کی براي 1979 ماه مه خی خارجه اطالع داده اند، که روغنی در تارریسفارت به ونس وز که از 
ا ترك کرد و به او تلفن و اسم پرشت را داد تا با وي کیآمر ان را به مقصد ری هفته اي ا6 تا 4« سفر
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ران گیگفتگوي محرمانه با د  است که با پرشت مالقات کند و ممکن است با لیروغنی ما. مالقات کند
 اطالعات مهمی از ی می تواند منبعنی با امام خمش ایبواسطه رابطه خانوادگ.  داشته باشدلی تمازین

   40».باشد ی نیامام خم
که در سند مربوط به مهدي روغنی ذکر شده بود که به علت داشتن رابطه خانوادگی با نیانظر به 

 به رابطه آقاي ریدر ز. ی باشدنیمهمی در مورد آقاي خم ی، می تواند منبع اطالعات نیآقاي خم
   .ی می پردازمنیروغنی و آقاي خم

  
  ی با آقاي روغنینیرابطه آقاي خم

 به عقب و به سال دیی، بانیبراي پی بردن به رابطه آقاي مهدي روغنی با آقاي خم
براي . ه بود برگشتدیبه اوج خود رس  شاه که در محرم آن سال می رژهیم مردم علایو ق1342

 ی را شبانهنی که مصادف با دوازدهم محرم بود آقاي خم42 خرداد 15م در ایسرکوب کردن آن ق
ي آقاي ریدر پی دستگ.  و به پادگان عشرت آباد در تهران منتقل و در آنجا زندانی ساختندریدستگ 

م مردم را ایدي، قایکه با کشتن و زخمی کردن عده ز م کردند ایی مردم شهرهاي بزرگ قنیخم
گسترده مردم،   تی مراجع و علماي بالد مختلف کشور و حماتیو پس از حما. سرکوب کردند

که آزاد است از نیای را به عنوان نی، آقاي خم42 مرداد ماه سال 11ام بعد از ظهر روز جمعه سرانج
ه بود منتقل کردند و دی قلهک که خود ساواك تدارك دهیمنزلی در داود پادگان عشرت آباد به 

   . اندکی بعد به آن خانه ملحق کردندزین قمی و محالتی را نایآقا
 سازمان نیمأمور. دی گردری سرازهی هجوم مردم به داودلی محل سی به آننیبا انتقال آقاي خم

ه از کی از کسان42 مرداد 13شنبه کینی عیدو روز بعد   با مواجه شدن با هجوم گسترده مردم، تیامن
آورده و خانه در   می رفتند ممانعت بعمل هیی به داودنیار با آقاي خمدیتهران و شهرستانها براي د

ن قمی و ایی و آقانیپس از اندك مدتی به آقاي خم. ی قرار گرفتتیوران امن و مأمسیمحاصره پل
 در فکر منزل کی منزل موقتی است و الزم است هر نیااسکان آنها در  محالتی ابالغ کردند که 
پدر (آقاي روغنی «ی نینهضت امام خم  ابالغ، بنا به نوشته نیا بعد از 41.خصوصی براي خود باشند

ان رفتند و آمادگی خود را شی که از تجار محترم بازار تهران است به حضور ا)ن. مهدي روغنی
 از طرف شنهادیپ نیا.  اعالم داشتند42»هیرطیق« واقع درشیان در منزل خوشی از اییاریجهت پذ 

ان به منزل مزبور در تحت مراقبت شی انتقال الیو وسا فته شد ری پذییی با کمال خوشرونیامام خم
مان آقاي هیم قائد بزرگ تا مدتی که در تهران بسر می بردند . دیی شاه فراهم گرددستگاه جاسوس

 سازمان جاسوسی شاه که بعنوان مراقب و نیان و گروهی از مأمورشیروغنی بودند و شام و نهار ا
ی تا سه شنبه نی آقاي خم43».دی می گردهیمی بردند از طرف آقاي روغنی ته نگهبان در همان خانه بسر 

  .بردند، در منزل آقاي روغنی سکونت داشتند  که وي را آزاد ساخته و به قم 1343 ماه نی فرورد18 شب،



 
 

176

  بازداشت و افشاگري
 انتظام و نهضت آزادي بالفاصله بعد از ری افشاگري در مورد آقاي عباس امنیاول

اما قبل از . دیا پخش گردمیشب از صدا و س ، در اخبار 58 آذر28ي وي در چهارشنبه شب ریدستگ
 می تانچگونگی بازداشت وي را از نظر.  بپردازمدانشجویان پیرو خط امامکه به افشاگري نیا

   . گذارنم
  

     انتظامریچگونگی بازداشت ام
 ری بعنوان سف1358 ماه ری انتظام را در تری، آقاي امریآقاي مهندس بازرگان نخست وز

منصوب کرد و وي ) لندسیژ، فنالند، دانمارك و انرو سوئد، (اوي نیه خود در کشورهاي اسکاندژیو
   44. تهران را به مقصد استکهلم ترك گفت58 ماه ری ت21 در زین

 ارسال قی، از طر58 در اواخر آذر ماه 45 امور خارجه،ریسی وزایآقاي کمال خرازي معاون س
 انتظام دعوت می ریان در استکهلم از آقاي امریبه سفارت ا ، ریتلکسی به امضاي آقاي قطب زاده وز

 27دعوت روز سه شنبه   نیا متعاقب زی و وي ندیایسی به تهران بایکند که براي مشورت در امور س
 انتظام بعد از ورود به تهران صبح روز بعد به آقاي قطب زاده ری آقاي ام46.دیآذر وارد تهران گرد

، دیآقاي خرازي بوي می گو وصل می شود و ریکه تلفن به آقاي خرازي معاون وز تلفن می کند 
 9، ساعت 58 آذر28نی چهارشنبه عیفردا شب  ام دادند که شما را براي غی جلسه دارند و پریآقاي وز

   47.شب به وزارت خارجه دعوت کنم
  

 شب چهارشنبه به محض ورود به کاخ وزارت امور خارجه 9 انتظام ساعت ریآقاي ام
د که مسئله در نیبرند و در آنجا بوي می گو ستانی می  وي را به داد،گم کردنخط  و براي ریدستگ

 هاست و سپس وي را با دو ییاکی و ارتباط و مذاکرات وي با آمردانشجویان پیرو خط امامرابطه با 
 که به ساختمان چند طبقه اي) آالد پوشناصر (مسلح از دادستانی به اتفاق آقاي محمدي   لیاتومب

تحت نظارت چند جوان مسلح دانشجو،  قل و در طبقه هفتم آن ا است، منتکیدر شمال سفارت آمر
 امور خارجه، در ری آقاي کمال خرازي معاون وزبی ترتنی بد48.در آپارتمان زندانی می کنند

   . شرکت می کنددانشجویان پیرو خط امام انتظام با ریي آقاي امریدستگ 
که به وزارت خارجه تلفن نیابعد از «: دی انتظام می گوریآقاي ام: ت کهسا نیتوجه ا جالبنکته 

 به وزارت خارجه بروم به 9زاده گفته است فردا شب ساعت  زدم و به من گفته شد که آقاي قطب 
از کجا : دیان پرسشیا . مهندس بازرگان که در آن زمان هنوز عضو شوراي انقالب بود، تلفن کردم

؟ گفتم طبق دعوت قطب زاده دین آمده ابراي چه به تهرا: گفت. از تهران: ؟ گفتمدیتلفن می کن
ن من دی صبح پنجشنبه به د10آقاي بازرگان گفت که ساعت . سی خارجیایس براي مشورت در امور 
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   49».ي خواهد آمدریدر نخست وز
 انتظام نگران بوده است که ریا است که مرحوم مهندس بازرگان از سرنوشت امدی فراز پنیااز 
وقتی جواب می شنود به دعوت قطب زاده، مهندس  ؟ دیتهران آمدبراي چه به «: ه استدیپرس

 خواهد يریوز ن من در نخست دی صبح به د10آقاي قطب زاده پنجشنبه ساعت : دیبازرگان می گو
ي تا قطب زاده  را با هم مالقات ری در نخست وزدییای بوي گفته است که شما هم بمی مستقریغ» .آمد
   . به وي نگفته است، متوجه نگرانی وي نشده استحی صربازرگان  ولی چون مهندس میکن

انتظام و نهضت آزادي، بالفاصله بعد از ری افشاگري در مورد آقاي امنیاوله ذکر شد، کیهمانطور
اي می، همان شب بعد از اخبار شب از صدا و س58 آذر28چهارشنبه   شب 9ي وي در ساعت ریدستگ

به دانشجویان پیرو خط امامکه به افشاگري هاي نیا اما قبل از دیجمهوري اسالمی پخش گرد
 وي به لی تا تحودانشجویان پیرو خط امامپردازم، بطور فشرده به بازداشت وي در بازداشتگاه 

   . می پردازمنیدادستانی و زندان او
  

   انتظام ریو خط امام و امرین پایبازداشتگاه دانشجو
 بعد از ظهر 9رت امور خارجه، در ساعت انتظام در کاخ وزاریبعد از بازداشت آقاي ام

گفته شده بود که آقاي قدوسی دادستان کل در  ، و انتقالش به دادستانی، 58 آذر 28چهارشنبه 
که ) آالد پوشناصر ( وي در دادستانی به اتاقی که در آن اتاق آقاي محمدي 50.انتظار وي است

 می تی هدا51 نشسته است،زیاست، پشت مه است که وي عضو دادستانی دیبعدها، آقاي انتظام فهم 
شود که سر و کارش نه با آقاي قدوسی بلکه با آقاي  انتظام متوجه می ریدر آنجا آقاي ام. شود

   .محمدي است
 اسناد و مدارکی که در سفارت نیدر ب«: دی انتظام می گوریبعد از ساعتی آقاي محمدي به آقاي ام

وزي انقالب و حتی رینشان می دهد، شما قبل و بعد از پ ا شده است، مدارکی هست که دیا پکیآمر
ة آنها در بار  دی و بادی در تماس بوده اییاکیلماتهاي آمرپیاوي با دنیدر دوران سفارت در اسکاند

   52».دی بدهحیتوض
 مسلح از دادستانی به اتفاق آقاي محمدي، به لیحدود ساعت دوازده همان شب وي با دو اتومب

   53. منتقل می شودشجویان پیرو خط امامدانبازداشتگاه 
ن بسر برده و در شصت و ای روز در بازداشتگاه دانشجو62انتظام، وي مدت ریبنابه گزارش آقاي ام

ه وي گزارش کی بطور54. منتقل می کنندنی، وي را به او58بهمن   30 خی روز بازداشت در تارنیدوم
 دو مطلب را به شما میخواست د و گفتند که می ن آمدنایقبل از خروج دو نفراز دانشجو«: می کند

بالفاصله . ( ت بلکه متعلق به دادسرا استسین نایجا بازداشتگاه دانشجونیاکه نیای کی، می دهحیتوض
ه ری که شنیابرادر: نددیاز او پرس. ه نوشته بود، حبوباتریفروشنده اي افتادم که روي ظرف ش د ای
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 روز 62.) ندنیکه  مگس ها متوجه نشوند و روي آن ننشنیا اي بر: است چرا نوشته اي حبوبات؟ گفت
آب نمی شد  ن بوده و بدون اجازه آنها حتی ایدر ساختمانی که صد در صد در کنترل دانشجو

که ما شما را متهم نیادوم . تسیجا بازداشتگاه ما ننیاد که نیخورد، بوده ام و حاال آمدند و می گو
 اندازه که شما حسن نظر نیگفتم هم. میباره شما بوده فاش کرده ا ر  که دیب، بلکه مطالمینکرده ا

   55».دینخواهند بخش  و نه خدا خی که اعمال شما را نه تاردی خوبست ولی مطمئن باشدیدار
جا، کتاب را مطالعه کرده اند، احتماال ًً مشخص شده است که نه تنها امروز نیابر کسانی که تا به 

ي مشخص و آشکار ریبلکه در همان دوران گروگان گ) ن . ر کتاب آنسوي اتهام  انتشاخینی از تارعی(
 است و در غالب امور دولت دانشجویان پیرو خط امامانتظام در بازداشتگاه ریبود که آقاي ام

ران را توان گیی مخفی می کردند، دنیدخالت می کنند، اما چون آنها، خود را پشت کوه آقاي خم 
مصالح کشور و خالف آزادي و حقوق فردي و اجتماعی  خالف قانون، خالف ي از اعمال ریجلوگ

   .می کند تیکفا جا نیا مختصر تذکر در نی باز خواهم گشت، همریچون به نکته اخ. نبود...و 
  

 8امشب در حدود ساعت «: انتظام گزارش می کندری آقاي ام، روز بازداشتنیتمسیدر ب
آپارتمانی که در آن زندانی هستم . من اضافه شد  به آپارتمان زیر نگی زندانی دکی بعد از ظهر 9 ای

ه شیهم ی از اتاق خواب ها من می خوابم و پاسداران محافظ کیآپارتمان دو اطاق خوابه است و در 
ب اتاق خواب شیاز د.  نفر و گاهی پنج تا شش نفرکی هستند گاهی ییاریدر مهمانخانه و اطاق پذ

 دیآ به نظرمی. کردهاز است، اشغال ریشا درکیکنسول آمر مشاورایومرد که گری پنیادوم را 
 56».به آن اضافه شد  بابا هم نیا من کم بود، یب خوایب. ه دارد و تا صبح سرفه می کندنیناراحتی س

انی کنسولگري ریکارمند ا» قیعت« همان آقاي دی انتظام ذکر می کند، باریشخصی را که آقاي ام
 لی و تحوریه سپاه پاسداران، دستگلیشد که بعد از اشغال کنسولگري وي وسبا از ریا در شکیآمر

   57  می شوددانشجویان پیرو خط امام
ن عضو گروه ایی از دانشجوکیاز «: دی روز بازداشت خود می گونی انتظام در دوازدهمریآقاي ام

وري که همه در ن عضو حزب جمهای آقانیا: مدیت، پرسسین و خط امام که محافظ و زندانبان ریپ
شود؟ پاسخ داد که مسئله   چرا از آنها اسمی برده نمی ،مسئله مذاکرات قبل از انقالب شرکت داشتند

ها عضو شوراي انقالبند بردن نامشان نیاه شده است و امام گفته اند که چون دیبه اطالع امام رسان
 است، با نیا تر از همه جالب«: دیر می گوگی انتظام باز درجاي دری آقاي ام58».تسین صالح 

ن ای آقاهین گفته اند که علای و همه دانشجو59آالدپوش وجودي که بارها آقاي باقري و آقاي ناصر 
در مسند  ا شده اما همه آنها دیرپای بسیبران هم مطالگیی و رفسنجانی و دلیبهشتی و موسوي اردب

» اکیسفارت آمر«کنند تا در پاي معبد قدرت و اداره امور کشور نشسته اند و من را دارند آماده می 
   60».قربانی کنند
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 با انقالب هانتظام، با اسناد متعددي که در رابطری دو فرازاز گفته هاي آقاي امنیامحتواي 
ن ویار و مذاکره بعضی از روحاندیوضوح ارتباط ، د  ها منتشر شده است و به ییاکیه آمرلیان بوسریا

ی از کی -61تهرانی  آقاي استاد علی 25/10/58 نامه مورخ زید و ن ها نشان می دهییاکیرا با آمر
 در انطباق است که - در مجلس خبرگانهی فقتی والبیی و تصونیطرفداران پر و پا قرص آقاي خم

ها را نیا نفر از 2خوب است از اعضاي شوراي النه جاسوسی بخواهند تا پرونده   زیو ن... «: دیمی گو
 نموده ری را امهیبدکاران را زندانی و بق ی از کید نیند، ارائه دهند تا نگوکی انتظام شرریکه با ام

 مطالب را خدمت امام دادم و همهمن ... «:  رابطه که گفتنیا مصاحبه وي در نی و همچن62».اند
 دو نیا که میا ًً نمی گوحیصر من .... دید و به اطالع خواهد رسنیاامام انشااهللا کامال ً دقت می فرم 

تند و سی نمیورده ام البته نمی گوای دو نفر را ننیابحال اسم  ن بهشتی و رفسنجانی هستند و تا اینفر آقا
ارتباط داشتند که   انتظام رین شوراي انقالب با اموی که دو نفر از روحانمینفی نمی کنم، اما می گو

   63». مسئله روشن شودنیا دیبا
  

ن بهشتی، هاشمی رفسنجانی و خامنه اي ایرانی با آقا علی تهخیکه آقاي استاد شنیابعد از 
نصب آقاي خامنه اي به امام جمعه تهران اعتراض  ی نامه نوشت و به نیمخالف شد و به آقاي خم

روشن است که  امام امت فردي را که امام جمعه تهران کرده اند براي دوستان جاه طلب او «: کرد
ري در ایبا وجود علما و فضالي بس. قه تقواي مستحکمی نه معلومات در خور ذکري دارد و نه ساب

 نظر یبد و با افراد نیا نظر نمدیکار ناراحت می شوند، صالح است تجد  نیاتهران که مسلما ً از 
   64».د نه با افراد جاه طلب و دست اندرکارنیامشورت نم
 22/9/59ر سخنرانی مورخ  دمیمستقریی نه تنها به نظراتش وقعی ننهاد بلکه مدتی بعد غنیآقاي خم

که نیا بعد از زی و آقاي تهرانی ن65وي را مورد حمله قرار داد خود، با اشاره که مفهوم اهل فن بود، 
 و متأسفانه در دیبر ی خود از همه مسائل مطلع است و عمل نمی کند، از وي نی که آقاي خمدیفهم

 ارزش و اعتباري که در جامعه داشت  و به عراق پناهنده شد و خود را ازدی درغلطنیدام مجاهد
   .انداخت

  
ا که در کیی از آپارتمانهاي مشرف به سفارت آمرکیانتظام ری بازداشتگاه آقاي امایمحل زندانی 

   67. ساله بوده اند18 -23طبق گفته وي، جوانان   و زندانبانش 66.ن است بودایر دانشجوایاخت
 افراد مسلح توسط دانشجویان پیرو خط امامطه با ري که در رابگی انتظام و افراد دریآقاي ام

ن بودند و اعضاي ایر دانشجوایاخت ند، در د می شری با کمک سپاه و دادستانی دستگایخودشان 
.  می کردندبی و خط و دستورهاي آنان را تعقند دوستانشان بودایدادستانی در واقع از خودشان و 

 و به دی باقري عضو دادستانی می آدیانتظام، آقاي سعری روز بازداشت آقاي امنیت و پنجمسیب در 
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 گرفته که مبلمان آپارتمان را مین مسلمان تصمایدانشجو شوراي «: دیانتظام می گوریآقاي ام
   68». هم خودش نوعی زندگی است و تفاوتی نداردنیا. مانعی ندارد: گفتم. بردارد

 خود دست به اعتصاب غذا می زند،  روز بازداشتنیانتظام از دومریکه آقاي امنیانظر به 
ی به نظر می نیو جوان نازن«وي از دادستانی  ي که بقول دی روز بازداشت آقاي سعنیدر هفتم

است  چون ممکن «.  می خواهد که وي را قانع کند تا از اعتصاب غذا دست بکشدلی و با دل69».دیآ
    71».طول بکشد70نتخابات است تا بعد از ادانشجویان پیرو خط امام من که بدست فیتوق
 روز بازداشت، آقاي قدوسی دادستان کل انقالب به اتفاق آقاي ناصر نیتمسینی بعی 58اه می د17در 

 انتظام ریرود و پس از مطرح کردن بعضی سئوالها آقاي ام  انتظام می رین آقاي امدیآالدپوش به د
   :دسیمی نو

تا آنجا که من می دانم، :  شده است؟ گفتمهیولت ته امام در دهیي بر علشنهادیپ چی هایآ: دیپرس« 
   .ریخ

   . جواب منفی بود72 که مخالف روش امام باشد؟دیاتی داده اشنهادیپ شما ایآ: دیپرس
ولی، اگر . به خاطر ندارم:  چی؟ گفتمدیي داده باششنهادیپاگر از شما دست خطی باشد که : گفت

 و هر چه به خاطرتان دیفکر کن: اتاق مرا ترك کند گفت ه کنیاان قبل از شیا. منیم آنرا ببلیباشد ما
   74.است  انحالل مجلس خبرگان شنهادیپبعد متوجه شدم که منظور وي 73».دیسیآمد، بنو

قبل از «:  می دهدحی توضشی وي می رود، براشی پیب که آقاي دکتر سحا58 دي ماه 24در 
ن نامه مربوط دی که آزاد شوم ولی پس از دقرار بوده ن اسناد و مدارك خصوصی ام از سوئد دیرس

فکر می کرد  س بود و ویی مألی خیب محاکمه شوم سحادیبه مجلس خبرگان، امام گفته است که با
   75».که نشود امام را قانع کرد

  
 نیا انتظام نمی کنم، اما ریگونه قضاوتی در مورد اتهامات وارده به آقاي امچیجانب هنیا

 دیی را وادار به عمل شدنیحاکم و آقاي خم  تینم که اتهام اصلی که روحان کدییرا می توانم تأ
. است  انحالل مجلس خبرگان شنهادیپ انتظام و نهضت آزادي کرد، همان طرح رینسبت به آقاي ام

آنسوي اتهام خاطرات « آنان را به کتاب دنشتري بکنیب قی مورد تحقنیا باشند، در لیه ماکیکسان
ان در مورد اتهامات منتسبه همراه با بخش قابل توجهی شیا گاههاي دیکه د»  انتظامریعباس ام

انقالب اسالمی، اطالعات،  ه روزنامه هاي ژی آن دوران به ودی جرازیمدارك اتهامی، همراه است و ن
   .ان و جمهوري اسالمی ارجاع می دهمهیک

ا نکرده ام را دی پشی برایبوا مطرح بوده و جمی که برایی معماای سئوال و کی بخش نیان ایدر پا
   . معما بگذارنداین پاسخ سئوال و ایی مرا در جرنی مطلعای ، اهل فن و دیجا طرح می کنم تا شانیادر 

ه ژیة ودنیاکه تهران را ترك کنم مرا بعنوان نمنیا قبل از رینخست وز«: دسی انتظام می نوریآقاي ام
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 شوروي و ریان و شوروي را با سفریمسائل مورد نظر ااستکهلم  خود انتخاب کرد و دستور داد که در 
ا مورد کیهاي شوروي و آمر دگان دولت نیا نمایا کی آمرریا را با سفکیان و آمرریمسائل مربوط به ا

   76».بحث قرار دهم 
ا در تهران از واشنگتن تلفن کرد و کیسی سفارت آمرایجان استمپل مسئول س: ... وي ادامه می دهد

مراتب را تلفنی . مسائل مورد عالقه دو کشور مذاکره کند  و در باره دیایهد به سوئد بگفت می خوا
مجددا ً جان استمپل   58در مهر ماه  «زی  و ن77».ان موافقت نمودشی رساندم و اریبه اطالع نخست وز

 ري می خواهد باتفاق همکاران خودگیبه من در سوئد تلفن کرد و گفت که براي طرح مسئله مهم د
 تلفن کردم و آقاي بازرگان با آمدن آنها ریبراي کسب دستور به نخست وز . دیایبه استکهلم ب

 بار آنها سه نفر نیا. دنیایاستکهلم ب موافقت کرد و موضوع را به آنها اطالع دادم که می توانند به 
   78».رده امر از همکاران آنها که نام او را فراموش کگیی دکی و ویجان استمپل و جرج ک. بودند

 خیا برگردند و ده روز بعد در تهران باشند و من هم در تارکی جلسه قرار شد آنها به آمرنیادر «و
آنها همان مطالب سوئد را به اطالع . می رفترین نخست وزدید مقرر در تهران بودم و باتفاق آنها به 

تکرار مطالب مورد  ها پس از  و آنمیدي رفتزی مین دکتر ابراهدیبعد هم به د.  رساندندرینخست وز
   80». خارجه دادندری به وز79ة خودشان را در مورد نفت، گزارش چاپ شدریمذاکرات نخست وز

  
 انتظام در استکهلم مورد ریت که آنها چه مسائلی را با آقاي امسی مهم نمی مرحله برانیادر 

، اما سئوال و دی می آری که در زاشاره کرده است خود وي در کتابش به آنها . مذاکره قرار داده اند
آقاي بازرگان  علت چه بوده است که مرحوم مهندس :  استنیا که براي من مطرح شده یی معماای
 مأمور کرده است که در استکهلم ،اوي بودنی کشورهاي اسکاندران دری اریه سفک را ر انتظامیام

 سفراي آن دو کشور مورد ای و نیموران و شوروي را با مأریا ا و کیان و آمرریمسائل مربوط به ا
نمی شده است، حال چه  ه افراد مسئول آن انجام لی کار در تهران بوسنیامذاکره قرار دهد و چرا 

ان در آن دو کشور و بنا بوده در کشور ثالثی ریه سفراي الی چه وسای امور خارجه و ریه وزلیوس
 ایري در دستگاه دولت موقت در تهران و گیدلمات پی دایآ. دریانتظام صورت پذ  ریه آقاي املیوس

عالقه دو کشور را با آنها مورد مذاکره   مسکو وجود نداشته است که مسائل مورد ایدر واشنگتن و 
   قرار دهند؟ 

  
ار و مذاکره سه مطلب را مورد بحث دی دو دنیا ها با من در ییاکی، آمردی انتظام می گوریآقاي ام

   : و مذاکره قرار دادند
ان ری ارتش عراق را در مرزهاي ایی جابجادیان را دارد و با اسالریل حمله به اای ارتش عراق خ-1 

   81.نشان دادند
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 خواهد شد و لی اتحاد شوروي که از صادرکنندگان نفت است به زودي به وارد کننده نفت تبد-2 
   82. کرده بودندهیته  باره گزارش مفصل براي بحث نیادر 

 سئوال نیا و 83. طلبان کردستانهیاسلحه و جنگ افزار نظامی شوروي ها براي تجز شرح ارسال -3 
وي می ریست وي پایبه مصدق و راه وي وفاداري و از س) ن .  انتظام رینی آقاي امعی( شما ایکه آ

   84.طور استنیصد در صد هم.  بلهدی انتظام می گوریکنی؟ که آقاي ام
 نمی شد آنها را در تهران و در وزارت خارجه ایوده است، آ سه قلم بنیاگر مسئله مورد بحث هم

  مورد بحث و بررسی قرار داد؟
  

    انتظامریافشاگري و ام
، با  همکاري دانشجویان پیرو خط امامه لی انتظام بوسریي آقاي عباس امریبرنامه دستگ

اي جمهوري میو سدادستانی انقالب و صدا  معاون وزارت امور خارجه و افرادي از آن وزارتخانه، 
 28چهارشنبه   بعد از ظهر 9ي وي در ساعت ری شده بود که بالفاصله بعد از دستگمیاسالمی چنان تنظ

   .دیا پخش گردمی، برنامه افشاگري در مورد وي در اخبار سراسري همان شب از صدا و س58آذر 
ي دولت موقت سابق و  انتظام سخنگوری اعالم کردند، عباس امدانشجویان پیرو خط امامدو تن از 

 دو نیهمکاري داشته و مقدمات مبادله اطالعات ب » ایس«ا و کیان در سوئد با سفارت آمرری اریسف
 انتظام ریام ا مدارکی در باره آقاي عباس کی در جاسوسخانه آمر85.کشور را فراهم می آورده است

 و در برنامه میان می رسانری اسناد را به اطالع ملت انیابدست آمده که امشب مقداري از مفاد 
   . دادمی خواهحیمشروحتري را توض  انشاءاهللا اسناد کی نزدآیندههاي 

 کاردار بروسن از فیتوص«.  انتظام را نشان می دهدری کاردار بروسن از آقاي امفیسند اول توص
 حیمال ً صحان در سخن گفتن کاریر ماهر دولت اای بسنمایندهو   انتظام به عنوان شخصی با هوش ریام

خالصانه می کوشد تا دوباره  ا دارد و بنظر می رسد کیت عالقه به تماس با آمرقیانتظام در حق. است
   86».ا برقرار کندکیان و آمرری انی بیبروابط  دو جانبه خو

ا دراستکهلم کیاز کاردارآمر» ایس«. ظاهر می شود» ایس«در سند دوم نقش «: دنین می گوایدانشجو
 تبادل اطالعات بعد از دهم سپتامبر انجام میما حاضر  به انتظام اطالع دهد که می خواهد که

    87».بشود
 کاري نی انتظام قبال ًً تقاضاي چنری سند نشان دهنده آنست که امنیا« :دنیبعد خودشان می گو

ات  تبادل اطالعنیااطالع داده می شود حاضرند » ایس«  نی تبادل اطالعات را کرده که از طرف عی
   88».دریپس از دهم سپتامبر انجام گ

  
ه ممکن است طوري وانمود کیئ تا جاهی که مالقاتهاي اولمیما فکر می کن«در سند سوم آمده است 
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 کار مشکل خواهد بود نیاالبته . ان مبرا سازندریکشور ا  که ما را از آشوبهاي داخلی دولتی و میکن
   89».ي شودری تالش مداوم پی گکی با دیولی با
ا در کی عبارت کوچک باز نشان می دهد که آمرنیا«:  استنیا سند نیان در ای دانشجوحیتوض

 طور وانمود کند که نیا ارتباط قیبرآن داشته از طر ان دست داشته و تالشی ریحوادث داخلی ا
   . کار مشکل خواهد بودنیا حوادث نقشی نداشته و اضافه می کند که نیاا در کیآمر

ان ریی راحتر می توانند مسائل را دنبال کنند چون نه چشمی و نه گوشی از ملت الیدر استکهلم خ
 را در مدت چند ماه حل ای قضانیا بودند که بتوانند نیخوشب ی هم لیمواظب آنها نخواهد بود و خ

   90».کنند
ش ه افی بود که سفرش به سوئد باعث آن نخواهد بود که وظنیانتظام خوشب«:  استنیر چنگیسند د

 ساده تر خواهد شد و زیاو می گفت ارتباط ن. ا قطع شودکیآمر ان و ری انیبعنوان کانال ارتباطی ب
 براي ری سفنییدر مورد تع وقتی ازاو  ... می حرفها را بزنمیدر آنجا بهتر از واشنگتن و تهران می توان

خودش نامزد  بود که نیی دو ماه طول بکشد و خوشبکیا سئوال شد گفت که ممکن است کیآمر
   : استنی سند امشب چننی و آخر91».شد  مقام خواهد نیا
 مسئله را آینده اش در تهران در هفته آینده که در مالقات  «:د داشت کرد و گفتای انتظام ریام« 

 کرد که در مورد هیبه او توص» اشبنل«.خواهد کرد  خاطر ما حل تیفقط به خاطر جلب رضا
   92».دریتماس بگ» نی دلیب«ر بازگشتش به تهران با کاردا

 اشاره می کند که زی موضوع ننیا انتظام به ریجا امنیادر «:  استنین از سند چنای دانشجوحیو توض
 شما خواهد بود و تی کرد صرفا ً در جهت جلب رضامیخواه  در تهران آینده که هفته ییصحبتها

   93».ان وابستگی و سرپرستی را می رساندزی خود منیا
   : چند نکته ضروري استحی افشاگري توضنیارد در مو

ن مخلوط است و ای دانشجوری و تفسحیه و به دلخواه ارائه شده و با توضدیاوال ًً متن اسناد، دم بر
 به نظر می نیچن. بدون دخل و تصرف ترجمه شده است  و حیت چقدر ترجمه اسناد صحسیمعلوم ن

   .ورندایب  برداشت خود را از آنها در رسد که اسناد چنان ترجمه شده که خواست دل و
ر است که ممکن است درست گی شخصی از شخص دفیا ً به فرض صحت ترجمه، سند اول توصینثا
 شخصی از شخصی، کسی جاسوس فیگفته نمی شود و با توص  سند فیو به توص.  نادرست باشدایو 

ا در استکهلم می خواهد کیآمر اردار از ک» ایس«که سازمان نیاو سند دوم نظر به . دیاز کار در نمی آ
 انتظام می ریت که آقاي امسی که حاضر به مبادله اطالعات هستند، بدان معنی ندیکه به انتظام بگو

انتظام با کاردار طرف صحبت بوده و نه با کارمند . بوده است» ایس« خواست از طرف نیا دانسته که 
سی خود ای سنی مأمورای سفرا و قیته هاي خود را از طرخواس غالبا ً نظرات و » ایس«و سازمان » ایس«

ن ای برداشت آقانیچن  نگاه و نیاي می کنند و با ریلماسی پی گپیدر سفارت خانه ها و در لباس د
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   . بوده اند» ایس« مأمور زین... ی و لیبهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوي اردب
 که در تهران می کند براي جلب خاطر آنها ییصحبت ها:  انتظام گفته استریثالثا ًً چون آقاي ام

لماسی جهانی پیوابستگی و سرپرستی گرفته اند؟ در عرف د ان زی بر ملی جمله را دلنیاچگونه . است
و اگر ما با اداي   و چنان می کنم نی شما چنتی جمالتی متداول است که من به خاطر رضانیچن
 جاسوس  را... تمام سفرا، کاردان و دی پس بامین وابسته بداای جمالتی افراد را جاسوس و نیچن

 شخص از اتهامات وارد به خود، از وي سلب شده کیکه حق دفاع نیا رابعا ً و مهمتر از همه . دانست
 آنچه ریاز خود را نظ  دفاع لیاست و وي مظلومی است که نه حق دفاع از خود و نه وسا

   .  ظلم است که به شخصی روا رفته استنی خود بزرگترنیان داشته اند، دارد و ایدانشجو
  

 ریام«: ن در خاتمه افشاگري خود اعالم کردند کهایکه دانشجونیاخوشمزه تر از همه 
 و 94».دادستان کل انقالب بازداشت شده است ان به سر می برد بنابه حکم ریانتظام که اکنون در ا

هنوز نه   بازداشت به سر می برد و ر است که شخصی که مورد اتهام و درگی خود ظلمی دنیاتازه 
 شده و وي را جاسوس، خائن و رابط تیثیدادگاهی رفته و نه جرمش ثابت شده، از وي هتک ح

ن و ویزیدادستانی وي را بازداشت کرده است شما با چه مجوزي در تلو اگر . معرفی می کنند» ایس«
  ؟دیکن  و جاسوس قلمداد می ایدر مقام قاضی و دادگاه وي را رابط س

  
    افشاگري و نهضت آزادي

 ریة آقاي ام در بارمی، بعد از افشاگري چهارشنبه گذشته که مستقدانشجویان پیرو خط امام
نی ویزین، در برنامه تلوایاز دانشجو  بود، مجددا ً دو تن ي در بارة نهضت آزادمی مستقریانتظام و غ

اي جمهوري میاز شبکه سراسري صدا و س که 58اه می د4ه بعد از ظهر سه شنبه قی دق10:30ساعت 
ن انحرافی بزرگ ای جرکینهضت آزادي را بعنوان ا ً می شرکت کرده و مستق،دیاسالمی پخش گرد 

 اسناد تازه اي از ارتباط ،و اعالم کردند95خود قرار دادند  اتهام ریدر روند انقالب اسالمی، هدف ت
نهضت آزادي و نقشه  ا و اسنادي در باره کیمر انتظام سخنگوي سابق دولت با آریهمکاري عباس ام

ر پرده برمی دارد و از رسانه هاي گروهی و مطبوعات ایا از روي کار آوردن شاپوربختکیآمر
   96.ا کنندفی اقیخود را در آشکار کردن حقا خواستند که نقش 

ن ای جرکیت بلکه بعنوان سی شخص مطرح نکی انتظام بعنوان ریکه اعالم کردند که امنیاضمن 
   :مطرح است گفتند انحرافی بزرگ در انقالب اسالمی 

 سري از کی که می مثال بزنمین نهضت آزادي می تواناینی بنام جرای رابطه ما از جرنیادر « 
 و شرح میان می خوانتیمی کردند و همانطور که االن برا  تیافرادش در ارتباط با النه جاسوسی فعال

 سند که نیادر  . ان ابقا کنندریا را بر سر ملت اکی آمرتیه حاکم همچنان می خواهند کمیمی ده
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کار تیان می خوانم نشان می دهد که نهضت آزادي چگونه خود را سر سپرده حکومت جناتیاالن برا
ه هاي ضد انسانی سعی در جهت منافع وی سري شکیو تعهد می دهد که با  ا محسوب می کند کیآمر
از طرف نهضت آزادي تعهد   انتظام ریجا آقاي امنیا. ش هم برسدا بکند و به منافع خودکیآمر

انی را کنترل کند که ری امیی را وادار کند که تظاهرات عظنیهمکاري کرده و قول داده که خم
 مسئله می تواند کمکی حتمی باشد براي نگهداشتن اوضاع در کانال نیاا گفت کیآمر مأمور سفارت 
   97».است هاي جاسوسی بودن ی از کارکی نیا. قانون اساسی

  
 می کرد که افرادي از یی از بحث هاتیاسناد ارائه شده جاسوسی، بقول خودشان حکا

 شنهادیپ شوراي سلطنت، لیتشکاساسی گذشته،  ا در رابطه با قانون کینهضت آزادي با سفارت آمر
ر ایکه بختنیا ب و  شوراي سلطنت و شوراي انقالبی ترکایادغام شوراي سلطنت در شوراي انقالب و 

   98.سی کامل است، می کردای سازش سکیشتر خواهان یب می رود و نهضت آزادي سیبه پار
هاي لیشتر تحلیب - اگر بشود آنها را سند تلقی کرد-ن بجاي ارائه سندایکه دانشجونیانکته مهم 

   99.ائه کردند نهضت آزادي بود، ارهیوارده عل خودشان را در قالب اسناد که در واقع اتهامات 
  
  ن نامه نهضت آزاديایب

 خود هی علدانشجویان پیرو خط امامان در رابطه با افشاگري دو تن از رینهضت آزادي ا
نهضت آزادي ضمن بر شمردن سابقه  ، 100 اللحندین نامه شدای بنیادر . ن نامه اي انتشار دادایب

 ها تیاست، وارد کردن اتهامات به شخصمبارزاتی خود، اعتراض به اتهاماتی که بر آنان وارد آمده 
   : استریکه قسمتی از آن به شرح ز و سازمانهاي مبارز و پر سابقه را محکوم کرد 
ت که انقالب اسالمی سید، انقالب فرزندان خود را می خورد ولی مارا گمان نبود و ننیمی گو« 
ده نیعمل دو نفر جوانان گو. البها انقریبرخوردار باشد که سا رها ایان هم از همان ارزش ها و معریا

قانون اساسی جمهوري  سی، حقوقی، اخالقی و اسالمی و اصول ایر سای معچیب، با هشیصحنه د
ون برخوردارند و طرف مورد اتهامشان محروم هر بیه آنها از ترکیدر حال. ق نمی کندیباسالمی تط
سی حاکی از ای عمل سکی دادن، نه  به خورد مردمتی مسئولیب پروا و یبه دارند شیاند چه را در 

   . اسالمینی رفتار منطبق با موازکی  است و نه یب انقالتی و با مسئولدیش و وسعت دنیب
، به می و اگر تاکنون به سکوت و تحمل گذرانده امیسی هستایما آماده هرگونه مناظره و مبارزه س...  

   .ان استرینقالب اسالمی امان نسبت به سرنوشت اقیدق  و قی عمتیخاطر احساس مسئول
 را می خواهند زیت چه چای عملنیا، با زین نویزی و تلوویب و گردانندگان رادشیدگان برنامه دنیگو

ی را که به لحاظ سابقه مبارزاتی و تی می توان جمعایدهند؟ آ ثابت کنند و به مردم چه آموزشی می 
   مرتبط لجن مال کرد؟ریهاي غریتفس ه و دیر نسنج خبکیسی موجود است تنها با ای گروه سنیاسالمی صادق تر
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 که میندتر از آنبی و به ارزش هاي واالي اسالمی پامیما مصالح انقالب اسالمی را برتر از آن می دان
 ولی اگر امام و رهبر میاي شخصی کنهیریرا صرف درگ وي انقالب ریی نخی تارطی شرانیادر 
 لی و تحلریو تفس نات قبل از انقالب ای جرحیبزودي به تشردر انقالب اسالمی مجازمان بدارند قیعال

ه را به عرض امت جی می گذرد و خطوطی که دنبال می شود پرداخته و نتنی سرزمنیاآنچه که در 
 افراد در ارتباط تی رساند و در آنجا مسائل مربوط به عضومیت خواهقیدگان حقنیپو اسالمی و همه 

   . ... کردمیو نحوه آنرا روشن خواه
 امام سخت بر میاهه رفتن ها و تجاوز از خط مستقری خود پی برده از بمیالزم است به رسالت عظ

 دوستان میان که گمان ندارری نهضت آزادي انیمخالف و باالخره به اطالع دشمنان و . دیحذر باش
   : کهمیان باشند می رسانریی نسبت به انقالب اسالمی اقیآگاه و صد

  ه دردکشان               که نه از تاك نشان بود و نه از تاك نشانفیز طابودم آن روز من ا
   101 »5/10/1358ان ری                                                                                    نهضت آزادي ا 

و خط ریوي پ دو دانشجهیه انتشارداد، علکین نامه اای بنیاان عالوه بر رینهضت آزادي ا
   :است  شرح نیاامام اعالم جرم کرد متن اعالم جرم ب

  انریجناب آقاي علی قدوسی دادستان محترم کل دادگاههاي انقالب اسالمی ا« 
ن این جوان که ادعاي وابستگی به دانشجوایدو نفر آقا4/10/1358در ساعات آخر سه شنبه شب 

ن ظاهر شده و به قصد ویزیفتند در صفحه تلوخود را نگ و خط امام می کردند و نام ریمسلمان پ
اظهارات و استدالل هاي   سلسله کی اساس یبسی با ورق زدن و نگاه کردن به اوراق ایافشاگري س
ان ریکه سوابق مبارزاتی اسالمی و ملی آن بر ملت ا(ان رین داشته و به نهضت آزادي ااینادرست ب

جانبان که از نیا.  دادندیبنت و نفع طلاینگان و خگایباتهام و انتساب سازشکاري با  ) روشن است
ن نسبت ویزی و تلوویضمن اعتراض به مؤسسه راد ، میان می باشری و رهبران نهضت آزادي انیمؤسس

 فیتضع ن که خالف اسالم و قانون اساسی بوده و در جهت مخدوش کردن و ای آقانیابه عمل 
 آنان بی و محاکمه و تعقمییاشد اعالم جرم می نمادر آن می بقیان و رهبري عالریانقالب اسالمی ا
 دکتر - جواديدیاحمد صدر حاج س . مین، تقاضا دارای جرقیدق  و عیگی سردیرا همراه با رس

   102». مهدي بازرگان-یباهللا سحادی
  

 افشاگري هین نامه اعتراضی و اعالم جرم نهضت آزادي علایبالفاصله، بعد از انتشار ب
اعتراض قرار گرفتن از جانب بعضی از   روز کشور و مورد دی در جراط امامدانشجویان پیرو خ

اساسی   حقوقی، شرعی، اخالقی و اسالمی و قانون نی گونه موازچیها که عملشان موافق هتیشخص
 خود و اعمالشان هین احساس کردند که ممکن است مواجه با بلند شدن موجی علایت، دانشجوسین

ده اه انتشار دادند اعالم شمی د6ه در کی اهیاند، بر باد دهد، در اطالع ه و رشته شوند و آنچه را که بافت
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قبول همه آنها بوده و حدود  م دي ماه بر خالف اصول مورد بود که عمل دو دانشجو در چهار
ه ارائه اسناد ویه شده است و لذا از شدی نشده و سخن به خارج از مرزها کشتیشرعی در آن رعا

   .گونه افشاگري ها را به اجازه ملت موکول کردندنیااجازه انتشار مجدد   و انتقاد کردند
  

 عقب کی از ری به غ-دی ددیه در اعمال بعدي آنها خواهکی بطور-هی اطالعنیاانتشار 
متن . ري نبودگی دزیاد جو به نفع خود، چجیا ی و بدست آوردن فرصت مناسبتر و کیی تاکتنینش

   : استری به شرح زهیاطالع
ه شب از شبکه قی دق10:30 ساعت 58اه می که روز سه شنبه چهارم د25در مورد افشاگري شماره « 

ان توسط  دو تن از برادران دانشجو پخش شد ذکر ریاسالمی ا اي جمهوري میسراسري صدا و س
ب بر خالف اصول شید ن افشاگري ایدو برادر دانشجو در جر: چند نکته ضروري به  نظر می رسد

 صرفا ًً به افشاي اصل دیا باهیبول همه برادران و خواهران داخل النه جاسوسی که در افشاگرمورد ق
 اصول عدول کرده نیاان است از ری ازی آن اکتفا شود و چون قضاوت بعهده ملت عزحیتوض سند و 

خن  نشده و ستیات، حدود شرعی رعاریی اسناد از تغنیا  لی و تحلحیدر توض. و به قضاوت نشسته اند
خواهران دانشجوي   برادران و ری دو برادر در برابر سانیا. ه شده استدیبه خارج از مرزها کش

 شرعی اعالم هیداخل النه جاسوسی به اشتباه خود اعتراف کرده و آمادگی خود را براي هر گونه تنب
 نیاعات از  فوق بر خالف آنچه که بعضی از مطبوخیارائه اسناد افشاء شده در تار هدف از . کردند

 نیا فرد تلقی کرده اند و به کیعمل جاسوسی  اسناد استفاده کرده اند و موضوع اسناد را به عنوان 
 کی از وجود تی اسناد حکانیا می بود که نشان دهنیا عمق فاجعه را کم جلوه داده اند بیترت

 خط امام بوده ن بر خالفای جرنیاان می کند که رین انحرافی در درون انقالب اسالمی اایجر 
 اشتباه که در نیاان و مقام رهبري از ریگاه ملت اشیپ ن ضمن عذر خواهی از ایما دانشجو. است

ن ایرابط با جر  پس اسناد بعدي چه در نیا که از میه ارائه اسناد انجام شده است اعالم می دارویش
ان ریار ادیه اجازه ملت بر تنها بگین انحرافی دای اشخاص و جرریافشاء شده و چه در رابطه با سا

ان در مورد افشاء اسناد را نشانه قبول عذر خواهی خود ریمجدد ملت مبارز ا انجام شود و موافقت 
   103».میتلقی می کن

  
تاتوري، هر کی هاي دمیه رژژیه هاي مکارانه تمام دورانها و غالب دولتها و به ولیی از حکی

 نیاد ملت نیخواست ملت، انجام می دهند و می گو و عملی را که خود انجام می دهند، بنام ملت 
 موارد نیچن  نمی دهد و متأسفانه در ای آن را نمی خواهد، ملت اجازه می دهد و ایرا می خواهد و 

   .ا نمی کنددیچاره حتی امکان اظهار نظر را هم پیبملت 
        اظهاراتنیا، حق چنن به اتکاء به آنهاین و هم عوامل آشکار و پنهانی که دانشجوایهم دانشجو
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 عمومی لیمردم به کنار که حق اظهار نظر ازهمان وسا و اعمالی را به خود می دهند، می دانند که 
 که آقاي -بازرگان  مهندس ریرشان است را ندارند، بلکه اشخاصی نظاین در اختای آنچه دانشجورینظ
رد اتهام واقع شده اند، حق  و کسانی که مو-ی گفت حکومت وي حکومت امام زمان استنیخم

و . ر ندارندای عمومی که در آنها مورد اتهام واقع شده اند را در اختلیوسا دفاع از خود را از همان 
پنهانی که پشت کوه نام آقاي  نی موافقت عوامل آشکار و عین از موافقت ملت ایمنظور دانشجو

 آقاي می مستقری غای و می موافقت مستقتیی مخفی هستند و به نام وي عمل می کنند، و در نهانیخم
 می دانند که در غالب موارد که ملت خواسته است در کیموافقت ملت است و اال آنها ن ی نیخم

به او ... مرتد، محارب، خائن، وابسته به خارج و  موردي ابراز نظر کند، با سرکوب و تحت عنوان 
 از جانب ملت به شجویان پیرو خط امامدانموافقت مجدد افشاگري براي . پاسخ داده شده است

  : صادر می شودریز شرح 
 
 
 

  موافقت مجدد افشاگري
جامعه .  اي موافقت خود را صادر کردندهی قم طی اطالعهی و حوزه علمنیجامعه مدرس

 النه جاسوسی را تصرف نمودند دانشجویان پیرو خط امام... «:  خود گفته استهی در اطالعنیمدرس
کار را بیري از گروههاي فرایري نقش بر آب ساخته اند و بسگیی پس از دکیگانه را یبو توطئه هاي 

 و یب عمل انقالنیاند و با دیون راندند و به وحدت و انسجام ملت روح تازه دمریاز معرکه ب 
در هر صورت ... ان ساخته ریعظمت انقالب اسالمی ا  را متوجه عمق و ای دنقین حقاایا و بهیافشاگر
ی دامه ظله نیخم  اهللا العضمی امام تیدر حضرت آقی رهبرانقالب اسالمی مرجع عالتیحمامورد 

   104».العالی و مردم سراسر مملکت بوده و هستند
  

دانشجویان  اي که از طرف هیبا توجه به اعالم... «:  اي اعالم داشتندهی طی اطالعزی نهیحوزه علم
 می تا از برادران دانشجو بخواهمی الزم دانستدیگرد ر  افشاگري ها صادلی مبنی بر تعطپیرو خط امام

   105».ان ادامه دهندشیاهیبه افشاگر
ا هی خواستار افشاگرزی ننی تعاون با فلسطتین داران مرکز، جمعویاي کامکین اسالم، سندایفدائ

   106.شدند
 یرو خط امامدانشجویان پاي هی اي خواستار ادامه افشاگرهی با انتشار اعالمحزب جمهوري اسالمی

 توطئه ها دانسته لیو محافظت آن از س وزي انقالب ری گام راه پنی اقدام را بزرگترنیاشده و 
 دانشجویان پیرو خط امام ما از تی واقعنیابا توجه به « اضافه شده است هیو در اعالم107است

 هیه و خواه علخواه ل( اسناد بدست آمده را هیاي خود را ادامه دهند و کلهیافشاگر  میخواستار



 
 

189

   108».دهند ر ملت قرار ای در اختریبدون کم و کاست و تفس) گروهها
  

 نحوه نی که ظاهرا ً در شوراي انقالب مخالف چن جمهوري اسالمیروانی حزب سران 
 امکانات خود تحت نام ها و انجمن جیاسالمی و بس  حزب جمهوري قیاي از افشاگري بودند، از طر

سفارت   در مقابل زیی ها ننیآقاي موسوي خوئ.  کردندتیفشاگري حماهاي مختلف از ادامه ا
 و 109. می کردتیا و با سخنرانی در اجتماعات مختلف به نام مردم، از ادامه افشاگري حماکیآمر
جنبش . 111 خلقنی، مجاهد110 خلقییهاي فداکی چرری نظییگروهها  جوي ساختند که بی ترتنیبد

 تیادامه افشاگري حما  براي عقب نماندن از قافله به راه افتاده از ... و 112ن مسلمانایدانشجو
   .کردند
دانشجویان پیرو ، موافقت ملت براي ادامه افشاگري صادر شده و دیسان که مالحظه فرمودنیو بد

 لی سئوال که دلنیابا . ادامه افشاگري  خود، در رابطه با هی برنامه هاي آتحی در توضخط امام
 فرد مورد اتهام قرار دیآنها اعتقاد داشتند که با« بود که نیا انقالب به افشاگري اعتراض شوراي

ت چه کسی سین مشخص نای جرکیولی هنگام محکوم کردن . د تا بتواند از خودش دفاع بکندریبگ 
   113». از خودش دفاع بکنددیبا
  

 همه افراد می نه تنها شوراي انقالب، بلکه همه ارگانها و«: ن پاسخ می دهندایدانشجو
ن انحرافی بوده ای جرکی نیا است که نیا برداشت ما .  برداشت داشته باشندهی قضنیاتوانند از 

   .می آن را هم ثابت کنمیاست و می توان
  ت روشن شود؟قی حقدیدر آخر امر چگونه با: س
ی غی دریبانی بیشت پنیاچون با  . می مسلما ً ادامه می دهمیما افشاگري را انشاءاهللا ادامه می ده: ج

 و میکه افشاگري را ادامه دهنیاه شده است براي فیوظ  کی به لی تبدنیار گیکه ملت کرده اند د
 سئوال نیامورد  و باز در رابطه با اجازه ملت، در .  مسائل روشن می شودنیا افشاگري نیا ریدر مس

 دانشجویان پیرو خط امام  شوراي انقالب ونیکه در زمانی که آقاي قطب زاده به عنوان رابط ب
  وجود آمده است؟ شتري به یب هماهنگی ای شده اند آنییتع
 محافظ گروگانها و افشاء کیش از یب حرکت خروشان مردم نیات در قیما خودمان را در حق: ج

ان با می مسئله هم در محافظت گروگانهانیا و در میدان جا وجود دارد، نمی نیاکننده اسنادي که 
درافشاي  اگر کسی می خواهد مذاکره کند می رود با امام مذاکره کند و . می ندارکسی مذاکره

مردم اجازه دادند مردم . میما حتی افشاي اسناد را متوقف کرد. اسناد هم مذاکره وجود ندارد
ه به عنوان مذاکره بخواهد وارد شود کی ما با کسنیابنابر . میکن موافقت کردند ما دوباره آغاز می 

ی که امام تیر و مسئولایاخت  مگر آن میري ندارای اختچیما ه. می اصال ًً مذاکره ندارمیحرفی نداراصال ً
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   114».و امت به ما واگذار کنند
  
 دست امام و امت است زی است که اجازه همه چنیا می ذالل و روشن کنمی حرف را اگر بخواهنیا

 اجازه دادند که جوانب مسئله روشن شود و امت بود کجا  نیا از رینی امام و اال اگر غعی زیو امت ن
 لی دلنیبه هم. دینما ی ابراز قی مخالف خودش را به طرایدر سراسر کشور با آگاهی نظر موافق و 

اچی نیا، چند روز بعد دکتر ناصر مهی افشاگرنیاست که با وجود مخالفت شوراي انقالب از نحوه چن
   .داشت قرار دادندرا مورد افشاگري و باز  ارشاد ملی ریوز
  

  اچی و افشاگرينیدکتر ناصرم
 بهمن بعد از اخبار شب از صدا و 16 خی در برنامه اي که در تاردانشجویان پیرو خط امام

 افشاگرانه خود قرار دادند و ریمورد ت اچی را نیاي جمهوري اسالمی پخش شد، آقاي دکتر ممیس
   115.دی و بازداشت گردریه اش دستگوي در خان) 58 بهمن 17( بامداد 2بالفاصله ساعت 

 آورده می ری از آن در زیینی، سندي را ارائه دادند که قسمتهاویزی برنامه تلونیان در ایدانشجو
: دیا را نشان می داد و بعد می گوکیانتظام با سفارت آمر  ری سند ابتداء گفتگوي آقاي امنیادر . شود

که مالقات نهضت  فت ایاچی اطالع نیتوسط ناصر م گفتگوي کوتاه جداگانه مأمور سفارت کیدر «
 بود که نیااچی نظرش نی اتفاق خواهد افتاد و مهی ژانو22آزادي با سران ارتش احتماال ً در غروب 

   . گرفته استهی ژانو26بازگشت در  به میی تصمنیخم
 می کنند اگر ری بد گمان هستند و تحقسیی در پارنین خمایاچی و انتظام هر دو به اطرافنیم: هینظر

ا دی مسئله پنیاد ولی کامال ً احساس آنها از نیگو ی نمی نی خمنیچه حرفی در مورد معتمد
   116».است
اچی موافقت نمود و گفت نیاچی با استمپل اشاره دارد که منی سند افشاء شده به مالقات منیآخر

بت به امور خارجه به مورد کاهش انتقادات خود نس ی را در نیا ً موافقت خمری اخرینخست وز
   .ا را جلب نموده استکیخصوص با آمر

ن مؤاخذه ایان در چشم جهانریاچی اعتراف کرد که انیدر سئوالی در مورد دادگاههاي انقالب م« 
 ریی به وزنیخم: اچی گفتنیم.  را می کردزیآم هاي خشونت تی ً دفاع از فعالایگشته ولی قو

زندان قصر   که مردم حاضر به کشتن تمام کسانی که در دادگستري مبشري و به خودش گفته است
 موافقت رینخست وز: اچی گفتنیم.  بودن در کارها را کردعیهستند می باشند و در خواست سر

 بهم بزند جلب نموده است تا آیندهدادگاههاي انقالب را در دو ماه  که کم کم نیای را براي نیخم
 دیکه قانون اساسی جد او گفت . ادگاههاي آن بگذاردکارها را تحت نظر وزارت دادگستري و د

 دادگستري بوجود ری براي دادگاههاي مخصوص مانند شوراهاي شرعی به جاي وزییه هانیزم
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 قاضی که از 5 شده از لیتشک شوراها نیا.  خواهد کردتیتم دادگاهها را هداسیس خواهد آورد که 
   117». کشورهیدادگاه عال رف ن نامزد خواهند شد و هفت نفر از طویطرف روحان

  
  اچی به افشاگرينیپاسخ م

ن پخش شد خبرگزاري ویزی که از تلودانشجویان پیرو خط امامدر رابطه با افشاگري 
 مطالب عنوان شده از بیضمن تکذ اچی نیآقاي م. اچی را در مورد آن خواستار شدنیپارس نظر م

 است خاطر نشان کرد که ما براي رساندن ی که از مسائل و مطالب شدهفین و تحرایسوي دانشجو
 دفاع از تین من از جانب جمعایان به گوش جهانری گذشته به ملت امیصداي ظلم و ستم رژ 

ا با آنها در رابطه با حقوق کیه روابط سناي آمرتیکم  المللی و نیآزادي و حقوق بشر با سازمانهاي ب
دادن اطالعات و  بگوش آنها می رساندم و با بشر رابطه داشتم و موارد مختلف نقض حقوق بشر را 

 118.ت شاه ادامه داردای کردند که جنادییا، آنها تأکین روابط خارجی سناي آمرویسیگزارشات به کم
 المللی حقوق بشر نیسی در سطح سازمان بای مذاکرات سنیاآنچه مربوط به  : اچی گفتنیآقاي م«

ن متعهد و مسئول اداره وین و روحانایآقا ه خود لی ً بوسان بود، کالری در ایبان و رهبران مذهریدر ا
ن به عنوان افشاگري اعالم شده است مربوط به اظهار ویزی و تلوویمی شد و آن مسائلی که در راد

 ً رد و ای افشاء بعضی مطالب است قوایجانب و نیا احساس او از کلمات ایسی و ای سنمایندهنظر  
تم و در ثانی چون سیان از مطالب نشیو برداشت ا ل احساس جانب مسئونیاچون .  استبیتکذ

دي ای زنیمراجع ه به دفتر حقوق بشر بوده است و دفتر حقوق بشر در تهران هم شیان همشیمراجعه ا
 ری از گفته هاي مردم و افراد غیب اگر مطالنیاان با اکثر آنها مصاحبه می کرد بنابر شیبودند و ا

که در محل دفتر حقوق بشر بوده آن را به حساب ما گزارش نیابه اعتبار باشد  مسئول برداشت کرده 
   119». می شودبی ما تکذهی انصافی اوست و از ناحیبکرده 

در . ن استایه مرجع مراجعه خارجشیوزارت ارشاد هم«: اچی خاطر نشان کردنیآقاي م
 المللی نی سرخ ببیاخله صلحقوق بشر در مورد مد  نمایندهسی که ایباره تمام مسائل مطبوعاتی و س

جانب و نیابشر به  انی حقوق ری اتیسی به عنوان عضو جمعاین سای حقوق بشر در مورد زندانتیو رعا
د است ای حد زنیاکه چرا تعداد اعدام شدگان تا نیاآقاي مهندس بازرگان مراجعه می کردند و از 

جانب نخست از قضات دادگاه دفاع نیاو همانطور که خودشان گفتند . بودند گله داشتند و معترض 
البته .  افتاده استقیدادگاهها به تعو کردم و گفته ام در فاصله کوتاهی به دستور امام مدتی احکام 

ا رابطه داشته و مثل امروز، در حالت بحرانی نبوده است و کیان، با دولت آمرریآن روز دولت ا
 صحبتی نیا کوچکترکیز هر کس راجع به آمرر بوده است، ولی امروای نوع مسائل بسنیاگفتگوي  

 سفارت نمایندهوم آنچه شید آور ماین مجددا ً ایدر پا. است سی دولت ای سکیکند مسلما ً خالف تاکت
 ً اینبوده و قو جانب نیا وجه مربوط به چیه خود نوشته است به هب و مکذیید داشتهاي ادعاایدر 
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  120». می شودبیتکذ
 

  ه روزنامه اطالعاتنامه آقاي بازرگان ب
 نیااگر اسم «آقاي مهندس بازرگان در نامه اي به روزنامه اطالعات تحت عنوان 

هاي نهضت آزادي بعد از تیمختصري از فعال  حیبه توض» دیرایارتباطات جاسوسی است صاحب اخت
سپس  وزي انقالب پرداخته و ری از پشیو دوران نهضت مقاومت ملی تا پ1332 مرداد 28کودتاي 

 مرداد تا واژگونی نظام 28سی نهضت آزادي از کودتاي ایچه فهرست واري، از ارتباطات سخیتار
 ارتباطات نیاحال اگر اسم «: ن خاطر نشان کردهای و در پا121.است  بهمن را ذکر کرده 22شاه در 

  راینی خماسالمی به رهبري امام وزي سنگر به سنگر مبارزات ملی و انقالب ری مؤثر آنها در پجیو نتا
   :  آمده استنی نامه چننیا در قسمتی از 122».رندایذارند صاحب اختگیجاسوسی و سازشکاري م

انی از شاه مخلوع و نظام بی و پشتدییا که قبال ًً جز تأکی و آمرییجا بود که سفراي ممالک اروپانیادر « 
 مرحله نیاطق رهبران نهضت مقابل باال رفتن موج مبارزه و من ند در دیشیي نمی اندزیسلطنتی به چ

محتواي قانون اساسی   نظام موجود به جمهوري اسالمی با منطق و لی شده بودند که اگر تبدمیتسل
 تی با مراجعه به آراء عمومی عمل شود، به رسمحی انتخابات صحقیا کند و از طردیان انطباق پریا

   .نخواهد داشت و رها کردن شاه براي آنها اشکال چندانی دیجد شناختن نظام 
ن وین روحانایی از آقاکی جلسه سري سه نفري با شرکت 57 بهمن لی نظر بود که در اوانیروي هم

موضوع برگزاري رفراندم جهت . دی گردلیتشکا کی آمرریسف شوراي انقالب، مهندس بازرگان و 
که رفراندم  بود نیا ریسف  مشروطه سلطنتی به جمهوري اسالمی مورد بحث قرار گرفت، نظر لیتبد

 نیلماسی و حقوق بپیر انجام دهد تا محظوري از نظر اصول داینی دولت بختعیرا وزارت کشور 
ه داشتند که رفراندومی که دولت اعالم دیر عقگیه دو نفر دکی در حالدیای نشیپ المللی براي آنها 

دارس انجام شود و کار در مساجد و منیا  بهتر است نیا ملت در آن شرکت نخواهند کرد بنابر دینما
   . کشور و دولت مورد انتخاب و اعتماد رهبري باشدری مگر آنکه وزدیدولت نظارت نما

ی از کارمندان فارسی دان امور کی قیجانب از طرنیاا با ارتباطی که کی آمرریبه موازات ارتباط سف
ا از دولت  دولت شوروي رییکرده بودم جواب مثبت شناسا  شوروي بر قرار ریبازرگانی با سف

 کی یبسفراي اروپاي غر ی از کی زیفت کرده و نای بهمن در14احتمالی جمهوري اسالمی در روز 
   .جانب آمده دست دوستی و وعده همکاري می دادنیاان به مالقات ریماه قبل از ورود امام به ا

 ری کبریبا سف آیندهآه روابط نیساعته اي در زمکی بهمن مالقات و مذاکرات 15 بعد از ظهر نیهمچن
بدون آنکه او بداند قراراست بعد از ظهر از طرف امام بعنوان  .  داشتمیبري از اروپاي غرگیدولت د

   . معرفی گردمایدن ان و ری دولت جمهوري اسالمی به مردم انیاول لیتشک مأمور رینخست وز
 اي منتشر ساخت هیماعال) مینی دو روز مانده به سقوط رژعی( بهمن 20 خیشوراي عالی دفاع در تار
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 که بدنبال می تصمنیا.  نخواهد داشتییروایي و روریدرگ ان با ملت ریکه از آن پس ارتش ا
 آیندهبراي  ي دی بزرگی براي ملت و راهگشاي امتینها و مذاکرات اتخاذ شده بود موفقایجر
داق  مصدی آمد شاشی ندارد، آنچه پبیغ از البته جز خدا کسی خبر.  محسوب می شدکینزد
 بیولی چه کسی می داند اگر کار به آن ترت. درقیبر و اهللا  دی المرء . بوده باشد» فی ما وقعریالخ«

ملت در می آمد ریتسخ وهاي انتظامی متالشی نشده به ری می رفت و ارتش و نشی پزی نجیو تدر
   .دیعواقب امر محکمتر سالمتر از آب در نمی آ

نی عی اصلی داستان فی از سند زنده که بقلم حرتیت نقل رواسی برسد بد نبیبعنوان شاهد که از غ
. مییا منتشر ساخته بنماکی در آمریبا ً در کتاریخود را اخ محمد رضا شاه مخلوع آمده و خاطرات 

ان ریمرده از ا  ها مرا مثل موش ییاکی خاطرات را تحت عنوان آمرنیامجله اکسپرس قسمتی از 
 ستاد ارتش از سیسار قره باغی رئمیبه شرح خبري که ت ... ون انداختند ترجمه کرده استریب

 اجازه وي با مهندس بازرگان نقل یبا و قصد مالقات کیمستشاري آمر  سیر رئزیمسافرت ژنرال ها
 تا چه اندازه نظر نیکه مبارز  می رساند نیار ناراحت کرده است ایکرده می پردازد که شاه را بس

ودند که آنها ناچار شاه را کنار گذاشته و مجبور به مذاکره با رهبران و ا قبوالنده بکیخود را به آمر
   123».مورد اعتماد امام و امت شدند افراد 

  
 دو هین نامه و اعالم جرم نهضت علای نهضت آزادي و انتشار بهیبا انتشار افشاگري عل

 و شروع مجدد آن با  شدن آنلیافشاگري ها و تعط  لی قبنیاو خط امام و اعتراض به ریدانشجوي پ
منزلتی ها در   یبگونه نیا جمهور به سی رئدیاچی و بازداشت وي و اعتراض شدنی مهیافشاگري عل
اچی اتفاق افتاد نیي افشاگري و بالفاصله بازداشت گردد و همچنانکه در مورد مری وزهیجامعه که عل

نی حدود سه ساعت بعد از عیه شب می بعد از ن2شب افشاگري شده و در  که ابتدا بعد از اخبار 
 شوراي انقالب در بیجمهور و تصو  سیافشاگري در خانه اش بازداشت شد و با فشار بنی صدر رئ

   . دیه همان روز آزاد گردقی دق22:30ساعت 
  

 گونه برخوردها و روش مخالفت کرده بود ولی از دوران نیاه شوراي انقالب قبال ًهم با کیبا وجود
سوء استفاده کرده همانگونه که کمی قبل مالحظه شد بعد از  ست جمهوري ایمبارزه، انتخابات ر

ما در «: گفتند ن ای دانشجو،که جو سازي هاي الزم براي افشاگري مجدد را آماده کردندنیا
با افشاي اسناد هم مذاکره وجود  و124 .میمحافظت از گروگانها با کسی مذاکره ندار

 عمل بخشی از نیاکه با نیااچی زده شد و بعد از نیبازداشت م  دست به افشاگري مجدد و125».ندارد
ر گیکه د  و معلوم شد دی دولت در دولت بر مال گردلیتشک به مثابه دانشجویان پیرو خط اماماعمال 

انی که هر دو عضو بی به بعد چندان کارگر نخواهد افتاد، دکتر باهنر و دکتر شنیا حربه از نیا
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پخش «:  بودند، اعالم کردند جمهوري اسالمیمرکزي حزب کادر  سس و شوراي انقالب و عضو مؤ
دادگاه بررسی شود و پس از   اسناد در دین بکلی ممنوع شده است و فقط باایافشاگري هاي دانشجو

باهنر . ن به اطالع مردم برسدویزی و تلووی رادقیه دادگاه صالح دانست از طرکیبررسی در صورت
 اسناد در دادگاه بررسی شود و در نیا گرفت که دستور دهد قبال ً میشوراي انقالب تصم گفت 
   126».ه دادگاه صالح دانست افشاء شودکیصورت

  
   افشاگري و سکوت

 و امام هی، عالم به اسالم، ولی فقدیی که خود را مرجع تقلنی هرگز براي آقاي خمایآ
مطرح نشد که چگونه مسلمانی را به ان شیبرا  سئوال نیان حاکم، وی روحانری می دانست و سانیمسلم

بدون   خائن و جاسوس بشمارند و -ییاکی آنهم به قول خودشان از جاسوسان آمر-استناد گزارشی
 ایکار است؟ آتید برآورند که او جناای در بلند گوها فر،آنکه بوي اجازه داده شود از خود دفاع بکند

ازه می دادند که افراد مسلمان را بدون اساس کدام شرع اج ن حاکم بر ویی و روحاننیآقاي خم
  محکوم بشوند؟ نت به نهضت، انقالب و مسلمانان و جاسوس براي کفار ای و اثبات، به خقیتحق
 را نگاه نمی دین و جراویزی و تلوویی اخبار رادنی کس نمی تواند مدعی شود که آقاي خمچیه

با صداي رسا اعالم می کردند که خط امامدانشجویان پیرو  خبر بودند یبگونه اعمال نیاکردند و از 
از  ما فقط .  و هر کسی حرف دارد، برود و با امام مذاکره کندمینه با کسی حرف و نه مذاکره دار

 اعمال ضد اسالمی است و با لی قبنیاچرا امام امت نمی فرمودند که . میامام امت اطاعت می کن
  ت؟سینطباق نشرعی در ا  قاعده اسالمی، انسانی، حقوقی و چیه

 قدرت و اسالم متمرکز کوبنده بود و نه اسالم آزادي بخش تیی به دنبال والنیکه آقاي خمنیابراي 
ه را جیا نتری بود، دم فرو می بست زریفردي و اجتماعی مغا  قدرت با آزادي و حقوق تیو چون وال
   . می کردیبای قدرت ارزتیبه نفع وال

  
دانشجویان پیرو اچی به نیگان به روزنامه اطالعات و پاسخ آقاي مبا استناد نامه مرحوم مهندس بازر

ن در ویروابطی که نهضت آزادي و روحان ی از تمام مذاکرات و نی آقاي خممی، اگر نگوخط امام
فهرست   فصل و در بخش نی ها داشته اند، مطلع بوده است و همچنانکه در همییاکیتهران با آمر

 با مقامات می مستقری و غمی مستقسیی، خود در پارنیآقاي خمارها آمده است دیمذاکرات و د
داشته اند حداقل از رئوس کلی مطالب مورد بحث با  ار و مذاکره دی و فرانسوي دییاکیآمر

   . از آن مطلع بوده استیی بخش هاایخارجی ها و 
نکه در کتاب همچنا. گانه باشدیبگونه روابط نیای، شخصی نبوده است که از نی آقاي خمنیابنابر 
 داده ام، بر اساس بعضی از قرائن و حیاستبداد توض ان از آزادي به ری و تحول انقالب اسیپار
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ه ژیبه و  ها و یبی با غرنی به نام آقاي خمایدگی و نیا که کسانی که به نمدی بر می آنیامارات چن
 با زیی ننیه آقاي خمدگی خود و خارج از حوزنیاار و مذاکره می کرده اند، به نمدی، دییاکیآمر

از اسناد منتشره النه جاسوسی و خاطرات منتشره 127.داشته اند آنها مذاکراتی انجام داده و روابطی 
   .  استنباط می شودییهازی چنیداخلی و خارجی، چن

ی از وجود نیبا وجود اطالع آقاي خم:  سئوال مطرح استنیابا توجه به آنچه گذشت، 
گونه افشاگري ها، از نیا به لی ها، چرا تماییاکیآمر ن با ویادي و روحانار نهضت آزدیمذاکرات و د

    را باز می گذاشتند؟دانشجویان پیرو خط امامخود نشان می دادند و دست 
 از ریان بودند و غشی نظرات اعی در آن برهه از زمان تابع و مطدانشجویان پیرو خط امامکه نیانظر به 

ا نبودند، می هیگونه افشاگرنیا به لیی مانیخم نداشت، اگر آقاي ان وجود شی امکان عمل برانیا
ر اید که مجاز به در اختنی بگونی مسئولرین و ساویزی و تلوویدگان خود در رادنیاتوانستند به نم

ان را شیدگی انیای ها که نمنی به آقاي موسوي خوئایتند و سین نایا به دانشجومیگذاشتن صدا و س 
   .بردارند گونه اعمال نیا از د که دستنیداشت بگو

اگر آن روزها کامال ً مشخص نبود، امروز و .  قلم روشن استنیا سئوال به نظر صاحب نیاپاسخ به 
ن ویی و روحاننیی کامال ً معلوم است که آقاي خمنیعملکرد آقاي خم  و حیبنابه استناد گفته هاي صر

 تیتنها اعتماد نداشته بلکه ضد ها نه پی تنیا  بوده اند و بهیبحاکم، ضد مصدق، ضد ملی، و ملی مذه
، روحانی ها را مصدر نیوي جانشری نلیتشکي انقالب و ری داشته است، اما چون در زمان اوج گزین

ش از جانب جامعه احساس می کرده ری قابل پذری قرار دادن خطرناك و غییو کارهاي اجرا امور 
 از ملی ها روي آوردند و سپس مرحله به مرحله و بعضی  از روي ناعالجی به نهضت آزادي و ،است
 رابطه است نیادر   به حذف آنها را از خود بروز و ظهورمی داد و لیده شدن جو مناسب، تماابا آم

رنشان، ملی و ملی ا افشاگري ها متوجه نهضت آزادي و طرفدازیکه وقتی مشاهده می شود لبه ت
   .ر می کردندایوت اخت کردن از آنهاست سکتیثیح  ها و هتک یبمذه

  
ی و کوتاه بودن دست نهضتی ها نیته شده رهبري فردي آقاي خمخیر در آن جو برانگگیاز طرف د

ا، صداي ملی ها که جاي خود دارد، صداي مرحوم میس  ها، از صدا و یبو بخشی از ملی مذه
شده و به   نی و لذا اثر وضعی افشاگري هاي دست چدی نمی رسیی به جازیمهندس بازرگان ن

ن مستقل خارج از اقتدار آقاي وی ها، نهضت آزادي، روحانیبدلخواه، حذف ملی ها، ملی مذه
سی ایاز صحنه س...  گذشته و میوي کار آزموده و با تجربه رژرین  و نیی و بخشی از متخصصنیخم

ز ر اگیند و بخشی ددیگرد  مرحله به طرق مختلف حذف نیابخشی از تمام آنها در . کشور بود
 انسانی کشور محسوب می شدند و هنوز مقاومت و ریوي کارآمد و با تجربه کشور که ذخارین
   .ون پرتاب شدندریکردند، با موج انقالب فرهنگی به ب تادگی می سیا
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 و تخصصی و به ظاهر تی درا تجربه و عاري از هریبوهاي حذف شده، با جوان هاي ری نهمهجاي 
 متخصص و ری کاردان و غریوي غری ننیا. دیو متملق پر گرد وان و تکنوکراتهاي نات128حزب الهی

اطاعت کورکورانه از   از ریه قدرت و پست و مقام راهی غکیمتملق و چاپلوس براي ماندن در ار
ه برقراري استبداد و نیسان مرحله اي از زمنی حاکم را نداشت و بدتیی و روحاننیآقاي خم

ته آقاي هاشمی رفسنجانی، چه در زمانی که عضو شوراي انقالب  الب.گشت  ایتاتوري آماده و مهکید
 شوراي مرکزي حزب جمهوري اسالمی بود و به ویژه در دورانی درو وزیر کشور و عضو مؤسس 

مراحل خود یکی از این  یکه بر کرسی ریاست مجلس شوراي اسالمی تکیه زده بود، در تمام
اسالمی  گیري بود زیرا حزب جمهوري وگانامل جلوگیري به موقع حل بحران گرومهمترین ع

برداري  ن آتو از آن بهرهگیري به عنوا براي حذف ملیون و ریاست جمهوري از بحران گروگان
جه جلوه دادن و گذرد، براي مو قراداد الجزایر می سال از امضاي 23اکنون که بیش از . کرد می

 قرارداد به منظور قبضه کردن و به تبرئه خود از جنایت و خسارت عظیمی که بر اثر امضاي آن
 1383که در سال » پیروزي و انقالب«اند، در کتاب  انحصار در آوردن قدرت، به کشور وارد ساخته

کند که اوالً با همآهنگی دادستانی انقالب و دانشجویان آقاي  آن را منتشر کرده است، اعتراف می
 منتشره نشان دهندة جاسوسی ردید و ثانیاً اسنادانه زندان گد وروامیرانتظام به ایران فراخوانده ش

شاید یکی از پر سر و صداترین افشاگریهاي «: نویسد  می399وي در ص . امیرانتظام نبوده است
دانشجویان، انتشار اسناد مربوط به جاسوسی عباس امیرانتظام بود، که بر مبناي آن، دانشجویان او را 

، متهم کردند و با همآهنگی دادستان ]CIA امنیت آمریکا سازمان[به جاسوسی براي سازمان سیا، 
به ایران فراخوانده شده ] 1358 آذر 29در تاریخ [انقالب وي را که سفیر ایران در استکهلم بود و 

  .... بود، دستگیر و رهسپار زندان کردند
دهندة  در این مورد بخصوص، نظر برخی از ما این بود که اسناد فاش شده تا آن زمان، نشان

جاسوسی امیرانتظام نبود و در این زمینه حرفهاي آقاي بازرگان را که ایشان را جاسوس 
د تقعگویند، بلکه م م که دانشجویان دروغ می بگوئیمخواستی البته نمی. کردیم ت، تأیید مینسدا نمی

 رفسنجانی،  باالخره به نظر آقاي».دهندة جاسوسی نیست اند، نشان بودیم اسنادي که آنها افشا کرده
اسناد فاش شده، نشان (آقاي امیر انتظام جاسوس بوده است یا خیر؟ آقاي رفسنجانی می گوید 

و حرف هاي بازرگان که ایشان را جاسوس نمی دانست، تائید می ) دهنده جاسوسی امیر انتظام نبود
جدا از آنکه  کردیم و معتقد بودیم که اسنادي که آنها فاش کرده اند، نشان دهنده جاسوسی نیست

گفتیم آنها باید قضاوت  دانستیم و می استنباط قطعی در این زمینه را مربوط به وزارت دادگستري می
اکنون سئوال این ) نمی خواستیم بگوئیم که دانشجویان دروغ می گویند( ولی »نهایی را بکنند

سوس آمریکا بوده که آیا حرف هاي دانشجویان بغیر از این بوده که آقاي امیر انتظام جا: است
است ؟ و آیا بر اساس همین اسناد منتشره دادگاه انقالب در زمان حاکمیت حزب جمهوري بر آن 
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به آقاي امیر انتظام حکم زندانی ابد غیر قابل تغییر داد؟ این که شما نمی خواستید بگوئید که 
این که امروز دانشجویان دروغ می گویند، خود نمی گوئید که ایشان جاسوس بوده است؟ آیا 

هنوز به نعل و به میخ میزند و حاضر نمیشود شفاف حرف  سال بعد از حادثه 23آقاي رفسنجانی حتی 
بزند جز براي تبرئه خود و حفظ کسانی است که وسیله آقاي خمینی و حزب جمهوري اسالمی 

   آلت دست قرار گرفته بودند؟
و رین پای دانشجوتوسطدولت در دولت  لیتشک حی و تشرحی توض بهه است کهدیاکنون وقت آن رس

   .خط امام بپردازم 
 
 

    دولت در دولت-3 
ان باقی شی جاي شک برادیجا رسانده اند، شانی را تا بدقی تحقنیاکسانی که مطالعه 

ا می شد، دیها، به نفع انقالب و منافع ملی پ نمانده باشد که هر بار که راه حلی براي مسئله گروگان 
اد موانع گوناگون مانع جین آشکار و پنهان آنها، با کارشکنی و اای و حام خط امامدانشجویان پیرو

 ریه آقاي بنی صدر در سمت وزژی جهت از سوي دولتمردان و به ونیمی شدند و به هم حل مشکل 
   .دولت شدند اد دولت در جیست جمهوري، متهم به اایخارجه و ر

  
ه تازه کی جمهورسی در مقابل رئمیتادن مستقسی زمان ا، آندانشجویان پیرو خط امامکه نیانظر به 

دولتمردان «بار اعالم کردند که چون   نیانتخاب شده بود را به صالح خود نمی دانستند، چند
 ایو 129»دنیه سخن از دولت در دولت می گوشی خود می دانند و همفیه ما را موجب تضعشیهم

اد دولت در جیه متهم شدن به اجی مملکت و در نتییا و ارگانهاي اجرنیتادن در مقابل مسئولسیا«  
 که گروگانها می ما به شوراي انقالب اعالم می کن130».میدید دولت را در جهت مصالح کشور نمی 

گروگانها به شوراي   لی به تحومیتصم «ای و 131».ندری بگلی را از ما تحوییاکینی جاسوسان آمرعی
 مردم قی اظهاراتی، جوسازي و تحمنید که هدف از اعالم چن درعمل مشاهده ش132».میانقالب گرفت

   .جهت اهداف خاصی بوده است و، در ری نجیو بس
» قین تحقویسیکم«و » افشاگري« که در بخش گذشته دانشجویان پیرو خط امامه اعمال کیبا وجود

 مواردي حی به توضزی بخش ننیادولت است، در  اد دولت در جی مصداق ایی، به تنهادیمالحظه گرد
نکته   نیا حیکه بدانها پرداخته نشده است می پردازم و قبل از پرداختن به موارد مشخص توض

 همه باشند که دیسی هستند و باای سریسی و غایطبعا ً در کشور گروهها، احزاب و دستجات س: بجاست
ردن سره از ناسره و نظرات خود، حق انتقاد از اعمال دولت و جدا ک  دیه بر حق اظهارعقاآنها عالو

تی می دانند را ایملت و کشورح  که براي منافع یی اجراي برنامه هاای حق ارائه راه و روشها و زیو ن
   .دن اعمال بشودی حقوق بانیادارند که از مجراي قانونی 
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جاتی که فعال هستند  تمام احزاب، گروهها و دستزیدر تمام کشورهاي دمکرات جهان ن
انجام اموري برحذر می دارند و انجام امور   و نظرات خود، دولت را از دیعالوه بر اظهار عقا

مجراي  ، از دیاگر دولت به خواسته هاي آنان جامه عمل نپوشان. ري را از وي خواستار می شوندگید
اما آزاد بودن و حق برخورداري از موارد فوق را داشتن . قانونی موجود در کشور اقدام می کنند

   .رگی دیب و چوب گذاشتن الي چرخ دولت مطلییامور اجرا و دخالت در  مطلب است کی
ي، در مورد هر مسئله داخلی و ری در دوران گروگان گدانشجویان پیرو خط امام که می بگذرنیااز 

 آن ای و نیامی دادند و اعالم می کردند که   هی دولت اطالعکیخارجی که اتفاق می افتاد به مثابه 
و   هاي آنان کامال ً متفاوت هی وچنان است که محتواي اطالعنیست ما چنای سایو  میکار را می کن

سی در کشور ای سری غایسی و ای دسته هاي سای گروه ها و دی با اظهار نظر کردن و اعالم عقاریمغا
اد دولت جی بسط اای و ییر که دخالت در امور اجراگیمشخص د  به شرح چند مورد ری در ز133.است

   .، که قبال ًً ذکر نشده است می پردازمدر دولت
 
   دستورالعمل براي وزارت خارجه -1

ا و کی، کاردار سفارت آمردانشجویان پیرو خط اماما توسط کیبه هنگام اشغال سفارت آمر
 اشغال سفارت همانجا لیو بدل  کارکنان سفارت به وزارت خارجه رفته بودند ایلمات و پیدو د
کاردار فراري «:  قبلی خود اعالم کردندهیو اطالعری پ58 آذر 11 خیر تارن دای دانشجو134.ماندند

ا و دو تن همراهانشان که در وزارت خارجه هستند حق خروج و تماس گرفتن کیجاسوسخانه آمر 
د آور شدند که اکنون با توجه به مدارك و اسناد بدست ای  وزارتخانه را ندارند و نیاون از ریبا ب

 به دیرفتار آنان با  نفر همراه وي از سران جاسوسان سفارتخانه هستند و هر گونه آمده کاردار و دو
   135».شدت کنترل شود

  
   ییاکی آمرتی شخص50 دعوت -2 

 مصاحبه کی در 58 بهمن 15 دوشنبه شب دانشجویان پیرو خط امام رابطه نیدر هم
رشناس و خبرنگاران نامی س  نفر از افراد 50 بهمن حدود 17که تا «: مطبوعاتی اعالم کردند

ان می شوند و براي ری وارد ادانشجویان پیرو خط اماما به دعوت کیدانشگاهها و مراکز علمی آمر
ان خواهند ری هفته در اکیه ما به مدت دین صداي ملت رنج کشدیشن  انقالب و قیشناخت حقا

      136».بود
 خود می دانستند که وقتی کسانی نیابط رقیه خبرنگاران که هم خود و هم از طرژی عده و به ونیا

تی سیا ندارند، می بازی بدون و رارگیدکیاتباع دو کشور به   رفت و آمد  وه رابطه کنسولیکیبه کشور
که نیا کنند، نظر به هیته اي الزم را از مراکز قانونی سفارتخانه ها براي ورود به خاك کشور زیقبال ًً و
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ن ای کار خالف قانون دانشجونیادر امور دولت بودند به متوجه مراکز مختلف قدرت و دخالت 
   .نازشصتی به آنها دادند  گفته و کیتبر

 نفري را به عهده دارد به خبرنگاران گفت 50ورمان فادراستاد دانشگاه کانزاس که رهبري گروه « 
اه وي که در فرودگ. استکیان و آمرریمردم دو کشور ا  دوستی نیانی مبرین اایدعوت دانشجو

انی در مورد ریا ن ایما به دانشجو: ت به تهران با خبرنگاران روبرو شده بود گفتمیکندي قبل از عز
   137».میی می گوکی تالش شجاعانه آنان تبرنیا

  
دانشجویان پیرو «:  رابطه گفتنیاست جمهوري در مصاحبه اي از جمله در ایآقاي بنی صدر ر

 ولی می و فقط اظهار نظر کرده امینکرده ا در امور دخالت  که ما اند  در مصاحبه خود گفتهخط امام
خارجه   کار در عهده وزارت امور نیا. تسیان اظهار نظر نری به اییاکی آمر50دعوت :  گفتدیبا

مان هی نفر م50که نیا نه دی وزارت خارجه بکنقی از طردی کار را بانیا دیاست و اگر شما هم بخواه
دگان نهضتها را نیاه نمکیهمانطور. ن نباشدایامور خارجه اصال ًً در جر ارت د و وزنیایشما به فرودگاه ب

 کار با اطالع نیابودند که   صورت دعوت کرده بودند و به خودشان زحمت نداده نی به همزین
   138».دریوزارت خارجه انجام بگ

  
ه  کنندگانشان مطمئن بودند که سر خود بتیقدر از قدرت خود و حمانیان ایدانشجو

 دخل و تصرف ییدر کارهاي مقامات اجرا سفارتخانه ها دستورات و امر ونهی صادر می کردند و 
   139.می کردند

وزارت خارجه، وزارت کشور و «:  ارشاد ملی و جهانگردي گفتریاچی وزنی رابطه آقاي منیدر هم
رودگاه مهر آباد  که در فمیاطالع نداشتند و ما روزي متوجه شد  مسئله نیاوزارت ارشاد ملی از 

  وست جمهورایهر حال ر در . ا دادزیا هم نداشتند که سر انجام شوراي انقالب به آنها وزیبودند و و
ان ریار به ادیه در خارج براي دکی افرادتیند و هوری امور قرار بگنیان ای در جردیشوراي انقالب با

ما خبرنگار «: اضافه کرد و گفتزی نري راگیاچی مورد دنی آقاي م140».کامال ً روشن شود د نیآمی 
ان شیکه در محل اقامت امام در حال مصاحبه با ا  می و ناگهان مشاهده کردمیز را اخراج کردمیتا

   141».است
  

   دانشجویان پیرو خط امامست خارجی ای س-3 
 عالوه بر دخالت در امور دانشجویان پیرو خط امامهمچنانکه کمی قبل مالحظه شد که 

و تصرف در کارهاي  رجه و امر و نهی و دستور دادن به سفارتخانه و دخل وزارت خا
 ایو 143خبرنگاري را که وزارت ارشاد اخراج کرده بود، آنان وي را دوباره باز گردانده142،ییاجرا
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 آنها در مصاحبه 144ان دعوت کرده بودند، ریدگان نهضتها را به انیاوزارت خارجه نم بدون مجوز 
 مصاحبه نیا از ییکردند که با مشاهده قسمتها  حی خود را تشرآینده برنامه هاي ،تاي با اطالعا
دولت در   کی عمل کردن به مثابه ایگونه اعمال اعالم نظر است و نیا ای کرد که آدیقضاوت خواه

   کشور؟کی
گروه  کین را به ای، دانشجوییهالیا هر چند گاه و با انجام تحلکی سفارت آمرریاز آغاز تسخ: س« 

  ؟دیکدام گروه می دان منتسب می ساختند، شما خود را جزو 
 و از تنها کسی می گروهی وابستگی ندارچی که به همی مسئله را تکرار کرده انیای لیما تا حاال خ: ج

   .ان براي ما الزم االجرا استشیرهنمودهاي ا  امام هستند و میوي می کنریکه پ
ت و خود شما سر انجام را چگونه می سیه ماجراي سفارت چن دادن بایخط مطلوب شما براي پا: س
   ؟ دینیب

 و او را میری دارد همان است که شاه را بگتیی است و براي ما مشروعنیی علیآن حدي که خ: ج
مجرم اصلی شناخته می شود، خود شاه هم قبال ًً اعالم کرده  ا کی محاکمه، آمرنیادر . میمحاکمه بکن
   .میهمان را ادامه می ده حد، نیاو ما بدنبال 

   ؟دی به چه صورتی در می آ- استتی واقعکی که - راه روابط خارجی مانیادر ادامه : س
ر گیا تا وقتی حاضر نشود شاه را بدهد، قطع است ولی با کشورهاي دکیروابط خارجی ما با امر: ج

    145».میح آنها احترام بگذار به مصالمی کردند، ما موظفتیرا رعا اگر آنها مصالح ما . میسر جنگ ندار
ت ایجناا حاضر شده بود به کی جمهور آمرسیست خارجی هنگامی که کارتر رئای سنیدر راستاي هم

ما «:  اعالم کرددانشجویان پیرو خط امامخواهی کند، سخنگوي  ان عذر ریشاه اعتراف و از ملت ا
کارتر و  ا خود ری زمیجام داده ندار انتیان جناری شاه در ادی مطلب که کارتر بگونیاجی به ایاحت
   146».نت کرده اندای ختی بشرخیکارانی هستند که به تارتیا جناکیر رؤساي جمهور آمرگید
  

   ا و بازداشتهاهیری شرکت در دستگ-4 
 و یی که مصداق دخالت در امور اجرادانشجویان پیرو خط امامري از اعمال گیبخش د

   .و بازداشتها را می توان نام برد ا هیری و شرکت در دستگبیاد بسط دولت در دولت است، ترتجیا
 با هماهنگی قبلی با شاخکهاي گسترده شده خود در ارگانها مختلف و دانشجویان پیرو خط امام

 و سپس در مورد وي افشاگري ریبالفاصله دستگ  توطئه فرد را احضار و قین خود، ابتدا از طرایحام
بازداشتگاههاي   کرده است و بعد هم در ری شخص را دادستانی دستگکرده و اعالم می شد که فالن

       147. انتظام عمل شدریهمچنانکه در مورد آقاي ام.  بعمل می آمدییخود از وي بازجو
 قرار داده می شد، دانشجویان پیرو خط امامر ای می کرد و سپس در اختریکه سپاه آنها را دستگنیا ای

   148.ستویاز بوقوع پریا در شکیکنسولگري آمر انی ری کارمند اقیعت آنچه در مورد آقاي رینظ
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 اطالعات و قیه نظامی ها، از طرژیي و بازداشت آنها را داشتند و به وری کسانی را که قصد دستگایو 
 نین از اعضاء بلند مرتبه سازمان مجاهدایجارح دیآن آقاي سع ي که مسئول ریات نخست وزقیتحق

ه، سپاه، تیي، کمریوز عمل می کردند و آنها هم تحت عنوان نخست 149،انقالب اسالمی است
ن ای رابطه آقاي حجارنیادر .  بعمل می آمدییطرف را بازداشت و از وي بازجو ... ایدادستانی و 

 سینی که با سروای پروندهاي نظامتیبعد از اشغال النه جاسوسی هم مسئول«  : دی می گونیچن
 عناصري ایا همکاري داشتند، کیسفارت آمر  با بخش ضد اطالعات ایبودند ا مرتبط کیاطالعاتی آمر
   150».ة من بود مرتبط بودند بر عهدایوهاي مسلح با سازمان سریکه از درون ن

ن می برم ای فصل را به پانیا ارشاد ملی ریاچی وزنیي و بازداشت آقاي مری دستگحی و تشرحیبا توض
 کتاب ذکر شده است، براي نشان دادن چگونگی نیاحال در  به  که تا ییو فکر می کنم نمونه ها

 دانشجویان پیرو خط امام توسط ییاد و بسط دولت در دولت و دخل و تصرف در امور اجراجیا
   . می کندتیبراي صاحبان خرد کفا

  
    ارشاد ملیری بازداشت وز-  5 

 58 بهمن 16اچی نیاصر م دکتر نهی، علدانشجویان پیرو خط امامبدنبال مصاحبه افشاگرانه 
 وي 151.دیان پخش گردریجمهوري اسالمی ا اي می، بعد از اخبار شب که از صدا و س10:30ساعت 

 و ریدستگ ا ً سه ساعت بعد از افشاگري، در خانه اش بینی تقرعیه شب می بعد از ن2بالفاصله ساعت 
      152.دیبازداشت گرد

 در حال خدمت رین بالفاصله وزویزی و تلوویدر رادي شده اي زی افشاگري برنامه رکیوقتی با 
 جمهور که به سی عمل براي رئنیا. منزلتی باقی می ماند ران چه گی شود، براي دریشبانه دستگ

بالفاصله شوراي   علت وي نیبه هم. تازگی انتخاب و مشغول کار شده بود، شوك ناگهانی بود
اچی ساعت نی شوراي انقالب، آقاي مبیوي و تصو جلسه فراخواند و با فشار لیتشکانقالب را به 

 شوراي انقالب بیو عالوه بر آن به تصو153.دی آزاد گردنی از زندان او58   بهمن 17ه قیدق22:30
   154.ن ممنوع شدویزی و تلووین از رادایافشاگري دانشجو

الب به  جمهور و مهندس بازرگان عضو شوراي انقسیاچی آقاي بنی صدر رئنیي مریدر پی دستگ
ن ایدانشجو: بنی صدر اعالم کرد. حمله کردند  دانشجویان پیرو خط امامشدت به عمل خودکامانه 

 و وی رابطه رادنیاو در  155خودکامه عمل می کنند و حکومت در حکومت بوجود آورده اند
ول خود ان در صفحه اهیروزنامه هاي اطالعات و ک 156. بشدت مورد انتقاد قرار دادزین را نویزیتلو 
   157.اچی آزاد شدنیاچی را آزاد کرد و منیبنی صدر م: ر کردندتیت

  
من «:  ارشاد ملی گفتری اهللا قدوسی دادستان کل انقالب در مورد بازداشت وزتیآ
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 مدارکی که حاکی از دی بامی هستییمقام قضا چون ما . شخصا ً حکم بازداشت او را صادر نکرده ام
هنوز  اچی نی در مورد آقاي ممیتا کسی را بازداشت کن. ا ابالغ شود کسی است رسما ً به متیمجرم

      158».میه است تا وي را بازداشت کندیمدرك رسمی به دست ما نرس
 کرد و در مورد بازداشت دیی ارشاد ملی را تأریي وزری دادستان کل انقالب دستگییاما معاون قضا

 ارشاد ری، در باره وزدانشجویان پیرو خط امام بدنبال افشاگري«  : وي به خبرنگار اطالعات گفت
منزل او رفتند و   حکم، پاسداران به نیا و با دیاچی صادر گردنیملی، بالفاصله حکم بازداشت ناصر م

  .قالب اسالمی مرکز انتقال دادندگی به اتهامات وارده به دادسراي اندیوي را جهت رس
ه آقاي کی، در حالدیی صدور حکم بازداشت می گوجا خبرنگار اطالعات سئوال کرد شما ازنیادر  

 تیا مدارکی حاکی از مجرمریبازداشت را صادر نکرده ام، ز قدوسی اعالم کردند که من حکم 
 موضوع اطالع نیاکل از  معاون دادستان اظهار داشت، دادستان .  ارشاد به ما ابالغ نشده استریوز

   159».ه استدی صادر گردهی ناحنیانداشت و حکم از 
  

 مقام آگاه در دادستانی کل انقالب در مورد بازداشت کیبه گفته خبرنگار اطالعات، 
 ارشاد را صادر ریانقالب حکم بازداشت وز  اهللا قدوسی دادستان کل تیآ«:  ارشاد ملی گفتریوز

 صادر اچی، براي او حکم بازداشت نینکرده است و قرار بود پس از بررسی به پروند اتهامی ناصر م
   160». عمل انجام شدنیاکه متأسفانه 

 حکومت در حکومت، کی لیتشک زمان حساس انقالب نیان در ایدانشجو«:  مقام آگاه گفتنیا
 و دانشجویان پیرو خط امام جمهور در برابر عمل سیرئ موضع « :دسی اطالعات می نو161».داده اند

 بردن مراکز متعدد قدرت و نیز ب گام در جهت انیاول دی ارشاد ملی شاریاچی وزنیبازداشت م
   162». قانونی باشدیبی حکومت قانون بجاي نیزگیجا 

  
 جمهور کشور سیشوراي انقالب، آقاي بنی صدر رئ) 58بهمن17(ب شین جلسه دایدر پا

ه است، دی رسبیه قانون اساسی کشور به تصوکیهمانطور«  : ان به خبرنگاراطالعات گفتریاسالمی ا
 نیا در نیابنابر . باشد که جامعه ما منزلت داشته نیاگی کند تا دیند و اتهامی رس به هر سدیقاضی با

، براي دیه مدارك را کافی دکیگی در صورتدیگی کند و بعد از رسدی رسدیمورد هم قاضی با
   .دنبال کند  مسئله را یی قضابیتعق

  اهد بود؟طور خونیا روال کار آینده حساب در نیاپس به : دیخبرنگار اطالعات پرس
طور رفتار نیا دی انتظام هم باریطور می بود و در مورد امنیا دیاز ابتدا هم با: بنی صدر جواب داد

 بیه مدارك و اسناد براي تعقکیقرار می گرفت و در صورت ر قاضی اینی مدارك در اختعیمی شد 
   . کافی بود، وي بازداشت می شدییقضا
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ر حاضر می شود وزارت گیا کند، چه کسی ددیر ادامه پطونیاگر ماجرا هم: دکتر بنی صدر افزود
ند و زندانی ریه شب او را بگمی خوانده شود، بعد هم نویراد  خبري در کیبکند؟ چرا که کافی است 

بخواهد اداره شود، در   بی ترتنیاه به کیر تمام حکومت را متزلزل می کند و کشورگی دنیا. کنند
 ادامه افشاگري مطرح شد ای و آینده بنی صدر در مورد روال از دکتر. دریمعرض سقوط قرار می گ

 است که در جامعه انسان منزلت داشته نیات، صحبت سی عدم ادامه نایصحبت ادامه  : وي گفت
   163». حقوق دفاع کندنیااز  قانون هم .  او معلوم باشدفینی حقوق و تکلعیباشد، 

  
دکتر «: دستان کل انقالب اظهار داشت ارشاد ملی آقاي قدوسی داریدر باره آزادي وز

 نیه به همکیدر نامه ا.  آزاد شدنیاز زندان او  شوراي انقالب، بی ارشاد ملی به تصوریاچی وزنیم
آراء  در شوراي انقالب باتفاق 10:30ساعت : مضمون به دادستانی انقالب ارسال شده آمده است

   164».اچی آزاد شودنی شد که آقاي مبیتصو
 حکومت در لیتشک و دانشجویان پیرو خط امامحظه شد با بر مال شدن خود مختاري چنانکه مال

ي وي را صادر نکرده ام و هنوز ریدستگ من حکم « حکومت آنان، دادستان کل انقالب اعالم کرد،
براي   دادستانی یی سپس معاون قضا165» .میه تا او را بازداشت کندیمدرکی رسمی به دست ما نرس

دانشجویان پیرو به دنبال افشاگري «:  ببار آمده، به صراحت گفته استیبردن خراجمع و جور ک
 نیا166».دیاچی صادر گردنیحکم بازداشت ناصر م  ارشاد ملی، بالفاصله ری، در باره وزخط امام

 و دانشجویان پیرو خط امامگونه اعوجاج باقی نمی گذارند که برنامه افشاگري چیمطلب جاي ه
 دادستانی ییتی قبال ًً با معاون قضاسیارشاد ملی، بالفاصله بعد از آن افشاگري، با ریي وزریدستگ 

 ساعت بعد، 5/2ن پخش شود و ویزی از تلویباست که مطل همآهنگ شده باشد و اال چگونه ممکن 
   .کنند ه شب در منزلش بازداشت و روانه زندان میشخصی را به همان اتهامات، در ن

 روشن کردن ماجرا بوده است، به ریدستانی به خبرنگار اطالعات که پی گاز گفته مقام آگاه دا
 ارشاد ملی با دادستان کل انقالب آقاي ریبازداشت وز  استنباط می شود که حتی مسئله یبخو

. پرونده صادر شود  صحبت شده است و قرار بوده که که حکم بازداشت پس از بررسی زیقدوسی ن
 می زی ننیو هم.  اطالع وي حکم را صادر کرده استیب ایال با اطالع  دادستان حییاما معاون قضا

 ارشاد قبال ًً با بعضی از ریي بالفاصله وزری و دستگدانشجویان پیرو خط امامافشاگري  رساند که برنامه 
   . همآهنگ شده استییمقامات قضا

  
    و سر در گمیدانشجویان پیرو خط امام

  
 بنی صدر دیاچی و بازداشت بالفاصله وي و حمله شدنی دکتر ناصر مهیبا افشاگري عل



 
 

204

ن آن ای و حامدانشجویان پیرو خط امام هیاعتراض عل  جمهور و مهندس بازرگان، موجی از سیرئ
ن مورد اتهام واقع شده ویزی و تلوویه در رادکیغم کسانریه اي بوجود آورد که علنیت و زمخیبرانگ

ا نکردند که در همان رسانه ها به اتهامات خود دی اجازه پ-اچینیه نهضت آزادي و مژی به و-بودند 
به قسمتهاي عمده ... ان و هی انقالب اسالمی،اطالعات، ک-کشور  دی جراقید، معهذا از طرنیپاسخ گو

   167.اتهامات پاسخ دادند
 اتهامات به خود و همه منتشر گشت، دیاچی در پاسخهاي خود که در جرانیمهندس بازرگان و م

ن تمام روابط ایدادند و افزودند که شوراي انقالب در جر زادي را مطرح و به آنها پاسخ نهضت آ
   168.ر بوده استزین و هاایا و نظامکیآنها با سفارت آمر

ن بهشتی و رفسنجانی سکوت ایقاآه ژین شوراي انقالب بوویدر آن جو آماده شده روحان
 نیا عکس العمللی از خود بروز ندادند و چیان هبازرگ اچی و نیر کرده و در مورد گفته هاي مایاخت

روابط آنها با خارجی  ت ایت از کلای که شوراي انقالب اگر نه از جزئ گفته آناندیی تألهسکوت به منز
   .ها مطلع بوده است، تلقی شد

 21 اچی در کمتر ازنی افشاگري و بازداشت موجب شد که عالوه بر آزادي دکتر منیا بار، نیا
 بین به اتفاق آراء به تصوویزی و تلوویراد  از دانشجویان پیرو خط امام افشاگري تیوعساعت ممن

ن آشکار و پنهان ای و حامدانشجویان پیرو خط امام حربه افشاگري از دست نیا جهی در نت و169.برسد
   .آنها بدر آمد

ردان شده بودند،  عکس العمل به موقع و کارساز نگران و سرگنیا که از دانشجویان پیرو خط امام
اچی که نینی اعالم کردند که آزادي مویزیتلو خود را به تجاهل زده و در مصاحبه مطبوعاتی و 

توجه   و نخواستند، 170 استهیه شوراي انقالب صورت گرفته، دخالت قوه مقننه در قوه قضائلیبوس
ه است که اگر دیقدر شعورش می رسنیاکنند که دادستانی و دادستان کل انقالب آقاي قدوسی، 

 است، به حکم شوراي هی در قوه قضائهیدخالت قوه مجر اچی بدستور شوراي انقالب، نیآزادي م
خاص شوراي   زمانی طیالبد دادستان کل انقالب می دانسته است که در شرا. انقالب گردن ننهند

 هم عمل می هیضائ و قوه قهیبازي می کرده بلکه در نقش قوه مجررا انقالب نه تنها نقش قوه مقننه 
   . در آن موقع به شوراي انقالب بستگی تام داشته استهیبودن قوه قضائ کرده است و حتی قانونی 
ن مستقل است و ویزی و تلووی عالوه بر مطلب فوق، عنوان کردند که راددانشجویان پیرو خط امام

   171.ند نکنداطاعت کند و می توا می تواند دستور شوراي انقالب را در مورد افشاگري 
  

ات حی آورده شود و سپس به توضدانشجویان پیرو خط امامبجاست که ابتدا متن مصاحبه 
 مصاحبه کی، در 58   بهمن 20 شب گذشته دانشجویان پیرو خط امام. اطراف آن پرداخته گردد

م  سئوال که با توجه به گفته بنی صدر در مورد لزوم عدنیانی در پاسخ به ویزیمطبوعاتی و تلو
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  ي متعدد چه نظر دارند؟ریگ  میوجود مراکز تصم
ن دولت بوجود ایمسئله مطرح شده که دولتی در م«:  پاسخ داددانشجویان پیرو خط امامسخنگوي 
اظهار نظر کردن و احتماال ً نظر مخالف   کی ای که آمی سئوال را مطرح می کننیا ما ،آورده اند

  ؟اشد، دولت در دولت شدن استن بای آزادي بدی که باییدولت دادن در فضا
اچی به دستور معاون دادستانی انجام گرفته و شوراي انقالب نیي دکتر مریدستگ: ن گفتندایدانشجو

اچی را می دهد اگر نیدخالت کرده است و دستور آزادي م  یی در کار قضاهیبه عنوان قوه مجر
ر گیکه قوه اي دنیا ه باشد نه لیان وس به همدی شده آزادي او هم باری دستگهیه قوه قضائلیاچی بوسنیم

   .دخالت کنند
ه شد چرا تاکنون مطالب افشاء شده فقط در مورد نهضت آزادي دی پرسدانشجویان پیرو خط اماماز 

ن به گروه و سازمان ایکرده اند که دانشجو  اظهار نظر نیبرخی چن: بوده است؟ آنها پاسخ دادند
قبل از   اسناد به زودي منتشر خواهد شد و هیت بقسی نحی وجه صحچی به هنیاخاصی اختصاص دارد 

   . که اسناد منتشر شوددیقضاوت در مورد ما بگذار
ن مستقل است می تواند دستور ویزی و تلوویراد: ا گفتندهی در مورد افشاگردانشجویان پیرو خط امام

واسته اند افشاگري را که همانطور که مردم خ شوراي انقالب را اطاعت کند و می تواند اعالم کند 
فراهم  دي در راه ما ایات زقیی و اگرتضمی ما در هر صورت افشاگري را دنبال می کنمیادامه می ده

 مید و با بلندگو افشاگري خواهنیای خواست که جلوي النه جاسوسی بمیکنند در آخر از مردم خواه
   172».کرد

   : مطلب چند نکته اساسی مطرح استنیادر مورد 
  

   خالت دولت در دولت د-1 
   هی در قوه قضائهی دخالت قوه مجر-2 
   ن به گروهی خاص و مستقل بودنویزی و تلووی وابسته نبودن راد-3 

. شتر آمده است و از تکرار مجدد آن خوداري می شودیپات الزم کمی حیدر مورد نکته اول توض
   :می پردازم  نکته دوم و سوم حی به توضریاما در ز

  
   هی در قوه قضائهی قوه مجر دخالت-2 

 عنوان کرده بود که قوه دانشجویان پیرو خط امام رابطه نیا که در یبعالوه بر مطل
 تحت یب با نوشتن مطل58 بهمن 21  شنبه کیان، هیروزنامه ک.  دخالت کرده استهی در قوه قضائهیمجر

دانشجویان پیرو خط  به قانونی بودن بازداشت، به کمک» چه کسی قانون نقض کرده است«عنوان 
اچی پرداخته و از جمله نی دادستان کل، صادر کننده حکم بازداشت دکتر مییقضا  و معاون امام
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   :نوشته است
دانشجویان پیرو ، دیان به چاپ رسهیه روز پنجشنبه در روزنامه ککیآقاي بنی صدر در سر مقاله ا« 

 اظهارات نیاه کیدر حال.  پا گذاشته اندریز  را متهم کردند که قانون اساسی را آشکارا خط امام
که   توهم را بوجود می آورد نیا بهمن شوراي انقالب است که 17ن جلسه چهارشنبه ایان در پاشیا

 و هی در قوه قضائهیه دخالت قوه مجرکیري نقض شده است، در حالگی دقیقانون اساسی از طر
   173».اساسی است قانون حی نقض صرییقضا  ریصدور دستور آزادي مقامات غ

 قانون اساسی را ای خود را به تجاهل زده است و ای نا آگاه است و ایان هینده کسینو
بعمل آورده است، نقض حداقل   دانشجویان پیرو خط اماما، از آن نوع که هیافشاگر. نخوانده است

مال خالفی  کسی حق ندارد که کسی را متهم به اعچیش از ده ماده قانون اساسی است چرا که هیب
مگر ... نت به انقالب و اسالم، همکاري با اجانب و ایگانه، خیب جاسوسی براي ریاتهامی نظ بکند، آنهم 

ن ویزی و تلووی رادقیا چون از طرهی افشاگرنیا. باشد ه دی دادگاه به ثبوت رسقیآنکه اتهام از طر
خود نمی  آحاد ملت است، ه اش حفظ حقوق فرد فرد فیدولتی انجام گرفته و دستگاه دولت که وظ

 ای بزند و -که در مراجع قانونی آن اتهام ثابت شده باشدنیا بدون - اتهاماتی را به فردينیتواند چن
ت بلکه حرفی است سی ننی از موازکیچیخالف قانون و مطابق با ه  عمل نیا. در آن شرکت کند

ارتکاب به آن جرم   به خاطر امدانشجویان پیرو خط امن و ویزی وتلوویآشکار که گردانندگان راد
ی که قبال ًً داده شد، آقاي بنی صدر حی و توضنیاعالوه بر .  بشوندهیتی مؤاخذه و تنبسیآشکار می با
   : گفته اندنیان چنهی و مطلب کدانشجویان پیرو خط امامدر پاسخ به 

.  کردفیوان توق مأمور دولتی را ابتدا به ساکن نمی تچی نموده که هبی شوراي انقالب تصو-1« 
   .ری وزکیبه   مربوطه، چه رسد نیمگر با اطالع مسئول

 2 اثبات جرم شده بود که ساعت شیی برانی آقاي صادر کننده حکم چگونه و بر اساس چه مواز-2 
که نیابا توجه به .  کنندفیند و او را بدون مجوز قانونی توقزیبر  ری وزکیه شب به خانه میبعد از ن

و . جرم کافی نبوده است  براي اثبات لی مصاحبه خود با صراحت اعالم کرد که دالدادستان هم در
   . مؤاخذه و مجازات شوددی صادر کننده حکم بالی دلنیبه هم

 نی مجلس شوراي ملی، و االن که شوراي انقالب جانشبی با تصودی وزرا قانون دارد و بافی توق-3 
   174».دریانجام پذ  شوراي انقالب بیآن است با تصو

   : بهمن گفته است18 خی آموزش و پرورش در تارری وزیی رابطه آقاي رجانیدر هم
اچی را در نیند و آقاي مزیه شب برمی بعد از ن2ست که ساعت نیااما مسئله اي که واقعا ًً تأسف است « 

 ریسن که خودشان قبال ًً اعالم کرده بودند قصد حکم و تفایدانشجو  کنند و فیمنزل خودش توق
   175».ن حکم صادر و بعد اجراء کردندویزیدر همان تلو. ندارند

 خاطر آوردم تا مالحظه شود که قدرت چسان انسان را از نی بدییمطلب فوق را از زبان آقاي رجا
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ي قرار می ریکه در مصدر نخست وزنیا بعد از یبمطل ن کننده چنان ای خود می کند و بیبخود 
و تازه شاد و  ده و خود صحه بر اعمالی صد بدتر از آن می گذارد د چگونه آنرا فراموش کرریگ

   . می شود که همه در حکومتش قلع و قمع شده اندزیخوشحال ن
  

   نویزی و تلووی مستقل بودن راد-3 
 در این در آن دوره، مستقل عمل می کرده و ویزی تلوویکه رادنیابراي روشن شدن 

 ای مشخص شود که در آن زمان چه کسان و دیبا ضرورتا ً ؟ ری خایانحصار گروهی خاص بوده است 
   آن در دست چه گروهی بوده است؟تیری مداین بوده و ویزی و تلوویگروهی حاکم بر راد

 نیاولی رهبر انقالب، آقاي صادق قطب زاده بعنوان نیوزي انقالب بنابر حکم آقاي خمریبعد از پ
بعد از آنکه آقاي قطب زاده از جانب . ر عهده گرفترا ب  سازمان تیریا، مدمی عامل صدا و سریمد

ا در میعامل صدا و س  تیریالجرم از مد176،دیدولت شوراي انقالب به وزارت خارجه منصوب گرد
   177.، بطور رسمی کنار رفت58 بهمن 14 خیتار

 شورا تین اکثروی شوراي انقالب عمل می کرد و روحانسیآقاي بهشتی که در نقش رئ
ي، زیی ها، احمد عزنیبهزاد نبوي، موسوي خوئ ن ای، آقا58بهمن 15 خیداشتند، در تارر ایدر اخت

 تیریمد ا، منصوب و می شوراي سرپرستی صدا و سنیاول را به عنوان آینده پمیحداد عادل و ابراه
   178.دیسازمان به آنها واگذار گرد

دانشجویان پیرو زمان به زعم هد که تا چه حد آن سادیا نشان ممی شوراي سرپرستی صدا و سبیترک
ي و از ریها، خود از عامل اصلی گروگان گ ی نیآقاي موسوي خوئ.  مستقل عمل می کندخط امام

اگر  آقاي بهزاد نبوي، . ي بوده استریي اشغال سفارت و گروگان گزیقبل در تدارك و برنامه ر
)  انقالب اسالمینیجاهدم(ا وي و سازمانش ام. ها محسوب نمی شودری جزو گروگان گمیچه مستق

و همچنانکه وي . ن اصلی آن بودایي از حامرین گروگان گایجر همانگونه که قبال ًً مالحظه شد، در 
در مصاحبه مطبوعاتی و  در رابطه با آزادي گروگانها در رابطه با سئوال روزنامه انقالب اسالمی 

 که گروگان دی خود گفته اییویادآقاي نبوي در مصاحبه ر« که 1359 دي ماه 29ن ویزی تلوویراد
 درخت در نیار ثمر ندارد، لطفا ً در مورد بهره ها و ثمرات گی دمیدیدرختی بود که د ي مانند ریگ

   179».دی دهحیتوض رابطه با مسائل داخلی و کسب قدرت جناح خاصی، 
مره  چند ثمره خارجی و داخلی اشاره کرد و در مورد ثحیسخنگوي دولت آقاي نبوي به توض

 و 181».ه شددی کشریاز قدرت به ز180که جناح خاصی   مهمتر نیاو از ... «: داخلی آن از جمله گفت
دانشجویان پیرو  ای آدی سئوال که، در مدتی که مشغول حل مسئله گروگانها بودنیاباز در رابطه با 

 نه؟ وي پاسخ ای داشته اند میا شرکت مستقهیری گمیی ها هم در تصمنیو آقاي موسوي خوئخط امام
 هی و کلمیبا برادران دولت و خارج دولت مشورت کرده ا اي کلی هیری گمیه تصمنیما در زم«: داد
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اسالمی می   و مجلس شوراي دانشجویان پیرو خط امامصورت مذاکرات و جلسات را براي برادران 
   182».میفرستاد
ی از کارگزاران کیي در نقش ریت آقاي بهزاد نبوي و سازمانش در طول مسئله گروگان گقیدر حق

   .کرده است ي عمل ریاشغال سفارت و گروگان گ
  

 نفر از عضو شوراي سرپرستی آقاي حداد عادل است که وي هم عضو شوراي نیسوم
 نیا از شیه پکیبهشتی و خامنه اي است و به نحو ران دکتر ای و از  جمهوري اسالمیمرکزي حزب 

ها و ریگروگان گ  در نقش حامی اصلی حزب جمهوري اسالمی- خواهد آمدزی و بعد ن-مالحظه شد
ي به منافع ملی و انقالب بود، ریمانع اصلی حل نشدن به موقع و زمانی که حل مسئله گروگان گ

ن خارج از وی، روحانیببعنوان اهرمی براي حذف نهضت آزادي، ملی مذه و از آن . عمل کرد
   .قدرت، سود جست هت انحصار ه بنی صدري ها و در جژیسلطه گروه وي و بو

  
وي که خود از . ي استزی نفر از عضو شوراي سرپرستی آقاي احمد عزنیچهارم

 گ که -ه در مصاحبه اي آقاي حکیو بطور  عمل می کرد زیها بود، در نقش کارگزار نریگروگان گ
 هادي دیي آقاي سری گروگان گلی نقل کرد که در همان اوامیدر وزارت خارجه کار می کرد برا

ي چه سودي ری، از گروگان گدیي پرسزیخسرو شاهی روزي در وزارت خارجه از آقاي احمد عز 
 هیي با نگاهی عاقل اندر سفزی؟ آقاي عزدیا قرار دارکیآمر ان را گروگان ریکه انیاتان شد، جز دیعا

 و 184روگانهامسئله گ ي که مسئول زی عالوه بر آن آقاي عز183. ندادیب جواچیبه وي نگاهی کرد و ه
ت شوراي قیهمکار و مشاور اصلی آقاي بهزاد نبوي در آزادي گروگانها و حل مسئله بود در حق

ا می صدا و ستیری کارگزار آن بود و مدایو  ریا، خود از اعضاء گروگان گمیس سرپرستی صدا و 
 نحو که اراده می هر وقت، و به هر. ا . خ. پ.  علت دنیر گروه آنها بود و به همایمستقال ً در اخت

اي مستقل می صدا و سنیادر . رشان بودایلک خصوصی در اختمین به مانند ماویزی و تلوویکرد، راد
، کسانی که مورد اتهام جاسوسی، کارکردن براي خارجی ها، دانشجویان پیرو خط امامبه زعم  

اچی نیبازرگان، آقاي م مرحوم ری نظییهاتیشخص واقع می شدند حتی ... نت به انقالب و اسالم و ایخ
و اگر . نکردند ا دی و دفاع از خود را با وجود خواستار شدنشان، پلیحق استفاده از همان وسا... و 

 مرحله نیا و نه تنها در دی نمی رسیی مستقل وجود نداشت صداي آنها به جادی جراخیدر آن تار
   . خفه می کردندنیاش از یبآنها را  ی نمی کردند بلکه نیعقب نش

 نهبها  دولت موقت،بههیعلا که عمدتا ًوعمدا ًهیافشاگر« :است که رف مرحوم بازرگان به حق حنیاو 
آغاز ) تحت عنوان النه جاسوسی(ا کیمتعاقب اشغال سفارت آمر انتظام بود، ریجاسوسی آقاي ام

   185».دیگرد
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 لیصی براي تهمت و تبدگردانندگان حرکت دوم انقالب تعمد و تخص«: دیوي سپس می گو
ی است که رسانه هیبد «  و…» داشتندنیخوردگان و مخالف ن حاالن به سر ایطرفان و میب و نیموافق

لکی و هی و توجلی روي همان دالزیات دولتی نغیهاي گروهی و تبل بلندگوي  ات سخنگوي مِ
 حیان جواب و توضا حتی اجازه و امکهی خودرین انقالب و مکتب قرار داشته بغایانحصاري متول

   186». ها داده نمی شدنیتوه اظهارات مخالف و تهمت و 
  

ا در می صدا و ستیرینی، زمانی شروع شد که مدویزی و تلووینه رادي افشاگرامصاحبه ها
 17 خینی افشاگرانه در تارویزی تلو-وی مصاحبه رادنیاول .  شورا قرار گرفته بودنیار ایبست در اخت

 نیاداشت و در   همچنان به شدت ادامه 58 بهمن 16 و تا دیا پخش گردمی و س، از صدا58آذر ماه 
که نیاغم ریست جمهوري و علایزمان با وجود مخالفت حزب جمهوري با انتخاب شدن بنی صدر به ر

اتی غی با وي را نداشت و حتی در برنامه تبلتیا، چندان روي موفقمیصدا و س شوراي سرپرستی 
قبلی، آقاي محسن سازگار آن مصاحبه  راي وي برگزار کرده بودند با تبانی  که بییویقانونی راد

ست جمهوري ای به ر58 بهمن 5 کرد وي در لی از وي تبدیی محکمه بازجوکی را به ییویراد
   .دیانتخاب گرد 

  
ست جمهوري و شروع بکار به شدت به ایوزي در انتخابات رریآقاي بنی صدر بعد از پ

چگونه «:  ارشاد ملی حمله کرد و گفتریبازداشت وز ه بعد از ژین بوای دانشجومراکز متعدد قدرت و
عمل  ، خودکامه دانشجویان پیرو خط امام زمانی که عده اي به نام ،می شود در کشور حکومت کرد

   187».ا کنددیمی کنند و وضعی بوجود آورند که مسئله حکومت در حکومت مصداق پ
ه شیچگونه می شود هم«: ن گفتویزی و تلوویاز عملکرد سازمان راد دی جمهور ضمن انتقاد شدسیرئ

دانشجویان  بچه ها نیار این را در اختویزی و تلوویمملکتی، راد بدون کسب اجازه از مقامات مسئول 
   188»هد؟دی قرار مپیرو خط امام

و همه با ن انجام می دهند ایر زشت و خالفی که دانشجوای عمل بسنیا«: مرحوم بازرگان هم گفت
   189». استزیاسالم و امام و ضد همه چ آن مخالف هستند و عمل آنها ضد انقالب، 

ه مهندس ژیست جمهوري و بعضی از اعضاء نهضت آزادي بوای که با فشار همه جانبه رنیاه جینت
ا می از صدا و سدانشجویان پیرو خط امامابتدا افشاگري  ی کردند و نیآنها عقب نش...بازرگان و 

نبوي   رابطه آقاي بهزاد نیادر . ا برکنار شدندمی و سپس شوراي سرپرستی صدا و سدینوع گردمم
د آوري از خدمات گذشته ایست جمهوري وقت بعنوان ایدر نامه اي به آقاي هاشمی رفسنجانی ر

 در تی با اصرار شهداي گران قدر بهشتی و باهنر، عضو58ماه  در اواخر آذر «: دی می گونیاش چن
 صدا نیفتم که منافقریحالی پذ  دکتر بهشتی در دیا را با حکم شهمی شوراي سرپرستی صدا و سنیاول
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در .  رسانه مهم را در دست داشتندنیااهی براي خود ساخته بودند و عمال ً کنترل گیا را پامیو س
ا میي صدا و سدی آنها را از مشاغل کلهیکمک دوستان و همکاران ظرف چند روز کل  حال با نیا

قطع برنامه هاي عادي صداي جمهوري اسالمی   آنان، مانع از عیغم کارشکنی هاي وسریبرکنار و عل
ست ایر اتوري دیات کاندغیا را در خدمت تبلمی و در مقابل بنی صدر که قصد داشت صدا و سمیشد

وزي در ری، آن چنان که وي پس از پمیتادگی کردسید، سر سختانه اریجمهوري خود بکار بگ
جنابعالی در .  کردقیا تشومی صدا و سهی علییامیرا به راهپ ست جمهوري بارها مردم ایتخابات ران

بنی صدر و اصرار وي   یبده طلایجانب در مقابل تفرعن و زنیاتادگی سیجلسه شوراي انقالب شاهد ا
 اعضاء ریجانب به اتفاق سانیا، دیا بودمیبر اخراج من از شوراي سرپرستی و حتی سازمان صدا و س

 اخراج شده هاي بنی صدر بوده نیاول که می افتخار را دارنیاا، میسرپرستی صدا وس شوراي 
   190».میا

  
اد جی حکومت در حکومت ادانشجویان پیرو خط امامکه چگونه نیاگفتنی ها در مورد 

وي، کرده است از زبان آقاي بهزاد نب ا چقدر مستقل عمل میکرده بود، و شوراي سرپرستی صدا و س
ن ای فصل را به پانیاجا آمده، نیا فراز از نامه آقاي بهزاد نبوي که در کی حیبا توض. گفته شده است

   .می برم 
ا را با حکم دکتر بهشتی می شوراي سرپرستی صدا و سنیاول در تیعضو«: دیآقاي نبوي می گو

اهی براي خود گیپاا را میصدا و س) ن.  خلق استنیمجاهد منظور  (نیمنافق«فته که ریزمانی پذ
کمک دوستان و   حال با نیادر .  رسانه مهم را در دست داشتندنیاساخته بودند و عمال ً کنترل 
غم کارشکنی هاي ریا برکنار و علمیي صدا و سدی آنها را از مشاغل کلهیهمکاران ظرف چند روز کل

   191».میقطع برنامه هاي عادي صداي جمهوري اسالمی شد  آنان، مانع از عیوس
 نیر منافقای رسانه در اختنیات است، چرا که اگر به زعم آقاي نبوي کنترل قیگفته وي خالف حق

 بعد از آن حداقل ایداشتند، در زمان بلواي سعادتی، قبل و  ر ایي را آنها در اختدیبود و مشاغل کل
   .ر خود را بگوش مردم برسانندگی بعضی مطالب دای و هیمی توانستند اطالع

  
 سازمان، ظرف چند روز به تیریر گرفتن مدای آقاي نبوي با در اختحیه اعتراف صربناب

تند، اخراج کرده و با سیمی کرده در خط خودشان ن  و کسانی را که فکر 192قلع و قمع همه پرداخته
ه که دید ان را از آقاي قطب زاده خالی دیافراد خودي جاي آنها را اشغال کرده است و چون م

 انسانی ری قانونی و غری اخالقی، غری دادن به اعمال غتیدفاع از خود بپردازد، براي مشروعبتواند به 
   . قرار داده استزیرا دست آو ) نیمجاهد (نیخود، منافق
 وي میر آقاي قطب زاده و تای سازمان در اختتیری، مد58 آذر 14 خیوزي انقالب تا تارریاز اول پ
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 می ت193.ن گذاشته شدای سازمان بعهده آقاتیریسرپرستی و مد قرار داشت و از آن به بعد، شوراي 
چند از داخل کشور  ان برگشته وتنی ریآقاي قطب زاده که از دوستان خارج از کشور وي که به ا

آقاي محمد مجتهد شبستري و دو نفر : ي عبارت بودند ازدی شده بود که صاحبان پستهاي کللیتشک
 الملل و روابط نیی براي نظارت بر اسالمی بودن سازمان، امور بنیدفتر آقاي خم ر از گیروحانی د

از دوستان آقاي مهندس بازرگان و استاد  السادات سالمی ریعمومی را آقاي دکتر محمد باقر نص
 بی خدا پناهی، حبمی ناطقی، کرلین اسمعایر آقاایمابقی پستها در اخت. دانشگاه، بعهده داشت

 کرده هاي خارج از کشور و از دوستان آقاي لیکه همگی از تحص... ی، محمود فضلی نژاد، و میرح 
 که من آنها را ییانجمنهاي اسالمی در اروپا بودند، بود و تا جا  هیقطب زاده و اعضاي با سابقه اتحاد

نبوي در کار نبوده   نداشتند و منافقی به زعم آقاي نیمی شناسم، همگی آنها دل خوشی از مجاهد
کارشکنی هم براي قطع برنامه هاي عادي . ي را در دست داشته باشنددیکلاست که پستهاي 

 تیریا توسط مدمیکه با اخراج فله اي کارکنان متخصص صدا و سنیااال  سازمان در کار نبوده است 
برد و ناگهان ممکن نبود که   به رهبري آقاي نبوي، سازمان از کمبود متخصص رنج می دیجد

   . د حزب الهی عاري از کار پر کردمشاغل تخصصی را با افرا
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   فصل ششم 
  

  تعلل هاي عمدي در آزادي گروگان ها
 آزادي گروگانها را به مجلس واگذار کرد و گفت 58 اسفند 4ی در نیسرانجام آقاي خم

ند ری بگدیزاتی که در قبال آن باایامت ها و  دگان مردم است تا نسبت به آزادي گروگان نیابا نم«
مسئله   رسما ً کار خود را آغاز کرد و با وجودي که 1359مجلس در هفتم خرداد    1».ندری بگمیتصم

 و لعل تی آن را در دستور کار قرار نداد و با ل مجلس به مجلس واگذار شده بود ،هاگروگان 
 چهار شرط 1359ر وی شهر21   خیی در تارنیآقاي خم  که مجددا ً نیاکردن وقت گذرانی کرد ، تا 

   :براي آزادي گروگان ها اعالم کرد 
    باز پس دادن اموال شاه و خانواده اش -1 
   ان ری اهیا علکی لغو تمام ادعاهاي آمر-2 
   ان ریسی و نظامی در اایا به عدم مداخله سکی آمرنی تضم-3 
  2انریا)  هاي هیسرما( آزاد گذاشتن تمام اموال -4 

  
  چگونگی موجودیت چهار شرط

چهار شرط فوق را کارتر و مشاورانش تهیه کرده و به ترتیبی که در زیر مالحظه خواهید کرد ، در 
بر اساس اطالعات آقاي بنی صدر در کتاب سیر تحول سیاست . اختیار آقاي خمینی قرار دادند

آمریکا در ایران کتاب دوم گروگانگیري و اطالعات شخصی اینجانب و تایید مطلب توسط آقاي 
  ، آقاي طباطبائی را مامور کرد که با آمریکایی1359 طباطبائی ، آقاي خمینی در شهریور صادق

  .تماس حاصل کند و مستقیم به حل مسئله گروگان ها بپردازد
آقاي طباطبائی از طریق آلمانها به آمریکایی ها اطالع میدهد که آقاي خمینی آماده است که 

 .دمسئله گروگانها و آزادي آنها را حل کن

آمریکائیها .این اطالع از طریق گنشر وزیر خارجه وقت آلمان به کارتر و آمریکائیها داده میشود 
  میپرسند ، از کجا اطمینان حاصل کنیم که این بار مثل دفعات قبل نباشد؟

یط آزادي گروگانها را تعیین کنید تا د که براي حصول اطمینان ، شما شرابه آنها اطالع داده میدهن
  .مینی رسما آن را اعالم کندآقاي خ

کارتر و تیم مشاورانش چهار شرط فوق را از طریق آلمانی ها به آقاي طباطبائی اطالع میدهند و او 
          ، در پیامی 1359 شهریور 21متعاقب آن آقاي خمینی در . نیز آن را به آقاي خمینی میرساند
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 براي آزادي گروگانها اعالن کرد و آمریکایها به زائران بیت اهللا الحرام ، چهار شرط ذکر شده را
جلسه در آلمان تشکیل شد و آقاي طباطبائی از . مطمئن شدند که این بار غیر از دفعات قبل است 

  .جانب آقاي خمینی در آن شرکت کرد 
 آقاي –آقاي دکتر حسن رضائی در رابطه با سئوالی که از آقاي طباطبائی از طریق برادر زاده اش 

 در –الدین طباطبائی که دانشجوي دوره فوق لیسانس حقوق جزا در دانشگاه فرایبورگ است عماد 
  :رابطه با گروگانها و نقش ایشان کرده بود چنین پاسخ داده است 

اینجانب در جلسه اي که در رابطه با آزادي گروگانها و شرایط آن که با حضور کریستوفر وگنشر 
ل از اینکه وارد جلسه بشوم آنها فکر میکردند که یک حزب قب. تشکیل شده بود ، شرکت کردم 

وقتی دیدند که من با کت و شلوار و کراوات  شیک وارد . اللهی ریشو را مالقات خواهند کرد 
جلسه شدم ، بشدت متعجب شدند و دیدند که با یک آلمانی زبان شیک پوش مالقات کرده اند ، 

اما بعد از آن سریع حزب جمهوري . ها گذاشته شد بحث و گفتگو انجام گرفت و قرار و مدار 
  . اسالمی و دولت مرا دور زدند و حل مسئله را در دست گرفتند 

آقاي طباطبائی بعد از اینکه دور زده شده بود ، همان موقع در تهران به آقاي بنی صدر رئیس 
ذاکره با آمریکایها جمهور اطالع داد که آقاي خمینی وي را بدون اطالع ریاست جمهور ، مامور م

  .کرده است
بعد از دور زدن آقاي طباطبائی ، هیچیک از طرفین بروز ندادند که چگونه چهار شرط فوق 

  .موجودیت پیدا کرده است 
سپس حزب جمهوري اسالمی و مجلس از یکطرف با جمهوري خواهان به زد و بند پرداختند و از 

ث در مجلس و بعد از تصویب آن در مجلس با طرف دیگر همان چهار شرط ذکر شده را مبناي بح
دولت کارتر قرار دادند ، ولی چون بعلت زد و بند با جمهوري خواهان کار تصویب شرایط آزادي 
گروگانها را بتاخیر انداختند ، کارتر نیز بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوري ، ضربه خود را 

بعد مطالعه خواهید کرد ، از اجراي شروط ذکر شده به ایران وارد کرد و به شرحی که از این به 
 . خود داري ورزید 

ن امور خارجه ویسیتی خود مجلس و کمسیگی به آزادي گروگان ها که قاعدتا ً می بادیکار رس
ن وی که اعضاي کمسدیه هفت نفره واگذار گردژین وویکمس   کی به ،مجلس مورد بررسی قرار دهد

 هادي خامنه دیس اي،   علی خامنه دیدي، سزیعلی اکبر پرورش، محمد ن ایآقا: ه عبارت بود ازژیو
   3.نی های محمد موسوي خوئدیاي، محمد کاظم بجنوردي، ناطق نوري  و س
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ن و ویه از روحانژین وویرکمسگی که به جز آقاي پرورش، شش عضو دنیاجالب توجه 
که آقاي موسوي ه آنژیبه وجمهوري اسالمی است   چهار عضو آن رسما ً از شوراي مرکزي حزب 

عضو  سپس  ي و اشغال سفارت شرکت داشته است و ریی ها که خود در طرح گروگان گنیخوئ
ن ویسی کمنیاا بود، در کی ، در سفارت آمردانشجویان پیرو خط امامدائمی و فوق شوراي رهبري 

   .عهده دار است ن را ویسی نقش سخنگوي کمزیه نژیو
 شده براي آزادي گروگان ها، باز نییگی به چهار شرط تعدیه براي رسژین وویسیغم انتخاب کمریعل

ه خواهان استقالل و کی براي مردم و کسانری تأخنیا علت   می انداخت که قیمجلس آن را به تعو
 دیخواه شرحی که  که بعدا ً به نیاآزادي کشور بودند و احساس خطر می کردند قابل هضم نبود تا 

  .دیختن ها و تعلل کردن در کار معلوم گردخواند علت عقب اندا
ست ای بودن انتخابات رشیی و در پنی به هر حال، بعد از اعالم چهار شرط آقاي خم   

ش چهار ریا حاضر به پذکیآمر  جمهور سیرئ ، کارتر 1359 مهر ماه 30 خیا در تارکیجمهوري آمر
باز  نی عیر مورد شرط چهارم آن فت و دری، سه شرط آن را پذدیی گردنی شده آقاي خمنییشرط تع

ه اي را دیچیتی محاکمات طوالنی و پسیا باکیان گفت دادگاههاي آمرریشاه به ا گرداندن اموال 
     .انجام دهند

ا اظهار داشت کیجان تراتز سخنگوي وزارت امور خارجه آمر«طبق گزارش خبرگزاري فرانسه 
ت سیوي گفت مطمئن ن. به زودي آزاد شوندها  گروگان  وارند دی کشور امنیاسی در ایمحافل س

ی بر چه نیخم  اهللا تیي آشنهادیپا براي قبول چهار شرط کی در مورد آمادگی آمرییسخنان رجا
ی را نی اهللا خمتیي آشنهادیپ که کارتر و ماسکی سه شرط نیا تراتز افزود با ؟اساسی بنا شده است 

شاه مخلوع است می تواند مشکالتی به وجود  باز گرداندن ثروت  فته اند، شرط چهارم که ریپذ
   .آورد

کجا متمرکز شده  درمینمی دان ومیمقدار ثروت شاه مخلوع اطالعی نداروي گفت ازآنجا که از
ان ری براي باز گرداندن ثروت شاه مخلوع به ا،تراتز گفت  ،میان بفرستری آن را به امینمی توان،است

       4» .ه اي را انجام دهنددیچینی و پ محاکمات طوالدیا باکیدادگاه ها ي آمر
  

ست ایفت و در حالی که فقط چند روز به انتخابات رریو سرانجام کارتر چهار شرط را پذ
 نیا کرده و بددی خاصی پتیا اهمکیدر آمر گروگان ها  ا باقی مانده است، موضوع کیجمهوري آمر

طی مصاحبه اي  ا کیامور خارجه آمر ریادموند ماسکی وز«. فت ریعلت کارتر هر چهار شرط را پذ
 آزادي طی اجالس امروز مجلس شوراي اسالمی در باره شراجیمطبوعاتی گفت در انتظار نتا 

 و اگر مجلس میی را بررسی کرده انیاهللا خم  تی آطیتاکنون  شرا وي افزود . گروگان ها است
 5».دیا بوجود می آکیآمر ي  اضافی براي آزادي گروگان ها مشخص کند، مشکالتی براطیان شراریا
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ی میج» کیوزوین« شماره مجله نیرك به نقل از آخرویوید پرس از نتینا ویبنا به گزارش 
ی را براي آزادي گروگان ها نی اهللا خمتیشرط آ چهار  ان، ریم خصوصی به اایکارتر طی ارسال پ

کارتر  «نوشت  م را خوانده اند ، ای پ که متنیی هفته نامه به نقل از منابع اروپانیا  6» فته استریپذ
 اقتصادي میاز جمله لغو تحر. ان کرده استریاتی به اشنهادیپ در قبال آزادي گروگان ها نیهمچن

ا از کی آمرتی واشنگتن  و تهران، حمانیسی بایروابط س  دیصنعتی ، تجد و فروش لوازم نظامی و 
 یبهنوز جوا انی ریمی شود مقامات ا ا، گفته کیمر آهیان علریه اي براي بررسی اتهامات اتی کملیتشک
      7».ات نداده اندشنهادیپ نیابه 

جمهوري را باخت و آزادي  ست ای که کارتر انتخابات رنیاقدر لفت دادند، تا نیا مسئله را نیاچرا 
به دنبال . د کرده بودایست جمهوري ایان سوگند رگیست که رویگروگان ها زمانی به وقوع پ 

 اهللا منتظري در مورد تی آ.منتظري را می آورم  اهللا تی تعلل عمدي ابتدا نظر آنیا وي علل جستج
ی نیخم جمهوري کارتر در مالقاتی که با آقاي  ست این رایی پاکیحل مسئله گروگان ها به هنگام نزد

 کینزد ت ا داشکی مالقاتی با امام داشتم  زمانی که انتخابات آمرکیمن  ...«: دیداشته است می گو
 کیی می شد که که نی بشی و پدین می رسایکارتر رو به پا ست جمهوري ایمی شد، مدت زمان ر

وزي انقالب ریپ ی از عوامل کی، من به امام گفتم دیایا بر سر کار بکیآمر نفر از حزب جمهوري خواه 
ان به وجود آمد و ری در ا-نظام شاه   با فشار دموکرات ها بر -سی ای فضاي باز سکی بود که نیاما 

 است یب کارتر آدم خومیی نقش داشت من نمی خواهم بگولیفضا خ  نیاکارتر در به وجود آمدن 
ی میج(ی جون میج ن با خوشحالی می گفت ایی از زندانکی میهمان وقت که در زندان بود ولی ما 
ه نیاد زمجی انی همباالخره . میزندان آزاد می شو  و مشکالت حل می شود و ما از دیمی آ) کارتر

وزي ریپ ي کمتر به زی کنند و حداقل انقالب به سرعت و با خونرتیفعال وها بتوانند ریباعث شد که ن
 ، اگر در زمان میحل کن  گروگان ها را هی قضدی روز باکیان گفتم باالخره ما شیبرسد ، من  به ا

ا بهتر از جمهوري کیموکرات ها در آمرباالخره د. ی بهتر استلیبشود خ کارتر و با ابتکار خود ما حل 
شتر در آنها یبودي هی دارهاي هیسرما ند و کی نزدلیشتر با اسرائیبجمهوري خواه ها  خواه ها هستند، 

 مسئله کی نیا: گفتم » میخبر ندار  ما دییها که شما می گوبی غنیااز «امام گفتند . نفوذ دارند
 کی ، اگر می و مطابق منافعمان حرکت کنمی حساب کنای روي مسائل مختلف دندیواضحی است ما با 

 در زمان جمهوري میاست که تحت فشار مجبور شو  ها داده بشود بهتر از آن نیابه  زي ایامت
شکست بخورند و  مسئله دموکرات ها   نی ، ممکن است به خاطر هممی مسئله را حل کننیاخواهان 

ان مسئله را به مجلس شورا محول کرده بودند و در شید، که ظاهرا انیایجمهوري خواه ها سر کار ب
   8». نشده بودبیا تصوکیآمر مذاکره با  مجلس 



 
 

216

  
ات غیکه کارتر براي تبلنیانظر به  « دی رابطه می گونیامرحوم مهندس بازرگان در 

 مساعد طی مجددا ً شرا،گروگان ها داشت شدن  ست جمهوري عالقه فراوان  به آزاد ایانتخابات ر
طرف  م گشت و کارتر آمادگی خود را براي قبول چهار شرط محکم و معقول عنوان شده از فراه
 می تصم،اعالم نموده ولی تعصب ورزي هاي عناصر افراطی و تعلل هاي عمدي مجلس و دولت امام 

ا منتفی و کیموضوع به لحاظ دولت در حال خروج آمر انداخت که  ي و توافق را آنقدر عقب ریگ
شکسته و  موافقتنامه سر و دست   ای هینایسرانجام با قبول ب. دیاز آتوهاي برنده خالی گردان ریدست ا

 بهانه اگر نیا شده بودند، گروگان ها به ارزانترکیان و آمرری انیي ها که واسط بریدست پاچه الجزا
   10». داده شدندلیتحو   9طی شرانینبارترای به زمینگوئ 

  
اي مشروح به مجلس ضمن   در نامه1359 مرداد 27 خیرجه در تار امور خاریآقاي قطب زاده وز

 و عواقب ییاکیدر مورد نگهداري گروگان هاي آمر هاي آن   افکار عمومی جهان و دولت حیتوض
ست ایدوره ر ن ایپا  کرد که اگر قبل از شنهادیپسی آن براي جمهوري اسالمی  ایاقتصادي و س

گان ها آزاد شوند به نفع جمهوري اسالمی است و اال جمهوري کارتر و به دست دولت وي گرو
 است که آزادي گروگان ها به نیاست که کوشش آن ها هم هم خواهان  سروکار ما با جمهوري 

ا از کیاي که آمر  آیندهجنگ فرس عوارض «:  استری از نامه وي به قرار زییقسمت ها.  افتدریتأخ
دي با ایوهاي ما با سرعت زری نفی رابطه با تضعاد کرده است درجیا» بعث عراق« نوکرش قیطر

 سو و اثرات محاصره کیات نظامی از زی رفتن  امکانات و تجهلیو تحل کی دیبه فقدان لوازم  توجه 
 ایدر تمام  دن... ت سیانکار ن ر قابل گیما از سوي د اقتصادي غرب در کارخانه ها و کارگاه هاي 

به عنوان عنصر   ، می شوندریده در حال جاسوسی دستگلمات هاي جاسوسی که با مدارك زنپید
سی ای عنصر سکی سابقه ندارد که نیاخراج می گردند و تا به حال در روي زم سی نامطلوب ایس

 ما با جهان فعلی ادامه خواهد ییروایرو  لی دلنیمحکوم شده باشد و به هم حتی به عنوان جاسوس 
   :گفته استر نامه گی قطب زاده در بخش د 11» .فتای
 وجود ندارد نی کشور در روي زمکیحتی   آن است که تی المللی واقعنیاما از جهت انعکاس ب « 

 مخالفت  را بعضا ً به نیازندانی کردن  آن ها موافق باشد  ي و به خصوص ادامه ریکه با گروگان گ
ان الهه است که وی ددادگاه  نمونه آن نیطور خصوصی و بعضا ً علنی و عمومی عنوان کردند و بهتر 

 و قضات کشورهاي جهان سوم یبقضات کشورهاي غر ی از اقمارش، کیدر آن قاضی شوروي و 
کمتر  ان را ریا به اکی که تجاوزات آمرنیا نیآزادي گروگان ها رأي دادند و در ع باالتفاق به 

ر آن که ما گیه د نکت12».که محکوم نکند  بتواند ای است که محکوم نکرده باشد و ایکشوري در دن
 آینده در مبارزات انتخاباتی دور تیا براي موفقکیخواهان آمر  که حزب جمهوري میاطالع دار
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واضح است در  ا موکول شود و کیسخت می کوشد که حل مسئله گروگان ها به بعد از انتخابات آمر 
است حزب  مسئله حل شود ما در جهت خونیاموقع که   هر آینده صورتی تا چهار سال نیچن

      13».  میا عمل کرده اکیجمهوري خواه آمر
 مسئله گروگان ها چند دید بگذارنی که بعضی می گومیمی شنو«ن جالب است ای منیادر 

 14».د استنیآا را خوش کیجمهوري خواهان امر   همان نغمه اي است که نیار حل شود و گیماه د
می  ه جی نتنیدر مجموع چن«: ذکر می شود وقت آزادي گروگان ها متنیوي در رابطه با بهتر 
ر به گی منافع ما از سوي دنیسو و تأمکی آزادي گروگان ها از طی که اگر براي بررسی شرامیریگ 

 که میفراموش نکن.  وجود داردآینده ماه کیدر   فقط تیموقع  نیا میی مناسب هستتیدنبال موقع
   15». منافع اساسی ما استنیهدف اصلی ما تأم

 تا کارتر بر سر کار است گروگان ها را ،د زدایی از جلسات مجلس فرکی محمد منتظري هم در آقاي
   .شد   دیان خواهگی و گر نه دچار ردیآزاد کن

  
    انگیمعامله با دسته ر

ی و نامه نی اهللا منتظري به آقاي خمتی آتوسط با امعان نظر در مورد مطلب ذکر شده    
مطلب مرحوم مهندس بازرگان در رابطه با  و   59 مرداد 27 خیار تدرمرحوم قطب زاده به مجلس 

باقی نمی  ي و صحبت آقاي محمد منتظري در مجلس جاي شک و شبهه اي ریحل مسئله گروگان گ
سته باشد که مجلس کار بررسی وآزادي ویان بوقوع پگی معامله اي با دسته رتسیبامی گذارد که  

ها و نیا.  انداختقی به تعو 16تعلل هاي عمدي ري کارتر با جمهو ست ایگروگان ها را در زمان ر
 تیحکا ان گیي با گروه رارسر ا از وجود ییري که به دنبال خواهد آمد، همه نشانه هاگی دبمطال

 براي آزادي طی شرانی زمانی که بهتر درحزب جمهوري اسالمی، که دولت و مجلس ونندمی ک
 نیا  و عمدا ً مجلس بههحل مسئله تعلل بخرج داد ، در دبو هبدست کارتر بوجود آمد گروگان ها 

    .است همسئله نمی پرداخت
 دولت و -دسته اش  و  زعماي قوم آقاي بهشتی و دارمیعاقالنه است که بگوئریانه و غهیی سفلیخ

ی ساده لی که خنیا ایند و دی تعلل می ورزنیچن   نیاند که دیی نمی فهمنی و آقاي خم-مجلس 
   . گونه عمل کردندنیای شیند و به علت ساده اند بودشیاند

  
تی سیست جمهوري باای حل معما را در انتخاب آقاي بنی صدر به ردیجانب کلنیابه نظر 

 که مشخص شد که نیاجمهوري و بعد از  ست ایر بعد از انتخاب آقاي بنی صدر به . جستجو کرد
وي به   لی تبدایکرد ، در خط حذف و  لی نمی شود به عاملشان تبدیی آقاي رجاریان را نظشیا

 با خود زیی را ننی راه آقاي خمنیاامضاء گام برداشتند و قدم به قدم سعی کردند که در   نیماش
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 از قرائن و میخارجی ها مراجعه کن که به اسناد و مدارك نیاهمراه و همگام سازند، لذا بدون 
معامله اي انجام   حزب جمهوري خواه نیعیان گیتی با دارودسته رسیاست که می بادیشواهد پ

ته شده و بحران که خط استبداد با خط آزادي در تقابل خیروزها در آن جو برانگ آن . گرفته باشد
کسب که جامعه را از هدف اصلی   ،ه می شددیدر کشور آفر  هر روز  حادثه اي کههمه جانبه بود و
 زی برانگتی حساس واحساسی را به کارهاي بود باز می داشت و وي ل خود و کشورآزادي و استقال

نی عی» 18تاتوري ملیکید «ای و  » 17تاتوري صلحاکید«وان ریساخت تا مانع و رادعی براي پ دار می او
   .کردن تمامی ارکان قدرت باقی  نماند ، جهت قبضه حزب جمهوري اسالمی و 19بهشتی آقاي 

  
 قوم به نی تا آن زمان در ذهن کمبلکی خاص خودریی با زنیآقاي خم نکهیا با توجه به

 سیت است و نه تأسقیحق و  افتاده بود که وي به دنبال حق ،ت سیجا ننیای که  جاي بحث آن لیدال
 با استادي خاصی و با مخفی شدن پشت کوه زی آقاي بهشتی ننی همچن ونی در لباس ددیقدرت جد

 پته را به آب می دادند و یین باهنر و رجاای اما آقا،باقی می گذاشت   سر نخ   ی، کمتر از خودنیخم
   .ا ً آشکار می ساختند بیهدف اصلی را تقر

، بعد از انقعاد قرار داد اسارت بار حزب جمهوري اسالمی آقاي دکتر محمد جواد باهنراز مؤسسان
 ان حل شده استری که مسئله به نفع انیادراثبات   شیشرکا ه آقاي بهزاد نبوي و لی وس بهریالجزا
را  مسئله گروگان ها   ماه قبل 5 امام حدود ، شده بودریی هم دلیمسئله عودت گروگان ها خ«: گفت

 جاسوسان به مجلس، به آن معنی نبود که نیابه مجلس واگذار کرده بودند و واگذاري سرنوشت 
د ات متخذه را اجرا کند و در حدومیموظف شد که تصم  مجلس میبعد از تصم نجامد و ایبه طول ب

ا التزامی کیآمر  دولت ای سئوا ل که آنیا وي در پاسخ به   20». کار بوده استنیا روز هم مشغول 70
دولت   هینایا بکیآمر« اظهار داشت ری خای گذاشته ریهم در مورد اجراي تعهدات خود به کشور الجزا

 اللملی هم پخش نیان می باشد امضاء کرده و درسطح بریتعهدات در مقابل ا  را که اجراي ریالجزا
 گونه چیعملی نشود، ما ه  تبادل قراردادها نیاحال اگر . است ا کی تعهدات آمرنیاشده است و 

قرادادي  . میحساب کن  روي آنها می را نمی توانایسی در سطح دنایرابطه اقتصادي، بازرگانی، س
      21» .ن کامل آن می باشدایثالثی هم در جر امضاء شده و کشور 

  
اوال ً وقتی مسئله گروگان ها به : جا به چند نکته مهم اذعان می کندنیاباهنر در آقاي 

 شده بود و به قول ریانجامد، اما آزادي آنها د  معنی نبود که به طول نیا به دیگرد مجلس واگذار 
 به ای گروگان ها مشخص کرده بود و  ی براي آزادي نی چهار شرطی که آقاي خمبیوي براي تصو

 انجام تیتی به فورسی داشته و می باتیی بر همه اشان والنی که آقاي خمنیادشان نظر به قول خو
   .داده است  مجلس آن را هفتاد روز طول  د، ریپذ
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ی براي اجراي آن وجود نی تضمچیان سرباز زند، هریا از تعهدات خود در قبال اکیا ًً اگر آمرینثا
ن کامل آن می ایاست و کشور ثالثی هم درجر ه شد قراردادي امضاء  «دیندارد و تنها می گو

گفتند که  ست جمهور می ای ماه قبل که همه به جزرکی چگونه است که تا . و بسنی هم 22».باشد
، هینای بار بری رأي  دادند و به قول مرحوم بازرگان زرییتی محاکمه شوند به ناگاه تغسیجاسوسان با 

 ضمانت چی که به قول آقاي  باهنر ه23ي هاریالجزا  دست پاچه موافقتنامه سرو دست شکسته و 
است ؟  ه کاسه می نریز د کاسه اي نی زبانی نمی گویب خود به زبان ای آ؟ نداشته رفته اند ییاجرا

 حزب جمهوري اسالمی ي را نمی کرد، حال که با پشتوانهری که تصور پست نخست وزییآقاي رجا
 ریمهوري مبنی بر معرفی وي به مجلس به عنوان نخست وزست جایر با محاسبه غلط  و شرکاء آن و 

می از خود بروز دهد، آشکار  تی سیکه نمی با  زده است، عالئمی را هیي تکریبر کرسی نخست وز
   .زدسا
  

رك در مصاحبه اش ویوی به هنگام بازگشت از نییاري ها، آقاي رجازبنا به گزارش خبرگ
ی را براي آزادي گروگان هاي نی اهللا خمتیآ شرط  چهار ا کیمعتقد است که آمر«: عنوان کرده که

 وي نیهمچن   24».ي کندری گمی تصمدید، اما در مورد سرنوشت آنها مجلس باری می پذییاکیآمر
 25».می بدست آورده امیي می خواستریی را که از گروگان گجیما تا کنون نتا«: اظهار داشته است 

مصاحبه با خبرگزاري پارس در مورد مسئله گروگان ها   در 59مهر ماه   30 خی در تارییآقاي رجا
 ییرجا . میکن ا دنبال می کیانتخابات آمر ه جیمسئله گروگان ها را بدون توجه به نت«: هار داشتاظ

وجه چیا به هکیآمر«: ا گفتکی گروگان ها براي دولت و ملت آمرتی مصاحبه در مورد اهمنیادر 
و فقط به دنبال منافع خود در منطقه می گردد و اگر الزم باشد  دلش براي گروگان ها نسوخته  

کردم تا به هر  رك سعی ویوی من در سفرم به ننیابنابر گروگان ها را براي جنگ بهانه می کند 
آنها، دولت  ا روشن کنم تا آنها بفهمند که بر خالف کی مسئله را براي مردم آمرنیا شده بیترت
ت و اگر گاهی هم براي آزادي آنها فشار می آورد سیگروگان ها ن دي ا جدا ً حاضر به آزاکیآمر

بررسی و اعالم   افزود که مجلس شوراي اسالمی براي ییرجا. انسانی سی دارد نه ایفقط جنبه س
مسئله که مثال ً اگر آنها آزاد   نیاعی خود را طی خواهد کرد و به یب گروگان ها روال ططیشرا

      26».وز می شود کاري نخواهد داشتریان در انتخابات پگیر آزاد نشوند شوند کارتر و اگر آنها 
  

ی نیان و آقاي خمری می کند که به دولت ا را اظهاراتینی درست زمانی چنییآقاي رجا
ش ریآزادي گروگان ها، حاضر به پذ ازاي  ا، در کیاطالع داده شده است که کارتر و دولت آمر

ا سوخته است که کی دلش به حال ملت آمرییحاال آقاي رجاو . ی استنیچهار شرط آقاي خم
سی دارد و نه ایجنبه س«ا آزادي گروگان ها کیبه آنها بفهماند که براي آمر کوشش می کند  
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     27».انسانی
ان انتخاب گی رایت که کارتر سیمهم ن  که براي ما دی آشکارا می گویی مصاحبه آقاي رجانیادر 

د، به نوعی به مجلس امر می کند و از طرف نیر می بایاخت  دیه مجلس را در  کنیاشود و لذا نظر به 
نخواهد داشت و   آزادي گروگان ها طیی در بررسی اعالم شرالیمجلس تعج: دیمجلس می گو 

سازمان ملل که واسطه   کل ری دبمیها، کورت والدهانیا عالوه بر  28.عی خود را طی می کندیبروال ط
، دوبار با 59 مهرماه 26رك، روز شنبه ویویان بوده است ، در نریا و دولت اکیر جمهور آمسی رئنیب

ش چهار شرط ریم کارتر مبنی بر پذای و پ29ار و مذاکراه داشته استدی درینخست وز  یئآقاي رجا
ا را به وي رسانده کیست جمهوري آمرایانتخابات ر ی براي آزادي گروگانها، قبل از نیآقاي خم

   .است
   :دی، می گویئ به آقاي رجامیار اول کورت والدهادیدر د

، گفتند عالقمند به حل مسائل هستند و گفتند هر دی می آورفیا متوجه شد شما تشرکیدولت آمر« 
 ه مسائل را بنیاقبول کنند و از من خواسته اند که شخصا ً   ندچهار شرطی را که امام گفته اند حاضر

د که با یتسیعالقمند ن ر مجلس باشد، ولی چون شما ایاست در اخت ممکن نیاالبته . عرض شما برسانم
ي شنهادیپ اجراي چهار شرط ۀ که نحودیی را مأمور کنکی، ممکن است دی ها صحبت کنییا کیآمر

   .گرفته وارد مذاکره بشود امام را برعهده 
ولت سعی می  مجلس هنوز نظر خود را نداده است ولی من بعنوان ددیهمانطور که می دان: یئرجا

  30 » .را بکنم  فرصت اقدامات الزم نیاولکنم که در 
 سازمان ملل تیان در شوراي امنشی که بعد از سخنرانی ایئ با آقاي رجامیار دوم کورت والدهادید

   . می پرسدیئآقاي رجا  کل سازمان از رید، دبریانجام می پذ
 را طی؟ اگر شرادی دارییاکیقامات آمرري براي مذاکره با مای شما اختای آری آقاي نخست وز-س« 

   دارد؟یئ چه ضمانت اجراایقبول کردند آ
ژه که یات آنها صد در صد اجراء خواهد شد به ومیتصم. پارلمان و دولت، منتخب مردم هستند: ج

   .است  برخوردار زی کامل ندییمجلس از تأ
   بود؟ مجلس عذرخواهی خواهد طیی از شراکی که دی بگوئدی می توانای آ-س
 شرط را آن نیاا گفته اند بنظر من کی که افراد مسئول در دولت آمریب گذشت زمان و مطال-ج

ورد و به نظر ما آنقدر روشن است ایآنرا روي کاغذ ب ا کی دولت آمردیچنان عملی کرده که فقط با
می تواند به بلکه   شده است طی شراری شرط بعلت انسانی بودنش نه تنها ساده تر از سانیاکه اجراي 

ی از مراحل توبه که کی تلقی شود و به اعتقاد ما آیندهي از تجاوز در ری قدم براي جلوگکیعنوان 
   .، تلقی خواهد شد با شد می تواندزیمعنوي هر دولت ن  تکامل ۀنشان دهند

ا قبول شود گروگانها قبل از انتخابات کی از طرف دولت آمرطی حرفها اگر شرانیا با همه ای آ-س
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    جمهوري آزاد خواهند شد؟سیرئ
 و نه میا ما بدنبال حل مسأله گروگانها هستریز. تسیا مطرح نکی براي مردم ما انتخابات آمر-ج

 که اگر مجلس هر لحظه که بگمانم چندان دور میبگو  جمهوري ولی می توانم سیانتخابات رئ
    31 ». استان مسأله قطعیرینخواهد بود، نظرش را اعالم کند، از نظر دولت ا

 کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل کی، در تی پس از سخنرانی در شوراي امنیئآقاي رجا
   : سئوال شدیئاز آقاي رجا. داد شرکت کرد و به سئوال خبرنگاران پاسخ 

   ؟دیری را بگلی وسانیا که دی شما سعی می کنایا دارد آکین دالر اسلحه در آمروی مل400ان ری ا-س« 
ه بارها اعالم کیهمانطور. دي داردایا به کشور ما تعهدات و بدهی زکیآمر.  مسئله مهم استنیا -ج

 لی وسانیازمند به ای و خود را اصوال ً نمیتانک ادامه نمی ده  ایکرده ما جنگ را به اتکاي هواپپما 
ا کیاگر آمر. اد دمیخواه ا و تانک به جنگ ادامه می با هواپمیری را بگلی وسانیاهرگاه . مینمی دان

 جنگ را تا نابودي یی ولو ابتدامیندهد که نخواهد داد ما به اتکاي به اسلحه اي که خود می ساز
  32» . دادمیخواه کامل دشمن ادامه 

 ها چند بار تکرار کرده اند، در صورت ییاکیآمر: که نیا دارد زیخوشمزه تر از همه که جاي تأسف ن
ش چهار شرط، اسلحه هاي ریست جمهوري عالوه بر پذایر  آزادي گروگانها قبل از انتخابات

گفتگوي . دهند  که آنها نمی دی مرتب می گویئآقاي رجا. می می دهلیاري شده را هم تحودیخر
 به خبرنگاران در مورد گرفتن اسلحه هاي یئ و پاسخ آقاي رجامی با کورت والدهایئآقاي رجا

واهان در مورد آزادي خیه زد و بند پنهانی با جمهوراز آن دارد ک  تیا ً حکاقیاري شده، دقدیخر
ان و گیاز زد و بند با دسته ر  تی آشکارا اظهار نظر کردن حکانیچننیاو . گروگانها انجام گرفته است
   .  اولوالبصارایفعتبر و   نمی کند ؟ ییاکیحزب جمهوري خواه آمر

  
  انگیله با رمکشف معا

ك و اسنادي را در رابطه با مسئله آزادي گروگان  که خارجی ها چه مدارنیاصرفنظر از 
ا دیتوجه به اسناد ي که همان زمان در تهران انتشار پ  با  وانتشار داده اند ان گیها و معامله با دسته ر

   .شود آشکار می   ییهازی ها چه چنیا از خالل مینی تا ببمیکرده بود مسئله را دنبال می کن
  

   می داردگان پرده بریکارتر از طرح ر
. وز می گرداندرید که آزادي گروگان ها کارتر را در انتخابات پنیسی می گوایناظران س

 به آزادي گروگان ها دیا امکیمقامات رسمی آمر  ر گی و ددی درحالی که کاخ سف-رتی رو–واشنگتن «
بررسی قرار    آزادي گروگان ها را مورد طیشرا) فردا(شنبه کیدارند و مجلس اسالمی قرار است روز 

   ا محسوب کیسی اظهار می دارند آزادي گروگان ها عامل مهمی در انتخابات آمرایدهد منابع س
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      33».هم اکنون در مبارزات انتخاباتی عقب تر است می شود کارتر که  وزي ریمی شود و باعث پ
 علنی ریه در باره آزادي گروگان ها جلسه غژین وویسیمجلس شوراي اسالمی جهت بررسی کم

     34. دادلیتشک
طبق «. ان براي آزادي گروگان ها پرده بر می داردگیمخفی ر  بار از طرح نیاولکارتر براي 

پخش کود «را به   جمهوري خواهان ، نطق انتخاباتیکی د پرس از واشنگتن کارتر در تیناویگزارش 
 یبکود اس  انتخابات  کارتر گفت جمهوري خواهان عادت دارند درست قبل از.متهم کرد» یباس

   .»درست مثل کارتر«در جواب او گفت  ان هم در کلمبوس گیر. پخش کنند
سون کیان را براي آزادي گروگان ها به طرح هاي مخفی نگی طرح هاي مخفی رنیکارتر همچن
.  طرح ها مطلع نشده استنیاگفت هنوز هم کسی از  کرد و   هی تشب1968نام در سال تیطی جنگ و

کرده  ي معرفی ریگ ست غلطی که داشته مسئول گروگان ایسته کارتر را به خاطر سویان پگیر
 بر 2001ست جمهوري خود در سال ای روز رنیدر نخست) پسر( علت جرج بوش نیو به هم  35».است

مربوط به سازش بر سر گروگان ها را ممنوع اعالم کرده و  انتشار اسناد  اساس سندي که امضاء کرده 
       36. سردولتی خوانده استکینان آن را همچ

ا باقی نمانده است، مجلس شوراي اسالمی کیست جمهوري آمرای روز به انتخابات ر5در حالی که 
 تی از اکثرلیگروگان ها را بررسی و اعالم کند، بدل آزادي   طی شرا59 آبان 8که قرار بود پنجشنبه 
مجلس   بیو تصو دگان مجلس نیاده اي از نمبه درخواست ع. دی اعالم نگردطیانداختن جلسه، شرا
گزارش کار ) 59آبان 4( شنبه کیگی به مسئله گروگان ها روز دیه رسژین وویسیشوراي اسالمی کم

    37. شده بود ارائه کردلیتشک  علنی ریجلسه که غ  کیخود را در 
 و گفتگو  گزارش بحثنیا علنی در مورد ری جلسه غنی گزارش در چندنیامجلس از استماع « 

در ) 59 آبان 8پنجشنبه (آزادي گروگان ها قرار بود امروز   الزم براي طیبحث و شرا ه جیکرده و نت
 نمی دانستند دیفعلی مف  طیگروگان ها را در شرا  هیدگان قضنیاولی عده اي از نم. جلسه مطرح شود

 را براي بررسی  نفر180نی عی الزم تی با عدم شرکت خود در جلسه، مجلس اکثرلی دلنیو بد
     38».نکرد ا دیگروگان ها پ 

 طیدگانی که موافق مطرح شدن گروگان ها در شرانیانم«ان هیو بنا به گزارش خبرنگار پارلمانی ک
ست ای روي داشتن انتخابات رشیحساس فعلی و در پ  طیمعقتدند با توجه به شرا فعلی هستند 
 دانشجویان پیرو خط امامي توسط ریگ ز گروگان  نوامبر که مصادف با سالرو4ا در کیجمهوري آمر

 نیاا و جناح دموکرات ها کسب کرد چه امکان کیشتري را می توان از آمریبزات ایمی باشد امت 
ه را از دست ژی وتی موقعنیاان ریا اکیست جمهوري آمرایر انتخابات  ن ایوجود دارد که پس از پا

   39».بدهد
 کرده است لیا توسط عراق بر ما تحمکی با توجه به جنگی که آمردر مقابل جناح مخالف معتقدند«و 
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ه به ژیز وای امتکیا دادن کیست جمهوري آمرایانتخابات ر  لیدل مطرح کردن مسئله گروگان ها به 
 نیا در نیهمچن ندارند و   فرقی با هم چی هتیا می باشد که در نهاکی جناح از قدرت هاي آمرکی

 40».ان از موضع ضعف حرکت می کندری القا خواهد شد که انی چنای در اذهان عمومی دنطیشرا
 چند روزه براي آزادي گروگان ها در نیای که مجلس در طیمورد شرا ان در هیپارلمانی ک خبرنگار 

آزادي گروگان ها همان  ان براي ری اطی شراهیپا اساس و «نظر گرفته است کسب اطالع کرد که 
ا، کیآمر ان در بانک هاي ریاز جمله در مورد آزاد کردن اموال ا.. .ی است نیچهار شرط امام خم

رد دالر ایلی م21ا بلوکه شده است کیه ارزي که در بانک هاي آمرریدالر ذخ رد ایلی م8ان به جزریا
 مطالبات ری سانیشود و همچن  روشن شیتی جاسیگردان دارد که با  به نام تنخواه یب در حسازین
فت نموده است و ایشاه  در ا پول آنها را در زمان  کیکی که آمردیها و قطعات ان بعالوه سالح ریا
       41». داده  شودلیتحو ان ریتی به اسیبا

ا کیآنچه که خبرگزاري ها در مورد گروگان ها مطرح می کنند به نظر می رسد که آمر«ولی 
 شرط آزادي گروگان ها تا نیااما لزوم اجراي  . دریبپذ ان  را براي آزادي گروگان ها ری اطیشرا

     42».ا می باشدکیست جمهوري آمرای انتخابات رخیقبل از تار
 8 داشته در روز پنجشنبه تیآقاي هاشمی رفسنجانی برآن حاکم  انداختن مجلس که تی از اکثرایآ

 عییبمجلس روال ط«  لو رفته است که ییزبان آقاي رجا ت که از سی نیب در رابطه با مطل59آبان 
ان در گینشوند ر  مسئله که اگر آنها آزاد شوند کارتر و اگر آزاد نیاخود را طی خواهد کرد و به 

 نمی رساند که مجلس در یی به تنهانیا ای و آ43».کاري نخواهد داشت وز می شود ریانتخابات پ
کرده است ؟ عده اي که  رفسنجانی و حزب جمهوري و دولت عمل  جهت خواست آقاي هاشمی 

پس کسانی که . شده اند فق بحث آزادي گروگان ها بوده اند که قطعا ً در مجلس حاضر می موا
 دی فعلی مفطیهستند که مطرح کردن مسئله آزادي گروگان ها را در شرا حاضر نشده اند کسانی 

  آبان آن را11نی در عیبعد،   روز سه آمده که همانها در شیناگهان چه حادثه اي پ نمی دانسته اند، 
 آبان طرح 11ت که وقتی در سیعلت آن ن  و همه در مجلس حاضر شده اند ؟ اند  دادهصی تشخدیمف

ان به گی داده درست زمانی است که مسئله انتخابات طبق توافق با دسته رصیتشخ  دیمسئله را مف
  سود وي تمام شده است ؟ 

ه اند که دیبط بوده و نمی فهم انداخته اند، مختیدگانی که مجلس را از اکثرنیا که نممیاگر بگوئ
 صورت الزم نیاق بوده اند که در ایاند بر همان س شده   روز بعد هم که حاضر سهچکار می کنند و 

ب به نجانیا که  را  یمطلبکمی عقب تر . ري می رفتندگیمی آمده به جاي رفتن به مجلس به جاي د
   .ورده خواهد شد  رابطه آنیا در ام ه و ناظر به مسئله بودهدیگوش خود شن

  
 داده لیان تحوریکی به ادیی کارتر اعالم کرد به محض آزادي گروگان ها لوازم میج
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 انتخاباتی خود بیبا رق ) 59 آبان 6(  شنبه  نی که سه ویزیی کارتر در مباحثه تلومیج«خواهد شد  
ش داده بود به ان قبال ً سفارریا لوازم نظامی که اکیداشت گفت به محض آزادي گروگان ها، آمر

 مین دالر ارزش دارد  در رژوی مل400 سالح ها و لوازم مذکور که  44».کشور ارسال می دارد  نیا 
ان به دستور کارتر ممنوع ریگذشته ارسال آن به ا  هیژانو اما در . اري شده بوددیشاه مخلوع خر

   .شد
ئوال که در صورت آزادي گروگان ها با  سنیا در رابطه با 59 مهر ماه 30 خی در تارزیکارتر قبال ً ن   
اما .  کاري انجام دهم نیمن فکر نمی کنم  چن«گفته بود   نه ای  داشت دیان تجارت نظامی خواهریا

 می لیتحو به آنها  اري کرده بود دیان قبال ً خرری نظامی را که الیاگر گروگان ها آزاد شوند وسا
لوازم نظامی که در زمان جنگ سال راوگان ها مانع  گرنان با آزاد نکردنیانه تنها   45».دهم 
  در کهيا ییی و طالخی فرصت تارکیبود شدند، بلکه  از نان شب   ی براي کشور ضروري تر لیتحم

   ؟  ت سیبه کشور ن نت ای خیی به تنهانیا ای از دست دادند و آزی را نبود  آمدهشیان پریجهت منافع ا
  

   م دیآنچه که من شن
 در محل ستاد مشترك ارتش جمهوري 59 آبان 9 دفاع بعد از ظهر جمعه شوراي عالی

   .داده بود  جلسه لیتشک واقع در چهارراه عباس آباد تهران 
س جمهور و فرمانده ئی ابوالحسن بنی صدر ردیست دکتر سای جلسه شوراي عالی دفاع به رنیششم« 

 مجلس سیسالم هاشمی رفسنجانی رئ و حجت االرینخست وز   ییکل قوا و با حضور محمد علی رجا
شوراي عالی دفاع،   دگان امام در نیاشوراي اسالمی، حجت االسالم خامنه اي و دکتر چمران نم

س ستاد مشترك ارتش جمهوري ئی رنیسار فالحی جانشمی مجلس و تنمایندهعلی اکبر پرورش 
 فرمانده سپاه ییتضی رضا، مرییوي هواری دفاع و فرمانده نریفکوري وز  ان، سرهنگ ریاسالمی ا

   46». جلسه دادلیتشکدفاع   پاسداران و حجت االسالم محمد منتظري اعضاي شوراي عالی 
ستاد (جانب عصر روز جمعه براي انجام مذاکره اي با آقاي بنی صدر به محل شوراي عالی دفاع نیا

من با . و مذاکره بودند شده بود و مشغول گفتگو لیتشک جلسه  م دیرفتم وقتی  به آنجا رس) مشترك
 جلسه نشسته لیتشک ونی محل ریب  خانه ستاد و مسئول تلفن آنجا، در اتاق رین دبایتنی چند از آشنا

ار و گفتگو دین جلسه با آقاي بنی صدر دای تا پس از پام و منتظر بودمی و با هم گفتگو می کردمیبود
تلفن از . سئول تلفن گوشی را برداشتم.  شدتلفن  از خارج به آنجاصیو ب  صی حنیا در . کنم 

همه جا تلفن زده ام و گفته اند که  گفت به  رك و پشت خط آقاي شمس اردکانی بود که می ویوین
چی گفت بله آقاي هاشمی تلفن.  جلسه شوراي عالی دفاع استآقاي هاشمی در ستاد مشترك در

س اردکانی گفت لطفا ً به آقاي آقاي شم. جلسه است و مشغول مذاکره و بحث هستند در  فعال ً 
   .ان گفتگو کنم شیا با   کار فوري دارم و الزم است چند لحظه دییهاشمی بفرما
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آقاي هاشمی . چی، تلفن را گذاشت و به اتاق محل جلسه رفت و به آقاي هاشمی اطالع دادتلفن
 که یبو من از جوا.  میدیبه خود مکالمه را می شن   خود میون و ما هم که آنجا نشسته بودریآمد ب

آنجا به    که ما در دی آقاي شمس اردکانی پرس،آقاي هاشمی به شمس اردکانی داد به مسئله پی بردم
 را از دست داده بود و تی که جلسه قبلی اکثرنیا و آنها از می بدهیب و چه جوامیآنها چه بگوئ

آقاي هاشمی  . می آنها چه بگوئحال ما به. و گله می کنند هستند   نشده است ناراحت بی تصوطیشرا
 که مجلس دیبده ان نیاطم  و صد در صد به آنها دی نگران نباشچی مضمون گفت، شما هنیا به بیقر

دگان در نیات و نمسی جاي نگرانی نچی خواهد کرد و هبی را تصوطیشنبه خود، شراکیدر جلسه 
 مکالمه کوتاه آقاي هاشمی به نیا از وپس. دیو مدارهاي خود عمل کن شما به قرا  ر ما هستند و ایاخت

کوتاه استنباط کردم که   مکالمه نیااز   و من میدی و خندمیجلسه بازگشت و ماها به هم نگاهی کرد
 تی ها گذاشته شده است و جلسه قبلی مجلس را بطور عمد از اکثرییاکیقرار و مدارها با آمر

ا ً وقتی در جلسه روز ینت را از دست بدهد و ثاش فرصبیمقابل رق اند تا اوال ً کارتر در  انداخته 
 شود، بیگروگان ها تصو  آزادي طی، شرا استمانده  که فقط دو روز به انتخابات 59 آبان 11شنبه کی
و . است ون آمده ریر کار از کار گذشته است و زمان از دست کارتر براي استفاده انتخاباتی بگید
   . اندهدیخواسته هاي خود رس  به زیها ننیا

  
    آزادي گروگان هاطی شرابیتصو

 ماده اي 4 جلسه علنی طرح کی در 59 آبان 11شنبه کی خیمجلس شوراي اسالمی در تار
 نیا قبل از    47. کردبی آراء تصوتیرا با اکثر ها  گی به مسئله آزادي گروگان دیه رسژین وویسیکم

 نماینده  یئان آقاي محمد خزا از سخنیی مجلس آورده شود، قسمت هایبیکه چهار ماده تصو
در جامعه چند مسئله مطرح «:  آورده می شود ریرشت که پرده از بعضی از مسائل بر می دارد در ز 

 به دو روز مانده به دیمسئله گروگان ها را لفت داد تا رس قدر نیا که چرا مجلس نیااول . است
عادي کار مجلس  ش روال لینها دل شدن مسئله تری که دمیمن  به همه می گو. انتخابات کارتر

     48».بود 
 طور وانمود کرده اند که مسئله نیا ایجاست که در دننیامسئله «:  آقاي خزاعی اضافه می کند  

: ات بر سه محور بوده استغیتبل. زانو در آورده است را به   افراد نی تریبي حتی انقالریگروگان گ
ا کیآمر که   یی مطلب که نفی قراردادها نیاوه دادن  جل-2ان از گروگان ها ری خسته شدن ا-1

ا قرارداد بسته کیان با آمرری طور وانمود شده که انیا -3ان انجام دهد ریموظف است در قبال ا
     49».است

جامعه، از آن بو برده و مطرح شده بود، در مقام نفی آنها سخن گفته  آقاي خزاعی به آنچه که 
   آزادي گروگان ها  جلس در مسئله  لفت دادن عمدي م-1. است
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ه آزاد کردن لوازم نظامی ژیبو(ا موظف به انجام آن بود کی نفی تعهداتی که آمرای چشم پوشی و -2 
   )  پرداخته بود ان قبال ً پول آنها را ریکی که ادیو 

 دومی به که مطلب اولی و) انگینی وارد معامله شدن با دسته رعی( ها ییاکیقراداد با آمربستن  -3 
نی خسته شدن از گروگان عیفته است و سومی ریانجام پذ ان گیر خاطر معامله اي است که با دسته 

افتادنش از پرده  ترس برون  ن است که از ایانگیواهان و رخی به خاطر رو شدن معامله با جمهورزیها ن
هر کدام از . ا گذاشته شدته کردند امضاء و به اجرکی و دلیدستپاچه شده و آنچه را که به آنان تحم

    .می آزادي گروگان ها می پردازطیبحث خواهد شد و فعال ً به شرا در جاي خود   موارد، نیا
  

    آزادي گروگان هاطیشرا
ی نیگی به مسئله آزادي گروگان ها چهار شرط ارائه شده آقاي خمدیه رسژین وویسیکم

 11ن آقاي موسوي خوئنی ها در جلسه ویسیکم   کرده بود توسط مخبر بی تصوریرا که به صورت ز
       50.دی مجلس رسبی آراء به تصوتیه و با اکثردی مجلس قرائت گرد59آبان 

ان دخالت هاي گوناگون ریا در گذشته همواره در امور داخلی اکی از آنجا که دولت آمر-1« 
گونه دخالت چیس ه پنیا که از دی نمانیتضم   تعهد دهد و دیسی و نظامی کرده است لذا باایس

   .دیان ننماریسی و نظامی در امور جمهوري اسالمی اای سمی مستقری و غمیمستق
 اموال و هی ها و کلهی سرمانیار قرار دادن ایان و در اختری هاي اهی آزاد گذاشتن تمام سرما-2 

 کشورها به ریاا در سکی اتباع آمرایمتعلق به دولت و  مؤسسات   ایا و کیان چه در آمرری هاي ایئدارا
آن استفاده کند و  ی که بخواهد از تیفیان بتواند به هر کرینحوي که دولت جمهوري اسالمی ا

ان ریاي اهیا و دستورات پس ازآن مبنی بر انسداد دارائکیس جمهوري آمرئی ر1358 آبان 23دستور  
 روابط مالی فی هیکل آبان در مورد 23 عادي قبل از طیشرا گردد و بازگشت به  ن اعالم کیکان لم 

اقدامات الزم   هیانجام شده و انجام کل  تهاجم هاي لی دستوراز قبنیا و رفع اثرات ناشی از نیماب
ا جهت ابطال و الغاء و احکام صادره از طرف  کی جمهوري آمرسیحقوقی و اداري از طرف رئ

 ها در قبال هر یئ دارانیا قی و تحرك و انتقال دقتی امننیتضم ا و کیدادسراها و دادگاههاي آمر 
   .اکی در کشور آمرییاکی آمرری و غییاکیآمر ی و حقوقی قیگونه اقدام اشخاص حق

 هیان و انجام کلری جمهوري اسالمی اهیات و اقدامات اقتصادي و مالی علمی تصمهی لغو و ابطال کل-3 
ا و مؤسسات و کیابطال تمامی ادعاهاي دولت آمر لغو و  اقدامات اداري و حقوقی الزم جهت 

اقدامات اداري و   هیان به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلری اهی علییاکیشرکت هاي آمر
 از طرف اشخاص دی و مالی جدیی جزاایحقوقی الزم جهت عدم طرح هر نوع دعواي حقوقی  

  وییاکی شرکت هاي آمرای مؤسسات و ایو  ا کی رسمی دولت آمرریغ ی و حقوقی رسمی و قیحق
ان ریدادگاه ها در رابطه با انقالب ا  از کیانی در هر ریان و اتباع اری اهی علییچنانچه هر گونه ادعا
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 افراد ایان ری ملت اهیو رأي عل.  شدگان در آن مطرح شودریا و دستگکیو تصرف مرکز توطئه آمر 
   .آن را بپردازدضامن است که غرامت و خسارت ناشی از  ا متعهد و کیانی صادر شود دولت آمرریا 
ان در ری شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت اتی باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسم-4 

 نی وي که طبق قوانکیمعدوم و وابستگان نزد شاه   خود مبنی بر مصادره اموال تیاعمال حاکم
و   ییبر شناسا بنی ا مکیس جمهوري آمرئیان است و صدور حکم رریان اموالشان متعلق به ملت اریا

 نیا هی اقدامات اداري و حقوقی الزم براي انتقال کلهی اموال و به عمل آوردن کلنیا فیتوق
        51».انریا به اهیئاموال و دارا

ا کی فوق توسط دولت آمرطی شراهیان در برابر انجام کلری دولت جمهوري اسالمی اشنهادیپبر اساس  
 فوق طیخواهند ساخت و در صورتی که انجام بعضی از شرا  آزاد  را ییاکی گروگان آمر52تمامی 

برابرانجام هر شرط  در  ا کی از طرف دولت آمرطی شراهیشتري داشته باشد با قبول کلیبز به زمان این
   .ان آزاد خواهند شدری دولت جمهوري اسالمی اصی به تشخنیتعدادي مجرم

ا و اجراي آن به دو زبان فارسی و کیه دولت آمرهاد مذکور را براي اعالم بشیدولت موظف است پ
   .فارسی خواهد بود اصل نسخه   کنند که در موقع اختالف، هیی تهسیانگل

 مجلس شوراي اسالمی با بی فوق را پس از تصوشنهادیپان موظف است ریدولت جمهوري اسالمی ا
ه مرحله اجراء در آورد و در  و بمی تنظیبشرقی و نه غر کلی نه  ست ایتوجه به استقالل اسالمی و س

بر حسب   ییدستگاه قضا .  نگرددمی مذکور را تسلطی بخشی شراایا با تمام کیصورتی که دولت آمر
       52». خواهد پرداختنیر مجرمفی و کفیه مقرره خود به انجام وظافیوظ

  
 مجلس گروگان ها را یبی دولت طبق چهار شرط تصوای موضوع که آنیا در باره بحث

 شروط را نیا مجلس که ایاست و آ رفته   ها ییاکی بار چه نوع قراردادي با آمرریاد کرده و زآز
 و در میند آن بوده در می گذربی تا چه حد خود پا، و به دولت جهت اجرا ابالغ کرده بیتصو

 ریغ ای و می نکاتی می پردازم که مستقحی و توضحیآن باز خواهم گشت و فعال ً به تشر جاي خود به  
   . ن پرده بر می داردایانگیجمهوري خواهان و ر زد و بند با  اء و اشاره، به نوعی از می با اای میمستق

  
   ن ایانگیدولت ، مجلس و ر -1

 حاکم با تیروحان  تینکاتی که از نوعی زد و بند مجلس و دولت متفقا ً به رهبري و هدا
  : استریر زبقرا ن پرده بر می دارد ایانگیجمهوري خواهان و ر

و به قول مرحوم مهندس بازرگان با ها وگانگی به مسئله گردی که مجلس رسنیا نکته نی مهمتر-1 
 مسئله در جامعه آن روز نیا  53».ي را به عقب انداختریگ  میتصم تعلل هاي مجلس عمدي، دولت «

       روز مانده  گروگان ها تا دو  گی به مسئله دیع مطرح شده بود که چرا مجلس در رسایبه حد ش
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ا براي از دست نرفتن فرصت مسئله را لفت داده است و به کیست جمهوري آمرایبه انتخابات ر
   . شرعی و قانونی بسازندهیبراي تعلل عمدي خود توج بعضی ها سعی کردند که   علت نیهم
  

می پس  مجلس شوراي اسالنماینده و حزب جمهوري اسالمی  آقاي دکتر باهنر عضو موسس- 1/1 
ی هم لیمسئله عودت گروگان ها خ  « : گفت59بهمن ماه  در   و آزادي گروگان ها ریاز قرارداد الجزا

   54».نجامدایطول ب  معنی نبود که به نیا جاسوسان مجلس به نیاسرنوشت  و واگذاري .  شده بودرید
   

  
اول . ه مطرح استدر جامعه چند مسئل«:  رشت در مجلس گفتنماینده یئ آقاي محمد خزا-2/1 
.  به دو روز مانده به انتخابات کارتردیداد تا رس را لفت  قدر مسئله گروگان ها نیا که چرا مجلس نیا

      55». شدن مسئله تنها روال عادي کار مجلس بودری که دمیمن به همه می گو
  

 در مورد 59 مهرماه 29رك به تهران در ویوی پس از بازگشت از نری نخست وزیی آقاي رجا-3/1 
 گروگان ها طیگی و اعالم شرادیشوراي اسالمی براي رس مجلس «  . آزادي گروگان ها اظهار داشت

اگر آزاد  شوند کارتر و   مسئله که مثال اگر آنها آزاد نیاعی خود را طی می کند و به یبروال ط
   56».وز می شود کاري نخواهند داشتریان در انتخابات پگیشوند رن
ا ً در زمانی قی دق؟ کاسه استمینری کاسه اي را که زایان و جهان حرف شما را باور کنند ری ملت اایآ

ا کی آبان گفت به محض آزادي گروگان ها آمر6  خود در  انتخاباتی بی مقابل رقدری کارترمیکه ج
چهار   که گفته بود  و  57 کشور ارسال می داردنیا به  راان قبال ً سفارش داده بودریلوازم نظامی که ا

 کند آن را به بی را تصوطی آبان، شرا8 و مجلس که قرار بود پنجشنبه  58دریان را می پذریشرط ا
 تا فرصت از دست کارتر به نفع  59 انداختندتیاز اکثر  فعلی طیمسئله در شرا  ندانستن دی مفلیدل
   باز هم روال عادي مجلس بود ؟ایآ. دیان بدر آگیر
  

 علنی ریما در جلسه غ« جلسه مجلس گفت لیتشکدر مورد عدم آقاي هاشمی رفسنجانی 
 جنگ نیادوستان و همکارانش به حدي در   ریسا ا و کی، آمرمیدي داشتای مورد بحث هاي زنیادر 

خصوص  دگان ما حاضر به بحث در نیاات منطقه دست داشتند و دارند که نمکیافروزي و تحر
ا کی ساله آمر37ت ایمن فکر می کنم که با توجه به جنا«:  افزودنی وي همچن 60».تندسیگروگان ها ن 

ان و عراق دارد و نه ریگروگان ها نه ربطی به جنگ ا د البته مسئله ریبگ ان دل ما نتواند آرام ریدر ا
بوجود   را جوري طیم شراسینویصه م و سیلایت امپرایاما جنا. ا ستکیمربوط به انتخابات در آمر
  61». در مورد گروگان ها را مشکل کرده استآورده است که بحث کردن
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 دوستان و ریا و ساکیچون آمر« مجلس آقاي هاشمی استدالل می کند سیوقتی رئ

دگان ما نیاداشته و دارند که نمدست  منطقه   اتکی جنگ افروزي و تحرنیاهمکارانش به حدي در 
را   طیم شراسینویم و صهسیلایت امپرای جنازیو ن» .تندسیحاضر به بحث در خصوص گروگان ها ن

ر گی سه روز دایبوجود آورده که بحث کردن در مورد گروگان ها را مشکل کرده است آ طوري 
 ایه اند و دیات منطقه کشکیافروزي و تحر دوستانش دست از جنگ  ا و کی، آمر59 آبان 11نی تا عی

و خوشحال در جلسه حاضر  د دگان شانیا دادند که نمریی را طوري تغطیم شراسینویم و صهسیلایامپر
    می کنند ؟بیه را هم تصوژین وویسیي کمشنهادیپ طیمی شوند و بحث هم کرده شرا 

ي ریت که نداند، نه تنها مسئله گروگان ها به جنگ ربط دارد بلکه اگر گروگان گسیعالوه بر آن ک
 جراتی به خودش نیآن را حل می کردند، صدام چن روزي   پس از چند ایرا بوجود نمی آوردند و 

     .کرد ان حمله ریا به اکیان حمله کند او با استفاده از چراغ سبز آمررینمی داد که به ا
 نیا هرگز به یئس مجلس و آقاي خزائی، آقاي هاشمی رفسنجانی رری نخست وزییآقاي رجا

لی  فعطی در شرا59 آبان 8در پنجشنبه  است که  ي عوض شده زیسئوال جواب ندادند که چه چ
حاال طرح   عوض شده است و طی کند، اما سه روز بعد  شرابی را تصوطیت که مجلس شراسی ندیمف
  دگان در جلسه حاضرشده اند؟نیا داده شده و نمصی تشخدی آن مفبیتصو و 

 آزادي گروگان ها عوض می شود، گرفتن طی شرابی سه روز از تصونیا ریي که بر اثر تاخزیتنها چ
 مختلف نی علت است که به عناونیو به هم. ان استگیر آن به  کارتر و دادن فرصت انتخاباتی از 

   .ندارد ا کیآمر د مسئله گروگان ها ربطی به انتخابات نیکوشش می شود که به جامعه بگو
 که آقاي هاشمی رفسنجانی در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود در نیار گی دتینکته بس حائز اهم

فعال «: دیی که در دستور کار مجلس قرار دارد، می گوحیلوا  ر مجلس و  در مورد کا59ر وی شهر25
      62». مسئله گروگان ها ستنیهم

ن ها رفته ویسی به کمشیی است که چند روز پحی از لوازی هاي شهري ننیه مسکن و زمحیال« 
 تیفی کدر باره گروگانها شروع می شود، فردا بحث  کند در جلسه فردا  وي اضافه می  63».است

      64».میحرکت را مشخص می کن
 مسئله نیش، فعال ً همه دستور کارحی  النی آقاي هاشمی رفسنجانی مهمترحیمجلسی که به تصر

ر وی شهر25 خی از تارایوچگونگی آن را مشخص می کنند، آ   تیفیگروگان هاست و روز بعد هم ک
مسئله پشت پرده  اگر  گی کند و دیرس مسئله نیا آبان، مدت چهل روز نمی توانست به 6 -5 تا 59

 خودشان هی آزادي گروگان ها که ولی فقطی شرابی باز هم امکان تصوایاي وجود نمی داشت، آ
  ، نبود؟   ندکرده بود اصول آن را مشخص 
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 بیبه نظر من مسئله روشن است که به علت وجود مسائل پشت پرده بود که در تصو
که ) 1980نوامبر 2(آبان ماه 11 خیتار در  ه شد و دیدي ورز آزادي گروگان ها، تعلل عمطیشرا

نوامبر 3 (59 آبان 12 خیدر تار: آقاي بهزاد نبوي اعالم کرد که.  کردبی را تصوطیمجلس شرا
 شد تا می در واشنگتن تسلری الجزاریی به سفسیان به فارسی و انگلری مصوبه توسط دولت انیا ) 1980  

وز شده ریان پگیزمانی که کارتر انتخابات را باخته و ر  درست  65.دریبگ ار ا قرکیر دولت آمرایدر اخت
   .بود

 مجلس آقاي هاشمی رفسنجانی و سی و هم رئیئ و آقاي محمد خزایی رجاریهم آقاي نخست وز
 آزادي آنها نقش طی شرابیگروگان ها و تصو مسئله   انداختن حل ری که در به تاخیی وکالریسا

خسارت   می دانند که هم به خود و هم به ملت خود دورغ گفته اند و بابت یبخوداشتند، خود به 
   .نت کرده اندای به ملت وارد شده به آنها خقی طرنیای که از میعظ 

  
   واهان خیان و جمهورگی رتی ماه-2 

طرف . ه باشددیي نبود که بر کسی پوشزین چایانگیان و رگی جمهوري خواهان، رتیماه
ی هستند، می کیا ً تیجمهوري خواهان ماه  نمود می کردند که دموکرات ها و  هم که واییها

 دو نمایندها کیدموکرات ها و جمهوري خواهان در آمر.  نداردتیي واقعزی چنیدانستند که چن
ستشان و هم  ایی از آنها هم سلیست واحدي دارند و در خایهستند که دربعضی ازمسائل س ن ایجر 

   .روششان  مختلف است
ی لیان می تواند در جنگ تحمگی با انتخاب رای سئوال شد که آیی علت وقتی از آقاي رجانیبه هم

ا نمی کیساي جمهور آمرؤ رنیمن فرقی چندان ب چون «  .  بگذارد، جواب دادریان تاثریعراق با ا
کارتر   از ماجراجوتر ان او را گیاما زندگانی گذشته ر. ي نداردری جنگ تاثنیادانم معتقد هستم در 
شتري از صدام کافر یب تیا حماکی آمردیس جمهور جدئی جهت ممکن است رنینشان می دهد، بهم

اما براي ما که . ا ممکن است واقعه مهمی باشدکیجمهور آمر س ئیان به عنوان رگیر انتخاب . دینما
     66». تفاوتی نداردچی همیکشور مستقل هست

  
 حکومت ملی دکتر محمد مصدق بدست هی عل1332  در سالای مرداد س28 نیکودتاي ننگ

ه لیوسبه نام تیکشتار وحشتناك آنها در و ا و کیآمر نت هاي ایخ. ستویجمهوري خواهان بوقوع پ
پشت  ی شاه بودند و محکم میجمهوري خواهان سازماندهی شد و جمهوري خواهان دوستان صم

نام تیو به وریو در ظفار و فرستادن نریده کردن نایتاده و ژاندارمی منطقه را به او سپرده و پسیا سر او 
 دموکرات ها و می اي که بنگرهی و زاودیهر د عملی ساختند ولی با  ان را بدست وي ریبا بودجه ا

کند  اد جیسی اایکه فضاي باز س کارتر بودند که با حربه حقوق بشر و فشار بر شاه وي را وادار کردند 
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وها ریه باعث شد که ننیاد زمجی انیهم«ی گفته بود  نیآقاي خمو به قول آقاي منتظري که به 
 به آقاي نیاعالوه بر   67».ه برسدجیي کمتر به نتزیخونر تر و با عیو حداقل انقالب سر  کنند  تیفعال
زمان کارتر و با  ، اگر در میگروگان ها را حل کن  هی قضدی روزي باکیباالخره ما «: ی گفته بودنیخم

از جمهوري  ا بهتر کیباالخره دموکرات ها در آمر. ی بهتر استلی کار حل شود خنیاان ابتکار خودم
 ما خبر دی ها که شما می گوئبی غنیااز «: دنیی به وي می گونیآقاي خم  و  »68... خواهان هستند

 طی نامه اي مفصل 1359مرداد   27 خی امورخارجه در تارریقطب زاده وز  آقاي صادق  69» .میندار
 در مبارزه انتخاباتی دور تیبراي موفق حزب جمهوري خواه «ه مجلس به آنها هشدار داده بود که ب

 و در  70».ا موکول شودکیوشد که حل مسئله گروگان ها به بعد از انتخابات آمرکمی   سخت آینده
 که می نیاجالب « و 71» .میعمل کرده ا ما در جهت خواست جمهوري خواهان « صورتی نیچن 

 همان نغمه اي نیار حل شود و گیمسئله گروگان ها چند ماه د  دید بگذارنیوگی که بعضی ها ممیوشن
 که میفراموش نکن«:شود  دآور می ای وي  72». استدنیا را خوش آکیاست که جمهوري خواهان آمر 

ی تیو براي حل مسئله گروگان ها اگر به دنبال موقع  منافع اساسی ما است نیهدف اصلی ما تأم
      73». وجود داردآینده ماه کی فقط در تیموقع  نیا میمناسب هست

  
 نکته را نیا مسئول روزنامه انقالب اسالمی تذکر ریبه عنوان مدمحمد جعفري جانب نیا

ه آقاي لیوس   بهنوشته شده بود، دگان مجلس نیاالزم می دانم که نامه آقاي قطب زاده که براي نم
 18 و لذا آقاي قطب زاده نامه را در دیمانع قرائت آن در مجلس گردهاشمی رفسنجانی سانسور و 

 351 و 350 در شماره هاي 59روی شهر22 و 20داد و ما آن را در ر روزنامه قرار ایاخت ر در ویشهر
    .میبراي اطالع عموم انتشار داد

  
ه ست غلطی کایسته کارتر را به خاطر سویپ«ان در سخنرانی هاي انتخاباتی خود گیر

آدم ربا و « وحشی  »75ریبربر و باجگ«ن را ایانریا    74».ي معرفی کرده استریداشته مسئول گروگان گ
جمهور کوبا   س ئیل کاسترو، ردی ف.ه بوددی نام   »76 الملل را به کلی نقض کردندنی بنیه قوانکیکسان

اصره اقتصادي به طور  بار در کوبا دست به کودتا زده و عالوه بر محنیا چندکیبا وجودي که آمر
ان و گی رتی متفاوت بودن ماهلی آشوب و بلوا به راه انداخته است، معهذا به دلشیمدام در مرزها

، قاچاق مواد مخدر، نقش ییا ربامیکه در کوبا به جرم هواپرا  ییاکی، سی و سه نفر آمر کارتر 
 کشورش از انتخاب تیز حمابه عنوان نشانه اي ا کشور زندانی بودند،   نیامقررات مهاجرت در 

 سال جاري لیاوا  نیکاسترو همچن   77.ا آزاد کردکیست جمهوري آمرایمجدد کارتر در انتخابات ر
 انتخاب مجدد کارتر انجام هیا در سازمان ملل گفته بود که وي اقدامی علکی آمرریبه مک هنري سف

      78.دهد نمی 
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ن که می ایاد نبوي و آن دسته از مجلس، بهشتی، بهزیین هاشمی رفسنجانی، رجاایآقا

ان گذاشته بودند گیقرارو مداري که با ر آگاهی و  ت با سیان و کارتر فرقی نگی رنیگفتند براي ما ب
 که ریالجزا بار امضاء قرارداد ریسان زنید و بدنیان دروغ می گوریمی دانستند که به خود و به ملت ا

 ای هینایسرانجام ب«: ند و به قول مرحوم مهندس بازرگانان حاضر و آماده کرده بودند رفتشیبرا 
ا شده بودند، کیان و آمرری انیي ها که واسط بریالجزا شکسته و دست پاچه  موافقتنامه سر و دست 

       79». دادندلیگروگان ها را تحو
  

    انگیر دال بر زد و بند با رگی نکات د-3 
ن، زمان آن است که به عالئمی که ایانگی جمهوري خواهان و رتی در ماهحیبعد از توض

ی و به دست دولت نیو با همراهی آقاي خم رفسنجانی  ن بهشتی، هاشمی اینشان دهنده زد و بند آقا
 بار در سوم نیاول همچنانکه قبال ً آمد کارتر براي . ان است پرداخته شودگی با دار و دسته ریئرجا

طرحهاي «ا باقی مانده است، از کیست جمهوري آمرایت ر روز به انتخابا13، در حالی که 59  آبان 
سون کی طرح هاي مخفی نریبرداشته است و آن را نظ براي آزادي گروگان ها پرده  ان گیر» مخفی

   .دانسته است  نام که هنوز کسی از آنها خبر ندارد، تیدر جنگ و
  

و سازمان هاي ا کیسی آمرای سوم آبان خبرگزاري ها و کارشناسان مسائل سخیدر تار
ست ایگروگان ها قبل از انتخابات ر آزادي   نظر بودند که در صورت نیاسنجش افکار همه بر

ها   که کارتر از آزادي فوري گروگان نیااما نظر به .  استنیجمهوري، انتخاب مجدد کارتر تضم
 مردم نسبت ینیا در صورت عدم آزادي آنها، بدبریدي به مردم نمی دهد، زایت وعده زسین مطمئن 

       80. به وي افزوده می گردد
 نطق انتخاباتی جمهوري خواهان را به کید پرس از واشنگتن کارتر در تیناویطبق گزارش  

جمهوري خواهان عادت دارند درست قبل از انتخابات  کارتر گفت .  متهم کردییمزخرف گو
ان را گیر» مخفی طرحهاي « نیکارتر همچن. پخش کنند)  کردنیینی مزخرف گوعی(» یبگود اس«

 کرد و هی تشب1968نام در سال تیسون طی جنگ وکین براي آزادي گروگان ها به طرح هاي مخفی 
 کارتر گفته که طرح هاي کی و چه ن 81. طرح ها مطلع نشده استنیااز  گفت هنوز هم کسی 

 درست از آب در هک نخواهد شد  کسی از آنها مطلع زیها را ن ان براي آزادي گروگان گیمخفی ر
روز   ربع قرن از زاد کی در مقاله اي تحت عنوان 2006 هی ژانو20 روبرت پاري در .آمد

   :دسین پرده بر می دارد و می نوایانریان با اگیا از سازش پنهانی رکیآمر  دیامپراطوري جد
 سیوان رئان به عنگیسوگند ر» همزمانی«ي دانسته شده است ریآنچه امروز از بحران گروگان گ« 
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ا که کی جمهور آمرسیان از رئریدگراهاي اایخاطر ترس بن به  ا و آزادي گروگان ها، نه کیجمهور آمر
اد شده و جیا خاص پنهانی  ممکن است تهران را مورد حمله اتمی قرار دهد، بلکه به خاطر روابط 

ه عنوان حربه جمهوري خواهان گروگان ها را ب.ن است ایانری جمهوري خواهان و انیمعامله ب
اد جیان اشیانی اسلحه پنهانی با پرداخت هاي مختلفی که براریا دگراهاي ایبردند و بن سی به کار ایس

   .فت کردندایدردسر نکند، در
 به خاطر دستوري است که جرج بوش نیا سر دولتی است و کی معامله همچنان  نیاداستان کامل 

 ، امضاء کرده و انتشار آن را ممنوع اعالم کرده 2001  درسال  ست جمهوري خود ای رنیاولدرروز 
 با مالهاي 1980  در سال  ست جمهوري خود این مبارزات انتخاباتی رایواهان در جرخیجمهور. است

ر توافق کردند که بعد از آزادي گروگان ها طبق قرار، در خفا گیدکیان ارتباط برقرارکرده و با ریا
   . شدزی ننیو چن   82».خواهد کرد ریسراز اسلحه به آنها  ا کیآمر

  
ان، در ریان براي مبري کردن خود از روابط پنهانی و توافق هاي انجام شده با اگیر

 نیاست جمهوري، در مورد گروگان ها بر ایر   روز مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از انتخاب به نیاول
می  شت گروگان ها دنبال کارتر هنوز هم تمامی مذاکرات را در مورد سرنو« کرد دیمطلب تاک

  83».و از تمامی دولت ها درخواست کرد که بدانند تنها فرد مذاکره کننده خود کارتر است. کند  
، اما در دیگروگان ها تا آنجا که بتواند خواهد کوش  در مورد آزادي «:  گفتنیان همچنگیر

 میریبگ ه دیناد  می نمی توان راتی واقعنیادولت کارتر مداخله نمی کند و »  جاريفیظر«مذاکرات 
   84».که هنوز دولت فعلی بر سر کار است

 می کند و از تمامی دولت ها می خواهد که بدانند که فرد مذاکره کننده خود دیچرا کارتر تاک
ان در مورد گیقبال ً اعالم کرده بود که ر کارتر   که نیا آن روشن است براي لیدل. کارتر است

داشته   1968نام در تیسون در جنگ وکی طرح هاي نرینظ» ح هاي مخفیطر«آزادي گروگان ها 
 در شیوزریان موجب پری اتهام که در اثر طرح هاي مخفی خود با انیابراي رد گان یرو  . است

   .عنوان کرده است  سخنان را نیا انتخابات و شکست کارتر شده است 
خواند و گفت » وحشی«ان را ری ملت ا59اه ان در رابطه با مسئله گروگان ها در دي مگیمجددا ً ر

ند نقشه اي دیبدهد وقتی از او پرس» باج«گروگان ها   ییرها ان براي ریا به اکیل نمی کند آمرایخ«
ت ئیکه ه باز در حالی   85» .میي نمی گوزی مورد چنیامن در «: براي حل گروگان ها داري گفت 

 مذاکره می کردند رونالد ییاکیبا مقام هاي آمر 59 دي ماه 8 خیي در واشنگتن در تارریالجزا
ان موافقت ریمن هرگز با درخواست هاي ا«: خبرنگاران گفت ا به کی آمردیجد س جمهور ئیان رگیر

ربوده شده اند به  » نایوحش«توسط   براي آزادي مردمی که دیا به گمان من نباریز. نخواهم کرد
         لحن نیتردی با شد59 دوم دي ماه خی هم در تارنیا وي قبل از  86 .پرداخت باج اقدام کرد
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ن داد و افزود آنها با گرفتن و ایانری به ایی آدم ربالیقب  از ییکرد و نسبت ها ان حمله ریبه ا
نقض   المللی را بکلی نی بنیقوان ي دی مدت مدنیآنهم با چن» افراد معصوم «لی قبنیانگاهداري 
   87».کرده اند

  
ي و حل آن ریان در رابطه با مسئله گروگان گریان به اگی رزیو تند و تحمله هاي سخت 

تم و مشت محکم به دهان سیمانند سلف خود ن من   دیران بگوگیا و دکی به ملت آمر-1:دو جنبه دارد
ست ایر ن داشته که موجب ایانری بابت خود را از اتهام توافقی که با انیان می زنم و از ایانریا
   .دیه است بپاالجمهوري اش شد 
انده می فرصت کوتاه باقنیااد کند که اگر در جی ترسی در افکار عمومی امی مستقریان غری در ا-2 
ا کیوي حل نکنند کارشان با من و قدرت نظامی آمر را با  ست جمهوري کارتر مسئله گروگان ها ایر

بعد  کمی . دهد  تن به سازش ان با کارتر بتواندریاد شده دولت اجیخواهد بود تا در اثر جو ترس ا
   . نکته از زبان آقاي بهزاد نبوي باز خواهم گشتنیا حیبه توض

  
 19 خیان با آن آگاه شده است در تارری و توافق دولت اریان که از محتواي قرارداد الجزاگیر
 براي ن به توافقی می کوشد افتخار رادیکارتربراي رس   که میمی توانم بگو«:  اظهار داشت59اه مید

هر توافقی که  «   وي اضافه کرد 88».دی گروگان ها باز نماییکشور ما حفظ کند و راهی براي رها
 دی چک سفکی مورد نیا انتظار داشت که در دین نباکیبتوانم آن را اجرا کنم قابل قبول است ل

   89» .امضاء کنم
 زیحفظ کند می رود و کارتر ن بار توافقی که افتخار را براي کشورش ری، زدیان آشکارا می گوگیر
ان گیر.  گروگان ها به زودي آزاد خواهند شددیگو  می ا ًًحیتلو  برده است و شیي را پری مسنیچن

مسئله  است او در مورد   ممکن ای حل نشود آهی ژانو20 که اگر مسئله گروگان ها تا نیادر مورد 
 نیهمه ما قدري خوشب«اما » ت طور اسنیبله هم«: ري اتخاذ کند گفتگیگروگان ها موضع د

   90».میهست
  

 با بخش ییوي در گفتگو.  سرنخ را ناخودآگاه لو می دهدیی رابطه آقاي رجانیادر 
من گزارش داده اند مسئله گروگان ها در  به  تا آنجا که «:  گفت59اه می د22 خی در تاروی رادیبعر

اصلی  ا پس داده شوند، خط کی به آمریکی که در فاصله زمانی نزدنیارفت است و به فرض شیحال پ
د رها نخواهد شد و تا زمانی که زیم است و از متن مکتب اسالم بر می خسیلایکه مبارزه با امپر ما 
     91». کردمینخواه ی نیما عقب نش ا به تجاوز خود ادامه دهد کیآمر

 بدون گروگان ایت به قصد کسب قدرت، آقیه باشد و نه پوشاندن حقدی حرف از روي عقنیااگر 
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 آن را زین ژنو است که شما نوی المللی و کنواسنی بنیقوان مخالف تمام  ي کارکنان سفارت که ریگ
 یب -شما هستند قبول   حتی آنها که مورد - دولتیچی عملی از هچی و تا به حال هدیامضاء کرده ا

 عمل ؟ ای مبارزه با حرف است و ایم مبارزه کرد و در ثانی آسیلایا و امپرکیسابقه است، نمی شد با آمر
ردها دالر ایلی مریعمدي در کار آزادي گروگان ها و با قبول قرارداد الجزا  شما در عمل با تعلل 

 شما .دیم می زنسیلایمبارزه با امپر   و باز هم دم از دی کردری ها سرازییاکی آمربیپول ملت را به ج
 و حتی وقتی کارتر به دیهان وارد معامله شدان و جمهوري خواگیبراي قبضه کردن قدرت با ر

ان قبال ً ریکی نظامی که ادیاعالم کرد به محض آزادي گروگان ها، اسلحه و لوازم  صراحت  
 و براي دیدارد، آن ها را آزاد نکرد است ارسال می  اري کرده و پول آن را پرداخت کرده دیخر

 و دیصرفنظر کرد  نان شب واجب تر بود  ازشیکشوري که در حال جنگ بود و ادوات نظامی برا
د می زیم که از متن مکتب اسالم بر می خسیلایامپربا  و باز هم دم از مبارزه دیدیم بخشسیلایامپر به 
د و نه زیبلکه از متن مکتب اسالم قدرتمدار بر می خ د، زیمتن مکتب برنمی خ  نوع مبارزه از نیا دیزن

   .اسالم آزادي بخش
 گونه اعمال ظالمانه و نیا، چگونه پاسخ دیمت و روز جزا باشای اگر شما معتقد به قمن نمی دانم که

  ؟ داددیکارانه خود را خواهایر
  

   و نبويری الجزاهینای بنقد
سال، در پاسخ به مقاله اي 12بعد از ری الجزاهینایآقاي بهزاد نبوي عاقد و امضاء کننده ب

امور خارجه وقت ریزي وزایخارجی با صاحب امت  ست ای س مجله4 در شماره ری الجزاهینایکه در نقد ب
می کند  تالش  اکرده است، از پاره اي از مسائل پرده برمی دارد و دیی، انتشار پتیآقاي علی اکبروال

   :دیوگی مهینای اجراء و امضاء بهیوي در توج. که آن را سند افتخاري براي خود تلقی کند
 ورطه هولناك نهاده و می نیا باطنی خود، پاي در لی رغم م بهری و حقیئ رجادیدولت شه... « 

حل باقی مانده نیممکن است ماجرا به صورت ال ، مینشو  کاري نی که اگر ما داوطلب چنمیدانست
که   مه ادیرس ه جی نتنیاامروز بنده به .  کنددیحتی خطرات احتمالی بعدي انقالب و کشور را تهد

ا کی نبود که آمردی بعچیست جمهوري کارتر حل نمی شد،هایان ري در زمریاگر ماجراي گروگان گ
ان باجمهوري اسالمی گیست جمهوري رایمی کند، در زمان ر امروز با عراق  همان برخوردي را که 

ابرقدرت ها و قدرت  وي از مواضع ریپ به ( المللی نیافکار عمومی غالب دولت ها در سطح ب. بکند
براي    92». عراق بودهی اقدام علطیاقداماتی به مراتب آماده تر از شرا نیبراي انجام چن) هاي بزرگ

   : می پردازمری نکات زحین آقاي نبوي به توضای بنیا صاف و زالل کردن 
 و نه در پی قرار و دی آگاهانه به ورطه هولناکی پا می گذاشتیئ اگر به واقع شما و آقاي رجا-1 

 دی کاري نشونی اگر داوطلب چنکه دیدانست شدن آن و می  رمال ن و ترس از بایانگی با ریمدار پنهان
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انقالب و کشور را  حل باقی مانده و حتی خطرات احتمالی بعدي نیممکن است ماجرا به صورت ال
ست جمهوري کارتر حل ایانده رمی است که وقتی ماجرا را در دوران باقنیا شیکند معنا  دیتهد
 است نیاگر چن. ا می کنددیهالکت نجات پ نقالب و کشور از ورطه برسر کار ا ان گی، با آمدن ردیکن

 سیبود و با وجود هشدارهاي مکرر رئ ، پس چرا تا فرصت باقی دی نگر هستآینده حد نیاو شما تا 
ران مسئله را به موقع حل گی و دیب، دکتر سحایبن منتظري، قطب زاده، مهندس سحاای آقا،جمهور 
. ست جمهوري شدایان به رگیگروگان ها سبب انتخاب ر د نکردن بموقع ت آزاقی؟ که در حقدینکرد 

از همه   نیاکه به زعم خود » یقداره کش «نین چندیرس اگر به موقع مسئله حل می شد، مانع از 
   .دیدیست جمهوري می گردای، به ردیهراس داشتوي 

ست جمهوري ایر زمان ري دریکه اگر ماجراي گروگان گ «دی را داشتنیا و اگر باز هم ترس -2 
همان برخوردي را که امروز با عراق می کند، در  ا کیآمر  نبود که دی بعچیکارتر حل نمی شد ، ه

   93».ان با جمهوري اسالمی بکندگیزمامداري ر
  94.ان براي ما فرق نمی کندگیکارتر و ر : دیان می گفتری که براي اغفال ملت انیاغم ریپس اوال ًً عل

ان آدم خطرناك و قداره کشی است و کارتر گیتند و رسین ی کی ان گی که کارتر و ردیناعتراف می ک
فرصت از  کرد، تا   حکم نمی می باز هم عقل سلای اعتقادي آنیا ً با چنینو ثا. تر استمیحداقل مال

ان و بوش گی رریدگرا و قداره کشی نظایدست نرفته آن ها را آزاد کرد و جهان را از شر فردي بن
   .س جمهور کوبا رفتئیل کاسترو ردی که فدیراهی می رفت  به همان زین  و شما دی بخشییهار
ه اي وجود دارد شی پتی کشوري بداند که خطر روي کارآمدن حکومت جناکی و اگر حکومت -3 

 که از ارزش آن ییاکی نفر گروگان آمر52« : دیداشت ر ایاخت و اهرم فشاري که به قول خودتان در 
قداره  بهانه اي جهت  ان ارزشی مگر به عنوان گی کاسته شده بود و معلوم نبود که براي رجیبتدر

اال به قصد قداره  است  ارزش شدهیب وقتی به زعم خودتان اهرم فشارتان 95».دنکشی داشته باش
 تا فرصت از دی صبر می کردای؟ آدیمسئله انتخاب می کرد وقت را براي حل  ان، باز کدام گیکشی ر

د، ریرا به دست بگ به قول شما زمام امور  بنا » قداره کش«دست برود و کارتر شکست بخورد و همان 
 دی و مانع انتخاب شدن وي می شددی که تا فرصت باقی بود به موقع آن را حل می کردنیا ای
و وطن خواه زمان دوم را انتخاب می کرد و خود و کشور و   حکومت مردمی و ملی کیقطعا ً .  

   . می آسود ییماجراجو  نیجهان را از روي کار آمدن چن
 ای دی، بادیه شما به خواست آنها عمل می کردکی که شما و کساندی اذعان کندی حساب بانیاروي 

و شما خود از اهرم هاي . ري در کار باشدگید مسئله   دی صورت بانیا ری در غایانه باشند و وید
   :دیگوئ  و از جمله می دی هفت تاي آن را نام می برر داشتهایا در اختکیفشاري که آمر

 و وحشی ریان را باجگریان که اگی الوقوع ربیدر شکست کارتر در انتخابات و روي کار آمدن قر« 
شاه    96». شد، نبودمی آنچه که تنظهی اي شبهینای بمیبه تنظ حاضر   طرز فکر نیاخوانده بود و مسلما ً با 
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به طور  شما از کجا  ن، ای بنیا که با نیاون آمده است و آن ریاز زبان شما بکه جا، نیا مسئله در تیب
ه کی شما و کساندی پس الجرم با.ست جمهوري انتخاب می شودایان به رگی که ردیقطع می دانست
ان انتخاب گید که ری، قطع داشتدی حل می کرد راهاگروگان دگی از آنها مسئله نیانم پشت پرده، به 

ها را گروگان  آزادي -ح در گذشته آمد بوضو  همچنانکه - با قرار و قاعده لی دلنی و بدخواهد شد
آزادي   شرط 4 مجلس ،ست جمهوريای روز مانده  به انتخابات ر2 که نیا تا دی می انداختریبه تأخ
ها  ییاکی که به آمردیاطالع دادریمانده به انتخابات به دولت الجزا  روز کی کرد و شما بیرا تصو

بود که آقاي   علت نیر کسی به آن توجه نداشت و به همگید  زمانی بود که نیاابالغ کنند و 
خواهند گفت که ما   آیندهدر «: ا گفت کیست جمهوري آمرایهاشمی رفسنجانی در روز انتخابات ر

   97» .میکرد  جمهور سیا رئکیان را در آمرگیر
       

 98ان منصوبهیدي را به سرپرستی کزیي دکتر ، آقا8/2/1359 خیی که درتارنیآقاي خم
 اهرم ،تیگام برمی داشت و متناسب با وضع  تیروحان  تی که در جهت تثبنیا نظر به    کرده بود،

 طی 1359/ 28/8   خین قرار می داد، در تارویر روحانایري در اختگیی پس از دکیهاي قدرت را 
 ارگان را در نیا و نتوانست  99.ان منصوب کردهی محمد خاتمی را به سرپرستی کدیحکمی آقاي س 

 نیاو فکر می کنم به . خدمت کرده بود تحمل کند  همه به وي نیاکسی که  ه و نیریر دایدست 
مانده و  مهندس بازرگان وفادار  دي به آقاي زیان را از دست وي بدر آورد که آقاي دکتر هیعلت ک

جنابعالی که «دي نوشته بود زیکم آقاي دکتر ی در حنیاز وي جدا نشده بود و اال آقاي خم
ان هیتی و اصالح امور به سرپرستی کای امر حنیا ان محرز است، براي تیادار تگی و قدرت سیشا

   100  ».دیمنصوب می شو
ان تحت هی در مقاله ک1359 دي 30ست جمهوري کارتر، دراین دوره رای در پا101آقاي خاتمی

 کننده بر سرنوشت انتخابات نییی نقش تعنیآقاي خم  ازد که آشکار می س» کارتر رفت«عنوان 
   :دانسته است  ان و اسالم میان را نشانه قدرت اگیداشته است و انتخاب رگان یرا و انتخاب شدن کیآمر

  
ک کارتر براي پرداختن نیار برود  و گی سراغ کار ددیآقاي کارتر با« فرمود که شیامام مدت ها پ« 

سپرده » انگیر«است  و جاي خود را به  ترك کرده   را دی  کاخ سف»رگیآن کار د«به 
دوران  ر گیت را به ثبت رسانده است که دقی حقنیا خی هر چه باشد اما تارتیواقع....است 

ه دیه است وقتی کار بدانجا کشدین رسای  به پاای چون و چراي ابر قدرت ها بر دنیب  ییفرمانروا
همانند اسالمی به چنان آگاهی و اقتدار   یببرخورداري از رهبري   هیاست که ملت مظلومی در سا

 جمهور سیبگذارد و رئ ا کی کننده بر سرنوشت انتخابات آمرنییمعنوي برسد که بتواند اثري تع
 بکشد و وي را سرافکنده به سراغ ریرا از عرش استکبار به ز» نیطراز نو« امپراطوري نیتر پرنخوت 



 
 

238

 آقاي شید نبرده اند که چهارسال پایر نقاط جهان از گید ان و ریباري مردم ا. بفرستد» رگید کار «
و   تیمی کرد خود را در هاله اي از معصوم فه حق به جانب در حالی که تالش ایکارتر با ق

اساس   باز کرد و مدعی شد که دیکارانه راه خود را سوي کاخ سفبیانساندوستی پنهان نگاهدارد، فر
 شاهد ایاز حقوق بشر استوار خواهد کرد و امسال مردم دن ا بر اخالق انسانی و دفاع ستش رایکار و س

 نظامی هیبن  تی ملل مستضعف و وعده تقودیموضع خشونت و تهد از » کارتر «نیبودند که جانش
ک رفته نیاو کارتر . فتای  آغاز کرد و باالخره بدان راه دیا، حرکت خود را بسوي کاخ سفکیامر

ان و اسالم در روزگار ما بر جبهه کفر و می قدرت ازی انگنیتحس وزي ریتن او گرچه نشانه پاست و رف
   102».دارند ست هاي توسعه طلب همچنان وجود ایجهانی است اما به هر حال س شرك 

تی مسئله میی می خواستند به هر قنی، دولت، مجلس و آقاي خمحزب جمهوري اسالمیکهنیادر 
ی را بر زبان رانده اند، تیجمهوري کارتر حل کنند، واقع  ست ایانده رمین  باقگروگان ها را در زما

   . کرددی آن را مطالعه خواهری می خواستند ؟ در زنی که چرا چننیااما 
  

     حل می شددیدر زمان کارتر مسأله با
 طیان و جمهوري خواهان قرار گذاشته بودند که به نحوي در مجلس شراگیها با رنیا   

ه در کارزار جیرا به موقع آزاد کند و در نت آنها  ي گروگان ها را اعالم کنند تا کارتر قادر نشود آزاد
 به آنها وزي جمهوري خواهانری صورت بعد از پنیادر . اتی قادر به استفاده از آن نشودعیتبل

 هینگ علکی می رسانند و وعده داده بودند که نمی گذارند عراق در جدی اسلحه و لوازم   درجنگ
 بار عنوان کرده بود که نیی چندنیخم  علت آقاي نیداشت به هم ت قی حقنیاو . وز شودریان پریا

بود وقتی وعده داده   نیاان متوجه نشده بودند نیااما آنچه را که . وز بشودرینمی گذارند عراق پ
وز می شود بلکه ریان پرینی اعی نبود که نیا شیمعنا ،وز بشودریگذارند عراق پ بودند که نمی 

وز نخواهند شد و آنچه که به ریپ  جنگ نیاکدام در چیان و نه عراق هریا  بود که نه نیا شیمعنا
   .وز نداشتری بود که جنگ پنیاست هم ویت پقیحق
  

ن و تعلل عمدي در کار آزادي گروگان ها و زمانی که ایانگیبعد از قرار و مدار با دسته ر
 طیا شراکیبه دولت آمر) 1980 نوامبر 3 (59  آبان   12 خید در تارهمه فرصت ها از دست رفته بو

   .آزادي گروگان ها را اطالع دادند
ها تمام سعی و کوشش خود را به کار بردند که مسئله گروگان ها را در زمان کارتر با قبول هر نیااما 
   :اریی حل کنند زطیشرا

 ،ان بکشدگیتر حل نشود و کاربه حکومت ر وحشت داشتند که اگر کارحل مسئله در زمان کار-1 
روزافزون شوند و در اثر باال گرفتن بحث ها و مخالفت ها،   اوال ً در داخل کشور مواجه با مخالفت 
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   . پول شوندکیه سکه جی از پرده برون افتد و در نتزیهمه چ
 شده و خاتمه  مسئله تمامکیدر زمان کارتر حل می شد، از نظر داخلی مسئله  در صورتی که -2 
نا ً کسانی ایاگر اح. ا می کرددیمطبوعات و مجلس خاتمه پ   و بحث آن در دیفته تلقی می گردای

زبان ها و قلم  ی، نیخم داشتند با سوء استفاده از جنگ و حربه آقاي را قصد افشاگري و طرح مسئله 
 زیداده و موافقتش را نن کار قرار ایی را هم در جرنی علت آقاي خمنیند و به همدیها را می بر

ان و جمهوري خواهان که خود عامل زد و گیا رکینی آمرعی به لحاظ خارج  و . جلب کرده بودند
   .نمی کردند  عی بود که مسئله را به ضرر خود افشاء یببند با آنها بودند، ط

 نیس جمهور صد در صد مخالف حل مسئله بدئیچون می دانستند که آقاي بنی صدر رنها یا -3 
ی که خود مانع افشاي آن می شد نیآقاي خم موافقت  صورت است، با وارد کردن مجلس، دولت و 

ی نی جمهور قصد افشاي آن را می کرد آن را با کمک آقاي خمسی که رئ هم در صورتیحتیو
    :دیآقاي نبوي می گو.  حذفش آماده می شدطی می کردند و شرالیوي تبد  هیه اي عللیبوس 
 شده است  و مورد هی توجیئ رجادی وجهی از زبان شهنی ها که به بهترهینای بهید توجنه به قص« 

   103».به استثناي بنی صدر قرار گرفته است وقت  بط ری مقامات ذهی کلدیی و قبول و تأتیرضا
 نیا جمهور مجبور می شد که به همراه آنها تن  به قرارداد می داد که در سی رئتی در نها-4 

هاي قدرتی که در دست داشتند چنان جا می  اهرم   باقی نمی ماند و آنها با شی برايزیصورت چ
 میکرده ا  تی کار حمانیا بوده است و ما هم او را در نیا جمهور سیانداختند که بله نظر آقاي رئ

ان با خارجی ها ری جمهور به ضرر اسی چون رئدیی را وادار می کردند که بگونیهم آقاي خم و بعد 
کردم، و اصال ً از اول اشتباه کردم که وي را  من وي را معزول  رد قرارداد شده است، لذا وا

همچنانکه در مورد .   فرمانده کل قوا کردم و در انتخابات هم نظر مخالف خودم را اعالم نکردم 
   » .من از اول هم مخالف او بودم «مرحوم بازرگان گفت  

 که وي مخالف همه است، مخالف دولت، نیا کرد به عنوان  جمهور با آن مخالفت میسیو اگر رئ
 طور نیه حذف فراهم می شد و هملی است وسیبانقال هاي   و ارگان ییمجلس، شوراي عالی قضا

   .هم عمل شد
 و به هر تی فوق بعد از ختم مسئله انتخابات با دست پاچگی تمام کوشش کردند که به فورلیبه دال

ست جمهوري کارتر حل ایان، در زمان رگیامور به ر  لیتحو ئله را تا ی مسطینحوي و تحت هر شرا
و متاسفانه .   آتش بکشانند  را به هیرصیانی خودمان به خاطر دستمال قریو بنا به ضرب المثل ا. کنند

   . ان امري مستمر است ری اخی در تارنیا
ترار به خاطر طمع در مال اهدار و دسته سلطان محمد خوارزمشا لتجاره تعدادي از  دراُ

 کرد که هم  دودمان  خودش ریان سرازریخاك ا  را به زیه چنگجیمغول آنها را کشت و در نت تجار 
ه هاي سیدس  شاه با نی در زمان ناصرالدسیانگل  نوري عامل  104.ندزاندان را سوریرا بر باد داد و هم ا
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عامل   ییء طباطباایض دیس. م آورد را فراهری کبرین، موجبات قتل امدیمختلف براي به صدارت رس
تاتور را بر کی را سازمان داد و رضاخان د1299 کودتاي یبست و جاه طلایر  باز به خاطر سیانگل

 عامل قرارداد نفت با تیمشروط تقی زاده مبارز دوران   حسن دیآقاي س. دیکشور مسلط گردان
 زیکاشانی ن  و ییبقا. عل بوده ام  و خودش هم بدان اعتراف کرد و گفت آلت فدیی ها گردسیانگل

 به خاطر فزون زی مرداد فراهم ساختند و شاه ن28ه را براي کودتا نی هاي خود زمیبجاه طل به خاطر 
ک در نیا و دی حکومت ملی دکتر محمد مصدق گردهیعل  سیو انگل ا کی وتبخترعامل دست آمریبطل

امضاء کرد،    را ری بار الجزاتنایخرارداد  با دست آقاي بهزاد نبوي قیئ دولت رجا،زمان انقالب
   .ه انددی را به آتش کشهیرصیمشاهده می شود که  همه به خاطر دستمالی و کمتراز آن، ق

  
 بود که با آزاد سازي لی روحی و روانی مالی که کارتر به هر حال به دلنیانظر به 

 زمان صدارتش اتفاق افتاد پاك  در کهضعف  لکه نیان به اسارت رفته دامن خود را از ایائکیآمر
که  ه بود دی طرف فهمکیان مشاهده کرد از ریکند، لذا وقتی شتابزدگی و ترس را در زعماي ا

ر گی آن بروي مجهول بود، از طرف دتیفین قرار و مداري گذاشته است اما کایانریبا ا طرف مقابل 
ن نشان دهد و قراردادي را به ایانریا  که ضرب شستی به )بود  و حاال نوبت او (دیوقت را مساعد د

ا نشان دهد کیجامعه آمر ران هم باشد و به گی عبرت خودشان بلکه دهی کند که نه تنها مالیآنها تحم
   .ه استدی، آبرو و شرافت از دست رفته را باز خر که عزت

  
  حزب جمهوري اسالمی ی در جرگهنیآقاي خم

ر صدد قبضه کردن تمام اهرم هاي  که دحزب جمهوري اسالمیبراي آقا ي بهشتی و
ست ایدر ازاء کسب قدرت و رقابت با ر   لی که چرا و به چه دلدی، می شد فهمندقدرت بود

 یئآقاي رجا . ان وارد معامله پنهان شده اندگیه و با گروه ردیجمهوري، از منافع کشور چشم پوش
ی، نمی توانست داشته نیم و آقاي خحزب جمهوري اسالمی هم که نقشی جز کارگزارریوز نخست 

   .باشد 
ا به آقاي کیو دولت آمر  است، با وجودي که کارترنیاسئوال اساسی براي خواننده کنجکاو 

ش چهار شرط آقاي ریگروگان ها، حاضر به پذ آزادي  ان اطالع داد که در ازاء ریی و دولت انیخم
کی نظامی که دی ه و لوازم  و حتی حاضر است به محض آزادي گروگان ها، اسلح 105ی استنیخم

ی به نی چرا آقاي خم106.ان ارسال داردریه و پولش را پرداخت کرده است به ادیان قبال ً خرریا 
   است؟ سته ویجرگه حزب و دولت پ

ه نبود که دیی حشر و نشر داشته اند و او را می شناختند، پوشنی با ََََآقاي خمکیبر کسانی که از نزد
 را به خاطر دستمالی به آتش بکشد هیرصیحاضر است ق که  دنده  کیه جو و نی کرایوي انسانی است بس
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نعمت است  المللی   نی اقتصادي و انزواي بمی تحرای براي اسالم نعمت است نیا دیو بعد هم بگو
 کرده است که حصر ریان گمیچند وقت است که االن ما را حصر اقتصادي کردند مثال ً ما کجا«

 تا 15 تا 10 که وقتی اطرافشان ییهانیا...  شوند میدولت تسل گروگان ها به  د تا اقتصادي داده شو
برندشان حبس  وقتی می . آمد  کاري از آنها برنمی چینوکر هست می افتند تنبل می شوند و ه

 که منزوي شده، ملتی که منزوي بشود می نیابراي . خودش تو حبس کارهاي خودش را می کند
ت نمی تواند بترقی راه خودش را برود ملت سیشود ملتی که منزوي ن  مترقی می کند، تواند ترقی 

د، برقش هم از ریمی گ ران گیخوراکش را از د ران هست گی به دشینی ملتی که اتکاعیمنزوي ریغ
منزوي  تا .  باشدری اسدی ملت تا آخربانیا. دریران می گگیش همه از دلید، اتومبریران می گگید

      107  » .می از انزوا ما چه ترسی داردیمستقل بشو  دیوان، نمی تدینشو
 در 66 ای و 65ی در مصاحبه اي با اطالعات در سال نیزهرا مصطفوي دختر آقاي خم

ی از افراد خانواده قهر کیپدرم اگر با :   مضمون گفت  نیا به بی پدرش از جمله قرصیمورد خصا
ارزنده پدرش آن   صیی از خصاکی البته وي به عنوان 108.ر حاضر به آشتی با وي نبودگیمی کرد، د

    .د پرده برداشتریه بدل می گنیتی که پدرش کقی حال از حقنیمطلب را عنوان کرد ولی در ع 
 

  داريمتعیرنه نسبت به شیک
 که می خواستند وي را نیای، نظر به نیزندانی شدن آقاي خمو  1342 خرداد 15ن ایبعد از جر

 حضرات   را نمی توانستند محاکمه کننددیمراجع تقل زمان  و طبق قانون اساسی آن  109محاکمه کنند
 اي هیاطالع طی   110 محمد تقی آملیخینی، مرعشی نجفی و حاج شالیتمداري، معین شرایت آقاایآ

      111.ي کنندریان جلوگشی کردند تا از محاکمه و اعدام ادییی را تأنی آقاي خمتیمرجع
 آقاي تی که مرجعنیا مراجع بود و قبل از نیي در آن زمان از قدرتمند ترتمدارعیقاي شرآ

 تیحداقل جامعه و دولت وقت او را به مرجع شود   دییران تأگیتمداري و دعیه آقاي شرلیی وسنیخم
نگاه   نیاو از .  اهللا العظمی بودتیتمداري قبل ازآن آعیدر صورتی که آقاي شر. نمی شناخت

 بار خط و ریی نقطه ضعفی محسوب می شد، بطوري که زنیداري براي آقاي خمتمعیآقاي شر وجود 
که نیا علت بعد از نیابه . سی قبول نداشتایلحاظ س رفت و وي را به  سی وي هم نمی ایربط س

نگذاشت که طبق  تاد و حتی سیپاي نا ی افتاد در حذف وي لحظه اي از نیقدرت به دست آقاي خم
   . بخواند و در جاي خود به خاك سپرده شود، وصی اش بروي نمازتیوص

  
 ری روز آقاي ري شهري وزکیکه « می دهد حی طور توضنیان را ایآقاي منتظري جر

 مطلب را به آقاي نیاانی بودم و گیگلپا  من االن منزل آقاي : ا گفتجیاطالعات آمده بود ان
و سه روزه رفتنی است، مبادا  دنیتمداري همعی، آقاي شرمیانی گفته ام به شما هم می گوگیگلپا
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باالخره :  کند، من به او گفتم دیت آمده بود تهدقی، در حقدیالعملی از خودتان نشان بده عکس  
ان عالقه دارند، من اگر جاي شیترکها به ا دي از ایز  مرجع است که تعداد کیتمداري عیآقاي شر

براي او   فاتحه کیم ظمسجد اعتمداري فوت می شد در عیامام می بودم در صورتی که آقاي شر
ت، سی کار مردم خوشحال می شدند و احساس می کردند مسئله شخصی در کار ننیاگذاشتم با  می 

 ؟ می نظر شما را به باال بگونیاگفت . عقالنی است  کار کیان شیا به نظر من فاتحه گرفتن براي 
رفت   ایتمداري از دنعیشر قاي  تمام شد، آقاي ري شهري رفت، بعد هم آهی قضنیابگو، : گفتم 

جنازه او را شبانه آورده بودند آقاي حاج رضا صدر خواسته بود بر او نماز بخواند نگذاشته بودند، 
 مطلب را نیا حسن صانعی و احمد آقا خیم آقاي شدید روزي من رفتم به جماران  بعد از چند 

کار را   نیاتمداري فاتحه بگذارد، و عیرش  امام براي دیدست گرفته اند که بله آقاي منتظري می گو
، آقاي نی در آن جلسه همه مسئولمی شب که ما با امام جلسه داشتکی که نیامسخره می کردند، تا 

.  و احمد آقا هم بودندریی، آقاي موسوي نخست وزلیاردب هاشمی، آقاي خامنه اي، آقاي موسوي  
آقاي   تیکه چه اشکال داشت طبق وصامام گفتم   مطلب را به نیا من ،در ضمن صحبت ها

دادند  ه شب اجازه می میتمداري که به آقاي صدر گفته بودند تو بر من نماز بخوان در آن نعیشر
 به کجاي انقالب لطمه می زد ؟ ولی حاال که نیا،  تمداري نماز بخواندعیآقاي صدر بر آقاي شر

صفحه   جزوه هفتاد هشتاد کیشتش را در ن بازدااینات و جرایجر  نیانگذاشته اند آقاي صدر همه 
 خی نوشته در تارنیااست، اما   نکرده نیی هم محترمانه نوشته به کسی هم توهلیاي نوشته است، خ
 کیی نگذاشت به نید آقاي خمنیمحکوم می کنند، می گو رتعالی را ض حآیندهمی ماند و بعد در 

جمله تندي  را زدم، امام ناراحت شدند و  حرف نیاش بود نماز بخوانند من بیکه رق نفر مرجعی 
      112» .کردم  ی تعجب لیتمداري گفتند که من خعیراجع به آقاي شر

  
 و احترامات الزم نسبت به عییي از تشری راجع به جلوگزیانی نگی اهللا گلپاتیمرحوم آ

د که آقاي  کرده بوتیتمداري وصعیشر آقاي  که نیا نظر به 113 .جنازه آن مرحوم اعتراض کردند
شبانه او  ی و ري شهري نیصدر بروي نماز بخواند و به کفن و دفن وي بپردازد و اطالعات آقاي خم

 آقاي  . شودعیی دفن کردند و اجازه ندادند که جنازه وي تشیب احترامی، در محل نامناسیب را با 
 عمل نیاا ً به دیر بود، شدر معروف و مشهوایبس علماي قم و از خانواده  ی از اکابر کی که زی ن114صدر

داد، وي   قرار ییبازداشت و مورد بازجو اعتراض کرد، متعاقب آن چند روز بعد اطالعات قم وي را 
ر افشاء کننده بود ، در جزوه ای را که بسشی هایین بازداشت و بازجوای تمام جر، پس از آزاديزین
 و آن را مطالعه دی رسزیجانب ننیاه دست  جزوه ب.منتشر کرد اي که آقاي منتظري از آن نام برده  

   . در جاي مناسب ذکر خواهم کرد کردم و نکاتی از آن را در حافظه دارم که 
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تمداري سابقه بس طوالنی دارد و به عیی نسبت به آقاي شرنیعداوت آقاي خم ه و نیک
ر داد و براي حوزه  قراغیمرکز دارالتبل را   و آن دیتمداري هتل ارم قم را خرعیسالی که آقاي شر

گرفته  تمداري را بدل عیه آقاي شرنیوي از آن  روز ک.  برقرار ساخت برمی گرددتیری قم مدهیعلم
 اهللا نجفی مرعشی بود در تیان آکی قم و از نزدنیی از مدرسکیکه آقاي مبلغی که  بود و به طوري 

 و غیمن در رابطه با مسئله دارالتبلزمان بنا شد   در آن  115،داشت جانب در قم اظهار نیا با ییگفتگو
م و مسئله را با دیان رسشیا خدمت . ی صحبت کنم نیبرقراري امتحان با آقاي خمو  حوزه، تیریمد

 نوشته غی حوزه، امتحان و دارالتبلتیری اي را که در مخالفت با مدهیوي مطرح کردم و اطالع 
 ، فالنی:تمداري گفتعیي در مورد آقاي شر، و هیدادم و پس از مطالعه آن اطالع ان شی به امیبود

تمداري خواهم عیرا بر سر آقاي شر  غیا کردم تک تک آجرهاي دارالتبلدیاگر روزي من قدرت پ
   . برود نی آنها ذره ذره از بریبه طوري که پوست و استخوان و گوشت بدن وي در ز زد 
 و در نیابتدا وي را خانه نش. ي آوردن به قدرت بر سر ودیتا ً هم آنچه را گفته بود پس از رسقیحق

پس از آن رفت و آمد به منزل وي تحت . قرارداد خلخالی  محاصره دار و دسته ري شهري و 
شبه تحت   کی و مراجع نیه مدرسلی وس به قرار گرفت و با درست کردن طوماريدیکنترل شد

ت نکرد منقول است که  حد هم قناعنیابه .  خلع کردتیفرمان، وي را به حساب خود از مرجع 
که اگر توبه اند   کردهدیآورده و وي را تهد شم وي چ شیرا پ  اش هیدارو دسته ري شهري، صف

. ن توبه کردویزیتلو  ساله از ترس در مقابل 90 ضیمرد مرریپ. نکنی با آنها فالن عمل انجام می شود
 دفن کردند و یب محل نامناس نسبت به جنازه اش هتک حرمت کرده شبانه وي را درزیبعد از آن ن 

   .نماز بخواند و به کفن و دفن وي بپردازد  وصی وي بر جنازه اش  حتی اجازه ندادند که 
ن  به قدرت به سراغ تمام دی است که به هنگام رسنیاه جو نیتاتور و ککیی از عالئم شخص دکی

 مناسب تک تک آنها ، می رود و در فرصت هاي شده اند ن خودش به قدرت دیکسانی که عامل رس
خواهد در جامعه  ا می ریکدام آنها رحم نخواهد کرد، زجی خواهد برد و به هنیرا حذف و از ب

 تیفته و اسم و شخصری قدرت وي انجام پذدی تنها به زیفتد و جامعه باور کند که همه چیب جا نیچن 
نی که عامل به قدرت خواسته با وجود بودن کسا  نیاه اي است و دیچیمعضل پ وي راهگشاي هر 

بمنزله ضعفی براي قدرت خود تلقی  ت دارد و وجود آنها را در جامعه رین وي بوده اند مغادیرس
 نیا، بدون استثناء دیتاتورانی که سوار بر قدرت شده اند، نگاه کنکیاگر به سرگذشت د. می کند 
ی چه نی آقاي خمدی نگاه کن، اندازه کافی استنیهم .  کرددیه را در همه آنها مشاهده خواهصیخص 

آورده ...  دي، قطب زاده، منتظري، بنی صدر و زیبازرگان،  ، یبتمداري، قمی، سنجاعیبر سر شر
   .است 

  
  ه نسبت به کارترنیک



 
 

244

 نیا کرده بود و بارها به عناودیه پنیی نسبت به کارتر کنی رابطه آقاي خمنیااز جمله در 
.  نقطه ضعفی تلقی می شدشیکارتر برا وجود  . می کرده خود را نسبت به وي ابراز نیمختلف ک

 و دیگرد سی در کشور ایچون کارتر با حربه حقوق بشر و فشار بر شاه موجب باز شدن فضاي باز س
       116.ه برسدجیي کمتر به نتزیه اي شد که انقالب با سرعت و با خون رنیحداقل زم 
 بود که در جلسه رسمی سران چهار کشور اکی جمهور آمرسی رئنیا«کاردستن سی به قول ژ 

 به  ًا هر دو متفقاکی و آمرسیدر همان جلسه انگل...   کرد  درگوادلوپ حکومت شاه را تمام شده اعالم 
   117  ».ان بودندریه خواهان خروج شاه از ادیوي متحد و همفکر و هم عقری نکیعنوان 
 و تهران و سیدگانش در پارنیای و نمنیآقاي خم می مستقری  و غمیها، مذاکرات مستقنیا از ریبه  غ
       119.فتندای با هم دست ییآن به توافق و قرارمدارها در اثر   که حداقل  ا کی آمر118ا با دولتکیآمر

 روابط و قرارمدارها و مذاکرات با دولت کارتر در جامعه نیا را داشت که نیا میی بنیآقاي خم
 ایبه عرض وي می رساندند و با مجوز وي و  ت آن را ایکل ت بلکه ایچرا که اگر نه جزئ. افشاء شود

خط و خطوط خود  ن احتماال ً ای منیادگانش در شوراي انقالب مذاکرات انجام می شد و در نیانم
ی ضرورت داشت که اوال ً به نام نی جهت از آقاي خمنیااجازه گرفتن از .  دنبال می کردندزین را 

 توافق کننده محملی به ایاکره و ذشدن براي م ا ًدر صورت افشاء ینی شد و ثام رهبري مسائل دنبال 
   .افتادند  انتقاع می زی صورت آنها از حنیا ریحساب می آمد که در غ

 با کپکپه و دبدبه و در بوق و کرنا گذاشتن مصاحبه دانشجویان پیرو خط امام علت وقتی نیبه هم
اچی و به اصطالح افشاگري نیدکتر م بازرگان،  ي، مهندس  نهضت آزادهینی علویزی تلوویهاي راد

انقالب و   ها با اجازه شوراي ییاکی روزنامه ها اعالم کردند که روابط با آمرقیکردند، آنها از طر
 واهمه داشتند که مسائل و روابط را به تمامه و آشکارا براي لی به هر دل وی بوده استنیخم آقاي 

در انقالب اسالمی مجازمان بدارند قیو رهبر عال که اگر امام «کردند  نوان جامعه عنوان کنند اما ع
 می گذرد و خطوطی نیسرزم  نیا آنچه که در لی و تحلرینات قبل از انقالب و تفسای جر بهبزودي

 رساند میت خواهقیدگان حقنیه را به عرض امت اسالمی وهمه پوجیکه دنبال می شود پرداخته و نت 
      120». کردمیارتباط و نحوه آن را روشن خواه  افراد در تیائل مربوط به عضومس و در آنجا 

به هر حال . ا کرددیاء و اشاره، مسئله تا حدودي خاتمه پمی اندازه انی با مطرح کردن هم   
ی از افشاء نی آقاي خممی می زد، بهیا تککیآمر  ست جمهوري ایدر صورتی که کارتر مجددا ً به ر

نقطه  وي  چون افشاء شدن آن براي قدرت فائقه . ه دستگاه کارتر، افزون می گشتلی وس بههاشدن آن
فته بود خلل ریی انجام پذنی قدرت آقاي خمدی به زی که همه چنیاضعفی به حساب می آمد و از 

ست جمهوري ای را فدا کند تا کارتر به رزیبود که همه چ  ی حاضر نیلذا آقاي خم. وارد می ساخت
گفته بود  که  ی مهم بود، همچنانکه گفته بود شاه برود و رفت، حال نیا ً براي آقاي خمیناث. نرسد

 وي در ي  آوازهتی برود، اگر وي انتخاب نشود، صدیست جمهوري نمی خورد و باایکارتر به کار ر
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م  مهشی تصورات ذهنی برانیبا چن. دیجهان را در خواهد نورد و همه  عالم به صدا در خواهد آمد 
وي . خواهد شد اي زد و بند  ي از دست خواهد داد و با چه گروه و دسته زینبود که کشور چه چ

ي زیو امر مهم و اهم آن چ. ازنظر ذهن قدرتمدارخود آماده بود که امر مهم را فداي امر اهم کند
   .کرد  می نییخودش تع بود که ذهن 
 المللی مسجل شده بود که انتخاب نیخلی و ب هاي کارشناسان دالی گزارشات و تحلقیثالثا ً از طر

ا عنوان شده بود کیدر آمر. بستگی تام دارد ییاکیآمر هاي  مجدد کارتر به آزادي به موقع گروگان 
 آقاي طیشرا  نیاتمام . شود  می نیی بار در تهران تعنیاا کیست جمهوري آمرایه انتخابات رجیکه نت
ه اغماض دیان و حزب جمهوري خواه را حداقل با دگیه ری را آماده کرد که معامله با دستنیخم

ناز شصتی   عمل هم به کارترنیاندد که با ویاسالمی و دولت بپ جرگه حزب جمهوري  بنگرد و به 
کرده و هم  پر  قدرت خود را در رابطه با کارتر  زده و هم خالء ضعف نینشان داده و وي را زم

د همان می شود و هم نی که بله هرچه آقا بگواست ال رفته ساده باي  تودهنیش دربتیان محبوبزیم
ان به معامله دست زده اند در صورتی که گیه با دسته رکیازکسان صورت لزوم می تواند ازهرکدام  در 

   .حساب کند  هیاد کرد به سادگی تسوجیضرورت ا
  
     شدن انقالب دومتی خاصیب

 نیاه است، دیجا رسنیي بدرین گ جوانب مختلف گروگاقیحال که کار مطالعه و تحق
ا و به گروگان کی، با اشغال سفارت آمر58  آبان   13 خی است، حرکتی که در تارتینکته در خور اهم

 ساعت بعد از آن ، به زعم 48 شروع شد و دانشجویان پیرو خط امامگرفتن کارکنان آن توسط 
 مهمتر از انقالب یبی، انقالنیاي خم و آقیئها، دولت رجاریحاکم، گروگان گ  تیسردمداران روحان 

داشت و فوق آن بود ولی بعد از   تیبرانقالب اول ارجح  همچنان 59 آبان خی و تا تار 121.اول بود
   .گشت  لیباره از دست داده به تفاله اي تبدکی و اثر بخشی خود را به تی خاصخیآن تار

 مهم تر یبچگونه انقال:  است کهنیاجانب مطرح بوده نیا رابطه براي نیاسئوال مهمی که در 
ا در کیست جمهوري آمرایان به رگیاز انتخاب ر ه بعد ژیو  و به 59 آبان 11 خیازانقالب اول در تار

 حیصر و به گفته   که اثربخشی خود را از دست داده تی خاصیبی عوض، به مو59 آبان 14 خیتار
 و به زعم آقاي بهزاد نبوي 122اسالمیآقاي هاشمی رفسنجانی مسئله اي مرده براي مجلس شوراي 

 چه نوع نیا گشته است ؟ لی تبد 123ر تفاله اش باقی ماندهگید ه شده و دیکش ه اي که آبش ویبه م
ه وی تفاله مایمرده و   الشه ریبماند نظ  خی در تارنیاشتر از یب مهمتر از انقالب اول است که اگر یبانقال

 هرچه دی بانیاد و بنابر رینش همه جا را فرا می گتعفه و ه شددیکه اگر آن را دفن نکنند گند
  ؟.راحت شد را دفن کرد تا از شر گند آن  تر آن عیسر
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 مهمتر از اولی بوده است و ازآن به بعد 59 آبان 11ان تا نیاوقتی انقالب دوم که به زعم 
 زبانی یببه زبان  ای می شود، آلیو مضر تبد  تیخاص  یب نی چننیاموضوعی در عرض چند روز به 

 چشم شیخو ن به آزادي و استقالل و حقوق و آزادي دی رسدیبه توده مردم که هنوز با عشق و ام
 شده و تقاله تی خاصیب نید، وقتی انقالب دوم که مهمتر از اولی است، چننیهستند نمی گو انتظار 

 یب شما  124».می آورده ا بدستمیمی خواست ي ریتا کنون از گروگان گ ی را که جینتا«اش مانده و 
انقالب دوم که مهمتر از  . دی هستشین به حقوق و آزادي خودی جهت در انتظار رسیبخود و 

.  اولی دچار استحاله شده استقی باشد، اولی که به طرنیاست وقتی سرنوشتش چن انقالب اول 
براي اغفال » داده شد«ا رهبرمان به شم ی نیه آقاي خملیا و قشنگ که  به وسبیز تمام آن وعده هاي 
اد حکومت جیقبضه کردن قدرت و ا وزي خودمان و ریان مبارزه براي پدیوآوردن شما به م

ه شما تمام شده فیر وظگیحال د.  و غارت و چپاول ثروت کشور بودهی مطلقه فقتیوال خودکامه 
ست که بکناري بهتر آن ا.  شددیخواه  نی، شمع آجدی که اگر دست از پا خطا کندیبدان است و 

   .دی و گوش به فرمان ما باشدینیبنش
 که باز رهبرمان آقاي دی ددی، کمی نه چندان دور خواهمی ما به شما دروغ می گوئدیفکر نکن

ان رأي ملت زیم«همان کسی که  گفت   ت و خیی آب پاك روي دست شما خواهد رنیخم
جاي  و اگر باز هم سر  126»هم گفت نه خوا،د آري مننین بگووی مل35اگر « خواهد گفت  125»است

ی مجوز قتل همه تان را نی و رهبرمان آقاي خممی نخورده اری که ما با شما شدی، بداندینیخود ننش 
ر این به بهشت، همه را بددیواب اخروي و رسثجهت    زیمثل آب خوردن صادر خواهد کرد و ما ن

 خیآنچه در تار که   مین مثله و زجرکش کنان را چناتی فرستاد و بعضی از پوست کلفتهامیمرگ خواه
   . ه با آن  ساده به نظر خواهد آمدسی در مقادیخوانده ا

  
ی چهار صد نفر را بدون میقاضی القضات آقاي خلخالی بنا به قول معاونش آقاي علی کر

 نفر کی  که را نفر14 ساعت 10 در کمتر از 12/4/1359    خیاز در تارری و در ش 127.پرونده اعدام کرد
ارم، نه دی بای م نی خواب می بای نمی دانم خدا 128.از آنها زن حامله اي بود، به جوخه اعدام سپرد

. تسی و مماشات نج اعوجاچیاز خروار بود و جاي ه  چند فقره ذکر شده، نمونه اي نیااري دیب
ه شد که  فصل مالحظنیاهمانطوري که در بخش هاي گذشته .گردم بگذرم و به اصل مطلب بر  

پنهانی با حزب جمهوري  ن حاکم، وی روحانمیبگو  بهتر است ای و حزب جمهوري اسالمی چسان
خواه، قرارو مدار گذاشته بودند، با تعلل هاي عمدي و لفت دادن مساله مانع آزادي به موقع 

اي ا، با چنان شتاب و عجله کیست جمهوري آمرایان به رگیبعد از انتخاب ر گروگان ها شدند و  
آقاي . همه را مات و مبهوت کرده بود شدند که   ریآزادي آنها و امضاء قرارداد الجزا دست به کار

از  ی را که تاکنون جینتا«:  گفت59 مهرماه 30رك درویوی بعد از بازگشت از نری نخست وزیئرجا
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       129».می بدست آورده امیي می خواستریگروگان گ 
ی تی خاصچیاگر ه«طی سخنانی گفت ) اکیسفارت آمر(نه جاسوسی  در ال59 آبان 13 خی در تاروي

.  کاري بود که در آن زمان انجام شدنیامام قطع رابطه مهمتر گفته  ي نداشت طبق ریگروگان گ
اقتصادي، اجتماعی و  سی، ایس  از نظر دی که بامیدیا قطع شد متوجه گردکیهنگامی که رابطه ما با آمر

       130» .میتسیافرهنگی روي پاي خودمان ب
   قطع رابطه با کشوري الزمه اش گروگان گرفتن کارکنان سفارتخانه آن کشور است؟ایآ

ی طالب نیت آقاي خمقی ذکر می کند اگر به صالح کشور بود و به حقیئی را که آقاي رجاتیخاص
 دکتر ه که آقايژیتعلل انجام می گرفت و به و بدون  آن بود و به دولت موقت اشاره می کرد، 

موقت و  ی و هم صاحب نفوذ در دولت نی امور خارجه بودکه هم مورد وثوق آقاي خمریدي وززی
 زند، هی مملکتی تککیي ری شخصی که بر کرسی نخست وزنی چنایو آ. شخص مهندس بازرگان بود 

  ت ؟سین چارگی آن ملت وکشور یباز 
  

باره مسئله گروگان ها  در 59 آبان 23 خی مجلس در تارسیآقاي هاشمی رفسنجانی رئ
ر نمی تواند در گیآنقدر کار دارد که د مجلس  ر از نظر مجلس مرده است و گی مسئله دنیا«: گفت

آقاي  ار با دی که آقاي بهزاد نبوي همراه وي بود پس از دیئ آقاي رجا131».دنی باره به بحث بنشنیا
 نیا میهمچنان که قبال ً گفته ا «. در مورد گروگان ها اظهار داشت59 آبان 24 خیدر تار ی نیخم

ي و وقت ریر از دست و پاگگی که دنیابراي  مرده اي است و   مسئله کیمسئله براي ما به صورت 
 دولت نمایندهه لیوس  پاسخ به نی که به عنوان آخرمی کرده اهی تهیبون آمده باشد، جواریگذرانی ب

ا کی آمرنیارگی کرد دمیا اعالم خواهکیولت آمران آمده است به دری منظور به انی که به همریالجزا 
 هر نام و هر مسئله اي که می ای تولد و ای دیبراي ع  هر روز ایدر هر موقع  است که می تواند 

 ماده واحده بیدر دفاع از تصو  آقاي بهزاد نبوي که  132».ان ببردریخواهد جاسوسان را از ا
ه ویو با م«ت، در مورد گروگان ها اظهار داشت  سخن می گف59 دي 24 خی مجلس، در تارتیحکم 

ي زیاز آن چ . می خود به آن ور می رویبباقی مانده  ر تفاله اش گیه شده و ددیآبش کش اي که 
   133».ان باقی نمانده استمیر براگید

ی خود در مورد نویزی و تلووی آقاي نبوي در مصاحبه اي مطبوعاتی و رادنیاعالوه بر
ر ثمر گی دمیدیي مانند درختی بود که دریگ گروگان «:گفت  59دي 29 خیر تارها دآزادي گروگان

انقالب اسالمی   سرمقاله روزنامه  در اما هنگامی که از آقاي بهزاد نبوي سئوال شد که 134».ندارد
ان را قبول ری اطی شرطی از شراچیا هکیمتذکر شده است که در مسئله آزادي گروگان ها آمر 

 سختی قرارگرفته، مسئله گروگان ها از عموض دولت در «: ت ؟ گفتسیچ ظر شما نکرده است به ن
کردن براي مصالح انقالب کار   دی مسئله جدکی به لی را تبدنیافته است و اینظردولت خاتمه 
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 بزرگتر از یبه انقالب دوم را انقالکین تمام کسانای مالحظه شد که چسان به ب135».تسیدرستی ن 
القاء می کردند به فاصله محدود چند روزي،   و آن را به توده مردم 136 نددی ناماول می انقالب 

تی دفن کنند تا مشام از میند آن را به هر قدیکوش ه مین در آمد که سراسفَناگاه به صورت الشه عِ
پرداخته ذهن   از دروغ ساخته و ری به غیب انقالنی چنکی .بوي تعفن آزاردهنده اش در امان بماند 
   درت طلبان چه می توانست باشد ؟ ق
ه اي براي حذف بخشی از جامعه از لی به جز عصاي دست خود کامگان که از آن به عنوان وسایآ

تاتوري و حکومت کی از قدرت و استقرار دییجناح ها ن دیکش  ریصحنه مبارزه آزادي بخش و به ز
اصون الذ قتل گري بود ؟یزي دی، چخودکامه مورد بهره برداري قرارگرفت هم فی غَمرتِهم نیالخرّ

  ساهون 
  

   حاکمتیبهزاد نبوي در نقش کارگزار روحان
 آزادي گروگان ها و حل 58 اسفند 4 خیتار ی در نی ذکر شد که آقاي خمهچعالوه بر آن

 را آغاز کرد آقاي هاشمی رفسنجانی در حیلوا ار بررسی کمسئله  را به مجلس واگذار کرد و مجلس 
فعال « :است گفت  ی که در دستور کار مجلس حی در مورد کار مجلس و لوا1359ر وی شهر25 خیتار

من فکر « وي در همان روز اضافه کرد  137».هاي شهري استنیه زمحیگروگان ها و ال  مسئله نیهمً
گذشته اش را در  ست ای سدیا باکی است که آمرنیات سیي که قابل گذشت نزیچ می کنم حداقل 

     138».ان محکوم کندریا
 در پاسخ به سئواالت مختلفی که در رابطه با انتخاب 59 آبان 15 خیمجددا ً آقاي هاشمی در تار

 به نیاا ارتباطی با ما ندارد و کیجمهوري آمر ست ایر ان به گیانتخاب ر«: ان از وي شد، گفتگیر
 میادامه خواه آنرا  و میا مربوط می شود، ما راهمان را انتخاب کرده اکیتم آمرسیا و سکیملت آمر

 59 آذر 5 خی باز آقاي هاشمی درتار 139».می می شوری شود با او درگریداد هر کس بخواهد با ما درگ 
ان براي آزادي گروگان ها اعالم ریی که اطیشرا«: داشت وت اظهار ریدر ب در مصاحبه مطبوعاتی 

   140».اجراء کند ا نتواند آن را کی می باشد که آمردیر ساده است و بعایکرده بس
  

نجر سیان و کگیر و  گفته کارترنیا با توجه به که وقتی ن آقاي هاشمی رفسنجانیای بنیا
 کشور ما را حفظ می کند و تیامن و   کرد، شرف می خواهشنهادیپآنچه ما «:شود می ه سیمقا
من سی در انتخاب مجدد این را خشنود می سازد و موضوع گروگان ها عامل منفی سایائکیآمر

 ری مورد عاقالنه رفتار کرده ام و تنها قصور ما تاخنیاان دارم که در نیشود اما من اطم می  محسوب 
مطمئن است که کارتر را در «: روز گفت  نیدر هم ان گیر   141».در آزادي گروگان ها بوده است

وز می ریپ ابات ان در انتخگیمطمئنا ً ر«نجر که گفته بود سی و ک 142».انتخابات شکست خواهد داد
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ا ً از گفته آقاي هاشمی کامال ً آشکار است که یناوال ً از مسائل پنهانی پرده بر می دارد و ثا    143».  شود
ی نی شرطی است که آقاي خم4نازلتر از  ی لیاند، خ فته ریی را که براي آزادي گروگان ها پذطیشرا

 کرد میخواه حث را در جاي خود دنبال  بنیا کرده بودند نیو مجلس براي آزادي گروگان ها مع
 حاکم که مرتب اعالم تیي و روحانریداده خواهد شد که مسئوالن حل بحران گروگان گ و نشان 

ان بوده ری ملت اقیت و براي تحمقیحق فته است، قلب ریشرط ما را پذ ا چهار کیمی کردند که آمر
   .است

 از زی نیئان ارائه کرد و دولت رجاری دولت ا بهری الجزاقیا از طرکیقراردادي که در واقع آمر
نه بود که حتی هنوز الیامضاء کرد چنان خوار و ذل آن را  ی و خود و مجلس نیطرف رهبر آقاي خم

عنوان شده  که هنوز است حاضر به افشاي اسناد مبادله شده توسط آقاي بهزاد نبوي و مطالب 
 60 سال لی و اوا59و با وجودي که در سال سري مجلس نشده اند   در جلسه نیریتوسط وي و سا

کرد، هنوز آن  موقع مناسب نوار آن جلسه سري را پخش خواهند  آقاي هاشمی قول داد که در 
   .ه استدیموقع مناسب فرا نرس

  
 حاکم به رهبري آقاي بهشتی و هاشمی رفسنجانی و آقاي تیاما در همان موقع روحان

جهت است که آقاي بهزاد نبوي در آن   نیهم ع بوده اند و به ی از مفاد کامل آن از قبل مطلنیخم
 خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء آیندهدر : جلسه سري مجلس از جمله گفت

 در ، دولت و من اعالم جرم کرده استهیست جمهور علایکه آقاي بنی صدر ر  نیا و میکرده ا 
) ره(تنها به خواست و نظر امام  ی است چرا که من نیخم   و آقايتی روحانهیت اعالم جرم علقیحق

 و تیروحان  بشود نه تنها من بلکه بی مسئله تعقنیا که می دادم و اگر بگذارتی مسئولنیاتن به 
آقاي نبوي بعد از « گفت، میی از دوستان آقاي بهزاد نبوي براکی.  برونددیی بانیخم دولت و آقاي 

ی گفته بود که به ما می اهللا ابراهفیس همکار و دوست خودمان آقاي    بهریامضاي قرار داد الجزا
   » .الدوله امضاء کردم   که بعدا ً خواهند گفت قرار داد وثوق  راریگفتند و منهم قرارداد الجزا

  
 نه تنها در آن جلسه سري مجلس اظهار می ریقاي بهزاد نبوي امضاء کننده قرارداد الجزاآ

عمل کرده است بلکه در نامه خود به آقاي  ی نیخم  و آقاي تیکارگزار روحاندارد که وي در نقش 
امضاء   مذاکره و ری خطتیمسئول«:  در نقش کارگزار عمل کرده استکه  می کندحیهاشمی تصر

جانب را در باره آزادي گروگان ها در آن نیافتم که جنابعالی نظرات ری را در حالی پذریالجزا  هینایب
 داده و در تی مسئولنیاتن به ) ره(خواست و نظر امام  خاطر اطالع از   و تنها به دیست می دانطیشرا
     144».کردم  خود کسب یئسی و اجراای حال افتخاري براي زندگی سنیع
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ان ری به ملت اریی که قرارداد الجزامی حاکم تنها به خاطر خسارت عظتیروحان اگر ترس 
عی یبعنوان کرد و به نوعی آن را ط قراردادها را آشکارا  مه وارد ساخت، بود، به نوعی می شد ه
، میعراق در جنگ هست ا و کی که با آمرنیاا و کیه با آمردیچی پطیجلوه داد و گفت فعال ً به خاطر شرا

.  خسارت مالی به ما وارد شده استنیا شماري داشته است، یب دیي که فواریگروگان گ در اثر 
   .ساده و عملی بود  اری بسی جلوه دادن آن کاريعیبط ی نیبراي آقاي خم

ست جمهوري در ای در ازاء حذف بنی صدر از ر-ن ایانگیاما ترس از رو شدن قرارداد پنهانی با ر
 بود که در -انریان، به اگیبعد از روي کار آمدن ر اسلحه   نکردن به آن و دادن نیصورت تمک

بود،  بدرستی متذکر شده  نان که آقاي بهزاد نبوي صورت آشکار شدن به موقع و در آن زمان، همچ
   .دودمان همه اشان را بر باد می داد

 کردن وي نی وادار به تمکای علت است که به سرعت وارد عمل شدند تا با حذف بنی صدر و نیبد
تاتوري خود کیي به عمل آورند و دریخواهان جلوگ جمهوري  از آشکار شدن روابط پنهانی خود با 

رفسنجانی،  بهشتی و   حاکم آقاي تیهمچنانکه  قبال ً متذکر شدم روحان.  گردانندتیر جامعه تثبرا ب
 جهت است که آقاي بهزاد نیی قبال ً از محتواي قرارداد مطلع بوده اند و بدنیدولت و آقاي خم

 27 خی تارا تاریز.  ها موافقت کرده بودییاکی آمرشنهادیپبا   حاکم تیروحان نبوي از جانب دولت و 
 خی بار در تارنیاول ورده بود و براي این ن ای به متیش حکمری صحبتی از پذنی وي کوچکتر59آذر 

 تی نوعی حکمزیان نریدولت ا«ا در برابر آزادي گروگان ها گفت کیفوق در قبال تعهدات آمر
   145»فته استریدعاوي دو طرف پذ هگی بدیرس  براي نیمورد قبول طرف 

 در جهت فراهم کردن 59 آبان 22 خی آقاي دکتربهشتی در تارخی تارنیااما قبل از
ان وی دسیرئ«: گزارش داده استریالجزا  ا، بطوري که خبر گزاري رسمی کیت  براي آمرالیتسه

ی که طی دو شرط از شراای کی اهللا محمد بهشتی اظهار داشته است چنانچه اگر تیان آریعالی ا
الت متحده با اشکال مواجه می شود، ایقانون ا وضع نموده از نظربراي آزادي گروگان ها  ان ریا 

 روز قبل از 35 گزارش معلوم می شود که نیا  با  146».دهد  جلسه لیتشک دوباره دیان باریمجلس ا
قرارداد  ن ایدر جر  را اعالم کند، آقاي بهشتی کامال ً تیش حکمری که آقاي بهزاد نبوي مسئله پذنیا

ی و نیقاي خمآت که سیه است که توافق انجام شده، موافق با چهار شرطی نبوده و می دانست
 مجلس مدعی آینده که در نیادولت ابالغ کرده اند و براي  ها به  مجلس براي آزادي گروگان 

 کنند هیقض را وارد در  نشود که خالف مصوبات مجلس عمل شده است، الزم است که خود مجلس 
   . بکند و هم جلو اعتراضات بعدي گرفته شودادی پتی مشروعتیکه هم حکم

تی ایتوفر معاون وزارت خارجه آن کشور که در رأس هسی کر59 آذر 11 خی که در تارنیاطرفه 
ا اشاره شده کیدر نامه آمر«:  کرد، گفتمی تسلریالجزا دولت  ان را به ریات اشنهادیپا به کیپاسخ آمر

 خواهد قیتعو عهده  ان به گیسئله تا روي کار آمدن را رد شود اصل مکی پاسخ آمرنیااست که اگر 
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ات چهارگانه در بر نگرفته شنهادیپ و شرط دی قیبان را مبنی بر قبول ریا تقاضاي اکیپاسخ آمر. افتاد
ان ریا دو شرط از چهار شرط اکیآمر« کرد که دی تاک59 آذر 12 خیدر تار توفر سیکر  و باز   147».است
جبران ادعاهاي کمپانی هاي  ثروت شاه مخلوع و   دو شرط بازگرداندن نیا عملی خوانده و ریرا غ
انداختن  ن اینی به جرعیی را نی اهللا خمتیا تا کنون دو شرط آکیان می باشد، آمرری اهی علییاکیآمر

   148».فته استریان و عدم دخالت در امور داخلی را پذریا ثروت بلوکه شده 
 آبان متذکر شده بود که به خاطر 22 خی آقاي بهشتی در تار همان دو شرطی است کهنیاا قیدق

   . جلسه دهدلیتشک دوباره دیبا ان ریا ا، مجلس کیت براي آمرالیفراهم شدن تسه
  

دو ا آن کی، حتی آمردی ددیتر خواهشیتوفر به طوري که کمی پسیغم گفته وارن کرریعل
ان ری به دولت ازیخواسته آن دو را ن  خود، فته و آن طوري که ریکه گفته بدرستی نپذ شرط را هم

   .ته کرده استکید
 آذر در مصاحبه با 17 سه شنبه خی مجلس درتارسی رابطه آقاي هاشمی رفسنجانی رئنیدر هم

ت ئیخبرنگاران در مورد گروگان ها و مسافرت ه  خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ متعدد 
 نیا که در  گروگان ها نقش فعالی ندارم و اطالعاتی ر در مسئله گیمن د«: ان گفتریي به اریالجزا

ن در مورد حرف ویسی کمنیا شد و لیتشکجا نیا رابطه در نیان در ویسی است کمنیاه دارم نیزم
اتی خواست و آن طور که آقاي بهزاد نبوي حی، توض صورت مبهم زده بود ا قبال ً به کی که آمرییها

که  ن کرده و گفته اینظرات خود را ب ا ً روشنتر بیا تقرکیمر دفعه آنیابه مجلس گزارش داده اند، 
ا در گذشته چهار اصل ما را قبول کیآمر:  مجلس افزودسیرئ.  خواسته ها را بدهدنیاحاضر است 

قدم هاي روشنتر برداشته و به نظر ما در حل مشکل جلو   بار در مورد اجراي آنها نیاکرده بود و  
   149».باقی است  سئوال آمده است ولی هنوز هم جاي
ست ای از انتخابات رشیکارتر پ. ت را قلب کرده استقی حقزیجا ننیاآقاي رفسنجانی در 

هار چش ریانتخابات آزاد شوند، حاضر به پذ  جمهوري قول داده بود که اگر گروگان ها تا قبل از 
شرط  ر به قبول دو ضاا حکیتوفر آمد، که آمرسیان می باشد و نه بعد از آن و از قول کرریشرط ا

ه دولتی مسئول گروگان ها در تیي معاون کمزی رابطه آقاي احمدعزنیدر هم. ی استنیآقاي خم 
ی آزاد کردن کیان که ریکه براي انجام دو شرط ا ها گفته اند   ییاکیآمر«:  گفت59 آذر 22 خیتار

ان مشکلی ریداخلی ا  ري قول عدم دخالت در امورگی و دییاکیان در بانک ها ي آمرری اهیسرما
 نیاست مشکل بوده و با قوانکیاما شرط سوم که باز گرداندن ثروت شاه معدوم در آمر. ندارند 

 هینی کنار انداختن همه دعاوي حقوقی علعی  شرط نیو در مورد چهارم ا در تعارض است کیآمر
ي که می تواند بکند تنها کار ا گفته است کی مطرح کرده اند و آمرییاکیان که شرکت هاي آمرریا
   150» . کننددادخواست هاي خود را صرف نظراست که در شرکت هاي خارجی نفوذ کند تا آنها   نیا



 
 

252

 ای بپردازم، براي باقی نماندن هر نوع شک و تیه حکمحی که به ماده واحده النیاقبل از 
   :جلس به منظور به متیه حکمحیارجاع ال   نکته را خاطرنشان می کنم که تنها نیااعوجاجی، 

 دادن به اعمال خالف مصوبات مجلس در رابطه با آزادي گروگان تی گرفتن و مشروعتی مشروع-1 
   ها و قانونی کردن آن 

ن و ای جرم قرار دادن آن براي بستن دهان بعضی از مجلسکی وارد کردن خود مجلس و شر-2 
   ران به اعمال خالف قانونگید

 شده بود و لی جمهوري تحمسی که به رئنیا و اعمالش نظر به  نداشتن خود دولتتی مشروع-3 
   .را بر مال می کرد قانون آنها   مرتب اعمال خالف زی جمهور نسیرئ

ان به صورت ارگانی آلت دست ری مجلس از ارگانی به منظور دفاع از حقوق ملت الی تبد-4 
   . مختلف بود طرق  تاتوري به کی حاکم جهت استقرار دتیروحان

 به مجلس 59 دي 24 خی را در تارتیه حکمحی که النیاقاي بهزاد نبوي قبل از آ حینا به گفته صرب
 که البته می دانست و قرار و مدار -د ری نپذاید ریبپذ   که مجلس نیاارجاع دهد، صرفنظر از 

در بود،  فته ری را دربست پذهینای وي که ب- خواهد کرد بی که مجلس آن را تصو بودگذاشته شده
 هفته است که در کیش از یبان ریدولت جمهوري اسالمی ا«:  گفتیی در گفتگو59 دي 26 خیتار

د شده را ای هینایت بای خود را اعالم کرده و کلییمثبت و نها پاسخ   ری دولت الجزاهینایرابطه با ب
گفته    که ظاهرا ً بهیبغر بر خالف ادعاي خبرگزاري هاي « افزود نینبوي همچن. فته استریپذ

 روز قبل از 10ت و سی ندی وجه جدچیوز ما مطلقا ً و به هری استناد می کنند پاسخ دییاکیمقامات آمر
   151».داده شده ا کی به دولت آمرریالجزا  دولت قیطر
 که از مجلس اجازه نیا روز قبل از 8 که آقاي بهزاد نبوي بنا به گفته خودش نیانی عی مطلب نیا

   .فته استری می داده پذلیتشکرا  اساس آن   تی را که حکمهیناید، بری بگتیحکم
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        فصل هفتم  
  

  تیحکم 
  

 بار چند ریان، زریآقاي بهزاد نبوي از جانب دولت، مجلس و سران روحانی حاکم بر ا
 رفت و آن  معروف شدری الجزاهیناینام ب مجموعا ً به  قرار داد تعهد آور و موافقتنامه هاي مختلف که 

   .را امضا کرد
 بار اعالم کرده است که در مورد مسئله  گروگان ها و تبعات  آن که نی چندحیوي که به طور صر

، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و یین رجاایی و آقانیخم آقاي   ، شده استریمنجر به  قرار داد الجزا
 در 59 آذر 13 خی در تاريو.  را از تمام مسائل آن مطلع کرده استدانشجویان پیرو خط امام

 پرده پوشی زی چچیدر مورد مسئله گروگان ها ه«:  خود گفتینویزی و تلوویراد مصاحبه مطبوعاتی  
دگان مجلس، نیا و قوه مقننه و نمهیقضائ ، هیساي سه قوه مجرؤر نشده است و همه مسائل به اطالع 

  1». رسانده می شودری و نخست وزدانشجویان پیرو خط امام
ی، بهشتی، رفسنجانی، نین خمای نکته را تذکر بدهم که بنا به گفته آقاي نبوي مسائل از آقانیا

اما از . پوشی نشده است پرده دانشجویان پیرو خط امام و تی سلطه روحانریدگان زنیا و نمییرجا
 در ان است نه تنها آن روز ریست جمهوري آقاي بنی صدر و صاحبان اصلی حقوق که ملت ااینظر ر

 می گذرد، همه اسناد و خین تارآ سال از 26ماند بلکه تا امروز که متجاوز از  پرده استتار باقی 
تی بدرستی سیان است نباریکه ملت ا و تنها نا محرمان  مدارك و تمام موافقتنامه ها منتشر نشده 

 شد که آقاي  در بخش قبل هم مالحظه. بار چه تعهداتی رفته اندریدگی از وي زنیابداند که به نم
        2. دادمتی مسئولنیاتن به ) ره(امام من تنها به خواست و نظر: نبوي گفت

 است که تیش و قبول حکمری آمده است، پذری الجزاهینایاز جمله مسائلی که در متن ب
 محمود دیآقاي س.  ته کرده اندکیآنها د به   ها ییاکی را آمرهینای ها، بییاکی آمرحیبنا به گفته صر

 ، که همه اسناد و مدارك را در 3ان داوري الههویانی در دریت داوران ائیاشانی سرپرست هک
ا ًً و کتبا ً اعالم کردند حیصر ا کیمسؤالن وزارت خارجه آمر«: دی و آشکار می گوحیداشته صر ر ایاخت 

       4» . آن گذاشتندریخودشان را ز انی ها فقط امضاء ریا  و می ها را ما نوشتهینای بنیاکه 
 به امضاء ری هاي الجزاهینای ب1359در سال  «: دیري فاش می کند و می گوگی مطلب مهم دوي
 سی رئنماینده» توفرسیوارن کر« ها را امضاء نمود وهینایان بریاز طرف ا» بهزاد نبوي «آقاي  . دیرس

ی آن دو امضاء سی انگلکه امضاء شد متن  موقعی هینای بنیا .  را امضاء کردهینای بزیا نکیجمهور آمر
 المللی است نیقرارداد ب  از شگفتی هاي نیا. شتر نداشتیب امضاء کیداشت ولی متن فارسی اش 

شما . انی ها امضاء کرده اندری امضاء که فقط اکی نسخه اش کینسخه آن دو امضاء دارد و   کیکه 
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     5».دی مفصل را بخوانثیحد ، نیااز 
نبه ها را در ای نحوه اجراي ب، به تمام اسناد و مداركبا توجهوران ت دائیآقاي کاشانی سرپرست ه

   6».ن محسوب نمودویوالستینمونه تازه اي از کاپ «  همان روز آزادي گروگان ها 
 ابتکار آنها بوده است و وي ری الجزاهینای به طور سر بسته اذعان کرده است که بزیآقاي بهزاد نبوي ن

نی به ویزی تلوویدر مصاحبه مطبوعاتی و راد،  59   دي 17  خیتار در وي . آن را امضاء کرده است
از   ریات دولت الجزاشنهادیپ  ایکه  آ« سئوال نیاسئواالت خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به 

 به آن معنا نیا اي داد، ولی هینای بریدولت الجزا: ، گفتری خای کشور بوده است نیاسوي خود 
ات شنهادیپ و طی سعی کرده که با توجه به شراریالجزا . از طرف خودش بوده است  ت که الزاما ًسین

آنچه را که   انجام یی تواناری الجزاایکه آ«   سئوال نیا  وي در پاسخ به  7» . کار را بکندنیا نیطرف
 نیي را تضمزی چریاصوال ً الجزا: ، گفتری خایدر قبال مسئله گروگان ها بعهده گرفته است دارد 

 مسئله بعد که موضوع  روشن شد نیا.  نداشته باشدایداشته باشد   انجام آن را یینمی کند که توانا 
       8» . خواهم دادحیتوض

 کرده دیی در مصاحبه اي با خبرگزاري پارس تأ59 آبان  12  خی در تارری نخست وزیی  آقاي رجا 
 مسئله  یی با محمد علی رجاری الجزاریسف) 59 آبان  12  (وزرید ه اي قی دق30در مالقات «: است که 

کردند که بتواند   آرزو ریالجزا  ریسف.  واگذار شده استریگروگان ها به کشور برادر و مسلما ن الجزا
ان  دفاع ریان را برآورده سازد و افزود تا آن جا که در توانمان است از منافع اریخواسته هاي ا

       9» .کرد  میخواه
 به زودي مسئله اي به نام میواردیانشا اهللا ام«: دی می گو59 آذر 25  خی رابطه در تارنیوي در هم

 جا نیاسی باشد و محتاج به زمان باشد در ایکه س گرهی  ر گیا ما دری زمیگروگان ها نداشته باش
منافع    که حافظریالجزا ه دولت لی به وسدی که بامیاتی  که از نظر مالی خواسته انی و فقط تضممیندار

      10» .ا می تواند جاسوسان را ببردکی صورت آمرنیاان داده شود و در ریان است به اریا
 در مصاحبه مطبوعاتی که به سئوال هاي خبرنگاران 59 دي   9  خیآقاي بهزاد نبوي مجددا ً در تار

ان ها دل ان نمی تواند در قبال آزادي گروگریا «کرد که   دیداخلی و خارجی پاسخ می داد تأک
 براي دیافزود باو .  کندنان خوگی رای شصت برگ کاغذ امضاء شده توسط کارتر ایخود را به پنجاه 

 شنهادیپري گیا بتواند راه دکیاگر آمر: نبوي گفت. دری بگنیا تضمکیتحقق خواسته هاي خود از آمر 
چون .  قابل قبول استباشد، از نظر ماریدولت الجزا  قابل قبول براي نینوعی تضم کند که متضمن 

        11» .میا اعتماد ندارکی وجه به اقوال آمرچیما به ه
 ریا مورد قبول الجزاکی آمرری اخشنهادیپدر صورتی که «:  اظهار داشته59 دي 11 خیوي باز در تار
   12».فتریپذ خواهد   را شنهادیپ نیا زیان نریواقع شود، ا

انی در الهه، گفته هاي رید کاشانی، سرپرست داوران ا محمودی آقاي سحیصرفنظر از گفته هاي صر
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 کاره بوده و فقط چیانی ها هری است که احی صرهینایب کننده   و بهزاد نبوي امضاء یین رجاایآقا
آن را  انی ها ری، اریالجزا  قیا بوده که از طرکیی دست آمرچی و قشی را امضاء کرده اند و رهینایب

 گونه نیای داده است و امضاء نیي را تعهد کرده و نه تضمزی نه چریاامضاء کرده ا ند و خود الجز
ناتوانی و وحشت و ترس از آشکار شدن قرارپنهانی را با دولت   خفت و خواري، تینها توافقنامه ها، 

   .گانه اي می رساندیب
  نمونه اي ازعملکردنیاان است و اال ریتمام رجزخوانی ها و قلدري ها، براي سرکوب ملت ا

 بدان گونه عمل می کنند ریدر ز. شعار سر می دهند ا کیآمر  هی سال عل26 که متجاوز از  استکسانی
   .ان بزرگ سر می دهندطیو در ظاهر شعار ش

ردها دالر پول و اموال ایلی م،تی حکمای نیش داوري مرضی الطرفری پذقی که از طرنیانظر به 
 به ، شده استریی سرازتیانی هاي فراري دوملریا  و ییاکیآمر  داران هی سرمابیان به جریملت ا

 نیالطرف داوري مرضی   و بعد از آن مجلس با تی حکمشنهادیپ در زمان مینی و ببمیسراغ مجلس برو
   .چگونه برخورد کرده است

  
  
  

     ، رفسنجانی و بخشش اسلحهتیحکم 
 چهار شرطی را که براي بان، آ11 خیهمانطوري که خوانندگان مستحضر هستند، مجلس در تار         

آقاي بهزاد نبوي ازجانب . آنرا به دولت ابالغ کرد اجرا   رساند، جهت بیآزادي گروگان ها به تصو
بعهده گرفت   ریري دولت الجزاگینجای ها را با مییاکی اجرا و مذاکره با آمرتیدولت مسئول

   . کرد امضاءری دولت الجزاهینای  را به نام بییومجموعه قراردادها 
ن آمده بود و نه اجراي آن مصوبه ای به متیش حکمرینه در متن چهار شرط مجلس صحبتی از پذ

 آبان  12نی عی ابالغ مصوبه خیکه ظاهرا ً از همان تار نبوي  اما آقاي بهزاد .  داشتتیزي به حکماین
. ورده بوداین ن ایمداور به  ش ری سخنی از پذنی کوچکتر59 آذر27 خیوارد عمل شده بود، تا تار،  59

 زیان نریا در برابر آزادي گروگان ها دولت اکی فوق اعالم کرد در قبال تعهدات آمرخیابتدا در تار
       13.فته استریرا پذ  تینوعی حکم

 مجلس کرد که می را تقدتیش حکمریی پذتیه دو فورحیال،  59 دي 22  خیسپس در تار
 سیرئ«: ه گفتحیی التیلزوم دو فور مورد  بوي در آقاي ن.  رساندبی آن را به تصوتیدو فور

 هیشانزدهم ژانو شتر کارش اعتبار قانونی ندارد و طبعا ً اگر تا روز یب هی ژانو16ا تا کیجمهور فعلی آمر
ت ادامه مذاکرات به چه صورت باشد سی در دولت بعدي معلوم نمیه نرسنی زمنیاه در جینت به 
 راه حل قابل قبول کی و به میریمجلس اجازه بگ  از تید مسئله حکممور  که در می فکر کردنیابنابر
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     14» .دیماند براي دولت جد  مسئله می میاگر به راه حل نرس. می و مسئله را خاتمه دهمیبرس
   : شرح استنیاه به حیمتن ال

به دولت اجازه داده می شود که در مورد اختالفات مالی و حقوقی جمهوري «: ماده واحده
 اقدام و اختالفات مذکور را حل و نیمرضی الطرف   داوري قیا از طرکیان با دولت آمرریالمی ااس

      15» .دیفصل نما
نی که به ویزی تلووی درمصاحبه مطبوعاتی و راد59 دي 22اقاي هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر 

 کرده است که ا تعهدکی آمرایوي سئوال شد آ از «گفت  خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ می 
 تعهدي نیچن  ریخ:  مجلس پاسخ دادسی دهد؟ رئلیان را تحوریاري شده توسط ادیاسلحه هاي خر

 آن ها دی ها باییاکی آمرمیه ادی و خرمی را که قبال ً پولش را داده اییهازیما چ. ا نکرده استکیآمر 
 اسلحه بلکه مسئله کلی است ریاسلحه است و نه غ  جا نه بحث از نیادر   دهند لیرا به کشور ما تحو

 لیمقداري از آن اجناس را تحو   می و اگر بخواهمی و پولش را داده امیه ادی را خرییهازیو ما چ
ن ایآقاي هاشمی در مورد احتمال آزادي قبل از پا. ان استری آن هم با کشور امی، تصممیریبگ 

ي گروگان ها در صورت و آزاد. ندارد  ربطی به آزادي گروگان ها تیحکم :  گفتتیحکم
 که دی گمان می کنایآ: سئوال شد از وي .  باشدتیان می تواند قبل از حکمری اطیش شراریپذ
ه حی النیا مهمی در زیچ: ه آقاي نبوي رأي مثبت دهد؟ در جواب گفتحی دو النیا دگان به نیانم
به نظر من . شد داردفردا خواهد   که یی بستگی به بحث هانیاالبته . مجلس رأي ندهد ت که سین
       16» .وردایت که رأي نسیه نحی مهمی در الزیچ

 مجلسی قادر خواهد بود سی که سانسور و ترس و وحشت بر قرار است رئیی جز در جاایآ
   هاي نادرستی را بر زبان آورد؟ حرف   نی چنیی پروا و با کمال پر رویب نی چننیاکه 

 به حرفی ه استدیان قبال ً پولش را داده و آن ها را خرری ا کهنیا لیتی از اسلحه به دلسیاگر نبا
 ارزي ری از ذخادیت، پس چرا باسینی ندیپرس  ان بدهد، ری الی آنها را تحودیا باکی و آمردیاین بایم
 ریسا ان و ریا، پول هاي نفت فروخته شده اکیان در آمرریه شده اریا، طالهاي ذخکیان در آمرریا
ان پول داده و اسلحه و ریاگر ا. ان نبوده استری مگر آن ها مال ا ؟دین آای مان سخن بهریاموال ا 
 بدهد و الزم لی آن ها را تحودیا باکیو آمر ان است ریمال ا ه است و دیري را خرگی اجناس دای
ان و ریملک طلق ا  خود پول ها و طالها و ارزها که دین آایت که در قرارداد اسمی از آن به مسین
 بار ری براي پس گرفتنش زدیا آنها را نمی دهد و باکی الملل است چرا آمرنیول جامعه بمورد قب 

   ؟رفت  تیقرار داد و حکم
 زی چتیه حکمحی الدی که بگودیري بر می آگی از آقاي هاشمی رفسنجانی، از کس دری به غایآ

ردها ایلی متیه حکمحی النی همبیاساس تصو ندهد؟ بر  ت که مجلس رأي به آن سیمهمی در آن ن
   .ته شده استخیر ، دن همان کسانی که به زعم خود با آن ها در جنگ هستبیبه ج ملت نیادالر پول 
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 مسئول روزنامه رسالت در اعتراض به عملکرد آقاي بهزاد نبوي در ریآقاي مهندس مرتضی نبوي مد
ه اي را ژین وویسی مشاور وقت دولت، کمریبررسی عملکرد وز   مجلس براي دی می گوتیمورد حکم

ون مجلس قرائت بیتر از   می کند که اجازه داده نمی شود هین گزارش تهویسی می دهد و کملیتشک
ماده واحده اي در مجلس با « : دی وي به قسمتی از آن گزارش اشاره می کند و می گو17. شود

 در مورد اختالفات  ماده واحده به دولت اجازه داده می شود کهنیادر  . دیرس  بیات به تصورییتغ
و تصرف مرکز توطئه نباشد،  انقالب اسالمی  ا که ناشی از کیان و آمرری دولت انیابمیمالی و حقوقی ف

عملکرد  اما به گواهی .  اقدام کندنیبا توجه به مفاد مصوبه قبلی نسبت به داوري مرضی الطرف
 تی حکمشنهادیپ نیااست و النه جاسوسی ریصادره همه مربوط به انقالب و تسخ ن آرا ي ایآقا

        18 ».مربوط به آقاي بهزاد نبوي است
ان از ریاري شده ادیوردن اسلحه هاي خراین نایآقاي بهزاد نبوي در مورد صحبت به م

 بس نادرست و لیجمهوري خواهان، دل با  ا، جهت بر مال نشدن قرار و مدارهاي پنهان کیآمر
   : کودکانه اي می آورد

ن مذاکره ای کرده، ولی در جرحیان را تصرریاي اهیئ اموال و داراهی باز پس دادن کلهینایگرچه ب« 
 ها و ییاکیان را متهم به ساخت و پاخت با آمرریی که اعیوس  ات عی، بنده در جواب شاهینایدرمورد ب

ضمن  می کرد،  ان در قبال آزادي گروگان ها ری اسلحه به الی جهت تحوییبرقراري پل هوا
 نداشته و از چنان ییاکیزي به سالح  آمرای وجه نچیه مزبور، اعالم کرد که ما به هعیشا بیتکذ

 بود که از یی رجادی نظر دولت شهنیاکه البته ). مضمون نقل به ( گرفت   میکشوري سالح نخواه
در زمان  ان حتی ریشود دولت ا  از آن جهت است که دانسته حی توضنیا. ن می شودایزبان بنده ب

 ندوخته بود و می دانست تا انقالب ییاکیه اي براي سالح آمرسیکری الجزاهینای و امضاي ببیتصو
       19» .سالح نخواهد داد ان ریا به اکیبرپاست، آمر اسالمی 
 گرفتن اسلحه و قطعات لیخواستن و تحو:  سردمداران بپرسندری از آقاي بهزاد نبوي و سادیاوال ً نبا

اگر مطالبه کردن . چرا سازش معنی می دهد وجوه آن،  داخت شده اري شده و پردیکی خردی
ان است، ریا  هاي ییکی که به قول آقاي نبوي جزء اموال و دارادیات و قطعات زیاسلحه و تجه

 پس ،دیورده اای نانی مآن حرفی بهات ازعی شانیا به خاطر ترس از زیبه سازش می شود و شما ن  ریتعب
  ؟دیرا مطالبه کرد ان ریهاي ا ییداراریچرا سا
 خود را یی دولتی اموال و داراای آن هم سازش محسوب می شد؟ اگر کسی و ، استدالل شماهیبر پا

 مسخره، از لی دالنیا واقعا ً شما با آوردن ایدهد؟ آ می  ه دوختن معنی سی عمل کنیامطالبه کند، 
   ؟دی و شرم نمی کندیخود خجالت نمی کش

ان ریا به اکیتا انقالب اسالمی بر پاست، آمر«:  کهدییران راست می گوگیخود و د ها ًً اگر شما بینو ثا
           ، بعد از چند ماه پس از آزادي گروگان هادیمی کن اعتراف   نیا بنابر   20».اسلحه نخواهد داد
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 ییاکی اجازه خاص داد که اسلحه هاي آمرلیا به اسرائکی آمر،است جمهوريیو حذف بنی صدر از ر
ان ری به اییاکی اسلحه آمرلین آزادي گروگان ها در لبنان سایجر سپس در  ان بدهد و ریرا به ا
 تیان گریو ا  نیافتضاح مک فارل ون افتاد و به رین آن از پرده بای شد که سرانجام جرریسراز
ون ریما ب حرف حقی است که از زبان شنیاالبته . ر انقالب اسالمی بر پا نبوده استگی، پس ددیانجام

هدفش آزادي، استقالل و جمهوري مردمی بود، به دست شما ها به   انقالب اسالمی که .است آمده 
قول شما چون   شد و به لی تبدهی فقتیمطلقه وال تاتوري کیحکومت قدرت طلب و خود کامه د
   . ان اسلحه داده استریا به اکیانقالب اسالمی بر پا نبوده است، آمر

ت ئی محمود کاشانی، سرپرست هدی است که نظر خوانندگان را به گفته آقاي س جا مناسبنیادر 
مدارك و قرارداد ها داشته و مدت چهار سال با  اسناد و  انی در الهه که اشراف به همه ریداوران ا

اموال نظامی  در مورد «: دیان بوده جلب کنم تا به بخشی از فاجعه واقف شوبیآن ها دست به گر
   :دری مورد توجه قرار گدی باری قرار دادها نکات زنیاالبات مربوط به ان و مطریا 
 آبان 23 بند دوي مصوبه چهار شرط مجلس شوراي اسالمی مقرر داشته است که با لغو دستور -مکی

ان که در ری هاي ایی اموال و داراهیان آزاد شود و کلریا هاي   هیا تمام سرماکی جمهور آمرسی رئ58
ان قرار ریا ر ایدر اخت  کشورهاست، ریا در ساکی اتباع  آمرایؤسسات متعلق به دولت  مایا و کیآمر
اري شده و دیات نظامی و کاالهاي خرزیان، سالح ها و تجهریا و اموال اهیئاز جمله دارا. دریگ

تی سی به امانت بوده است و می باییاکی شرکت هاي آمرای بوده که نزد دولت  ري گیات دزیتجه
   .ندریان قرارگریدولت ا ر ای نظامی، آزاد شده و در اختری اموال نظامی و غنیا هیکل

 نی، خواسته هاي مجلس که کامال ً منطقی و مشروع بوده، تأمری الجزاهینای با امضاي بزی مورد ننیادر 
 نیاا متعهد شده است که با در نظر گرفتن مقررات کیآمر دولت  ، ری الجزاهینای ب9در بند . نشده است
ان ریهمه اموال ا اتی دهد تا بیترت معتبر بوده است، ) 1979 نوامبر 14 (58 آبان  23 از شیکشور که پ

تند، سی نری الجزاهینایر بند هاي بگیت متحده و خارج از آن کشور قرار دارند و مشمول دالیکه در ا
ا کیرا براي دولت امرت  جاي چون و چرا سی الزم نتیداراي صالح  بند نیا. ان منتقل شوندریا به 

   .است ان باز گذاشته ریه استرداد اموال انیدر زم
 داخلی خود که صدور اسلحه به کشورهاي نیا با استناد به قوانکی توافق، دولت امرنیابا امضاي 

ان و عراق، از استرداد اموال ریاستناد ادامه جنگ ا کند، به   روبرو می یی هاتی را با محدودریدرگ
   ....ن خود داري کردارینظامی ا

ا که نه مبلغ کی امریی پرسش مطرح است که چرا در مورد وام ها و طلب هاي ادعانیا
ه دیري از آن ها فرا نرسای پرداخت بسدیرس و سر  ري از آن ها مسلم بود ای و قطعی و نه اصل بسقیدق
گروگان ها  ب آزادي  با چنان سرعتی شگفت آور و در همان شری الجزاهینایامضاء کنند گان ب. بود

      گذاشتند سیر بانک مرکزي انگلای در اختایا قرار داده و کیر دولت آمرایوجوه هنگفتی را در اخت 
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ردي در بانک مرکزي هلند ایلی مکی، سپرده اي ییاکیآمر شرکت هاي   اساس یبو براي ادعاهاي 
ان که رینظامی ا  رینظامی و غ ال ی را بر دوش گرفتند اما در استرداد امونیگذاشتند و تعهدات سنگ

 اقدام روشنی انجام نداده اند و راه را براي چی نزاع و اختالفی نبوده است، هنیمورد کوچکتر
ان داوري وی دکی و خم طرح دعوي در چیگذاشتند و سپس راه پر پ  ها باز ییبهانه جو چانه زنی و 

و به گفته سرپرست  ه بخش نبوده است جیتسال ن  17 گرفتند  که تا کنون پس از گذشتن شیرا در پ
ردها ایلیم ن دالر بابت مطالبات و اموال نظامی که وی مل173ا تنها مبلغ  کیدفتر خدمات دولت آمر

 فراموش کرد که بر دینبا«:  وي اضافه می کند  21».ان پرداخت کرده استریا دالر ارزش دارد، به 
 قیت از طرسی اموال می بانیاس شوراي اسالمی،  مجل1359 آبان 11   مصوبه حیطبق مقررات صر

 گذشته امضاء میقرار دادها در رژ  نیادر واقع .  می شدندمیان تسلری به ا59مذاکره در همان سال 
 ها عمل کرده است و دی خرنیاان به تمامی تعهدات خود از براي پرداخت پول ریدولت ا شده و 

ت مطالبه می شدند، چه روابط سیاموال می با  نیا. علق داردان تریاموال به گونه بال منازع به ا  نیا
   . هدف مستقل و اساسی استکیکشور ماست و   حق مسلم نیا نه ایسی بر قرار شود ایس
 شیا و پکی دولت آمریی از پرداخت طلب هاي ادعاشی پنده داشتفیانی وظریذاکره کنندگان ام

ات مشخص و قاطعی براي حل و بیا ترتکیآمر اع اتب پرداخت مبالغ هنگفتی بابت ادعا هاي واهی 
دوران جنگ   اموال در نیاه ژیبه و. ان می دادندری موضوع و استرداد اموال نظامی انیافصل 

 لی در تحوریوهاي مسلح کشور ما قرار می گرفتند و قطعا ً تأخریت مورد استفاده نسیی می بالیتحم 
 نین ما به همهیما وارد کرد و هزاران تن از مردم م  وي دفاع کشوررین آن ها خسارات فراوانی به 

    22» .ی قربانی شده اندلی، در جنگ تحملیدل
  

  تیمجلس و حکم 
آمد که آقاي بهزاد نبوي »  اسلحهش، رفسنجانی و بخشتیبخش حکم«کمی قبل در 

 و دی رسبیی آن به تصوتیفور کرد و دو   می، به مجلس تقدتیی جهت اجازه حکمتیه دو فورحیال
مجلس .  مورد اشاره شودنیا از مذاکرات مجلس در ییک جاي آن است که به بخش هانیا

 با استناد به تیاما آقاي حسن آ«.  را آغازکردتیه حکمحیبحث درباره ال ، 1359 دي 24   خیدرتار
 صلح، دعاوي و داوري را 139  گفت بر اساس اصل  وي .  قانون اساسی اخطار قانونی داد139اصل 

) اکیآمر ان و ریه حل اختالفات مالی و حقوقی احیال( ه حی النیادر .  کندبی مجلس تصودیبا
   .تسیمشخص ن

ی که داوري و نی موارد معمی گفتمی مسئله را با دولت مطرح کردنیا: آقاي هاشمی در پاسخ گفت
 است  نیا اما اشکال در مید حرفی ندارنیمی گو ها  آن . دین کنایصلح دعوا مطرح است آن را ب

                 آمد شی و مورد خاصی پمی و گروگان ها را آزاد کردمیا بستکیاگر قراردادمان را با آمر
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 و مجلس آن می گروگان ها را آزاد کرده امی ارجاع به داوري کنمیمذاکراتی انجام شد و خواست و  
   . دریوري مجوز بگخواهد براي اصل دا دولت می  ، میوقت نخواست که ارجاع به داوري کن

 تی فورنیا لیآقاي نبوي دل: ه را کرد و گفتحی النیا تی سلب فورتیات، آحی توضنیاپس از 
 امر کیدولت .  از نو شروع شوددی مذاکرات بامینکن روشن   مسئله را فیرا اعالم کردند که اگر تکل

می   نییقبلی را تع ت ئی همان هدیت چه بسا دولتی روي کار می آسی درست ننیامستمر است و 
 ما دست شی چه عجله اي است که به ضرر ما تمام می شود و کاله سرمان می رود و رنیا. کند
      23».ا می رودکیآمر

ن توافق و زد و بند با جمهوري خواهان نبودند، مخالف ای که در جرییغالبا ً تمام سران و وکال
ن بودند، تمام کوشش ایخ دستشان بود و در جرن که سر   ییها عمل عجوالنه اي بودند، اما آننیچن

 نیا«: دیگو  است که می تی رابطه حق با آنیاواال در . خود را در سمبل کردن آن به کار بردند
ا می کی ما دست آمرشیچه عجله اي است که به ضرر ما تمام می شود و کاله سرمان می رود ر 

   24» .رود
 وکال به آقاي هاشمی رفسنجانی می نیوت قائل شدن بن تفاای در بتیر باز آقاي آگیدر جاي د

   .دی وکال قائل هستنیفرق ب   25» .شود  بیتصو ه حی النیا دیشما می خواه« چون دیگو
ی قیوقت ما وقت ض«:  صحبت کرد وگفتتی سمنان در موافقت دو فورنمایندهحسن روحانی 

 دو کشوراختالف نظر است نی وقتی ب.کاري نشود دوباره   است که نیا براي تی فورنیااست بنابر
رفته  سرمان کاله   میری چنانچه اگر نپذمی است که داوري را قبول کننیا راه ها نیترکیی از نزدکی

   26» .است
 نوع تعهدي از جانب ما چی است که اصوال ً هنیامسئله «:  بهزاد نبوي در مورد نظرات دولت گفت 

 نیا شده و با لطبع چنانچه در یی سري صحبت هاکی فقط   و  سپرده نشدهریا به الجزاکیو دولت آمر
متفاوت وجود  ه هاي قی عوض شوند چون سلزیت ها عوض شوند و دولت ها نئیفاصله ه

 که دولت ییهمه پاسخ ها. ان وجود نداردگی دولت کارتر و رنیبراي دولت تفاوتی ب.....دارد 
ان زده است اصال ً گی که ریی حرف هانیا . ت هسزیان نگیدولت ر کارتربه ما می دهد با توافق 

دوباره مسئله می تواند ادامه  ه قطعی نرسد جیوقتی مذاکرات به نت. ی  داردشیجنبه  ژست هاي نما
 تی اصل ارجاع به حاکممی ما فقط می خواهمیي کنری از اطاله مطالب جلوگمیکند می خواست ا دیپ

 را تی است که اصل  ارجاع حکمنیاالزمه اش   میء کن امضامیاگر تعهدي بخواه. میریبگ را اجازه 
 لی دلمی از نو شروع کنمیممکن است مجبور شو  سري مذاکرات را کی که نیا از ریغ. میریبپذ

      27» .میخاصی ندار 
 که دولت کارتر به شما یی که همه پاسخ هادیت و شما می دانسی کاسه نمی نریخوب اگر کاسه اي ز

 وقتی تی و به قول آقاي آدی قدر عجله دارنیاچرا  پس   هست زیان نگیدولت رمی دهد با توافق 
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امکانات  ت و به قول خودتان از سیان  مشخص نتی هنوز براتیموارد داوري و ارجاع به حکم
 یینه از وام ها و طلب هاي ادعا   28. دیتسیحقوقی، فنی، و تخصصی و اطالعاتی الزم بر خوردار ن 

 و -ري از آن ادعاها واهی بوده است ایزعم کارشناسان بس  که به -دیدار ی قیع دق ها اطالییاکیآمر
، دیخبر ندار اگر ازپشت پرده   نیا همه عجله چرا؟ حتما ً و عالوه بر نیاپس . انرینه از اموال ا

 به حمله دیان را تهدریا( ان زده است گی که ریی حرف هانیا«. دیچگونه به ضرس قاطع می گوئ
 مبنی بر تی آشنهادیپ سپس درمورد  29».ی داردشیژست هاي نما اصال ًً جنبه ) ن. کرده بود  نظامی

   .دی نرسبیي شد که به تصوری رأي گتیسلب فور
 پاسخ داد و در تی تهران به عنوان اخطار قانونی اجازه گرفت و به صحبت هاي آنمایندههادي 

 چی به هتیبت کرد و گفت که اخطار آقاي آصح  باشد  است  که الزمنیمورد داوري مرضی الطرف
      30. تسیوجه درست ن

. دی حرف بزندی نمی تواندینیشما بنش: هاشمی.  صحبت کنم دی است من بافی تحرکی نیا: تیآ« 
 نیا دیشما می خواه: تیآ. شما و هادي است  نیفرقی ب چه : هاشمی. دیشما فرق می گذار: تیآ
      31» . شود بیه تصوحیال

ه تعارض دارد با مصوبات حی النیا«:  ناصري به عنوان مخالف گفتنی از آن آقاي امپس
ت ما با سی انقالب بزرگ تر از انقالب اول ننیا ته سیشا . تسیي نری مجلس و در شان گروگان گنیهم

وقتی گروگان ها   که هدف احقاق حق از دست رفته است می اعالم کردایاعالم آن چهار شرط به دن
 نیاا موظف است که کیا حل شود دولت آمرکی می شوند که تمام اختالفات ما با دولت آمرآزاد 

   ...اکی به عهده دولت آمرمیحقوقی و اداري را گذاشت ما حل اختالفات  . ادعا ها را لغو و ابطال کند
 چه کسی تی حکمنیا ر باز و نا محدود است اصوال ً مرجع ای بسزی چکی تی حکمتیماه: وي گفت

 نیاتاق بازرگانی، مرکز ب: ها می توانند باشند  نیا  میدان ت آن چه که می سی باشد معلوم ندیبا
 را تیحکم  نوع نیا. ندری دادگاهی که دو طرف بپذکی ایالمللی حل اختالفات در بانک جهانی 

دند در ی از شرکت ها و مؤسساتی که قرارداد بسته بولی خمیز از دست می دهای امتکی میریبپذ اگر 
ما با . ان باشدریگی دادگاه هاي ادیمرجع رس ، دیای بشیاختالفی پ  شده اگر دیان قشیقراردادها

 شباهت به یبباشند   با مراجعی که می توانند حکم ای آمیری می گمی حق را دارنیاقبول حکم 
      32» .تسیاشعري ن موسی 

      33. آبادان صحبت کردنمایندهمخالف بعدي نصرالهی 
      34.ن هادي و محالتی به عنوان موافق صحبت کردندایقاآ

 دی مذاکرات از طرف مجتیو پس از آن کفا  35بعد از آن گلزاده غفوري در مخالفت حرف زد
 نیادگان چون معتقد بودند که نیا عده اي از نم .شد مطرح   نهاد شده بود که شیانصاري و باغانی پ

موارد  چنانچه   نامه داخلی مجلس نیجی است و طبق آئست خارایی از موارد مهم سکیمسئله 
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 هاشمی لی دلنیابه .  مذاکرات شامل آن نمی شودتیمذاکره از مسائل مهم خارجی باشد کفا
 را به رأي ری خایست خارجی است ایموارد س گروگان ها از   موضوع که مسئله نیارفسنجانی 

      36.فترینپذ ست خارجی ایهم س مسئله مکی مورد را به عنوان نیاگذاشت که مجلس 
 نیاي به ریان از زمان گروگان گریست خارجی اایي که محور سری و گروگان گتیاگر مسئله حکم

الت متحده امضاء ایان و اری انیشامل آن است و ب  که تیحکم و  ریسو بوده است و قرارداد الجزا
ت سین نی دیتحت امر پرس  و وکالي آقاي رفسنجانی، ازتسیست خارجی نایمی شود، از موارد مهم س

ر کذابای مسئله سنی مهم تر، از آنریکه به غ    .نیست خارجی کدام بوده است؟ پناه برخدا از شّ
 مسئله محوري خارجی و نی مسئله مهم ترنیاند که دی آقاي هاشمی و وکالي تحت امر نمی فهمایآ
بلکه به خاطر آشکار نشدن قرار و مدارهاي ه اند، دیفهم نمی  ت که سیباور کردنی ن.  المللی استنیب

   .سانسور برقرار شده است پنهانی و ترس ازهر نوع بحثی که ممکن است سر نخی را آشکار کند، 
 از موارد مهم تی که مسئله گروگان و حکمنیاسر انجام با سلطه رفسنجانی بر مجلس و نظر به 

 مجلس سیاما قبل از آن رئ. دی مذاکرات رستیکفا  شنهادیپ مد نوبت به ایست خارجی به حساب نایس
   .ات خود را در مورد مسئله مورد بحث بدهدحیاز نبوي خواست تا  توض

  
   تیات نبوي درمورد حکمحیتوض 

 صادر ری اي است که دولت الجزاهینای جا مطرح است بنیاي که زیآن چ«: نبوي گفت
... د هستریا را در دست بگکیومت آمرحک خواهد  ي که می دی دار و دسته جددییکرده و مورد تأ

ه دیرس وزي هاي خود ریوزمندانه  بوده و به پری عمل پکی که اشغال النه جاسوسی میما معتقد
   .است
ا نوشته را مطالعه می کردم واقعا ًً کی را که با موافقت دولت آمرری دولت الجزاهینای بنیاوز ری دنیهم
 ابر قدرتی کی براي جمهوري اسالمی است که نیآفر ار افتخ  مجموعه کیسی ایم که از نظر سدید

کدام را هم   چیکه ه  نیاد ولو سیي بنوزی چکی دیایه که بدی به موضعی کشنی چننیاا را کیمثل آمر
ان دخالت نمی کنم و تعهد می کنم ار رید من در امور داخلی اسی بنودیای قدر که بنیاجرا نکند هم

 که تعهد می کند ما به نیا. همه نشان دهنده ضعف است  ها نیاخوب ......نکنم  پس دخالت نیا
شاه دارند  اطالعی که راجع به اموال   روز هر 30 که ظرف می اخطار می کنییاکی اتباع آمرهیکل
، میم و محاکمه می کنی با آن ها بر خورد می کنیی حقوقی و جزانید بدهند و اال طبق قواننیایب
 دیای بمیابر قدرتی را که وادار کرده ا. میدست آورده ا  است که به وزيری پکیدر واقع   ها نیا
   . را امضاء کندییهازی چنی چنکی ریز

 که هم چوب می بر خالف آن نظر برادرمان که مواظب باشمی مسئله را بگونیادر بعد اقتصادي 
به نظر من . می بخورزایو نه شالقی که پشت سرش پ حاال   تا میز، ما نه چوب خورده اای و هم پمیبخور
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گروگان  رابطه با  ا را در کی و برکت بوده ما پوزه امرری خمی رابطه هر چه به دست آورده انیادر 
   ...میدیي به خاك مالریگ

 اتهاماتی ایه و دی ترسایه جا زده نی زمنیا اتهامات به دولت اصال ً نمی چسبد  که در نیا: نبوي گفت
وي . ه عمل کندنی زمنیاا ًً در عیدولت می خواهد سر ، دیایب خواهد ان می گی که چون رلی قبنیااز 

 نیا  نظرشان تیاکثر اگر . میه ندارحی النیا امري هم روي چیتفاوتی براي ما ندارد و ه: افزود
ه اي وی مایو . می کار می کننیاشتري صرف یب مقدارانرژي کیا کند، فوقش ما دیاست که ادامه پ

ر گیي دزیاز آن چ. می خود با آن ور می رویبمانده  ر تفاله اش باقی گید ه شده و دیکه آبش کش
   .ان باقی نمانده استمیبرا

ان سئوال ری از اریا توسط دولت الجزاکیدولت آمر:  ادامه دادنیبهزاد نبوي در سخنان خود چن
ن واقعی باشد، وی که از دمیاگر مطالباتی داشت ، میکن  دعاوي را لغو و ابطال هیکرد چنانچه ما کل

پولش را به  ان و ری کاالي فروخته به فالن مؤسسه دولتی در اکی فالن کمپانی مینی فرض کنعی
ا اقامه دعوا کرده است، فرض بانک استراست کیان درآمرری اموال اهیی نگرفته و اآلن هم بر عللیدال 

 مطلب ضبط کرده نیا رابطه با ن دالر دروی مل80در مقابل  از ما طلب داشته،  ن دالر وی مل18ا کیآمر
 ایا کیدولت آمر  به ییسري بدهی ها  کی که دی هستنیا شما معتقد به ای ها گفتند خوب آنیا. است

 ولی مطالباتی می ممکن است داشته باشیی سري بدهی هاکی که می نه، ما گفتای ییاکیبه اتباع امر
   .عی استیب، طمیدار هم 

ا کی مواردي که دولت آمرنیاکه جنبه واقعی دارد، ارتباطی هم به  یی بدهی هانیا شما ایگفتند آ
   ...عی بود که جواب ما مثبت بودیب نه؟ طایکرد   دیخواه  پرداخت ایتعهد کرده، اقامه نکند، ندارد، آ

د ما نیآن ها می گو. ان فسخ شده استریبعضی قراردادها بوده که توسط دولت ا: وي ادامه داد
 غرامت می میی بگودی باای باالخره مییآن ها بگو بهشون به  ي زی چکی دیما با، میغرامت می خواه

ی از برادرها کی  بدهم در پاسخ حی را هم توضنیا. نیا ری کاري نظای تی حکمای می نمی دهای میده
 دینی؟ ببمیا بدهکارکی ما باز هم به آمرایا بر ما روا داشته آکی همه ستمی که آمرنیاکه فرمودند که  با  

 عده کی با میاگر ما رفته ا. سی است نه صحبت حقوقیایس  صحبت کیهاي شما   صحبت نیابرادر 
دل آقاي   درد میاگر برو. نمی شود زد  حرف را نیا می تعهد مشترك برسکی به میاي می خواه

 نیا  ده برابر آنچه که درمی ما حاضردیشما نمی دان: دنی آنها می گومیان را گوش بدهگیکارتر و ر
 کار را نیا و مطمئنا ً هم دیای وابسته به روي کار بمی رژکی  دو باره می بدهمیسال به شما داده ا  35

چند سال که  ت و سیاز برادران می گفت هنوز بعد از ب ی کی میان بگوتیي را برازی چکی. می کنند
داشته اند،   ییاکی ها وجوه نقدي خود را که در بانک هاي آمرییاز انقالب کوبا گذشته کوبا

 رفته اند آنجا  دست چیالنه جاسوسی هم نکرده اند که ه با وجودي که اشغال . ندرینتوانسته اند بگ
اند   شده اند ولی هنوز نتوانسته کی خرده نزدکی. لبخند زده اند  خورده هم کیهم داده اند و 
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ه تازه بعد نی زمنیاا در کیآمر  و نیاصال ً اختالفات چ. ندری بگییاکیپول نقدشان را از بانک هاي آمر
 کی تازه ممکن است به مینیر قرار داده، می بایاخت  جوري خودش را در نیا نی که چنیااز 
 چیه  دیفرضا ً اگر نتوان.  در واقع صدقه اي  است براي رفع بالدیها که شما داده ا  نیا. ی برسدجینتا
 ییان بکنند که خواهند کرد و هر جاریاسالمی ا نقالب  اهی، فرضا ً آن ها هزار ادعا بر علدیری بگزیچ

 دی ما باای  بالطبع میری را نپذتیه ها، بر فرض ما حکمنی زمنیا که بتوانند اقامه دعوا خواهند کرد، در 
 که نیا ایباشد  ن کار ای را که متضمن پاهیقض . می برسانیی کار را به جانیا به سمتی که میمی رفت

   . مین کار نباشایاي که اصوال ً قائل به پا  نقطه کی در میتادسی می ادیبا
بعضی از دعاوي ما هنوز اقامه نشده من اآلن که : ان گفتری نبوي در مورد دعاوي اییمشاور اجرا

 بود که در لی دلنی اقامه نشده و به همیی دعواچیه هنوز  ان ریتاده ام از جانب دولت اسی جا انیا
که   میر را گرفتایاخت  نیاان ری که براي امی ما ماده اي گذاشته اتی با حکم تعهد نامه در رابطهنیهم
 دعاوي که تا به حال به دیا می خواست بگوکی را مطرح کند دولت آمرشیان بتواند بعد ها دعاوریا

   .بود بوده قابل طرح خواهد  طور مستمر مطرح 
ا کی دولت آمرمیي ها در رابطه هستریبا الجزا، ما اآلن میبه مجلس آورده اطا ً ایه را احتحی النیاما 
 تعهد نامه ها نیاامکان دارد ما اصال ً در جهت امضاء  که   می کند یی سري گربه رقصانی هاکی

صورتی که  بدهد در   امکان را به ما نیا که مجلس می به مجلس آوردلی دلنیا را به نیامنتها . مینرو
 ییالبته بر اساس رأ. می انجام دهمینفع انقالبمان است بتوان آن چه به نفع ملت و به میاحساس کرد

 کرد هم دولت می ماده هم ما امضاء خواه8هست که در   سري تعهداتی کی که مجلس می دهد 
توافق  ا و سه تا حکم هم با کیآمر  سه تا حکم ما و سه تا حکم دولت میان بگوتیا، خالصه براکیامر
ما مرجع .  باشد، انتخاب شودنی طرفدیی المللی که مورد تأنیجع ب مرکی و اگر نشد با نظر نیطرف

 طرفدار رید الجزانیفتند چون آن ها می گوریها نپذ  آن می معرفی کردریالمللی را الجزا  نیب
 تیحکم ش ری اجازه پذکی که نیدولت هم . میری طرف نمی پذیبشماست ما به عنوان مرجع 

موارد   جا نیا برساند ولی در بیي را به تصوزی چنی چنکید ا کند می تواندی را پنیمرضی الطرف
عی است که یب و هر مورد که حکم بخواهد طدیای بشیهم که پ موارد مشخص . دعوا ذکر نشده است

      38».دولت هم آمادگی را دارد طبق قانون عمل خواهد شد و 
اي به آن در مجلس به ه ارائه شده به مجلس که با افزودن تبصره حیکه متن النیاقبل از 

 ها به تبصره اضافه شده با زبان ییاکیآمر دهم که   حی، آورده شود، الزم است توضدی رسبیتصو
اگر   است که نیا خود نشان دهنده نیا و 39  . شده استنیلماسی اعتراض کردند که چرا چنپید

انی ها امضاي خود ری و امیآورد ها، کتبا ً و شفاها ً هم فاش نمی کردند که قرار داد را ما ییاکیآمر 
   . را دولت امضاء کرده استریالجزا ته شده کیکه قرار داد د را پاي آن گذاشتند معلوم می کرد 

 بعضی نکات حی از جانب آقاي نبوي، توضری و قرار داد الجزاتیدر پاسخ به مطالب عنوان شده درباره حکم
   .ضروري است
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   پاسخ نبويبهی حینکات توض
 هینای جا مطرح است بنیاي که زیآن چ«:  همان گونه که آقاي نبوي عنوان کرده اگر-1   

ي که می خواهد حکومت دیدسته جد دار و   دیی صادر کرده و مورد تأریاي است که دولت الجزا
را  هستند مسئله اي » کبوتر« ها جناح نیات که سیي نزی چنیا. د هستریا را در دست بگکیآمر
      40» . نمی کندبی تصودیایاگر ب» باز«جناح کردند و آن   بیتصو

 که موارد مشخص نیا و قبل از دی قدر عجله دارنیا، چرا دیی طور است که می گونیااگر مطلب 
 تعهداتی دی و به درستی بداندی ها مطلع شوییاکیآمر ه لیوس   به و از ادعاهاي مطرح شدهدیرا بدان

ا کیآمر به دولت  نبه واقعی دارد و بدهی هاي واقعی،  از ادعاها جکیت، و کدامسی چدیکه می ده
، با عجله می دی مسائل را روشن کننیا که با کارشناسان متخصص نیاکدام ها هستند و قبل از 

تعلل هاي حساب شده چند ماه قبل از انتخابات   عمدي و ریتأخ   ودی، مسئله را ختم کندیخواه
د و حاضر ریی را بپذنیخم  بود هر چهار شرط آقاي ست جمهوري وقتی زمانی که کارتر حاضرایر
 لی تعجنیا و اکنون دی دهد، حاضر به حل مسئله نشدلیان تحوریاري شده را به ادیشد اسلحه خر 
    نمی کند؟ تیمسائل پشت پرده اي حکا چند روزه براي ختم مسئله از   قابل وصف ریغ

وگان ها آزاد شد ند، ما حساب هاي بانکی روزي که گر«:  هاي شما که در مجله سروش آمدههیتوج
ان مجبور بود، آمار و ارقام ریر نداشت و اایاخت ی در قیدق بانک مرکزي آمار .  نبودقیمان دق

        41» .دری را بپذییاکیامر
، وضع ری الجزاهینای و امضاء ببیمتاسفانه در طول مذاکرات، تصو«: ست خارجیای در مجله سزیو ن

       42» .ر نبودسیوي کارشناسی قوي مریاطالعات الزم و ن دسترسی به  ته و خی هم راداري مملکت در
در همان زمان کارشناسان زبده و .  شما استزینت آمای عمل خهی و توجیی ها بهانه جونیاتمام 

 آن ها از مسئله پشت پرده شما با خبر شوند دیدیترس می   که نیامتخصص در مملکت کم نبودند اال 
  . دیدید ورند و لذا استفاده از آنان را براي مقاصد پنهانی خود خطرناك می ای در بو سر

 رابطه متذکر می شود، نظر به نیای از حقوقدانان دفتر خدمات حقوقی در کی ییدکتر موال آقاي 
 نیا در تعارض است و هینایو فصل دعاوي، با متن ب مربوط به حل » هحیال«  مصوبه مجلس و « که نیا
صورت به  در هر .  بودهینایاندر کاران ب  عدم همکاري تعدادي از حقوق دانان با دست لیی از دالکی
، به ری هاي الجزاهینای اعالمی مجلس با بطی توسط  مجلس و تعارض شراهینای ببی عدم تصولیدل

 کاستی به نیاقسمت عمده اي از «:  وي اضافه می کند    43» .می کند  ها لطمه وارد هینای بتیمشروع 
 نیاانی برمی گردد و ریا صالح کارشناسان و حقوق دانان ذی ه از ی و عدم استفادتیریضعف هاي مد

       44» . استهیمسئله به سختی قابل توج
به استناد به داده هاي منتشره در همان زمان، کارشناسان و حقوق دانانی که تا حدودي از محتواي 

کارشناسان بانک مرکزي هشدارهاي الزم را در بحث هاي   ه ژی، بو مطلع شده بودندری الجزاهینایب
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 طی ری الجزاهینایب امضاي   و حتی سه روز قبل از   45حضوري و نامه هاي مختلف به شما داده بودند
 بار تعهدات داده رینامه اي کارشناسانه و مشروح هشدار داده شده بود که امضاي قرارداد ها و ز

 حل و فصل هیکشور، قانون اساسی، چهار شرط مصوبه مجلس و خالف رو لح خالف مصا شده رفتن 
      46.  کشورهاستنیاختالفات مالی ب

وزمندانه بوده و به ری عمل پکی که اشغال النه جاسوسی میما معتقد«: دی آقاي نبوي می گو-2 
ا نوشته را مطالعه کی که با موافقت دولت آمرریالجزا   دولت هینایه است و بدیوزي هاي خود رسریپ

مثل  قدرتی   ابر کی براي جمهوري اسالمی است که نی مجموعه افتخار آفرکیمی کردم آن را 
 کدام را هم چی که هنیاد ولوسیي بنوزی چکی و دیایه که بدی به موضعی کشنی چننیاا را کیآمر

عهد می کنم کنم و تان دخالت نمی ریامور داخلی ا د من در سیبنو  دیای قدر که بنیهم. اجرا نکند
وزي ری چه پنیاکه  .  اگر قرار بر اجرا نکردن است 47 ».وزي استری پ پس دخالت نکنمنیااز 

 را نیوزي است که شاه به دستور اربابش گذاشت بحرری درست مثل همان پنیا. محسوب می شود 
 دی رابطه شهنی و وقتی در هممیدست آورده ا وزي به ریبعد گفت که ما پ ان جدا کنند و ریاز ا
 نیااگر مسئله . به زندان انداختند نت وي را ای به جرم خ، عمل اعتراض کردنیاش فروهر به ویدار

 بخورند و دی  هر ابر قدرتی بدهای هاي خود را به هر کس و ییجوري است که شما اموال و دارا 
 در امور شما دخالت نمی خواهند داد که  تعهد یب همه قطعا ً به شما کتدیوزي بدانریشما پ آن را 
   .کنند

 نیابراي .  حاصل استلیتحص» ان دخالت نمی کنمریدر امور داخلی ا«: که نوشتهنیاا کی ً آمراینثا
 چیی از امضاء کنندگان آن است آمده که هکیا کیآمر که  که بر اساس منشور سازمان ملل متحد 

 نیامجلس است  آن چه که مصوبه .  ندارد رارگیکشوري حق دخالت در امور داخلی کشورهاي د
 در امور آیندهان عذر خواهی  کند و تعهد کند که در ریست گذشته خود در اایا از سکیآمر: که 
الت ایست اای که سدیا تعهد می نماکیمتحده آمر الت ایا«: که نوشته چه اما آن. ان دخالت نکندریا

 ایسی و ای سمی مستقریغ  ای و میمستق خواهد بود که به صورت نیا پس نیا است و از نیامتحده 
 همان اصل منشور سازمان ملل متحد است که همه  48» .دیان مداخله ننمارینظامی در امور داخلی ا 

   .باز خواهم گشت  مطلب نیا به ،امضاء کرده اند کشورها آن را 
 که هم می باشبر خالف نظر برادرمان که مواظب«:  در رابطه با بعد اقتصادي اظهار می دارد-3 

به . میز بخورایتا حاال و نه شالقی که پشت سرش پ  میخورده ا ز، ما نه چوب ای و هم پمیچوب نخور
رابطه با  ا را در کیامر  و برکت بوده ما پوزه ری خمی هر چه به دست آورده اطی شرانیانظر من در 
      49» .میدیمال ي به خاكریگروگان گ
 و -وزي انقالب می گفتندریاللی است که بعضی ها بعد از پ همان استدری استدالل نظنیا

 هر چه به دست نیابر بنا . تی ماستمیمحل غن  و میان را ما فتح کرده اری ا-در عمل هم نشان دادند



 
 

267

که پول  خوب ما :  تصوري دارند کهنیا هم چنکیدر مورد امر. ت استمی و برکت و غنری خمیورایب
، قسمتی را شاه داده و قسمتی هم پول فروش نفت است که فرض می میا ا نداده کیو اموال به آمر

ا را کیي پوزه آمرریگروگان گ  شما با ایآ.  و برکت استری خمیا  حاال هرچه گرفته می نفروخته امیکن
ه نی و زمدیدرآورها د  ییاکیان را به گروگان امرری که با عمل خود ملت انیا ای دیدیبه خاك مال

تاتوري کیان حمله کند و به بهانه جنگ دریا به اکیعراق با چراغ سبز آمر  که دیاي فراهم کرد
 نسل و نسل هاي نیاو   خیک معلوم شده است وتارنیا، دی کردلیتحم  مطلقه را بر کشور تیوال

   . قضاوت خواهند کردآینده
 دیبا   50».بال در واقع صدقه اي براي رفع دی که شما داده انیا«.  کمی بعد استدالل می کند- 4 

 به دیبا» براي رفع بال«ند که دیو می فهم آموختند  مردم می آمدند و درس اخالق از شما می 
رفع   صدقه اي براي دی ها که داده انیا «دیبهتر نبود، شما که معتقد.  ها صدقه دادییاکیامر

 دی می گفتدیه ااي جهان خوار صدقه دادکی از آن به آمریی راهم که براي رهاییبالها » بالست
نهضت آزادي و مرحوم مهندس  ن، وی از حذف ملریغ ي به زی می تواند چایکدام ها هستند؟ آ

   ان باشد؟ ری منتخب ملت انیاول هیبازرگان و کودتاي عل
ان سئوال کرده است چنانچه ری از اریا توسط دولت الجزاکیمرآدولت «: دیی آقاي نبوي می گو-5 

 ها گفتند نیان واقعی باشد، وی که از دمیمطالباتی داشت  ، اگر می ابطال کن دعاوي را لغو وهیما کل
 ای ییاکیآمر   به اتباع ایا کی به دولت آمریی سري بدهی هاکی که دی هستنیا شما معتقد به ایخوب آ

، می سري مطالباتی هم دارکی ولی می ممکن است داشته باشیی سري بدهی هاکی که مینه، ما گفت
 مواردي که نیا که جنبه واقعی دارد، ارتباطی هم به ییها بدهی   نیا ایگفتند آ. عی استیبط

که جواب  عی بود یبط  نه؟ ای کرد دی پرداخت خواهایا تعهد کرده ، اقامه نکند، ندارد، آکیدولت آمر
      51» .ما مثبت بود

 که - هینایگفته و نه در ب در - خود قبول داشته اند ، هاییاکی حرف ها معلوم می شود که آمرنیابا 
. میریبراي آن سري از بدهی هاي واقعی تعهد می گ ما   واقعی است و ری سري از بدهی ها غکی

گرفتند  دالرهمه را  ن وی مل668رد و ایلیم3بعدا ًً که تعهد گرفته شد، همه را مطالبه کردند و از محل  
 دادند و ما بقی را خوردند و به درستی آقاي انرین دالر به اوی مل150 مبلغ رقمی کم تر ازنیاو از 

انی به ریاشخاص مذاکره کننده ا«: دیانی می گوریداوران ا ت ئیسرپرست ه  محمود کاشانی دیس
بدهی هاي دولت  ن دالر مزبور ویمل  668رد و ایلی م3ا وکالت داده اند که از محل رقم  کیدولت امر

 بدهی نیاان و رقم زی مصیتشخ.  باز پرداخت کنندییاکی آمرری و غییاکیان را به بانک هاي آمرریا
 نه؟ کال ً به ایی به باز پرداخت آن ها داشته فیان تکلریجمهوري اسالمی ا  اساسا ًً ای که آنیاها و  

ی شده نی بشیان پریدولت ا آن که حق اعتراضی براي   یبا واگذار شده است، کیعهده دولت آمر
      52» .باشد
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ي زی را امضاء کردند و نگفتند چرا ما به شما تعهد به چریته قرارداد الجزاآن ها چشم بس
 مسئله نیاکننده و امضاء کننده قرارداد به  مذاکره  ن ایت عالوه بر آن آقاسی ننی که اصلش معمیبده

اختالف و  ه خودش راه حل، حل ژی وطیتوجه نکردند که هر قرارداد خارجی امضا شده طبق شرا
 قرارداد وقتی زمان پرداخت طیخت هم در آن قرارداد مشخص شده است و طبق شراپردا  طیشرا
ی را به دست آن ها چی و قشی رشیاز پ  که نیاپرداخت شود نه  ن وین دآ دین آن فرا برسد باوید

   .داد
 ای و تیانی ها را به سمت حکمری ها، اییاکی سئوال اساسی مطرح است که اصوال ً چرا آمرنیا

   گنجاندند؟ریرا در متن  قرارداد الجزا دادند و آن   سوق نی داورمرضی الطرفمراجعه به
ا در کی شرکت ها، بانک ها و کمپانی هاي آمرتی روشن بود که وضعییاکیبر مذاکره کنندگان آمر

 بهتر از مراجعه به دادگاه ری می شود به دو علت زلیتشک الهه   که معموال ً در تی شوراي حکمکی
   :ا استکیرهاي خود آم

 نیا است، که در نی و حساس قرارهاي تأمقی دقتی مسئله، ماهنیاولا، کی در دادگاه هاي آمر-1 
 ییاکی است که کمپانی هاي امرییبه سازمان ها مربوط  ان ری شده افی هاي توقییرابطه اکثر دارا

الت ایهاي ا ر دادگاه  ها، دییاکی مسئله اشکال مهمی براي آمرنیاو . با آن ها قرارداد نداشته اند
   .متحده به وجود می آورد 
 دولت هاي خارجی مصوب  تیبه موجب قانون مصون.  دولتی استتی اصل دفاع از مصون-2 

ا ً از حیصر در صورتی معتبر است که دولت خارجی  دادگاه تنها   قبل از صدور حکم نی قرارتأم1976
   . صرف نظر کرده باشدتیمصون

ا ًً حیصر ان ری هاي مسدود شده ایی از دارانی دستور لغو قرارتأم علت حال کهنیابه 
 دولت کیخصوصی نمی توانستند  ن ایمدع  دولتی، تیصادر شده است طبق اصل دفاع از مصون

فتن ریپذ  المللی و حقوقی با نین جاهل به امور بایو متاسفانه آقا.  قرار دهندبیخارجی را تحت تعق
   . خارجی صرف نظرکرده اندتی حق مصوننیااز دادگاهی علنا ً  ادعاهاي 

 ها می دانستند که چه می کنند و آقاي بهزاد نبوي و دارو دسته اش چشم بسته عمل می ییاکیآمر
   .کردند

. ان فسخ شده استریبعضی قراردادها بوده که توسط دولت ا«: دی امضا کننده قرارداد می گو-6 
 می بگوئدی باای باالخره میي به آن ها بگوئزی چکی  دیبا ا ، ممید ما غرامت می خواهنیآن ها می گو
      53».نیا ری کاري نظای میری بپذتی حکمای می نمی دهای میغرامت می ده
 چرا و به چه مینی تا ببدیورای قراردادهاي فسخ شده را بدی بگوئدی اوال ًً می توانستتیبه جاي حکم

 مندرج در آن طیدر هنگام فسخ قرارداد، شرا ا ً ین ثاو  و از جانب کدام کشور فسخ شده است  لیدل
  ؟دیقرارداد چه می گو
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 قراردادهاي فسخ شده، چه بوده و از جانب کدام تی که بر همگان معلوم شود که ماهنیابراي 
   :است می آورم آشکار شده  دولت فسخ شده است؟ چند نمونه اي را که 

 طیمجلس که در آن شرا: 59 آبان 11، در جلسه  امور خارجه دولت موقتریدي وززیآقاي دکتر 
از قراردادهاي فسخ شده را عنوان کرد و گفت که  نمونه  ، چند دی رسبیآزادي گروگان ها به تصو

که  اما از آن جا  . تسی قراردادها مشخص ننیا حقوق ما در فی چهار شرط اعالم شده تکلنیادر 
ان بود گیه همان قرار و مدار با جمهوري خواهان و رقرار نبود بگذارند مسائل پنهانی پشت پرده ک

 که مسئله گروگان نیا با استناد به تیه حکمحی البیتصو جلسه و نه درجلسه   نیابر مال شود، نه در 
   .شکافته شود ت نگذاشتند که مسئله سین  مسئله مهم خارجی نیها و ارجاع به داوري مرضی الطرف

ا بوده و مستشاران کیاب تنخواه گردان در آمر حسکیکه «: دي گفتزیآقاي دکتر 
ان تنها در ریسفارش می دادند و دولت ا ان ریا ، آن چه که صالح می دانستند براي ارتش ییاکیآمر

 نیا .  می کرده است وحق امضاء و حق برداشت هم نداشتهزیآن حساب تنخواه گردان پول وار
رد دالر ایلی م21جمعا ً ) 1979نوامبر (15ای 14نی عی رای تا زمان سقوط بخت1968از سال  حساب جمعا ً 

ی نیکه آقاي بازرگان از جانب آقاي خم ته در همان روزي خیپول ر ان ری حساب دولت انیابه 
امضاء می کنند و قراردادهاي   تفاهم نامه اي کی ها ییاکیر و آمرایي گرفت، بختریحکم نخست وز

رد ایلی م9ت آن سیرد در آن حساب بوده که معلوم نایلی م9 ً د جمعانیلغو می کنند و می گو قبلی را 
   . صورت سمبل کردند را به چه 

. رد چه می شودایلی م9 نیا فی است که تکلنیاا بعد از انقالب کیان و آمرریی از موارد اختالف اکی
رد و ایلی م3ت میان بخرد، به قریبودند که چهار ناوشکن ا بسته  ان ری قرارداد با اکیدر زمان شاه 

 نیهم نشد مثل   داده لیان تحوری لوازم به انیا پولها پرداخت شده و تمام شده اما نیاخرده 
فعال ً بحث ( رایان در آن موقع بختری قراردادها را دولت انیا ، وقتی   F-16 اي میآواکس ها و هواپ

 دولت میریود داشته است، فرض بگ اصال ً دولتی وجاینه و   ایر قانونی بوده ایبخت ت که سی ننیابر سر 
لغو قراردادها  ه میندادند، بلکه در مواردي جر ان پس ری پول ها را به انیانه تنها ) قانونی بوده است

چهار   دین دالر به عنوان نمونه بابت لغو قرارداد خروی مل500. هم از آن حساب برداشت شده
ن دالر وی مل500رد و خرده اي به اضافه ایلی م3لغکه اصل مب  نیانی عی    54» .ناوشکن برداشته اند

   .خورده اند  جاکی دهند، لیاري شده را تحودیخر  که کاالي نیاه بدون میجر
 کیوزارت پست و تلگراف با « : استنیادي عنوان کرده زیري که آقاي دکتر گیمورد د

ن وی مل400ن دالر، وی مل600 هزار شماره تلفن به مبلغ  900ا قرارداد بسته براي نصب کیکمپانی آمر
کدامش کار نمی کند و وزارت پست و چی هزار شماره نصب کرده که ه3آن را گرفته و  دالر  

 کرده و مقداري از پول هاي تیان شکاریا  هیرفته و عل  اش اعالم جرم کرده، حاال او هیتلگراف عل
 مطالبات نیا  فیمی شود که تکل مسائل اشاره ننیا هرگز به طی شرانیادر .  کردهفیان را توقریا
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دي در زی آقاي    55 .ناقص است) ن. طیشرا ( نیابه نظر من .  کمپانی ها چه می شودنیاما از  حقه 
آن است ) ن.  آزادي گروگان هاطینی شراعی(   نوشته نیاي که در زیآن چ«  : ات خود گفتحیتوض

 رفته اند و ییاکیکمپانی هاي آمر  نیا که نیا از می نگران، به خودمانمیکه ما جنبه تدافعی گرفته ا
       56» . دعاوي اصلش باطل استنیا.  ما کرده اندهیدعاوي بر عل 

: دی که اصل و فرع آن را خورده اند آقاي بهزاد نبوي می گویی قراردادهانی چنکیتازه براي 
   » .میری را بپذتی حکمای میده نمی   ای می غرامت می دهمی بگوئدی باایباالخره «
 ناتوانی، لی قانونی به دلری و او به زور و غدی قدرتمند ظالمی روبرو هستکی بار هست که شما با کی

بار هست که خود شما با عملتان، ظلم و ستم و   کی. دریگ ثروت هاي شما را از دست شما می 
 آقاي بهزاد کاري که . دی می بخشتی و به اعمالش مشروعدی قانونی می کنشیغارتگري او را برا

نت بزرگی است به کشور، ملت ای خنیانبوي و دولت به نظر من کرده است، از نوع دوم است و  
   .ه انددی بخشتیتش را مشروعایعمل خود جنا ا که با کیهم حتی به آمر ان و هم به خود و ریا
ه اي می  عدکی با میاگر ما رفته ا«:  داد سخن می دهد کهتی آقاي نبوي در دفاع از  حکم-7 

 و درد دل آقاي کارتر و میاگر برو. را نمی شد زد حرف ها   نیا می تعهد مشترك برسکی به میخواه
 35 نیاکه در   ده برابر آن چه می ما حاضردیشما نمی دان: دنی آنها می گومیان را گوش بدهگیر
 کار را می نیانا ً هم  و مطمئدیای وابسته به روي کار بمی رژکی دوباره می بدهمیسال به شما داده ا 

       57» .کنند
گروه هاي خودشان که نشسته ری مثال ً چند گروه نظای آقاي نبوي جوري حرف می زند که گو-1 

روشن نمی . مورد قبول با هم به تعهد مشترك برسند مشترك  اند با هم بحث کنند تا بر اساس نکات 
محمود   دیآقاي س اده می شود که به قول ا وکالت دکیبه دولت آمر. طرفه استکی که تعهد دیگو

ن ای که هر جور بخواهد تا پادیانی در الهه وکالت می دهریت داوران ائیکاشانی سرپرست ه
      58. ن می نامدویوالستیرا به درستی نمونه اي تازه از کاپ  نابرابر نیتضم  نیاداوري عمل کند و وي 

 که آن ها حاضرند ده برابر دیشما نمی دان«: دیمی گوان هم با خبر است و گی از دل کارتر و ر-2 
 و دیای وابسته روي کار بمی رژکیبدهند و دوباره  اند   سال به شما داده 35نیاآن چه را که در 

       59» . کار را می کنندنیامطمئنا ً هم 
ان داده است که حاضر ریا چه به اکی سال آمر35 نیا در طول دی بگودیآقاي نبوي نبا

 نیاآن را بدهد؟ انسان ماتش می برد از  برابر  ی وابسته ده میست در صورت سرکار آمدن رژا
 ییاکیآمر  براي ایان است ریت که آقاي نبوي مدافع حقوق ملت اسیاستدالل آقاي نبوي و معلوم ن

   : ها هستندنیاان داده ریا به اکی که آمرییهازیه می زند چند نمونه از چنیبه س ها سنگ 
 خود شاه و حی الملل دوم بنا به گفته صرنی و بردن رضا شاه در جنگ ب1320روی بعد از شهراول

       سی، فرانسه و شوروي و در واقع انگلسیا، انگلکیآمر نی عی  نیمتفق»  براي وطنمتیمأمور«کتاب 
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انونی و ملی ق دولت  دوم بعد از روي کار آمدن تنها . ان باشدری گرفتند که وي شاه امیا تصمکیو آمر
   . دادندبی مرداد را ترت28» يایس«دکتر محمد مصدق، براي برانداختن حکومت وي، کودتاي 

 لیان تحمری را بر اییاکی مستشاران نظامی آمرتی مصوناین ویو الستی کاپنیان ومیسوم طبق پ
   . کردند

ند و می دی می خرزیت ناچمین بشکه نفت شما را به قوی مل6روزانه «چهارم به قول خود آقاي نبوي 
   ».شما آب می کردند به  بردند و در عوض هر چه بنجل داشته 

ان پرداختند و با اسلحه ری ارتش احیپنجم در ازاء بخش مهمی از پول نفتی که می بردند به تسل
 از خواسته هاي تیو خارج از منطقه جهت حما منطقه  هاي فروخته شده به شاه وي را به ژاندارمی 

بکشد و  جا لشکر   مردم ظفار به آن یب رساندند و همچنان شاه وادار شد براي سر کولی اسرائا وکیآمر
   .و و کمک نظامی بفرستدرینام نتی وهیا علکیانی آمربینام براي پشتتیدر و

ان ریان فروخته بودند و پولش را گرفته بودند، به اری طبق قرارداد آنچه را هم که به ا-ششم 
 غرامت می می بگوئدیبا « دیتازه اقاي نبوي می گو و  صل و فرع را با هم خوردند  ندادند و الیتحو
   ......و»  .میری را بپذتی حکمای و می نمی دهای میده

ی از برادران می گفت هنوز بعد از کی«: دی آقاي نبوي براي نشان دادن شاه کار خود می گو-8 
 ها وجوه نقدي ییاز انقالب کوبا گذشته کوبا   که) ن  . 1359 دي  24نی تا عی( ت و چند سال سیب

اشغال النه  با وجودي که . ندری داشته اند، نتوانسته اند بگییاکیخود را که در بانک هاي آمر
.  خورده لبخند هم زده اندکی رفته اند آن جا دست هم داده و چیجاسوسی هم نکرده اند که ه 
. ندری بگییاکینقدشان را از بانک هاي آمر اند پول هنوز نتوانسته   شده اند ولی کی خرده نزدکی

جوري خودش را در   نیا نی که چنیاه تازه بعد از نی زمنیاا در کی و آمرنیاصال ً اختالفات چ
       60».ی برسدجی نتاکی تاره ممکن است به مینیقرارداده، می ب ر ایاخت

ا تحت کیان و آمرریرداد اآقاي بهزاد نبوي و دوستانش اگر نمی دانند، بدانند که قرا
   :تسینبوده و ن ه سیمقا  با قرارداد مشابه آن اصال ً قابل ری الجزاهینایعنوان ب

ا و شوروي کی آمرنی ب1917 سال پس از انقالب اکتبر16ف با اتحاد شوروي کهویونتی قرارداد ل-1 
      61.  کردییاکی بستانکاران آمربینص   فقط چند سنت از هر دالر دیمنعقد گرد

نت دی به دستور پرزنی هاي چیی سال پس از مسدود شدن دارا29 نی مطالبات با دولت چ-2 
      62. ا داده شدکیآمر   سنت از هر دالر بدون بهره به 41ترومن 

        63.فته اندایي دست نزیبه چ) 1981تا سال( کوبا هنوزییاکی و بستانکاران آمر-3 
بابت اصل و  ن ابتدا در شب آزادي گروگانهاایائکی، آمرریاد الجزادر صورتی که در رابطه با قرارد

ن دالربه وی مل150 رقم حدود نیا و از 64 گرفتند   ن دالروی مل668   رد و ایلی م3فرع ادعاهاي خود 
انگلستان در لندن نهاده شد که   ر در بانک مرکزي گین دالردوی مل418 رد وایلی م1. ان پس دادندریا
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رد ها دالرمطالبات و اموال نظامی ایلیو بابت م   65. ان باز گردانده شدرین به اوی مل80زیغ ن مبلنیااز 
      66. ان پرداخت کردندرین به اوی مل173 داده نشده فقط لیان فروخته شده و تحوریا  که به 
تا . هاده شد در بانکی در الهه وابسته به بانک مرکزي هلند نهینای ب7ر طبق ماده گیرد دایلی م1رقم 

ان داوري الهه صادر شود از آن حساب ویان از سوي دریا   هی که علتیبراي پرداخت احکام محکوم
 از تیاحکام محکوم   حساب بر اثرپرداخت نیاان تعهد کرده هرگاه موجودي ریو ا. پرداخت گردد

 زیحساب وار نیاي به دی تر رفت، دولت مکلف است فورا ً سپرده جدنیین دالر پاوی مل500رقم 
      67.ن دالر باقی بماندوی مل500ه در اندازه  شیی همنیموجودي تضم   سقف تاکند 

 تعهد چنان بود که احکام نیامد تاسف بار ایپ«: دیانی در الهه می گوریت داوران ائیسرپرست ه
سازمان  ایان و ریکه دولت ا آنیبان داوري صادر شده ویهاي د   نارواي فراوانی از شعبه تیمحکوم

      68 ».حساب پرداخت شد   نیاهاي وابسته به آن فرصت اعتراض داشته باشند، از محل موجودي 
   . ها بخشی از شاهکارهاي آقاي نبوي استنیا
 که مجلس ییالبته بر اساس رأ«:  می دهدحی آقاي نبوي توضتی در مورد رأي مجلس و حکم-9 

ا، کی کرد و هم دولت آمرمیم ما امضاء خواهماده ه   8 سري تعهداتی هست که درکیمی دهد 
 و نیطرف توافق  ا و سه تا حکم هم با کی سه تا حکم ما و سه تا حکم دولت آمرمیان بگوتیخالصه برا

 المللی نیما مرجع ب.  باشد، انتخاب شودنی طرفدیی المللی که مورد تأنی مرجع بکیاگر نشد با نظر 
 مرضی تیش حکمری اجازه پذکی که نیادولت هم ... فتندرینپذ  آن ها میکرد معرفی ریرا الجزا

جا موارد دعوا ذکر نیارساند ولی در   بیي را به تصوزی چنی چنکیا کند می تواند دی را پنیالطرف
      ».نشده است

آن »  سري تعهداتی هستکی که مجلس می دهد ییکه بر اساس رأ« نمی دهد حیآقاي نبوي توض
  ت؟سی می کند چءکه امضا اي   ماده 8محتوايتعهدات کدام ها هستند و 

 9 مورد از آن نام می برد شامل چگونگی انتخابنیا تعهداتی که آقاي نبوي در ایآ
 و نی مشاورطیه اي، شراژی محل وایکشور و    داوري، تمرکز کار در سی، رئنیداورمرضی الطرف

است که از جمله دیقرائن پد؟ از ریان داوري را در بر نمی گویکارمندان و پرداخت مخارج د
ان فردا، ری اهی در مصاحبه اي با نشریی آقاي دکتر موال،تی ذکر شده باشدسی با کهتعهدات  

 که نیابه رغم «: آشکار می کندبوده است    که خود از حقوق دانان دفتر الهه 1377هشت بیارد
حسوب شده و سرپرست  مری مجموعه نخست وزری نهادها و ززی اکی، سیدفتر خدمات از بدو تأس

...  محسوب می شد، ولی فاقد اساسنامه و چهارچوب سازمانی بودریدفتر خدمات، معاون نخست وز  
 می سه شعبه تقسنیدفتر خدمات در تهران و الهه، پرونده ها را ب  ان داوري، وی بندي دمیبر اساس تقس
نتوانستم تمرکز امور  وقت   چین هم. ه اي که به دفتر الهه مبذول شدژی مورد توجه ونیانمود و در 

 بیر آسایی بستیه و از نظرامننیر پر هزایاداره دفتر الهه از نظر مالی بس. در دفتر الهه را درك کنم
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ه شیهم. ر راحت بوداین به اسناد و مدارك و کارمندان ما بسایائکیدسترسی آمر . است  بوده ریپذ
ن افتاده است ایائکیاسناد ما به دست آمر دارك و م  در دفتر وجود داشت که بعضی از ییزمزمه ها

   . داشتزی کننده اي ننیی اسناد نقش تعنیاکه متاسفانه 
که قادر به ادامه  (شی دو سال پنی دفتر الهه تا هملیتشک تا سیکه از بدو تأس» کیایجعفر ن«آقاي 

ست ساواکی ها بود و حرف ان در فهرشیاست که اسم ا جالب  . ا ً همه کاره دفتر بودبیتقر) کار نبود
   .وجود داشت» شاه « میان به رژشیدي در خصوص وابستگی اای زثیو حد

ه گرفته شده تا از به اصطالح تخصص و دیان نا دشی که تمامی سوابق قبل از انقالب انیاجالب تر 
ن تمرکز امور در الهه و سپرد... دفتر الهه استفاده شود   جاي نی هاي وي در حساس ترتیقابل

 افراد نیاکنار  در  . انریا بود تا اکیشتر به نفع آمریب ها به اشخاص نه چندان خوش سابقه تیمسؤل
 یبه و زی انگیبافراد . می ان ها را مشاهده نکردتیری وقت معجزه تخصص و مدچیمشکوك که ما ه

ود، اعضاي  خطر در اروپا بیبدغدغه خاطرشان انباشت دالر و زندگی آرام و   تفاوت و کسانی که 
در دفتر الهه و انتخاب الهه به عنوان ستاد    می دادند تمرکز کار لیتشکاصلی مشاوران دفتر الهه را 

        70».دي داردای است و براي خود من ابهامات زهی، به سختی قابل توجری الجزاهینایتی بایعمل
 هیر مجله فورچون فورل دکیهرمن ن:  که از نظرتان گذشتییعالوه بر مطالب آقاي دکتر موال

ان وینی دعی (تیه حکمنید، مخارج و هزسیمی نو  ریالجزا  چند ماه پس از انعقاد قرارداد 1981
   :ان استریبه عهده ا) داوري الهه

 کیه عی حساب ودزیاد بطري سحر آمجی با اکی الاقل به نحو تئورتیه هاي حکمنیپرداخت هز« 
      71 ». باشدموظف به آن بطري میان ریکامل حساب ها، ا  هیوتس  شده است و تا نیرد دالري تضمایلیم

ی و روشنگر در مورد سخنان آقاي نبوي در رابطه با گرفتن حیبه نظرم الزم بود، اهم نکات توض
تقاضاي من از همه کسانی که به نحوي بعد از . عالقمندان برسد   از مجلس به سمع تیمجوز حکم

ن دکتر کاشانی ایآقا   ری دست اندر کار اجراي آن بودند، نظتی و حکمریامضاي قرارداد الجزا
 نسل و نسل هاي نیا، حداقل اطالعات، داده ها، مستندات و تجربه هاي خود را براي ییودکتر موال

   . بگذارندنیر عالقمندان و محققایاخت   کشور در آینده
ر اطراف مسئله ذکر شده گرفته که با وجودي که با جو ارعاب و سانسور، جلو بحث دنیار گینکته د

حال کشور و ملت می سوخت و با حزب جمهوري و  به   که دلشان ییشد، در عجبم که وکال
 يه هاحیال   و طی شرانی چنبی قدرت طلب موافق نبودند، اگر نمی توانستند جلو تصوتیروحان

ي، ریام رأي گند، چرا حد اقل با ترك کردن جلسه مجلس به هنگرینت بار به کشور را بگایخ
   .علنی نکردند  اعتراض خودشان را آشکار و 
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  اکی و آمرتیه حکمحی البیتصو
 مجلس بیاز تصو ریبه آن به شرح ز  با اضافه شدن تبصره ايتیه حکمحیسر انجام ال

در مورد اختالفات مالی و حقوقی دولت  که   به دولت اجازه داده می شود - هماده واحد«:گذشت 
توطئه  ان و تصرف مرکز ریا که ناشی از انقالب اسالمی اکیان با دولت آمرری اجمهوري اسالمی

 اقدامات نیري مرض الطرفو داقینباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شوراي اسالمی از طر ا کیآمر
گی در محاکم دی در مورد اختالفاتی که رس-  تبصره  .دیفصل نما و اختالفات  مذکور را حل و 

واحده مستثنی خواهد   ماده نیای شده است از شمول نی بشی در قرارداد مربوطه پانریصالحه ا
      72».  بود

ي شنهادیپي از ماده واحده زی چچیبه طوري که بعدا ً روشن شده قرار نبوده است که ه
ن را واداشت ایائکیبه ماده واحده آمر ذکر شده  دولت به مجلس اضافه و کم شود با افزودن تبصره 

به   59 دي 26 خیدداشتی در تارای آن اعتراض کنند و فقط نظرهاي خود را طی بیبه تصوکه 
 با یی و سخنگوي دولت در گفتگوریآقاي بهزاد نبوي مشاور نخست وز. رساندند اطالع دولت 

   :خبرگزاري پارس اعالم کرد
فت کرد ایی درداشتایدر تهران ری شب شنبه دولت جمهوري اسالمی از سفارت الجزا12در ساعت « 

ي مجلس شوراي اسالمی به ماده شنهادیپاضافه شدن تبصره  ه نیزم ا در کی که دولت آمرنیامبنی بر 
سوي دولت  اکنون از   هم شنهادیپ نیا.  ارائه داده استیینقطه نظرها» تیارجاع حکم«واحده 

ع عموم خواهد  آن متعاقبا ً به اطالجیان در حال بحث و بررسی است و نتاریجمهوري اسالمی ا
       73».دیرس

 بررسی آن که آقاي نبوي اعالم کرد متعاقبا ً به اطالع جی مورد و نتانیاا در کینقطه نظرهاي آمر
ر گیري از مسائل دای عموم مانند بسدی از دزیامروز ن به   نشد و تا نی، هرگز چندیعموم خواهد رس
آن  نشان دهنده   یی به تنهازی، نکته فوق ناما همان طوري که قبال ً مشخص شد. پنهان مانده است

 عامل اجراي خواسته هاي آنان،  زی ها ننیاا بوده است و کیی در دست آمرچی و قشیاست که ر
ان در مورد ریسلب هر نوع مداخله دادگاههاي ا  مورد، نیاا در کیآمر هدف اصلی از نظرات 

با وجودي که می داند که  الی کشور، ان عوی دسیآقاي دکتر بهشتی رئ. ن استایائکیدعاوي آمر
فته ای می است، به نحوي تنظریا که بخشی از قرارداد الجزاکیان و آمرری انی بتیمواد قرارداد حکم 

 ٪25ش از یب که -ان در صورت بروز اختالف ریا  شناختن دادگاه هاي تیرسم که با وجود به 
ان را منتفی می کند و به ریدادگاه هاي ا   مراجعه به-74دری را در بر می گنیقراردادهاي فی ماب

ان مراجعه نشده است، ری مورد هم به دادگاه هاي اکیانی الهه حتی ریسرپرست داوران ا  حیتصر
   :دی می گوتیحکم ، در مورد 1359 دي 24 چهارشنبه خیدر تار 
 دادگاه تی همان حکمدی شک بایبان داده شده باشد، ری به دادگاه هاي اتیدر مواردي که حکم« 



 
 

275

 روشن تی وضع حکمدیگانه داده بشود طبعا ً بایب هاي   به دادگاه تیاگر حکم. ان حفظ شودریهاي ا
ا کیآمر  هاي آلت دست تی بار حکمری وجه زچیگی ها به هدی رسنیان ایان در جرریا. بشود 

 است و اال  توده ملتقی خوراك داخلی دارد و براي تحملی قبنیا از یی حرفها 75» .نخواهد رفت 
 زیان بکلی از حریان و دادگاه هاي اریا  و استقالل ملی تیحاکم  آن، طی و شراتیش حکمریبا پذ

   . انتفاع افتاده است 
 داده است، راه حل سلب دخالت دادگاه هاي حی مورد توضنیا در ییبطوري که آقاي دکتر موال

   .داده اند ارائه   آن تبصره ، خود بیان با وجود تصوریا
 دعاوي ناشی از نیهمچن ... . حل و فصل آمده استهینای ب2 ماده کیطبق قسمت دوم بند « 

 تیگی به دعاوي مربوطه و صالحدیمشخصا ً رس قراردادها   که در آن نیابمیقراردادها ي تعهد آور ف
 نظر به : امر مستثنی هستند  نیاان در پاسخ به موضع مجلس باشد از ریانحصاري دادگاه هاي صالحه ا

 با دقت کامل  و از    (sole Jurdication)  انحصاريتی و صالح  (specifically )  من کلمات مشخصا ً 
 گنجانده شده هینایدر ب ان ری محاکم اتیا انتخاب و به منظور به حداقل رساندن صالحکیطرف آمر 

ان بتوانند در ری محاکم اه نشده است که دادگاه ها ودید  مورد هم کی ترفند، حتی نیا با  76  . است
مصاحبه بذهنشان   در موقع ای مسئله نداشته و نیا توجه به دی شاییدکتر موال آقاي . آن دخالت کنند

 که کار از نیا  از باب  specifically  ,  sole Jurdication   خطور نکرده است که آن دو کلمه 
 به طور کلی همان موارد 2 به تبصره 1صره  تبرییآورده شده و اال با تغ  نمی کند بیع محکم کاري 

 مورد به عنوان کیعلت شما حتی   نیاست و به هم ان سلب کرده ریرا هم از دادگاه هاي ا   استثناء
می   آورده لی که در ذ2ان مراجعه شده باشد بلکه با تبصره ری که به دادگاه هاي ادیه ادینمونه ند

 از منشورسازمان ملل متحد 2 ماده 7ه بند کیرده و با وجو نقض کزیان را نری ملی اتیحاکم شود ، 
 ییمنشور سازمان ملل متحد را مجاز نمی دارد که در کارها   از مقررات کیچیه«صراحت دارد که 

 که دیمجبور نما سازمان را   کشور است مداخله کند و اعضاء کی ملی تیکه اساسا ً مربوط به صالح
ر محدود قوه ایاخت»  کنندهیه اي که درمنشور مقرر است تسوقیر را طبق طلی قبنیا از ییکارها
 کی کسی می تواند باور کند که ایو آ.  المللی سپرده استنیداوري ب طور کلی به   را به هیقضائ

   خواهد بود ؟  شتر از خود ما حافظ منافع ملی ما یب المللی نیگروه ب
   

    ری الجزاهینایافزودن تبصره به ب
   : کرد می تقدری را آقاي نخست وز2 تبصره 60هشت بیی سه شنبه اول ارددر جلسه علن

   ست محترم مجلس شوراي اسالمی ایحجت اال سالم اقاي هاشمی رفسنجانی ر« 
که در اجراي قانون راجع به حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوري نیانظر به 

 دولت جمهوري  هینایکه منجر به صدور ب آمد عمل  ا اقداماتی به کیان با دولت آمرریاسالمی ا
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به صورت قبل  ان ری مالی اتی و طی آن مقرر شد ضمن اعاده وضعدی گردری مردم الجزاکیدموکرات
ر لغو و موجبات حل و فصل و گی اتباع دولت دای هر دو دولت نی دعاوي بهی کل1358 آبان 23از  

 منظور و نیا به لی فراهم گردد و لذا جهت ناالجراء  دادرسی الزم قیطر ابطال آن دعاوي از 
دولت  فصل اختالفات مالی و حقوق   تبصره به قانون راجع به حل و کیه الحاق حی در آن العیتسر

ان ریت وزئی هبی به تصو17/1/1360ا که در جلسه مورخ کیان با دولت آمرریجمهوري اسالمی ا
   . داردتی فورکی دی ق آن را بابیتصو  و تقاضاي میست تقدویه به پدیرس 

ان با ری قانون راجع به حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوري اسالمی الیتبصره ذ
 به قانون مزبور 2 به عنوان تبصره ری و تبصره زریی تغ1تبصره  به  ) 24/10/1359مصوب ( ا کیدولت آمر

   .الحاق می گردد
ی از دو کی هر نی دعاوي بهی قانون شامل کلنیا  اجازه حل و فصل اختالفات مذکور در- 2تبصره 
ر و هر گونه ادعاي گی از دو دولت با دولت دکی اتباع هر  ر و ادعاهاي گی اتباع دولت دایدولت 

انجام   قیدعاوي از طر  می باشد و چنانچه اختالفات فوق الذکر با صلح زیمتقابل اتباع دو دولت ن
       77» . حل و فصل خواهد شدنی ارجاع به داوري مرض الطرفهلیبد وسایله نصی فنیمذاکرات فی ماب

  
  نویوالستی کاپای تی و حکمریقرارداد الجزا

 و تعهداتی که آقاي تیه حکمحی الحاقی به ال2 و تبصره تی و حکمریقرار داد الجزا
ش مجدد ریذ ملی و به منزله پتینقض حاکم  ا ً قی دق    ماده آن را امضاء کرده 8نبوي داده بود و در 

   . ان استرین در جمهوري اسالمی اویوالستیقانون کاپ
 و ری قرارداد الجزا  78انی در الههریت داوران ائی محمود کاشانی سرپرست هدیطبق گفته اقاي س

ر در دست ایت داوران، اختئی هنییدر متن و هم تع  قراردادهاي الحاقی آن هم در اجراء و هم 
 کیآن  فارسی   امضاء دارد ولی متن 2ی آن سی امضاء شده متن انگلهینای ب-. ها بوده استییاکیآمر

 نسخه آن دو کی المللی است که نی از شگفتی هاي قرارداد بنیا« و به قول وي 79امضاء دارد
 هیناینسخه فارسی ب     80» .انی ها امضاء کردندریامضاء که فقط ا  کی  نسخه اش کیامضاء دارد و 

کرده و فاقد ارزش  ان آنرا امضاء ری انمایندهست شده است، تنها وی کتاب پ که به آخرریالجزا
  )5وست شماره یپ (. المللی استنیحقوقی و ب

و  ی است که هر دو طرف امضاء کرده اندسی بدان معنی است که اصل قرارداد نسخه انگلنیاو 
 ملت قیل کشور و تحماند فقط براي مصرف داخ کرده  انی ها امضاء رینسخه فارسی را که خود ا

اعالم  ا ًً و کتبا ً حیصر  «ا کیمسئوالن وزارت خارجه آمر) ن. از امضاء قرارداد(چند ماه بعد . خود است
      81». آن گذاشتندریانی ها فقط امضاء خودشان را زری و امی ها را ما نوشتهینای بنیاکردند که 

    82. باشدان حق اعتراض داشتهری آن که دولت ایبست ا کی بدهی ها به عهده آمرنیاان رقم زی و مصیتشخ - 
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ی از نیا وکالت داده بود که به جانشکیان به دولت آمرریدولت ا  -  ان ریار از دولت ای سلب اخت- 
   83     .ان را پرداخت کندری خود بدهی هاي امیان با تصمریسوي ا

: ون انداخت و گفتری پرده ب آقاي کاشانی از:انیری درخواست برکناري سرپرست داوران ا- 
فتند و من وداور ریان درخواست را پذریمسئوالن ا  ا درخواست برکناري من را کرد و کیآمر«
وقتی  کردند  و   سمت برکنار نیا بهشتی را از دیاستاد وقت دانشگاه شه» یعیشف«انی آقاي دکتر ریا
 یب سواد و یبو دو عنصر .... کردند  حقوقی ما هم در واقع استعفاءمیاد اتفاق افتاد ، تدی رونیا

ان حکم ری اهین دالر علویرد و پانصد ملایلی م3برکناري ما رقم  پس از .   تجربه را در جاي ما گذاشتند 
       84».  برداشته شد ان بدون درنگ ری احکام از حساب سپرده هاي انیاصادر شد و 

ی از دولتمردان به من کی. ن است اری معاصر اخیها اسرار پنهان تارنیا« : دیوي می گو
من در خط اول جبهه به سر می برم و   ،نمی دهم  ء کرد که استعفاء بده ، گفتم هرگز استعفاشنهادیپ

، گفتم   نشان بده ییست هاي دولت همسوای گفت با س، کشور استنیانت به ایاگر استعفاء بدهم ، خ
       85» . نشان نمی دهمیی بکند ، همسوفیا تضعکیهاي دولت که نبرد ما را با آمر ست ایبا س
 ایآ.  رخ داده استیب انقالری موسوي، نخست وزنی حسدی در زمان آقاي سری واقعه اخنیاو 
که ملتی قربانی پنهان کاري دولت خود شده  است   است که اتفاق افتاده نیا از رین غویوالستیکاپ

آنچه که  تند که تمام قراردادها و سیحاضر نانی ریاست ؟ و هنوز که هنوز است دست اندرکاران ا
   . رابطه اتفاق افتاده است را براي ملت خود آشکار کنند نیا در 

ادها را از پرده برون اندازند، قرارداد دی دارد که اگر قراردادها و رونیا از تی ها حکانیاتمام 
ا که به کودتا کیهوري آمرست جمایانتخابات ر دوران  ن در ایانگیپنهانی با جمهوري خواهان و ر

هنوز  مال شدن آن   و بر دیان آقاي بنی صدر منجر شد ، برمال خواهد گردریست جمهوري اای رهیعل
   .ان شکننده استریبراي جمهوري اسالمی ا

                     
 
   انگی ر-ان در منگنه دو جانبه کارترریا

سی ایوارد کرد تا دست به فضاي باز سکارتر که با حربه دفاع از حقوق بشر، به شاه فشار 
 مترقبه و ریي براي کارتر غریه شد، گروگان گدیکش  ه شاه به سرعت به ورطه سقوط جیبزند و در نت

واسطه اي که تشبث   ه و لی که وي براي آزادي آنها به هر نوع وسنیاه ژی قابل هضم بود، به وریغ
 وي با جمهوري خواهان وارد معامله هی علتینهای حاضر به آزادي آنها نشد و در نی آقاي خم،جست
   .شدند

ن اینی آقاعی - حزب جمهوري اسالمی ینی که کارتر متوجه شد که با موافقت آقاي خمنیابعد از 
خواهان وارد معامله شده اند، اما چون سند محکمی در   ان و جمهوري گی با ر-بهشتی و رفسنجانی 



 
 

278

بسنده  کردن آن   قرار پنهانی انجام دهد و تنها به افشاء نیا هیدست نداشت نمی توانست عملی عل
ان را در ازاء آزادي گروگان ها قبل از انتخابات ری که حاضر شد هر چهار شرط انیاغم ریکرد و عل

ان ریاري شده را به ادیآزاد شدن گروگان ها، اسلحه هاي خر شد به محض  د و حتی حاضر ریبپذ
حاضر به آزادي به  ی نیو آقاي خم  و دولت  زب جمهوري اسالمیح  سلطهریارسال دارد، مجلس ز

 وي فیست جمهوري، درست روز تحلایان به رگیه بعد از انتخاب رجیموقع آنها نشدند و در نت
   .ها آزاد شدند  گروگان 

ا، تنها قبل از کیست جمهوري آمرایالزم به گفتن است که در تمام دوران انتخابات ر
و . ست جمهوري بازنده شده اندایانتخابات ر دوم  ا در دور کیاز روساي جمهور آمر نفر 3 ای 2کارتر 

موفق  ا، به گروگان گرفتن کارکنان سفارت و کی است که براي جامعه آمرنیا نشان دهنده نیا
. ه اي برخورداربوده استژی وتیان از اهمشی جمهور به آزادي آنها، تا چه اندازه براسیرئ نشدن 
و نه می توانند از توافق پنهانی پرده بردارند،   کنندگان نه حاضرند  ه بود فعال ً معامله دیفهم کارتر

بر   حزب جمهوري اسالمی ی و نیان و آقاي خمریچرا که در صورت آشکار شدن، دودمان دولت ا
که در ا نخواهد کرد، دیون درز پری مسئله به ب همرین درگایائکیباد خواهد رفت و از جانب آمر

ه ژی بونیا بوجود خواهد آورد و تی واترگریر نظگیفاجعه اي د براي جمهوري خواهان صورت نیا
  . داشت ات انتخاباتی حکم انتحار خواهد غیدر دوران تبل

 نگرانی نیاان نگران هستند و گیه رژین از جمهوري خواهان و بوایانریا کارتر که می دانست اصوال ً 
ن ایائکیعزت خود و آمر  شرافت و نکهینظر به ا  ولف بروز داده اندمخت را آنها به طرق و شکل هاي 

پنهانی جمهوري خواهان و   خدشه دار شده بود و هم بر اثر معامله شیست جمهورایبه هنگام ر
ن بدل گرفته ایانریه اي از انیانتخابات را باخته بود از همان روز بعد از انتخابات ک ن، ایانریان با اگیر

ها ریدرسی به گروگان گ« :بعدا ً گفت ام قولهاي مشروط خود را پس گرفت و همچنانکه تم و ابتدا 
ه است از طرف دی که زمان آن فرا رسدی دچونو   86».دادم که هر گز آن را فراموش نخواهند کرد

   . ن را در منگنه قرار دادایانریان اگیر خود و 
ا کی آمرطی به شراشیست جمهورایانده ر طرف اتمام حجت می کرد که اگرتا فرصت باقی مکیاز 

 نظر قرار گرفت و دیان از نو مورد تجدریاوال ً پرونده ا نسازند،  گردن نگذارند و گروگان ها را آزاد 
متن  ان از گیکردن ر با مطلع کردن و  بهتري نخواهند داشت تیان وضعگی ً در حکومت راینثا

اد جیان حمله کند تا در اثر رعب و وحشت اریاشتر به یب می شد که هر چه قیمذاکرات، وي تشو
   .ا براي آزادي گروگان ها آماده تر شودکیآمر   شنهادیپش ریبراي پذ ه بهتري نیشده، زم

دولت کارتر، رونالد «: ا گفتکی، سخنگوي وزارت خارجه آمر59 آبان 17 خیدر تار
ط به گروگان ها قرار داده مذاکرات مربو متن   جمهور منتخب و مشاوران او را در سیان رئگیر

 دیجمهور جد  سیان رئگیرونالد ر«: د پرس از واشنگتن گزارش داد تیناوی در همان روز  87» .است
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فت می دارد و از او نظر ایامون مسئله گروگان ها به طور مستمر درریات کامل پحیا توضکیآمر 
ادي گروگان ها رو نکرده کارتر را جهت آز کنون اقدامات دولت  خواهی می شود ولی او تا 

ا کیوزارت خارجه آمر دپرس جان تراتنر سخنگو تیبه گزارش آسوش،  59بان آ 22 در    88» .است
امون مسئله گروگان ها که وي ری پدی جمهورجدسیان رئگینسخه اي از اظهارات ر«. اظهار داشت 

 در تهران به مقامات سیئ سفارت سوقیداشته از طر  کنفرانس مطبوعاتی اعالم کی هفته گذشته در 
       89» .ه استدی گردمیان تسلریا

که پاسخش به «: ان فرستاد گفته استریمی که به اای ، در پ59 آذر 10 خیا در تارکیآمر
 چه بسا دی روي کار آهیان اول ژانوگیکه ر هنگامی  ان فقط مربوط به دولت کارتر است و ری اطیشرا
      90» . کندرییتغ
ان ریا به اکیل نمی کند آمرایخ«خواند و گفت » وحشی«ان را ری دي ملت ا7 خیران  در تاگیر

ت ئیه«:  گزارش دادکای آمر صدايویهمان روز راد در     91» .بدهد» باج« گروگان ها ییبراي رها
 دیجد  جمهور سیان رئگی رونالد رایرنفیی کارتر مالقات کرد و در کالمیب با جشیي دریالجزا
 دیا به گمان من نباریان موافقت نخواهم کرد زریمن هر گز با درخواست هاي ا«: گفت ا کیآمر

      92» .به پرداخت باج اقدام کرد ربوده شده اند » نایوحش«  براي آزادي مردمی که توسط 
ا و مشاور کی خارجه اسبق آمررینجر وزسیهنري ک:  دي گزارش داد16 کلن در ویراد

ان در گروگان به سر می ریماه است در ا  14در   که ییاکیي آمرگروگان ها«: ان اظهار داشتگیر
خواهد   تهاجم کیالت متحده دست به ای ادیبرند اگر در دادگاه محاکمه و به آنها لطمه اي وارد آ

 مصاحبه کیا در کی امور خارجه آمرریوز«:  دي گزارش داد18 خیا در تارکی صداي آمر 93».  زد
ا با روشن ساختن کی آمرآینده جمهور سیان رئگیر می کند رونالد  س  اظهار داشته احساییویراد
با  انجام معامله بهتري را  انی ها نمی توانند ری ا، مطلب که پس از بدست گرفتن رسمی  قدرتنیا

       94» .ي دست زده استدیوي داشته باشند ، به اقدام مف
 مقامات قی از طرییاکیلمات ها ي آمرپید«: گفت، 59 آذر 13 خیا در تارکی مقامی رسمی آمرکیو 

 20ان درگیگروگان ها تا پس از روي کار آمدن دولت ر اگر  ان هشدار داده اند که ریي به اریالجزا
 دیان نباریشد و ا خواهد  ا بطور مشروح مرور کیست آمرای صورت سنیا در اسارت باشند، در هیژانو

   95 ».ان کسب کندگیي از دولت رشتریبزات ایانتظار داشته باشد که بتواند امت
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  فصل هشتم
  

   اقتصاديمیي و خسارتهاي عظریگروگان گ
 و توجه و به استناد داده هاي داخلی و بدون توجه به اسنادي که تیدر فصول گذشته با عنا

ي مورد بحث قرار ریجوانب مختلف بحران گروگان گ  رابطه منتشر کرده اند، نیاخارجی ها در 
ان ریمتوجه ا ه دی پدنیا هی که از ناحییون زمان آن است که وجه اقتصادي و خسارتهاگرفت و اکن

   .دریشده است، مورد مداقه قرار بگ
نهاي ناشی از آن که از جنبه ایي به لحاظ اقتصادي و زریت آنست که بررسی مسئله گروگان گقیحق

 نی در خور محققایه و فید، وظ و هنوز کشور از آن رنج می بر هاي مختلف بر کشور ما وارد کرده 
 ، آن کسای و نیاحب و بغض به  اقتصادي و اقتصاد دانان ملی است که به طور اصولی و خارج از 

 کار سترگ را به سر انجام نیاجوانب مختلف آن را مورد امعان نظر قرار بدهند و با ارقام و آمار 
ه گروگان دی، معلوم شود که پدآیندهلهاي ی کشور، براي نسل حاضر و نسخیتا در حافظه تار برسانند 

   .کرده است  مادي متوجه کشور مین هاي عظایي چه زریگ
  

 است براي یب فصل، بدان می پردازم به منزله فتح بانیاجانب، در نیاآنچه که 
ی و آقاي بهشتی و مرحوم مهندس نیخم  رابطه ابتداء نظر آقاي نیادر . کارشناسان مسائل اقتصادي

آورده می شود، سپس نظر بعضی از کسانی که در جمهوري اسالمی، بعد از آزادي بازرگان 
ست ایان و ررین نظر بانک مرکزي اای مسئله بوده اند خواهد آمد و در پاریگروگانها به نحوي درگ 

   .نظرتان خواهد گذشت  مسئله از نیاجمهوري و برخورد آنها با 
 مسئله که از امهات مسائلی نیا در جمهوري اسالمی به  کسانیایکه چرا تا به امروز کس و نیااما 

آن نقش اساسی داشته است نپرداخته اند و به جز مرحوم  است که در برقراري استبداد و استمرار 
 خود را بدان اختصاص داده، 1»ان در دو حرکتریانقالب ا« بازرگان که چند صفحه اي از کتاب

   : رابطه عنوان نکرده اند، بدان علت است کهنیادر  خاطره اي ایش از جمله اي و یبران گید
 و زد و بند با ری اقتصادي، جنگ، امضاي قرارداد اسارت بار الجزامیموجب تحرکه ي ریگروگان گ

براي ت سیصالح زعماي جمهوري اسالمی و حاکمان نبوده و ن ا شده است، به کیان در آمرگیدسته ر
 نیااندر کار  م شود که چه دست ها و عواملی دست که اصل ماجرا بر همگان روشن و معلوآن 

که نیا لی جمهور به دلسیحتی هنگامی که آقاي بنی صدر رئ.  بر کشور بوده استمینت عظایخ
ن بهزاد ای آقاهیجانب دولت نقض قانون اساسی و استقالل کشور است، عل  از ریامضاء قرارداد الجزا

 قرارداد براي حیدگان و توضنیاسئوال نم  براي پاسخ به  اعالم جرم کرد و بهزاد نبويیئنبوي و رجا
 خواهند گفت آینده مضمون که در نیا به بیدگان در جلسه سري مجلس حاضر شده و قرنیانم
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ی بود نی خودم خواست آقاي خملیغم مریوثوق الدوله را امضاء کرده ام و عل1919قرار داد  من 
ی بود نیمضمون که امضاء قرارداد خواست آقاي خم  نی به همبیوي قر. امضاء کردم آنرا که من 

 جمهور وقت سیرئ ه در مورد خدمات خود به جمهور اسالمی به کی و در ضمن نامه ا1371در سال 
 مذاکره و امضاي ری خطتی دوره مسئولنیدر هم« آقاي هاشمی رفسنجانی نوشته، متذکر شده است

جانب را در باره آزادي گروگان ها در نیاالی نظرات فتم که جناب عریحالی پذ  را در ری الجزاهینایب
 داده و تی مسئولنیا، تن به )ره(نظر امام   و تنها به خاطر اطالع از خواست و دی می دانستطیآن شرا

ن ای طور که در جرنیهم.  خود کسب کردم ییسی و اجراای حال افتخاري براي زندگی سنیدر ع
 جانب عضو اجالس نیا اهللا مهدوي کنی، تی باهنر و آدیشه و یئ رجادیه هاي شهنی در کابدیهست 

   2».، بودمدی می گردلیتشک سران سه قوه که بدون حضور بنی صدر 
ست جمهوري خواستار آزاد کردن نوار آن جلسه سري ایان و رریبا وجودي که ملت ا

ب جلسه و  بار عنوان کرد که مطالنی وقت مجلس چندسیرفسنجانی رئ شده بودند، آقاي هاشمی 
گرفت، هنوز که هنوز است به صالح  ان قرارخواهد ریر ملت ااینوار آن براي آگاهی همگان در اخت

 و نیا با افشاي نوار آن جلسه سري مجلس، خائنریز. ت که مطالب آن جلسه مجلس افشاء شودسین
بلکه  به کشور شناخته خواهند شد و نه تنها دولت وقت و امضاء کنندگان قرارداد نیخادم 

رفتند و به بهانه هاي واهی از افشاي آن دم   ي قرارداد خفت بارنی بار چنریدگانی که زنیانم
 به صالح حاکمان زی ننیا در خواهند آمد و ییه شناساطیر کردند، به حایفروبسته و سکوت اخت

   .تسین 
 تی مهم حاکم و کارگزاران آن که در مرحله بعد از مهره هايدانشجویان پیرو خط امامبه صالح 
ی در نیکسانی به مثابه عصاي دست آقاي خم ت که مسئله روشن شود و معلوم گردد چه سیبودند ن

   . برقراري و استمرار استبداد عمل کردند
 و کارگزاران آن، دولت و امضاء کنندگان قرارداد و دانشجویان پیرو خط امام( سه دسته نیااز 
 آنچه بر ریجمهوري اسالمی و عقوبتهاي آن، نظ م از ترس  هنیری، سامیکه بگذر) دگان مجلسنیانم

مسئله   و بررسی همه جانبه قیران آمده است و چون تحقگیجانی، فروهرها و دریي سدیسر سع
 مسئله نیاي و تبعات آن، عبور از خط قرمز تلقی شده است تا به امروز، از ورود به ریگروگان گ

   .ه انددیخودداري ورز
  

  يریروگان گی و گنیآقاي خم
 به 8 5 اه می که در قم در ددانشجویان پیرو خط امامی چشم و گوش بسته به نیآقاي خم

ا نه دخالت کیاست که آمر  نیاآنچه من می فهمم ... « :ار وي رفتند، خطاب به آنان گفتدید
. وز نمی شودریاگر هم حصر اقتصادي بکند پ. ان می خواهد بکند و نه حصر اقتصاديرینظامی در ا
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 حصر اقتصادي می کنند، ای که در مورد دخالت نظامی یی صحبتهادیشا... می داند خودش هم 
ي که در کشور ما می زی چنیاآنطرف و از   معنا باشد که اذهان ما را منحرف کنند، به نیابراي 

   3».گذرد، غافل سازند
 به جنگی که کرده دیان را حصر اقتصادي کردند و هم تهدری ها هم اییاکیغم فهم وي آمرریعل

 8 جنگ ریصدام، بدست وي آن را عملی و کشور را درگ  در باغ سبز نشان دادن به قیبودند، از طر
   . جام زهر نوشاندندزیی ننیساله کردند و به آقاي خم

ی از وي نی طی مصاحبه اي با آقاي خم58  آذر 9 رولو، مخبر لوموند، درکیآقاي ار
 اسالم نی نگهداري گروگانها با قوانای، آدیکرده ا  دییانی را تأرین اایسئوال کرد شما موضع دانشجو

اشتباه به  که نیاآنچه من گفتم مثل «: ی پاسخ دادندنیمطابقت دارد، حتی در موقع جنگ؟ آقاي خم
 نیاآنچه من گفتم . تی کرده باشندسینویاتی صهغی اشتباه را دستگاههاي تبلنیا دیه و شادیشما رس

ا شاه را نگه دارد و کیه اگر چنانچه آمردیا ضربه دکیقدر از آمرنیا  ملتی که می خواهبود که ما نمی
. میجوانان را کنترل کن  می بخواهد مملکت را بمباران کند ما نمی توانای امر طوالنی شود و نیا

جا را خودشان نیاا ضربه خورده اند ممکن است جوانهاي ما کیمردم ما پنجاه سال است که از آمر
االن هم آنها در کمال خوشی و . می کار را می کننیاکه ما ابتداء نیاطور گفتم نه نیا من . هم بزنندب

 است که من فرستادم نیان واقع کیل  است نیاات آقاي کارتر بر خالف غی هستند و تبلشیآسا
 یب خو می خواهد باایاسالم با همه مردم دن. ه استدی صدمه اي نرسچی کردم به گروگانها هقیتحق

 و مصالح بشر نیه توطئه گر هستند و بخواهند بر خالف مصالح مسلمکیکند بله اسالم با کسان رفتار 
   4».ي می کندریعملی بکنند با آنها هم سختگ

   :  گفتدیان چه فکر می کنری سئوال که در باره بحران کنونی انیای در پاسخ به نیآقاي خم
 کی که نیااما راجع به . میه ما از آن خوفی داشته باشت کسی بحران نکیان ریبحران کنونی ا«  

ا نقل می کند که نی ابوعلی سسی الرئخی است از شیبمطل  کیکه نیا ولو دی می آشیوقتی جنگی پ
   .که اسلحه دارد، عقل نداردنیاگفته است من از گاو می ترسم براي 

 کاري بکند ملتها و نیچن مطلب را معذالک نخواهند گذاشت نیاو آقاي کارتر هم ثابت کرد 
 جنگ جهانی شی آمدن معناشیجنگ پ. دیای بشیپ  جنگی نیدولتهاي بزرگ نمی گذارند که چن

   5 ». جنگ می ترسندنیاسوم است و همه قدرت ها از 
  

  آقاي بهشتی و سود اقتصادي
، در مصاحبه اي، در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد   58 اه می د 5 آقاي بهشتی در 

 خیهرچه زودتر ولی تار«:شروع می شود گفت اکمه گروگانها که چه زمانی محاکمه گروگانها مح
   6».می وقت را تلف کنمی و ما نمی خواهمی آنرا نمی توانم بگوقیدق



 
 

283

 فی وظاحی، در مورد توض59 هشت بی ارد24نی، چهارشنبه ویزی تلوویوي، در مصاحبه مطبوعاتی و راد
 است دی دولت جدفی تنها قسمتی از وظانیا دیه مالحظه می کنکیطورهمان ... «: گفتآیندهمجلس 

ت که ما سی بدان معنی ننیاولی   کار خود را آغاز کردند دی و مجلس جددیه دولت جدکینی زمانعی
 موضوع در نیا پارلمان در مورد میندازای بقی بحث در مورد مسئله گروگانها را به تعومیبخواه

   7».ردفرصت بحث خواهد ک  نیاول
به نظر می رسد نگهداري گروگانها در حال حاضر باري بر دوش «: سئوال که نیاوي در جواب به 

ه شخص شما دیاقتصادي را تحمل کند و با آنها روبرو شود، عق  مجازاتهاي دیا باریملت است ز
 تنها به ما کمک مجازاتهاي اقتصادي :  گفت؟ الزم است که گروگانها را نگه داشتایت آسیچ

 مجازانها می تواند به نفع کشور ما نیا میتسیخواهند کرد که راحت تر و آسانتر روي پاي خود با
ي را مورد استفاده قرار دیبه ما امکان می دهد استراتژي اقتصادي جد  فرصتی است که نیاباشد 
ک خواهد  مسئله به ما کمنیا  و می دوستان خود را بشناسمیبا مجازاتهاي اقتصادي می توان . میده

ه مجازاتهاي اقتصادي جی ما در نتمی کنمی خود طرح و تنظآیندهستهاي واقعی تري براي ایکرد که س
   8». مشکالت باشدنیا آماده تحمل دی شد ولی هر ملت زنده و شجاع بامیمشکالتی روبرو خواه با 

  باکهنیارابطه با نی در ویزی تلوویدر مصاحبه مطبوعاتی و راد، 9 5 ر وی شهر 5  خیدر تارمجددا ً
   :آقاي بهشتی گفت  ما نمی شود دینگهداشتن گروگانها نفعی عا

   . حل شوددیهمانطوري که مکرر در مصاحبه ها گفته شد، مسئله گروگانها باالخره با« 
   .تسیان نری بعضی از مقامات دولتی اظهار می دارند که محاکمه گروگانها به نفع مردم ا-س

  ت؟سیگونه اظهار نظرهاي مقامات رسمی چنیاواکنش شما نسبت به 
 ما لیتنها دل.  ما نمی شوددیان نفعی عاری است که با نگهداشتن گروگانها در احی مسئله صحنیا -ج
ا در کیست آمرای که حتی سالهاي گذشته سمی کنحین تشرایجهان  تا براي میبای است که امکان بنیا

   9» .میري ندارگید  لی دلنیاه بوده است و جز حمانریان تا چه حد تجاوزکارانه و بریقبال ا
  

ي از ری، گروگان گدی حرف را می زند و می گونیت روز بعد عکس همسیآقاي بهشتی ب
   :نظر اقتصادي هم به نفع ما بوده است

 که بر طبق اسناد موجود از مرز ییاکیلماتهاي آمرپیي از خروج دریاشغال النه جاسوسی و جلوگ« 
 انقالب نیانقطه عطفی بود در انقالب اسالمی که ضرورت   خود تجاوز کرده کیلماتپی دفیوظا

 عامل نیهست هم  رابطه براي ما گرانبها بوده و نیااب می کرد تنها و تنها مسئله اي که در جیا
سی، فرهنگی و اقتصادي جمهوري اسالمی از ایبر استقالل هر چه تمامتر س دیومند و مؤثري براي تأکرین

ر از گیي بوده است که آنقدر گرانبهاست که تحمل هر نوع خسارت دزی چنیا و میجهانی داشته باش م زیلایامپر
        اقدام حتی سود هاي اقتصادي همنیاکه اصوال ً در پرتو نیابه   باب در راه آن آسان است چه رسد نیا

      10»  .میبرده ا
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دکتر ت آقاي قیاري از حق سخنان عنیا در همان موقع به )محمد جعفري(جانب نیا
 29 مورخ 357روزنامه انقالب اسالمی، شماره   در سر مقاله ییالی قضاعی شوراسیبهشتی رئ

   11.پاسخ گفته ام » ... ارزي نبودریاگر ذخا« تحت عنوان ،1359رویشهر
ه گذشت چه حادثه اي اتفاق افتاد که آقاي بهشتی کی روز20 است که در طول نیاسئوال اساسی 

 را وادار کرده است که از موضع قبلی خود عدول -القضات  قاضی ایان عالی کشور وی دسی رئ-
    روي آورد؟دیکرده و به موضع جد

ست ای در مواضعی که آقاي بنی صدر پس از انتخاب به ردی موضع را به نظر من باریی تغنیاعلت 
   .گرفت، جستجو نمود جمهوري در مورد حزب جمهوري، 

 و وی رادتیریگاه به مدیبست جمهوري، انتقادات سختی گاه و ایس از انتخاب به رآقاي بنی صدر پ
 را می ریشوراي انقالب وارد می کرد، از باب نمونه دو مورد ز  و حزب جمهوري اسالمین،ویزیتلو

   :آورم
من هنوز قدرت قانونی ندارم اما در نظر «:دین می گوویزی و تلوویان در مورد رادری جمهور اسیرئ
 کنند و خود را از دست کسانی که ییامین راهپویزی و تلوویراد ارم از مردم دعوت کنم به سمت د
جمهوري اسالمی که بر  بنی صدر معتقد است حزب . ر دارند، آزاد سازدای سازمان را در اختنیا

  سازمان بود که ازنیا. ن سلطه دارد از همان روز انتخابات مرده استویزی و تلوویسازمان راد
   12». درصد آراء را بدست آورد10انی کرد، در حالی که کمتر از بی پشتیبیحب اتوري حسن دیکاند

 نسبت به اقدامات ده ماه گذشته شوراي انقالب تی مردم دادند، رأي رضایی که رأمی بگودیبا« ایو 
 هی رو است که حداقل درنیاخود ادامه دهد، معنی آن  ت شوراي انقالب اگر بخواهد به کار سین

 متناسب دیانقالب با ات در شوراي رییبهرحال تغ. شبیدر ترکات اساسی بدهد، و احتماال ًریی تغشیها
   13».با رأي مردم باشد

ان عالی کشور و سپس وی دسی آقاي بنی صدر به انتصاب آقاي بهشتی بعنوان رئدیو اعتراض شد
ی از نیلس که با قدرت آقاي خمدر مورد انتخابات مج  عی وي در مورد تقلبات وسدیاعتراض شد

  . گرفت ر ای مجلس را در اختحزب جمهوري اسالمیي بعمل آمد وریگی به تقلبات جلوگدیرس
  

 و در واقع با آقاي بهشتی با شدت و حزب جمهوري اسالمیبرخورد آقاي بنی صدر با
مناسبت کشتار ، در سخنرانی خود به 1359ر وی شهر17در  که آقاي بنی صدر نیاضعف ادامه داشت تا 

 که تیبه گروهی اقل ، دیبرگزار گرد) ژاله سابق(ان شهدا دیکه در م) هایجمعه س (57ر وی شهر17
قصد دارند، نگذارند خواسته مردم عملی شود، سخت تاخت و از کالم وي کامال ً آشکار بود که 

   14. استحزب جمهوري اسالمی،تیاقل منظور از آن گروه 
 در ایاي بهشتی اگر در گذشته، هر از گاهی در شوراي انقالب و  و آقحزب جمهوري اسالمی
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ي نشان می ریبود، خود را موافق با حل بحران گروگان گ مصاحبه ها، براي حفظ ظاهر هم که شده 
در حل مسئله   کار شکنی قی به بعد پرده را کنار زده و آشکارا سعی کردند، از طرنیا، از ندداد

ست جمهوري استفاده کنند و در هر جا که درمانده ای رهین حربه اي علي، از آن بعنواریگروگان گ
له می صیکی خاصی فریکمک آنها می شتافت و مسئله را به نفع آنها با ز ی به نیمی شدند، آقاي خم

   15.داد
اي گسترده و پرشور پرداخت و هیاد سخنرانریآقاي بنی صدر، از بدو ورود همراه پرواز انقالب ، به ا

 و دی کرد که با اقبال عامه روبرو گردشنهادیپبا شرکت همگان  اد را براي حل مسائل کشور بحث آز
ي، روزي از آقاي بازرگان می ریوز  پس از انتصاب مرحوم بازرگان به نخست زیی ننیآقاي خم

؟ و آقاي بازرگان از آن امتناع کرده و می دیپرسد وزارتی هم براي آقاي بنی صدر در نظر گرفته ا
 مکتب خانه را هم ندارد وزارتخانه اي را کیبنده می ترسم به کسی که سابقه اداره « :دیوگ 

وزي انقالب آقاي بنی صدر به ریروز بعد از پ 50   -60ینی آقاي خممی لذا به دستور مستق16 ».بدهم
قبل از   با آقاي بنی صدر تا حزب جمهوري اسالمی  رابطه17» . شوراي انقالب در آمدتیعضو

 را تی که اعضاء حزب اکثرزیدر شوراي انقالب ن. ست جمهوري در ظاهر خوب بودایتخابات ران
   . می کردندتیصدر حما داشتند، از طرحهاي آقاي بنی 

 کوتاه به یکه با مرحوم قطب زاده عمل کردند و وي چند صباح کار همچنانلیحزب در اوا
  18،دی سخت و پر و پا قرص حزب گرد سرنیسپس از منتقد  شوراي مرکزي حزب در آمد و تیعضو

 رابطه نیاکنند و در   به جرگه حزب وارد زیکوشش کردند که آقاي بنی صدر و دوستان وي را ن
ت سیستن به حزب، آنها وي را در لوی اما با وجود امتناع آقاي بنی صدر از پ19 شد،زی نییبحثها

   .خود براي مجلس خبرگان قرار دادند نامزدهاي انتخاباتی 
در دولت شوراي انقالب با موافقت شورا، آقاي بنی صدر به سر پرستی وزارت امور خارجه براي 

رغم  و علیدید منصوب گریئبه وزارت امور اقتصاد و دارا ي و همزمان ریحل بحران گروگان گ
ي و چگونگی حل ریگروگان گ که حزب و اختالف اعضاء شورا با آقاي بنی صدر در مورد مسئله نیا

ات شورا می در مورد تصمدانشجویان پیرو خط امامی و نیتادگی نکردن در مقابل آقاي خمسیو اآن 
 بنی صدر و آنها وجود داشت ولی نی بیید برخوردهاایي، کم و زریگروگان گ براي حل بحران 

   . بد نبودنی رابطه فی ما بیببطور نس
  

 که در صدد المیحزب جمهوري اسی ونی نظراست که آقاي خمنیا نیامور واقع مب
 بودند و در بدو امر نهضت آزادي و تیروحان قبضه کردن کامل قدرت و اداره کشور به رهبري 

صدر   از آقاي بنی تیند با حمادیدوستان مرحوم بازرگان و دولت موقت را در مقابل خود می د
 را در  آقاي بنی صدرتیدر آن موقع.  نهضت آزادي و مهندس بازرگان داشتندفیکوشش در تضع
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 ایست و وی به آنها خواهد پزی وي نتیتصور می کردند که در نها  نیند و چندیمقابل خود نمی د
   .حد اقل جنگ در چند جبهه را مقرون به صالح کار خود نمی دانستند

  بهی، آقاي بهشتی در صدد تصاحب اهرم هاي مختلف قدرتنی بال منازع آقاي خمتیبا وجود رهبر
 رابطه تمام نیادوستان براي قبضه کردن قدرت بود و در   ری و سااسالمیحزب جمهوري  هلیوس

حتی در زمان   کند و نیی تضمنی که رهبري خود را بعد از آقاي خمدیمهره ها را طوري می چ
 لیی در امور مختلف براي خود و دوستانش بدلنیدگی و جانشنیای، با گرفتن نمنیت آقاي خمایح

ز و محترم که همه چفیحد رهبري تشر در  وي را ،کبر سن و ناتوانی  در ظاهر در زیاتی و صوري معزّ
 لیدر دست خود داشته باشد تقل ان، کارگردانی را شیان است، اما در عمل و به نام اشیر اای اختدی

   .دهد
 تیکه وي به والنیا برخالف - رابطه وقتی در مجلس خبرگان فرصتی بدست آوردنیادر 

   . بردشین به هدف فوق پدی براي رسهی فقتیوال  بیجلس را در جهت تصو م- اعتقاد نداشتهیفق
 آقاي بنی  وان را در سر می پروراند و حق مطلق خود می دانستری که نقشه رهبري ایآقاي بهشت

 در مقابل خود و مزاحم نقشه ، بودهی فقتیمخالفان پروپا قرص وال  که در مجلس خبرگان از  راصدر
   . فتای شیها
 خبر نبود و از وي یبی از نقشه هاي آقاي بهشتی نی جا تذکر بدهم که آقاي خمنیکته را هم ننیا

 علت در آن نی وبه هم20از وي چندان دلخوش نبود ان خاطر نداشت بلکه نیحداقل نه تنها اطم
 قیی نسبت به بعضی از درخواست ها، غالبا از طرنیدوران آقاي بهشتی براي جلب نظر آقاي خم

ست جمهوري و ای رنیی بنی علت آقاي خمنی و باز به هم21.می رفسنجانی عمل می کردآقاي هاش
کرد تا از رهگذر آن در صورت لزوم سرنخ را در دست داشته باشد و  حزب توازن قوا برقرار می 

 که آقاي بنی صدر 58 /30/11   خی است که در تارنیا را حل کند نیبدلخواه خود، مشکالت فی ماب
 خیروز بعد، در تار 4  ،22دگی خود به سمت فرماندهی کل قوا منصوب کردنیا را به نم جمهورسیرئ

ی را به دادستانی کل کشور لیان عالی کشور و موسوي اردبویست داین بهشتی را به رای آقا 58 /4/12  
حزب جمهوري رایت داشت، در اختریکه با قانون مغانیاغم ریعل  را هی و کل قوه قضائ23منصوب

   24. قرار دادمیاسال
  

 وجود داشت حزب جمهوري اسالمی آقاي بنی صدر ونیبا وجود همه اختالفاتی که ب
جمهوري در شوراي انقالب و خارج از آن  ست ای از انتخابات رشی تا کمی پنیروابط فی ماب
 ،يجمهور ست ای درصدي به ر 75  قاطع تیاما بعد از انتخاب آقاي بنی صدر با اکثر. چندان بد نبود

   : عمدهلیبه دو دلآقاي بنی صدر 
  ،نی مردم به خودویمل11يأ اتکاء به ر-1 
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  ،ینیانی آقاي خمبی و پشتتی حما-2 
.  حاکم شروع کردتی و لوازم آن با حزب جمهوري و روحانلیجنگی را بدون فراهم کردن وسا

 ریهم کردن ساسازماندهی مردم و نقش سازماندهی و فرا آقاي بنی صدر و بعضی از دوستانش به 
ند زیبه دفاع برخ  شیامکاناتی که در موقع بحران، مردم را قادر می سازد که از خود و آزادي خو

ی را دارند و لذا وقتی مسائل بر توده مردم نیانی آقاي خمبی توجه بودند و فکر می کردند که پشتیب
 قدرتمندان خواهند ون خواهند آمد و برریآقاي بنی صدر بخواهد، مردم ب روشن شد، هر وقت 

   . و آنها را از صحنه خارج خواهند ساختدیشور
  

ست جمهوري، موارد ایی تا انتخاب آقاي بنی صدر به رنیه از آقاي خمکیبا وجود
 به علت 25 بودتیقدرت در دست روحان متعددي از وي مشاهده شده بود که دال بر قبضه کردن 

ه فرصت مناسب براي عمل فرا کی خود را تا زمانیبت قلر توداري که قادر بود مکنوناایکه فرد بسنیا
حزب جمهوري  هکیران از آن مطلع شوند و با وجودگیه است، در دل نگه دارد و نگذارد ددینرس

 و به نعل زدن مانع بود که بعضی ها فکر خی شده بود، با به مسیتأس انی وي بی با اتکاء و پشتاسالمی
   .کنند وي حامی آن است

ی نیانی آقاي خمبینی و پشتوی مل11 بر رأي هی و تکتیمیاي بنی صدر با صداقت و صمبر عکس آق
فوري از خود ظاهر می ساخت و مخالفانش دست وي را   و در دل داشت، دیآنچه را که می د

ست ایانتخاب به ر وي بعد از . شتر کوشش می کردند وسائل مقابله با وي را فراهم آورندیبخوانده و 
 زدن و مواردي هم شی و نهی حاکم برخاست و با کناتینگ حزب جمهوري و روحانجمهوري به ج
ها رابطه گسسته نشده بود و بطوري که نیا آنها پرداخت اما علی رغم همه فیتضع  و فیآشکار به تخف

 هی علتیبنی صدر از انتشار نوار دکتر آ گفته شد در شوراي انقالب قرار شده بود که فعال ً آقاي 
آخر   نوار را در هفته  آندداري کند ولی روزنامه انقالب اسالمی با اشاره آقاي بنی صدرخود، خو

  . داد انتشار ، محسوب می شدحزب جمهوري اسالمی که در واقع ضربه اي به1359خرداد ماه 
  

از آن زمان به بعد با وجود کدورت .  کمک کردنیفی ماب انتشار آن نوار به گسسته شدن روابط 
ی رابطه نیآقاي خم  اظهار موضع نکردن لیان عالی کشور بدلوی دسی جمهور و رئسی رئنی بدیشد

رابطه را کامأل از ،  1359 روی شهر17سخنرانی آقاي بنی صدر در .  برقرار بودزیهمچنان کجدار و مر
ست ای حاکم به رهبري آقاي بهشتی در صدد حذف رتیاز آن زمان به بعد روحان هم گسست و 
ي و حل بحران بود و ریبحران گروگان گ ه ممکن در آن زمان لی وسنیمدند و بهترجمهوري برآ

استفاده   بنی صدر هی از آن بعنوان آتو علدی بود باهه نقل شد آقاي بهشتی در جمع محارم گفتکیبطور
   26.میکن
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ه شد و از اصل مطلب که بررسی دی مسائلی که گذشت کمی مطلب به درازا کشحیگرچه با توض
 آن حی اما فکر کردم توضمیي بود، کمی دور شدریگروگان گ تهاي اقتصادي ناشی از بحران خسار

 که -جمهوري اسالمی  حزب -مسائل به خوانندگان کمک خواهد کرد تا موضع آقاي دکتر بهشتی
ه مجازاتهاي اقتصادي جیما در نت«ي ری بر اثر گروگان گبیبه ترت،  59  ر وی شهر 5  هشت وبی ارد24در 

 نیا رییو تغ» مان نخواهد شددیبا نگهداشتن گروگانها نفعی عا« و 27» شدمیروبرو خواه ا مشکالت ب
 اقدام سودهاي اقتصادي هم نیااصوال ً در پرتو «، که 59  ر وی شهر26نی در عی روز 20مواضع بعد از 

  . دریو مورد قضاوت قرار بگ دیدر آ یئه شناساطی بهتر و آسانتر به ح28»میبرده ا
  

   افتخار؟ سند 
 نی مجموعه افتخار آفرکیسی ای از نظر سری الجزاهینایب «:آقاي بهزاد نبوي مدعی است

ي به خاك ریا را در رابطه با گروگان گکیپوزه آمر ما « ای و29»براي جمهوري اسالمی است
نان هموط ري خدا و همت ای به میما موفق شد «: که گفتری نخست وزیئ آقاي رجاایو  30»میدیمال

 نی بزرگترمی که قادرمیر نشان دادگی بار دکیو ما « ای و 31»مییی را حل نماخی مسئله تارنیبزرگتر
ئولوژي دی به اتکاء به ایب و مکتیب کشور انقالکی که می ثابت کنایدن  و به می را حل کنخیمسئله تار

سی در ای دستاوردهاي سنیربزرگت ي به ریما با گروگان گ. تدسیخود می تواند در مقابل ابر قدرتها با
 قدرتهاي طاغوتی را به زانو در نی بزرگترمی و موفق شدمیا کرددیی اجتماعی بشر دسترسی پخیتار

   32».میآور 
ت که بجاي رجز خوانی و ادعا و قهرمان سازي، مجموعه عمل را در معرض افکار سیبهتر نبوده و ن

 افتخاري است که براي شما به ارمغان آورده  سندنیا: اي ملت  دی و می گفتدیعمومی قرار می داد
ند، آن نیافتخار می آفر وقتی براي ملت خود ... سی، اقتصادي وایمعموال ً قهرمانان نظامی، س . میا

ت عمل انجام شده، ملت را با ای جزئحی عموم ملت قرار می دهند و با تشردیافتخار را در معرض د
، به نیملت از مشاهده صحنه هاي قهرمانانه و افتخار آفرهاي مختلف نبرد برده تا  خود به صحنه 

   .دیوجد و شادي در آ
و ضمائم آن و اسناد ) سه قرارداد مختلف(ری الجزاهینایت سند افتخار مورد بحث مجموعه بقیدر حق

ن به حساب ایائکیان نبرد شما با آمردی الهه است که منیالطرف  و دادگاه مرضی تیومدارك حکم
ه دیچیچگونگی حل پ  و نی مجموعه، نشان دهنده عمل قهرمانانه و افتخار آفرنیاشار انت. دیمی آ

 و اجراي آن ری سال قبل، به هنگام امضاء قرارداد الجزا26نه تنها در .  استخی، مشکل تارنیتر
 و آنها را براي اطالع عموم منتشر دی که با خود و ملت خود راست باشدینکرد ا دیشهامت و جرأت پ

 نبوي در آن چهار ساعت سخنرانی و بعضی حتی از انتشار نوار جلسه سري مجلس که آقاي  ،دیساز
و   جمهور منتخب ملت سی رئدیدگان از دنیا اشخاص را متهم کرد، نوار آن سخنرانی و بحث نماز
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 می و ضماریمجموعه قرارداد الجزا. عموم مردم که دانستن آن حق همه است، پنهان و سري ماند
 هم نیا. دیهمچنان سري و جرء اسرار دولتی بشمار می آ صحنه عمل قهرمانانه شما است، آن که 
   . ي از خلق عمل قهرمانانه سري و پنهانی جمهوري اسالمی استدینوع جد

 و پژوهشگران نیمحقق. ر الزم به رجز خوانی و ادعا نبودگیا کرده بود، ددی مجموعه انتشار پنیااگر 
... ی وخیمهاي مستند تارلی فریه و نظدیم کشلیت آن را به فایجزئ د و مدارك با در دست داشتن اسنا

   .به معرض تماشاي عموم قرار می دادند
 عموم دی و قهرمانانه را از دنیشده است که اعمال افتخار آفرن مشاهده خیتا به حال در طول تار

ها مخفی بماند دی است که از داعمال خائنانه سعی شده  به تمام بیمردم مکتوم نگه دارند؟ اما قر
  .اي بعد آن را فاش کرده باشند در زمانهنیکه به نحوي مطلعنیامگر 

ان متحمل خسارت هاي ری ملت اریي و امضاي قرارداد الجزاریدر رابطه با بحران گروگان گ
 از کف داده و خود را امکانات مادي و معنوي  در برهه خاصی از زمان، است کهی شده میعظ

، هاا، انحصارگریهیناداننگونه یا تاوان دی بازی نکشور آیندههاي لنس ي که حتیریت جبران ناپذاخسار
   .ی را بپردازدتینتهاي اقلای خ  نا ایاستبداد و اح

 قلم با اطالعات نیااحصاء همه جانبه و تمام و کمال خسارتهاي وارد شده به ملت براي صاحب 
 و نیمدارك الزم و فقر تخصص اقتصادي، کاري سنگ و  و دست و پا شکسته و بدون اسناد زیناچ

 کار نیاحقه به  واه است که کما هو خی وطن دوست و آزادنی و مطلعنیناممکن است و بر متخصص
   . از نظرتان خواهد گذشتری را که من توانسته ام احصاء کنم در زهچآن. سترگ بپردازند

  
  احصاء خسارتهاي اقتصادي

، ریي و امضاي قرارداد الجزاری شده بر اثر بحران گروگان گخسارتهاي اقتصادي وارد
   .دریانواع مختلفی را به شرح زسر در بر می گ

  
   خسارتهاي نظامی-الف

 مجلس نماینده امور خارجه دولت موقت و ریدي وززی بنا به گزارش آقاي دکتر -1   
واه گردان نظامی که  حساب تنخکیان ریا  مجلس، دولت 9 5  آبان 11شوراي اسالمی، در جلسه

می کرده و مستشاران نظامی زیان بدون حق برداشت وامضاء پول به آن حساب وارریدولت ا
 نیاان سفارش می داده و پول آنرا از ری براي ارتش ااند ، آنچه را که صالح می دانستهییاکیآمر 

 21جمعا ً ) 1979  هیفور(1357  بهمن ماه 1 5  ای 14تا 1968  از سال . حساب برداشت می کرده اند
ی، مرحوم نیه آقاي خمکیروز  ها در همان ییاکی آمر33.  شده استزیرد دالر به آن حساب وارایلیم

د داشت تفاهم نامه ایر طی امضاء ایي منصوب کرد، با آقاي بختریمهندس بازرگان را به نخست وز
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 9آن حساب تنخواه گردان  د که در نیبعضی از قراردادهاي نظامی را لغو می کنند و می گو اي، 
رد دالر مابقی را چگونه ایلی م9ت سی معلوم ندیگو دي می زیرد دالر بوده است و آقاي دکتر ایلیم

   34.سمبل کرده اند
   35.رد دالر که خودشان گفته اند در آن حساب است مشخص نشده استایلی م9 آن فیتازه تکل

رد و ایلی م3ان فروخته اند به مبلغ ری ناو شکن به ا ها چهارییاکیدي آمرزی به گزارش آقاي دکتر -2 
عالوه بر ناوشکنها، .  نشده استلیان تحوریناوشکنها به ا خورده اي که پولش پرداخت شده، اما 

 لیرا هم تحو اري کرده بود که آن دیان خرریب آواکس اایاي ردمی و هواپ16 - اهاي افمیهواپ
 رابطه به نیاد بود که در یجد سار عصرمیاي آواکس تمیاپ مسئول اجراي فنی پروژه هو3 5 .ندادند

   37.زندان افتاده بود
 طرفه لغو کیت قراردادها قیدداشت تفاهم قراردادها را لغوکرده اند و در حقای امضاء قیاز طر

 بهمن  15  و14دگی ملت را داشته باشد در روز نیاقانونا ً نم  مجلسی که ایشده است چون دولتی و 
دداشت تفاهم فاقد ای  نی امر واقف و به لحاظ حقوقی چننیااشته است و تمام جهان بر وجود ند

 نیچنانچه قراردادهاي ب« : نی و1969 المللی است و حتی طبق عهدنامه نی حقوقی و بتیمشروع
دداشت تفاهمی که در ای تا چه رسد به امضاء ». اعتبار می باشندیبمنعقد شوند،  المللی تحت فشار 

دي زیها بنا به گفته آقاي دکتر نیا  دولتی امضاء می شود با وجود همه چیخلع و نبود هحالت 
جانبه لغو کرده اند، داده شده است نه تنها بر کی ها ییاکی که آمریی که بابت قراردادهایئپولها

ش و خورده اي پول ردایلی م3 چهار ناو شکن ذکر شده که مبلغ -بلکه بابت لغو قرارداد  نگردانده 
    38.کرده اند ه میان را جررین دالر اوی مل500  مبلغ -پرداخت شده

ن دالر که وجوه آن تماما ً به وی مل400اري شده به مبلغ  دیکی نظامی خردی اسلحه و لوازم -3 
ي به دستور کارتر ریارسال شود که بر اثر گروگان گ ان ریه و قرار بود، به ادیا پرداخت گردکیآمر

گروگانها، قبل   بار اعالم کرد که در صورت آزادي نیو کارتر چند. ان ممنوع شدریارسال آن به ا
 که متأسفانه به علت 39.ان ارسال می داردریا بالفاصله آنها را به اکیست جمهوري آمرایاز انتخابات ر

   دیان ارسال نگردریآزادي به موقع گروگانها، به ا تعلل عمدي در 
 رابطه آقاي بهزاد نیاا که در کی دولت آمرهیان علریوزارت دفاع ارد دالري ایلی م12 ادعاي -4 

 در زمان کی چیا که هکی دولت آمرهیوزارت دفاع عل رد دالري ایلی م12ادعاي « دینبوي می گو
   40». وضع روشن نداشتندهینای و امضاي ببیتصو

 دی وضع آنها را روشن نکردها روشن نبود، چرانیا وضع هینایاوال ً به زعم شما وقتی در موقع امضاي ب
 شما و آنچه که تی مسئولنی؟ مهمتردیبسته قراردادها را امضاء کرد و قبل از روشن کردن آنها، چشم 

کردن وضع مطالبات و اموال   را به دولت واگذار کرده بود، روشن شی کرده و اجرابیمجلس تصو
   .ان و از جمله اموال نظامی و برگرداندن آنها به کشور بودریا
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اهاي می پرداخت شده و چه مبلغی بابت هواپ16 - اهاي سفارشی افمیکه چه مبلغ بابت هواپنیا
اهاي آواکس میدر مورد پروژه هواپ. تسیمعلوم ن نده سیه بر نودیسفارش آواکس پرداخت گرد

 و دیمسئول خر نده اظهار داشت، من مسئول فنی پروژه آواکس بودم اما سی به نودیسار عصر جدمیت
    41.ن بودایسار طوفانمیائل مادي آن تمس
  

 ری و باز اگر ما، همان رقم تفاهم نامه غمیت بگذرسی جهت که بر من معلوم ننیا دو فقره، از نیااز 
   طلب هاي نظامی ما  میمالك قرار بده  ها را ییاکیر و آمرایقانونی آقاي بخت

  .ودشی ، م 9+3/خورده اي + 400= 12/ 5 رد دالر ایلیم
فت ای و از زمانی که پولها را درمی محاسبه کن٪8نی عیت می قنی مبلغ را به نازلترنیاما بهره اگر 

 2رقمی معادل )  سال است2شتر ازیبگرچه  ( میحساب آور  سال به 2کرده اند تا آزادي گروگانها 
 صورتی که است و در رد دالر ایلیم14/ 5  ارقام معادل نیا مجموعه نیابنابر . رد دالر می شودایلیم

اهاي آواکس و ناو شکن ها را طبق قرارداد به می، هواپ16 - اهاي افمیمجموع ادوات نظامی، هواپ
رد دالر ایلیم14/ 5 . رد دالر می شدایلیم14/ 5 ر باالتر از ایادند، ارزش آنها رقمی بسدیم  لیان تحوریا

   .است  ها ییاکیحداقل طلب هاي اموال نظامی ما نزد آمر
ا کیدولت آمر: دیانی در الهه می گوریت داوران ائی بدهی ها، سرپرست هنیابت تمام حال از با
   : است ن دالر پرداخت کرده وی مل173تنها مبلغ 

 نزاع و اختالفی نبوده نیان که مورد کوچکترری نظامی اریاما در مورد استرداد اموال نظامی و غ« 
 ها باز گذاشتند و ییا براي چانه زنی و بهانه جوو راه ر  اقدام روشنی انجام نداده اند چیاست، ه

کنون پس از   گرفتند که تا شیان داوري را در پوی دکی و خم طرح دعوا در چیسپس راه پر پ
ا تنها کیه بخش نبوده است و به گفته سرپرست دفتر خدمات دولت آمرجی سال نت17گذشت 

ان پرداخت ریرد ها دالر ارزش دارد، به اایلیو اموال نظامی که م ن دالر بابت مطالبات ویمل173مبلغ
رد ایلیم 14/ 5  -173/0=326/14ان ری دو رقم از هم اموال نظامی انیا که با کم کردن 42».کرده است

   .ما برده اندغیبه  ی هایکای را آمردالر
  
    خسارتهاي پرداخت اضافه بها-ب

 دیان با آن مواجه گردریي اری اقتصادي که در رابطه با بحران گروگان گمیبر اثرتحر
   : دیخسارتهاي مختلفی بر کشور وارد گرد

ر گیز دای و کاالهاي مورد نیی مواد غذادیا کرد که براي خردی پلیان چنان تقلری اعتبار مالی ا-1 
ز از ایو چون کاالهاي مورد ن. شده نقدا ً پرداخت گردد اري دیتی کل بهاي کاالهاي خرسیمی با
 اضافه بها ٪20   کار بطور متوسط حدود نیاه جیدر نت«، دیاري می گرددی کشور ثالث خرقیطر
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ان بطور ریطبق محاسبات بانک مرکزي مبلغی که ا. میاري شده بپردازدیتی براي کاالهاي خرسیبا
رد دالر ایلی م2/ 5  بابت متضرر شده است بالغ بر نیا از -43ماهه گذشته9 در -   می مستقری غای و میمستق
ن دالر متضرر شده است وی مل278ماهانه   بابت بطور متوسط نیاان از ری محاسبه انیاطبق  44».است

شده،  اري دیرد دالر، بابت کاالهاي خرایلی م4 که گروگانها آزاد شدند حدود 59 که تا آخر دي 
   .ه استدیردگاضافه بها پرداخت 

ان و عراق و ریز جمله جنگ ا مختلفی و الیکه بعد از آزادي گروگان ها، بدالنیا نظر به -2 
 اقتصادي همچنان ادامه میحتی تا بعد از جنگ، تحر ا و عادي نشدن روابط با غرب، هیرجزخوان

 کرد دیمالحظه خواه  و بطوري که در بخش بعد - سال جنگ 8 کشور ما در طول نیابنابر . فتای
ضافه پرداخت بهاي کاالهاي  بابت ا- شدلیان تحمریي به اری بر اثر بحران گروگان گزی جنگ ننیا

 سال جنگ، کل خسارت 8ن ایه که تا پادیرد دالر خسارت دایلی م336/3ساالنه  ز، حداقل ایمورد ن
   .رد دالر استایلی م928/26 حدود هی ناحنیاوارد شده از 

ا باال برده است که طبق گفته کیانی را در جامعه آمرریچنان جو ضد اي آنریبحران گروگان گ« -3 
ت ایگی به محتواي شکادیدارند تا مسئله گروگانها حل نشود، رس ان که اعتقاد ریشناسان، وکالي اکار

نه ای ماهریدر نه ماهه اخ ت ایگی به شکادی انداختن و رسقیت و از بابت به تعوسی نریان امکان پذریا
زادي گروگانها  مبلغ تا آنیاکه کل      45»میبطورمتوسط ماهی ششصد هزار دالرحق الوکاله داده ا

   .ن دالر استویمل    7/8ماه بالغ بر 14/ 5  نی حدود عی
الزم به ذکر است، بعد از آزادي گروگانها، پرداخت حق الوکاله با پرداخت مبلغی به مراتب باال تر 

 نیل چنکی رابطه هرمن ننیادر . فتای در الهه ادامه نیالطرف  داوري مرض قیاز مبلغ فوق از طر
ه عی حساب ودزیسحرآم اد بطري جی با اکی به نحو تئورتیه حکمنیپرداخت هز«: د می دهحیتوض

ان موظف به حفظ آن بطري می ری کامل حسابها اهی شده است و تا تسونیرد دالري تضمایلی مکی
 1ان موظف شد ری است که ایبرد دالري، حساایلی م1 زیاد بطري سحر آمجیاز ا  منظور 46» .باشد

ان وی براي احکامی که دری الجزاهینای ب7  بانک مرکزي هلند بسپارد تا بر طبق ماده رد دالر در ایلیم
و . ان صادر می کند، از آن حساب برداشت کنندری اهی علییاکیداوري الهه، براي خواهان آمر

 تیه حکمنیهز. ن دالر کمتر باشدوی مل500 تی از سین داوري نباایگاه تا پاچی حساب هنیاموجودي  
  . ه استدی حساب پرداخت گردنیااز 
  

 که از حقوقدانان دفتر ییسال داوري در الهه که بنا به قول دکتر موال17-18که در طولنیا 
 البته تا 47.ه استنیر پر هزایالهه از لحاطه مالی بس ان داوري ویخدمات حقوقی در الهه است، د

رقمی از  وري الهه بوده اند، ان داویه دست اندر کار دکیکدام از کسانچیبحال نه دولت و نه ه
      اما ندده اداه ارائه ندیان پرداخت گردری ملت ابیان داوري که از جوی دنیا نیمخارج سنگ
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حتی اگر مخارج . ن دالر استوی مل1/ 5 پرداختی ماهانه بالغ بر   می توان گفت که مخارج نیقیبه 
مخارج پرداختی در طول  ، کل میاسبه کنن دالر محوی مل2/1ان ماهانه ری در الهه را براي اتیحکم

 حدود ری اخهیان از ناحرین دالر بالغ می گردد و کل خسارت اوی مل250 سال مبلغی حدود 18-17
رد ایلی م186/31ان از بخش ب رقمی معادل ری جمع کل خسارت انیابنا بر . دالر است ن وی مل258 

   . الر می باشد
  
   یلیان از بابت جنگ تحمری اات خسار-ج

ري از مسائل آن این و شاهد بسای در جرکی قلم که از نزدنیاگرچه به نظر صاحب 
ا و بحران گروگان کیاشغال سفارت آمر: که  است نیا و بررسی علل آنها بوده ام بر قیدوران و تحق

اسالمی،   که زعماي جمهوري دی ددیان را در پی داشت اما باری اهیی عراق عللیي، جنگ تحمریگ
   ؟ می کنندیبای ارز چگونهند و آن رانیجنگ را چگونه می به دیپد

     
  ه جنگدی پدیبایارز -1

 31خیی در تارلیمی که به مناسبت شروع جنگ تحمایی رهبر انقالب در پنی آقاي خم-1   
 که اگر چنانچه می هستنیاما مصمم بر «: جمله گفت ان و عراق فرستاد، از ری براي ملت ا59 ر ویشهر

آنوقت براي   شوند و جی و ملت ما بسمیا نداند و تجاوز را تکرار بکند ما دستور بدهحد خودش ر
 کی است که بواسطه تحرنی بلکه صدام حسمی کار ندارچیملت عراق معلوم باشد که ما با آنها ه

صدام برحسب حکم شرعی کافر است و هم او طرفدار کفار است، ... است ا به ما تجاوز کرده کیآمر
ان حمله می کند و ریاز او دارد به ا ارتر است و بواسطه طرفداري از کارتر و گرفتن قوا طرفدار ک

ان حمله ریها وادار کرده است که به انیا و امثال نیکارتر نوکر هاي خودش را مثل صدام حس
     48» .ان صدمه بزنندریبه ا بکنند و 

 فرستاد خطاب به آنان 59 /7/ 5  خیاردگان مجلس در تنیامی که براي علما و نمایپوي مجددا ً در 
ا و اذناب کیي با آمرری مردم را براي جنگ و درگدیهست ن در هر نقطه که ایحضرات آقا«: گفت

 ما در گرو نید ن و هی که جنگ، جنگ است و عزت و شرف مدیخونخوارش چون عراق آماده کن
   49». مبارزات استنیهم

عراق شب گذشته  وانری به ملت اکه میایپ کل قوا در جمهور وفرماندهسی آقاي بنی صدر رئ-2 
 گفته بودند که ما نی فلسطری توسط سفنیا از شیچند روز پ «: فرستاد، متذکر شد) 59 ر وی شهر31(

 میهمان وقت گفت ما . میری به ما داده شده است باز پس بگری در قرارداد الجزاه را آنچمیمی خواه
 آگاه شی توطئه گسترده بر ضد جمهوري ما است و ما از پکیز  ایئد، کار آنها جزنیدروغ می گو

که شما برادران عراقی و مسلمانان نیا مختصر براي نیا. می توطئه آماده انیا  و براي مقابله با میبود
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ر ای ولی در واقع به عنوان دستیبانقال ی به ظاهر با رنگ می رژکی متوجه بشوند که چگونه ایدن
    50».ه استدیوزي را به خاك ما آغاز کرده و امروز بدان ابعاد تازه اي بخشاي سلطه گر تجاکیآمر

 سازمان ملل تی در نطق خود در شوراي امن59 مهر ماه 25 خی در تارری نخست وزیئ آقاي رجا-3 
 که تجاوز عراق بخشی از توطئه استکبار میسراسر جهان اعالم می کن ما به مردم  «:متحد اظهار داشت

     51».استکیسرکردگی آمرجهانی به 
ا هاي میخروج هواپ «:ن طی مصاحبه اي اعالم کردویزی در تلوری قبل از سفر به الجزانیوي همچن

ا به اردن قدم بزرگی در راه آزادي کیکمک نظامی آمر آواکس از عربستان سعودي و قطع 
   52».گروگانهاست

ان طیش«:  حل مسئله گروگانها گفت  گزارش خود به مجلس در مورد دریئ آقاي رجانیاعالوه بر 
ه اي زد که جز برمال شدن چهره جی نتیبی و میعظ ان دست به اقدامات ریبزرگ درمانده و ح

مفتضحانه از حمله   نظامی به طبس که حرکتی به مراتب میحمله مستق. وردایه اي ببار نجیش نتفیکث
 ریبرو شد و مکروا ً و مکر اهللا و اهللا خري خدا با شکست و ناکامی روای خوك ها بود، تنها بجیبه خل
 کی چی تهران هتیاي مکرر حتی در نقاط پر جمعهی نوژه و بمب گذارییاکیآمر کودتاي . نیالماکر
 ادامه زی و هنوز ندیا آغاز گردکیبدستور آمر  مرحله حمله نظامی صدام نی و در آخردیه نرسجیبه نت
    53».دارد

   :ي گفتریخنانی در النه جاسوسی در مورد گروگان گ طی س9 5  آبان 13 خیوي در تار
 میا ً می گوحیصر من . ي استریی به خاطر گروگان گلی جنگ تحمنیابعضی ها تصور می کنند «  

 که با می ما هستنیادست از سر ما بر نخواهد داشت و   انقالب است و نیاا دشمن کیکه آمر
م سیلایگورستان امپر ان را ریتاد و اسی امیه خواهرهنمودهاي امام و اسالم در مقابل هرگونه توطئ

    54». کردمیخواه
 در رابطه با آتش افروز جنگ 5 9  آبان 8 مجلس روز پنجشنبه سی آقاي هاشمی رفسنجانی رئ-4 

 جنگ بوده است و عمال آن نیا که آتش افروز میمی دان ا کیت را مربوط به آمرای جنانیاما  «گفت
 گرفتن لیبا تحو ر گذاردن تمام امکانات خود و عربستان ایسعودي با در اختنی اردن و عربستان عی

    55» .می کند آواکس به عراق کمک
ان و عراق نمی ریی صدام را جنگ الیما جنگ تحم«:  باز اظهار داشت59   دي 7 خیوي در تار

 در 59 در اول بهمن نی وي همچن56» انریا در اکیعمال آمر  و میا می دانکیان و آمرری، جنگ امیدان
وهاي ظاهر و مخفی از هر رین ده و سوارش ایا با لشکر پکیآمر«: ان و عراق اعالم کردریمورد جنگ ا

ش یمحاصره اقتصاد. همه اقمارش را بکار گرفت. جا توانست تالش کرد ما را بشکند ولی نتوانست
 گروگان ها را میودمان خواسته خکیکدام اثر نکرد تا جائچیوت هکینشد، جنگ عراق، کودتا، با مؤثر 

ا کی باز آمرمیمسئله جنگ عراق، اگر گروگانها را نمی گرفت .  کار نتوانست بکندچیاو ه... میآزاد کن
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است می جنگد چه  ا با فاجعه اي که در منطقه دچار آن شده کی جنگ را راه می انداخت، آمرنیا
مند تا آن سوي رود اردن در مقابل رید هطرف رونیا، از میوز بشوری، اگر فردا بر بعث پمیمی دان
راه را به سوي قدس ) جاسوسخانه (کی مجراي بارنیخداوند از هم. تادسی امیخواه  غاصب لیاسرائ

    57» .براي ما گشوده است
   : اظهار داشت59  دي ماه 30  خی آقاي دکتر بهشتی در رابطه با آزادي گروگانها و جنگ در تار- 5 
 به آرمانهاي خودش را از جانب ابر قدرتها تحمل نمی یی اعتنایبگونه چی هیب ملت انقالکی... « 

 یب به آرمانهاي انقالیی اعتنایب نوع دهن کجی و کی ا کیفتن شاه معدوم در آمرریکند و چون پذ
که از آن   ییه نهاجیر مؤثر بود و نتای بعد اقدامی بسنیا اقدام جوانهاي ما در نیاان بود ریملت ا
نی ملت عی آورد کاملتر شد شی پ ماا کرد و جنگی که برايکیشد با محاصره اقتصادي که آمرگرفته 

بعد از . سی حرکت کرد و جلو رفتایواقعی دفاعی، اقتصادي و س ما هر چه زودتر سمت استقالل 
 و مسئله میا داشتکیآمر  که در یی می ماند مسئله پول هامی را بدست آورده بودجی نتانیاکه ما نیا

و اال مسئله .  می ماندلی قبنیاا و اموال شاه و خاندان او و مسائل اقتصادي از کیاموال ما در آمر
ست دفاعی بدست آمده بود و ایست چه در اقتصاد و چه در سایدي بود چه در سایبن اصلی که مسئله 

... میا کرده ادیهمان را پمسئله اي نبود و ما را   ببعد براي ما مسئله بود و نبود گروگانها واقعا ً نیااز 
 کی دیبودند با نها مطرح ویزی تلووی و راددی مسئله روز که هر روز در جراکی گروگانها بعنوان نیاو 

   58».دن داده شد و تمام شاین داده می شد و به کارشان پاایروزي به کارشان پا
ان و عراق را رینگ اا را آتش افروز جنگ و جکیسران جمهوري اسالمی همگی به اتفاق نظر، آمر

طاله کالم و از باب نمونه موارد ذکر شده را از زبان ادوري از براي . ا می دانندکیان و آمرریجنگ ا
ري و یبا گروگانگجنگ  ه هاي نیاما زم. مدیآنان نقل کردم و از آوردن مابقی نظرات خودداري ورز

   . و بدست خودي ها فراهم شده بودشی پ از آنریغ
  
  هشدارها -2

وقتی که امام به قم آمدند به امام عرض کردم آقا حاال که  «:آقاي منتظري نقل می کند
 و می به کشورهاي همجوار بفرستتیحسن ن ت هاي ئی است که هنیا قاعده اش میما انقالب کرد

.  که آنها احساس وحشت نکنند و با ما هماهنگی کنندمی کنحیمواضع خودمان را براي آنان تشر
ار وی دور کشورمان را دمیآقا ما که نمی خواه: ، من گفتممیما کاري با آنها ندار: ودندان فرمشیا 

، ما کاري با آنها میار بکشوی دور کشورمان دمیخواه ما می : ان در آن زمان فرمودندشیا. میبکش
 خود هیرا عل  و آنان می و دم از صدور انقالب زدمید آنان داهی علزیضمنا ً شعارهاي تند و ت. میندار
  59» . عراق و وقوع جنگ هشت ساله شدکیه اي براي تحرنی شعارها زمنی و بسا هممی کردکیتحر

 اما  60ان است، ریارتش بارها گزارش کرده بود که صدام آماده حمله به ا ی دو ماه قبل از جنگ کی
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 نیامن می فهمم  آنچه «:  گفتدانشجویان پیرو خط امام به  5 8اه میی همانگونه که در دنیآقاي خم
 9 خی در تارای و  61»ان می خواهد بکند و نه حصر اقتصاديریا نه دخالت نظامی در اکیاست که آمر

 جنگی نیملتها و دولتهاي بزرگ نمی گذارند که چن... «: رولو اظهار داشتکیار آذر در پاسخ به 
 جنگ می نیا است و همه قدرتها از  جنگ جهانی سوم شی آمدن معناشیجنگ پ. دیای بشیپ

  .هشدارها توجه نمی کرد به 62».ترسند
   

 امور خارجه طی نامه اي به ریمدتی قبل از شروع جنگ، آقاي صادق قطب زاده وز
ي ریاز چند منبع، چنانچه بحران گروگان گ ی اطالع داد که براساس اطالعات واصله نیآقاي خم

 و خانمانسوزي خواهد شد که هآیند جنگی فرسریانش درگگیی از همساکیحل نشود، کشور با 
 طیان حمله کرد که تمام شراری عراق زمانی به ا63.ی براي کشور در بر خواهد داشتمیعواقب وخ 

 تنها کشور آلبانی در سازمان ملل از نیتمام کشورهاي روي زم  نیدر ب. ان آماده بودری اهیجهانی عل
کارکنان سفارت و اشغال  ي ریان گ در رابطه با گروگ64. کردتیان حماریي اریعمل گروگان گ

ت قیا که در حقکیها اشغال سفارت آمرنیانگهداري « اذعان دارد که زیسفارت آقاي رفسنجانی ن
   .ان بوجود آوردری اهی اجماع جهانی علکی  65».خاکش بوده

ا خود طراح جنگ باشد، کافی بود که چراغ سبز به کیی الزم نبود که آمرطی شرانی چنکیدر 
ي ری هر دو با بحران گروگان گنیاد و ریمخالف نگ  جبهه زی شوروي نهیاده شود و روسعراق د

  . دیان گردریحاصل شد و باعث خوشحالی صدام در حمله به ا
  

 بردن نیا دشمن انقالب اسالمی و در صدد از بکید آمرنیمی گو  آن کسانی که نیابنا بر 
 بر ما ایی داشت آتیو ن  قصد نیا چنکی که آمرمیری و بپذمیآن بود، در صورتی که حق را به آنها بده
که بدست خودمان نیا ای و می و بهانه اي بدست وي ندهمینبود که تمام بهانه ها را از وي سلب کن

 نیعی است که در چنیب؟ طمی خود باشهی و خالق اجماع جهانی علمیرش بگذارایاخت بهانه الزم را در 
خود را بر ندادن بهانه و گرفتن بهانه از   وطن خواهان روش  و آزادي خواهان ومیحالتی عقل سل

   .دست دشمن استوار می کردند
ا و بحران گروگان کیان در اشغال سفارت آمرریه اصلی حمله عراق به اشیت آنست که رقیالجرم حق

ي به کشور زده شده ریخسارتی است که در اثر گروگان گ ي نهفته است و خسارت جنگ، ریگ
   .است
ان وقتی به ری اهیا و فراهم شدن اجماع جهانی علکی شوروي و چراغ سبز آمرهیم با سکوت روسصدا

ی از کشور را اشغال خواهد کرد عیهفته بخش هاي وسکیعرض  ان حمله کرد که فکر می کرد در ریا
 هیگرفت و فاتح قادس و دولت سرنگون شده و دولت دست نشانده زمام امور را در دست خواهد 
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ان به ریانه و همه جانبه ملت اریاما بر اثر مقاومت دل.  بنام وي ثبت خواهد شدخیدر تارري گید
   .محاسبه اش غلط از آب در آمده است زودي متوجه شد که 

  
 وابسته جهانی واسطه شدند ری هاي غتی متعهد و شخصریدولت هاي اسالمی، کشورهاي غ

 می، هر چه ما و شما پول و امکان داردیاد که نگذارد ام غیان پریعربستان به ا. تا صلح بر قرار گردد
. میان بپردازریا رد دالر خسارت به ایلی م60-5 0 براي خاتمه جنگ میخرج اسلحه بشود و ما حاضر

 ماه 6 و دفعه آخر بعد از 66ان و عراق وارد مذاکره شدندرینجی صلح با اایت هاي مختلف مئیه
    67.س اسالمی به تهران آمدت کنفرانئی ه60   سال نیجنگ در فرورد

 تی آنها موافقت کردند و بعد از صلح عربستان و کوشنهادیپی و شوراي عالی دفاع با نیآقاي خم
     68.ان بپردازندریبه ا رد دالر غرامت ایلی م60هم قرار بود ... و 
  
  یاص خرّقی از طرقیتحم -3

 فاش 59 اسفند 25المی در ی در مصاحبه اي با روزنامه انقالب اسنی خمنی حسدیآقاي س
تر ری ماه د6 مطهري گفت که اگر ما دیاستاد شه ان در مدرسه شی در سخنرانیئ آقاي رجا «:کرد که

 69»دیایبوجود ب  عده خط انحرافی کیه لی و بوسمیوز بشوریکه امروز پنیا بهتر است از میوز بشوریپ
 است که آقاي نیاتان برود، بهتر از د که اگر خوزسنیها می گونیا عده از کی«: وي متذکر شد که

ان حاکم بگردد و من خودم با آنها بحث کرده ام و از خود ریخطش در ا وز بشود و ریبنی صدر پ
 نیاان برود، بهتر از رینی نصف اعی د خوزستان و حتی باالتر از خوزستان نیه ام که می گودیآنها شن

    70».حاکم بشود) ه آنهادی عقالبته به(و خط انحرافی ) بنی صدر(ان شیاست که ا
 تی و روحانحزب جمهوري اسالمی  سران»هانیا عده از کی«ی نی خمنی حسدیو منظور آقاي س

ست ایجانب در دفتر رنیا با یی وي در گفتگونیاعالوه بر  حاکم به کارگردانی آقاي بهشتی است 
   : متذکر شد60هشت بی اردلیجمهوري، اوا

 آخوند ها نجات دهد، تنها نیاهد کشور و انقالب را از دست حزب و اگر آقاي بنی صدر می خوا« 
 و حتی افزود تنها راه نجات کودتا 71» ن از امور کشور استویروحان راه کوتاه کردن دست حزب و 

    72.است
   : نحو علنی ساختنیمخالفت خود را با صلح بد60 نی فرورد26آقاي بهشتی در 

   73». خود بدانندنمایندهتی باشد که مردم عراق آن حکومت را  با حکومدیمذاکره با عراق با« 
ن در باره ایانگی با قرار و مدار پنهانی خود با جمهوري خواهان و رحزب جمهوري اسالمیسران

ا، پس از آنکه مطمئن شدند که آقاي کیست جمهوري آمرایر آزادي گروگان ها تا بعد از انتخابات 
               ست جمهوري ایر ست وجود وي را بر مسند ویها نخواهد پ جرگه آنایبنی صدر به عامل و 
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ه آنکه احتمال افشاء شدن آن ژیو فرماندهی کل قوا، خطري جدي براي خود به حساب آورده بو
سال پس از 11آقاي بهزاد نبوي که خطر را احساس کرده بود، . کرد ا می دی پشیهر لحظه افزا

   اذعان می کند  آنرا ریامضاي قرارداد الجزا
 جناح فیدي داشتند که براي تضعایرانش تالش زای بنی صدر و ری الجزاهینای پس از امضاي ب-6« 

ند و چون بنی صدر در آن نقانونی و حتی خائنانه وانمود ک  ریمقابل خود اقدامات انجام شده را غ
 جمهور سیبه رئ   بر افکار عمومی جامعه کهشیاهی جمهور قانونی کشور بود جوسازسیزمان رئ
از طرفی، بنی صدر تالش می کرد، . اعتماد داشتند، مؤثر واقع می شد) نه شخص بنی صدر(اسالمی 

 آماده کند، دخالت حضرت شیحدودي افکار عمومی را در جهت اهداف خو حال که توانسته تا 
وان ری همراه پزیا ن و امام ردیکشف نما ، دینت می نامای در مسئله آزادي گروگانها که او خزیامام ن
 بنی صدر و نی مدعا، مکالمات بنیاشاهد . ش آماج حمالت و اتهامات ناجوانمردانه قرار دهدنیراست

در جلسه . ی از جلسات شوراي عالی دفاع استکی، در جنب یئشهداي گرانقدر، بهشتی و رجا 
له حل و فصل آن ن مسئایشود که حضرت امام در جر  بهشتی به بنی صدر متذکر می دیمذکور، شه

مردم اعالم نمی   را به نیاپس چرا «: بنی صدر بالفاصله اعالم می کند.  می کنددییبوده و آن را تأ
 احدي و چی نمود که از ههیبنده توصبه  نقل شد، یئ رجادی مکالمات توسط شهنیا وقتی »؟دیکن

تمام اتهامات را بر عهده  به ییبنده پاسخگو.  خرج کرددیمبارزه نبا  نیاخصوصا ً حضرت امام در 
    74» .مگرفت

  
ان برود بهتر است که خط بنی صدر ری باالتر از آن نصف اایخوزستان و «براي کسانی که حاضرند 

 رفتن چند نیان از بنیابراي . که شده، قدرت را تصاحب کنند تی می مصمم اند به هر ق»حاکم بشود
  داشته باشد؟ ی می تواند تیر چه اهمگیان دشیان براریه ملت اسیرد دالر از کایلیصد م

خوف از رو شدن قرارو مدار پنهانی با جمهوري خواهان آنها را به اجراي طرح کودتا 
سران روحانی حاکم جمهوري اسالمی به تمام   حساب نیاروي . ست جمهوري سوق دادای رهیعل

پشت پا  ان و عراق بود، ری انیفتن و اجراي آتش بس، باین ایا ً در شرف پابیمذاکرات صلح که تقر
   . ادامه دادند... ا وکی سال در جهت منافع آمر8زدند و جنگ را به مدت 

ی نی حاکم با توافق آقاي خمتیاسناد و شواهدي که تا بحال ذکر شده گواهی می دهند که روحان
عدي آن پنهانی در رابطه با آزادي گروگانها و تبعات ب دست کردن قدرت وارد قرارو مدار کیبراي 

قدرت، جنگ را به  ن شده و سپس از ترس روبرو شدن و از دست دادن ایانگیواهان و رخیبا جمهور
 جنگ ممکن گشت که هی ادامه دادند، چون در ساسی و انگللیا و اسرائکی سال به نفع آمر8مدت 

   .بشکنند و استبداد را مستقر سازند قلمها و قدمها را 
وارد   کشورنیاي بر ری است که بر اثر گروگان گیی جزء خسارتهامی مستقزی خسارت جنگ ننیابنابر 
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   : قابل احصاء هستند، عبارتند ازری که غزین شده است و خسارتهاي معنوي آن 
. نابهی معلول، زخمی و مفقود را نمی توان احصاء کردت، و رقم معدی هزار شه900ش از یب ارزش -1 
 کشور گردد، آنرا ییمی توانست صرف بازسازي و شکوفاکه ، جنگ  در رفته نیوي محرکه از برین
   . نمی توان با ارقام و عدد نشان دادزین
ي از جبهه رفته و نرفته را در بر ری کشور شده، گروه کثری خسارتهاي معنوي که بر اثر جنگ دامنگ-2 

ج از محاسبه  نسل در جامعه ادامه دارد، باز خارنیاز آنها تا چند ري اید و حتی عوارض بسریمی گ
  است

 نیا ری خانمان شدن مردم چند استان کشور و خسارتهاي مادي و معنوي که دامنگیب آواره و -3 
   .محاسبه است ون از ریبخش از هموطنان شده است باز ب

   ...و
ه نبود اطالعات و ژیه و کار مشکلی است و بودیچیر پایاحصاء کامل خسارتهاي مادي جنگ بس

ز تمام ایصورت داشتن داده ها، و عوامل مورد ندر اما  . دیگی کار می افزادیچیدادههاي الزم بر پ
 800سال حداقل   8که جنگ در طول نیادر هر حال آنچه مسلم است . خسارات قابل محاسبه است

   . براي کشور ببار آورده استیبرد دالر خسارت و خراایلیم
اما بنا به گفته مجري .  دالر ذکر کرده اندردایلی م1000ده را راوزعماي جمهوري اسالمی، خسارت 

 200سازمان ملل : گفت  بعد از ظهر بوقت لندن، 6 ساعت  ،1385 آبان 14برنامه خبر جام جم مورخ 
به .  کرده استیبایارز رد دالر ایلی م800رد از رقم فوق کم کرده و خسارت وارده بر کشور را  ایلیم

 مهم بپردازند و نیار دارند، فرض است که به ایزم را در اخته اطالعات و ارقام الکیهر حال بر کسان
 قرار آینده نسل و نسلهاي نیار ای تر در اختقیه ممکن است دقکیوارده به کشور را تا جائ خسارت 

ی بر کشور میقبضه کردن قدرت، چه خسارت عظ تاتوري و کیدهند تا معلوم شود، جهت استقرار د
   .ي بودریها قابل جلوگنیاري بکار می برند، همه گیش ده روکیوارد کرده اند در صورت

  
 
    هاییاکی آمرری ها و غییاکی خسارت و پرداخت به آمر- د

ان از شرکت در مذاکرات، از بانک ریر کردن بانک مرکزي اایلوب اال اختسدولت با م
   . عمل کندییاکیآمر مرکزي خواسته بود در حد کارگزار بانک هاي 

ر وکال ای در مذاکرات داده نشده بود لذا اختحیان اجازه صرریبه بانک مرکزي ای است چون هیبد« 
ان ری و انعکاس آن به اییاکیاستماع نظرات بانک هاي آمر ان محدود به ری بانک مرکزي انمایندهو 

   75».بوده است
         ان و اجازه دادن ریر از دادگاه هاي اای سلب اختقی ملی از طرتیر نقض حاکمگیاز طرف د
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د، ری بگمیدر مورد دعاوي حل و فصل نشده تصم ان ری که با قانونی متفاوت با قانون اتیبه حکم
 ها و ییاکیآمر  ری ها و هم غییاکی ارزي کشور هم آمرریموجب شد که از سفره گسترده شده ذخا

ره هاي کالنی فته اند، بتوانند بهریالت متحده را پذای اتین فراري که تبعایانریهم خانواده هاي ا
   .ببرند

  
همان زمان آزادي گروگان ها در مجلس گفته شد که در حل مسئله : کهنیاتأسف آور 

 تا به امروز به عمل آمده تی کوشش و جدتینها اما .  ما شده استبی بزرگی نصتیگروگانها موفق
کسی  ی است که  بزرگتی چه موفقنیا که دی پرسدینبا. دیاین نای مسأله چندان حرفی به منیاکه از 

 نیا ایآ.  که در رابطه با آن امضاء شده است آگاه گرددیئ حل آن و قراردادهافی از کم و کدینبا
 شنهادیپ امضاء کننده قرارداد نه تنها نیت؟ دولت و مسئولسین نت به کشور و ملت ای بر خلیعمل دل

الت متحده و ایدولت ا  ایحده الت متایان و اتباع ارین دولت ااینکردند که در موضوع مسئله مالی م
 یئان حل و فصل گردد، بلکه حتی دولت از قراردادهاری انی در چهار چوب قواندیان باریاتباع ا

سره همه را کی بعمل آورده و دیمی شناخت خلع  تیان را به رسمریاختالف، قانون ا که براي حل 
   .  قرارداده استتیر حکمایدر اخت

  
 سال ادامه داشته و کسانی که در 17 -18 نی الطرفیاوري مرض با دتیکه حکمنیانظر به 

ان ری به ملت اتیآماري از دعاوي مطرح شده در حکم  چی داشته اند، متأسفانه هتی رابطه مسئولنیا
اظهار نظر  ارائه نداده اند، نمی شود نسبت به کل دعاوي و خسارتی که به ملت وارد شده است 

 جمهور آقاي بنی سیه رئلی وس به60ه تا اول خرداد سال کی از موارد بخش به بعضینیااما در . کرد
   .ه است، بعنوان نمونه اشاره می کنمدیان رسریمرکزي به سمع ملت ا  کل بانک سی رئایصدر و 

 مورد 69 جمهور آقاي بنی صدر به مجلس شوراي اسالمی، بررسی اجمالی ازسی بر اساس نامه رئ 
 به دست ریه زجینحوه حل و فصل دعاوي طبق قراردادها نت متحده و الت ایان و ارین اایدعوي م

    76:دیمی آ
 تیان، براي حل اختالف به رسمریقانون ا) ٪3/32( مورد 23ن قراردادهاي بررسی شده ایدر م

 مورد 13ان را مالك قضاوت قرار داده، ریري به جز اگیکشور د قانون  ) ٪8/34( مورد 24شناخته،
از دعاوي قرارداد ) ٪13(    مورد 9 تفاوت باقی مانده است و یب نی انتخاب قواندر مورد) 9/18٪(

    77. در دست نبوده استهیاول
 در دست نبوده هی موردي که قرارداد اول9 ست جمهوري بررسی کرده اگر ازای موردي که ر69از 
 و حیر صرگی مورد د23، می تفاوت بوده اند صرف نظر کنیب  نی مورد که در مورد انتخاب قوان13و 

ر از ایبا سلب اخت  شناخته است که تیان را در مورد حل اختالف به رسمری انیآشکار قوان
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 که در آن حل دعاوي به دی مورد را براي نمونه مشاهده نمی کنکیان حتی ریدادگاههاي ا
   .باشد ان ارجاع شده ریدادگاههاي ا
ک سین بردن رای از ملیی است که براي بانکها بدلتی مصون، قرار داردهینایري که در بگینکته مهم د

اصل بهره و «:  شده که دیا ً قحیصر  هینایدر ب. حاصل می شود قضاوت در مورد بدهی هاي آن 
 کنترل شده و ایدولت  هب اي دولت، سازمانهاي دولتی، وابسته هی بدههیتمامی بهره هاي متعلقه به کل

   78» . پرداخت گردددیا که در گذشته پرداخت نشده باکیمرتم بانکی آسی تحت نظارت دولت به سای
 ارزي کشور را بباد فنا داد و وجوهی که مدتها یی، داراریته شده الجزاکیدولت با امضاي قرارداد د

بود، به سهولت بدست بانکداران بزرگ جهان افتاد و در  با کوشش فراوان روي هم انباشته شده 
ر کردن ایلوب االختسم ان و ریر از دادگاههاي اای و سلب اخت79داد  شدن قرارمیطرفه تنظکیه جینت

ان ری همانگونه که ذکر شد از سفره ارزي گسترده شده انیان در مذاکرات فی مابریبانک مرکزي ا
ا در آمده اند بهره کی آمرتینی که به تابعایانری ها و اییاکی آمرری ها، غییاکیآمر: متفاوت ، سه دسته 

   :از آنها آورده می شود  از هر کدام یی نمونه هاری که در زوافري بردند
  
    مضاعفتین داراي تابعایانری پرداختی به ا-1 
   ن دالروی مل 5 / 5   )آرارات( ان ریادعاي خسارت شرکت نوشابه الکلی ا  - 
   "    "   175           از خانواده هاي نمازي"          "   - 
   "    "     38       خانواده هاي فالح     از"          "   - 
   80"   "      2      یمی     از خانواده ابراه"          "   - 

  
 نی که به تضمزی گذشته نمی داران و وابستگان به رژهیاي سرماهیچند نمونه از پرداخت بده
   : آورده می شود ان بوده است ریسازمانهاي دولتی و بانکهاي ا

    هزار دالر بهره400ري خانم شمس پهلوي با متجاوز از ن دالوی مل4/2وام   - 
 وام ،ن بهرهویمل1وز باری شرکت مصادره شده فنی ثابت به تضمبین دالري آقاي حبوی مل3وام   - 

    81 هزار دالر بهره600شرکت مصادره شده اري پالست با  ن از این دالري آقاي القانوی مل4/2
    .ن دالراستوی مل230الغ بر قسمت بنیاجمع موارد ذکر شده در 

 سردمداران ری و نبوي و سایئن رجاای گذشته که آقامیگان رژن و وابستای داران، فرارهیسرما
اي شرکتهاي ورشکسته آنان را هیبودند، نه تنها بده ن مبارزه با آنان ایجمهوري اسالمی، مدع

فت ایدر ت واقعی آن را می ق بلکه از بابت اموال مصادره شده شان، چند برابراند پرداخت کرده
ان کشور را نیادر موقعی که :  نمونه از باب مثال آورده می شودکی .کردند و تازه طلبکار هم شدند
   ت دالر در موقع پرداخت می تومان بود ولی ق7ت دالرمیدادند، ق  حیترك و فرار را بر قرار ترج
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واهی خود و  نها تمام و کمال خسارتهاي ه بود آدی رس تومان…150-70-15-12به در بازار به آنان 
مالحظه می شود که . فت کردندای تومان در7ت دالر میاموال مصادره شده را به دالر و به همان ق

ن، ای طاغوتبیان نصریچاره ایب ملت بیت دالر، از جمیبابت تفاوت ق چه خسارت هنگفتی از 
   . گذشته شده استمین و وابستگان به رژایفرار
ر کردن ای آن و سلب اختمی و ضماریته شده الجزاکی امضاي موافقتنامه دهیی جز در سا عملنیچن

 نی را به دست داوري بزیان و همه چریکردن بانک مرکزي ا ر ایلوب االختسان و مریدادگاههاي ا
   .دش ی نمریالمللی سپردن، امکان پذ

  
    ناییاکی آمرری پرداخت به غ- 2  

ر از ایان از مداخله در مذاکره و پرداختها و سلب اختریاکوتاه بودن دست بانک مرکزي 
 ارزي کشور، در همان روز آزادي گروگانها ریذخ  از 82رد دالرایلی م667/3 صی و تخصهیقوه قضائ
گونه نظارتی از چیه  به سرپرستی فدرال رزرو بانک و بدون ییاکیاهاي آمرکی سندنی بعیبراي توز
 سفره گسترده و باد آورده بانکها و شرکتهاي نیار ساخت که از ان، فدرال رزرو را قادریجانب ا

 بعد ای ها ارتباط داشته و ییاکی از آمرییاکیکه به نحوي با سند ... ییژاپنی، فرانسو ، آلمانی، ییایالتیا
 بی نصزینگذارد و از نعمت باد آورده مبالغی را ن  بهره یبي، ارتباطی برقرار شده را ریاز گروگان گ

شکم بانکها و  ي ریي ناپذری طرف نشان دهنده سکی نمونه که از کی رابطه به نیا در 83. بکندآنها 
قتی و ناتوانی دولت و چشم و گوش بسته امضاء ای لیبر گیی است و از طرف دتیشرکتهاي چند مل

ند، لی می گذارد، اشاره می کنم و کسانی که ماشی را به نماریتعهد آور الجزا طرفه کیکردن قرارداد 
معرض افکار عمومی قرار گرفت،  ه آقاي بنی صدر در لیوسبه  60حداقل مواردي که تا خرداد سال

مندرج در روزنامه انقالب اسالمی، ...  وریان به مجلس و نخست وزشیمطلع شوند را به نامه هاي ا
داد کسب  دو قرارری شرکت توان، جمهور به مجلس شوراي اسالمیسی طبق نامه رئ 84ارجاع می دهم 

 »اس آي اي« و »سادلمی« بنام هاي ییایالتیبا دو شرکت ا ن دالر ویمل 5 9ن دالر و ویمل70اعتبار 
 و اهواز هیدیکازرون به ام و ولتی با برجهاي فوالدي از لی ک400براي طرح احداث خط انتقال برق 

 و دی به امضاء رس قرارداد با شرکت سادلمی، طرح انتقال برق اتمی بوشهر منعقد نمودنیو همچن
ر را گی درصد د10 پرداخت نمود و شی وام را پهی درصد از مبلغ اول10 ریشرکت توان طبق قرارداد 

   . ه نهادعی ود به)نال دالوروویبانکو ناس ( نیبانک ام  پرداخت اعتباري اسنادي نزد شی بعنوان پزین
سري و هر سري شامل 10نی عی(سفته  50 ن دالر بود بصورت وی مل56 انده که معادل می درصد باق80 
 ٪7/ 25 سفته ها معادل نیانرخ بهره . شرکت سادلمی داده شد ان به ری دولت انیبا تضم)  سفته 5 

   . سفته آزاد شده بودند  37، تعداد 1360سفته ها در مقابل انجام کار صادر و تا آغاز سال . بود
 بانک تی از بانکها به عاملییاکیرا به سند تعدادي از سفته ها 1978 مارس 31شرکت سادلمی در 
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 نیا عمل، نیاطبق . فت داشتایداده و در مقابل اعتبار در ان در لندن انتقال ری گذاري اهیسرما
   . ا فروخته شده استکیبه سند)  سفته 23نی عی(  دالر  25760000ا مبلغ کیسند

بانکو  (نی بانک امزی مورد ننیا دیرس  به امضاء 1978 هی با شرکت اس آي اي در فورریقرارداد توان
 ییاکی قراردادي با سند1978 هی ژوئ9 در نیمشابه حالت قبل بانک ام بود و درست ) نال دالوروویناس

. دین دالر به امضاء رسانوی مل4/68  ان در لندن به مبلغ حد اکثر ری گذاري اهی بانک سرماتیبه عامل
 نی درصد بهره را نمود و سفته به تضم7/  25عهد پرداخت  تری شرکت توانزی قرارداد ننیادر مورد 

 آینده سال  5  تا ری سفته هاي دو قرارداد اخدیکه سر رسنیانکته قابل توجه . ه بوددیان رسریدولت ا 
   . بوده است

ن از محل ایئاکی عدم پرداخت بدهی ها به آمرمیان توسط کارتر و تصمریاي اهییپس از انسداد دارا
 محسوب می شد در موعد مقرر ییایالتیان اریطلبکار ا  آنکه لی سفته ها بدلنیا، بهره منابع آزاد

دو شرکت   می شمرد و لذا یئایالتی طلبکار را شرکت ازی نیئوزارت دارا. دیپرداخت می گرد
   .فت می کردندای مطالبات خود را درییایالتیا

ان را به ری هاي ایئرد دالر از داراایلیم 667/3، مبلغ ریان در موافقتنامه الجزاریتعهدات دولت ا
 موسسه دولتی، وابسته کی که در آنها بدهکار دولت، ییاکیسند  وام ها و اعتبارات هیبازپرداخت کل

 بود اختصاص ییاکیآمر  بانک کی با حد اقل ییاکی تحت کنترل دولت و طلبکار سندایبه دولت 
اها کین سندایان مری هاي ایی خود مختار دارا کنندهعیداد و فدرال رزرو طبق موافقت نامه توز

 با ییاکی و طلبکار سندییایالتی دو فقره اعتبار را که در آنها بدهکار عمال ً انیا باز پرداخت . بود
 دو قرارداد نیابازپرداخت شده بابت  خالص مبالغ .  بود مجاز شمردییاکی بانک آمرکیحداقل 

 دالر 61/20145431دالر و   52 ، 487، 4/049 5  معادلبیه ترت ب1980 دسامبر 31براي اصل و بهره تا 
 هاي یین دالر از داراوی مل6/72دگان بانک مرکزي پس از اطالع از پرداخت حدود نیانم. بود
در ،نال دو ال ورو در لندن تماس حاصل نمودند ویدگان بانک ناسنیاا با نمکیسند  دو نیاان به ریا

 خود داري زیسفته ها ن  باقیدیاز خر ي حتی ری پس از گروگان گاکیمذاکرات آشکار شد که سند
   .نموده بود

ا تماس کیان با فدرال رزرو و سندریدگان بانک در لندن پس از اطالع از نظر انیادر هر صورت نم
 نیادادند که دستور فدرال رزرو در مورد باز پرداخت  ان اطالع ریحاصل کردند و سپس به ا

 میبانکهاي عضو تقس نی عین خود ایفتی را مایا ها وجوه درکیو از آنجا که سند است حیبدهی ها صر
   85. مقدور استریر مشکل و غای گذشته بسزینموده اند، بازپس گرفتن وجوه که اکنون از هضم رابع ن

 با بهره هاي ییاکی سندریه پس دادن وامهاي غنیر در زمگی مورد دکیجا به نیامناسب است که در 
 جمهور عنوان سی آقاي بنی صدر رئکهه دیملت خسارت د ن دالر وی مل200 حدود نییپاثابت و 

   :کرده است اشاره کنم
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 امر که نیاه نیر به صراحت تمام در زمگیدر حضور شاهد د ) رینخست وز( ولی آقاي نوبري با شما « 
اشد، به ضرر دولت و  می بنییان که داراي بهره هاي ثابت و پاریا  ییاکی سندریپس دادن وامهاي غ

 شد، می خواهری ملت فقنیا ه سین دالر متحمل خسارت از کوی مل200ملت است و احتماال ً تا حدود 
 دی خسارت راهی هست ولی شما گفته انیاي از ریگشیصحبت کرده اند و گفته اند که هنوز براي پ

   86» . و تمام شده استمیاست که زده ا ، حرفی ریخ
  
  ییاکیاهاي آمرکی سنداین ایئاکیر پرداخت به آم-3 

ر فدرال ای ارزي کشوردر اختریرد دالر از ذخاایلی م667/3در همان روز آزادي گروگانها 
ی از سوي نی به جانشییاکی وام ها و اعتبارات سندهیکل رزرو بانک قرار گرفت تا براي بازپرداخت 

ان ریکه براي انیا ، بدون ییاکی آمرايکیان به بانک ها و سندری خود بدهی هاي امیان و با تصمریا
    87.ی شده باشد پرداخت کندنی بشی پری الجزاهینایحق اعتراضی در ب

ی به بازپرداخت فیان تکلری اساسا ً اایکه آنیاا بوده و کیان رقم بدهی ها به عهده آمرزی مصیتشخ
 فدرال 88 . بانک بوده استنی فدرال رزروعیا کیدولت آمر  نه کال ً به عهده ایري از آنها داشته ایبس

 نیا از زیا ها نکیسند ، دیا ها گردکی سندنین عاملایرد دالر مایلیم667/3 حیرزرو که مسئول توض
 کرد، بهره روي بهره ریسفره گسترده عالوه بر اصل بدهی و بهره هاي متعلقه مبالغی بابت بهره د

ر را خواستار گیو و انواع ادعاهاي دفت وجوه از فدرال رزرای درریبدهی بابت تأخ پرداخت نشده، 
   89. شدند

 کرد  امضاء راری الجزاهینایم نه تنها فکر نکرده بسیلایا و ضد امپرکی دولت به اصطالح ضد آمرنیا
زدوبند روشن گرفته شده بود و دولت می توانست  با  را که ییاکیحتی سه مورد از بدهی هاي سند

    .اري کند را پرداخت کردها طبق قانون خود دنیااز باز پرداخت 
 از بانک هاي مختلف اقدام به ییاکی با سند1978 و 1977ا در سالهاي کی منهاتان آمرسیبانک چ« 

 قانون اساسی سابق 25ه طبق ماد. ان بودریقانون اساسی وقت ا  نمود که خالف ییپرداخت وام ها
 سه وام نیا موضوع دیرس  می  مجلسبی به تصودیفت می نمود باایان درریان وامی که دولت اریا

 یی موضوعات در دوران مسدود بودن دارانیترزیرد دالر از بحث انگایلی مکیبه ارزش متجاوز از 
 منهاتان در تهران در سی مورد حتی نظر مشاور حقوقی بانک چنیادر . محسوب می شد ان ریهاي ا

     90». شوندبحث سوخت می  بود که احتماال ً وامهاي مورد نیا زیآن دوران ن
 زد و بند پرداخت شده بود حتی در قیکه بر خالف قانون اساسی و از طرنیا سه وام نظر به نیا

 مادام که شاه سر سیاما چ. بود، می توانست سوخت شود ه ملی سر کار میزمان شاه اگر دولتی ن
 بعد از سر چون  نگرانی شدت گرفت نیاقدرت بود نگرانی چندانی نداشت ولی بعد از سقوط شاه 

ک سیان از نظر بازارهاي پولی جزو کشور هاي پر رری ا، در دوران انقالبدیکار آمدن دولت جد
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   .محسوب می شد
سال 16 ها پس از ییاکی آمریی بدهی هانی و اصوال ً چنییاکیدر رابطه با باز پرداخت وامهاي سند

 و در 91 کردییاکیانکاران آمر بستبیدالر فقط چند سنت نس طبق قرارداد با اتحاد شوروي از هر 
سال از هر دالر 29   بعد از نی هاي چیی پس از مسدود شدن دارانیرابطه با مطالبات با دولت چ

 ارزي ریرد دالر ذخاایلی م667/3 از بابت اختصاص 92.ن داده شدایائکیسنت بدون بهره به آمر41
انی در الهه، ریسر پرست داوران افدرال رزرو بانک قرار گرفت، طبق گفته  ر ایان که در اختریا
ان پرداخت ریحساب سپرده هاي ا ان صادر شد که بالفاصله از ری اهیرد دالر حکم علایلی م3/ 5 

   94.ان بازگردانده شده استرین دالر به اویمل167رد دالر مبلغ ایلی م677/3 از بابت نیا بنابر93.دیگرد
  
   کشوریی الشخورها و دارا-ج

 ارزي کشور که در زمان گذشته روي هم ری ثروتهاي ارزي و غمی و تقسعینحوه توز
اقتصادي و پولی کشور بود به ناگهان در اثر گروگان  ست ایانباشته شده و قسمت اعظم آن پشتوانه س

کشته شده و سپس   شتري قوي، ابتدا به دست الشخورها ری و توانا نظقیي و نداشتن سرپرستی الریگ
شتر گوشت وي بودند که براي یب سعی در جدا کردن و بردن هر چه هر کدام از آن الشخورها

   :دیي باقی نمی گذارند، توجه کنزیاي جز استخوان و امعاء و احشا چ صاحب اصلی آن حصه 
 بارها اعالم کرده بود که یئ و آزادي گروگان ها، دولت آقاي رجاری الجزاهینایقبل از امضاي ب

ما «  و95رد دالر سپرده بگذاردایلیم24ان ریاي اهییجمع دارا  براي دیا باکیبراي آزادي گروگانها آمر
 و با 96» .میمی کش ون ری از حلقومش بمیان بزرگ طلب دارطیکی را که از شدیآن مقدار قطعات 
 المللی را نیرهاي بای که تمام معیبي اصال ً حرکتی بود، انقالریا و گروگان گکیاشغال سفارت  آمر

    97» .تخیبهم ر
  

 که گروگانها آزاد شدند و قرارداد 1981 هی ژانو20 برابر 59 اه می د29 خیاما در تار
 به زی مقدار ننیاا کرد و دی پلیرد تقلایلیم10/ 5  ان به حدود ری هاي ایی، دارادی به امضاء رسریالجزا

   : شدمی تقسریچهار حصه مختلف به شرح ز
 
 

   : می شودمی به چند دسته تقس به مجلسریان حسب گزارش نخست وزری اییدارا
   رد دالر ایلی م2/  5 به مبلغ   )شامل طال و اوراق بها دار(  سپرده هاي نزد بانک فدرال رزرو -1« 
   رد دالرایلی م8/4به مبلغ      ییاکی بانکهاي آمرییان نزد شعب اروپاری هاي ایئ دارا-2 
  رد دالرایلی م2/2 مبلغ به    اکی در آمرییاکی هاي نزد شعب بانکهاي آمریئ دارا-3 
  » رد دالرایلی م4 تا 1 نیا بکیا و خارج از آمرکیر در آمرگی هاي دیئ دارا-4 
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ان با بهره متعلقه دلخواه ریهاي ا یئدارا از2و1 قلم هاي ری الجزاهینایبر اساس توافق و امضاي ب
 در بانک ری مرکزي الجزاه اي بنام بانکعیحساب ود رد دالر به ایلی م7/ 5  5 9 مبلغ به  هاییاکیآمر

ان خارج ریاز ا  و سالم و با سالم و صلوات حیمرکزي انگلستان افتتاح شد و زمانی که گروگانها صح
 مبلغ نیا کی قرار گرفت اما همزمان و بطور اتوماتریر بانک مرکزي الجزاایشدند مبلغ فوق در اخت

   :دی گردزیبه سه حساب مختلف وار  و میبه سه حصه تقس
ان ری دولت اییاکیه اي بابت پرداخت بدهی هاي سندعیرد آن به حساب ودایلی م668/3 مبلغ -الف

 حیر فدرال رزرو قرار گرفت و همچنان که قبال ً توضایاخت  ها در ییاکی آمرری ها و غییاکیبه آمر
 نیاز چندمانده پس  یرد باقایلی م168 و مبلغ دی گردعیاها توضکی سندنیرد آن بایلی م 3 / 5 داده شد 

   .ان قرار گرفتریر اایسال در اخت
ر آن به حساب امانی جهت پرداخت مبالغ مورد اختالف سپرده ها گیرد دالر دایلی م418/1 مبلغ -ب

ان ری ها که از سوي دستگاههاي دولتی اییاکیها و مطالبات آمر در بانک مرکزي انگلستان براي وام 
   .کرده پرداخته شود نی مطالبات را تضمنیاگرفته شده و دولت 

رد دالر می شود بعد از آزادي گروگانها ایلی م869/2رد دالر که ایلی م7/ 5  5 9 مبلغ باقی مانده از -ج
 ارزي در همان وهله اول از ریرد دالر از ذخاایلی م 5 /086مبلغ  . دی گردزیان وارریبه حساب دولت ا

ت داوران در ئیسرپرست ه حسب مصاحبه ن دراز ای سالبیو بعد از قر. دیان خارج گردریدست ا
ن دالر به وی مل168+50   =218 الف و ب همچنان که قبال ً گفته شد جمعا ً مبلغ فیالهه از دو رد

   .پرداخته شد ان باز ریا
 وجود لیدل«به ری طبق گزارش نخست وز4و 3نی رقم هاي عیان ری هاي ایی داراریاز بابت سا
ه خاص که عیی به حساب ودمیهر مبلغ که آزاد شود ن ا، کیك آمر در خا» دادگاه هافیقاحکام تو

رد تجاوز کرد ایلیم  کی حساب از نیابد و زمانی که ایدر بانک مرکزي هلند افتتاح شده انتقال می 
   . خواهد شدزیان وارریمازاد به حساب ا

 ییاکیرنی حساب سوم که در بانک مرکزي هلند است صرف پرداخت طلب هاي آمعی ریه اخعیود
   .حکم صادر شده است خواهد شد ان شی براتیان داوري حکمویها که در د

 نیا رین دالر کمتر نباشد و در غوی مل500  حساب از نیاان موافقت کرده که موجودي ریدولت ا
 دعاوي هیزمانی که کل. ن برساندوی مل500 موجودي را به   حساب نیا کردن پول به زیصورت با وار

   .دیان پرداخت خواهد گردریمانده حساب به ا ،فتاین ایپا
  

کرد دولت ه مجلس در پاسخ به انتقاد به عمل در گزارش خود بری نخست وزیئآقاي رجا
 7/2رد دالر بوده و دولت تنها موفق به باز گرداندن ایلیم14  ا بالغ بر کیان در آمرری هاي اییکه دارا

   :دیه است می گودیرد آن گردایلیم
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بانک . ی استنی رقم تخمکیرد دالر ایلی م14 که اوال ً مبلغ میی بگودی انتقاد بانیاه در پاسخ ب« 
رد دالر می ایلی م11 به کیي نزدزی را چییاکیهاي آمر مرکزي رقم سپرده هاي موجود در بانک 

ز ش ایب بانک ها نیب و . دریرد دالر را می پذایلی م9/ 5  به کیداند و حال آنکه طرف مقابل رقمی نزد
 4 ر بانک مرکزي رقمی حدودگی هاي دییدر مورد دارا. رد اختالف حساب وجود داردایلی م1/ 5 
 کیش از یبي زی ندارد، ارائه می دهد و طرف مقابل چقیکه آمار دقنیابر   دیرد دالر با تأکایلیم
   ».تسی نقی کرده است که باز رقم دقییرد دالر شناساایلیم

 حکمی است ری مدافع حقوق کشور باشد، نظدیت باقیحق که در ریاوال ً لحن نخست وز
 را هیکوشش می کند هر چه زود تر سر و ته قض که ) اکینی آمرعی( بانک مرکزي و طرف مقابل نیب

   .له دهدصیا فکیبهم آورد و مسئله را به نفع آمر
 و طرف »ندرد می داایلیم11 به کیي نزدزیچ«ا ً وقتی بانک مرکزي رقم موجودي سپرده ها را ینثا

رد اختالف حساب ایلیم1/ 5 ها  بانکنیو ب «. دریرد دالر می پذایلیم  9/ 5  به کیا نزدکینی آمرعیمقابل 
رد دالر ارائه می دهد و ایلیم  4ر بانک مرکزي رقم حدود گی هاي دییوجود دارد و در مورد دارا

ته شما رقم بانک مرکزي در به گف.  کرده استییرد دالر شناساایلی م1 ش ازیبا کیطرف مقابل آمر
 ارائه قی کدام از دو طرف رقم دقچی ها که باز هم به گفته شما هییاکیمورد با رقم آمر  دو نیهم

 که بانک دیدیفته و از خود نپرسریآنها را پذ رد دالر اختالف دارد، چرا رقم ایلی م4/ 5 نداده اند، 
و  ست بر اساس داده ها و اطالعات موجود تم پولی و بانکی کشور اسیمرکزي که قاعدتا ً حافظ س

که مسئله روشن شود و حساب و کتابها نیابررسی کارشناسانه ارقام را به شما ارائه داده است، قبل از 
ن باشد و شما آنرا ایائکیی بدست آمرچی و قشی شد که رمیتنظ مشخص گردد، قرارداد به نحوي 

   .دیامضاء کرد
 که دی فوري به مسئله خاتمه داده شود چرا اجازه نداددیمی خواسترهرچه زود تثالثا ً به فرض که 

ري که حافظ منافع کشور گیقرارداد را به نحو د  امر در بحث و گفتگو شرکت کنند و نیصصخمت
ي زیعز ن مهندس بهزاد نبوي و ایآقا.  کنندمیان بتواند از حقوق خود دفاع کند تنظریباشد و ا

 دو نیه اقتصادي و حقوقی چه سر رشته اي داشتند؟ شما در همدیچیپگونه مسائل نیادر ) دانشجو(
که در نیانظر به . دی کرده اری ها سرازییاکی آمربیثروت ملت را به ج رد دالر ایلی م4/ 5 مورد حدود 
هاي مختلف بررسی و قبل از ویسنار ات وي موارد و حی کل بانک مرکزي و توضسینامه هاي رئ

ر به آن خواهم گیخطرات ناشی از امضاي آن گوشزد شده و در فصل د ری الجزاهینایامضاي ب
طرفه آزاد کی قراردادي گروگانها چی مسئله که اگر بدون امضاي هنیاجا با طرح نیاپرداخت، در  

   . بخش خاتمه می دهمنیا ، چه اتفاقی می افتاد؟ به شدندمی 
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  طرفه گروگانهاکیآزادي 

 می زد، حداقل ییاکیه آزادي گروگانهاي آمرطرفه دست بکیدر صورتی که دولت 
ان که با محاسبه ری هاي ایی دارا2و1هاي   بود که رقم نیااتفاقی که به لحاظ اقتصادي می افتاد 

 لیبدل ست جمهوري ایرد دالر بود و تنها علت مسدود بودن آن حکم انسداد رایلی م8بهره آن بالغ بر 
 چی هفیه که دو رقم فوق در توقژیاشته می شد و بو بود بردییاکی آمر52 به گروگان داشتن 

  و 98حتی طبق نظر کارشناسان و حقوق دانان بانک مرکزي ا نبود و کیدادگاهی از دادگاه هاي آمر
 تیاصل دفاع از مصون  و به موجب 99ییا کی و آمریی کشورهاي اروپانیر و قوانگی دنیمتخصص

بعد از 100ا،کی در دادگاه هاي آمرنیارهاي تأم و حساس قرقی دقتیدولتی و معلوم نبودن ماه
ا ً مخارج ین ثا101. دادگاه ها حتمی بودریان در دادگاه لندن و ساریوزي اریپ آزادي گروگانها 

   . ان برداشته می شدری داوري الهه از گردن انیسنگ
ساب و کتاب بود گی و حدیان راه باز و در هر زمانی قابل رسری هاي اییً در مورد مابقی دارا:ثالثا 

 متعهد و اسالمی و حتی بعضی از کشور ریهمراهی کشور هاي غ ان ری هاي ایئو براي آزادي دارا
 قرار گرفته و قیگی دقدیرس ان مورد ری بدهی هاي واقعی ا: را به همراه داشت رابعا ًییهاي اروپا

 ریگر قرارداد الجزا، پرداخت می شد و ادیحسابرسی می شد و آنچه واقعا ً بدهی محسوب می گرد
 تی صاحب تابعچی قراردادهاي الحاقی امضاء نمی شد، هری و تبصره آن و ساتیحکم و قبول 

تی سیداشته باشد و اگر هم ادعا می داشت می با  ییان ادعاریمضاعفی نمی توانست نسبت به اموال ا
و  ان ری انیهاي ب حل و فصل دعاوي قراردادنیاان مراجعه کند و عالوه بر ریبه دادگاه هاي ا

 که طبق قراردادها، در صورت بروز اختالف، ییاکی آمرری و غییاکیکمپانی ها و شرکت هاي آمر
 تفاوت باقی یب نی در مورد انتخاب قوانای و 102 شناخته تیرسم ان را به ریبراي حل اختالف قانون ا

   .ان بودریگی حل اختالف دادگاه هاي ادی مرجع رس103،مانده بود
ان ریطرفه گروگانها به لحاظ معنوي براي اکیی که از آزادي جی نتا، مثبت اقتصاديجیه بر نتاعالو
ن جلب ایانری انقالب و اتی متعهد را به معنوریاسالمی و غ  کشورهاي ،نایمی آورد، توجه جهان ببار

 براي سال گذشته  25ان در ریا در اکیظه اي دخالت آمرکه تا حدود قابل مالحنیاطرفه . می کرد
 نفر از گروگانها و طبق اسناد و مدارك ارائه شده 7-3ن روشن شده بود و با وجودي که ایجهان

ا براي آزادي کی و آمر 104 جاسوسی بودندنی و مأمورایسازمان س موجود در سفارت، عضو 
ه و در افکار عمومی جهان دیگرد ت نظامی دست زده که مواجه با شکست ایگروگانهاي خود به عمل

ان اعالم می کرد که به خاطر آرامش ری و حالتی اگر دولت اطی شرانی چنکیدر . فتضح شده بودم
 المللی و نی بیی صلح جهانی و تنش زدانین و بخاطر تأمای جهانریا و ساکین به ملت آمردیبخش 

، اثر می و شرطی آزاد می کندی قچیگروگانها را بدون ه ، نیمبر رحمت العالمایرأفت و عطوفت پ
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ا کیآمر عمال ً  دگار می گذاشت ایان و انقالب در جهان از خود بری عمل براي انیاجاودانه اي که 
ان را آزاد کند بلکه ری هاي اییدر برابر آن ناتوان و مستأصل می گشت که نه تنها مجبور بود دارا

 ملت نیابر ان سرزده بود، در براری خواهی که از ملت و دولت اریخ  آزاد منشی و نیادر برابر 
   . فرود می آوردمیبزرگ سر تعظ
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   فصل نهم 

  
  قیوي کارشناسی الریزي از نای نیب ایفقدان و 

 »الت متحدهای ا-انریان داوري اوید«ست خارجی مقاله اي تحت عنوان ایدر مجله س
ده و آقاي بهزاد نبوي در دفاع از  در آمریتحر ه شده، به رشته دی به نقد کشری الجزاهینایکه در آن ب

کرده  ا دی، انتشار پ1370 زی همان مجله پائ4و 3خود پاسخی مشروح به آن نقد داده که در شماره 
   : پاسخ خود متذکر می شودکیآقاي نبوي در قسمتی از بند . است

 از  علنی مجلس شوراي اسالمی، پسریدر گزارشی که به جلسه رسمی و غاو خصوصبنده بارها « 
اوضاع و احوال کشور در طول دوره مذاکرات فشرده در مورد   کرد، می تقدری الجزاهینایامضاي ب

ك باز قصد وارد ریه سکیزمان ك ها در ری سطی را به شراهینایحل و فصل مسئله گروگانها تا امضاي ب
 حی تشره حبس می شود،نی می کند و در آن لحظات نفس همه در سریکردن سر خود به دهان باز ش

   1».است کرده 
اوال ً بر شما است که به . دی رفته اری به حساب آورده و بدهان باز شریا را شکین روشن آمرای بنیابا 

 و کارمندان سفارتش را به دی بازي می کردری با دم شلیدل  که به چه دی دهحیان توضریملت ا
ان داده شد، ریکه به ا      ر سودمنديایهاي بسشنهادیپغم ری روز آنها را عل444گروگان گرفته و مدت 

 پرده بر می زی مطلب درونی شما نکین فوق از ای؟ بدی شرکاء مانع آزادي آنها شدریدسته شما و سا
 می کند و نفس همه ریك باز قصد وارد کردن سر خود به دهان باز شریوقتی س که نیادارد و آن 

 ریت و شبه شسی واقعی نری شنیاداند که  می ك باز ریه حبس می شود سنیتماشاگران از ترس در س
داد   جسارتی را به خود نمی نیاست که به دهان باز او می رود و اال در عالم واقع هرگز جرئت چن

ان و نی که با اطمدی به نحوي عمل کرده باشریتی با آن شسیك باز باری شما در نقش سنیابنا بر 
 در دو ری شما از شتیان و مصوننی اطمنیا. دیرفته ا ریباز ش  از خطرات و صدمات بدهان تیمصون

   .عامل نهفته است
ته کی از شما خواسته و به شما دری آن هر چه را که شمیته شده و تمام ضماکی دهینای با امضاي ب-1 

    2.دیکرده، آن را امضاء کرده ا
تاتوري به کی حکومت دتیب و تثآینده به شما داده، مطمئن از ریانی که شنی با قرار و مدار و اطم-2 

    3.دی پرداخته انیقلع و قمع همه مخالف
   :دی اشاره می کن2 پاسخ خود به نکته 2ا و اشاره در بند می و با امی مستقریو شما خود غ

 عیمع الوصف، وقتی خواست امام راحل و نظام جمهوري اسالمی را براي حل و فصل سر... « 
، با تمام توان در راه اجراي مصوبه میاسالمی درك کرد ي ي مجلس شوراشنهادیپه ویموضوع به ش
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 می کین ، چرا می گذاري کردهی راه سرمانیامجلس تالش کرده و حتی از آبروي دولت در 
 بود، ولی آزاد کردن آنها به زی عمل افتخار آمکی ییاکیي جاسوسان آمرری که گروگان گمیدانست

نست براي اقدام کنندگان افتخاري به ارمغان آورد، تنها نمی توا ی نه طیهر شکل و تحت هر شرا
،به ری و حقیئ رجادیشه می به دولت ای پنی خواهد شد و با علم به چنزیبلکه منشأ اتهامات فراوان ن

 نی که اگر ما داوطلب چنمی ورطه هولناك نهاده و می دانستنیا باطنی خود، پاي در لیرغم م
حل باقی مانده و حتی خطرات بعدي انقالب و کشور نیالاست ماجرا به صورت   ممکن میکاري نشو

ست ایي در زمان رریماجراي گروگان گ که اگر  ام هدیه رسجی نتنیاامروز بنده به .  کنددیرا تهد
کند  ا همان برخوردي که امروز با عراق می کی نبود که آمردی بعچیجمهوري کارتر حل نمی شد، ه

   4».ی بکندان با جمهوري اسالمگیدر زمامداري ر
ي جز زی کننده براي انقالب و کشور به زعم آقاي نبوي چدیبه نظر من آن عامل تهد
 که دی می دانسته اکیخواهان نبوده است و ن ن و جمهوري ایانگیفاش شدن قرار و مدار پنهانی با ر

 با حل دیخواسته ا قدرتتان خارج می شود و به حساب خوددی از زی همه چ،در صورت فاش شدن
ري در کار بود گی کدام مسئله دنیا از ری به غ،دیمانع از افشاي قرار و مدار پنهانی شو، مسئله  عیرس

 نه تنها، دیر داشتای روز که گروگانها را در اخت400ش از یبکه  ست جمهوري کارتر ایکه در زمان ر
 ها بعد از دیهمه تهد  و برکت و انقالب دوم بود بلکه ریي به حساب نمی آمد و همه اش خدیتهد

ا به کیست جمهوري آمرای آزادي گروگانها را تا انتخابات رطیکه مجلس با تعللهاي عمدي شرانیا
ان گی حد از رنیا اگر شما تا ؟ست جمهوري انتخاب شد، بوجود آمدایان به رگیر  انداخت و ریتأخ

 تا دیي گروگانها شدا، مانع آزادکیجمهوري آمر ست ای چرا قبل از انتخابات ردیترس و واهمه داشت
و ملت   بزند؟ و اگر شما با خود هیست جمهوري تکایان بر کرسی رگیکارتر انتخابات را ببازد و ر

ي در زمان ری که اگر ماجراي گروگان گدیه ادیه رسجی نتنیا و اگر امروز به دیان صادق هستریا
ردي را که امروز با عراق ا همان برخوکی نبود که آمردی بعچیشد ه ست جمهوري کارتر حل نمی ایر

 پس چرا دیتصور می کرد  نیان با جمهوري اسالمی می کرد، اگر چنگیمی کند، در زمامداري ر
ي در مقام مقابله ری در گزارش به مجلس در مورد حل مسئله گروگان گیئآن روز شما و آقاي رجا

و ... « دین آوردایصحبت به مدگان نیاا براي نمکیه فشار بر آمرلیا از دارا بودن وسکیآمر با دولت 
 و شما در  5 »  اساس استیب میا ندارکیفشار بر آمر ه اي براي اعمال لیر وسگیکه تصور شود ما دنیا

، آن دینمی دانست  آن روز صالح دیر داشتایه فشاري را که در اختلی مطلب خود وس18پاورقی شماره 
ن مسلمان لبنان بابت ویان اعتباري که انقالبزیم«: دی، امروز آن را آشکار می سازدیرا آشکار ساز

 یئ رجادی ادعاي شهدی خواهند گرفت، موای گرفته و یی و اروپاییاکیآمر ي اتباع ریگروگانگ
   6».است

ي و ترور است و خود ریران گروگان گگیا و دکیه اعمال فشار شما بر آمرلی وسنیابنابر
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 و انقالب خود را دیران مسلط شوگیملت خود و د  بر دی برنامه می خواهنیا که با دیاعتراف می کن
ي که ریناپذ  به خسارت جبران ییآقاي نبوي براي فرار از پاسخگو. دیبه تمام مردم جهان صادر کن

   :دیان وارد شده است می گوری به اریي و امضاي قرار داد الجزاری گروگان گهیاز ناح
ته خی، وضع اداري مملکت در هم رریا الجزهینای و امضاي ببی متأسفانه در طول مذاکرات، تصو-3« 

ه ک یئوزارتخانه هاي خارجه و دارا. ر نبودسیوي کارشناسی قوي مرین و دسترسی به اطالعات الزم و 
تهادي شیان پریبنی صدر با وز  مخالفت لیا کنند، به دلفی نقش را در مذاکرات انیت بزرگترسیمی با

سئوالن و کارشناسان هر دو وزارتخانه در حد توان کمکهاي  بودند، گرچه مری فاقد وزیی رجادیشه
أ از کنترل بیبانک مرکزي، تحت سرپرستی علی رضا نوبري که تقر. ه کردندنی زمنیادر  نی ایشا

 امکان ادامه  ًد، اصوالکاردان و فداکار آن نبو دولت خارج بوده و اگر همکاري فردي اعضاي 
امکانات   کارشناسی فاقد می الملل، تنی کارشناسان حقوق باز نظر وجود. مذاکرات فراهم نمی شد

 ضعف فوق االشعار، بعضی لیکافی بود و به رقم همکاري توأم با فداکاري حقوق دانان جوان به دل
رفت و بعد ها به گانی قرار ری مذاکره کننده امی کمتر مورد توجه ت»مضاعف  تیتابع«، ریاز مسائل نظ

ي هاي فراوان واقع شد به طور ریگ تمام مسائل، اسباب دردسر و خرده ی نی بشیعلت عدم امکان پ
 کیانی می کرد، از شمار انگشتان بیي مذاکرات را پشتری کارشناسی که در نخست وزمیکلی، ت
 در حالی بود که طرف مقابل فقط دهها کارشناس به همراه وارن نیاتجاوز نمی کرد و  دست 

   7». مستقر کرده بودریطول مذاکرات، در الجزا ا در کی آمر خارجه وقتریتوفر، معاون وزسیکر
 ما فاقد دی متصور است که آقاي نبوي بگونیای بزرگتر از نیان توهریته اخیبراي ملت فره

من قصد ندارم که متخصصان، . می المللی بوده انیبرجسته ب کارشناس، متخصص و حقوقدان مبرز و 
 فهرست کنم که ریالجزا  هینایان را در زمان امضاي بریلمللی ا انیکارشناسان و حقوقدانان برجسته ب

   . مقال خارج استنیافهرست کردن آن از حوصله 
- کارشناسان، حقوقدانان و متخصصان با تجربه کهمی عظلیت که نداند خسیاما ک

 ندانم  به آنها ونی بر اثر توه-گفتن ندارد ز به ایه هاي علمی و تخصصی ننیدرخشش آنها در تمام زم
 نعمت باد آوره استقبال نیا از زیند و آنها ندیر غرب گردایتاتوري، راهی دکیکاري ها و استقرار د

 است که چرا با وجود همه نوع امکانات فنی، اقتصادي و حقوقی نیاسئوال اساسی . کرده اند 
اري از دست بدامن چند حقوقدان جوان ع  و بقول خود دی بهره نگرفت از آنهاموجود در کشور

 کی  کارشناسی شما از انگشتان می و حتی تدیی زدمی کار عظنیه چننیتجربه و تخصص الزم در زم
 که دی می دانکی طرف مقابل از همه نوع امکانات برخوردار بود؟ نسدست تجاوز نمی کرد و به عک

که ی میت و به قصد سرپوش گذاشتن به خسارت عظسیش نیبدروغی   بهانه اي نیعنوان کردن چن
 کارشناسی و تخصصی مینبود ت علت اصلی .  می باشددیان وارد کرده اریبر اثر امضاي قرار داد به ا

 هاي میز به کارشناس، متخصص و تای نریته شده الجزاکی است که قرارداد دنیا ،ت، علت اصلیسین
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   . نداشت مجرب 
ز به ای نآنهاي ت، امضاسیان کم سابقه نری کشور اخی در تاریی قراردادهانیامضاي چن

 قرارداد نفت در زمان رضا شاه و بدست تقی زاده دیالدوله، تجد قرارداد وثوق » آلت فعل دارد«
 نیا کدام از چیدر ه  »من آلت فعل بودم« وقت که بعد در مجلس اعتراف کرد که یئ داراریوز

ارشناسی دارد که  مجرب و کمیز به تایز نبوده است قراردادها زمانی نایقراردادها، کارشناسی ن
خود را در برابر خارجی ها حفاظت کنند وقتی شما ملت منافع ملی و حقوق  ن بخواهند ایمتصد

نکشد، ممکن است ناچار به اتخاذ  ت که شده کار به بن بست می به هر قمیاگر بخواه«: دیخود معترف
    8».تسی که مطلوبمان نمیمواضعی شو

ر مثل گید «:دی، پاسخ می داددی مسئله را چگونه حل کرده می شود کهدیو بعد وقتی از شما پرس
ز به ای حالتی ننی چنکیدر  9 ،».میچقدر نگرفت  و می که چقدر گرفتدیدازنیکاسب ها چرتکه ن

 ییآقاي دکتر موال. ت و با وجود آلت فعل مسئله حل می شودسی فنی نمیکارشناس، متخصص و ت
ه بوده است و تا حدي که در  جو سانسور و خفقان حقوقدانان دفتر خدمات در اله که خود جزو 

اما قسمت عمده «: دیکارشناسی می گو  میر بوده در پاسخ به آقاي نبوي در مورد نبود تسیان مریا
انی ریا صالح اده از کارشناسان و حقوقدانان ذیی و عدم استفتیریا به ضعف هاي مدهی کاستنیااي از 

    10».بر می گردد
عی است یبط. وي کارشناس و حقوقدان با تجربهری و نه ندیکار و آلت فعل می گشتشما به دنبال هم

و حاضر نبود که  تجربه وطن خواه، آلت فعل شما نمی شد که متخصص، کارشناس و حقوقدان با 
   .چشم بسته به اوامر و نواحی شما صحه بگذارد

سی به نفع ایکه تابع مسائل س( کشور نسبتأ آزادي بانک مرکزي آلت فعل و کارگزار دولت چیدر ه
کننده مسائل بانکی و پولی و حافظ منابع پولی کشور و   می بلکه تنظ،تسی ن) خود هستندتیحاکم

همکاري و  تم پولی، بانکی کشور و امانتداري با دولت سیمستقل از دولت است که در حفظ س
   .هماهنگی دارد

ه مسائل کارشناسی و نیان در زمریرکزي ا کل بانک مسیکه نامه هاي آقاي نوبري رئنیانظر به 
 است، مرا از اظهار نظرهر گونه حی روشن و صرریالجزا همکاري با دولت در رابطه با قرارداد 

   .ی معاف می داردحیتوض
  

  مکاتبات بانک مرکزي با دولت
ان، قبل از آزادي گروگانها و امضاي ری کل بانک مرکزي وقت اسیآقاي نوبري رئ

 اقتصادي نیا و خارج از آن و مسائل فی مابکیآمر  هاي کشور در یئ در رابطه با داراریقرارداد الجزا
مفصل با توجه به  ، مکالمات و مکاتباتی داشته که در آنها مشروح و 59  /27/10 و 24/10/59 خیدر تار
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و . امکانات کارشناسی و فنی، راه حلهاي موافق با منافع کشور و هشدار هاي الزم داده شده است
 ارزي کشور ری و ذخایئان و به هدر ندادن داراریخواستن در حفظ منابع ا براي استمداد و کمک 

 منضمات الزم براي مجلس شوراي ریسا  و ریطی نامه اي مشروح همراه با فتوکپی نامه به نخست وز
سانسور   غیشامل ت... ست جمهوري و ای گزارشات و نامه هاي رری نظزیاسالمی ارسال کرده که آنها ن

   . دیمجلس گرد
  

    نامه اول
   بسمه تعالی « 
  انری دولت جمهوري اسالمی اری نخست وزیئبرادر محترم جناب آقاي محمد علی رجا

ه مورخ /3090تلفنگرام و نامه شماره وریمحترم و پرادر آن ب59 /18/10 مورخ 47324عطف به شماره 
 ریصبح امروز، گزارش اقدامات بانک و تصو)  24/10/1359(ه /3097شماره   و تلگفنگرام 23/10/1359

   . دی مقتضی را می نمامیتصم ه و تقاضاي اتخاذ دیکلی از مسائل را باستحضار رسان
دگان بانک نیاان و نمری در اجراي دستور آنجناب مندرج در نامه عطفی فوق الذکر، به وکالي ا- 

فت نظرات بانکهاي ای صرفا ً بمنظور درییاکیبانکهاي آمر ان دستور داده شد با وکالي ریمرکزي ا
جلسات از روز   نیا.  بانک برسانندنیا اطالع ه داده و نظرات آنان را بلیتشک جلساتی ییاکیآمر
 می ریا بشرح زکیفت شده از وکالي بانکهاي آمرایخالصه اهم نظرات در.  شدلیتشک ببعد 59 /18/10

 در مورد مذاکرات داده نشده بود لذا حی اجازه صرانریچون به بانک مرکزي ا ی است هیبد. باشد
 و انعکاس آن ییاکینظرات بانکهاي آمر ان محدود به استماع ری بانک مرکزي انمایندهر وکال و ایاخت
   . ان بوده استریبه ا

  ییاکی مورد درخواست بانکهاي آمرطی شرا-1 
 از آزادي گروگانها شعب الت متحده، ولی قبلای جمهوري اسی رئیئ با صدور دستور اجرا-1 

 ریه اي بنام بانک مرکزي الجزاژیان را به حساب وریا  سپرده هاي هیا کلکیخارجی بانک هاي آمر
رد دالر ایلیم   5  تا 4/ 5 در بانک مرکزي انگلستان منتقل می کنند کل مبلغ قابل انتقال به حدود 

   .دیخواهد رس
 نیا دستور پرداختی صادر خواهد کرد و بر اساس انری پس از آزادي گروگانها بانک مرکزي ا-2 

 وامهاي هیه مبلغی را که براي به روز آوردن کلژیحساب و دستور بانک مرکزي انگلستان از محل 
کل مبلغ . نمود ا منتقل خواهد کیان کافی باشد به بانکهاي آمرری اییاکی سندری و غییاکیسند

 پس از کنترل قیارقام دق.  زده می شودنیمرد دالر تخایلی م1 منظور حدود نیپرداختی بد
 ارقام را بانکها هنوز نیاو . ان اعالم خواهد شدریبانک مرکزي ا  توسط ییاکیمحاسبات بانکهاي آمر

   . ر ما قرار نداده اندایدر اخت
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 بانک کی را که حد اقل ییاکی و وامهاي سندییاکی وامهاي آمرهیان کلری بانک مرکزي ا-3 
در روزهاي نخست لغت وام بطور عام .  خواهد کردنیتضم ها مشارکت داشته باشند،  در آنییاکیآمر

  لغت عامزیان نریا ا به دولت کیکه در متن ارائه شده توسط آمرنیامطرح می شد و علی رغم 
 شرکت هی نظر مشترکی که کلزیان و نریعی بانک مرکزي ایب بکار رفته بود، نظر ط»انریوامهاي ا«

وام « منظور عبارت ا ًت بود که قاعدنیاه بودند، بر دیي بدان رسرینخست وز  کنندگان جلسات
مؤسسات دولتی، بانک ها و مؤسسات  ش شده است، وامهاي دولت، نی که درخواست تضم»انریا

   .وابسته به دولت بوده است
ان براي اجراي دستور ریي، بانک مرکزي اریت مستقر در نخست وزئی استنباط هنیابر اساس 

 میوز طی تلفنگرام و نامه اي تقدری کرد و صبح دهیرا ته  آنجناب متن ماده واحده الزمه 59  /18/10
   .اسالمی عرضه گردد ، به مجلس شوراي دی دادصیه به مصلحت تشخکیآن جناب نمود که درصورت

تن ان گرفته شد و با وصول مریوز بعد از ظهر با وکالي بانک مرکزي اری که دیی در تماسها-4 
 شده و توسط وکال به بانک می تنظییاکیبانکهاي آمر  که توسط یی صفحه اي موافقتنامه نیچند

ان ریمرکزي ا ه است و با وصول تلکس هاي امروز صبح وکالي بانک دیان منعکس گردریمرکزي ا
 است یی وامهاهی کلییاکیان محرز شده است که منظور بانک هاي آمرریر براي بانک مرکزي اگید

 به بخش خصوصی ای وامها به دولت و مؤسسات دولتی و نیاکه نیااعم از  ان داده شده، ریبه اکه 
 می شود زیانی نریهاي خصوصی ا انی و شرکت ری شرط شامل وام هاي افراد انیانی عی. بوده است

 شرکتهاي استفاده کننده ایندگان در حال حاظر فراري بوده و ریکه در مواردي ممکن است وام گ
ه با سیگونه وامها در مقانیا حجم ف شده باشند، هرچند ممکن است عمال ً متوقایورشکست و   وام از

   .کل مبلغ مورد بحث قابل توجه نباشد
 نینی گذشته از نفس عمل که چنعی. فتای ریی مسئله به کلی تغری قرار امروز صبح تصونیبد

 زی شرکت هاي ورشکسته ناین و ایفرارشامل بدهی  اتی که احتماال ً همچنان که ذکر گشت، نیتضم
رهنمود و  ت، و از طرف آن جناب سی نهی قابل توجان اصوال ًریمی شود براي انقالب اسالمی ا

ان ری براي بانک مرکزي ازیدر قانون پولی و بانکی کشور ن. باره صادر نشده بود نیادستوري در 
ی نشده است و لذا امروز نی بشی بدهی هاي بخش خصوصی پنیتضم راتی در مورد ای اختنیچن

 می بانک، از تقدنیا دولت به میتصم صبح طی تلگرام و نامه اي از آن جناب درخواست شد تا ابالغ 
 نیا بدهی دولت و مؤسسات دولتی بود و بنا بر نیماده واحده فوق الذکر که فقط مربوط به تضم

 . دنیاوع نمی کرد، خودداري فرمپاسخگوي مسائل مطروحه نمی توانست باشد و کمکی به حل موض 
 نشان می دهد که ضمانت بانک مرکزي ییاکی متن ضمانت نامه واصله از بانک هاي آمرا ً مضاف- 5 
ا مسائل ری است زهی قابل توجری غزی نتی از نظر ماهدیاستحضار رس  به ا ًان عالوه بر آنچه که فوقریا

   : گنجانده شده استییاکیآمر طرف بانکهاي  در متن ضمانتنامه از ریمتعددي از جمله موارد ز
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 مراجعه قبلی به بدهکار اصلی جهت وصول و نی پرداخت خواهد بود نه تضمنیضمانت فوق تضم - 
 موردي حق چی تمام قراردادها را اداره کند و در ها ً رأسدیبا  بانک نیا بی ترتنیبد. حواله اقساط

در رأس موعد از  بلکه . بدهکاران اصلی باشدفت دستور پرداخت از اینخواهد داشت منتظر در
لی آن از بدهکاران ایوجوه خود متعهد به حواله اقساط خواهد بود و سپس نسبت به وصول معادل ر

   . اقدام خواهد کرد
 قسطی را به علت مسائل ناشی از چی کند که هنی تضمدیان باری متن بانک مرکزي انیا در - 

   .دازدنی نریات مقررات ارزي به تأخرییتغ
گی در دی اموال قبل از رسفی از توقتی خود را که ناظر به معافتی مصوندیان باری بانک مرکزي ا- 

.  شناخته شده است از خود سلب کندتیبه رسمجهان قانونا ً  و در اکثر کشورهاي دادگاه است
 دادگاهها به حقوقی در ي هاي ریان بدون درگری اموال بانک مرکزي انی و تأمفی توقبی ترتنیبد

 از آن ای عمومی که بانک هاي مرکزي دنتیعی مصونیبز طایو امت. ر خواهد شدسیآسانی م
   . خواهد رفتنیان از بریبانک مرکزي ا برخوردارند در مورد 

 می کند و نی تمکسیان به محاکم انگلری، بانک مرکزي اییاکیي بانکهاي آمرشنهادیپ طبق متن - 
   . خواهد شدری و تفسریتعب  انگلستان نیانخود ضمانت نامه هم با قو

    قابل برگشت خواهد بودری مشروط و غری غناری ضمانت بانک مرکزي ا- 
ي بانک هاي شنهادیپان اطالعات واصله و بخصوص متن ری عالوه بر ضمانت بانک مرکزي ا-6 

مبنی بر ان ریخواستار تعهد دولت جمهوري اسالمی ا  بانک ها نیا روشن کرد که ییاکیآمر
 تعهد نامه طیشرا ان هستند از اهم ریات بانک مرکزي انی تضمزی وامها و نهیپرداخت بموقع اقساط کل

   : استریدولت موارد ز
   .دی نمانی تمکسی به محاکمه انگلدیان باری دولت جمهوري اسالمی ا- 
   . بعمل خواهد آمدسی کشور انگلنی تعهد نامه دولت تحت قوانری و تعبری تفس- 
 هاي اموال متعلق خود را از خود تی و مصونشی خوآینده هاي حال و تی مصوندی دولت با- 

   .دیسلب نما
 به دیان باری، بانک مرکزي اییاکی اطالعات واصله روشن می کنند که بنا بر نظر بانکهاي آمر-7 

 یبانک ثالث  بکیمضاف بر آنچه در فوق آمد، مبلغی به دالر نزد   تعهدات آتی خود، نیمنظور تضم
ی سی بانک بانکی انگلنیاکه   خود را ابراز داشته است حی ترجییاکیطرف آمر. دی نماعیطرف تود

   .باشد
 هی به حدي باشد که در هر آن تعهدات پرداختی کلدی مبلغ بانیابانک ها اعالم داشته بودند که 

 موکول به  سالها ظاهرا ًنیا توافق بر تعداد. دینما  نی هاي چند سال بعد تأمدیوامها را تا سر رس
 یی سپرده ییاکی اطالع حاکی است که بانک هاي آمرنی شده بود ولی آخرنیمذاکره فی ماب
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 نیاد که بنابر نیااب می نمجیان را اریفتی اای وامهاي درهیمعادل حداقل دو سال اصل و بهره کل 
   .رد دالر برآورد شده استایلی م4/2رقم 

   کزي  نظر مشورتی بانک مر-2 
   :واند انجام گرددتی ملی ذقیی از سه طرکی  به بشود،عی تودآینده براي دی رقم که بانیا

رد دالر در حساب ایلی م4/2ان از محل سپرده هاي آزاد خود معادل ری نخست بانک مرکزي ا-الف
 و سپس دی نماعی نامگذاري شده است تود»انریبدهی هاي ا حساب مخصوص «ثالث که توسط آنها 

 نزد ریحساب الجزا به ) صرفنظر از مسائل مربوطه بدهی هاي گذشته(ان ریاي اهیی داراهینده کلما
   . منتقل شودسیبانک انگل

باز هم صرفنظراز مسائل مربوط به بدهی هاي (  نخست مبلغ فوق الذکر راییاکی بانک هاي آمر-ب
د، سپس مانده نیامنتقل نم »انریحساب مخصوص ا«خود به  نی عیان کم کند، ریاز حساب ا) گذشته

   . نزد بانک مرکزي انگلستان منتقل کنندری ها را به حساب الجزایئدارا
 در نزد بانک مرکزي ری هاي مورد نظر را به حساب الجزایئ، تمام داراییاکی بانک هاي آمرهی کل-ج

هد دولت که ان و تعری بانک مرکزي انیگروگانها و اخذ تضم انگلستان منتقل کنند و پس از آزادي 
 نیامرکزي انگلستان و توسط   بانک صی مجلس شوراي اسالمی به تشخبیدر فوق شرح شد و تصو

 پرداخت شوند زی گردد، اقساط عقب افتاده وام ها نعی طرف تودیببانک سپرده مورد نظر در بانک 
   .دری قرار گریر بانک مرکزي الجزاایمانده کل در اخت و سپس 

اي مورد نظر به بانک مرکزي انگلستان می رود، حفظ هیی که داراهی قض صورت ظاهربی ترتنیبد
 گاه واقعا ً بدست چینی همه پول هعیقبلی فرق نخواهد داشت  م زیخواهد شد ولی در باطن با مکان

مورد توافق قرار نگرفته   اولی قیطرف فوق مورد مذاکره و به طر. دیي نخواهد رسریطرف الجزا
می ) ج( که منظور راه دی به صراحت بر می آییاکیي با بانک هاي آمرادشنهیپاست ولی از متن 

 می مورد تصمنیادر  رأسا ًدیان نمی تواند و نباریی است که بانک مرکزي اهیبد قرار نیبد. باشد
   .ي خواهد بودریه نخست وزژیو ن ویسی مورد با آن جناب و کمنیا در مید و اتخاذ تصمریبگ

نی فرمولی که روز هاي اول از طرف بانک عی نامه، نیا 2به مطالب بند  اکنون با عطف توجه -8 
امر و چگونگی باز پرداخت بدهی هاي معوقه روشن تر می   کلی ری عرضه شد، تصوییاکیهاي آمر

ی براي نیهاي تضم  مربوط به سپرده یئم اجرازی امر با مکاننیا یئم اجرازیبطور کلی مکان. گردد
 شود، و در بند فوق در قسمتهاي الف و ب و ج شرح شد، عی ثالثی تود در بانکدی که باآینده

 هم زی روشن می سازد که در مورد اقساط عقب افتاده نییاکیهاي آمر ن بانک ایتفاوتی ندارد و ب
   . می کنندشنهادیپبند ج را   یئم اجرازیاقساط بخش خصوصی مد نظر آنها بوده است، و هم مکان

 ییاکیان براي اقساط اصل و بهره بانکهاي آمرری گذشته بانک مرکزي ا امر که در طول سالنیا
ن وی مل464مؤسسات دولتی و وابسته به دولت رقمی بالغ بر  دولت و ییاکی در وام هاي سندکیشر
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احتمال می رود که   نیاارزي آزاد خود حواله کرده است، مبهم گذارده شده و ریدالر از ذخا
 عمل می کنند، ییاکیکه در مواردي بعنوان عامل وامهاي سندنیا بخاطر ییاکیبانک هاي آمر
 مبنی بر وصول مطالبات خود تحت قرار دادهاي فوق ییاکی آمرریها ي غ  بانک دییخواسته اند تا تأ

 دی رقم بانیانی عی. فت دارندایرا در  ییاکی آمرری و غییاکی اقساط مربوط به بانکهاي آمرهیالذکر، کل
تحت کنترل بانک هاي ) ب (ای) الف  ( ایاز نظر آنها ) ج(م زی مکانقیکه مثال ً از طرجزو مبالغی باشد 

   .ندری قرار می گییاکیآمر 
ه در بانک مرکزي ژی پس از توافق در موارد فوق و پس از انجام اقدامات الزمه، مانده حساب و-9  

   .ان قرار خواهد گرفتریا ر بانک مرکزي ایانگستان در اخت
 از لحاظ مالی، بانکی و حقوقی وجود دارند که از آن جمله اهم زیري نگید دایی زکیت تکن نکا-10 

ه نی کرد و هزریه دمیمحاسبه نرخ هاي بهره و کارمزد و جر ه فنی مربوط به دیچیر پایآن مسائل بس
   .هاي دادگاهها و حق الوکاله ها می باشند

ر با توجه به قطع گین دایبه ب. ی می باشندنی تخم ارقام فوق الذکرهیی است که کلهی امر بدنیا -11 
 گونه اطالعات، بخصوص در مورد ارقام چیعدم مبادله ه روابط مالی و بانکی در چهارده ماه و 

ارقام . نگشته است نا ً دستور اجراء ای نوامبر حواله شده بودند ولی اح14تمل بزرگی که قبل ازحی
 پس از دی قاعدتأ بانیات داشته باشد و بنابر ایاحش با واقع فییموجود در کشور می تواند تفاوت ها

 اطالعات در مورد ارقام مورد هیان پس از دسترسی به کلریبانک مرکزي ا  توسط قیحسابرسی دق
   . حاصل شودتیبحث قطع

ماه گذشته 14 که عمدا ً عالوه بر آنچه در دی بر می آنی چنییاکی مضافا ً از برخورد بانکهاي آمر-12 
صورت حسابهاي مالی و ندادن اطالعات الزمه انجام داده اند حتی  ز کارشکنی در مورد نفرستادن ا

تمام بخرج داده و نه در  ت ارائه می کردند، خست سیمی بادر مورد خود ارقامی هم که قاعدتا ً
متواتر ان، علی رغم اصرار ما و قول هاي ریمتون ارائه شده و نه در جلسات با وکالي بانک مرکزي ا

ي از زی رقم رچیه: گونه رقم و عدد مستندي ارائه نکرده اند و بعنوان مثالچیآنها، تاکنون ه و مکرر 
ردي که براي اقساط  گذشته طلب ایلی م1/ 5  ای 1   می خواهند و از آیندهردي که براي ایلی م4/2

   . کرده اند، نداده اند
ود اصرار و پافشاري برادر محترم آقاي بهزاد  فعلی چنان است که باوجتی امروز وضعنیابنا بر 

 هاي مسدود یئ داراتیفی و کتی اطالعی در مورد کمنیکوچکتر ا تا کنون کینبوي نه دولت آمر
تی براي ایاساسی ح  اطالعات ییاکیان داده است و نه بانک هاي آمرری شده افی توقایشده و 

ه دیرقام فعلی اکنون، در هاله اي از ابهام پوشر گذارده اند و اایتوافق را که ذکر می کنند در اخت
ند و بنظر می رسد که بانکهاي ریگونه توافقی قرار بگچی مبناي هدینبا شده اند و نمی توانند و 

 رقم و عددي چیکه حاوي ه  ابهام، موافقت نامه اي آنچنان را طی شرانیا می خواهند در ییاکیآمر
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   .ت، بجلو ببرندسین
 سابقه بنظر می رسد، یب بانکداري جهان خیرخور ذکر می باشد و تاکنون در تار نکته اي که د-13 

گذشته از مسائلی که تا . ان استری اقساط آتی و وام هاي انیتضم  مبلغی براي عی تودتیمسئله ماه
 از تیگذشته از محروم  مبلغ، نیا عیان در مورد تودری مورد ذکر گشت، ضرر انیاکنون در 

ت ارزي در محلهاي مناسب با الی گذاري پولی و تبدهی و عدم امکان سرما»هقیثو «گی مبلغنینقد
زمانی و مکانی حد اقل عبارت خواهد بود از تفاوت نرخ بهره سپرده فوق با   آتی طیتوجه به شرا

 تفاوت بنظر می نیا.  می گردد»هقیوث«   عیان بابت آنها مجبور به تودرینرخ وامهاي و تعهداتی که ا
   . درصد در سال باشد1/ 5 ر متوسط حدود رسد بطو

 ییمهازی و طرق و مکانطی اقدامات فوق، و با توجه به شراهی حاصل سخن آنکه پس از انجام کل-14 
ر بانک ای در اختریاساس دستور العمل بانک مرکزي الجزا که عرضه گشت باقی مانده حساب بر 

   .ان قرار خواهد گرفتریمرکزي ا
  

    خالصه نظر-3 
  

 جدا از هم »مقوله هاي« و »طبقه«براي خالصه بحث و ارائه کردن عناصر اساسی مسئله بعنوان 
در ) ج(و) ب(و ) الف(م هاي زی گفت که مکاندی بالیعناصر تحل بمنظور آسان کردن و ساده کردن 

 در ازاي انریبه ا) 2/ 5 + (8/4  -1-4/2) =2/ 5 + (4/1ی می باشند و آن در دادن کی امر تی واقعتینها
ی است که حالت فوق در هیبد. امضاي دولت، مجلس شوراي اسالمی و بانک مرکزي خواهد بود

 بدهند که صیان و مجلس محترم شوراي اسالمی تشخریاست که دولت جمهوري اسالمی ا صورتی 
ات و تعهدات دولت و بانک مرکزي نیو دادن تضم امضاي موافقت نامه اي که در فوق شرح گشت 

صالح جمهوري   به میآنها برخوردار بوده ا ازنیا از شی که پیی هاتیو سلب همه گونه مصونان ریا
ی در سابق نی گونه تضمچی که هیی براي وام هادی جدنیاسالمی می باشد و نفس گرفتن تضم

   .حاکم بر رهنمود مجلس شوراي اسالمی ندارد تی با اصول رینداشته اند مغا
نی از امضاي عین گشت، ای از آنچه در فوق بریوراي اسالمی غ مجلس شای دولت و صیاگر تشخ

رد دالر فدرال رزرو ایلی م2/ 5 اول، با آزادي گروگانها  موافقت نامه خود داري شود، در مرحله 
بالفاصله پولی به  تمل حی ییاکیبدست خواهد آمد و در مورد سپرده هاي اروپا، بانک هاي آمر

ان ری امر بدان معنا نخواهد بود که ازاموال انیا.  نخواهند کردزی وارریحساب بانک مرکزي الجزا
 از دستور پرداخت و انتقال آتی بانک ییاکیاست بلکه اگر بانک هاي آمر  شده تیسلب مالک
ه دیا لغو گردکی جمهوري آمرسیرئ ان در مورد سپرده ها، در حالتی که دستور انسداد ریمرکزي ا

 عدم اجراي هی بانک ها براي توجنیای که لی چون تنها دلدنیا خودداري نملیاست، بهر دل
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 14 ارائه می دادند صرفأ دستورسیان تا کنون به دادگاه هاي لندن و پارریبانک مرکزي ا دستورات 
   . ا بوده استکی جمهوري آمرسینوامبر رئ

 خواهد بود و  آنها مستحکمهیه اند که ادعاي حقوقی ما بر علدی عقنیاان بر ریوکالي بانک مرکزي ا
   .ر بزرگتر خواهد بودایبس وزي از احتمال شکست ریاحتمال پ

 و ییاکی وامهاي سندهینی حال کردن کلعی دیای بذهن بزی ممکن است در ظاهر شق ثالثی ن- 15 
 شق خود در درون شق ثانی می باشد نیاحال آنکه،  . پرداخت آنها بعنوان شق ثالث متصور گردد

 مینگرد وز ری کدام از دعاوي خود در دادگاه ها پچی شق دوم که ما در ه حالتنینی در بدترعی
   .میجا بپردازکی مانده وام ها را هی کلمیمجبور بشو

 رفتن موجد اصلی عدم نی از بلیوزي بدلرین گشت احتمال پایحال آنکه همچنان که در فوق ب
 ، باختنیا صورت باخت آثار ر قوي خواهد بود و درایبس ان، ریوي از دستورات بانک مرکزي اریپ

. بر خواهد داشت در مدت زمان طوالنی تري بروز خواهند کرد و تعداد کمتري از وام ها را در 
 چهارده بانک نی موافقت نامه بنیا ییاکی ارائه شده توسط بانک ها ي آمرشنهادیپی سیمتن انگل

ال کیر قابل ذکر، مسئله کمگیم در مهاینکته بس.  منعقد گردددیان باریا  و بانک مرکزي ییاکیآمر
دالر در لندن گرفته است و طرف  ن وی مل510ی به مبلغنی دادگاه ها قرار تأمقیبانک است که از طر

 قرار را موکول به امضاي موافقت نامه اي جداگانه با بانک نیا حل مسئله در مورد ییاکیآمر
   .ان کرده استریا مرکزي 

که گروهی در حال حاضر نیامام امکاناتی که دارد و با توجه به ان با تریبهر حال بانک مرکزي ا
 قرار است تعدادي زی موضوعات هستند و امشب ننیاو فصل  بطور شبانه روزي در بانک مشغول حل 

گروگان ها شرکت  گی به مسئله دیه ي مسئول رستیي کمریه ي نخست وزژیاز آنها در جلسه و
ر ارائه دهند، در انتظار ارشاد آن برادر گی گزارش و موارد دنیا«ات الزم در مورد حید و توضنیانم

نظرات دولت می باشد و در هر لحظه آماده است که پاسخگوي خواسته هاي  فت ایمحترم و در
آمد صرفأ در رابطه با دستور آن  ی است که آنچه در فوق هیدولت در حد امکانات خود باشد، بد

 بانک ها مربوط به نی مورد حل و فصل مسائل مطروحه بي درریه نخست وزژین وویسیجناب و کم
 هی وقت تهقی، با توجه به ضییاکی بانک هاي آمرییان نزد شعب اروپاریسپرده هاي بانک مرکزي ا 

   . شده استمیو تقد
    11 » احترامات فائقه علی رضا نوبريمیبا تقد

  
     کل بانک مرکزي به نبويسینامه دوم رئ

 را سه روز قبل از ری کل بانک مرکزي نامه زسی آقاي نوبري رئ59  /27/10 خیدر تار
 مشاور و مسئول حل مسئله گروگانها ریبهزاد نبوي وز  به ریآزادي گروگان ها و امضاي قرارداد الجزا
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   :نوشته که در آن هشدار هاي الزم را قبل امضاي قرارداد به وي داده است
  

  بسم اهللا الواحد القهار« 
  یئ محترم مشاور در امور اجراریاد نبوي وزجناب آقاي بهز

 حضور آن جناب شد و نظرات کارشناسان بانک می تقد بانک که کتبا ًنیاو نامه و گزارش ریپ
جانب با برادر آقاي احمد نیارسانده اند و گفتگوي تلفنی  ان که شفاهأ باستحضار شما ریمرکزي ا

ر نظرات گیبار دکی  ابراز داشتم، حیر صرایبسان را بطور ریي که در آن نظرات بانک مرکزي ازیعز
ان را در مورد چند مسئله مشخص به اطالع شما می ریصرفأ اقتصادي و بانکی و پولی بانک مرکزي ا

سی که اتخاذ خواهند فرمود، منافع اقتصادي کشور جمهوري ایات سمی که تصمدیام  نیرسانم بد
دگان نیا، نم1359اه می د24چهاشنبه گذشته   وز  ر-1.شتر ملحوظ بداردیبان را هر چه ریاسالمی ا

ها که  گی به مسئله گروگان دین رسویسیان را در جلسه کمری بانک نظرات جامع بانک مرکزي انیا
 مرقوم افتاده ری شده بود و در نامه اي خطاب به جناب آقاي نخست وزلیتشکي ریدر نخست وز

   .ظر اتخاذ شدکلی باتفاق ن بود، قرائت نمودند، و توافق هاي 
که « دیا و فرموده دیا برده فیه شب چهارشنبه، جنابعالی به جلسه مزبور تشرمی ن12 حدود -2  

ن جنابعالی براي حاضران در ایب» .ان باز پرداخت شودریا  وام هاي هی گرفته شده است که کلمیتصم
   . را مشخص ننموده است»مینده تصمریگ«جلسه مقام 

 ریان، که به موجب قانون اداره کننده ي ذخاریاز جانب بانک مرکزي ای که نی متخصصهی کل-3 
   :دی خود نداده امیي در تصمرییاند، آنجناب تغ ارزي کشور است، در جلسه شرکت داشته 

 درصد می 7-6  ًرخ بهره ثابت است که در حدود مثالان از خارج با نریپاره اي از وامهاي ا: الف
 درصد می 22المللی هم اکنون بر روي سپرده ها حدود   نی بازار بحال آنکه نرخ بهره در. باشد

ان نرخ ریاسالمی ا  قابل انکار براي جمهوري ری وامها ضرر مالی و غنیاه بر روي جیباشد که در نت
ن دالر ساالنه وی مل 15ن دالر وام، ویصد ملکیدرصد خواهد بود که براي هر  15 در حدود ییبهره 

و هر گونه . ان وارد خواهد آمدری ملت مسلمان امیرري است که به منافع مستقض  آن نیا. می گردد
   .ببرد  خود بکار لی داده را در تحلنیا دیسی باایي سری گمیتصم
 خواهد بود که پولی را که ما بر فرض که نیا وام ها، نیار پرداخت زودتر موعد گین دایب: ب

، هم می داري غرب بدههی به بانک هاي سرماآیندهسال   8 الی  5   ً در عرض مثالدی، بامیمجبور شد
می کنند و  اب جی انیا از ری غییاکی منافع بانک هاي آمرایآ. میاکنون دفعه واحده به آنها بپرداز

ي است که آنها می خواهند؟ در مقابل نفت ارزان که در زمان طاغوت به غارت زی از آن چری غنیا
 از قی طرنیان را بدری منافع اقتصادي انیاکه نیا.  داده اندقیطر نیبد  زیمی برده اند چند وامی ن

   .ج داردایاحت شتري یبی خواهد بود که به مطالعه و تعمق می، تصممیدست بده
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 بخصوص توسط آقاي معاون ارزي و زی که نرخ بهره شناور دارند نییاکیدر مورد وامهاي سند: ج
 که درست است که بطور کلی می توان دینجناب رساستحضار آ ان به ریبانکی، نظر بانک مرکزي ا

اقتصادي و مالی باز پرداخت   درصد است ولی از لحاظ 1/ 5 الی 1 وامها نیاگفت تفاوت بهره روي 
   :اری زمی نمی دهصین را بصرفه و صالح وضع فعلی اقتصادي کشور تشخایقبل از موعد به خارج

کل رقم سپرده هاي مدت دار . نی قرار دارد بحراتی از نظر ذخائر ارزي، کشور در وضع-1:ج
گرچه رقم فوق ممکن . رد دالر بودایلی م687/2 ،1359اه مید  23 سه شنبه خیان در تارریارزي آزاد ا

د آور ای دیاما نکته اي که با أ دو ماه مصارف ارزي کشور کافی بنظر برسد، بیاست در ظاهر براي تقر
 دولت و سازمان هاي وابسته به آن و حتی سازمان ها و  است که با توجه به بدهی هاينیاشد، 

 نیارد دالر توسط ایلیم687/2 نیا، قسمتی از ییاکی آمرریستم بانکی غیشده، به س شرکت هاي ملی 
 در حضور شیمحاسباتی که دو هفته پ بطوري که طبق . بانک ها بعنوان پوشش تلقی می شود

رد ایلی م7/1واند فقط روي حدود تیارش شد، کشور مبرادران نوربخش و اسد اهللا زاده انجام گز
   . آزاد حساب کند ً سپرده ها بطور کامالنیا دالر 

 فروش نفت است که طی چهار ماه سا ً همانطور که اطالع دارند اسا.  مملکت ارزنیمنابع تأم -2-ج
ن وی مل250 مدت کمتر از نیاکه متوسط فروش نفت طی  بطوري .  بوده استزیان آن ناچزی مریاخ

وجود درخواست  چون وزارت نفت با ( البته طبق اطالعات شفاهی واصله . دالر در ماه بوده است
درآمد حاصل از فروش ) ه دي نداده است می ما هنوز کتبأ رقم فروش را طی ماه هاي آذر و نیبکت

ر خواهد رد دالایلی م1/ 5 -8/1ي حدود زی وصول خواهد شد، مجموعأ چآیندهنفت که طی دو ماه 
   . بود
 می دهد، نه تنها از مهر ماه لیتشک متأسفانه مصارف ارزي ما که بخش عمده آن را واردات -3  -ج

-4/1سابق را حفظ کرده است و در ماه رقمی حدود  رو بکاستی نگذاشته، بلکه همان روند 
   . می دهدلیتشکرد دالر را ایلیم2/1
 مخارج دیسد ولی باریاي دو الی سه ماه کافی بنظر م موجودي فعلی برا ًً ظاهربی بدبن ترت-4-ج
 معنا که رقم سفارشات اسلحه و مهمات ما از نیبد. آورد  به حساب زیی را نلیه هاي جنگ تحمنیهز

   .رد دالر بالغ گرددایلیم 3 می تواند به حدود آیندهخارج براي سه ماه 
 قرار باشد که کل وام هاي خارجی کشور دیی که اعالم فرموده امی اگر بنا بر تصمنیا بنا بر - 5 -ج

 دیان خواهد رسریرد دالر بدست اایلی م8/2رقمی حدود  تمی که ارائه شده، سیپس داده بشود با س
خواهد ساخت و  ان نیان را حد اکثر براي سه الی چهار ماه قابل اطمری قابل مصرف اریکه کل ذخا

ان در نی اطمبیث عراق است، از لحاظ ضر کافر بعمی براي کشوري که در حال جنگ با رژنیا
ه هاي نظامی نیتی کشور، بخصوص هزایمعتنابه ارزي براي مخارج فوري و ح  ریر بودن ذخاایاخت

   .  باشدهی قابل توجریمی تواند غ
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 و یی از بانک هاي اروپایئ از مجموعه ییاکی که وام هاي سنددی آن جناب اطالع دار-6-ج
 باشد، پس دادن ییاکیبر قطع رابطه با بانک هاي آمر  می حتی اگر تصم گرفته شده است وییاکیآمر

به نظر ما    سی هم ندارد وایی حتی سهی توجنیر کوچکترگی وام هاي گرفته شده، دییبخش اروپا
   . وام ها را بررسی کردکی با دقت کامل موضوع تفکدیبا
موعد پرداختن وام ها است که  تر از شیه هاي احتمالی ناشی از پمیر جرگیمسئله ي مهم د: د
، نیاممکن است به مبالغ قابل توجهی بالغ گردد و بنا بر  تمل بنا بر متون قراردادهاي موجود، حی
   . به دقت بررسی شوددی امر بانیا
ر پشتوانه اسکناس هاي منتشر شده کشور است که بر طبق قانون پولی و بانکی کشور گیمسئله د: ه

 1400 شود اگر حجم کل اسکناس منتشر شده را لیتشکارز   از طال و دیبا مجموع آن ٪ 25حد اقل 
و موجودي طالي ما   ارزي ریرد دالر از ذخاایلی م 5  رقمی معادل دی، حداقل بامیریل بگایرد رایلیم

دآوري می شود که حجم اسکناس منتشر شده فعلی با ایضمنا ً . بابت پشتوانه اسکناس ها مسدود باشد
   .تواند باال برود ن می تورم و زما

 استقراض منوط به اجازه ي مجلس محترم شوراي 80ان بر طبق اصلریاز لحاظ قانون اساسی ا: و
 نیاکه باز پس دادن وامها قبل از موعد مقرر بخصوص با   بنظر می رسد نیااسالمی است و بنابر

 بی با تصودیبا ده است،  در مورد وام هاي مربوط  به دولت که بصراحت ذکر ش اقال ًزی نتیاهم
   .قوه مقننه باشد

ان و بخصوص آنها ری ارزي بانک مرکزي اریمسئله ي باز پس دادن وامهاي بخش خصوصی از ذخا:ز
 مطرح است که در نامه ي قبل زین فراري محسوب می شوند نایطاغوت  جزو ایکه ورشکسته بوده و 

   .ات کافی عرضه شدحیتوض
 نی مورد تضمایازمانها و مؤسسات دولتی و تحت کنترل دولت و ا ي خارجی سهیکه بدهنیا: ح

مقرر باز پرداخت شود با توجه به استقالل مالی شرکتها و  مؤسسات فوق بطور دربست قبل از موعد 
در شرف   ای متوقف شده باشند و ای مؤسسات ممکن است ورشکست و نیاکه تعدادي از نیا

 وارد فرما دیصورت وام دهندگان طبق مفاد قرارداد بانیا متوقف شده باشند که در ایورشکستگی 
   .تري استعیشتر و مطالعه وسیبرا وصول کنند، مستلزم تعمق  شوند و فقط سهمی از طلب خود 

جا از کیل است بطور ایرد رایلی م530رد دالرکه متجاوز از ایلی م 5 باز پرداخت قبل از موعد مقرر : ت
لی آن و پوشش ای معادل رنی سابقه ، و تأمیبان که امري است ریا  ارزي بانک مرکزي ریمحل ذخا

   .بودجه مناسب، مستلزم اقدامات قانونی قبل از تحقق تعهد فوق است
 و از دیي رسزیوز در مذاکرات تلفنی با اطالع برادر آقاي احمد عزری مجموعه ي نظرات فوق،د-4 
 حی پخته نشده، از هرگونه اظهار نظر صرال ًبخواهد تا موضوع کام  جنابعالی ان درخواست شد ازشیا

   .را پخش کرد ه نی زمنیانات شما در این بویزیب تلوشیمتأسفانه د. دنیاخودداري فرم
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ن نظرات فوق ایبه ب. ن بموقع برسدویسیکه مطالب به جلسه ي امشب کمنیا وقت و قیبه خاطر ض
   .اکتفا می شود

ه نی به منظور دادن کمکهاي فنی و تخصصی در زمان کهریدگان بانک مرکزي انیای است نمهیبد
   .ات شفاهی ارائه خواهند دادحیدر صورت لزوم توض هاي پولی و بانکی در خدمت شما هستند 

   12».ضا نوبريری عل-وزيریبا دعاي پ
 

 عدد و چیتر توجه شد که آقاي بهزاذ نبوي که بر اثر امضاي موافقنامه، فاقد هشیکمی پ
ا که متن انگلسی آن معتبر شناخته شده است، هیئاکیآمر ه لی شده وسمیبهام تنظ اطیرقمی و در شرا

چگونگی حل   به ییاز پاسخگو ان را به هدر داده و حال براي فرارریردها دالر اموال ملت اایلیم
ان و جهان به چند بهانه ي واهی و دروغ توسل ریگاه ملت اشیمسئله گروگانها و تبرئه ي خود، در پ

   :عبارت بودند از د که اهم آن جسته بو
  وي کارشناسی قويری نداشتن اطالعات الزم و ن-1 
    المللینی کارشناسی حقوق بمی فاقد ت-2 
 خودش خارج بودن بانک مرکزي حی صرری به تعبای دسترسی نداشتن به امکانات بانک مرکزي و -3 

    از کنترل دولت ا ًبیتقر
   :عامل فوق کمبود سه ایه فقدان و جیکه در نت

   ی تمام مسائل وجود نداشته استنی بشی امکان پ- 
   ن مورد توجه قرار نگرفته این و فرارای مسئله طاغوت- 
   توجه نکرده اند» مضاعفتیتابع« حقوقدان به مسئله - 
   ... و- 

صرفنظر از رد و بدل کردن تلفن گرام ها، بحثهاي تلفنی و حضوري و شرکت کارشناسان بانک 
مسئله بمنظور دادن خدمات فنی و تخصصی الزم، متن دو نامه  ن بررسی ویسیر جلسات کممرکزي د

ا براي کیان و آمرریدولت ا  نیابمیان که قبل از امضاي موافقتنامه فری کل بانک مرکزي وقت اسیرئ
 زی آتی و نت در آنها خطرات، ابهامات، احتماال و نبوي ارسال شده است و بوضوحیئرجا

غم ریهر نوع کمک تخصصی و پولی و بانکی، عل ارشناسانه و فنی و آمادگی دادنک هشدارهاي 
 در مذاکرات را نداشت، خود میاجازه شرکت مستق ر کرده و ایلوب االختسکه بانک مرکزي را منیا

دو نامه ذکر  در . ران در رابطه به بهانه هاي فوق استگی و دیئ گفته هاي نبوي، رجابی تکذنیبهتر
ن از توافقنامه و ایائکیی هاي محتمل و برداشتهاي آمرنی بشیکه پنیارکزي عالوه بر شده بانک م

 بوضوح تمام آمده بود، طبق موافقتنامه زی نریمی کرده اند، مطالب ز  بیاهدافی را که از آن تعق
 : شدهمی ها تنظیئاکیکه توسط آمر

ن، شرکتهاي ایري، طاغوتن فراایانری بر بانک مرکزي محرز است که پرداختها شامل حال ا- 
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   .است  متوقف شده بخش خصوصی ایورشکسته و 
گی دادگاه، از آن سلب شده دی اموال قبل از رسفی توقتیان از معافری بانک مرکزي اتی مصون- 

   است
 سی انگلنی کند و ضمانتنامه ها با قواننی تمکسی به محاکم انگلدیان باری دولت جمهوري اسالمی ا- 

    خواهد شدری و تفسریتعب
  دریی انجام می پذسی انگلنی تعهد نامه دولت تحت قوانری و تعبری تفس- 
   اموال متعلق به خود را از خود سلب می کندآیندههاي حال و تی دولت مصون- 
ه جی عدد و رقمی به نتچی ابهام و بدون هطی می خواهند موافقتنامه اي در شراییاکی بانکهاي آمر- 

  برسانند
ه پولی و نیزي با تمام امکانات خود آماده دادن هر نوع کمکهاي فنی و تخصصی در زم بانک مرک- 

   .بانکی است
  

  نامه آقاي نوبري به مجلس
 ریان، چهار ماه بعد از امضاي قرارداد الجزاری کل بانک مرکزي وقت اسیآقاي نوبري رئ

 نامه اي به مجلس جهت مضارآن آشکار گشته بود، که آثار بعضی از ) 60هشت بینی اواخر اردعی(
غارت رفته   هاي به یئ از داراییدگان، جهت برگرداندن قسمتهانیاري خواستن از نمایاستمداد و 

 - قبل از امضاي قرارداد - و بهزاد نبوي یئست نامه هاي خود به رجاویان نوشت که عالوه بر پریا
 منهاتان در زمان سینک چان در باریدادگاه لندن و چگونگی حساب هاي ا «ست سومی بنام ویپ

ه نامه ژیر و بوگی مانند مدارك دزین  مدارك نیاصفحه به همراه داشت که متأسفانه 12 را در»شاه
دگان نیا و براي نمدی سانسور آقاي هاشمی رفسنجانی گردغیست جمهوري مشمول تایهاي ر
   : استریاهم مطالب مندرج در نامه به شرح ز. قرائت نشد مجلس 

   . توسط آقاي بهزاد نبوي می گذردریالجزا» موافقتنامه« و در واقع »هینایب« از امضاي چهار ماه« 
 دولت نی المللی بنی محتواي آن، موافقتنامه اي بحی صرقیی آن و به تصدسی متن انگلحیبه تصر

و علی االصل طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی   و دولت آقاي کارتر بوده است یئآقاي رجا
  .دراد یان که مقرر مری اسالمی اجمهوري

) ملی( مجلس شوراي بی به تصودی المللی بانیعهدنامه ها، مقاله نامه ها، قراردادها و موافقتهاي ب«
له ها، وامضاي عهد نامه ها، مقا«ارد دیپنجم که مقرر م ت و سیصد بکیو اصل » اسالمی برسد

مربوط به  انهاي می امضاي پنیتها و همچن دولریان با ساریموافقتنامه ها و قراردادها ي دولت ا
 قانونی نماینده ای جمهور سی اسالمی با رئ)ملی ( مجلس شورايبی المللی پس از تصونی بهیاتحاد
   ... مجلس شوراي اسالمی برسددییت به تأسیبا  موافقتنامه می نیا »اوست
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 نه تنها با مصوبه »ری الجزاهینایب« گفت که باصطالح زیر نای گفت و به صراحت بسدیمجلس محترم، با
ان در تناقض ریري از اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی اایبا بس ت بلکه سیمجلس محترم منطبق ن

ان را مخدوش نموده ریملی ا  تیي زده و حاکمدی جمهوري لطمه شدنیااست، به منافع اقتصادي 
 قانون مصوب شوراي ي آن را چون قانون ناسخری حقوقی نخست وزنیاست و عجبأ که مسئول

 با قانون ملی شدن ریان در مورد لغو قراردادهاي زمان طاغوت که مغاریجمهوري اسالمی ا انقالب 
 گفت دیدگان محترم ملت بانیار بشما نمایبصراحت بس ها را نیا. صنعت نفت بوده اند، تلقی می کنند

    یئدولت آقاي رجا: که
  اکی آمرریتطه

ا همواره دخالت هاي گوناگون در امور کیمقرر شده بود که آمر گرچه در شرط اول مجلس -1 
 هینای، آنچه در بدی پس دخالت ننمانیا کند که از نیتضم  تعهد و دیان کرده است و باریداخلی ا

 پس هم نیااز  ا بر عدم مداخله استوار می باشد و کیست آمرای است که اصوأل سنیاآمده حاکی از 
، هر آنچه را که در هینای با امضاي بیئ دولت آقاي رجابی ترتنیو بد خواهد بود بی ترتنیبه هم

   !! کرده است ریا را تطهکی نموده و آمربیشده تکذ ا گفته کیباره مداخالت آمر
باز پس دادن اموال شاه معدوم و « چهارم مجلس شوراي اسالمی مبنی بر طی در مورد شرا-4  

 نیا در زی نهینایار هم باز پس گرفته نشده و بنی دکی که  است »اظهر من الشمس« زی ن»بستگان وي
قرار است که   هینایطبق ب! کانه نوشته شده است که براستی شگفتی آور می باشدریمورد آنچنان ز

ا کی فردي از بستگان شاه معدوم اقامه دعوي در محاکم آمرهی بر علای گردند و ییاگر اموالی شناسا
امري که بهر حال به . ا اموال پس داده می شوندکیگاه هاي آمراز داد شود، فقط با صدور حکم 

ر، براي ویپس جمالت پر ز  که در دی معنی از شدت بداهت، خنده آور است و معلوم می نماکی
   ...  مردم نگاشته شده اند بیفر

ات  تام، به نقل از اطالعتی با دادن اولو»موارد اختالف«مفهوم سخن آقاي بهزاد نبوي که در شرح 
نت تلقی می ای خکی بانک مرکزي عمل آزادي گروگان ها را سیرئ   ًمثال«: فرموده اند31/2/1360

 افکاري دارد، چطور نیکه چن خوب طبعأ شخصی . ا ً به خود ما گفته استحیصر  مسئله را نیاکند و 
 امر کیکار را به  نیا را دنبال کند و خود را مسئول بداند؟ چگونه می تواند ری الجزاهینایمی تواند ب

 خلط ا ًعامد وا ًان عالمشیا.  آشکار می گردد»تسیچون اصال ً به آن معتقد ن.  برساندزیآم  تیموفق
 شرعی و قانونی و عقلی لیجانب به دالنیاکه  مبحث نموده و امر آزادي گروگان ها را با مخالفتی 

... اند ته خیقوله بهم بافته و در هم آم مکی ابراز و اظهار داشته ام به قصد تخطئه در هیناینسبت به ب
 بطور هینای آشکار گردد که امضا کننده بزیدگان محترم ملت ننیات بر شما نمقی حقنیاحال اگر 

وثوق 1919 خود را با قرارداد 1359اه میالدوله و قرار د  ناخود آگاه خود را با وثوق ایخود آگاه 
 »از دست« از شیرا پ ه که اعالم خطر ها و هشدار ها میمو اگر به دو نامه ض... ه کرده سیالدوله مقا
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 از آزاد شدن گروگانها، با استدالالت علمی و اقتصادي و بانکی و حقوقی شینی پعیرفتن فرصت 
 دی خواهقی، تصددیین و حجت را تمام کرده است مراجعه فرماای و نبوي بیئرجا ن ایبراي آقا

انسان متعهد مسلمان بتواند با سکوت و غمض  ر از آن است که  تقیر بزرگتر و عمایفرمود که مسئله بس
که   خواست دی که بر عهده دارم، نخواهیئ اجراتیجانب در مقام مسئولنیااز .  از آنها بگذردنیع

خوصوص  هبه ها ونیزم نیا جانب بوده است که آنچه درنیابر همکاران و خود ...  کنم نیچن
براي برداشت از  ... می اظهار کنیی ادعانیبدون کوچکتر ، میمسائل ارزي و پولی بانکی می دان

که در گوش   هشدارها داده شده بود ولی هزار افسوس شیان از پریحساب هاي بانک مرکزي ا
فتاد و آنوقت اکنون به خاطر اصرار ما مبنی بر حفظ منافع جمهوري اسالمی ایخودکامگان مسموع ن

ارزي که مال ما است ولی اکنون در لندن در خارج  یی داران دالروی مل1400  ش از یبان حفظ ریا
 هاي ما که هنوز و هنوز در یئاز دارا رد دالر ایلی م 5 ر ما قرار دارد، و آزاد ساختنایاز کنترل و اخت

ري منعکس می گیند و مسئله را به نحوه ي دیآا مسدود است از در مخالفت در می کیخاك آمر
 اگر »دنبال نمی کنند« را »ری الجزاهینایب « بانک مرکزينی نبوي مسئولسازند که بقول آقاي بهزاد 

ی است هین است، بدایائکی ي پول هاي مسدودي به آمرهیبق  پرداخت زیمنظور از دنبال کردن تجو
فرستادن گروه سه  اگر منظور از دنبال کردن !  ما نمی باشددیی مورد تأ»دنبال کردنی« نیکه چن

ه به الهه براي نی زمنیاحداقل قابل قبول در «دانش و سابقه و تجربه ي در گونه چینفره بدون ه
 ما نمی باشد، ولی اگر منظور از دیی مورد تأ»ی است کههیان است، بدریا ییدارا رد ایلی پنج منییتع
ي از ریحسرت بار و تالش براي جلو گ ان با چشمان ری ، دنبال کردن پول هاي ا»دنبال کردن«

ن دالر به ژاپنی ها و وی آن و ممانعت از تکرار مواردي مشابه پرداخت نود مللیو م فیاتالف و ح
ان شبانه ری و فداکار و متعهد بانک مرکزي اقین باشد، همکاران صدایئاکی ها عالوه بر آمریئایالتیا 

 حقوقی بیتالش براي تعق... لطف خداي عزوجل خواهند بود  ار هستند و به ثیروز در تالش و ا
تالش . فت ایخواهد   ادامه یی اعتبار کردن آنها در محاکم اروپایب و ییاکیک هاي متجاوز آمربان

ن ای مدعنیرد دالري بایلی م6/3 که از محل یئبراي باز پس گرفتن پرداخت هاي نا حق و ناروا
 به یئو هر چند آقاي رجا... فت ای شده است، ادامه خواهد عیرزرو توز  توسط فدرال ییاکیسند
ان محکوم کنند ریهمکاران بانک مرکزي ا ر که براي ما بهت آور بود ما را در حضور ایراحت بسص

 که می جمهوري قرار می دهسیر جناب رئای امر را در اختنیاکه چرا ارقام و اسناد مربوط به 
ست ایمه ره نامیند تا بعنوان ضمسی را بنو13» رینقدي بر موافقت نامه الجزا«کارشناسان بتوانند مقاله  

 از ییاجانب بعنوان بنده نیا،دگان محترم نیانم ... دعرضه گرد جمهوري به مجلس شوراي اسالمی 
خود احساس می کنم  نی بر دوش هیی که از لحاظ اسالمی و انسانی و متیبندگان خدا و بنا بر مسئول

رم که اگر اصرار ما  را پنهان بداشی اعتقاد خونیاگوشه اي از مسائل را مطرح ساختم و نمی توانم 
ه و پولش را پرداخت دی ابزار و مهمات جنگی را که مدتها قبل خرمیمی توانست فته می شد، ریپذ
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تمل تا حیبخس بفروشند و پولش را هم  ن به ثمن ایائکی و به جاي آنکه اکنون به آمر14میکرده بود
 جنگ بطور تی وضعایآ. میفت کنایه درریمدتها ندهند، در همان زمان آزادي گروگانها، در الجز

 حتی آن دسته از ابزار و سازو میفت؟ آري ما می توانستای جدي بسود ما نمی ریی قابل برگشت، تغریغ 
ر لغو کرده بود، به ای قانونی بختری را دولت غشیو قراردادها ز ما بود ایبرگ جنگی را که مورد ن

نباشد که از آن مجلس   نا بجا دی شانیمچنو ه... می می توانستمیورایدلخواه و انتخاب خود بدست ب
 کی علنی در مورد گروگان ها ریمحترم درخواست شود حال که آقاي بهزاد نبوي در جلسه غ

 امکان داده شود به زیجانب ننیا باز گشته اند، به زیاند و البد به زعم خود راضی ن طرفه به قاضی رفته 
 تی که محدودیئارزي، و نه بعنوان مقام اجرا  و ه هاي پولینیعنوان فردي مطلع و متخصص در زم

و در  دگان محترم قرار دهم نیار نمای، اطالعات خود را در اختدیاد نماجی و مقررات ایی نامه نیآئ
فته ای به بانک مرکزي و مسائل پولی اختصاص زی که اگر سخنان آقاي نبوي بخشی نمیخواست نما

فتن از مضمون سخنان پاسخ مناسب ایدن به نوار و اطالع گوش کر است، امکان آن داده شود که با 
فته ریها مسموع افتد و پذ  درخواست نیااگر ... دگان محترم برسانم نیا کرده به آگاهی نمهیرا ته

 نی گردد، آنوقت مسئولنیی قطعی تعفی ها تکلهینایگی بعمل آمد و در مورد بدیگردند، و رس
 4/1دگان ملت در مورد نیار طبق رهنمود هاي مصوب نمایل و دلگرمی بسایخ  با راحتی یئاجرا

 2000ش از یب شده و عیرد دالر توزایلی م6/3  ا و حتی کیرد دالر آمرایلی م 5 رد دالر لندن و حدود ایلیم
 نیب  تیثیان و فقط حری دعواي اقامه شده، براي احقاق حقوق ملت ا400ش از یبمورد ادعا و 

 اضرار به نی ادامه خواهند داد و اجازه کوچکترمین به تالش و کار عظاریالمللی جمهوري اسالمی ا
 کردن ها می دیجواب کسانی که سعی در مرعوب ساختن ما با تهد  المال را نخواهند داد و در تیب

مطبوعات خارجی جاري شود   مقاله ها در لیان، آنچنان شود که باز سدیکنند که به خالی کردن م
  :  در هر حال15» !د هم کم سود نبودهای زانریمعامله با ا«که 

   ه عالم دوام ما دیثبت است در جر     د آنکه دلش زنده شد به عشق ریهرگز نم
 »قرارداد وثوق الدوله« دی با نوع جد»نا هماهنگی« که اگر گناه ما میو بصداي بلند اعالم می کن

م و با همه دی جز تو است به تو برخداوندا از آنچه...    می ناهماهنگی افتخار می کننیاست ما بد
   16»يضا نوبرریعل. ی جستم شیوجود بسوي تو پ

 سیان در بانک چری چگونگی حسابهاي اایدادگاه لندن  نی عی نامه آقاي نوبري  سومستویو پ
، تحت عنوان 60خرداد  7 مورخ 550منهاتان در زمان شاه در روزنامه انقالب اسالمی شماره 

 و ییاکیه هاي بانکهاي آمرنی بر گنج»ری الجزاهینایب«ه ثروت باد آورده اي که  دربار»گاه غربدید«
   .دی افزود مطالعه کن» منهاتانسیچ «از جمله 
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تم سی کنند سمی ارزي و تنظریکه بانک مرکزي به موجب قانون اداره کننده ذخانیانظر به 
 ارزي، ریاس و متخصص ذخار کارشنگیطرف د  دولت و ملت است و از نیپولی و مالی کشورو ام
لذا دو  ر می باشد گی دهايان با کشورری کننده قراردادها و معامالت مهم انیپولی و بانکی و تضم

ه نی متخصص و کارشناس در زمهی و نبوي به عنوان نظریئن رجاای کل بانک مرکزي به آقاسینامه رئ
 معلوم شی و کارشناسان از پنی متخصصبطور کامل آوردم تا معلوم شود که بر  را »ری ي الجزاهینایب«

 مالی ری هاي ارزي و منابع و ذخایئدارا ي متوجه ری جبران ناپذمیبود که با امضاي آن چه بالي عظ
امضاي   و راه حلها به منظور دست نگهداشتن از هی ها، توصشنهادیپ هشدارها، نیاکشور است و همه 

تی که متوجه کشور است و دست آخر بمنزله اتمام ن خطرادیشتر و سنجیبعجوالنه قرار داد و تعمق 
 کل بانک سیاست ولی افسوس و صد افسوس سر انجام با حذف رئ حجت که گفتنی ها گفته شده 

نمازي، نوربخش و صادقی  ن ایان دارو دسته آقاری جمهور منتخب ملت اسیمرکزي و سپس رئ
جانب با آقاي دکتر صادقی تهرانی در نیادر مذاکره اي که .  گرفتندلیتهرانی بانک مرکزي را تحو

، مشاهده شد که الحق واالنصاف می گرفتلیوقتی بانک مرکزي را تحو: اظهار داشت لندن داشتم 
   )نقل به مضمون (17کرده بود ته اي اداره سیآقاي نوبري بانک مرکزي را بنحو شا

ر کدام از آن ر که هگی قسمت الزم است که حداقل فهرست سه مطلب مهم دنیان ایدر پا
 را نشان می دهد و هر سه ییاکیبانکداران آمر ه لیان وسری از چگونگی غارت اموال اییقسمتها

 نیمحقق ه است براي عالقمندان و دیمطلب، در آن دوران در روزنامه انقالب اسالمی درج گرد
ا هیان به غارتگر، چسری با امضاي قرارداد الجزایئآورده شود تا بهتر معلوم شود که دولت آقاي رجا

ان قانونی و مشروع ساخت و کوشش هاي شی ها براییاکیه آمرلیان وسریا  اموال ملت لی و مفیو ح
   : استریسه مطلب به قرار ز. داد ان به هدر ریي حقوق مشروع اریبانک مرکزي را در بازپس گ

، در روزنامه »اه منهاتان در زمان شسیان در بانک چری چگونگی حسابهاي اایدادگاه لندن « -1 
 در باره ثروت باد آورده »گاه غربدید«، تحت عنوان 60خرداد  7مورخ    550انقالب اسالمی شماره 

 افزود » منهاتانسیچ «جمله  و از آن ییاکیه هاي بانکداران آمرنی بر گنج»ری الجزاهینایب«اي که 
   .آمده است

 نقل شده است نشان می دهد 6 شماره ،12 المللی ارزي، سري نی مطلب که از مجله بررسی بنیا
 28شاه که متعلق به خانواده راکفلر است به بعد از کودتاي   منهاتان و سیکه روابط مالی بانک چ

 نقش مهمی بر 1953   راکفلر در برگرداندن شاه به قدرت، در سال دیوی که در آن د1332مرداد 
 اي هی را در دادگاه ناحیینهاتان دعوا مسی، بانک چ1979در دسامبر . عهده داشت، بر می گردد

ان براي باز ریي اریي از پی گریهدف بانک جلوگ. ان مطرح ساختریدولت ا رك بر ضد ویوین
 سیچ.  دادگاه لندن بودقیاز طر1979  فتن سپرده هاي مسدود شده توسط کارتر در نوامبر ای

   ندن را بدست آورد، اما ان در دادگاه لری اتیگی به شکادیکوشش می کرد که دستور منع رس



 
 

330

ی به سی دادگاه هاي انگلقیدانست که قانون انگلستان حق پا به پا کردن را نمی شناسد و تشو می 
ان در زمان شاه ری هاي ایئبه چگونگی اداره دارا  مقاله نیا. ر دشوار استای حقی بسنیش چنریپذ

صدد است  ان می پردازد و در ریل ا ها و غارت اموایئ با داراسیاي چهیو به بخشی از کاله گذار
   .  قانونأ غارت کندزیکه مابقی آنچه را که مانده است ن

 مقاله به بررسی نیا »!!ان کم سود هم نبودریمعامله با ا« مطلب دوم مقاله اي است تحت عنوان -2 
رداد  می پردازد و نشان می دهد که با امضاي قراریالجزا  مالی حاصل از امضاي قرارداد جینتا

 ارزي و رین ذخادیبلع  دست می دهد و چگونه به ییاکی چه شور و شعفی به بانکداران آمرریالجزا
   .ان پرداخته اندری اموال اریسا

 نقل شده و در 1981 هیل است که از مجله فورچون، فورکیمقاله فوق نوشته هرمن ن
   .ه استدی درج گرد7و 3 ، ص1360   نی فرورد20 خی، به تار509  انقالب اسالمی شماره 

 که در سرمقاله روزنامه »انری کل بانک مرکزي اسیدادگاه لندن و حذف رئ« مقاله، نی سوم-3 
 مقاله به نیا. ه استدی، ص اول و سوم، درج گرد1360خرداد  7 مورخ ،550انقالب اسالمی شماره 

 در زمانی که بانک  کل بانک مرکزي و تحت کنترل در آوردن سی، بر کناري رئیئ چراحیتشر
 و اثبات استقالل ییاکی بانک هاي آمرهیان علریي دعاوي اری کل بانک مرکزي براي پی گسیرئ

   .ان است، می پردازدری اتی اثبات حقانتینها بانک مرکزي که در 
قانون فدرال  M  دستور انسداد کارتر و استفاده از قانون اضطرار و مقرراتحیعالوه بر آن به توض

 را از شعبه مادر در شیا و بدهی هاهیئ دارادی باییاکیهاي آمر  شعبه خارجی بانک که هر«رزرو 
 بانک هاي ییاروپا ان در شعب ری هاي ایئ و بنابر آن مسدود کردن دارا»ا جدا کندکیخاك آمر

 پنج هیان علریی که دعاوي بانک مرکزي اطیدر شرا« قانونی محسوب است و ری عملی غییاکیآمر
 قبضه کردن بانک مرکزي به منظور حذف استقالل بانک ».ن بودای در جرییاکیرآم بانک بزرگ 
 ریبالمانع شدن، اجراء دلخواه قرارداد الجزا تم بانکی و پولی کشور در جهت سی سرییمرکزي و تغ
قرارداد   نیی چگونگی اجراي چننی کل بانک مرکزي تنها شاهد عسی راستا حذف رئنیااست و در 

   .دولت استبداد ضرور می نمودنباري، براي ایز
  
    ری الجزاهینایست جمهوري و بایر

 جمهور در رابطه با چگونگی حل بحران سی بخش را به بر خورد آقاي بنی صدر رئنیا
ان به هنگام اشغال شیاما چون نظرات ا. اختصاص می دهم  ریي و امضاي قرارداد الجزاریگروگان گ

خارجه را جهت حل بحران  ا و زمانی که تصدي وزارت کیرو به گروگان گرفتن کارکنان سفارت آم
ن ویسی کملیتشکست جمهوري و ایان به رشیي به عهده داشت و حتی بعد از انتخاب اریگروگان گ

 بخش سعی می شود فهرست وار به نیاام، در  ا را مورد بحث قراردادهکیت آمرایجنا بررسی 



 
 

331

 پرداخته ریحل بحران و امضاي قرارداد الجزا ان در مورد چگونگی شیمطالب مطروحه از جانب ا
هستند،   مسئله فیشتر از کم و کیبفت اطالعات ای و اندر قی به پژوهش و تحقلیگردد و کسانی که ما

  . آنها را به اسناد ارائه داده شده حواله می دهم
ت  دولهینایب: تسیه ندی نکته خالی از فانیاکه به مطلب فوق بپردازم، ذکر نیاقبل از 

 ،ا کرددیان انتشار پریه دولت جمهوري اسالمی الی وس به که در مورد آزادي گروگانهاریالجزا 
 به اصطالح سه ایشامل سه موافقت نامه جداگانه   ریبطوري که بعدا ً فاش شد موافقت نامه الجزا

ا کرد و دو دیپ  آن انتشار »هینایب« کی مختلف آن بوده است که از طرف دولت تنها می و ضما»هینایب«
ی موافقت نامه معتبر سیکه متن انگلنیار گینکته مهم د. ا نکرددی هرگز انتشار پمیر و ضماگیتاي د

ان آقاي بهزاد ریی آن دو امضاء داشته که از طرف دولت اسیعلت متن انگل  نیشناخته شده و به هم
. ن را امضاء کرده اندا آکیخارجه آمر  ریتوفر معاون وزسیا وارن کرکینبوي و از طرف دولت آمر

 از شگفتی هاي نیا منتشره را فقط آقاي بهزاد نبوي امضاء کرده است و هینایمتن فارسی ب
 امضاء کیرش فقط گی نسخه آن داراي دو امضاء و نسخه دکی المللی است که نیقراردادهاي ب 

   ر شده است ان منتشریقرارداد براي اغفال ملت ا  معلوم می دارد که متن فارسی نیادارد و 
ا کرد و متعاقب آن دی انتشار پ1359 اول بهمن خی در تارری الجزاهینایبه هر حال متن ب

ن حل ایست جمهوري در جرایاعالم داشت که ر  اي هیست جمهوري طی صدور اطالعایدفتر ر
نفرستاده ان شیا  را براي هینای قرار نگرفته و دولت متن بریمسئله گروگانها و امضاي موافقتنامه الجزا

   .است
 نظر آقاي نبوي بود طی ریي که زریگی به امر گروگانها در نخست وزدی رابطه دفتر رسنیادر 

   : اي از جمله اعالم کردهیاطالع
رفت کار صورت مذاکرات و اسناد مربوط بطور کامل براي اطالع رهبر انقالب شین پای در جر-2« 

دگان مجلس شوراي اسالمی، نیاست و نمای ر،ریجمهوري، نخست وز ست ایی، رنیحضرت امام خم
ان و برادران ریکشور، وز انعالی کشور، دادستان کل ویست دایبط در مجلس، ررینهاي ذویسیکم

   .ه استدی ارسال گرددانشجویان پیرو خط امام
ه نی در زما ً جلسات پی در پی که صرفلیتشکاه و می با توجه به شتاب مذاکرات در هفته آخر د-3  

 می و تنظنی زمانی براي مسئوالن امر تدوتیمحدود  وجود نی بوده است و همچنیئل اجرامسائ
مدت براي   نیا مدارك طی نیاه جی و در نتدیصورت مذاکرات در هفته فوق به بعد موکول گرد

     18». مدارك هم اکنون در حال آماده شدن استنیا. دی از نامبردگان فوق ارسال نگردکیچیه
 گذشت از زبان آقاي نبوي ریش از ده سال که امضاي قرارداد الجزایبز گذشت سرانجام پس ا

ست ای که آقاي بنی صدر ردی فاش گردری الجزاهینایب نادرستی مطلب فوق در پاسخ به نقدي بر 
و ) ره(حضرت امام  طی چند مالقات با «ن حل امور و امضاي قرارداد نبوده است ایجمهوري در جر
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 جمهور وقت و با شرکت شهداي سیکه در آن زمان بدون حضور رئ(قوه در جلسات سران سه 
 وقت مجلس و سی آقاي هاشمی رفسنجانی، رئنی، حجت االسالم والمسلمیئرجا گرانقدر، بهشتی و 

رفت مذاکرات و مشکالت احتمالی مطرح شیپ ، )دی می گردلیتشکجانب به طور منظم و هماهنگی نیا
   19».فت می شدایدران رهنمود هاي الزم شیو از ا

ی نی الجزائر و آزادي گروگانها فکر می کرد که آقاي خمهینایآقاي بنی صدر که در زمان امضاي ب
 زیان نشی مطالب را از ایئجمهوري اسالمی و دولت رجا ن مفاد قرارداد نبوده و حزب ایدر جر

   :کتمان می کرده اند، در اول خرداد، در پاسخ به سئوالی اظهار داشت
صورت انجام شد؟ گفتند که، مورد به نیام که چه جور شد که مسئله گروگانها به دیند نوبت پرسچ« 

 انشی من از اشی دو روز پنی، همدیموافقت کردند و گفتند بکن ان شی و امیمورد با امام صحبت کرد
ها آشکار در نیاخوب اگر  . ری کار را مورد به مورد به شما گفتند، امام گفتند خنیام که دیپرس) امام (

ان از گی صورت حل نمی شد و من هم باور ندارم که آقاي رنیان شده بود، احتماال ً به ایجامعه ب
    20».شتري داشتیب ییتوانا آقاي کارتر 

 به مجلس نوشت در 27/2/60 خی تصوري در نامه اي که در تارنیآقاي بنی صدر با چن
 براي سرپوش ری الجزاهینایضاء کنندگان بام جناب آقاي هاشمی  «:قسمتی از آن آمده است

 زین جانب و مجلس و امام را نیاران و حتی گیگذاردن به تخلفات خانمان بر انداز خود می کوشند د
هشت بی ارد29( وز ری دنین اقدامات خود جلوه بدهند، حال آنکه با سئوالی که همایمطلع در جر

جانب و نه مردم نیاا کردم که نه امام، نه دیشتري پیب نیقیداشتم  ان نیاز امام کردم بر آنچه اطم ) 60
امضاء کرده اند و  ن، اسنادي که ای آقانیان اقدامات ایر قوي نه مجلس در جرایو باحتمال بس

 رابطه حق به نیادر  21».تندسیان شده است نبوده اند و نریخسارتی که از امضاي آنان متوجه ملت ا
بود و )  آنفیو کم و ک(رفت مذاکرات شین پایدر جر«ی تیماست که آقاي خ جناب آقاي نبوي 

 می بود، هرگز حزب جمهوري نیا از ریغ ا اگر ری ز22».فت می شد ایان درشیرهنمود هاي الزم از ا
ی دست به نی جرأت و جسارتی به خود نمی دادند که بدون اطالع آقاي خمنیو آقاي بهشتی چن

 اشاره وي همه اشان بر کنار و از کیی دانستند که با  مکیک بزرگی بزنند چون نسی رنی چنکی 
   .هستی ساقط خواهند شد

ه شخص بهشتی ژیوي خود را روي حزب جمهوري و به وری طرف آقاي بنی صدر تمام نکیاز 
ی بر اثر اطالعات نی سر اوست و آقاي خمریچه هست ز متمرکز کرده بود و فکر می کرد که هر 

 و به دینمی گو ي زی در انتظار آماده شدن فرصت چایي ناچاري و نادرست عمل می کند و از رو
ر تودار و کسی بود که با کمال ایی شخصی بسنیر آقاي خمگیآنها فرصت می دهد و از طرف د

ۀُ یالتّق«وي زه نگه دارد و به اصطالح حونی خود را سالها و مدتها در سیبقل راحتی قادر بود مکنونات 
ن بعضی عالئم و نشانه ها، دیوجود د  قرار دهد تا طرف مقابل با نیصب الع را ن»یئ آبانیی و دنید
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 فرا برسد که وي بتواند به راحتی طرف ییهرگز به وي شک نکند تا زمان مناسب براي عمل نها
 هیی علنی از هستی ساقط کند و چون آقاي بنی صدر فکر می کرد که آقاي خمای و عیخود را مط 

 از دست زیرا به همراه دارد، تا فرصت باقی و همه چ انی توده اي بیشتاش عمل نخواهد کرد و پ
 جمهور بر سیرئ  و ریبه اصل مطلب قرار داد الجزا. دیشیر نمی اندگینرفته بود، به راه حل هاي د

   . میگرد
ی محرز شده بود که آقاي بنی نی و آقاي خمحزب جمهوري اسالمی،یئکه بر دولت رجانیابه علت 
قرارداد خفت باري نرفته و آن را امضاء نخواهد کرد و در صورت   نی بار چنریمهور ز جسیصدر رئ

رفت مذاکرات و شین پایجر اطالع تا قدرت دارد به افشاي آن همت خواهد گماشت، وي را در 
 مقاوله نامه ها، ،چگونگی امضاي آن قرار نداده بودند و چون طبق قانون اساسی عهد نامه ها

 مجلس و بیتی به تصوسی دولت ها، باریان با ساری المللی دولت انیوافقت نامه هاي بم قراردادها و 
 ظاهرأ براي فرار از آن و حل مشکل 23برسد،  قانونی وي نماینده ای جمهور سیسپس به امضاي رئ

کرده و   صادر ری اي است که دولت الجزاهینایت و بسیچنان عنوان کردند که موافقتنامه اي در کار ن
 شناخته نشده تیا آن را امضاء کرده اند و نسخه فارسی آن که حتی به رسمکیان و آمرریلت ادو

 نام نهادند در صورتی که »ری دولت الجزاهینایب«کرده بود و آن را   میبود، براي خوراك داخلی تنظ
ن و اری دولت انیالمللی ب  نی محتواي آن، موافقتنامه اي بقیی و به تصدسی متن انگلحیبه تصر

 از تعهدات می وسعتی عظنی موافقتنامه اي با چنای قرارداد و نی چن ًالو اصو. ا بوده استکیدولت آمر
   . المللی دومی نداشته استنیتعهدات ب  خی، در تار

 کل بانک مرکزي از سی رئقی ساعت قبل از امضاي قرارداد از طر24آقاي بنی صدر 
ی از وي می خواهد نیفورأ طی نامه اي به آقاي خم  و محتواي موافقتنامه خفت بار با خبر می شود

نامه و نه از   نمی دهد در آن دوران نه از رییي را تغزی نامه چنیا ولی 24که مانع امضاي آن شود 
   .محتواي آن کسی مطلع نشد
در مصاحبه اي  59 بهمن 11 خی بار در تارنیاول آقاي بنی صدر براي ریبعد از امضاي قرارداد الجزا

 مسئله کیمسئله گروگانها «: حل بحران گروگان ها گفت  ا روزنامه انقالب اسالمی در مورد ب
کردن بشود از سر   دیی تأای و بیت که با تکذسیت و طوري هم نسیی است، مسئله کوچکی نخیتار

  یب مورد واقع شده از ابتدا تا انتها در موقع مناسنیا است که من آنچه را در نیامسئله گذشت 
 مصاحبه در رابطه با آتش بس و سخنان نی وي در هم 25 ».ن خواهم کردایب چه خی تارکیصورت ب

که به من مربوط است آتش بس  تا آنجا «:  در کنفرانس اسالمی گفتشی و دوروغ هانیصدام حس
 دنبال راه حل می می رومیون راندری بعد که بمیون می رانری دشمن را بتیم با قاطعریرا نمی پذ

 مانند می داد که بعد ناچار بشومی فرصت ها را از دست نخواهمیی که دارتیبا توجه به وضع ما . یسایس
    26».ورندایجا هم بنیاگروگانها سر ما آوردند،   را که در رابطه با یی گروگانها همان بالهیقض
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ورد آزادي ا کرد، باز در مدیبهمن انتشار پ14 جمهور در کارنامه اول بهمن که در روزنامه سیرئ
و باالخره امشب بعد از شوراي نظامی به اتاق من  «:داشت  اعالم ریگروگانها و موافقتنامه الجزا

ن ایدداشتهاي تبادل مای  مشاور گفته است که من هرگز صورت مذاکرات و ریآمدند و گفتند وز
 دیجاست که نبانیات، مطلب سیجا ننیا است، اما مطلب حی صحنیاا را نخواسته ام و کیان و آمرریا

 داشت و مسئله اي یب نکرده است و اگر مطل»ا ًاثبات« ای و »اینف« اظهاري چیجمهوري ه  سیگفت رئ
ا داده بود من نخواسته بودم بلکه کی هم که آمرییدداشتهاای  نیاچون .  می گفتدیبنظرش می رس

جمهور ندهند،   سی اطالعی به رئچیکه عجله موجب شده است هنیااما . براي من فرستاده بودند
 بهمن براي دفتر 29 خینامه هم که به تاربیتصو.  شده استزی پا گذاشتن قانون اساسی نریموجب ز

 مشاور اسناد را ریه است که آقاي وزدیاند، در واقع همان روزي رس ست جمهوري فرستاده ایر
نامه ارسالی با بیوانطباق همان تص  جمهوري فرصت کند سینی قبل از آنکه رئعی. امضاء کرده است

اما . نا ً در صورت وجود خالف آن را اظهار کنداید و مورد مالحظه قرار بدهد تا احنیقانون را بب
 آن را با هاي و هوي تیت که بتوان واقعسی مسئله امري ننیامسئله گروگانها و نحوه حل  خود 
آنچه . راي مردم روشن بشود مسئله بنیاهاي آزاد   بحث قی است که از طرنیا کار نیبهتر. پوشاند

حل نکرد،  امروز کاري را از موضع قدرت «می توان گفت همانطوري که به دفعات گفته ام وقتی 
 و خواست لی در دست مزیو چنان خواهد شد که همه چ.  از موضع ضعف حل خواهد کردریناگز

 آینده در حال و نه در ند قانون و قاعده اي بوده، نهبیدر گذشته پا و هوس ابر قدرتی است که نه 
    27».خواهد بود

 و مصاحبه با روزنامه 28ان به آقاي هاشمی رفسنجانی شیآقاي بنی صدر که حسب نامه ا
 هینایی در مورد امضاي بنی، چون از آقاي خم1360   اول خرداد خی ، حتی تا تار29انقالب اسالمی

خوب  ،ری خ«:گفته  و وي پاسخ 30»ا گفتند کار را مورد به مورد به شمنیا«:ه دیاستفسار کرده و پرس
 صورت حل نمی شد و من هم باور ندارم که نیان شده بود، احتماال ً به ایها آشکار در جامعه بنیااگر

ت قیی حقنیکه آقاي خمنیا، مطمئن از 31».شتري داردیب یی تواناییکارتر توانا ان از آقاي گیآقاي ر
ن ایی هم در جرنیقرار داد آقاي خم  گروگانها و امضاي را به وي گفته است لذا در مورد آزادي

 دور زده و در مقابل امر انجام شده اي قرار زیان را نشیکامل امر نبوده و حزب جمهوري و دولت ا
 ملی مخدوش تیحال وقتی روشن شود که با امضاي قرارداد آزادي، استقالل و حاکم. داده اند 

که آقاي نیای قابل اثبات است و باز مطمئن از نیخم  و آقاي  امر به سادگی براي جامعهنیاشده و 
 پس از روشن شدن مخدوش شدن نیای در خط آزادي و استقالل مملکت است بنابر نیخم

 علت مسئله نیابه .  اشاره خواهد کردری الجزاهینای ملی، خود به برکناري امضاء کنندگان بتیحاکم 
   . کرد ي می ری پی گیبرا در هر فرصت مناس

       ن بهزاد نبوي ای آقاری الجزاهینای امضاء کنندگان بهی عل11/1/1360 و 19/11/1359 خیوي در تار
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مختلفی اعالم جرم کرد و آن را همراه با اسناد و مدارك مختلف   ارتکاب جرائم لی به دالیئو رجا
ن انداختن آن به ایبه جر ي و ری کل بانک مرکزي به دو نفر ذکر شده براي پی گسیو نامه هاي رئ

 اعالم جرم به واقعه چهارده اسفند و متعاقب آن نیااما چون . دادسراي عمومی تهران ارسال کرد
ت سه نفره حل اختالف بر خورد کرد وي ئیی براي رفع بحران و هنیاي آقاي خم  ده ماده هیاعالم

   .فره ارسال کردت سه نئیخود به ه  نماینده آقاي اشراقی قیرو نوشت تمامی آن را از طر
 در مصاحبه اي با روزنامه انقالب در رابطه با اعالم جرم فوق 60نی فرورد23 خی جمهور در تارسیرئ

 : تا چاپ شود؟ اظهار داشتدیر مطبوعات قرار دهایرا در اخت  که اعالم جرم دی هستلی ماایکه آ
قانونی داشته باشد و  ل  که امور روامی بلکه می خواهمی جو را متشنج بکنمیچون ما نمی خواه«

گی دی همان رسقیگی شد، که خوب، از طردی که رسمیدید، لذا وقتی دریگی قرار بگدیمورد رس
گی نشد، آن وقت ناچار ما خودمان دید و اگر رسری قرار می گمرعموایدر اخت متن منتشر می شود و 

    32».میمنتشر می کن
  

   بنی صدر به مجلس آقاينامه
 یئ رجاهین اعالم جرم خود علای، مجلس را در جر11/1/60 خیر تارآقاي بنی صدر که د

 در روزنامه انقالب 60هشتبی ارد8 خیدر تار و نبوي قرار داده بود و در نامه اي به مجلس که 
از آن به   یی کرده است که قسمت هاحیا کرد، مفاد اعالم جرم را براي مجلس تشردیاسالمی انتشار پ

   : استریقرار ز
 قانون 140 در اجراي اصل 11/1/60بطوري که طی نامه مورخ . ت مجلس شوراي اسالمیسایر« 

ن محمد علی ای آقاهیی از جرائم اعالم شده علکیاطالع داده شد  اساسی به مجلس شوراي اسالمی 
حل و فصل اختالفات مالی   مشاور تخلف از قانون راجع به ری و بهزاد نبوي وزری نخست وزیئرجا

ان به نفع اتباع و ریا، برداشت و اختالس از وجوه دولت اکیان با دولت آمرریمی اجمهوري اسال
 که حی توضنیانی است بدرین فراري، شرکتها و مؤسسات ورشکسته اای طاغوتییاکیآمر مؤسسات 

ا بوده، ولی متهمان آنرا به کیان و آمرری انیدولت قانون مزبور منحصرأ راجع به اختالفات مالی 
موجودي   گاه چیان تعهد سپرده است که هریدولت ا...  تسري داده اند زی ننیتباع دولتادعاهاي ا
ت داوري ئی هسیتا وقتی که رئ... ن دالر کمتر نشود ویی مذکور از مبالغ پانصد ملنیحساب تضم

ت سرانجام پرداخت مبالغ مورد سیمعلوم ن... اجراء شده است  اعالم کند که تمام احکام داوري 
 مبلغ نیا. خواهد شد رد دالر بالغ ایلی به چند مییاکیا و اتباع و مؤسسات آمرکیي دولت آمرادعاها

 شده از طرف بانکهاي دولتی است که ضمن باز نی تضمای از وامهاي مؤسسات ملی شده، ریغ
ا کیالبته دولت آمر. ان محسوب و پرداخت شده استریرد دالر وامهاي اایلیم   5 /1پرداخت مبلغ 

 طرف کیی نسپرده و فقط نیانی تضمریا  اتباع ایان ریپرداخت مطالبات مورد ادعاي دولت ابراي 
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ی نی تضمنی المللی خود چننی و اعتبار بتیثی حتیان است که بدون رعارینی دولت اعیقرارداد 
که دولت را موظف به استرداد ثروتهاي ناشی « قانون اساسی 49 اصلحیبر خالف صر... سپرده است  

 پرداخت »ه نمودهریا و معامالت دولتی و غهیاستفاده از مقاطعه کار صب، رشوه، اختالس و سوء از غ
تخلف از قانون اساسی و  در مقام ... بت را بعهده گرفته است ا ثبیقروض امثال شمس پهلوي، حب

 چنان شتاب زده)  چهارگانه آزادي گروگانها طیمنجمله شرا(  مصوب مجلس شوراي اسالمی نیقوان
متجاوز ... ن بوده است ایائکیان گروگان آمرری ملت اییز داده اند که گوایحساب امتیب عمل کرده و 

ه گرفته شده دیا در موافقتنامه مذکور نادکیآمر ان موجود در ری هاي مسدود ایئ سوم از داراکیاز 
جرم بدوأ  براي استتار ... ه دی موافقتنامه به امضاء رسآیندهو فقط در مقابل وعده آزاد کردن آنها در 

ند تا به زعم دی نامری دولت الجزاهینایب) ه شده دی نام Agreement ی سیکه در متن انگل( موافقتنامه را 
 عبارت از هینایه بکی جمهور نداشته باشد در صورتسیمجلس و امضاء رئ  بیجی به تصوایخود احت

بعد از . ه استدیدگان آنها رسنیانم ضاء ا می باشد که به امکیان و آمرری انیتعهدات متقابل دولت
 مجوز قانونی براي موافقتنامه خالف لیک جهت تحصنیا یئ جزابیاعالم جرم و شروع به تعق

 تبصره به قانون راجع به حل و فصل اختالفات کیه الحاق حیکه چهار ماه قبل منعقد شده ال قانونی 
متأسفانه .  اعتراف به ارتکاب جرم کرده اندا ًحیصر  ه حیی الهیو در مقدمه توج« میبه مجلس تقد

ه فرار لیکه وس(  ه اي حی النین چندی رسانبی در صدد به تصونی متهمی قانونبیاح و تعقضیبجاي است
 است که مجلس نیاان ریه ادیهستند، انتظار قاطبه مردم ستمد)  و مجازات است بی از تعقنیمجرم

 المال به نفع اجانب و تیردها دالر از بایلی معییه که متضمن تضحیال  آن بیشورا بجاي تصو
 قانون اساسی 49و اجراي اصل   نی از قواننی و متخلفنی مجرمبین فراري است مصر در تعقایطاغوت
   .باشد

ه کارشناسان امور لیا که بوسکیان و آمررین دولت اای برگ نقدي بر موافقتنامه م21ست فتوکپی ویپ
    3 3 ».دگان مجلس شوراي اسالمی ارسال می شودنیانم تحضار  شده جهت اسهیمالی و بانکی ته

 و 526 ا که در فوق ذکر شد، در شماره کیان و آمررین دولت ااینقدي بر موافقتنامه م
منتشر شده که بعد از ذکر چند نکته ازآن، فهرستی از   انقالب اسالمی 60هشت بی ارد10، مورخ 527 

   :محتواي آن خواهد آمد
 از بانکهاي مختلف ییاهاکی همگام با سند1978 و 1977ا در سالهاي کی منهاتان آمرسی چبانک... « 

 قانون اساسی  25 ه طبق ماد. ان بودریخالف قانون اساسی وقت ا  نمود که ییاقدام به پرداخت وامها
 نیاموضوع . دیمی رس  مجلس بی به تصودیمود بانیفت مایان درریان هرگونه وامی که دولت اریا
 موضوعات در دوران مسدود بودن نیترزیرد دالر از بحث انگایلی مکیه وام به ارزش متجاوز از س

 منهاتان در سی مورد حتی نظر مشاور حقوقی بانک چنیادر . دش یان محسوب مریا  هاي یئدارا
 چه کسی باور... مورد بحث سوخت می شوند   بود که احتماال ً وامهاي نیا زیتهران در آن دوران ن
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از  رد ایلی مکیش از یب امضاء کیان می داند با ریمی کرد که دولتی که خود را حافظ منافع ا
ان اظهار ری بسپارد و در جواب ملت متعجب اهی ارزي کشور را به جهانخواران بازار سرماریذخا
ز آن ت براي بر شمردن منافع حاصل اسینفع ما بوده و الزم ن  قرارداد از هر جهت به نیا که دینما
ی است که تیقراردارد مصون  هینای بخش از بنیاه در کی نکته انیجالبتر...  انداخته شود »چرتکه«

 هینایدر ب. اي آن حاصل می شودهیک قضاوت در مورد بدهسین بردن رای از ملیبراي بانکها به دل
اي دولت، هی بدههی بهره هاي متعلقه مربوط به کل»تمامی« و »اصل« شده است که دیق ا ً حیصر 

ا که کیتم بانکی آمرسیتحت نظارت دولت به س  ای کنترل شده و ایسازمانهاي دولتی وابسته به دولت 
هاي   ادعا ییاکیی بانکهاي آمرطی شرانیدر چن.  باز پرداخت گردددیدر گذشته پرداخت نشده با

دي پرداخت بابت  عاطیانی ارائه داده که در شراریي را براي وصول به مقامات ازیت انگریمالی ح
   . المال محسوب می شودتیسوء استفاده از ب  عاقالنه و ریري از آنها غایبس

 اصولی بانکهاي ری اقالم اشاره می شود تا معلوم گردد که چگونه ادعاهاي غنیا به پاره اي از ریدر ز
   » .ه استدیگرد  اصولی هینای بنیا در ییاکیآمر

  
 به لیس محتواي مطالب خواهد آمد و کسانی که ماوئجا فقط رنیاهمچنانکه ذکر شد در 

   :مراجعه کنند  و اطالع کامل از آنها هستند به اصل سند قیتحق
    گذشته می داران و وابستگان رژهیاي سرماهی پرداخت بده-1« 
   ن شده اندایان به صورت نادرستی بری مواردي که بدهی هاي ا-2 
ان و ری در بانکهاي ملی و مؤسسات ملی شده اییاکی طلب پرداخت ارزش سهام بانک هاي آمر-3 

   اوراق بهادار مشابه
    موردیب ادعاهاي -4 
   فت مطالبات سوخت شدهای طلب در- 5 
   . مطالباتی که به غلط به بخش دولتی ارتباط داده شده اند-6 
   د و بهره مرکبای بهره هاي ز-7 
   » ادعاهاي متفرقه-8 

  
  دگان مجلسنیا بنی صدر به نم آقاينامه

  
دگان مجلس شوراي اسالمی نیا جمهور طی نامه اي خطاب به نمسیآقاي بنی صدر رئ

 هینای آزادي گروگانها با بطیمجلس در مورد شرا ه مصوبه سیدگان را به متونی درباره مقانیاتوجه نم
 سی رئانتصاب  برخی بانکهاي مرکزي و نحوه فی وظانی اسناد مربوطه و همچنری و ساریاهاي الجز
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   : استریمتن نامه به قرار ز. کل جلب نموده است
   دگان محترم مجلس شوراي اسالمی نیانم« 

جانب و شما نیاان بعهده ری که به موجب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایی هاتیبا توجه به مسئول
   :میست جلب نماویشما را به دو متن پ گذارده شده است، الزم می دانم توجه 

 با ییاکی آزادي گروگانهاي آمرطیه مصوبه مجلس شوراي اسالمی در مورد شراسیمقا گزارش -1 
 اسناد مربوطه ری و ساری مردم الجزاکیدولت جمهوري دموکرات  1981 هی ژانو19 هاي مورخ هینایب

اسالمی و بخصوص مواد   از شروط چهار گانه امام و مجلس محترم شوراي کیچیکه هنیانظر به 
 نشده، و نظر به تی هاي مذکور وآزادي گروگانها رعاهیناین امضاي بایلس در جرمشروح مصوبه مج

ن امضاي آن با اصول چندي از قانون اساسی جمهوري اسالمی ای و جرریخود موافقتنامه الجزا که نیا
دگان محترم نسبت به تناقضات و نیاهر کس، اطالع شما نم ان در تناقض آشکار قراردارند، قبل از ریا

   .ت ها و تخلفات و جرمهاي مشهوده ضروري استریمغا
    کلسی برخی بانکهاي مرکزي و نحوه انتصاب رئفی وظا-2 

 و تبصره هاي »نیویحذف فرمان هما« بیأ تحت عنوان ظاهر فرریه اخکیه احیکه النیابا توجه به 
 میناظر و تنظپولی و بانکی کشور و ملحقات آن که قانون   شده است، در قانون میآن به مجلس تقد

مخالف با مصالح کشور  ي اساسی در جهت رییدي روابط پولی و بانکی کشور است، تغایکننده ي بن
ی که تیان می باشد و با توجه به اهمری کل بانک مرکزي اسیه تبعی آن حذف رئجیمی دهد، و نت
ارد و هر نوع تم پولی و بانکی و اعتباري در کل اقتصاد کشود دسی ستیان و هداریا بانک مرکزي 

 ری خطتی حساس و به غاطیتواند در شرا اقدام بدون بررسی و مطالعه کافی در مورد آن می 
ان را متوقف و ریتی جمهوري اسالمی اای جنبه هاي حهیکنونی، زندگانی اقتصادي و بدنبال آن بق

ور ابو الحسن  جمهسیرئ.  فراوان استتیفلج سازد، اطالع شما از مفاد آن مواد مطروحه، حائز اهم 
   34 ».بنی صدر

 اسناد ری و ساری الجزاهینای با بییاکیه مصوبه مجلس در مورد آزادي گروگانهاي آمرسیدر گزارش مقا
 ری الجزاهینای بند به بند با بکه  راماده مصوبه مجلسمجلس، چهار دگان نیا جمهور به نمسیمربوطه، رئ

 هینایامضاي ب شان داد شده است که چگونه با  مشخص و متقن، نلیارائه ي داله شده و با سیمقا
 اصول قانون اساسی در تناقض آشکار نیبا چند  نشده وتی چهار ماده مصوبه مجلس رعاریالجزا

، شماره 60هشت بی ارد26روزنامه انقالب اسالمی مورخ 10و  3صفحه هاي   گزارش در نیاقرار دارد 
ست جمهوري به ایست نامه رویپ مت دوم  بطور کامل درج شده است و براي مطالعه قس540 

 کل آن سی برخی از بانک هاي مرکزي و نحوه انتصاب رئفیدگان مجلس که مربوط به وظانیانم
جا نیابراي اطاله کالم از درج آنها در .  آمده است11 و 10و  5  در همان شماره فوق ص زین است 

شتر هستند به آنجا حواله یب قیطالعه و تحقبه م  لی را که ماانیخود داري شد و خوانندگان عالقمند
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   می دهم 
  

     علنیریسه غلدر خواست نوار ج
  

 ری علنی مجلس شوراي اسالمی که به درخواست بهزاد نبوي وزریبدنبال جلسه رسمی غ
 شد و طی آن مجلس به استماع و لیتشک) 22/2/60(  مشاور و سخنگوي دولت سه شنبه گذشته 

امون ریجمهوري پ  سی و اعالم جرم رئری قرارداد الجزا،د مسئله گروگانهابررسی گزارش وي در مور
 مجلس خواستار سی جمهور طی نامه اي به رئسیتخلفات مربوطه به آن پرداخت، آقاي بنی صدر رئ

   : استریمتن نامه به شرح ز.  جلسه مجلس شدنیا فت نوار هاي ایدر
   :ست مجلس شوراي اسالمیایر« 

 ریهشت ماه جاري موضوع گزارش وزبی ارد22 علنی روز سه شنبه ری در جلسه غکهنیابا توجه به 
 نیا حاصله از آن و اعالم جرم جی و نتاریگروگانها، قرار داد الجزا  مسئله یئمشاور در امور اجرا

 تخلفات نیابراندازي که  امون تخلفات مربوط به آن بوده است، و نظر به اثرات خانمان ریجانب پ
گی به دیکه در دستور کار مجلس رسنیاان در بر داشته است، با توجه به ریري اسالمی ابراي جمهو

رات ایات اساسی در حدود اختری قرار دارد که تأث»نیویحذف فرمان هما «تحت عنوان ه اي حیال
جانب و نیاعمأل به عنوان پاسخی براي اعالم جرم   دارد و هی قوه مجرسی جمهور به عنوان رئسیرئ

شده است، و   شنهادیپ به مجلس ریت در باره قرارداد الجزاقیي از روشن شدن حقریور جلو گبه منظ
امون نحوه حل ری علنی پریات جلسه غحی مجلس در مورد آن نمی تواند فارغ از توضبیاخذ تصو

 122و121و113و 58   که به موجب اصول یی هاتی و مسئولفیتوجه به وظا مسئله گروگانها باشد با 
 نوارهاي دی دستور ده،شده است  جانب گذارده نیاان بعهده ری اساسی جمهوري اسالمی اقانون

جانب نیا فرصت براي نیاوله مزبور و در حیگی به الدیمذاکرات جلسه مذکور مجلس، قبل از رس
فته ایارسال گردد تا در صورت ضرورت با استفاده از اصل هفتاد، قانون اساسی در مجلس حضور  

   35  ». جمهور ابو الحسن بنی صدرسیرئ. برسانم دگان نیا را به اطالع نممطالب الزم
 علنی ریفت نوار جلسه غای جمهور مبنی بر درسی مجلس در پاسخ به درخواست رئسیسرانجام رئ

ر ایبراي خارج کردن اسناد سري مجلس و حتی در اخت: گفت  جمهور سیمجلس طی نامه اي به رئ
   : شرح استنیبد متن نامه . مدایس قراردادن آنها مجوزي بدست نمقامی و فردي خارج از مجل

  
    جمهور سی ابو الحسن بنی صدر، رئدیجناب س« 

 اعالم می دارم عالقمندم که بتوانم به خواست جنابعالی 24/2/60 مورخ 2701در پاسخ نامه شماره 
سالمی جواب  مجلس شوراي ا22/2/60مذاکرات جلسه سري مورخ   نوارهاي لیدر خصوص تحو
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ر ایسري مجلس و حتی در اخت مثبت دهم ولی پس از بررسی و مشورت براي خارج کردن اسناد 
 نیااگر جنابعالی براي . مدایمقامی و فردي خارج از مجلس قرار دادن آنها مجوزي بدست ن

  تا استفاده ودیی مشخص نمادی عادي در نظر دارنی قوانایمجوزي از قانون اساسی  خواست خود 
   . اقدام شود

ی از جلسات سري مجلس توسط جنابعالی در روزنامه کی اسرار شیدر خاتمه از آنجا که مدتی پ
 شما در روزنامه انقالب هیدگان علنیاجرم جمعی از نم انقالب اسالمی منتشر شد و منجر به اعالم 

وراي اسالمی ش دگان مجلس نیاري از نمای موضوع در خاطر بسنیا سابقه بدي از دیاسالمی گرد
 مجلس شوراي اسالمی اکبر هاشمی سی رئدیی است در زدودن آن اقدام بفرمادیوجود دارد که ام

    36».رفسنجانی
جانب بلکه نیانه تنها : آقاي بنی صدر در پاسخ به نامه آقاي رفسنجانی در نامه اي به وي اعالم داشت

 نیمتن نامه چن. ل و استقالل آنها آورده اند چه بر سر اموانیمسئول  بدانند دیان باریهمه آحاد ملت ا
   : است

    مجلس شوراي اسالمی سیجناب آقاي اکبر هاشمی رفسنجانی رئ« 
جانب دائر بر ارسال نوارهاي نیا 24/2/60 خود در پاسخ به نامه مورخ 26/2/60در نامه مورخ 

    :دیمجلس مرقوم داشته ا هشت بی ارد22 علنی ریمذاکرات جلسه غ
ر مقامی و فردي ایبررسی و مشورت براي خارج کردن اسناد سري مجلس و حتی در اختپس از  

 خواسته نیا و خواسته اي اگر براي دیورده اایمجوزي بدست ن خارج از مجلس قرار دادن آنها 
   . دیتا استفاده و اقدام کن  عادي در نظر دارم مشخص کنم نی قوانایخود مجوزي از قانون اساسی و 

ج به بررسی و مشورت ای مسلم چه احتنیی و حقی چنهی بدنی از شما سئوال کنم امري چندیابتدا با
اصل . ورندای بدست ن»مجوزي «و به خود زحمت دهند  شما در مورد آن نیداشته است تا مشاور

جز « که دیمی دان  کی نزیان صراحت دارد و شما نریشصت و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ا
 علنی قابل ری جلسه غ»اب کندجی کشور اتی امنتیطراري و در صورتی که رعا اضطیدر شرا

 علنی از جانب ری جلسه غلیتشک مسلم است که درخواست بی ترتنیابه . تسین  لیتشکدرخواست و 
دگان تنها نیا ده نفر از نمایی از وزراء و کی ، رینی، نخست وزعیمقامات نامبرده در اصل شصت و نهم 

   .ری کشور باشد ال غتی امنتی اضطرار و رعاطیاند مستند به شراو تنها می تو
 کشور تی امنتی بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود چه موارد اضطرار و رعادیممکن است بفرمائ

 کننده روابط مینی مسئول اجراي قانون اساسی و تنظعیجمهور،   سیاست که می توان آنها را از رئ
) 113اصل( مربوط می شود  أ به رهبري می جز در اموري که مستقهی مجرست قوهایقواي سه گانه و ر
   .مخفی نگه داشت

د نموده ایم قانون اساسی سوگند کیت و سیصد و بکیچگونه ممکن است از کسی که به موجب اصل 
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انی از بی و اخالق، پشتنی دجیخدمت به مردم و اعتالي کشور ترو و متعهد شده است خود را  وقف 
سی و اقتصادي و فرهنگی ایس درحراست از مرز ها و استقالل «و » ترش و عدالت سازدحق و گس

 نورزد و قدرتی را که ملت بعنوان غی اقدامی درچیاز ه)  امور است؟نیا جز تی امنایآ( کشور 
 هیمبر اسالم و ائمه اطهار علایوي از پریبه وي سپرده است با استعانت از خداوند و پ امانتی مقدس 

آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد  ی پارسا و فداکار نگاهدار باشد و نیم همچون امالسال
که   اضطراري مخفی نگاه داشت و انتظار داشت طی کشور را آن هم در شراتیاموري مربوط به امن

.  قانون اساسی باشد122 خود در برابر ملت به موجب اصل تی بتواند پاسخگوي مسئولنیابا وجود 
 کنونی جنگ و تجاوز خارجی طی بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود در شرادیکن است بفرمائمم 

مخفی نگاه داشتن مذاکرات جلسه مجلس را از فرمانده کل قوا  ی، تی امنتیچه اضطرار و چه رعا
 بموجب هیقوه مجر  سی جمهور بعنوان رئسی رئدی می دانکیآقاي هاشمی شما ن. دی می نمازیتجو

ان را بعهده خواهد گرفت و ریت وزئیست جلسه هایت و هفتم هر گاه الزم بداند رسیصد و بکیاصل 
 باطالع او برسد تا در دیت دولت بائی نامه هاي هبی تصوهیقانون اساسی کل  126بموجب اصل 
و . ان بدهندشیالزم را در مورد آن به ا  عادي باشند تذکر نی با قانون اساسی و قوانریصورتی که مغا

 به زین  علنی مجلس ری مرئوس وي می باشند و جلسه غهی بعنوان اعضاي قوه مجرریوزراء و نخست وز
 بررسی و مشورت دیممکن است بفرمائ.  شده استلیتشک یئ مشاور در امور اجراریدرخواست وز

 قوه سی جزو اسرار نباشند و براي رئهیاء قوه مجرزمی توانند براي اج کنند تا معلوم شود چه اموري 
   .  سر بشمار رودهیمجر

 که با دیهشت مسئله گروگانها بوده است شما می دانبی ارد22اما بنا به اظهار شما در جلسه علنی 
 مردم محروم به نیارد ها دالر از ثروت ایلی مشاور مریتوسط وز  ری خانمان بر انداز الجزاهینایامضاي ب

نقض قرار گرفته است و   و دیأ مورد تهددی کشور شدتیغارت برده شده است و استقالل و حاکم
ن ای و آشکار قانون اساسی و مصوبه مجلس مرتکب تخلفات زحی مشاور با نقض صرری و وزرینخست وز

 ری مشاور در جلسه غریاگر اظهارات وز. ن اعالم جرم نموده امایجانب براي آقانیاشده اند و  باري 
 قانونی خود را ریجانب بوده است و خواسته اقدامات غنیا  تخلفات و اعالم جرم نیاعلنی مربوط به 

سر اموال و   چه بر نی بدانند مسئولدیان باریجانب بلکه همه آحاد ملت انیا کند، نه تنها هیتوج
، دور از چشم تی اهمنیااستقالل آنها آورده اند و حق ندارند در جلسه در بسته نسبت به مسائلی با 

گانگان یبر ای هاي آنها در اختهیق مردم است که بدانند چگونه سرماد حنیبگو و قضاوت مردم سخن 
   . ی دارندهیعمل خود چه توج  امر چه کسانی هستند و براي نیا نیقرار گرفته اند و مسئول
 تی اضطرار و رعاطی قانون اساسی بنا بر شراتیهشت مجلس با رعابی ارد22و اما اگر واقعا ً جلسه 

 از قیه اختفاء حقازی شده است انگلیتشک علنی ریمشاور بصورت غ  ریوز کشور به درخواست تیامن
 نیا تیبراي لوث نمودن مسئول ه سازي نی جمهوري و زمسی رئهی علکیمردم و جو سازي و تحر
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 مالحظه اي عدم ارسال چیی و هلی دلچین در نحوه حل مسئله گروگانها وجود نداشته است هایآقا
 یبه همان مطلزی است و انگنیاو اگر خالف .  نمی کندهیجانب توجنیا مذاکرات جلسه را براي نوار 

جانب و نیااساسی، نه مصلحت کشور اجازه نمی دهد که  بوده است که به آن اشاره کردم نه قانون 
   .ندنی مطالب بدهند و در برابر آن ساکت بنشنیامردم تن به اختفاء 

نات و ای که مورد بزیجانب ننیای کند که آقاي هاشمی حداقل اخالق اسالمی و عدالت حکم م
و اتهامات مطلع شوم و بتوانم پاسخ الزم و مکفی در  نات ای مشاور بوده ام از خود آن بریاتهامات وز

   .دگان بگذارمنیار نمایمورد آنها در اخت
  براي سرپوش گذاردن به تخلفات خانمان براندازری الجزاهینایجناب آقاي هاشمی امضا کنندگان ب

ن اقدامات خود ای مطلع در جرزیمجلس و امام را ن جانب و نیاران و حتی گیخود می کوشند د
ان نیکه اطم از امام کردم بر آنچه ) ن.  26/2/60(وز ری دنیجلوه بدهند، حال آنکه با سئوالی که هم

 مجلس در ر قوي نهایجانب و نه مردم و باحتمال بسنیاا کردم که نه امام نه دیشتر پیب نیقیداشتم 
اسنادي که امضاء کرده اند و خساراتی که از امضاء آنان متوجه ملت  ن، ای آقانیان اقدامات ایجر
اب می کند که جیکشور ا  انقالب و اسالم و نیادفاع از . تندسیان شده است نبوده اند و نریا

هر کس که ن افروخته اند نسوزند و ای آقانیا ها روشن شوند  و همگان به آتشی که تیمسئول
 اطالع یب مسئله نیاو دامن کسانی که در . است به سزاي عمل خود برسد خاطی و متخلف بوده 

و مردم در باره امضاء کنندگان   خیضاوتی که تارقبوده در اجراي آن شرکتی نداشته اند نسبت به 
 از جلسات یکی» اسرار«در خاتمه در مورد انتشار .   خواهند کرد مبري بمانندریقرارداد الجزا

   :د آوري کنمای الزم است دیجانب در روزنامه انقالب اسالمی که اشاره کرده انیاتوسط  مجلس 
 اي در جلسه خصوصی مجلس نسبت هاي خالف واقع و نماینده قرار بود که نیا از هی قضتیواقع

دگی خود نیا نمفیري بنا بر وظاگی دنمایندهداده بود و  جانب و فرمانده هان نظامی نیادروغ به 
 نیا به زیمن ن و .  افترائات روشن کنمنیاجانب خواسته بود اذهان را در مورد نیاطی نامه اي از 

 که جعل و دروغ و تهمت و افتراء نمی دییاتهام زدن ها و جعل و دروغ پاسخ گفتم، قبول می فرما
 رفع آثار سوء آن بر ه اسالمی هر کس است که در مقامفیکشوري باشند و وظ توانند در زمره اسرار 

 ریبود و نه مطالب مجلس خصوصی غ  محترم نه اشاره اي به سري بودن جلسه کرده نماینده و دیآ
وارم که بر شما روشن شده باشد که هم از لحاظ قانونی دیات امحی همه توضنیابا . قابل انتشار است

 جانب نیاست که حق ي قطعی ادی قابل تردریو هم از جهت مصلحت کشور و انقالب بصورت غ 
 ارسال آنها را خواسته ام که زی لحاظ ننیمطلع شوم و به هم می باشد که از نوار مذاکرات مذکور 

. دیر بگذارایاخت  و در اسرع وقت آنها را در دیتادگی نکنسیوارم شما در برابر حق و قانون ادیام
   37 »27/2/1360 ابو الحن بنی صدر - جمهوريسیرئ
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  دگان مجلسنیاردادن نمن قراایدر جر

 و بهزاد نبوي ری نخست وزیئ محمد علی رجاهی جمهور، علسیدر پی اعالم جرمی که رئ
اموال ملت و نقض اصول قانون اساسی که در اثر   بخاطر اختالس از یئ مشاور در امور اجراریوز

نفی «گونگی چ ن گذاشتن ای مرتکب شده اند و براي نشان دادن و در جرریامضاي قرار داد الجزا
دگان مجلس نیا به نمری، بابت موافقت نامه الجزا» نایائکی آمرریپرداخت به غ« و » ملی تیحاکم

دگان مجلس، همراه با دو متن که نیا طی نامه اي که بعنوان نم30/2/60   خیآقاي بنی صدر در تار
 مورد بررسی و »نایائکی آمرریغ پرداخت به  «ريگی و در د» ملیتینفی حاکم«ی از آنها کیدر 
 مسائل توجه و نیادگان خواسته شده است که به نیاسال کرده است و از نمر قرار گرفته، الیتحل

   . استریمتن نامه به قرار ز. دنیاگی نمدیآن اقدام و رس نسبت به 
  

    تعالی هبسم« 
 و یئجان محمد علی رایو اعالم جرمی که نسبت به آقاریدگان محترم مجلس شوراي اسالمی پنیانم

ان و اختالس از اموال ملت و ریاساسی جمهوري اسالمی ا بهزاد نبوي راجع به نقض اصول قانون 
ا کیالت متحده ي آمرایا  با ریر در رابطه با انعقاد موافقتنامه الجزاایخالف قانون عمل کردن هاي بس

 و نشان هیالی قضر از جنبه هاي حقوقی و مگی وضع شکافتن پاره اي دنییک براي تبنیانموده ام 
ی که بر تی را بنا بر مسئوللیان، مطالب ذری ملی اتیدر مخدوش نمودن حق حاکم دادن کار دولت 

   :می دارم ست ارسال ویجانب و شما گذارده شده است، به پنیاعهده 
 متن نشان می دهد نیا در شش صفحه »رین بابت موافقت نامه الجزاایائکی آمرریپرداخت به غ «-1 

 سهمی برده اند و از ری از بابت موافقتنامه الجزازی ها نییاکیآمر  رین غایائکیعالوه بر آمرچگونه 
   .ان به آنها پرداخت شده استریپولهاي ا

 شده است، از جمله هی متن که در ده صفحه تهنیا » ملیتی نفی حاکمای! م سیلای مبارزه با امپر«-2 
 و با اصول دیان را مخدوش می نماری ملی اتی حاکمریالجزا نشان می دهد که چگونه موافقت نامه 

ان به ریاي اهیئاز دارا  امکان پرداخت هینایري از قانو ن اساسی در تناقض قرار دارد و چگونه بایبس
   .ن فراري از کشور را فراهم می سازدایطاغوت

ان ابو ری جمهوري اسالمی اسیرئ. دیگی عاجل بعمل آدیوارم نسبت به موارد مطروحه رسدیام
   38».الحسن بنی صدر
، بطور کامل 60 خرداد 2 روزنامه انقالب اسالمی مورخ  5 4 5 ست فوق در شماره وینامه و دو متن پ

 در صفحه اول » ملیتی نفی حاکمایم سیلایمبارزه با امپر« اولست ویا کرده است نامه و پدیانتشار پ
 روزنامه  5  در صفحه »ریالجزا موافقت نامه ن بابت ایائکی آمرریپرداخت به غ«ست دوم ویو دوم و پ
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   . می توانند به سند فوق مراجعه کنندقیپژوهشگران و عالقه مندان به تحق. آمده است
 جمهور بعد از امضاي قرارداد سی عالوه بر آنچه که تا بحال ذکر آن رفت، آقاي بنی صدر رئ 

 نوشته است، ری نخست وزیئ به آقاي رجاکه بال فاصله طی نامه اي  59  /29/10 خی در تارریالجزا
مربوط به آن را به   و اسناد و مدارك ری هاي دولت الجزاهینایادات دولت در امضاي بریاشکال و ا

 حاکم تیدگی از روحاننیا به نمیئ نامه نشان می دهد که دولت رجانیاوي گوشزد نموده است 
 ریقسمتی از نامه به قرار ز. گام برداشته اند حذف وي ای و میزده و در خط تسل  جمهور را دور سیرئ

   .است
نتی ای مصالح کشور را ختی مصوب مجلس و عدم رعانیسکوت در مقابل نقض قانون اساسی و قوان« 

 مشاور در ری به آقاي بهزاد نبوي وز59 /10/ 25 ان در جلسه مورخ ریوز ت ئیان می دانم هریبه ملت ا
 هاي دولت جمهوري هینایمتن ب  اند اسناد  ومدارك مربوط به ر دادهای اجازه و اختیئامور اجرا
نامه در بی تصونیا ولی دیان امضاء نماری را از طرف جمهوري اسالمی اری مردم الجزاکیدموکرات

ه دیجانب ارسال گردنیا جهت اظهار نظر 6794 5  روز امضاء قرارداد طی شماره 59 /29/10   خیتار
 نامه بی تصونیست جمهوري است چرا چنایمجاور دفتر ر ي ریخست وزکه ننیات با سیمعلوم ن. است

   .جانب فرستاده اندنیا فوري را چهار روز بعد از صدور آن و بعد از امضاي مدارك و اسناد براي 
 جمهوري نی دولتنی اعالم تعهدات متقابل بری مردم الجزاکی دولت جمهوري دموکراتهینایمتن ب

 ایان می پایمتقابل دو دولت را اصطالحا ً قرار داد  تعهدات .  باشدا میکیان و آمرریاسالمی ا
ا ً میمستق  نی طرفایکه دولت ثالثی واسطه مذاکره باشد نیااعم از ( د نی عهد نامه می گوایموافقتنامه 
 و سپس بی در مجلس شوراي اسالمی تصودی قانون اساسی بدوأ با77که طبق اصل ) دنیامذاکره نم

 قانونی او برسد حتی قانون اساسی مقاوله نامه نماینده ای جمهوري سیرئ  با امضاء  125بموجب اصل 
 تعهدات متقابل ریدولت الجزا ی سیدر متن انگل.  مقررات قرار داده استنیا مشمول زیها را ن

   .ه شده استدینی قرارداد نامعی    Agreement  بعنوان نیدولت
 و اسناد و مدارك مربوط به آن  اشکاالت ریاي دولت الجزا ههینایک بر عمل دولت در امضاي بنیا
     39». وارد استریز

 تی داده شده است که در قسمت الف به عدم صالححیاشکاالت وارده در دو قسمت الف و ب توض
که موافقتنامه به نیا لی قانونی به دلطی شراتیعدم رعا  موافقتنامه و میدولت در مذاکره و تنظ

به امضاي   آزادي گروگانها با موافقتنامه اختالف فاحش دارد و طیه و شرادی مجلس نرسبیتصو
 آزادي طیقانون راجع به شرا«ه که دیه است، اشاره شده و ذکر گرددی نرسزی جمهوري نسیرئ

جانب ابالغ نشده است تا آن نیابه  123مجلس شوراي اسالمی طبق اصل   59 /11/8گروگانها مصوب 
 نسخه از فتوکپی آن را طی کیفقط  . ر مسئوالن امر قرار دهمایاء در اخترا امضاء و براي اجر

جمهوري  ست ای خانه دفتر رریبه دب)  روز بعد از امضاء قرارداد9نی عی (59 /8/11 مورخ 350  /شماره ق
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 جمهوري امضاء نشده و دستور اجراء آن صادر سی چون قانون از طرف رئنیابنابر. فرستاده اند
   40». خصوص نبوده استنیادر  ت مجاز به مذاکره ه دولدینگرد

 مقرر در قانون که در آن چهار شرط آزادي گروگانها، طی تخلف دولت از شرا- در قسمت ب
موافقتنامه امضاء شده آمده است مقابله و نشان داده شده  مصوب مجلس شوراي اسالمی با آنچه در 

خسارت هاي   کشور مخدوش شده و »یی قضاتیحاکم«و »  ملیتیحاکم«که از رهگذر آن 
   41.ه استدی المال ملت وارد گردتیا بهیئفراوانی به اموال و دارا

 و نبوي در رابطه با مصوبه مجلس شوراي اسالمی در مورد یئن رجاایبا بحثی در مورد نظرات آقا
   .ن می برمایسخن کتاب را به پا  آزادي گروگانها و حاصل طیشرا

  
  

   آزادي گروگانهاطی شرامصوبه مجلس در مورد
 مجلس گذشت و براي بی آزادي گروگانها از تصوطیدر همان روزهاي اولی که شرا

 و نحوه اجراي آن ریعلنا ً با قرارداد الجزا ست جمهوري ای و هنوز ردیاجراء به دولت ابالغ گرد
بنی  که آقاي نیااما بعد از . مخالفت نکرده بود، مصوبه مجلس قانونی بود که از مجلس گذشته است

 بعلت ارتکاب یئن بهزاد نبوي و رجاای آقاری امضاء کنندگان قرارداد الجزاهی جمهور علسیصدر رئ
، یی قضاتی ملی، مخدوش کردن حاکمتیاساسی، نفی حاکم جرائم مختلف از جمله نقض قانون 

الی به برداشت و اختالس م  قی منابع ارزي کشور از طرلی و مفی بانک مرکزي، حتینقض مصون
ن ایاعالم جرم کرد و آنرا علنی ساخت و به جر...  و ییاکی آمرری و غییاکینفع اتباع و مؤسسات آمر

با تالشهاي .  شدلی من درآوردي تبدزی چکیناگهان مصوبه مجلس از صورت قانون به  انداخت 
ه مجلس ي بوده کزی چکیقانون نبوده است بلکه  د آن مصوبه نیوده اي کوشش کردند که بگوهیب

   .می آنرا اجراء کرده ازیاز ما خواسته و ما ن
انه و راست باشند و حداقل به اشتباهات خود اعتراف بکنند گیکه با خود و ملت خود نیاان بجاي نیا

 زینت آمایمان بافتن ها عمل خسیاقسام تشبثات و آسمان و ر و از ملت عذرخواهی بکنند، با انواع و 
 نی بزرگترمیقادر  که می نشان داده اایبدن«: دنیوانمود می کنند و می گو عمل قهرمانانه کیخود را 
سی در ای دستآوردهاي سنیي به بزرگترریما در اثر گروگان گ «ای و 42».می را حل کنخیمسأله تار

   43».میا کرددیدسترسی پ  اجتماعی بشر خیتار
ه، عمل نیآ می کنند با شکستن ند، فکرریکه خود را بشکنند و خطاي خود را شجاعانه بپذنیابجاي 

   . می گرددلیشود و خطا به صواب تبد ی ملتی زدوده می خیآنها در حافظه تار
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  نظرات قبل از اعالم جرم

 مهمی که در حی مجلس در مورد لواسیرئ«، 59ر وی شهر25ان، در هیبنا به گزارش ک
. هاي شهري استنیه زمحی، المسأله گروگانهاست  نیفعال ً هم: دستور کار مجلس قرار دارد گفت

برگردد به   دیا ً بابینها رفته و تقرویسی به کمشیی است که چند روز پحیهاي شهري از لوانیه زمحیال
   44». ما خواهد بودهی اولحیمجلس و از لوا

ه را نی زمنیاي در ری گمیتصم« به مجلس آمده است که امام ری نخست وزیئدر گزارش آقاي رجا
 آزادي گروگانها را طی شرا59 آبان ماه 11 در زیمجلس ن اي اسالمی گذاشتند و بعهده مجلس شور

مطلوب دست   جی براساس مصوبه مزبور اقدام و به نتازیاعالم و به دولت ابالغ کرد و دولت ن
   45».فتای

 آزادي گروگانها قانونی است طی متذکر شد که شرا59 آبان 14 خی در تارری، نخست وزیئآقاي رجا
 ایآ«:  سئوال کهنیامصاحبه اي با خبرگزاري پارس در رابطه با  وي در . ز مجلس گذشته استکه ا
 طیان شراگی رایخواهد گذاشت و آ  ریا در امر گروگانها تأثکیست جمهوري آمرایان به رگی ربانتخا

  آزادي گروگانها قانونی استطی شرا «: در پاسخ گفتیئفت، رجاریآزادي گروگانها را خواهد پذ
براي ما تفاوت ندارد .  امر در ارتباط با کشور ماستنیاان گذشته و ریمجلس شوراي اسالمی ا که از 

 نموده و دیی کرده و امام تأبی را مجلس تصوطیشرا  نیاا حکومت می کند کیکه چه کسی در آمر
   46». کردمیما آنرا اجراء خواه

ست جمهوري، ایه رلیتن آن وسن انداخای، بعد از اعالم جرم و به جریئ آقاي رجانیهم
قانون نگاه می کند و ما بصورت مصوبه مجلس   جمهور به مسأله گروگانها بصورت سی رئدیمی گو
   .مینیمی ب

 در مصاحبه با یئ آقاي رجا60هشت بی ارد4 دوشنبه خیبنابر گزارش خبرگزاري پارس در تار« 
ی صدر دولت را متهم کرده است که سئوال که آقاي بن  نیاروزنامه ژاپنی آساهی در رابطه با 

 پاسخ داد رینخست وز ؟ دی را مرتکب شده است، شما چه نظري دارییدرباره مسأله گروگانها اشتباها
 جمهور به مسأله گروگانها بصورت قانون نگاه می کند و ما آنرا بصورت مصوبه مجلس می سیرئ«
دارد و به اعتقاد ما مجلس که  وضع خاصی زی وضع خاص داشته و حلش نکیشروعش   که مینیب

شتر براي بازخواست کردن یب تیر صالحگیکس د  دستور العمل است از هر نیا کننده بیخود تصو
   47».دارد

ا کردن راه دیدگان مجلس در مورد مشکلی از مسائل کشور و پنیا فکر نمی کند که نمیئآقاي رجا
س، پس از بحث و بررسی آن و رأي نها و مجلویسیدر کم حلی براي خروج از آن مشکل آن را 

است که از مجلس  دگان مجلس برسد، آن مصوبه قانونی نیا نمتیه به رأي اکثرکیي در صورتریگ
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   .گذشته و دستورالعملی است که براي اجراء آن قانون به دولت ابالغ می شود
 تید صالح کننده قانون و دستورالعمل خوبی، تصویئو اگر قرار می بود که به زعم آقاي رجا

 را ییهاتیست جمهوري و مسئولای قوا و انتخاب رکیتفک ر گیشتري براي بازخواست داشته باشد، دیب
   .که قانون اساسی بر عهده اش گذاشته، چه معنی می توانست داشته باشد

تاتوري کیی در استقرار دنی و بهزاد نبوي که عصاي دست آقاي خمیئن رجاایاگر کسانی امثال آقا
که مصوبه مجلس قانون نبوده است، نیاراست شوند، گفتن   دوره اي چید ندارند که در هشدند، قص
   . آن را عوض نمی کندتیاصل و ماه

 آزادي گروگانهاست و براي طی که فرع بر مصوبه شراری ماده از قراردادالجزاکیوقتی 
گروگانها و  آزادي طیاست، خود مصوبه شرا ا کرده قانون دی پتی مصوبه، موجودنیااجراي 

  ت؟سیدستورالعمل آن قانون ن
طور کدخدامنشی به شما ابالغ شده بود که آنرا نیاگر به زعم شما مصوبه مجلس قانون نبود و هم

ه شما آن کی را که براي اجراي همان مصوبه اریشده الجزا ته کی چطور وقتی قرار داد ددیاجراء کن
 را به تیواحده حکم ه ماده حیالزم داشت و شما ال تی، قانون حکمدی امضاء کرددیرا قانون نمی دان

در مورد اختالفاتی «:  که می گفتکیه را با افزدون تبصره حی و بعد که مجلس آن الدیمجلس برد
 ماده نیای شده است ازمشمول نی بشیان در قرارداد مربوطه پریمحاکمه صالحه ا گی در دیکه رس

   48».واحد مستثنی خواهد بود
ست ایه رلی وس60لت متحده که تا خرداد ای مورد، قرادادهاي مورد دعواي ا69که از نیا و با توجه به

 حل نی مورد هم که در مورد انتخاب قوان69 نیا مورد از 13  جمهوري بررسی اجمالی شده بود، از 
در مورد حل اختالف به  ان را ری انی و آشکار قوانحی مورد صر23، می تفاوت بود، بگذریباختالف 

   49.  شناخته بودتیسمر
ا به خاطر ترس و وحشت از روشدن قرار و مدار پنهانی با کیم آمرسیلای دولت به ظاهر ضد امپرنیاو 
 ها، ییاکی را نتوانست تحمل کند و در راستاي منافع آمرکیتبصره  واهان، حتی خیان و جمهورگیر

 و ریی تغ24/10/1359صوب م  کی مجلس کرد و تبصره می تقد60هشت بی را در اول ارد2تبصره 
 به قانون حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوري اسالمی کی بجاي تبصره 2تبصره 

ان در مورد دعاوي حل اختالف ری دادگاههاي اقیطرنی و بددیا الحاق گردکیدولت آمر ان با ریا
   50 .دی انتفاع ساقط گردزیبکلی از ح

 قانون است اما خود  وگروگانها مصوب مجلس شوراي اسالمی آزادي طیه شرادیهمه زائکه ها نیا
   .تسین  آزادي گروگانها قانون طیمصوبه شرا
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  آقاي نبوي و مصوبه مجلس

 سال، بعد از امضاي قرارداد 24ر بعد از گی سال و بار د11بار بعد از کیآقاي بهزاد نبوي 
ي و امضاء قرارداد که نوع ریگروگان گرابطه با  ی که در تی و جناانتیخ و براي فرار از ریالجزا

ي از دیري از قرارداد و ثوق الدوله بود و به قول آقاي دکتر محمود کاشانی نوع جدگید
   :دی زده است، می گویبی و غربیات عجهی ، دست به توج51نویوالستیکاپ 
ه دی دا روال قانونی براي آن تداركری چهار شرط به عنوان مصوبه مجلس تلقی نمی شد زنیا« 

نبوي اشاره » . گروگانها تلقی می شدهیمردم در قض دگان نیانشده بود و به نوعی کدخدامنشی نم
بوده است اما   زی به مواردي بوده که خواست امام نکی شده در مجلس نزدبیمی کند شروط تصو

 به دولت ن مربوطهویسیا ً از کممی عادي مصوبات مجلس را طی نکرده بود و مستقریکه مسنیا لیبه دل
   :مصوبه مجلس محسوب نمی شود ارسال شده بود، 

 اساس و بدون توجه به مسأله اي که عرض کردم بعد از آزادي گروگانها و امضاي نیالبته بر هم« 
 عمل نکردن به مصوبه مجلس لی به دلیئ رجادیبنده شه  هی آقاي بنی صدر علری هاي الجزاهینایب

   52».اعالم جرم کرد
مصوبات قوه مقننه پس از «، عنوان می کند که ری الجزاهیناینبوي در پاسخ به نقد ب آقاي نیهمچن

 است که نیابه دولت ابالغ شود و مفهوم مخالف آن   دیطی مراحلی مندرج در قانون اساسی با
طی نکرده باشد،  ه در قانون اساسی را نیچنانچه مصوباتی از سوي قوه مقننه صادر شود که مراحل مع

   .ا کنددیند عنوان مصوبات الزم االجراي قوه مقننه را پنمی توا
 طبق اصل شصت و پنجم قانون اساسی، مصوبات الزم االجراي قوه مقننه الزاما ً نمی تواند نیهمچن

 شوراي دییطبق اصل نود و سه و نود چهار قانون اساسی، تأ. باشد ه خارج حی الایاز صورت طرح و 
 که دی ددیحال با. ضروري است فتن اعتبار قانونی، ایمجلس جهت  مصوبات هینگهبان نسبت به کل

   :مصوبه مورد بحث از لحاظ شکلی چگونه بوده است
ه حی الای مصوب مجلس شوراي اسالمی بطور کلی ابتداء بصورت طرح نی در حالی که قوان-1 

 قرار می میمجلس می شود و مورد بررسی و اتخاذ تصم  می دولت تقدایدگان مجلس و نیاتوسط نم
در مجلس مطرح بوده  ن بررسی مسأله گروگانها ویسی کمهید، مصوبه مذکور صرفا ً به صورت نظرریگ

   .است
 قیست جمهوري اعالم و از طرای به نهاد ردیی مصوب مجلس شوراي اسالمی پس از تأنی قوان-2 

   .ابالغ می شود  جمهور جهت اجراء به دولت سیرئ
 که توسط مردم نگهداري و کنترل یی آزادي گروگانهاایي و ریگروگان گ اصوال ً ای باالخره آ-3 

 اصوال ً مجلس شوراي ای و آدی دولتی به حساب آچیه » ه قانونیفیوظ«می شوند، می توانست 
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   ...اسالمی قانونا ً می توانست دولت را ملزم به اجراي چنان مصوبه اي بکند؟
 اعالم نظر، اعالم موضوع و کی صرفا ً 11/8/59ورخ  با توجه به موارد فوق الذکر، مصوبه م-4 

) به مجلس است) ره(که خود مبتنی بر رهنمود امام (دولت بود  رهنمود مجلس شوراي اسالمی به 
به انتخاب روشهاي   خود نسبت صیت در چهارچوب آن به تشخسیکه دولت می توانست و می با

   53». اقدام کندیئمناسب اجرا
ت از گفته هاي آقاي نبوي آشکار است اما براي کسانی که آن قیو خالف حقکه نادرستی نیابا 

ن نبوده اند، براي روشنتر کردن مطالب عنوان شده، ایجر  کوران آن رد ایدوران را تجربه نکرده و 
   :نکاتی را متذکر می شوم

مصوبه مجلس چهار شرط به عنوان « داده می شود که برخالف گفته آقاي نبوي که حی بدوا ً توض-1 
ه نشده بود و به نوعی کدخدامنشی دیآن تدارك د ا روال قانونی براي ریتلقی نمی شد، ز

تمام  ان با آگاهی شیت است و اقی، عاري از حق» گروگانها تلقی می شدهیدگان مردم و قضنیانم
 ای ه دولت وحی القی است که از طرنیاروال کار مجلس .  دروغی را بر زبان جاري می سازدنیچن

 در جلسات علنی مورد بحث قرار می می مستقایمشکالت کشور  دگان، مشکلی از نیاطرح خود نم
بررسی در اطراف و جوانب  ن پس از بحث و ویسینها ارجاع می شود و در کمویسی به کماید و ریگ

 حاضر و آماده شده را براي بحث به جلسه علنی مجلس می آورند و پس از بررسی شنهادیپآن، 
 و در صورت آوردن رأي دیي بعمل می آرین رأي گویسی کمشنهادیپموافق و مخالف از  ات نظر
   . مجلس می گذردبی از تصوشنهادیپ آن تیاکثر

 7شده بود، مجلس در  گذاروال مسأله گروگانها به مجلس شوراي اسالمی حکه نیانظر به 
 مهر 8 و در جلسه علنی 54 آغاز کرددرباره گروگانها را  در جلسه علنی خود بحث و گفتگو 59مهرماه 

 حل مشکل دیبا  مجلس خود ای رابطه بود که آنیا مذاکرات مجلس در 55. دنباله آن را ادامه داد59
ت و ما خود با سی نهی که چون مجلس قوه اجرائدی نظر رسنیا نه ؟ مجلس به ای دیریرا برعهده بگ

   .می می کننی آزادي گروگانها را معطیما فقط در مجلس شرا. میکن ان بزرگ مذاکره نمی طیش
 نیی تعشنهادیپ.  کندنیی آزادي گروگانها را تعطی گرفته شد که مجلس شرامیوقتی در مجلس تصم

. ه اي نهاده شدژین وویسیدگان برعهده کمنیاه نملیوس   به آنفی آزادي گروگانها و کم و کطیشرا
هر حال  به . ه چگونه انتخاب شدندژین وویسی مطلب نمی پردازم که اعضاي کمنیاجا به نیادر 

 نفر براي آماده کردن و 7 آزادي گروگانها مرکب از طیه اي براي بررسی شراژین وویسیمجلس کم
        56. گروکانها انتخاب کرد  آزادي طی شراشنهادیپبررسی 

ن و ویسی داده شد کمحی اثر توضنیاگونه که در فصل ششم نن کار خود را آغاز کرد و هماویسیکم
ست جمهوري ای آزادي گروگانها را تا انتخاب رطیشرا  بیخود مجلس با تعللهاي عمدي کار تصو

آزادي   طی و شراشنهادیپن طرح آماده شده ویسیکمدر اما به هر حال .  انداختریا به تأخکیآمر
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سی  به جلسه علنی مجلس شوراي اسالمی آورد و پس از برر59 آبان 11 خیگروگانها را در تار
ن، در همان جلسه علنی به رأي گذارده ویسیو اصالح طرح کم دگان موافق و مخالف و حک نیانم

   .  مجلس گذشتبیشد و از تصو
 قانون اساسی نمی تواند مصوبات الزم االجراي قوه مقننه از 65، طبق اصل دی آقاي نبوي می گو-2 

دگان مجلس بر سر نیاد که وقتی نمقدر نمی فهمنیاان شیا  ایآ. ه خارج باشدحی الایصورت طرح 
 می کنند و هیته  شنهادیپي، بحث و بررسی می کنند و براي راه حل آن مسأله، شنهادیپا یمسأله اي 

 و پخته و آماده شدن که اصطالحا ً به آن طرح شنهادیپن مجلس پس از بحث و بررسی ویسیدر کم
و مخالف و حک و اصطالح آن در جلسه ن نظر موافق دیدگان و شننیانم د، براي استماع نیمی گو

ا ً در جلسه میي را مستقشنهادیپ  ممکن است اصال ً ای و دیي بعمل می آریعلنی مجلس از آن رأي گ
. ي بعمل آورندریعلنی مورد مشورت قرار دهند و پس از ابراز نظرات مختلف در مورد آن رأي گ

 قانون اساسی مورد استناد 65اصل . 65 بر سر اصل می است؟ حال برونیا از ریي غزیطرح چ  ایآ
پس از برگزاري انتخابات جلسات مجلس شوراي اسالمی با حضور دو سوم «: دینبوي می گو آقاي 

 نامه مصوب داخلی انجام نی طبق آئحیطرحها و لوا  بیبد و تصوای می تیدگان رسمنیامجموع نم
   ».ی شده باشدنیب شید مگر در مواردي که در قانون اساسی نصاب خاصی پریمی گ

 جلسه علنی میکه بگوئنیامالحظه می شود که اصل فوق ربطی به مسأله طرح شده ندارد مگر 
مده ایي در مورد آن بعمل نریدر جلسه علنی رأي گ  ایدگان مجلس حد نصاب الزم را نداشته نیانم

   .ري استگی امر دنیااست که 
 که مصوبه مجلس قانون دید و طبق آن می گوري که آقاي نبوي به آن استناد می کنگی اصل د-3 
بدون وجود شوراي ) اسالمی(مجلس شوراي ملی «:  می دارداشعار اصل نیا.  است93 اصل ،تسین

 نفر حقوقدان 6دگان و انتخاب نیانم  اعتبار نامه بینگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصو
   ».اعضاي شوراي نگهبان

  ان به آن استناد کرده؟شیدر آن موقع شوراي نگهبان نداشته است که ا مجلس شوراي اسالمی ایآ
 استناد کرده است زی ن94آقاي نبوي به اصل .  از آن مجلس شوراي نگهبان داشتشیچرا مدتها پ

.  به شوراي نگهبان فرستاده شوددیشوراي اسالمی با  مصوبات مجلس هیکل«: دیآن اصل می گو
 نیانطباق بر مواز  وصول از نظر خی روز از تار10 حداکثر ظرف شوراي نگهبان موظف است آن را

 نظر به مجلس دید براي تجدنی ببریاسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغا
   ».صورت مصوبه مجلس قابل اجراء استنیا  ریدر غ. بازگرداند

حداقل می .  روز قرار داده است10اصل فوق مدت را براي اظهار نظر شوراي نگهبان حداکثر 
نگهبان نظر خود را در مورد آن اعالم کند و از اتفاق  ي شوراي ریتواند در همان روز رأي گ

است دروغ خود را بر کرسی اما آقاي نبوي چون خواسته . قانونگزار به آن توجه داشته است
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تم استداللش نقش سیمام سه گرفته است که اگر به آن استناده می کرد تدیصحت بنشاند، آنر ناد
   .اساسی است  قانون 97برآب می شد و آن اصل 

 در کار می توانند عیاعضاي شوراي نگهبان به منظور تسر«: ن می داردای قانون اساسی ب97اصل 
اما . قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند  طرح ایه حیهنگام مذاکره درباره ال

 در دیشوراي نگهبان با د، اعضاي ری اي فوري در دستور کار مجلس قرار می گهحی الایوقتی طرح 
ه حیهم وجود شوراي نگهبان که در مذاکره النیا ».دنیامجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نم

   .دنیاهمان روز در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نم ، دیاي فوري با
 نیقوان« است که نیات، سی آزادي گروگانها، قانون نطیه شرار آقاي نبوي که مصوبگی تشبث د-4 

 جمهور سی رئقیست جمهوري اعالم و از طرای به نهاد ردییتأ مصوب مجلس شوراي اسالمی پس از 
   ».جهت اجراء به دولت ابالغ می شود

 شرکت یئن نبوي و رجاای آقاهیست جمهوري علایی از موارد اعالم جرم رکیو از جمله 
تحت امر است که از زد و بند حزب با  ن ای و مجلسحزب جمهوري اسالمی هدر توطئ
ه قانون آزادي گروگانها، طبق کید در صورتننو می دانست ان آگاه بودندگیواهان و رخیجمهور

ت و پنج سیصد و بکی تی، براساس اصل سیدولت ابالغ شود می بابه  جمهور، سیقانون با امضاي رئ
د و مطمئن شده ن قانونی وي برساننماینده ایست جمهوري و ایبه امضاي ر را هم ریقرارداد الجزا

ه همه رشته جی قرارداد اسارت بار خانمان سوزي را امضاء نخواهد کرد و در نتنیچن ان شید که انبود
   .دنقانون اساسی او را دور زده ا ست که بر خالف نیا برباد خواهد رفت، بافته شدههاي 

مصوبه مورخ « :دیب ادعاي آقاي نبوي است که می گویگانها، خود تکذاصل مصوبه آزادي گرو
که ... ک اعالم نظر، اعالم موضع و رهنمود مجلس شوراي اسالمی به دولت بودی صرفا ً 11/8/59

ص خود نسبت به روشهاي مناسب یست در چهار چوب آن به تشخیانست و می باودولت می ت
  ».اجرائی اقدام کند

  :ح است و دولت را موظف به اجراي آن کرده استیررا اصل مصوبه صیز
کا و اجراي آن به دو زبان فارسی یشنهاد مذکور را براي اعالم به دولت آمریدولت موظف است پ«

  .ه کنند که در موقع اختالف، اصل نسخه فارسی خواهد بودیسی تهیو انگل
 مجلس شوراي اسالمی با بیشنهاد فوق را پس از تصویران موظف است پیدولت جمهوري اسالمی ا

م و به مرحله اجراء در آورد و در یاست کلی نه شرقی و نه غربی تنظیتوجه به استقالل اسالمی و س
ی بر حسب یدستگاه قضا. م نگرددیط مذکور تسلی شرا ازا بخشیی تمام بهکا یکه دولت آمریصورت
 کتاب مصوبه …ص (» .ن خواهد پرداختیفر مجرمیف و کیف مقرره خود به انجام وظایوظا
11/8/59(  

 که توسط مردم نگهداري یی آزادي گروگانهاایاصوال ً گروگانها و  «دیکه آقاي نبوي می گونیا -5 
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   »؟...دی دولتی به حساب آچیه» قانونی ه فیوظ«و کنترل می شوند، می توانست 
 است و معلوم  آشکار شدهریي و امضاي قرارداد الجزاریامروز که ابعاد مختلف فاجعه گروگان گ

شتر یب حرف آقاي نبوي نیانگهداري و کنترل می شدند،  ه مردم لیه که چگونه گروگانها وسدیگرد
ک شبب است که با ارائه اسناد و   بوده نیاکوشش کتاب حاضر بر  چون است تا استدالل و هیه ج

می کردند، از  نشان دهد که گروگانها را کدام ارگانها نگهداري و کنترل ریمدارك انکار ناپذ
   .خودداري می شود شتر یب حیتوض

ا آشکار شده بود که گروگانها نه یکا، بلکه براي مردم دنیران و آمرینکه نه تنها براي مردم اینظر به ا
نی و حفاظت و نگهداري سپاه پاسداران انقالب یار آقاي خمیان بلکه در اختیار دانشجویدر اخت
االت یصدمات وارده به اتباع ا«: دیر که می گویه الجزایانی ب11ن علت و بر اساس بند ی به هم،است

ران که ناشی از یان انقالب اسالمی ایجه جنبش هاي مردمی در جریا اموال آنها در نتیمتحده و 
ژه نگهداري یري و بویعمل گروگان گ ،».ري خواهد نمودیگو جل،ران نبوده استیعمل دولت ا

ت و ادعاي خسارت یران شکایه ایجه تمامی گروگانها علی در نتآنها را عمل دولت به حساب آورده و
  .دیران خسارت آنان پرداخت گردیکرده و از پولهاي ا

 صبح 11، ساعت 1384 آذر 15 برابر 6/12/2005، مورخ 2ن رابطه شبکه جهانی جام جم، کانال یدر ا
اروپا و پرواز کا در یگاههاي سري آمریخود که در مورد پا» کنکاش«بوقت لندن، در بحث 

گر بطور مخفی انجام گرفته بود، بحث یندانهاي کشورهاي دزکا، به یان آمریماهاي حامل زندانیهواپ
ح و بازکردن یقبل از شروع بحث کنکاش، در توضنده و مجري برنامه یو بررسی انجام گرفت، گو

ران یعد از آزادي از ای، بیکای گفت، تمامی گروگانهاي آمرملهکا از جیات آمریبحث در رابطه با جنا
  .دیران خسارت آنان پرداخت گردیت و ادعاي خسارت کردند و از پولهاي ایشکا

 نبودن مصوبه مورخ ی استدالل از سلسله استداللهاي آقاي نبوي در مورد قانوننی و آخر-6 
م  اعال، اعالم نظر کیصرفا ً «، آن مصوبه دیمی گو  است که نیا مجلس شوراي اسالمی، 11/8/59

به مجلس ) ره(امام  که خود مبتنی بر رهنمود (موضع و رهنمود مجلس شوراي اسالمی به دولت بود 
 خود نسبت به انتخاب صیت در چهار چوب آن به تشخسیکه دولت می توانست و می با) است

   ».اقدام کند  یئروشهاي مناسب اجرا
حرف از روي راستی و درستی است و  نیا و دی قرار است که شما می گوئنیااگر واقعا ً مطلب از 

، اوال ً چه وحشتی از دی و اجراي آن مرتکب شده اریقرارداد الجزا نه فرار از جرائمی که با امضاي 
سري مجلس بود که در آن  زي به جلسه ای ً چه نای؟ و ثاندی داشتیئ خود و آقاي رجاهیاعالم جرم عل

ي شود، نه تنها دامن من بلکه دامن همه ما را می ریگی اعالم جرم پنیا دی اگر بگذاردیاعالم کرد
 دیري آقاي رفسنجانی مانع شدای از روي راستی و درستی بود چرا با همزیوقتی همه چ د و ثالثا ً ریگ

ارسال شود و مهمتر از آن نه آن نوار بلکه همه  ست جمهوري ایکه نوار آن جلسه سري براي ر
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براي ملت  واهان خی اجرا و قرار و مدار پنهانی با جمهور و ضمائم آن و چگونگیریقرارداد الجزا
  ان که صاحبان اصلی آن هستند هنوز که هنوز است سري است؟ریا

 رهنمود کی رابطه حق به جانب شما باشد و مصوبه مجلس فقط نیا که در میریفرض بگ
 اقدام یئرا خود وانتخاب روشهاي مناسب اجصیتشخ  به دیمجلس براي شما بود و شما می توانست

 که -ها  یئاکیته شده آمرکی بار امضاي قراداد دری که زندی به شما حق داده بودانچه کس. دیکن
. ؟ دی برو- بودخی قراردادها تا آن تارخی قرارداد پولی و ارزي و مالی جهان در طول تارنیبزرگتر

ماگران غی دست ان را بهری هاي ملت ایئکه اموال و دارا  ندچه کسانی به شما حق داده بود
و انصارشان قانونی   خود و اعوان و نی تا آنها به مانند الشخوران گرسنه آنرا بدی بسپارییاکیآمر

  ؟دیان ثبت گردریخفت و خواري و سرشکستگی آن در جهان بنام ملت اکه   کنندمیمشروع تقس
اء کنندگان قرارداد ها و امضریت عملکرد گروگان گسی بدانند که ممکن ندیآقاي نبوي و امثال او با

وده خود، از حافظه هیان اظهرمن الشمس است با تالشهاي بریا نتشان به کشور و ملت ای که خریالجزا
 نمی شود و به قول لیصواب تبد نت به خدمت و ایگونه تالشها، خنیابا . دوی کشور محو شخیتار

 رابطه با مسأله گروگان آقاي نبوي هر بار که در. معروف عرض خود می بري و زحمت ما می داري
 مواجه با سئوال شده است، با پاسخهاي خود سرنخهاي ریي و حل آن و امضاي قرارداد الجزاریگ 

اما . ان بروز داده استریست جمهوري منتخب ملت اایر  هیي از شرکت در توطئه کودتا علدیجد
انسان آرامش  وجدان گاه ملت است که هم شیت را به تمام گفتن در پقیتنها با راست شدن و حق

ا می کند و هم به ملت امکان می دهد که سخاوتمندانه از خطاهاي گذشته در گذرند و هم دیپ
   .آوردارمغان  بهخود  ران خداوند را براي کیرحمت ب

  
  

  حاصل سخن
ا و کی اشغال سفارت آمرمسألهه گرفت که جیبا توجه و تعمق به آنچه گذشت می توان نت

دانشجویان پیرو خط  پوشش ری روز در ز444  داري کارکنان آن به مدت نگهبه گروگان گرفتن و 
 که پی در دی آفربی مهینوس رها شد و طوفانایی بود که از آسمان به اقمی، به مثابه سنگ عظامام

 به بار یب می کرد و خرابی با خود تخردیها را به اطراف فرستاد و به هر کجا که می رس پی موج 
   .می آورد

 اقتصادي و نظامی را در پی داشت و میان و سپس تحرری هاي ایئ انسداد دارا، دامنه موجنیاول
ش از هشتصد یبوي انسانی، ری نمیعالوه بر خسارت عظ  نمود که لیان تحمریپس از آن جنگ را به ا

   .ان در بر داشتریرد دالر خسارت مادي براي اایلیم
 آزادي تیثیموجب حذف، ساقط کردن و هتک حهمزمان که موج ها به داخل برخورد می کرد، 
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ها که از پی هم دامن می گستردند، هر چه را که در  موج . دیخواهان و وطن دوستان می گرد
حقوق فردي و  اي فی از آزادي، عدالت، برابري، استسیه در پارژیي انقالب و به ورین اوج گایجر

. کاشته شده بود، نابود می کرد... ء آنها، و اجتماعی، اداره کشور به دست خود مردم و متکی به آرا
 و نابودي بی را به تخرزیه شده همه چدید و موج هاي آفرریطوفان آرام نگ  قرار بود که ایگو

   . معرض هالکت قرار دهد  کرده و منطقه را در تی سرازیان نریکشانده و به خارج از ا
  

ه خود داشت و راه سومی را براي ن را به همراای همه جهانتیا ً حمابی که تقریبانقال
   .سی کشاندایمحصور و به انزواي کامل س  شی عرضه می کرد، در چهار چوب مرز هاتیبشر

ي که متضمن ری روز، هر راه حلی براي حل بحران گروگان گ444ش از یبموج ها در طول 
ه نابود کرد تا شی داده شد را، از رحیجاي جاي کتاب توض  ملی و منافع کشور بود که در تیحاکم

   :ی گفتنیي که آقاي خمریسر انجام کار گروگان گ
 مرتبه به قول آقاي بهزاد نبوي کی ناگهان و 57ه است،دیانقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول را آفر

ن در بطن خود ای بنیا و 58ر به درد نمی خوردگیکه د  شد لیه تبددیه اي پوسویبه بنجل و م
شده است و بعد  انقالب اول براي بدست گرفتن قدرت بوده که حاصل  د که بوزی معنا ننیامتضمن 

با وجود اعالم خطرها و هشدار ها، از جانب . ر بدرد نمی خوردگیه و ددیاز آن استحاله گرد
ی را در پی خواهد میآزاد نکردن گروگانها براي کشور عواقب وخ  و آزادي خواهان که نیمصلح

 حل بحران را به -خواهانیجمهوربا  قرارومدار پنهانی لیدل  به-دي،داشت، مجلس با تعلل هاي عم
ست جمهوري ای ، دو روز مانده به انتخابات ر59آبان  11  خیه در تارجینت  انداخت تا در ریتأخ
به سرپرستی آقاي موسوي  ه مجلس ژین وویسیه کملی وس به آزادي گروگانها کهطیا، شراکیآمر
 طی رساند و زمانی که کارتر انتخابات را باخته بود، شرابی به تصو شده بود راهیی ها تهنیخوئ
    59.دیا گردکی دولت آمرمیگروگانها تسل  آزادي یبیتصو

  
 کارکنان سفارتشان و سوزاندن و پاي مال ریي و تحقریا که بر اثر گروگان گکیمردم آمر

 جمهورشان سی کارتر رئزی مدت ننیاو در طول   شده می پنداشتند ریکردن پرچمشان، خود را تحق
انتخاباتی  ات غیهر بار که وعده آزادي آنها را داده، مواجه با شکست شده بود و تا روزهاي آخر تبل

نتوانسته بود، گروگانها را آزاد سازد، لذا به دنبال شخصی قلدر و قدرتمند می گشتند که آنها را از 
ست ایسته کارتر را به خاطر سویان که پگیره را در صی خصنیابرهاند و   و سر شکستگی ری تحقنیا

   .لحظات آخر به وي روي آوردند ي معرفی می کرد در ریغلطی که داشته، مسئول گروگان گ
ه قرارداد جیان که نتگیست جمهوري رای رفیتقارن آزادي گروگان ها با مراسم تحل

دگرا پا به ایقدرت بن  دوزحاکم بود، در آن رو  تین با روحانایانگی جمهوري خواهان و ر 60پنهانی
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   :ندعرصه وجود گذاشت
اد حکومت جهانی جی مدعی اهی فقتین والایدگرأای مدعی رهبري جهان و بنییاکین آمرایاد گرایبن

   .ر بودندگیدکیالزم و ملزوم   دو نیااسالم و رهبري جهان اسالم، که 
 مالی و نظامی و برخورداري از ییه تکنولوژي، صنعت، تواناژی تفاوت که اولی از امکانات ونیابا 

 يایجهانی که مدعی حفظ وحراست آن درمقابل دشمنان دن ه ژیبوهان وروابط گسترده با تمام ج
 شیئایجغراف ت در مرزهاي قی است، بود و دومی کشوري که در حقیبن مذهاید گراایبنعنی یآزاد 

ما با داشتن چهره اي ترسان در  مالی و نظامی قابل اتکاء، اهیمحصور شده و فاقد تکنولوژي و بن
   . جهانهیخطرناك براي بق ظاهر و شعار قدرتمند و 

  
 براي زیزمند دومی است و دومی ناین به اهداف خود ندیي اولی براي رسادگرایبن

. ز مند دشمنی ظاهري با اولی استایخواهی، نی  حکومت مطلقه و حذف هر آزادتیثبتاستقرار و 
اولی را  ز ای وجهی ننیي است، به بهترری اسلحه اش ترور و گروگان گ کههی فقتیي والادگرایبن

ي دومی را اد گرایه آخري بنصیخص.  دشمن خطرناکی براي جهان برآورده می سازدنیبوجود چن
، در مقام مشروع جلوه دادن دولتش از امضاي ریعاقد قرارداد الجزا  و ری نخست وزیئآقاي رجا

دگان مجلس می نیابه نم قدرتمند نشان دادن دولتش، در گزارش قرارداد و آزادي گروگانها و 
   : دیگو

 و ده 61». اساس استیب میا ندارکیه اي براي اعمال فشار به آمرلیر وسگیکه تصور شود ما دنیاو « 
زي ایان امتزیم «:دیا را آشکار می کند و می گوکیفشار بر آمر ه لیسال بعد از گزارش، آقاي نبوي وس

 خواهند گرفت ایگرفته و   یی و اروپاییاکیي اتباع آمررین مسلمان لبنان بابت گروگان گویکه انقالب
می است به دولت ایاولی پ: م مهم در بر داردای دو پرین اخای ب62». استیئ رجادی ادعاي شهدیمو
و دگرا ایا دولت بنری، زدی ترس و وحشتی از حکومت اسالمی داشته باشدیکه نبا ا کیي آمردگراایبن

ن که ایانریمش به اای پنصوري است و دومی ی پا به عرصه وجود گذاشته و دشمن نیي دااستبداد گر
 به نیا ه شما تمام است و از فی است که وظنیاوزي رساندند، ریبا جانفشانی هاي خود، انقالب را به پ

 فردي و  شد و آنچه در باب آزادي ها، حقوقدی حذف خواهای بود و دی امر خواهعی مطایبعد 
   .مردم گفته شد، از باب مصلحت بوده است اجتماعی و اداره کشور بدست جمهور 
ست جمهوري، با عجله و شتاب هر چه تمام تر که ایان به رگیبه هر حال، بعد از انتخاب ر

 نیا کرده بودند و می ها تنظییاکی را که خود آمرریالجزا همه را مات و مبهوت کرده بود، توافقنامه 
غارت اموال و  ه به جی و در نت63فقط امضاي خود را پاي آن گذاشتند!! مسیلایزان ضد امپرمبار
 حقوقی و قانونی داده تین مشروعای، در انظار جهانییاکیه بانکداران آمرلی وس بهانری هاي ایئدارا

   . گروگان هاي به قول خودشان جاسوس را آزاد ساختند شد و با سالم و صلوات 
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 جمهور سیتاد و دامنه آن، رئسیی باز نانینوس، از موج آفرایها، سنگ رها شده در اقنیا با وجود تمام
 يارجرت باري بود، گرفت و سرانجام باا قرارداد اسانیچن خواه که به جد مخالف منتخب آزادی

واهی وي و خیآزاد  بر کشور حاکم گشت و صداي هی فقتیی والنیکودتاي بظاهر قانونی، استبداد د
   . کشور را فرا گرفت وکشت و کشتار و ببندری و موج بگدین به خاموشی گرائراگید
  

 را در بر گرفت و همه را به قیان الری و مدنی، کارشناسان، مجربنیموج برخاسته متخصص
.  قابل محاسبه استریته شد، غخین رای غرببیرهگذر به ج  نیامنافعی که از .  کردریر غرب سرازاید

اي در سمت  ته سیی آن را به نحو شالی ماه اول جنگ تحم7-8در طول  آقاي بنی صدر که 
ون رانده بود و طرف ریري از اراضی اشغالی بایفرماندهی کل قوا، رهبري کرده و دشمن را از بس

ش ریرد دالر و حاضر به پذایلی م60-50صلح و پرداخت غرامتی حدود  شنهادیپمقابل چند بار 
 و دیبودند صلح کن ام داده غی پکه يعودس  بود و حتی عربستانه را کردری الجزا1975قرارداد
   .ه گرفتند و آن را رد کردنددیدا خرج اسلحه بشود نمی که هر چه ما و شما پول داردینگذار

 افالس و تیا ادامه دادند و در نهاکی سال جنگ را در جهت منافع غرب به رهبري آمر8سپس 
ن ایدامنه موج برخاسته از جر. نددیی کشاننیآقاي خم هر به درماندگی، کار را به نوشاندن جام ز

 منطقه زینفت خ  کشورهاي ریه بود، به سادیي که جنگ را آفرریا و گروگان گکیاشغال سفارت آمر
ه هر آنچه از جی کشور را بدنبال آورد که در نتنیا و اشغال تی داده شد و حمله عراق به کوتیسرا

 و به کام خود دیها بود، همه را بلعنی نشخی شریربستان سعودي و سا، عتیکو ه نفتی ریارزهاي ذخ
ه ارزي ریرد ها دالر ذخایلی که مزیخ  نفت یب کشورهاي عرتیبطوري که پس از جنگ کو. دیکش

 یب داران غرهیرد دالر بود، همه آنها به غرب و به کام سرماایلی م300  بر غداشند و رقم کل آنها بال
اري شده و دیه بلکه همه آنان بابت اسلحه هاي خردی ارزي آنها ته کشرینها ذخا گشت و نه تریسراز 

   .ا مقروض و بدهکار شدندکیکردگی آمر وي نظامی غرب به سر ریاستقرار ن
  

ان حفظ حکومت بیاي بظاهر حامی و پشتکینی آمرعیي اول اد گرایترس و وحشتی که بن
ان که هدفش صدور انقالب با ری ایبترور پرور انقال   ورید گرا و گروگان گایهاي منطقه، از دولت بن

ات و حیتسل شتر یب هر چه دیاد کرده بود، آنها را به مسابقه خرجین آنهاست، ادیقدرت اسلحه و بلع
 فروش نفت شیادوات نظامی وادار کرد و ال محاله، تمامی آنها که مقروض و بدهکار بودند به پ

   . خود پرداختندآیندهسالهاي 
  

ا بر اثر موج کی که از زمان اشغال سفارت آمریی اقتصاد دانان و کار شناسان به بررسی خسارت هااگر
که از  فارس وارد شده بپردارند، ارقام نجومی جی خلزینفت خ اد شده که بر کشور هاي جیهاي ا
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  ًاتقی حقایآ  : دی و با خود می گودود از سر انسان برمیآید ،دی بدست می آهخسارت ببار آمد
 روز و بنحوي که اجراء شد، کار خود 444ي و نگهداري آنها بمدت ریوگان گرطراح گمعمارو

ست ای سال رنی، بحران آخر64 ماجرا کیکتابهاي طراحان  ن نبوده است؟ مطالعه ایائکیآمر
ان کتاب دوم ریا در اکیآمر ست ای سری س66، گروگانها و مذاکرات محرمانه تهران،65ا کیجمهوري آمر

 رابطه نیا منتشر شده در  70 اسناد و مداركری و سا69 زی اکتبر سورپرا68، وفاي بعهد،67يریگان گگرو
، عی بر وقاهی و فقط با تک- موردکی جز -ر که بدون در نظر گرفتن اسناد خارجی،ظحا و کتاب 
 باقی نمی گذارد يا  شبههاست، جاي شک و ه دی گردریاسناد داخلی همان دوران تحرحوادث و

با  ان شیداري آنها و آزادي و نگهری اصلی اشغال سفارت و گروگان گانتی طراحان و معمارسیه باک
 نا خواسته، آلت این خواسته و ایانریگانگان بوده و ایب، در دست ریش و امضاي قرارداد الجزاریپذ

   .گرفته باشند  طرحی قرار نیفعل و مجري چن
  

 میي که در همه آنها موجود است، آنچه عقل سلبا امعاء نظر به شواهد و نکات برجسته ا
ها را به گفته آقاي ابو القاسم نیااگر چنانچه تمامی  . د، مثبت استریدر رابطه با سئوال فوق می پذ

 نین در بایائکیآمر : ونوس که گفته استکیان اطالعاتی و شاهد مهم دادگاه مریی از مدکیمصباحی، 
 بهی ها نیآقاي موسوي خوئق یري ازطریگروگان گ  طرحها عوامل داشتند وریگروگان گ

ن طراح ایائکیکه خود آمرنیا  در يا  شک و شبههدی، شامیاضافه کن 71 شده است اءالق انیدانشجو
 ییه چه عواملی و دست هالین چگونه و به وسایانریکه انیااما . اصلی آن بوده اند، باقی نگذارد

 قسمت .ه اند، معما همچنان باقی استدی خطرناکی در غلط دامنی چنکی در می مستقریغ  ای و میمستق
 .کنند عرضه خود را به درستی و تمام که اطالعات ر استیان گروگان گی عهده دانشجور بهیاخ

ه است و دیمعما بطور کلی حل نگرد تمام نشده و که گفته شد، هنوز کار   با وجود همه آنچهنیابنابر
از   هی فقتین والایادگرایا با بنکیخواهان آمرن و جمهوریایانگیهانی ر تا زمانی که اسناد روابط پندیشا

غم تمامی ریعل. حل باقی بماندنیا از پرده اسرار دولتی خارج نشود، معما همچنان الکیجانب آمر
شتر زدوده یب مهم بپردازند و نقاط ابهام را هر چه نیاکه به   و پژوهشگران است نیگفته ها، بر محقق

   . دانا تر استکنند و خدا
    2006/ 5 /30لندن محمد جعفري 

  1385 خرداد9برابر 
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  6وست شماره یپ

  
  ر در مورد گروگانهایه دولت الجزایانیب

  
  میبسم اهللا الرحمن الرح

  ریک مردم الجزایه دولت جمهوري دموکراتیانیب
ک یکا از دولت جمهوري دموکراتیاالت متحده آمریران و این جمهوري اسالمی اینکه دولتینظر به ا

ن براي حل بحران در روابط یاه قابل قبول طرفافتن ریمنظور  ر تقاضا نموده اند که به یمردم الجزا
ر با یاد، دولت الجزیعمل نما ران به عنوان واسطه یکا در ای نفر اتباع آمر52ري یشان ناشی از دستگ

ن بحران در چهارچوب چهار شرط یک آماده است براي حل ایدو دولت درباره تعهداتی که هر 
ران به عمل یمجلس شوراي اسالمی ا) 1980بر نوام2(1359 آبان 11مصوبه مورخ  ذکر شده در 

ران و یرش رسمی از جانب ایاساس اعالم پذ بر . آورد، مشورتهاي گسترده اي انجام داده است
ر توسط دو دولت بعمل یر اعالم می دارد که تعهدات متقابل زینک دولت الجزایاالت متحده ایا
   :آمده است 

  
   :اصول کلی

   :ر استیه بر مبناي اصول کلی زیانین بیتعهدات مشروحه در ا
االت ی ا-ریک مردم الجزایه دولت جمهوري دموکراتیانیط دو بیرو شرای در چهارچوب و پ-الف 

 14 (1358 آبان ماه 22را بصورت موجود قبل از  ران یت مالی ایمتحده، حتی االمکان وضع
   .باز خواهد گرداند) 1379نوامبر
هاي یه دارائیرا متعهد می سازد که تحرك و انتقال آزاد کلاالت متحده خود ین چهارچوب ایدر ا

   .دین نمایتأم.  خواهد آمد9 تا 4شرحی که در بندهاي   خود را به یران موجود در قلمرو قضائیا
ک مردم یه دولت جمهوري دموکراتیانیط دو بیرو شرای قصد هر دو طرف، در چهار چوب و پ-ب

گر را لغو و موجبات حل و فصل و یا اتباع دولت دیدولت   ن هریه دعاوي بیکه کل نستیر ایالجزا
بات مندرج یق ترتیطر از . ندیک داوري الزم االجرا فراهم نمایق ین دعاوي را از طریه ایابطال کل

د که به تمام اقدامات حقوقی یاالت متحده موافقت می نمایه مربوط به حل و فصل ادعاها، ایانیدر ب
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ران و مؤسسات یه ایی علیکایحده که متضمن ادعاهاي اتباع و مؤسسات آمراالت متیا در دادگاههاي 
ر دعاوي براساس ی صادره را لغو، سایقضائ ف و احکام یه احکام توقیدولتی آنست خاتمه داده، کل

االجرا  ق داوري الزم ی را از طرین ادعاهائی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهائیچن
   .دیفراهم نما

  
   رانی عدم مداخله در امور ا-1ماده

ن خواهد ین پس اینست و از ایاالت متحده ایاست اید که سیکا تعهد می نمایاالت متحده آمری ا-1 
   .ندیران مداخله ننمایا نظامی در امور داخلی ایاسی و یس م، یر مستقیا غیم یبود که بصورت مستق

  کایفصل ادعاهاي آمرران و حل و یهاي ای استرداد دارائ- 3 و 2مواد 
ک بانک مرکزي یبالفاصله ) ده خواهند شدینام» نیطرف«ن به بعد یاز ا(االت متحده یران و ای ا-2 

ن را انتخاب خواهند نمود که یقابل قبول طرف). خواهد شد ده ینام» بانک مرکزي«ن به بعد یاز ا(
ده ینام» ریمرکزي الجز انک ب«ن یبعد از ا(ر یر و بانک مرکزي الجزایطبق دستورات دولت الجزا

ح می شود، یال ً تشرینی که ذی و وجوه تضم  (escrow )  به عنوان حافظ حساب مشروط ) خواهد شد
ن یط ایش حسابهاي سپرده را طبق شرایبات الزم براي گشاین بالفاصله ترتیطرف. نمود عمل خواهد 

 حساب مشروط در بانک مرکزي طبق سپرده شده در تمام وجوه .  بانک مرکزي خواهند دادبهه یانیب
خاصی براي  بات یترک. دیر نگهداري خواهند گردی بنام بانک مرکزي الجزایه در حسابیانین بیا

ر مربوط به حل و یک مردم الجزایه جمهوري دموکراتیانیه و بیانین بیاجراي تعهدات مطروحه در ا
ه یانیب«ن ببعد یاز ا(ران یوري اسالمی اکا و دولت جمهیاالت متحده آمریدولت ا له یفصل ادعاها بوس

االت متحده یتعهدات خاص دولت ا بطور جداگانه طی ) ده خواهد شدینام» حل و فصل ادعاها
ش یر پیک مردم الجزایه جمهوري دموکراتیانیران، با توجه به بیکا و دولت جمهوري اسالمی ایآمر

   .شده است نی یب
ر نزد بانک یرط خواهد بود که چنانچه دولت الجزان شیبات سپرده گذاري متضمن ای ترت-3 

د، بانک مرکزي یران صادر نمایاالت متحده را از ایا  تبعه 52من یر گواهی خروج ایمرکزي الجزا
 هاي یدارائ گر یر براساس آن به بانک مرکزي دستور خواهد داد فورا ً تمام وجوه و دیالجزا

نکه در هر یمشروط برا. دیه منتقل نمایانین بیس اموجود در حساب مشروط نزد بانک مرکزي براسا
االت متحده، یران و این، ایک از طرفیر هر یگواهی توسط دولت الجزا ن یزمانی قبل از صدور ا

   . ندیه فسخ نمایانین بینسبت به ا  ساعته تعهدات خود را 72ه یک اخطاریحق خواهند داشت که با 
ر در یه صادر شود و گواهی مذکور توسط دولت الجزااالت متحدیه اي توسط این اخطاریاگر چن
ر به بانک مرکزي دستور خواهد یگردد، بانک مرکزي الجزا ه، صادر ی ساعت مهلت اخطار72ظرف 

 72ه یمهلت اخطار اگر .  هاي مورد بحث اقدام کندیداد که نسبت به نقل و انتقال وجوه و دارائ
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ه فسخ تعهدات از یا اگر اخطاریگواهی تمام شود و ن یاالت متحده بدون صدور ایساعته از سوي ا
ر به بانک مرکزي دستور خواهد داد ین موردي بانک مرکزي الجزایگردد، در چن م یران تسلیه ایناح
ه یانین بیاز آن پس تعهدات مندرج در ا االت متحده برگشت دهد و یها را به ایه وجوه و دارائیکل

   .ملغی و بال اثر خواهند بود
  

  هاي نزد بانک فدرال رزرویئدارا
االت متحده تمام یبات ضروري مربوط به حساب مشروط در بانک مرکزي، ایت بمحض انجام تر-4 

ا ی(ران یگر ایهاي دیه دارائیورك بانضمام کلیویفدرال رزرو ن ران نزد بانک یطالهاي متعلق به ا
داد که در حساب  ل خواهد نزد بانک فدرال رزرو را به بانک مرکزي انتقا) معادل نقدي آنها

 مذکور 3ا برگشت آنها طبق بند یکه انتقال و یمشروط نزد بانک مرکزي نگهداري خواهد شد تا زمان
   .گردد در فوق الزام آور 

  
  یکائیهاي نزد شعب خارجی بانکهاي آمریدارائ

ده تمام االت متحیبات ضروري مربوط به حساب مشروط نزد بانک مرکزي، ای به محض انجام ترت-5 
ا پس از آن در دفاتر شعب خارجی ی 1979 نوامبر 14روز  سپرده ها و اوراق بهاداري را که در 

، به بانک مرکزي، حساب 1980   دسامبر 31 ثبت  شده است، به همراه بهره متعلقه تا یکائیبانکهاي آمر
ر یزي الجزار، منتقل خواهد کرد که نزد بانک مرکزي در حساب بانک مرکیبانک مرکزي الجزا

   . مذکور در فوق الزام آور گردد3ا انتقال آنها طبق بند یکه برگشت یماند، تا زمان خواهد 
  

  کای در آمریکائیهاي نزد شعب بانکهاي آمریئادار
االت متحده و به یران و ایه حل و فصل ادعاهاي منضم به آن توسط ایانیه و بیانین بیرش ای با پذ-6 

ه یانینی بهره دار نزد بانک مرکزي که در بیش حساب تضمیگشا بات مربوط به یافتن ترتیان یدنبال پا
ه داده خواهد یانین بیخ ایتار  روز از 30بات آن طی یر مشخص شده است، و ترتیر و بند هفت زیاخ

د زران نیخ جهت انتقال تمام سپرده ها و اوراق بهادار ای ماه از آن تار6االت متحده در ظرف یشد، ا
کا به اضافه بهره متعلقه به بانک مرکزي عمل خواهد کرد، که بصورت حساب یبانکی در آمر مؤسسات 

 باال الزام 3 برگشت آنها طبق بند ای که انتقال ویتا زمان مشروط نزد بانک مرکزي باقی خواهد ماند 
   .آور گردد

ر به بانک یلجزا باال توسط بانک مرکزي، بانک مرکزي ا6 به مجرد وصول وجوه مندرج در بند -7 
گر را یم دین) 2(ران انتقال دهد و یافتی را به ایمی از مبالغ درین ) 1(مرکزي دستور خواهد داد که 

نی به یموجودي حساب تضم زان ینی بهره دار نزد بانک مرکزي بسپارد تا آنکه میک حساب تضمیدر 
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ر، ی، بانک مرکزي الجزاارد دالریلیک میدن به سطح یپس از رس. ارد دالر برسدیلیک میزان یم
   . ران انتقال گردندیافت می شوند به ای در6داد که تمام مبالغی که به موجب بند  دستور خواهد 

ه یانیران طبق بیه ایه ادعاهاي علیدتأن پرداخت و ینی صرفا ً براي تضمیه موجودي حساب تضمیکل
ران اطالع دهد که ی مرکزي به اهرگاه بانک. خواهند گرفت حل و فصل ادعاها مورد استفاده قرار 

فورا ً با گذاشتن سپرده  ران یون دالر تنزل کرده است، ای مل500نی از یزان موجودي حساب تضمیم
ون دالر خواهد رساند و موجودي حساب ی مل500د، موجودي حساب مذکور را به سطح یهاي جد

ه یانیئتی که طبق بیري، هئت داویس هیسطح نگهداري خواهد شد تا زمانی که رئ ن یمذکور در ا
ر گواهی کند که تمام احکام یمرکزي الجزا ده است، براي بانک یل گردیحل و فصل ادعاها تشک

 که در آن صورت باقی مانده حساب ،ه حل و فصل اجراء شده استیانیران طبق بیه ایت علیحکم
   .ران انتقال داده خواهد شدینی به ایتضم 

  
  کای خارج آمرکا وی آمر درگریهاي دیدارائ

االت متحده، و یران و ایه حل و فصل ادعاهاي منضم به آن، توسط ایانیه و بیانین بیرش ای با پذ-8 
ه یانین بیخ ای روز از تار30نی که طی یش حساب تضمیگشا بات مربوط به یافتن ترتیان یبدنبال پا

باال به آنها اشاره   6 و 5ي  که در بندهایهائیاالت متحده عالوه بر دارائیرفت، ایخاتمه خواهد پذ
االت متحده و در خارج یکه در ا) عنی وجوه و اوراق بهاداری(ران ید، در مورد انتقال اموال ایگرد

ا برگشت آنها یکه انتقال و یاست به بانک مرکزي اقدام خواهد کرد، تا زمان از آن کشور موجود 
   . باال الزام آور گردد3طبق بند 

االت متحده و با یران و ایه حل و فصل ادعاها منضم به آن، توسط ایانیه و بیانین بیرش ای با پذ-9 
االت متحده، براساس مفاد مقررات قانونی یر، ایدولت الجزا  باال توسط 3صدور گواهی مشروح بند 

االت یران را که در ایا بات الزم براي انتقال تمام اموال ین کشور، ترتی ا1979 نوامبر 14قبل از 
ران یرد، به ایه و در خارج موجود می باشد و در چهارچوب بندهاي فوق الذکر قرار نمی گمتحد

   .خواهد داد
  

  م هاي تجاري و ادعاهایلغو تحر
م هاي یاالت متحده تمام تحریر، ای توسط دولت الجزا3 به محض صدور گواهی مذکور در بند -10 

لغو خواهد . ده استیران اعمال گردیه این علتاکنو) 1979نوامبر  4 (1358 آبان 13تجاري را که از 
   .نمود

االت متحده فورا ً تمام یر، ای توسط دولت الجزا3 به محض صدور گواهی مذکور در بند -11 
ن المللی مطرح است پس یوان دادگستري بیدر د ران یه ای را که در حال حاضر بر علیادعاهائ
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االت یا  توسط آینده در مورد هرگونه ادعاي حال و ز از اقامه دعوایخواهد گرفت و از آن به بعد ن
   :ه، در رابطه بایانین بیخ ایران ناشی از حوادث قبل از تاریه ایاالت متحده علیا اتباع ایمتحده و 

ف یتوق) ب(، ) 1979 نوامبر 4 (1358 آبان 13االت متحده در ی نفر اتباع ا52ري یعمل دستگ) الف( 
االت متحده در یا اموال اتباع ایاالت متحده و یوارده به اموال ا خسارات ) ج(ر شدگان ، یدستگ

صدمات وارده ) د(و ) 1979   نوامبر 3 (1358 آبان 12کا در تهران بعد از یداخل محوطه سفارت آمر
ران یان انقالب اسالمی ایجه جنبش هاي مردمی در جریا اموال آنها در نتیاالت متحده و یبه اتباع ا
ن مانع از یاالت متحده همچنیا. ري خواهد نمودیجلوگ. ران نبوده استیل دولت ااز عم که ناشی 

ا ی درباره ادعاهاي حال و یکائیر آمریاشخاص غ کا توسط یران در دادگاههاي آمریه ایاقامه دعوا عل
   .دین بند خواهد گردی ناشی از حوادث ذکر شده در اآینده

  
   قهاي خانواده شاه سابی برگشت دارائ-4ماده 

االت متحده اموال و یر، ای توسط دولت الجزا3 به محض صدور گواهی مذکور در بند -12 
ک وي بوده و به یک از بستگان نزدیا هر یشاه سابق و  اث رهاي شاه و دربار که تحت کنترل ویدارائ

ران در یا هاي متعلق به یران، به منظور برگرداندن اموال و دارائیعنوان خوانده از جانب ا
 مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد ،ه آنان طرح دعوي می شودیاالت متحده بر علیادگاههاي اد

ان ی شاه سابق تا پاماتركن یک از خواندگان و همچنیهاي هر یدارائ دستور انسداد اموال و . نمود
فري یانسداد مستوجب مجازاتهاي ک تخلف از دستور . ان دادرسی به قوت خود باقی خواهد بودیجر

   .االت متحده خواهد بودین ایو مدنی مقرر در قوان
االت متحده به تمام یر، ای باال توسط دولت الجزا3 به محض صدور گواهی مذکور در بند -13 

ه اطالعات موجود در ی روز کل30دستور خواهد داد که ظرف  کا یی آمریم در حوزه قضایاشخاص مق
دستور، در رابطه با اموال و  خ یز در تاریو ن) 1979وامبر  ن3 (1358 آبان 12خ ینزد آنها، در تار

االت متحده گزارش یران به خزانه داري ای را به منظور ارسال به ا12هاي مذکور در بند یدارائ
   .دهند

االت متحده خواهد ین ایفري، و مدنی مندرج در قوانین مقرره مستوجب مجازاتهاي کیتخلف از ا
   .بود

ه یاالت متحده به کلیر، ای فوق توسط دولت الجزا3واهی مذکور در بند  به محض صدور گ-14 
، ادعاي 12کرد که در مورد دعاوي مندرج در بند  االت متحده اعالم خواهد یربط ایدادگاههاي ذ

کشوري مردود  ن یا باستناد قانون دکتریت دولت مستقل یستی چه باستناد اصول مصونیران نبایا
ستی ی بایهائین دارائیران در ارتباط با چنیم خواهد کرد مصوبه ها و احکام از اعالیتلقی گردد، و ن

   .کا اجراء گرددیله دادگاههاي آمریمتحده بوس االت ین ایطبق قوان
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ران، ی به ایا دارائیکا مبنی بر انتقال هرگونه اموال و ی در مورد هر حکم صادره از دادگاه آمر-15 
االت یها در داخل ایا دارائیکه اموال و ی را در صورتینهائ کم له اجراي حینوسیاالت متحده بدیا

   .دین می نمایمتحده باشد، تضم
 به عهده 15 تا 12ن درباره نحوه اجراي تعهداتی که مطابق بندهاي ین طرفی چنانچه اختالفی ب-16 
ه یانیساس بئت داوري که برایران می تواند اختالف را به هیا د، یاالت متحده می باشد بروز نمایا

آن الزم االجراء  ده است و رأي یل گردیط مقرر در آن تشکیحل و فصل ادعاها و مطابق شرا
االت متحده در یجه قصور ایص دهد که در نتیئت مزبور تشخیچنانچه ه. دیخواهد بود ارجاع نما

د که ران صادر می کنیده است حکم مقتضی به نفع ایمتحمل خساراتی گرد ران ین تعهد ایاجراي ا
ران می تواند به موقع یله ایکشور، بوس ن آن ین حکم در دادگاههاي هر کشوري و مطابق قوانیدر ا

   .اجراء گذاشته شود
  

  حل و فصل اختالفات
ن ین طرفیه بیانین بیک از مقررات ایا نحوه اجراي هر یر یگري درباره تفسیچه اختالفات دن چنا-17 

ه حل و فصل یانیئت داوري که براساس بینند اختالف را به هتوا ن می یک از طرفید، هر یبروز نما
االجراء خواهد بود ارجاع  ده است و رأي آن الزم یل گردیط مقرر در آن تشکیادعاها و مطابق شرا

ن اختالفاتی مشتمل بر احکام پرداخت غرامت، خسارات یئت مزبور درباره چنیمات هید تصمینما
نفع در  يه حل و فصل ادعاها می تواند از سوي طرف ذیانیا بیو ه یانین بیاجراي ا حاصله از عدم 

  .اجراء گذارده شود ن آن کشور به موقع یدادگاههاي هر کشوري مطابق قوان
   1359ست و نهم دي ماه یب

  یر مشاور در امور اجرائیبهزاد نبوي وز
  . نقل شده اشت455، شماره 1359 بهمن 1از روزنامه انقالب اسالمی، چهارشنبه 
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 هیمان و ادداشتهای
  

   فصل اولمدخل و
   324 ، ص 1383ران از آزادي به استبداد، محمد جعفري، چاپ یس و تحول انقالب ای پار -1 
   213 و 209، ص 2001ه یت اهللا منتظري، انتشارات انقالب اسالمی، فوری خاطرات آ -2 
 31  بطور محرمانه وارد تهران شد و پس از ) 79ه یو ژان4 (57ماه ی د14زر روز پنجشنبه ی ژنرال ها -3 

ک بار ی ن مدت فقط یزر در طول ایها.  به واشنگتن بازگشت57بهمن   15روز اقامت در تهران در 
زي یبرنامه ر ن مطلب مورد بحث یمهمتر . دار شاه رفتیوان بدی با سول57ماه ی د11بطور ناگهانی در 
    256، ص 2، سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج  ساله25اسی یخ سیسفر شاه بود تار

 شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ غالمرضا نجاتی،  -4 
    331ـ   332، ج دوم ، ص 1377چاپ اول  
   همان مدرك -5 
  بایس در گفتگوئیکی از اعضاي نهضت آزادي در پارین مطلب را آقاي فتح اهللا بنی صدر ی ا -6 
    فاش ساخته است1375در خود آقاي بنی صدر در سال ابر 
  .وانیسولبه کتاب خاطرات ویلیا . ك.ر  -7 
ان ـ مهندس فرامرز معتمد دزفولی، چاپ ی سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفار -8 
   335 ـ 336ص  زدي، یم ی، گفتگو با دکتر ابراه1382  
   4 ـ 5، ص 1383ان از آزادي به استبداد، محمد جعفري، چاپ ریس و تحول انقالب ای پار -9 
   35، ص 1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم ی انقالب ا -10 
معاصر،  اسی یخ سی و تار207، ص 4فه نور ج ی و صح182 درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، ص  -11 

    338  ن مدنی، ص ید جالل الدی س2ج
،  ت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ غالمرضا نجاتی شص   -12 

   288  ، ج دوم ، ص 1377چاپ اول 
    همان سند-13 
    همان سند-14 
مسار مسعودي که از دوستان آقاي مهندس بازرگان بودند، ی و تیرائین عده به جز آقاي کتی از ا-15 
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   .ندعضو نهضت آزادي هست مابقی همه 
م ی، گفتگو با دکتر ابراه77، بهمن و اسفند 51ژه انقالب، شماره یران فردا، بخش وی مجله ا- 16 
   24ص  زدي، ی
   ، مصاحبه با آقاي دکتر بهشتی 16196، شماره 59ر ماه ی ت31 اطالعات، -17 
دارك و با توجه به تمام اسناد و م. 361، ص 1376 دوران مبارزه، هاشمی رفسنجانی، تهران -18 

   .ن مورد خالی از مناقشه استیآقاي هاشمی رفسنجانی در ا ن مطلب یدادها بنظر می رسد که ایرو
   .مت کردیس عزینی به پاریدار با آقاي خمی براي د57 آذر 27خ ی آقاي منتظري در تار-19 
   204، ص 2001ه یت اهللا منتظري، انتشارات انقالب اسالمی، فوری خاطرات آ-20 
   ، مصاحبه با آقاي دکتر بهشتی 16196، شماره 59ر ماه ی ت31عات،  اطال-21 
م ی ، گفتگو با دکتر ابراه77 ، بهمن و اسفند 51ژه انقالب، شماره یران فردا، بخش وی مجله ا-22 
  یس سحابدمهن زدي و ی
    همان مدرك-23 
ران از آزادي به یالب اس و تحول انقید به کتاب پاریشتر نگاه کنی همان مدرك و براي اطالع ب-24 

   384   ـ 389محمد جعفري، ص  استبداد، 
   35، ص 1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم ی انقالب ا-25 
ان می آورد تبلور ین جبهه ملی ـ اسالمی که مرحوم بازرگان از آن سخن به می عمال ً چن-26 

نکه منظور آن مرحوم از جبهه ملی ـ ی، مگر ااست از خود بروز نداده  خارجی نداشته و عملی 
  خود وي باشد اسالمی همان نهضت آزادي و دوستان 

 یگري که اطالع دارند آن روحانی دوست بقائیا کسان دی به نظر من بر دوستان بازرگان و -27 
خ کشور خود، وي را معرفی یهاي مفقوده ارتباطی تار است که براي گشودن حلقه  ست؟ فرض یک

   .دکنن
   30، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم یـ انقالب ا28 
   184ـ  درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، ص 29 
   .دی مراجعه کن ...نی ، ص ین کتاب بخش مرعوب خمیك به هم.  ر-30 
   2و1، ص 10640، شماره 1357 بهمن 29کشنبه یهان، ی ک-31 
   15 ـ 16 ، ص 1378 ، تابستان60ه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال  عبور از بحران، کارنام-32 
   23 همان مدرك، ص -33 
   :ر استی کامل نکته سوم و هفتم  دو نامه ذکر شده در متن به قرار ز-34 
ران بدون یم که نظام اسالمی در ایم و هستیروزي و بعد از آن و امروز معتقد بودیش از پیـ پ3« 

ن جهت با مشورت با جنابعالی و جلب یدوام ندارد و به هم اسی ی سیالت مذهبیکتش پشتوانه اي از 



 
 

371

روزي، یروزهاي اول پ ها در همان یم از شما، با همه گرفتاریر مستقیت غیحما موافقت و گرفتن وعده 
تهاي یم و در ماههاي اول موفقیرا بعهده گرفت» جمهوري اسالمی حزب «س یت تأسیمسئول
را با مشورت با شخص جنابعالی و » جمهوري اسالمی حزب «ـ ما 7» میوردآ ري به دست یچشمگ

ن باره مذاکره یمدرسه علوي با شما در ا م ـ من شخصا ً در یر مستقید غییمساعدت و تأ گرفتن قول 
ک یم یرفته فکر می کنینکه قانون اساسی ، تعدد احزاب را پذیبا توجه به ا م و یس کردیکردم ـ تأس

انقالب و حکومت اسالمی ضرورت دارد و جنابعالی هم روزهاي  قوي براي تداوم حزب اسالمی  
د ـ و اکنون اعتبار یممکن است فعال ً فراموش کرده باش  د ـ ید فرمودییاول در تهران و قم مکرا ً تأ

ل یم. کمتر شده  ت از روزهاي اول یرنگ حما م ـ ولی یر مستقیه می شود ـ غیحزب از نفوذ شما تغذ
م، ما ید ما حزب را کنار بگذاریل داریم اگر . دیحی بفرمائیم الاقل در جلسات خصوصی نظر صریدار

ن گونه که یعمل شود و اگر هم گر ید جوري دید که حزب بماند بایالزم می دان د و اگر یرا قانع کن
   .»میکن  را قانع یدوستان حزب د تا ما هم ید مصلحت است ما را قانع کنیعمل می فرمائ

   193 و 155 درس تجربه، از ابوالحسن بنی صدر، ص -35 
کی دو سه یم ین مطلب را در جمع ما که در منزل خواهرش گرد آمده بودی آقاي بنی صدر ا-36 

   .کرد ترور مطهري عنوان  ا بعد از یروز قبل و 
   د کشوریر جرای ، و سا15844 ، شماره 58بهشت ی ارد12 اطالعات، چهارشنبه -37 
که از آن اطالعی دارند یق جدي است و بر کسانیبهر حال مسئله ترور مطهري در خور تحق -38 

   ار همگان قرار دهندیاخت که اطالعات خود را در  واجب است 
   :ري بازرگانی متن حکم نخست وز-39 

  
  میبسم اهللا الرحمن الرح

   جناب آقاي مهندس بازرگان 
 6/14/1399   
 15/11/57   

ب به اتفاق یت قاطع قریشوراي انقالب بر حسب حق شرعی قانونی ناشی از آراء اکثرشنهاد یبنا به پ
ران نسبت به رهبري یع و متعدد در سراسر ایتظاهرات وس م و یران که طی اجتماعات عظیا ملت 

اطالعی  مقدس اسالم و  مان راسخ شما به مکتب یجنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي که به ا
 و یقتان در مبارزات اسالمی و ملی دارم جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبکه از سواب

ب اداره امور مملکت و خصوصا یم تا ترتیل دولت موقت می نمایگروهی خاص مأمور تشک بستگی به  
اسی کشور جمهوري اسالمی و یر نظام سییدرباره تغ رفراندم و رجوع به آراء عمومی ملت  ً انجام 

انتخاب مجلس  د و یب قانون اساسی، نظام جدین مردم جهت تصویمؤسسان از منتخب  مجلس لیتشک
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مقتضی است که اعضاي دولت موقت، ارتش . د را بدهندیقانون اساسی جد ندگان ملت بر طبق ینما
ت انظباط را براي وصول به اهداف یهمکاري کامل نموده و رعا موقت شما  و افراد ملت با دولت 

ن یشما و دولت موقت را در ا ت یموفق. خواهند نمود افتن امور کشور یالب و سامان مقدس انق
   نیی روح اهللا الموسوي الخم .م یخی از خداوند مسئلت می نمایمرحله حساس تار

   نجانب در مورد چگونگی برگزاري مراسم معارفهی گفتگو با ا-40 
روز امام ید ه مصاحبه ی ستون در حاش2، ص 15778 ، شماره 57 بهمن ماه 17 اطالعات، سه شنبه -41 

  نییخم
ب شوراي انقالب و یل و تصوید مطهري است که با تکمیخی از شهین فرمان تاریه ای انشاء اول-42 

ران در دو حرکت، مهندس یانقالب ا. بازرگان نوشته است نی، وي حکم را براي مهندس یخم آقاي 
   78بازرگان، ص  مهدي 

ري آقاي بازرگان در شوراي یدر مورد قرائت حکم نخست وز: دیی می گو آقاي رفسنجان-43 
بعد از آنکه امام حکم را دادند، ما . نه نبودین زمیدر ا ف نشده بود و اصال  ً بحثی ین تکلییانقالب تع
ن ینظرشان ا ک وقت به من اطالع دادند که امام ید حکم را بخواند یم که چه کسی باینمی دانست

روزي، هاشمی یانقالب و پ. لی معمولی بودین موضوع خیالبته ا. دیحکم را بخواناست که شما 
   174، ص 1383هاشمی،  ر نظر محسن یرفسنجانی، ز

ان ـ مهندس فرامرز معتمد دزفولی، ی سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفار-44 
   324زدي ، صی م ی، گفتگو با دکتر ابراه 1382چاپ 

ک یر کاره اي نبود و در حد یدا، نخست وزی سال دولت هو13ژه یم گذشته و به وی در رژ-45 
ر صادر می یحفظ می شد و احکام وزراء را فقط نخست وز ه یمی کرد، ولی ظاهر قض کارگزار عمل 

   .کرد
   57 بهمن 30 فوق العاده و اطالعات، دوشنبه 57 بهمن 27هان، جمعهی اطالعات و ک-46 
    10646شماره 57 اسفند ماه  6کشنبه یهان، ی اطالعات و ک-47 
    291 و 290 خاطرات خلخالی، ص -48 
   123، ص 1361، بهمن ماه پنجمنی، ج یفه نور، مجموعه رهنمودهاي آقاي خمی صح-49 
    15800، شماره 57اسفند ماه 14 اطالعات، دوشنبه -50 
    15807، شماره 57اسفند ماه 22 اطالعات، -51 
، سخنرانی مورخ 1361، ج پنجم ، چاپ  نییه نور، مجموعه رهنمودهاي آقاي خمفی صح-52  
   236، ص 12/1/1358  
   7، ص 15810، شماره 57 اسفند ماه 26 اطالعات، سه شنبه -53 
   8 همان مدرك، ص -54 
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   7، ص 15812، شماره 57 اسفند ماه 28 اطالعات، دوشنبه -55 
ر یز ه دولت به شرح ی ، متن کامل اطالع7، ص 15817، شماره 58ن ی فرورد9 اطالعات، پنجشنبه -56 

   :است
 نسبت به 1357 اسفند ماه 23خ شروع تا ی که از تاریفرها و اعدامهائیدر مورد بازداشتها و ک« 

افته و مراجعات و یر در تهران و شهرستانها وقوع یام اخیا خطا کاران دوران استبداد و  انتکاران و یخ
ن یحقوق بشر و عفو ب ران و طرفداران یا از عالقمندان به ایه هموطنان یناح ر از اعتراضات مکر

ر شده اند یف و مجازات و ترحم و تأخیعمل آمده و خواهان تخف ب سرخ به دولت به یالمللی و صل
ل مدافع و شاهد و تماشاچی بودن یعلنی و بدون وک ریمحاکمات را به لحاظ غ وه یا اعدام ها و شی

   .حا ً اشعار می داردیتوض  ت و مقررات حقوق بشر دانسته اند و یصول انسانخالف ا
خواه یانه ووحشتناك که اغلب اعدام شدگان در باره مردم آزادیع و کشتارهاي وحشیبا توجه به فجا

زي و خرابکاري که انقالبهاي یزان قتل و خونریک طرف و می رانی مرتکب شده اند از یا و شرافتمند 
ان دارد قابل یران جریا گر، آنچه در یا بدنبال داشته است از طرف دیگر دنید اجتماعی اسی و یس

   .ز می باشدیاغماض و ناچ
ن یم بر طبق آئیدواریده است، امیات دادگاههاي انقالب متوقف گردینک که به دستور امام عملیا

ت کامل و ی با رعاب شوراي انقالب می رسد ویتصو ه شده و به یطرف دولت ته نامه اي که از 
احکام به نحو  ط بازداشت و باز پرسی و محاکمه و اجراي یح شرایصح ن شرعی و حقوقی یمواز

   » .مطلوب انجام گردد
  

    . 2، ص 15822 ، شماره 58ن ماه یفرورد16 اطالعات، پنجشنبه -57 
   ن روزیهان همی، و ک15827 ، شماره 58ن ماه یفرورد22 اطالعات، چهارشنبه -58 
ان ـ مهندس فرامرز معتمد دزفولی، ی سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفار- -59 

   347زدي، صی م ی، گفتگو با دکتر ابراه1382  چاپ 
ران از آزادي به استبداد، محمد یس و تحول انقالب اید به کتاب پاریشتر نگاه کنیح بی براي توض-60  

   425 ـ 429ص  ، سیدالتأسیبخش ارگانهاي جد جعفري، 
   ریري بر سفر نخست وزی، ص اول تفس104 ، شماره 58 آبان 5 انقالب اسالمی،-61 
   3 همان مدرك، ص -62 
   .ريین کاخ نخست وزی، مغضوب2، ص 110، شماره 58 آبان 13 انقالب اسالمی ، شنبه - 63 
   2  و1  همان مدرك، ص-64 
   374، دکتر محمد مصدق، ص   خاطرات و تألمات-65 
   95، ص 1363ران در دو حرکت ، مهندس مهدي بازرگان ، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-66 
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    همان مدرك-67 
    همان مدرك-68 
      190 و 189 درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص -69 
   1379ا در سال یر السادات سالمی در بارسلوناي اسپانی مصاحبه با آقاي دکتر محمد باقر نص-70 
 63ران از آزادي به استبداد، ص یس و تحول انقالب اید به کتاب پاریشتر نگاه کنی براي اطالع ب-71 

 … ن کتاب صی و هم375 و  64و 
ن یاز ا«. ت از دولت امام زمانی، در حما 19/11/57 یمائینی به مناسبت راهپیانات آقاي خمی ب-72 

بانی از دولت جناب مهندس بازرگان که دولت یاي پشتکه بر ن روز یران در ایم ملت ایعظ اجتماع 
 بهمن ماه 21 بهمن 21شنبه  اطالعات، » .ه است تشکر می کنم یزمان سالم اهللا عل شرعی و دولت امام 

   7  ، ص 15781 شماره 57
فه نور، ی و صح2 و اطالعات همان روز ص2 و1، ص10837، شماره 58 مهر 30هان، دوشنبه ی ک-73 
   22 و 21ص جلد دهم،  
 براي حزب جمهوري اسالمی ، دعوت2، ص10838، شماره 58آبان 1هان، سه شنبه ی ک-74 

  نییبانی امام خمیبه پشت  یمائیراهپ
   ، گفت و شنود با آقاي منتظري11، ص 10839 ، شماره 58 آبان 2هان، چهارشنبه  ی ک-75 
  ،10840 ، شماره 58 آبان 3هان، پنجشنبه ی ک-76 
د یثاق خود را با امام تجدیونها نفر می، مل11 و 1، ص 10841 ، شماره 58 آبان 5 شنبه هان،ی ک-77 

   کردند
   3 ، ص 15975 ، شماره 58 مهر ماه 21 اطالعات، شنبه -78 
   1، ص 15977، و اطالعات همان روز شماره 10837 ، شماره 58 مهر 23هان، دوشنبه ی ک-79 
   1 ، ص 15978 ، شماره 58 مهر ماه 24 اطالعات، سه شنبه -80 
 1، ص   97 و انقالب اسالمی همان روز، شماره 15980 ، شماره 58 مهر ماه 26 اطالعات، پنجشنبه -81 

   16و 
   12 و1، ص 15982 ، شماره 58 مهر ماه 29کشنبه ی اطالعات، -82 
نخست  فرمان 70، ص 1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان ، چاپ سوم ی انقالب ا-83 

   ري دولت موقتیوز
    1، ص 15866 ، شماره 58 خرداد ماه 8 اطالعات، سه شنبه -84 
   7، ص15884 ، شماره 58 خرداد ماه 30 اطالعات، چهارشنبه -85 
نی در جمع وعاظ و یانات آقاي خمینی، ج هفتم، بیفه نور مجموعه رهنمود هاي امام خمی صح-86 

  ، 15885 ، شماره 58 خرداد ماه 31امه اطالعات، پنجشنبه روزن  و 153 و 152خراسان ص  علماي 
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   213  فه نور ج هشتم، ص یو صح 11  ، ص 15914 ، شماره 58 خرداد ماه 4 اطالعات، پنجشنبه -87 
   3، ص 15919 ، شماره 58 مرداد ماه 10 اطالعات، چهارشنبه -88 
ن ی کار تدو58 آبان 24خ یر تارافت و دیش ی گشا58 مرداد ماه 28خ ی مجلس خبرگان در تار-89 

   . ، قانون اساسی به رفراندم گذاشته شد58آذر ماه   11د و در یان رسیبه پا قانون اساسی 
نی در یام آقاي خمی و متن کامل پ3، ص 15932، شماره 58 مرداد ماه 28کشنبه ی اطالعات، -90 
 آمده 256 و 255 ، ص 8، ج نی یفه نور، رهنمودهاي آقاي خمیصح ا ین شماره اطالعات و یهم 

   .است
   27، ص 10، ج  نییفه نور، رهنمودهاي آقاي خمی صح-91 
   33 ـ 36 همان مدرك ص -92 
ر و سخنگوي دولت بازرگان در رابطه با اعتراضاتی یر انتظام معاون نخست وزی آقاي عباس ام-93 

سوئد، نروژ، (ناوي یور اسکاندر پنج کشیبازرگان وي را به سمت سف به وي می شد، مرحوم  که نسبت 
   .منصوب کرد) سلندیو ا فنالند، دانمارك 

ر یر انتظام طرح انحالل مجلس خبرگان را بدفعات مختلف براي مقامات دادستانی تحری آقاي ام-94 
خاطراتش آورده است و لذا نام آقاي مقدم مراغه اي را در ص  ب در ین ترتیو به هم کرده است 

   . ن. آورده ام ف ما بقی نامها ین نام را در ردیسهولت در کار، ا راي  آورده که من ب86
ر یخ به شرح زیوزراي دولت وي در آن تار. دا کردیم پینه آقاي بازرگان ترمی چند بار کاب-95 

   :بودند
   ر دفاعیوز      دکتر مصطفی چمران-1 
   ر نفتیوز      ن فری مهنس مع-2 
   شهرسازير مسکن و یوز       یرائی دکتر کت-3 
   رو یر نیوز        دکتر تاج-4 
   یر دارائیر وزیوز                           دکتر اردالن   -5 
   ر بهداريیوز                              دکتر سامی  -6 
   ر ارشادیوز                           ناچی ی دکتر م-7 
   ر دادگستريیوز            د جوادي ی صدر حاج س-8 
   ر خارجهیوز                             زدي   ی دکتر -9 
   ر کشوریوز                      ان ی مهندس صباغ-10 
   ر کشاورزيیوز              زدي               ی دکتر ا-11 
   ر راه و ترابريیوز              نی  ی مهندس طاهر قزو-12 
   ر بازرگانییوز                                       صدر-13 
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   ر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بوجهیوز                        ی مهندس سحاب-14 
   اسییر مشاور در امور سیوز                                ی طباطبائ-15 
   یر مشاور در امور اجرائیوز               مهندس بنی اسدي     -16 
   ل وزارت کاریکف                            اسپهبدي      -17 
   قاتیر مشاور و سرپرست تحقیوز                            ی دکتر سحاب-18 
   ع و معادنیر صنایوز             دکتر احمد زاده           -19 
   ر پست وتلگراف و تلفنیوز               دکتر اسالمی              -20 
   اریر سیوز                                   فروهر    -21 
   ل وزارت آموزش عالییکف                             یبی دکتر حب-22 
   ل وزارت آموزش و پرورشیکف                                    ی رجائ-23 
   48 ـ 50، ص 1383ر انتظام، نشر نی، چاپ ششم ی آن سوي اتهام، خاطرات عباس ام-96 
ان ـ مهندس فرامرز معتمد دزفولی، ی سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفار-97 

   286 ،ص1382  چاپ دوم  
که در یرا بطوریز. و باز هم بازنده معرکه نهضت آزادي بود«:  مرحوم بازرگان متذکر شده است-98 

ح یخاب و انتصاب دولت تصراشاره شده است و امام در جلسه انت ري دولت موقت ینخست وز زمان 
سران نهضت آزادي تنها   داشته باشند، ید وابستگی حزبیان نباین و متصدیکه مسئول کرده بودند 

ران یانقالب ا(» ن قول و قرار ماندندیو دولت موقت بودند که وفادار با افرادي در شوراي انقالب 
   141، ص 1363، چاپ سوم  مهندس مهدي بازرگان در دو حرکت، 

   140 ـ 141، ص 1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-99 
    50، ص 1383ر انتظام، نشر نی، چاپ ششم ی آن سوي اتهام، خاطرات عباس ام-100 
   200 تابستان، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم ی انقالب ا-101 
   200 ـ 201 همان سند، ص -102 
   122 همان سند، ص -103 
    است57 بهمن 22روزي انقالب در ی منظور از دوران حرکت اول تا پ-104 
 ـ 104، ص 1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-105 

103   
   141 همان مدرك، ص -106 
ان ـ مهندس فرامرز معتمد دزفولی، یصفار سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی -107 

   329، ص 1382  چاپ 
   143 همان سند، ص -108 
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شتر به کتاب ی، و براي نگاه ب77، بهمن و اسفند 51ژه انقالب، شماره یران فردا، بخش وی مجله ا-109 
   383 ـ 388، ص 1383آزادي به استبداد، محمد جعفري، چاپ  ران از یس و تحول انقالب ایپار 
   141 ، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-110 
ان ـ مهندس فرامرز معتمد دزفولی، ی سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفار-111 

   324زدي، صی م ی، گفتگو با دکتر ابراه1382  چاپ 
 به 155، ص 1382، ج اول، چاپ اول یلی بابائران چه گذشت، داود عیست و پنج سال در ایب  -112 

   .موقت نقل از شوراي انقالب و دولت 
    همان سند -113 
   7، ص 15781 ، شماره 58 بهمن ماه 21 اطالعات، شنبه -114 
   141، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-115 
    همان مدرك-116 
  43  تاب صن کی هم-117 
زدي ینی که گفته بود، آقاي دکتر یزدي در پاسخ به آقاي احمد خمیم ی آقاي دکتر ابراه-118 

ه اي گفته بود، ین مضمون در اطالعیب به ایکرده و قر  است، کارهاي خود را فهرست یکائیآمر
 یکائیآمرکردم  سپاه پاسداران و دادگاههاي انقالب را که من درست   هستم پس یکائیاگر من آمر

   نقل از حافظه...  است و یکائیآمر است، فالن را هم که من بانی بودم 
   141، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-119 
 154، ج اول، ص1382، چاپ اول یران چه گذشت، از داود علی بابائیست و پنج سال در ایب -120 

  شوراي انقالب و دولت موقت به نقل از  155و 
    1، ص10643، شماره 57 اسفند 2هان، چهارشنبه ی ک-121 
   2 ، ص 15819 ، شماره 58ن ماه ی فرورد12کشنبه ی اطالعات، -122 
   7، ص 15821 ، شماره 58ن ماه ی فرورد16 اطالعات، پنجشنبه -123 
   141، ص1363م تابستان ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوی انقالب ا-124 
 و 20 مورخ سه شنبه 10879 و 10878 و 10877هان شماره ین مصاحبه اختصاصی در کی ا-125 
. ده استی درج گرد10و 11، 10 و 2ب در صفحه هاي ی به ترت58   آذر 22 و پنجشنبه 21چهارشنبه  
   .وق مراجعه کنندف ل به مطالعه مشروح مصاحبه آقاي الهوتی هستند، به منابع یکه مایکسان 
   .ن کار شدید علی خامنه اي مأمور انجام ای آقاي س-126 
   . استحزب جمهوري اسالمی منظور-127 
   10879،10878،10877هان، شماره ی ک-128 
    همان سند-129 
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    همان سند-130 
فتگو با دکتر ، گ1384ر و مرداد ی، ت32ثمی، شماره یر نظر لطف اهللا میران، زی مجله چشم انداز ا-131 
   50زدي، ص یم یابراه 
    همان سند-132 
  39 ن کتاب ، صی هم-133 
    دولت موقت بودیر مشاور اجرائین بنی اسدي وزی آقاي مهندس حس-134 
   141 ، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-135 
   58دوستان و همکارانش در سال  مضمون گفتگوي آقاي بنی صدر در جمع -136 
   123 ، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-137 
   سی در پار1385ر ماهی ت5خ ید جوادي در تاری گفتگو با علی اصغر حاج س-138 
ول، ص ، ج ا1382، چاپ اول یران چه گذشت، از داود علی بابائیست و پنج سال در ای ب-139 

   به نقل از شوراي انقالب و دولت موقت - 155
   134 ـ 135، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-140 
   1371 در لندن درسال  ن پوالدي عضو نهضت آزاديیر حسینجانب با آقاي امی گفتگوي ا-141 
، فعال در دفتر آقاي طالقانی 1368 احمر در تهران نجانب با آقاي مهندس رضا گلی گفتگوي ا-142 
   
   183، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-143 
   .د بودیابان فردوسی، پشت کارخانه کفش مهشی منزل آقاي دکتر بهشتی در قلهک، خ-144 
 و براي 241ـ 244، ص 3کا، شماره یوسی آمرران، مجموعه اسناد النه جاسیاسی در ای احزاب س-145 
ران از آزادي به استبداد، محمد جعفري، یس و تحول انقالب ایپار د به کتاب یشتر نگاه کنیاطالع ب 

   225 ـ 277، ص 1383  چاپ 
کا در تهران یا و بعنوان عضو سفارت آمری مرداد، کاتم افسر سازمان س28 در زمان کودتاي -146 

  ) 24سی، ص یفوس متن انگلی رابرت در،نی یخم گروگان (ه است کار بود مشغول 
ران از یس و تحول انقالب ایی ها به کتاب پاریکایون با آمری براي اطالع از روابط روحان-147 

   دی مراجعه کن251 ـ 261 ، ص 1383  استبداد، محمد جعفري ، چاپ  آزادي به 
ان ـ مهندس فرامرز معتمد دزفولی، یلی صفار سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمع-148 

   22/11/1360سخنرانی مهندس بازرگان مورخ  ، پشت جلد به نقل از 1382  چاپ 
  شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ غالمرضا -149 

   288 ـ 289ص ، ج دوم ، 1377چاپ اول  نجاتی، 
ران از آزادي به استبداد، محمد جعفري، انتشارات برزاوند،  چاپ یاس و تحول انقالب ی پار-150 
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   12، ص 1377، بهمن و اسفند 51ران فردا، شماره یاز مجله ا  ، به نقل 385 ـ 386، ص 1383  اول 
 شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ غالمرضا -151 

   292   ص ، ج دوم ،1377چاپ اول  نجاتی، 
ان ـ مهندس فرامرز معتمد دزفولی، ی سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفار-152 

   ران فردا یف شده ایه توقیر نشریجانی سردبیرضا عل ، گفتگو با 244، ص1383  چاپ دوم 
   نجانبین پوالدي با ایر حسی از گفتگوي مرحوم ام-153 
ان مهندس فرامرز معتمد یگان به کوشش دکتر غالمعلی صفارك به کتاب سقوط دولت بازر. ر-154 
   180 ، ص 1383دزفولی، چاپ دوم  
   30، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-155 
ران از آزادي به استبداد، یس و تحول انقالب ای و پار93 ـ 94فه نور ، جلد دوم ، ص ی صح-156 

   63   ـ 64، ص 1383فري، چاپ جع محمد 
   30 ، ص1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم تابستان ی انقالب ا-157 
 شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ غالمرضا نجاتی -158 

   256  ، ج دوم ، ص 1377چاپ اول  ، 
   256- 257 همان سند، ص -159 
   257، ص   همان سند-160 
    همان سند-161 
ان یس بینی در پاریلند تمام آنچه را که مرحوم مهندس بازرگان با آقاي خمیکه مای کسان-162 

    مراجعه کنند256 ـ 257سند ص  مداقه قرار دهند به همان  کردنده اند، مورد 
   257 همان سند، ص -163 
  47ن کتاب ، ص یك ، هم. ر-164 
   230 ـ 233اهنامه پنج سال و اندي، از محمد جعفري، ج اول ، ص ن گی او-165 
   304 ـ 30 درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص -166 

  
  فصل دوم

   139، ص 10فه نور،ج ی صح-1 
                                     فظه حا به نقل از -2 
   139، ص 10فه نور، ج ی صح-3 
ق کشور ثالثی به یر رسمی از طریس کشوري نامه اي غیر بعضی مواقع رئک، دیپلماتی در عرف د-4 

ا لو رفتن، بتوانند یدارند، ارسال می دارد تا در صورت بروز اشکال و  که با هم مشکلی یس کشوریرئ
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مطلع کردن کشور مخاطب از  ر رسمی، ین نوع نامه هاي غیآنرا انکار کنند و هدف از ارسال ا
   .ژه اي استیئله وموضع خود در مورد مس

                                     3، ص 16082، شماره 58 اسفند 5کشنبه ی اطالعات، -5 
   . ماشاءاهللا کاشانی خواه، معروف به ماشاءاهللا قصاب است-6 
   24، ص 1383ر انتظام، چاپ ششم، ی آن سوي اتهام، خاطرات عباس ام-7 
   161، ص 1382ی، چاپ اول یشت؟ ج اول، از داود علی باباران چه گذیست و پنج سال در ای ب-8 
، ص 10386خ، شماره یهان، همان تاری، و ک6، ص15785، شماره 57 بهمن 25 اطالعات، چهارشنبه -9 

   2و1
ی از یکایهاي جان کلی روشنفکر آمری، افشاگر15870، شماره 1358 خرداد 13کشنبه ی اطالعات، -10 

   2ص ، 2 -رانیا در ایات سیعمل
 و شنبه 22زدي به آقاي رضا براهنی در روزنامه اطالعات، چهارشنبه ی پاسخ کامل آقاي دکتر -11 

   .دیده است به آنجا مراجعه کنی درج گرد16099، 16097  ، شماره هاي 1358 اسفند 25
    8، ص 16099، شماره 58 اسفند 25 اطالعات، سه شنبه -12 
  ن صفحهیی، پا2، ص 62، شماره 58داد  مر22 جمهوري اسالمی، دوشنبه -13 
   6، ص 15785، شماره 58 بهمن25 اطالعات، چهارشنبه -14 
روت بود وي در اواسط یی خلق در بیکهاي فدایس چریبانی معروف به ابوالعباس، رئی حماد ش-15 

ی تهران با مقداري اسلحه در مراسم استقبال از اسقف کاپوچ ، هنگام ورود به 1358ن ماه یفرورد
 طرف است و یاخوان ب نام اصلی وي محمود . ر شدیکا دستگیته مستقر در سفارت آمریله کمیوس
، ص 22، شماره 58ر ماه ی ت4روزنامه جمهوري اسالمی، دوشنبه . ( دی آزاد گرد58ر ماه ی ت3کشنبه ی

   )اول 
ادن ها، نگاه ن شخص و نقش وي در دادستانی انقالب و توبه دیشتر در مورد ای براي اطالع ب-16 

 و در مورد 121-127اندي، ص   سال و5اهنامه گاول،  ن، از محمد جعفري، ج ید به کتاب اویکن
ن یجلد دوم هم د به ین شخص و الجوردي، نگاه کنیله همینی براي اعدام قطب زاده وسیتوطئه چ

   118-119ان، ص یاثر، بنام جامعه شناسی زندان و زندان
دي بدر، یامت واحده، توح:  گروه کوچک7ب اسالمی از وحدت ن انقالی سازمان مجاهد-17 

ن گروهها یا. ل شدیروزي انقالب تشکین، بعد از پیموحد دي صف، فالح، فلق، منصورون و یتوح
 تا سال 1355سالهاي  ، در 1354ن خلق در سال یقبل از انقالب و بعد از انشعاب در سازمان مجاهد

 نفري عضو داشتند و بعد از 6-7 آمده بودند و هر کدام از آنها روزي انقالب بوجودی و قبل از پ57
ن انقالب اسالمی، به گسترش اعضاء و نفوذ در ارگانهاي مختلف یسازمان مجاهد ل یوحدت و تشک

   .پرداختند
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ا آن را در باغ صبا ساخت و یشتر بود که سرلشکر کیا بی طبقه اي و 17-18ن ساختمان ین اولی ا-18 
، وي در رابطه با مبارزه با فساد و دزدي 1339نی در سال یام ري دکتر علی ی وزدر زمان نخست

   .کرد ا را بازداشت ی از کجا آورده اي تعدادي و از جمله سرلشکر ک قانونتحت عنوان
   2، ص 1588، شماره 58 خرداد ماه 26 اطالعات، شنبه -19 
  سوم  و ل، ص او14، شماره 58 خرداد 26 جمهوري اسالمی، شنبه -20 
 به خدمت 1324ران بود که در زمان جوانی در سال یکی از امراي ارتش ای ی سرلشکر مقرب-21 

 به 1356ر و سپس در سال ی دستگ1355آمده بود و در سال  ب در .گ.سازمان جاسوسی شوروي کا
در جستجوي بدست  روزي انقالب شوروي ها یبعد از پ. دیجرم جاسوسی براي شوروي اعدام گرد

ن مهره جاسوسی ینکه چگونه مهمتریوردن پرونده وي که در ساواك داشت، براي کشف کردن اآ
ر ساواك و نفوذ گروههاي یختگی کشور و تسخیدر اثر بهم ر. است، بودند ران لو رفته یآنها در ا

 ین خواسته بودند که پرونده سر لشکر مقربیمجاهد مختلف در ارگانهاي مختلف مملکتی، روسها از 
   .ار آنان بگذارندیدر اخترا 

   8، ص 18، شماره 58 خرداد ماه 30 روزنامه جمهوري اسالمی، چهارشنبه -22 
   25، نشرنی، ص 1383ر انتظام، چاپ ششم ی آن سوي اتهام، خاطرات عباس ام-23 
ل زند دکتر ی، ترجمه اسمع.ب.گ.ن، افسر سابق کایچکیر کوزیمیران، والدی، در ا.ب.گ. کا-24 

   362-374  ، چاپ اول، ص 1370ان، یابن تریحس
   51-52، ص 1384ر و مرداد یثمی، تیر نظر لطف اهللا میران، زی دو ماهنامه چشم انداز ا-25 
    همان سند-26 
« ات یی از عملیکایهاي جان کلی آمری، افشاگر15870، شماره 1358 خرداد 13کشنبه ی اطالعات، -27 

   2، ص 2ران یدر ا» ا یس
ق تلکس خبرگزاري پارس به مطبوعات ارسال شده است و روزنامه انقالب یامه از طرن نی ا-28 

 درج کرده است براي 6، ص 175، شماره 1358 بهمن 6  خ شنبه یاسالمی متن کامل نامه را در تار
   .دیاطالع از متن کامل آن به آنجا مراجعه کن

    همان مدرك-29 
   264-266ي به استبداد، از محمد جعفري، ص ران از آزادیس و تحول انقالب ای پار-30 
   ن صفحهیی پا2، ص 9، ستون 62، شماره 58 مرداد ماه 22 جمهوري اسالمی، دوشنبه -31 
 آذر 8ن گزارش و پاسخ آقاي خلخالی به روزنامه انقالب اسالمی، شنبه ی جهت اطالع کامل از ا-32 

   .دیمراجعه کن  12 و 3، ص 411، شماره 59
   3مدرك، ص  همان -33 
   12 همان مدرك، ص 34 
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    همان مدرك-35 
    همان مدرك-36 
   414، شماره 2، ص 59 آذر 11 انقالب انقالب اسالمی، سه شنبه -37 
   .ل به مطالعه پاسخ آقاي بنی صدر هستند، می توانند به همان سند مراجعه کنندی کسانی که ما-38 
   2 و 1، ص 421شماره ، 59 آذر 19 انقالب اسالمی، چهارشنبه -39 
   2 همان مدرك، ص -40 
-266س و تحول انقالب از آزادي به استبداد، از محمد جعفري، ص ید به کتاب پاری نگاه کن-41 

  کایدر سفارت آمر نجانب با ماشااهللا قصاب ی، گفتگوي ا264
   2، ص 421، شماره 59 آذر 19 انقالب اسالمی، چهارشنبه -42 
   427،شماره 10، ص 59 آذر 26چهارشنبه  انقالب اسالمی، -43 
س کالنتري ی و با رئ15ته یل به مطالعه مشروح گفتگو با سرپرست کمیکه مای همان مدرك، کسان-44 

   .ماشاءاهللا قصاب هستند به همان مدرك مراجعه کنند  و مصاحبه تلفنی با حاج 15
   2، ص 443، شماره 1359ماه ی د17 انقالب اسالمی، چهارشنبه -45 
   2، ص 456، شماره 1359 بهمن 2 انقالب اسالمی، پنجشنبه -46 
  .12، ص 10913، شماره 58 بهمن 4به هان، پنجشنید به روزنامه انقالب اسالمی و کی نگاه کن-47 
م سابق را یتکار رژی، ما چهار صد جنا12، ص 10916، شماره 1358 بهمن 8هان، دوشنبه ی ک-48 

   .میر کرده ایدستگ
   3، ص 10921، شماره 1358 بهمن 14کشنبه یان، هی ک-49 
 پاسخ حاج ماشااهللا به قضات و بازپرسان 3، ص 10924، شماره 1358 بهمن 18هان، پنجشنبه ی ک-50 

   سابق انقالب
   266ران از آزادي به استبداد، از محمد جعفري، ص یس و تحول انقالب ای پار-51 
   ...ن نوشته، ص ی هم-52 
   139، ص 10، ج فه نوری صح-53 
  1354ور ی شهر6ادداشت شنبه ی خاطرات اسداهللا علم، -54 
   144د، ابوالحسن بنی صدر، ص یانت به امی خ-55 
   .ح آن خواهد آمدیدر جاي خود توض. ت سازمان ملل استی منظور شوراي امن-56 
   144د، ابوالحسن بنی صدر، ص یانت به امی خ-57 
   279-280، ص 1382ی، چاپ اول ی چه گذشت؟ داود علی بابارانیست و پنج سال در ای ب-58 
« ات یی از عملیکایهاي جان کلی آمری، افشاگر15870، شماره 58 خرداد13کشنبه ی اطالعات، -59 

   2، ص 2 -رانیدر ا» ا یس



 
 

383

   12، ص 7، ستون 15946، شماره 58ور ی شهر13 اطالعات، سه شنبه -60 
نی زندانی ین مشکینکه در چه رابطه و بچه جرمی آقاي حسیگو و ان گفتی براي اطالع کامل از ا-61 

 327-330سال و اندي، جلد اول، از محمد جعفري، ص  ن کاهنامه پنج یشده بود، به کتاب او
   .دیمراجعه کن

کا و ی، آمر320، شماره 59 مرداد 14انقالب اسالمی، سه شنبه : مقاله عبارتند از چهار سر-62 
 و 355، شماره 59ور ی شهر26 و چهارشنبه 354، شماره 59ور یشهر  25سه شنبه گروگانهاي جاسوس، 

   3و2و1  ، جاسوسان گروگان 356، شماره 59ور ی شهر27پنجشنبه 
   329 -330ن گاهنامه پنج سال و اندي، جلد اول، از محمد جعفري، ص ی او-63 
   9/8/1379 روزنامه ابرار، دوشنبه -64 
   52زدي، ص ی، گفتگو با دکتر 1384ر و مرداد یثمی، تیر نظر لطف اهللا میداز، زچشم ان دو ماهنامه -65 
ز حمله متوجه یم لبه تیار مالیکا بسیز سخنان وي در مورد آمری بهمن ن22 تا 57 از اواخر آذر ماه -66 

خی یبا ً همان تارین تقرید کمک کنند تا شاه برود و اینکه همه بایا م اوست و یمحمد رضا شاه و رژ
غام آورده بود که یپ نی یمسار قره نی براي آقاي خمیاست که آقاي محمد منتظري از طرف ت

 . م بردینی اسم ما را نبرد، ما شاه را خواهیکه آقاي خمیند در صورتیی ها می گویکایآمر
   64، ص 10فه نور، ج ی صح-67 
   16، ص 109، شماره 58 آبان 12 انقالب اسالمی، شنبه -68 
   نی های خوئگفتگو با حجت االسالم موسوي 1، ص 111، شماره 58 آبان 14الب اسالمی دوشنبه  انق-69 
   7، ص 1377، خرداد 438 انقالب اسالمی در هجرت، شماره -70 
 مهندس فرامرز معتمد دزفولی، -انی سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفار-71 

   141  ، گفتگو با تقی رحمانی، ص 1382چاپ 
   . منظور دولت موقت و نهضت آزادي است-72 
   2، ص 454، شماره 59ماه ی د30 انقالب اسالمی، سه شنبه -73 
   11196، شماره 59 دي ماه 30هان، سه شنبه ی ک-74 
   . منظور دولت موقت است-75 
حمد از م» ... کارتر رفت « ادداشت روز ی، 11196، شماره 59 دي ماه 30هان، سه شنبه ی ک-76 

  ريیان گروگان گیپا هان، در یخاتمی سرپرست ک
   . منظور نهضت آزادي است-77 
   2، ص 454، شماره 59 دي ماه 30 انقالب اسالمی، سه شنبه -78 
ی، اول مسئول اطالعات سپاه بود و سپس فرمانده کل آن شد که از اعضاي ی آقاي محسن رضا-79 

ز که فرمانده کل سپاه بود، احتماال ً یی نیمرتضی رضاآقاي  . ن انقالب اسالمی استیسازمان مجاهد
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ن انقالب اسالمی که از یمجاهد ن سازمان است چون وي را بعضی از بچه هاي سازمان یاز اعضاي ا
   .نظر ما آنروز ناشناخته بودند، به ما معرفی کردند و ما به آقاي بنی صدر

ته یروزي انقالب وارد کمیعات ابتداي پنجانب از همان سایا«: سدی آقاي بهزاد نبوي می نو-80 
ن سازمان و یت اهللا مهدوي کنی، به کمک مؤسسیسرپرستی آ مرکزي انقالب اسالمی شده و تحت 

الت مزبور که حداقل در یتشک  سازمان داده و پس از هشت ماه، زمانی که  رااران، نهاد مزبوریگر ید
ت ید قوام گرفت و هم زمان با شروع فعالن حافظ انقالب و نظام بویماههاي اول انقالب مهمتر

ته را ترك یاز به حضور تمام وقت من در آن دوره، کمین انقالب اسالمی و نیمجاهد  ة گسترد
ن انقالب اسالمی در تحوالت ینقش سازمان مجاهد انی، ید کاویحات از حمامان اصالشگیاز پ» .کردم

   289  وي به هاشمی رفسنجانی، ص ، از نامه آقاي بهزاد نب1379، چاپ اول 70اسی دههیس
ن یاست جمهوري بر مهمتری، در انتخابات ر1376د محمد خاتمی که در دوم خرداد ی آقاي س-81 

د آقاي بهزا. دوم خردادي ها و اصالح طلبان مطرح شدند روز شد و یب خود آقاي ناطق نوري پیرق
داتوري یکاند می براي قبول اش در جهت جلب نظر آقاي خات ر دوستان هم سازمانیینبوي و سا

ت از نامزدي آقاي خاتمی در یگران براي حمایت و جلب کردن نظر دیاست جمهوري و حمایر
شگامان اصالحات نقش سازمان یشتر به کتاب پیبراي اطالع ب. کردند انتخابات نقش مهمی بازي 

-180، ص 1379اول انی، چاپ یکاو د ی، از حم70اسی دهه ین انقالب اسالمی در تحوالت سیمجاهد
   .دی مراجعه کن161

از محمد خانی » ...کارتر رفت «داشت روز ادی، 11196، شماره 59 دي ماه 30 هان، سه شنبهی ک-82 
   ري یان گروگان گیپا هان، در یسرپرست ک

 -وی، کنفرانس مطبوعاتی و راد2، ص 454، شماره 59 دي ماه 30 انقالب اسالمی، سه شنبه -83 
   .ونی یزیتلو

، از 70اسی دهه ین انقالب اسالمی در تحوالت سیش گامان اصالحات نقش سازمان مجاهدی پ-84 
   288وقت آقاي هاشمی رفسنجانی، ص  س جمهور ینامه آقاي بهزاد نبوي به رئ

در مورد صحت و . هانی، در نشستی با ک10، ص 10885، شماره 58 آذر ماه 29هان، پنجشنبه ی ک-85 
   .ش باشدیمان است که پاسخگوي اظهارات خویموقت، بر آقاي دکتر پ  بر دولت سقم اتهامات وارده

  ، کنفرانس مطبوعاتی2، ص 15994، شماره 58 آبان 14 اطالعات، دوشنبه -86 
م موسوي ی، به کوشش دادگستري جمهوري اسالمی و عبدالکر1359 غائله چهاردهم اسفند -87 

   213، ص 1364لی، چاپ اول یاردب
   ....ن کتاب، ص ی هم-88 
   ن صفحهیی پا9، ستون 2، ص 62، شماره 58 آبان 22 جمهوري اسالمی، دوشنبه -89 
   2، ص 16001، شماره 58 آبان 22 اطالعات، سه شنبه -90 
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   212، دادگستري جمهوري اسالمی، ص 1359 غائله چهارده اسفند -91 
   2، ص 10848، شماره 58 آبان 14هان، دوشنبه ی ک-92 
 111 و انقالب اسالمی شماره 2، ص 15994، اطالعات همان روز شماره 10848هان، شماره یک -93 

به جهت مطلع شدن از چگونگی کامل اشغال سفارت و به گروگان  خوانندگان عالقمند . 14 و 1ص 
   . مراجعه کنند58 آبان 14د روز یگرفتن کارکنان سفارت به جرا

ف شده است و یم و تألی تنظیبیله آقاي دکتر حسن حبین کتاب وسی بنابه اطالع موثقی ا-94 
ن و ین کتاب مهمتریبه وي اظهار داشته بود که ا  یبی آقاي حب،که منبع مورد نظر اطالع دادیبطور

از جانب  ت بنی صدر است که ین سند حقانین کتاب مهمتریا. ن کار دوران عمر او استیپر ارزشتر
ق و ی که در زمان تحقیبی و می درخشد و آقاي حبخ ثبت استینه قدرت در تارحاکمان تش

زاهد و وارسته از هر وابستگی نشان می داد وقتی مزه وزارت و  ی در فرانسه خود را عابد و یدانشجو
زگوي و عمله و عکره یمج ز زد و ید، پشت پا به همه چیش رسقاذاست جمهوري به میمعاونت ر

   .دیدستگاه قدرت گرد
، ظهور و سقوط ضد انقالب، دادگستري جمهوري اسالمی، چاپ اول 1359فند  غائله چهارده اس-95 

   206، ص 1364
   2، ص 15994، شماره 58 آبان 14 اطالعات، دوشنبه -96 
    همان مدرك-97 
   14و1، ص 111، شماره 58 آبان 14 انقالب اسالمی، دوشنبه -98 
هان ی و روزنامه ک12، ص 15994 شماره ،58 آبان 14د به روزنامه اطالعات، دوشنبه ی نگاه کن-99 

   د کشور یر جرایخ و سایهمان تار
   . 149، ص 1361د از ابوالحسن بنی صدر، چاپ یانت به امی خ-100 
   91ري، از ابوالحسن بنی صدر، ص یوم گروگان گدران کتاب یکا در ایاست آمریر تحول سی س-101 
ز به ی، براي اطالع از جنبه هاي مثبت آن ن111ه ، شمار58 آبان 14 انقالب اسالمی، دوشنبه -102 

   . دی مراجعه کن37-39مقاله، از بنی صدر، جلد دوم، ص  ا کتاب صد ین سر مقاله روزنامه، یهم
  

  فصل سوم
   :ر استیـ متن استعفاي دولت بازرگان به شرح ز1 

  میبسم اهللا الرحمن رح
  نی دامت برکاتهیوي الخمت اهللا العظمی امام روح اهللا موسیحضور محترم حضرت آ

نکه دخالت ها، مزاحمتها، مخالفتها، یحات مکرر و نظر به ایرو توضیبا کمال احترام معروض می دارد پ
ر ینجانب مدتی است غیت را براي همکاران ایمحوله و ادامه مسئول ف یو اختالف نظرها ، انجام وظا
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رساندن انقالب بدون وحدت   ثمر خی حساس حاضر نجات مملکت در بهیط تاریممکن ساخته و شرا
م می دارم تا به نحوي که یله استعفاي خود را تقدین وسیسر نمی باشد بدیت میریکلمه و وحدت مد

ا داوطلبانی را که با آنها هماهنگی یرند و یه امور را در فرمان رهبري می گید کلیدان مقتضی می 
  قیسالم دعاي توفعرض  ند با یل دولت فرمایوجود داشته باشد مأمور تشک

   مهدي بازرگان 
  

   :نی به شوراي انقالبیـ متن حکم آقاي خم2 
   م یبسم اهللا الرحمن الرح

لی براي معذور یشوراي انقالب جمهوري اسالمی  چون جناب آقاي مهندس بازرگان با ذکر دال
ردانی  قدري استعفاء نمودند ضمنیاز مقام نخست وز  14/8/58خ یبودن از ادامه خدمت در تار

استعفاء را قبول  ه یشان در دوره انتقال و با اعتماد به مشارالیزحمات و خدمات طاقت فرساي ااز
ز شورا یدگی و اداره امور کشور در حال انتقال و نینمودم شوراي انقالب را مأمور نمودم براي رس

   :ت داردیبدون مجال مأمور ن امور یدر اجراي ا
   .نون اساسیه مقدمات همه پرسی قایته  -1 
   .ه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملییته  -2 
   .س جمهوريین رئییه مقدمات تعیته  -3 

د امور محوله یم الشأن بایالزم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظ
 خانمان یف و بدستگاههاي اداري و رفاه حال طبقات مستضع را خصوصا ً آنچه مربوط به پاکسازي 

  نییروح اهللا موسوي الخم      15/8/58   .ندی و قاطع عمل نمایاست بطور انقالب
  

   1 ، ص 114 ، شماره 58 آبان 17ـ انقالب اسالمی پنجشنبه 3 
    116 ، شماره 58 آبان 20کشنبه یـ انقالب اسالمی 4 
    115 ، شماره 58 آبان 19ـ انقالب اسالمی شنبه 5 
    ، سرمقاله121 ، شماره 58 آبان 26، شنبه میانقالب اسالـ 6 
    ، سرمقاله122 ، شماره 58 آبان 27کشنبه ی، انقالب اسالمیـ 7 
    ، سرمقاله124 ، شماره 58 آبان 29، سه شنبه انقالب اسالمیـ 8 
، ا کتاب صد مقاله ی سرمقاله روزنامه انقالب اسالمی شماره هاي فوق و 4ـ خوانندگان می توانند به 9 

 ، 83 ـ86 ، 75 ـ 78 ، 71 ـ 74 ، 52 ـ 57ص : ب یجلد دوم ، به ترت  1359از ابوالحسن بنی صدر چاپ 
   .مراجعه کنند

   12 ، ص 124 ، شماره 58 آبان 29ـ انقالب اسالمی سه شنبه 10 
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   113 ، شماره 58 آبان 16ـ انقالب اسالمی چهارشنبه 11 
ز به یتد پرس نیونایتر و یخبر گزاري رو. 12 ، ص 15997اره  ، شم58 آبان 17ـ اطالعات ، پنجشنبه 12 

ران آقاي یب شوراي انقالب و وزارت امور خارجه ایکردند که با وجود تصو ل گزارش یتفص
   . ممنوع اعالم کرد رایکائیندگان آمرینی مذاکره با نمایخم

 ، 58 آبان 17سالمی پنجشنبه  و روزنامه انقالب ا15997 ، شماره 58 آبان 17ـ اطالعات ، پنجشنبه 13 
   1 ، ص 114شماره 

   .4 و 1 ، ص 115 ، شماره 58 آبان 19 ـ انقالب اسالمی شنبه 14 
 ، شماره 58 آبان 21 و اطالعات دوشنبه 2 و 1 ، ص 117 ، شماره 58 آبان 21ـ همان مدرك، 15 

   10، ص 16000
 ، 117 ، شماره 58 آبان 21می دو شنبه ـ جهت اطالع از اهداف شش گانه به روزنامه انقالب اسال16 

   .دی مراجعه کن10 ، ص 16000 ، شماره 58 آبان 21دوشنبه   و روزنامه اطالعات ، 12 و 2ص 
 آبان 22 ، سرمقاله و روزنامه اطالعات ، سه شنبه 118 ، شماره 58 آبان 22ـ انقالب اسالمی سه شنبه 17 

   .دیمه به انقالب اسالمی مراجعه کن، جهت اطالع متن کامل نا  16001 ، شماره 58
   2، ص 10856، شماره 58 آبان 23هان ، چهارشنبه یـ ک18 
  ـ همان مدرك19 
   د کشوریر جرای ، و سا125 ، شماره 58 آذر 1ـ انقالب اسالمی پنجشنبه 20 
   1، ص 10865، شماره 58 آذر 4کشنبه یهان ، یـ ک21 
رعامل مؤسسه یبهان، کارشناس ارشد مهندسی مدرن مد به1334 متولد ین وهابید شمس الدیـ س22 

م وحدت، عضو مؤسس یتهران، عضوشوراي مرکزي تحک ران، معاون دانشگاه یقات مدنی ایتحق
   . مجلس ششمنمایندهشوراي مرکزي جبهه مشارکت، 

ل در رشته راه و ساختمان وارد دانشگاه پلی ی براي تحص1352ردامادي در سال یـ محسن م23 
 معاونت ن الملل سپاهیت روابط بیمسئول. م وحدتیدفتر تحک ن شوراي مرکزي یعضو اول. شدک یتکن
ت شوراي سر یخوزستان، عضو ، دو سال استاندار ) نی هایدر زمان خوئ(اسی دادستانی کل کشوریس
ري و اتمام آن، در رشته مطالعات ی، بعد از گروگان گ) نییموسوي خوئ(ري روزنامه سالم یدب

ن ی دکتراي روابط ب57در سال .  گرفتسانسی فوق لک از دانشگاه قائد اعظم پاکستانیاستراتژ 
   .است جمهوري گرفتیک ریق مرکز استراتژیاز طر لی یج انگلستان بورس تحصیالمللی از کمبر

   .نی ها استیـ منظور آقاي موسوي خوئ24 
   .ـ منظور وزارت امور خارجه است25 
   .نی ها استیـ منظور آقاي موسوي خوئ26 
ب به ید به احتمال قریخ ندارد، اما بایان خط امام تاریاد داشت آقاي بنی صدر به دانشجوین یـ ا27 
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   .نوشته شده باشد  58ا دوم آذر ماه یکم یخ ین در تاریقی
   12، ص 115 و انقالب اسالمی ، شماره 2، ص 15998 ، شماره 58 آبان 19ـ اطالعات، شنبه 28 
   .1، ص 118 ، شماره 58 آبان 22المی سه شنبه ـ انقالب اس29 
   .2، ص 16001 ، شماره 58 آبان 22ـ اطالعات، سه شنبه 30 
   .د کشوریر جرای و سا1، ص 120 ، شماره 58 آبان 24ـ انقالب اسالمی پنجشنبه 31 
    .4 ، ص 121 ، شماره 58 آبان 26ـ همان مدرك ، سه شنبه 32 
 آبان 26 و روزنامه انقالب اسالمی، سه شنبه 2، ص 16000 ، شماره 58ان  آب26ـ اطالعات، سه شنبه 33 

    .4ص  ، 121 ، شماره 58
  16009، شماره 58ـ اطالعات، پنجشنبه اول آذر 34 
    .121 ، شماره 58 آبان 26ـ انقالب اسالمی، شنبه 35 
   .د کشوریر جرای و سا122، شماره 58 آبان 27کشنبه یـ همان مدرك، 36 
   .د کشوریر جرای همان مدرك و ساـ37 
   .1، ص 16006 ، شماره 58 آبان 28ـ اطالعات، دوشنبه 38 
 192 ـ 194، ص10فه نور، ج ی  و صح3، ص 121 ، شماره 58 آبان 26ـ انقالب اسالمی ، شنبه 39 

    .58 آبان 24خ یندگان مجلس خبرگان در تاریجمع نما نی در یسخنرانی آقاي خم
    .2، ص10858 ، شماره 58 آبان 26نبه هان، دوشیـ ک40 
    .2، ص10858 ، شماره 58 آبان 26هان، شنبه یـ ک41 
   .4ـ همان مدرك ، ص 42 
    .1، ص10860 ، شماره 58 آبان 28هان، دوشنبه یـ ک43 
   .د کشوریر جرای و سا16009 ، شماره 58ـ اطالعات، پنجشنبه اول آذر 44 
   .1، ص 125خ، شماره ی همان تارـ همان مدرك و انقالب اسالمی45 
، 126خ، شماره ی و انقالب اسالمی همان تار10 ، ص 16001 ، شماره 58 آذر 3ـ اطالعات، شنبه 46 

   .4و1ص 
ر یر الجزاین سفیب اولیم غریعبدالکر. 4 و 1 ، ص 126 ، شماره 58 آذر 3ـ انقالب اسالمی، شنبه 47 

   .ر استیته مرکزي جبهه آزادي بخش الجزایعضو کم مجلس و نماینده ن حال یران که در عیدر ا
، سرمقاله و صد مقاله از ابوالحسن بنی صدر، جلد 126 ، شماره 58 آذر 3کشنبه یـ انقالب اسالمی، 48 

   .دیبراي اطالع از متن کامل آن به مدارك فوق مراجعه کن  و 92 ـ 96دوم، ص 
   د به جنگیسرمقاله تهد 127، شماره 58 آذر 4کشنبه ی انقالب اسالمی، -49 
    .2 و 1، ص 128 وانقالب اسالمی، شماره 1، ص 10865 ، شماره 58 آذر 4کشنبه یهان، یـ ک50 
   .تی، سرمقاله اجالس شوراي امن128 ، شماره 58 آذر 5ـ انقالب اسالمی، دوشنبه 51 
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ز براي صلح یآمد یگاه وضع را تهدرکل اجازه می دهد، هری ملل به دب منشور سازمان99ـ اصل 52 
خ سازمان ین ماده در تاریاز ا. ل جلسه دعوت کندیرا به تشک ت یص دهد، شوراي امنیجهانی تشخ

، 1960ه یبود که در ژوئ استفاده شده است و آن هنگامی کباریفقط ) 79 (58ملل متحد تا سال 
از اعالم ک، پس یرکل وقت داگ هامر شولد به مناسبت بروز اغتشاشات در کنگوي سابق بلژیدب

   .ل جلسه دعوت کردیت را به تشکیکشور، شوراي امن ن یاستقالل ا
   .د کشوریر جرای و سا3، ص10866 ، شماره 58 آذر 5هان، دوشنبه یـ ک53 
ت و کتاب صد مقاله، از ی، اجالس شوراي امن128 ، شماره 58 آذر 5ـ انقالب اسالمی، دو شنبه 54 

ر یح تقاضاي در خواست تأخیراي اطالع کامل از توضو ب  100 ـ 103ابوالحسن بنی صدر، ص 
   .دیت به مدارك فوق مراجعه کنیشوراي امن

   .11، ص 16013 ، شماره 58 آذر 6ـ اطالعات، سه شنبه 55 
  ـ همان مدرك56 
ت است که آقاي بنی صدر در نامه خود یل جلسه شوراي امنین وقت تشکیی منظور در مورد تع- 57 

ل جلسه سري اطالع داده اند یش از تشکیک روز پیت متذکر شده است که ینشوراي ام به اجالس 
   .ت مشورت نشده استیل شوراي امنیخ تشکیتار ل می شود و با ما در مورد یکه فردا جلسه تشک

 در شوراي انقالب روي ،ت شرکت کندیتواند در جلسه شوراي امنیران که میـ پس از اطالع به ا58 
ک روزه، امکان آمادگی کامل براي ین ضرب االجل یکه با ا جه گرفته شد یتن مسئله بحث شد و نیا

بدون مشورت و  ران است که ین وهن به دولت ایت وجود ندارد و ایشرکت ما، در شوراي امن
م و پس از یر انداختن آن را می کنیم لذا ما درخواست به تأخیتوافق ما در آن جلسه  شرکت کن

   . کردمیخواه توافق در آن شرکت 
   .11، ص 16003 ، شماره 58 آذر 6ـ اطالعات، سه شنبه 59 
   .1، ص10867 ، شماره 58 آذر 6هان، سه شنبه یـ ک60 
    .130خ، شماره ی و انقالب اسالمی همان تار10868 ، شماره 58 آذر 7هان، چهارشنبه یـ ک61 
   .151د، از ابوالحسن بنی صدر، ص یانت به امیـ خ62 
   .220 ـ 221ه، از ابوالحسن بنی صدر، ـ درس تجرب63 
   .ـ همان مدرك64 
   .ـ همان مدرك65 
ر ی و سا240 ص 10فه نور ج ی و صح3 ، ص 130 ، شماره 58 آذر 7ـ انقالب اسالمی، چهارشنبه 66 

   .د کشوریجرا
    .11 و 1 ، ص 130 ، شماره 58 آذر 7ـ انقالب اسالمی، چهار شنبه 67 
   .خیهان همان تاری و ک16014 ، شماره 58 آذر 7 ـ اطالعات، چهارشنبه68 
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و براي اطالع از علل  ، سرمقاله چرا استعفاء 131 ، شماره 58 آذر 10ـ انقالب اسالمی، شنبه 69 
   .دیفوق مراجعه کنمدرك استعفاي آقاي بنی صدر به 

ن نخواهد آمد، رای انمایندهپس قبال ً می دانستند که گفته بودند «: دیـ آقاي بنی صدر می گو70 
درس تجربه، از !!!  نم؟ود کرد، از کجا می دانستند، نمی دین کار را خواهیا شماآنها می دانستند که 

   .دی مراجعه کن220 ـ 221 و 185ـ   186شتر به ص ی و براي اطالع ب186ابوالحسن بنی صدر، ص
   ........، ص یکائیئت آمرین کتاب، بخش بر هم زدن سفر هید به همیـ نگاه کن71 
ن یمصدق ا. 235، ص 1365ـ خاطرات و تألمات مصدق، به قلم دکتر محمد مصدق، چاپ اول 72 

است وي یبراي نشان دادن اشخاصی که در ابتدا با س» رمنگام پستیب«  سی یمطلب را از روزنامه انگل
، عنوان .دیاست گردیهمان س  عمال ً دست به کاري زده بودند که منجر به شکست  ولیموافق بودند
   .کرده است

   :ر استیب نامه ها به قرار زیاصل تصو. 2، ص 116 ، شماره 58 آبان 20کشنبه یـ انقالب اسالمی، 73 
   شوراي محترم انقالب اسالمی

   االت متحدهیران و این ایحه قانونی لغو قانون مربوط به اجراي موافقتنامه همکاري بیال
ده یران دولت موقت جمهوري اسالمی رسیئت وزید هییتأ به 12/8/58کا که در جلسه مورخ یآمر

  ب./ وست ارسال می گرددیاسالمی به پ ب شوراي انقالب یاست، براي تصو
   ر یاز طرف نخست وز

  ب شدیباتفاق آراء تصو
    و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی یر اقتصاد و دارائیوز

   1358 آبان 19ابوالحسن بنی صدر 
کا ماده یاالت متحده آمریران و این اینی لغو مربوط به اجراي موافقت نامه همکاري بحه قانویال

   :واحده
 1337 اسفند 14کا مورخ یاالت متحده آمریران و این ایقانون مربوط به اجراي موافقتنامه همکاري ب

وافقتنامه  م6اجازه داده می شود که مراتب فسخ را که مطابق ماده  لغو و به دولت ) 1959 مارس 5(
  ب. / ندیکا اعالم نمایبه دولت آمر

  ر امور خارجهیر   وزیاز طرف نخست وز
   شوراي محترم انقالب اسالمی 

ه که در جلسه مورخ یران و روسین ایحه قانونی فسخ فصول پنجم و ششم عهد نامه مودت ما بیال
ب شوراي یاي تصوده است بریموقت جمهوري اسالمی رس ران دولت یئت وزید هیی به تأ12/8/58

  ب./ وست ارسال می گرددیانقالب به پ
  ب شدیباتفاق آراء تصو
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   و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوري اسالمییر امور اقتصاد و دارائیوز
   1358 آبان 19ابوالحسن بنی صدر 

   :ماده واحد
 1299ه منعقده در مسکو مورخ هشتم اوت یران و روسین ایفصول پنجم و ششم عهدنامه مودت ب

الدي فسخ و به دولت اجازه داده می شود که بال موضوع بودن یم  1921ه ی فور26هجري مطابق با 
  ب./ و فسخ فصول فوق الذکر عهدنامه را اعالم دارد

  ر امور خارجهیر  وزیاز طرف نخست وز
   .م ی تقدم تصم12 و 1، ص 119 ، شماره 58 آبان 23ـ انقالب اسالمی، چهارشنبه 74 
   . ستون اول2 ، ص16003 ، شماره 58 آبان 24عات، پنجشنبه ـ اطال75 
    .13 ، ص 120 ، شماره 58 آبان 24ـ انقالب اسالمی، پنجشنبه 76 
ري، از ابوالحسن بنی صدر ص یران کتاب دوم گروگان گیکا در ایاست آمریر تحول سیـ س77 

    93ـ94
   94ـ همان مدرك ، ص 78 
    .1 ، ص 9، ص10858ماره  ، ش58 آذر 26هان، شنبه یـ ک79 
   !.دنی، سرمقاله نفت نخر119 ، شماره 58 آبان 23ـ انقالب اسالمی، چهارشنبه 80 
   12، ص 119، شماره 58 آبان 23ـ انقالب اسالمی، چهارشنبه 81 
   96ري، از ابوالحسن بنی صدر ص یران کتاب دوم گروگان گیکا در ایاست آمریر تحول سیـ س82 
مات شوراي انقالب، ین گزارشها از تصمی ، آخر3، ص10854 ، شماره 58 آبان 21نبه هان، دوشیـ ک83 

 3 ، ص 16000 ، شماره 58 آبان 21می شود و اطالعات، دو شنبه  کجا اعالم یستون پنجم، اسامی 
  نفتی و برگشت ارز م یم تحریکا نبض کار را در دست داریبراي ضربه زدن به منافع آمر

ف سپرده هاي ارزي یکا دست به توقین بار نبود که آمرین اولی مطلع است که اـ خواننده حتما 84ً 
ن بار براي به زانو در ین، چندیآن می زد بلکه قبل از ا گر و خوردن یهاي کشورهاي دیو دارائ

ق یزن قطاع الطر ن حربه پر چرب و نرم به مثابه راه یگر از ایع ساختن کشورهاي دیآوردن و مط
   .بوداستفاده کرده 

   .62 و 61، ص 1367اسی، سال یـ کودتاي نوژه ، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي س85 
   .               61ـ62 و  کتاب کودتاي نوژه ، ص 1، ص10870 ، شماره 58 آذر12هان، دوشنبه یـ ک86 
    .2، ص16003 ، شماره 58 آبان 24ـ روزنامه اطالعات، پنجشنبه 87 
    .13، ص120، شماره 58 آبان 24امه انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ همان مدرك و روزن88 
    .58 آبان 24ـ روزنامه انقالب اسالمی، پنجشنبه 89 
، 94ري، از ابوالحسن بنی صدر ص یران کتاب دوم گروگان گیکا در ایاست آمریر تحول سیـ س90 
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    377 ـ 378روس وانس ص یس از » انتخاب دشوار«به نقل از کتاب 
   .مان مدركـ ه91 
   .93 ـ 94ـ همان مدرك، ص 92 
   .هان براي مطلب آقاي بنی صدر انتخاب کرده استیتر را روزنامه کین تیـ ا93 
   .خی و انقالب اسالمی همان تار9، ص10864 ، شماره 58 آذر 3هان، شنبه یـ ک94 
   .هان استیتر از کیـ ت95 
   .خی اطالعات و انقالب اسالمی  همان تار و3، ص10864 ، شماره 58 آذر 3هان، دوشنبه یـ ک96 
    ، ستون دوم2، ص 10866 ، شماره 58 آذر 5هان، دوشنبه یـ ک97 
    .4 ، ص10858 ، شماره 58 آبان 26هان، شنبه یـ ک98 
ن فکر انداخت که اروپا یس جمهور فرانسه را به ایکا بود که دوگل رئین اقدامات آمریـ و هم99 
وي ابتدا . کا، خود را رها سازدیانه و قلدرمآبانه آمریارگریتحق ست از وابستگی که ممکن اید تا جائیبا

است یواحد و س ی متحد با داشتن پول یک اروپایدست به عمل زد و سپس در بوجود آوردن 
 . واحد، کوششهاي فراوانی کرد

است که   ن شدهیجه مجموعه کوششها ایکا است اما نتیگر چه هنوز پول مسلط در جهان دالر آمر
   .ه اروپا در برابر دالر، در جهان نقش بازي می کندیواحد اتحاد

    . 4، ص10863 ، شماره 58 آبان 30هان، چهارشنبه یـ ک100 
    .5 ، ص 129 ، شماره 58 آذر 6ـ انقالب اسالمی، 101 
   .فرن ی ستون اول علی اکبر مع2 ، ص 130 ، شماره 58 آبان 24ـ انقالب اسالمی، پنجشنبه 102 
   .1 ، ص 130 ، شماره 58 آذر 10ـ انقالب اسالمی، شنبه 103 
خ، شماره ی و روزنامه انقالب اسالمی همان تار15990، شماره 58 آبان 20کشنبه یـ اطالعات، 104 

   .178 ـ 184، ص 10نور، ج فه ی و صح3و1، ص 116
ا سوري عضو یکا و ین در آمررایله آقاي علی آگاه کاردار سفارت این کار وسیع بود که ایـ شا105 

   . گر سفارت انجام شده استید
   ز میورك تایویام در نی، انتشار پ4، ستون 4، ص 108589 ، شماره 58 آبان 27کشنبه یهان، یـ ک106 
ر کل یکا به دبی آمرنماینده، سرمقاله چرا استعفا؟ 131، شماره 58 آذر 10 انقالب اسالمی، شنبه -107 

چ یامدن اگر هیران نخواهد آمد و براي نیر خارجه ایده ندارد و وزیفا ر ی تأخ «:سازمان ملل گفت
   » .دا نکند، سرما خواهد خوردیعذري پ

   .دیمراجعه کن115-116ن کتاب صیـ به هم108 
    .12 ، ص 16018 ، شماره 58 آذر 14ـ اطالعات، چهارشنبه 109 
   240، ص10فه نور، جی  و صح3 ص  ،130 ، شماره 58 آذر 7ـ انقالب اسالمی ، شنبه 110 
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ران، ی ظهور و سقوط ضد انقالب، دادگستري جمهوري اسالمی ا1359ـ غائله چهاردهم اسفند 111 
   207، ص 1364چاپ اول 

   3، ص 10961، شماره 59ن ی فرورد10کشنبه یهان، ی ک-112 
   3،ص10965، شماره 59ن ی فرورد17کشنبه یهان، ی ک-113 
   3، ص10969، شماره 59ن ی فرورد21نبه هان، پنجشی ک-114 
    همان سند-115 
    همان سند-116 
    همان سند-117 
 ستون اول، کشف دفترچه هاي خاطرات 2، ص10961، شماره 59ن ی فرورد10کشنبه یهان، ی ک-118 

   .شد دختري که بدست برادرش کشته 
  

  فصل چهارم
   282فه نورجلد دهم، صی و صح12 و1 ص142، شماره 5 8 آذر24 انقالب اسالمی، شنبه -1 
ات شاه یدگی بررسی جنایته رسی، اعضاي کم4،ص10930، شماره  58  بهمن 27هان، شنبه ی ک-2 

   .معرفی شدند
ل ی، درباره موضوع تشک58 نجانب و بعضی از دوستان در سال ی آقاي بنی صدر با اي گفتگو-3 

  نی با آنین و موافقت آقاي خمط آیشرا ات شاه و ین المللی جنایق بیون تحقیسیکم
غامهاي ینی و مسئول رساندن نامه ها و پینی رابط آقاي بنی صدر با آقاي خمیر حسی آقاي علی ام-4 

 امور بخش  مسئول بالعکس ونی ویجمهور به آقاي خم س ی آقاي بنی صدر رئیشفاهی و کتب
   .بود است جمهوريیت در دفتر ریروحان

، در لندن اخذ 1992نی در سالیر حسینجانب با آقاي علی امی گفتگوي ان قسمت از مصاحبه وی ا- 5 
   .شده است

   1، ص10933، شماره 58  بهمن 29هان، دوشنبه ی ک-6 
   2و1، ص16079، شماره58  اطالعات، چهارشنبه اول اسفند -7 
   12و4، ص10934، شماره 58 هان، چهارشنبه اول اسفند ی ک-8 
   3،ص16082، شماره58 سفند  ا 5 کشنبه ی اطالعات، -9 
   2و1 همان مدرك، ص -10 
   2، ص16091، شماره 58  اسفند 14 اطالعات، سه شنبه -11 
   12، ص16091، شماره58  اسفند  15 اطالعات، چهارشنبه -12 
    همان مدرك-13 
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   2 همان مدرك، ص-14 
   12، ص16093، شماره58  اسفند 18 اطالعات، شنبه - 15 
   ك همان مدر-16 
    همان مدرك-17 
    همان مدرك-18 
    همان مدرك-19 
    همان مدرك-20 
    همان مدرك-21 
   2، ص16093، شماره58  اسفند 18 اطالعات، شنبه -22 
   12 همان مدرك، ص-23 
   12، ص16094 ،58  اسفند 19کشنبه ی اطالعات، -24 
    همان مدرك- 25 
    همان مدرك-26 
   12، ص 16094،  شماره  58  اسفند 19کشنبه ی اطالعات، -27 
   1،  ص  5 1609،  شماره  58  اسفند 20 اطالعات، دو شنبه -28 
   12، ص 16096،  شماره  58  اسفند 21 اطالعات، سه شنبه -29 
    همان مدرك-30 
   1 همان مدرك، ص -31 
   2 همان مدرك، ص -32 
   .نجانب استیئت به ایب اسالمی همراه هر گزارش خبرنگار اعزامی روزنامه انقالی قسمت اخ-33 
نجانب شده است از ذکر نام منبع تا اطالع ثانوي یتی و اعتمادي که به ای به جهت مسئله امن-34 

   .خود داري می شود
   12، ص 8،16094 5  اسفند 19کشنبه ی اطالعات، - 35 
مهوري اسالمی، چاپ اول،  ظهور و سقوط ضد انقالب، دادگستري ج  13 59غائله چهاردهم اسفند-36 

   260ص 
    همان مدرك-37 
   2، ص 16093،  شماره 8 5  اسفند 18 اطالعات، شنبه -38 
   3، ص 16082،  شماره 8 5  اسفند  5 کشنبه ی اطالعات، -39 
   12، ص 16096،  شماره 8 5  اسفند 21 اطالعات، سه شنبه -40 
    همان مدرك-41 
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رو . دی متن نامه را در آنجا مطالعه کن 51و2، ص341، شماره 59 ور ی شهر9کشنبه ی انقالب اسالمی، -42 
   .ده بودیهان و اطالعات ارسال گردیهاي انقالب اسالمی، ک نوشت نامه فوق براي روزنامه 

   2، ص 16093،  شماره 58  اسفند 18 اطالعات، شنبه -43 
   1 ،  ص 5 1609،  شماره  58  اسفند 20 اطالعات، دو شنبه -44 
    23،ص 5 136انی، چاپ ششم، یخ مغول، عباس اقبال آشتی تار- 45 
   24 همان مدرك، ص -46 
   30 همان مدرك، ص-47 
 و انقالب 63 -64ران از آزادي به استبداد، از محمد جعفري، ص ی پارس و تحول انقالب ا-48 
   116-117چاپ سوم، ص  ران در دو حرکت، از مهندس بازرگان یا
   ...ن انقالب،ص یروي جانشین کتاب، فصل نید به همی کن نگاه-49 
  ان و دانش آموزان قمینی در جمع فرهنگی، سخنرانی آقاي خم181، ص  5 فه نور، ج ی صح-50 
   ع قم ینی در قبرستان بقی، سخنرانی آقاي خم186 همان مدرك، ص-51 
   ...ن کتاب ، ص ید به همی نگاه کن-52 
   ...تاب ، ص ن کید به همی نگاه کن-53 
د به کتاب یعی، نگاه کنینی و هتک حرمت نسبت به دکتر مصدق و دکتر علی شری  آقاي خم-54 

ان ی و آقا313-320استبداد، از محمد جعفري، ص  ران از آزادي به یس و تحول انقالب ایپار
رد در مو در پاسخ به سئوالی که . 368، همان کتاب، ص یم سنجابیمهندس بازرگان و دکتر کر

ن دو آقا یا«ت تحت نام ین دو شخصیاز ا.  و مهندس بازرگان از وي شده استیم سنجابیدکتر کر
   . ر کرده استیق آنها را تحقیطر ن یاد کرده است و بدی» آمدند

  
  فصل پنجم

   111-118س و تحول انقالب از آزادي به استبداد، از محمد جعفري، ص یبه کتاب پار. ك. ر-1 
    کتاب، ص                    نیبه هم. ك. ر-2 
    12، ص 16096، شماره 58 اسفند18 اطالعات، شنبه -3 
    همان مدرك -4 
      12، ص 16096، شماره 58 اسفند 21 اطالعات، سه شنبه -5 
  نی های، از خاطرات خوئ9/8/1379 ابرار، دوشنبه -6 
    همان مدرك-7 
، 213، ص 1364تري جمهوري اسالمی، چاپ اول ، دادگس1359 کتاب، غائله چهاردهم اسفند -8 

  رو خط امام پس از آزادي گروگانهایپ ان یه دانشجوی اطالع8قسمتی از بند 
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  ، کنفرانس مطبوعاتی 2، ص 15994، شماره 58 آبان 14 اطالعات، دوشنبه -9 
              2، ص 454، شماره 59 دي ماه 30 انقالب اسالمی، -10  
    8، ص 18، شماره 58 خرداد 30، چهارشنبه  جمهوري اسالمی-11 
، از نامه بهزاد نبوي به هاشمی رفسنجانی 288-289انی، ص ید کاویشگامان اصالحات، از حمی پ-12 

   5/12/1371  خ یس جمهور وقت در تاریرئ
، قسمتی 212، ص 1364، دادگستري جمهوري اسالمی، چاپ اول 1359 غائله چهاردهم اسفند -13 

   ه      یاطالع 6از بند 
   رو خط امام         یان پی دانشجو3، ص 110430، شماره 58 دي 13 اطالعات، پنجشنبه -14 
ن ید به کتاب اویت گشته انقالب نگاه کنیا رهبر تثبیشتر از ساز و کار مرکز ثقل و ی براي اطالع ب-15 

                              52-51و 125 -127ص  ان، یجامعه شناسی زندانی و زندان
  تها و گروههای، آزادي احزاب، فعال486، شماره 1359 اسفند 10کشنبه ی انقالب اسالمی، -16 
 321-322 و 162-171ست و پنج ساله، از سرهنگ غالمرضا نجاتی،ج دوم، ص یاسی بیخ سی تار-17 

     285-287و 
   327 همان مدرك، ص -18 
    همان مدرك-19 
   همان مدرك-20 
   330مان مدرك، ص  ه-21 
روزي انقالب از زبان یعنی حدود چهارده سال بعد از پی 1371 مذاکرات ذکر شده در سال -22 

ل به یکه مایست و پنج ساله عنوان شده است کسانیب خ یزدي براي مؤلف کتاب تاریآقاي دکتر 
   . مراجعه کنند سند فوقمحتواي مذاکرات ذکر شده هستند به

         24سی، ص یفوس، متن انگلیاز رابرت درنی، ی گروگان خم-23 
    225-227، ص 1383ران از آزادي به استبداد، از محمد جعفري، یس و تحول انقالب ای پار-24 
    279-283ست و پنج ساله از سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج دوم، ص یاسی بیخ سی تار-25 
    242-244، ص 1383ز محمد جعفري، ران از آزادي به استبداد، ایس و تحول انقالب ای پار-26 
ر ی و س276ران، از سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج دوم، ص یست و پنج ساله ایاسی بیخ سی تار-27 

     268 -269کا و انقالب، از ابوالحسن بنی صدر، ص یاول، آمر ران، کتاب یکا در ایاست آمریتحول س
کا و انقالب از ابوالحسن بنی صدر، ص یران، کتاب اول، آمریکا در ایاست آمریر تحول سی س-28 

269   
نی ی، از نامه استاد علی تهرانی به آقاي خم2، ص 16054، شماره 58ماه ی د30کشنبه ی اطالعات، -29 

س و تحول انقالب از آزادي به استبداد، از محمد یکتاب پار د به یشتر نگاه کنیو براي اطالع ب
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   258 -259، ص 1382جعفري 
ران از ی ساله ا25اسی یخ سی و تار5، ص 15828، شماره1358ن ی فرورد23اطالعات، روزنامه -30 

   373دوم، ص  سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج 
   99، ص 1383ر انتظام، چاپ ششم، ی آن سوي اتهام، خاطرات عباس ام-31 
هشت بیخ اردی تن از اعضاي نهضت آزادي و دوستان ملی آنها طی نامه اي سر گشاده در تار90 -32 

امضاء . هاشمی رفسنجانی، نسبت به اعمال حاکمان اعتراض کردند س جمهور آقاي ی، به رئ69
، دکتر توسلی، یاهللا سحاب مهندس مهدي بازرگان، مهندس عزت : انیازآقا کنندگان نامه عبارتند

   ان، مهندس بنی اسدي، عبدالعلی بازرگان، علی اردالن، یزدي، مهندس صباغیم یدکتر ابراه
مهندس : انیده است عبارتند از آقای تن از شکنجه شده ها تا آنجا که به من اطالع رسده چهار-33 

                ...دکتر ورجاوند، و اسدي، عبدالعلی بازرگان، ان، دکتر توسلی، مهندس بنی یصباغ
ی، ن باقیح آقاي عمادالدینی است که بنابه توضید احمد خمید احمد، آقاي سی منظور از س-34 

ی به یادت آقاي موالیبوده، حاج احمد آقا به منظور ع مارستان بستري یی در بیهنگامی که آقا موال
بستري است و به  جا ز در همانیده که مرحوم بازرگان نمارستان مطلع شی در ب،مارستان رفته استیب

   .کوت خبري واقع شده استیادت مرحوم بازرگان مورد بایل عیدل
، از )ره ايیباز خوانی قتلهاي زنج(ز براي قدرت ی همه چ2ران یاسی در ا تراژدي دموکر-35 

   97، ص 1370ن باقی چاپ اول یعمادالد
  2، ص 16021، شماره 58 آذر ماه 18کشنبه ی اطالعات، -36 
   .دین سند مراجعه کنی همان سند و براي اطالع از تمامی مطالب عنوان شده به هم-37 
ی ها همکاري می کرده و اخبار به آنها یکای آقاي مقدم مراغه اي با آمر طبق بعضی از اقوال،-38 

   .اهللا اعلم.می رسانده است
   2، ص 16021، شماره 58 آذر 18کشنبه ی اطالعات، -39 
    همان سند-40 
   588، ج اول، ص )ارتییز(د روحانی ید حمینی، از سی نهضت امام خم-41 
نی حدود هشت ماه در آنجا سکونت داشت یآقاي خمق منزل آقاي روغنی که ی آدرس دق-42 

   :ر استیبقرار ز
   ه           یده به سه راه منظریذر نرسیابان چیه، چها راه قنات، خیطریق
   591، ج اول، ص )ارتییز(د روحانی ید حمینی، از سی نهضت امام خم-43 
   39-40، ص 1383، نشرنی، چاپ ششم 1ر انتظامی آنسوي اتهام خاطرات عباس ام-44 
 دي ماه 4هان مورخ یر انتظام، آقاي قطب زاده در پاسخ به روزنامه کیري آقاي امی پس از دستگ-45 

بوده و ن امر کامال ً بدون اطالع من یر انتظام ایدر مورد مسئله ام: کرد ح یتصر 10889، شماره 58
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ان مشخص شد که تلکس را آقاي زم علنا ً اعتراض کردم و همان و رسما ً و حا ًیصر نه ین زمیمن در ا
 به - ر انتظامیر کردن امی با دست اندر کاران دستگ-خرازي بنام قطب زاده و با قرار و مدار قبلی

   .ر انتظام زده استیام آقاي 
   51، ص 1383، نشرنی، چاپ ششم 1 -ر انتظامی آنسوي اتهام خاطرات عباس ام-46 
   51-52 همان سند، ص -47 
   58ص  همان سند، -48 
   52 همان سند، ص -49 
   55، ص 1383، نشرنی، چاپ ششم 1ر انتظام ی آنسوي اتهام خاطرات عباس ام-50 
    همان سند-51 
   56 همان سند، ص -52 
   57 همان سند، ص -53 
   115 همان سند، ص -54 
    همان سند-55 
   87 همان سند، ص -56 
   فصل هفتمبه . ك.رن نوشته، ی هم-57 
   79، ص 1383، نشرنی، چاپ ششم 1ر انتظام یوي اتهام خاطرات عباس امنسآ -58 
ر انتظام هر دو از اعضاء دادستانی ید باقري و ناصر آالدپوش بنابه قول آقاي امیان سعی آقا-59 

   .هستند که با وي در رابطه بودند
   99، ص 1383، نشرنی، چاپ ششم 1ر انتظام ی آنسوي اتهام خاطرات عباس ام-60 
ن سند منعکس یمتن کامل نامه در هم. 2، ص 16054، شماره 58ماه ی د30کشنبه ی اطالعات، -61 

   .است
    همان سند-62 
خ علی تهرانی به بهشتی و ی، پاسخ ش2و1، ص 16057، شماره 58 اطالعات، چهارشنبه سوم بهمن -63 

  رفسنجانی
   2، ص 16054، شماره 58ماه ی د30کشنبه ی اطالعات، – 64 
   258-259ران از آزادي به استبداد، از محمد جعفري، ص یس و تحول انقالب ای پار به.ك.  ر-65 
   82، ص 1383، نشرنی، چاپ ششم 1ر انتظام ی آنسوي اتهام خاطرات عباس ام-66 
    همان سند-67 
   91 همان سند، ص -68 
   72 همان سند، ص -69 
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   .است جمهوري استی منظور انتخابات ر-70 
   72، ص 1383، نشرنی، چاپ ششم 1ر انتظام یآنسوي اتهام خاطرات عباس ام -71 
   85 همان سند، ص -72 
    همان سند-73 
   86 همان سند، ص -74 
   92 همان سند، ص -75 
   40 همان سند، ص -76 
   45 همان سند، ص -77 
   45-46 همان سند، ص -78 
کی از وارد کنندگان نفت خواهد ی ندهآیاج شوروي که در ی گزارشی در مورد سوخت احت-79 

   .شد
   46، ص 1383، نشرنی، چاپ ششم 1ر انتظام ی آن سوي اتهام خاطرات عباس ام-80 
   45 همان سند، ص -81 
   46 همان سند، ص -82 
    همان سند-83 
    همان سند-84 
م الاع» ایس«ام با ر انتظیل ارتباط امی، دال2، ص 16031، شماره 58 آذر 29 اطالعات، پنجشنبه -85 

   .شد
    همان سند-86 
    همان سند-87 
    همان سند-88 
    همان سند-89 
   همان سند-90 
    همان سند-91 
    همان سند-92 
ن سند مراجعه یلند که تمام افشاگري آن شب را از نظر بگذرانند به همیکه مای همان سند، کسان-93 

   .کنند
    همان سند-94 
 نماینده، افشاگري در مورد ارتباط 2و1، ص 16036، شماره 58ماه ی د5رشنبه  اطالعات، چها-95 

  کاینهضت آزادي با آمر
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    همان سند-96 
    همان سند-97 
    همان سند-98 
   .دیز و درشت، اتهامات وارده به نهضت آزادي به همان سند مراجعه کنیق از ری براي اطالع دق-99 
 دي ماه 6د به اطالعات، پنجشنبه یان نامه نهضت آزادي، نگاه کنی براي اطالع از متن کامل ب-100 

   12، ص 16037، شماره 58
   12، ص 16037، شماره 58 دي ماه 6 اطالعات، پنجشنبه -101 
    همان سند-102 
   2و 1 همان سند، ص -103 
   11، ص 16038، شماره 58 دي ماه 8 اطالعات، شنبه -104 
    همان سند-105 
   سند همان -106 
   2، ص 16039، شماره 58 دي ماه 9کشنبه ی اطالعات، -107 
     همان سند-108 
   12 همان سند، ص -109 
   2 همان سند، ص -110 
   8 همان سند، ص -111 
   2 همان سند، ص -112 
  رو خط امامیان پی دانشجوآینده برنامه 2، ص 16041، شماره 58 دي ماه 11 اطالعات، سه شنبه -113 
   همان سند -114 
   2و 1، ص 16069، شماره 58 بهمن 18 اطالعات، پنجشنبه -115 
   2، ص 16068، شماره 58 بهمن 17 اطالعات، چهارشنبه -116 
ون پخش شده است اطالع حاصل یزیلند از تمامی آنچه که از تلویکه مای همان سند، کسان-117 

   .ن سند مراجعه کنندیکنند به هم
    همان سند-118 
   همان سند -119 
    همان سند-120 
   9، ص 16069، شماره 58 بهمن 18 اطالعات، پنجشنبه -121 
    همان سند-122 
    همان سند-123 
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دانشجویان پیرو خط  آینده، برنامه 2، ص 16041، شماره 58 دي ماه 11 اطالعات، سه شنبه -124 
   امام

    همان سند-125 
   12، ص 16070 ، شماره58 بهمن 20 اطالعات، شنبه -126 
 258-261ران از آزادي به استبداد، از محمد جعفري، ص یس و تحول انقالب ایبه پار. ك. ر-127 

   210-248و 
ت اموري را یست که مسئولنین خاصه آنها ایخدا باشند، اولا کسانی جزو حزب ی اگر کس و -128 

صالح ند و جا را براي افراد ذیرینمی گاش را ندارند، بعهده  ا تخصص و تجربه یکه علم و دانش و 
ت اموري را یمسئول د که مدعی حزب الهی بودن هستند، اما یدیو اگر کسانی را د. باز می گذارند

نان در ید که ایه زده اند، بدانی بعهده گرفته و بر کرسی آن تک،درکه تخصص و تجربه آن را ندا
   .ی دارندین ادعایستند و براي قبضه کردن پست و مقام چنین مدعاي خود راسخ 

   12،ص 16093، شماره 58 اسفند ماه 18 اطالعات، شنبه -129 
   12، ص 16094، شماره 58 اسفند 19کشنبه ی اطالعات، -130 
   12، ص 16093، شماره 58 اسفند ماه 18 اطالعات، شنبه -131 
   12، ص 16094، شماره 58 اسفند 19کشنبه ی اطالعات، -132 
  کشور رحوادثی وسا زیع تبریه هاي آنان در مورد وقایبه اطالع. ك. ر-133 
کا در تهران ی ستون دوم کاردار آمر12، ص 16068، شماره 58 بهمن 17 اطالعات، چهارشنبه -134 

   .نان دادیبه نجات گروگانها اطم
   2، ص 132، شماره 58 آذر 12 انقالب اسالمی، دوشنبه -135 
  ، ص اول و دوم16067شماره ، 58 بهمن 16 اطالعات، سه شنبه -136 
دانشجویان پیرو ک به ی ستون اول تبر12، ص 16068، شماره 58 بهمن 17 اطالعات، چهارشنبه -137 

   خط امام
   9، ص 16072، شماره 58 بهمن 23 اطالعات، سه شنبه -138 
    همان سند-139 
   12، ص 16071، شماره 58 بهمن 21کشنبه ی اطالعات، -140 
   د همان سن-141 
   9، ص 16072، شماره 58 بهمن 23 اطالعات، سه شنبه -142 
   12، ص 16071، شماره 58 بهمن 21کشنبه ی اطالعات، -143 
   9، ص 16072، شماره 58 بهمن 23کشنبه ی اطالعات، -144 
دانشجویان پیرو  آینده برنامه هاي 2و1، ص 16041، شماره 58 دي ماه 11 اطالعات، سه شنبه -145 
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   خط امام
   ران، ص            یکا در ایات شاه و آمرین المللی جنایق بیون تحقیسین نوشته، فصل کمی هم-146 
   ن کتاب، ص        یبه هم. ك. ر-147 
   ن کتاب، ص                           یبه هم. ك. ر-148 
   17، ص 1379ن باقی، چاپ سوم یان، از عمادالدید حجاریخ گفتگو با سعی براي تار-149 
            51 همان سند، ص-150 
   1، ص 10923، شماره 58 بهمن 17هان، چهارشنبه ی ک-151 
   1، ص 16069، شماره 58 بهمن 18 اطالعات، پنجشنبه -152 
   12و1، ص 10924، شماره 58 بهمن 18هان، پنجشنبه ی ک-153 
   12و1، ص 10923، شماره 58 بهمن 17هان، چهارشنبه ی ک-154 
    همان سند-155 
  ، ص اول16069، شماره 58 بهمن 18 اطالعات، پنجشنبه -156 
   ، ص اول  10924، شماره 58 بهمن 18هان، پنجشنبه ی ک-157 
            2، ص 10923، شماره 58 بهمن 17هان، چهارشنبه ی ک-158 
             2، ص 16069، شماره 58 بهمن 18 اطالعات، پنجشنبه -159 
   سند همان -160 
    همان سند-161 
    همان سند-162 
    همان سند-163 
   12، ص 10924، شماره 58 بهمن 18هان، پنجشنبه ی ک-164 
   ، ص     10922، شماره 58 بهمن 17هان، چهارشنبه ی ک-165 
   2، ص 16069، شماره 58 بهمن 18 اطالعات، پنجشنبه -166 
   58 بهمن 24 بهمن تا 17مورخ ... هان و یی، کبه روزنامه اطالعات، انقالب اسالم. ك. ر-167 
دانشجویان پیرو خط ناچی به ی پاسخ م12، ص 16071، شماره 58 بهمن 21کشنبه ی اطالعات، -168 

   امام
   12، ص اول و 10924، شماره 58 بهمن 18هان، پنجشنبه ی ک-169 
   12، ص 16072، شماره 58 بهمن 21کشنبه ی اطالعات، -170 
  ندهمان س-171 
    همان سند-172 
   . چه کسی قانون را نقض کرده است2، ص 10926، شماره 58 بهمن 21کشنبه یهان، ی ک-173 
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   2، ص 10927، شماره 58 بهمن 23هان، سه شنبه ی ک-174 
   . مگر مملکت قانون ندارد2، ص 10924، شماره 58 بهمن 18هان، پنجشنبه ی ک-175 
   11، ص 16015ماره ، ش58 آذر 10 اطالعات، شنبه -176 
   . شوراي انقالب جلسه فوق العاده داشت2، ص 16019، شماره 58 آذر 15 اطالعات، پنجشنبه -177 
    همان سند-178 
   2، ص 454، شماره 1359 دي ماه 30 انقالب اسالمی، -179 
   . منظور نهضت آزادي است-180 
   2، ص 454، شماره 59 دي ماه 30 انقالب اسالمی، -181 

ق و پژوهش هستند نکته اي را خاطر نشان کنم و آن یکه اهل تحقینجا الزم است براي کسانی ادر
 ،11در صفحه » آن سوي اتهام«کتاب خاطرات خود به نام  ر انتظام در ینکه آقاي مهندس عباس امیا

هزاد است که آقاي مهندس ب  آورده 59 دي ماه 30 را به نقل از روزنامه انقالب اسالمی مورخ یمطلب
م تا دولت یکا را اشغال کردیما سفارت آمر«: کا گفتیکی از کارگزاران اشغال سفارت آمرینبوي 

ن شکل نبود، به آن یکه می دانستم که مطلب بدیبا وجود . »میر بکشیکه قدرت به زیار موقت را از 
هزاد نبوي در آقاي ب. مصاحبه را مطالعه کردم  ن بار با دقت تمام آن یشماره مراجعه کرده و چند

از قدرت  نکه جناح خاصی ین مهمتر ایو از ا«: ري گفته استیرابطه با ثمره داخلی مسئله گروگان گ
ن تا آسمان فاصله یر انتظام نقل کرده است، زمین مطلب با آنچه آقاي امیو ا» ده شدیر کشیبه ز
   .دارد

   2، ص 454، شماره 59ماه ی د30 انقالب اسالمی، -182 
   1367گ در تهران .نجانب با آقاي حیصاحبه ا از م-183 
   2، ص 454، شماره 59ماه ی د30 انقالب اسالمی، -184 
   94، ص 1363ران در دو حرکت، از مهندس بازرگان، چاپ سوم ی انقالب ا-185 
   135-136 همان سند، ص -186 
   د کشوریر جرای و سا12، ص 10923، شماره 58 بهمن 17هان، چهارشنبه ی ک-187 
    همان سند-188 
    همان سند-189 
، قسمتی از نامه آقاي بهزاد 289 ص 1379انی، چاپ اول ید کاویگامان اصالحات، از حمشی پ-190 

ت وي در دوره چهارم یل رد صالحیس جمهور وقت، بدلیرئ نبوي به آقاي هاشمی رفسنجانی 
  مجلس

    همان سند-191 
    همان سند-192 
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  ، ص 16019، شماره 58 آذر ماه 15ه  اطالعات، پنجشنب-193 
  

  فصل ششم
        ام امام در مورد گروگان ها ی، ص اول و سوم، پ16082، شماره 58 اسفند 5کشنبه ی اطالعات، -1 
ت الحرام و ینی به زائران بیام آقاي خمی قسمت آخر از پ11090، شماره 59ور ی شهر22هان ی ک-2 

        59ور ی شهر22   مورخ ،11   ، ص 351انقالب اسالمی، شماره 
    2، ص 11129 شماره 59 آبان 8هان، پنجشنبه ی ک-3 
        14، ص 11124 ، شماره 59 آبان 1هان، پنجشنبه ی ک-4 
        100، ص 11131 ، شماره 59 آبان 11کشنبه یهان، ی ک-5 
         همان سند -6 
         همان سند -7 
        223، ص 2001ه یتشارات انقالب اسالمی، فورت اهللا منتظري، انی خاطرات آ-8 
که نین، نظربه ایقیب به یاحتمال قرت دارند که مرحوم مهندس بازرگان به یز عنای خوانندگان عز-9 

ن یها به ارزانترگروگان«: ن طور گفته اندی شود، اصادر مجوز چاپ  می خواسته است براي کتابشان 
ان امور یو در جر ک می دانسته ین در صورتی که » ط آزاد شدندیران شیانبارتریم به زیبها اگر نگوئ

 -ط قرارداد آزادي گروگانها یط که شراین شرایانبارتری که آزادي گروگان ها با زاندمجلس بوده 
ن وجهی براي خواننده و شنونده ی بوده و وي به بهتر-سه شده است یمقا با قرارداد وثوق الدوله  

        .سانده استام خودش را ریعاقل پ
        99، ص 1363ران در دو حرکت، مهندس بازرگان، چاپ سوم ی انقالب ا-10 
        4، ص 350، شماره 1359ور ی شهر20 انقالب اسالمی، پنجشنبه -11 
        3، ص 351، شماره 59ور ی شهر22 انقالب اسالمی، شنبه -12 
        4، ص 350ماره  ، ش59ور ی شهر20 انقالب اسالمی، پنجشنبه -13 
        3، ص 351 ، شماره 59ور ی شهر22 انقالب اسالمی، شنبه -14 
        3 همان سند ، ص -15 
        99، ص 1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم ی انقالب ا-16 
چاپ دوم ز معتمد دزفولی، مران، مهندس فرای سقوط دولت بازرگان به کوشش غالمعلی صفا-17 

      زدي یدکتر   به نقل از اقاي 330-329، ص 1383
        ، به نقل از تقی رحمانی143همان سند ، ص-18 
کتاتوري ملی که مفهوم همه آنها یا دیکتاتوري مصلح و یا دیکتاتوري صلحاء ید« واضع اصلی -19 
 مرحوم در کتاب امت آن. دوران ما اقتباس شده است عتی در یشر از مرحوم دکتر علی . کی استی
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شود  ک انقالب نمی یدر «  : دیروزي حکومت پس از انقالب می گویو امامت در مورد انقالب و پ
 یک گروه انقالبید کشور و انقالب بدست یسرنوشت انقالب را بدست شمارش آراء واگذار کرد با

 ۀد تا زمانی که شماریگذار باا در دوران یو » است اداره گردد رأي ها برابر راسها نشده  تا زمانی که 
رهبري در نسل هاي  ر و نوسان به ادامه ییر قابل تغیغ ن و یرهبري مع« رأي ها به شماره راسها برسد

تا جامعه به مرحله   ها نسپارد أير جامعه را به دموکراسی آیندهبعد متعهد باشد و سرنوشت جامعه و 
اصل رهبري رهبري جامعه را بر« ای و  ».حکومت دموکراسی راسها بشود سته یاي برسد که شا

ت قهرمان و یت و مسئولیشخص ن گونه که ید ادامه دهند و بدیک، بایدموکرات ، و نه حکومت یانقالب
اسی یوتا آن زمان نظام س«دهند  ن نسل ادامه ی را در چندیان گذار مکتب و نهضت انقالبیبن

د به کتاب امت و یتر نگاه کنشیي اطالع ببرا.د بر جامعه حکومت کندیبا» ت شدهیدموکراسی هدا
آزادي به استبداد، محمد جعفري  س و تحول انقالب از یعتی و کتاب پاریمرحوم دکتر شر امامت 

عتی، از یاسی دکتر علی شرینامه سیجستجوي ناکجاآباد، زندگ  و کتاب مسلمانی در 118 -116ص 
   329، ص 1381ومرث قرقلو، چاپ دوم یترجمه ک علی راهنما، 

و حق به . کرده است» ت شدهین دموکراسی هدایگزیکتاتوري صلحا ً را جاید«وآقاي دکتر بهشتی 
کتاتوري یر مؤدبانه دیتعب«ت شده یدموکراسی هدا  : دیجانب آقاي علی راهنماست که می گو

        .است» مصلح
        1359 بهمن 13 روزنامه جمهوري اسالمی، دوشنبه -20 
         همان سند -21 
         همان سند-22 
        99، ص 1363ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سومی انقالب ا-23 
        6و5 ستون14، ص 11124،شماره59 آبان 1هان ، پنجشنبه ی ک-24 
         همان سند -25 
        12، ص 11123، شماره 59 مهر 30هان جهارشنبه، ی ک-26 
         همان سند -27 
         همان سند -28 

قه بامداد روز شنبه یک و چهل و پنج دقی در ساعت یح است که آقاي رجائی الزم به توض-29
ران و عراق سخنرانی یرامون جنگ ایت سازمان ملل پیامن  بوقت تهران در جلسه شوراي 26/7/59

ر کل سازمان یم دبیوالدها م با یک ساعت و نیراد سخنرانی به مدت یراد نمود و قبل از ایمبسوطی ا
ز دوباره با یپس از سخنرانی ن) . 11120، شماره 26/7/59هان، شنبه یک. (ملل مالقات و گفتگو کرد

» ادداشتهاي منتشر نشدهی«ن گفتگوها تحت عنوان گزارش سفریمالقات و گفتگو کرد که ا ر کل یدب
 همراه وي بوده است، بطور وركیویکه در سفر ن ر یتوسط مشاور فرهنگی و مطبوعاتی نخست وز
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   .ده استیگرد ، بطور مسلسل درج 59 آذر 17هان و از دوشنبه یمسلسل در قسمتهاي مختلف در ک
  ری، قسمت چهارم از سفر نخست وز10، ص11163، شماره 59 آذر 19هان، چهارشنبه ی ک-30 
  ، قسمت هفتم10، ص11166، شماره 59 آذر 23کشنبه یهان، ی ک-31 
    قسمت پنجم10، ص 11164، شماره 59 آذر20 پنجشنبه هان،ی ک-32 
         12، ص 11125 ، شماره 59هان شنبه سوم آبان ی ک-33 
         2، ص 11126 ، شماره 59 آبان 4کشنبه یهان، ی ک-34 
        گان ی کارتر و ر10، ص 11127 ، شماره59 آبان 5هان، دوشنبه ی ک-35 
 36- The Imperium,s Quarter century by Robert Pary January 20, 2006       
        2، ص 11129، شماره 59 آبان 8هان، پنجشنبه ی ک-37 
         همان سند -38 
         همان سند -39 
         همان سند -40 
         همان سند -41 
         همان سند -42 
       2 ، ص 11123، شماره599 مهر30هان، چهارشنبه ی ک-43 
ش یکا افزایها در آمرد به آزادي گروگانی، ام12، ص 11129، شماره59 آبان 8هان، پنجشنبه ی ک-44 
        .افتی
است خارجی کارتر یگان از سید ری، انتقاد شد14، ص 11124 ، شماره 59 آبان 1هان پنجشنبه ی ک-45 
        
        ، ص اول 11130، شماره 59 آبان 10هان شنبه ی ک-46 
        د کشور یر جرای و سا2، ص 11132، شماره 59 آبان 12هان دوشنبه ی ک-47 
         همان سند -48 
         همان سند -49 
      د کشور یر جرای، ص اول و سا11131، شماره 59 آبان 11کشنبه یهان ی ک-50 
         همان سند -51 
         همان سند          -52 
 مرحوم مهندس 99، ص 1363 حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سومران در دوی انقالب ا-53 

        .تهران بود اسالمی از   مجلس شوراي نمایندهبازرگان خود 
     1359 بهمن 13وري اسالمی، دوشنبه  روزنامه جمه-54 
        2، ص 11132، شماره 59 آبان12هان دوشنبه ی ک-55 
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        2، ص11123ره ، شما59 مهر 30هان ، چهارشنبه ی ک-56 
        12، ص 11129، شماره 59 آبان 8هان ، پنجشنبه ی ک-57 
        10، ص 11131، شماره 59 آبان 11کشنبه یهان ی ک-58 
ها گروگانط آزادي ین شرایی مجلس براي تع2، ص 11129، شماره 59 آبان 8هان پنجشنبه ی ک-59 

        .دا نکردیت پیاکثر
        12، ص 388، شماره 59 بان آ8 پنجشنبه  انقالب اسالمی،-60 
       همان سند -61 
         3، ص 11097، شماره59ور ی شهر25هان سه شنبه ی ک-62 
         همان سند -63 
         همان سند -64 
        )12(، ص آخر 11173، شماره 59 آذر 30هان ی ک-65 
     11 ، ص11135، شماره 59 آبان 15هان پنجشنبه ی ک-66 
        223، ص 2001ه یت اهللا منتظري، انتشارات انقالب اسالمی ، فوری خاطرات آ-67 
        همان سند  -68 
         همان سند -69 
        4، ص 350، شماره 59ور ی شهر20 انقالب اسالمی پنجشنبه -70 
         همان سند-71 
         3 ، ص351ور، شماره ی شهر22 انقالب اسالمی شنبه -72 
         همان سند -73 
        10، ص 11127، شماره 59 آبان 5هان دوشنبه ی ک-74 
 از مصاحبه بهزاد نبوي با خبرگزاري 2، ص 453، شماره1359ماه ید29 انقالب اسالمی، دوشنبه -75 

        پارس 
      ، ص آخر 11175، شماره 59 دي ماه 3هان چهارشنبه ی ک-76 
ت می یت مجدد کارتر حمای کاسترو از حما10، ص 11126، شماره 59 آبان 4به کشنیهان ی ک-77 

  کند 
         همان سند -78 
        99، ص 13663ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوم ی انقالب ا-79 
        10، ص 11127، شماره 59 آبان 5هان، دوشنبهی ک-80 
         همان سند-81 
 82-  The Imperium,s Quarter century by Robert Pary January 20, 2006       
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        10، ص 11136، شماره 59 آبان 17هان، شنبه ی ک-83 
         همان سند -84 
        ، ص آخر 11177، شاره 59 دي ماه 8هان، دوشنبه ی ک-85 
         همان سند -86 
        9، ص 11176، شماره 59 دي ماه 4هان، چهارشنبه ی ک-87 
      ، ص آخر 11186، شماره 59 دي ماه 20هان، شنبه ی ک-88 
         همان سند-89 
         همان سند-90 
        11، ص11189 ،شماره 59 دي ماه 23هان، جهارشنبه ی ک-91 
        667، ص 1369 زمستان 4است خارجی، شماره ی مجله س-92 
         همان سند-93 
       یاز مصاحبه آقاي رجائ11، ص 11035، شماره 59 آبان 15جشنبه هان پنی ک-94 
        689، ص 1369 ، زمستان 4است خارجی ، شماره یمجله س -95 
       همان سند -96 
 و به همین علت آقاي سید محمد خاتمی در سرمقاله کیهان نوشت، ملت ایران با برخوداري از -97 

اثري تعیین کننده بر سرنوشت «  اقتدار معنوي رسید که توانست رهبري بی مانند به چنان آگاهی و
      ».انتخابات آمریکا بگذارد

        63، ص 12فه نور، ج ی صح-98 
        2و1، ص 11144، شماره 59آبان 29هان ، پنجشنبه ی ک-99 
        ، ص 12فه نور، ج ی صح-100 
     نی یزد، داماد نوه خمیتمی ساکن اردکان د خایت اهللا سید محمد خاتمی فرزند آی آقاي س-101 
        2و1، ص 11197، شماره 59 دي 30هان ، سه شنبه ی ک-102 
        689، ص 1369 ، زمستان 4است خارجی ، شماره ی مجله س-103 
        30-23، ص 1365انی، چاپ ششم یخ مغول، عباس اقبال آشتی تار-104 
         فصل نی درهمن نوشته،یهم-105 
         فصل نیدرهمن نوشته، ی هم-106 
دار با ینی در دیانات آقاي خمیاز ب. 15، ص 11134، شماره59 آبان 13هان، سه شنبه ی ک-107 

         آبان13 در صبح دانشجویان پیرو خط امام
ام و نکات مختلف و مهم آن را به  صاحبه را در اطالعات مطالعه کردهنجانب شخصا ً آن می ا-108 

ق آن را یآن سند کوتاه است، نمی توانم آدرس دق فعال ً دستم از  ن که یاطر سپرده ام، اما نظر به اخ
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        .به خواننده ارائه دهم
        10، ص 2001ه یت اهللا منتظري، انتشارات انقالب اسالمی ، فوری خاطرات آ-109 
         همان سند-110 
         همان سند-111 
        232ص همان سند ، 112 
   .ن شرح استینی بدیگانی به آقاي خمیقاي گلپاآ همان سند ، نامه اعتراض -113 
   نی دامت برکاته یت اهللا آقاي خمی جماران، حضرت مستطاب آ-طهران « 

   . قات را مسئلت دارم ید توفیبا ابالغ سالم مز
 مت واقعی با خداوند متعالعتمداري طاب ثراه واقع شده، حکویت اهللا شرین حضرتعالی و آیآنچه ب

و نزعناما فی صدورهم من غل اخوانا «مه یه کریآ مصداق  د است یام. خ می باشدیو ظاهر هم با تار
است الزم دانستم  شان منتشر شده یز رحلت اید فعال ً که خبر تاسف انگیبشو» نیمتقابلر علی سرو

انه در ین مخفیو احترامات الزمه و تدفع یز که بدون تشیان تجهیت از جریضمن ابراز نگرانی و تسل 
انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن اهانت . مینما د یدشواقع شده ابراز تأسف  ر مناسب یمحل غ

ن یمسلم اعال کلمه اسالم و .د یفرمائ ت شده است شخصا ً تدارك یشان و مقام مرجعیی را که به ایها
  رحمه اهللا و برکاتهکم و یو السالم عل. را از خداوند مسئلت دارم 

      همان سند » گانیی گلپا1406 رجب 24 
تهران و برادر امام ) هیفوز(ن یدان امام حسین واقع در می آقاي رضا صدر، امام مسجد امام حس-114 

        است موسی صدر 
شان در سال یمبلغی در قم و در منزل اعبداهللا  حجت االسالم نجانب با آقايی گفتگوي ا-115 

        .رفتیپذ انجام  ه آزاد شده بودم، یت فقیزندان وال از کهنی، بعد از ا1367
        223، ص 2001ه یت اهللا منتظري، انتشارات انقالب اسالمی، فوری خاطرات آ-116 
، 1383ران از آزادي به استبداد، محمد جعفري، انتشارات برزاوند یس و تحول انقالب ای پار-117 

        47ص 
ست و پنج ساله یخ بیو تار... دارها، ص ین کتاب، بخش فهرست مذاکرات و دیهم به .ك .  ر-118 
ران از آزادي ی و تحول انقالب اسی و پار283-279  ،ص  از سرهنگ غالمرضا نجاتی، جلد دوم  رانیا

        ....و 244-242و 258 -254به استبداد، از محمد جعفري، ص 
        ...و 3-2ن انقالب، ص یروي جانشی نن کتاب، فصلیهمبه . ك . ر-119 
      12، ص 16037 ، شماره1358ماه ی د6 اطالعات، پنجشنبه -120 
        139، ص 10فه نور، ج ی صح-121 
      ، ص آخر 11142 شماره 59 آبان 24هان، ی ک-122 
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        10، ص 11192 دي ماه، شماره 25هان، ی ک-123 
        14، ص 11124، شماره 59 آبان 1هان پنجشنبه ی ک-124 
   .آقاي خمینی بارها و به همین مضمون آنرا در سخنرانی هاي خود عنوان کرده است    -125 
 1360   خرداد25  مورخ نییخم آقاي  ی سخنران-126 
        1361ن در سال ینجانب در زندان اویای با ی در گفتگو-127 
ن ینی سخت به ایم به آقاي خ25/4/59خ یدر تاراي امه در ن. ن محالتییت اهللا بهاء الدی آ-128 

قاي محالتی نوشت آز در پاسخی کوتاه به ینی نیخم گر اعتراض کرد و آقاي یانت و مسائل دیخ
نامه و پاسخ آن و   ».موافق و دلخواه باشد ز یست همه چی انقالب نمی شود و معقول نیا بیدن«

ماهه آبستن بوده و  هودي و چهاری نصرت گوئل که وان نفر که ب14کی از آن یم دان شرح اعیهمچن
م شده دافاصله اع بال راز برده و بعدینامی به محل زندان عادل آباد ش جهت او را به جاي زهرا   یب

        . استموجودنجانب یاست نزد ا
        14 ، ص 11124، شماره 59 آبان 1هان، پنجشنبه ی ک-129 
      ، ص آخر 11134 ،شماره 59آبان  14چهارشنبه  هان،ی ک-130  
      ، ص آخر 11142 ، شماره 59 آبان 24هان، شنبه ، ی ک-131 
           ، ص آخر11192 ، شماره 59 آذر 26هان، چهارشنبه ی ک-132 
          10، ص 11192، شماره 59ماه ی د25هان، ی ک-133 
        2، ص454، شماره 59ماه ی د20 انقالب اسالمی،-134 
        ، ص آخر 460، شماره 59 بهمن 8 انقالب اسالمی، چهارشنبه -135 
        129، ص 10ه نور ، ج فیصحنی ، یانات آقاي خمی از ب-136 
        3، ص 11097، شماره 59ور ی شهر25هان ، سه شنبه ی ک-137  
         همان سند -138 
         3، ص 11135، شماره 59 آبان 15هان پنجشنبه ی ک-139 
        10، ص 11151، شماره 59 آذر 6هان ی ک-140 
        ، ص آخر11134، شماره 59 آبان 14هان چهارشنبه ی ک-141 
         همان سند -142 
         همان سند-143 
 نسخی از نامه آقاي بهزاد 2900، ص 1379انی، چاپ اول ید کاویگامان اصالحات، حمشی پ-144 

ت یت و صالحیجمهوري آقاي هاشمی رفسنجانی و فعال است یر  به هنگام 1371/ 5/2خ ینبوي به تار
        ن دوره مجلس شوراي اسالمی یندگی چهارمیداي نمایخود از کاند

ها وارد مرحله تازه اي ه گروگان، ص آخر حل مسئل11171 ، شماره 59 آذر 29هان، شنبه ی ک-145 
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        .شد
ر در مورد یی مذاکره الجزایکایئت آمریه.12، ص 11141، شماره 59آبان 22هان، پنجشنبه ی ک-146 

         .ف کردیز توصیت آمیط موفقیشرا
        .ران استید ضمنی به ایکا تهدیپاسخ آمر10، ص 11156،شماره59 آذر 12هان، چهارشنبه ی ک-147 
        10، ص 11157، شماره 59آذر 13هان، پنجشنبه ی ک-148 
        11162، شماره 59 آذر 18نبه هان، سه شی ک-149 
        4،ص 11166، شماره59آذر 22کشنبه یهان، ی ک-150 
        3، ص 11193 ، شماره 59 دي 27هان، شنبه ی ک-151 

  
  فصل هفتم

       4،  ص 11158،  شماره  59 - آذر15هان، شنبه ی ک-1 
      ..........م، صت حاکیبخش بهزاد نبوي در نقش کارگزار روحان: ن نوشتهی هم-2 
وان الهه بعد از امضا یران در دیئت داوران این سرپرست هید محمود کاشانی اولی آقاي س-3 

ن سمت منصوب یر به ایی نخست وزیجانب آقاي رجا  که از است 1359ر در سال یقرارداد الجزا
          شده و مدت چهار سال، سرپرستی آن را بعهده داشته

 ، به نقل از روزنامه 291لپور مروري بر کارنامه سازمان انقالب اسالمی، ص  گا  شنود اشباح، رض-4 
        . وان داوري الههیرانی در دیئت داوران ایسرپرست ه  -   1380 خرداد 16هان مورخ  یک

        . همان سند-5 
        27/2/1372مورخ  » جامعه«، به نقل از مصاحبه وي با روزنامه 300  همان سند، ص   -6 
        .مصاحبه مطبوعاتی سخنگوي دولت. 9، ص 11185، شماره 59دي 18هان، پنجشنبه ی ک-7 
        . همان سند-8 
        4، ص 11133 شماره59آبان13هان، سه شنبه ی ک-9 
          ص آخر11169 ، شماره 59آذر26هان، چهارشنبه ی ک-10 
        2 ص ،11179 شماره 59دي10هان، چهارشنبه، ی ک-11 
        وهاي جهانیران و رادی ص آخر، ا11180، شماره59دي11جشنبه نهان، پی ک-12 
ها وارد مرحله اي تازه حل مسئله گروگان. ، ص آخر11171 هشمار59 آذر29هان، چهارشنبه  ی ک-13 
  .اي شد 
م یتقدها تی درمورد گروگانیحه دو فوریال. 2، ص11188، شماره 59 دي22هان، دوشنبهی ک-14 

      مجلس 
       همان سند -15 
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  ...س مجلس شوراي اسالمی ی نظر رئ3 ، ص118، شماره 59دي23هان، سه شنبه ی ک-16 
، 1381ن انقالب اسالمی، رضا کلپور، چاپ اولی شنود اشباح، مروري بر کارنامه سازمان مجاهد-17 

        2/5/1380  رسالت، سه شنبه  ه نقل از روزنامه  ب305ص 
        2/5/1380 به نقل از روزنامه رسالت سه شنبه 305  - 306 همان سند، ص-18 
           693 ص1370، 3  و4است خارجی، شمارهی مجله س-19 
         همان سند-20 
لپور، به نقل از مصاحبه گن انقالب اسالمی، رضا ی شنود اشباح مروري بر کارنامه سازمان مجاهد-21 

، دوشنبه »جامعه«رانی در الهه با روزنامه یداوران ا ت یپرست هئ نی سر د محمود کاشایآقاي س
28/2/1372        

        28/2/1372 و روزنامه جامعه، 302 همان سند،-22 
        حه دولتی مذاکرات مجلس درباره ال10، ص 11192، شماره59 دي25هانی ک-23 
         همان سند-24 
         همان سند-25 
         سند همان-26 
         همان سند-27 
          677 ص1370، 3  و 4است خارجی، شمارهی مجله س-28 
        حه دولتی مذاکرات مجلس درباره ال10، ص11192، شماره 59دي25هان،ی ک-29 
         همان سند-30 
         همان سند-31 
         همان سند-32 
       5 همان سند، ستون -33 
      ند  همان س-34 
       همان سند -35 
       همان سند -36 
       همان سند -37 
       همان سند -38 
      کا ین نقطه نظرهاي آمری آخر2، ص11194، شماره 59دي ماه28کشنبه یهان، ی  ک-39 
        حه دولتی مذاکرات مجلس درباره ال10، ص11192، شماره 59دي25هان، ی ک-40 
        »ران فردایا«ه یی با نشری، به نقل از مصاحبه دکتر موال295لپور، صگ  شنود اشباح، رضا-41 
        3، نکته677، ص3،1370  و4است خارجی، شمارهی مجله س-42 



 
 

413

         294 ، ص1370لپور،گ شنود اشباح، رضا -43 
        295 همان سند، -44 
 549، شماره60خرداد6  ،چهارشنبه  انقالب اسالمی-45 
  547، شماره60 خرداد4   دوشنبه  ، قالب اسالمی ان-46 
   .حه دولتی مذاکرات مجلس در باره ال10، ص 11192، شماره 59 دي 25هان، ی ک-47 
        ریه الجزایانیکم بی ماده -48 
         مذاکرات مجلس10، ص11192، شماره1359دي25هان، پنجشنبه ی ک-49 
         همان سند-50 
         همان سند-51 
        20/2/1377»جامعه«، به نقل از روزنامه 293لپور، صگ شنود اشباح، رضا -52 
      مذاکرات مجلس . 10، ص11192، شماره59 دي25هان، پنجشنبهی ک-53 
         گزارش مجلس3، ص11133، شماره59آبان13هان، سه شنبه ی ک-54 
         همان سند-55 
         همان سند-56 
      مذاکرات مجلس 10، ص11192، شماره59 دي 25جشنبههان، پنی ک-57 
» جامعه«د محمود کاشانی با روزنامه ی، به نقل از مصاحبه س300لپور ص گ شنود اشباح، رضا -58 

        27/2/1372مورخ 
      مذاکرات مجلس 10، ص 11192، شماره 59دي25هان، پنجشنبه ی ک-59 
         همان سند-60 
ران کم سود هم نبود به یکل معامله با ای، مقاله هرمن ن1981ه ی، فور)Fortune( مجله فورچون-61 

        7، ص509، شماره 1360  ن یفرورد  20روزنامه انقالب اسالمی، پنجشنبه: نقل از
         همان سند-62 
         همان سند-63 
رانی در الهه از یران ات داوی، به نقل از مصاحبه هئ293  و 298 شنود اشباح، رضا کلپور، ص-64 

        27/2/1377و  20/2/1377مورخ » جامعه«روزنامه 
      ی یران فردا مصاحبه با دکتر موالیه ایاز نشر295 همان سند، ص  -65 
        302 همان سند، ص -66 
        299-300 همان سند، ص -67 
        300 همان سند، ص -68 
         مذاکرات محلس10، ص11192ره، شما59دي 25هان، پنجشنبه ی ک-69 
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        1377بهشت یران فردا، اردیه ای، به نقل از نشر303-304 شنود اشباح، رضاکلپور، ص -70 
ه یون، فورچ ، به نقل از مجله فور7، ص509، شماره 1360ن یفرورد20 انقالب اسالمی، پنجشنبه -71 

1981        
      مذاکرات مجلس 10، ص 11192، شماره59 دي 25هان، پنجشنبه ی ک-72 
  هاکا در مورد گروگانیطه نظرهاي آمرن نقی آخر2، ص 11194، شماره 59دي 28کشنبه یهان، ی ک-73 
      
   انیکایر آمریان و غیکائیت به آمری   جنا8فصل     ن نوشته، ی، هم  انقالب اسالمی-74 
    11، ص 455، شماره 59 دي 27شنبه  انقالب اسالمی، -75 
 مصاحبه با 1377بهشت یران فردا اردیه ای به نقل از نشر295-296 رضا کلپور، ص - شنود اشباح-76 

   ییدکتر موال
   .کم تبصرهی ستون سوم الحاق 2، ص 520شماره ،  60بهشت ی ارد2 انقالب اسالمی، چهارشنبه -77 
سرپرستی داوران ر به ی نخست وزیله آقاي رجائی وس1359د محمود کاشانی در سال ی آقاي س-78 
 سمت مشغول به کار بود  ن یسال در ا رانی در الهه منصوب و تا چهار یا
        1380 خرداد16هان ی، به نقل از ک291،ص 1381 شنود اشباح، رضا گلپور، چاپ اول -79 
      همان سند -80 
         همان سند -81 
        27/2/1372د محمود کاشانی یبه سمصاح) جامعه (، به نقل از روزنامه 298 همان سند، ص -82 
         همان سند -83 
        1380 خرداد 16هان ی، به نقل از ک292 همان سند، ص -84 
       همان سند -85 
  از گفته هاي کارتر بعد از امضاء قرارداد الجزایر     -86 
        10، ص11136، شماره 59 آبان17هان ، شنبه ی ک-87 
        10، ص 11139، شماره 59 آبان 30سه شنبه هان ، ی ک-88  
  12، ص 11141، شماره 59 آبان 22کیهان، پنجشنبه    -89 
        10، ص 11155، شماره 59 آذر 11هان، سه شنبه ی ک-90 
      ستون آخر 4، ص 11177، شماره 59 دي 8هان، دوشنبه ی ک-91 
         همان سند، ص آخر-92 
      وهاي جهان یران و رادی، ص آخر ا11183 ، شماره 59 دي 16هان، سه شنبه ی ک-93 
      وهاي جهان یران و رادی، ص آخر  ا11185، شماره 59 دي 18هان، پنجشنبه ی ک-94 
        10، ص 11158، شماره 59 آذر 15هان، شنبه ی ک-95 
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  فصل هشتم

   92-102، ص1363م ران در دو حرکت، مهندس مهدي بازرگان، چاپ سوی انقالب ا-1 
   290، ص1379انی ، چاپ اول ید کاویشگامان اصالحات، حمی پ-2 
   12، ص 16049 ، شماره 8 5 دي 23کشنبه ی اطالعات، -3 
   10، ص  5 1601، شماره 8 5 ذر آ 10 اطالعات، سه شنبه-4 
    همان سند - 5 
   2، ص 16016، شماره 8 5  دي 6  اطالعات،-6 
   9، ص 10998 شماره ،59شت بهیارد27هان، شنبه ی ک-7 
    همان سند -8 
   339 شماره ،59ور ی شهر6 انقالب اسالمی، پنجشنبه -9 
    مصاحبه با بهشتی 3، ص 6 5 3 شماره ،59ور ی شهر27 انقالب اسالمی، پنجشنبه -10 
  59ور یشهر29، مورخ  357ك به سر مقاله انقالب اسالمی، شماره .  ر-11 
ک رولو چند روز پس از ی مصاحبه با ار2، ص16064 شماره ،58 بهمن 11 اطالعات، پنجشنبه -12 

   است جمهوري یانتخاب شدن به ر
   4، ص 16066 شماره ،58 بهمن 14کشنبه ی اطالعات، -13 
   د کشوری در جرا،59ور ی شهر17ك به سخنرانی آقاي بنی صدر در .  ر-14 
کا، در یات شاه و آمرین المللی جنایون بیسیکمد به چگونگی خاتمه دادن کار ی از جمله نگاه کن-15 

نی با ممنوع کردن یکه در واقع آقاي خم1359مسئله چهارده اسفند  ن کتاب، و چگونگی حل یهم
   ه وي زد یآقاي بنی صدر از سخنرانی، دست به کودتا عل

  ی، جلد اول چاپ اول صیران چه گذشت داوود علی بابایست و پنج سال در ای ب-16 
   به نقل از شوراي انقالب و دولت موقت  ، 156

م آلمان یان مقی با جمعی از دانشجو1360 مهر ماه 6خ ی آقاي بنی صدر در مصاحبه اي در تار-17 
 جزوه مصاحبه »ن ماه که در شوراي انقالب وارد نشده بودمیفرورد کی هاي یمن تا نزد «:ندیمی گو

ابتداء من عضو «: دی می گو1360ور یشهر  21بر،  برا12/9/81خ یگر در تاری با گفت و شنودي د9ص 
    2 جزوه بحث و شنود ص». شوراي انقالب نبودم، دو ماه بعد عضو شوراي انقالب شدم

ب زاده با اتفاق آقاي محمد ط به علت انتقاد به حزب جمهوري، هنگامی که آقاي صادق ق- 18 
ران در مصاحبه اي شرکت ی اسالمی اماي جمهوريیس ران عامل صدا و یمبلغی اسالمی ، بعنوان مد

مصاحبه آقاي قطب  نکه در آن ی نظر به ا،دیون جمهوري اسالمی پخش گردیزیکردند که از تلو
مه شب، یز حمله را متوجه حزب جمهوري اسالمی ساخته بود، بالفاصله ساعتی پس از نیزاده لبه ت
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د اسد اهللا الجوردي عامل و یس آقاي -پاسداران دادستانی انقالب اسالمی مرکز له یآن شب وس
   . دیر و روانه زندان گردی دستگ-دست نشانده دکتر بهشتی

    کوشش می شود که در جاي مناسب به مسئله پرداخت شود-19 
  نی کتاب او بهك.  ر-20 
که از جانب سران حزب جمهوري براي یعبور از بحران، هاشمی رفسنجانی دو نامه ابه ك .  ر-21 

   شته است نی نویآقاي خم
   د روز کشوری و جرا274 ، ص 11فه نور، ج ی صح-22 
   د روز کشوری و جرا277و279 همان سند، ص -23 
  .مراجعه کنیدن کتاب، فصل نهم،ی هم بهك.  ر-24 
   ...ن کتاب، صی هم بهك.  ر-25 
  دیرس ما داشت به دست  رابطهبعضی از حزبی ها که با خبرنگاري قی ازطر -26 
    339شماره  59ور ی شهر6 اسالمی، پنجشنبه انقالب-27 
    مصاحبه با بهشتی  3، ص6 5 3، شماره 59ور ی شهر27 انقالب اسالمی، پنجشنبه- 28 
   ت یحه حکمی مذاکرات مجلس در دفاع از ال10، ص 11192، شماره 59 دي  25هان، ی ک-29 
    همان سند -30 
 با گروهی از ی از سخنان آقاي رجائ12، ص6 5 4ره ، شما 59  بهمن 2 انقالب اسالمی، پنجشنبه -31 

    .آملشهرستان  اعضاي انجمن هاي اسالمی 
    همان سند-32 
    گزارش مجلس 3، ص11133، شماره 59  آبان 13هان، سه شنبه ی ک-33 
    همان سند-34 
    همان سند-3 5 
    همان سند-3 6 
مسار ی ت237، ص1380محمد جعفري چاپ ن ج اول گاهنامه پنج سال و اندي، یاوبه ك . ر-37 

   د یعصر جد
    گزارش مجلس 3، ص11133 ، شماره 59آبان 13هان، سه شنبه ی ک- 38 
    12و ص14، ص11129و 11124 شماره هاي ،59 آبان 8 آبان و 1هان، پنجشنبه ی ک-39 
    691، ص4،1370و 3است خارجی، شماره ی مجله س-40 
   نی در زندان او1361د در سال یار عصر جدمسیسنده با تی گفتگوي نو- 41 
د محمود کاشانی ی به نقل از مصاحبه س302، ص 1381 شنود اشباح، رضا گلپور، چاپ اول -42    

    28/2/1377با روزنامه جامعه، دوشنبه )  سال اول 4( الهه  رانی در یئت داوران ایسرپرست ه
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     1359ور ماه یم اقتصادي تا شهریعنی از زمان تحری -43 
 شماره ،59ور ی شهر27 قسمتی از سر مقاله انقالب اسالمی به قلم محمد جعفري، شماره پنجشنبه -44 

منصور فرهنگ به مجلس شوراي اسالمی، درج شده در انقالب اسالمی،  د به نامه ی و رجوع کن356
   509 ، شماره60ن ی فرورد20پنجشنبه 

    همان سند -45 
ران یمعامله با ا« قسمتی از مقاله 7 ، ص 09 5 ، شماره 60ن ی فرورد20شنبه  انقالب اسالمی، پنج-46 

   1981ه  یفور)  FORTUNE ( کل به نقل از مجله فورچونین  به قلم هرمن »کم سود هم نبود
   ران فردا یه ایی به نقل از نشریمصاحبه با دکتر موال. 303 شنود اشباح، رضا گلپور، ص -47 
    3 ، ص 11100 شماره ،59 مهر 1ه هان، سه شنبی ک- 48 
  ندگان مجلس یخ اهل سنت و نماینی به علما و مشایام آقاي خمی ، پ98 ، ص13فه نور ، ج ی صح-49 
    3، ص11100 شماره ،59 مهر 1هان، سه شنبه ی ک-50 
   ، ص اول 11120 شماره ،59 مهر 26هان، شنبه ی ک-51 
    12، ص 11121 شماره ،59 مهر 27کشنبه یهان، ی ک-52 
خ ین گزارش در تاری، فکر کنم ا704، ص1370ز ی، پائ4  و3   است خارجی شمارهی مجله س-53 

    به مجلس ارائه شده است 59 /16/11
   ، ص آخر 11134 شماره ،59 آبان 14هان، چهارشنبهی ک-54 
    3، ص11130، شماره  59  آبان 10هان، شنبه ی ک-55 
    2، ص 11177 شماره ،59 دي 8هان، دوشنبه ی ک-56 
   س مجلس در باره گروگانها ی سخنان رئ3 ص ،456 ، شماره 59 بهمن 2 انقالب اسالمی، -57 
   ها ت ها در رابطه با آزادي گروگانیص نظر خواهی از افراد و شخ12 همان سند، ص- 58 
    210، ص 2001ه یت اهللا منتظري، چاپ انقالب اسالمی، فوری خاطرات آ-59 
وارتش قبل ازحمله  که آیا شما  سوالاین در رابطه با 1359در سال مسارفالحییت و ی صدربن -60 

 پاسخ داگانههر دوج ،؟دارد را رانیبه ا حمله قصد صدام که دیبود نشده مطلع رانیعراق به ا
 که گفتند بار هر شانیا و میکرد گزارش نییآقاي خم به را مطلبن باریچند وما چرا که دادند

  است صلی ا سائلم از شما کردن منحرف براي يزیچ نیچن
   12،ص 16049، شماره 8 5  دي 23کشنبه ی اطالعات، -61 
    10، ص  5 1601، شماره 8 5  آذر 10 اطالعات، سه شنبه -62 
 سال است که 35ش از یح که ب-کی از دوستان آقاي قطب زاده بنام گینجانب با ی گفتگوي ا-63 

   ناسمی می شیاو را به راستگو
ران در سازمان ملل متحد به مجلس شوراي یر وقت اینامه سر گشاده منصور فرهنگ سفبه ك . ر-64 



 
 

418

    2، ص 341، شماره 9 5 ور یشهر  9کشنبه یاسالمی، انقالب اسالمی، 
  س مجلس شوراي اسالمیی، رئ8، ص 513، شماره 60ن ی فرورد15 انقالب اسالمی، سه شنبه -65

چند روز بعد از شروع . ئت صلح سازمان کنفرانس اسالمییر متعهد، هیي غئت صلح کشورهای ه-66 
  انجی به تهران آمدیواسطه و م اسر عرفات بعنوان یجنگ هم 

س یاسر عرفات رئینه، یس جمهور گیاحمد سکوتوره رئ: ئت عبارت بودند ازین هی اعضاي ا-67 
اء الحق یس جمهور بنگالدش، ضیاء الرحمان رئین، ضیفلسط  سازمان آزادي بخش یته اجرائیکم
ا، یس جمهور گامبیرئ ر کل کنفرانس اسالمی، حاج داوود یب شطی دبیس جمهور پاکستان، حبیرئ

ر یر خارجه سنگال و بولنت الدا اسد نخست وزیناس وزیر خارجه مالزي، مصطفی ایتنکو احمد وز
هادات هر دو کشور را به اطالع شنین مرحله به تهران و بغداد سفر کردند و پیچند ئت ین هیا. هیترک

   .گر می رساندندیکدی
، خاطرات ابوالحسن بنی صدر در گفتگو »درس تجربه« جهت مشروح مذاکرات صلح به کتاب -  68 

   دی ، مراجعه کن308 - 313ران، صیا س جمهور ین رئید احمدي، اولیبا حم
  ؟، ص 499، شماره  59 ن ی فرورد 25 انقالب اسالمی، دوشنبه -69 
    همان سند-70 
ن، جلد دوم، جامعه شناسی زندانی و زندانبان، محمد جعفري، انتشارات ی کتاب او بهك. ر-71 

    3 5 -4 5  صبرزاوند
  است جمهوريی، در دفتر ر60بهشت یل اردینجانب در اواینی با این خمی گفتگوي آقاي حس-72 
   ، ص اول  5 1 5 ، شماره 60ن ی فرورد27 انقالب اسالمی، پنجشنبه -73 
    آقاي بهزاد نبوي 6ادداشت شماره ی 697، ص1370، 4و3است خارجی ، شماره ی مجله س-74 
 24/10/1359 بخشی از نامه مورخ 3 ص ،549 شماره 60 خرداد6 انقالب اسالمی، چهارشنبه -75 

  ری نخست وزیآقاي رجائ ران به یس کل بانک مرکزي ایرئ
س جمهور به مجلس شوراي ی نامه رئ2، ص  5 4 5  ، شماره 60داد خر2 انقالب اسالمی، شنبه -76 

   را مخدوش نموده است  ران یت ملی ایدولت حق حاکم. اسالمی 
    همان سند-77 
موافقتنامه « از نقدي بر 3، ستون 3، ص 26 5 ، شماره 60بهشت ی ارد10 انقالب اسالمی، پنجشنبه -78 
   س جمهور به مجلس شوراي اسالمی ی نامه رئمهیضم کا یران و دولت آمریان دولت ایم
  267ن کتاب، ص ی هم-79 
س جمهور به مجلس ی از نامه رئ2 ستون 2، ص  5 4 5 ، شماره 60 خرداد 2 انقالب اسالمی، شنبه-80 

   شوراي اسالمی 
  از مقاله نقدي بر موافقتنامه3 ستون 3 ص 526 بهشت، شماره ی ارد10 انقالب اسالمی، پنجشنبه -81 
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   س جمهور به مجلس شوراي اسالمی یمه نامه رئیضم کا یران و دولت آمریان دولت ایم
ح یگر توضیس در بخش دیع به سرپرستی چیارد دالر براي توضیلی م667/3 در مورد اختصاص -82 
   شتري داده خواهد شد یب
،  5 4 5  و  525 می شماره ران به انقالب اسالین شرکتها از منابع ارزي ای براي اطالع از بهره وري ا-83 

   د ی مراجعه کن 5  و11ص 
   556،555،551،550،546،545،544،543،540،527،525 ك انقالب اسالمی شماره هاي . ر-  84 
   ان یئکایر آمری پرداخت به غ 5  ص ،546، شماره 60 خرداد 2 انقالب اسالمی، شنبه -85 
است جمهور به مجلس ی از نامه ر4، ص 54 5  شماره ،60بهشت ی ارد31 انقالب اسالمی، پنجشنبه - 86 

غ سانسور آقاي یت تی که مورد عنا24/2/60کل بانک مرکزي مورخ  س یشوراي اسالمی در مورد رئ
  دا کردیروزنامه انتشار پ د و لذا در ی قرائت نگردسهاشمی رفستجانی قرار گرفت و در مجل

د ی به نقل از روزنامه جامعه مصاحبه با س298، ص 1381 شنود اشباح، رضا گلپور، چاپ اول -87 
    27/2/1372رانی در الهه مورخ یداوران ا ئت یمحمود کاشانی سرپرست ه

    همان سند -88 
س جمهور به یمه نامه رئی از ضم3، ص26 5 ، شماره 60بهشت ی ارد10 انقالب اسالمی، پنجشنبه-89 

   مجلس شوراي اسالمی 
    همان سند -90 
   ...ت ، صیکتاب، فصل نهم حکمن ی هم-91 
    همان سند -92 
د یهان مصاحبه با سی به نقل از روزنامه ک292 ، ص 1381 شنود اشباح، رضا گلپور چاپ اول -93 

    1380 خرداد 16رانی در الهه یداوران ا ئت یمحمود کاشانی سرپرست ه
 667/3ران از محل یه ایالر علارد دیلی م3/ 5  وي در مصاحبه خود کامل مشخص نکرده است که -  94 
ن است که از آن محل یاق مطلب بر ایاما س. ریا خیاست  ارد دالر سپرده پرداخت شده یلیم

   ده استیپرداخت گرد
کا در مورد آزادي ی به آمررانی، ص آخر پاسخ ا11172، شماره 59   آذر 30کشنبه یهان، ی ک-95 

   ها گروگان
خطبه نماز از ر در سخنرانی قبل ی نخست وزی سخنان آقاي رجائ، از59 آبان 10هان، شنبه ی ک-96 

  جمعه در دانشگاه تهران
 از سخنان آقاي هاشمی رفسنجانی 8، ص 13 5 ، شماره 60ن ی فرورد 25 انقالب اسالمی، سه شنبه -97 

   س مجلس یرئ
   ها ر قبل از آزادي گروگانیه نخست وزس کل بانک مرکزي بینامه هاي رئبه ك . ر-98 
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 …ص فصل هفتم، ، نوشته نی هم -99 
    دستنوشته  5 8ت ص ین کتاب فصل نهم حکمی هم-100 
، ص اول و سوم دادگاه لندن و حذف 550      ، شماره60 خرداد7 انقالب اسالمی، پنجشنبه -101 

   ران یس کل بانک مرکزي ایرئ
زنامه انقالب اسالمی، س جمهور به مجلس شوراي اسالمی، مندرج در روی نامه رئ بهك. ر-102 

   ...شماره 
    همان مدرك -103 
ر ی نامه آقاي صادق قطب زاده وز4، ص530 ، شماره 59 ور ی شهر20 انقالب اسالمی، پنجشنبه - 104 

    59/ 5 /27شوراي اسالمی مورخ  امور خارجه وقت به مجلس 
  

  فصل نهم 
    676، ص 1370 زی پائ4ست خارجی، شماره سه و ای مجله س-1 
   ...  کتاب، ص نی هم-2 
 دی، حم70سی دهه ای انقالب اسالمی در تحوالت سنیگامان اصالحات نقش سازمان مجاهدشیپ -3 

 جمهور وقت آقاي هاشمی رفسنجانی سیبهزاد نبوي به رئ ، نامه آقاي 288، ص 1379نی، ایکاو
 ) 5 /2/1371 (   

    676، و 677، ص 1370 زی پائ 4و 3ست خارجی، شماره ای مجله س-4 
    688ص همان سند،  - 5 
    698همان سند، ص  -6 
    677همان سند، ص  -7 
    696همان سند، ص -8 
  ، ص آخر مصاحبه مطبوعاتی سخنگوي دولت460 شماره ،59 بهمن 8 انقالب اسالمی، چهارشنبه -9 
   دان دفتر الهه، حقوق یی از مصاحبه آقاي دکتر موال295، ص 1381 شنود اشباح، رضا گلپور، -10 
    3 ص ،549، شماره 1360 خرداد 6 انقالب اسالمی، چهارشنبه -11 
   8و 1 ص ،547شماره  ،1360 خرداد 4 انقالب اسالمی، دوشنبه -12 
 نقدي بر موافقتنامه 11 و 9 و 3و1ص، 527شماره  ،60هشت بی ارد10 انقالب اسالمی، پنجشنبه -13 
    جمهور به مجلس شوراي اسالمیسیه نامه رئمیضم ا کیان و دولت آمررین دولت اایم
     5 9 آبان10دي در مجلس در زیاز سخنان دکتر ...  کتاب، صنی هم بهك. ر-14 
    7و3، ص 509 ، شماره 60 نی فرورد20انقالب اسالمی، پنجشنبه به ك . ر- 15 
    ص اول و سوم 547 ، شماره60 خرداد  5  انقالب اسالمی، سه شنبه -16 
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    1372جانب با آقاي دکتر صادق تهرانی در لندن در سال نیاگفتگوي  -17 
،  امور گروگانها  دفتررسید گی به هی اطالع، 456  شماره، 5 9 بهمن 2  انقالب اسالمی، پنجشنبه -18 

 12ص
    683، ص 1370 زی پائ4و 3ست خارجی، شماره ای مجله س-19 
    11 ص،546اره ، شم60 خرداد 2 انقالب اسالمی، سه شنبه -20 
   12 ص،543، شماره 60هشت بی ارد30 انقالب اسالمی، چهارشنبه -21 
    683، ص 1370 زی پائ4 و 3ست خارجی، شماره ای مجله س-22 
   قانون اساسی125  اصل -23 
    157، ص  بنی صدر، ابو الحسندینت به امای خ-24 
    11ص ، 463 شماره ،59 بهمن 12شنبه کی انقالب اسالمی، -  25 
    همان سند -26 
    12 و11، ص  5 46 شماره ،59 بهمن 14 انقالب اسالمی، سه شنبه -27 
 27/2/1360 خینامه به تار (12، ص 543  ، شماره 60هشت بی ارد30 انقالب اسالمی، چهارشنبه -28 

   ) است
    11، ص 546  ، شماره 60 خرداد 2 انقالب اسالمی، -29 
    همان سند -30 
   مان سند  ه-31 
    جمهور  سی مصاحبه با رئ8، ص 511  ، شماره 60 نی فرورد23شنبه کی انقالب اسالمی، -32 
   ، ص اول  5 2 5 ، شماره 60هشت بی ارد8 انقالب اسالمی،  سه شنبه -3 3 
    4، ص 547 ، شماره 60 خرداد 4 انقالب اسالمی، دوشنبه -34 
   ، ص اول 40 5 ، شماره 60شت هبی ارد26 انقالب اسالمی،  شنبه - 3  5 
    12، ص 543 ، شماره 60هشت بی ارد30 انقالب اسالمی، چهارشنبه-36  
     همان سند -37  
   ، ص اول و دوم  5 4 5 ، شماره 60 خرداد 2 انقالب اسالمی،  شنبه -38  
    8و1، ص  5  5  5 ، شماره 60 خرداد 14 انقالب اسالمی پنجشنبه -39  
   د  همان سن-40 
    همان سند -41 
 با گروهی از یئ از سخنان آقاي رجا12، ص 456، شماره 59 بهمن 22 انقالب اسالمی، پنجشنبه -42 

  آمل اعضاي انجمن هاي اسالمی شهر 
    همان سند-43 
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 آزادي طی شرانیی مجلس براي تع2، ص11129، شماره 59ر وی شهر25ان، سه شنبه هی ک-44 
   گروگانها

 مذاکرات – به نقل از روزنامه رسمی 495، ص 1370 نی پائ4و3ست خارجی شماره ای مجله س-45 
   11917 شماره -102جلسه  جلسه علنی مجلس شوراي اسالمی، 

 بی مربوطه به گروگانها به تصوطی ، شرا11، ص 11135، شماره 59 آبان 15ان، پنجشنبه هی ک-46 
   .میاجراء می کن ه و ما آنرا دی امام رسدییمجلس و تأ

   12و1، ص 530، شماره 60هشت بی ارد4 انقالب اسالمی، دوشنبه -47 
    مذاکرات مجلس10، ص 11192، شماره 59 دي 25ان، پنجشنبه هی ک-48 
    دست نوشته41 کتاب فصل هشت، ص نی هم-49 
   ، صم کتاب، فصل هفتنی هم-50 
   … کتاب، ص نی هم-51 
بهزاد نبوي پنج خاطره از امام، پدرام الوند  رفتارشناسی حکومت امام در گفتگو با -52 
 alvanali@gmail.com  1385 در سال   
   472-473، ص 1370 زی پائ4 و 3ست خارجی شماره ای مجله س-53 
   3، ص11106، شماره 59 مهر 9ان، چهارشنبه هی ک-54 
    همان سند-55 
گی به گروگانها دیه رسژین وویسیاعضاي کم،3، ص11108، شماره 59 مهر 12ان، شنبه هی ک-56 

   انتخاب شدند
    139، ص 10ه نور، ج فی صح-57  
  ، ص آخر460 و انقالب اسالمی شماره 10، ص 11192، شماره 59   دي  5 2ان ، هی ک-58 
ا، کیست جمهوري آمرایروز قبل از انتخابات رکی. ، ص آخر11173، شماره 59  آذر 30ان هی ک-59 

آبان 12نی عیا قرار دهد کیر دولت آمرای شد تا در اختریالجزا  دولت می آزادي گروگانها تسلطیشرا
 59   
» انگیطرح هاي مخفی ر «، از9 5  آبان  5  خی بار در تارنیاولکارتر براي ...  کتاب ، ص نی هم-  60 

   .براي آزادي گروگانها پرده برداشت
 ری نخست وزیئارش آقاي رجااز گز. 713، ص 1370 زی، پائ4و 3ست خارجی شماره ای مجله س-61  

   گروگانها  به مجلس در باره حل مسئله 
    698 همان سند، ص -62 
    254-276 کتاب، ص نی هم-63 
    از مارك هوبرت -64 

mailto:alvanali@gmail.com
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   لتون جردن ی از هم-65 
   جر نی سالری از پ-66 
    از ابو الحسن بنی صدر-67 
   ی کارتر می از ج-68 
   کی از گاري س-69 
 رابطه نوشته شده است از جمله مقاله مهمی است از نیاري در گیا و مقاالت متعدد د کتابه- 70 
   وبرت پاري ر

The Imperium’s Quarter Century By Roloert Parry    
January 20, 2006    

   ورساي سیدر پار1383 الحسن بنی صدر در سال و به نقل از آقاي اب-71 
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  هرست اعالمف
  
 
  آ
  

  49آقاجري هاشم 
  398،180،178،176ناصر ) مستعار محمدي ( آالدپوش 

  241آملی شیخ محمدتقی 
  ÷109،102.ر.آیزنهاور دوایت
  261،260،259،258،165،82،28آیت سیدحسن 

  
  

  الف
  

  249ابراهیمی سیف اهللا 
  301) خانواده ابراهیمی(ابراهیمی 

  165) مري,نیلوفر ( ابتکار معصومه 
  282شیخ الرئیس ابوعلی سینا 

  20احمدزاده طاهر 
  225،224اردکانی شمس 
  171استانلی اسکود 

  181،171،33،2دیو .اسمپل جان
  335, 138اشراقی شهاب الدین 

  261اشعري موسی 
  165 , 82اصغرزاده ابراهیم 

  140اگیالر اندریو 
  301القانیان حبیب 

  239امیرکبیر میرزا محمد تقی
 , 172 , 171 , 66 , 64, 58, 57, 44 , 40 , 39 , 35 , 34 , 32 , 28, 16, 10, 3 , 2امیر انتظام عباس 

176 , 177 , 178 , 179 , 180  , 181 , 182 , 183 , 185 , 190 , 196 , 197 , 200 , 202 , 208 ,   
  150 , 138امیرحسینی علی 
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  261انصاري مجید 
  104 , 98انتظاریون مصطفی 

  32انوري محمدتقی 
  102ایدن آنتنی 

  
  

  ب 
  

بازرگان مهدي 
289،285،267،244،243،239،237،217،216،211،209،204،201،196،194،193،192،191،188،186،1
81،177،176،174،173،169،165،157،98،89،83،79،67،52،51،50،49،48،47،46،45،44،39،387،37،

36،35،34،33،32،25،24،23،22،21،18،10،9،8،6،5،4،2  
  261) نماینده سبزوار(باغانی 
  178, 179سعید ) مستعار سعیدي (باقري 

  228،219،218،209،154،120،6،5،4باهنر محمدجواد 
  154بجاوي 

  213بجنوردي محمدکاظم 
  291،289،269،192،47،8،1بختیار شاپور 
  58براهنی رضا 

  182بروسن 
  165 , 95 , 21برژینسکی زیبگنیو

  33 ,32 , 4 , 3 ,2بنی صدر فتح اهللا 
  78) انم بهجت خ( بنی صدر

 , 79 , 78 , 72 , 71 , 52 , 44 , 28 , 23 ,22 , 21 , 20 ,19 , 18 , 10 , 7 , 6, 4بنی صدر ابوالحسن 
81, 82, 90 , 91 , 96 , 98 , 99 , 100 , 101 , 103 , 104 , 106 , 107 , 108 , 109 , 111 , 112 , 

113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122  ,123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 136 , 
137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 143 , 145 , 146 , 147 , 150 , 152 , 155 , 159 , 163 , 193 , 199 , 
201 , 202 , 203 , 204 , 206 , 209 , 210 , 212 , 213 , 217 , 224 , 227  , 239 , 243 , 249 , 250 , 
253 , 258 , 277 , 281 , 284 , 285 , 286 , 287 , 293 , 297 , 298 , 300 , 303 , 312 , 330 , 331 , 
332 , 333 , 334 , 335 , 337 , 338 ,  339 , 340 , 342 , 343 , 344 , 346 , 348, 356  
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  44 , 39بنی اسعدي حسین 
  233 , 222) پسر(بوش جورج 

  127بوگینینی هانیبال 
 , 172 , 171 , 156 , 154 , 115 , 47 , 46 , 36, 34 , 26 , 7  ,6 , 5 , 4 , 3بهشتی سید محمدحسین 

179 , 184 , 207, 208 , 209 , 217 , 218 , 232 , 240 , 250 , 251 , 253 , 274 , 277 , 282 , 283 , 
286 , 287 , 288 , 295 , 297 , 298 , 332  

  140بیجائوئی محمد 
  82بیطرف 

  
  
  پ
  

  208پاینده ابراهیم 
  174 , 171پرشت هنري 

  224 , 214 , 213پرورش علی اکبر 
  133 , 132پروانه علی اکبر 

  20پور ابراهیم جواد 
  32پوالدي امیرحسین 

  301پهلوي شمس 
  90پیمان حبیب اهللا 

   
  

  ثت 
  

  214تراتز جان 
  240تقی زاده  سیدحسن 
  8تقی زاده عبدالصمد 

  8توسلی محمد 
  58توکلی سرهنگ 

  179 , 176تهرانی شیخ علی 
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  301بت حبیب ثا
  
  

  ج چ
  

  357 , 284 , 231 , 105 , 104 , 63 , 28, 20جعفري محمد 
  75 , 74جهان گیري عزت اهللا 

  224 , 67 , 38 , 34چمران مصطفی 
  239 , 156چنگیزخان 

  
  

  ح خ
  

  155 , 153 , 152 , 146 , 142 , 129 , 114 , 122حبیبی  حسن 
  201حجاریان سعید 

  242 , 224 , 213 , 208 , 179 , 154 , 45 , 42 , 6خامنه اي سید علی 
  213خامنه اي سید هادي 

  237 , 89 , 87 , 55خاتمی سید محمد 
  211خداپناهی کریم 

  176خرازي کمال 
  230 , 229 , 228 , 225خزائی محمد 

  246 , 243, 96 , 78  , 73 , 72 , 71 , 9خلخالی صادق 
 , 26 , 25 , 22 , 21 , 19 , 18 , 17 , 15 , 10 , 9 , 8 , 7,  6 , 5 , 4 , 3 , 1) روح اهللا(خمینی آیت اهللا 

 ع 54 , 53 , 52 , 51 , 50 , 49 , 48 , 47 , 46 , 45 , 42 , 38 , 37 , 36 , 35 , 34 , 33 , 31 , 29 , 287
 , 103 , 101 , 100 , 99 , 98 , 97 ع 96 ع 95 , 94 , 93 , 89 , 86 , 85 , 84 , 83 , 79 , 56 ع 55

104 , 106 , 107 , 108 , 113 ,114 , 115 , 116 , 127 , 128 , 129 , 136 , 137 , 138 , 139 , 141 , 
142 , 145 , 148 , 150 , 151 , 152 , 156 , 157 , 158 , 159 , 162 , 163 , 164 , 167 , 168 , 169 , 
170 , 171 , 172 , 174 , 175 , 178 , 179 , 188 , 190 , 194 , 195 , 196 , 197 , 207 , 212 , 213 , 
214 , 215 , 217 , 218 , 219 , 220 , 231 , 232 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 244 ,245 , 
246 , 247 , 249 , 250 , 251 , 253 , 265 , 277 , 288 , 281 , 285 , 286 , 287 , 289 , 293 , 296 , 
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331 , 332 , 333 , 334 , 347 , 352 , 354, 356  
  173 , 155 , 142 , 139 , 108 , 105 , 83 , 8 , 1خمینی احمد 

   297خمینی سید حسین 
  239 , 156خوارزمشاه محمد 
  72د خواجه نوري سپهب

  
  
  د
  

  140دائوري ادیب 
  102دالس جانفستر 

  171دان لوئی 
  
  
  ر 
  

  32رادنیا عباس 
  124 , 117راکفلر دیوید 

  , 230  , 229  , 228  , 224  , 223  , 221  , 220  , 219  , 218  , 217  , 206رجائی محمدعلی 
232 ,  234 ,  235 ,  240 ,  245 ,  246 ,  249 ,  250 ,  253 , 254 ,  255 ,  257 ,  288 ,  294 ,  
297 ,  298 ,  301 ,  305 ,  306 ,  311 ,  314 ,  324 ,  326 ,  327 ,  329 ,  332 ,  334 ,  335 ,  
343 ,  344 ,  345 ,  346 ,  347 ,  348 ,  352  

  211رحیمی حبیب 
  213رضایی  حسن 

  224رضایی مرتضی 
  165 , 91 , 88 ,  86رضایی محسن 

   73رضوانی 
  171 , 99رمزي کالرك 
  260روحانی حسن 
  175 , 174روغنی مهدي 
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  175) پدر(روغنی 
  282رولو اریک 
  171روبر ژاك 

  232روبرت پاري 
  , 234  , 233  , 232  , 231  , 230  , 227  , 226  , 223  , 222  , 221  , 219  , 218نالد ریگان رو

235,  236 ,  245,  247 ,  254 ,  263 , 277 ,  278 ,  279 ,  311 ,  354  
  243  , 241ري شهري محمد 

  
  
  زژ
  

   46زنجانی آیت اهللا سید رضا 
  49  , 46زنجانی ایت اهللا سید ابوالفضل 

  170زواره اي سید رضا 
  171زیمرمن وارن 
  244ژیسکار دستن 

  
   

  س
  

  209سازگارا محسن 
   236  , 186 ,180  , 46  , 5  , 4سحابی یداهللا 

  236  , 155  , 143  , 142  , 46  , 4سحابی عزت اهللا 
  7  , 2سحابی فریدون 

  211  , 79  , 35  , 24سالمی سید محمدباقر  
  69  , 68  , 67  , 66  , 65  , 64  , 63  , 62  , 61  , 60) ر عبدالعلی مستعا(سعادتی محمدرضا 

  113سالمتیان احمد 
  171  , 2سلیوان ویلیام
  32سمیعی عباس 
  243سنجابی کریم 
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  113سنجابی سعید 
  
  

  ش
  

  20شاکر تیمسار 
 , 100 , 98 , 95 , 94 , 85 , 84 , 66 , 65 , 60 , 57 , 50 , 20 , 9 , 8 , 3 , 2  شاه ، محمد رضا پهلوي

101 , 102 , 105 , 107 , 109 , 110 , 111 , 112 , 114 ,123 , 141 , 142 , 144 , 147 , 150 , 151 , 
153 , 159 , 165 , 170 , 193 , 200 , 204 , 211 ,213 , 227 , 229 , 230 , 240 , 244 , 266 , 277 , 
295.   

    , 173  , 49  , 48  , 46شریعتی علی 
  277ی شفیع

  193  , 5  , 4شیبانی عباس  
  61 , 60) نام حقیقی محمود اخوان بی طرف(شیبانی حماد 

  243 , 242 , 241 , 172شریعتمداري آیت اهللا سید کاظم 
  64 , 63شیرزاد 

  165شیخ االسالم جواد 
  
  

  ص ض
  

  139 , 138صانعی شیخ حسن 
  329صادقی تهرانی علی 

   67  , 39  , 33  , 29  , 26  , 20صباغیان هاشم 
  242صدر سید رضا 
  296، 293صدام  حسین 

  45صدر حاج سید جوادي  علی اصغر 
  98صراف فریدون 

  111ضیاء الحق
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  ط
  

  49، 48، 47، 46، 37، 30، 24، 5طالقانی  آیت اهللا سید محمود 
  20طاهري  مهندس 
  213، 212، 20طباطبائی  صادق 

  213طباطبائی  عمادالدین 
  239اء طباطبائی  سید ضی
  291طوفانیان  تیمسار 

  
  
  ع
  

  208عادل   حداد 
  125عبدالناصر  جمال 

  165عبدي  عباس 
  200، 178، 166عتیق  ؟  

  عرفات   یاسر
  323، 307، 251، 208، 165عزیزي  احمد 

  291عصر جدید  تیمسار 
  34عطائی  رحیم 

  59، 58، 57علی بابائی  داود 
  80علم  اسداهللا 

  
  غ
  

  156) اترارحاکم (غایر خان  
  غفاري  هادي

  261غفوري  گلزاده 
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  ف
  

  101فاطمی  سید حسین 
  82فاضل ؟  

  171فالک  ریچارد 
  266فروهر  داریوش 
  153، 183فرهنگ  منصور 

  211فضلی نژاد  محمود 
  224، 81، 80فکوري  سرهنگ جواد 

  224فالحی  ولی اهللا 
  301) خانواده فالح(فالح   

  66، 65فیزینکو 
  
  
  ق
  

  203، 202، 201، 186، 180، 177  علی قدوسی
  193قره باغی  تیمسار 

، 176، 155، 149، 143، 142، 141، 136، 128، 118، 115، 112، 47، 25، 24، 8قطب زاده   صادق 
177 ،189 ،207 ،210 ،216 ،231 ،236 ،243 ،285 ،296  

  175قمی  آیت اهللا سید حسن 
  
  

  ك
  

  348، 277، 267، 258، 254، 253کاشانی  سید محمود 
  240کاشانی  آیت اهللا سید ابوالقاسم 

  171، 47کاتم  ریچارد 
  65کازانکین 
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  231کاسترو  فیدل 
، 213، 212، 150، 138، 137، 127، 120، 119، 117، 114، 113، 106، 105، 103، 95، 56کارتر  جیمی 

214 ،215 ،219 ،222 ،223 ،224 ،225 ،230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،236 ،237 ،238 ،244 ،244 ،247 ،
254 ،263  

  139، 138کفاش زاده  مصطفی 
  331، 253، 251، 250کریستوفر  وارن 

  171کلودشایه 
  68، 58کلی  جان 

  246کریمی  علی 
  51، 4کیترائی  مصطفی 

  66، 64کوزیچکین 
  61کیا  سرلشکر 

  279کیسنجر  هنري 
  
  

  گ
  

  171گاري  سیک 
  242، 241گلپایگانی  آیت اهللا 

  109میکو  آندره گرو 
  212گنشر گرهارد 
  گیو  جورج

  
  
  ل
  

  43، 42، 41، 40، 38، 34الهوتی  آیت اهللا حسن 
  140لوئی ادموند  پتی تی 

  لیکن  ال بروس
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 م
  

، 75، 74، 73، 72، 71، 70، 69، 68، 66، 64، 63، 59، 58، 57) نام حقیقی کاشانی خواه(ماشااهللا قصاب 
76 ،77 ،78  

  214ماسکی  ادموند 
  154مایل  کلر 

  171ماروین  زونیس 
   24مبلغی  اسالمی محمد 

  243مبلغی  عبداهللا 
  211مجتهد  شبستري محمد 

  175محالتی  آیت اهللا بهاء الدین 
  261محالتی  شیخ فضل اهللا 

  174، 173، 32مراغه اي  مقدم 
  82مشکینی  آیت اهللا 

  82مشکینی  حسین 
  24،25مسعودي  تیمسار علی اصغر 

  357 ابوالقاسم مصباحی 
  271، 240،  230، 182، 168، 116، 102، 56، 53، 51، 50 ،49 ،7 ،6 ،5 ،3مصدق  دکتر علی 

  241مصطفوي  زهرا 
  معادیخواه  عبدالمجید

  126، 120، 119، 117، 112، 33معین فر  علی اکبر 
  28فتح  محمد 

  67، 66، 62مقربی  سرلشکر 
  157، 51، 49، 48، 4،5،6،7،8،7مطهري  آیت اهللا مرتضی 

  28مطهري  علی 
  231رمک  هنري 

  295، 243، 242، 241، 236، 231، 215، 30، 26منتظري  آیت اهللا حسینعلی 
  217منتظري  محمد 

  275، 272 ، 265موالیی 
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، 226، 214، 213، 207، 165، 142، 107، 105، 104، 94، 86، 85، 83، 82موسوي  خوئینی ها  محمد 
354 ،357  

  277، 242حسین موسوي  سید 
  184، 172، 171، 154، 143، 142، 129، 6، 5، 4موسوي اردبیلی  عبدالکریم 

  206، 205، 204، 203، 202، 201، 199، 193، 191، 190، 33میناچی  ناصر 
  165، 104، 91، 86، 82میردامادي  محسن 

  99میلر  ویلیام 
  133، 130، 129مود دوي  میکائیل مولر 

  241میالنی  آیت اهللا 
  166، 155، 152، 145، 92، 69، 68، 63، 62، 61، 59، 58، 5مهدوي کنی  محمد رضا 

  
  
  ن
  

  69ناس  چارلز 
  239ناصرالدین شاه 

  261ناصري  امین 
  211ناطقی  اسمعیل 

  213، 44ناطق نوري 
 ،245، 240، 235، 234، 232، 230، 211، 209، 208، 207، 166، 165، 91، 90، 89، 88، 87نبوي  بهزاد 

246 ،247 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،298 ،301 ،307 ،310 ،311 ،312 ،313 ،321 ،324 ،
326 ،327 ،328 ،329 ،331 ،334 ،344 ،345 ،347 ،348 ،349 ،350 ،351 ،352 ،354 ،355  

  257نبوي  مرتضی 
  241نجفی مرعشی  آیت اهللا سید شهاب الدین 

  261نصرالهی 
  328، 325، 324، 320، 313، 303، 20نوبري  علیرضا 

  329نوربخش  محسن 
  239نوري  میرزا آقاخان 

  329نمازي  حسین 
  301) خانواده نمازي(نمازي  
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  273نیاکی  جعفر 
  222نیکسون  ریچارد 

  
  و
  

  60واعظی  حسن 
  281، 249وثوق   الدوله 

  220، 151، 150، 144، 142، 141، 113، 111، 101والهایم  کورت 
  196ر ورمان  فاد

  235والیتی  علی اکبر 
  122ویلر  ویلیام 

  122، 118ولسن  سیروس
  165، 104وهابی  شمس الدین 

  
  هـ
  

  261هادي  محمدعلی 
  75، 63، 9هادوي  مهدي 

، 166، 155، 154، 147، 143، 142، 138، 90، 46، 45، 34، 8، 7، 6، 5، 4هاشمی رفسنجانی  علی اکبر 
172 ،173 ،184 ،195 ،196 ،204 ،209 ،223 ،224 ،225 ،228 ،229 ،232 ،237 ،245 ،246 ،247 ،249 ،
250 ،251 ،253 ،256 ،258 ،260 ،261 ،262 ،275 ،277 ،281 ،294 ،296 ،325 ،332 ،334، 340 ،341 ،342،  

  193، 171هایزر  ژنرال 
  140هاري و جیواردن 

  171هیرشمن  رابرت 
  
  ي
  

، 81، 72، 68، 67، 59، 58، 57، 50، 47، 43، 42، 39، 35، 33، 24، 17، 9، 8، 5، 4، 3، 2یزدي  ابراهیم 
171 ،237 ،243 ،269 ،270 ،289 ،290  

 213یزدي  شیخ محمد 



 
 

 

  
  
  
  
  

این است که  ماشاءاهللا قصاب چوب آمریکایی ها را می خورد و این هم به خاطر «: خلخالی گفت
ایشان بعد از انقالب سرپرست کمیته مستقر در سفارت آمریکا بوده است و این آقاي ماشاءاهللا قصاب 

  ...  و تحویل ما داده است41را دستگیر  نفر از سران رژیم 300
  72صفحه 

  
مجلس از استماع این گزارش در چندین جلسه غیر علنی در مورد این گزارش «: جانیهاشمی رفسن

پنجشنبه (آزادي گروگان ها قرار بود امروز  بحث و شرایط الزم براي  بحث و گفتگو کرده و نتیجه 
فعلی  گروگان ها را در شرایط  ولی عده اي از نمایندگان قضیه . در جلسه مطرح شود) 59 آبان 8

 نفر را 180ی دانستند و بدین دلیل با عدم شرکت خود در جلسه، مجلس اکثریت الزم یعنی مفید نم
  ...   38».نکرد گروگان ها پیدا  براي بررسی 

 11بعد، یعنی در  ها در سه روز  ناگهان چه حادثه اي پیش آمده که همان...: سئوال این است که 
  ... و همه در مجلس حاضر شده اند ؟ اند آبان آن را مفید تشخیص داده

  222-223صفحه 
  

تقارن آزادي گروگان ها با مراسم تحلیف ریاست جمهوري ریگان که نتیجه قرارداد 
قدرت بنیادگرا پا به  حاکم بود، در آن روز دو  جمهوري خواهان و ریگانیان با روحانیت  60پنهانی

   :عرصه وجود گذاشتند
ی رهبري جهان و بنیادگرأیان والیت فقیه مدعی ایجاد حکومت جهانی یان آمریکایی مدعابنیاد گر

   .الزم و ملزوم یکدیگر بودند اسالم و رهبري جهان اسالم، که این دو 
  355-354صفحه 

  
  
 




