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 به همسرم تقديم       

ـ نژاد براثر شرکت فعّال اينجانب در امور سياسی  از همان ابتدای شروع زندگی مشترک با همسرم بتول اشکان

شد. اگر  دينی و انقالب، دچار شرايطی سخت و طاقت فرسا گشت و سرانجام به مهاجرت و جالی از وطن کشيده

گشت.  پذير نمی بود، خلق اين اثر و ساير آثار امکانفداکاری همسرم در روشن نگاهداشتن چراغ چنين زندگی يار ن

دانم که همسرم با  خلق همۀ تراوشات قلمی و غيرقلمی خود را در تمام دوران مرهون نوشيدن تحمل و سختی می

 عملش و صبر و بردباری به من قوّت قلب و ياری رساند.

 باشم. زحماتش را سپاسگزاری کرده ای از با تقديم اثر معنوی اين تحقيق به همسرم شايد بتوانم گوشه
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 مقدمه مؤلف 
اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام و به گروگان 

روز که عواقب زيانباری برای  444گرفتن و نگهداری کارکنان آن به مدت 

رويدادهايی است که به عصای دست  امهاتبرداشت، از  ملت ايران در

استبداد و ديکتاتوری واليت  آقای خمينی و انحصارگران، برای استقرار

 فقيه تبديل گرديد.

گيرهای اصلی، نه  نظر به اينکه متأسفانه، هنوز هيچکدام از گروگان

گيری و تبعات آن را صادقانه،  اند مسئله گروگان تنها حاضر نشده

همانطوريکه واقع شده است، برای نسل حاضر و نسلهای آينده توضيح 

از سران آن، برای رها شدن از بار سنگين دهند، بلکه هر از گاهی هرکدام 

کنند  است، سعی می و مصيبتی عظيم که عمل آنان برای کشور ببار آورده

که با تحريف حقايق و قلب امرهای واقع شده که تحويل جامعه غائب از 

 بار عذاب وجدان تبرئه کنند. دهند، خود را از عواقب مصيبت صحنه می

تأليف و تحرير کتاب حاضر دست بزنم. اين امر مرا برآن داشت که به 

ها،  بدين اٌميد که نسل حاضر و نسلهای آينده دريابند که با دست خودی

 منوياتعامل اجرای  ها  است، و چگونه خودی چه بالئی برسر کشور آمده

 اند. آمريکا شده

بنابراين برای يافتن مقصر بدنبال اين کشور و آن کشور نگردند و 

را به گردن اين و  ها  طاها، و عامل دست اين و آن شدنخها،  گناه نادانی

آن نيندازند که هرکَس، هرگروه، هرنسل، و هر ملت در گرو اعمال خويش 

 است، بدانند که بايد: خودشکنی، آينه شکستن خطااست.

تنها با خود و با ملت راست شدن و حقايق را به تمامه برای آنها 

شود به جبران خطاها، اغفال  آن می بازگو کردن، حداقل کاری است که با

کاريهای گذشته پرداخت و از عذاب وجدان رهايی حاصل کرد و  و ندانم

عفوملت و دريای بيکران رحمت و مغفرت خداوند را برای خود به ارمغان 

 السّيئات.  آورد که : اِنِّ الحسناتُ يذهبنّ

می خالی ذکر چند نکته بعد از اين وجيزه، شايد برای خوانندگان گرا

 از فايده نباشد:

است وقايع به ترتيب تاريخ ذکر گردد تا  االمکان سعی شده حتی

خواننده بهتر در جوّ آن زمان قرار بگيرد و درک مسائل برايش آسانتر 

 گردد.

ها به منظور روشن شدن وجوه مختلف آن ها  ای از داده تکرار پاره

حوصله خوانندگان  بوده و نه اطالۀ کالم. به هرحال قبالً از صبر و

 سپاسگزارم.

از آقای محمد صدر که زحمت اصلی تايپ کتاب را بدون 

گرفتند و در انتشار اين اثر مرا ياری رساندند، تشکر و  چشمداشتی بعهده

 دارم. سپاس قلبی خود را نسبت به ايشان ابراز می

از تمام دوستان و کسانی که اطالعات خود را در اختيارم گذاشتند و 

هرنحوی در امر نشر اين تحقيق مددکارم بودند، صميمانه تشکر  يا به

کنم و موفقيت همگی را در خدمت به خلق خدا و آزادی و استقالل و  می

 نمايم. رُشد کشور خويش از خداوند مسئلت می
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 مقدمه بر چاپ دوم 

 نانيو جانش یريگروگانگ"انتشار چاپ نخست کتاب  نکهينظر به ا

از همزبانان در داخل و خارج  قرار گرفته  یاريمورد استقبال بس "انقالب

گذرد  می که از نشر نخست یدر فاصله هفت سال نکهياست، و با توجه به ا

تر کتاب  ام، چاپ دوم و منقح افتهيدست  یتازه تر یبه اسناد و گفتگوها

 یکه بازخوان نيشيب پچاپ عالوه بر مطال ني. در اديرس یبه نظر م یرورض

 افزوده شده است: رياند، سه مقاله به شرح ز و حک و اصالح شده

 ،«یريکور واقعه گروگانگهای  در باره نقطه قيادامه تحق»  -ا

 یبرا کايکه اشغال سفارت آمر یميعظ یخسارت یمقصر اصل»  -1

 و « ست؟يببار آورده ک رانيا

 تيريبه مد رانيا خيتار نيپاسخ به نقد دفتر مطالعات و تدو -2

« انقالب نانيو جانش یريگروگانگ»باره کتاب  در نينم یميعباس سل یآقا

به عنوان ملحقات به کتاب افزوده  ینقد دفتر مزبور که همگ نيبه همراه ع

 شده است. 

بر  لهيوس نياست بد دياست که امای  نکات تازه یهر سه مطلب حاو

و  رانيآن بر ا انبخشيات زو اثر یرينقاط کور مسئله گروگانگ یبرخ

از  دست  یبعض رياخ یسالها نيدر ا ني. همچنندازديتازه ب ینور یرانيا

، خود اند هبود یريگروگان گ رمسئلهيدرگ یکه به نحو یاندرکاران و کسان

 ضمن آمده است.  نيدر ا زيکه آنها ن اند هکرد یاعترافات

 یديت کلنکا یبه کتاب، چه بسا برخ ديسه مبحث جد شيافزا با

 یخوانندگان گرام دوارميکه ام شوند یاز متن تکرار م يیکتاب در جاها

کالم شده  ۀتکرارها هرچند موجب اطال ني. اديآن را بر من خواهند بخش

به خاطر ربط  ايکه آن نکات داشته و ای  ژهيو تياهم ليبه دل یاست ول

ده سه مطلب افزومختلف کتاب با  یتسلسل آن در بخشها ظمطلب و حف

 .شده، حفظ شده است

اثر  نيسوال شده است که تفاوت ا یاست که گاه نيا گرينکته د و

مشابه منتشر شده در خارج از کشور در مورد  یبا آثار با ارزش و خواندن

دست بگذارم که  لمينکته ما نيدر جواب بر ا ست؟يدرچ یريگروگانگ

، به جز چند کتاب نيبه اتفاق اسناد و مدارک ذکر شده در ا بياکثر قر

در آن دوران به  نجانبيبوده است که ا یخاص یدسترس لمورد، حاص

 -گرچه حقيقت انکار ناپذيری است  -مدير مسئول پرتيراژترين   عنوان 

 کشور داشتمهای  اما اگر نگويم پرتيراژترين، يکی از پرتيراژترين روزنامه

در همان است که  یمستند به گزارشها و اسناد لهاياز تحل یاريو بس

گروگانها، به  یبالفاصله  بعد از آزاد ايو  یريبحبوحه دوران گروگانگ

در  م،يمستق ريغ ايو ميوقت، مستق نيدست اندر کاران و مسئول لهيوس

 کرده است.  دايداخل انتشار پ

انجام  یکتاب و با توجه به نقدها یدر خالل بازنگر نکهيا سرانجام

 یکتاب را مورد بررس یکه اصل مدعا مهم بود اريبس ميگرفته بر اثر برا

آثار و اسناد و خاطرات  یوقت یدوباره قرار دهم. در کمال شگفت یانتقاد

 یااز اقدامات و قرار و مداره یشتريبه ابعاد ب دميتازه منتشر شده را د

 یکامل با آقا یدر همآهنگ ،یاسالم یحزب جمهور یزعما یپنهان

که  یا آگاه شدم، معامله انيگانيو ر خواهانيمعامله با جمهور یبرا ،ینيخم

و همزمان  گانيانتخاب ر یگروگانها راه را برا یانداختن آزاد قيبا به تعو

و  یمل یروهايو سرکوب ن رانيجمهور منتخب ا سيرئ نيحذف نخست

 طور هم شد.  نيو البته هم کرد، یباز م خواهانيدآزا

ئت و نقد کتاب سالها با صرف وقت به قرا نيکه در ا یاز همه کسان 

و همکاران محترمشان،  نينم یميسل یاند، از جمله آقا همت گماشته

اند، سپاسگزارم.  که داشته یدرون نظامهای  زهيبدون توجه به هر نوع انگ

 داريد یدر ط ايو با نامه  یهم بودند که با مهر و دوست یکسان نيب نيدر ا

 مانهيصم زيا نخود مطلع ساختند، که از آنه یمرا از نظرات اصالح

که باز هم مرا از نظرات و انتقادات خود نسبت به  دوارميسپاسگزارم و ام

 مطالب نگاشته شده محروم  نگردانند. 

 از اوست قيتوف و

 2292ماه   ني،  لندن  فروردیجعفر محمد
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 مدخل

جامعه رها شده از سلطه استبداد داخلی و خارجی به ذهنش خطور 

تا بتی »و يا به قول آقای احمد خمينی نمی کرد که استبداد ديگری

بتی ديگر خارج از دسترس ديد  2،«نسازی، بتی را نمی شود از بين برد 

سمبل  جامعه و بدست مرجع تقليد هشتاد و چند ساله که به او بعنوان 

  نگريست، در حال ساخته شدن است. می معنويت

ختيار به هنگام بازگشت آقای خمينی به تهران هنوز دولت اسمی ب

قدرت  بر سر کار بود ولی به جز يدک کشيدن لقب نخست وزيری، از خود 

انقالب های  و اختيار چندانی نداشت. در تهران و غالب شهرستانها کميته

رسانی به مردم،  عالوه بر کار کمک ها  و اين کميته  1محلی بوجود آمده بود

بيشتر آنها، پرداخت و سرپرستی  می به حفظ نظم و مراقبت شهر و محله

  دردست روحانی محل بود.

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

ملت ايران يکپارچه مانند سيل خروشان در سراسر کشور برای  -2 

مبارزه  بدست آوردن آزادی، استقالل و استيفای حقوق خويش در صحنه 

  گذشتگی بود. آماده و حاضر به همه نوع فداکاری و از خود

نطفه دولت و يا نيروی جانشين انقالب و رژيم شاه که در پاريس  -1 

بسته شدن  و بيرون از حضور نمايندگان واقعی قاطبه مردم ايران در حال 

  گرفت. می و در شرف بدست گرفتن قدرت بود، شکل

دو نيرو و يا دو جريان فوق پابپای هم در حرکت بود و به ميزانی که 

اول  کرد، نيروی  می ساخت و يا قبضه می وم، ارکان قدرت راجريان د

-تا سرانجام در اين جدال و درگيری نيروی اول شد می ضعيف و ضعيفتر 

و سرانجام  به کناری رانده شد  -که صاحب اصلی انقالب و کشور بود

  بدست نيروی دوم حذف گرديد.

تند از: در فصل اول به شکل گيری نيروی جانشين انقالب که عبار

شورای انقالب، دولت موقت و ارگانهای انقالبی جديد التأسيس و سپس 

در فصول بعدی به جريان دوم و چگونگی حذف آن از صحنه مبارزه و از  

ديکتاتوری واليت  و مستقر گردانيدن ها  بين بردن همه حقوق و آزادی

 پردازم و قبل از اينکه به چگونگی و توضيح نيروی جانشين می فقيه

است که نيروی جانشين  ای  اين نکته حائز اهميت ويژه .انقالب بپردازم

بر اساس وحدت ها  و تنی چند از داخلیها  انقالب با توافق آمريکايی

  روشنفکران تهيه شده بود. و ها  ارتش و روحانيت و حذف مصدقی

آقای عباس امير انتظام در مورد اين سئوال که همکاری سياسی 

با آقای مهندس بازرگان چه موقع شروع شد و تماس و  52شما در سال 

گويد،  به چه ترتيب صورت گرفته است؟ می مذاکره با ديپلماتها آمريکايی 

نمايندگی از  به آقای مهندس بازرگان پيوستم و به  52شهريور  22من از »

شخص ايشان با نمايندگان حقوق بشر آمريکا و همينطور با استمپل 

و ام  مذاکره کرده صلی سفارت آمريکا بعد از سفير کبير(، )مذاکره کننده ا

گويند ما در اين گونه  می بنابر عرف معمول ديپلماتها در اينگونه موارد

مسائل  .دخالت نمی کنيم حوادث نقشی نداريم و در امور داخلی کشورها 

 مربوط به خودتان است ولی حقيقت غير از اين است. آنها هم دخالت

  م نقش کليدی دارند.کنند و ه می

تا پيروزی انقالب ما  52توانم بگويم که از اواسط آذر  می به هر حال

. کرديم  استمپل مالقات و گفتگو میسه چهار دفعه با همين آقای ای  هفته
                                                           

،  2282پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، چاپ  -2
  214ص 
و  129، ص 1222، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه خاطرات آيت اهلل منتظری -2

122  

گفت: برای جلوگيری از  می سابق را نمی آورد وهای  او ديگر بهانه

 .کنيم می صحبت يار با شاه و بخت .کنيم می خونريزی تالش خودمان را

هم به  2همه مخالف خشونت و خونريزی هستند. آن وقت ژنرال هايزر

عدها به مأموريت او نبود. ب تهران آمده بود، مأموريت و نقش او مشخص 

 4 «پی برديم.

گويد:  می در مورد اينکه وی چه مأموريتی داشت؟ آقای انتظام

سلح بدون حضور جذب سران ارتش و تشويق آنها به حفظ نيروهای م»

به نتيجه ها  به هر حال اين کوشش !و جلوگيری از کودتای نظامی شاه 

کمتر شد. ارتش که فکر کودتا در سرداشت )به ها  رسيد و برخورد

استثنای برخورد گارد جاويدان با همافران در دوشان تپه( خود را کنار  

 5 «بهمن صادر کرد. 11ا را در روز کشيد و آن اعالميه کذ

در اواخر دی و يا اوايل بهمن ماه  صدر بنیبنا به گفته آقای فتح اهلل و 

که در منزل آقای فريدون سحابی تشکيل شد با  ای در جلسه 52

بر سر ايجاد دولتی نيرومند با وحدت ارتش و روحانيت  ها  آمريکايی 

در کتاب  آقای سوليوان واپسين سفير آمريکا در ايران   6 توافق بعمل آمد.

  توافق سخن به ميان آورده است.از اين  خود

به خصوص ها  غربی»گويد:  می آقای دکتر يزدی در اين رابطه

شود   می نگران آن بودند که خالئی با رفتن شاه از ايران ايجادها  آمريکائی

کردند  می کرد. آنها تصور می و کشور را با خطر پيروزی کمونيستها روبرو

سازد.  می خطر را منتفی تش و روحانيون اين يک ائتالف و نزديکی ميان ار

روحانيون علی االطالق ضد کمونيست هستند. ارتش ضد کمونيست 

علی االصول ضد ها  مصدقی اسالمی  -است، روشنفکران به خصوص ملی

آمريکايی و ضد انگليسی هستند. در حاليکه بخش عمده روحانيون ضد 

نيون و حذف روشنفکران، ارتش و روحا مصدقی اند. براين اساس نزديکی 

کمونيستها را منتفی  و خطر پيروزی کند میخالء بيرون رفتن شاه را پر 

 2« سازد. می

و امير  صدر بنیاين گفته آقای دکتر يزدی با مطلب آقايان فتح اهلل 

انتظام در محتوی يکی است آنچه آقای دکتر يزدی از آن ساکت است 

صورت گرفته ها  کسانی اين اينکه نمی گويد که به راستی بدست چه 

دکتر  ، است؟ آيا در آن روزها به جز نهضت آزادی، آقايان امير انتظام

يزدی و بهشتی به عنوان حلقه اتصال روحانيون، حلقه اسرار خمينی،  

 ؟اند هکسان ديگری طراح و عامل آنها بود

و بنابر همين نقل قولها، کسانی که در خط آزادی و استقالل ايران 

ند و شد می بايستی حذف  می کردند، می دق بيانگر آن بود، عملکه مص

ها  و انتشار بعضی از مصاحبه 62چنين نيز شد. ما تا بعد از کودتای خرداد  

از اين  اسناد ديگر و رو شدن بعضی از ها  و خاطرات داخلی، و خارجی

  م.يتتوافقها هيچ اطالعی نداش

 
                                                           

( بطور محرمانه وارد 29ژانويه  4) 52ديماه  24ژنرال هايزر روز پنجشنبه  -2
به واشنگتن بازگشت.  52بهمن   25روز اقامت در تهران در  22  تهران شد و پس از 

با سوليوان  52ديماه  22يک بار بطور ناگهانی در  هايزر در طول اين مدت فقط 
تاريخ ) ريزی سفر شاه بود برنامه مهمترين مطلب مورد بحث  بديدار شاه رفت. 

  (156، ص 1سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج ساله،  15سياسی 
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ  -4

   222ـ   221، ج دوم ، ص 2222چاپ اول  غالمرضا نجاتی، 
 انهم -5
اين مطلب را آقای فتح اهلل بنی صدر يکی از اعضای نهضت آزادی در پاريس  -6

  .فاش ساخته است 2225صدر در سال  برادر خود آقای بنی در گفتگوئی با 
سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز  -2

  225ـ  226ص  ی، ، گفتگو با دکتر ابراهيم يزد2281  معتمد دزفولی، چاپ 
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 فصل اول

 نيروی جانشين انقالب

 
  انقالب شورای 

هنگاميکه هنوز آقای خمينی در  52در شهريور ماه  صدر بنیآقای 

بجاست  عراق بود طی گزارشی از اوضاع ايران به وی پيشنهاد کرد که 

دستور تشکيل شورايی عمومی مرکب از افراد اس و قص دار تمام استانها 

 اما 2فصل نمايند. بدهيد تا مسائل جاری مملکت را در اين شورا حل و 

را مأمور تشکيل شورای  1، آقای مطهری52آقای خمينی در آذر ماه 

اعالم کرد که  ،52دی  11در  انقالب کرد و آقای خمينی برای اولين بار

اسب معرفی شورای انقالب تشکيل شده و اعضاء آن در اولين فرصت من

 2 خواهند شد.

به دستور امام اعضاء شورای »گويد:  می مرحوم مهندس بازرگان

قالب از طرف آيت اهلل مرتضی مطهری در تهران مصاحبه و دعوت ان

اما  5«تشکيل رسمی يافت 2252شورا در نيمه دوم آذر ماه »و  4«شدند 

اکثريت آنرا  ترکيب شورای انقالب چهار بار عوض شد. ولی هميشه »

گويد:  آقای دکتر يزدی می 6«دادند که مقربتربودند. می معممين تشکيل

انقالب را پذيرفته  نفر عضويت شورای  8ه ايران برگشتيم تا زمانيکه ب»

بودند که عبارت بودند از مرحوم مهندس بازرگان، دکتر سحابی، سيد 

مهندس کتيرايی، دکتر  احمد صدرحاج سيد جوادی، مهندس سحابی، 

شيبانی، تيمسار مسعودی و يک نفر ديگر هم بود. از روحانيون هنوز 

بودند آقای خمينی به من هم   2ز سياسيونکسی عضو نشده بود و همه ا

  8 «گفتند که عضو شورای انقالب باشم.

نفر  8که تا زمانی که به ايران برگشتيم  اين گفته آقای دکتر يزدی

سياسيون بودند چنان  عضويت شورای انقالب را پذيرفته بودند و همه از 

دکتر  رسد که با روايت آيت اهلل منتظری، مهندس بازرگان، می بنظر

خمينی  تاريخی همخوانی ندارد و  تا قبل از اينکه آقای های  بهشتی و داده

او از پاريس به ايران برگردند، آقايان روحانيون نه تنها در  و همراهان

برعهده  امور نيز  و کارگردانی اند هشورای انقالب بودند، بلکه اکثريت داشت

هسته اوليه شورای  آنان بوده است. بنا به روايت آقای دکتر بهشتی

رفسنجانی و  انقالب از آقايان مطهری، باهنر، موسوی اردبيلی، هاشمی 

نفر انتخاب و به  5بهشتی تشکيل شده است و اعضای ديگر بوسيله اين 

 9.اند شده میآقای خمينی معرفی 

گويد:  آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تشکيل شورای انقالب می

                                                           

، 2282پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، چاپ  -2
  4ـ  5ص 

  25، ص 2262انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم  -1
و تاريخ  122، ص 4و صحيفه نور ج  281درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، ص  -2

   228  جالل الدين مدنی، ص سيد  1معاصر، ج سياسی 
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ   -4

  188  ، ج دوم ، ص 2222، چاپ اول  غالمرضا نجاتی
 همان -5
 همان  -6
از اين عده به جز آقای کتيرائی و تيمسار مسعودی که از دوستان آقای  -2

  عضو نهضت آزادی هستند. مهندس بازرگان بودند، مابقی همه 
، گفتگو با 22، بهمن و اسفند 52مجله ايران فردا، بخش ويژه انقالب، شماره   -8

 14ص  دکتر ابراهيم يزدی، 
 ، مصاحبه با آقای دکتر بهشتی26296، شماره 59تير ماه  22اطالعات،   -9

الشان   ت از سفر پاريس دستور رهبر عظيمدر مراجع مطهری شهيد استاد»

انقالب را مبنی بر تشکيل شورای انقالب آوردند. حضرت امام آقايان 

و  شهيد مطهری و شهيد بهشتی و موسوی اردبيلی و شهيد باهنر 

اينجانب هاشمی رفسنجانی را به عنوان هسته اوليه شورای انقالب تعيين 

 22« شوند. نظر اين پنج نفر اضافه و اجازه دادند که ديگر افراد باتفاق 

جهت عضويت در شورای  22ای را آقای منتظری علی خامنهآقای سيد

مهدوی  سپس آقای  21 کند. انقالب در پاريس به آقای خمينی معرفی می

و عضو شورای  22کنند کنی را اين گروه روحانی به آقای خمينی معرفی می

سحابی، دکتر  ، دکتر شود. همچنين آقايان مهندس بازرگان انقالب می

شيبانی، مهندس عزت اهلل سحابی، سرتيپ مسعودی در همان اوايل و 

  اند. انقالب در آمده قبل از آمدن آقای خمينی به ايران به عضويت شورای 

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

اينکه  بعد از  24ود. عضو شورای جبهه ملی است، مخفی نگاه داشته شده ب

مرحوم طالقانی به دو ابتکارمهم: اقدام به تأسيس شورای انقالب مرکب از 

عاشورای حسينی  و برگزاری راهپيمايی تاسوعا و ها  همه گروهها و دسته

از ترس ايجاد ها  زند، روحانيون شورای انقالب و نهضت آزادی می دست

 دهند. می خمينی اطالع  اين شورای انقالب موازی با شورای انقالب به

دهد  می آقای خمينی از طريق آقای دکتر يزدی به آيت اهلل مطهری اطالع

و وی را به عضويت شورای  که با آيت اهلل طالقانی تماس حاصل کند 

و برای برگزاری تظاهرات با آيت اهلل طالقانی تماس  25انقالب در آورد

طالقانی، روحانيت  آيت اهلل شود و سپس ستاد مشترکی از  می گرفته

شورای انقالب. ن( و جمعيت ايرانی های  مبارز تهران )يعنی همان روحانی

و اين  26کنند می برگزاری آن انتخاب دفاع از آزادی و حقوق بشر برای 

  نويسد: همان راهپيمائی عظيم آرامی است که مرحوم مهندس بازرگان می

حسينی و با دعوت  عای با تقارن روز حقوق بشر و تاسو 29/9/52... در »

جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، مرحوم آيت اهلل طالقانی و 

مشترک منتخب آنان، يک  روحانيت مبارز تهران، و به مديريت ستاد 

 22« راهپيمايی عظيم آرام در شهر تهران برگزار گرديد.

نه تنها آقای خمينی بلکه روحانيت مبارز طرفدار وی نيز مخالف 

يک جبهه : »کند میند. مرحوم بازرگان نقل خت دکتر مصدق بودسرس

های  مشابه با نهضت مقاومت ملی، از گروهها و شخصيت 28اسالمی-ملی 

ارديبهشت ماه  محدود وفادار به مبارزه و آلوده نشده بدستگاه و دربار، در 

تشکيل گرديد و فقط روحانيت مبارز از مشارکت حضوری در  2252

از آقايان که سابقه  نماينده خوداری نموده بود، و يکی جلسات و اعزام 

                                                           

ام . با توجه به تم262، ص 2226دوران مبارزه، هاشمی رفسنجانی، تهران    -22
آقای هاشمی رفسنجانی  اسناد و مدارک و رويدادها بنظر می رسد که اين مطلب 

  در اين مورد خالی از مناقشه است.
برای ديدار با آقای خمينی به پاريس  52آذر  12آقای منتظری در تاريخ  -22

  عزيمت کرد.
  124، ص 1222خاطرات آيت اهلل منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه   -21
  ، مصاحبه با آقای دکتر بهشتی 26296، شماره 59تير ماه  22اطالعات،  -22
، گفتگو با  22، بهمن و اسفند  52مجله ايران فردا، بخش ويژه انقالب، شماره   -24

 مهندس سحابی دکتر ابراهيم يزدی و 
 همان  -25
ران از و برای اطالع بيشتر نگاه کنيد به کتاب پاريس و تحول انقالب اي، همان  -26

  284  ـ  289محمد جعفری، ص  آزادی به استبداد، 
  25، ص 2262انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم   -22
چنين جبهه ملی ـ اسالمی که مرحوم بازرگان از آن سخن به ميان  عمالً  -28
که منظور است، مگر اين از خود بروز نداده  آورد تبلور خارجی نداشته و عملی  می

 .خود وی باشد آن مرحوم از جبهه ملی ـ اسالمی همان نهضت آزادی و دوستان 
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داشت که ترديد ما بدليل طرفداری  می دارد اظهار 2دوستی با دکتر بقائی

مطلقتان به آقای خمينی  بعضی، از شماها از دکتر مصدق و عدم تسليم 

 1« است.

گرچه مرحوم مهندس بازرگان نام روحانی، دوست بقائی از اعضاء 

روحانی به  رسد که آن  می ارز را نبرده است. اما چنين به نظرروحانيت مب

احتمال قوی يکی از آقايان: دکتر بهشتی، هاشمی رفسنجانی، دکتر باهنر 

  و موسوی اردبيلی است. 

شود که از نظر آقای خمينی و هسته اوليه  می با همين مختصر معلوم

  روحانی شورای انقالب، اعضاء شورای انقالب:

  يستی از شورای جبهه ملی باشند.نبا -2 

  نبايستی از طرفداران دکتر مصدق باشند. -1 

نفر روحانی هسته اوليه  5بايستی تابع نظر آقای خمينی و يا آن  -2 

  شورای انقالب باشند.

به سادگی قابل فهم است که شورای انقالبی که آقای خمينی دستور 

داده است، يک شورای  به مرحوم مطهری 52تشکيل آن را در آذر ماه 

امری بوده و هدف از تشکيل آن اين بوده است که به منزله عصای دست  

  روحانی هسته اوليه عمل کند. 5آقای خمينی و آن 

ماه بعد از اينکه به ايران بازگشت به  1هم که حدود  صدر بنیآقای 

گويد:  عضويت شورای انقالب درآمد، در مورد ترکيب شورای انقالب می

را ای  هر حال، آن ترکيب نشان داد که او )يعنی آقای خمينی. ن( عده به»

نباشند. بسياری از  از کسانی که اهل چون و چرا  تعيين کرده بود و عمدتاً

زد تو  می گرفتيم و بعد، آقای خمينی می نشستيم و تصميماتی می موارد

ليم در آنجا همشون تس رفتيم که آنجا بايستيم جلويش،  می دهن شورا.

، صحيح  کردند بگويند کاری که ما کرديم جرأت نمی شوند و اصالً می

 2« است.

بوسيله  4روز بعد از پيروزی انقالب 2يعنی  52بهمن  19در تاريخ 

سيد  روحانی يعنی آقايان محمد جواد باهنر، سيد محمد بهشتی،  5همين 

 علی خامنه ای، سيد عبدالکريم موسوی اردبيلی و علی اکبر هاشمی

را اعالم  جمهوری اسالمی  موجوديت حزب ای  رفسنجانی با انتشار بيانيه

کردند و در بيانيه آن بدون اشاره به جنبش ملی شدن صنعت نفت به 

و علل  کنند  می جنبش مشروطه و جنگل در يکصد ساله اخير اشاره

شکست آنرا فقدان تشکيالتی نيرومند و منسجم معرفی کرده و در اين 

   ويند:گ می راستا

ايجاد تشکيالتی نيرومند و سامان دادن به نيروهای فعال و »...  

تواند حرکت انقالبی ملت را  می ايجاد انسجام و انضباطی آهنين است که

بدرستی تداوم بخشد و جنبش را از خطر انهدام و دستاوردهای آن از  

حزب  خطر غارت دشمن مصون بدارد... با اين تشخيص و تحليل، تأسيس 

جمهوری اسالمی را در جهت هدفهای اعالم شده از سوی رهبر جنبش، 

و اين انگيزه با  کنيم و همه کسانی را که در اين باور  می امام خمينی اعالم

 5« خوانيم. می ما شريکند، به همکاری فرا

  است:ای  در اين بيانيه سه نکته حائز اهميت ويژه
يم برساند، اين حزب با بيانيه چنان تنظيم يافته که غير مستق -2 

                                                           

به نظر من بر دوستان بازرگان و يا کسان ديگری که اطالع دارند آن روحانی   -2
های مفقوده ارتباطی  است که برای گشودن حلقه  دوست بقائی کيست؟ فرض 

  تاريخ کشور خود، وی را معرفی کنند.
  22، ص2262انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم    -1
 284درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، ص    -2
  ، مراجعه کنيد.به همين کتاب بخش مرعوب خمينی کر.   -4
  1و2، ص 22642، شماره 2252بهمن  19کيهان، يکشنبه    -5

اشاره و تأييد آقای خمينی تأسيس شده است. اين مطلب اخير با نکته 
نفر فوق الذکر بعنوان مؤسس حزب جمهوری اسالمی در  5نامه ايکه  سوم 

با مشورت با جنابعالی و »...  :اند ه، به آقای خمينی نوشت   18/22/58تاريخ 
تقيم از شما، با همه جلب موافقت و گرفتن وعده حمايت غير مس

مسئوليت تأسيسحزب جمهوری  گرفتاريها از همان روزهای اول پيروزی، 
آقای هاشمی  15/22/59نامه مورخ  2و بند  6«اسالمی را به عهده گرفتيم

جمهوری اسالمی را با مشورت با شخص  ما حزب  -2»رفسنجانی: 
در  اًمن شخص -جنابعالی و گرفتن قول مساعدت و تأييد غير مستقيم

 2«تأسيس کرديم -باره مذاکره کردم مدرسه علوی با شما در اين 
  همخوانی دارد.

مرحوم آيت اهلل مرتضی مطهری که آقای خمينی وی را مأمور  -1 
در  -تشکيل شورای انقالب کرده بود و وی با کسانيکه قرار بوده است 

 و مصاحبه به عضويت شورای انقالب در آيند، گفتگو و مذاکره -اوايل کار 
يا نظر به  حزب جمهوری اسالمی يا سانسور بوده و  کرد، در تأسيس می

اينکه موافق آنان نبوده، از آن کناره گيری کرده است و دو نامه فوق 
هاشمی  نفر و به ويژه  5متضمن اين نکته است که، همين  8الذکر

رفسنجانی، بدون اطالع و يا موافقت مرحوم مطهری در مورد تأسيس 
  .اند هب با آقای خمينی صحبت کردحز

ص  "یروزيانقالب و پ"کتاب  در یرفسنجان یهاشم یآقاالبته 
که من  یوقت: »ديگو یم مطهریوی حزب جمهور ليمورد تشک ، در125
بروز  یمخالفت یمطهر ديشه م،يبده ليحزب تشک نکهيا یشدم برا یجد

شود  می هاشمیاز اين گفته آقای  «هم نکرد. ینداد، امّا با حزب همکار
استنباط کرد، که مرحوم شهيد مطهری با تشکيل حزب مخالف بوده 

 است.
که مرحوم مطهری با منش و روش  کند میهمه اينها حکايت از اين 

در جهت مخالف آن بوده  حزب و مؤسسين آن هماهنگی ندارد و عمالً
است. به احتمال قوی وی از اين مطلب به موقع مطلع شده است که  

بهشتی و  بنابر توافق با  9،در تهران در منزل فريدون سحابیها  ائیآمريک
گذارند که حکومتی نيرومند با وحدت ارتش و  می قرار آزادی نهضت

مطهری  مرحوم  روحانيان به رهبری بهشتی بوجود آيد و چون احتماالً
مخالف چنين توافقی بوده است، از صحنه حذف شده است. طرفه اينکه 

صحبتی داشته و   صدر بنیاز اينکه وی ترور شود، با آقای  چند روزی قبل

                                                           

 ، تابستان62جانی، سال رفسن عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی  -6
  25ـ  26، ص 2228

  12، ص همان   -2
ـ پيش 2»   کامل نکته سوم و هفتم  دو نامه ذکر شده در متن به قرار زير است:   -8

از پيروزی و بعد از آن و امروز معتقد بوديم و هستيم که نظام اسالمی در ايران 
رد و به همين جهت با دوام ندا تشکيالت مذهبی سياسی  بدون پشتوانه ای از 

حمايت غير مستقيم از شما، با  مشورت با جنابعالی و جلب موافقت و گرفتن وعده 
جمهوری  حزب »روزهای اول پيروزی، مسئوليت تأسيس  همه گرفتاريها در همان 

را بعهده گرفتيم و در ماههای اول موفقيتهای چشمگيری به دست « اسالمی
را با مشورت با شخص جنابعالی و گرفتن « سالمیجمهوری ا حزب »ـ ما 2« آورديم 

مدرسه علوی با شما در اين  در  مساعدت و تأييد غير مستقيم ـ من شخصاً قول 
با توجه به اينکه قانون اساسی ، تعدد احزاب  باره مذاکره کردم ـ تأسيس کرديم و 

مت انقالب و حکو حزب اسالمی قوی برای تداوم  را پذيرفته فکر می کنيم يک 
تأييد  اسالمی ضرورت دارد و جنابعالی هم روزهای اول در تهران و قم مکراً

فراموش کرده باشيد ـ و اکنون اعتبار حزب از نفوذ  ممکن است فعالً  فرموديد ـ 
کمتر شده .  رنگ حمايت از روزهای اول  شما تغذيه می شود ـ غير مستقيم ـ ولی 

ميل داريد ما  يحی بفرمائيد. اگر ميل داريم الاقل در جلسات خصوصی نظر صر
الزم می دانيد که حزب بماند بايد  حزب را کنار بگذاريم، ما را قانع کنيد و اگر 

عمل شود و اگر همين گونه که عمل می فرمائيد مصلحت است ما را  جوری ديگر 
  «.کنيم دوستان حزبی را قانع  قانع کنيد تا ما هم 

  292و  255ی صدر، ص درس تجربه، از ابوالحسن بن   -9
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اظهار داشته که برای ايران  و  صدر بنیرسيده، به آقای  می ناراحت به نظر
که هم انقالب و هم اسالم را  کنم و از اين بيم دارم  می اسالم احساس خطر

 2از بين ببرند و کشور را هم دوباره تحويل آمريکا بدهند. 
 11، ساعت 58ارديبهشت  22آقای مطهری روز سه شنبه  به هر حال

و  1درآمد توسط گروهی بنام فرقان بضرب گلوله از پای  دقيقه ظاهراً 42و 
کم و کيف اين قتل نيز مانند قتلهای ديگر مشخص و معلوم نگرديد. و 

بازجوئی گروه فرقان  بطوريکه نقل شده است مسئول جمع و جور کردن 
حزب جمهوری اسالمی  يکی از اعضای شورای مرکزی به آقای معاديخواه
 2واگذار شده است.

با حذف جنبش ملی شدن صنعت نفت در اين بيانيه غير  -2 
مستقيم به حذف ملييون، جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق و آن خط 

اند. و برای مخالفين داخلی و خارجی دکتر مصدق خط خود را  پرداخته 
شورای انقالب و چگونگی تشکيل آن بعنوان . وضعيت اند هروشن کرد

از ارکان مهم نيروی جانشين رژيم شاه، اگر نه برای همه، حداقل  يکی 
برای کمبلين نهضت آزادی، در همان ابتدای کار مشخص بوده است. در 

زير به چگونگی تشکيل ارکان ديگر نيروی جانشين انقالب: دولت موقت  
   پردازم. می و دادگاههای انقالب

 

  دولت موقت 

نظر به اينکه بوسيله شورای انقالب و آقای خمينی تصميم گرفته 
شده بود که آقای مهندس بازرگان به سمت نخست وزيری دولت موقت 

آقای مهندس  2252بهمن  26منصوب شود، آقای خمينی در تاريخ  
آقای  مأمور تشکيل دولت موقت کرد. بنابه گفته  4بازرگان را طی فرمانی،

حکم  اند هتر عبدالصمد تقی زاده و ديگران که در صحنه حاضر بوددک
سالن بزرگ  دهد که در  می نخست وزيری را احمد آقا به آقای قطب زاده

مدرسه علوی در حضور خبرنگاران، اربابان جرايد و ساير حاضرين در 
نمايد که ناگهان آقای  مراسم معرفی نخست وزير، برای همگان قرائت 

رسد و پيش آقای خمينی رفته، عمامه خود را  می جانی سرهاشمی رفسن
 قطب زاده قرائت کند به زمين در اعتراض به اينکه چرا حکم را بايد آقای 

                                                           

آقای بنی صدر اين مطلب را در جمع ما که در منزل خواهرش گرد آمده بوديم  -2
  کرد. ترور مطهری عنوان  يکی دو سه روز قبل و يا بعد از 

  ، و ساير جرايد کشور 25844، شماره  58ارديبهشت  21اطالعات، چهارشنبه    -1
تحقيق جدی است و بر کسانيکه از آن بهر حال مسئله ترور مطهری در خور    -2

 . اختيار همگان قرار دهند که اطالعات خود را در  اطالعی دارند واجب است 
  متن حکم نخست وزيری بازرگان:  -4

 6/24/2299  
 25/22/52  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  جناب آقای مهندس بازرگان 

ی ناشی از آراء اکثريت بنا به پيشنهاد شورای انقالب بر حسب حق شرعی قانون
تظاهرات وسيع و متعدد  ايران که طی اجتماعات عظيم و  قاطع قريب به اتفاق ملت 

در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که 
اطالعی که از سوابقتان در مبارزات  مقدس اسالم و  به ايمان راسخ شما به مکتب 

بستگی به  جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و  اسالمی و ملی دارم
گروهی خاص مأمور تشکيل دولت موقت می نمايم تا ترتيب اداره امور مملکت و  

درباره تغيير نظام سياسی  رفراندم و رجوع به آراء عمومی ملت  انجام  خصوصاً
مؤسسان از منتخبين مردم جهت  کشور جمهوری اسالمی و تشکيل مجلس 

قانون  انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق  تصويب قانون اساسی، نظام جديد و 
اساسی جديد را بدهند. مقتضی است که اعضای دولت موقت، ارتش و افراد ملت 

همکاری کامل نموده و رعايت انظباط را برای وصول به اهداف  موقت شما  با دولت 
شما و دولت  د نمود. موفقيت خواهن مقدس انقالب و سامان يافتن امور کشور 

   .نمايم تاريخی از خداوند مسئلت میموقت را در اين مرحله حساس 
 روح اهلل الموسوی الخمينی

زند. آقای قطب زاده هم بدون اينکه چيزی بگويد، حکم را به آقای  می
 5شود.  می دهد و از صحنه خارج می هاشمی

ل قضيه که متوجه غيبت خبرنگار روزنامه اطالعات بی خبر از اص
در »  : کند میشود، در گزارش خود اشاره  می قطب زاده در مراسم معارفه

بهمن روز معرفی نخست وزير. ن( از قطب زاده  26جلسه ديروز )يعنی 
نزديکان امام  خبری نبود و کار ترجمه فرانسه را دکتر توسلی يکی از 

 6«عهده دار بود.
هندس بازرگان را در جلسه نخست وزيری آقای م 2سپس فرمان

قرائت کرد و مهندس  8معارفه و در حضور همه، آقای هاشمی رفسنجانی
گان بعنوان نخست وزير انقالب مشغول کار و معرفی وزراء خود گرديد رباز 

بهمن مرحوم   11و بعد از سقوط دولت بختيار و پيروزی قطعی انقالب در 
  را آغاز کرد. کار خود بازرگان در محل نخست وزيری رسماً

در آن دوران مشخص نبود که وی با چه شرايطی پست نخست 
وزيری را پذيرفته است. آقای دکتر يزدی بعد از گذشت بيست و چند 

ای  از انقالب در مورد انتخاب وزراء و شرايط آن در مصاحبه سالی 
پس از اينکه مرحوم مهندس بازرگان دولت را قبول کرد، وزراء »   گويد: می

کرد.  نخست وزير يعنی، آقای مهندس، به شورای انقالب معرفی می را
نمود و هر وزيری را که شورای انقالب  شورای انقالب بررسی و تصويب می 

جانب آقای  گرفت، يک حکم از  کرد دو حکم انتصاب می تصويب می
خمينی و يک حکم هم از جانب آقای مهندس بازرگان بعنوان نخست 

 9« وزير.
کرد، بررسی و  می ينکه شورای انقالب در نقش مجلس عملنظر به ا

اشکال نبود.  تصويب وزراء معرفی شده از جانب نخست وزير، جای ايراد و 
حتی قبل و بعد از تصويب وزراء توسط شورای انقالب، آقای خمينی هم 

بعنوان رهبر انقالب ابراز  اگر نظر ارشادی، مشورتی و يا باالتر از آن را 
بايستی بعد  می باز هم جای ايراد و مناقشه نبود. اما اينکه وزراء نمود، می

انتصاب، يکی از جانب نخست وزير و  از تصويب شورای انقالب دو حکم 
  گرفتند، محل اشکال است. می ديگری از جانب آقای خمينی
گويد: نخست وزير و وزراء هيچکاره و  می قبول اين شرط آشکارا

ت. رهبر مانند پادشاه استبدادی و نه حتی آقای خمينی همه کاره اس
مشروطه نخست وزير و تعدادی وزير در اختيار دارد که بايد مجری  

پس   22اوامرش باشند. در رژيم استبدادی گذشته وضع بدين منوال نبود.
از معرفی وزراء توسط نخست وزير و تصويب مجلس، هيئت دولت به 

وزراء را  بود که احکام  زيررسيد، ولی اين تنها نخست و می حضور شاه
  کرد. صادر می

                                                           

  گفتگو با اينجانب در مورد چگونگی برگزاری مراسم معارفه -5
ستون در حاشيه  1، ص 25228، شماره  52بهمن ماه  22اطالعات، سه شنبه   -6

 .ام خمينیديروز ام مصاحبه 
انشاء اوليه اين فرمان تاريخی از شهيد مطهری است که با تکميل و تصويب   -2

بازرگان نوشته است.  خمينی، وی حکم را برای مهندس  شورای انقالب و آقای 
  28بازرگان، ص  انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی 

آقای بازرگان  آقای رفسنجانی می گويد: در مورد قرائت حکم نخست وزيری -8
در اين زمينه نبود. بعد از  بحثی  در شورای انقالب تعيين تکليف نشده بود و اصال ً

آنکه امام حکم را دادند، ما نمی دانستيم که چه کسی بايد حکم را بخواند يک 
نظرشان اين است که شما حکم را بخوانيد. البته  وقت به من اطالع دادند که امام 

ولی بود. انقالب و پيروزی، هاشمی رفسنجانی، زير نظر اين موضوع خيلی معم
  224، ص 2282هاشمی،  محسن 

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز   -9
  214يزدی ، ص ، گفتگو با دکتر ابراهيم  2281معتمد دزفولی، چاپ 

وزير کاره ای نبود و  سال دولت هويدا، نخست 22در رژيم گذشته و به ويژه    -22
حفظ می شد و احکام وزراء را   می کرد، ولی ظاهر قضيه  در حد يک کارگزار عمل 

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

 اختيارات الزمه رفته است؟ 
چگونگی تشکيل دولت موقت انقالب يعنی قوه مجريه انقالب از 

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

 

 چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب 
در رابطه با چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب اول به سراغ 

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

 
  منتشره در جرايد کشورهای  داده 

دو گروه و در هر گروه چهار نفر از  2252بهمن ماه  22و  16در تاريخ 
تير  امرای ارتش در دادگاههای در بسته و يکی چند ساعته محکوم و 

اسفند ماه  6يکشنبه شدند. مرحوم مهندس بازرگان نخست وزير  2باران
مطلع ها  روزنامه از طريق ها  گفت: از اعدام ژنرالای  ، در مصاحبه52

 1شدم.
طی احکامی جداگانه  9/21/52و  5/21/52آقای خمينی در تاريخ 

را به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقالب و  2به ترتيب آقای خلخالی
تن  2کرد. سپس را به سمت دادستان کل انقالب منصوب  4 مهدی هادوی 

باران  تير  52اسفند ماه  24ديگر در همان نوع دادگاهها محکوم و در 
نفره ديگر از عمال رژيم گذشته، نيمه  21متعاقب آن يک گروه  5گرديدند.

های  ماشين اعدام در هر حال،  6تير باران شدند. 52اسفند ماه  12شب 
براه افتاده بود و  ابرق آسا در دادگاههای در بسته در تهران و شهرستانه

اشخاص ديگر ، سازمانهای  و بازرگان ،  صدر بنیبا وجود اعتراض آقايان 
آقای خمينی در پاسخ به اعتراض  به اين اعدام ها،  NGO حقوق بشر و 

 دژخيمان را کنند که شما چرا  می چرا به ما اشکال»کنندگان گفت: 
يم و بايد فقط هويت دان می کشيد؟ ما در عين حال که اينها را مجرم می

شد کشت. نصيری  آنها ثابت بشود و بايد آنها را همين که هويتتشان ثابت 
همين که هويتش ثابت شد که نصيری است بايد کشت معذالک او را چند 

را ثابت کردند و او را  روزی نگه داشتند محاکمه کردند و اقرارات او 
رم را بايد کشت برای که مج کند میکشتند. آيا جامعه حقوق بشر تصور ن

 2« حقوق بشر؟
آقای مهندس بازرگان ودکتر يزدی معاون نخست وزير در امور 

که از  8در قم با آقای خمينی ديدار کردند 52اسفند  14انقالب در تاريخ 
جمله مسائل مطرح شده در اين ديدار: نحوه کار دادگاههای انقالب بود که  

ور تجديد نظر در کار بدرخواست نخست وزير، آقای خمينی دست
  :ا صادر کرددادگاهها و توقف محاکمات تا تهيه آئين نامه و نحوه کار آنر 

نظر به اينکه تسريع در محاکمات و ، بسم اهلل الرحمان الرحيم»
اجرای احکام درباره جنايتکاران فی الجمله منتفی شده است، الزم است 

می و دولت انقالب شورای انقالب اسال از اين پس محاکمات زير نظر 
                                                           

بهمن  22فوق العاده و اطالعات، دوشنبه  52بهمن  12اطالعات و کيهان، جمعه  -2
52  

   22646شماره 52اسفند ماه   6اطالعات و کيهان، يکشنبه    -1
   192و  192خاطرات خلخالی، ص    -2
  212، ص 2262 های آقای خمينی، ج پنجم، بهمنصحيفه نور، مجموعه رهنمود   -4
   25822، شماره 52اسفند ماه 24اطالعات، دوشنبه    -5
   25822، شماره 52اسفند ماه 11اطالعات،    -6
، 2262م ، چاپ صحيفه نور، مجموعه رهنمودهای آقای خمينی ، ج پنج   -2

 126، ص 21/2/2258  سخنرانی مورخ 
  2، ص 25822، شماره 52اسفند ماه  16اطالعات، سه شنبه    -8

اسالمی صورت گيرد و به همين منظور دستور داده شده است که شورای 
جديدی تنظيم و تصويب نمايد، از اين رو الزم  انقالب اسالمی آئين نامه 

است دادگاه مرکزی تهران از اين تاريخ تا تصويب آئين نامه جديد 
بازپرسی و و دادگاههای شهرستانها به کار  محاکمات را متوقف کند 

محکمه ادامه دهند ولی اجرای احکام اين دادگاهها از اين پس موقوف به 
بود که طبق آئين نامه جديد صورت خواهد  تأييد دادگاه مرکزی خواهد 

گرفت. تذکر اين نکته بجاست که تمامی دادگاههای انقالب به جز 
قبيل  حق هيچگونه دخالت در امور ديگر از رسيدگی به جرائم ضد انقالبی 

شود را ندارد زيرا دادگاههای فوق  می دزدی و ساير اموری که موجب حد
فقط مربوط به رسيدگی به امور ضد انقالبی در حال  العاده انقالب اسالمی 

 9«روح اهلل خمينی.. باشد می حاضر در دوران رژيم اختناق
در  52اسفند ماه  18آقای امير انتظام سخنگوی دولت در تاريخ 

اين آئين نامه را هيئت دولت »ن نامه دادگاههای انقالب گفت: مورد آئي
تصويب خواهد کرد و برای اجراء در شورای انقالب و نيز در مرحله  تهيه و 

، کند می نهايی بايد تصويب شود... اين آئين نامه نحوه محاکمه را مشخص 
شرايط و مواردی را که بايد در محاکمه منظور شود از نظر وجود هيئت 

در برخواهد داشت  نصفه، وکيل مدافع و يا تجديد نظر در رأی صادره را م
و کليه محاکمات علنی خواهند بود و دادستان و دادگاه انقالب نيز بر 

تهيه است تعيين خواهد  اساس طرح جديد محاکمات انقالبی که در دست 
 22تا  5شد. تهيه آئين نامه محاکمات انقالبی نيز در چند روز آينده بين 

 22«يابد. می فروردين ماه پايان
گويد، درآئين نامه دادگاههای انقالب  می اگرچه سخنگوی دولت

رأی، درآن ملحوظ شده  هيئت منصفه، وکيل مدافع و يا تجديد نظردر
  اما آنچه که به تصويب شورای انقالب رسيده، فاقد موارد فوق است. است، 

دادگهای های  ره اعدامدر با 58فروردين  9اعالميه دولت در تاريخ 
با توجه به فجايع و کشتارهای »انقالب و آئين نامه جديد اشعار دارد: 

وحشيانه وحشتناک که غالب اعدام شدگان درباره مردم آزاديخواه و  
سياسی  از يکطرف و خرابی که انقالبهای  اند هشرافتمند ايرانی مرتکب شد

ف ديگر آنچه در ايران و اجتماعی ديگر دنيا بدنبال داشته است از طر
که بدستور امام  باشد. ... اينک  می جريان دارد قابل اغماض و بسيار ناچيز

عمليات دادگهای انقالب متوقف گرديده است، اميدواريم بر طبق آئين 
رسد و  می شورای انقالب که از طرف دولت تهيه شده و به تصويب ای  نامه

حيح شرايط بازداشت و با رعايت کامل و موازين شرعی و حقوقی ص
 22«گردد. بازپرسی و محاکمه بنحو مطلوب انجام 

                                                           

  8، ص همان   -9
  2، ص 25821، شماره 52اسفند ماه  18اطالعات، دوشنبه    -22
، متن کامل اطالعيه 2، ص 25822، شماره 58فروردين  9 اطالعات، پنجشنبه  -22

  زير است:  دولت به شرح
اسفند ماه  12در مورد بازداشتها و کيفرها و اعدامهائی که از تاريخ شروع تا » 

ايام اخير در تهران و  خطا کاران دوران استبداد و  نسبت به خيانتکاران و  2252
ناحيه هموطنان يا از  شهرستانها وقوع يافته و مراجعات و اعتراضات مکرر از 

حقوق بشر و عفو بين المللی و صليب سرخ به  داران عالقمندان به ايران و طرف
يا  اند هعمل آمده و خواهان تخفيف و مجازات و ترحم و تأخير شد دولت به 

علنی و بدون وکيل مدافع و شاهد و  محاکمات را به لحاظ غير و شيوه ها اعدام
 توضيحاً  و  اند هتماشاچی بودن خالف اصول انسانيت و مقررات حقوق بشر دانست

با توجه به فجايع و کشتارهای وحشيانه ووحشتناک که اغلب   اشعار می دارد.
يک  از  اند هايرانی مرتکب شد اعدام شدگان در باره مردم آزاديخواه و شرافتمند 

ديگر  طرف و ميزان قتل و خونريزی و خرابکاری که انقالبهای سياسی و اجتماعی 
ريان دارد قابل اغماض و ايران ج ه در دنيا بدنبال داشته است از طرف ديگر، آنچ

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

صحيح شرايط  رسد و با رعايت کامل و موازين شرعی و حقوقی  شورای انقالب می
  « احکام به نحو مطلوب انجام گردد. داشت و باز پرسی و محاکمه و اجرای باز
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سرانجام آئين نامه تشکيل و نحوه رسيدگی دادگاههای انقالب که 

تاريخ  شورای انقالب تصويب گرديد، در  58فروردين  21در جلسه مورخ 

اطالعات و کيهان انتشار های  در روزنامه 58فروردين ماه  26پنجشنبه 

است، نحوه کار  تبصره  25ماده و  24. اين آئين نامه که شامل پيدا کرد

  و به شرح زير است: 2دادگاههای انقالب و دادسراها را در برمی گيرد
 

 بسم اهلل المنتقم الجبار
 

 دادگاههای انقالب اسالمی و طرز تشکيل آنها -الف

بمنظور رسيدگی به جرائم ضد مردم و ضد انقالب از قبيل  -2ماده 

ام به اعدام و شکنجه و حبس مردم بی گناه ايران يا دخالت مؤثر در اقد

آنها به منظور تحکيم نفوذ بيگانگان و رژيم ننگين پهلوی و ايفای نقش  

اقتصاد  اصلی و عمده در غارت و حيف و ميل بيت المال و برهم زدن 

کشور و اقدام به حمله مسلحانه يا قتل و جرح يا حبس مردم در دوران 

تجاوز به عنف نسبت  يا داشتن روابط ضد ملی با بيگانگان و هرگونه  حاضر

به نواميس مردم در حوزه هر دادسری انقالب اسالمی يک دادگاه انقالب 

متعدد خواهد های  لزوم شعبه شود. دادگاه در صورت  می اسالمی تشکيل

با رئيس شعبه اول ها  داشت، در اينصورت ارجاع پرونده به ساير شعبه

  .است

دادگاههای انقالب به پيشنهاد شورای انقالب و تصويب  -1ماده 

يابد و با تصويب معظم له  می رهبر انقالب امام مدظله العالی تشکيل

  می شود. منحل 

عضو علی البدل  1دادگاهها مرکب از سه عضو اصلی و  -2ماده 

  خواهند بود اعضای اصلی عبارتند از:

د شورای انقالب اسالمی و يک قاضی شرعی به پيشنها -الف 

  تصويب امام مدظله.

  يک حقوقدان به انتخاب قاضی شرع. -ب 

يک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضيات انقالب اسالمی و  -ج 

  دارای عدالت با تعيين شورای انقالب.

اعضای علی البدل از ميان اشخاص واجد شرايط صالحيت  -2تبصره 

شروع  ند شد و دادگاه با تعيين اعضای اصلی در ماده سه انتخاب خواه

  بکار خواهد کرد.

هيچ يک از اعضای دادگاه نبايد کمتر از سی سال داشته  - 1تبصره 

  باشند.

يک نفر از طرف دولت بايد در دادگاه حضور پيدا کند.  -2تبصره 

  عدم حضور نماينده دولت پس از اطالع مانع تشکيل دادگاه نخواهد شد.

  ياست دادگاه بر عهده قاضی شرع است.ر -4ماده

  کيفر خواست بايد قبل از تشکيل دادگاه به متهم ابالغ شود. -5ماده

ـ گواهان و مطلعان و کارشناسان در صورتيکه حضورشان در 6ماده 

می  اگر حضور بهم نرسانند جلب  شوند و  می دادگاه الزم باشد احضار

  گردند.

اينکه رئيس دادگاه سری بودن ـ دادگاه علنی است مگر 2تبصره 

  آنرا ضروری تشخيص دهد.

ـ احکام دادگاه حضوری محسوب است مگر وقتی که متهم 1تبصره 

ای  جلسات دادگاه حاضر نشود و اليحه  در هيچيک از مراحل تحقيق و در 

  نيز نفرستد که در اين صورت حکم غيابی صادر خواهد شد.

ام دادن محاکمه قرار بازداشت تواند برای انج می ـ دادگاه 2تبصره 

  متهم را صادر کند. 

                                                           

 1، ص 25811، شماره  58ين ماه فرورد 26اطالعات، پنجشنبه    -2

کثير های  ـ مفاد حکم غيابی بوسيله درج در يکی از روزنامه 2ماده 

ظرف  تواند  می گردد. محکوم عليه غايب  می االنتشار به محکوم عليه ابالغ

به  ده روز به حکم غيابی اعتراض نمايد. حکمی که پس از رسيدگی 

  طعی و الزم االجراء است. اعتراض صادر گردد ق

ـ رسيدگی به اعتراض محکوم عليه غايب در دادگاه صادر 2تبصره 

  کننده رأی غيابی به عمل خواهد آمد.

ـ پس از قرائت کيفر خواست و استماع مدافعات متهم  8ماده 

آورد.  می الزم بداند بعمل دادگاه که هر تحقيق را برای ثبوت شرعی 

مشهود گرديد به دستور رئيس دادگاه پرونده به  در پرونده نقص چنانچه 

می شود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق  دادسرا اعاده 

 کند میرأی مبادرت  موازين اسالم حسب تشخيص قاضی شرع به صدور  

  و رأی قاضی شرع در اين موضوع قاطع است.

اص، ـ مجازاتها طبق حدود شرع اسالم و شامل اعدام، قص9ماده 

  حبس، ضبط اموال و .... خواهد بود.

ـ در مورد ضبط اموال تأديه نفقه قانونی اشخاص واجب  2تبصره 

  دادگاه با دولت خواهد بود. النفقه محکوم عليه به تشخيص 

ـ جهات رد قضات دادگاهها و دادسراها رفع صالحيتهای 22ماده 

  باشد. می ذکر شده در اين آئين نامه

دادگاهها و دادسراهای انقالب ماداميکه رسيدگی  ـ صالحيت22ماده 

نيافته  مذکور در ماده يک خاتمه  به اتهامات و جرائم متهمين و مجرمين 

  بقوت خود باقی است.

 
  ب ـ دادسراهای انقالب اسالمی 

ـ در سراسر کشور برای رسيدگی و تعقيب جرائم ضد انقالب 21ماده 

المی و در هر شهرستان که کل انقالب اس و ضد مردم يک دادسرای 

 تشکيل دادستان کل انقالب اسالمی الزم بداند نيز يک دادسرای انقالب  

  گردد. می

ـ هر دادسرای انقالب اسالمی يک دادستان و تعداد کافی 22ماده 

 دادستانهای انقالب بازپرس و داديار خواهد داشت. دادستان کل و 

  معاون و کارمند دفتری داشته باشند.ازه الزم قائم مقام و اند هتوانند ب  می

تواند وظيفه دادستان انقالب تهران را  می تبصره ـ دادستان انقالب

  نيز بر عهده گيرد.

ـ دادسراهای انقالب کشور تحت تعليمات و نظارت دادستان 24ماده 

شهرستانها  دفتری دادسراهای انقالب  کل انقالب و کليه اعضای قضايی و 

  انقالب همان شهرستان انجام وظيفه خواهد کرد. زير نظر دادستان

ـ دادستان دادگاه انقالب به پيشنهاد شورای انقالب و 25ماده 

توسط بازپرسان با  گردد. بازپرسی  می تصويب رهبر انقالب تعيين

  دادسراهای انقالب وزير نظر دادستان آمد. دادياران 

و تأييد  اعضای قضايی دادستان کل انقالب توسط دادستان کل

  می شوند. رئيس شعبه اول دادگاه انقالب تهران منصوب 

عزل و نصب کارمندان قضايی و دفتری هر شهرستان با دادستان 

عزل  نظر دادستان کل انقالب در  انقالب همان شهرستان است. با اين همه 

  و نصب آنان قاطع است. 

د شهرستان تواند بنابه اقتضاء چن می ـ دادستان کل انقالب26ماده 

  را در حوزه يک دادسرای انقالب قرار دهد.

ـ اعضای قضايی دادستان کل و دادسرای انقالب از بين 22ماده 

مؤمن به انقالب اسالمی  حقوقدانان و قضات و ساير افراد مسلمان و 

  انتخاب خواهند شد. 

شود که از حوزه آن مرتکب  می ـ متهم در دادسرايی تعقيب28ماده 
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در  حوزه مرتکب جرم شده باشد  اشد و در صورتيکه در چند جرم شده ب

داسرائی که مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقيب قرار 

  خواهد گرفت. 

تبصره ـ در صورتيکه محل وقوع جرم تعقيب مجرم محذوری 

دانست متهم را مورد  تواند هر جا صالح  می داشته باشد دادستان کل

  د.قرار ده تعقيب 

تشخيص مهمترين جرم با دادگاهی است که متهم در حوزه آن 

که ای  باشند متهم در حوزه توقيف شده است و اگر جرمها از يک درجه 

  آنجا توقيف شده است محاکمه خواهد شد. در 

ـ احاله رسيدگی در هر مرحله مجاز و منوط به نظر قاضی 29ماده 

  شرع است.

و در صورت اقتضاء با حضور  را راساًـ بازپرس وظيفه تحقيق 12ماده 

برائت متهم  را در مورد مجرميت يا  داديار انجام خواهد داد و نظر خود 

رساند تا در صورت موافقت دادستان با مجرميت متهم  می بنظر دادستان

  از طرف او ادعانامه صادر شود. 

تبصره ـ در رفع اختالف بين نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه 

  ع است.متب

ـ بازپرس هر تحقيقی را برای کشف حقيقت الزم بداند در 12ماده 

جلب  احضار و در صورت مقتضی  تواند  می هرجا و هر کس را که الزم بداند

  کند.

ـ تحقيقات غير علنی است و اوقات تعطيل مانع ادامه 11ماده 

  تحقيق  نمی باشد.

ئين نامه از قبيل مربوط به اجرای اين آهای  ـ کليه هزينه12ماده 

  پرداخت خواهد شد. اجرت کار شناسان و غيره از صندوق دولت 

ـ در مرحله تحقيق اخذ هر گونه تأمين با بازپرس و 14ماده 

  دادستان است.

ـ قرار بازداشت که هميشه از اختيارات بازپرس است بايد  15ماده 

اختالف  مورد دادستان در اين  به نظر دادستان برسد و اگر بين بازپرس و 

  رأی  پيدا شود نظر دادگاه رافع اختالف است.

ـ کسانيکه با اخذ تأمين بايد آزاد شوند الزم است با نظر 16ماده 

  قاضی شرع باشد.

تواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقيف  می ـ بازپرس12ماده 

را مادی و سهام متعلق به او  کليه اموال و دارائی متهم حتی امتيازات 

  صادر کند. اجرای قرار بعهده دادستان است. 

  باشد. می ـ دادستان دارای کليه اختيارات بازپرسی نيز18ماده 

تبصره ـ در صورتيکه بازپرس احراز کند، متهم اموالی را که من غير 

به  فرزندان خود واگذار کرده يا  حق تحصيل نموده است به همسر و يا 

ير اشخاص حقيقی يا حقوقی انتقال داده است طور سوری يا با تبانی به سا

  دستور توقيف آنرا خواهد داد.  

ـ دادسرا )دادستان يا بازپرس( متهمی را که مخفی شده 19ماده 

کثيراالنتشار و های  روزنامه است يا فرار کرده باشد يکبار بوسيله يکی از 

ت مهل  گروهی احضار خواهد کرد.های  هنگام ضرورت از طريق رسانه 

برند  می بسر معرفی پس از اين اعالم برای متهمينی که در خارج از کشور 

  يک ماه است.

انقالب، پاسداران انقالب، نيروهای مسلح، های  ـ کليه کميته22ماده 

ها و اشخاص حقيقی و حقوقی  مراجع انتظامی کشوری، شهرداری 

ای انقالب مکلفند دستورهای دادستان انقالب، بازپرس، داديارو دادسراه 

توبيخ و در   با سرعت اجرا کنند واال از طرف دادستان کل انقالب کتباً را 

  می شوند. صورت تکرار در دادگاه انقالب محاکمه 

انقالب بدون اجازه کتبی های  ـ پاسداران انقالب و کميته22ماده 

همچنين حق ندارند بدون  دادستان حق دستگيری هيچکس را ندارند و 

ی دادستان انقالب به خانه کسی وارد شوند يا مال کسی را کتب ۂاجاز 

از  در صورت تخلف از اين ماده به دستور دادستان انقالب  توقيف نمايند و 

کسی و اگر عمل آنها  سازمانهای انقالب بکلی برکنار خواهند شد و اگر 

  جرم محسوب شود از طرف دادسرای انقالب تعقيب خواهند شد.

د مذکور در اين ماده فرقی ميان کارکنان دولت و تبصره يک ـ موار

  غير آنها نيست.

ـ در مواردی که خوف فرارمتهم باشد و شخص مورد اتهام 1تبصره 

سهل انگاری در دستگيری او  از اشخاصی باشد که هيچ نحو مسامحه و 

توانند با شناخت قطعی متهم را  می 22صالح نيست نامبردگان در ماده  

  ستگير نمايند.اجازه د بدون 

ـ احکام بايد بطريق مقتضی به محکوم عليه ابالغ شود و 21ماده 

خواهد کرد. اجرای حکم حتی  دادستان انقالب دستور اجرای آنرا صادر 

  المقدور بايد در محل وقوع جرم باشد. 

تبصره ـ احکام صادره از طرف دادگاهها بايد ظرف بيست و چهار 

دادگاه  دادستان اجرا شود و اال رئيس  ق ساعت پس از صدور حکم از طري

  دستور اجرای حکم را صادر خواهد نمود. شخصاً

ـ احکامی که از محاکم انقالب قبل از تصويب اين آئين نامه 22ماده 

  صادر گرديده بالفاصله اجرا خواهد شد.

 25)سی و چهار( ماده و  24ـ اين اليحه قانونی مشتمل بر 24ماده 

در  از تصويب شورای انقالب اسالمی و يکبار آگهی  تبصره است که پس

های  کثيراالنتشار مرکز و اعالم بوسيله ساير رسانههای  يکی از روزنامه

  گروهی قابل اجرا خواهد بود. 

تصويب گرديد.  شورا ی انقالب رسماً 21/2/2258در جلسه مورخ 

 «رئيس شورا

   

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

باشند. در  می نامحدودی نيز فعال مايشاء هستند، دارای اختيارات 

نيستند و بايد در نهايت ای  دادگاهها و دادسراها ديگران چندان کاره 

  قضات و دادستان کل باشند. مجری اوامر 

طبق سلسله مراتب، قدرت اصلی در دست آقای خمينی است  ثانياً

دادگاهها در واقع بازوی  و دادستان کل است و که منصوب کننده قضات 

آيند. شورای انقالب که تصويب  می اوامر آقای خمينی به حساب اجرائی  

دادستان کل به آقای  کننده اين آئين نامه و پيشنهاد کننده قضات و 

خمينی است، در حقيقت آن پنج روحانی شورای انقالب که همان  

ند، در پشت اين قدرت سنگر جمهوری اسالمی هست مؤسسين حزب 

خمينی  اند. گرچه اينها در ظاهر خود را مقلدين و شاگردان آقای  گرفته 

در چمبره قدرتی است که اينان  کنند، اما آقای خمينی متقابالً می وانمود

 که شود  می آشکار 62بويژه در سال  عاملين آن هستند و مطلب اخير  

پنج  گردد که آن  می اوامر قدرتی آقای خمينی اسير قدرت تنيده و مجری

نفر نمايندگی آنرا در اختيار دارند. کمی دورتر به توضيح اين مطلب باز  

  خواهم گشت.

که دولت موقت تهيه و تصويب کرده ای  اين بود کم و کيف آئين نامه

معاون  آقای عباس امير انتظام  و به تصويب شورای انقالب رسيده است. 

در  58فروردين  12دولت در تاريخ سه شنبه نخست وزير و سخنگوی

مورد جنايتکاران  مصاحبه مطبوعاتی خود در مورد دادگاههای انقالب در  

جرائم جنايتکاران و مفسدين رژيم  رسيدگی به »و مفسدين گفت: 

کند و زمان کار   می گذشته در صالحيت دادگاه انقالب است که رسيدگی
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حدود يکسال بايد باشد و آنگاه  قاعدتاً اين دادگاهها البته محدود است و 

وزارت دادگستری در ايران  و البته  گردد  می کارها به مسير عادی خود بر

و در مورد  .صد در صد با وزارت دادگستری گذشته متفاوت خواهد بود

در آئين نامه گفته شده که نماينده   دخالت دولت در کار دادگاهها گفت:  

دادگاه شرکت بکند يا نکند و دادگاه  جلسات دولت مختار است که در 

 2«دهند. می کارهای خودشان را انجام مستقل هستند و بصورت مستقل 
 

 آقای دکتر يزدی و چگونگی تشکيل دادگاه انقالب 

در امور انقالب در مورد  آقای دکتر يزدی معاون نخست وزير 

دادگاه »  :ندک میسال نقل  12بعد از  چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب 

انقالب را دولت تشکيل داد. من بعنوان معاون نخست وزير در امور انقالب 

انقالب شده، مثل   پيش آقای خمينی و گفتم آقا رفتم  .طرحش را دادم

 که را مردم پر از کينه و نفرت است و هر های  همه انقالبهای دنيا سينه

ازه داده شود که هر اج خواهند بکشند. اگر در اين مقطع  می گيرند، می

هيچکس نمی تواند جلويش را بگيرد... آقای  کسی، هر کسی را بکشد ... 

و آئين نامه بنويسيد.  خمينی اين حرف را پذيرفت و گفت بنشينيد 

ايشان، فقط يک شرط کرد، گفت حکم را حاکم شرع بدهد، من قبول  

حاکم شرع را  نامه، طبق اين آئين  کردم که آئين نامه نوشته شود ... بر 

. اما دادستان را کند میو حاکم شرع رأی را اعالم  کند میامام تعيين 

 و به دادگاه کند میتنظيم  را دادستان ها  ، پروندهکند میدولت تعيين  

نمايد. اما بعد، اين نظم  می صادر و حکم  کند میدهد، دادگاه رسيدگی  می

  1 «بهم خورد.

تشکيل دادگاههای انقالب  آقای دکتر يزدی در مورد چگونگی

حقيقتی را به زبان آورده است که دادگاههای انقالب را دولت موقت 

  داد اما تا رفت بجنبد، از دستش بيرون آوردند. تشکيل  

بفرض صحت که آقای خمينی پذيرفته باشد که دادستان کل  ـ2 

دادگاه انقالب است و نه  انقالب را دولت موقت تعيين بکند، باز اصل 

 دادستان زيرا بازپرسها و دادياران که زير نظر دادستان انجام وظيفه 

قاضی  دارند و  می تکميل پرونده، آنرا به دادگاه ارسال کنند، پس از  می

برای پرونده  دادگاه است که پس از مطالعه پرونده و تشکيل دادگاه، 

کم آن ح ارجاعی و متهم و استماع داليل طرفين و اثبات جرم و يا رد 

  .کند میرا صادر  مجرميت و يا تبرئه متهم 

ـ در بيان آقای دکتر يزدی در مورد چگونگی تشکيل دادگاههای 1 

انقالبی نقش های  در رژيم انقالب و آئين نامه آن، شورای انقالب که 

قانونگزار، نظارت و در مواردی انتصابات مقامات را عهده دارد ناديده  

  است. گرفته شده 

پيش آقای خمينی رفتم و گفتم : »کند میی دکتر يزدی نقل ـ آقا2 

مردم پر از کينه و نفرت  آقا انقالب شده مثل همه انقالبهای دنيا سينه 

در اينکه در همه  اوالً« خواهند بکشند... می گيرند، می و هرکه را است 

دنيا پس از پيروزی کشت و کشتار شده واقعيت ندارد. در  انقالبهای 

از پيروزی  چه کشت و  کوبا، نيکاراگوئه، آفريقای جنوبی و ... بعد انقالب  

گويد اگر به   می کشتاری شد؟ تجربه آفريقای جنوبی در اين رابطه به ما

 کشتار همين کار در ايران شده بود سرنوشت ما غير از اين  جای کشت و 

مثل ساير  وقتی شما قبول داريد که اين انقالب هم  . ثانياًشد می

از پيروزی  نقالبهاست آيا از خود نپرسيده ايد که آن حرفهای پيش ا

ظلم  انقالب اسالمی که در اسالم عدالت اساس کار است و به احدی 
                                                           

  ، و کيهان همين روز25812، شماره  58فروردين ماه  11اطالعات، چهارشنبه   -2
ندس فرامرز سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مه  -1

  242يزدی، ص ، گفتگو با دکتر ابراهيم 2281  معتمد دزفولی، چاپ 

نخواهد شد، و در نزد قاضی، حاکم و يک فرد عادی برابر است و ... همه 

 بود؟ قدرت  آن حرفها خارج از اعتقاد و برابری بدست گرفتن 

ايستادند و از  می با هم و بويژه دست اندرکاران اوليه اگر همه ثالثاً

کار  می کردند و ضابطه اساس  تشکيل دادگاه انقالب انحصاری جلوگيری 

 2،قدرت گرفت نه کوشش در ايجاد ارگانهای جديد برای تصاحب  می قرار

اگر آقای خمينی  کشت؟ و حتی  گرفت می چگونه هر کس، هر کسی را می

  يافت؟  می بود، چگونه امکان عمل  هم مايل به کشتار

به نظر من همين که شما و دولت موقت پذيرفتيد که دادگاهی خارج 

کجراهه رفته ايد. مگر چه  از چهار چوب دادگستری تشکيل شود، به 

که در داگستری شعباتی فوق العاده از دادگاه و  شد نمیعيبی داشت و  

  اين امور ترتيب داد؟ قضات ويژه، برای رسيدگی به دادسراها با 

اگر آقای خمينی هم پيشنهاد تشکيل دادگاه انقالب را خارج از 

پذيرفتيد، باز هم کار   می کرد و شما آنرا می چهارچوب دادگستری

بود. حال چه رسد که خود شما خارج از چهارچوب دادگستری،  اشتباهی 

بر تشکيل تشکيل داده و به آقای خمينی پيشنهاد کرده  دادگاه انقالب 

  صحه بگذارد. آن 

البته ازجانب بعضی از مصلحين به آقای خمينی پيشنهاد شده بود 

گروههای  اعالم کند. اما  که مثل پيامبر به هنگام ورود به مکه عفو عمومی 

قدرتمدار که به غير از آزادی، قبضه کردن قدرت را هدف قرار داده  

افتادن ماشينهای  و به راه استار ضربتی عمل کردن دادگاهها  بودند، خو

 اينگونه دادگاهها آماده سريع اعدام بودند، زمينه را برای بقا و تثبيت 

گرفتار همان سرنوشت  کردند، غافل از اينکه در مراحل بعدی، خود  می

  خواهند شد.

 
 تضعيف دولت بازرگان

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

برند و   می اشغال سفارت آمريکا نام وی را گروگان گيری و  شکست دولت

بعضی از مغرضين، يا نا آگاهان از وقايع و مسائل آن دوران و يا ساده 

تضعيف و يا  و روزنامه انقالب اسالمی را موجب  صدر بنیلوحان آقای  

جهت تنوير افکارعمومی و  کنند.  می شکست دولت موقت قلمداد

بخش  شود در دو  می رابطه با مسئله فوق کوشش نسلهای آينده، در

  توضيح آن بپردازم. جداگانه به 

و روزنامه انقالب اسالمی موجب تضعيف يا  صدر بنیـ آيا آقای 2 

  شکست دولت موقت شده است؟

گويد و از نظر وی چه  می ـ آقای مهندس بازرگان در اين رابطه چه1 

و موجب  اند هقت گذاشتدولت مو گروه و يا کسانی چوب الی چرخ 

 ؟اند هشکست، استعفاء، تضعيف و يا هر چه بناميم شد 
 

 و تضعيف دولت بازرگان و روزنامه انقالب اسالمی  صدر بنیآقای  
و يا روزنامه انقالب اسالمی را موجب  صدر بنیکسانی که آقای  

در  رسد که  می می کنند، به نظر تضعيف و يا شکست دولت موقت قلمداد 

ساده دموکراسی مشکل دارند. اگر اينها قبول دارند که دمکراسی و  فهم

خودشان را هم   آزادی يعنی اينکه موافق و مخالف هر دو باشند و نظرات  

 ابراز دارند و اگر دولتی و از جمله دولت موقت با مخالفت سياسی سقوط

د موجوهای  دموکراسی دموکراسی است. و آيا در  کرده باشد که اين عين 

نظرات خود را  تجربه شده غير از اين است که موافق و مخالف برنامه و 

با اقبال جامعه و افکار عمومی  دهند و به رأی اکثريت مردم و  می ارائه
                                                           

برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی    -2
  415ـ  419ص  بخش ارگانهای جديدالتأسيس،  به استبداد، محمد جعفری، 
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گيرد؟ اگر مسئله  می دولت ديگری جای او را رود و  می دولتی کنار

بدينگونه بود، که اين  آن شکست دولت موقت، استعفاء و يا سقوط 

  صيل حاصل بود و ما به دموکراسی و مردم ساالری رسيده بوديم.تح

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

موقت  اسالمی موجب سقوط دولت  يا روزنامه انقالب  صدر بنیآقای 

و  پرسم مرحوم بازرگان چه عملی را خواست و يا شروع کرد،  می ،اند هشد

و با آن مخالفت  و روزنامه انقالب اسالمی کمک نکردند  رصد بنیآقای 

اگر در زمينه آزاديها و استقالل کسی آمد و گفت که شما با فالن  کردند؟ 

کرديد، حق با  دولت موقت مخالفت  حرکت آزاديخواهانه و استقالل طلبانه 

 اوست و من به سهم خود ازدولت بازرگان و شخص وی و همه ملت ايران

   کنم.  می یعذرخواه

در دموکراسی و آزادی اختالف عقيده سياسی محترم است. ما از 

فهم  از پيروزی انقالب به زعم و  ابتدا با تدارک بازگشت به استبداد، بعد 

 کرديم: می باشد مخالفت می خود که همه اسناد آن موجود

 ـ با تشکيل دادگاهای انقالب و اعدامهای برق آسا مخالفت

  کرديم. می

  کرديم. می باهرج و مرج و مراکز تعدد قدرت مخالفتـ 

  کرديم. می و انواع آن مخالفتها   ـ با شکنجه و زندان

  کرديم. می ـ با سلب آزاديهای فردی و اجتماعی مخالفت

استبداد های  ـ با خلق و تأسيس ارگانهای جديدالوالده بعنوان پايه

  کرديم.  می جديد و استقرار ديکتاتوری مخالفت

ـ در زمينه دخالتهای بی مورد آقای خمينی و دستگاه روحانيت 

  کرديم.  می مخالفت

اگر اينها موجب تضعيف دولت موقت و يا سقوط آن شده است حق 

  با آنها است. 

و  صدر بنیمردم آقای دهم که غالباً به جاست اين نکته را تذکر 

مستحضرند  همه دانند. همانگونه که  می روزنامه انقالب اسالمی را يکی

و همکارانش و به نام ايشان  صدر بنیروزنامه با همت و کوشش آقای  

کرد  می کار صدر بنی مستقل از آقای  تأسيس شد، اما هر کسی در روزنامه 

داشت و به غير از مقاالتی که  می و نظرات درست و يا غلط خود را ابراز

مسئوليت روزنامه بود و مابقی مطالب به  ، اند هنوشت شخصاً صدر بنیآقای  

از  همصدر بنیاستقالل در کار، روح آقای  ، به همين علت صدر بنینه آقای 

يا  در روزنامه خبر نداشت ولی شايد مخاطب  بعضی از مطالب درج شده 

نوشته و يا به  صدر بنیکه مطلب را آقای  اند هکرد می مخاطبينی فکر

زير در رابطه با آقای مهندس است. از جمله دو مطلب  بوده  اشاره ايشان 

روزنامه انتشار پيدا کرده، که بقلم  بازرگان نخست وزير نوشته شده و در 

  است. اينجانب، محمد جعفری 

الف ـ آقای مهندس بازرگان به همراه تيمسار شاکر رئيس ستاد 

مهندس طاهری وزير راه و  مشترک، مهندس صباغيان وزير کشور، 

حمد زاده وزير صنايع و معادن برای بازديد از ترابری و مهندس طاهر ا 

عازم آن دو   58آبان  1و کهکيلويه و بوير احمد، روز چهارشنبه  اصفهان 

اطالع ها   وزيری به روزنامه استان شدند از طرف روابط عمومی نخست 

  معرفی کنند. داده شد که خبرنگاری را جهت تهيه گزارش و خبر 

المی، اينجانب معرفی شدم و همراه از جانب روزنامه انقالب اس

بازگشت، گزارشی از اين سفر  هيئت به آن دو استان سفر کردم. پس از 

درج گرديد. دو  58آبان ماه  5روزنامه مورخ  224تهيه کردم که در شماره  

روزنامه  نکته در گزارش آمده بود که آقای نخست وزير از درج آن در  

  ناراحت شده بودند:

زير در يکی از سخنرانيهای خود مردم را به وحدت در و ـ نخست2 

عامل  که در راسش اسرائيل است و  اتحاديکه بين دشمنان ماست » برابر

در اين رابطه سئوالی  «اصلی شاه و دربار بر گرد رهبری امام دعوت کرد.

دارد، پس آمريکا در  اگر در رأس دشمنان اسرائيل قرار »طرح کردم که  

نيست که ساليان دراز نفت را به  است؟ آيا اين آمريکا  اين ميان چکاره

  مرداد را سازمان 18کودتای شوم  غارت برده. آيا اين آمريکا نيست که 

داد. آيا با اشاره آمريکا نبود که اسرائيل در ايران همه گونه تسهيالت 

برنامه انقالب سفيد را به شاه مخلوع   بدست آورد. آيا آمريکا نبود که 

خاورميانه به  غ کرد و آيا اين آمريکا نبود...و آيا خود اسرائيل در قلب ابال

نظامی آمريکا چيزديگری است؟ اگرآری چرااز آمريکا  غيرازيک پايگاه 

  2« آيد؟ نامی به ميان نمی 

  ـ در تفسير کوتاهی بر سفر نخست وزير از جمله گفته شد:1 

اينکه آقای نخست وزير  شود بدان اشاره کرد مسئله مهم ديگری که می» 

پيام و  ای نبوده است جز رساندن  و مشکلی و گرهای  گفتنند که: مسئله

با توجه به اين مطلب و   سالم مودت و برادری استانهای مختلف کشور.

ساير مطالب اظهار شده از جانب ايشان در مورد رهبری انقالب، بايد گفت 

انتخابات های  ر نزديکیمرسوم است د همانطوريکه در کشورهای ديگر  

زنند. شايد سفر  می سفرهايی رياست جمهوری دست به يک چنين 

ايران بی رابطه نباشد ولی در هر حال  نخست وزير هم با انتخابات آينده 

  1 «اينجانب، اين سفرها جهت تبادل افکار مفيد خواهد بود. به نظر 
زير، همراه خبر دار شديم که آقای نخست و 58آبان  9در تاريخ  -ب

انقالب الجزاير به الجزيره  هيئتی به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد 
نمايندگانی نخست وزير را ها   سفر خواهند کرد و طبق معمول از روزنامه 
نخست  همراهی خواهند کرد. در اين رابطه روزنامه با روابط عمومی  

ی داده شود. خبرنگار انقالب اسالم وزيری تماس گرفت تا ترتيب اعزام 
خبرنگاران دوست  فقط »پاسخ روابط عمومی نخست وزيری اين بود: 

همراه نخست وزير سفر خواهند کرد، از گزارش سفر اصفهان راضی  
  2« نيستند.

آقای عليرضا نوبری سردبير روزنامه که مشتاق بود همراه نخست 
ب و آقای کند، نظر به اينکه اطالع داشت که اينجان وزير به الجزاير سفر 

نخست وزير، در  جواد پور ابراهيم با آقای صادق طباطبائی معاون  مهندس 
آقای  آلمان روابط دوستی داشته ايم، ما را واسطه قرار داد که برويم و از 

  بخواهيم که مشکل را حل کند. طباطبائی 
اينجانب و آقای پور ابراهيم به اتفاق به دفتر آقای طباطبائی به 

مسئله را با ايشان در ميان  پس از تعارفات معمول،  .رفتيمنخست وزيری 
شود.  می گذاشتيم. ابتدا آقای طباطبائی گفت اين چيز مهمی نيست و حل 

گفتگو کرد.  به اتاق نخست وزير رفت و با وی در اين رابطه  شخصاً سپس 
آن گزارش راضی نيستند و من  متاسفانه ايشان از »پس از بازگشت گفت: 

  « نبخشيد.ای  اصرار کردم، فايدههر چه 
پس از مأيوس شدن از اعزام نماينده همراه نخست وزير به الجزاير، 

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

ما دشمن، در  دوست هستند و ، کيهان، اطالعات، جمهوری اسالمی  بامداد
حقيقت اينستکه برای دولتی که در خط دموکراسی  4روزنامه درج گرديد.

مخالف باعث  های  روزنامه و آزادی خواهی است، وجود روزنامه ها، حتی 
شود و نه تضعيف. کسانی که مصدقی و پيرو مصدق  می تقويت آن
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زمان نخست وزيری زمانی، مثل  کشور هيچ  دانند که جرايد  می هستند،
اطالع عموم  دکتر مصدق آزاد نبودند. وقتی مصدق نخست وزير شد، به 

مطبوعات از من و دولت من انتقاد کنند مورد تعقيب  که هر قدر »رسانيد 
دولت  شد می نتيجه اين بود اگر انتقاد منصفانه  قرار نخواهند گرفت و 

هر دو بود و  دولت  کرد و اين در صالح ملت و می تصحيح رفتار خود را 
چنانچه انتقاد مغرضانه بود، در مردم تأثيری نمی کرد و انتقاد کننده خود 

گرديد و آن دسته از جرايد که با پول و تشويق بيگانه   می مفتضح رسوا و 
نشدند و در  ند هر چه خواستند نوشتند و هيچوقت تعقيب شد می اداره 

ان رأی است که ملت در رفراندم جامعه هم تأثير نکرد و بهترين دليل هم 
 2«به دولت داد.

در طول جنگ عراق عليه ايران چندين بار آقای خمينی به بهانه 

اطالعات و کيهان را به آقای  جنگ پيشنهاد بستن همه روزنامه ها، بجز 

نپذيرفت و معتقد بود که حتی وجود  صدر بنیداد، اما آقای  صدر بنی 

جنگ  نبود آنها است و ما نمی توانيم به بهانه مخالف بهتر از  های  روزنامه

دمکراسی است جلوگيری  از آزادی مطبوعات که اساس مردم ساالری و 

  کنيم. 

گرچه مرحوم مهندس بازرگان از درج دو نکته ذکر شده، در رابطه 

همين  نکته اول  ناراضی بودند و به  با سفر اصفهان و بوير احمد و بويژه 

ايشان به  ردند و اجازه ندادند که خبرنگار ما همراه علت ما را توبيخ ک

اين نوع و يا  الجزاير برود، اما احدی را گمان بر اين نيست که انتقادهايی از 

حق و چه به نا حق باعث سقوط و يا استعفای دولتی  شديدتر از آن چه به 

  گردد.

ن نه تنها آقای مهندس بازرگان بصورت کنايه و يا اشاره جائی عنوا

تضعيف و يا  انقالب اسالمی باعث  و روزنامه  صدر بنینکرده است که آقای 

بلکه گروهها و يا کسانی که به زعم خودشان  اند هاستعفای دولت وی شد

  کرده است. را، معرفی  اند هگذاشت می چوب الی چرخ دولت 

 

 تضعيف کنندگان دولت بازرگان از زبان بازرگان

گيری دولت بازرگان  و يا شکست دولت  علت العلل کنارهها   بعضی

دانشجو تحت  سفارت آمريکا توسط گروهی  وی را گروگان گيری و اشغال 

بازرگان  کنند، اما آقای مهندس  می ذکر« دانشجويان پيرو خط امام»نام 

  گويد: می و کند میآنرا رد 
گروههای چپی و افراطی اصرار داشتند که استعفای دولت موقت را » 

بدانند،  گروگان گيری و افشاگری  بنامند و معلول « دولت موقت سقوط»
در حاليکه روز قبل از اشغال سفارت استعفاء به تصويب هيئت دولت 

بود که اگر  و دو هفته پيش از آن به شورای انقالب گزارش شده  رسيده 
جای خود را به همکاری  و تعدد مراکز تصميم گيری ها   اخالل گری

رهبری ندهد  پارچه شدن دولت و شورای انقالب و مقام صميمانه و يک
بيند که کنار برود.  می می آورند و دولت موقت خود را ناچار وزراء فشار 

در تصميم دولت موقت   عمل گروگان گيری دانشجويان کوچکترين تأثير 
 قطعی برای امام را نداشت ولی از چندی قبل، مخصوصاً و تقديم استعفای 

برژنسکی وزير امور امنيتی دولت  با  رت الجزاير و بهانه مالقات بعد از مساف
آمريکا، نقشه برای بدنام کردن و برکنار نمودن دولت موقت کشيده و 

وسيع در صدا و سيمای جمهوری  تبليغات و تحريکات حساب شده  
 حزبی مؤثر براه افتاده بود. اصوالً اسالمی و در بعضی محافل روحانی و 

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

امام و اصرار شورای انقالب ادامه  شرعی کردن  مدت بنا به امر و تکليف 
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داد و برای استعفاء و تحويل قدرت کمترين نياز به نقشه و  می بخدمت
 1«گيری و افشاگری وجود نداشت. ا بهانه توطئه ي 

گيری  عمل گروگان»نويسد:  با وجوديکه مهندس بازرگان می

موقت و تقديم استعفای  دانشجويان کوچکترين تأثير در تصميم دولت 

از »دهد که:  می اما اين نکته را مد نظر قرار 2«برای امام را نداشت. قطعی 

مالقات با  ه الجزاير و به بهانه بعد از مسافرت ب قبل، مخصوصاً چندی 

آمريکا، نقشه برای بدنام کردن و برکنار  برژنسکی وزير امور امنيتی دولت 

وسيع در صدا و  نمودن دولت موقت کشيده و تحريکات حساب شده 

سيمای جمهوری اسالمی و در بعضی محافل روحانی و حزبی مؤثر براه  

  4«افتاده بود.

گان اشعار پيدا کرده بود که از چندی قبل طبق فراز فوق مرحوم بازر

نقشه  برای بد نام کردن دولت موقت  و بويژه بعد از مسافرت به الجزاير 

تحريکات  کشيده شده و صدا و سيما، بعضی محافل روحانی و حزبی 

دو  اختند. به همين دليل استعفای دولت موقت يکی اند هوسيع مؤثر برا

وع افشا گری ها، بدترين زمان برای شر روز بعد از اشغال سفارت و 

  استعفاء انتخاب شده است.

 وقتی نخست وزير در چنين موقعيتی و با اين علم و اطالع استعفاء

اذهان  برنامه ريزی کرده باشد ـ  در  دهد ـ گر چه از قبل در مورد آن  می

شود که عمل گروگان گيری موجب استعفای دولت شده  می چنان تداعی

آنرا های  پرده عمل، دانشجويان اشغال کننده سفارت و پشت  است و اين 

  گرداند. می تر جری تر و در ادامه عمل خود مصر

وی  وقتی آقای بازرگان استعفاء داد به»گويد:  می صدر بنیآقای 

گرفتن يک سفارت خانه  اصرار کردم که استعفاء نکنيد و نگذاريد که با 

خالصه قبول « نه ديگه فايده نداره» يک حکومتی را ساقط کنند. او گفت: 

  5 «استعفاء داد. نکرد و 

در واقع استعفای مرحوم بازرگان درست بعد از گروگان گيری به 

عوامل پشت پرده اين عمل داده  منزله نازشستی بود که به مرتکبين و 

شد. در همين جا مهندس بازرگان سه گروه و دسته را که تحريکات کرده  

چرخ  م کردن دولت موقت را کشيده و خالصه چوب الی نقشه بد نا و 

  :کند میرا معرفی  اند هدولت موقت گذاشت

  ـ صدا و سيمای جمهوری اسالمی 2 

  ـ بعضی از محافل روحانی مؤثر 1 

  ـ بعضی از محافل حزبی مؤثر 2 

پردازم و سپس به  می ابتداء به توضيح مختصری از سه دسته فوق

موجب تضعيف دولت وی  زعم مهندس بازرگان  ديگر که بههای  گروه

  ، اشاره خواهم کرد.اند هشد 

 
  در تضعيف دولت بازرگان صدا و سيمانقش 

در زمان دولت موقت آقای صادق قطب زاده مدير عامل صدا و 

 اعضاء اصلی و گرداننده سيمای جمهوری اسالمی بود. وی که يکی از 
به بعد تحت نام نهضت  2252ال نهضت آزادی در خارج از کشور بود از س 

يزدی و بعضی  با آقای دکتر  -کرد می در خارج از کشور فعاليت آزادی 

کردند ـ و با رهبران نهضت   می افراد ديگر ماهنامه پيام مجاهد را منتشر

می کردند. يکی دو هفته  آزادی رابطه و تماس داشت و آنها از وی حمايت 
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اتفاق مرحوم طالقانی در پاريس اعالميه پرواز انقالب، وی به  مانده به 

مدت کمی به عضويت کادر  ايران  انفصال از نهضت آزادی داده و سپس در 

حزب جمهوری اسالمی در آمد. بعد از خارج شدن از حزب  مرکزی

به ای  مدير عامل صدا و سيما، در مصاحبه اسالمی تحت عنوان  جمهوری 

حزب جمهوری  و عليه رد همراه آقای محمد مبلغی اسالمی شرکت ک

  شرح اين واقعه در جای خود خواهد آمد. اسالمی داد سخن داد که 

در رابطه با آقای قطب زاده مديرعامل صدا و سيما و دولت موقت به 

مسئول  باقر نصيرالسادات سالمی  از زبان دکتر سيد محمد ای  شرح واقعه

ن در زمان سنجش افکار و مرکز تحقيقات و روابط عمومی تلويزيو

يک واقعه  پردازم که همين  می صدارت آقای قطب زاده بر صدا و سيما

آقای دکتر سيد محمد باقر  رسد.  می برای روشن شدن مطلب کافی به نظر

  کرد: نصيرالسادات سالمی واقعه را برای نگارنده چنين نقل 

دو هفته قبل از مسئله گروگان گيری از مهندس بازرگان برای 

قطب زاده در مورد  ر جام جم دعوت به عمل آمد. من با سخنرانی د

وی خاطر نشان کردم که آقای  بازرگان به گفتگو پرداختم و به مهندس 

شما و ديگران به مبارزه سياسی مذهبی دست زده و  بازرگان قبل از من و 

ند و اکنون نخست وزير ايران است و  در اين راه از همه چيز مايه گذاشته 

است بنا  کارمند   9822دولتی با های  ن يکی از بزرگترين سازماناين سازما

بر اين بايد به هر نحو که شده از مهندس دعوت کرد تا برای کارکنان اين 

مهندس بازرگان دو  کنند. وی قبول کرد و من از آقای  مؤسسه سخنرانی 

  هفته قبل از گروگان گيری دعوت بعمل آوردم.

با دومين روز گروگان گيری بود. من با روز سخنرانی درست مصادف 

جم  قبل از اينکه مهندس به جام  صادق قطب زاده قرار گذاشتم و گفتم 

برسند، من شما را پيج خواهم کرد و شما برای استقبال به اول جام جم 

آماده  فيلمبرداران و خبرنگاران نيز گفتم که برای فيلمبرداری  بيائيد و به 

   اخبار پخش شود. ستقبال از نخست وزير در صدر باشند که فيلمی جهت ا

موقعيکه اتومبيل مهندس بازرگان نزديک جام جم رسيد. به جام 

است شورای انقالب و  جم تلفن کردم گفتند که صادق قطب زاده رفته 

است که من مهندس را آنجا خواهم ديد. من از اين عمل قطب زاده  گفته 

انستم در حضور کارکنان برنامه شدم که به سختی تو بحدی ناراحت 

در مورد گروگان  به مهندس بازرگان گفتم که شما  .سخنرانی را اعالم کنم 

يعنی  گيری کوتاه نيائيد و محکم بايستد. ايشان با طعنه گفتند حاج آقا 

 .روم پی کارم می را تأييد خواهند کرد و من هم آقای خمينی اين مسئله 

بيست و   کنند، گفتند  می آقا آنرا تأييد گفتم، دليل شما چيست که حاج

گذرد و ايشان حرفی در اين باره نزده است. حال  می چهار ساعت از قضيه

در راه بمن گفتند  شما.  بعد از ختم سخنرانی  برويم به طرف تلويزيون 

  2مالحظه کرديد که رؤسا چگونه از من استقبال کردند.

و مفيد نظرش را در مورد آقای مهندس بازرگان ضمن اينکه مختصر 

آقای خمينی را نيز غير مستقيم  آقای قطب زاده محترمانه گفته است 

عامل اصلی « کنند می حاج آقا گروگان گيری را تأييد»تحت عنوان اينکه  

باز  شکست دولت خود معرفی کرده است. کمی ديرتر به اين مطلب  

  خواهم گشت.

 

  ضعيف دولت بازرگاندر ت بعضی از محافل روحانی مؤثرنقش 
با وجوديکه مرحوم بازرگان بعضی محافل روحانی را که در کشيدن 

کردن  عليه دولت موقت و بدنام  اختن تبليغات و تحريکات اند هنقشه و برا

آن را آشکارا نام نبرده است، اما بر مطلعين و کسانيکه در جريان امور آن 
                                                           

مصاحبه با آقای دکتر محمد باقر نصير السادات سالمی در بارسلونای اسپانيا در   -2
  2229سال 

محافل روحانی مؤثر،  عضی ، واضح است که منظور وی از باند هدوران بود 

روحانيون شورای انقالب وحزب جمهوری  دستگاه روحانيت حاکم و بويژه 

  اسالمی است.
 

   در تضعيف دولت بازرگان بعضی از محافل حزبی مؤثرنقش 

باز منظور مهندس بازرگان از بعضی محافل حزبی ـ گرچه آشکار نام 
مسئله را  تا به اينجا  است. کسانيکه حزب جمهوری اسالمی  نبرده است ـ

دانند که روحانيون حاکم، از همان اوايل و حتی قبل از  ، میاند هدنبال کرد
در  1کردن قدرت بودند. ، در صدد قبضه 52بهمن  11پيروزی انقالب در  

خمينی، شورای انقالب، دادگاههای انقالب،  همين راستا با کمک آقای 
رهبری در يد  خمينی و تابع اراده  ی و.... را تحت نام آقاها،  سپاه، کميته

ای عليه مليون و حتی دولت موقت که  اختيار خود گرفتند و از هر بهانه
برای حذف آنها و قبضه  2ناميده بود، امام زمان  آقای خمينی آنرا دولت 

محافل روحانی و  کردن کامل قدرت سود جستند. نظر به اينکه بعضی 
چند نمونه تحريکات و تبليغات حساب  آوردن حزبی تفکيک ناپذيرند با 

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

در ديدار با کارکنان بخش  58مهر ماه  19آقای خمينی در تاريخ 

اگر يک »... سخنرانی خود گفت:  زبانهای خارجی راديو و تلويزيون، در 

گذارند، در  می کرر به مکرر تمامش راکسی يک صحبت انحرافی بکند، م 

جواب اين  گذارند، اگر کسی  می تلويزيون هم گذارند، در  می اين راديو

می گذارند.  انحراف را بدهد يا نمی گذارند و يا اگر بگذارند بطور انحراف 

زيادی های  مصيبت اين مصيبتهايی است که ما به آنها مبتال هستيم، من 

همه مصيبتهايم را بگويم، شما فکر بکنيد شما  م دارم  وليکن نمی توان

کنار بگذارند و   ايران اصالً خواهند کردستان را از  می توجه بکنيد، اينها

ببرند سراغ يک چيزهای ديگری، نمی خواهند خدمت به شماها بکنند، 

ايران را تکه تکه بکنند، بعد هم  مقصد اين است که  قصد خدمت نيست، 

  ...« 4ند و تمامش کنند ويک کودتا درست کن

در رابطه با اين سخنرانی آقای خمينی،حزب جمهوری اسالمی 

را به راهپيمايی دعوت  جهت حمايت و پشتيبانی از آقای خمينی مردم 

  حزب جمهوری اسالمی آمده است: در قسمتی از اطالعيه کرد. 

زيادی دارم های  من مصيبت ؟ آيا امام در ميان ملت خود تنهاست»  

و چه دردناک است که »،«وليکن نمی توانم همه مصيبتهايم را بگويم

از پيروزی شکوهمند انقالب  مشاهده نمايد زمانيکه هنوز يکسال  انسان 

ها   امام از زيادی مصيبت اسالمی در ايران نگذشته جوی ايجاد کنند که 

شرايطی بوجود آوردند که امام  شکوه نمايد و دردناکتر آنکه نامردمان 

را در مقابل امت اظهار نمايد و چرا چنين شده ها  مصيبت حتی نتواند 

آنطور که بايد و   اند هانقالبی نتوانست است؟ آيا جز آنست که نيروهای 

عمل ها   شايد وظايف خود را در اين مرحله از انقالب درک کرده و بدان

ت از به حماي گروهی فرصت طلب اکنون ظاهراً که  نمايند؟ آيا جز آنست 

حتی برای  انقالب و رهبر انقالب برخاسته و برای انقالبيون حقيقی و 

ها   کنند؟ ... اگر امام از زيادی مصيبت می مشی تعيين شخص امام خط 

                                                           

برای اطالع بيشتر نگاه کنيد به کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به    -1
 … و همين کتاب ص 225و   64و  62استبداد، ص 

، در حمايت از دولت امام  29/22/52بيانات آقای خمينی به مناسبت راهپيمائی  -2
که برای پشتيبانی از دولت  عظيم ملت ايران در اين روز  از اين اجتماع »زمان. 

زمان سالم اهلل عليه است  جناب مهندس بازرگان که دولت شرعی و دولت امام 
  2  ، ص 25282شماره  52بهمن ماه  12بهمن  12شنبه  اطالعات، .« نم تشکر می ک

 1و اطالعات همان روز ص 1و 2، ص22822، شماره 58مهر  22کيهان، دوشنبه   -4
 11و  12جلد دهم، ص  و صحيفه نور، 
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منظورش فرزندان اين امت نيست، بلکه مصيبت   کنند مسلماً می شکوه

تازه از نهال  دست فرصت طلبانی است که اکنون بفکر ميوه چينی  امام از 

اين  . از دست انحصار طلبانی که حزب اند هپای انقالب اسالمی ايران افتاد

کنند و ما  می وجدان بيدار انقالب اسالمی ايران را به انحصار طلبی متهم

نشان دهيم  امام و رهبرمان و برای اينکه  اکنون برای تجديد پيمانمان با 

خود  ا با راهپيمائی عظيم که امام تنها نيست و نخواهد بود ... روز جمعه ر

کوبيد و به  مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم و ايران خواهيم 

داد که انقالب ما پاينده و  استعمار و عمال داخلی آن نشان خواهيم 

 2...«پوياست 

آقای منتظری رئيس مجلس خبرگان و امام جمعه تهران اعالم کرد 

ستادی برای  1ست.ا دولت در قضيه کردستان مسامحه کرد و مقصر

راهپيمايی تشکيل و از طرف آن ستاد مسيرهای راهپيمايی اعالم گرديد  

بسيج  و بنام راهپيمائی بزرگ وحدت امت با امام نامگذاری شده و به 

روز  2پرداختند و آقای منتظری برای راهپيمائی پيام داد. مردم و روحانيت 

آقای بهشتی  نشگاه دا پس از راهپيمائی و تجمع در  58آبان  4جمعه 

سخنرانی کرد و سپس قطعنامه همبستگی امت با امام قرائت شد. سه بند 

  عبارتند از: ، شد می به دولت موقت مربوط  مستقيماً قطعنامه که 

ـ ما نگرانی عميق خود را از قاطعيت و محافظه کاری دولت اظهار  6 » 

اداری و  صالح سيستم قاطعانه برای ا خواهان روش انقالبی و  داشته و جداً

  تصفيه و پاکسازی ادارات هستيم.

ـ ما حمايت خود را از مجلس خبرگان که نمايندگان اکثريت قاطع  8 

خواهيم که اصول  می آنان ايرانند و اصل واليت فقيه اعالم کرده و از 

اسالمی را بدون گرايش به شرق و غرب تصويب نموده و از هيچ شايعه و  

  که خدا و ملت پشتيبان آنها هستند.نهراسند  تهمتی 

شوراها اساس و پايه « و امرهم شوری بينهم»ـ به مصداق 22 

تشکيل شوراهائی در  حکومت مردمی هستند و لذا ضمن پشتيبانی از 

روستا و کارخانجات و غيره که دارای وظايف و اختيارات و ترکيبی  شهر و 

برای  تشکيل يک هيئت  مناسب با آرمانهای اصيل انقالب باشد خواستار

 انتخابات و عدم استقبال مردمهای  نارسائی بررسی علل و عوامل و 

 4«باشيم. می
و  8بند شش قطعنامه روشن است و نيازی به توضيح ندارد. اما بند 

دولت  که مستقيم در ارتباط با عمل  چون در رابطه با دو امر واقعی است  22
قطعنامه در   22پردازم. بند  می بندموقت است، مختصر به توضيح اين دو 

خواستار تشکيل  دفاع از شوراهای شهر و روستا و کارخانجات است که 
عوامل نارسائی انتخابات و عدم استقبال مردم  هيئتی برای بررسی علل و 

  از آن شده است.
در اغلب شهرهای  58مهر ماه  12دولت موقت در روز جمعه 

 11  پس از اعالم نتايج انتخابات در    5ار کرد.کشورانتخابات شوراها را برگز

مردم از »گفت: ای  آقای صباغيان وزير کشور در مصاحبه 58مهر 

 6 «شوراها استقبال خوبی نکرده است.انتخابات  
                                                           

، دعوتحزب جمهوری اسالمی 1، ص22828، شماره 58آبان 2کيهان، سه شنبه   -2
 تيبانی امام خمينیبه پش برای راهپيمائی 

، گفت و شنود با آقای 22، ص 22829، شماره  58آبان  1کيهان، چهارشنبه    -1
  منتظری

 ،22842، شماره  58آبان  2کيهان، پنجشنبه  -2
، مليونها نفر ميثاق خود را با 22و  2، ص 22842، شماره  58آبان  5کيهان، شنبه   -4

  امام تجديد کردند
  2، ص  25925، شماره  58مهر ماه  12اطالعات، شنبه   -5
، و اطالعات همان روز شماره 22822، شماره  58مهر  12کيهان، دوشنبه   -6

  2، ص 25922

متعاقب اعالم نتايج انتخابات و اعالم وزير کشور که مردم از 

اسالمی سه حزب جمهوری  انتخابات شوراها استقبال خوبی نکرده است، 

انتخابات شوراهای شهر را مخدوش ای  طی اطالعيه 58مهر ماه  14شنبه  

بررسی انتخابات  کرد و از وزارت کشور خواست تا هيئتی را برای  اعالم 

 2 انجام شده تشکيل دهد.

حزب جمهوری اسالمی در مورد مخدوش بودن  در پاسخ به اطالعيه

با ای  ر کشور در مصاحبهوزي انتخابات انجام شده مهندس صباغيان 

ای  دگان حزب جمهوری افراد نا پختهنگردان»خبرگزاری پارس گفت:  

است  بدون مدرک نمی شود دستگاهی را که اداره کننده مملکت  هستند، 

جمهوری در مورد انتخابات  متهم کرد. هيچ شکايتی از طرف حزب 

با ما در  را  شورای شهر بما نرسيده در حاليکه قبل از اينکه شکايت خود

يک مرور بر  اند هاظهار نظر خود را مطرح کردها   بگذارند در روزنامه ميان 

هر  اند هانتخاب شد  شوراهای شهر  ليست کسانيکه برای نمايندگی 

 8«ميتواند بفهمد که دليل اين اعتراض چيست.ای  خواننده روزنامه

مهر  19حزب جمهوری اسالمی در پاسخ به وزير کشور در  ،مجدداً

احتمالی و  هيئتی برای بررسی تخلفات  خواستار تشکيل  ماه، اين بار مصراً

 9چگونگی برگزاری انتخابات شوراهای شهر شد.
سرانجام حزب با وجود در دست نداشتن مدرک و يا سندی دال بر 

امام  راهپيمائی بزرگ وحدت امت و  تخلفات و مخدوش بودن انتخابات از 
ی آن حزب بود ـ تحت نام حمايت و پشتيبانی از ـ که دعوت کننده اصل

خواستار  قطعنامه  22امام، مردم را عليه دولت بسيج کردند و در بند  
انتخابات و عدم های  نارسائی تشکيل هيئت بررسی علل و عوامل 

بندی  استقبال مردم از آن شدند. يک چنين پيشنهادی نيازی به آوردن 
اد به دولت، دولت خود با طيب خاطر آماده نداشت و با پيشنه در قطعنامه 

و خود دولت  . شد می انتخابات  های  بررسی عدم استقبال مردم و نارسائی
  بود که اولين بار اعالم کرد که مردم از انتخابات استقبال خوبی نکردند.

قطعنامه راهپيمائی که در مورد حمايت از مجلس  8در رابطه با بند 
تير دو  است، حزب در واقع با يک  قيه عنوان شده خبرگان و اصل واليت ف

نشان زده است، هم بسوی کسانی که در مجلس خبرگان نظر مخالف خود 
بحث انحالل  و هم از دولت موقت که در جمع خود  اند هرا ابراز داشت 

  نشانه روی کرده است.  ،مجلس خبرگان را مطرح کرده بودند
يکی از   ه عقب برگردم:برای روشن شدن اين بحث بايد کمی ب

تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت »وظايف دولت موقت 
به مجلس  بود. بعد که مجلس مؤسسان تبديل    22«تصويب قانون اساسی

خبرگان شد، در اينجا به چگونگی اين تغيير و تبديل و اينکه چگونه 
نيکه کسا پردازم و  فقيه در قانون اساسی گنجانده شد، نمی واليت 

قضيه هستند را به کتاب  عالقمند به تحقيق و مطلع شدن از کم و کيف 
محمد جعفری ص  از « پاريس و تحويل انقالب ايران از آزادی به استبداد»

درس »، بخش دکتر بقائی و آيت و مجلس خبرگان و کتاب 122  ـ  125
 ، بخش تصويب واليت292ـ   124ص  ، صدر بنیخاطرات ابوالحسن « تجربه

دهم و گذرا به چگونگی تشکيل  می فقيه در مجلس خبرگان، ارجاع
  پردازم: می مجلس خبرگان 

 

  مجلس خبرگان 

به خبرنگار اطالعات  58خرداد ماه  8آقای دکتر مفتح سه شنبه 

                                                           

  2، ص  25928، شماره  58مهر ماه  14اطالعات، سه شنبه  -2
و انقالب اسالمی همان  25982، شماره  58مهر ماه  16اطالعات، پنجشنبه   -8

 26و  2ص ،   92روز، شماره 
 21و 2، ص 25981، شماره  58مهر ماه  19اطالعات، يکشنبه   -9

 22، ص 2262انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان ، چاپ سوم  -22
  فرمان نخست وزيری دولت موقت
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شود و پس  می عموم منتشر متن قانون اساسی برای اطالع »اظهار داشت: 
قانون، انجام اصالًحات الزم در از جمع آوری نظرات مختلف در مورد اين  
اسالمی  آن توسط يک مجمع مشورتی، قانون اساسی جديد جمهوری  

پس از آن آقای   2«شود.  می برای تصويب نهايی به رفراندم گذاشته
خرداد ماه  19  انتظام معاون نخست وزير و سخنگوی دولت، سه شنبه امير
شود  می ی تصويبنفر 25قانون اساسی در مجلس »اعالم داشت:   58

خواهد داشت که قانون  نماينده  نفر  25اسم اين مجلس را هرچه بگذاريم 
شده، مورد بررسی و  اساسی را که از طرف دولت و شورای انقالب تصويب

 62کشد و شايد  می حدود يکماه طول انجام آن  تصويب قرار دهد و قاعدتاً 
  1«ينده اين مجلس تشکيل شود.آروز 

در جمع وعاظ و علمای  58خرداد ماه  22در تاريخ آقای خمينی 
شما اشخاص که عالقه به ديانت مقدس اسالم »   خراسان اعالم داشت:

داريد و عقيده داريد به اينکه هيچ حکومتی مثل حکومت اسالم نيست 
اسالم نيست، بايد نظر کنيد به يک يک مواد اين  هيچ رژيمی مثل رژيم 

به نظرتان رسيد برای اسالم مفيد  که هر چه قانون. يک ماه مهلت داريد 
جمهوری اسالمی است و در اين قانون به آن توجه نشده  است و موافق 

تذکر بدهيد و بنويسيد... در اين زمان بناست اين قانون اساسی  است، 
است، ملت علما را تعيين  و مطلب بدست خود شما افتاده  بررسی شود 

شود  می ت خودش است ليکن پيشنهادکنند. البته اختيارات ملت دس
قانون اسالم و مسائل روز اطالع دارند تعيين کنند و علما  از  علمائی را که 

اينکه مجلسی است که  هم بايد از رفتن به مجلس خودداری نکنند برای 
شود وقتی سرنوشت اسالم بايد در يک  می سرنوشت اسالم تعيين در آن 

بررسی کنند و نظر بدهند و اين  شود، حق علما است مجلس تعيين 
  2«سرنوشت را بدست مبارک خودشان تعيين کنند. 

آقای صباغيان وزير کشور در يک مصاحبه اختصاصی با اطالعات  
ماه  بررسی قانون اساسی يک  کار »اعالن داشت:  58در دهم مرداد ماه 

ر و مطالعات الزم، کار قانون اساسی دها   کشد و پس از بررسی می طول
  4«سوم شهريور برای رفراندم آماده خواهد شد. دهه 

در جمع دانشجويان  58سپس آقای خمينی در تاريخ يکم مردادماه  
قانون اساسی بيان داشت و گفت:  کاشان نظر خود را در مورد پيش نويس 

اين قانون پيش نويس است. پيش نويس هيچ چيز نيست. بايد رأی »...   
اسالمی  د و مهم اين است که خبرگان بايد خبرگان بايد نظر بدهي بدهيد. 

تأثير غربی و شرقی نباشند،  امين، مسلمان، متوجه غرب و شرق، تحت 
  5«تحت تأثير مکتبهای انحرافی نباشند.

 18در   6آقای خمينی در پيامی به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان
در  منحصراً مخالفت با احکام اسالم را ، تشخيص موافقت و 58مرداد ماه 

تشخيص موافقت و مخالفت با احکام »صالحيت فقها دانست و گفت:  
گروهی از  در صالحيت فقهای عظام است که الحمداهلل  اسالم را منحصراً 

يک امر تخصصی است دخالت  آنان در مجلس وجود دارند چون اين 
شرعی از کتاب و  وکالی محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احکام 

                                                           

   2، ص 25866، شماره  58خرداد ماه  8اطالعات، سه شنبه  -2
  2، ص25884شماره  ، 58خرداد ماه  22اطالعات، چهارشنبه  -1
امام خمينی، ج هفتم، بيانات آقای خمينی  های صحيفه نور مجموعه رهنمود -2

 22روزنامه اطالعات، پنجشنبه  و  252و  251خراسان ص  در جمع وعاظ و علمای 
 ،25885، شماره  58خرداد ماه 

ج و صحيفه نور  22، ص   25924، شماره  58خرداد ماه  4اطالعات، پنجشنبه   -4
  122  هشتم، ص 

  2، ص 25929، شماره  58مرداد ماه  22اطالعات، چهارشنبه   -5
آبان  14گشايش يافت و در تاريخ  58مرداد ماه  18مجلس خبرگان در تاريخ   -6

، قانون اساسی به  58آذر ماه   22به پايان رسيد و در  کار تدوين قانون اساسی  58
  رفراندم گذاشته شد.

ت، دخالت در تشخيص ديگران بدون داشتن صالحيت و تخصص الزم سن 
و اليقی هستند که در  فاضل  است. البته در ميان نمايندگان ما افراد 

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

  2 «متخصصان معتبر است. کثريت متخصصان، نظر ا

حدود دو ماهی که از افتتاح مجلس خبرگان گذشته بود ناگهان 

مورد  آقای خمينی در دو سخنرانی جداگانه دولت موقت را غير مستقيم 

در يک سخنرانی در جمع  58شهريور ماه  22قرار داد. در تاريخ  حمله 

مجلس  در »... شت: مجلس خبرگان اظهار دا علمای غرب تهران در مورد 

مخالفت  خبرگان به مجرد اينکه صحبت واليت فقيه شد شروع کردند به 

اين، در يکی از  ، در همين دو سه روز پيش از حتی در آخر، در اين اخيراً

منحرفين )اينهائی که از اسالم هيچ اطالعی  مجالسشان گفتتند اين 

اين  گفتتند که  لسشان ندارند، اينهائی که مخالف با اسالم هستند( در مجا

مجلس خبرگان بايد منحل شود و ديگران هم دست زدند برای آن تظاهر 

 مجلس خبرگان می ترسند برای اينکه  کردند. اينها از مجلس خبرگان 

خواهند   می خواهند واليت فقيه را اثبات کنند. مجلس خبرگان می

است و اينها  فرموده تصويب کنند اين چيزی را که خدای تبارک و تعالی 

کنند چنانچه واليت فقيه پيش بيايد، قضيه  می ترسند. اينها خيال  می از او

اسالم  در صورتی که در  آيد،  آيد و ديکتاتوری پيش می قلدری پيش می

گويند ديکتاتوری  می زنند، اينکه می اين حرفها نيست. خير، اينها حرف

ست، ليکن اينها از اسالم اينطور ني ندانند  آيد، نه اين است که  می پيش

  8«متنفرند.

متعاقب اين سخنرانی، وی در جمع گروهی از اهالی مسجد ارباب 

در سخنرانی خود، حمله قبلی   ، مجددا58ًتهران، در تاريخ يکم آبان ماه 

خود را به کسانی که گفته بودند بايد مجلس خبرگان منحل بشود  

زنند که بايد دموکراسی  می همين آقايانی که فرياد»شديدترکرد و گفت: 

دور هم و يک چيزی  نشينند  بايد آزادی باشد، همين آقايان می ،باشد 

خواهند تحميل کنند به يک ملت سی و  می گويند و می پيش خودشان

مجلس خبرگان با اکثريت ملت رفته است و مشغول کار   مثالً .چند مليونی 

و  شوند  می م جمع بينيم يک دسته چند نفری دور ه می است، حاال

  . گويند مجلس خبرگان بايد منحل شود می

اند که  چکاره« بايد منحل بشود»دانم که اين آقايان  من نمی

اهل علم هستند؟ برای  گويند بايد منحل شود؟ برای اينکه اين آقايان  می

ام اسالم را دارند جمع اين آقايان به اسالم عقيده دارند و احک اينکه 

گفتند واليت فقيه بايد باشد و نظارت فقيه بايد باشد؟!  ن کنند؟ چو می

شود فقيه،  می قدرتمند گويند  می ترسند. می نظارت فقيه در امور اينها از 

که   شود ... ليکن مضايقه ندارند که مثالً می وقتی قدرتمند شد هرج و مرج

يک قدرتی دست نخست وزير باشد، يک قدرتی دست رئيس جمهور  

به  . منطق خواهد باشد می هر چه غربی باشد، ن معمم نباشد، باشد ليک

گوئيم که  حسب واقع اين، ليکن صورت يک صورت ديگر است. ما می

تواند که   می توانيد که، يک اقليت ده نفر، صد نفر، هزار نفری می شما 

جمهوری اسالمی، ليکن بايد جمهوری باشد،  حاال بگويد رأی داده است به 

، اين صد  اين بايد « بايد اين کار بشود»يعنی چه؟ « بايد»اين  نه اسالمی؟

گويند؟ مجلس  می« بايد»که در مقابل يک ملت  اند هنفر، هزار نفر چکار

دو مليون به مرحوم آقای  کردند، تهران بيش از  خبرگان را مردم تعيين 
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ب دادند، قري طالقانی رأی دادند، بيش از دو مليون به آقای منتظری رأی 

مليون و چقدر به ديگران رأی دادند  دو مليون به ديگران رأی دادند، يک 

 ديگران در اقليت بودند، حاال در اقليت واقع شدند، ... اکثريت آوردند و 

منحل شود...  اکثريت ميزان نيست، بايد  خواهند که بگويند نه، رأی  می

نمی شود، منحل  د که اگر چنانچه منحل شود، اوالًکني می شما خيال

اگر يک وقت بگوئيد  ملت حق دارند و ثانياً کسی حق انحالل ندارد، خود 

که خوب، ما قانون ديگری نمی خواهيم، بس است، شما حق يک همچو 

يا  وقت خيال نکنيد که ديکتاتوری در اسالم است،  چيزی نداريد... و هيچ 

اين  ، ابداًاست. يا ديکتاتوری در اينطور چيزها ديکتاتوری در روحانيت 

ديکتاتوری نکنيد،  نيست، ديکتاتوری در کار نيست. شما  حرفها در کار 

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

  2نيستند.  ديکتاتور 

با مخفی شدن پشت کوه آقای خمينی و  حزب جمهوری اسالمی

مخالفان واليت فقيه بند  و استفاده از حمله آقای خمينی به دولت موقت 

  در قطعنامه راهپيمائی بصورتی که مالحظه فرموديد گنجانده بودند. را  8

قطعنامه  8بر خواننده مفهوم دقيق بند  با توضيحات داده شده اوالً

، معلوم گرديد که خود  در خالل توضيحات و ثانياًشد راهپيمانی روشن 

  رد عمل شده است.خمينی مستقيم عليه دولت موقت وا آقای 
شايد اين سئوال برای خواننده مطرح شود که در سخنرانی ذکر 

است و بطور عموم به  شده آقای خمينی لفظ دولت موقت را بکار نبرده 
 اند همخالفان واليت فقيه و کسانيکه قصد انحالل مجلس خبرگان را داشت 

  است؟مستقيم متوجه دولت موقت ها   چطور اين حمله راجع است، پس 
در زمان ايراد سخنرانيهای ذکر شده کمتر کسانی اطالع داشتند که 

 ولی دولت موقت خود حمله آقای خمينی متوجه دولت موقت است 
دانست که مخاطبين آقای خمينی در مرحله اول دولت موقت و در   می

کسانی هستند که در مجلس خبرگان در مخالفت با واليت  مرحله دوم 
شرح واقعه انحالل  . برای حل اين معضل بايد به اند هکرد اظهار نظر فقيه 

  مجلس خبرگان بپردازم.
 

  طرح انحالل مجلس خبرگاندولت موقت و  

بطوريکه بعدها نقل و فاش گرديد، هيئت دولت در جمع خود طرح 
اينکه طبق دستور و بيانات آقای  انحالل مجلس خبرگان را از جمله بدليل 

قرار بوده مجلس يکماهه کار خود را تمام کند و خمينی و هيئت دولت  
خود  گذرد و هنوز به کار  ماه از زمان گشايش آن می بيش از دو اکنون 

بنا براين پيشنهاد  خواهد شد، پايان نداده و معلوم نيست کی تمام 
دولت  شود مجلس خبرگان منحل و همان قانون اساسی مصوب هيئت  می

  ای خمينی به رفراندم گذاشته شود.تأييد آق و شورای انقالب و 
کننده طرح است  اصل ماجرا را از زبان آقای امير انتظام که پيشنهاد  

برای شرکت در جلسه ايکه جان استمپل و  2258در مهر ماه »...    بشنويد:
بازرگان  وزارت خارجه آمريکا قرار بود با مهندس  جرج کيو و کارمند ديگر 

روز اقامت در تهران  در چند    1«به تهران آمدم.نخست وزير داشته باشند 
بود که بتوانم  در چند ميهمانی خانوادگی شرکت کردم و دليل آن هم اين 

از وضعيت  دوستان و هموطنانم آگاه شوم. در اين جلسات عموماً از نظرات 
کردند. چون  می توصيف وخيم  موجود شکايت داشتند و اوضاع را خيلی 

نوجوان هم شرکت داشتند، من ای  لب زن و مرد و عدهدر اين جلسات اغ
اوضاع و دورنمای آينده مملکت  توانستم نظرات خود را در باره  نمی 

                                                           

  22ـ  26ص  ،همان   -2
معاون نخست وزير و سخنگوی دولت بازرگان در آقای عباس امير انتظام    -1

بازرگان وی را به سمت سفير  به وی می شد، مرحوم  رابطه با اعتراضاتی که نسبت 
  و ايسلند( منصوب کرد. پنج کشور اسکانديناوی )سوئد، نروژ، فنالند، دانمارک 

اعضای شورای مقاومت ملی سال  تشريح کنم، بنابر اين در صدد برآمدم 
نظر دعوت کنم. اين جلسه در منزل آقای  را برای مشورت و تبادل  2221

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

، امير حسين صدر بنیسميعی، احمد صدرحاج سيد جوادی، فتح اهلل 
  ...   2عطائی، عباس رادنيا، مقدم مراغه پوالدی، رحيم  

ضع نابسامان موجود و بحث و در اين گردهمائی ضمن تشريح و

مرج و  وجود قانون فراگير، هرج و  تبادل نظر پيرامون مسائل جاری، عدم 

حاضران  تعدد مراکز قدرت بدون نظارت و امکان پاسخگويی، هريک از 

ديگران واقع  برای چاره جوئی پيشنهادی را مطرح نمود که مورد تأييد 

از فقدان قانون است و چون در مشکالًت ما  نشد. نظر من بر اين بود که 

بود،  تخلف کرده  اين رابطه مجلس خبرگان ماهيتی بدعت آميز داشت، 

طرح انحالل آن را پيشنهاد کردم. مردم ايران به نمايندگان خود اين 

اساسی تهيه شده  نويس قانون  وظيفه را محول کرده بودند که پيش 

و اين بررسی را مدت  توسط هيئت دولت موقت را مورد بررسی قرار دهند

  يکماه به پايان ببرند. 

 21در زمان تشکيل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندم 

  انجام شده بود:  58فروردين 

ـ پيش نويس قانون اساسی تهيه شده توسط دولت موقت مورد 2 

نويس دور انداخته شده بود و  گرفت، در حاليکه  اين پيش  می بررسی قرار

  يس قانون اساسی مذهبی مورد بررسی و مداقه قرار داشت.يک پيش نو 

ـ قرار بود پيش نويس قانون اساسی دولت موقت در مجلس 1 

مجلس خبرگان با نمايندگانی   مؤسسان مورد بررسی قرار گيرد در حاليکه

  نفر تشکيل شده بود. 25روحانی بودند و با تعداد  اکثراًً که 

عيين شده بود، در حاليکه مجلس ـ مدت زمان رسيدگی يک ماه ت2 

انحالل مجلس خبرگان،  ماه ادامه داشت. بنابر اين طرح  سه از بيش

پاسخی بود به خواست مردم که منتظر يک قانون اساسی جديد و  

مقابل قوانين رژيم سلطنتی بودند و به اين ترتيب برمبنای  دموکراتيک در 

قدرت را در انحصار بينی من، از تدوين يک قانون اساسی که   پيش 

  آمد. می می داد، جلوگيری بعمل روحانيون قرار 

ای  پس از تأييد پيشنهاد من، از افراد حاضر در جلسه که عده

حقوقی طرح را تهيه  دان در بين آنها بود تقاضا کردم که متن  حقوق

متن اين طرح توسط آقايان احمد صدر حاج سيد جوادی و فتح  نمايند. 

 صدر بنیو اصالًح نهايی آن به عهده فتح اهلل  تهيه و انشاء  صدر بنیاهلل 

طرح تهيه  رفتم  و  صدر بنیگذاشته شد. صبح روز بعد به منزل فتح اهلل  

نخست وزير  ولی طرح مزبور بدون اطالع مهندس بازرگان  .شده را گرفتم

مخصوصاً ايشان را در جريان جلسه طرح قرار نداده  تهيه شده بود و من 

طرح را به نخست وزيری   لذا  .م تا نتيجه کار را به اطالع ايشان برسانمبود

بردم و از آقای بازرگان خواهش کردم دستور بدهد در اتاق ايشان را قفل 

ديشب را به اطالعشان برسانم. ايشان  من بتوانم جريان مذاکرات  کنند تا 

ر جريان نخست وزير را د دستور داد در اتاقشان را قفل کردند و من 

آقای بازرگان  .جلسه شب قبل قرار دادم مذاکرات و تصميمات و نتايج 

خود روی ميز قرار داد، و های  مطالعه طرح، سرش را روی دست پس از 

دقيقه سرش را بلند کرد و گفت:  از نزديک به بيست  مدتی فکر کرد. پس 

ی کاغذ من هم با اين طرح موافقم، بعد اضافه کرد: برو خودت متن را رو

                                                           

امات آقای امير انتظام طرح انحالل مجلس خبرگان را بدفعات مختلف برای مق   -2
خاطراتش آورده است و لذا نام  و به همين ترتيب در  دادستانی تحرير کرده است 

سهولت در کار، اين نام را در  آورده که من برای  86آقای مقدم مراغه ای را در ص 
  .آورده ام. ن رديف ما بقی نامها 



 

 29 

کن و آن را به امضاء وزرا برسان. من متن ماشين شده را به  بلندی ماشين  

به  نفر از وزراء آن را امضاء کردند. وقتی   24مختلف بردم و های  وزارتخانه

ايشان  نخست وزيری بازگشتم نتيجه را به اطالع نخست وزير رساندم. 

از  قايان وزراء قبل آ يه امضاها چه کنيم؟ گفتم معموالًپرسيد برای بق

اتاق شما سرمی زنند، از آنها بخواهيد  تشکيل جلسه دولت برای سالم به 

ديگر نيز  نفر  4آنرا امضاء کنند. همين کار را کرد و  در صورت موافقت 

  2را تأييد کردند. نفر وزير آن  28طرح را امضاء کردند، به اين ترتيب 

ضاء نکردند عبارتند از: دکتر آقايانی که مخالف طرح بودند و آنرا ام

مهندس علی اکبر معين فر و  ابراهيم يزدی، مهندس هاشم صباغيان، 

  دکتر ناصر ميناچی. 

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

انقالب،  پنج نفر از اعضای شورای  نفر از اعضاء دولت در شورای انقالب و 

دانستم  می کردند و من می در هيئت دولت شرکت بدون داشتن حق رأی

اطالع مردم ايران  در صورتی که طرح تصويب شده در هيئت وزيران برای  

آيت اهلل خمينی گردد، آن طرح اجرا  اعالم نشود و موکول به تصويب 

وزير از اتاق به محل  نخواهد شد، به همين دليل قبل از اينکه نخست 

يشان پيشنهاد کردم خبرنگاران راديو و تلويزيون تشکيل کابينه برود به ا 

وزيری حضور پيدا کنند و آقای  نخست  را دعوت کنيم تا در ها   و روزنامه

به  بازرگان بالفاصله پس از خروج از هيئت دولت طرح تصويب شده را 

 نخست وزير پيشنهادم را پذيرفت و من از اطالع خبرنگاران برسانند. 
خبرنگاران دعوت کنند و خودم در اطاق  استم تا از رئيس دفتر ايشان خو

در  جلسه هيئت دولت پنج ساعت طول کشيد و  رئيس دفتر ايشان ماندم. 

ساعت ده شب خاتمه يافت. اولين کسی که از جلسه خارج شد و به طبقه 

 انتظار ايشان راها   من باالی پله نخست وزير بود.  باال آمد، شخص 

العاده عصبی و هيجان زده بود، وقتی به من رسيد کشيدم. ايشان فوق  می

کشيد و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش کنم و دوم  به کناری  مرا 

 جريان را پرسيدم گفت بعداً اينکه بالفاصله به سوئد باز گردم، از ايشان 

خواهم گفت روز بعد به سوئد بازگشتم و ماوقع را در هواپيما نوشتم  برايت 

  1«زی در کتابی آنرا مورد بررسی قرار دهم.رو تا 
 5اين نکته را تذکر بدهم: هنگامی که به پيشنهاد مهندس بازرگان 

و    2داشتن حق رأی وارد شدند نفر از شورای انقالب وارد کابينه شدند، با 
انتظام عنوان کرده است که بدون داشتن حق نه آنطوری که آقای امير

  دند. رأی در هيئت دولت شرکت کر

                                                           

تاريخ به چند بار کابينه آقای بازرگان ترميم پيدا کرد. وزرای دولت وی در آن    -2
وزير ) فر مهنس معين -1 ( وزير دفاع) دکتر مصطفی چمران -2  شرح زير بودند:

 -5 ( وزير نيرو) دکتر تاج -4 ( وزير مسکن و شهرسازی) دکتر کتيرائی -2 ( نفت
 دکتر ميناچی -2 ( وزير بهداری) دکتر سامی -6 ( وزير وزير دارائی) دکتر اردالن

وزير ) دکتر يزدی -9 ( وزير دادگستری) جوادی صدر حاج سيد -8 ( وزير ارشاد)
(  وزير کشاورزی) دکتر ايزدی -22 ( وزير کشور) مهندس صباغيان -22 ( خارجه

 -24 ( وزير بازرگانی) صدر -22 ( وزير راه و ترابری) مهندس طاهر قزوينی -21 
 طباطبائی -25 (  وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بوجه) مهندس سحابی

وزير مشاور در امور ) مهندس بنی اسدی -26 ( وزير مشاور در امور سياسی)
مشاور و  وزير ) دکتر سحابی -28 ( کفيل وزارت کار ) اسپهبدی -22 (  اجرائی

دکتر  -12 ( وزير صنايع و معادن) دکتر احمد زاده -29 ( سرپرست تحقيقات
 دکتر حبيبی -11 ( ياروزير س) فروهر -12 ( وزير پست وتلگراف و تلفن) اسالمی

 ( کفيل وزارت آموزش و پرورش) رجائی -12   (آموزش عالی وزارت   کفيل)
، ص 2282آن سوی اتهام، خاطرات عباس امير انتظام، نشر نی، چاپ ششم    -1

  48ـ  52
سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز    -2

  186،ص 2281  معتمد دزفولی، چاپ دوم  

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

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

به اريکه حکومت نشست   ر مکتبی بود و بعداًسازنده افکا سنتی مذهبی و
الزم از های  از گروههايی بود که بطور سيستماتيک و جدی با پيش بينی 

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

در اين راه اگر  و برای توفيق    4وعُده پرداخت.و به جمع آوری عده آمده 
طاغوتی های  مانند چپها و مجاهدين از انبارهای نظامی و محلها و ماشين 

اختصاصی و از تشکيالت و  موقعيتهای  استفاده نبرد ولی از مقام و 
شهيد  نهادهای انقالبی بهره بسود اقتدار و احاطه حزب بردند. بطوريکه 

مشارکت در شورای سه نفره سپاه  حوم الهوتی، از چمران مانند مر
گفت اين دستگاه  می داری کرده پاسداران بعنوان نماينده دولت خود 

حزب باشد. اگر جهاد سازندگی که به  که بازوی نظامی   درست شده است
و بنابه درخواست  ابتکار وزير مشاور اجرائی و دولت موقت بوجود آمده 

روحانی از طرف امام، بمنظور جلوگيری از سوء  دولت موقت يک نماينده 
تبليغات کمونيستها در شوراهای شهرستانها، برای آن تعيين  استفاده و 

اجرائی و تبليغاتی  عمرش نگذشته تبديل به شعبه  شده بود، مدتی از 
  5«گرديد.ها   حزب در روستا

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

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

و ساير مستضعفان  هم بحد اعلی استفاده برده است. مصادره ها، بنياد 
بود؟ کمی  بنيادها، دست چه کسانی غير از روحانيون و حزب جمهوری 

ارگانهای انقالبی خواهيد ديد که اين بازوی نظامی  بعد در بخش تأسيس 
بعد نظير  ساخت و  حزب يعنی سپاه پاسداران را در ابتدا آقای دکتر يزدی 

جمهوری  حزب دادگاههای انقالب از دستش در آوردند و به بازوی نظامی
  اسالمی تبديل شد.

 

 و تضعيف دولت بازرگان  آقای خمينی  
مرحوم مهندس بازرگان در گفتگو با آقای دکتر محمد باقر نصير 

آقا )يعنی آقای خمينی(  السادات سالمی بوی گوشزد کرده بود که حاج 

و به « روم پی کارم می عمل گروگان گيری را تأييد خواهند کرد و من هم»  

)يعنی گروگان   دولت موقت در اعتراض به اين اقدام »اميرانتظام  ای قول آق

  6 «گيری.ن( استعفاء کرد.

عالوه بر اينها مرحوم بازرگان خيلی محترمانه، آقای خمينی را 

اما  دولت خود، معرفی کرده است.  بعنوان يکی از مهمترين عوامل تضعيف 

ن توضيح شايد برای اين معرفی به ترتيبی عنوان شده که درک آن بدو

همگان امکان پذير نباشد. وی تحت عنوان نظام فاتح و نقش آقای  

شواهد مثال از ارشادهای آمرانه و موارد مشهود از »   گويد: می خمينی 

                                                           

و باز هم بازنده معرکه نهضت آزادی بود. »مرحوم بازرگان متذکر شده است:    -4
اشاره شده است و امام در  نخست وزيری دولت موقت  زيرا بطوريکه در زمان 

که مسئولين و متصديان نبايد  جلسه انتخاب و انتصاب دولت تصريح کرده بودند 
و  نهضت آزادی تنها افرادی در شورای انقالب  سران وابستگی حزبی داشته باشند، 

)انقالب ايران در دو حرکت، « دولت موقت بودند که وفادار باين قول و قرار ماندند
  242، ص 2262، چاپ سوم  مهندس مهدی بازرگان 

انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان    -5
  242ـ  242، ص 2262

  52، ص2282وی اتهام، خاطرات عباس امير انتظام، نشر نی، چاپ ششم آن س   -6
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اجرائی و نظام  عامل واسط قرار دادن مردم )عام يا خاص( در امور 

  2«جمهوری اسالمی، فراوان است. تشکيالتی 

که به اوايل تشکيل حکومت موقت ای  به چند نکتهاما اينجانب 

بعد از پيروزی انقالب و  پردازم. آقای خمينی بالفاصله  اشاره دارد می

تشکيل دولت موقت، خود دست به ايجاد دولت در دولت زد که مرحوم  

اعزام بازرسها و نمايندگان »   کرده است: بازرگان بصورت زير بيان 

ت دولتی و غير دولتی به منظور نظارت و مخصوص به نهادها و مؤسسا

از ورای مسئولين و مقررات مربوطه  سازماندهی و تمشيت کارها  تصفيه، 

روابط اداری و سازمانی، اولين بار  ... اما عامل  و واسط قراردادن مردم در 

از گزارشهای ای  دولت موقت رخ داد. روی پاره در دومين ماه تشکيل 

ظروف طالئی ها   نکه در نخست وزيری و وزارتخانهنادرست و به تصور اي 

کنند، بدون  می حالت نيمه عريان خدمت است يا کارمندان زن با  متداول 

احضار  آنکه از طريق مستقيم و ساده نخست وزير يا وزير مسئول را 

نموده موضوع را پرسش و تحقيق کرده و سپس در صورت صحت گزارش  

خطاب بمردم،  خود آنها بدهند، در تلويزيون با به  دستور ترک يا ترميم را 

زمان است و  دولت منتصب خودشان را که اعالم کرده بودند دولت امام 

بودن نموده آنرا توبيخ و  باشد، متهم به ضعيف  می اطاعتش واجب شرعی

  1«.همين مقوله است  گوشت يخ زده يا... تضعيف کردند. از 

جای ديگر مهندس بازرگان چنين  در رابطه ايجاد دولت در دولت در

محاکمات انقالبی از قبيل اعدام ها، اشغال اماکن، »   کند: عنوان می

سرعت و قاطعيت در  و غيره اولين مأموريتی بود، که به منظور ها   مصادره

اجرای احکام اسالمی بصورت رسمی و ثابت بعهده روحانيت گذارده  عمل 

بنياد  همچنين مؤسسات نو بنيان مانند دولتی منتزع گرديد.  و از دستگاه 

غيره که آغازشان يا  مستضعفين، بنياد شهيد، تبليغات امام، مسکن و 

مورد  عنوانشان با وجوه شخصی و عمومی بود غالباً به افراد روحانی 

. شد می به معرفی جامعه مدرسين قم و غيره سپرده  اعتماد امام  يا 

انقالب  واحد  داده شد که در هر  بزودی چنين رسم شد يا چنين تشخيص

يا بعضی از ادارات حساس مانند پادگانهای ارتش، شهربانی، آموزش و 

ايدئولوژيک نمايندگان  يا تعليمات  به منظورنظارت  پرورش و غيره 

مخصوص روحانی مأمور و منصوب گردند. نمايندگانی که معموالً اکتفا به 

تصاب و ارتباطی که داشتند به ان ارشاد و مشورت ساده نکرده بدليل  

  2«شوند. می تدريج همه کاره
 

   در تضعيف دولت بازرگان چپهای افراطی و مجاهديننقش   

 مرحوم بازرگان پنجمين دسته و گروه که در تضعيف دولت وی
را چپهای افراطی و مجاهدين  اند هگذاشت کوشيده و چوب الی چرخش  می

بودند ای  چپ افراطی متشکل، اولين دسته بعد از گروههای»   کنند: می ياد 
موقت گشوده  )يعنی مجاهدين.ن( که زبان و قلم و حمله به دولت 

اقدامات تند و موضع گيريهای حاد عليه ضد انقالب داخلی و  خواستار 
 می شوند. راهپيمائيها و تظاهرات راه استثمارگران و امپرياليسم 

دوران  يافته بعد از پيروزی و مانند  که گوئی در نظام استقرار انداختند  می
اول، با دستگاه حاکم و با دشمنان ضد خلق و جمهوری مواجه    4حرکت

  5«هستند. 
                                                           

تابستان،  2262انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم    -2
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  122ـ  122، ص همان   -1
  211، ص همان   -2
 .است 52بهمن  11منظور از دوران حرکت اول تا پيروزی انقالب در    -4
ب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان انقال   -5

 222ـ  224، ص 2262

با وجوديکه مرحوم بازرگان چپهای افراطی و مجاهدين را جزو 
 کند میمی گذاشتند، قلمداد  گروههايی که چوب الی چرخ دولت موقت 

ی، حزب جمهوری و روحانيت حاکم حقيقت آنستکه اگر آقای خمين اما 
بر  صدد قبضه کردن قدرت و حذف دولت موقت و همه مليون،  در  عمالً

چه کاری ساخته بود؟  نمی آمدند، از مجاهدين خلق و چپهای افراطی 
بعضی نقاط  تمام قدرت چپهای افراطی ايجاد بعضی از کارهای ايذائی، در 

. حتی از سالحهايی شد می نثی بوسيله خود مردم خ که آن هم غالباً بود 
بودند و اشغال  نظامی گرفته  که مجاهدين و چپهای افراطی از انبارهای 

اگر    6چند ساختمان دولتی و استفاده از تعدادی از ماشينهای طاغوتی
کردن قدرت برنمی  خمينی وحزب جمهوری اسالمی در صدد قبضه  آقای 

پی در پی های  با حادثه سازی نها آمد ند کاری ساخته نبود. اما متأسفانه آ
آقای خمينی وحزب جمهوری  خود، در گنبد و کردستان و دانشگاه برای 

کردند تا به قبضه کردن قدرت و به زعم آقای  می فرصت ايجاد اسالمی 
مشروعيت بخشيدند و بنا به     2«صلحا ديکتاتوری »دکتر بهشتی تحقق 

ما بايد ديکتاتوری ملی داشته  قولی ديگر از دکتر بهشتی که گفته است،
خواست اين ديکتاتوری را با تشکيل حزب جمهوری و  می وی  8باشيم

  عمال کند.حمايت آقای خمينی اِ

در بخشی که از نظرتان گذشت کوشش براين بوده است که خواننده 
که به تضعيف دولت مهندس  را قدم به قدم در جريان حوادث و واقعياتی 

و نيز گروهها و اشخاصی که در حذف دولتش  بازرگان کمک کرده 
  قرار بدهم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد. ، اند هکوشيد

به نظر صاحب اين قلم تضعيف و يا حذف ،  ورای آنچه گفته شد 
دولت بازرگان عالوه بر آنچه ذکر شد به دو عامل مهم ديگر بستگی 

  داشت:
 یـ نقش دولت و شرايط پذيرش نخست وزير2 
 ـ تأسيس ارگانهای جديد الوالده انقالبی1 

 

 در تضعيف دولت بازرگان نقش دولت و شرايط پذيرش نخست وزيری  

به چگونگی تشکيل شورای انقالب بعنوان يکی از مهمترين  قبالً
گرديد، شورای انقالبی که  ارکان نيروی جانشين انقالب پرداختم و معلوم 

قای خمينی، دست به تشکيل آن زدند، آقای بازرگان و روحانيون دسته آ 
  بردارنده مشخصه زير بود: در 

ـ شورای انقالب، يک شورای امری که قدرت واقعی در آن، در يد 2 
  جمع شده بود. آقای خمينی و روحانيون دسته خودش 

ـ در همان مرحله اول تشکيل آن، يعنی حدود دو ماه و اندی قبل 1 
مبارزين و  شدن حداقل بعضی از  و يا وارد  از پيروزی انقالب، بدون اطالع

مليون مسلمان خوش نام، تنها با همان پنج روحانی ذکر شده و چند نفر 
دست به تشکيل آن   از نهضت آزادی و يا دوستان آقای مهندس بازرگان، 

زده شد، به عبارت ديگر اينکه نهضت آزادی و روحانيون دسته خمينی با 
اصلی در آن مجموعه در دست  ده که وزنه يک ترکيبی وارد ش هم در 

  آقايان روحانی است.
ـ در مرحله اول تأسيس شورا، آقای طالقانی به دليل عضويت در 2 

شورای جبهه ملی، از تشکيل شورای انقالب بی اطالع و کنار گذاشته 
  9 شده بود. 

                                                           

  242، ص همان   -6
سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز    -2

  219، ص 2281  معتمد دزفولی، چاپ 
  242همان سند، ص    -8
، و برای نگاه 22، بهمن و اسفند 52اره مجله ايران فردا، بخش ويژه انقالب، شم   -9

آزادی به استبداد، محمد جعفری،  پاريس و تحول انقالب ايران از  بيشتر به کتاب 
  282ـ  288، ص 2282چاپ 
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ـ از جبهه ملی و ساير احزاب و يا طرفداران خوش نام و ثابت قدم 4 

کس ديگری  بعضی از افراد نهضت آزادی  ، بغير از شخص بازرگان و مصدق

  نبايستی در آن شورا باشد. 

در حقيقت چنين شورای انقالبی به منزله عصای دست آقای خمينی 

که به غير از آن پنج  -کنند  می و يا کسانی که به نمايندگی از وی عمل

درست شده  -شدتواند باروحانی دسته آقای خمينی، کس ديگری نمی  

بازرگان  پيشنهاد نخست وزيری آقای مهندس  چنين شورائی  بود. ظاهراً

به پيشنهاد شورای »را به آقای خمينی داده است و آقای خمينی هم 

سمت  وی را با شرايط زير به « انقالب بر حسب حق شرعی قانونی...

  نخست وزيری منصوب کرده است:

لت تصريح شده بود که مسئولين ـ در جلسه انتخاب و انتصاب دو 2 

  2فعاليت حزبی داشته باشند. و متصديان نبايد وابستگی حزبی يا الاقل 

ـ پس از بررسی وزرای انتخابی نخست وزير و تصويب آن توسط  1 

حکم از  جانب آقای خمينی و يک  شورای انقالب هر وزيری يک حکم از 

  1جانب نخست وزير بايد بگيرد.

نيز خود در جمع شورای انقالب چهار شرط را در  و آقای بازرگان

  انتخاب وزراء عنوان کرده است:

  ـ مسلمان عامل به فرائض 2 » 

ـ سابقه مبارزاتی مشخص و عدم همکاری سياسی  و تبليغاتی در 1 

  نظام شاهنشاهی 

ـ حسن شهرت و شايستگی اخالقی و اجتماعی و پذيرش 2 

  ه شخصی و اداری در وزارتخانه مربوط

   2«ـ سابقه و آشنايی و صالحيت اداری و فنی در وظيفه ارجاعی.4 

اولين اختالفی که در چهار چوب »مرحوم بازرگان متذکر شده است: 

فوق  کردم بر سر شرط چهارم  شورای انقالب با آقای دکتر بهشتی پيدا 

شرط  بود و ايشان عقيده به خالف آن و اکتفا کردن و ارجحيت دادن

و  توانيم فقدان تخصصی  می»فرمود:  ، می«شرايط داشته مه ه سوم به

  4«جبران کنيم. صالحيت و سابقه در تجربه را با انتصاب يک معاون 

بهرحال هنگامی که آقای خمينی بر حسب واليت شرعی، مرحوم 

شرعی و  دولت »کرد و دولت وی را  بازرگان را به نخست وزيری منصوب 

امام  يعنی اينکه توليت چنين دولتی در اختيار    5،«دولت امام زمان ناميد

دليل دولت بازرگان  زمان و يا نايب امام زمان است و تنها به همين يک 

کارگزار آقای خمينی عمل کند. مضافاً بر اينکه  نمی توانست بيش از يک 

داليل بوده  و شايد به همين  شرايط ذکر شده وی را خلع سالح کرده بود 

گفت دولت من چاقوی بی تيغه است. هر کس  می بازرگان است که مرحوم

 حاضر به قبولی پست نخست وزيری  عنوان شده   ديگری هم با شرايط

  ، نمی توانست بيش از يک کارگزار عمل کند.شد می

  
  در تضعيف دولت بازرگان تأسيس ارگانهای جديد انقالبینقش 

موقت و هم ملت  مهمترين ارگانهای انقالبی که هم بالی جان دولت

جهت استقرار ديکتاتوری واليت  ايران گرديد و عامل سرکوب مردم در 

                                                           

، 2262ی بازرگان، چاپ سوم تابستان انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهد  -2
  242ص
صفاريان ـ مهندس فرامرز سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی   -1

  214يزدی، ص ، گفتگو با دکتر ابراهيم 2281  معتمد دزفولی، چاپ 
بيست و پنج سال در ايران چه گذشت، داود علی بابائی، ج اول، چاپ اول   -2

  موقت. به نقل از شورای انقالب و دولت  255، ص 2281
 همان -4
  2، ص 25282، شماره  58بهمن ماه  12اطالعات، شنبه   -5

فقيه شد، در زمان دولت موقت و با دست آن دولت پايه ريزی گرديد که  

در  را از چنگ دولت موقت به ها  از مدت کمی بعد از تأسيس، آن بعد 

از مشارکت در اهلل الهوتی،  بطوريکه شهيد چمران، مانند آيت »آوردند 

 کرده، شورای سه نفری سپاه پاسداران بعنوان نماينده دولت خوداری 

اين دستگاه )يعنی سپاه( درست شد که بازوی نظامی حزب  گفت  می

تبليغاتی  تبديل به شعبه عمران اجرائی و »و جهاد سازندگی    6«باشد

  2«روستاها گرديد. حزب در 

ر زمان دولت موقت تأسيس مهمترين نهادهای انقالبی جديد که د

و جهاد  شدند عبارتند از: دادگاههای انقالب، سپاه پاسداران انقالب 

و سپاه پاسداران توسط آقای   8ابتکار وايجاد دادگاههای انقالب سازندگی. 

مشاور در  و جهاد سازندگی به ابتکار آقای بنی اسدی وزير   9دکتر يزدی

مرحوم بازرگان در مورد تأسيس   22امور اجرائی دولت موقت بوده است.

نخست  شدن در  شود، که پس از مستقر  می نهادهای انقالبی يادآور

از بختيار خلع يد شد  که عمالً 52بهمن  12وزيری بعد از ظهر دوشنبه 

فی المجلس تکليف کردم و  تعيين معاونين بود که  به عنوان اولين اقدام »

در امور  معاون نخست وزير  آنها پذيرفتند. آقايان مهندس صباغيان،

انقالب و مهندس عباس  انتقال، دکتر ابراهيم يزدی معاون در امور 

روابط عمومی، دو پست و عنوان اول بی سابقه  اميرانتظام در امور اداری و 

تدريجی دستگاه  يکی برای تبديل  و الزمه وظايف و شرايط انقالب بود. 

ات عمده و ادارات اصلی، مانند قديم و تعيين مسئولين جديد برای مؤسس

يا شيالت، دانشگاهها، ذوب آهن، راه  ، شرکت نفت  شهربانی، شهرداری

و حفاظت انقالب و  آهن، هواپيمائی و غيره و ديگری برای تداوم و نظارت 

از جمله سپاه پاسداران و ارتباط با مقامات و  تأسيس نهادهای انقالبی 

از چگونگی تشکيل دادگاههای انقالب در  به اينکه نظر   22« مواضع انقالبی

نمی گردم و در زير به  سخن به ميان رفت، ديگر به آن باز  همين فصل

  پردازم. می تشکيل چگونگی سپاه پاسداران انقالب

 

  چگونگی تشکيل سپاه پاسداران 
، در يک 52اسفند  21انتظام معاون نخست وزير در تاريخ آقای امير

بر اساس تصميم هيئت دولت سپاه »   م داشت:مصاحبه مطبوعاتی اعال

پاسداران انقالب ايجاد خواهد شد. آئين نامه آن تهيه شده و در دست 

روز ديگر پس از تصويب اين آئين نامه  و رسيدگی است، و تا چند  مطالعه 

  21 «آمد. اعالم خواهد شد و گارد ملی بوجود خواهد 
در  52فروردين  21تاريخ متعاقب آن، مجدداً آقای امير انتظام در 

است  وظايف ارتش که دفاع از مرز  مصاحبه مطبوعاتی ديگر ضمن توجيه 
  و توجيه وظايف سپاه پاسداران انقالب گفت:

                                                           

، 2262انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -6
  242ص
 همان -2
 همين کتاب  -8
آقای دکتر ابراهيم يزدی در پاسخ به آقای احمد خمينی که گفته بود، آقای   -9

کرده و قريب به اين مضمون  دکتر يزدی آمريکائی است، کارهای خود را فهرست 
سپاه پاسداران و دادگاههای  يه ای گفته بود، اگر من آمريکائی هستم پس در اطالع

کردم آمريکائی است، فالن را هم که من بانی بودم  انقالب را که من درست 
 آمريکائی است و ... نقل از حافظه 

انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان  -22
  242، ص2262

، ج 2281نج سال در ايران چه گذشت، از داود علی بابائی، چاپ اول بيست و پ  -22
 به نقل از شورای انقالب و دولت موقت  255و  254اول، ص

   2، ص22642، شماره 52اسفند  1کيهان، چهارشنبه    -21
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آموزشی، کار های  سپاه پاسداران انقالب که کم کم با ديدن دوره»  
خواهند داشت زيرا ما نمی  شوند وظيفه بسيار مهمی بر عهده  می آمد

  مرداد ديگری تکرار شود. 18يم خواه 
از اين پس تمام قسمتهای فرماندهی ارتش بعهده شوراها خواهد 

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

دست به کار  د رفت که يکنفر اين امکان برای هميشه از بين خواه گرفت و 
انقالب بدين جهت باقی خواهد  خالفی بزند و يا تصميم گيری کند. سپاه 

خواستند کاری  ماند که اگر روزی آن چند نفر فرمانده عضو شورا هم 
  2«.بکنند سپاه مانع آن خواهد شد خالف 

با مطالبی که در مورد فرماندهی نيروهای نظامی و انتظامی در اين 
همان  ارتش و نيروهای انتظامی از  شود که  می حبه گفته شد، معلوممصا

و سپاه پاسداران تأسيس شده است که  اند هاول محکوم به انحالل بود
غافل از  احتمالی کودتا، در ته مانده ارتش و نيروهای انتظامی باشد.  مانع 

ت سرکوب مؤسسين اوليه آن و حماي اينکه همين سپاه انقالب در حذف و 
آشکار  و حاميان  از گروگان گيری و حفاظت و پشتيبانی از گروگان گيرها 

و پشت پرده آن شرکت خواهد کرد و همين سپاه با کمک دادگاههای 
  و...  ترتيب خواهد داد  را  62انقالب کودتای خرداد سال 

آيت اهلل الهوتی نماينده امام و رئيس شورای هماهنگی سپاه 
برای حفظ و حراست  اين انقالب و دستاوردهای »   :پاسداران انقالب گفت

شورای عالی انقالب  آن به فرمان امام خمينی و به تصويب هيئت دولت و 
تشکيل سپاه پاسداران انقالب از ماه گذشته فراهم شد و بدنبال  مقدمات  

نمايندگان امام، دولت، وزارت  آن تشکيل شورای هماهنگی شامل 
 1منطقه تهران و  21از نمايندگان مساجد ای  سهو کشور، جل دادگستری 

های  معتمد محلی هر يک از مناطق تشکيل شده و به بررسی جنبه تن 
پرداخت و تحت ضوابطی شروع  گوناگون تشکيل سپاه پاسداران انقالب  

  1 «به تعليم پاسداران نموديم.
 در واقع آنچه که مرحوم الهوتی در مورد سپاه گفته تأکيد بر نقشی

مشروح تر و واضح تر در  است که آقای اميرانتظام سخنگوی دولت 
مصاحبه اش عنوان کرده بود. اما هم مرحوم الهوتی، نماينده امام در  

زود  هم شهيد چمران نماينده دولت در شورای سپاه خيلی  شورای سپاه و 
حزب جمهوری اسالمی  دريافتند که اين سپاه در واقع برای بازوی نظامی 

  2 ت شده است که هر دو آنرا ترک کردند.درس
آيت اهلل الهوتی مدتی بعد از استعفاء از سرپرستی سپاه، در يک 

استعفاء از سرپرستی سپاه را اعالم  داليل   4مصاحبه اختصاصی با کيهان
کرد. وی در رابطه با اين سئوال که علل استعفای شما از سرپرستی سپاه  
 چه بود؟ 

ر دولت و به سرپرستی معاون نخست وزير در تشکيل سپاه د»گفت: 
 کمک به هماهنگی دادن به سپاه و  از امام بعنوان ای  امور انقالب و نماينده

تشکيالت سپاه. تغييرات جهت يافتن سپاه از دولت به شورای انقالب و 
انقالب يک حزب  سرآغاز تعابير و تفاسير گوناگون منجمله بازوی يک  

در هماهنگ   5اعضای شورای انقالب ن يکی از شدن سپاه و مأمور شد
                                                           

  1، ص  25829، شماره  58فروردين ماه  21اطالعات، يکشنبه    -2
  2، ص 25812، شماره  58ماه  فروردين 26اطالعات، پنجشنبه    -1
انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان    -2

  242، ص2262
مورخ سه  22829و  22828و  22822اين مصاحبه اختصاصی در کيهان شماره    -4

، 22و  1 های به ترتيب در صفحه 58  آذر  11و پنجشنبه  12چهارشنبه  و  12شنبه 
کسانيکه مايل به مطالعه مشروح مصاحبه آقای الهوتی  درج گرديده است.  22و 22

  فوق مراجعه کنند. هستند، به منابع 
  آقای سيد علی خامنه ای مأمور انجام اين کار شد.   -5

دراز مدت  می دادند که در  کردن گروههای مختلف که اعمال نظامی انجام 
ممکن بود به فاجعه تبديل شود و متأسفانه انتصاب شورای فرماندهی 

ماه يک مقدار به اين  6به مدت   6داشتند عضويت  افرادی که در يک حزب 
که بعد از شش  که در آئين نامه سپاه آمده است مسئله دامن زد و با اين

انتخاب گردد. انتصاب مجدد همان افراد بعد از  ماه بايد شورای فرماندهی 
نظرات ديکتاتوری مآبانه در سپاه بدست شورای  ماه و اعمال و  6

به خاطر  صالحيت شورای فرماندهی برای اداره سپاه  فرماندهی و عدم 
و عدم هماهنگی و اعمال نفوذ برای تجديد  مشکالتی که در سپاه بود

عدم آگاهی متصديان بخاطر پذيرفتن  فرماندهی بعلت  انتصاب شورای 
کار زياد که همه اينها منجر به کناره گرفتن سرپرست سپاه گرديد زيرا 

قديمی ترين عضو سپاه و از هر کس ديگر آگاه تر به  سرپرست سپاه  
شورای فرماندهی منصوب از کناره   مشکالت سپاه بود ولی به عللی از

و  کردند که از آن عامل اجرای دستورات بدون چون  می داری گيری خود 
چرای شورای فرماندهی بود که به مواد شبيه تر بودند تا به يک انسان 

  2 «متفکر... 
اول »آيت اهلل الهوتی در ادامه داليل استعفای خود متذکر شد: 

نخست وزير در امور  خود امام بود و معاون کسيکه به فکر سپاه افتاد 
مأمور تشکيل سپاه شد و امام هم  به من دستور کتبی فرمودند در  انقالب 

ينده نه چندان دور سراسر مملکت از آکمک بکنم تا در  تشکيل سپاه 
خواستند   می فرا بگيرد و از روز اول امام سپاهی به اين کيفيت سپاه 

می در آن زنده باشد تا جائيکه سپاه بازوی سپاهی که همه احکام اسال
تأسيس سپاه من با فرمان ايشان به سپاه  نباشد... از روزهای اول  حزبی 

کردم بعد از مدتی قرار شد که سپاه از  می پاسداران با دولت همکاری
همکاری مستفيم با دولت، همکار مستقيم با شورای انقالب شود اين به   

دست به تشکيل سپاههای  دام ديگری هم خاطر اين بود که يک اق
محدود که اسمشان را نمی شود سپاه گذاشت زدند ما اين را پيروی  

شود برای  می اين در دراز مدت به يک فاجعه تبديل کرديم و ديديم که 
 مثالًای  که عده اينکه گروه گروه شدند اين مسلحين به عرض امام رسيد  

دهند و يا   می دارند و برای خود تعليم در فالن نقطه تهران يک عده مسلح
است در اصفهان باشد در تهران برای خودش شعبه باز  يکی که قرار  مثالً

مأمور کرد که هماهنگ   کرده است. امام يکی از اعضای شورای انقالب را 
کند نيروی مسلح خود را يعنی زير يک پوشش قرار گيرند. به نظر من 

نظر من ملت ايران و امام و همه  وع شد و به همين جا شر فاجعه سپاه از 
خواهند  نگيرد امام قطعاً مسئولين جلو اين فاجعه را بگيرند که اگر کسی 

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

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

شود تا فرماندهان بعد از شش ماه فرماندهان انتخابی باشند... بعد  برقرار  
که من داشتم و حتی اعالم شد. اما  ماه تمام شد با سمتی  6از اينکه 

و چقدر  کند میو سرخود شده و تخلف  کند میماندهی توجه نفر شورای 
فاجعه آميز است در ارتشی تخلف بشود مجبور شدم به وسيله راديو  

همان شورای متأسفانه مجدداً ماهه تمام شد...  6کنم که دوره  اعالم 
  8 «ديدم... اينرا برای سپاه صالح نمی فرماندهی ابقاء شد من

آيا اين مسائل به اطالع »بطه با اين سئوال که آيت اهلل الهوتی در را

کنم  می فکر» گويد: می  «چيست؟ امام رسيده و اگر رسيده نظر ايشان 

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

بخواهيم به آنهائی که دست  منتها بايد از خدا خواهد و  می شدن زمان

را هم به آنها بدهد که تا آن اندازه  اندر کار هستند توفيق بدهد و اين فکر 

قدرت دارند کار بکنند نه اينکه اينقدر کار انتخاب کنند که نتوانند  که 

انسان وظيفه بداند و همان را خوب  همه آنرا انجام بدهند. يک کار را 

بهتر است، بنابر اين من گمان نمی کنم مشمول عنايت امام  دهد انجام ب

هيچ وجه به حزبی  است که سپاهی به  نباشم و به هر حال نظر من اين 

  2 «نبايد وابسته باشد و با يک فکر آزاد کار بکند...

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

در تمام دوران آقای خمينی  قدرت رفت و  رها کرد و به جانب حزب و

  چنين مشی را طی کرده است. 

در اين مورد خاص با تأييد آقای خمينی و تصويب شورای انقالب، 

حزب و عضو شورای مرکزی آن  که يکی از بنيان گذاران ای  آقای خامنه

مأمور هماهنگی سپاه گرديد و باز بر اساس گفته صريح آقای الهوتی  بود، 

گردانيدن  شورای فرماندهی انتصابی، حزبی بودند و با وجود مطلع  ای اعض

مشکل را به نفع حزب خاتمه داده  آقای خمينی از مسائل درون سپاه، وی 

  است.

همانگونه که در صفحه بعد از زبان دکتر يزدی خواهيد خواند، سپاه 

ور ام سرپرستی معاون نخست وزير در  پاسداران بدست دولت موقت و به 

تنها  کرد که  می انقالب )دکتر يزدی( تشکيل شد. آقای دکتر يزدی فکر

وقتی کسانی  اوست که بفکر چنين امر مهمی افتاده است، غافل از اينکه 

بازوی مسلح درست کرد و در زمانی که همه  ديدند فالن شخص سپاه و 

لذا داريم،  گروه کم  گويند ما چه چيز از فالن دسته و  می مدعی هستند،

دهند که دست به تشکيل چنين بازويی برای حفظ  می به خود اجازه

صريح مرحوم الهوتی  بينيم طبق گفته  می قدرت خود بزنند. اين است که 

ای مسلح  که بعد از تشکيل سپاه، کسان ديگری در تهران و اصفهان، عده 

ه از اين اقدام زمينه درآوردن سپا با همان نام و نشان درست کردند. و با 

  گرفتن زير نظر شورای انقالب فراهم گرديد. دست دولت موقت و قرار 
را مسئول هماهنگ کردن همه ای  شورای انقالب هم آقای خامنه

هم افراد حزب جمهوری  گروههای مسلح در زير يک سقف کرد و او 
ماه شورای  6اسالمی را به شورای فرماندهی سپاه ـ با اين بهانه که بعد از  

منصوب نمود.  انتخابی مسئوليت سپاه را بعهده خواهد گرفت ـ  دهی فرمان
  گرديد. و بدين طريق سپاه به بازوی مسلح حزب تبديل 

آقای دکتر يزدی بارها اعالم کرده است که من سپاه را تشکيل 
می دانيد سپاه را خود من تشکيل »   آورم: دادم. آخرين گفته وی را می

که در دوره انقالب داوطلبانه اسلحه بدست دادم. ما ديديم جوانهايی 
ند، معضالت و مشکالت و شد می رها  بودند، اگر به حال خودشان  گرفته 

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

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

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

شورای فرماندهی مرکب  اين آيين نامه آيين نامه تصويب شد. به موجب 
دولت، دادستان کل، وزارت کشور، ستاد کل ارتش و رهبر  از نمايندگان 

وی   1«تشکيل شد. زير نظر اين شورا يک ستاد اجرائی بوجود آمد. انقالب 
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، بلکه يک شورای فرماندهی درست  سپاه يک فرمانده نداشت»می گويد:  
ن وزارت کشور، دادستان کل، ستاد کرده بوديم که شامل نمايندگا

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

،  قانون نشود نماينده ستاد مشترک برای سازمان دهی آموزش بچه ها
معرفی کرده  ور يک نماينده خود من هم نماينده دولت بودم. وزارت کش

آن مجموعه آمده بودند تا هماهنگ  بود. هر کدام از اينها به يک دليل در 
به عنوان  عمل کنيم. به پيشنهاد من آقای خمينی به مرحوم الهوتی 

  2«اين شورا حکم داد. نماينده خودشان در 
طبق اين گفته در اين شورای فرماندهی نماينده دادستان کل برای 

نماينده ستاد مشترک هم  روعيت حقوقی دادن به اعمال سپاه بوده و مش
و چون وزارت کشور را هم دولت تصدی  برای سازماندهی و آموزش  

پس   بنا براين نماينده وزارت کشور در واقع نماينده دولت است.  کند می
ماند آقای دکتر يزدی و نماينده آقای  می آنچه در اين شورای فرماندهی

  است. خمينی
وقتی آقای دکتر يزدی دليل تشکيل سپاه را نبود نيرو برای حفظ 

 ـ همافرانی که2يزدی پرسيد:  ، نبايد از آقای دکتر کند میامنيت عنوان 

حتی در برابر حمله گارد جاويدان وارد عمل شدند و تعدادشان هم کم 
مانده بود ها  ریاز کالنت از اينها با کمک آنچه  شد میآيا ن .بودند نبود، آماده 

 نمود؟ کشور استفاده در حفظ امنيت
ـ آيا از ارتشی که با انقالب هماهنگ شده و رهبری انقالب را 1 

 نمود؟ آنها استفاده از بخشی از  شد نمیپذيرفته و آماده خدمت بود، 
و طرفه اينکه اين بهم ريختگی کالنتری ها، در تهران و چند شهر 

خدمت  توانستند در  می پابرجا بودند وها  تریديگر بود. در کل کشور کالن
حفظ امنيت و نظم قرار بگيرند. آقای امير انتظام بدرستی علت تشکيل 

مرداد بيان   18کودتای  سپاه را جانشين ساختن ارتش به خاطر ترس از 
هدف نهايی نظير انقالب روسيه و چين تشکيل سپاه جديد به   4.کند می

است. در واقع  آن را جانشين ارتش ساختن  رتش وکار انداختن ا منظور از 
 بدون آنکه ستون پايه قدرت جديد بود،   سپاه، ساختنِاز  هدف واقعی

صاحب ستون اين پايه  ، آنهابدانند آقای دکتر يزدی و نهضت آزادی
  شوند. نمی

 

  تشکيل جهاد سازندگی
طاله در مورد تشکيل جهاد سازندگی گفته مرحوم بازرگان ما را از ا 

  کند: کالم بی نياز می
و دولت موقت بوجود   5جهاد سازندگی به ابتکار وزير مشاور اجرائی» 

طرف امام،  موقت يک نماينده روحانی از  آمده و بنا به درخواست دولت 
شوراهای  بمنظور جلوگيری از سوء استفاده و تبليغات کمونيستها از 

نگذشته تبديل به  از عمرش مدتی ، شهرستانها، برای آن تعيين شده بود
  6«تبليغاتی حزب در روستاها گرديد. شعبه عمران اجرائی و 

که در آن زمان عضو شورای انقالب بود و مرتب  صدر بنیآقای 
زمان  در  اعتراض داشت، گرفت و  می نسبت به نهادهای انقالبی ايراد

ی رياست جمهوری کوشش بر انحالل و يا حداقل تعديل کردن و نگهدار
قانون و دخالتهای  درچهار چوب قانونی و جلوگيری از کارهای خالف  آنها 

بود، داشت. هنگامی که جهاد  بی جای آنها، خارج از وظايف محوله 
 صدر بنیاسدی به آقای  سازندگی را ايجاد کرده بودند، روزی آقای بنی 

  «.به اين يکی ديگر نمی توانيد هيچ ايرادی بگيريد»گفت: 
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از وی پرسيد طرح جهاد سازندگی يعنی چه؟ آقای  صدر بنیآقای 
جوانان توی شهرها بازی راه  دهد، به جای اينکه  می بنی اسدی جواب

بيندازند و به قول شما بشوند بازوی استبداد، آنها را بفريستيم توی  
دارد.  گويد: اين هم ايراد بزرگ  می صدر بنیسازندگی کنند. آقای  روستاها 

جا را به کنترل اين آقايان  خواهيد همه  می شهر و روستاشما به اسم 
جوانها را به اسم  در بياوريد. شما  ()منظور روحانيون حزب جمهوری است

شوند ابزار دست هر کسی  می کنيد و بعد اينها می سازندگی روانه روستاها 
سازمان برنامه و کشاورزی  گرفت. شما  که اختيار اين ابزار را در دست 

بهتر  يد، اين سازمانها را دمکراتيزه کنيد و اشخاص را مسئول بکنيد، دار
 يک مليون کارمند اضافی دارد حاال کنند. کشور  می از اين نهادها عمل

  2عنوان جهاد سازندگی راه بيندازيد. خواهيد يک سيل جديد هم به  می
کمی بعد از ايجاد جهاد سازندگی آقای ناطق نوری را در رأس آن 

شعبه عمران اجرائی و  تبديل به »تند به قول مرحوم بازرگان گذاش
و عالوه بر آن يکی از ابزار مهم کنترل « تبليغاتی حزب در روستاها گرديد 

  روستاها.
 

  ها ورود روحانيون به وزارتخانه 
حزب  هنگامی که فشار مشکالت از جانب آقای خمينی و روحانيون

کرد   می کرد، مهندس بازرگان فکر جمهوری اسالمی بر دولت موقت غلبه 
که چون اينها به مشکالت کار اجرائی واقف نيستند، مرتب او را تحت 

نزديک مشکالت  دهند و اگر خود وارد کار اجرائی شوند و از  فشار قرار می 
دارند و دولت از فشار آنها  می سر او بر آن را مشاهده کنند، دست از 
شورای انقالب مرحوم  در يکی از جلسات   رهايی خواهد يافت. بدين علت

و  بازرگان پيشنهاد کرد که شورای انقالب و دولت در هم ادغام شوند 
  کابينه شدند: بدين ترتيب چهار روحانی به شرح زير وارد 

آقای هاشمی رفسنجانی معاونت وزارت کشور، آيت مهدوی کنی 
آقای  پرورش و  وزيرآموزش و معاون وزيرکشور، آقای دکتر باهنر معاون 

  معاون وزير دفاع. ای  خامنه
برای اينکه مشکل تعدد »   گويد: می در اين رابطه مرحوم بازرگان

مراکز تصميم گيری را، که در هيچ نظام مدريتی قابل قبول نيست و باعث 
می شود ، پيشنهاد نمودم برای  مسئوليتها و اختالل عظيم کارها  لوث 

جمهوری اسالمی رؤسای کل و  سود انقالب و  هماهنگی و همکاری الزم به
در هيئت دولت شوند يا بعنوان وزير و در  سرپرستان نهادهای جديد وارد 

از آقايان روحانيون مقامات ای  باشند. باين ترتيب عدهای  کادر وزارتخانه 
آقای علی اصغر حاج سيد جوادی نقل کرد، در    1«کردند. دولتی باال پيدا 
قت مشاهده شد که بعضی از آخوندها به معاونت زمان دولت مو

پرسيديم که چرا اينها را  . از آقای بازرگاناند همنصوب شد ها  وزارتخانه
دانيد اينها چقدر در  وارد کارهای اجرائی کرديد. پاسخ داد که نمی

گذارند. اينها را وارد کرديم که  می انقالب چوب الی چرخ دولت شورای 
ر کار اجرائی سخت است و دست از ايجاد مانع بيايند ببينند، چقد

  2بردارند. 
در واقع مرحوم بازرگان از روی نيت خيرخواهانه خود برای حل 

که روحانيون در کار اجرائی  مشکل دولت و تعدد مراکز قدرت سبب شد 
شرکت کنند و مزه ماشينهای بنز ضدگلوله و صندليهای ها  وزارتخانه 

را بچشند و آن زندگی طلبگی در فقر و زهد  ها  وزارتخانه چسب دار 
زير دندانشان رفت،  نمائی را فراموش کنند. نمی دانست که وقتی مزه آن  

  ديگر کندن آنها از آن مناصب غير ممکن است.
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  212، ص2262
 . در پاريس 2285تير ماه 5گفتگو با علی اصغر حاج سيد جوادی در تاريخ    -2

در همين رابطه آقای هاشمی رفسنجانی در يکی از سخنرانيهای 
ئی و از کارهای اجرا خود قريب به اين مضمون گفت، ما را خيلی 

می ترسانند، وقتی که رفتيم و وارد شديم ديديم که نه کار ها  وزارتخانه 
شود آنرا انجام داد. البته برای کسانی  می سختی نيست و خيلی ساده

در صدد قبضه کردن  امثال آقای هاشمی رفسنجانی و آقای بهشتی که  
 ونانتصاب يک معا فقدان تخصص و سابقه و تجربه را با »قدرت هستند، 

اين نوع مديريت است که کشور را به انحطاط و   4«جبران کرد شود  می
گردانندگان »بازرگان:  مرحوم  ورشکستگی کشانده است و به حق بقول 

حرکت دوم انقالب )يعنی روحانيون حاکم( تعمد و تخصص برای تهمت و 
به سرخوردگان و مخالفين  تبديل موافقين و بی طرفان و ميان حاالن  

  5«ند.داشت
 

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

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

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

بازرگان که عمری را در  دادند. در صورتی که آقای مهندس  می و بهای تام
داد  ه سابقه درخشان و کارهای خود نمیگذرانده بود بهای الزم را ب مبارزه 

داشتن دوستان روحانی و غير  بر آن با  و مرعوب خمينی شده و عالوه 
روحانی نظير آيت اهلل طالقانی، آيت اهلل سيد ابوالفظل زنجانی، آيت اهلل 

سحابی، مهندس عزت اهلل سحابی، دکتر شريعتی  رضا زنجاتی، دکتر  سيد 
و استعمار عمری را سپری کرده  و ... که آنها نيز در مبارزه با استبداد 

هبری دکتر بهشتی وارد ائتالف يا وحدت يا روحانی به ر بودند، با آن پنج 
  قول و قرار شده بودند. 

بيشتر از آيت اهلل ها  که کداميک از آن روحانی پرسيدنی است
کردند و در  می ستم شاهی عمل طالقانی در نوک پيکان مبارزه عليه رژيم 

نزد مبارزين و توده مردم نفوذ داشتند. چگونه شد که با وجوديکه هم  
بودند که  به وی سفارش کرده   2و هم آيت اهلل طالقانی  6زنجانی  آيت اهلل

خمينی به چاه نرود، به جای ايجاد يک  مواظب باشد و با طناب آقای 
استوار  مبارزه  رهبری قوی در داخل وسيله مبارزين واقعی و کسانيکه در 

 همسنگر و همداستانها  و ثابت قدم بودند، با آقای خمينی و آن روحانی
  شدند.

دکتر شريعتی با آن توانائی بی نظير در ايجاد طرفداران وسيع و بجا 

کدام دسته و حزب بود و به زعم  گذاشتن آن مايملک بی نظير مربوط به 

 چه شخصی نزديکتر از مهندس بازرگان و نهضت آزادی بود؟ خودشان به 

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

شود  ، تنها چيزی که می دوستانش در جائی به آنها پاسخ داده باشند

گفت، اينکه مرحوم بازرگان و نهضت آزادی نيروی اليزال توده مردم را  

با آن  از سازماندهی آنها غافل شدند و همراه و همگام شدن  رها کرده 

مرحوم ، يا شايد  اند آقايان زمينه مناسب را در اختيار آنان قرار داده

پيروزی  بازرگان مطلع بوده و يا به اين صرافت افتاده است که در ابتدای 
                                                           

، ج 2281گذشت، از داود علی بابائی، چاپ اول بيست و پنج سال در ايران چه    -4
  به نقل از شورای انقالب و دولت موقت - 255اول، ص 

انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان    -5
  224ـ  225، ص2262

در لندن   گفتگوی اينجانب با آقای امير حسين پوالدی عضو نهضت آزادی   -6
 . 2222درسال 

، فعال در 2268گفتگوی اينجانب با آقای مهندس رضا گل احمر در تهران    -2
  .دفتر آقای طالقانی
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برای »آماده احراز قدرت از طرف روحانيت نبوده است.  انقالب، جامعه 

جرأت و تجربه  هنوز  اشغال مقامات وزارتی و مديريتهای کل نه آقايان 

بايستی از  یم کافی داشتند و نه مردم مملکت آماده پذيرش آنان بودند،

  2«تجربه نمايند. داران مورد اعتماد استفاده و کسب  استخدام سابقه 

آگاه از ناتوانی خود در زمينه داخلی با جلو انداختن های  روحانی

وارد  ها  مرحوم مهندس بازرگان و نهضت آزادی و با کمک آنها با آمريکائی

که ها  آمريکائی و سپس  اند هقرار و مدار و يا حد اقل همکاريهائی شد

جانب آنها  ، اينها را دور زده و اند هقدرت را در آقای خمينی و بهشتی ديد

نيست که آقای بهشتی به غير از نمايندگی خمينی،  . بعيد اند هرا گرفت

های کاتم به  گفته  روابطی داشته است. از ها  خود نيز جداگانه با آمريکائی

 تهران چنين چيزهائی براستمپل مأمور سياسی سفارت آمريکا در 

  آيد: می

در پاريس با آقای خمينی، دکتر يزدی و قطب  52کاتم هفتم دی ماه 

به  نتيجه نظرات خود را در تهران   52دی ماه  22زاده مالقات داشته و در

رهبر سازمان )يعنی سازمان خمينی. ن( در داخل »گويد:  می استمپل

)امام(   است ... جنبش   1لهکمحمد بهشتی يکی از مالهای ق ايران سيد 

بر اساس جاذبه روحانی )امام(  در نظر دارد که  خمينی در دراز مدت قطعاً

چنين حزبی   کند میخمينی يک حزب سياسی تشکيل دهد. کاتم فکر 

کنند بدست خواهد  می های مجلس را که بر سر آن رقابت تمام کرسی 

آزادی وارد نمود که  هضت ن شود که اين فشاری روی  می آورد. کاتم متذکر

برای يک توافق بينديشد، )يعنی با دولت بختيار. ن( ولی نه ای  چاره

  2 «خمينی غلبه کند. که بر خط سازش ناپذير )امام(  ای  ازهاند هب

حزب  پيش از آنکه ديگران از تأسيس  4بنا به قول فوق پرفسور کاتم

آن  شند، از تشکيل بهشتی اطالع داشته با جمهوری اسالمی توسط آقای 

  5مطلع بوده است.

دوستان و من هم غافل از اين »مرحوم بازرگان خود معترف است: 

جلب  مرا به طور موقت برای  با ما چه معامله خواهند کرد و  بوديم که بعداً

 اعتماد مردم ايران و خارج و اعتبار انقالب به عنوان نردبان قدرت در آنجا

خواهند کرد. مرحوم  مه خودشان را گام به گام دنبال گذارند و راه و برنا  می

بود اين آقايان وفا و صفا نخواهند  طالقانی توصيه کرده بود و فرموده 

  داشت.

ولی دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال وظيفه شرعی و 

   6 «مسئوليت خالی نکنيم. دانستيم که شانه از زير بار  می ملی خودمان

انه از زير بار مسئوليت سخن حقی است که مرحوم خالی نکردن ش

                                                           

، 2262انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم تابستان    -2
  282ص
منزل آقای دکتر بهشتی در قلهک، خيابان فردوسی، پشت کارخانه کفش    -1

  مهشيد بود.
، ص 2سياسی در ايران، مجموعه اسناد النه جاسوسی آمريکا، شماره  احزاب   -2

پاريس و تحول انقالب ايران از  اطالع بيشتر نگاه کنيد به کتاب  و برای  142ـ 144
  115ـ  122، ص 2282  آزادی به استبداد، محمد جعفری، چاپ 

سفارت  مرداد، کاتم افسر سازمان سيا و بعنوان عضو 18در زمان کودتای    -4
خمينی ، رابرت دريفوس متن  کار بوده است )گروگان  آمريکا در تهران مشغول 

 ( 14انگليسی، ص 
به کتاب پاريس و تحول انقالب ها برای اطالع از روابط روحانيون با آمريکايی   -5

مراجعه  152ـ  162، ص  2282  استبداد، محمد جعفری ، چاپ  ايران از آزادی به 
 .کنيد

ط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز سقو   -6
سخنرانی مهندس بازرگان مورخ  ، پشت جلد به نقل از 2281  معتمد دزفولی، چاپ 

11/22/2262  

گذشته های  . اما با توجه به تجربهاند هعنوان کرد مهندس بازرگان آنرا 

باشد، جای  توانست  می مشروطه و نفت در اينکه مسئوليت اساسی کدام 

  بحث است. 
آيا با شورای انقالب امری آقای خمينی و روحانيون حلقه وی، 

 بايست می خور است و يا يا وحدت کردن، مسئوليت در  ائتالف، توافق و

تشکيل شورای انقالبی که معرف وحدت همه اقشار کشور و  دست به 
 کسانی که بر خط آزادی و استقالل کشور پا بر حداقل معرف نمايندگان 

 شد؟  می ، زدهاند همانده، مبارزه کرده و امتحان خود را پس داد جا 
ق دوم زيبنده مرحوم بازرگان و دوستانش به نظر صاحب اين قلم ش

وی به  صورت ديگر امکان اينکه  از روحانی و غير روحانی بود و در اين 
 ، مورد استفاده قرار بگيرد به حداقل ممکن«نردبان قدرت»عنوان 

  رسيد.  می
در شورای انقالب آقای خمينی چيز عجيبی که اتفاق افتاده است 

برای استخدام کارمندی   که  شخصی اينکه درست نظير يک شرکت يا
آورد و شرط  می شرکت و يا مؤسسه خود، مصاحبه به عمل برای 

گذاردن به تعهد و سرفراز بيرون آمدن از مصاحبه است.  استخدام، گردن 
دستور آقای خمينی از  شورای انقالب آقای خمينی آقای مطهری به  در 

قبولی  و در صورت   2آورد می افراد مورد نظر دعوت و مصاحبه بعمل
. شد می و پذيرفتن تعهدات به عضويت شورای انقالب پذيرفته  مصاحبه 

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

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

شود که چرا آيت اهلل طالقانی را به عضويت شورای انقالب در  می
آقای خمينی  ايشان از تشکيل شورای انقالب بی خبر است.  و  اند هنياورد
  8 ملی است. گويند او عضو شورای جبهه  می دهد که می پاسخ

هم مهندس بازرگان در مورد شرايط عضويت در نکته ديگری 
ماندن آنست. آقای خمينی  ، مسئله مستورکند میشورای انقالب بيان 

به نزديکترين ياران و »تصميم گرفتن به تشکيل شورای انقالب  پس از 
، يعنی مطهری مأموريت داده بود در منزل خودش از تک  شاگردان خود

دعوت کرده، پس از طرح  ای انقالب تک نامزدهای تعيين شده برای شور 
آمادگی و  مستور بماند، اگر در طرف  مطلب و تذکر اينکه قضيه بايد فعالً

الزم را ديد، وظايف شورا را بيان کرده و از او برای همکاری و  تعهد 
  9 «عضويت در شورا دعوت نمايد.

عالوه بر شروطی که برای به عضويت در آمدن به شورای انقالب ذکر 
کند:   می مطهری، دو شرط ديگر را ذکر د، پسر آقای مطهری، علی ش

  مجاهد نبودن و از طيف شريعتی نبودن است.
در پاسخی که پسر آقای مطهری، آقای علی مطهری، به آقای » 

روی التقاط حساس بود و  آقاجری داده، گفته است که پدرم از ابتداء 
نست: يکی مجاهد نبودن و دا می ورود به شورای انقالب را دو تا شرط 

  22 «طيف شريعتی نبودن. ديگری از 
                                                           

شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ    -2
  188ـ  189ص ، ج دوم، 2222چاپ اول  غالمرضا نجاتی، 

پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، انتشارات    -8
، 52از مجله ايران فردا، شماره  ، به نقل  285ـ  286، ص 2282  برزاوند،  چاپ اول 

  21، ص 2222بهمن و اسفند 
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ   -9

  191  ، ج دوم ، ص 2222چاپ اول  جاتی، غالمرضا ن
سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان ـ مهندس فرامرز  -22

رضا عليجانی سردبير نشريه  ، گفتگو با 144، ص2282  معتمد دزفولی، چاپ دوم 
  توقيف شده ايران فردا 
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بنا بر اين، شرايطی که در ابتداء برای ورود به شورای انقالب و 

  باشند: عضويت در آن در نظر گرفته شده است به اين قرارمی

  از شورای جبهه ملی نباشد -2 

 طرفدار مصدق نباشد  -1 

 از مجاهدين نباشد  -2 

 شريعتی نباشداز طيف   -4 

روحانی هسته اوليه شورای  5تابع نظر آقای خمينی و يا آن   -5 

  انقالب باشد

  مسائل مطرح شده و اسامی افراد مستور و مکتوم باقی بماند.  -6 
 

دعوت و با توجه به قبولی نکات فوق از کسانيکه نامزد بودند،  

 .آمده است می مصاحبه وسيله آقای مطهری بعمل 
مکرر آيت اهلل های  و توصيه  2توصيه مرحوم آيت اهلل رنجانیبا وجود 

چرا که  پست نخست وزيری را نپذيرد،  طالقانی به مرحوم بازرگان که 
آقای خمينی و ياران روحانيش، اهل صفا و وفا نيستند پست نخست 

مهندس  بر سر اين نيست که چرا مرحوم  بحث   1وزيری را پذيرفتند،
چرا  زيری را پذيرفت. بحث بر سر اين است که بازرگان پست نخست و

روحانيون دسته  ايشان با قبول چنين شرايطی از ابتداء با آقای خمينی و 
ممکن است چنين استدالل شود که  وی وارد شورای انقالب گرديد. 

نداشته است که  مرحوم بازرگان در آن زمان از چنين شرايطی اطالع 
  رسد. می بعيد به نظر خيلی 
ما به تصديق مرحوم بازرگان آقای خمينی به صراحت در تاريخ ا

نهضت  اعالم کرده بود که انقالب يا  ای  ، در نجف طی اطالعيه5/5/2252
پی  تنها و بدست توانای روحانيون و پشتيبانی ملت بزرگ ايران »اخير 

شخصی يا  يا ای  ريزی شد. و به رهبری روحانيت بی اتکاء به جبهه
ساله چون اسالمی است بی  25  شود و نهضت  می ه شده وجمعيتی ادار

ادامه دارد و خواهد  دخالت ديگران در امر رهبری که از آن روحانيت است 
  2«داشت. 

دارد و لذا  می انتشار اين اعالميه نهضت آزادی را به تحير و تأسف وا
 از ايشان توضيح بيشتری نويسند و  می به آقای خمينیای  نامه
هند. آقای خمينی هم ماهرانه از نهضت آزادی استمالت و ديگران خوا  می

روحانيت  کرده است و همچنان بر نظر خود که حاکميت مختص  را طرد 
  4باقی مانده است. ديگرهای  ، و يا گروهاست و نه همه مردم

کنند، هنگاميکه در  می عالوه بر اين، باز مرحوم بازرگان نقل
ملی اسالمی زده شد،  ای  کيل جبهه، دست به تش2252ارديبهشت 

از مشارکت در آن خودداری کرد و يکی از آقايان روحانی اظهار  روحانيت 
تسليم  ما بدليل طرفداری بعضی از شماها از دکتر مصدق و عدم  »داشت: 

  5«خودداری کرديم. مطلقتان به آقای خمينی از شرکت در آن 
ذاکراتش با آقای خمينی از اينها گذشته مرحوم بازرگان در مورد م

وقتی ضرورت تعيين يک  »گويند:  می ،22/2/58در پاريس در تاريخ 
هيئت نمايندگی را با آقای خمينی طرح کردم، از جانب ايشان تأييدی  

  6«نديدم.

                                                           

 . از گفتگوی مرحوم امير حسين پوالدی با اينجانب  -2
ه کتاب سقوط دولت بازرگان به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان مهندس ر.ک ب -1

  282، ص  2282دزفولی، چاپ دوم  فرامرز معتمد 
 22، ص2262انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم  -2
و پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی  92ـ  94صحيفه نور ، جلد دوم ، ص    -4

  62  ـ  64، ص 2282جعفری، چاپ  محمد به استبداد، 
 22، ص2262ی بازرگان، چاپ سوم انقالب ايران در دو حرکت، مهندس مهد -5
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با سرهنگ    -6

  156  ، ج دوم ، ص 2222چاپ اول  غالمرضا نجاتی ، 

جنابعالی چگونه »پرسند:  می و يا باز هنگامی که از آقای خمينی

باز هم ساده »نويسد:  می بازرگان مرحوم « بينيد؟ می اوضاع و تکليف را

نگری سکينه و اطمينان به موفقيت نزديک، مرا به تعجب و تحسين  

شاه که رفت و به ايران آمدم، مردم نمايندگان »و گفتند:   2«انداخت.

منتها چون کسی را نمی  مجلس و بعد دولت را انتخاب خواهم کرد،  

مورد اعتماد  خواهم افرادی را که مسلمان و مطلع و می شناسم از شما

بر خودتان و دکتر يزدی، معرفی کنيد که مشاورين من  باشند عالوه  

خوب است، تا من  باشند و آنها بگويند چه کسی برای نمايندگی مجلس 

به عنوان نامزد به مردم معرفی نمايم. البته مردم آزاد خواهند بود رأيی را  

پيشنهاد  بگيرد که من بدهند. وزراء هم، آن هيئت در نظر  که مايل باشند 

باشند اصرار ندارم، حتی  نمايم. کافی است اين وزراء مسلمان و درستکار 

  ، باشند.اند هممکن است از وزرای سابق که خيانت نکرد

احساس من )و شايد دکتر يزدی( اين بود که ايشان از ما فقط برای 

است مرحله بعد از انقالب که تشکيل دولت و مجلسين و اداره مملکت 

می خواهند استفاده نمايند و نسبت به مرحله ما قبل، خيالشان راحت و  

صورتی  نشينيم و  می معين است. گفتم: چشم با آقای دکتر يزدی برنامه 

  8 «دهيم. می تهيه کرده خدمتان

که در پاريس با آقای ای  گويند در آخرين جلسه می مرحوم بازرگان

 همين هيئت مشورتی که ه بدهيد اجاز»خمينی داشتم به ايشان گفتم: 
وظيفه روابط و نمايندگی را برای اداره انقالب  منصوب خواهيد کرد، فعالً 

  9«نکردند. داشته باشند. اين نظر را رد نکردند ولی استقبال هم  در ايران 

با توجه به آنچه در اين رابطه تحرير گرديد و گفتگوهای مهندس 

شود که آقای خمينی با  می معلوم   22س،بازرگان با آقای خمينی در پاري

ايماء و اشاره و آشکار متذکر شده است که رهبريت و اداره کشور از آن  

نکرده است و  روحانيت است. از پيشنهادهای مرحوم بازرگان استقبال  

پرسيد: جنابعالی چگونه اوضاع  می بازرگان از ايشان هنگامی که مهندس 

ايران آمدم، همه  وقتی به  آشکارا گفته است  بينيد؟ ايشان می و تکليف را

  22شماها مشاورين من باشيد. کنم و فعالً می چيز را تعيين
آقای خمينی پيشنهادها را از مرحوم بازرگان و دکتر يزدی گرفته و 

شرايطی  دستور داده است که با آن  بدون اطالع آقايان، به مرحوم مطهری 
عوت به مصاحبه بعمل آورده و با که ذکر شد، از نامزدهای انقالب د

  پذيرش شرايطی، به عضويت شورای انقالب در آيند. 

وقتی مرحوم بازرگان و دکتر يزدی با داشتن چنين اطالعاتی با آن 

نهضت آزادی و يکی دو نفر  چند روحانی دسته آقای خمينی و اعضاء 

بدون  ديگر نظير مهندس کتيرائی که از دوستان مرحوم بازرگان بودند ـ 

وحدت کردند و  ديگر و اشخاصی ديگر از جناحهای مختلف ـ های  روحانی 

نتيجه آن چه بخواهند و چه نخواهند،  رهبريت آنها را گردن گذاردند، 

خود  11/22/62  سخنرانی مورخ  همان خواهد شد که مرحوم بازرگان در 

  21 .اند همتذکر شد

در مورد شخصيت با توجه به آنچه گفته شد و از نظرتان گذشت 

  بجاست: مرحوم مهندس بازرگان تذکر اين نکته 
 

                                                           

  156- 152همان، ص    -2
  152همان، ص    -8
  همان   -9

کسانيکه مايلند تمام آنچه را که مرحوم مهندس بازرگان با آقای خمينی در    -22
 156ـ  152سند ص  مداقه قرار دهند به همان  ، مورد اند هپاريس بيان کردند

 .مراجعه کنند
  152، ص همان   -22
 .ر.ک ، همين کتاب   -21
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 شصت سال خدمت و مقاومت
برای ای  هدف از آنچه ذکر شد، گزارش جريان و وقايع بعنوان تجربه

و  حاضر و نسلهای آينده است نه اينکه خدای ناکرده به قصد انتقاد  نسل 

زرگان باشد، مهندس با يا بی احترامی و قدر نشناسی نسبت به شخص 

خودش که  شخصيت وی در جامعه ايران بس واال و روشن است و به قول 

  است با شصت سال خدمت و مقاوت همراه است. حرف حقی 
با وجوديکه اينجانب با بعضی از سياستهای مرحوم بازرگان مخالف 

آزادی  مشترک بازرگان و نهضت  بودم، اما وقتی در سلول زندان کميته 
عامل خارجی بودن قرار گرفت، بر آشفتم و با قبول خطر از مورد اتهام 

بابت تذکر و ياد    2شخصيت مهندس بازرگان و خدمات وی دفاع کردم. 
  کنم: می فهرست آوری چند از خدمات وی را 

بازرگان يکی از بنيانگزاران دانشگاه تهران و خود استاد دانشگاه   -2 
  بود. فنی و مدتی هم رئيس آن دانشکده 

با روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق، کار لوله کشی آب   -1 
مصدق  در پی ملی شدن صنعت نفت،  تهران را مصدق به وی واگذار کرد و 

و اداره آن  وی را به رياست هيئت خلع يد و تحويل گرفتن تأسيسات نفت 
کرد و به سامان  برگزيد و وی به بهترين وجهی اين امر بزرگ را اداره 

  ند.رسا
عالوه بر کار تدريس دانشگاه به تحقيق در اسالم و رهاندن آن   -2 

از خود بيادگار ای  تأليفات ارزنده از خرافه پرداخت و در اين زمينه 
  فراوان برده ام.های  گذاشت که اينجانب نيز از آنها بهره 

مرداد، از پايه گذاران نهضت مقاومت ملی بود  18بعد از کودتای   -4 
نهضت آزادی را  نهضت مانده بودند  با کسانيکه در  2242سال  و در

 هم قرار گرفت. مصدقدکتر که مورد تأييد  تشکيل داد
رئيس جمهور برای رسيدگی بوضع  صدر بنیهنگامی که آقای   -5 

سفر کرده بود، سران حزب طرح  عمرانی منطقه خوزستان به آن استان 
آنان  رده بودند. آقای بازرگان به انحالل ارتش را به شورای انقالب آو 

سر  خواهيد  خواهيد کودتا کنيد و اگر می گويد با اين طرح شما می می
، اقالً بگذاريد خودش هم حاضر باشد اين درست  رئيس جمهور را ببريد

خواهيد به   ارتش را می نيست که در غياب او طرح مربوط به انحالل 
در غياب  تصويب طرح انحالل ارتش،  و با اين عمل مانع  1تصويب برسانيد.

صدر طرح تنها شامل انحالل   و بنا بر ياداشت آقای بنی   رئيس جمهور شد.
ارتش شامل اعالم وضعيت فوق  ارتش نبوده است بلکه عالوه بر انحالل 

نماينده شورای انقالب، دادگاههای  ای مرکب از  العاده و تشکيل کميته
برای مقابله با بحران ساختگی آقايان بوده  ب انقالب و سپاه پاسداران انقال

  است.
بازرگان مردی جامع کماالت و زندگی چند بعدی داشت و مطالعه 

حب  بعدی است که بايسته است بدون  چند ای  زندگی و اعمال وی، مطالعه
بدون  و بغض انجام گيرد. وی که مردی با تقوی و صادقی بی نظير بود، 

خواهانه  نکات انحصار گرايانه و حاکميت  توجه به تجربه گذشته و
  روحانيت بدام آقای خمينی کشيده شد.

کرد  می روی همين صداقت و قياس به نفس بود که بازرگان فکر
بر عهد و پيمان و راستی و  مرجع تقليد و روحانی هشتاد و چند ساله 

درستی متعهد است و لذا در مقام پاسخ به پرسش جوانی که گفت شما  
 آخوندها شديد: قريب به اين مضمون گفت، من از کجا پيروزی پل 
  گويد. می دانستم که مرجع تقليد هم دروغ  می

در گذرد و او و همه ها  از خداوند مسئلت دارم که از غفلتها و کاستی

  خويش قرار دهد. ما را قرين دريای بی کران رحمت 
                                                           

  122ـ  122، ج اول ، ص اوين گاهنامه پنج سال و اندی، از محمد جعفری   -2
 224ـ  22درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص    -1

 

 دش قدمهايی که بايد برداشته می

گفته شد به هنگام پيروزی انقالب دو نيرو و يا  همچنانکه در مدخل

  دو حرکت پا بپای هم در جريان بودند:

  ملت حاضر در صحنه رها شده از سلطه داخلی و خارجی   -2 

 شکل گرفتن نيروی جانشين انقالب و رژيم گذشته  -1 
 

قبالً به چگونگی شکل گرفتن نيروی جانشين انقالب و رژيم گذشته 

خته و نشان داده شد که چسان آقای مهندس بازرگان با به تفصيل پردا

قبول شرايط ارائه شده از جانب آقای خمينی و شورای انقالب، برای  

چاقوی  پذيرش پست نخست وزيری، خود را خلع سالح کرده و بصورت  

  در آمده بود.ای  بی تيغه
نه تنها از جانب نيروهای آزاديخواه و استقالل طلب تدبيری در 

اجرای پروژه تثبيت آزادی  سازماندهی مردم حاضر در صحنه برای  جهت
بدست آمده و استمرار حقوق فردی و اجتماعی پرداخته نگرديد بلکه اين  

گرديد. آقای  به طرف مقابل يعنی آقای خمينی و روحانيت واگذار  فرصت 
مذهب و جا و موقع روحانی  خمينی و روحانيت نيز با سوء استفاده از 

جهت کسب  چنان وانمود کردند که تمام هم و غم خود را در  خويش
حقوق فردی و اجتماعی مصروف داشته حافظ و نگهبان  آزادی و همه 

و از اين طريق  هستند  تمام آزاديها از دستبرد اجانب و عمال داخلی آنها 
از يکطرف به تحميق توده عالقمند به دين و مذهب همت گماشتند. و از 

 و قمع مليون و ا کمک همين توده تحميق شده به قلع ب طرف ديگر 
مشارکت در امور  آزاديخواهان واقعی و خذف آنها از صحنه مبارزه و 

  کشور پرداختند.
براينکه دولت موقت دست به تشکيل نهادهای انقالبی سپاه  مضافاً

زد که به ويژه دو نهاد اول  پاسداران دادگاههای انقالب و جهاد سازندگی 
موجب شکست دولت موقت و هم عصای دست رهبر در استقرار  هم 

تحولی  گرديدند و هنوز که هنوز است اين دو ارگان مانع هر  ديکتاتوری 
آمده و گرچه بصورت ظاهر  در کشور شده و خود بصورت اختاپوسی در 

نفوذ در  در اختيار رهبر هستند، اما در حقيقت اين دو اختاپوس با 
مل منويات قدرت سلطه گرهستند و رهبر نيز در چمبره عا ارگانهای ديگر 

  گرديده است.  قدرت پشت پرده اسير و عامل بر آورنده توقعات آنان 

با توجه به آنچه در مورد روحانيت و دستگاه رهبری و قبضه کردن 

نيروهای متشکل در  قدرت از طريق ايجاد دولت در دولت و با کمک 

نظر به اينکه هنوز ملت حاضر در صحنه نهادهای انقالبی گفته شده،  

بود و  شعارهائی که به خاطر آنها به ميدان کشيده شده  مبارزه برای تحقق 

داخلی و خارجی  افکند و هنوز روحانيت و عوامل  می در گوشش طنين

حرکت در  آنها نتوانسته بودند که از طريق تحميق و تهديد، جامعه به 

گرچه آقای خمينی عالئمی در رابطه با  سازند و آمده را مرعوب و خفه 

ظهور داده بود، اما   حاکميت روحانيت و رهبری مطلق آن، از خود بروز و 

 جرأت اينکه بطور آشکار مکنونات قلبی خود را بر زبان آورد، نداشت. او

مردم و مليون واهمه داشت و جامعه توان شناخت همه  هنوز از توده 

بويژه آقای خمينی از دست نداده بود  ت و جانبه خود را از طرف روحاني

می گشت، نمی خواست به خود بباوراند  ولی اگر در مواردی برايش آشکار 

. هنوز فاصله  زيادی بايد کند میآقای خمينی نيز ديکتاتور مآبانه عمل  که 

 شکسته و بريده  قدمها برای استقرار ديکتاتوری  و قلمها و  شد می طی 

 تا ديکتاتوری مستقر شد می د قدمهايی برداشته و هنوز باي شد می

  استعفای دولت موقت:  گشت. تا زمان  می

طرفدارش صريح و آشکار به دکتر های  ـ آقای خمينی و روحانی

و آقای خمينی دروغهايی را  مصدق رهبر نهضت ملی ايران حمله کرده 
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  بوی نسبت داده بود. 

مکراتيک يا جمهوری ـ آقای خمينی از کسانيکه دم از حکومت د

  کرده بود. دمکراتيک اسالمی زده بودند هتک حرمت 

ـ به مخالفين واليت فقيه و حتی کسانيکه در مجلس خبرگان 

  خط و نشان کشيده بود. نظرات مخالف خود را ابراز داشته بودند توهين و 

ـ بجز در مسئله کردستان که هيئتی را مأمور مشکل آنجا کرده بود، 

لشکری و کشوری و ارگانهای  ندگان خود را در تمام ارگانهای تمام نماي

قتالترين و بی سوادترين آنها  ترين، مرتجع و غالباًها  انقالبی از روحانی 

  داده بود. قرار 

با وجود همه اين رفتارها، هنوز مليون مذهبی و آزاديخواهان   و...

خفقانی در ديکتاتوری و  احساس و درک نکرده بودند که چه  کامالً

  انتظارشان است. 

حوادث و وقايعی دست بدست هم دادند که غالب آنها تبديل به 

استقرار ديکتاتوری  حربه هائی در دست آقای خمينی و روحانيت برای 

مضاف بر آنچه در فصل گذشته خاطرنشان گرديد، از مهمترين  ، ندگرديد

نيت برای در دست آقای خمينی و روحاای  حوادثی که بصورت حربه 

  برداری شد ند، عبارتند از: کوبيدن و حذف ديگران از آنها بهره  

 ـ اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيری

 ـ انقالب فرهنگی

 ـ جنگ
 

حزب جمهوری از اين سه واقعه مهم های  آقای خمينی و روحانی

تثبيت حکومت فقيه، سود  برای استقرار ديکتاتوری و ای  بعنوان وسيله

با هر کدام از آن بخشی از جامعه را تحميق و بخشی را از جستند و  

کامل  کردند. با وجود همه اينها چون موفق به قبضه کردن  صحنه حذف 

کودتای به ظاهر قانونی  قدرت نشده بودند، در آخرين مرحله دست به 

حزب و   زدند و اين آخرين سد ايستاده در مقابل استبداد آقای خمينی،

را حذف کردند. در فصول بعد به توضيح و تشريح اشغال  روحانيت حاکم 

 ببارآورد که برای ملت ايران سفارت آمريکا و گروگانگيری وعواقبی

 خرداد کودتای  يا  تقابل دوخط» دو موضوع ديگر را درکتاب و  پردازم می

انتشار است  در دست  که «2 -استبداد   آزادی به  انقالب از ، تحول2262

 کرد. يدخواه  مطالعه

 

 فصل دوم

 اشغال سفارت آمريکا
 
 

اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام که موجب 

سياسی، تجاوز  کشور، تحريم اقتصادی، انزوای کامل های  انسداد دارائی

نظامی عراق به ايران و امضای قرارداد اسارت بار الجزاير گرديد، از امهات 

  شود. می رويدادهای پس از انقالب محسوب

کسانيکه دست به اين کار خيانت آميز زدند، آگاه و يا نا آگاه در 

خدمت استبداد واليت مطلقه و بيگانگان در آمدند و بمثابه عصای دست 

خمينی در حذف روشنفکران، مليون، آزاديخواهان و استقرار و  آقای 

ت تحکيم ديکتاتوری واليت فقيه عمل کردند. بعضی را عقيده بر اين اس

و ها  اين حادثه مستقيم و يا غير مستقيم دست پخت خود آمريکايی که 

ای  بدست عوامل آنها طراحی و اجرای آن غير مستقيم بدست عده

واگذار گرديده است. ديگران بر اين باورند که اين حادثه اتفاقی و  دانشجو 

ده ش ناگهان از مغز چند دانشجو تراوش کرده و بالفاصله به اجراء گذاشته 

و قصد اوليه آنها نيز رسيدن به برخی اهداف سياسی بوده است، اما در 

خدمت به  کوران کار به عصای دست آقای خمينی در استقرار استبداد و 

  بيگانگان تبديل شده است.

هر دو دسته، قرائن،  شواهد و داليلی را دال بر اثبات  نظريه خود 

بر  يک چيز متفق القولند که  دهند ولی هر دو دسته امروز،  در می ارائه

عمل   2خالف آقای خمينی که آنرا انقالبی  بزرگتر از انقالب اول ناميد،

که   1بود گروگانگيری بقول آقای خاتمی يک عمل احساسی و شتابزده 

تحريم اقتصادی، جنگ تحميلی، انزوای کامل سياسی و تحميل قرارداد 

ناپذيری به  حيه خسارت جبران الجزاير و ... را در پی آورد و از اين نا

  کشور وارد گرديده است.

در اين فصل سعی بر اين است که خواننده را قدم به قدم تا جايی که 

قرار   دهد، در جريان اين وقايع  می اطالعات و تحقيقات اينجانب اجازه

  دهم و قضاوت نهايی را به خوانندگان گرامی واگذار نمايم.
گيری آقای خمينی عمل دانشجويان را  ساعت بعد از گروگان 48 

هر  و با اين عمل از يک طرف مانع   2انقالب دوم مهمتر از انقالب اول ناميد
نوع راه حل شرافتمندانه و عاقالنه  فوری گرديد و بعداً هم که راه حل 

شد، از آن   می هايی در جهت منافع کشور و بازيافت حقوق خويش ارائه
از طرف ديگر دانشجويان  را به يک دولت در  آورد و می جلوگيری بعمل

کردند و اجازه نمی   می دولت تبديل کرد که در تمام امور کشور دخالت
دادند که کشور مسير حرکت صحيح خود را طی کند و در برابر هر 

خمينی هستيم. و با  گفتند که ما فقط تابع امر رهبر، آقای  می انتقادی
هر شخص و يا گروهی را که قصد حذف غمض عين آقای خمينی، هر روز، 

افشای سندی مردم را عليه  شان را از صحنه سياسی کشور داشتند، با 
کوشيدند  کردند و بدين طريق هم در تحميق توده مردم می آنها بسيج می

 کردند و باالجبار از صحنه حذف   می و هم آنها را متهم و بی حيثيت
آقای خمينی نمی دانسته است:  رسد که می ند. خيلی بعيد به نظرشد می

تمام موازين بين المللی و ميثاقهای امضاء  که اين عمل دانشجويان مخالف 
شده از طرف جامعه بين الملل و از جمله ايران است و يا اشغال سفارت 

گرفتن اعضای آن، تجاوز به خاک آن کشور  کشوری و به گروگان 
د آن کشور و جامعه بين شود و اين عمل عواقبی از جانب خو می محسوب

داشت و به گروگان گرفتن کارکنان سفارت به هر  الملل در بر خواهد 
دليل، خالف حقوق بين الملل و ميثاق امضاء شده مابين دولتها در اين 

  رابطه است.
حتی در صورتيکه فرد، يا افرادی از اعضاء سفارت جاسوس و يا 

با  باز طبق عرف بين الملل  افراد نامطلوبی از نظر کشور ميزبان باشند،
دادن ضرب االجل چند روزه بايد خاک کشور را ترک کنند و حتی اگر به 

رابطه کنند  هر دليلی موافق رابطه با کشوری نباشند، باز حق دارند، قطع 
وسفارت را تعطيل نمايند، اما خالف حقوق بين الملل است که اعضاء 

  محاکمه و يا ... کنند. ند آنها را سفارت را به گروگان بگيرند و يا  بخواه
را عقيده بر اين باشد که آقای خمينی واقعا به قدرت ها  شايد بعضی

نبود.  آمريکا و افکار عمومی جهان وقعی نمی نهاد و برای آن پشيزی قائل 
هر ديکتاتوری در برابر ملت  کنند. اصوالً می اما رويدادها خالف آنرا بيان

در برابر قدرت  کتاتور و فعال مايشاء است ولی ضعيف و ناتوان خود، دي
بزرگتر از خودشان ذليل و ناتوان هستند و اين خاصيت هر قدرت پرست 

  و ديکتاتوری است.

کنم: بعد از طوالنی شدن حل مسئله  می در اينجا به يک مورد اشاره

گيری و مطرح شدن اينکه گروگانها جاسوس هستند و بايد  گروگان
                                                           

  229، ص 22صحيفه نور،ج   -2
 حا فظه به نقل از  -1
  229، ص 22صحيفه نور، ج  -2
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آقای کارتر رئيس جمهور آمريکا از طريق سفارت سوئيس محاکمه شوند،  

مبنی بر اينکه اگر    2ای غير رسمی که حافظ منافع آمريکا بود نامه

محاکمه و يا اتفاقی برايشان بيفتاد، شما با تمام قدرت  ها  آمريکايی

ها را به  آمريکا روبرو هستيد. بالفاصله آقای خمينی حل مسأله  گروگان 

  1 سالمی واگذار کرد.مجلس شورای ا

حکومت ملی دکتر مصدق را  2221مرداد  18آمريکا که در کودتای 

، ديکتاتوری  ساقط و حکومت دست نشاندۀ خود را بر اريکه قدرت نشانده

را بر مردم ايران تحميل و يک ربع قرن در تمام مقدرات کشور دخالت 

رژيم سلطنتی در انقراض  حال که با توجه به پيروزی انقالب و  .کرده بود

 به سرای  ايران و استقرار رژيم جمهوری، کشور در شرايط انقالبی ويژه

برگرداندن شاه فراری برای محاکمه در  برد و حکومت انقالبی خواستار  می

کشور بود، درچنين حالتی آمريکا به شاه پناه داده و ظاهراً دانشجويان در 

 که اين مسئله .زنند می ارتشاه دست به اشغال سف اعتراض به پناه دادن 

مساعد برای مطرح کردن مداخالت آمريکا در ايران و ای  در ابتدا زمينه

و  رژيمش برای افکار عمومی جهان فراهم آورده بود جنايات شاه و 

آمريکا، در قبال حل مسئله گروگان گيری حاضر به دادن امتيازهای 

ه رژيم ديکتاتور و ناتوان مهمی به ايران شد اما نظر به اينکه قرار بوده ک

کرد، آنرا با  شود گره آن را با دست باز  می کهای  ايران در مورد هر مسئله

که در ابتدا ای  مختلف  زده شد تا مسئلههای  دندان باز کند، دست به بازی

سرطانی عليه کشور  دارای نکات مثبتی برای کشور بود به يک غدۀ 

  تبديل گردد.

يه ايران بسيج شد، دارائيهای کشور بلوکه افکار عمومی جهان عل

با  گرديد، شورای امنيت تحريم اقتصادی ايران را تصويب کرد و سرانجام  

خفت و خواری قرارداد الجزاير به ايران تحميل گرديد. پس از اين مقدمه 

مختلف آن  ارت آمريکا و جوانب به توضيح گروگان گيری يا اشغال سف

  پردازم. می

رسد که پرداختن به مسئله اشغال سفارت آمريکا  می چنين به نظر

قبلی آن های  توسط دانشجويان پيرو خط امام، بدون نگرش به زمينه

و  52بهمن  14سفارت توسط چريکهای فدايی خلق در  يعنی اشغال 

ايجاد کميته سفارت آمريکا به سرپرستی ماشاءاهلل قصاب، کار تحقيقی 

خش بعدی را به اين مسئله اختصاص خواهد بود. لذا ب ای  دم بريده

  دهم.  می
 

   ... اشغال سفارت آمريکا به وسيله چريکهای فدايی خلق و
 2252بهمن  14بعد ازپيروزی انقالب، برای اولين بار در تاريخ 

سفارت آمريکا به وسيله چريکهای فدايی خلق اشغال شده است. آقای 

  :کند میرش عباس امير انتظام معاون نخست وزير چنين گزا 

، در اين روز سفارت آمريکا توسط چريکهای 2252بهمن  14» 

فدايی خلق مورد حمله قرار گرفت. چريکها قبالً در روی بام اطراف 

ساختمان سفارت مستقر شده بودند. در اين حمله آنها با مسلسل به  

از ای  آنها را شکستند و عدههای  ساختمان سفارت شليک کردند و شيشه

ويليام سوليوان را به گروگان گرفتند. اين دان سفارت از جمله کارمن 

تاريخ  گروگان گيری با دخالت دکتر ابراهيم يزدی خاتمه يافت و از اين 

                                                           

در عرف ديپلماتيک، در بعضی مواقع رئيس کشوری نامه ای غير رسمی از   -2
دارند، ارسال می دارد تا در  شکلی طريق کشور ثالثی به رئيس کشوريکه با هم م

صورت بروز اشکال و يا لو رفتن، بتوانند آنرا انکار کنند و هدف از ارسال اين نوع 
مطلع کردن کشور مخاطب از موضع خود در مورد مسئله  غير رسمی،  های نامه

  ويژه ای است.
 2، ص 26281، شماره 58اسفند  5اطالعات، يکشنبه  -1

در سفارت آمريکا تشکيل   2«ماشاءاهلل قصاب»به سرپرستی ای  کميته

از اينکه  پس »نويسد،  می در اين رابطه آقای داود علی بابايی  4«گرديد.

يکها وارد ساختمان سفارت شدند و افراد حاضر در سفارت تسليم چر

و مدتی  شدند. دقايقی بعد دکتر يزدی از سوی دولت وارد صحنه شد 

طول کشيد تا چريکهای مسلح را قانع کند که بايد سفارت را ترک کنند. 

سپرده شد که به  امنيت سفارت به يک گروه به سرکردگی ماشاءاهلل نامی 

  5«قصاب معروف بود.ماشاءاهلل 
بهمن اشغال  15اطالعات و کيهان نيز در روز چهارشنبه های  روزنامه

سفارت آمريکا را وسيله چريکهای فدايی خلق بطور مبهم گزارش 
که در اطالعات ای  جان کلی روشنفکر آمريکايی در مقاله  6.اند هکرد 

اشغال   ترجمه آن آورده شده است تلويحی استدالل کرده است که عمل
در هر حال، حمله به سفارت   2طرح ريزی شده بود.« سيا»رت توسط سفا

خلق چه توسط  آمريکا و اشغال چند ساعته آن توسط چريکهای فدايی 
طرح ريزی شده باشد و يا کار ناپخته آنان، يک نتيجه بدنبال « سيا»

يزدی و بيرون کردن  داشت و آن اينکه بالفاصله پس از دخالت آقای دکتر 
به سر پرستی ای  چريکها از سفارت، برای حفظ امنيت سفارت کميته

از گزارش آقای امير انتظام  ماشاءاهلل قصاب تشکيل شده است و بطوريکه 
بايستی به وسيله آقای دکتر  می آيد، اين کميته می و داود علی بابايی بر

تشکيل شده باشد. اما آقای  يزدی معاون نخست وزير در امورانقالب 
  داند. دی آن را صحيح نمیيز

آقای دکتر يزدی در رابطه با کميته سفارت آمريکا و ماشاءاهلل 
آقای رئيس »به مطلب آقای رضا براهنی تحت عنوان   8قصاب، در پاسخ

 2258اسفند  4که در اطالعات سه شنبه « جمهور پرده را باال بزنيد 
  گويد: می درج گرديده بود، 26292شماره 

به سفارت آمريکا ای  بهمن و پيروزی انقالب وقتی عده 11بعد از » 
طرف  به  متعددی به آنجا رفته، زد و خورد و بعضاًهای  حمله کردند، گروه

يکديگر تيراندازی کرده بودند. جناب نخست وزير از اينجانب خواستند 
امکان  که بروم و مانع درگيريهای مسلح بشوم و گروههايی را که 

رسند از آنجا اخراج  می مشکوک به نظر و احتماالً شناسايی آنها نيست
سرهنگ  نماييم. اينجانب وقتی به آنجا رسيدم آقايان تيمسار رحيمی و 

توکلی آنجا بودند. پس از آنکه تيراندازيها قطع گرديد و آرامش بر قرار 
محل و های  کميته شد، سه گروه مسلح که توانستند معرفی نامه هايی از 

هند و قابل شناسايی بودند در داخل سفارت مستقر مساجد ارائه د
نداشتم و  گرديدند. اينجانب هيچگونه آشنايی با هيچکدام از اينها 

شايعاتی که گويا اينجانب ماشاءاهلل قصاب را در آنجا مستقر ساخته بودم 
ماشاءاهلل قصاب هم جزو همان مبارزين بود که به قول   درست نيست.

اشغال کرده بودند. گروه او جزو يکی از سه آقای براهنی سفارت را 
با ارائه معرفی نامه از کميته در آنجا مستقر گرديد. قبل از  گروهی بود که 

ما آنجا بودند نه آنکه ما او را مستقر کرده باشيم. بعدها که سپاه پاسداران 
دادگاه انقالب شکل گرفتند همين شخص معرفی نامه از سپاه گرفت و  و 

                                                           

  انی خواه، معروف به ماشاءاهلل قصاب است.ماشاءاهلل کاش  -2
  14، ص 2282آن سوی اتهام، خاطرات عباس امير انتظام، چاپ ششم،  -4
بيست و پنج سال در ايران چه گذشت؟ ج اول، از داود علی بابايی، چاپ اول    -5

  262، ص 2281
، و کيهان، همان 6، ص25285، شماره 52بهمن  15اطالعات، چهارشنبه    -6
  1و2، ص 22286اريخ، شماره ت

جان کلی  های ، افشاگری25822، شماره 2258خرداد  22اطالعات، يکشنبه   -2
  1، ص 1 -روشنفکر آمريکايی از عمليات سيا در ايران

پاسخ کامل آقای دکتر يزدی به آقای رضا براهنی در روزنامه اطالعات،   -8
درج گرديده  26299، 26292   های ، شماره2258اسفند  15و شنبه  11چهارشنبه 

  است به آنجا مراجعه کنيد.
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وابسته  گاه انقالب و هيچکدام از اينها به وزارت امور خارجه حکم از داد
ماشاءاهلل قصاب هم در ارتباط با وزارت خارجه نبوده است. حتی   نبودند.

برخی گزارشات رسيد که اعمال و رفتارهای ماشاءاهلل قصاب در سفارت 
در مطبوعات  خالف تربيت و موازين اسالمی است و اين اعمال بعضاً 

گروه با  اشخاص به تصور اينکه اين  منعکس شده بود و بعضاً خارجی هم
وزارت خارجه در تماس هستند برای بيان شکايت خود به وزارت خارجه 

گزارش داده و باالخره  بعد از بررسی الزم مراتب را به سپاه، کميته مرکزی 
   2«کميته مرکزی گروه را خلع سالح کرده و از آنجا بيرون راند.

دکتر يزدی در مورد کميته سفارت آمريکا، ماشاءاهلل  پاسخ آقای
 قصاب و خلع سالح کميته سفارت حاوی چندين ابهام است که روشنايی

  طلبند:  می
به سفارت آمريکا ای  مشخص نشده است که در چه تاريخی عده -2 

  .اند هحمله کرد
چنين وانمود شده که گروههای مختلف به طرف يکديگر  -1 

، در صورتيکه تيراندازی ابتدا از طرف چريکهای فدايی اند هردتيراندازی ک
  خلق به سفارت آمريکا بوده است. 

و  اند هچندين گروه مسلح در داخل سفارت مستقر گرديد -2 
ماشاءاهلل قصاب هم جزو يکی از همان گروهها بوده است. برابر اطالعات، 

آمريکا تنها  گزارشات مختلف ، شاهدعينی و خود اينجانب از سفارت 
قصاب  گروهی که در سفارت مستقر گرديده بود، گروه ضربت ماشاءاهلل 

بود و اگر هم کسان ديگری بودند، کميته سفارت تحت سرپرستی وی 
  .شد می اداره 
بود، ها  يکی از وظايف شما بعنوان دولت، حفظ امنيت سفارتخانه -4 

شما  اختيار و ارتباط با بايستی در  الجرم مأمورين حفظ امنيت آنها، طبعاً
باشند و از اين نگاه کميته مستقر در سفارت آمريکا نيز بايستی تحت نظر 

قصاب را نمی  شما بوده باشد، اما بطوريکه عنوان شده، شما ماشاءاهلل 
شناخته ايد و از شما تبعيت نمی کرده است در اين صورت جای اين 

به وسيله  سفارت که  58بهمن  15سئوال نيست که چرا از تاريخ 
 58مرداد ماه  12چريکهای فدايی خلق مورد حمله قرار گرفت تا تاريخ 

از   1اعالم کرد. که آقای مهدوی کنی، انحالل کميته سفارت آمريکا را 
است، ها  جانب دولت و يا وزارت خارجه که حافظ امنيت سفارتخانه

 سخنی به ميان نيامده است؟
ی دکتر يزدی با گزارش آقای امير عالوه بر اينها، مطلب آقا -5 

انتظام و داود علی بابايی همخوانی ندارد. بنا به گزارش اطالعات، آقای 
امير انتظام و داود علی بابايی، چريکهای فدايی خلق به سفارت حمله  

تحت  کرده و با تيراندازی خود آنجا را به اشغال در آوردند. اطالعات 
چنين « به سفارت آمريکا در تهران حمله چريکهای فدايی خلق»عنوان 

  :کند میگزارش 
دقيقه صبح امروز يک گروه از چريکهای  22:22در حدود ساعت » 

فدايی خلق به سفارت آمريکا در خيابان تخت جمشيد حمله کرده و 
اقدام به تيراندازی نمودند. تفنگداران دريايی مستقر در سفارت نيز به  

تيراندازی کردند. نمايندگان کميته  مقابله پرداخته به سوی چريکها
انقالب که از حادثه آگاه شده بودند به محل رفتند و از چريکها خواستند  

آخرين گزارش خبرنگار ما از   که به تيراندازی خاتمه داده متفرق شوند.
منطقه تيراندازی حاکی است که گروههای مسلح از مردم، چريکهای 

دقيقه به  22:12در حدود ساعت  يز مجاهد، افرادی از نيروی هوايی ن
دقيقه گزارش خبرنگار اطالعات در محل  22:45ساعت   چريکها پيوستند.

سفارت آمريکا، در حدود سرانجام پس از تيراندازی متقابل سفارت 

                                                           

     8، ص 26299، شماره 58اسفند  15اطالعات، سه شنبه  -2
 ، پايين صفحه1، ص 61، شماره 58مرداد  11جمهوری اسالمی، دوشنبه  -1

تصرف ارتش انقالب و چريکها در آمد. مأمورين سفارت و  آمريکا به 
کردند، در اين دقيقه  می زیتفنگداران دريايی که از داخل سفارت تيراندا

شدند و چريکها و افراد مسلح به داخل سفارت رفتند. خبرنگار ما  تسليم 
همچنين گزارش داد که کليه کارکنان و افراد سفارت آمريکا در ساعت 

دقيقه امروز در ساختمان مرکزی سفارت اجتماع کرده اعالم نمودند  22:12  
تقاضا  مذاکره کنند در پی اين با نمايندگان چريکها و ارتش انقالب 

نمايندگان کميته انقالب به ساختمان مرکزی رفتند. نمايندگان به مردم 
ساواک و  اطالع دادند که حمله به سفارت آمريکا توطئه عمال پس مانده 

دست نشاندگان فاسد رژيم پهلوی است تا به اين وسيله بين ايران و 
  2«آمريکا اختالفاتی بوجود آورند.

اطالعات و کيهان از اشغال سفارت آمريکا توسط های  ا روزنامهتنه
چريکهای فدايی خلق بطور مختصر گزارش دادند، و بعد از آن مسئله 

کميته سفارت مسکوت ماند و کمتر کسی از تشکيل و وجود چنين  
در سفارت آمريکا اطالع داشت و برای اولين بار بعد از اينکه ای  کميته

ی از اعضاء چريکهای فدايی خلق و محمد رضا سعادتی يک  4حماد شيبانی 
سپس اين  از اعضای سازمان مجاهدين خلق بازداشت و زندانی گرديدند و 

جريان توسط سازمان مجاهدين انقالب اسالمی فاش شد، معلوم گرديد 
قصاب مستقر  در سفارت آمريکا به سرپرستی ماشاءاهلل ای  که کميته

  است.
 

 حماد شيبانیدستگيری سعادتی و 
در آن روزها ما در تدارک انتشار روزنامه انقالب اسالمی و از چند 

 2  -8هفته قبل از انتشار در صدد تهيه خبر، گزارش و ... بوديم و حتی 
شماره آزمايشی جهت رفع نواقص و عيوب کاری خودمان در حد توان، به 

غيررسمی  چاپ رسانديم و بدين علت ما با مراکز خبری مختلف رسمی و 
از جمله سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در  و سازمانها و بعضی نهادها

خرداد ماه  19رسمی در  ارتباط بوديم تا اينکه اولين شماره روزنامه بطور 
  انتشار پيدا کرد. 58

نظر به اينکه قرار بود سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در کار توزيع 
واعظی  ن از آنها نيز به نام آقای حسن روزنامه به ما کمک کنند و يک ت

با ما رابطه نزديکی داشتند و بدين  5،کرد می چند ماهی در روزنامه کار
 خود را در اختيار ما علت قبل از انتشار رسمی روزنامه، بعضی از اطالعات 

سازمان کوچک تشکيل شده  2گذاشتند. اين سازمان که از وحدت  می
قديم شميران، باغ صبا را  واقع در خيابان   2ساختمان سرلشکر کيا  6بود،

                                                           

  6، ص 25285، شماره 58بهمن 15اطالعات، چهارشنبه  -2
يس چريکهای فدايی خلق در بيروت بود حماد شيبانی معروف به ابوالعباس، رئ -4

تهران با مقداری اسلحه در  ، هنگام ورود به 2258وی در اواسط فروردين ماه 
مراسم استقبال از اسقف کاپوچی وسيله کميته مستقر در سفارت آمريکا دستگير 

آزاد  58تير ماه  2شنبه اخوان بی طرف است و يک شد. نام اصلی وی محمود 
  (، ص اول11، شماره 58تير ماه  4ه جمهوری اسالمی، دوشنب روزنامهگرديد. )

برای اطالع بيشتر در مورد اين شخص و نقش وی در دادستانی انقالب و توبه  -5
 سال و 5اول، گاهنامه  دادن ها، نگاه کنيد به کتاب اوين، از محمد جعفری، ج 

سيله همين و در مورد توطئه چينی برای اعدام قطب زاده و 212-212اندی، ص 
جلد دوم همين اثر، بنام جامعه شناسی زندان و  شخص و الجوردی، نگاه کنيد به 

  228-229زندانيان، ص 
گروه کوچک: امت واحده،  2سازمان مجاهدين انقالب اسالمی از وحدت  -6

موحدين، بعد از پيروزی  توحيدی بدر، توحيدی صف، فالح، فلق، منصورون و 
روهها قبل از انقالب و بعد از انشعاب در سازمان انقالب تشکيل شد. اين گ

و قبل از پيروزی  52تا سال  2255سالهای  ، در 2254مجاهدين خلق در سال 
نفری عضو داشتند و بعد از  6-2انقالب بوجود آمده بودند و هر کدام از آنها 

سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، به گسترش اعضاء و نفوذ در  وحدت و تشکيل 
  انهای مختلف پرداختند.ارگ
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برای زندگی خود و خانواده هايشان اشغال کرده و نظاميان آنها در آنجا 
داشتند که مرکز کارهای سياسی  کردند و ساختمان ديگری هم  زندگی می

  آنها بود.

اسرار »تحت عنوان ای  ، جزوه58يکی از روزهای نيمه دوم خرداد 

بطور محدود توسط سازمان مجاهدين « سعادتی دستگيری محمد رضا

از آن را نيز در ای  انقالب اسالمی در تهران پخش گرديد که چند شماره 

سعادتی با  های  اختيار ما گذاشتند. اين جزوه حاوی بخشی از بازجويی

دستخط خودش بود که مدتها سازمان مجاهدين مدعی شده بود که 

  اند. کرده ينان دستخط وی را تقليد جزوه دستخط آقای سعادتی نيست و ا

و جمهوری اسالمی   1روزنامه اطالعات 58خرداد ماه  16در تاريخ 

دستگيری  که توسط سازمان مجاهدين انقالب اسالمی اسرار  دادند گزارش

حماد شيبانی و سعادتی فاش شد. روزنامه جمهوری اسالمی متن گزارش 

دستگيری حماد  از علت  گروه دستگيری را همراه با گزارش کوتاهی

در   2از بازجويی محمد رضا سعادتی را درج کرده بود.ای  شيبانی و صفحه

سفارت آمريکا برده نشده  متن گزارش گروه دستگيری، نامی از کميته 

است. و مطلب بطور سربسته از زبان سازمان مجاهدين انقالب اسالمی 

  عنوان گرديده است.
ادتی و اينکه وی در رابطه با در هر حال فاش شدن مسئله سع

اخت اند هجاسوسی برای روسها دستگير شده است، بلوايی در کشور به را
بحث بر سر اينکه آيا عمل سعادتی جاسوسی بوده است يا خير؟ همه  و 

و  گفتند: عمل وی جاسوسی بوده است  می ها  جا مطرح گرديد. بعضی
دين با بسيج نيروهای را داشتند. سازمان مجاه بعضی ديگر عکس آن نظر

وسيعی  خود و استفاده از تمام امکاناتی که در دست داشت به تبليغات 
دست زد و مدعی بود که عمل سعادتی مصداق جاسوسی نبوده و جزوه 

و از همه  حاوی بازجويی وی نيز دستخط خودش نبوده و جعلی است 
ترافاتی و بر اثر شکنجه از وی اع اند همهمتر اينکه وی را شکنجه کرد

انقالب اسالمی  های  گرفته شده است. آقای مهدوی کنی سرپرست کميته
برگزار شد به  58خرداد ماه  19در مصاحبه مطبوعاتی که در تاريخ 

جزوه حاوی بازجويی و  سئوال خبرنگاران در مورد دستگيری سعادتی و 
از طرف  اخيراً»شکنجه وی پاسخ داد. از آقای مهدوی کنی پرسيده شد: 

ای در خصوص دو نفر به اسامی  ازمان مجاهدين انقالب اسالمی جزوه س
حماد شيبانی عضو چريکهای فدايی خلق و محمد رضا سعادتی عضو 

در دستگيری اينها ها  نقش کميته سازمان مجاهدين منتشر شده است. 
رسد.  می اين جزوه کمی ابهام انگيز به نظرها  چه بوده است و به نظر بعضی

هيچ اطالعی ندارم کی ها  بارۀ دستگيری ب دادند، من در ايشان جوا
ايشان را دستگير کرده و مقدمات دستگيری ايشان چه بوده است؟ 

از پاسداران ای  در تعقيب و پيگيری عده  اند هاين قدر که خبر داد اجماالً
که مأموريت اين کار را داشتند با مراودۀ ايشان با آن جاسوس شوروی  بر 

و اين چيزی  اند هآن رابطه ايشان را دستگير کرد ند و در کن می خورد
  دانم. می است که من بطور اجمال

دانم اين  می اينکه فرموديد مسئله ابهام انگيز است بنده اينقدر

جزوه مربوط به بازجويی ايشان است و قطعی است و شکی نيست که 

زوه همه به بازجويی هايی است که از ايشان شده است و اين ج مربوط 

بازجويی ايشان نيست. چيزهای ديگری هم هست. در مورد اينکه گفتيد 

                                                                                             

طبقه ای و يا بيشتر بود که سرلشکر کيا آن را در  22-28اين اولين ساختمان  -2
، وی در 2229امينی در سال  باغ صبا ساخت و در زمان نخست وزيری دکتر علی 

رابطه با مبارزه با فساد و دزدی تحت عنوان از کجا آورده ای تعدادی و از جمله 
  کرد. داشت سرلشکر کيا را باز

  1، ص 2588، شماره 58خرداد ماه  16اطالعات، شنبه   -1
 سوم و  ، ص اول24، شماره 58خرداد  16جمهوری اسالمی، شنبه  -2

جعلی است اصوالًجعلی در بين نيست و صد در صد بازجويی ها  امضاء آن 

سازمان  چگونه بدست  ها  ايشان است و در مورد اينکه اين بازجويی

ها که مجاهدين انقالب اسالمی افتاده است. البته اين سئوال را از خود آن

سازمان مجاهدين  دانم که اعضای  می بپرسيد. من اجماالً اند همنتشر کرد

انقالب اسالمی در مراکز مختلف مملکتی مشغول کار هستند در سپاه 

زندانها ممکن است  پاسداران در بازجويی ها، در کميته ها، و حتی در 

قای بدست آ  4باشند و خواه ناخواه همانطوريکه اسناد سر لشکر مقربی

افتاده است. در مورد  سعادتی افتاده بود، البد اين اسناد هم بدست اينها 

که محمد رضا سعادتی شکنجه شده است.  اند هشايع کردها  اينکه بعضی

زندان در مفهوم اصطالحيش  معموالً زندان ندارند.  ها  ايشان گفتند کميته

به اينکه يعنی اينکه کسی را نگه دارند و بازجويی بکنند، چه رسد 

کسی را بدون اجازۀ دادستان  ها  بخواهند کسی را شکنجه بکنند، کميته

  5«دستگير نمی کنند و شکنجه هم نمی دهند و نخواهند داد.
به  ها  آقای مهدوی کنی سرپرست کميته در اين مصاحبه اوالً

و اينکه کی اينها را گرفته و مقدمات  ها  گويد که از دستگيری روشنی می
گويد که اينقدر که خبر  می ی چه بوده است اطالعی ندارد. ثانياًدستگير 

دستگير  در رابطه با جاسوس شوروی او را ها  از پاسدارای  عده اند هداد
و پاسداران  اند ه. نمی گويد چه ارگان و کسانی بوی خبر داداند هکرد

کس و يا جانب چه  و اين افراد از  اند همتعلق به چه سازمان  و يا ارگانی بود
 در مورد شکنجه کردن آقای سعادتی . ثالثاًاند هارگانی مأموريت داشت

برسد به اينکه بخواهند کسی  زندان ندارند، چه  معموالًها  گويد: کميته می
 را شکنجه بکنند. بيان آقای مهدوی کنی پر از تناقض و ابهام است وقتی

 ، از کجااند هگرفت و يا کسانی اينها را گويد اطالع ندارد که چه کس  می
اند؟ و حتی حاضر نيست بگويد پاسدارهايی که  داند که شکنجه نشده می

. و اند هاند متعلق به چه ارگان و سازمانی بود در دستگيری شرکت داشته 
زندان ندارند بله زندانی مثل اوين و يا قزل حصار ها  گويد کميته می اينکه

ز داشتگاه داشتند و مدتها بسياری از غالب کميته ها، با و يا ...ندارند اما 
کردند و  می داشتند و بازجويی می متهمين را در بازداشتگاههای خود نگه

و از جمله در کميته مرکزی، مقر آقای ها  بسياری را هم در خود کميته 
  .اند همهدوی کنی، که مجلس شورای ملی سابق بود، شکنجه کرد

چه ارگانهايی دست اندرکار البته کمی ديرتر معلوم خواهد شد که 

و چه کسانی در دستگيری شرکت داشته و وی  اند هبازداشت سعادتی بود

  .اند هرا باز داشت کرد 
 

 گيری مسئله شکنجه و جاسوسی پی
نظر به اينکه اينجانب در آن موقع مسئول بخش سياست داخلی 

، روزنامه انقالب اسالمی )احزاب، دسته ها، گروهها و روحانيت( بودم

مسئله را در دو جهت جاسوسی و شکنجه پيگيری کردم. ابتدا با دست  

مصاحبه  اندرکاران و کسانی که در ارتباط با سعادتی و مسئله وی بودند 

انقالب، آقای مهدی های  هايی از جمله از آقای مهدوی کنی رئيس کميته

ن دادم و بدو هادوی  دادستان کل انقالب، سپاه پاسداران و ... ترتيب 

                                                           

سرلشکر مقربی يکی از امرای ارتش ايران بود که در زمان جوانی در سال  -4
 2255آمده بود و در سال  به خدمت سازمان جاسوسی شوروی کا.گ.ب در  2214

به جرم جاسوسی برای شوروی اعدام گرديد. بعد  2256دستگير و سپس در سال 
در جستجوی بدست آوردن پرونده وی که در ساواک  ها از پيروزی انقالب شوروی

داشت، برای کشف کردن اينکه چگونه مهمترين مهره جاسوسی آنها در ايران لو 
ساواک و نفوذ گروههای است، بودند. در اثر بهم ريختگی کشور و تسخير  رفته 

مجاهدين خواسته بودند که پرونده  مختلف در ارگانهای مختلف مملکتی، روسها از 
  سر لشکر مقربی را در اختيار آنان بگذارند.
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در روزنامه انقالب اسالمی تحت ها  اظهار نظر از جانب خودم، آن مصاحبه

مختلف های  در شماره به ترتيب « آيا سعادتی جاسوس است؟»عنوان 

  روزنامه انقالب اسالمی درج گرديد.

در رابطه با شکنجه کردن سعادتی از آقای هادوی  دادستان کل 

شکنجه شده است؟ وی پاسخ انقالب سئوال شد که آيا سعادتی در زندان 

، شکنجه نشده اند هاز زمانيکه وی را تحويل دادستانی و زندان داد داد، 

است. اما وجود شکنجه را قبل از تحويل دادن به دادستانی تأييد کرد. از 

آقای عزت اهلل سحابی نيز که در زندان آقای سعادتی را مالقات کرده بود،  

نيزگفت، به  ؟ وی اند هتی را شکنجه کردپرسيده شد، آيا به نظر شما سعاد

نظرش در زندان شکنجه نشده است، اما وجود شکنجه را قبل از تحويل 

ضربت خوردن را  دادن وی به دادستانی و زندان تأييد کرد و گفت من آثار 

در صورت و پای وی مشاهده کردم و هنوز زخم روی ساق پای وی بهبود 

کسانی وی را دستگير کرده و  کس و يا کامل نيافته بود. پرسيده شد چه 

. گفته شد، وی توسط ماشاءاهلل قصاب اند هسپس تحويل دادستانی داد

دستگير شده است. از آقای  رئيس کميته مستقر در سفارت آمريکا 

هادوی و مهدوی کنی و سپاه جداگانه پرسيده شده، مسئوليت کميته 

  م.يدند، نمی دانپاسخ دا سفارت آمريکا بعهده چه کسی است؟ همه 

مسئوليت »بعد از اين اقدامات متنی مختصر اما گويا تحت عنوان 

نوشتم و در روزنامه انقالب اسالمی به « سفارت آمريکا بعهده کيست؟

چاپ رسيد. بعد از انتشار اين مطلب و علنی شدن وجود کميته مستقر در  

بود و   سفارت آمريکا ماشاءاهلل قصاب از درج اين مطلب ناراحت شده

بوسيله خبرنگار عکاس ما پيغام داده بود که چرا آقای جعفری اين مطلب 

ام نوشته است  را در مورد من که اينهمه به جمهوری اسالمی خدمت کرده 

من نيز  و از وی خواسته بود که قصد دارد با من مالقات و گفتگو کند.

تادم تا آمريکا فرس آقای شيرزاد خبرنگار عکاس را به کميته سفارت 

  وقتی را برای مالقات با سرپرست کميته معين کند.

طبق قرار قبلی اينجانب به اتفاق آقای شيرزاد خبرنگار عکاس 

روزنامه به کميته سفارت آمريکا رفتيم و با ماشاءاهلل قصاب سرپرست 

به گفتگو نشستيم که عصاره و ماحصل اين گفتگو در کتاب  کميته 

آمده  164-166ص« ان از آزادی به استبدادپاريس و تحول انقالب اير»

از ماشاءاهلل قصاب پرسيدم: بعد از اينکه سعادتی را دستگير کرديد  است. 

دستگير  آيا وی را شکنجه کرديد و کتک زديد؟ وی جواب داد، وقتی او را 

کردم، او را به همين کميته آوردم و توی همين زمين سفارت چک 

ساق و کشک  شد و در اثر زمين خوردن،  محکمی به او زدم که نقش زمين

پايش زخمی گرديد. چند تا سيلی و پشت گردنی به او زدم ولی بالفاصله 

اسالمی دادم که آنها  ساعت او را تحويل سپاه پاسداران انقالب  14بعد از 

وی را به دادستانی و زندان منتقل کردند. بعد از ذکر آنچه تا بحال در 

اول به سراغ آقای عباس  کا از نظرتان گذشت مورد کميته سفارت آمري

رويم و سپس ببينيم والديمير  می امير انتظام معاون نخست وزير

  گويد. می کوزيچکين در اين رابطه چه
 

 انتظامگزارش آقای امير
آقای امير انتظام در مورد جريان آقای محمد رضا سعادتی گزارش 

کرده  به وی مراجعه ای  الهمرد پنجاه س 58کرده است، در اسفند ماه سال 

طبق »و گفته است که کارمند و عضو اداره ضد جاسوسی ساواک است. و 

ازديپلماتهای   بعد از ظهر امروز يکی  5خبر او قرار است در ساعت 

شهريور  15سفارت شوروی به ديدن يک ايرانی در ساختمانی در ميدان 

گفت که طرف   هد. ضمناًد برود و چيزهايی را در اختيار فرد ايرانی قرار 

  شود. اين فرد آمد تا کسب تکليف کند. می ايرانی عبدالعلی ناميده

مطالب را بالفاصله به اطالع نخست وزير رساندم. ايشان دستور داد 

که آن شخص مسئله را تعقيب کند، ولی آقای بازرگان از شنيدن نام 

د. کارمند ادارۀ عبدالعلی که نام يکی از فرزندانش بود، ناراحت شده بو 

را به من  ضد جاسوسی ساواک به کارش ادامه داد و روز بعد گزارش کارش 

  داد که به اطالع نخست وزير رساندم.

و عمل دستگيری توسط  اند هوی گفت که عبدالعلی را دستگير کرد

ماشاءاهلل قصاب انجام شده و نام واقعی اين فرد محمد رضا سعادتی است 

کاسی مخصوص جاسوسی که از ديپلمات روسی که با دستگاههای ع 

دريافت کرده دستگير شده است. من تا آن روز نمی دانستم که محمد 

  2«رضا سعادتی کيست و به چه گروهی وابسته است. 
 

 گزارش کوزيچکين
کوزيچکين افسر سابق کا.گ.ب. در ايران جريان  والديمير

ين گزارش با جاسوس شوروی را چندستگيری سعادتی هنگام تماس 
  کند. می

کا.گ.ب. در تهران از طريق فيزنکو توانسته بود پس از مدتی 
توانيم تماسهای خود را  می رهبران سازمان مجاهدين را متقاعد کند که ما

آنها به صورتی کامالً محرمانه و با در نظر گرفتن کليه جواب احتياط، به  با 
ارتباطهای ما  ز نتوانند به قرار کنيم که مقامهای رژيم جديد هرگای بر گونه

  پی ببرند.
رفت و از سوی مجاهدين  می کارها خيلی مطلوب و مناسب پيش

مثل  گرفت.  می نيزاطالعات بسيار جالب و قابل توجهی در اختيارمان قرار
اين خبر که فهميديم مجاهدين در جريان حمله به سازمانهای رژيم شاه 

  ا بدست آورند.توانسته بودند آرشيو اسناد و ساواک ر
»... با انتقال اين خبر به مسکو، آنها طی تلگرامی از ما خواستند: 

بالدرنگ با مجاهدين تماس بگيريد و از آنها پروندۀ سرلشکر مقربی در 

  «ساواک را بخواهيد... 

با دريافت تلگرام مسکو، کازانکين بالفاصله فيزنکو را احضار کرد و 

با رابط  سازمان مجاهدين تماس بگيريد. فيزنکو با  به او دستور داد که فوراً

خود، در سازمان مجاهدين تماس گرفت و قرار مالقات گذاشت. رابط 

رهبران سازمان  فيزنکو شخصی بود به نام محمد رضا سعادتی که يکی از 

. قرار مالقاتشان را نيز در يکی از شد می مجاهدين خلق محسوب 

  امن مجاهدين گذاشتند.های  خانه

روز موعود فيزنکو به همراه علی اف راننده عملياتی عازم محل 

مالقات شد. اتومبيل آنها که شمارۀ سياسی داشت يک کوچه پايين تر از 

محل توقف کرد و فيزنکو به طرف ساختمان مورد نظر رفت و چون همه  

فيزنکو پس از  چيز آرام و مرتب بود، فيزنکو زنگ در را به صدا در آورد. 

ه داخل آپارتمان، سعادتی را پشت يک ميزايستاده ديد که مثل ورود ب

پر از سند نيز روی  رنگ پريده داشت و يک پروندۀ قطور ای  هميشه قيافه

  .شد می ميز ديده 

در اين لحظه ناگهان در پشت سر فيزنکو به شدت بسته شد و 

موقعی که او به عقب برگشت تا علت صدا را بفهمد، چشمش به چهار نفر 

خود را بسوی فيزنکو و های  افتاد که تازه وارد اطاق شده بودند و تپانچه 

خود را  سعادتی گرفته بودند. يکی از مردان غريبه از فيزنکو خواست که 

معرفی کند. ابتدا فيزنکو خود را به نفهمی زد و چنين وانمود کرد که 

يبه غر عوضی آمده و به آپارتمان اشتباهی وارد شده است. ولی مرد 

داند  می حرفش را قطع کرد و بعد از آنکه او را به نام صدا زد، گفت حتی

همين لحظه  که به آنجا آمده تا پروندۀ روی ميز را بدست آورد. در 
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شخصی با شدت شروع به کوبيدن در اصلی ساختمان کرد و مرد غريبۀ 

 و با حالتی خشن مسلحی که پشت در ايستاده بود، به آرامی در را گشود 

به پشت در  او را از جلو در ساختمان به کناری هل داد. اما آن مرد مجدداً

منزل، فرياد زنان گفت که در  آمد و اين بار عالوه بر محکمتر کوبيدن در 

همان منزل سکونت دارد و هيچکس نمی تواند او را به خانه خودش راه 

  ندهد.

ت از که پيش آمده بود، فيزنکو توانسای  بدنبال وضع آشفته

آپارتمان خارج شود. و مردان مسلحی که او را بدام انداخته بودند، با 

يک شاهد غريبه، جرأت تيراندازی بسويش را پيدا نکردند و  حضور 

فيزنکو توانست خود را به اتومبيلش برساند و پس از سوار شدن به 

راننده اش دستور داد با آخرين سرعت به طرف سفارت  اتومبيل به 

  کت کند.شوروی حر

فيزنکو پس از ورود به سفارتخانه و احساس آرامش، به ما گفت 

های  افرادی که قصد بازداشتش را داشتند بهيچوجه شبيه اعضای کميته

کردند و هم لباسهای گرانقيمت  می انقالب نبودند، زيرا هم مؤدبانه رفتار 

به تن داشتند. ما همه با شنيدن حرفهای فيزنکو حدس زديم که بی 

  بايست از مأمورين ساواک باشند.  می ترديد آنها 
 اين حادثه باعث شد که بدانيم دچار توهم بوده ايم و بيهوده تصور

کرديم که پليس امنيتی شاه )ساواک( بکلی از بين رفته و ديگر کسی  می
و البته اين آگاهی را به قيمت  کند میسفارت شوروی را کنترل نهای  تلفن 

  2رديم.بسيار گرانی کسب ک
خوانندگان توجه دارند که آقای امير انتظام، جريان دستگيری 

در خاطرات خود ذکر کرده و کتاب  2282سعادتی و کم وکيف آنرا در سال 
 2222کا.گ.ب. نوشته والديمير کوزيچکين، افسر کا.گ.ب. در سال  

  ترجمه و در ايران به طبع رسيده است. اما آنچه مسلم است اينکه: 

گيری سعادتی بوسيله ماشاءاهلل قصاب سرپرست کميته دست -2 

  سفارت آمريکا و مأمورين ساواک انجام گرفته و نه پاسداران.

رديابی و پيگيری سعادتی و جاسوس شوروی نيز بوسيله ادارۀ  -1 

هشتم ساواک يعنی اداره ضد جاسوسی که بعد از انقالب بالفاصله باز 

  سازی شد انجام پذيرفته است. 

شورويها درصدد دستيابی به پرونده سرلشکر مقربی، برای  -2 

  .اند هکشف چگونگی لو رفتن زبده ترين جاسوس خود، در ايران بود

که  اند همجاهدين اطالعات به شورويها داده و همچنين حاضر بود -4 

  پرونده مقربی را نيز در اختيار آنان بگذارند.

ه ضد جاسوسی ساواک، کميته سفارت آمريکا و مأمورين ادار -5 

  .اند همراقبت و دستگيری سعادتی را بعهده داشت

و مهمترين نکته که رمز آن بايستی باز شود، اينستکه چه  -6 

 مستقر در سفارت آمريکا، بين ماشاءاهلل قصاب سرپرست کميتهای  رابطه

آيا سفارت  و اينکه آمريکا برقرار بوده است اداره هشتم ساواک و سفارت 

 ا درجريان قرار داشته است يا خير؟آمريک
 

  ماجرای سعادتی و دکتر يزدی
هنگامی که کار اين فصل به پايان رسيده بود، دوست و ميهمان 

دوماهانه چشم انداز ايران را  21عزيزی از ايران رسيد و برايم شماره 

آورده بود. مطالب آنرا مرور کردم و به گفتگوی آقای دکتر يزدی تحت  

در اين  برخورد کردم. « قابل پيش گيریای  ، فاجعه62خرداد سی »عنوان 

گفتگو، آقای دکتر يزدی در مورد چگونگی تشکيل سپاه و فعال کردن 
                                                           

، ترجمه اسمعيل  در ايران، والديمير کوزيچکين، افسر سابق کا.گ.ب. کا.گ.ب. -2
  261-224  ، چاپ اول، ص 2222زند دکتر حسين ترابيان، 

بود که  اداره دوم و هشتم ساواک و دستگيری سعادتی توضيحاتی  داده 

  تلخيص شده آن بدين شرح است:

ن نخست وزير گويد، نظر به اينکه در ابتدا معاو می آقای دکتر يزدی

اطالعات  در امور انقالب بودم، مطالعاتی روی اسناد ساواک شده بود که 

ذی قيمتی داشت و اداره دوم و هشتم ساواک مسئول عمليات ضد 

خواستيم   می جاسوسی در ايران و جاسوسی برون مرزی بود. چون

اطالعات بيشتری در مورد فعاليت اين دو اداره داشته باشيم با کمک يکی 

فوق العاده جالبی  ساواک به ساواک رفتيم و وی چيزهای های  ز مديرکلا

به ما نشان داد و نشان داد که اداره دوم و هشتم ها  از بعضی از پرونده

مهمی در های  نمونه کرده است. بعد از نشان دادن  می چقدر مؤثر کار

داره به مهندس بازرگان گزارش دادم و باين نتيجه رسيديم که اها  پرونده

را نمی توان بدون اطالعات  دوم و هشتم را بايد نگه داريم و امنيت کشور 

حفظ کرد. وقتی با نخست وزير مسائل را مطرح کرديم، اين نظر بوجود 

مراقبت اداره دوم از بين برود.  آمد که نبايد بگذاريم تيمهای تعقيبب و 

  بلکه بايد اولويت هايشان را تغيير بدهيم.

من به وزارت خارجه رفتم و مرحوم دکتر چمران معاون  بعد از اينکه

نخست وزير در امور انقالب شد، اين تيمهای تعقيب و مراقبت عمل 

  1دادند. می کردند و گزارش را به مرحوم چمران می 
اين تيمها به مرحوم چمران گزارش دادند که سر کنسول شوروی با » 

ان با من مشورت کرد. فردی در فالن جا قرار دارند، چه کنيم؟ چمر
مهندس بازرگان با مهندس صباغيان که آن موقع وزير کشور بود مشورت  

سر قرار  کرد و قرار شد اينها را تحت نظر داشته باشند و اگر الزم شد، 
بازداشتشان کنند و هيچ کس نمی دانست که اين مالقات با سعادتی به 

و مراقبت  که تعقيب نمايندگی از مجاهدين خلق است. دولت دستور داد 
 و در صورت لزوم باز داشت صورت بگيرد... در اين امور ما هيچ فرقی بين

ها سر قرار حاضر شدند  انگليس و آمريکا و شوروی قايل نبوديم. اين تيم 
چون مصونيت  -و سرکنسول را تحت مراقبت به سفارت شوروی رساندند

ه پس از دستگيری دستگير کردند ک ولی آن آقا را  -ديپلماتيک داشت
خواست  می معلوم شد ايشان آقای سعادتی است که در اين مالقات

  2«بدهد. ها  پرونده مقربی را به شوروی
با توجه به اينکه بعد از اشغال سفارت آمريکا و به گروگان گرفتن 

و بيرون  52بهمن  14کارمندان سفارت توسط چريکهای فدايی خلق در 

ی دکتر يزدی معاون نخست وزير در امور انقالب، راندن آنها به وسيله آقا 

گرديد  در سفارت آمريکا به سرپرستی ماشاءاهلل قصاب تشکيل ای  کميته

و بعد از دستگيری محمد رضا سعادتی، معلوم شد که دستگيری وی 

وی در  ساعت  14وسيله تيم کميته سفارت آمريکا انجام گرفته است و 

او را تحويل دادستان و زندان داده  سپساختيار ماشاءاهلل قصاب بوده و 

دستور دولت  است. آقای دکتر يزدی نيز معترف است که تيم اداره دوم به 

  . اند هوی را دستگير کرد

همانطوريکه کمی پيشتر مالحظه خواهيد کرد، آقای مهدوی کنی 

در اطالعيه خود گفته است که به در خواست وزارت خارجه و تصميم 

لی کميته مرکزی و فرماندهی سپاه پاسداران، کميته مشترک شورايعا 

کردن  منحل گرديد. در خواست تعطيل  58مرداد  12سفارت آمريکا در 

کميته سفارت طبعاً بايستی به دستور وزير امور خارجه وقت آقای دکتر 

کميته سفارت  يزدی صورت گرفته باشد و اين زمانی است که مسأله 

ه مسأله روز تبديل شده بود و برای ختم غائله آمريکا و ماشاءاهلل قصاب ب
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  اعالم شد.             بدون دادن هيچگونه توضيحی انحالل کميته سفارت 
حسب گزارش قضات دادسرای انقالب اسالمی و کوزيچکين و آقای  

دکتر يزدی، آقای سعادتی بوسيله تيم ساواک دستگير شده است و 
عادتی را وی دستگير کرده و سپس او ماشاءاهلل قصاب جزو تيم بوده و س 

جريان  را به دادستانی تحويل داده است. حال بر آقای دکتر يزدی که در 
اين امور بوده، فرض است که نقش واقعی کميته سفارت آمريکا به 

اين  بوسيله تيم ها  سرپرستی ماشاءاهلل قصاب در رابطه با دستگيری
ق کاری وی و همکاريش با تيم کميته و نقش خود ماشاءاهلل قصاب و سواب

نياز و ضرورتی  اداره دوم و بويژه رابطه اش را با سفارت آمريکا و اينکه چه 
مستقر شود را برای ای  وجود داشت که تنها در اين سفارتخانه کميته

  افکار عمومی روشن سازند.
 

 کميته سفارت آمريکا و ماشاءاهلل قصاب
که اشغال سفارت آمريکا  با توجه به اينکه جان کلی مدعی است

و نامه   2طراحی شده است« سيا»توسط چريکهای فدايی خلق وسيله 
بازپرسان و قضات سابق دادسرای انقالب اسالمی در بارۀ کميته مستقر  

که در  2258در سفارت آمريکا به دانشجويان پيرو خط امام در بهمن ماه 
بق دادسرای انقالب افشاءگرانه باز پرسان و قضات تحقيق سا اين نامه 

و تا کی در  اند هچه نقشی داشت ،اند هاينها چه افرادی بود اند همعلوم نکرد
و چرا کار در دادسرای انقالب را رها  اند هانقالب مشغول کار بود دادسرای 

کرده و بعد از آن کجا مشغول به کار و يا شغل قضاوت و بازپرسی شده 
مه مبهم بازپرسان و قضات سابق خود به چند کل  1اند. تنها در نامه 

 .. دليل اين ابهامات چيست؟ خدا دانداند هدادسرای انقالب اکتفا کرد
  دارند: می اعالم 

کميته غير قانونی مستقر در جاسوس خانه سابق آمريکا در  -2 
ماههای آغازين انقالب که ما در تهران مشغول بازپرسی و تحقيق بوديم. 

فراد کميته سفارت آمريکا هستند به زندان افراديکه بعداًمشخص شد ا 
بازپرسی  آمدند و شاهد رفت و آمد زندانيان و  می قصر و دادسرای انقالب

  از آنها بودند.

  سفارت آمريکا و کميته آن پناهگاه ساواکيها است. -1 
بايد به مردم ايران گفت چرا قضيه تعطيل کردن کميته سفارت  -2 

ته مگرعلنی شدن آن پای چه کسانی را به ميان آمريکا مخفيانه انجام گرف
  آورد. می 

چه کسانی مؤسس کميته سفارت آمريکا بودند و کارنامه چند  -4 
ماهه اينها چه بوده است. در پايان نامه خود، از دانشجويان پيرو خط امام 

خواهند که به افشاگری  می جاسوسی مستقر هستند مصراً که در النه 
خواهيم که داستان پر  می ما قاطعانه و عاجالنه از شما»خود ادامه دهند: 

و رمز و آکنده از توطئه کميته مستقر در سفارت آمريکا و حاج  از راز 
ماشاءاهلل قصاب که با رئيس جاسوسی سازمان سيا بنام چارلز ناس در 

کرده  می سفارت آمريکا که هم اکنون جزو گروگانها است و رهبريشان 
قرار  و حتی عناصر اصلی تری که در اين رابطه  رابطه داشته است

گيرند افشاء نماييد و تأخير جايز نشماريد... مسئله کميته سفارت  می
جهانيان  تواند دخالت مستقيم سيا و آمريکا را در سرنوشت ما به  می

نشان دهد. اگر اسنادی در رابطه با سفارت آمريکا هست زودتر افشاء 
  2«نماييد.

                                                           

، افشاگريهای جان کلی 25822، شماره 2258اد خرد 22اطالعات، يکشنبه  -2
  1، ص 1در ايران « سيا » آمريکايی از عمليات 

اين نامه از طريق تلکس خبرگزاری پارس به مطبوعات ارسال شده است و  -1
، شماره 2258بهمن  6  روزنامه انقالب اسالمی متن کامل نامه را در تاريخ شنبه 

  ع از متن کامل آن به آنجا مراجعه کنيد.درج کرده است برای اطال 6، ص 225
 همان -2

ه از نظرتان گذشت ماشاءاهلل قصاب سرپرست کميته عالوه بر آنچ
بيش  و  کند میصريحاً به اينجانب گفت: در همه جا سفير آمريکا را تعقيب  

تن ازامرای ارتش را شناسايی و دستگير کرده و تحويل آقايان داده  15از 
شوروی دستگير و  است. سعادتی را خود وی در حين مراوده با جاسوس 

و بعد از آن به دادستان انقالب و زندان تحويل داده  به کميته آورده
اشاره  کنم با وجودی که  قبل از ادامه مطلب به اين نکته ضروری   4است.

بازپرسان و قضات سابق دادسرای انقالب و ديگران از دانشجويان پيرو 
و راز کميته سفارت  خط امام مصراً خواستار شدند که داستان پر از رمز 

اج ماشاءاهلل قصاب سرپرست آن و رابطه اش را با سفير و ساير آمريکا و ح
را بدون  اند هکسانی بنيانگذار آن بود مأمورين آمريکا و اينکه چه کس و يا 

تأخير افشاء نمايند و اگر سندی در اينگونه روابط موجود است را به اطالع 
ساير دانشجويان پيرو خط امام اين پيام و  همگان برسانند، متأسفانه 

پيامها را ناديده گرفته و در اينگونه روابط لب از لب نگشودند و هنوز که 
پرده در رابطه با اشغال سفارت  هنوز است حاضر نيستند شفاف و بی 

آمريکا، اطالعات خود را در اختيار ملت ايران بگذارند سرانجام با ايجاد 
کميته سفارت پرده بيرون افتادن وجود  بلوا و افشاگريهای مختلف و از 

آمريکا و شرکت کردن در شکار افراد و تعقيب و مراقبت و دستگيريهای 
نامه بازپرسان آمده بود، بدون دادن کوچکترين  مختلف، همانطوريکه در 

آقای  58مرداد  12در ای  اطالعی به مردم، بی سر و صدا طی اطالعيه
جه و طبق پيرو در خواست وزارت امور خار»   داشت: مهدوی کنی اعالم 

تصميم مشترک شورايعالی کميته مرکزی و فرماندهی سپاه پاسداران از 
کميته سفارت آمريکا منحل  2258امرداد ماه   12بامداد يکشنبه 

  5«گرديد.

 ها  شود، بر عکس اينکه بعضی می با توجه به همين اطالعيه معلوم

کميته  کنند که کميته سفارت آمريکا را غير قانونی بخوانند، می کوشش

و همانگونه که وزارت  اند های رسمی بوده و کسانی بر کار آن نظارت داشت 

مرکزی و  خارجه تعطيل کردن آنرا تقاضا کرده و شورايعالی کميته 

، احتماالً اند هفرماندهی سپاه نيز موافقت خود را از انحالل آن اعالم کرد

کميته به کار خود  با جوّی که پيش آمده، اين  اند هبيش از اين صالح نديد

ادامه دهد. و قبل از اينکه نام دست اندرکاران و بنيان گذاران و رابطه اش 

  . اند هغائله را ختم کرد با سفارت آمريکا و ساواک بر سر زبانها افتد، 
در اين رابطه ممکن است چند سئوال به ذهن خواننده خطور کند: 

ه وسيله چريکهای فدايی سئوال اول: به چه دليل بعد از اينکه سفارت ب
اشغال شد، برای حفاظت و تأمين امنيت آن بجای  52بهمن   14خلق در

ای  گماردن پاسداران کميته و يا غير آن در بيرون و اطراف سفارت، کميته
در داخل سفارت به سرپرستی ماشاءاهلل قصاب تشکيل دادند؟ و آيا  را 

يا  درون سفارت داده بود  را درای  سفير آمريکا خود تقاضای ايجاد کميته
بايستی مسئولين سفارت آمريکا از  می نه؟ آنچه مسلم است اينکه

خاک  از پاسداران انقالب، در درون سفارت که به منزله ای  تشکيل کميته
  شود، موافقت کرده باشند. می آن کشور محسوب

سئوال دوم اينکه آيا انحالل کميته سفارت آمريکا، آماده شدن 

ای اشغال مجدد آن توسط دانشجويان پيرو خط امام نبوده است؟ زمينه بر

از پاسداران انقالب در درون سفارت ای  وجود کميته چرا که در صورت 

جهت حفاظت و امنيت آن، طبعاً اشغال مجدد آن با مشکالت جدی روبرو 

ای که عالوه بر حفاظت و تأمين امنيت سفارت حتی  انحالل کميته شد.  می

و تعقيب و مراقبت و همکاری با ادارۀ ضد جاسوسی  ها  یدر دستگير
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جمهوری اسالمی همکاری داشته،  با -که بازسازی شده بود -ساواک  

بعدی  پوشش کردن سفارت و فراهم کردن زمينه مناسب برای اشغال  بی

 نبوده است؟ 
البته اکنون که خاطرات آقای محمد رضا مهدوی کنی منتشر شده 

که به هنگام اشغال سفارت آمريکا بوسيلۀ  است روشن شده است
در که از نيروهای کميته ای  هنفر 62حدودِتيم  دانشجويان پيرو خط امام  

کردند و  می حفاظت سفارتداخل خود سفارت جا گرفته بودند از 
 و تا مسئولين سفارت هم مايل بودند که اينها برای حفاظت آنجا بمانند

نوز سفارت در اختيار تيم کميته مستقر ه هم يکی دو روز بعد از اشغال
 تيم کميته از سفارت خارج شده و در سفارت بوده و به امر آقای خمينی

خاطرات آيت اهلل ). استآنجا را در اختيار دانشجويان خط امام قرار داده 
 .(112 – 128 مهدوی کنی، صص

به جاست که در اينجا با وجوديکه کمی از مطلب اصلی دور 

سفارت آمريکا را  رانجام کار ماشاءاهلل قصاب سرپرست کميته شويم، س می

  بعد از انحالل پی گيری و نتيجه کار بعدی وی را بررسی نماييم.
 

 ماشاءاهلل قصاب و انحالل کميته سفارت
بعد از انحالل کميته سفارت آمريکا به سرپرستی ماشاءاهلل قصاب، 

نبود، تا  مالش در دست سر و صدای وی خوابيده شد و اطالعی از وی و اع
، اطالعات رسيده بدست خبرنگاران 2259اينکه سرانجام در اواخر آبانماه 

با گروه ضربت خود  ما، حکايت از آن داشت که وی در نقاط مختلف تهران 
. مسئله پی گيری شد و معلوم گرديد کند میافراد را دستگير و شکنجه 

ت و در ستاد مبارزه با مواد اس که وی جزو يکی از همکاران آقای خلخالی 
مخدر فعاليت دارد. بر اثر مساعی و کوشش خبرنگاران ما و به دعوت 

خبرنگاران از زندان قصر که مقر ستاد مبارزه  شورای سرپرستی زندانها، 
با مواد مخدر بود بازديد بعمل آورده و گزارشی در دو بخش که بخش اول 

ظهارات زندانيان بود، تهيه مسئولين زندان و بخش دوم ا آن اظهارات 
کرده و اضافه بر آن آقای خلخالی نيز پاسخی فرستاده بودند که يکجا 

، شماره 2259آذر  8اطالع عموم در انقالب اسالمی، شنبه  همه آن برای 
طبق اين گزارش يکی از زندانيان اظهار   2، درج گرديد.21و2، ص 422

دهد.  می در اين بند انجامرا ماشاءاهلل قصاب ها  اکثر شکنجه»داشت:  
  1 «زند... می ماشاءاهلل قصاب ما را با شلنگ

زندانی بنام  آقای خلخالی در پاسخ خود متذکرشده است که ما اوالً

به نام  ثانياً ما فردی را در داخل زندان »و   2نداريم زندان مواد مخدر اصالً

گرفتن اقرار است  اگر مقصود از شکنجه»و ثالثاً   4«ماشاءاهلل قصاب نداريم

و حد شرعی است  که اين امر هيچگاه صحت نداشته و اگر مقصود تعذير 

  5«ما آنرا قبول داريم.

انتشار گزارش فوق همراه با پاسخ آقای خلخالی، ظاهراً وی را خوش 

کيهان  اطالعات و های  نيامده است و در راديو و تلويزيون و روزنامه

اسالمی اظهار داشته که در قسمتی از آن  مطالبی را عليه روزنامه انقالب

« قصاب اشاره کرده ه يک مرد بيسواد و ساده لوح به نام حاج ماشاءاهلل ب»

با ساختن يک غول عظيم از او و با دست مجاهدين خلق... »و گفته است: 

نيز در کارنامه رئيس جمهور، در   صدر بنیآقای   6«کار به سامان نمی رسد.

                                                           

امه انقالب جهت اطالع کامل از اين گزارش و پاسخ آقای خلخالی به روزن -2
  مراجعه کنيد.  21و  2، ص 422، شماره 59آذر  8اسالمی، شنبه 

  2، ص همان -1
  21، ص همان -2
 همان -4
 همان -5
  424، شماره 1، ص 59آذر  22انقالب انقالب اسالمی، سه شنبه  -6

  2 بدانها پاسخی کوتاه داده است. 1، ص 424ره انقالب اسالمی شما
سرانجام آقای خلخالی که اخيراً از سرپرستی مبارزه با مواد مخدر 

از  استعفاء داده است، در رابطه با داليل استعفای خود، ضمن اينکه پرده 
 ،هدارد، به بعضی از کارهايش اشاره کرد حمايتش، از ماشاءاهلل قصاب بر می

به پيشگاه امام و  و اما بعد از انقالب، من قاطعيت خودم را ... » گويد: می
ام و به همين جهت مسئول اين امر شده و کارم را  ملت به ثبوت رسانده

کنم که به هيچ  می اعالم عليه مبارزه با اعتياد و آغاز کردم... من در اينجا 
وجه خسته نيستم يعنی اينکه در من خستگی وجود ندارد و تنها 

اين قبيل کارهايی است که  و از ها  ی که برای من پيش آمده از حملهناراحت
صدر هر روز يک سالن جمعيت و  دهند. مثالً آقای بنی عليه من انجام می

کند. يکی از عللی که من  مصاحبه می خبرنگار را دعوت نموده عليه ما 
ه اش را گيريم فوراً خانواده استعفاء دادم اين است که ما هر کس را می

اميل ما را آقای خلخالی امام که بله فالن ف رود منزل  افتد و می می
  اند... جهت گرفته بی

ها  صدر در مصاحبه نيست به چه جهت آقای بنی معلوم طرفی از

کنند که محاکمات خلخالی بی  می و اعالم کند میيشان عليه ما صحبت 

وت اسالم  ايشان درس قضا خواهم ببينم اصالً است، می پايه و اساس 

  اند؟ خوانده
مت کار ما را درک نمی کنند و و امثال ايشان عظ صدر بنیآقای 

کنند... اما دليل ديگر رنجش من اين  می اش بی پايه و اساس صحبت همه
است که تاکنون نه شورای عالی قضايی، نه دفتر رياست جمهوری، نه  

دليلی  دم و اينهم اند که به سر کارم بر گر دفتر نخست وزيری به من نگفته
آقای خلخالی در   8«در اين سمت کار کنم. خواهند من است که آنها نمی

قاچاقچيان بوده  رابطه با اين سئوال که آيا تمام اعدام هايی که در رابطه با 
نفر در رابطه  422در ايران شايد »است شما دستور داده ايد يا خير، گفت: 

بلکه ام  را من صادر نکرده همه اعدامها با مواد مخدر اعدام شده باشند اما 
وی   9.«اند هکه البته مورد تأييد ما بود  در شهرستانها نماينده ما بوده است.

 راها  ماشاءاهلل قصاب چوب آمريکايی»در مورد ماشاءاهلل قصاب گفت: 
اين است که ايشان بعد از انقالب سرپرست  خورد و اين هم به خاطر  می

ارت آمريکا بوده است و اين آقای ماشاءاهلل قصاب کميته مستقر در سف
و تحويل ما داده است و حاال ماشاءاهلل   22را دستگير نفر از سران رژيم  222

قصاب با اين کارها شده فراماسيون و جناب آقای دکتر يزدی با گذرنامه 
مستشار آمريکايی را  522صد در صد ملی و يا شخصی که  آمريکايی شده 

شود ملی، ملی وکيل  می سپهبد خواجه نوری فراری دادهوسيله آقای 
  22«شود شکنجه گر. می اين ماشاءاهلل قصاب مجلس و 

ماشاءاهلل قصاب که خود دارای گروه ضربت بود و به عنوان معاون و 

منازل،  مشاور آقای خلخالی دست به اعمالی از جمله يورش مسلحانه به 

الق، تراشيدن موهای سر و صورت خوابانيدن در معابر و نواختن چوب و ش

که از  25کميته مرکزی منطقه  زد. مسئول  می توان نام برد، می و ابرو و ...را

حاجی پشتيبانش »گويد:  می سوی کميته مرکزی در اين محل مأمور است

گفت به سبب  می مواجهه با وی نيست و قوی است و کسی را يارای 

اشاءاهلل قصاب به دادسرای انقالب کارهای غيرقانونی و غير اسالمی حاج م

مرکزی شکايت کرديم ولی کاری از پيش نبرديم. رئيس  و مسئول کميته 

                                                           

توانند به همان  کسانی که مايل به مطالعه پاسخ آقای بنی صدر هستند، می -2
  نند.سند مراجعه ک

  1و  2، ص 412، شماره 59آذر  29انقالب اسالمی، چهارشنبه  -8
  1، ص همان -9

نگاه کنيد به کتاب پاريس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، از محمد  -22
 در سفارت آمريکا ، گفتگوی اينجانب با ماشااهلل قصاب 164 -166جعفری، ص 

  1، ص 412اره ، شم59آذر  29انقالب اسالمی، چهارشنبه  -22
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گفت: کميته محل حکم جلب حاج ماشاءاهلل قصاب را گرفته  25کالنتری 

در اين رابطه خبرنگار ما در زندان قصر دايره   2«جايی نرسيد. ولی به 

ماشاءاهلل قصاب گفتگوی تلفنی  به  دادگاه ويژه مبارزه با مواد مخدر با

  شرح زير انجام داده است: 
خبرنگار: حاج آقا خبرنگار ما گزارش تهيه کرده که ضمن آن شما » 

داده  متهم هستيد که بطور غيرقانونی مردم را مورد ضرب و جرح قرار 
وقتی تعيين کنيد تا با هم به گفتگو بنشينيم. حاج ماشاءاهلل:  ايد، لطفاً

مجاهد  شود. از طرف همان  برادر از طرف همان رفقا عنوان می اينها
پُجاهد! چرا روزنامه انقالب اسالمی فقط يقه ما را گرفته؟ ما خيلی ريزيم... 

فرموده بودند اينها  منکه پدرجون. من چکاره اين مملکتم. من چون آقا 
نها را و عوامل مستکبر، ايام  بدبخت هستند به اينکار پرداختهها  هروئينی

بنويسيد مردم سرشان به  اندازند و شما اگر بخواهيد اينها را  می راه
کنم که قصابم. يک  می شود، اگر نه من افتخار می ماشاءاهلل قصاب گرم

عوامل باند  .کنم می قاطعانه رفتار کاسب خلقی اين مملکتم. حاال چون من 
چيان دستگير شوند . خوب بايد قاچاقاند هاختاند هقاچاق اين آشغالها را را

ايد و ...  گويند شما سرشان را تراشيده می ؟چرا و محاکمه اما بقيه مردم را 
  1 «کنيم سران را بزنيم. می زنيم، سعی می ما اگر هم

در پاسخ به اين سئوال که آيا  59ديماه  22آقای خلخالی در تاريخ 
يژه دستگيری حاج ماشاءاهلل قصاب و رضوانی بازپرس سابق دادگاه و

مبارزه با مواد مخدر در زندان به اتهام حيف و ميل اموال عمومی درست  
فعالً  ولی آقای رضوانی  حاج ماشاءاهلل قصاب آزاد است.»است؟ گفت: 

  2«برد. می برای پاسخ به سئواالت دادستانی در زندان بسر
سر انجام با کوششهای پی گير و در اثر فشار افکار عمومی و برای 

مواد  غائله ماشاءاهلل قصاب، روابط عمومی دادسرای مبارزه با  خوابانيدن
بعد از ظهر ديروز  2ساعت »اعالم کرد:  59مخدر در تاريخ يکم بهمن 

قصاب که حکم  )چهارشنبه( ماشاءاهلل کاشانی خواه معروف به ماشاءاهلل 
 9روز پيش صادر شده بود توسط ستاد کميته  12دستگيری وی حدود 

گرديد. از کليه ملت  دادسرای انقالب اسالمی مرکز تحويل دستگير و به 
شود در صورتيکه از نامبرده شکايت و  می مسلمان و متعهد تقاضا

دادسرای انقالب  شهادتی دارند با در دست داشتن مدارک و داليل به 
  4 «اسالمی مرکز واقع در زندان اوين مراجعه نمايند.

 

 ادسرا و مقامات قضايینادرست روابط عمومی دهای  اطالعيه

 (قصاب)چنانکه مالحظه خواهيد کرد نه تنها ماشاءاهلل کاشانی 
دستگير نشده است بلکه به شرحی که خواهيد خواند، وی آزاد است و به 

دفاع از خود پرداخته است و صدور اطالعيه روابط عمومی دادسرای  
افکار  در  مبارزه با مواد مخدر برای خوابانيدن غائله ماشاءاهلل قصاب

  عمومی جامعه است.
خبرگزاری پارس پاسخ حاج ماشاءاهلل  58بهمن  8در تاريخ دوشنبه 

  قصاب را به افشاگری قضات سابق دادسرای انقالب انتشار داد. 
 1/22/58بدنبال انتشار مطلبی به تاريخ  - پارس خبرگزاری - تهران» 

دادسرای  سان سابق بوسيله خبرگزاری پارس بعنوان بيانيه قضات و بازپر

حاج   5تهران منتشر شد.های  انقالب اسالمی که در برخی از روزنامه
                                                           

  412،شماره 22، ص 59آذر  16انقالب اسالمی، چهارشنبه  -2
و  25همان مدرک، کسانيکه مايل به مطالعه مشروح گفتگو با سرپرست کميته  -1

ماشاءاهلل قصاب هستند به همان  و مصاحبه تلفنی با حاج  25با رئيس کالنتری 
  مدرک مراجعه کنند.

  1، ص 442، شماره 2259ديماه  22انقالب اسالمی، چهارشنبه  -2
  1، ص 456، شماره 2259بهمن  1انقالب اسالمی، پنجشنبه  -4
، شماره 58بهمن  4نگاه کنيد به روزنامه انقالب اسالمی و کيهان، پنجشنبه  -5

  و همين کتاب، ص ... 21، ص 22922

ضمن رد ادعای  ماشاءاهلل قصاب در خبرگزاری پارس حضور يافت و 

نويسندگان مذکور گفت آنچه نويسندگان ناشناس آن گزارش مدعی 

 رد اين اتهامات در بی اساس بوده و افترای محض است و ضمن  اند هشد

  خواست کرد اين پاسخ در اختيار مطبوعات گذاشته شود.

  .اند هنويسندگان نامه چرا خود را معرفی نکرد -2 

برادران مستقر در سفارت سابق آمريکا به سرپرستی برادر حاج  -1 

مأمور  شب پس از پيروزی انقالب  2يعنی  15/22/52ماشاءاهلل از تاريخ 

چهار صد تن از جنايتکاران رژيم  انجام اين وظيفه گرديدند و بيش از

را به مقامات  و گزارش لحظه به لحظه کار خود  اند هسابق را دستگير کرد

  .اند هذيصالح تسليم داشت

عزّت اهلل جهانگيری بدرخواست سپاه پاسداران و با حکم  -2 

مقامات رسمی از زندان قصر تحويل گرفته و به سپاه پاسداران سپرده 

  به زندان اوين منتقل شد. پس از مدتی شد و 

ما با احساس مسئوليت انقالبی رفت و آمدهای مشکوکی را در  -4 

و  سفارت سابق بارها با ارائه مدارک به مقامات مسئول هشدار داده بوديم 

در واقع  اند هآنچه برادران دانشجوی مسلمان پيرو خط امام بدان پی برد

  تأييد همان هشدارهای اوليه ما است.

به خدمت امام نيز رسيديم و مطالب خود را عرض نموديم و آقای ما 

صحبتی  ر که در نامه مزبور از ايشان ذکر شده بهيچ وجه در باره ما  -ج

نکرده است ما بسيار خوشحال خواهيم شد که برادران دانشجوی پيرو 

هست منتشر  خط امام مدارک مکشوفه در سفارت را راجع به ما هر چه 

قبل از پيروزی انقالب فقط و فقط برای رضای خدا به ها  ز ماهنمايند. ما ا

پاسداری نموديم و بدون  انقالب خدمت کرده ايم و سينه به گلوله داديم و 

امی عمل نموديم چون به هيچ حزب  آنکه عنوانی را يدک بکشيم امامی و

  می شناسم آنهم خط امام است. و سازمان بستگی نداريم. فقط يک خط 

اين مختصر توضيحات که تماماً مبتنی بر مدارک موجود است و ما با 

باره نامه  حاضر به ارائه آنها در هر مرجع ذی صالح هستيم قضاوت در 

  6«کنيم. می افشاگرانه کذايی را به افکار عمومی واگذار
پس از انتشار پاسخ آقای ماشاءاهلل کاشانی خواه )ماشاءاهلل قصاب( 

ادسرای انقالب، بازپرسان و قضات تحقيق به افشاگری قضات سابق د
در باره کميته مستقر در ای  سابق طی نامه دومی به افشاگريهای تازه 

»...   که:  اند هسفارت آمريکا پرداخته و بعد از مقدمه مشروحی عنوان کرد
ما در نامه قبلی خود ضمن فتح باب پيرامون يکی از خطرناکترين نقاط 

آمريکايی  ايت کامل به اصطالح ديپلماتهای توطئه که تحت نظارت و هد
نمود يعنی کميته مستقر در  می که )اکنون در گروگان شما هستند( عمل

 او در کجا به سر سفارت آمريکا به سرپرستی ماشاءاهلل کاشانی در اينکه 
برد، آيا بازداشت است يا فراری مشکوک بوديم. چه مقامات مملکتی  می

سفارت دستگيرشده است.  دند که رئيس کميته در جرائد گفته بو کراراً
خوشبختانه اولين نتيجه آن نامه به روشن شدن اين مسئله برای ملت 

بلکه همانطور که از مفاد به  مظلوم ايران است که نه تنها بازداشت نشده 
آيد تحت حمايت گروهها و مراجع  می اصطالح مصاحبه ماشاءاهلل قصاب بر

فوق الذکر به روشنی بيانگر اين است که  ه رسمی است. توجه به مصاحب
اظهارات از ناحيه يک شخص نيست بلکه از ناحيه مرجعی يا گروهی 

  عنوان شده است.

ما باز هم در حد مقدورات خود مطالب ديگری را صرفاً به خاطر 

اينکه توجه شما را به اين مسئوليت خطير )يعنی نجات انقالب از چنگ 

مردم را در بيان خواست خود مبنی بر  ضمناًنوکران آمريکا( جلب و  

                                                           

ر ، ما چهار صد جنايتکا21، ص 22926، شماره 2258بهمن  8کيهان، دوشنبه  -6
  رژيم سابق را دستگير کرده ايم.
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امام  افشای توطئه مصرترنماييم. باشد که شما در اثبات رسالت پيرو خط 

ای  بودن خود بدون هر نوع مصلحت گرايی و طرفداری از گروه و دسته

های  توده اعم از حاکم يا کنار گذاشته شده و فقط در خط امام به ندای 

  کميته سفارت آمريکا را تا انتها روشن نماييد. مليونی پاسخ گفته و قضيه

ماشاءاهلل قصاب و حاميانش در مصاحبه کذايی خود با خبرگذاری  -2 

گنبد را  اقرار کردند که جهانگيری رئيس ساواک  (8/22/58کيهان )پارس 

با استفاده از دستورهای هادوی از زندان قصر تحويل گرفته و به کميته 

  اند. برده نجا به سپاه پاسداران و از آنجا به...؟! سفارت آمريکا و از آ

گوييم ولی گفتيم : سئوال خلق مستضعف ايران  می ما هم همين را

اين است که يک رئيس ساواک را چرا از بقيه زندانيها جدا کرديد و به 

مراجع معلوم الحالی مثل کميته سفارت آمريکا برديد؟ البد همانطور که  

رئيس  برای دستگيری ضد انقالب!! عجبا که  اند هدر مصاحبه فوق گفت

ساواک يک ضد انقالب بغير از انقالبيون طعمه ديگری هم دارد؟ در اين 

ضمن اعالم اين  به زندان قصر ای  شود در نامه می سند که پيوست ارائه

 مطلب که جهانگيری در اختيار است و برای تحقيقات از او استفاده

دهند. هيهات،  واهی نامه اش را بوی تحويل که گ اند هشود خواست می

هيهات، نتيجه تحقيقات رئيس ساواک گنبد جز خدمت به اجنبی و 

 دشمنی انقالب و بر عليه انقالبيون چيز ديگری است؟
چرا ملت ايران نبايد بداند که هنوز يعنی بعد از ريختن خون دهها 

جويی است، هزار شهيد رئيس ساواک کمافی السابق مشغول تحقيق و باز
کرد بلکه در  می بله نه تنها او در کميته سفارت و سپاه تحقيق و بازجويی 

در نتيجه  آنجا مأموريتش در دستگيری انقالبيون احتياج به رفت و آمد و 
گواهی نامه رانندگی دارد، که اين را نيز مسئول سپاه پاسداران حل کرده 

  است.
که در اختيار شماست  خواهران و برادران دانشجو: در سندی -1 

واشنگتن. دی. سی شماره  -)گزارش سفارت آمريکا به بخش دولتی

و جاسوسان آمريکايی را  (18/5/58يا  12/8/29تهران بتاريخ  9182  

مستقيم به  برای رد گم کردن و روشن نشدن اين موضوع به جای مخابره 

، اند هدواشنگتن دی. سی. از طريق کنسول آمريکا در کراچی ارسال نمو

انقالب دستگير نموده،  ضد  422اين آقای ماشاءاهلل قصاب که مدعی است 

عمليات »آمادگی خود را برای خدمتگذاری به اربابان آمريکايش حتی 

 خودش از انقالب ناراضی است؟ اعالم نموده است چرا که به گفته « ويژه

بان اعمال ضد انقالبی ماشاءاهلل قصاب بحدی بوده است که اربا -2 

آمريکائيش پس از شنيدن شايعه دستگيری ماشاءاهلل در سندی به 

خود به وزير امور خارجه  29اوت  24مورخ  9262لينکن به شماره  امضای 

 اعالم آمريکا از طريق کراچی در رديف سوم سطر سه به آخر مانده 

ماشاءاهلل کاشانی محاکمه و محکوم بشود به خاطر »نمايند که اگر  می

  «شود. می ای ضد انقاليش اعدامفعاليته

شود حکايت از سرسپردگی و  می عکسی که به پيوست ارسال -4 

خدمتگذاری ماشاءاهلل قصاب رئيس کميته ضد انقالب گير سفارت آمريکا 

باشد. اين انقالبی آمريکايی در فرودگاه مهرآباد به استقبال  می به اربابانش 

  گيرد... می بغل فته و او را در چارلز ناس رئيس سيا در سفارت آمريکا ر

نه تنها ای  آيا پاسخ خون شهدا اين است که چنين فرد سر سپرده

بازداشت و محاکمه نشود بلکه در سازمان جديدالتأسيس اطالعات 

کار شود و اکنون نيز از انقالب طلبکار هم بشود؟ آيا سزاوار  مشغول 

زجر کشيده از  نيست که ماهيت اين کميته توطئه گر برای اين ملت

 سياه ديکتاتوری و تسلط امپرياليستی، روشن شود؟ دوران 

ما به کليه مقامات مسئول و متعهد، به کليه نيروهای مترقی و به 

کنيم که افشای  می ويژه جناب آقای رئيس جمهور منتخب مردم اعالم

ماهيت کميته سفارت آمريکا نه بدان معنی است که يک جريان گذشته را  

تأثير  آمريکا را روشن و های  م نه، نه، افشای اين مسئله توطئهلو دهي

  2 «قاطعی بر آينده انقالب دارد.

بدنبال انتشار افشاگری دوم قضات و بازپرسان دادسرای انقالب، 

از سوی ماشاءاهلل قصاب مسئول کميته سابق سفارت در ای  اطالعيه

در کيهان  58بهمن  28اختيار روزنامه کيهان قرار گرفته که در تاريخ  

  انتشار يافته که اهم آن به شرح زير است:

 اِن لمَ يکن لَکمُ دين و التخافون المعاد فکونوا احراراً -بسمه تعالی » 

زندگی  فی دنياکم. اگر دين نداريد و از روز رستاخيز نمی ترسيد الاقل در 

  دنيا مرد باشيد...

  شويم: می ذکرنکات زير را برای روشن شدن اذهان عمومی مت
با توجه به جمله باال که گفتار بزرگترين انقالبی جهان بشريت 

در  و ها  خطاب به نامردان روزگار خود و همه نامردان روزگار در همه زمان
گوييم بی ايمانی شما نه برای  می زمين است به اين آقايانهای  همه پهنه

باشيد و  قل مرد ما که برای اکثريت ملت مسلمان ما محرز است ولی الا
مطامع خود را تحت نام فريبنده )بازرسان و قضات تحقيق سابق 

پرده بدر  دادسرای انقالب( عنوان نکنيد. شما اگر مردانگی داريد از پشت 
بافند و برای انقالب  می آييد تا مردم بدانند چه کسانی اين مطالب را بهم

شناسند و با طرز   می ريزند. هر چند کسانی که شما را می اشک تمساح
کار شما آشنايی دارند کافی است نامه شماره دو شما را بخوانند و بدانند 

خواهند.  می است و چه ميوه چينان درخت شهادت کجايشان بدرد آمده 
آنها که با بی ايمانی به اسالم راستين و بی اعتقادی به انقالب و رهبری آن 

ا گل سر سبد اين ملت خود ر با تکيه به شهادت پيشگامان سازمان، 
دانند و در حقيقت حق رهبری اين ملت مسلمان را فقط برای خود  می

دفاع از تمام مسئولين پس از   شناسند. ما در اينجا قصد  می برسميت
 پيروزی انقالب را نداريم ولی به اين نکته معتقديم که اين ره که شما

  رويد به ترکستان است. می

آن قسمت از نامه شماره دو شما خطاب به آری ما هم با تأييد  -2 

برادران دانشجوی خط امام در مورد افشای اسناد مصرانه از اين عزيزان 

کنيم آنچه از اسناد النه جاسوسی در ارتباط با ما وجود دارد  می تقاضا 

  افشاء کنند تا در معرض قضاوت مردم قرار گيرد.

ثراً از سنين کمی ما به برادران و خواهران جوان خود که اک -4 

دهيم فريب اين از خدا بی خبران را نخورند و با  برخوردارند هشدار می

و تأويالت نابجا و التقاطی آيات و اخبار و احاديث و ها  اين جمله پردازی 

شود در   می نهج البالغه که بعنوان تعريف اسالم اصيل بخورد شما داده

اين کلمات و مقاالت فريبنده  دام اين دزدان با چراغ گرفتار نشويد و با

ديگران  همه چيز خود را از دست ندهيد. دير يا زود حقيقتی که برای 

  روشن است برای شما نيز تبيين خواهد شد.

ال اکراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی. اجباری در انتخاب راه 

  نيست محققاً راه رستگاری و رشد از راه ضاللت باز شناخته خواهد شد.

الزم به توضيح است عکسی که در روزنامه مربوطه اين کميته  -5 

چاپ شده بود لحظه دستگيری ناس توسط اين کميته بوده است که پس 

کنيم که  می از دستگيری به دستور مقام مسئول دولت آزاد شده و افتخار 

در  دستگيرکننده جاسوس سيا و جاسوس شوروی هستيم. چيست که

  ايد؟  افتادهاين موقعيت به تقال 

جلب نموده و  2 ما باز هم توجه اين آقايان را به جواب نامه شماره -6 

زمينه سازی  شويم با بيان کردن جنجال و ايراد اتهامات واهی و  می متذکر

و اقامه استدالالت چوبين نمی توانند جلوی محاکمه رفقايشان را بگيرند، 
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دادگاه ملت محاکمه   جاسوس بيگانه خائن به کشور است و بايستی در

اين ايراد به خود  کند میشود و حال اگر محاکمه او مشت شما را نيز باز 

اين بار منتخب خود را به  شماست. که گويا هنوز هم دست برنداشته و 

  کعبه آمالتان فرستاده ايد.

ما ضمن استدعای خود از محضر مقدس امام از مقامات مسئول  -2 

ئل مطروحه رسيدگی و بيش از اين اجازه ندهند نماييم به مسا می تقاضا

صفحات جرايد به اين الطائالت که اين آقايان هر چند روز يکبار به  

منظورهای حساب شده که در حقيقت خياالت خاص بيش نيست عنوان 

می کنند اختصاص يابد واال ما مجبور خواهيم بود اين بار بدون پرده  

است  نماييم چون آن را که حساب پاک دانيم افشاء  می پوشی آنچه را که

از محاسبه چه باک است. حاج ماشاءاهلل و ديگر برادران مستقر در سفارت 

  2 «سابق آمريکا.

با وجوديکه مطالب مختلف ذکر شده در مورد آقای ماشاءاهلل کاشانی 

نکته  ازه کافی گويا هستند. معهذا ذکر چند اند هخواه )ماشاءاهلل قصاب( ب

  رسد: می ظرضرور به ن
فکر نمی کنم هيچ دستگاهی، جز دستگاه هيتلری و آخونديسم  -2 

و ای  رسمی و دروغين برای خوابانيدن غائلهای  قادر باشد که اطالعيه
اغفال تودۀ مردم صادر کند و اينهمه در يک مورد ضد و نقيض بگويد. و  

اضافه کند که فالن کس را دستگير و تحويل زندان داده است در 
که بعد از آن تاريخ انجام شده ها  و اطالعيهها  صورتيکه بر حسب مصاحبه 

  است. است وی آزاد است و از کارها و اقدامات خود پرده برداشته 
دو عکسی که در کيهان چاپ شده و عيناً در اينجا آورده شده  -1 

ای  است نه تنها نشان دهندۀ دستگيری شخصی نيست بلکه مبين رابطه

 )پيوست شماره يک(  .حسنه است 

بنابر اعتراف صريح آقای خلخالی و خود آقای کاشانی خواه که  -2 

تن از جنايتکاران رژيم شاه را دستگير کرده و رفت و آمدهای  422

مشکوک سفارت را کنترل کرده و همانطوريکه در کميته سفارت آمريکا  

است که هر  ن اوالً يکی از کارهايم اي»اظهار داشت: صريحاً به اينجانب 

 کنم و همراه ماشين سفير می رود، او را تعقيب می جايی که سفير آمريکا

و اکثر  کند میمالقات  رود و با چه کسانی  می روم که ببينم کجاها می

، دستگير و تحويل آقايان نفر را من شناسايی 15امرای ارتش را، بيش از 

ين دستگيريها و به ويژه که ا آيا پاسخ اين سئوال مثبت نيست   1.«ام داده

با توافق  اند هژنرالهای شاه که در ارتباط با آمريکا و منبع اطالعات بود

؟ و عالوه بر آن اند هدستگير شدها  آمريکايی سران روحانی و با چراغ سبز 

 داده، از کجا بدست می اسناد و مدارکی که با آن اسناد به مقامات هشدار

  چه بوده است؟ ها  و هشدار اند هبود آورده و کدامها  می

به هر صورت هدف از تحرير آنچه گذشت آنستکه خواننده را در 

جريان تحوالتی که در نتيجه اشغال سفارت به وسيله چريکهای فدايی 

بوجود آمد، قرار دهد تا با روشن شدن زمينه قبلی آن به چگونگی  خلق 

  گردد. اشغال مجدد آن، توسط دانشجويان پيرو خط امام پرداخته
 

 اشغال سفارت و گروگان گيری بوسيله دانشجويان پيرو خط امام

شب قبل از اشغال سفارت آمريکا، اينجانب در منزل بهجت خانم، 

صدر  از دوستان جمع بوديم. به آقای بنی ای  با عده صدر بنیخواهر آقای 

تلفن شد، اينکه چه کسی آن شب تلفن کرد را از ياد برده ام، اما وی يکی 

از ای  که عده اطالع داد  صدر بنیگروگان گير بود. به آقای های  از بچه
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  166پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص  -1

دوستان دانشجويان پيرو خط امام قصد دارند سفارت آمريکا را به اشغال 

  صدر را جويا شد. خود در آورند. و در مورد اين عمل نظر آقای بنی 

ع ، مخالفت خود را با انجام اين عمل با داليل به اطالصدر بنیآقای 

کشور  آنها رساند و اضافه کرد که در وضعيت حاضر اين عمل به صالح 

و ما  صدر بنینيست و عواقبی برای کشور در بر خواهد داشت. آقای 

آمريکا را  مسئله را خيلی جدی تلقی نکرده  و مثل نوبت قبل که سفارت 

چند ساعتی چريکهای فدايی خلق به اشغال خود در آورده بودند، و با 

  پنداشتيم. می دولت مسئله حل شده بود دخالت

 2258آبان  22عليرغم خوش خيالی ما، فردای آن شب يعنی روز 

سفارت آمريکا توسط دانشجويانی که خود را پيرو خط امام ناميدند، 

اشغال و کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند و سفارت آمريکا نيز النه  

آقای  مهندس بازرگان به جاسوسی ناميده شد و همانطوريکه مرحوم 

ساعت بعد از گروگان گيری گفته بود:  14دکتر باقر نصيرالسادات سالمی 

آقای   2«کارم. روم پی  می حاج آقا اين مسئله را تأييد خواهد کرد و منهم»

ساعت بعد از گروگان گيری آنرا نه تنها تأييد کرد بلکه آنرا  48خمينی 

دولت موقت استعفاء داد و   4ل ناميد.م و بزرگتر از انقالب اوانقالب دو

صدر  شورای انقالب مأمور تشکيل دولت گرديد. در اين دولت آقای بنی

بود، سرپرستی وزارت خارجه نيز  عالوه بر اينکه وزير اقتصاد و دارايی 

  بعهده وی گذاشته شد.
اين نکته را خاطر نشان کنم که هدف از بحث و بررسی مسئله 

مطالب و رويدادهايی نيست که ديگران آنرا به رشته گروگان گيری تکرار 
، بلکه هدف پرداختن به آن اند هتحرير در آورده و در اطراف آن بحث کرد 

و کسی  زند  می مسائل  و رويدادهايی است که حول و حوش مسئله دور
بدانها نپرداخته و يا کسانی به بعضی از آنها اشاره کرده و از کنار آن 

داليلی بر  صدد شکافتن و يا روشن ساختن مسئله بنابه  و در اند هگذشت
  .اند هنيامد

کوشش اينجانب بر اين است که در پرتو روشنايی انداختن به وقايع 
آن،  و رويدادهايی که در اين رابطه بوقوع پيوسته و نتايج حاصله از 

خوانندگان و محققين با حالجی کردن آن در ذهن نقاد خود، بتوانند به 
پ.  اين سئوال مطرح شده که: آيا اشغال سفارت آمريکا وسيله د.  پاسخ

و عوامل داخلی آنها طراحی شده و مستقيم يا ها  خ. ا.، توسط آمريکايی
گيری  و يا گروگان  اند هغير مستقيم، دانشجويان عامل اجرای آن شد

بوده، که از مغز چند دانشجو گذشته و طراحی شده و به ای  عمل ناپخته
ديگران و خود،  در دست ای  در آمده است و سپس به عنوان وسيلهاجرا 

برای سقوط دولت موقت و حذف آزاديخواهان در جهت استقرار 
  دسترسی پيدا بکنند. ديکتاتوری مورد بهره برداری قرار گرفته است، 

برای قرار گرفتن طرح مسئله در بستر مناسب خود الزم است ابتدا 

  ود:به مطالب زير پرداخته ش

  تاريخی مسئله گروگان گيریهای  زمينه -2 

  طرح و طراحان گروگان گيری -1 

  دانشجو بود و يا...ای  آيا گروگان گيری تنها کار عده -2 

تا با توضيح سه مطلب فوق، ساير مطالب بهتر درحيطه شناسايی و 

  تحقيق قرار بگيرد.

 

  گيری تاريخی مسئله گروگانهای  زمينه  

گرفتن کارکنان سفارت و يا مأمورين دولتی يک کشوری  به گروگان

که  در کشوری ديگر، در تاريخ بی سابقه نيست و بارها اتفاق افتاده است 
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سفارت يک دولتی در کشوری ديگر اشغال شده و يا مأمورين آن به 

فيصله  ولی بعد از اندک مدتی مسئله به نحوی  اند هگروگان گرفته شد

  يافته است.

نظير آنچه  -ان نگاهداشتن مدتی طوالنی، کارکنان سفارتی به گروگ

   در تاريخ جهان يک عمل بی سابقه است. ظاهرا  -در ايران اتفاق افتاد 

روز کارکنان سفارت آمريکا را در  444دانشجويان پيرو خط امام مدت 

گروگان خود داشتند. همچنانکه نگهداری گروگانها در چنين مدت 

است، حل مسئله و فرجام آن نيز بصورتی که واقع شد،  سابقه طوالنی، بی 

گروگان گيری برای رسيدن به  فريد و منحصر بفرد است چرا که معموالً

گرفته است ولی اين بار به شرحی  می هدفی به نفع کشور خودی صورت 

برای  که در همين نوشته خواهيد خواند، نگهداری آنها، بهای سنگينی 

  کشور ببار آورد. 

در کشور ما، برای اولين بار آقای اسداهلل علم از طرح گروگان  -2/2 

 6شنبه  آورد وی در خاطرات،  می گيری در سنای آمريکا سخن به ميان

در رابطه با کشته شدن سه مستشار نظامی آمريکا توسط  2254شهريور 

سفير تلفن کنيد.  در اسرع وقت به »دهد:  می مجاهدين خلق، شاه دستور

نامه خصوصی  ا را به او و خانوادههای قربانيان ابالغ کنيد. ضمناًتسليت م

 باالترين مستمری را که هم به آنها نوشته شود. به ارتش بگوييد. که 

توان در چنين مواردی پرداخت، درست مشابه شهدای خودمان،  می

اجتماعی در بار نمايندگان  ترتيبی دهيد از طرف بخش  بپردازند. ضمناً

در منازل خودشان بروند. عالوه ها  ديدن هر يک از خانوادهمخصوص به 

عقيدۀ ما تقصير اين جنايت به گردن  برآن، به سفير اطالع برسانيد که به 

که در ای  ست. آنها از سنای آمريکا و سئواالت احمقانها کمونيستها

. تعدادی از سناتورها اظهار اند هبرداری کرد شود بهره   می آنهای  کميته

که ممکن است روزی مستشاران آمريکايی به گروگان گرفته  اند هتداش

  2«شوند.

بعد از اشغال سفارت آمريکا و بحران گروگان گيری و حمله  -1/2 

برای  عراق به ايران، سرهنگ فکوری فرمانده نيروی هوايی و وزير دفاع  

ديده  می ای ما چنين نقل کرد: يکسالی قبل از انقالب در آمريکا دوره

کند و راه حل آن   می طرحای  است. روزی از روزها استاد سر کالس مسئله

گويد ممکن است روزی در يک  می . استادکند میرا از دانشجويان طلب 

سفارت را اشغال کنند و اعضاء  کشور دوست آمريکا، مخالفان و يا مردم 

آن به گروگان گرفته شوند. در اين رابطه برای نجات جان گروگانها، 

  بزند؟ )نقل به مضمون( مريکا به چه اقداماتی بايد دست آ

نيز قريب به همين مضمون از سرهنگ فکوری نقل  صدر بنیآقای 

که  سرهنگ فکوری فرمانده نيروی هوايی برايم تعريف کرد »کرده است: 

ديده است. از جمله مسائلی که  می يکسال قبل از انقالب، در آمريکا دوره

گيری اعضاء  يش داده بودند حل کنند، مسئله گروگان به او و همدورئی ها

سفارت آمريکا در يک کشور دوست بوده است. صورت مسئله اين بوده 

می شود و سفارت  است که در يک کشور دوست آمريکا، انقالب واقع 

شوند.  می آمريکا از سوی انقالبيون اشغال و اعضاء آن به گروگان گرفته

البته   1«گروگانها را نجات داد؟ د و چگونه بايد سياست آمريکا چه بايد باش

  گويد: صدر در اين رابطه می آقای بنی

ربط اين مسئله را با وقوع گروگان گيری نمی دانم، اما با داستان » 

که بر اثر اعالميه آقای خمينی نتوانستم بعنوان وزير   2شورای امنيت

                                                           

 2254شهريور  6خاطرات اسداهلل علم، يادداشت شنبه    -2
  244خيانت به اميد، ابوالحسن بنی صدر، ص    -1
  منظور شورای امنيت سازمان ملل است. در جای خود توضيح آن خواهد آمد.   -2

رفت، دست خود خارجه در آن شرکت کنم و اميد به پيروزی از بين  

  4«آمريکا را در وقوع مسأله در کار ديدم.

قبل ازگروگان گيری و اشغال سفارت توسط دانشجويان پيرو  -2/2 

 5خط امام، سفارت آمريکا دو بار ديگر اشغال شده بود، دفعه اول در 

، سازمان چريکهای فدايی خلق آنجا را اشغال کردند که با 2252ديماه  

در روز  سپس   5را از چنگ اشغالگران آزاد کردند. کمک دولت وقت، آنجا

برای بار دوم سفارت آمريکا توسط چريکهای فدايی خلق  2252بهمن  14

دخالت آقای دکتر يزدی  اشغال و اعضاء آن به گروگان گرفته شدند که با 

معاون نخست وزير غائله خاتمه يافت و جهت تأمين امنيت سفارت 

سفارت ايجاد شد که در فصل  ءاهلل قصاب، در به سرپرستی ماشاای  کميته

گذشته در اين مورد بطور مشروح بحث شده است. البته جان کلی 

گويد که  می در ايران« سيا»عمليات  آمريکايی در افشاگری خود در مورد 

طراحی شده ها  و خود آمريکايی« سيا»برنامه اين اشغالگريها توسط 

     6.است

گيری وسيله  ز اشغال سفارت و گروگاندرست يکماه قبل ا -4/2 

سازمانی  امام، سازمان توحيدی صف که يکی از هفت  خط پيرو دانشجويان

است که سازمان مجاهدين انقالب اسالمی را تشکيل دادند  پيشنهاد 

  کنيد. کند که ساختمان سفارت آمريکا را تبديل به بيمارستان  می

مناسبت سالگرد جمعه که به ای  سازمان توحيدی صف طی اطالعيه

شهريور )جمعه سياه( از دولت موقت جمهوری اسالمی  22خونين 

به بعنوان يک عمل انقالبی و سمبليک محل سفارت آمريکا )»خواهد  می 

از آن نداريم و  جز ويرانی و بدبختی ای  ( را که تجربهمتر 225222مسافت 

يمارستان هميشه در جهت غارت ملتهای مستضعف بوده، تبديل به يک ب

انقالب اسالمی قرار  مجهز نموده و در اختيار معلولين و مجروحين 

  2«دهند.

واحد سه، در  6هنگامی که اينجانب در زندان قزل حصار بند  -5/2 

مشکينی،  بردم روزی از روزها آقای حسين  می محبس واليت فقيه به سر

يی و ايجاد رابطه فرزند آيت اهلل مشکينی را به بند ما آوردند. بعد از آشنا

يکی   8می کرديم. با وی، گهگاهی در حياط  در حال قدم زدن با هم گفتگو 

از روزها در حين گفتگو، وی از من پرسيد، در مورد اشغال سفارت آمريکا 

 پاسخ دادم، نظرم و آنچه را و گروگان گيری چه اطالعی داريد؟ بوی 

و   9سالمی انتشار پيدا کرددانستم  در چهار سر مقاله روزنامه انقالب ا می

کردم شبی که فردای آن سفارت را  به توضيح آنها پرداختم و اضافه 

خط امامی های  اشغال کردند و آمريکائيان را به گروگان گرفتند، بچه

صحبت کردند و نظر وی را پرسيدند.  تلفنی  صدر بنیهمان شب با آقای 

سعی کرد آنها  داشت و مخالفت خودش را با اينکار اعالم صدر بنیآقای 

نزنند. ولی روز بعد اعالم شد که  اين عمل را قانع سازد که دست به 
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سفارت آمريکا به اشغال دانشجويان خط امام در آمده است. بعد از اين 

گفت: همين؟ گفتم، بله! من اطالعات ديگری  توضيحات حسين مشکينی 

مدتها ». وی گفت: ندارم و مثل اينکه شما در اين مورد اطالعاتی داريد

آمريکا من در دو جلسه که در مورد اشغال سفارت  قبل از اشغال سفارت 

آمريکا صحبت شد، حضور داشتم و نام چهار پنج نفری را ذکر کرد که در 

جلسه شرکت داشته و در رابطه با گروگان گيری و اشغال سفارت  اين دو 

کت داشته و . از کسانی که در آن جلسه شراند هآمريکا صحبت کرد

نامشان بيادم مانده دکتر حسن آيت، موسوی خوئينيها و فاضل است و  

کرد موسوی خوئينيها در جلسه دوم به آن جمع  می بطوريکه وی نقل

ال سفارت آمريکا طراحی شده پيوسته است و در آن جمع طرح اشغ 

  2 «است.

  گيری طرح و طراحان گروگان 
در آن روزها، »   نقل شده است:ها  از خاطرات محمد موسوی خوئينی

در صدا و سيما بودم. سه نفر از برادران دانشجو « امام»بنده به نمايندگی 

طبق قرار قبلی به محل « زاده اصغر »و « بيطرف»، «مير دامادی»آقايان 

کار بنده در جام جم آمدند. ابتدا پس از گفتگوی کوتاهی از اوضاع جاری 

و بازتاب منفی آن در جامعه. خصوصاً   «دولت موقت»کشور و ازعملکرد 

در ميان نيروهای انقالبی، مبنی بر اينکه سمت و جهت دولت به سوی 

خود را در ميان گذاشتند و در بيان لزوم طرح،  آمريکاست. برادران طرح 

در « سيا»اضافه کردند که طبق اطالعات بدست آمده  يکی از عناصر مهم 

د ايران شد. و گويا به دنبال اهداف ديپلمات آمريکايی وار پوشش يک 

خاصی در مقابله با انقالب وارد شد. ابتدا نظر بنده را جويا شدند که من 

حضرت »بودم و تأييد کردم و سپس پرسيدند که به نظر شما  هم موافق 

با چنين اقدامی موافق خواهند بود يا نه؟ بنده در ضمن تحليل « امام

  يشان قطعاً موافق خواهند بود.چنين نتيجه گرفتم که ا کوتاهی 

حضرت »در اينجا از من خواستند که بروم قم و طرح برادران را با 

)ره( در ميان بگذارم و به اطالع ايشان برسانم و نظر ايشان را « امام

بخواهم تا در صورتيکه موافق باشند، اقدام شود. بنده با طرح قضيه  

توضيح  ا برای اين مخالفت مخالفت کردم و داليل خودم ر« امام»خدمت 

« النه»دادم که برادران نيز قانع شدند و قرار بر اين شد که پس از تصرف 

کردند، سريعاً محل را  بالفاصله به اطالع ايشان برسانيم و چنانچه مخالفت 

ترک کنيم و نيز ساعت شروع کار در همان جلسه مشخص شد و قرار بر 

حاضر شوم که تا حدودی روشن  النه اين شد که بنده در ساعتی مقابل در 

رود. که همين کار هم انجام شد و  می شده باشد که کار طبق برنامه پيش

مسير دانشگاه تا النه، مقداری ديرتر به  البته به دليل ترافيک آن روز در 

رسيدم و پس از ورود به در النه جاسوسی و آشنايی مختصری « النه»در 

)ره( در قم تماس « حضرت امام»ر، با دفتر پيشرفت کا از محيط و جريان 

گرفتم و پس از توضيح مختصر اصل طرح و مراحل انجام شده برای حاج 

آقا، از ايشان خواستم به اطالع  حضرت امام )ره( برسانند و به  احمد 

به  ايشان از قول من عرض کنند که نسبت به برادران و خواهران که دست 

د که نيروهای مسلمان و تابع رهبری و مقلد مطمئن باشن اند هاين کار زد

نظر مخالفی  )ره( هستند وليکن اگر نسبت به اصل کار، « حضرت امام»

  دارند، ما منتظر جواب هستيم.

آقا از قم تلفنی اطالع « حاج احمد»به هر حال پس از چند دقيقه 

خوب جايی را گرفته ايد محکم نگه »فرمودند: « حضرت امام»دادند که 

  1«يد.دار 
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اينکه: دانشجويان ها  نکته حائز اهميت در اين گفته آقای خوئينی

  اند: طراح اشغال و گروگان گيری دو دليل برای انجام طرح خود ذکر کرده 

و بازتاب منفی آن « دولت موقت»علت انجام اين طرح را عملکرد  -2 

و سوی  در ميان نيروهای انقالبی، مبنی بر اينکه سمت  در جامعه خصوصاً

  دولت به سوی آمريکاست البته به زعم خودشان.

در « سيا»طبق اطالعات بدست آمده، يکی از عناصر مهم  -1 

پوشش يک ديپلمات آمريکايی وارد ايران شده و گويا به دنبال اهداف 

  در مقابله با انقالب  وارد شده است. خاصی 
ها  وئينیبر اساس داليل ذکر شده، بايستی اين جلسه ايکه آقای خ

برد، قبل از مالقات مرحوم مهندس بازرگان در الجزيره، با  می از آن نام
برژينسکی مشاور امنيتی کاخ سفيد آمريکا و قبل از رفتن شاه به آمريکا  

مورد  بوده باشد. که درغيراين صورت دانشجويان داليل محکمتر و 
پيش پا  دادند و نه دو دليل می پسندتری برای اجرای طرح خود ارائه

  افتاده مبهم.
اگر به زعم آقای خوئينی ها، دانشجويان تابع رهبری و مقلد آقای 

کردند اگر آقای خمينی موافق  می خمينی بودند نبايستی از خود سئوال

کرد که سمت و سوی دولت به سوی  می دولت موقت نبود و فکر 

ولت آمريکاست اوالًچرا از مرحوم بازرگان نخواست که از سرپرستی د

نخست وزير بازرگان تا قبل از اشغال سفارت  کناره گيری کند و ثانياً 

 -وسيله شما ، چندين بار استعفای خود را تقديم آقای خمينی کرده بود

چه دليلی داشت که استعفای  -  2که حتی در مطبوعات نيز منعکس است 

ولت د وی را نپذيرفت، چه نياز به اشغال سفارت و گروگان گيری بود تا 

اين اطالعات دم بريده، پوچ و بی  موقت از کار کناره گيری کند؟ و ثالثاً

آمريکايی که به ايران  معنی را از کدام منبعی دريافت کرديد. اين شخص 

در رابطه با اهداف خاص در مقابله با انقالب وارد شده  وارد شده و احتماالً

ه کسی بوده که ديپلمات است چ در پوشش « سيا»و يکی از عناصر مهم 

از ديد همه پنهان بوده، جز چند دانشجو و منبع آنها و آنهم به احتمال 

البته بعدها معلوم   قصاص قبل از جنايت! اينکه در رابطه با انقالب است؟ 

که  –شد که اين اطالع دست پخت سازمان مجاهدين انقالب اسالمی 

بوده  و به آنها   – دان هبخشی از اعضای اين سازمان جزو گروگان گيرها بود

 منتقل شده است.
وقتی دولت آمريکا شاه را به آمريکا برد، در تهران شايع شد که  

دولت آمريکا شاه را به آمريکا برده است تا در آنجا به سود فرزندش از 
سلطنت استعفا کند و آمريکا سلطنت فرزند او را به رسميت بشناسد و  

 9قريب  را نگران ساخته بود که بعد از  آقای خمينیای  ازهاند هاين خبر ب
تا  - 52و حتی از اوايل آذر ماه  -گذشت می ماهی که از پيروزی انقالب

عليه آمريکا بر   4تيزی زمانيکه شاه را به آمريکا بردند، کمتر مطالب تند و 
  زبان رانده است حمالت سختی را به آمريکا آغاز کرد.

ای به نام صحيفه  مينی در مجموعهآقای خهای  و نوشتهها  کليه گفته
انقالب يعنی  نور مندرج است. مطالب وی در مورد آمريکا، بعد از پيروزی 

، از جلد پنجم 58تا بردن شاه به آمريکا در آبان ماه  52بهمن  11بعد از 
تا  52بهمن  11  قسمت از شود و اين  می شروع 92آن مجموعه و از صفحه 

  بار نام آمريکا برده شده است. 6در اين دوره  گيرد. می را در بر 11/2/58
                                                           

، گفتگو با 2284دو ماهنامه چشم انداز، زير نظر لطف اهلل ميثمی، تير و مرداد    -2
  51دکتر يزدی، ص 

بهمن نيز سخنان وی در مورد آمريکا بسيار ماليم  11تا  52از اواخر آذر ماه    -4
اينکه همه بايد کمک کنند تا  لبه تيز حمله متوجه محمد رضا شاه و رژيم اوست و 

همان تاريخی است که آقای محمد منتظری از طرف تيمسار  اين تقريباً شاه برود و
می گويند در صورتيکه ها پيغام آورده بود که آمريکايی قره نی برای آقای خمينی 

 آقای خمينی اسم ما را نبرد، ما شاه را خواهيم برد.
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بار نام آمريکا  25، در اين دوره 5/2/58تا  11/2/58جلد ششم از تاريخ 
 1، در اين دوره 22/4/58تا  5/2/58جلد هفتم از تاريخ  برده شده است.

، 6/6/58تا  22/4/58جلد هشتم از تاريخ  بار نام آمريکا برده شده است.
 6/6/58جلد نهم از تاريخ  بار نام آمريکا برده شده است. 2در اين دوره 

جلد دهم از   بار نام آمريکا برده شده است. 2، در اين دوره 12/2/58تا 
که آقای خمينی به علت بردن شاه به  58آبان ماه  6تا  12/2/58تاريخ 

يکبار نام آمريکا  اين جلد،  62پردازد يعنی تا صفحه  می آمريکا به سخن
  شده است.برده 

يعنی  58تا بردن شاه به آمريکا در آبان ماه  52بهمن  11مجموعاً از 

غالباً حمله  بار نام آمريکا را به زبان آورده است. که  22ماه فقط  9در طول 

 :ترتيبدين تند و تيزی را در بر نمی گيرد و بيشتر مطالب معمولی است ب

خرمن آتش زن ها، ها  يیمورد، در اين رابطه است که کمونيستها، فدا 5 

و  ها  مورد، در اين رابطه است که فرانسوی 4   عمال آمريکا هستند.

اند که سفر خود را به ايران کمی  پيغام آورده ها  ديگران از جانب آمريکايی

خواهند ما را غارت  می مورد آمريکا و شرق و غرب 1   بيندازد. به تأخير 

مورد، در اين رابطه است که با  2   کنيد و آمريکا دشمن شرق و غرب.

، ملت پيروز شده اند هوجوديکه آمريکا و انگليس حامی محمد رضا بود

مورد از مخالفت آمريکا و سناتورهای آمريکايی از: اعدام القانيان  2   است.

مورد اينکه محمد رضا، ذخاير  2   کنند. می و اعدامها و اينکه چرا مخالفت

  پايگاه درست کرد.ها  خريد و برای آمريکايی و نفت ما را داد و اسلحه

موارد ديگر: آمريکا باز چشمش به ايران و نفت ايران است، آمريکا فکر 

رضا و  نکند رژيم برگشتنی است، آمريکا دست از ما بر نمی دارد، محمد 

خواهند هميشه ما جيره خوار آمريکا  می آمريکا مانع رشد ملت بودند،

همين سازمانهای  غ آمريکا است، االن آمريکا گرفتار باشيم، آفريقا زير يو

سياهپوست است، آمريکا و شوروی آدم کش هستند، در افغانستان و 

انگليس تحت فشار آن  سال بواسطه آمريکا و  52ملت ما بيش از  ،لبنان

رژيم منحوس بود، آنهائی که در روز قدس شرکت نکردند مخالف اسالم 

آمريکا و اسرائيل است، هر کدام  ر رأس آنها هستند، دشمنان اسالم که د

  از اين موارد يک بار آمده است. 

، آقای خمينی در 6/8/58بعد از بردن شاه به آمريکا، در تاريخ 

سخنرانی خود در جمع مسئوالن جهاد سازندگی قم، برآشفت و اظهار 

دشمن دانيد که اآلن توطئه باز در کار است و آمريکا  می شما»...    داشت :

شماره اول بشر و ماست. باز اين شخص خائن را به بهانه اينکه مريض 

گويند يا نه، بلکه  می است برده است آمريکا و ما نمی دانيم که آيا صحيح 

کردند گفتند  را ها  بعضی اطبايی که در آنجا بودند و مطالعه بعضی پرونده

در همانجا هم  مرض اين مرضی نيست که احتياج به آمدن آمريکا باشد. او

شود که  می معلوم که همانجا باشد و معالجه کند. از اين  شد می که بود 

در کار است، البته ديگر محمد رضا قابل اينکه يک آدمی ای  يک توطئه

اين را آلت قرار  بشود و بتواند يک نفسی بکشد اين نيست ليکن 

    2«و شياطين...ها  دهند. اين قدرتمند می

بر دانش »آبان گفت:  22خود به مناسبت روز  و سپس در پيام

آموزان، دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است که با قدرت تمام 

خود را عليه آمريکا و اسرائيل گسترش داده تا آمريکا را وادار به  حمالت 

استرداد شاه مخلوع جنايتکار نمايند. و اين توطئه بار ديگر شديداً 

   1«محکوم کنند. 

را متوجه ها  اشغال سفارت و گروگان گيری لبه تيز حملهبعد از 

آن  آمريکا و بويژه شخص کارتر کرد. بنابراين با اين واقعه ديگر نيازی به 
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دو دليل پيش پا افتاده مبهم نبود، و اين خود بهترين مستمسک در رابطه 

  بود. می با اجرای طرح ارائه شده

در رابطه با مسئله ها  به هر حال اين مطلب را که آقای خوئينی

که  عنوان کرده است، با گفتگويی  2229گروگان گيری و طرح آن در سال 

در زمان اشغال سفارت، با روزنامه انقالب اسالمی در محل سفارت بعمل 

صبح در  22ساعت »   می گويد:ها  آورده است مقايسه کنيد. آقای خوئينی

به من اطالع دادند يک  محل کارم جام جم )راديو و تلويزيون( بودم که

سفارت آمريکا را در اعتراض به  خواهند  می گروه از دانشجويان مسلمان

دولت آمريکا به تصرف در آورند. زمانی به اينجا رسيدم که سفارت در 

دانستم که  می شناختم و می آنجائيکه آنان را اختيار دانشجويان بود. از 

وابسته نيستند به ای  ه دستهصد در صد در خط امام هستند و به هيچ گرو

  2«پايان اين حرکت اينجا خواهم ماند. آنان ملحق شدم و تا 

به ايشان خبر  22گويد: که ساعت  می در ابتداها  آقای خوئينی

خواهند سفارت را اشغال  می که يک گروه دانشجوی مسلمان اند هداد

دانسته  می وشناخته  می آنان را : که قبالًکند میاما سپس عنوان  کنند. 

وابسته ای  است که صد در صد در خط امام هستند و به گروه و دسته

گويد: که با گروگان گيرها قبالً رابطه و يا  می نيستند. با زبان بی زبانی 

اينصورت چگونه  ، در غير اند هکرد می جلساتی داشته و يا با هم همکاری

فالن خط  است شخصی گروهی را بشناسد و بداند که صد در صد در

 نيز استشمام هستند و به جايی وابسته نيستند. از اين بيان اين بو 

شود که اينها از قبل با هم گروگان گيری را طرح و برنامه ريزی  می

  .اند هکرد
 

  طرح و برنامه با همکاری سپاه 

آقای محسن رضايی فرمانده سابق اطالعات سپاه و سپس فرمانده 

  انی خود در گيالن گفته است:کل سپاه پاسداران در سخنر

در دولت موقت حرکاتی صورت گرفت که نسنجيده بود. بازرگان با 

برژينسکی در الجزاير مالقات کرد. فروهر در کردستان با دموکراتها 

دولت موقت آمد انتخابات برقرار کند که به او مربوط »کرد.  می مالقات 

دانشجويان خط  مود. اثر نکرد. نبود. خالصه امام اينها را از اين کار نهی فر

خواهيم سفارت آمريکا را بگيريم. دوباره  می امام پيش من آمدند که ما

به حال اول برگشت و  جامعه با حمله به سفارت شفاف شد. شعارها دوباره 

آقای محسن ميردامادی يکی از سران گروگان »و   4 «ابهامات بر طرف شد.

دانستيم که وقتی سفارت  می گفت ما ا با نشريه عصر مای  گير در مصاحبه

  5«دهد. می کنيم دولت موقت استعفا می آمريکا را تصرف

از آقای ميردامادی و ساير گروگان گيرها پرسيدنی نيست که شما از 

دانستيد که با تصرف سفارت آمريکا دولت موقت استعفاء  می کجا

اينکه با آقای دهد؟ مگر شما با دولت موقت هماهنگ کرده بوديد؟ يا   می

خمينی و کسانی از حلقه اسرار وی هماهنگ کرده بوديد، زيرا در غير 

اينصورت اگر آقای خمينی شما را تأييد و آنرا انقالبی بزرگتر از انقالب  

شديد و يا   می اول نمی ناميد، شما نيز چيزی در حد چريکهای فدايی خلق

به شما اطالع رسيده  بدتر از آن و يا اينکه ممکن است از منابع ديگری

 باشد؟
آقای بهزاد نبوی سخنگوی دولت و مسئول مذاکره در مورد 

                                                           

گفتگو با حجت االسالم  2، ص 222، شماره 58آبان  24انقالب اسالمی دوشنبه    -2
 . موسوی خوئينی ها

  2، ص 2222، خرداد 428انقالب اسالمی در هجرت، شماره    -4
مهندس فرامرز  -سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان   -5

 242  ا تقی رحمانی، ص ، گفتگو ب2281معتمد دزفولی، چاپ 
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گروگانها در مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی خود، بعد از ظهر 
، در مورد سئوال خبرنگار روزنامه انقالب اسالمی: 59خرداد  19  دوشنبه 

گيری مانند  نآقای نبوی در مصاحبه راديويی خود گفته ايد که گروگا»
و ثمرات اين  ها  ديگر ثمر ندارد. لطفاً در مورد بهره  درختی بود که ديديم 

توضيح  درخت در رابطه با مسائل داخلی و کسب قدرت جناح خاصی 
  دهيد.

بنظر من اشغال جاسوسخانه ثمرات بسياری برای »سخنگوی دولت : 
ثابت شد که ما داشت. از نظر خارجی غولی بنام شيطان بزرگ آمريکا 

هيچ چيز نيست. و روزی که جاسوسخانه اشغال شد بعضی افراد دست و  
شود دست به  می لرزيد که چه پيش خواهد آمد و مگر می دلشان

شود با  می و مردم ما ثابت کردند که جاسوسخانه دولت فخيم آمريکا زد؟ 
ابرقدرتها در افتاد. همچنين مردم ما نشان دادند که زير پوشش 

از نظر داخلی اشغال   شود. می انجام يتهای ديپلماتيک چه فجايعی مأمور
جاسوسخانه به انسجام نيروها و وحدت مردم و شناخت بهتر امپرياليسم 

جاسوسخانه سالهای بسياری برای  آمريکا کمک فراوان کرد، و اسناد 
آموزش سياست خارجی ما مهم است. و از اين مهمتر جناح خاصی از 

کرد، در اين دنيا نمی  می خاصی که فکر جناح   2شيده شد،قدرت به زير ک
 1«شود، مستقل زندگی کرد.

نبوی قبل از پاسخ به سئوال خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی  آقای

بديهی است »... . و تلويزيونی در مورد گروگانگيری از جمله اظهار داشت  

کشوری بجای ما  سال دخالت مستقيم آمريکا در ايران، هر  15که پس از 

بود عکس العمل شديدتری نسبت به اين مسأله داشت. وی اضافه کرد 

 تصورای  ايران و آمريکا عده بدنبال پيروزی انقالب اسالمی و تيرگی روابط 

کردند که آمريکا به ايران حمله نظامی خواهد کرد. اما دانشجويان  می

جاسوسان  گرفتن پيرو خط امام با اشغال النه جاسوسی و گروگان 

  2 «آمريکايی اقدام آنان را خنثی کردند.

آقای سيد محمد خاتمی رئيس جمهور که امروز در رابطه با مسئله 

گروگانگيری  دارد: مسئله  می گيری و اشغال سفارت آمريکا اظهار گروگان

و اشغال سفارت آمريکا، يک کار نپخته احساسی بود، آن روز که وی 

کرده است. وی در   می سمت و سوء عمل سرپرست کيهان بود در کدام

...اينجا الزم است که »گويد : می « ...کارتر رفت»يادداشتی تحت عنوان 

ستايش بنشينيم و کار بزرگ  يکی از بزرگترين فرازهای انقالب را به 

اشغال مرکز فرمانروايی آمريکا بر ايران زمان شاه را بوسيله دانشجويان 

بداريم. اين عمل بزرگ بود که توطئه   مسلمان پيرو خط امام گرامی

وحشتناک آمريکا را در زمينه نفوذ در مراکز باالی تصميم گيری و اجرايی 

اسالمی خنثی کرد و به مردم شهيد داده ايران آگاهی  نوپای   4جمهوری

بعدی آمريکا را که بخشی از آن با های  فراوان بخشيد تا بتوانند نقشه

  بر مردم معلوم شد نقش بر آب کند. جاسوسی افشای اسناد النه 
ولی بهر حال اشغال مرکز فرمانروايی آمريکا بر ايران، باين مبارزه 

سازش و  اوجی تازه بخشيد و تصميم ملت مسلمان ايران را به رد هر گونه 
تسليم در برابر اين ابرقدرت خونخوار با ثبات رساند. چهرۀ دوست 

عملشان مورد  جاعانه دست زدند و داشتنی عزيزانی که به اين ابتکار ش
تأييد امام امت قرار گرفت، هيچگاه از خاطرۀ تاريخ مبارزات خونبار 

  5«.اسالمی در اين مملکت زدوده نخواهد شد
                                                           

  منظور دولت موقت و نهضت آزادی است.  -2
  1، ص 454، شماره 59ديماه  22انقالب اسالمی، سه شنبه   -1
 22296، شماره 59دی ماه  22کيهان، سه شنبه   -2
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   پايان گروگان گيری از محمد خاتمی سرپرست کيهان، در 

از ثمراتی که به زعم آقای بهزاد نبوی، اشغال سفارت و گروگان 
  گيری برای ملت ايران در برداشته دو نکته حائز اهميت است:

   6 «کشيده شد.ز همه مهمتر جناح خاصی از قدرت به زير ا»و  -2 
بدنبال پيروزی انقالب اسالمی و تيرگی روابط ايران و آمريکا » -1 
اما  کردند که آمريکا به ايران حمله نظامی خواهد کرد.  می تصورای  عده

دانشجويان پيرو خط امام با اشغال النه جاسوسی و گروگان گرفتن 
  2 «اقدام آنان را خنثی کردند. جاسوسان آمريکايی

جهت روشن شدن دو نکته فوق الذکر و اينکه آيا سازمان مجاهدين 
دانشجويان  انقالب اسالمی جزو برنامه ريزان پشت پرده و حاميان نظامی 

پيرو خط امام بوده يا خير؟ توضيح مختصری در مورد اين سازمان خالی از 
  فايده نيست.

  گيری اسالمی و گروگانسازمان مجاهدين انقالب 
آقای بهزاد نبوی، سخنگوی دولت رجايی و وزير مشاور در امور 
اجرايی و مسئول مذاکره و امضای بيانيه الجزاير و ... است يکی از 

مهمترين رهبران بلند پايه سازمان مجاهدين انقالب که از وحدت هفت  
ن که سازمان کوچک در اوايل انقالب بوجود آمده است. اين سازما

سازمان نظامی بود بعضی از اعضاء آن جزو فرماندهان نظامی سپاه  
  8پاسداران و اطالعات سپاه بودند.

دادگاههای انقالب و ها،  زندان  9ب،انقالهای  اين سازمان در کميته

بازداشتها و بازجويی  سپاه پاسداران نقش داشت و حتی در دستگيريها،

دستگيری سعادتی مالحظه  کرد. همچنانکه در بخش می ها شرکت 

کرديد، جزوه بازجويی حماد شيبانی و محمد رضا سعادتی توسط اين 

شرکت ها  سازمان انتشار پيدا کرد و به احتمال قوی خود در آن بازجويی 

.همانگونه که در بخش آتی خواهد آمد، دانشجويان پيرو خط اند هداشت

فارت تا پايان کار گروگان گيرها از همان لحظات اول اشغال س امام و 

گروگان گيری و امضاء بيانيه به وسيله آقای نبوی، درکنف حمايت سپاه 

رابطه آقای محسن رضايی يکی ديگر ازاعضاء بلند پايه  اند. در اين بوده 

سازد که دانشجويان پيرو خط امام پيش ايشان آمده و  می سازمان آشکار

  يم.سفارت آمريکا را بگير خواهيم  می که اند هگفت

البد اين مراجعه به وی برای برنامه ريزی و کمک و يا موافق گرداندن 

پاسداران  و مجاهدين انقالب اسالمی بوده است. عمل سپاه  پاسداران سپاه

  دهد.  می و گفته آشکار دانشجويان پيرو خط امام نيز همين را نشان
 حال با توجه به مطلب ذکر شده، به توضيح دو ثمره ايکه به زعم

  پردازم: می آقای بهزاد نبوی، گروگان گيری در برداشته

                                                           

  منظور نهضت آزادی است.   -6
  1، ص 454، شماره 59دی ماه  22انقالب اسالمی، سه شنبه    -2
آقای محسن رضايی، اول مسئول اطالعات سپاه بود و سپس فرمانده کل آن    -8

آقای مرتضی رضايی نيز  است.  شد که از اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی
از اعضای اين سازمان است چون وی را بعضی از  که فرمانده کل سپاه بود، احتماالً

مجاهدين انقالب اسالمی که از نظر ما آنروز ناشناخته بودند، به ما  سازمان  های بچه
  معرفی کردند و ما به آقای بنی صدر.

از همان ساعات ابتدای پيروزی انقالب  اينجانب»آقای بهزاد نبوی می نويسد:    -9
سرپرستی آيت اهلل مهدوی کنی،  وارد کميته مرکزی انقالب اسالمی شده و تحت 

به کمک مؤسسين سازمان و ديگر ياران، نهاد مزبور را سازمان داده و پس از 
تشکيالت مزبور که حداقل در ماههای اول انقالب مهمترين  هشت ماه، زمانی که 

مجاهدين   ب و نظام بود قوام گرفت و هم زمان با شروع فعاليت گستردۀ حافظ انقال
از « انقالب اسالمی و نياز به حضور تمام وقت من در آن دوره، کميته را ترک کردم.

نقش سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در  پيشگامان اصالحات از حميد کاويانی، 
ای بهزاد نبوی به هاشمی ، از نامه آق2229، چاپ اول 22تحوالت سياسی دهه
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نکته اول اين بود که گروگان گيری جناح خاصی را از قدرت به زير 
بيان  اما با  -يز با وین  2کشيده است. در اين نکته آقای سيد محمد خاتمی

مورد  به نوعی مشترک است. تا آنجا که وی در -تری  يانهااتهام گر
نفوذ در  توطئه وحشتناک آمريکا را در زمينه »گويد:  یم گيری گروگان

  1«مراکز باالی تصميم گيری و اجرايی جمهوری نوپای اسالمی خنثی کرد.
اما روشن  اند هصريح اظهار نشدها  در هر دو مورد با وجوديکه گفته

  است. است که منظور به زير کشيده شدن دولت موقت و نهضت آزادی 

م و واليت که پيرو اما داريد می يکه خود اظهارشما بطور اگر واقعا

چگونه  صدد تصرف قدرت به هر قيمت، پس فقيه بوده ايد و نه در

دانستيد و يا مطلع نبوديد که مرحوم مهندس بازرگان تا قبل از   نمی

اشغال سفارت آمريکا بوسيله دانشجويان پيرو خط امام چندين بار 

کرده بود و آقای خمينی استعفای تقديم آقای خمينی  استعفای خود را 

 ايشان را نپذيرفته بود؟

آقای بازرگان به جز همان يکی دو ماه بعد از پيروزی انقالب که 

دولتش دادگاههای انقالب و سپاه پاسداران را تشکيل داد و آقای خمينی 

روحانيت حلقه اسرارش به دستياری شماها، آنرا از دست وی در  و 

اشت و نه سپاه و لشکری که در مقابلش آوردند، نه تفنگ چی د

دانند که آقای مهندس بازرگان  می کند. عالوه بر اين، همه ايستادگی 

کرد و يا اشاره ای،  می شخصی بود که اگر آقای خمينی بوی تکليف

 گرفت اگر شما اين جناح را اينقدر خطرناک می خود از کار کناره بالفاصله 

اين حد خطرناک در آنها نفوذ کرده بود،  ديديد و يا اينکه آمريکا تا می

پرسيدنی نيست که چرا اين اطالعات ذی قيمت خود را در اختيار آقای  

بخواهد  خمينی رهبر و مرجع تقليد خود نگذاشتيد، تا از مرحوم بازرگان 

 که بی سر وصدا کناره گيری کند؟
ع و اگر اطالعات خود را در اختيار وی گذاشته ايد و معهذا وی مطل

توطئه و  بوده و عمل نکرده است و شما و ايشان خواسته ايد از طريق 
اختن بلوا و شخصيت کشی وی و ديگران را وادار به کناره گيری اند هرا

 !کنيد، در اين صورت دادرس فقط خداست

نکته دومی که آقای نبوی بعنوان ثمرۀ گروگان گيری از آن نام 

ب اسالمی و تيرگی روابط ايران و بدنبال پيروزی انقال»برد اينستکه:  می

کردند که آمريکا به ايران حمله نظامی خواهد  می تصورای  آمريکا عده 

کرد. اما دانشجويان پيرو خط امام با اشغال النه جاسوسی و گروگان 

آقای نبوی   2«کايی اقدام آنان را خنثی کردند.جاسوسان آمري گرفتن 

ند آمريکا به ايران حمله خواهد کرد می گويد، اين عده ايکه تصور نمی

؟ آيا کسانی به تصور اينکه آمريکا حمله خواهد اند هچه کسانی بود کرد، 

بدون مشخص شدن صحت و  -کرد، با گروگان گيری و اشغال سفارت 

پردازند؟ مگر با تصور  می به خنثی سازی تصور -سقم چنين تصوری 

حقيقت، اگر از شود نسبت به آن عمل کرد؟ در  می ای کردن مسئله

                                                           

، در انتخابات رياست 2226آقای سيد محمد خاتمی که در دوم خرداد    -2
و ها دوم خردادی جمهوری بر مهمترين رقيب خود آقای ناطق نوری پيروز شد و 

اش در  اصالح طلبان مطرح شدند. آقای بهزاد نبوی و ساير دوستان هم سازمانی
کانديداتوری رياست جمهوری و حمايت و  ر آقای خاتمی برای قبول جهت جلب نظ

جلب کردن نظر ديگران برای حمايت از نامزدی آقای خاتمی در انتخابات نقش 
کردند. برای اطالع بيشتر به کتاب پيشگامان اصالحات نقش سازمان  مهمی بازی 

يانی، چاپ اول کاو ، از حميد 22مجاهدين انقالب اسالمی در تحوالت سياسی دهه 
  مراجعه کنيد. 262-282، ص 2229

...« کارتر رفت »، يادداشت روز 22296، شماره 59دی ماه  22کيهان، سه شنبه    -1
 پايان گروگان گيری ی سرپرست کيهان، در تماز محمد خا

، کنفرانس 1، ص 454، شماره 59دی ماه  22انقالب اسالمی، سه شنبه    -2
  .يزيونیتلو -مطبوعاتی و راديو

مسائل پشت پرده بگذريم، عمل به اين تصور، حمله به ايران و انقالب را  

را در به  بين المللی و افکار عمومی جهان های  مشروعيت بخشيد و زمينه

انزوا در آوردن ميسر گردانيد و از اين رهگذر بلوکه کردن دارائيهای 

جبران ناپذير به   کشور، تحريم اقتصادی، جنگ و ... را که خسارتهای

  کشور و انقالب وارد آورد را به دنبال داشت.

، هنوز زمينه 2259در دی ماه سال  برای آقای بهزاد نبوی  شايد

مساعد نبود که آشکارا هدف سازمان خود را که قلع و قمع همه است 

، در نامه خود جهت يادآوری 5/1/2222تاريخ  اظهار کند، چيزيکه در 

متبوع خويش به آقای هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور اقدامات سازمان 

بالفاصله پس از آزادی از زندان و هم زمان با »است:  وقت ذکر کرده 

را تأسيس کرديم. « سازمان مجاهدين انقالب اسالمی»پيروزی انقالب، 

سازمان مذکور در مبارزه و قلع و قمع گروه فرقان و مبارزه با  نقش 

کردستان و سيستان و بلوچستان در اوايل  حرکتهای تجزيه طلبانه در

، گروههای ضد صدر بنیانقالب، مبارزه بی امان با منافقين، ليبرالها،  

جهت  انقالب چپ و راست، مارکسيست و سلطنت طلب، همکاری در 

حداقل بر جنابعالی پوشيده افشاء و خنثی سازی توطئه کودتای نوژه و... 

  4 «نيست.

وی مرا از هر گونه اظهاری در اين مورد اين بيان صريح آقای نب

نی بعد از اشغال سفارت و کند اال اينکه در آن دوران يع نياز می بی

بردند، منظورشان  می گيری هر وقت کلمه ليبرال و ليبرالها را بکار گروگان 

غير  ساير گروههای غير حزب الهی  و آزادی نهضت مليون، همه

  مارکسيست بود.

شود که اينان  می شته، حداقل اين نکته روشناز خالل مطالب گذ

مسئله اشغال سفارت و گروگان گيری را به طرق مختلف به دستمايه، 

حذف ديگران تبديل کردند و تا توانستند بخشهايی را حذف و يا از  

  صحنه مبارزه به در کردند.

الزم به ذکر است که کلمه ليبراليسم سازشکار را اولين بار آقای 

شود:  می اشاره ان در مورد دولت موقت بکار برد که به يک مورد دکتر پيم

توانست  کرديم و ديديم که ليبراليسم سازشکار نمی بينی می پيش ما قبالً» 

 هميشه دفاع باشد و از آن  می از اتحاد سرمايه داری که پايگاه اصلی اش

يه کرد صرفنظر کند و ديديم که ليبراليسم در زمان زمامداريش سرما می

کرد و رسماً مخالف اين  داری وابسته را بطور خيلی جدی و آشکار حمايت 

کرد که  می بود که خلع يد شود وقتی سرمايه داری خارجی را حمايت

تصفيه مخالف بود و سعی کرد تا  بيايند و سرمايه گذاری کنند و در مورد 

کنند  همه را تثبيت کند، باعث شد تا ضد انقالب در کليه دستگاهها نفوذ

  5«دانستيم و وجود داشت... می از قديم و نيز پيوند آنها با ارتجاع، که ما 

، صدر بنی، وی آقای صدر بنیسپس در دوران رياست جمهوری 

دوستان و همکارانش را ليبراليسم پيچيده ناميد، اما بعد روحانيون حاکم 

رفته و و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و خط امامی ها، آنرا از وی گ 

مخالفان  بدون فهم و درک درستی از کلمه، آنرا عليه خود وی و کليه 

  استبداد فقيه بکار بردند.

 

  ای دانشجو بود و يا ... گيری طرح و کار عده آيا گروگان 

آيا طرح گروگان گيری و اشغال سفارت آمريکا تنها کار تعدادی 
                                                           

پيش گامان اصالحات، از حميد کاويانی، نقش سازمان مجاهدين انقالب    -4
 188، ص2229، چاپ اول پائيز 22هه اسالمی ايران در تحوالت سياسی د

، در نشستی با کيهان. 22، ص 22885، شماره 58آذر ماه  19کيهان، پنجشنبه    -5
ت، بر آقای دکتر پيمان است که موق در مورد صحت و سقم اتهامات وارده بر دولت 

  پاسخگوی اظهارات خويش باشد.
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ير؟ کسانی و يا دانشجو و از مغز چند دانشجو خطور کرده بود و يا خ

؟ در اند هدر آن دست داشتها  سازمانهای ديگر و غير مستقيم آمريکايی 

سپس  گيريم و  می پاسخ به اين سئوال ابتدا از خود گروگان گيرها کمک

رساند  می پاسخ سئوال فوق مدد به بخشی از عمليات آنها که به

  پردازم:  می

رانس مطبوعاتی سخنگوی دانشجويان پيرو خط امام در اولين کنف

در مورد سپاه پاسداران نيز »، اظهار داشت: 58آبان  24در تاريخ دوشنبه 

سعی در لوث کردن و ارتجاعی نشان دادن ها  اينکه خيلی بگويم برغم 

ضد امپرياليستی و مترقی دارد.  سپاه دارند، سپاه پاسداران ماهيتی دقيقاً

آمدند  از تصرف سفارت آنهااز ما حمايت کردند. بعد  جريان کامالً در اين 

را در  و مردم را رهنمايی کرده و نظم را برقرار ساختند. پاسداران سفارت 

عالوه بر اين،   2«حلقه کنترل خود دارند و ما بسيار از آنها متشکريم.

زير چتر آن  دانشجويان ازنقش سپاه ازابتدا تا انتها که در کنف حمايت و 

س از ختم گروگان گيری انتشار دادند، نيز که پای  اند، در اطالعيه بوده

اولين ساعات تا پايان  ما از برادران سپاه پاسداران که از : »اند هتاکيد کرد

  1«کنيم. می رزيدند صميمانه تشکراز هيچگونه پايداری و حمايت دريغ نو

اظهارات صريح دانشجويان پيرو خط امام در اولين کنفرانس 

و در پايان کار گروگان گيری جای  58آبان  24مطبوعاتی خود، در تاريخ 

اعوجاجی باقی نمی گذارد که گروگان گيرها، از ابتدای کار تا  هيچ شک و 

. اين اظهارات و اظهار اند هانتهای آن در کنف حمايت سپاه پاسداران بود

نظر آقای محسن رضايی فرمانده کل سپاه، آقای ميردامادی يکی از  

سخنگوی  زاد نبوی وزير مشاور در امور اجرايی و رهبران گروگان گير و به

دولت و مسئول مذاکره کننده و امضاء کننده بيانيه الجزاير و يکی از 

رساند که در   می رهبران سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، به تنهايی

پشت پردۀ گروگان گيری چه کس و سازمانهايی، دانشجويان را در جهت 

حمايت همه جانبه  و يا حداقل مورد  اند هکرد می اهداف خاصی هدايت

  .اند هآنان بود

 

  گيرها و چتر حمايتی و حفاظتی گروگانها  کميته 

انقالب های  با توجه به مصاحبه آقای مهدوی کنی سرپرست کميته

مراکز  اسالمی مبنی بر بودن اعضاء سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در 

و ها  در بازجويی ها، در کميتهمختلف مملکتی، در سپاه پاسداران، 

انحالل کميته  در مورد ها  و با توجه به اطالعيه سرپرست کميته  2زندانها

گويد، بدرخواست وزارت امور خارجه و  می مستقر در سفارت آمريکا که

فرماندهی سپاه  طبق تصميم مشترک شورايعالی کميته مرکزی و 

ه مستقر در سفارت آمريکا ، کميت2258مرداد ماه  12پاسداران از تاريخ 

ای  طرح و کار عده و در بخش آيا گروگان گيری   4منحل اعالم گرديد

دانشجو بود و يا ... مالحظه کرديد که از ابتدا تا انتها زير چتر حمايت و 

گيرها، زير چتر حفاظتی  گروگان . عالوه بر آن اند هحفاظت سپاه قرار داشت

اند. ستاد مرکزی کميته انقالب اسالمی  هنيز قرار داشتها  و حمايتی کميته

ای اعالم داشت که از اين پس  اطالعيه ، طی 58آبان  11در تاريخ 

پاسداری از سفارت آمريکا را بويژه شبها بعهده خواهد داشت. متن 

  انقالب اسالمی باين شرح است: اطالعيه ستاد مرکزی کميته 
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  صفحه

و خط امام پايگاه در اين هنگام که دانشجويان پير -بسمه تعالی» 

و گروههای مختلف مردم با آنها  اند هجاسوسی آمريکا را تصرف نمود

و چون در تمام دوران انقالب هماهنگی بين  اند ههمکاری و همدردی نمود 

ها  توده و مردم بوده و نيروی کميته نيروی مردمی از ميان ها  کميته

يرو خط امام برخاسته لذا برای همدردی و هماهنگی با دانشجويان پ

( گانه 24مناطق ) های  ی از کميتهکميته مرکزی مقرر داشت که هر شب يک

با دانشجويان همگام و شب را در حوالی سفارت پاسداری نمايند. بديهی 

دانشجويان همآهنگ بوده و آنان  است که برادران مبارز کمافی السابق با 

ستاد   نمی گذارند. آنها را تنهاای  را در همه حال همراه نموده و لحظه

  5 «محمد رضا مهدوی کنی. ـ مرکزی کميته انقالب اسالمی

 

  گروگانها بعد از حمله به طبس 

گروگان جاسوس چه موقعی که در  51الزم به يادآوری است که » 

تهران بودند و چه موقعی که به دليل حمله نظامی آمريکا در طبس به 

شدند و تا پايان مخفی بودند، تا شهرهای مختلف به داليل امنيتی تقسيم  

عجب    6 «کردند. می آخرين لحظه آزادی در وضع بسيار مطلوبی زندگی

دانشجويانی بودند که در تهران و شهرستانها از همه نوع مکانهای امنيتی 

جز سپاه و  و حفاظتی و مأمورين برخوردار بودند. آيا اين امکانات را به 

داشتند؟ مشخص است که دانشجويان چه کسانی در اختيار ها  کميته

پيرو خط امام عامل اجرايی عوامل پشت پرده تحت نام ملت بودند. و 

  قرار داشتند.ها  گروگانها زير چتر سپاه و کميته 

با توجه به مطالبی که گذشت هم برای آمريکا و هم برای ديگران 

 مشخص بود که گروگان گيرها و اشغال سفارت، در زير چتر حمايتی و

حفاظتی سپاه و کميته قرار دارند و به همين علت آنها آقای خمينی و  

دانستند و بارها اعالم داشتند، دولت مستقيم مسئول  دولت را مسئول می

  باشد. می که اتفاق بيفتد،ای  جان گروگانها و هر حادثه 
گروگان گيرها از ابتدای کار گروگان گيری تا انتهای آن با هدايت و 

نبود  و عناصر پشت پرده که البته چندان هم از ديدها مخفی  کمک عوامل
مانع هر نوع راه حل عاقالنه معضل گروگان گيری شدند تا اين که سر 

حل مسئله  انجام با چراغ سبز آمريکا، عراق به ايران حمله کرد و سپس 
به بدترين و خفت بارترين شکل ممکن انجام پذيرفت و اگر نگويم 

ند شد می اسال مل اصلی بازسازی استبداد در جمهوری گروگان گيرها عا
اما در شمار گروههايی بودند که نقش اول را در بازسازی استبداد، بازی 

امضاء بيانيه الجزاير بود  کردند. چون پی آمد عمل آنها جنگ تحميلی و 
که در هر دوی اين رويداد بطوريکه ديرتر خواهيد ديد، آنان به منزله 

قدمها و تحميل  ی خمينی در شکستن قلمها و عصای دست آقا
  ديکتاتوری عمل کردند.

 

 اشغال سفارت 

مقارن  58آبان  22همانگونه که خوانندگان مطلعند، روز يکشنبه 

ظهر حدود چهار صد پسر و دختر جوان که هر کدامشان بازوبندی به 

دست و عکس آقای خمينی بر سينه داشتند و خود را دانشجويان پيرو  

ناميدند، از ديوار سفارت آمريکا باال رفته و تعدادی نيز با  می امام خط

با خود آورده بودند، قفل و زنجير درب سفارت را بريدند و به  آهنبری که 

داخل سفارت نفوذ کرده و بدون درگيری و برخورد با مستحفظين و 

د. نگهبانان، سفارتخانه را، ساختمان سفارت را به اشغال خود درآوردن»  

اشک آور  پرتاب گاز  اشغال سفارتخانه حدود سه ساعت طول کشيد که با
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  2 «همراه بود.

کيهان، اطالعات و روزنامه انقالب اسالمی بر اساس گفته دانشجويان 

پيرو خط امام و سخنگوی آنها گزارش کردند، با وجوديکه تعدادی از 

زی نکرده و دريايی محافظ سفارت، اسلحه داشتند، تيراندا تفنگداران 

فقط چند گاز اشک آور به سوی دانشجويان پرتاب کردند، اما سرانجام 

ساعت مقاومت، همه خود را تسليم کردند و سپس تمام  پس از سه 

  1کارکنان سفارت به گروگان گرفته شدند.

اسفند ظهور و سقوط ضد  24غائله   2اما تنظيم کنندگان کتاب

اند، مطلب را هيجان انگيزتر  و خواستهانقالب که کاسه از آش داغ تر بوده 

در موقع اشغال النه جاسوسی سه ساعت »اند:  قلمداد کنند، نوشته 

تيراندازی و مقاومت از طرف تفنگداران آمريکايی صورت گرفت که در 

نهايت بدون هيچگونه خونريزی سفارت به تصرف دانشجويان در آمد. و  

اما با اعتراف آقای   4 .«آمريکايی به گروگان گرفته شدندجاسوسان 

مهدوی کنی که در فوق ذکر گرديد: کميته مرکزی در داخل سفارت تيمی 

نفره پاسدار داشته و آنها پس از يکی دو روز سفارت را تحويل  62

 .اند هگروگانگيرها داد

پس از تصرف سفارت بوسيله دانشجويان، دو پالکارد در هر حال 

که بر روی يکی از آنها نوشته شده بر ديوار سفارت نصب شد ای  پارچه

پ. خ. ا. به منظور اعتراض به جنايات آمريکا و پناه دادن شاه  د. »بود: 

مخلوع سفارت آمريکا را اشغال کرده ايم و پذيرش شاه از طرف آمريکا، 

بر پالکارد ديگر نوشته شده «. توطئه جديد عليه انقالب اسالمی است 

  5 «لرزد. می رزمد، کارتر می خمينی»بود: 
 

 علت اشغال سفارت

دانشجويان پس از اشغال سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان آن 
کردند.  مطبوعاتی و راديو تلويزيونی اعالم های  و کنفرانسها  در اطالعيه

 ما دانشجويان مسلمان دانشگاهها هستيم خود را پيرو خط امام»
لی را که ما به آن دانيم و به هيچ گروه خاصی بستگی نداريم تحلي می

رسيده ايم اين است که اسالم يک مکتب ضد امپرياليستی است و با هر  
می شود  جويی و خوی امپرياليستی که از سوی آمريکا اعمال  گونه سلطه

گسترش طلبی های  اسالم نمی تواند موافق شيوه کند. اصوالً مخالفت می
  و سلطه جويی باشد.

بهمن در جهان به عنوان يک مکتب در  11و  12انقالب ايران قبل از 

اجرايی  جهان مطرح شد. اما بعد از اين مرحله با روی کار آمدن يک ارگان 

در آغاز دولت انتقالی بود سپس به دولت موقت تبديل  جديد که ظاهراً
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به استقالل  شد، کارها در جهت عکس پيش رفت، يعنی بجای اينکه ما 

ز به روز در جهت عکس و حتی سياسی، نظامی و فرهنگی برسيم، رو

جريانات  رويم. آمريکا خيلی راحت با  می االمکان وابستگی پيش

. در ارگانهای دولتی عناصر کند میليبراليستی که در جامعه هست نفوذ 

هيئت دولت در  شود.  می شود. يکسری قراردادها نوشته  می ساواکی پيدا

ه هيچکدام از اين حرکات . در حاليککند میالجزيره با برژينسکی مالقات 

ايشان نمی خواند... ما  در خط امام نيست و با موضع ضد امپرياليستی 

دانشجويان پيرو خط امام از موضع قاطعانه امام در مقابل آمريکای 

صهيونيستی  امپرياليستی و های  جهانخوار به منظور اعترض به دسيسه

ايم تا اعتراض سفارت جاسوسی آمريکا در تهران به تصرف در آورده 

  خويش را بگوش جهانيان برسانيم.
اعتراض به آمريکا جهت پناه دادن و استفاده از شاه جنايتکاری که 

آمريکا  قاتل دهها هزار زن ومرد بخون خفته اين مملکت است. اعتراض به 
نا جوان مردانه اش در مناطق مختلف های  و دسيسهها  به خاطر توطئه

  6 «نهای اجرايی مملکت.نفوذ در ارگاکشور ما و 

آقای موسوی خوئينی که پس از اشغال سفارت به آنان ملحق شده و 

که تا پايان حرکت آنجا خواهد ماند، در گفتگويی که با روزنامه  گفته

شما ببينيد وقتی »اسالمی در محل سفارت انجام گرفت، گفت:  انقالب 

دهن کجی به ملت دهد، اين عمل آمريکا يک  می آمريکا به شاه پناه داد

است بخصوص که ملت و امام خواستار اعدام شاه شدند ولی آمريکا  ايران 

که  دهد. بنابر اين طبيعی است  می و به او پناه کند میاز شاه دفاع  رسماً

اين گروه از دانشجويان بدنبال خواست ملت و امام از موضع قدرت 

 محسوب مريکا حرکت کنند. وی در رابطه با اينکه سفارت جزو خاک آ

شود گفت: سفارت آمريکا مرکز النه جاسوسی خاورميانه بوده است  و  می

 بردند ...از ما همين امروز آنان بسياری از اسناد و مدارک را از بين 

پرسند که آيا با دولت جريان تصرف سفارت آمريکا را در ميان  می

يم نمی کن خواستيم با دولت مصلحت  می گذاشته ايد بايد بگويم اگر

خواست عمل کند، تا بحال  می اگر دولت آمديم سفارت را بگيريم و ضمناً

ندهد، ما هم سفارت را  کرده بود. آمريکا بايد بداند تا زمانی که شاه را پس 

پس نخواهيم داد. بايد اين نکته را تذکر دهم که چون دولت هنوز به ملت 

لذا هميشه ترس دارد که است،  ايمان ندارد و حرکات انقالبی انجام نداده 

گويند اگر آمريکا تهديد کند و به  می آمريکا ما را دربن بست بگذارد. آنان

چکاربايد بکنيم؟ چون آنان به ملت  ما گندم و وسايل يدکی ندهد ما 

  2«تواند خود را نجات دهد... می دانند که اگر ملتی بخواهد می ايمان ندارند
 

 شجويانپشتيبانی همه جانبه از عمل دان

در صورتيکه بنا بگفته  -بردن شاه به آمريکا به بهانه بيماری

 -متخصصين مداوای بيماری وی، در خارج از آمريکا امکان پذير بود

مرداد ديگری به  18آمريکا از شاه تلقی شده و احتمال کودتای  حمايت 

کرد. و با  نفع فرزندش، جو ترس و وحشت در کشور و آقای خمينی ايجاد 

ت سخت آقای خمينی به آمريکا و کارتر و اظهار نگرانيهای خود، از حمال

  را بوجود آورد. حمايت احتمالی آمريکا از شاه، جو متشنج و پر التهابی 

پس از اشغال سفارت و گروگان گرفتن کارمندان آن، دانشجويان در 

اقدام  و کنفرانس مطبوعاتی و راديو تلويزيون در توضيح علت ها  اطالعيه

  ود عنوان کردند:خ

پناه دادن شاه به آمريکا و تا آمريکا شاه را تحويل ندهد ما هم  - 

  سفارت را پس نخواهيم داد.
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  سفارت آمريکا مرکز جاسوسی بوده است. - 

در اغتشاشات کردستان، سيستان و بلوچستان و خرمشهر  - 

  آمريکا دست داشته است.

  کشور نفوذ دارد.      آمريکا در جامعه و ارگانهای اجرايی  - 

مالقات نخست وزير در الجزيره با برژينسکی مخالف خط امام  - 

  است.
راديو و تلويزيون نيز با تمام قدرت نه تنها از اقدام دانشجويان 

کرد بلکه به بلندگوی دانشجويان پيرو خط امام تبديل گرديد  می حمايت
آقای خمينی از حرکت  مسائل فوق و تأييد همه جانبه و با دامن زدن به 

دانشجويان، جو احساسی هيجان انگيز پر التهابی کشور را فرا گرفت. در 
حزب  اول گروگان گيری، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، همان وحله 

، حزب قالب اسالمی مرکز، حوزه علميه قمجمهوری اسالمی، دادسرای ان
ن خلق و غالب توده، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، سازمان مجاهدي 

ان دانشجوي سازمانها و انجمنهای اسالمی داخل و خارج از کشور، از عمل 
چنان جوی بوجود آمد که احدی را يارای   2پشتيبانی و حمايت کردند.

ای در ذم گروگان  مخالفت با گروگان گيری نبود. حتی آقای خلخالی مقاله 
 اال گرفتن جو با توسلگيری برای چاپ به روزنامه بامداد داده بود که با ب

  1به تهديد مقاله را پس گرفت.
در اين جو احساسی برانگيخته شده، سازمانها، گروه ها، و   

همه و همه برای اينکه از غافله عقب  -به جز چند استثناء -شخصيتها
شايد از اين نمد کالهی هم نصيب آنها شود، بدون فکر و توجه  نمانند و يا 

و عواقبی که ممکن است اين معضل برای کشور  به مسائل پشت پرده آن
مختلف و حاضر شدن در تظاهرات های  واعالميهها  ببار آورد، طی اطالعيه 

به نمايش  مقابل سفارت، حمايت و پشتيبانی خود را از عمل دانشجويان 
  گذاشتند.

و دانشجويان وقتی چنين وضعی را مشاهده کردند که هم آقای 
رگتر از انقالب اول ناميد و هم با چنين استقبال خمينی عمل آنها را بز

عظيمی روبرو شدند، نه تنها مانع هر راه حلی شدند بلکه دامنه دخالتهای  
پشتش به  به مانند دولتی که  خود را روز به روز گسترش دادند و دقيقاً

  کردند. می همه جا گرم است عمل
 

 گيری و گروگان صدر بنی

مخالف عمل آنها باشد چون بنابه زعم طبيعی بود که دولت موقت 

خود گروگانگيرها و کارگزارانشان اين عمل در واقع کودتايی بود برای 

وقتی »نويسد:  می در اين رابطه صدر بنیسقوط دولت موقت. آقای  

بود.  گروگان گيری واقع شد، عصر هنگام جلسه شورای انقالب تشکيل 

يری را کودتا بر ضد اعضای دولت موقت اشغال سفارت و گروگان گ

ای نيز نوشته  خواند. من نيز بر اين باور بودم و سر مقاله  می حکومت خود

و شب قبل از اشغال هم   2«بردن را سنت گذاری شومی خواندم.و اينگونه 

آبان  22سفارت را دارند، روز  که بوی اطالع داده شده بود که قصد اشغال 

فجر شد، وی از وقوع آن مطلع با ناوری خبر اشغال سفارت مثل بمب من

که در اين رابطه تا به حال ای  پشت پرده گرديد. و بدون اطالع از مسائل 

روزنامه را تحت  58آبان  24آشکار شده است سر مقاله روز دوشنبه 

به نکات منفی و مثبت اين رويداد اختصاص داد  « آمريکا و انقالب»عنوان 

يکا را اشغال کردند. اين کار مثل ديروز دانشجويان سفارت آمر»و نوشت: 
                                                           

و  21، ص 25994، شماره 58آبان  24نگاه کنيد به روزنامه اطالعات، دوشنبه    -2
  امه کيهان همان تاريخ و ساير جرايد کشور روزن

 .249، ص 2262خيانت به اميد از ابوالحسن بنی صدر، چاپ    -1
سير تحول سياست آمريکا در ايران کتاب دوم گروگان گيری، از ابوالحسن    -2

  92بنی صدر، ص 

منفيش های  منفی دارد. جنبههای  مثبت و جنبههای  جنبه هر کار ديگر 

  اينها هستند:

دولت در دست رهبری انقالب است بنابر اين راه اقدامهای رسمی بر 

اين حد  روی او باز است. اگر عدم رضايت عمومی از سياست آمريکا تا به 

ديد در  می قطع رابطه کند و هر اقدام را الزمتوانست  می است، دولت

نشده است يعنی  داخل و خارج کشور به عمل آورد. وقتی سفارت تعطيل 

دولت ترجيح داده است روابط با آمريکا قطع نشود و امنيت آن را بر 

دولت موقت  عهده گرفته است. اشغال سفارت دست کم مبين عجز 

ور است و بر اين امر نتايج نا انقالب از حفظ امنيت حتی در مرکز کش

  مطلوب بار است.

که ميان سياست خارجی دولت و تمايالت  کند میاين امر آشکار 

عمومی سازگاری وجود ندارد چرا که نمی توان گفت از اين کار آگاه بوده 

تلويزيونی نمايندگان دانشجويان  -و بدان رضا داده است. مصاحبه راديو 

در  سفارت نوعی اعتراض به رويه دولت  نيز حکايت دارد که اشغال

سياست خارجی به خصوص در رابطه با آمريکاست. حال پرسيدنی است 

شود تا  که وقتی سياست خارجی مطلوب نيست چرا مستقيم عمل نمی 

 آنرا تغيير دهد؟

زنند، يعنی دولت را به  می وقتی جانبداران خط امام به اين کار دست

نصوب امام است اين اقدام به اعتبار بين گيرند و اين دولت م می هيچ

. شرح عواقب زيانبار اين کند میالمللی دولت تا جايی که بايد صدمه وارد  

  رسد. می امر، زائد به نظر

ايران در دنيا نيز مسئله کوچکی نيست. اگر های  امنيت سفارتخانه

شمارند،   ايران را مجازهای  دولتهايی که با ما رابطه دارند اشغال سفارتخانه

  وضعيت مطلوبی پيدا نخواهد شد.

 دولتی که تا به اين حد مورد بی اعتنايی و بی اعتمادی است، چگونه

کند؟ باز  تواند پيروی از نظم و قانون را در کشور بر همگان الزام آور  می

  تضعيف دولت در داخل و منطقه خالی از خطر و عواقب زيانبار نيست.
شود که اين اقدام سنجيده يا نسنجيده به اينطور تعبير  ممکن است

 قصد ساقط کردن دولت انجام گرفته است. آنوقت سئوالهايی که طرح
شوند بسيارند. ساده ترين آن اين است که اگر مردم راضی نيستند   می

که ممکن ای  چرا برای ساقط کردن دولت اين شيوه اتخاذ بشود، شيوه
ی هر وقت خواست از آن استفاده است سنتی را پايه بگذارد که هر گروه 

  کند.
رسد که  می و سفارت آمريکا، اين طور به نظرها  ... با اشغال هتل 

مراکز تصميم گيری جديدی نيز از سوی دانشجويان بوجود آمده است. 

مجاز باشند ها  چگونه بتوان ديگران را از اين کار منع کرد؟ اگر خودی 

 چگونه خالفان را جز از راه زور مراکز تصميم گيری بوجود بياودند، م

توان از اين کار باز داشت؟ و وقتی زور در کار آمد البته به حذف مراکز  می

تصميم نوبت را به مراکز  اکتفا نخواهد کرد و « غير خودی»تصميم گيری 

  4 «خواهد رساند.« خودی»گيری 

انجام دولت موقت به علت اشغال سفارت و گروگان گيری و تأييد سر

استعفای  ای خمينی و آنرا انقالب دوم خواندن و يا به داليلی که در متن آق

گويد  می مرحوم مهندس بازرگان آمده است و يا آنچه که خود آن مرحوم

اينها زمانی که  که قبالً تصميم به استعفاء گرفته شده بود و يا مجموعه 

تايج برای استعفاء انتخاب شده بود، زمان بسيار نامناسبی بود که ن

  نامطلوب خود را نيز ببار آورد.
                                                           

 های ، برای اطالع از جنبه222، شماره 58آبان  24انقالب اسالمی، دوشنبه    -4
مقاله، از بنی صدر، جلد دوم،  مثبت آن نيز به همين سر مقاله روزنامه، يا کتاب صد 
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 فصل سوم

  صدر دولت شورای انقالب و بنی
 

بعد از اينکه مرحوم مهندس بازرگان استعفای دولت خود را تقديم 

وی را پذيرفت و طی   2رهبر انقالب کرد، آقای خمينی اين بار استعفای

  1 حکمی شورای انقالب را مامور تشکيل دولت کرد. 

شورای  58آبان  22در جلسه پنجشنبه  صدر بنیحسن آقای ابوال

منصوب  وی قبل از   2انقالب به سرپرستی وزارت امور خارجه منصوب شد.

شدن به سرپرستی وزارت خارجه هنگام غروب به سفارت آمريکا رفت و 

مسأله با آنها به بحث و  با رهبران گروگان گير در اطراف و جوانب مختلف 

نب و آقای مصطفی انتظاريون نيز در اين ديدار گفتگو پرداخت. اينجا

چنين استنباط ها  و گفتگو صدر بوديم. ظاهراً از بحث  همراه آقای بنی

با فشار بر آمريکا و گرفتن امتيازات و شناختن  اند هشد که پذيرفت می

امور ايران و کمک نکردن به  استقالل کامل انقالب و مداخله نکردن در 

د شاه و يا حداقل بيرون کردن شاه از آمريکا، گروگان ضد انقالب و استردا

  گيری را خاتمه دهند.

به وزارت خارجه رفت و فعاليت  58آبان  29صدر شنبه  آقای بنی

با  58  آبان  12خود را در آن وزارت خانه آغاز کرد. وی سپس روز يکشنبه 

ر اقتصاد و دارائی نيز حفظ سمت در وزارت امور خارجه به سمت وزي

قرار بر اين شد  با مشورت با آقای خمينی و شورای انقالب،   4منصوب شد.

تا حل بحران گروگان گيری در وزارت خارجه کار کند و امور وزارت دارائی 

در آن وزارت خانه واگذار نمايد. وی رتق و  از جانب خود ای  را به نماينده

                                                           

  متن استعفای دولت بازرگان به شرح زير است:  -2
 بسم اهلل الرحمن رحيم

  حضور محترم حضرت آيت اهلل العظمی امام روح اهلل موسوی الخمينی دامت برکاته
معروض می دارد پيرو توضيحات مکرر و نظر به اينکه دخالت با کمال احترام 

محوله و ادامه مسئوليت را  ها، مزاحمتها، مخالفتها، و اختالف نظرها ، انجام وظايف 
برای همکاران اينجانب مدتی است غير ممکن ساخته و شرايط تاريخی حساس 

حدت رساندن انقالب بدون وحدت کلمه و و حاضر نجات مملکت در به ثمر 
مديريت ميسر نمی باشد بدين وسيله استعفای خود را تقديم می دارم تا به نحوی 

دانيد کليه امور را در فرمان رهبری می گيرند و يا داوطلبانی را که  که مقتضی می 
عرض سالم  با آنها هماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشکيل دولت فرمايند با 

 مهدی بازرگان، دعای توفيق
  حکم آقای خمينی به شورای انقالب:متن   -1

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شورای انقالب جمهوری اسالمی 

چون جناب آقای مهندس بازرگان با ذکر داليلی برای معذور بودن از ادامه 
از مقام نخست وزيری استعفاء نمودند ضمن قدردانی   24/8/58خدمت در تاريخ 

دوره انتقال و با اعتماد به مشاراليه اززحمات و خدمات طاقت فرسای ايشان در 
استعفاء را قبول نمودم شورای انقالب را مأمور نمودم برای رسيدگی و اداره امور  

  -2   بدون مجال مأموريت دارد: کشور در حال انتقال و نيز شورا در اجرای اين امور 
شورای  تهيه مقدمات انتخابات مجلس  -1   تهيه مقدمات همه پرسی قانون اساسی.

الزم به ذکر است که با اتکال به  تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهوری.  -2   ملی.
 خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم الشأن بايد امور محوله را خصوصاً

 دستگاههای اداری و رفاه حال طبقات مستضعف و آنچه مربوط به پاکسازی 
 ايند.خانمان است بطور انقالبی و قاطع عمل نم بی

  25/8/58  روح اهلل موسوی الخمينی  
  2، ص  224، شماره  58آبان  22انقالب اسالمی پنجشنبه    -2
   226، شماره  58آبان  12انقالب اسالمی يکشنبه    -4

ف واگذار کرد تا فتق امور وزارت اقتصاد و دارائی را به آقای فريدون صرا

امور جاری وزارتخانه را حل و فصل نمايد و مسائل  در غياب خودش 

اساسی جديد و پيشنهادها را با وی شور کند و در مواقع ضروری امور را با 

  وی حل نمايد. کمک 

سياست خارجی را در جهت حل مسئله گروگان گيری و  صدر بنی

منظور باز گرداندن شاه و تبديل کردن نقاط  ضعف آن به نقاط مثبت به 

استرداد اموال وی و خاندانش و نيز بريدن از روابط وابستگی به آمريکا  

می  سازماندهی و کوشش کرد که با استفاده از اشغال سفارت که نشان 

داد، اين مکان نه يک سفارت بلکه مرکز جاسوسی و مرکز واقعی 

آمريکا را  مار گرانه حکمرانی بر ايران دوران شاه بوده است، سياست استع

 به چالش بکشاند. محور برنامه اش را

 و دادن اطالعات الزم به دولتها و ملتهاها  بر فعال کردن سفارتخانه - 

  دادن اطالعات منظم به مردم جهان برای جلب افکار آنها - 

پرده برداشتن از قتلها، جنايات و چپاول اموال عمومی مردم و  - 

 ها رفته بودظلم و ستمی که بر آن

پرده برداشتن از روابط وابستگی ايران به آمريکا و دخالتهای آن  - 

  کشور در امور ايران و حاکم گرداندن دولت دست نشانده خود بر کشور
 با مخاطب قرار دادن مردم جهان و جلب افکار عمومی آنها سعی

کرد حمايت دولتها و افکار عموم را تا جائيکه ممکن است به نفع  می
انقالب و ملت ستمديده ايران جلب کند و بدينسان با فشار افکارعمومی  

و دولتها، آمريکا را وادار به استرداد شاه برای محاکمه در ايران و 
  برگرداندن اموال خود و خانواده اش بگرداند. 

وی به محض استقرار در وزارت خارجه با پيامهای خود به ملت 
شرايط  متناسب با   8،به مردم آفريقا  2،اروپا به مردم  6،ملت عرب  5آمريکا،

و روابط اين ملتها، به توضيح سياست جمهوری اسالمی پرداخته و 
امپرياليسم  حمايت آنها را از حقوق حقه ملت ستمديده ايران در برابر 

آمريکا خواستار شده است. محتوای اين پيامها با توجه به روانشناسی، 
در بر گيرنده  قی ملتهای مورد خطاب، حافظه تاريخی و خصايص اخال

وانند به متن آنها ت می مطالب آموزنده، ارزنده و مهمی است. خوانندگان
  9مراجعه کنند.

پيامهای فوق به زبانهای مختلف ترجمه شده و از طريق وسايل 

ارتباط جمعی و سفرأی کشورهای مختلف مقيم تهران انتشار پيدا کرده 

 58آبان  19ريقايی مقيم تهران روز سه شنبه است. سفرای کشورهای آف 

صدر  بنی صدر سرپرست وزارت خارجه مالقات نمودند و آقای  با آقای بنی

  22پيام به ملت آفريقا را به آنان تسليم کرد.

 

  بهم زدن سفر هيات آمريکايی

به پيشنهاد دولت آمريکا و تصويب شورای انقالب رمزی کالرک 

يام ميلر از اعضاء برجسته کميته ضد دادستان سابق آمريکا و ول

جاسوسی سنای آمريکا قرار بود برای مذاکره در باره استرداد شاه و  

امور  در اين رابطه وزارت   22سفارت آمريکا به تهران بيايند.های  گروگان
                                                           

   225، شماره  58آبان  29انقالب اسالمی شنبه    -5
  ، سرمقاله 212، شماره  58آبان  16انقالب اسالمی، شنبه    -6
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اعالم کرد که با تصويب شورای انقالب هياتی ای  خارجه با صدور اطالعيه

شورای انقالب و دولت  آيد تا با مقامهای  می اناز طرف دولت آمريکا به اير

  2جمهوری اسالمی مذاکره کنند.

آقای خمينی طی اطالعيه ای، مذاکره با مقامات آمريکائی را ممنوع 

  اعالم کرد:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم» 

از قرار اطالع نمايندگان ويژه کارتر در راه ايران هستند و تصميم 

اينجانب مالقات نمايند. لذا الزم ميدانم متذکر شوم دارند به قم آمده و با 

دولت آمريکا  که با نگهداری شاه اعالم مخالفت آشکار با ايران را نموده  

در ايران  است و ازطرفی ديگر، آنطور که گفته شده است سفارت آمريکا 

محل جاسوسی دشمنان ما عليه نهضت مقدس اسالمی، لذا مالقات با من 

  نمايندگان ويژه و عالوه بر اين: بهيچ وجه برای

ـ اعضای شورای انقالب اسالمی بهچوجه نبايد با آنان مالقات 2 

  نمايند.

  ـ هيچيک از مقامات مسئول حق مالقات با آنان را ندارند.1 

ـ اگر چنانچه آمريکا شاه مخلوع، اين دشمن شماره يک ملت 2 

ر ضد نهضت ما عزيزمان را به ايران تحويل دهد دست از جاسوسی ب

بردارد راه مذاکره در موضوع بعضی از روابطی که به نفع ملت است باز  

 باشد.  می

  1 «58شانزدهم آبان ـ  روح اهلل الموسوی الخمينی 

 

بطوريکه از اطالعيه آقای خمينی آشکار است، هنگام صدور 

و سفر اين هيئت با  اند هاطالعيه، نمايندگان آمريکا در راه ايران بود

شورای انقالب  و وزارت خارجه صورت گرفته است. در حقيقت  صويب ت

آقای خمينی با عمل خود نشان داد که پشيزی برای شورای انقالب و 

  وزارت خارجه قائل نيست. 

 

  شورای امنيت

آمريکا برای بين المللی کردن بحران گروگان گيری به تالشهای 

زد. با تقاضای  جهت آزادی کارکنان سفارت خود دستای  گسترده

، جلسه 58آبان  28آمريکا، شورای امنيت سازمان ملل، روز جمعه  

عميق خود  نگرانی ای  تشکيل داد که در پايان با صدور اعالميهای  محرمانه

را از بازداشت ديپلماتهای آمريکايی اظهار داشت و خواستار آزادی هر 

  چه زوتر گروگانهای آمريکا در ايران شد.

کنيم که پرسنل  امنيت گفت قوياً توصيه می رئيس شورای

ديپلماتيک آمريکا در ايران طبق ضوابط پذيرفته شده بين المللی، بی 

کنيم از  می شوند. وی اضافه کرد که به دبيرکل سازمان توصيه درنگ آزاد 

  امکانات و نفوذ خود برای حل اين موضوع استفاده کند.

که دو ساعت بطول انجاميد اعالميه فوق بدنبال يک جلسه محرمانه 

  2 انتشار يافت.

در وزارت خارجه برای موفقيت و تسليم شاه به ايران  صدر بنیآقای 

از ايران  برای محاکمه و برگرداندن اموال و ثروتهای وی و خانواده اش که 

                                                           

. خبر گزاری رويتر و 21، ص  25992، شماره  58آبان  22اطالعات ، پنجشنبه    -2
کردند که با وجود تصويب شورای انقالب و  ايتد پرس نيز به تفصيل گزارش يون

وزارت امور خارجه ايران آقای خمينی مذاکره با نمايندگان آمريکائی را ممنوع 
  اعالم کرد.

و روزنامه انقالب اسالمی  25992، شماره  58آبان  22اطالعات ، پنجشنبه    -1
  2ص ،  224، شماره  58آبان  22پنجشنبه 

  .4و  2، ص  225، شماره  58آبان  29انقالب اسالمی شنبه  -2

، و نيز خنثی کردن اقدامات آمريکا، ديپلماسی جديدی را اند هخارج کرد

  می گذاشت. ديده، قدم به قدم آنها را به اجراء  همراه با برنامه تدارک
با کارکنان رشته سياسی ای  آبان در جلسه معارفه 12وی يکشنبه 

ای به  وزارت خارجه شرکت کرد و ابتداء سخنرانی خود را با قرائت فاتحه 
روح دکتر سيد حسين فاطمی آغاز کرد و سپس اهداف ديپلماسی جديد 

شنيدم »گفت:  قرار داد. وی ضمن سخنرانی   ايران را مورد بحث و بررسی
که خبرگزاريها گفتتند که چون شاه مريض بوده آمريکائيهای بشر دوست 

می گفتند شمر مريض  . وقتی انرا شنيدم، با اينکه اگر اند هبه او اجازه داد
م، احساس نکردم که او را برای معالجه به شد نمیاست از معالجه اش مانع 

دو دليل بوده، يکی اينکه يک ملتی  . بردن او به آنجا برای دان هآمريکا برد
را تحقير کنند، و ديگر اينکه او را تحت نظر داشته باشند تا اسرار را فاش 

  خاموشی بميرد. نکند و اگرهم مرد در 
اگر آمريکائيها شک دارند که او يک جنايت کار بين المللی است، 

خود در آن دست داشتند، بياد  مرداد را که 18بياد بياورند کودتای 
بياورند وزير خارجه بيمار و تير خورده ايران )دکتر سيد حسين فاطمی(  

شما که از اين  را که شاه اورا با بالنکارد به ميدان تير برد و تيربارانش کرد. 
گوئيد مريض است،  می سوابق خبر داريد ودر آنها دست داشته ايد، شما

و هر وقت بازپرسی  کرد، آيا زبان هم ندارد؟  شود می باشد، بازپرسی که
دهيم. اگر معلوم شد خيانتی  می تمام شد يک دادگاه بين المللی تشکيل

 او محکوم شد، آنوقت انجام نداده ببريدش. و اگر خيانتش معلوم شد و 
شود تقاضا کرد که اين محکوم بيمار است. و آنوقت خواهيد ديد که  می

که به ما درس انسانيت  ما چه کسی هستيد چه کسی انسانيت دارد، ش
  بدهيد.
توان  می خواهيم که راه فساد بسته شود، اگر معلوم شد که می ما

 اوج خيانت کرد و بعد به آمريکا فرار کرد و پولهای دزدی را خورد، فساد 
خواهيد راه فساد باز  می شوند. شما می گيرد و همه داوطلب خيانت می

مقيم مرکز  خيانت ادامه دهند... من از تمام سفرای  باشد تا نوکرانتان به
خواهم خواست که دخالت کنند و آمريکا را زير فشار قرار بدهند تا با 

  4 «تسليم شاه موافقت کند.

شش هدف برای ديپلماسی جديد ايران مشخص کرد  صدر بنیآقای 

 جمعی ايران و دستگاههای روابط های  و از همه کادر سياسی سفارتخانه

  وی را ياری رسانند.  5خواست که در جهت تحقق اهداف شش گانه

 

  تقاضای تشکيل شورای امنيت

صدر در قم با آقای خمينی مالقات کرد و با تشريح  آقای بنی

گيری و با جلب  وضعيت حساس ايران و مخالفت بين المللی از گروگان

رک در موافقت وی و تصويب شورای انقالب جهت رفتن به نيويو نظر و 

ای  ، در نامه58ابان  11صورت موافقت با تقاضای ايران، سه شنبه 

به کورت والدهايم دبيرکل سازمان ملل، تقاضای تشکيل ای  سرگشاده 

  جلسه شورای امنيت کرد. در نامه آمده است:
پيشنهاد شما برای آمدن به ايران به اين جانب ، دبيرکل عزيزم» 

ار نمايندگان کشورهای جهان و فرصت ميدهد که از طريق شما افک
نسبت به واقعيتی جلب کنم که دولت آمريکا به هر  سازمان ملل متحد را 

کوشد آمريکا و جهان را از آن بی اطالع نگاهدارد و آن حقيقت  می قيمت
  اينست:

                                                           

آبان  12و اطالعات دوشنبه  1و  2، ص  222، شماره  58آبان  12همان مدرک،    -4
  22، ص 26222، شماره  58

آبان  12جهت اطالع از اهداف شش گانه به روزنامه انقالب اسالمی دو شنبه    -5
، شماره  58آبان  12دوشنبه  و روزنامه اطالعات ،  21و  1، ص  222، شماره  58
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تا سقوط رژيم شاه تحت  2952ايران کشوری است که از کودتای 

کا در جهت انحطاط سياسی و اداره مستقيم دولت اياالت متحده آمري

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بسيار پيش رفته است. وجدان آگاه مردم  

به مسير  ما زمان سقوط را نزديک ديد و با انقالب خويش مسير مرگ را 

حيات تغيير داد. بر تداوم و اداره کشور توسط آمريکا با استفاده از 

ميان آنهمه  ود دارد. ازپوشش سلطنت شاه سابق صدها دليل و مدرک وج

،خاطرات آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريکا و دالس رئيس وقت سازمان 

وزير انگليس را به خاطر  مخوف سيا و خاطرات عامالن سيا و ايدن نخست 

آورم. آيزنهاور از تغيير روانشناسی مردم ايران از تصميم به ترديد  شما می

کودتای سيا بر ضد حکومت  پيروزی به عنوان عامل تعيين کننده در 

  ...کند میقانونی دکتر مصدق ياد 

اينک که در کشوری که مدعی داشتن دمکراسی ، کل آقای دبير

است سانسور نمی گذارد ملت آمريکا صدای حقيقت را بشنود، شما اين 

پرسيم آيا اگر رئيس دولت آمريکا،  می منعکس کنيد. ما صدا را در جهان 

آورد و در بانکهای اين  می کرد و به ايران می ارتثروتهای آن کشور را غ

اگر رئيس دولت آمريکا بر خالف قانون دستور  داشت، نگاه می کشور 

چند  خرداد  25کرد و در روزی مثل  می تيراندازی به روی مردم را صادر

کشت و در پاسخ اين پرسش که آيا شما دستور تيراندازی  می هزار تن را

کنم و بدنبال آن   می گفت بله و بدان افتخار می ايد، به روی مردم را داده

کرد و در سال آخر  می زندانها را به محل اعدام يا شکنجه تبديل

 و بعد به ايران زد  می حکومتش در همه شهرهای کشور دست به کشتار

، و داد می ا تحت الحمايه ايران قرارآمد، اگر رئيس دولت آمريکا خود ر می

... را در دستگاه قانون گذاری و  قتصاد و يس سياسی و ااختيار ارتش و پل

، ملت شد می گريخت يا آورده  می داد، و بعد به ايران می دست او قرار

ايران بگويد استرداد رئيس دولت جانی و  پذيرفت که دولت  می آمريکا

  ؟ ...کند میردم ما را جريحه دار خائن و فاسد، غرور م

ما چيزی جز غل و زنجيرها و فقر خود ی ها ... ملت ، آقای دبيرکل

که به هر  کند میندارند از دست بدهند. اما مسئوليت سنگين شما حکم 

آن گرديد که جوّ جنگ بر جهان سايه افکند. پيشنهاد ما  قيمت مانع از 

  ساده و کامالً عملی است:

دولت آمريکا دست کم رسيدگی به مجرميت شاه سابق ايران و  -2 

ب بر آن را بپذيرد و همان طوری که به تکرار گفته ايم شاه رتتنتايج م

  سابق بايد در ايران محاکمه شود. 

اموال و دارائيهايی را که او و خانواده و سران رژيم سابق به  -1 

  به دولت ايران باز گرداند. اند هآمريکا منتقل کرد

کا و آيا اين دو پيشنهاد عادالنه و به سود اعتالی معنوی ملت آمري

  همه بشريت نيست؟
 با توجه به اين امر که دولت آمريکا، جهان را در جو جنگ فرو

برد، و دولت جمهوری اسالمی ايران صلح و امنيت خود و منطقه و  می
بيند، تقاضای تشکيل جلسه شورای امنيت را دارد.  می جهان را در خطر 

حمايت  در مقام انتظار و اميد دارد که دبير کل محترم سازمان ملل متحد 
از خواست به حق يک ملت نزد دولت آمريکا اقدام الزم را به عمل خواهد 

  حقه ما را بپذيرد. آورد که آن دولت رويه خصمانه را رها کند و تقاضای 
دولت جمهوری اسالمی ايران از مساعی که بکار خواهيد برد 

  2 .«صدر بنیبا احساسات دوستانه ابولحسن   سپاسگزار است.
بدنبال تقاضای ايران مبنی بر تشکيل اجالس شورای امنيت، اعضای 

                                                           

، سرمقاله و روزنامه  228، شماره  58آبان  11انقالب اسالمی سه شنبه    -2
، جهت اطالع متن کامل نامه به   26222، شماره  58آبان  11اطالعات ، سه شنبه 

  انقالب اسالمی مراجعه کنيد.

خصوصی  در مذاکرات   1 58 آبان 14و 12اين شورا چهارشنبه و پنجشنبه
خود تقاضای ايران را مورد بررسی قرار داده و پس از پايان آن، اعضای 

اجالسيه خود نپذيرفتند و  شورای امنيت تقاضای ايران را برای تشکيل 
شورای امنيت در مورد وضع ايران  ا اعالم داشت که با هر نوع بحثآمريک

  2 اند  بشدت مخالفت خواهد کرد. در حاليکه گروگان هايش آزاد نشده 
سپس با کوششهای گسترده ديپلماتيک ايران و حمايت کشورهای 
غير متعهد از تقاضای ايران و نامه دولت پاکستان به دبيرکل سازمان ملل، 

ه تظاهرات ضد آمريکايی پاکستان را فرا گرفت و سفارت و پس از آنک 
صورت  مؤسسات آمريکا در آن کشور به آتش کشيده شد و سفارت به 

ی بر تشکيل شورای امنيت و از تقاضای ايران مبن  4در آمدای  ويرانه
وشورای امنيت  بطوری که کمی ديرتر خواهيد ديد، کارتر   5د،حمايت کر

  دند.تسليم خواست ايران ش

 سفارت و اينجانب
گرفتن کارکنان آن، قدم ايران با اشغال سفارت آمريکا و به گروگان 

گيرها بوجود آورده و با  گير بحرانی شده بود که گروگانبه قدم در
پشتيبانی آقای خمينی و روحانيت حاکم بصورت بحرانی همه جانبه  

کشور و های  ائیوجهانی ادامه پيدا کرد، که در ابتدا با بلوکه کردن دار
تحريم اقتصادی و سپس انزوای کامل سياسی، کشور را بطرف جنگی همه  

گروگان  کشانيد. هر راه حلی برای خاتمه يافتن  می جانبه و ناخواسته
گرفت، از روی جهالت و يا طرح از پيش  می گيری که منافع ايران را در بر

. شد می برآب نقش  تدارک ديده شده توسط دانشجويان و آقای خمينی 
پس از گفتگو با آقای خمينی و پذيرش سرپرستی وزارت  صدر بنیآقای 

دوم به سفارت رفت وبا  خارجه تا حل بحران گروگانگيری، برای بار 
به گفتگو پرداخت. اينجانب و آقای ها  دانشجويان و آقای خوئينی

 مختلف که با شورای های  انتظاريون نيز همراه وی بوديم. پس از بحث
انجام گرفت سرانجام، دانشجويان پذيرفتند ها  و آقای خوئينی دانشجويان

مسئله را حل و فصل کند،  خمينی  با آقای صدر بنیدر صورتيکه آقای 
  نها به آن گردن خواهند گذاشت.آ

با وجود قول و قرار پذيرفته شده، چندين بار در فاصله کوتاه به 
بر از تصميم شما با آقای خمينی مختلف و از جمله اينکه ما خهای  بهانه

هم برای گرفتن بهانه از دست  صدر بنینداشتيم، زير تعهد زدند. آقای  
با آنها  آنها، طی حکمی اينجانب را به آنها معرفی کرد که دائم در سفارت 

بيکديگر برسانم و امور  را متقابالً صدر بنیدر تماس باشم و نظرات آنها و 
  است: آقای بنی  صدر بدين شرح  را تسريع بخشم. متن حکم

شود که دائم با شما  می برادران عزيزم آقای محمد جعفری معرفی» 
در تماس باشد وهر وقت مطلبی بود که الزم ديديد اينجانب از آن آگاه 

گردم با ايشان در ميان بگذاريد. البته ترتيبی داده شود که ايشان تلفنی  
اری بود وسيله ايشان به اطالع در دسترس داشته باشند که هر وقت ک

  (1)پيوست سند شماره   « 18/8/58 ، صدر بنیابوالحسن   شما برسد. 

اينجانب همان روز به سفارت رفتم و پس از معرفی خود و صدور 

مجوز بدرون سفارت به اتاق روابط عمومی هدايت شدم. در آنجا آقای 

برد و پس از  )شمس الدين وهابی( نامه را گرفت و به شورا  6شمس 
                                                           

  1، ص 22856، شماره 58آبان  12ان ، چهارشنبه کيه   -1
 همان مدرک   -2
 ، و ساير جرايد کشور 215، شماره  58آذر  2انقالب اسالمی پنجشنبه    -4
  2، ص 22865، شماره 58آذر  4کيهان ، يکشنبه    -5
بهبهان، کارشناس ارشد مهندسی  2224سيد شمس الدين وهابی متولد    -6

تهران،  سه تحقيقات مدنی ايران، معاون دانشگاه مدرن مديرعامل مؤس
عضوشورای مرکزی تحکيم وحدت، عضو مؤسس شورای مرکزی جبهه مشارکت، 

  نماينده مجلس ششم.
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بازگشت زير همان نامه که فتوکپی آنرا به من باز گرداند، آقای 

از طرف شورا نوشته بود: ايشان بيايند روزها در اتاق روابط   2ميردامادی 

  (2)پيوست سند شماره    عمومی باشند.

دو يا سه روز به سفارت رفتم و در اطاق روابط عمومی ماندم وهر چه 

 اين گفتم ، لطفاً مرا از  صدر بنیميدم. آمدم و به آقای بنا بود بفهمم، فه
کار معاف کنيد، پرسيدند چرا و چه شده است. پاسخ دادم بطوری که 

استنباط کرده و بر من روشن شده است، اينان بنا ندارند که بحران 

گروگان گيری حل بشود، و امور در دست اداره کنندگان پشت پرده است  

نيستند و  يرند، دانشجويان مستقالً قادر به انجام کاری و تا آنان تصميم نگ

  بنا بر اين بودن من در آنجا بی مورد است.

رسيده بود  صدر بنیچند روز بعد که کارد به استخوان آقای 

  اشت زير را برای آنها ارسال داشت:دياد

قبول شد که   1آمدم انجا ودر حضور آقای موسوی شب اول -2» 

ت و اينجانب با تأکيد پرسيدم پس هر چه با امام حرف حرف امام اس

کنيم گفتند بله.  بنابراين طبق قرار در مسائل  می تصميم شد همه اجرا 

رعايت  بايد با امام تصميم بگيريم . و شما يکبار هم نشده است اين قرار را 

  کنيد؟             

ه در شورها شرکت کند ک  2گفتم يک نفر بفرستيد در اينجا -1 

  هماهنگی باشد نکرديد.

آقای جعفری را معرفی کردم در آنجا باشند، با ايشان هم هيچ  -2 

  همکاری نشد.

خواهند  ای در خارج هستند که به هيچ قيمت نمی گويند عده می -4 

اينجانب در مأموريت استرداد شاه سابق موفق بشوم مدام از طريق عده 

من نمی خواهم اين امر را  تراشند. می ای در جمع شما دارند مشکل 

بدانيد  شود شما خود را پيرو خط امام  می بپذيرم و نمی توانم بفهمم چطور

 و تن به هيچگونه شور ندهيد؟

اگر از قول و قرار شب اول عدول کرده ايد و بعد از اين مسائل را  -5 

بايد مستقيم با شما در ميان گذاشت. اين مسئله را هم حل کنيد تا 

  کنم. می دهم و يا رها می لوم باشد، آنوقت يا بکار ادامهتکليف مع 

  4طبق قرار شب اول، قم يعنی حاج احمد آقا با آقای موسوی -6 

و قرار شده است عضو کنگره آمريکا و ايرلندی برنده  اند هتماس گرفت

جايزه صلح بتوانند گروگانها را ببينند و به آنها نيز اطالع داده شده است.  

ماند که  گوئيد راه نمی دهيد. برای اينجانب جز اين راه نمی  می اينک شما

ياری کنيد و در تصميم خود ام  يا برادرانه از شما بخواهم مرا در وظيفه

حقيقت را با مردم  موافق قرار و عهد شب اول تجديد نظر کنيد و يا ناچار 

  (4)پيوست سند شماره    5 «در ميان بگذارم.

ل شده به کشور از طرف دانشجويان پيرو خط در دنباله جنگ تحمي

                                                           

برای تحصيل در رشته راه و ساختمان وارد  2251محسن ميردامادی در سال    -2
 دفتر تحکيم وحدت. دانشگاه پلی تکنيک شد. عضو اولين شورای مرکزی 

مسئوليت روابط بين الملل سپاه معاونت سياسی دادستانی کل کشور)در زمان 
خوزستان، عضويت شورای سر دبيری روزنامه  خوئينی ها( ، دو سال استاندار 

سالم )موسوی خوئينی( ، بعد از گروگان گيری و اتمام آن، در رشته مطالعات 
 52گرفت. در سال استراتژيک از دانشگاه قائد اعظم پاکستان فوق ليسانس  

از طريق مرکز  دکترای روابط بين المللی از کمبريج انگلستان بورس تحصيلی 
  استراتژيک رياست جمهوری گرفت.

  است. ها منظور آقای موسوی خوئينی   -1
  منظور وزارت امور خارجه است.   -2
  است. ها منظور آقای موسوی خوئينی   -4
ه دانشجويان خط امام تاريخ ندارد، اما بايد به اين يادداشت آقای بنی صدر ب   -5

  نوشته شده باشد.  58احتمال قريب به يقين در تاريخ يکم يا دوم آذر ماه 

(، دولت اياالت متحده اعالم کرد، 29نوامبر  9) 58آبان  28امام جمعه 

گونه ابزار نظامی و اسلحه قطعات يدکی به ايران را ممنوع کرده  فروش هر 

.است
6  

( تصميم به قطع 29نوامبر  22) 58آبان  11شورای انقالب در جلسه 

عادی خود  تلويزيون برنامه  22/11ا گرفت و ساعت صدور نفت به آمريک

را قطع کرد و اطالعيه شورای انقالب مبنی بر قطع صدور نفت به آمريکا 

از طريق  شخصاً 12  و هم زمان جيمی کارتر در ساعت   2را انتشار داد.

آمريکا اعالم کرد، ديروز دستور داده است خريد نفت از های  تلويزيون

انقالب در باره قطع نفت به آمريکا  قبالً در شورای   8ود.ايران فوری قطع ش

ايران از بانکهای آمريکائی بحث شده بود. حال های  و خارج کردن دارائی

نفت به آمريکا وتحريم آمريکا مبنی بر خريدن  همزمان اعالم شدن قطع 

ها  نفت از ايران وسيله آمريکا سئوال بر انگيز بود. که آيا چگونه آمريکائی

؟ و بويژه در مورد اعالم اند همطلع شده و پيش دستی کرد از تصميم ايران 

خارج کردن پولهای ايران از بانکهای آمريکائی و توقيف آن وسيله 

اين مسئله و پاسخ سئوال فوق در بخش جنگ در جبهه  آمريکا. به 

  اقتصادی باز خواهم گشت.

جمهور آمريکا  (، کارتر رئيس29نوامبر  24) 58آبان  12چهارشنبه 

  9ايران در آمريکا را صادر کرد.های  دستور توقيف دارائی

، پارلمان اروپا گروگان گيری و تصرف سفارت 58آبان  15جمعه 

آمريکا در تهران را توسط دانشجويان ايرانی محکوم کرد. چهار گروه 

عمده سياسی متفقاً از اينکه اقدام دانشجويان توسط آيت اهلل خمينی  

شود آن را نقض استثنائی حقوق بشری و بين المللی، اعالم  می نیپشتيبا

، کارتر که در اجالس فدراسيون 58آبان  15در همان روز يعنی   22کردند. 

بعنوان راهی  کرد ضمن محکوم کردن تروريست  می کار آمريکا صحبت

جهت حل و فصل مناقشات، اعالم داشت اقدام ايران يک عمل 

آمريکا  ايران را مسئول جان گروگانهای تروريستی است و دولت 

نوامبر  12) 58بهمن  22کارتر رئيس جمهور آمريکا، چهار شنبه  22دانست.

خارجی خود در کاخ  (، پس از مالقات با مشاوران ارتش و سياست 29

سفيد، اخطار شديد الحنی به ايران داد و برای اولين بار توسل به اقدام 

مبنی بر محاکمه  مينی تهديد خود نظامی در صورتيکه آيت اهلل خ

گروگانها را عملی سازد، مطرح ساخت و اعالم کرد در صورتی که بيش از 

  21مواجه خواهد شد. اين به آمريکا فشار آورد، با اقدام نظامی 

توقيف پولهای ايران در بانکهای آمريکا و تهديد نظامی آمريکا 

ها پرداخته خواهد واکنشهای جهانی در پی داشت که کمی ديرتر به آن

  شد.
 

 گيری روگانگبرای حل بحران  صدر بنیبرنامه 

به هر حال ، جنگی از طريق دانشجويان پيرو خط امام و عامالن و 

آمران پشت پرده گروگان گيری به ايران تحميل شده بود و دولت آمريکا، 

که بخشی از آن از نظرتان گذشت عليه ای  اقدامات گسترده دست به 

و سرانجام به جنگ تحميلی عراق عليه ايران و بيانيه اسارت بار  ايران زد
                                                           

و انقالب اسالمی ، شماره  1، ص 25998، شماره  58آبان  29اطالعات، شنبه    -6
 21، ص 225

  .2، ص 228، شماره  58آبان  11انقالب اسالمی سه شنبه  -2
  .1، ص 26222، شماره  58آبان  11اطالعات، سه شنبه   -8
  و ساير جرايد کشور. 2، ص 212، شماره  58آبان  14انقالب اسالمی پنجشنبه    -9

   4، ص  212، شماره  58آبان  16همان مدرک ، سه شنبه  -22
و روزنامه انقالب  1، ص 26222، شماره  58آبان  16اطالعات، سه شنبه  -22

 4ص  ، 212، شماره  58آبان  16شنبه اسالمی، سه 
 26229، شماره 58اطالعات، پنجشنبه اول آذر    -21
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  الجزاير منتهی شد. 

سرپرست وزارت خارجه و وزير اقتصاد و دارائی در  صدر بنیآقای 

 جهت حل مسئله گروگان گيری که آنرا بدرستی بالی جان ايران

و دانست و برای پيروزی در اين جنگ تحميل شده برنامه خود را در د  می

  جبهه سياسی و اقتصادی استوار ساخته بود.

حوادث در رابطه با بحران گروگان گيری و رابطه خصمانه ايران و 

پيوست   می آمريکا چنان سريع و غير مترقبه بود که هر روز وقايعی بوقوع

 تبديل ای  به يک بحران جهانی و منطقه و بحران گروگان گيری عمالً

 مواضع ايران حمايت ز کشورها از بعضی از . با وجوديکه بسياری اشد می

و محاکمه آنها به عنوان ها  نگهداشتن گروگان کردند، اما بدون استثناً می

چنين بحرانی نيز همه جانبه بهم  کردند. مقابله با  می جاسوس را محکوم

پيوسته ودر هم ادغام شده بود چنانکه اتخاذ عملی از يکطرف، تقابل 

از اينرو جداکردن مقابله با بحران به  اه داشت و عمل طرف ديگر را بهمر

دو جبهه سياسی و اقتصادی فقط به منظور بهتر به حيطه شناسائی در 

اال، جنگ، جنگ اقتصادی، سياسی،  آمدن آن رويداد عظيم است و 

  نظامی، فرهنگی، تاريخی و دينی، همه با هم بود.
 

  جنگ در جبهه سياسی 

ياسی در مرحله اول در جهت فشار وارد در جبهه س صدر بنیبرنامه 

تبليغات  کردن بر آمريکا از طريق بکارگيری امکانات مختلف ديپلماسی و 

حق طلبانه و بويژه با جلب نظر و بدست آوردن موافقت کشورهای غير 

وارد کردن آمريکا به  متعهد، کشورهای اسالمی و آفريقائی و اروپائی برای 

ان استوار بود و در مرحله دوم نشان دادن به حق ايرهای  قبول خواسته

ملت وسيله رژيم وابسته  مظلوميت ايران و از بين رفتن حقوق حقه 

مرداد سيا بر ملت ايران  18آمريکائی  -آمريکايی که با  کودتای انگليس 

راه حلهای مناسب در جهت  تحميل شده بود و سرانجام با پيدا کردن 

ه گذشته با همراهی و موافقت آقای تأمين منافع و حقوق از دست رفت

گروگانها بحران گروگان گيری  خمينی و تصويب شورای انقالب و آزادی 

  يافت. می خاتمه

همانطوريکه خاطر نشان شد وزير امور خارجه با تصويب شورای 

به دبير کل سازمان ملل، ای  موافقت آقای خمينی طی نامه انقالب و

ی مطرح کردن پيشنهاد عملی وبه حق تقاضای تشکيل شورای امنيت برا 

تقاضای  ايران و وارد کردن آمريکا به رها کردن رويه خصمانه و پذيرش 

حقه ملت ايران را خواستار شد و عالوه بر اقداماتی که در صفحات پيش 

خمينی مالقات  در قم با آقای  58آبان  15جمعه  صدر بنیگفته شد، آقای 

زمان ملل و آزادی زنان و سياه پوستان و در مورد مذاکره با مقامات سا

چنانچه سازمان »   گفت: کوتاه ای  گفتگو کرد و پس از مذاکره در مصاحبه

توانند به ايران  می ملل و مقامات آمريکا حقانيت ايران را قبول کنند،

  2«مسافرت کنند.
دستور آزادی زنان و  58آبان  16سپس آقای خمينی روز 

يستند را صادر کرد. متن دستور آقای سياهپوستانی که جاسوس ن
  شرح است: خمينی بدين 

و برادران و خواهران ها  جناب حجت االسالم موسوی خوئينی» 
دانشجوی محترم ساکن در مرکز جاسوسی آمريکا، مرکز توطئه و 

جاسوسی به اسم سفارت آمريکا و اشخاصی که بر ضد نهضت اسالمی ما  
تهديدات  سی بين المللی برخوردار نيستند، از احترام سيا اند هتوطئه نمود

و تبليغات دامنه دار دولت آمريکا بقدر پشيزی نزد ملت ما ارزش ندارد، نه 
واجد اهميت است،  تهديد نظامی او عاقالنه است و نه تهديد اقتصادی او 

                                                           

  212، شماره  58آبان  16، شنبه انقالب اسالمی   -2

همه دولتها چشم بسته به  کند میکارتر يک اشتباه دارد و آن که گمان 
برای خودش هم روشن  و اين اشتباه بزرگ بزودی  ندا هخدمت او ايستاد

خواهد شد و طليعه آن نيز مشهود است. ملت ايران بپاخواسته که نگذارد 
خود ادامه دهد و تا استرداد  اين النه جاسوسی در ايران به عمل ننگين 

محمد رضا پهلوی برای محاکمه و استرداد آنچه به يغما برده است اين النه 
بحال خود باقی خواهند ماند ليکن  ای  ن جاسوسان حرفهجاسوسی و اي

قائل است و سياه پوستان که ای  برای آنکه اسالم برای زنها حقوق ويژه
و شايد بطور الزام به  اند هآمريکا به سر برد در تحت فشار و ظلم  عمدتاً

ايران آمده باشند نسبت به آنان در صورتی که جاسوسی آنها ثابت نشده 
 يف دهيد.   باشد تخف

دانشجويان عزيز، سياه پوستان و زنانيکه جاسوسی آنها معلوم 
آنها را از ايران اخراج  نيست به وزارت امور خارجه تحويل دهيد که فوراً

نمايند. ملت شريف ايران اجازه آزادی بقيه را نمی دهد، لذا ديگران در  
 سالمبازداشت هستند تا دولت آمريکا به خواست ملت عمل کند وال

  عليکم. 
  58آبان  16 – 99ذی الحجه  16 

   1 «روح اهلل الموسوی الخمينی.
 

از آقای احمد خمينی در خواست » صدر بنیدر پی اين فرمان آقای 
ايران  کرد، به تهران بيايد تا کارمندان زن و سياه پوستانی که قرار است از 

  2«راهی فرمايند.تا وزارت خارجه هم خارج گردند، تحويل گرفته. آنها را
نفر زن و سياه   22  4دو روز متوالی سرانجام در طی اين اقدامات جمعاً

  پوست آمريکايی از قيد گروگان آزاد و راهی کشور خويش شدند.
اين عمل به عنوان، عمل انساندوستانه در سطح جهان نظرها را به 

اندر  از به سر عقل آمدن دستای  آنرا نشانهها  خود جلب کرد و بعضی
کاران گروگان گير تلقی کردند و اين اميد در آنها جوانه زد که سرانجام  

عنوان  بحران گروگان گيری به نفع ايران خاتمه پيدا خواهد کرد. اما با 
شدن محاکمه گروگانهای جاسوس از زبان آقای خمينی و مسابقه و 

رد. بدل ک ضرورت محاکمه جاسوسان آمريکائی شيرينی خبر را به تلخی 
سپس کوشش شد از طريق ديپلماسی توضيح داده شود، در صورتکيه به 

محاکمه صورت  در خواستهای به حق ايران توجه نشود، ممکن است که 
  بگيرد و بدينطريق از تندی مسئله کمی کاسته شد.

از طريق ديپلماسی و مخاطب قرار دادن ملتهای آمريکا،  صدر بنی
اصرار و  ای خود و توضيح مواضع ايران و آفريقا، اروپا، و عرب با پيامه

عملی و بحق ايران که از دبيرکل سازمان ملل هم های  تأکيد برخواسته
ديپلماتهای ايران  خواسته شده بود و با پخش اين پيامها در بين سفرا و 

 در سر تا سر جهان، مردم و دولتها را از آنچه بر سر ايران رفته است آگاه
  ساخت.  می

مانع درخواست ايران از تشکيل شورای ها  که آمريکائیبا وجودي

در  58آبان  14امنيت شدند، آقای خمينی در سخنرانی خود در تاريخ 

 غرب همين است که شما مالحظه»اعتراض به آمريکا و غرب گفت:  

می  برند نگه  می کنند و آن جانی مطلق را می کنيد که اينقدر جنايات می

کنند و به حرف يک ملت مظلوم گوش  می دارند و از او پشتيبانی

را  گذارند که شورای امنيت تشکيل شود. پولهای ايران  دهند و نمی نمی

  5«کنند. می کنند و توقيف می دزدان سر گردنه غارت
                                                           

 و ساير جرايد کشور 211، شماره 58آبان  12همان مدرک، يکشنبه    -1
 همان مدرک و ساير جرايد کشور   -2
 2، ص 26226، شماره  58آبان  18 اطالعات، دوشنبه   -4
، 22و صحيفه نور، ج   2، ص 212، شماره  58آبان  16انقالب اسالمی ، شنبه    -5

جمع نمايندگان مجلس خبرگان در تاريخ  سخنرانی آقای خمينی در  291ـ  294ص
  . 58آبان  14
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مانع تشکيل شورای امنيت شدند، ها  با وجودی که آمريکائی

ن دولتها و کوششهای همه جانبه و مختلف ايران، کم کم اثر خود را در بي

ملتهای مختلف آشکار کرد. بويژه بعد از تحريم اقتصادی ايران و توقيف  

کشورهای  کشور در بانکهای آمريکائی به وسيله دولت آمريکا، های  دارائی

عربی به خصوص از اين اقدام آمريکا به وحشت افتاده و به اين فکر 

ای  تجاوزکارانه افتادند که آمريکا دارای چنين سياستی استعمارگرانه و 

کوچک، سرمايه کشورهای های  است که هر گاه بخواهد حتی به بهانه

عرب، اقدام کارتر  وزيران اجالس اتحاديه   2اندازد. می ديگر را به خطر

ايران در بانکهای آمريکائی را مورد های  مبنی بر مسدود کردن سرمايه

نشان ساخت که از  عالوه بر اينکه خاطر دولت شوروی   1انتقاد قرار داد.

گروميگو وزير   2،کند میتشکيل شورای امنيت به تقاضای ايران جانبداری 

کشور گفت: شوروی اجازه دخالت نظامی آمريکا در ايران  امور خارجه آن 

  4 را نمی دهد.

در بعضی از کشورهای اسالمی و غير اسالمی تظاهراتی عليه 

ز تهديد آمريکا و توسل به اقدام اقدامات آمريکا به راه افتاد، بويژه بعد ا

و حمله مسلحانه   58،5بهمن  22مسئله گروگان گيری در نظامی برای حل  

را فرا گرفت  به خانه خدا، موج تظاهرات ضد آمريکائی سر تا سر پاکستان 

  6 و سفارت و مؤسسات آمريکائی در پاکستان به آتش کشيده شد.

تبر جهان پشتيبانی جنبش آزادی بخش مع 26،  58از سوم آذر 

و در همين تاريخ اولين   2خود را در قبال تهديدات آمريکا اعالم کردند.

نه ترديدی سفير الجزاير اظهار داشت: الجزاير در حمايت از ايران هيچگو 

   8به خود راه نمی دهد.
 

 پاسخ به رئيس مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ه رئيس مجمع عمومی ، در پاسخ ب58آذر 2در تاريخ  صدر بنیآقای 

  نويسد: می سازمان ملل ، به وی

آمريکا در ايران به اقرار صريح آيزنهاور رئيس جمهور وقت آن »...  

تحميل  کشور، کودتا کرد و رژيمی سخت خشن و بسيار فاسد به ملت ما 

کرد، و سازمان ملل هيچگاه لب به اعتراض نگشود. رفتار رژيم شاه سابق 

کننده آن سازمان  تلقی شد و سکوت مأيوس « داخلی امر»با مردم ايران 

ملت ما در چنگال بزرگترين خيانيکاران « جامعه بين الملل متمدن»و 

  زمان رها شد.

... پذيرفتن شاه سابق و بازتاب آن آيا سازمان ملل   آقای رئيس

متحد مايل است ملت ايران باور کند که در اين دنيا آمريکا حق مراجعه به 

تن کارمند مداخله گر خود دارد و ملت ايران حق  52برای  ان آن سازم

ثروتهايش  تعقيب کسی که به نوکری آمريکا رفته، فرزندان او را کشته و 

  را به غارت داده است را ندارد؟
دانيد که اگر سفارت ايران در آمريکا  می شما نيز چون ما آقای رئيس 

کرد ، مردم  می ر ايران رايک از هزار مداخله روزمره سفارت آمريکا د
                                                           

  . 1، ص22858، شماره  58آبان  16کيهان، دوشنبه    -2
  . 1، ص22858، شماره  58آبان  16کيهان، شنبه    -1
  .4همان مدرک ، ص    -2
  . 2، ص22862، شماره  58آبان  18کيهان، دوشنبه    -4
  و ساير جرايد کشور. 26229، شماره  58اطالعات، پنجشنبه اول آذر    -5
  .2، ص 215همان مدرک و انقالب اسالمی همان تاريخ، شماره    -6
و انقالب اسالمی همان  22، ص  26222ه ، شمار 58آذر  2اطالعات، شنبه    -2

  .4و2، ص 216تاريخ، شماره 
. عبدالکريم غريب 4و  2، ص  216، شماره  58آذر  2انقالب اسالمی، شنبه    -8

نماينده مجلس و عضو کميته مرکزی  اولين سفير الجزاير در ايران که در عين حال 
  جبهه آزادی بخش الجزاير است.

دادند آن سفارت را با خاک برابر کنند. و همين  می آمريکا بخود حق 
شدند   می تبليغاتی شب و روز به ستايش آمريکائيان مشغولهای  دستگاه

های  آفريدند که اين ملت تا کجا نگران استقالل و شخصيت می و شگفتی
متحد نيز بر  زمان ملل خويش است. و ترديد ندارم که شورای امنيت سا

  ضد اين اقدام قطعنامه صادر نمی کرد...
... مسئله به هيچ رو پيچيده نيست و حل آن نه محتاج   آقای رئيس 

جنگ اقتصادی و نيازمند قشون کشی است. رسيدگی يکجا به مسئله 
گرداندن شاه و کارمندان سفارت آمريکا به سادگی امکان  مجرميت و باز 
 وقتی دولت آمريکا برای حل اين مسئله ساده آماده جنگ پذير است. آيا

کارمند  52ما حق نداريم مطمئن بشويم، جنگ برای نجات  شود،  می
  نيست، برای تحميل رژيم خفقان و فساد و خيانت به کشور ماست؟

توانيد به دولت آمريکا بقبوالنيد که شاه  می ... آيا شما  آقای رئيس
ن فرق را دارد که خيانتش بر ضد تماميت سابق با يک جانی عادی اي

آينده او است و در شأن يک دولت نيست که در جانبداری از او  بشريت و 
با ملتی بجنگد؟ کليد مشکل در قبوالندن اين حقيقت است ملت ايران 

  9 .«کند میبه انجام اين مهم دعوت  شما را 
ريکا را گويند چرا رابطه با آم می وی سپس در پاسخ به کسانی که

  نويسد: می 58قطع نمی کنيد و تهديد شدن به جنگ در چهارم آذر 
 اين روزها در همه جا صحبت از جدی بودن تهديد آمريکا به جنگ» 

گويند اخطار  می کنند. سفرا و نمايندگان کشورهای مختلف به ما می
 آمريکا را جدی بايد گرفت. مگر جنگ چيست که ما را بدان تهديد 

 مريکا سالهاست با مردم ما در حال جنگ است و آنچهکنند؟ آ می
  گذرد، مرحله ايی بحرانی از همين جنگ است.  می

روابط سياسی با دولت آمريکا نه تنها قطع شده است بلکه خصمانه 
برد که ايران را  می نيز شده است. آمريکا تمام کوشش خويش را بکار

  .کند میتحريک منزوی گرداند و در همه جا بر ضد ما توطئه و  
گذرا بگوييم که بعضی از روی علم و بعضی از روی نادانی و برای 

رابطه  قطع  آنکه کاری کرده باشند، هنوز به فغانند که چرا با آمريکا رسماً
 قطع رابطه کردن با آمريکا فرصت ديگری شود؟ رسماً سياسی نمی

بهانه اش نيز  بکنند و ای  دهد که ضد دولت ايران اقدامات همه جانبه می
پذيرد  می يعنی کند میقطع رابطه  اين است که وقتی دولت ايران رسماً

دولت ايران نخستين  که آمريکائيان سفارت در دست اوست و بنا بر اين 
دولتی در جهان است که به کشوری اجازه داده است سفارتخانه داشته 

صرف کرده و سفارت را ت باشد و بعد بر خالف سنت و حقوق بين الملل آن 
کارمندان آنرا توقيف نموده است. در جهان انقالب بسيار شده است اما 

  22«است... نکرده هيچ دولت انقالبی چنين کاری 
 

 تسليم شدن به خواست ايران

با اوجگيری و به حالت انفجاری در آمدن روابط ايران و آمريکا و 

ش کشيده فراگرفتن موج تظاهرات ضد آمريکايی در پاکستان و به آت

شدن سفارت آمريکا در اسالم آباد، ضياء الحق رئيس جمهور پاکستان در  

متذکر شد  به شورای امنيت سازمان ملل متحد ای  طی نامه 58آذر  4

پاکستان نمی تواند در برابر احتمال کاربرد زور از جانب آمريکا عليه ايران 

مبنی بر تشکيل  ايران بی تفاوت بماند وی اضافه کرده است که از تصميم 

  22 اجالس فوری شورای امنيت حمايت همه جانبه خواهد کرد.

                                                           

، سرمقاله و صد مقاله از 216، شماره  58آذر  2يکشنبه  انقالب اسالمی،   -9
برای اطالع از متن کامل آن به  و  91ـ  96ابوالحسن بنی صدر، جلد دوم، ص 

  مدارک فوق مراجعه کنيد.
 سرمقاله تهديد به جنگ 212، شماره 58آذر  4انقالب اسالمی، يکشنبه    -22
وانقالب اسالمی، شماره  2ص ، 22865، شماره  58آذر  4کيهان، يکشنبه    -22

  . 1و  2، ص 218
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ديگر به شورای امنيت ای  عالوه بر آن وزير خارجه پاکستان طی نامه

خاور  اطالع داده است که تهديدهای آمريکا نسبت به ايران، صلح را در 

  2 ميانه به خطر انداخته است.

ان، در تهران و نيويورک و با تشديد فعاليتهای ديپلماتيک اير

حمايت بعضی از کشورها ازموضع ايران، دبير کل سازمان ملل متحد در 

( برای رسيدگی به بحران ايران و آمريکا 29نوامبر  15) 58چهارم آذر  

سازمان  منشور  99تقاضای تشکيل جلسه شورای امنيت بر اساس اصل 

و آمريکا صلح و ثبات کرد. بعقيده والدهايم بحران روابط ايران   1ملل

برای تشکيل  . تقاضای والدهايم کند میخاورميانه بلکه عالم را تهديد 

   2 جلسه شورای امنيت بدنبال تقاضای قبلی ايران صورت گرفته است.

به ايران اطالع داده شد  29نوامبر  15برابر 58آذر  4در همان روز 

 تشکيل است  که فردا جلسه شورای امنيت که خالصه آن به شرح زير

به شورای امنيت توضيح داد که ما ای  در نامه صدر بنیشود. آقای  می

  خواستيم  می شورای امنيت را برای چه

خواستيم از فرصت تشکيل شورای امنيت حقايق زير را  می ما»...  

  برای افکارعمومی مردم آمريکا و همه جهان روشن بگردانيم:

ه سابق و رژيم او... اما مردم دنيا شرح خيانت و جنايت و فساد شا -2 

جمع آوری  از واقعيت وضع ايران نا آگاهند. ناچار مدارک کافی در اين باره 

  و آماده کرده ايم در شورای امنيت ارائه کنيم....
پس از اثبات خيانت و جنايت وفساد شاه سابق، ما به استناد  -1 

ضای استرداد شاه رويه و سنت ديرين همه ملتهای روی کره زمين، تقا
  از جامعه بين المللی را داريم... سابق 

شرح چگونگی حکومت دولت آمريکا بر ايران و توضيح اين امر  -2 

يکی از  که چسان سفارت سابق آمريکا به مرکز واقعی حکومت بر ايران و 

مراکز جاسوسی آمريکا در منطقه بدل شده بود. قراردادها اقارير و 

اسنادی  يکا در فساد بی نظير دوران شاه سابق، مشارکت مقامات آمر

  .اند ههستند که برای ارائه به شورای امنيت جمع آوری شد

... با آنکه ما هيچ وسيله تبليغاتی نداريم و همه وسايل در دست -4 

قدرتهای سلطه گر است ، بدان علت که حق با ماست، برای جلوگيری از 

در اين کوشش  .يد با تمام قوا عمل کنيمبروز و طغيان اين گونه تمايالت با 

آمريکا و  نه تنها قصدمان حفظ حقوق تمام مستضعفانی است که در خود 

برند، جلوگيری از رشد تمايل به  می سراسر جهان از نژاد پرستی رنج

تمامی بشريت  جنگ و طغيان اين تمايل و نتايج مصيبت بار آن برای 

  است.
ير بر ايجاد نفرت شديد و برانگيختن تبليغات دولت آمريکا، دا -5 

تمايل به جنگ خطری جدی برای همه بشريت است. امروز در  آمريکا 
 اند هکنند. توطئه گران در همه جهان پراکند می همه جا صحبت از جنگ 

فشار  چه دليل دارد که توطئه انجام نگيرد و مهار از دست نرود و زير 
های  به راه نيفتد و ماشينتمايل جنگ طلبی، ماشين جنگی آمريکا 

  نکند؟  جنگی ديگر را به کار نياندازد و جهان را به جهنم سوزان تبديل 

در صورتی که شورای امنيت با يک هفته تأخير تشکيل شود ما برای 
                                                           

، سرمقاله اجالس شورای 218، شماره  58آذر  5انقالب اسالمی، دوشنبه    -2
  امنيت.

منشور سازمان ملل به دبيرکل اجازه می دهد، هرگاه وضع را تهديد  99اصل    -1
 را به تشکيل جلسه دعوت آميز برای صلح جهانی تشخيص دهد، شورای امنيت 
( فقط يکباراستفاده 29) 58کند. از اين ماده در تاريخ سازمان ملل متحد تا سال 

، دبيرکل وقت داگ هامر شولد به 2962بود که در ژوئيه  شده است و آن هنگامی 
مناسبت بروز اغتشاشات در کنگوی سابق بلژيک، پس از اعالم استقالل اين 

  .کشور، شورای امنيت را به تشکيل جلسه دعوت کرد 
  و ساير جرايد کشور. 2، ص22866، شماره  58آذر  5کيهان، دوشنبه    -2

  4 «توضيح حقايق باال در جلسات آن شرکت خواهيم کرد.

 بعد از در خواست تأخير جلسه شورای امنيت برای اينکه آقای

بتواند در آن شرکت کند آقای دکتر حسن حبيبی سخنگوی  صدر بنی

در جمع خبرنگاران  58آذر  5انقالب در پايان جلسه دوشنبه  شورای 

هنوز مشخص »به آمريکا گفت:  صدر بنیداخلی و خارجی در مورد سفر 

آقای علی   5«نيست که ايشان چه زمانی به اين سفر خواهد رفت. 

به آمريکا به  صدر بنیت به خبرنگاران گفت سفر اکبرمعين فر وزير نف

  6تعويق افتاده است. 

آقای صادق قطب زاده، ديگر عضو شورای انقالب در مورد سفر 

ما خودمان خواهان حضور در »به آمريکا به خبرنگاران گفت:  صدر بنی

شورای امنيت هستيم و خودمان از آنها خواسته ايم تا به خاطر تهديد  

ا که صلح بين المللی را به خطر انداخته است، جلسه نظامی آمريک

تشکيل شود. اما طبق گزارشهايی که به ما رسيده است، رئيس شورای  

هنوز  امنيت خواهان جلسه شورای امنيت شده و اين در حالی است که ما 

و لذا آقای   2موضع خود را روشن نکرده ايم و با ما مذاکره نشده است

به تعويق  مان خواست تا سفر خود را يک هفته از رئيس ساز صدر بنی

ينده در جلسه شورای آاگر اين خواست ما اجابت شود، ما هفته   8 بيندازد.

  9«.گوئيم می امنيت حاضر شده و نظرات خود را

در جلسات علنی و غير علنی شورای امنيت بحثهای مختلفی در 

ان روابط ايران و بحر»گرفت و والدهايم دبيرکل سازمان ملل اعالم کرد: 

آمريکا از نظر بين المللی از زمان بحران موشکی کوبا تا به حال بی سابقه  

  22 «است.

( در سازمان ملل اعالم شد 29نوامبر  14) 58آذر  6روز سه شنبه 

به درخواست ايران تشکيل جلسه شورای امنيت تا روز شنبه به تأخير 

ان و نيويورک سرانجام کارتر و با فعاليتهای شبانه روزی در تهر  22افتاد. 

 تشکيل شورای امنيت تسليم خواست ايران شدند و يک روز قبل از 
شورای امنيت به ايران اطالع داده شد تا در آن شرکت کند و آقای 

مشخص کرد که  در نامه مشروح خود به اجالس شورای امنيت  صدر بنی

سه يک هفته به خواهد به شورای امنيت بيايد و در صورتيکه جل می چرا

  خواست نيز موافقت شد. . با اين کند میتأخير افتد وی در آن شرکت 

، آقايان سالمتيان و سنجابی و منصور صدر بنیبنا به گزارش آقای 

فرهنگ با دبير کل سازمان ملل وارد گفتگو شده و به دبير کل پيشنهاد 
                                                           

، اجالس شورای امنيت و 218، شماره  58آذر  5انقالب اسالمی، دو شنبه    -4
و برای اطالع کامل از توضيح   222ـ  222کتاب صد مقاله، از ابوالحسن بنی صدر، ص 

  ک فوق مراجعه کنيد.تقاضای در خواست تأخير شورای امنيت به مدار
  .22، ص 26222، شماره  58آذر  6اطالعات، سه شنبه    -5
 همان مدرک   -6
با ما مذاکره نشده است، منظور در مورد تعيين وقت تشکيل جلسه شورای    -2

شورای امنيت متذکر شده  امنيت است که آقای بنی صدر در نامه خود به اجالس 
که فردا جلسه  اند هسه سری اطالع داداست که يک روز پيش از تشکيل جل

  تاريخ تشکيل شورای امنيت مشورت نشده است. تشکيل می شود و با ما در مورد 
پس از اطالع به ايران که ميتواند در جلسه شورای امنيت شرکت کند، در    -8

که با اين ضرب االجل  شورای انقالب روی اين مسئله بحث شد و نتيجه گرفته شد 
امکان آمادگی کامل برای شرکت ما، در شورای امنيت وجود ندارد و اين  يک روزه،

بدون مشورت و توافق ما در آن جلسه  شرکت کنيم  وهن به دولت ايران است که 
لذا ما درخواست به تأخير انداختن آن را می کنيم و پس از توافق در آن شرکت 

  خواهيم کرد. 
  .22، ص 26222ره ، شما 58آذر  6اطالعات، سه شنبه    -9

  .2، ص22862، شماره  58آذر  6کيهان، سه شنبه    -22
و انقالب اسالمی همان تاريخ،  22868، شماره  58آذر  2کيهان، چهارشنبه    -22

  . 222شماره 
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ق بشر در الف. يک کمسيون بين المللی به تجاوزات به حقو»  می کنند: 

ب. آمريکا مانعی در راه رسيدگی به   رژيم شاه رسيدگی خواهد کرد.

دادخواست دولت ايران در باره اموالی که شاه سابق و سران رژيم او بطور 

، بوجود نخواهد آورد. اند هو به آمريکا منتقل کرد غير قانونی تحصيل کرده 

کرديم بجای  می و ما پيشنهاد  شود. می ج. شاه سابق از آمريکا اخراج

آمريکا اصل قابل   اخراج شاه، آمريکا با اين پيشنهاد موافقت کند:

  2 «پذيرد. می رسيدگی بودن جرائم شاه و نتايج قهری آن را

گويد: با اين مواد توافق حاصل شد و شورای انقالب هم  می صدر بنی

موافقت کرد که ما از شورای امنيت تقاضای جلسه بکنيم که سرانجام 

قاضای ما تصويب شد و قرار شد من بروم به شورای امنيت و آن توافقها ت 

   1 تصويب بشود.

  آمد. می و اينها موفقيت بزرگی برای ايران به حساب
( در 29)اول دسامبر  58آذر  22شنبه  صدر بنیقرار شد که آقای 

آن  در حاليکه تمام اين امور با جزئيات   2جلسه شورای امنيت شرکت کند.
مشورت و موافقت آقای خمينی و تصويب شورای انقالب انجام گرفته و  با

نوامبر(  22)   58آذر  8برنامه تنظيم شده بود که روز پنجشنبه بعد از ظهر 
ابتدا آقای خمينی دو روز قبل از   4به نيويورک پرواز کند. صدر بنیآقای 

  اعالم کرد:  58آذر  6عزيمت به نيويورک در پيامی به تاريخ 
اين روزها زمزمه آن است که شورای امنيت برای رسيدگی به امر » 

گروگانها که نزد ملت ما جاسوسی آنها ثابت است تشکيل بشود. آقای 
که شورای امنيت فقط  اند هکارتر پس از مانور نظامی و سياسی راضی شد 

دانند که   می برای رسيدگی به اين امر تشکيل شود. غافل از آنکه ملت ما
که تحت نفوذ مستقيم آمريکا تشکيل شود، از ای  شورايی يا محکمههر 

مورد استقبال  اول رأی آن ديکته شده است و محکوميت ملت مظلوم ما 
آنان است. ملت ما با شورای امنيت فرمايشی که از اول تکليف آن معلوم 

جاسوسان در مرکز  شده موافق نيست. رسيدگی به امر شاه مخلوع و امر 
جز ايران امکان ندارد زيرا عالئم و شواهد جرم در ايران است و جاسوسی 

  5«قابل انتقال به غير ايران نيست...
آقای خمينی مثل کسيکه چشم و گوش خود را نسبت به فعاليتها و 
حمايت کشورهای مختلف در سازمان ملل از در خواست ايران و آنچه 

وی از تشکيل  گذشته بسته باشد و حتی بدون توجه به توافق خود 
قرار  شورای امنيت، در اين پيام کارتر و شورای امنيت را يکجا مورد حمله 

  داد.
در پايان جلسه شورای انقالب، آقای حبيبی  58آذر  6سه شنبه 

وزير خارجه در جلسه  صدر بنیسخنگوی شورا در مورد شرکت آقای 
ای به محض تشکيل جلسه شور صدر بنیآقای »   شورای امنيت گفت: 

امنيت، برای شرکت در آن جلسه عزيمت خواهند کرد و زمانی که اين 
  6 «کنند. می در آن شرکت صدر بنیآقای  جلسه تشکيل شود 

وزير  صدر بنیخبرگزاريها نيز در سازمان ملل گزارش دادند که آقای 
خواهد  شرکت  29خارجه ايران در جلسه شورای امنيت اول دسامبر 

  2کرد.
 22) 58آذر  8پنجشنبه  صدر بنیظيمی قرار بود آقای طبق برنامه تن

                                                           

  .252خيانت به اميد، از ابوالحسن بنی صدر، ص    -2
  .112ـ  112درس تجربه، از ابوالحسن بنی صدر،    -1
  ان مدرک.هم   -2
  همان مدرک.   -4
 22و صحيفه نور ج  2، ص  222، شماره  58آذر  2انقالب اسالمی، چهارشنبه    -5

  و ساير جرايد کشور. 142ص 
  . 22و  2، ص  222، شماره  58آذر  2انقالب اسالمی، چهار شنبه    -6
  و کيهان همان تاريخ. 26224، شماره  58آذر  2اطالعات، چهارشنبه    -2

بعد  1اخبار ( تهران را به مقصد نيويورک ترک کند. ناگهان در 29نوامبر 
ازظهر راديو اطالعيه آقای خمينی مبنی بر اينکه هيچ کس حق ندارد از 

خوانده شد و همه  ناحيه ايران در جلسه شورای امنيت شرکت کند، 
  د.را پنبه کرها  رشته

کشورهای غير متعهد که با زحمات فراوان آماده پشتيبانی از ايران 
داد و  شده بودند را بی تفاوت گرداند و اروپا را بطرف حمايت آمريکا سوق 

بلوک شرق نيز ناچار گروگان گيری را تقبيح کردند. در نزد افکار عمومی 
ی جلسه شورا و دولتهای جهان، ايران کشوری شد که خودش تقاضای 

توضيح بدهد چرا انصراف  و آقای خمينی بدون اينکه اقالً کند میامنيت 
. و کند میجلسه ممنوع  پيدا کرده است، وزير خارجه اش را از شرکت در 

بدينسان ايران را در سطح کشورهای جهان بطرف انزوای سياسی سوق 
ی تصميم خودش احترام و ارزش داد و بدنيا نشان داد کسيکه برای وزراء و 

قائل نيست، جز با زبان زور نمی شود با وی طرف شد و اين است که پی 
  بيانه الجزاير شد. آمد آن جنگ تحميلی و امضاء 

 
  ماجرای پشت پرده

چند روز مانده به تشکيل شورای امنيت، راديو و تلويزيون که انگار 
خود سياسيت مستقلی داشت سخت بکار تحريک مشغول بود. در 

شديد و پی در پی به شورای امنيت و به های  ود حملهخهای  برنامه 
بنا  کرد و  می هستندها  دبيرکل سازمان ملل که اينها آلت دست آمريکائی

 9و يک کلمه نگفت، که قرار است روز جمعه )»صدر بنیبه گفته آقای 
اين  کشورغير متعهد تشکيل جلسه دهند و يک نفر از جانب  84آذر( 

امنيت شرکت کند و به ما اطمينان داده شده  کشورها در جلسه شورای
   8 «.کند میران را تأمين بود که رأی شورا نظر اي

شب  22به شورای امنيت و دبيرکل سازمان تا ساعت ها  حمله
آذر ادامه يافت و از آن ساعت تا روز تشکيل جلسه شورای  8چهارشنبه 

ر ذم اين سازمان دای  قطع شد و راديو و تلويزيون کلمهها  امنيت، حمله 
  نگفت. 

به هر حال بعد از خوانده شدن اعالميه تحريم رفتن به شورای 
حضور  شورای انقالب را در  صدر بنیامنيت، در همان روز چهارشنبه آقای 

  آقای خمينی به جلسه فوری دعوت کرد.
همه اعضاء شورای انقالب با هلی کوپتر به قم رفتند. بعد از بازگشت 

پرسيدم نتيجه کار چه شد؟ وی قريب به اين  صدر بنیی از قم از آقا
خودش تنها  مضمون گفت وقتی ما به قم رفتيم آقای قطب زاده که قبالً 

  رفته بود، آنجا نشسته بود.
قبالً قرار بود که همگی اعضای شورای انقالب به کار آقای خمينی 

ی اعتراض کنيم اما کسی لب از سخن نگشود. من در اعتراض به آقا
کنيد و بعد بدون مشورت و حتی  می خمينی گفتم، شما خود موافقت 

  دهيد. می بدون بيان علت انصراف، اعالميه تحريم
رسيده اين آمريکاست های  آقای خمينی گفت، طبق اطالعات و خبر

که موفق شده شورای امنيت را تشکيل دهد و تشکيل شورای امنيت 
ای  حضور وزير خارجه ايران قطعنامهموفقيتی برای آمريکا است. و اگر با  

شما خيلی  ، هم برای ما و هم برای شخصيت شد می عليه ايران تصويب 
، شما شد می . در جواب گفتم، وقتی داشت همه چيز درست شد می بد 

داده ايد. اين  را بدون مشورت بر اساس  خبر مجعول ای  چنين اعالميه
ت اينها از راديو و تلويزيون وی گف  9را کی به شما داده است؟ها  خبر

                                                           

و برای  ، سرمقاله چرا استعفاء 222، شماره  58آذر  22انقالب اسالمی، شنبه    -8
  اطالع از علل استعفای آقای بنی صدر به مدرک فوق مراجعه کنيد.

می دانستند که  پس اينها )يعنی آمريکايها( قبالً»آقای بنی صدر می گويد:    -9
اين کار را خواهيد کرد،  دانستند که  گفته بودند نماينده ايران نخواهد آمد، آنها می
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پس از ام  داده منتشر شده و آقای قطب زاده هم گفت که خبرها را من 
بازگشت از قم در فرودگاه مهرآباد در پاويون دولتی جلسه کرديم و من به 

آش را پخته است،  شورای انقالب گفتم حاال که آقای قطب زاده اين 
نيد تا مسئله را حل کند و من کنم، خودش را وزير خارجه بک می پيشنهاد

و آن دارودسته برای  بالفاصله استعفاء دادم و آنها بويژه آقای بهشتی 
پذيرفتند و با تصويب  اينکه از دست وی از تلويزيون آسوده گردند، فوراً

  خارجه شد.  شورای انقالب آقای قطب زاده وزير امور 
تحقيق در  رهبر کشور حق ندارد که تنها به اتکاء خبری بدون

صحت و سقم آن خبر دست به عمل بزند و با حيثيت ديگران بازی بکند و 
 تنها از ديکتاتوران فقيه برها  سپس طلبکار هم بشود. اينگونه عمل 

  آيد. می
چگونه است، کسی که هم رهبر است و هم مرجع تقليد و مرجع 
 روحانی، بدون تحقيق و بدون پرس و جو، بر اساس خبری مجعول دست

به چنين خطايی بزند. البته به زعم اينجانب او اينقدرها هم ساده و خوش  
اين  باور نبود، بدنبال ذهنيات خود و کوبيدن ميخ خودش بود و حتی در 

مورد اولين بار نبود که زير قول و قرار خودش ميزد دفعه قبل هم  ديديد 
با شورای  سفر هيئت آمريکائی که برای مذاکره ای  که با صدور اعالميه

انقالب که شورای انقالب آنرا تصويب کرد و وزارت خارجه هم اطالعيه 
وزارت امور خارجه  داده بود را، تحريم کرد و بدينسان شورای انقالب و 

  2 خودش را سکه يک پول کرد.
ولی دريغ و درد از حسادت و چشم ديدن ديگران را نداشتن، بويژه 

مصدق:  ، که بقول مرحوم دکتر محمد نزد غالب روشنفکران و سياسيون ما
 اين رويه سياسی رجال ايران است که اگر خودشان موفق نشدند سعی»

شکست   اند ههم که خود طرفدار آن بودای  کنند که عقيده و ايده می
  1 «بخورد و بهمراهی نيک نامی آنان مدفون گردد.

 قبالً توضيح داده شد که مسئله گروگان گيری، کشور را درگير

مسئوليت  صدر بنیجنگی ناخواسته و همه جانبه کرد و بعد از اينکه آقای 

امور خارجه و وزارت اقتصاد و دارائی را از جانب شورای انقالب و آقای  

برنامه خود  خمينی بعهده گرفت، برای پيروزی در اين جنگ خانمان سوز، 

ت را در دو جبهه سياسی و اقتصادی متمرکز ساخت. در بخشی که گذش

خارجه، از نظرتان  قسمت سياسی آن تا استعفايش از سرپرستی وزارت 

  گذشت و اينک وقت آنست که به جبهه اقتصادی آن بپردازم.
 

  جنگ در جبهه اقتصادی  

به زعم خود، تمام هم و غمش را به بريدن از  صدر بنیآقای 

های  وابستگيهای اقتصادی متمرکز کرد و معتقد بود، بدون قطع ريشه

وابستگی اقتصادی، امکان استقالل و زيست در آزادی برای کشور ميسر  

فرصت   نيست. حال که نا خواسته درگير جنگ اقتصادی هم شده بوديم،

وابستگی اقتصادی مغتنم شمرده و از هر های  را برای خشکاندن ريشه

  کرد. می آمد نهايت استفاده را می فرصتی که بدست

با آمريکا و فصول پنجم و  2959غو قرارداد لهای  وی ابتدا، تصويبنامه

دولت موقت  روسيه را که به تصويب هيئت وزيران  2912ششم عهدنامه 

جمهوری اسالمی رسيده بود، به شورای انقالب آورده وبه اتفاق آراء به 

                                                                                             

و  285 از کجا می دانستند، نمی دانم؟!!!  درس تجربه، از ابوالحسن بنی صدر، ص
  مراجعه کنيد. 112ـ  112و  285ـ   286برای اطالع بيشتر به ص 

 .نگاه کنيد به همين کتاب، بخش بر هم زدن سفر هيئت آمريکائی   -2
، ص 2265به قلم دکتر محمد مصدق، چاپ اول  خاطرات و تألمات مصدق،   -1

برای نشان دادن « بيرمنگام پست»  . مصدق اين مطلب را از روزنامه انگليسی 125
دست به کاری زده  اشخاصی که در ابتدا با سياست وی موافق بودند ولی عمالً

  همان سياست گرديد.، عنوان کرده است. بودند که منجر به شکست 

نوامبر  9) 58آبان  28  گفته شد که در  قبالً  2تصويب شورای انقالب رساند.

ه دولت آمريکا از فروش هر گونه ابزار نظامی و ( دستور داده شد ک29

نوامبر( به 22آبان ) 11کند و در  اسلحه و قطعات يدکی به ايران خودداری 

آبان  12دستور جيمی کارتر واردات  نفت از ايران ممنوع شد. ودر تاريخ 

دارائيهای ايران را در بانکهای آمريکايی توقيف  ( آمريکا 29نوامبر  24) 58

  کرد.

نوامبر( تصميم به قطع نفت به  22آبان ) 11ورای انقالب در جلسه ش

خريد نفت  آمريکا گرفت. و همزمان در همان تاريخ، آمريکا اعالم کرد که 

از ايران را تحريم کرده است. اين همزمانی اعالم تحريم نفت توسط ايران 

کا از که چطور آمري اخت اند هو آمريکا، در آن دوران سر و صداهايی به را

تصميم ايران در مورد نفروختن نفت به آمريکا مطلع شده است و کارتر 

  تحريم کرده است. پيشدستی کرده و خريد نفت از ايران را 

آقای مهندس علی اکبرمعين فر وزير نفت در آن موقع در توضيحی 

چرا »...  اعالم کرد ای  در اين رابطه به روزنامه انقالب اسالمی طی نامه

با تصميمی که شورای انقالب اتخاذ کرده و آقای کارتر هم همزمان 

است.  سخنرانی کرده و خريد نفت ايران را برای آمريکا تحريم کرده 

ممکن است علت اين باشد که آقای کارتر با جوی که در ايران موجود 

و   کند میدانسته است که ايران اقدام به قطع نفت  می است مسلم

  4 «بيفتد که عقب نماند...خواسته به اصطالح جلو 

برد، کمتر  می نظريه اينکه در آن روزها کشور در جو بحرانی بسر

مندرج در  و مطالب ها  افتاد مسئولين امر با دقت به مصاحبه می اتفاق

جرايد کشور توجه کنند. به احتمال قريب به يقين مسئله تحريم نفت و 

مصاحبه دکتر  از جانب  بيرون کشيدن ذخاير ارزی از بانکهای آمريکايی،

محمد جواد باهنر به شرحی که بعد از توقيف ارزهای ايران در بانکهای 

  است. آمريکايی خواهد آمد، به بيرون درز پيدا کرده 
                                                           

به ها . اصل تصويب نامه1، ص 226، شماره  58آبان  12می، يکشنبه انقالب اسال  -2
  قرار زير است:

  شورای محترم انقالب اسالمی
اليحه قانونی لغو قانون مربوط به اجرای موافقتنامه همکاری بين ايران و اياالت 

به تأييد هيئت وزيران دولت موقت  21/8/58آمريکا که در جلسه مورخ   متحده
اسالمی به پيوست  می رسيده است، برای تصويب شورای انقالب جمهوری اسال

  از طرف نخست وزير        ارسال می گردد./ ب
 باتفاق آراء تصويب شد

  وزير اقتصاد و دارائی و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
  2258آبان  29ابوالحسن بنی صدر 

ه همکاری بين ايران و اياالت متحده اليحه قانونی لغو مربوط به اجرای موافقت نام
قانون مربوط به اجرای موافقتنامه همکاری بين ايران و اياالت   آمريکا ماده واحده:

اجازه داده  ( لغو و به دولت 2959مارس  5) 2222اسفند  24متحده آمريکا مورخ 
موافقتنامه به دولت آمريکا اعالم  6می شود که مراتب فسخ را که مطابق ماده 

 از طرف نخست وزير   وزير امور خارجه      مايند. / بن
  شورای محترم انقالب اسالمی 

اليحه قانونی فسخ فصول پنجم و ششم عهد نامه مودت ما بين ايران و روسيه که 
موقت جمهوری اسالمی  به تأييد هيئت وزيران دولت  21/8/58در جلسه مورخ 

 وست ارسال می گردد./ برسيده است برای تصويب شورای انقالب به پي
 باتفاق آراء تصويب شد

 وزير امور اقتصاد و دارائی و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
  2258آبان  29ابوالحسن بنی صدر 

فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت بين ايران و روسيه منعقده در   ماده واحد:
ميالدی فسخ و به   2912فوريه  16هجری مطابق با  2199مسکو مورخ هشتم اوت 

دولت اجازه داده می شود که بال موضوع بودن و فسخ فصول فوق الذکر عهدنامه 
 وزير امور خارجه    از طرف نخست وزير        را اعالم دارد./ ب
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 ارزیهای  اعالم خارج کردن سپرده

وزير اقتصاد و دارائی و سرپرست وزارت خارجه  صدر بنیآقای 

( در يک کنفرانس 29نوامبر 24) 58آبان  12چهارشنبه بعد ازظهر 

مطبوعاتی و راديو تلويزيونی که در وزارت خارجه تشکيل شده بود  

  شرکت کرد و به سئواالت خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد.

اعالم کرد دولت ايران تصميم گرفته است کليه  صدر بنیآقای » 

وی  ذخيره ارزی خود را از بانکهای آمريکايی خارج کند.های  سپرده

گفت، در اين مورد هيچگونه نگرانی از جهت مسدود شدن اين حسابها  

ها  توسط دولت ايالت متحده آمريکا وجود ندارد زيرا بيشتر اين سپرده 

 21باشد. ايران نزديک به  می در شعبات بانکهای آمريکايی در اروپا

ترين بيش ميليارد دالر سپرده ارزی در بانکهای اروپائی آمريکايی دارد که 

به  چيس مانهاتان بانک متعلق مبلغ آن در بانکهای آمريکائی و مخصوصاً

مخلوع نيز يکی از  باشد، الزم به يادآوری است که شاه  می راکفلر است

ياد آوری کرد که اين پولها در  صدر بنیباشد.  می سهامداران اين بانک

ای  نهاسالمی روابط دوستا بانکهايی سپرده خواهد شد که با جمهوری 

  2 «دارند.

  قسمت زير را روزنامه انقالب اسالمی گزارش کرده است.

خبرنگاری پرسيد: در برابر تحريم نفت توسط دولت آمريکا و » 

 احتمال محاصره اقتصادی چه تدابيری را در نظر گرفته ايد؟

، چون کند میجواب داد: نخريدن نفت ما را ناراحت ن صدر بنی

و ما خيلی هم اصرار به فروختن زياد نفت  خرند می ديگران هستند که

ملت ما آماده است و  نداريم و ديگر اينکه راجع به محاصره اقتصادی، 

ارزی ما  . و خود ما هم دست به يک اقدام زديم و آنهم منابع کند میتحمل 

خواهند با ما کار  می بود به بانکهای کشورهائی که با ما تفاهم دارند و

  کنند.

آمريکايی پرسيد: قراردادهای نظامی با آمريکا چه يک خبرنگار 

 خواهد شد و در لغو آن قراردادها چه کسی نفع خواهد برد؟
گفت: ما از آمريکا طلبکار هستيم و مقروض او نيستيم.  صدر بنی

بسياری پولها داديم و بسياری جنسها نگرفتيم و آن چيزهائيکه گرفتيم 
عمومی دنيا خواهيم گذاشت تا  را در مورد خودش در معرض افکار آنها 

 خصوصاً و  اند هچه به ما داد اند هدنيا بداند که اينها بابت نفتی که از ما گرفت
خواهند او را  می و اند هکنيم، علت اينکه شاه را به آمريکا برد می ما ذکر

سلطه آمريکا بر ايران  ساله  15آنجا نگهدارند برای همين است که تاريخ 
ديگری هم از اين کار ندارند و طبق اطالعی که به ما  فاش نشود و قصد

ها  منافع داريم بنا بر اين آمريکايی ميليارد  52ما در آمريکا قريب  اند هداد
هم ما امکانات مادی داريم و ها  بدهکارند. برای گرفتن آن بدهی فعالً

  1«افکار عمومی مردم دنياست. امکانات معنوی ما هم همان 
در مورد خارج  صدر بنین گذشت مطالبی بود که آقای آنچه از نظرتا

در  ارزی کشور از بانکهای آمريکايی برای اولين بار های  کردن سپرده
ايران از های  افکار عمومی مطرح ساخت. حال به چگونگی توقيف سپرده

  پردازم می زبان سيروس وانس

 
   ايرانهای  توقيف سپرده

  288و  222ی دشوار ص سيروس وانس در کتاب خود انتخابها

بعد از اينکه روشن شد نه يزدی و نه قطب زاده نمی توانند »نويسد:  می

نوامبر،  9گروگانها را آزاد کنند، اين استراتژی بالدرنگ اتخاذ شد. در  
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يدکی به  دستور داده شد از فروش هرگونه ابزار نظامی و اسلحه و قطعات 

 24ات نفت از ايران ممنوع شد. در نوامبر وارد 22ايران خودداری شود. در 

بانکهای آمريکايی و شعبه  نوامبر، تصميم کليدی توقيف پولهای ايران در 

هايشان درخارج آمريکا به اجراء گذاشته شد. ما چند روز در باره توقيف 

نوامبر بود که ايران ابالغ  24اول  کردن پولها بحث کرده بوديم. ساعات 

ی خود را از بانکهای آمريکا خارج کند. ساعت کرد قصد دارد تمامی پولها

خزانه داری که از ابالغيه مطلع شده بود، مرا از  صبح ويليام ويلر، وزير  4

آن آگاه کرد. ما در دم موافق شديم که تصميم به بستن حسابهای ايران 

 22و  8شود. پرزيدنت کارتر موافقت کرد و ساعت  بايد به اجرا گذاشته 

ناد را امضاء کرد. توقيف پولها، اهرم مهمی در دست دقيقه صبح ، اس

بعد از امضاء   2«نقش مهمی در حل بحران گروگانها بازی کرد. آمريکا شد و 

اسناد توقيف قبل از شروع کار بانکها وسيله کارتر با ابالغ دستور دولت 

  4آمريکا به بانکها آنها را از انتقال پولها باز داشت. 

که چند روز قبل از توقيف سپرده ها،  کند یمسيروس وانس تصريح 

عالوه  و لذا آماده اين کار بودند  اند هدر باره توقيف کردن پولها بحث کرد

بر اين يک عضو هيئت نمايندگی کويت در اجالسيه سران عرب گفت: 

ضبط دارائيهای  به دولت او و ساير کشورهای خليج فارس در باره  قبالً»

  5 «بود و کويت مخالفتی نکرده بود.ايران اطالع داده شده 

  نوشته است: 58آبان  12، چهارشنبه صدر بنیآقای 

شورای انقالب تصويب کرده بود که وزير نفت صدور نفت به » 

نفت خيز ديگر بخواهد که چنين کنند. های  آمريکا را قطع کند و از کشور

ين ميان قرار بود تا تماس با کشورهای ديگر موضوع افشاء نشود. در ا 

   6 «آقای کارتر وارد کردن نفت ايران را ممنوع کرد.
 به روزنامه انقالب اسالمیای  آقای معين فر وزير نفت طی نامه

 2258آبان  12رساند که در جلسه مورخ  می به اطالع توضيحاً»   نويسد: می
قطع  شورای انقالب جمهوری اسالمی از طرف اينجانب گزارشی در مورد 

به آمريکا تقديم شورا شد و شورای انقالب به اينجانب جريان نفت 
اطالع آنها  مأموريت داد که طی تلگراف هايی بعنوان وزرای نفت اوپک به 

برسانم که به علت عدم توجه دولت آمريکا به خواستهای حق طلبانه ملت 
می فرمائيد که قبل  ايران تصميم داريم جريان نفت را قطع نمائيم تصديق 

اينجانب اين دستور شورای انقالب را اجرا نموده و اقدام به ارسال  از اينکه
قول خبر نگار شما در همان  کنم صحيح نبوده است که به ها  تلگراف

  2 «دقايق اول اين خبر را در اختيار ايشان بگذارم...
اما مقامات آمريکائی چگونه از تصميم »   نويسد: می صدر بنیآقای 

آبان(، در انقالب اسالمی،  12نوامبر ) 24يخ ايران مطلع شدند؟ تار
که ام  در آغاز ياد آور شده .ام نوشته« نخريدن نفت »با عنوان ای  سرمقاله

شورای انقالب تصويب کرده بود به آمريکا نفت نفروشد. پيش از اينکه 
اجرا بگذارد و اعالم کند، کارتر خريد نفت از ايران را  ايران تصميم را به 

آيا آمريکائيان از تصميم ايران مطلع شده و پيشدستی  تحريم کرد.
من معلوم نگشته است. در عوض در باره توقيف پولها،  کردند؟ هنوز بر 

تلگرام سفارت ايران در آمريکا و نيز اين نوشته وزيرخارجه آمريکا 
دارند که آمريکا از تصميم ايران مطلع شده بود. آيا از طريق  حکايت از آن 

نک مرکزی مطلع شده بود؟ و يا در شورای انقالب و بانک تلکسهای با
                                                           

سير تحول سياست آمريکا در ايران کتاب دوم گروگان گيری، از ابوالحسن    -2
   92ـ94بنی صدر ص 

  94همان مدرک ، ص    -4
  . 2 ، ص 9، ص22858، شماره  58آذر  16کيهان، شنبه    -5
انقالب اسالمی،   . 2، ص  9، ص22858، شماره  58آذر  16کيهان، شنبه    -6
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  2«ساختند؟ می مرکزی کس يا کسانی را داشت که او را مطلع 
در بانک مرکزی و يا شورای ها  به نظر اينجانب، بدون آنکه آمريکايی

افتاده بود، از هر  انقالب کسی را داشته باشند، هر طرف در جنگی که راه 
رسيد برای به زانو درآوردن طرف مقابل  می بفکرش امکانی که داشت و يا

معين فر متذکر شده بود، با جوی  کرد. و همچنانکه آقای  می از آن استفاده
توانستند حدس بزنند  می که در ايران وجود داشت، کارتر و دستيارانش

عملياتی بزند. و همچنين وجود داشتن  که ايران ممکن است دست به چه 
  را در بعضی از دستگاهها نمی شود انکار کرد.عواملی از آنها 

بنا بنوشته فوق ممکن است از طريق تلکسهای بانک مرکزی و يا .... 
  مطلع شده باشند.

عالوه بر همه اين احتماالت در چند صفحه قبل متذکر شدم که به 
. اند هاحتمال قريب به يقين آنها، از طريق مصاحبه آقای باهنر مطلع شد

، 58آبان  12پس از جلسه عصر يکشنبه شورای انقالب تاريخ  آقای باهنر 
 چگونه در مورد تحريم نظامی و غيره ايران از سوی آمريکا و اينکه 

در درجه اول مردم بايستی »شود کمبودها را جبران کرد باهنر گفت:  می
 باشند ولی با اين آمادگی کافی در برابر هر نوع نارسائی اقتصادی داشته 

که بتوانند نيازهای ما را فراهم  اند ههای اروپايی پيشنهاد دادحال کشور
تحريم بتوانيم اقداماتی  کنند. از طرف ديگر پيش بينی شده تا ما هم برای 

بکنيم از جمله در صورتی که امام صالح بدانند و موقع آن برسد مسئله 
ه عنوان در بانکهای آمريکا ب مسئله ارز فراوانی که ما  تحريم نفتی احياناً

توانيم نسبت به خارج کردن آنها تصميم بگريم  می پشتوانه ارزی داريم و
مسئله بتواند يک جانبه باشد. ما در موارد  رسد که  ودرهرحال بنظرنمی

حساس رشته و نبض کار را برای ضربه زدن به منافع آمريکا در دست 
  1 «هنوز بصورت جدی مطرح نيست. مسئله  داريم ولی فعالً

اولين بار، چند روز قبل از اجرای تصميمات شورای انقالب،  برای

مؤسس  اجرائی آينده از زبان آقای دکتر باهنر، يکی از اعضاء های  برنامه

حزب جمهوری اسالمی و شورای انقالب و وزير آموزش و پرورش، در 

هيچ  قبالًها  آمريکايی اختيار افکار عمومی قرار گرفته است و اگر هم 

ارزی، پيش های  تحريم نفت و توقيف سپردههای  فکری در زمينهبرنامه و 

اطالعات کافی است که آنها را از  همين   2الزم را نکرده باشندهای  بينی

طرف مقابل مطلع کرده باشد و در فرصت و موقع بدست آمده های  برنامه

  .اند هپيشدستی کرد
 

 وارونه سازی يا انتقاد؟

داشت روزنويس کيهان در آن دوران آقايی بنام ع.ا.افجه که ياد

خواست به غرب  می صدر بنی»، تحت عنوان  58آذر  21است، در تاريخ 

در قسمتی از يادداشت همان روز مطلبی نوشت که « انسانيت بياموزد

به کرسی  ، برای «کودتای نوژه»سپس همان مطلب در کتابی تحت عنوان 

ارائه سند به خوانندگان  حقيقت نشاندن وارونه سازيهای خود و به عنوان

  نوشته:  آن مطلب کيهان را آورده و قبل از آن  خود، عيناً

در پست سرپرستی  صدر بنیهمزمان با اشغال النه جاسوسی، » 
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برای ضربه زدن به منافع آمريکا نبض کار  2، ص  26222، شماره  58آبان  12شنبه 
 برگشت ارزنفتی و  را در دست داريم تحريم 

مطلع است که اين اولين بار نبود که آمريکا دست به توقيف  خواننده حتماً   -2
آن می زد بلکه قبل از اين،  ارزی و دارائيهای کشورهای ديگر و خوردن  های سپرده

چندين بار برای به زانو در آوردن و مطيع ساختن کشورهای ديگر از اين حربه پر 
  ن قطاع الطريق استفاده کرده بود.ز چرب و نرم به مثابه راه 

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی دست به اقدامی زد که در آن روز 

شان اي« انقالبی»اعماق آن برای مردم پنهان بود و به احساسات تند و  

  4  روزنامه کيهان بدرستش نوشت.  2258آذر  21. شد می نسبت داده 

در زمان بدست گرفتن صدارت و در  صدر بنیاولين عکس العمل 

رابطه با گروگان گيری، اعالم عدم پرداخت ديون ايران به بانکها و 

شرکتهای خارجی بود. اين بيانيه که از طرف يک مقام مسئول و يک  

همه انتظار جهت پياده کردن يک اقتصاد توحيدی بدو اقتصاد دان که 

گرفت ، آنچنان دست اندرکاران سياست  می دوخته شده بود، صورت 

های  خارجی و داخلی را حيران نمود و نتيجه آن، توقيف تمامی سپرده 

ايران در بانکهای خارجی بود. انگيزه اين مصاحبه و اعالم ضبط سپرده ها، 

قبلی در هيچيک از  نيست. وزير امور خارجه  هنوز برای هيچکس روشن

  5 «گزارشات خود سعی ننمود که اين ابهام را برای مردم روشن کند.

 نويسنده از همان اول نوشته خود را با ابهام شروع کرده است،

گروگان  در زمان بدست گرفتن صدارت و در رابطه با  صدر بنی»گويد،  می

رستی وزارت خارجه و وزارت گيری، نمی گويد علت اينکه وی سرپ

مسئله گروگان  اقتصاد و دارائی را بعهده گرفت از جمله به خاطر حل 

که منظورش از زمان بدست گيری صدارت  کند میگيری بود. مشخص ن

و در ای  برد ، چه بيانيه  می که متن آن را نامای  چه تاريخی است و بيانيه

و متن بيانيه چه بوده است. چه تاريخی و در کجا انتشار پيدا کرده است 

روشن شدن ذهن خوانندگان به  تمام اينها مبهم است و من اکنون برای 

  پردازم. می توضيح آن

، نوامبر( 24) 58آبان  12ازظهر ،  روز چهارشنبه بعد صدر بنیآقای 

  6يکصد در کنفرانس مطبوعاتی و راديو تلويزيونی و در حضور بيش از 

گزارشگر راديو تلويزيون از کشورهای مختلف که  خبرنگار و فيلمبردار و

سئولهای خبرنگاران  در وزارت خارجه تشکيل شده بود شرکت کرد و به 

  پاسخ داد.

، برای اولين بار اعالم کرد صدر بنیدر اين کنفرانس مطبوعاتی آقای 

از  ارزی خود را های  دولت ايران تصميم گرفته است کليه سپرده»که 

و در پاسخ خبرنگاری ميزان تقريبی   2«يی خارج کند.بانکهای آمريکا

منافع ايران در  را عنوان کرد و به خبرنگار ديگری که از ميزان ها  سپرده

و   8 «ميليارد منافع داريم. 52ما در آمريکا »آمريکا پرسيد، وی پاسخ داد، 

آمريکا و گروگان گيری.  سئوالهای مختلف ديگر در مورد روابط ايران و 

در اين کنفرانس در باره پول و ديون و عدم پرداخت ، نه از وی سئوال وی 

جای اين موضوع  زبان آورد. اصالً به ای  شد و نه خود وی چيزی و کلمه

در اين رابطه هنوز بوجود نيامده بود. و ابتداء به ای  نبود برای اينکه مسئله

  خود مسئله نمی آفريند. ساکن هيچ آدمی برای 

ارزی از های  يم دولت ايران بر خارج کردن سپردهو اعالن تصم

بانکهای  بانک مرکزی به های  بانکهای آمريکا، ضروری و بعد از ابالغيه

در ساعت اول »گويد:  می آمريکا بود. سيروس وانس وزيرخارجه آمريکا

پولهای خود را از  نوامبر بود که ايران ابالغ کرد قصد دارد تمامی  24

صبح ويليام ويلر، وزير خزانه داری  4رج کند. ساعت بانکهای آمريکا خا
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دقيقه  22و  8کارتر ساعت  که از ابالغيه مطلع شده بود، مرا آگاه کرد. و 

کنند،  می صبح اسناد توقيف پولها را امضاء کرد تا وقتی بانکها شروع بکار

  2 «انتقال پولها باز دارد. دستور دولت آمريکا آنها را از 

س وانس بانک پيش از دستور دولت آمريکا، دستور طبق گفته سيرو

صبح بوقت  4دولت ايران را دريافت و اجرا نکرده بودند. ساعت 

ای  کلمه صدر بنیشود که هنوز  می صبح بوقت تهران 22واشنگتن، ساعت  

  خبر نداشت.  عنوان نکرده بود. بنابراين در ايران هنوز کسی از توقيف 

تا ساعت يک بعد از ظهر خبر نداشتيم  گويد، ما می صدر بنیآقای 

کنم تا پايان  می و من فکر  1که کارتر اسناد الزم را امضاء کرده است

کنفرانس کسی از توقيف پولها خبر دار نشده بود. چرا که اگر خبرنگاران  

آقای  ند، بدون شک در اين مورد از شد می داخلی و يا خارجی خبردار 

را ها  هر حال چه دولت آمريکا سپرده کردند. به می سئوال صدر بنی

مرحله  توقيف کرده بود و چه نکرده بود، الزم بود اين تصميم دولت که 

برای افکار عمومی داخلی و خارجی اعالم  اجرا آن نيز گذشته بود، رسماً

و اگر هم ايران  شود. و اين مسئله کوچکی نبود که بشود آنرا مخفی کرد 

آمريکا ، تصميم ايران را که ابالغ شده بود،  آنرا اعالم نمی کرد، دولت

  کرد. می اعالم

که ما چند روز قبل در باره  کند میعالوه بر اينها وانس تصريح 

و مسلم است اگر هم دولت ايران تصميم   2توقيف پولها بحث کرده بوديم

به اخراج سپردههای خود از آمريکا نمی گرفت، با اينکه علی الدوام در  

جاسوسی آنها  شوند و   می ا بود که جاسوسهای گروگان محاکمهبوق و کرن

و گروگانها چشم  شد می مسلم و ثابت است و پرچم آمريکا آتش زده 

کاری در دست  ای  ند، آمريکا برای داشتن حربهشد می بسته نشان داده 

بر اينکه آنها اين کار را تجربه کرده  گذاشت. مضافاً می خود، آنرا به اجرا

را توقيف کرده و خورده  چندين بار پول کشورهای ديگر  و قبالً بودند

  بودند.

و اما در مورد ديون و عدم پرداخت به بانکها و شرکتهای خارجی که 

ياداشت نويس کيهان در نوشته خود آنرا عنوان کرده است. آقای بنی 

 12) 58آذر ماه  1نماز جمعه تاريخ های  صدر در سخنرانی پيش از خطبه 

تصميم دولت  روز بعد از اجرای تاريخ  9امبر( در دانشگاه تهران درست نو

ايران قرضه هايی را »ارزی کشور، اعالن کرد: های  آمريکا و توقيف سپرده

  4 «، نمی پردازد.اند هگرفت که غارتگران سابق از همدستان خارجيشان 

کسيکه از طرف من در »در بخشی از سخنان خود گفت:  صدر بنیآقای 

شب ديشب پيش من آمد گفت  بانک مرکزی مسئول شده است نيمه 

که بانکها هشصد مليون دالر بخارج قرض دارند  شد می اينطور تصور 

ميليارد دالر و حاال که من پيش  کمی بيشتر تحقيق و معلوم شد چهار 

ميليارد دالر و بيشتر باشد. شما مردم  25رود که  می احتمالام  شما آمده

خواهيم  می غارتگريها شده است و حاال ما در اين مملکت چه بدانيد که 

اين نظام بانکی را دگرگون کنيم و در خدمت انقالب در آوريم در خدمت 

و ما قرضهايی را که غارتگران سابق از همدستان  اسالمی کردن ايران، 

  5«توانيم بر عهده بگيريم؟ ما آنها را نمی پردازيم. می گرفتند چگونه

شنبه در همان روز يعنی سوم آذر بيانيه بانک مرکزی را که کيهان، 
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چيس  بازی »نوامبر( صادر کرده است با تيتر  12) 58آذر  1در تاريخ 

را انتشار داده است   6«مانهاتان بانک در سيستم بانکی جهانی عليه ايران

  که متن اطالعيه بانک مرکزی به شرح زير است:

س مانهاتان که نمايندگی گروهی از بنا بر اطالع رسيده بانک چي» 

از  مليون دالری ايران را بعهده دارد  522بانکها برای دريافت اقساط وام 

 4بانکهای وام دهنده خواسته است که نظرشان را در مورد عدم پرداخت 

دارند، تصميم اين  مليون دالر بهره شش ماهه اين وام  از سوی ايران ابراز 

بر اين شد که با اعالم قصور دير کرد از جانب  گروه بانکهای وام دهنده

  مبلغ بدهی کردند. ايران خواهان باز پرداخت پيش از موعد کليه 

کنيم که بانک مرکزی ايران بهره مذکور را پيش  می ما بروشنی اعالم

از سر رسيد آن پرداخت کرده است و بانک چيس مانهاتان با دروغ 

نده در سيستم بانکی جهانی بازی پردازی و پراکندن شايعات فريب ده 

  خطرناکی را آغاز کرده است.

در زمانيکه ايران دارای  2922دولت پوشالی شاه مخلوع ايران اوائل 

به  ذخاير قابل توجه و کافی بوده و در واقع نيازی به وام نداشته  نسبت 

  مليون دالری اقدام کرد. 522دريافت اين وام 

ميليارد  4به  از اين نوع که  مجموعاً اين وام گيری و بسياری ديگر

دوستان  شود به ضرر ملت محروم ايران و برای کمک به  می دالر بالغ

آمريکايی شاه مخلوع ايران مانند راکفلر و کسينجر انجام شد. الزم به 

ايران از گروه  ميليارد دالر وام  2/2تذکر نيست که بانک مسئول برای 

  انهاتان آقای راکفلر است.بانکهای آمريکايی بانک چيس م
قسمت مهمی از وامهائی که ايران دريافت کرده به کمک دزدهای 

سال منابع طبيعی و انسانی ما را غارت کردند  15آمريکايی که در مدت 
به آمريکا باز گردانده شد. اکنون ما شاهد کوششهای دارو دسته راکفلر  

کرده  دير کرد معرفی  هستيم که سعی دارند وامهای ايران را شامل قصور
ساير وامهای ايران را نيز در رديف اين وام قرار دهند. تا به اين ترتيب ما 

ريخته ايران الزم  را از حداقل اصولی که برای باز سازی اقتصاد در هم 
  است محروم کنند.

که دولت کارتر را برای اعطای  اند هراکفلر و کسينجر که رسماً پذيرفت

شرکت  اکنون با  اند هه مخلوع ايران تحت فشار قرار داداجازه ورود به شا

در کوششهايی که در جهت ايجاد يک بحران اقتصادی جهانی از طريق 

خطرناکی را در  شود راه  می خفقان سياسی و اقتصادی برای ايران انجام

  .اند هپيش گرفت

اکنون که فريبکاری بانک چيس مانهاتان آشکار شده است ما مايل 

ن اين مطلب هستيم که بنا به دستوری که در روز پنجم نوامبر از به بيا

جانب دولت ايران صادر شد دستوری به بانک چيس مانهاتان به وسيله  

مليون  تلکس ارسال شد تا به بانکهای ذينفع در مورد اين وام مبلغ چهار 

نوامبر بعنوان بهره اين  25دالر و سی نه سنت در تاريخ  952هزار و  51و 

  وام پرداخت گردد.

درخاتمه بانک مرکزی ايران کليه شايعات در مورد عدم پرداخت 

   2 .«کند میبهره وامهايش را تکذيب 

با خبرگزاری فرانسه در ای  در مصاحبه صدر بنیآقای  باز مجدداً

رؤسای  تنها وامهايی که »خارجی ايران گفت: های  مورد باز پرداخت بدهی

ر رژيم شاه مخلوع از همکاران آمريکايی خود بانکهای خصوصی ايرانی د

  8 «گرفته باز پرداخت نخواهد شد.
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  ، ستون دوم 1، ص 22866، شماره  58آذر  5کيهان، دوشنبه    -8



 

 59 

ارزی های  تا قبل از توقيف سپرده صدر بنیحال که معلوم شد آقای 

ديون  در مورد ديون و يا عدم پرداخت ای  ايران توسط دولت آمريکا، کلمه

روز بعد از  9 ايران به بانکها و شرکتهای خارجی، بر زبان نرانده است بلکه

عنوان کرده است  ارزی برای اولين بار در نماز جمعه های  توقيف سپرده

ايران قرضه هايی را که غارتگران سابق از همدستان خارجيشان »که: 

تنها »تأکيد کرده است :  آذر  5در  و مجدداً« ، نمی پردازد.اند هگرفت

اه مخلوع از وامهايی را که رؤسای بانکهای خصوصی ايرانی در رژيم ش

  «پرداخت نخواهد شد. ، باز اند ههمکاران آمريکايی خود گرفت

مجموعه اينها و اطالعيه بانک مرکزی درمورد باز پرداخت ديون 

ايران و بازی چيس مانهاتان بانک در سيستم بانکی جهانی عليه ايران، 

کودتای »تکذيب مدعای يادداشت نويس کيهان و نويسندگان کتاب  

  .است« نوژه
صرفنظر از آنچه گفته شد، از آقای ع.ا. افجه که در جايگاه سر دبير 

در  روزنامه کيهان يادداشت روز را نوشته، پرسيدنی نيست که آيا شما 
آذر، مطلب سخنرانی آقای  5آذر و دوشنبه  2روزنامه خود کيهان شنبه 

 خبرگزاری در نماز جمعه و اطالعيه بانک مرکزی و مصاحبه با  صدر بنی
اشت را تحرير دآن ياد 58آذر  21فرانسه را نديده بوديد که در تاريخ 

  فرموديد؟
ايران در های  و باز از همه اينها که بگذريم آيا توقيف تمامی سپرده

بانکهای آمريکايی نتيجه مستقيم گروگان گيری نبوده است؟ که شما 
آيا تمام  اصل و اساس قضيه را فراموش کرده و به فروعات چسبيده ايد؟ و 

  اينها مصداق اين شعر مولوی نيست که:

 نـخنجری پرکين، به زير آستي      مصحفی در کف، چو زين العابدين
 

 واکنش جنگ اقتصادی آمريکا عليه ايران

ايران بوحشت های  کشورهای عربی بويژه از اقدام توقيف سپرده

ياست افتادند و به اين فکر فرو رفتند که آمريکا دارای آن چنان س

کوچک، سرمايه های  است که هر گاه بخواهد، حتی به بهانهای  تجاوزکارانه 

عبدالناصر و به  ، در زمان 2956کشورهای ديگر را نظير آنچه در سال 

هنگام ملی کردن کانال سوئز، در مورد مصر انجام داد به خطر خواهد 

  انداخت.

ود، اقدام اجالسيه وزيران اتحاديه عرب که در تونس تشکيل شده ب

را  ايرانی در بانکهای آمريکايی های  کارتر مبنی بر مسدود کردن سرمايه

   2 مورد انتقاد قرار داد.

دادند،  می در اين رابطه بسياری از کشورها با ايران همدردی نشان

می  کردند و به ايران توصيه  می گرچه همه آنها گروگان گيری را محکوم

گيری را حل کند و اال عواقب آن گريبان  کردند که هرچه زودتر، گروگان

  ديگران را هم خواهد گرفت.

از حربه تبليغاتی مهمی که از توقيف ثروتهای ايران وسيله  صدر بنی

ارائه  آمريکا، بدست آمده بود و زمينه آماده بود، سعی کرد با توضيح و 

يک کشور توسط کشوری های  داليل مختلف، عمق فاجعه توقيف سپرده

 نشان دهد. وی را به ملل جهان و بويژه به کشورهای عضو اوپک ديگر 

ايران نشان داده های  گفت، اقدام اخير آمريکا به مسدود کردن سرمايه می

داران بزرگ است و نه  است که در حقيقت اين ثروتها در خدمت سرمايه 

کشورهای صادر کننده نفت و پيشنهاد کرد که در ازاء فروش نفت پولهای 

نخستين و مهمترين قدم در جهت  را جانشين دالر کنند و اين  ديگری

کاهش وابستگی آنانست. آمريکايی ها، با در اختيار داشتن بيش از 

توليد کننده نفت، هرگاه بخواهند و  سيصد ميليارد دالر ثروت کشورهای 
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ها  يا سياستشان ايجاب کند، دست به مسدود کردن و خوردن اين سپرده

. طرفه اگر هم اند هچندين بار عمل کرد چنانکه تا بحال خواهند زد. هم

ثروت کشوری را مسدود نکنند، هر وقت الزم باشد و بخواهند بحران 

يا بخشی از ثروت کشورها را بخورند، از  اقتصادی خود را حل کنند و 

طريق در اختيار داشتن اهرم ثروت کشورهای ديگر با باال و پائين بردن 

در ميزان بهره، يکشبه با تصويب قانون و يا دستور  غيير ارزش دالر و يا ت

رئيس جمهور، ميلياردها از ارزش اين پولها را خواهند کاست. و بارها 

  1 اخير انجام شده است. تابحال روش 

 
 تغيير سيستم پولی

ها  با اين فرصت بدست آمده که از طريق توقيف سپرده صدر بنی

ای جهان نيز تا حدودی قابل قبول بود، بوجود آمده بود و منطق ايران بر

بعنوان وزير اقتصاد و دارائی و سرپرست وزارت خارجه و با تصويب  

برای  ای  شورای انقالب، اعالم کرد: ايران دالر آمريکا را بعنوان وسيله

مبادله تجارتش و از جمله نفت مورد استفاده قرار نخواهد داد و 

تند ، بهای نفت را به پولهای کشورهای خريدار نفت ايران موظف هس

  ديگر مورد قبول ايران پرداخت نمايند. 

آسيوشيتدپرس از فرانسه خبر داد که کمپانی نفتی فرانسه روز 

نفت خام های  آبان( دستور يافته است که محموله 18فوريه ) 29دوشنبه 

، نمی تواند با دالر آمريکا پرداخت کند. کند میايران را که دريافت  

ی شرکت گفته است که چنين دستوری به ديگر کمپانيهای نفتی سخنگو

در سراسر عالم مخابره شده است. ايران تصميم گرفته است که ديگر دالر  

نفت مورد  برای مبادالت تجاريش و از جمله ای  آمريکا را به عنوان وسيله

  2 استفاده قرار ندهد.

ميانگينی از  مقامات ايران هم اکنون مشغول»گفت:  صدر بنیآقای 

سوئيس،  پنج تا هفت ارز خارجی هستند که در آن فرانک فرانسه، فرانک 

خواهند داشت و اين سيستم ما را ای  مارک آلمان و ين ژاپن نقش عمده

  4 «کرد. در برابر نوسانات نرخ پولهای مختلف تضمين خواهد 
شرکت  28آقای معين فر اعالم کرد که با قطع صدور نفت ايران به 

ايران  يافت و ای  مريکائی، قيمت نفت در بازار جهانی افزايش بی سابقهآ
خبرگزاری فرانسه نيز   5دالر فروخته است. 45نفت خود را به قيمت 

روزهای اخير  در محافل نفتی لندن اعالم شد که ژاپن طی »گزارش داد، 
دالر بطور متوسط  44ای  مليون بشکه نفت خام خود را بشکه 22نيمی از 

  6 «ز ايران خريداری کرده است.ا

اميدوار بود که با حل به موقع مسئله گروگان گيری، همراه  صدر بنی

با تأمين منافع ايران و تشکيل دادگاهی و يا کميته تحقيق بين المللی 

به اثبات دخالتهای آمريکا در ايران، در  برای اثبات جنايات شاه که طبيعتاً 

عمومی ملتها تا  ر دولتهای جهان و افکار نظ شد می سال گذشته منجر  15

جائيکه ممکن است نسبت به مظلوميت ملت ايران و آنچه در طول  اين 
                                                           

و همين اقدامات آمريکا بود که دوگل رئيس جمهور فرانسه را به اين فکر    -1
تحقيرگرايانه و قلدرمآبانه  ابستگی انداخت که اروپا بايد تا جائيکه ممکن است از و

آمريکا، خود را رها سازد. وی ابتدا دست به عمل زد و سپس در بوجود آوردن يک 
واحد و سياست واحد، کوششهای فراوانی کرد. گر چه  اروپايی متحد با داشتن پول 

هنوز پول مسلط در جهان دالر آمريکا است اما نتيجه مجموعه کوششها اين شده 
  واحد اتحاديه اروپا در برابر دالر، در جهان نقش بازی می کند. است که 
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روحيه مظلوم ستيزی  مدت، بر اين ملت رفته است را جلب کند و با 

آمريکا و بازی با ثروتهای ديگران، زمينه قبوالندن جايگزينی پولهای 

نفت بوجود آيد و در نتيجه  د کننده ديگر به جای دالر در کشورهای تولي

  تغيير سيستم پول جهانی را به دنبال آورد.

وی معتقد بود که اگر ما درست و به موقع عمل کنيم با معنويتی که 

انقالب ايران در جهان و بويژه در بين ملتهای مسلمان و منطقه ايجاد 

در است يک کرده است، ايران دارای آن چنان توان و امکاناتی است که قا 

دالر، با  مرکز اقتصادی بزرگ در منطقه، همراه با سيستم پولی غير از 

کمک کشورهای منطقه ايجاد کند و بدين ترتيب، ايران و منطقه از 

  وابستگی اقتصادی به آمريکا آزاد شود. ولی افتاد مشکلها!

برم و  می با ذکر قوتها که به ضعف تبديل شدند، اين فصل را به پايان

 اختصاص آتی را به تشکيل دولت در دولت با پوشش گروگان گيرها  فصل

  دهم. می
 

 تبديل قوتها به تضعيف

با اقدام به آزادی زنان و سياه پوستان گروگان که نويدی برای 

جهانيان به حل عاقالنه گروگان گيری بود با سخنان آقای خمينی که 

  ش بر آب شد.گروگانهای جاسوس بايستی در ايران محاکمه شوند نق 
در اثر تبليغات منفی دو هفته بعد از اشغال سفارت که از زبان آقای 
خمينی عنوان شد که گروگانها محاکمه خواهند شد و مسابقه دادن در 

از های  لزوم ضرورت محاکمه جاسوسان آمريکايی و با چشمان و دست 
الوه بر ع پشت بسته از گروگانها فيلمبرداری کرده و به نمايش گذاشتن و 

آن مراسم حمل آشغال در پرچم آمريکا و سوزاندن اين پرچم که در ايران 
بارها در آمريکا  به نمايش در آمد، از تمام اين اعمال فيلمبرداری شده و 

آنرا به نمايش گذاشتند و جو را يکپارچه عليه ايران و انقالب آماده 
  ساختند.

بر کاتوليکهای جهان اسقف هانيبال بوگينينی نماينده ويژه پاپ ره
 58  آبان  29سرپرست وزارت خارجه در تاريخ  صدر بنیباتفاق ابوالحسن 

به حضور آقای خمينی رسيد و پيام پاپ را در رابطه با آزادی گروگانها 
در  بوی تسليم کرد و با ايشان به گفتگو پرداخت و آقای خمينی هم 

  گفت: سخنرانی خود به پاپ اندرز و نصيحت کرد و از جمله
من اگر در اين موقع حساس، مقامات ديگر تقاضای مالقات کرده » 

بودند برای اين موضوع نمی پذيرفتم الکن مقام روحانيت ملت مسيح و 
خوشحال هم شديم از پاپ اعظم احترامی دارند که ما پذيرفتيم و اتفاقاً 

ا اينکه ايشان پيام فرستادند تا من مطالبی را به ايشان تذکر بدهم. م
ديديم و کشتار دسته  می داديم و زندان و شکنجه می پنجاه سال کشته 

جمعی آقای پاپ اعظم به اين فکر نيفتادند که از اين ملت مستضعف 
پشتيبانی بکنند. چه شد که امروز که مرکز جاسوسی آمريکا را اين  

بفهمند مرکز جاسوسی  اند هو کارشناسان توانست اند هجوانهای ما گرفت
ه شد که اينوقت آقای پاپ اعظم به اين فکر افتادند که برای حس است چ 

  انساندوستی آنها را آزاد کنند.
کنم اگر مسيح امروز بود آقای کارتر را  می من به شما پاپ عرض

کرد. آقای پاپ بايد بدانيد که مسئله، مسئله نيست که من  می استيضاح
لی به ملت بکنيم و اسالم بتوانم بالشخصه حل کنم ما بنا نداريم که تحمي 

هستيم  به ما هم اجازه نداده است که ديکتاتوری بکنيم. ما تابع آراء ملت 
  2 «کنيم. می ملت ما هر طوری رأی داد، از آنها تبعيت

وی  بعد از نطق يکساعته که به حق توهين به پاپ و اينکه چرا اصالً

طريق  ، از واسطه شده است که با ميانجی گری خود مسئله را حل کند
                                                           

و روزنامه انقالب اسالمی همان  25992، شماره 58آبان  12اطالعات، يکشنبه    -2
  .228ـ  284، ص 22نور، ج و صحيفه  2و2، ص 226تاريخ، شماره 

عواملشان در سفارت ايران در آمريکا يک صفحه کامل از نيويورک تايمز 

  چاپ رساندند.  دالر خريدند و اين نطق را در آمريکا به  28142را به 
نيويورک ـ اسيوشيتد پرس ـ دولت ايران با خريد يک صفحه » 

ه پاپ را کامل روزنامه نيويورک تايمز باالخره توانست پاسخ امام به نمايند
گروهی آمريکا منعکس کند. هزينه اختصاصی يک های  در يکی از رسانه 

نزديک به يکساعت  امام که ای  کلمه 2522صفحه کامل روزنامه برای نطق 
دالر است که اين مبلغ را سفارت ايران در آمريکا  28142طول کشيد

ی از آيت اهلل العظمی خمين در سرمقاله آمده است:   1پرداخت کرده است
  2 .«کند میموضع خود در قبال اشغال سفارت دفاع 

وی روشن  بر خواننده است که به متن کامل نطق مراجعه کرده تا بر
 در آمريکا و غرب شود که انشاء يک چنين مطلبی چه جوی را عليه ايران

  انگيخت. بر خواهد 
بعد از مشورت با آقای خمينی و جلب موافقت وی و تصويب شورای 

و  ب جهت تقاضای اجالس شورای امنيت برای طرح مسئله ايران انقال
آمريکا و بعد از اينکه با زحمات فراوان در تهران و نيويورک با در خواست 

نيويورک جهت  ايران موافقت شد در لحظه پرواز وزير امور خارجه به 
شرکت در جلسه سازمان امنيت، آقای خمينی از طرق راديو اطالعيه داد 

شورای امنيت شرکت  س حق ندارد از جانب ايران در جلسه که هيچک
کند و بدينسان زمينه را برای يکه تازی آمريکا در شورای امنيت فراهم 

 نماينده آمريکا در سازمان ملل»  تاريخ است که های  کرد. و اين از شگفتی
  4 «گويد که در آخرين لحظه نماينده ايران نخواهد آمد. می

ز طريق صادق قطب زاده که در تدارک آماده سازی و اين آگاهی يا ا

روانشناسی  آقای خمينی برای تحريم شدن شورای امنيت و يا از طريق 

  5بدست آورده بودند و از طريق پخش خبرها  آقای خمينی که آمريکائی

اين هدف و هدفهای ديگر  نادرست که در راديو و تلويزيون خوانده شد به 

بيدرنگ پرسنل »امنيت از ايران خواست که  رسيدند. سرانجام شورای

هستند آزاد کند و به آنها اجازه  ديپلماتيک آمريکا که در تهران زندانی 

  6 «دهد کشور را ترک کنند.

البته از رهبری نظير آقای خمينی که انقالب به آن شکوهمندی که 

ساله را در  1522همه ملت در آن شرکت داشته و ريشه بنياد سلطنت 

کارمند سفارت که بر اساس ميثاقهای بين  52ان کند با گروگان گرفتناير 

هستند و  المللی، مصونيت سياسی دارند و با اجازه دولت در داخل کشور 

آنرا انقالبی بزرگتر از انقالب »شود آنها را گروگان گرفت،  می سهل و ساده

ن اعمالی غير ممک که توهين به کشور و ملت است، چنين « اول خواند

نبود. اما آنچه مايه شگفتی است، اينستکه آزادی خواهان، ملی ها، ملی 

خمينی و روحانيون به  با تجربه کردن چنين اعمالی از آقای ها  مذهبی

خود نمی آمدند تا با اتحاد، انسجام و وحدت نظر بتوانند پيشروی 

کردند  می خمينی عمل روحانيون طالب قدرت ـ که زير چتر اسالم و آقای 

  ـ و آقای خمينی را در جهت استقرار ديکتاتوری سد کنند.

از ديد اينگونه اسالم خواهانی که قدرت برابر اسالم شده بود با 

که بدستشان ای  زدند و از هر حربه می توجيه شرعی دست به هر عملی

                                                           

يا شايع بود که اين کار وسيله آقای علی آگاه کاردار سفارت ايران در آمريکا و    -1
 سوری عضو ديگر سفارت انجام شده است.

، انتشار پيام 4، ستون 4، ص 228589، شماره  58آبان  12کيهان، يکشنبه      -2
  در نيويورک تايمز 

، سرمقاله چرا استعفا؟ نماينده 222، شماره 58آذر  22انقالب اسالمی، شنبه    -4
ارد و وزير خارجه ايران فايده ند تأخير » آمريکا به دبير کل سازمان ملل گفت: 
   « ری پيدا نکند، سرما خواهد خورد.نخواهد آمد و برای نيامدن اگر هيچ عذ

  به همين کتاب ص...... مراجعه کنيد.   -5
  . 21، ص  26228، شماره  58آذر  24اطالعات، چهارشنبه    -6
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توان گفت که  می جستند و به حق می می افتاد، جهت کسب قدرت بهره 

بر قامت  برازنده ترين لباس « کند میرا توجيه  هدف وسيله»جمله معروف 

  ديکتاتوران دين ستيز است.

با وجوديکه آن روزها بازار محاکمه جاسوسان آمريکائی تحت نام، 

 شد می دفاع از اسالم، قرآن، مستضعفين و کشور، داغ شده بود و گفته 

 رسيدگی به امر جاسوسان در مرکز جاسوسی جز ايران امکان ندارد»که  

ايران  زيرا عالئم و شواهد جرم در ايران است و قابل انتقال به غير از 

  2 «نيست.

کار را به جايی رساندند که حتی از تجاوز به ناموس اين کشور 

وسيله همان جاسوسان آمريکائی خاموشی گزيدند و از بر مال شدن آن 

که  جلوگيری بعمل آوردند. در همان روزها ناگهان در تهران شايعه شد 

از  يکی از گروگانهای جاسوس آمريکايی، در جاسوسخانه به دختری 

گروگانگيرها تجاوز کرده و از وی حامله شده است خيلی زود اين سر و 

  صداها را خواباندند.

که از « اسفند ظهور و سقوط ضد انقالب 24غائله »حال در کتاب 

بنا  است و  انتشارات دادگستری جمهوری اسالمی و آقای موسوی اردبيلی

به نقل قول موثقی آقای دکتر حسن حبيبی تأليف اين کتاب را بزرگترين 

 بوی چنين داند، در مورد اين دختر و تجاوز  می افتخارات زندگی خويش

ميکائيل موددوی که رئيس انتظامات النه جاسوسی بود و »خوانيم:  می

يری اين دستگ قبل از اسارت يک دختر ايرانی را فريب داده و پس از 

جاسوس هنگامی که دختر متوجه شد حامله شده است، طی يک ماجرای 

اين جاسوس در داسری  غم انگيز توسط برادر خود به قتل رسيد و پرونده 

  1«.تهران تحت رسيدگی بود

شود که اين دختر از گروگان گيرها  می از همين متن ضمنی فهميده

حامله شدن با ميکائيل  بوده و سپس بعد از اينکه جريان ارتباط وی و

موددوی آفتابی شده است برای ختم غائله و عالمگير نشدن گند مسئله،  

  و آن شايعه حقيقت بوده است. اند هدختر را به قتل رساند

بفرض که اين دختر قبل از اشغال سفارت با اين آقا رابطه داشته و از 

دفاع از  ای پس از دستگيری گروگانها، بر وی حامله شده است پس حتماً

حقش از زعمای گروگان گير و دادگستری جمهوری اسالمی کمک 

وسيله   خواسته است که بجای دفاع از حقوق از دست رفته اش ظاهراً

  شود. می برادرش بقتل رسانده

و با وجود داشتن پرونده در دادگستری جمهوری اسالمی آقای 

چگونه عمل  ميکائيل موددوی ـ که به زعم کتاب جاسوس است ـ باوی

است؟ او را با سالم و صلوات و با امضاء بيانيه الجزاير روانه آمريکا  شده 

  کردند.
 

 ی قتل دختر ايرانیشرح ماجرا

، با مروری 2259اسفند  24بعد از مطالعه مطلب فوق در کتاب غائله 

  .برخوردم به اسناد و مدارک آن دوران، به گزارش کيهان در اين رابطه 

هويت جاسوس آمريکايی که دختر ايرانی »با تيتر 59وردين فر 22کيهان 

  کرده است: ، جريان قتل را گزارش «را فريب داده معلوم شد

هويت کامل گروگان آمريکايی که متهم است قبل از تصرف النه » 

جاسوسی با مقتول جنايت خيابان ايرانشهر تهران رابطه داشته و او را 

 اش شد. و معلوم گرديد که وی ميکائيلمورد تجاوز قرار داده است، ف 
                                                           

، 22ج و صحيفه نور،  2، ص  222، شماره  58آذر  2انقالب اسالمی ، شنبه    -2
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سابق  مولر نام دارد و رئيس تفنگداران دريايی آمريکا مستقر در سفارت 

آمريکا بوده است. همچنين اعالم شد که ميکائيل مولر دارای همسر و دو 

پاکستان به ايران  از  58دختر است و در ماه ژوئيه مطابق با تير ماه سال 

وان سرگروهبان، رئيس تفنگداران دريائی مشغول مأموريت يافته و به عن

  کار شده است.

 فروردين 2عد از ظهر پنجشنبه )ب 22در اين جنايت که در ساعت 

)ع( که قبل از تصرف النه  -ن( اتفاق افتاد دختر جوانی به نام الف. 59

جاسوسی آمريکا با يک آمريکايی رابطه برقرار کرده و حامله شده بود،  

بعد  ع نام دارد دقايقی -بقتل رسيد. و متهم بقتل که عبدست برادرش 

تهران معرفی و پرده از اين جنايت  2خود را به مأموران گشت کالنتری 

 برداشت. تلفن به روزنامه

بعد از ظهر ديروز شخص مطلعی طی تماس با کيهان ضمن اعالم 

ل مسائ هويت گروگان آمريکايی که با مقتول رابطه نامشروع داشته است، 

مهمی درباره اين ماجرا فاش کرد. او گفت : به محض تصرف النه جاسوسی 

ميکائيل به گروگان  خانم اعظم )ع( که متوجه شد  58آبان  22آمريکا در 

گرفته شده است سخت آشفته خاطر شد و در نهايت ناراحتی و اضطراب 

م کرد. پزشک پس از معاينه او اعال از يک رسوائی، به پزشک زنان مراجعه 

کرد که حامله شده است. اعظم پس از اطالع از اين واقعيت تلخ، به کميته 

  ميکائيل تقاضای تعقيب او را کرد. مراجعه و طی شکايتی از 

و اين دختر برای کشف حقيقت با ميکائيل مواجه داده شد و 

آشنايی آنها محرز شد. در اين مواجهه اعظم اعالم کرد چون ميکائيل 

شده است بايد با من ازدواج کند ولی ميکائيل گفت من  رسوائی من باعث 

کنم که تو دين مسيح را قبول کنی و باين  می به شرطی با تو ازدواج

ترتيب جلسه مواجهه به پايان رسيد. و اعظم دنبال شکايتش را گرفت و  

کرد:  پرونده به دادستانی انقالب فرستاده شد. اين شخص همچنين اضافه 

سوس آمريکايی دارای همسر و فرزند است و مدتی قبل ميکائيل مولر جا

رها کرده و رفته  از تصرف النه جاسوسی، در پی اختالفاتی همسرش او را 

  است.

بقتل رسيده بود،  22جسد اين دختر که بدست برادرش در ساعت 

نيمه شب پنجشنبه در حالی که طنابی به گردنش بسته  21در ساعت 

کوچه نمازی واقع در خيابان ايرانشهر  2ماره بود در مقابل خانه ش شده 

به محل جنايت رسيدند،  2پيدا شد. هنگامی که مأموران کالنتری 

مشاهده کردند که قاتل سر ديگر طناب را به پنجره در ورودی خانه بسته  

همچنين  است. کفشهای دختر که يک جفت کفش گرم پاشنه دار بود و 

. لحظاتی پس از کشف جسد اين کيف دستی او وسط کوچه افتاده بود

کرد خود را به   می و برادر مقتوله معرفی« ع-ع»دختر، جوانی که خود را 

در خيابان انقالب رساند و معرفی کرد. او به  2پليس گشت کالنتری 

گروگانهای آمريکايی قبل از  مأموران گفت: من خواهرم را که با يکی از 

شته ام. مأموران متهم را به تصرف النه جاسوسی رابطه داشته است، ک

پيرامون اين جنايت را آغاز کرد  کالنتری اعزام کردند و پليس تحقيقات 

مأموران سپس جريان را به دادسرای تهران اطالع دادند و به دستور 

پزشکی قانونی فرستاده شد. متهم در  بازپرس کشيک جسد اين دختر به 

بلوچستان است. وی افزود:  مراحل اوليه اعالم کرد که دانشجوی دانشگاه

فريب خواهرم با جاسوس آمريکايی قبل از  من از چگونگی ماجرای 

تسخير النه جاسوسی که منجر به حامله شدن او شده بود، بی اطالع 

نوروز برای ديدار مادرم از زاهدان به بندر انزلی  بودم. در تعطيالت عيد 

 ماد داشت و مرا منطقیرفتم و خواهرم را آنجا ديدم. او چون به من اعت

موضوع فريب خوردن خود را در حضور من و مادرم فاش کرد  دانست،  می

و گفت: يک راننده تاکسی بنام حسن مرا فريب داده است. با اينکه 
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ناراحت بودم خودم را کنترل کردم و باتفاق خواهرم به تهران   شديداً

برای حفظ آمديم. در تهران معلوم شد که حسن بيگناه است و فقط 

خواهرم حاضر به ازدواج شده است. و هنگامی که حسن حاضر شد  آبروی 

کرد و  هزار تومان مهريه  522برای عقد به محضر برويم، خواهرم ادعای 

همين امر سبب بروز اختالف و جر و بحث شد و ماجرای ازدواج او با 

نوادگی آبروی خا خواهرم منتفی شد. تالش منهم برای ازدواج آنها و حفظ 

مان بجايی نرسيد. و من نمی توانستم تحمل کنم که خواهرم از يک 

  جاسوس حامله شده است.

بعد از ظهر روز پنجشنبه با حسن و دوستش  9در ساعت 

خداحافظی کردم و با خواهرم به طرف خيابان رامسر به راه افتاديم تا او را 

به مسافرخانه خوابگاه دانشجويان دانشگاه تربيت معلم برسانم و  به 

که به نزديک  5/22فردوسی محل اقامت خودم بروم . حدود ساعت 

ساختمان خوابگاه رسيديم . در اين موقع ناگهان فکری به خاطرم رسيد و  

وارد  به خواهرم گفتم : بيا قدری قدم بزنيم . از چند خيابان که گذشتيم، 

او را در زير کوچه خلوتی شديم . ناگهان بطرف او خيز برداشتم و گلوی 

زمين شد .  خود گرفتم و محکم فشار دادم . او بی حال نقش های  پنجه

طنابی را که در جيب داشتم بدور گردن او بستم و هنگامی که مطمئن 

خيابان انقالب  شدم او جان سپرده است، از محل جنايت دور شدم . در 

  چشمم به دو پليس گشت افتاد و خود را به آنان معرفی کردم .

دنبال تحقيقات از متهم به صبح روز جمعه موکول شد و معاون 

کشيک دادسرا رسيدگی به اين پرونده را به علی اکبر پروانه بازپرس 

را از متهم آغاز کرد. ای  ارجاع کرد و بازپرس تحقيقات گسترده 24  شعبه 

دختر  در معاينات پزشک قانونی پس از کالبد شکافی معلوم شد که جنين 

  يک پسر بوده است که پس از مرگ او خفه شده است. مقتوله

تا پس از  اند هپزشکان از خون مقتوله و جنين پسر نمونه برداری کرد

معلوم  تعيين گروه خون از ميکائيل مولر نيز آزمايش خون بعمل آيد تا 

  اين جنين متعلق به اين شخص است يا نه. شود که آيا حقيقاً

 آخرين خبر صبح امروز

صبح امروز فاش شد که پزشکان قانونی از جنين  22عت در سا

که اين جنين پنج ماه و نيمه  اند همقتوله معاينه بعمل آورده و اعالم کرد

بوده است. و همچنين تاريخ شکايت مقتوله پس از اينکه متوجه شده  

تسليم دادستانی  9از طريق کميته  22/22/58در تاريخ ، حامله است

  2 «انقالب شده بود. 
صبح امروز در »گزارش داد که  59فروردين  22کيهان در تاريخ 

ايرانی  محل جاسوسخانه، از جاسوس آمريکائی در مورد ارتباط با دختر 
بدنبال تحيقات بازپرس پيرامون ماجرای خيابان ايرانشهر   بازجوئی شد.

تهران که طی آن دختر جوانی بدست برادرش به قتل رسيده بود، صبح 
ازپرس مسئول پرونده اين جنايت برای تحقيق و بازجوئی از رئيس ب امروز 

تفنگداران آمريکايی که قبل از تصرف النه جاسوسی با مقتوله روابط 
  خصوصی داشته است به النه جاسوسی رفت. 

اين گروگان که ميکائيل مولر نام دارد و متهم است که حدود سه ماه 
شده  اعظم )ع( نام داشت آشنا  قبل از تصرف النه جاسوسی با مقتوله که

و سپس اين آشنايی به رابطه خصوصی کشيده و باعث حاملگی اين دختر 
آمريکايی و  شده است. ماجرا پس از گروگان گرفته شدن جاسوس 

مراجعه اين دختر به پزشک فاش شد و اين دختر هنگامی که از پزشک 
 ی بزرگرسواي معالج خود شنيد که حامله شده است مضطرب از يک 

کرد و چند ماه بعد از اين  9شکايتی عليه اين گروگان تسليم کميته 
دختر مطرح شد و  شکايت در روزهای آغاز سال جاری ماجرا خانواده 
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سرانجام اين دختر توسط برادرش در نزديکی النه جاسوسی بقتل رسيد. 
ارجاع شد و  24شعبه  رسيدگی به پرونده به علی اکبر پروانه بازپرس 

زپرس تحقيقات وسيعی را پيرامون چگونگی آشنايی اين دختر با با
آنان ثبت شده بود  گروگان آمريکايی و همچنين ماجراهای عاشقانه 

  کشف شد.
از سوی ديگر پزشکان قانونی به معاينه از جسد پرداختند و برای 

ماهه مقتوله متعلق به جاسوس آمريکايی هست يا  5/5احراز اينکه جنين 
م به نمونه برداری از خون جنين و مادرش کردند تا آزمايشات الزم نه اقدا 

خون بعمل  را بعمل آورند و مقرر شد از جاسوس آمريکايی نيز آزمايش 
  آيد.

دادسرای تهران در دنباله تحقيقات خود با کسب  24بازپرس شعبه 
 بازجويی و مدارک الزم از آشنايی اين گروگان با مقتوله، صبح امروز برای 

تحقيق از گروگان آمريکايی به النه جاسوسی رفت. تحقيقات ادامه 
  1«دارد.

شود دانشجوی دانشگاه بلوچستان است و  می قاتل که گفته
در تعطيالت »گفت:  وی در رابطه با قتل مجدداً  2 عبدالناصر نام دارد.

 به بندر انزلی خانه مادرم رفته بودم که خواهرم اعظم را آنجا ديدم. نوروز 
و  دانست، در حضور مادرم موضوع رابطه  می خواهرم چون مرا منطقی

حامله شدنش را فاش کرد و گفت: يک راننده تاکسی بنام حسن مرا 
فريب داده و قرار است با من ازدواج کند، من خيلی از اين موضوع 

ناراحت شدم، ولی چون مسأله ازدواج مطرح شده بود به توصيه مادرم  
ازدواج آنان  تهران آمدم تا پس از مذاکرات الزم برنامه  همراه خواهرم به

را فراهم کنم . وقتی به تهران آمدم متوجه اصل ماجرا شدم، دريافتم که 
بعنوان خيرخواهی و  يکی از جاسوسها با خواهرم رابطه داشته و حسن 

  4«خواسته با او ازدواج کند. می حفظ آبروی خواهرم

دو روز »دادسرای تهران  24س شعبه آقای علی اکبر پروانه بازپر

. ن( نيز برای بازجوئی از گروگان 59فروردين 29قبل )يعنی سه شنبه 

آمريکايی به النه جاسوسی رفت. گروگان آمريکايی به آشنايی با مقتوله  

  اعتراف کرد، ولی داشتن رابطه با او را انکار کرد.

ای صدور بازپرس متهم به قتل را مجرم شناخت و پرونده را بر

های  کيفرخواست نزد دادستان تهران فرستاد. دادستان نيز پس از بررسی

خبرنگار »نويسد:  می کيهان  5 «الزم از او تقاضای مجازات اعدام کرد. 

نامشروع  دهد که اين پرونده در مورد اتهام  می قضايی ما همچنين گزارش

وگانهاست، مايکل ارنست مولر تفنگدار آمريکائی که هم اکنون جزو گر

  6 «مفتوح خواهد بود.

نکات متعدد ضد و نقيضی در اين گزارش نهفته که بعضی از آنها به 

  قرار زير است:

گويد، ميکائيل حدود سه ماه قبل از تصرف النه  می گزارش -2 

  جاسوسی با مقتوله آشنا شده است.

بايستی مقتوله  می برای آشنايی دختر مقتوله با تفنگدار آمريکايی،

يا کارمند سفارت بوده باشد و يا برای گرفتن ويزا و يا مسائلی از اين 

قبيل، دفعات مکرر به آنجا مراجعه کرده باشد تا آشنايی حاصل شده و  

سرانجام اين آشنايی به رابطه خصوصی کشيده شده باشد. از خالل 

  رد استشمام نمی شود.اگزارش بوئی از اينگونه مو 

شکايت کرده که  22/22/58س، اگر مقتوله در تاريخ بنابه گزارش بازپر -1 
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و اعظم   اند هاز ميکائيل حامله شده است و حتی با هم مواجهه داده شد

خانم اعالم کرده چون ميکائيل باعث رسوائيش شده بايد با وی ازدواج 

حضرت مسيح  کند و ميکائيل ازدواج با وی را مشروط به قبول دين 

ود که در بندر انزلی در حضور مادر و برادرش ، ديگر چه حاجتی بکند می

  است؟  بنام حسن او را فريب داده ای  بگويد راننده

که مرتب افراد را تحت عنوان  58در بحبوحه انقالب در سال  -2 

می  گرفتند و مجازات  می روابط نامشروع و زنای محصنه و غير محصنه

عيتی بيايد، شکايت که در يک چنين وض شد می کردند، کدام دختر پيدا 

  است؟ کند که فالنی آنهم آمريکايی و جاسوس با او همخوابگی کرده 

از خالل گزارش برمی آيد که هم قاتل و هم مقتوله، هر دو  -4 

، قاتل دانشجوی سيستان و مقتوله دانشجوی تربيت اند هدانشجو بود

  تهران. معلم 

مادرش از زاهدان  گويد، در تعطيالت نوروز برای ديدار می قاتل -5 

در  بيند و خواهرش  می به بندر انزلی رفته و خواهرش را که آنجا بوده

که در تهران راننده تاکسی بنام حسن  کند میحضور وی و مادرشان فاش 

 تهران، بوی معلوم روند و در  می وی را فريب داده است. با هم به تهران

وی خواهرش حاضر شود که حسن بی گناه است و فقط برای حفظ آبر می

حسن و دوستش به هنگام رفتن به  شده است که باوی ازدواج کند. با 

هزار تومان مهريه  522گويد که حسن بايد  می محضر برای عقد، خواهرش

  شود. می منصرف اش کند و حسن بدين علت از ازدواج باوی 
بعد از ظهر با حسن و دوستش خداحافظی  9قاتل در ساعت  -6 

 معلم واهرش را بطرف خوابگاه دانشجويان دانشکده تربيت و خ کند می
افتد. پس  می ناگهان به فکر کشتن خواهرش 5/22برد. حدود ساعت  می

نه به هنگام رفتن  نه در بندر انزلی و نه در تهران و  شود که قبالً می معلوم
به محضر و نه بعد از خداحافظی از حسن و دوستش هنوز بفکر کشتن 

  اده است.خواهرش نيفت
افتد که خواهرش را بکشد، گلوی  می وقتی ناگهان بفکر -2 

دهد که در اثر فشار وی بی هوش  می گيرد و محکم فشار می خواهرش را

 شود، سپس طنابی را که در جيب داشته بدور گردنش می نقش زمين و 

می  شود که جان سپرده است، از محل دور  می بندد و وقتی مطمئن می

اين بيان که ناگهان و بدون قصد قبلی بفکر کشتن خواهرش  شود. بنابر

آن وی را  آورد و با  می افتاده است و طنابی هم که در جيب داشته بيرون

شود که وی از قبل تصميم به کشتن گرفته بوده  می ، معلومکند میخفه 

آماده داشته  مهيا و در جيب خود  که وسيله کشتن، يعنی طناب را قبالً

نوان کردن مسأله محضر و حسن و دوستش و اين داستانها است. و ع

حسن و دوستش  بقصد انحراف اصل قتل گفته شده است. و باحتمال قوی 

  .اند ههم از شرکت کنندگان در قتل بود

از گزارش پليس سر نخ پيداست. وقتی مأمورين گشت و  -8 

ک سر کنند که قاتل با ي می رسند، مشاهده می کالنتری به محل جنايت

مقتوله را خفه کرده و سر ديگر طناب را به پنجره درب ورودی خانه  طناب 

  بسته است.

رود و در  می قاتل در تعطيالت نوروزی از زاهدان به بندر انزلی -9 

که يک راننده تاکسی وی را فريب داده،  کند میآنجا خواهرش فاش 

حسن آماده  شوند و در تهران نزد حسن رفته، می باتفاق راهی تهران 

حسن و  ازدواج با خواهرش شده و برای عقد ازدواج با خواهرش با 

 522افتند که حسن بر اثر تقاضای  می دوستش به عزم رفتن به محضر راه

شود و آنها برادر و خواهر وار از  می هزار تومان مهرِيه از ازدواج پشيمان

  شوند. می هم خداحافظی کرده و جدا

فروردين قاتل از زاهدان بسوی بندر انزلی فرض بگيريم روز دوم 

 طول حرکت کرده است. از زهدان تا بندر انزلی حداقل دو روز مسافرت 

که  ، چرااند هکشد. يکی دو سه روز هم در بندر انزلی نزد مادرشان بود می

خبر تکان دهنده  خواهرش  رسد، قطعاً می به محض اينکه برادر به منزل

نمی داده بايستی با کمی استراحت و در کمال فريب خوردن خود را بوی 

  .کند میمطرح  آرامش و اطمينان مسأله را مطرح کند و سرانجام 

روند که اينهم  می خواهر و برادر به توصيه مادر به اتفاق به تهران

سراغ  يک روز راه است و اگر هم به محض رسيدن به تهران يکراست به 

کنند و  می وردين باشد. با حسن گفتگوفر 2حسن رفته باشند بايد بعد از 

می گذارند و همه  شود که با وی ازدواج کند و قرار و مدار  می حسن راضی

عقد ازدواج  هم از محضری برای انعقاد چيز آماده برای عقد است. قبالً

برای ازدواج و محضر و ساير  گيرند. بطور قطع آماده کردن حسن  می وقت

هار روزی وقت الزم داشته است. اگر همه مسائل جنبی آن حداقل سه چ

وقتی به انزلی و سپس تهران و فراهم  امور يعنی حرکت از زاهدان تا 

روز وقت الزم داشته  22کردن همه شرايط مثل برق انجام گرفته باشد 

شب بقتل  22فروردين ساعت  2در تاريخ  است. در صورتی که دختر 

تمام مطالب عنوان شده داستان زند که  می رسيده است و اينها خود داد

  باشد. سرائی بيش نمی تواند 

بايستی  می تصرف شده است، ظاهراً 58آبان  22سفارت در  -22 

بسيار نزديک با گروگان گيرها داشته باشد تا ای  مقتوله )دختر( رابطه

اطالعات گرفته و فهميده باشد که ميکائيل نيز جزو گروگانهاست. در آن  

ديگران از  آزاد شدند، روزنامه نگاران و ها  که گروگان همداًروزها وقتی بع

اسامی گروگانها اطالعی نداشتند زيرا که اسامی آنها را جائی ذکر نمی 

  کردند.

فروردين گزارش کرده، در  22مهمتر از همه اينکه خبرنگار کيهان 

سه دفترچه خاطرات متعلق به »همان روزی که قتل واقع شده است 

ايت خيابان ايرانشهر کشف شده که در اختيار بازپرس قرار مقتول جن 

روز  گرفته است. با کشف اين سه دفترچه خاطرات مسائل مهمی از جمله 

  2 «آشنايی مقتول با گروگان آمريکايی و مسائل ديگر فاش خواهد شد.

تمام اين ضد و نقيضها حکايت از اين دارند که داستانهای ذکر شده 

 کهای  هان کردن حقيقت ساخته شده و شايعهساختگی و بقصد پن

گفت ، يکی از دخترهای گروگان گير با يکی از گروگانها رابطه داشته و   می

هنگام  حقيقت داشته ولی در  اند هبرای برمال نشدن قضيه وی را کشت

اجرای قتل، ماجرا وسيله پليس و کالنتری لو رفته است و کار به 

پرونده  ر آنجا پرونده را مانند هزاران دادگستری کشيده شده است. و د

  .اند هديگر ماست مالی کرده و آنرا بست

که آيا اين دختر قبل از  کند میاين سئوال نيز به ذهن خطور 

به نحوی در ارتباط متقابل ها  گروگان گيری با سفارت و گروگان گيری

  است؟ اهلل اعلم به حقايق االمور. نبوده 

 

 

 فصل چهارم

 حقيق بين المللی جنايات شاه و آمريکاکميسيون ت
 

 

بعد از اينکه ايران، خواستار درخواست تشکيل شورای امنيت 

گير داخلی و  شرکت در آن گرديد و با فعاليتهای پی سازمان ملل متحد و
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خارجی به اين در خواست ايران جواب مثبت داده شد و چند ساعتی قبل  

شرکت در  ه به نيويورک جهت وزير امور خارج صدر بنیاز پرواز آقای 

 مسئله گروگان گيری و شورای امنيت، آقای خمينی آنرا تحريم کرد،
دولتهای عضو  نگهداری آنها يکی پس از ديگری از طرف قريب به اتفاق 

  سازمان ملل محکوم گرديد.

با تحريم اقتصادی عليه ايران و محکوم کردن ايران در دادگاه بين 

شار همه جانبه به ايران و مطرح شدن اينکه المللی الهه، در اثر ف

در شرايط نامناسبی به سر ميبرند و رفتار با آنها و شرايط ها  گروگان 

آذر   11زندگی و بهداشتی آنها غير انسانی است، آقای خمينی در تاريخ

طی حکمی آقای قطب زاده وزير امور خارجه را مسئول تشکيل يک  58  

ايران، در دوران  ست تجاوزکارانه آمريکا در هيئت بين المللی بررسی سيا

حکومت شاه کرد و ياد آور شد که يک هيئت مستقل بين المللی ميتواند 

  با گروگانها ديدار کند.

  متن حکم آقای قطب زاده بدين شرح است: 
 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم»

جناب آقای قطب زاده وزير امور خارجه ايران الزم است هرچه  

ک هيئت بين المللی بررسی با مشورت شورای انقالب تشکيل زودتر ي

درطول حکومت  دهيد تا سياست تجاوزکارانه دولت آمريکا را خصوصاً 

جهانيان قرار  شاه مخلوع وخائن مورد بررسی قرار داده و در معرض افکار 

دهيد تا سازمانهای بين المللی که زير نفوذ آمريکا ايران را به اصطالح 

مردم محروم ما آگاهی  ، از جنايات دولت آمريکا نسبت به اند همحکوم کرد

بيشتری پيدا کنند.همچنين برای مقابله با تبليغات سوء وتجاوزکارانه 

ميتوانند يک هيئت  آمريکا در مورد گروگانها در النه جاسوسی آنها 

مستقل بين المللی دعوت نمايند تا از آنان ديدار کنند. والسالم روح اهلل 

  2«وسوی الخمينیالم

آقای قطب زاده وزير امور خارجه دست به تشکيل کنفراس بين 

المللی سياست تجاوزکارانه دولت آمريکا در تهران زد و اين فرمان پايه 

واساس کمسيون تحقيق بين المللی جنايات شاه و بررسی مداخالت  

  آمريکا در امور داخلی ايران از طريق رژيم شاه گرديد.

 
 حقيق و توافقهای پذيرفته شدهکميسيون ت

پس از آنکه بر اثر فعاليتهای مختلف داخل و خارج از کشور و در 

اصل  سازمان ملل متحد، در رابطه با رسيدگی به جنايات و فسادهای شاه، 

رسيدگی به آن هم از سوی دبيرکل سازمان ملل متحد و هم از سوی 

رياست  به  صدر نیبکنگره آمريکا پذيرفته شد، بعد از انتخاب آقای 

جمهوری، آقای خمينی نيز با تشکيل کميسيون تحقيق بين المللی در 

  تهران جهت رسيدگی به جنايات شاه مخلوع، موافقت کرد.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه جيمی کارتر تا کنون سه پيام » 

سری مهم برای امام خمينی رهبر انقالب فرستاده است: اولين پيام بعد از 

غال افغانستان توسط شوروی برای امام فرستاده شد حامل تقاضای اش 

امام  بوده است. به نقل از همين خبرگزاری ها  کارتر برای آزادی گروگان

خمينی و کارتر بر سر مسئله تشکيل يک دادگاه بين المللی برای 

امام  . دومين پيام کارتر برای اند هرسيدگی به جرائم شاه به توافق رسيد

ها  حاوی گوشزد خطراتی است که نگهداری بيش از اندازه گروگان خمينی

به  صدر بنیانتخاب  تا زمان ها  امکان دارد برای ايران پيش بياورد. اين پيام

رياست جمهوری مکتوم و بدون جواب ماند ولی پس از بعهده گرفتن 
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فرستاد که ضمن آن  پست رياست جمهوری وی پيامی به کاخ سفيد 

ست مشغول پيدا کردن راه حلی است که به آزادی تدريجی اظهار شده ا

  1 «بيانجامد.

به رياست جمهوری، در گفتگوهای  صدر بنیپس از انتخاب آقای 

با آقای خمينی رهبر انقالب موضوع تشکيل کميسيون  صدر بنیآقای 

تحقيق بين المللی جنايات شاه در تهران، مورد موافقت آقای خمينی قرار  

موافقت  ز انجام مقدمات کار و تعيين اعضای کميسيون با گرفت و پس ا

دولت جمهوری اسالمی ايران ودبير کل سازمان ملل متحد، اعضای 

را شروع  کميسيون انتخاب و چهارم اسفند وارد تهران شدند و کار خود 

  کردند.

  طبق توافقی که انجام شده بود قرار بود: 

ار نتيجه تحقيقات خود، کميسيون با گروگانها قبل از انتش -2 

  مالقات کند.

  رئيس جمهور آمريکا از ايران عذرخواهی بکند. -1 

  2 آمريکا يک کمک مالی هم به ايران بکند. -2 

و بدين طريق راه حل مسئله آزادی گروگانها را هموار سازند. آقای 

خطراتی  و گوشزد کردن  -هم در تماسهای خود با آقای خمينی  صدر بنی

مسئله را با وی مطرح کرده  -داری گروگانها برای ايران در بر دارد که نگه

اين راه حل خوب است  گفته بود،  صدر بنیبود و آقای خمينی هم به آقای 

  و مسئله را به همين نحو تمام کنيد. 

 .بعد از اينکه هيئت وارد تهران شد يک هفته در هتل استقالل بود

د گوناگون ديدار و بحث کرده بود، اسناد و مدارک را ديده و با افرا

  نظرشان هم اين بود که آمريکا در امور داخلی ايران دخالت کرده است. 

مرحله آخر کار مانده بود که آنها بروند سفارت و گروگانها را ببينند 

اعالم  و بعد بروند ژنو و نظرشان را در آنجا در مقر اروپايی سازمان ملل 

  بکنند. 

را مأمور کرد که به عيادت   4قای علی امير حسينی، آصدر بنیآقای 

آقای خمينی در بيمارستان قلب برود و به آقای خمينی بگويد، در 

صورتيکه آقا، هنوز بر نظر خودشان هستند که هيئت برود سفارت و  

نفع  را ببينند و مسئله را تمام کنند و اين نه به نفع ايران نه به ها  گروگان

اطل و باطل روزها در هتل باشند و وقت خود را بيهوده آنهاست که اينها ع

سکته کرده  تلف کنند. در آن زمان آقای اشراقی داماد آقای خمينی که 

بود در بيمارستان قلب بستری بود و حالش هم بهبود پيدا کرده بود. در 

خمينی و دفتر  بيمارستان قلب بخشی را تخليه کرده و در اختيار آقای 

  بودند.ايشان گذاشته 

آقای صانعی و کفاش زاده هم در آنجا مشغول کار بودند. آقای امير 

حسينی نقل کرد وقتی من به آنجا رسيدم آقای صانعی و کفاش زاده در 

دفتر بودند و آقای هاشمی رفسنجانی هم آمده بود که آقای خمينی را  

ل بود که آنها مايای  ببيند، گويا کاری داشت. حال نميدانم چه مسئله

نبودند آن شب آقای هاشمی ،آقای خمينی را مالقات کند. به آقای  

که حال آقا خوب  اند ههاشمی گفتند که پزشک معالج آقا دستور داد

                                                           

، اعضای کميته رسيدگی 4،ص22922، شماره  58 من به 12کيهان، شنبه    -1
  بررسی جنايات شاه معرفی شدند.

، درباره 58 گفتگوی آقای بنی صدر با اينجانب و بعضی از دوستان در سال    -2
شرايط آن و موافقت  موضوع تشکيل کميسيون تحقيق بين المللی جنايات شاه و 

 .آقای خمينی با آن
ی رابط آقای بنی صدر با آقای خمينی و مسئول رساندن آقای علی امير حسين   -4

جمهور به آقای خمينی و  و پيغامهای شفاهی و کتبی آقای بنی صدر رئيس ها نامه
  بخش امور روحانيت در دفتر رياست جمهوری بود. بالعکس و مسئول
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و جز پزشک و خانواده اش احدی حق ندارد آقا را مالقات کند.  نيست 

  آقای هاشمی هم که چنين ديد، رفت.
راه ندادند مرا که  من پيش خودم فکر کردم وقتی آقای هاشمی را

آقای  فکر کردم و به ای  جای خود دارد و حتماً راه نخواهند داد. چند لحظه
برای مالقات  صدر بنیصانعی گفتم که من از طرف رياست جمهوری آقای 

اشراقی عيادت  که از آقای  اند هو ايشان مرا فرستادام  آقای اشراقی آمده
اشراقی برسانم . گفتند صبر کن کنم و پيامی هم داشت که بايد به آقای 

بفرمائيد داخل، وقتی  آمدند و گفتند، ای  رفتند داخل و بعد از چند لحظه
وارد شدم، ديدم آقای اشراقی روی تختش نشسته و حالش هم خوب 

سالم  صدر بنیآقای  شده است. بعد از سالم و احوال پرسی گفتم که 
راقی خيلی خوشحال شد. رساند و مرا برای عيادت شما فرستاد. آقای اش

 صدر بنیدر ضمن آقای  بعد از گفتگوی مختصر به آقای اشراقی گفتم 
پيامی هم برای آقای خمينی داشتند و پيامشان اين است و مسئله را با 

  آقای اشراقی در ميان گذاشتم . 
آقای اشراقی بعد از شنيدن پيام بالفاصله به اتاق بغلی که آقای 

فت و بر گشت و گفت بفرماييد پيش آقا. من رفتم خمينی در آنجا بود ر
 صدر بنیآقا. ديدم آقای خمينی خوب و سر حال است. سالم آقای  پيش 

گفتند، که اگر آقا بر نظر خود باقی  صدر بنیرا رساندم و گفتم: آقای 
خط امام بگويند که اجازه دهند اين هيئت برود های  هستند، به اين بچه 

بروند  ببينند و وضعيت آنها را مشاهده کنند و بعد  سفارت و گروگانها را
ژنو و نظر خودشان را در آنجا اعالم بکنند و نظرشان هم اين است که با 

کرده است و آمريکا  توجه به اسناد وزارت خارجه، آمريکا در ايران دخالت 
هم عذر خواهی کند و يک کمک مالی هم به ايران بکند. آقا گفتند: که 

بگوييد من همين نظر را دارم.   صدر بنینظرم هستم و به آقای بله من بر 
دستور دهيد که اجازه ها  من گفتم حال که نظر شما اين است، پس به بچه

  سفارت مالقات کنند.  را در ها  دهند اين هيئت گروگان
چيزی ها  آقا، گفتند، اين صحيح نيست که من مستقيم به اين بچه

نيد. چشم، من به احمد ميگويم که به آنها بگويم شما احمد را پيدا ک
اجازه بدهند، بروند و گروگانها را ببينند. من هم خوشحال که  بگويد، 

مسئله حل شده است. رفتم بيرون پيش آقای صانعی و کفاش زاده و 
آقا کجاست؟ آقا با احمد کار دارند. گفتند، ما هم يکی دو روز  گفتم احمد 

ر داشته ايم و ست ما خودمان هم با او کادانيم احمد کجا است که نمی
. گفتم مگر ميشود شما ندانيد احمد کجاست؟ آقای ايم نکرده پيدايش 

 داند چون همه کاره احمد است گفتند نميدانيم )بعداً می کفاش زاده حتماً
شد رفته بود شمال برای تفريح(. من برگشتم و مطلب را به آقای  معلوم 

رفتم  گفت صبر کنيد و فردا برويد. باز فردا  صدر بنیگفتم، آقای  صدر بنی
 صدر بنی. روز سوم آقای گفتم صدر بنیو احمد پيدايش نشد. به آقای 

تعطيل  نيامد، کار را که نبايد  گفت، برو و به آقا بگوييد، شايد احمد اصالً
کرد. شما به کس ديگری بگوييد که پيام شما را به دانشجويان پيرو خط 

نند. من به بيمارستان رفتم و خدمت امام رسيدم و سالم آقای امام را برسا
ميگويند، اين خوب نيست که  صدر بنیرا رساندم و گفتم، آقای  صدر بنی 

روز با آنها  هيئت همين طور به خاطر نبود احمد آقا در هتل بماند و ما هر 
و  امروز و فردا بکنيم، شما کس ديگری را برای اينکه پيام شما را برساند

ديگری را  ا گفت چشم، کس اين مسئله را تمام کند، بفرستيد. آق
. من بگوئيد که من بر نظرم هستم صدر بنی. شما به آقای ميفرستم

  شود. می حل گفتم که مسئله فردا  صدر بنیبرگشتم و جريان را به آقای 

فردا بعد از ظهر راديو، پيام دانشجويان پيرو خط امام را در رابطه با 

انها خواند. متن پيام اين بود، که اين هيئت اگر بی طرف است، اول گروگ

ما اجازه خودش را در رابطه با آمريکا در تهران اعالن کند. بعداً نظر 

ميدهيم که گروگانها را ببينند. هيئت هم گفته بود در صورتيکه ما اين کار 

و و در شويم و قرار است که ما برويم ژن می را بکنيم از بی طرفی خارج 

امام در  آنجا نظر خود را اعالم بکنيم و خالصه يک هفته بعد، اطالعيه 

رابطه با اطالعيه دانشجويان پيرو خط امام از راديو خوانده شد که در آن 

آنها  پيام آقای خمينی نظر دانشجويان پيرو خط امام را تأييد کرده و از

ز وزارت خارجه بود و کار هم تمام شد. فردای آن رو پشتيبانی کرده 

پيرو خط های  خواست که هيئت را برای رفتن از ايران همراهی کند. بچه

سپاه پاسداران با موتور دنبال ماشين آنها رفتند و آنها را های  بچه امام و 

محاصره کردند و به شيشه ماشين آنها زدند و شيشه را شکستند و به 

ن آنها ريختند و خيلی با توهين کردند و اعالميه هايی به داخل ماشي آنها 

  2بودند آنها آبرو ريزی کردند و آنها هم از اين عمل خيلی وحشتزده شده 

حال با کمک از مطبوعات آن دوران در رابطه با کميسيون تحقيق بين 

خوانندگان   -که بطور خالصه ذکر شد -المللی جنايات شاه و شرايط آن 

و مطرح شدن مسئله تر چگونگی شکل گيری  محترم در جريان دقيق

و کشور به  قرار گرفته و بيشتر به عمق فاجعه وبازی با سرنوشت ملت 

  خاطر قبضه کردن قدرت پی خواهند برد.
 

   مطبوعات و کميسيون تحقيق
اسامی اعضای کميسيون تحقيق سازمان ملل که با مشورت و 

 موافقت دولت ايران و کورت والدهايم دبير کل سازمان انتخاب شده به

  زير است: شرح 

ساله فرانسوی و حقوق دان، رئيس  64لوئی ادموند پتی تی،  -2»  

سابق کانون وکالی فرانسه و از مبارزان دبيرخانه حقوق بشر و رئيس 

جنبش بين المللی حقوقدانان کاتوليک. او کسی است که گروههای  

ت حقوق دان را به ايران در زمان شاه مخلوع آورده بود تا بر محاکما

ساواک تحقيقات های  مخالفان رژيم ناظر باشند و در مورد شکنجه 

  مفصلی کرده بود.

ساله از مردم الجزاير که ديپلماتی  52 محمد بيجائويی،  -1  

طرف نماينده کشورش در سازمان  حقوقدان بوده و از سال پيش بدين

رف ط بدين  2965است. او از اعضای حقوق بشر سازمان ملل از  ملل بوده 

  بوده است.

ساله از مردم ونزوئال حقوقدان، ديپلمات و   5  5  اندريو اگيالر -2  

استاد دانشگاه و سفير سابق کشورش در آمريکا و نيز سازمان ملل بوده 

  است و در حال حاضر مشاور حقوقی شرکت نفت ونزوئال است. 

اديب دائوری، از سوريه، مشاور سياست خارجی حافظ اسد  -4  

  س جمهور سوريه است.رئي

هاری.و.جيواردن، از سری النکا، حقوقدان و کارشناس حقوق  - 5   

  بين المللی و برادر رئيس جمهور آن کشور.

شود به مجرد اينکه کميسيون نتيجه تحقيقات خود را  می گفته

انتشار داد و آمريکا هم تعهدات خويش را عمل کرد، يعنی سياستهای 

ها  د ايران محکوم کرد زمينه برای آزادی گروگانخود را در مور گذشته 

  1 «آماده خواهد شد.

 

  موافقت امام با تشکيل کميسيون بين المللی در تهران

، رئيس صدر بنیشورای انقالب ديشب با حضور دکتر ابولحسن » 

جمهور کشور اسالمی ايران تشکيل جلسه داد و به مسائل مختلف 

دی انتخابات مجلس شورای اسالمی مملکتی از جمله موضوع جدول بن 
                                                           

اين قسمت از مصاحبه و گفتگوی اينجانب با آقای علی امير حسينی در    -2
  در لندن اخذ شده است.، 2991سال

  2، ص22922، شماره 58 بهمن  19کيهان، دوشنبه    -1
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  رسيدگی کرد.

اعالم کرد که  صدر بنیدر پايان جلسه ديشب شورای انقالب، دکتر 

امام با تشکيل کميسيون بين المللی جهت رسيدگی به جنايات شاه 

  .اند هدر تهران موافقت کرد مخلوع 

افزود به اين ترتيب ديشب، تلگرافی را در اين مورد به  صدر بنی

و موافقت ايران را با تشکيل ام  دهايم دبير کل سازمان ملل متحد زدهوال

گفت: من  صدر بنیاين کميسيون در تهران به اطالع وی رسانده ام. دکتر  

امام  يک هفته است که در اين مورد با امام مذاکره داشتم و سر انجام 

  موافقت خود را با تشکيل اين کميسيون در تهران اعالم داشتند. 
ئيس جمهوری اسالمی ايران افزود، اين کميسيون با ترکيبی که ر

شود و اهم کار آن رسيدگی به  می اعالم شده بود در تهران تشکيل قبالً
    2 «جرائم شاه مخلوع و دخالتها و جنايات آمريکا در ايران خواهند بود. 

 

  متن تلگراف رئيس جمهور به دبير کل سازمان ملل 

رئيس جمهور و رئيس شورای انقالب در  صدر بنیدکتر ابوالحسن 
تلگرامی به کورت والد هايم با تشکيل کميسيون رسيدگی به جنايات شاه 

  و آمريکا موافقت کرد. 
دبير کل سازمان ملل متحد اينک که  -آقای کورت والدهايم» 

خواست امام و مردم ايران داير به بررسی و تحقيق در مداخالت گذشته 
ر داخلی ايران از طريق رژيم شاه سابق و بمنظور تشکيل در امو آمريکا 

محکمه برای رسيدگی به خيانت و جنايتها و فسادهای آنان به کرسی 
می نشيند کميسيونی که شورای انقالب جمهوری اسالمی ايران و  قبول 

تواند به ايران بيايد. رئيس  می اند هامام با تشکيل کار آن موافقت کرد
رای انقالب جمهوری اسالمی ايران ابوالحسن جمهور و رئيس شو 

    1 .«صدر بنی

آقای خمينی در پيام خود، در مورد گروگانها، تصميم به آزادی 

گروگانها را به مجلس واگذار کرد و گفت امر گروگانها با نمايندگان ملت 

  است که تصميم بگيرند. در قسمتی از اين پيام آمده است: 

ی و تحقيق در مداخالت گذشته آمريکا اکنون که کميسيون بررس» 

در امور داخلی ايران از طريق رژيم شاه سفاک توسط جناب آقای رئيس 

پذيرد جنايات آنان به  می جمهوری و شورای انقالب اسالمی ايران تحقق 

  2 «اثبات خواهد رسيد.

اعضای کميسيون تحقيق رسيدگی به جنايات شاه، شنبه چهارم 

  4 ن شدند.وارد تهرا 58  اسفند 

 

 ها  اعضای کميسيون تحقيق و مالقات با گروگان

سخنگوی کميسيون بين المللی تحقيق جنايات شاه سابق و » 

آمريکا بعد از ظهر ديروز اعالم کرد: اعضای کميسيون، صبح ديروز در 

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی حضور يافتند و آقای قطب زاده به  

پذيرفته  نيد که شورای انقالب به اتفاق آراء اطالع اعضای کميسيون رسا

  5«است که آنها با گروگانهای آمريکايی ديدار کنند.

طی  58 /21/ 25در تاريخ ای  اما دانشجويان پيرو خط امام در اطالعيه

اعالم کرد که با مالقات کميسيون تحقيق با همه گروگانها ای  اطالعيه

  نيست: موافق 
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ه قبل که استداللهای ما در آن طرح شده با توجه به گزارش جلس» 

بود، مالقات کميسيون تحقيق با همه گروگانها را در شرايط فعلی با خط 

سازش ناپذيری و قاطع امام خمينی که خط انقالب اسالمی ما است  

سازگار نمی دانيم. چنانچه کميسيون مزبور در ارائه نتايج خواست ملت 

ران را بگوش جهانيان برساند و آن را رشيد و مظلوم و به خون نشسته اي 

اطالع  جهت در سازمان ملل مطرح و بقبوالند، ديدار آنها با همه گروگانها 

از سالمتی و شرايط گروگانها به دعوت ايران انجام خواهد شد و ابتکار 

جنايتکار از هر  عمل بدست ايران بوده و از اين طريق دست آمريکای 

    6 «والسالم. گونه سوءاستفاده بدور ماند

اما نظرم در باره »در همين رابطه آقای احمد خمينی اعالم کرد:

مالقات اين هيئت با گروگانها گر چه عقيده من به هيچ دردی نمی خورد و 

من پای استدالل هيچکدام از آنان ننشستم ولی معتقدم مالقات خوب و  

بردن  ته سود بدون ضرر است و در برنامه کار گروه بررسی بوده است. الب

  2 «يا سود نبردن آمريکا از اين مالقات، اين امر ديگری است.

 

 بر خورد دانشجويان با کميسيون تحقيق

دانشجويان پيرو خط امام مالقات کميسيون تحقيق با گروگانها را 

نپذيرفتند. دانشجويان در مورد مذاکرات دو تن از نمايندگانشان با چهار 

انتشار دادند ای  ب و رياست جمهوری اطالعيهشورای انقال تن از اعضای 

  که متن آن بدين شرح است:
 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم»
.ن( ساعت شش بعد از ظهر دو تن از 22/21/58روز دوشنبه )

اعضای  دانشجويان پيرو خط امام، مستقر در النه جاسوسی با چهار تن از 
ضای کميسيون شورای انقالب و رياست جمهوری پيرامون مالقات اع

گروگان به  تحقيق در باره جنايات شاه و آمريکا در ايران با جاسوسان 
گفتگو و صحبت نشستند. در اين ديدار که در نخست وزيری انجام شد، 

و آقايان  آقايان حجت االسالم موسوی اردبيلی، هاشمی رفسنجانی 
ه مهندس سحابی و قطب زاده شرکت داشتند. در ابتدا پس از طرح مسئل

تشکيل و  با گروگانها آقای قطب زاده گزارش مختصری از تاريخچه 
وظايف کميسيون تحقيق بيان کردند که کميسيون مزبور به خاطر بررسی 

خيانات شاه  -1، ض حقوق بشر در ايران توسط آمريکانق -2   سه مسئله:
مالقات با گروگانها وارد ايران شد و مورد موافقت امام  -2، در ايران

و شورای انقالب قرار گرفته است. سپس طرفين به بحث پيرامون  ی خمين
 موقعيت ايران و پرستيژ جهانی انقالب و اينکه در اين مورد چگونه

توان جلو آمريکا را از سوء استفاده گرفت و به آن ضربه وارد کرد   می
  پرداختند.

و  آقای قطب زاده گفتند تمام افراد کميسيون يا با انتخاب ما بودند
يا دولت ايران با آن موافقت کرده است. و اکثر افراد شناخته شده به 

رفتار هستند و کارتر و هيئت حاکمه آمريکا نقشی در اين انتخاب  حسن 
و طرح اين کميسيون در مذاکرات من با کورت والدهايم در  اند هنداشت

تهران ريخته شده. ايشان گفتند اصل دعوت تشکيل کميسيون در تهران  
  بزرگترين نوع موفقيت در طول اشغال النه جاسوسی بوده است...

در اين جلسه، از طرف اعضای شورای انقالب مطرح گرديد که طرح 
 از برای رسيدگی به جنايات شاه و آمريکا و بازديد ای  سه مرحله

گروگانهاست که چون از طرف دولت ايران به کميسيون قول داده شده، 
دولت ايران  ورت بگيرد، زيرا در غير اينصورت، بايد ص اين عمل حتماً

  شود. می تضعيف
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دانشجويان نقطه نظرهای خود را بدين صورت ارائه دادند: ما 
هيچگونه مخالفتی با اصل کميسيون و اينکه کميسيون مزبور بايد در 

بررسی جنايات شاه و آمريکا کارش را انجام دهد، نداشته و نداريم،  جهت 
اعضای  قت امام قرار گرفته است و اما در مورد مالقات زيرا مورد مواف

کميسيون با گروگانها بد نبود با دانشجويان مستقر در النه جاسوسی که 
بايد کميسيون پس  ...  شد ای  می مذاکره گروگانها را در اختيار دارند، قبالً

 از تحقيق در اين مسئله کارش را ارائه بدهد و در سازمان ملل از آن دفاع
ايران که نتيجه کار کميسيون  کند، تا سازمان ملل آنرا قبول نمايد و ملت 

را ديد و تضمين پيدا کرد که کميسيون توانسته بدون فشار آمريکا در 
  شورای انقالب و يا دولت ايران مجدداً جهت صحيحی حرکت کند، آنوقت 

صيتهای از شخای  ابتکاری، از همان کميسيون و حتی عده  از موضع کامالً
آورد تا به ايران آمده و وضع فيزيکی و جسمی و  ديگر دعوت بعمل 

 صدر بنیشرايط زندگی آنها ديدار بعمل آورد. اين طرح، توسط آقای دکتر 
رد شد و تذکر داده شد که اعضای کميسيون افراد انتخابی و  و قطب زاده 

خواهد مورد اعتماد هستند و اگر چنين طرحی پياده شود، طبق موازين ن
در نهايت به ضرر ما است. دانشجويان تأکيد داشتند که از زمانی که  بود و 

کميسيون به ايران آمده است، کاخ سفيد و سخنگويان واشنگتن اصرار 
دارند که اين کميسيون برای حل مسئله گروگانها و ديدار از آنها به ايران  

اخبار  اينها رئيس جمهوری معتقد بودند که  صدر بنیرفته است. آقای 
صحيحی نيست و اين قضيه مربوط به آنها و در دستور کارشان بوده 

  است.
آقايان حجت االسالم هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبيلی و 
مهندس سحابی، ضمن تأکيد بر اين نکته که نکاتی قابل توجه و دقت در 

د به کردند که باي می دانشجويان است که بايد در نظر گرفت، ابراز سخنان 
ضمن،  رسيد و نگذاشت کميسيون بدون نتيجه بيرون برود و در ای  نتيجه

    2 «دولت ايران تضعيف نگردد.

در اعالميه ايکه در  58 /26/21دانشجويان پيرو خط امام بعد از ظهر 

خود را  ، از صدای جمهوری اسالمی خوانده شد، مسئوليت 22:1ساعت

ده، از شورای انقالب خواستند تا درباره گروگانها خاتمه يافته تلقی کر

  گروگانها را از آنها تحويل بگيرند.
با مالقات اعضای کميسيون تحقيق »... آنها در اعالميه خود گفتند: 

با گروگانها که تحميل آمريکاست و خواست واقعی دولت جنايتکار 
آمريکا و شيطان بزرگ، نه خواست ملت ايران و نه حتی خواست واقعی  

مملکتی. ولی چه بايد کرد که مسئولين و گردانندگان  مسئولين 
خواهد بايد عملی کند و از  می که کميسيون هر چه اند هکميسيون پذيرفت 

و  آنجائيکه ما نمی توانيم نظری را که نمی پذيريم و بدان معتقد نيستيم 
آن را در خط امام نمی دانيم بدان تن در دهيم و تسليم آن شويم ولی 

دانند و   می ما را موجب تضعيف خودهای  ردان هميشه شيوهچون دولت م
گويند لذا برای اينکه هر گونه سوء  می هميشه سخن از دولت در دولت

گروگانها يعنی  کنيم که  می تفاهمی از بين برود به شورای انقالب اعالم
جاسوسان آمريکايی را از ما تحويل بگيرند تا درباره آنها هر گونه 

  د عمل کنند.دهن می تشخيص
ما معتقد نيستيم که در مبارزه کاری که برای انقالب نفعی ندارد و 
دشمن خواستار آن است شرکت کنيم ما ضمن اينکه مسئوليت خود را 

خاتمه يافته اعالم ميکنيم مطمئن هستيم که ملت معظم و رشيد ايران  
سر  پاسدار راستين خط انقالبی امام است و هر گونه کجی و انحراف را 

  1«گرداند. می انجام با قاطعيت الزم به صراط مستقيم بر

، 58 /22/21بعد از ظهر روز جمعه  6متعاقب اين اعالميه، باز ساعت 
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مورد  خط مشی مسئوالن مملکتی در »در يک مصاحبه مطبوعاتی گفتند: 

باز گرداندن محمد رضا با خط امام يکی نيست و در مقابل اعمال آنها، امام 

آنقدر ادامه دهند که  دهد ولی اگر بخواهند اين شيوه را  می فرصت به آنها

  2 «شود. می به جمهوری لطمه زده شود. آنگاه جلويشان گرفته

اين طرح وسيله والدهايم ريخته شده است. »... آنها اضافه کردند: 

کميسيون بايد محور کارش بررسی جنايات شاه باشد ولی با کمال تأسف 

  4 «ديدار با گروگانهاست.محور کار آنها  

که اين طرح از اساس »در مورد علت ديدار با گروگانها گفتند: 

بوسيله والدهايم ريخته شده است و در اصل چنين بوده که کميسيون به 

و اگر ضعفی در محيط زندگی و  کند میمی آيد و با گروگانها ديدار  ايران 

کند   می دش را متوقفبهداشت گروگانها ديدند، آنوقت کميسيون کار خو

 تا دولت ايران گروگانها را به بيمارستان منتقل کند و به اين ترتيب

  5 «دارد. بينيم که ديدار با گروگانها خيلی مسائل ديگر را در پشت  می

طرح شورای انقالب به اين صورت است که گروگانها »و عالوه بر اين 

آنها را  لشان خوب نيست، را ابتدا کميسيون ببيند و اگر ديد گروگانها حا

اگر کميسيون گروگانها را ببيند  به يک بيمارستان منتقل کند و مطمئناً

صورتيکه  که آنها بايد به بيمارستان منتقل شوند در  کند میاظهار عقيده 

در همين جا در النه جاسوسی شرايط زندگی آنها خيلی بهتر از شرايط 

   6 «زندگی دانشجويان است.

انشجويان پيرو خط امام در اين دو فراز دست خود را از در حقيقت د

کنند و ترس خود را بطور  می ديدار اعضای کميسيون با تمام گروگانها رو

نمايند. اگر محيط زندگی و بهداشت گروگانها و در  می و صريح بيان آشکار 

واقع زندانيان آنها مناسب و خوب است، آنها چه ترسی از ديدار بايد 

بايد شرايطی را برای زندانيان خود فراهم کرده باشند  اشند؟ حتماًداشته ب 

را ببيند  اگر کميسيون گروگانها  مطمئناً»گويند، می که به ضرس قاطع

متعارف و مناسب  اگر همه چيز طبق شرايط «  کند میاظهار عقيده 

دانشجويان آگاه    خودماند؟ حتماً می انسانی است چه جای ترس باقی

 گويند می که  اند هچه وضعی برای زندانيان خود بوجود آوردهستند که 

شرايط زندگی  شرايط زندگی آنها در همين جا خيلی بهتر از »

مگر ديگران محکوم هستند که هرطور چند نفر « دانشجويان است

نحو زندگی  دانشجو، تصميم گرفتند زندگی کنند، آنها نيز بايد به همان 

نظير آقای خمينی بدون اينکه به  جويان دقيقاًبسوزند و بسازند؟ اين دانش

و يا آن  کند میملت اين  گويد  می ملت اجازه دهد، نظر خود را اظهار کند،

خواهم و اين و  می يعنی اينکه من اين و يا آن را خواهد و دقيقاً می و اين را

آورند، جاهای خالی در ذهن خود را با  می جا کم يا آن را عمل ميکنم. هر 

کنند و اين ملت نيز يعنی خود دانشجو و ابواب جمعی که آنها  می پر ملت

، بهمين علت در مورد اند هاطراف سفارت آمريکا جمع آورد و سپاه و ... در 

تصوير روشنی در دست نيست زيرا ملت از »کنند:  می آينده اظهار نظر

طرحی که مابين والدهايم و گردانندگان کميسيون ريخته شده بی خبر  

خواهد  است و اگر ملت به اين طرح واقف شد آنوقت بايد ديد که اجازه 

          2«داد اين عمل انجام بگيرد يا نه؟

    

  تحويل گروگانها به شورای انقالب

سرانجام دانشجويان اعالم کردند که حاضرند گروگانها را تحويل 
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خ. ا.  : د. پ. اعالم کرد صدر بنیشورای انقالب بدهند و در اين رابطه آقای 

پيشنهاد تحويل گروگانها به شورای انقالب را خدمت امام خمينی  قبالً

. 58 /26/21)  تقديم کرده بودند و امام نيز در مالقاتی که در روز پنجشنبه 

ن( با ايشان داشتم اين پيشنهاد را به من دادند و منهم پذيرفتم و اين 

رسيد و قرار شد  تصويب مسئله در جلسه شورای انقالب مطرح شد و به 

چگونگی تحويل گروگانها به شورای انقالب توسط کميسيون مورد 

       2«بررسی قرار گيرد

بدنبال پيشنهاد دانشجويان پيرو خط امام درباره تحويل گروگانها به 

مهدوی کنی عضو شورای نگهبان و عضو شورای هلل شورای انقالب آيت ا

  اين مورد اظهار داشت: انقالب در 
شورای انقالب پس از مطلع شدن از اطالعيه دانشجويان مسلمان » 

پيرو خط امام بال فاصله تشکيل جلسه داد و در مورد باز پس گرفتن 
گروگانها در سفارت سابق از دانشجويان اين تصميم را گرفت که اگر  

دانشجويان بخواهند مخالفت در کار اعضای کميسيون تحقيق بررسی 
د و اين جلوگيری، بصورت مالقات يا مذاکره با اعضای جنايات شاه بکنن 

آقايان پس  کميسيون با گروگانها باشد، ما گروگانها و سفارت سابق را از 
و اگر دانشجويان موافق با برنامه شورای انقالب باشند و  خواهيم گرفت

در اختيار  جلوگيری از کار کميسيون نکنند، ما حاضريم گروگانها 
بمانند. هم اکنون نيز هيئتی تشکيل شده است تا تغيير  دانشجويان باقی

  و تحول گروگانها از سفارت سابق آمريکا را بررسی کند.

يکی از اعضای شورای انقالب نيز بعنوان نماينده شورای انقالب و 

                          1 «مجری، با اين هيئت همکاری ميکند.

جاسوسی آمريکا طی  و سرانجام دانشجويان مستقر در النه

  شرايط تحويل گروگانها را به شورای انقالب اعالم کردند:ای  اطالعيه

 

 بسم اهلل الرحمان الرحيم»

روابط عمومی دانشجويان پيرو خط امام متعاقب اعالم خبری که از  

طريق وزارت امور خارجه مبنی بر تحويل گرفتن گروگانهای آمريکايی 

  م کرد:شد، نکات زير را اعال منتشر 

نماينده يا نمايندگانی که از طرف شورای انقالب مأمور تحويل  -2 

کتبی  باشند، بايد حکم مأموريت  می گروگانها از دانشجويان پيرو خط امام

  و رسمی از طرف شورای انقالب در دست داشته باشند.

گروگانهای جاسوس پس از گذراندن همچنين فيلمبرداری کامل  -1 

( 58 /28/21  شنبه )امروز  22شکی کامل و آنها رأس ساعت از معاينات پز

آماده تحويل به نماينده شورای انقالب خواهند بود. دانشجويان پيرو خط 

  2«امام

با موافقت امام، شورای انقالب تصويب کرد که هيئت با گروگانها 

 14،(58اسفند  28مالقات کند. در جلسه ديشب شورای انقالب )شنبه 

انشجويان پيرو خط امام مستقر در النه جاسوسی آمريکا، ساعت به د 

مهلت داده شد تا ترتيب اعضای کميسيون تحقيق جنايات شاه، با 

گروگانهای آمريکايی بدهند و يا گروگانهای آمريکايی بوسيله وزارت امور  

  خارجه تحويل نماينده شورای انقالب دهند.

جلسه ديشب دکتر حبيبی سخنگوی شورای انقالب در پايان 

رئيس  صدر بنی( که با حضور دکتر  58 /28/21مورخ )شورای انقالب 

جمهوری ايران تشکيل شد، اطالعيه شورای انقالب را در مورد وضع  

  گروگانها به اين شرح قرائت کرد:
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم»

... هنگامی که موضوع آمدن هيئت رسيدگی به جرائم شاه مخلوع،  

ابوالحسن  نقالب مطرح و مورد تصويب واقع شد، آقای دکتر در شورای ا

رئيس شورای انقالب موضوع را جهت استحضار و کسب نظر، با  صدر بنی

مزبور به ايران و نيز  امام امت در ميان نهادند و معظم له با ورود هيئت 

مالقات احتمالی آنان با گروگانها موافقت فرمودند. دانشجويان مستقر در 

تصميم شورا، مبنی بر مالقات  سابق آمريکا، پس از اطالع از سفارت 

هيئت مزبور با گروگانها، اعالم مخالفت نمودند و شورای انقالب که عدم 

با وجود دستور صريح امام مبنی بر لزوم  پذيرش آن خواهران و برادران را 

اطاعت از شورای انقالب قابل قبول، نمی دانست، بعنوان مقام مسئول، 

ای متشکل از رئيس جمهوری و چند تن از  يم خود را در جلسه تصم

دوشنبه سيزدهم )اعضای شورا و نمايندگان دانشجويان به آنان ابالغ کرد 

از سوی دانشجويان، طی مالقات با آقای هاشمی  ( نمايندگان 58اسفند 

رفسنجانی عضو شورای انقالب، اظهار داشتند که گروگانها را به شورای 

خواهند داد و از خود سلب مسئوليت خواهند کرد و آقای  حويل انقالب ت

هاشمی رفسنجانی آن برادران را از اين اقدام بر حذر داشتند )چهارشنبه 

که روز ای  (. با اين حال دانشجويان طی بيانيه58اسفند  پانزدهم 

گروهی دادند، اعالم های  به رسانه پنجشنبه شانزدهم اسفند مستقيماً

 مسئوليت نگهداری از گروگانها را در مورد خود خاتمه يافته کردند که 

دهند. شورای انقالب در  می دانند و آنان را به شورای انقالب تحويل می

جلسه عصر پنجشنبه، پيرامون پيشنهاد مصرانه دانشجويان نسبت به  

نظر  تحويل گروگانها، به شورای انقالب وارد مذاکره شد. در اين جلسه اين 

سبترين شکل مسئله اين است که دانشجويان همچنان مسئوليت که منا

 نظر حفاظت از گروگانها را عهده دار باشند، مطرح شد، ولی چون به 

رسيد که دانشجويان مصمم هستند که اين مسئوليت را از خود سلب  می

اين مسئوليت  کنند، در اين مورد که کداميک از ارگانهای دولتی عهده دار 

سرانجام مقرر گشت که در صورتی که دانشجويان شود بحث شد، 

خارجه عهده دار  همچنان بر اين پيشنهاد اصرار بورزند، وزارت امور 

تحويل گيری و نگهداری آنان باشد، تا تکليف نهايی آنان را مجلس 

بوده و هست، تنها  شورای انقالب اسالمی تعيين کند. آنچه در نظر شورا 

تواند با گروگانها ديدار کند، مگر آنکه همين است که هيئت مزبور مي

اصرار بورزند، در اين  دانشجويان همچنان بر مخالفت خود به اين ديدار 

صورت، طبق پيشنهاد خود آنان، گروگانها را تحويل خواهد گرفت و 

 اعالم بود. در پايان موکداً وزارت امور خارجه مسئول انجام آن خواهد 

ی در باره سرنوشت گروگانها، همانطور که دارد که هرگونه تصميم گير می

به نمايندگان ملت در مجلس شورای  امام امت اعالم فرمودند، مربوط 

  4«شورای انقالب جمهوری اسالمی ايران  باشد. می اسالمی

 

 جوسازی دانشجويان و تحويل ندادن گروگانها

، 58 اسفند  28در همين رابطه دانشجويان پيرو خط امام در تاريخ 

  بدين شرح انتشار دادند: ای  العيهاط
 

  بسم اهلل الرحمان الرحيم»

 ملت شريف و آگاه و مبارز ايران

 بی شائبه شما خصوصاًهای  ضمن کمال قدر دانی و تشکر از حمايت

کمال  برادران و خواهران ارجمند دانش آموز و دانشجو و دانشگاهی با 

  دانيم: می تواضع رعايت نکات زير را الزم
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سرنوشت ملت و مملکت و پيشرفت نهضت عظيم اسالمی ايران  -2 

گستر و  آمريکا، اين جهانخوار ستمگر و ظلم  در مقابل ابر قدرتها خصوصاً

اين دشمن شماره يک که همه مصيبتهای ما از اوست، چيزی جز وحدت 

جمهوری اسالمی  کلمه و خط آن تحت لوای رهبری امام خمينی بنيانگزار 

  نيست.

خواهيم که انقالب  می عموم اقشار ملت عزيز متواضعانه از -1 

بزرگتر خود را تحت رهبری امام خمينی و رهنمودهای قاطع و سازش 

ناپذير ايشان به پيش ببرند و ضربات خود را بر پيکر آمريکای رسوا و  

گروگانها، تالش  جهانخوار وارد کنند، تا بداند که هر اقدام در جهت آزادی 

بوهانه است و ملت ايران مصمم است، شاه  جالد و اموال به بيهوده و مذ

گرفته و تا قطع همه  يغما برده اش را از آمريکای جهانخوار پس 

مبارزه اش را ادامه دهد و طبق دستور امام سرنوشت ها  وابستگی

  گروگانها بعهده مجلس شورای اسالمی خواهد بود.

تحقيق با همه چون ما مسئله مالقات و ديدار کميسيون  -2 

گروگانها را تصميمی انقالبی و در خط امام نمی ديديم و از طرف ديگر، 

در مقابل مسئولين اجرايی مملکت و در نتيجه، متهم شدن به  ايستادن 

ايجاد دولت در دولت را جهت انقالب ومصالح کشور نمی ديديم، لذا 

ن رابطه هر تحويل گروگانها به شورای انقالب گرفتيم و در اي تصميم بر 

گونه اعتصاب و تعطيل کار که در جهت خواست و تأمين منافع فرصت 

   طلبان و توطئه گران است، از نظر ما مردود و به شدت محکوم است. 

  2 «دانشجويان پيرو خط امام.

ازه کافی اند هاطالعيه شورای انقالب و دانشجويان پيرو خط امام ب

 ارد، اال اينکه دانشجويانروشن است و نيازی به توضيح بيشتر ند

متهم شدن به ايجاد دولت در دولت را در جهت انقالب و  ما »... گويند: می

  «مصالح کشور نمی ديديم

بايد اشاره کرد که مسئله ايجاد دولت در دولت، اتهام نيست بلکه 

های  متأسفانه واقعيتی است که دانشجويان آگاه و نا آگاه با اشاره دست

 يکه نفعشان در سلب آزادی و استقرار ديکتاتوریپرده کسان پشت 

 باشد، تدارک ديده شده است و اين عمل در همين برخوردها کامالً می

است، با وجود اين کمی ديرتر به توضيح بيشتر ايجاد دولت در  عيان 

  دولت توسط دانشجويان پيرو خط امام خواهم پرداخت.

 
 دانشجويان قصد تحويل گروگانها را ندارند

آقای قطب زاده وزير امور خارجه که مسئوليت تحويل گرفتن 

گروگانها از سوی شورای انقالب به عهده اش گذاشته شده است در تاريخ 

در رابطه با ديدار اعضای وزارت خارجه با دانشجويان  58 اسفند ماه 29  

  پيرو خط امام و تحويل گروگانها، اطالعيه زير از طرف وی انتشار يافت:

ه تعالی، امروز بر اساس اطالعيه و تصميم شورای انقالب بسم» 

اسالمی نمايندگان وزارت خارجه، برای ديدار دانشجويان و تحويل و 

تحول گروگانها به النه جاسوسی رفتند، پس ازمذاکرات مفصل،  

  دانشجويان شرايطی را به قرار ذيل برای تحويل و تحول پيشنهاد نمودند:

ساعت قبل از انجام به اطالع  8ل بايد ساعت تحويل و تحو -2 

ساعت بايد وسيله قبل از يکی از بخشهای  8دانشجويان برسد و اين 

بعد از ظهر( باشد که بدين وسيله مراتب در  8و1صبح و  8)راديو  خبری 

  راديو، برای اطالع عموم اعالم شود.

که تحويل گروگانها انجام گرفت در همان وقت ای  در لحظه -1 

ليت حفظ جان آنها با تحويل گيرنده است، با توجه به شرايط فوق، مسئو

                                                           

 همان   -2

مسلم است که دانشجويان به هيچ وجه قصد تحويل گروگانها را ندارند و  

قصد ندارند کميسيون بين المللی از آنها بازديد نمايد. همچنين مسلم 

است که غرض از اعالم ساعت دقيق تحويل و تحول آنستکه همان يکی  

بر  شوند و ماهيت آنها  می نفری که در آنجا بطور منظم جمع دو هزار

همگان روشن است، مانع از انتقال گروگانها شوند و دانشجويان اعالم 

  دارند که ملت از ما خواسته گروگانها را نگهداری کنيم.

بنظر وزارت امور خارجه اين نحو عمل دانشجويان هر چه بيشتر و 

به  نمايد و نيازی  می ابل ملت بزرگ روشنبهتر، ماهيت مسئله را در مق

تحليل و توضيح مجدد مسائل نمی باشد. وزير امور خارجه جمهوری 

  1.«58  /29/21اسالمی ايران صادق قطب زاده 

 
 خواهی کارتر و دانشجويانعذر

به اظهار يک منبع آگاه واشنگتن، کارتر  -يونايتدپرس -واشنگتن» 

ابراز  اريه نسبت به اوضاع گذشته ايران قصد دارد ضمن اطالعيه و يا اظه

کارتر در جريان پذيرايی از روزنامه نگاران اضافه کرده است   تأسف کند...

که حاضر است از حوادثی که سالهای گذشته در ايران روی داده و از 

خساراتی که ممکن است رژيم شاه مخلوع به اين کشور وارد کرده باشد،  

سابق رد  ا مسئوليت آمريکا را در جنايات شاه اظهار تأسف کند، ام علناً

  2 «کند. می

ما متهم شدن به »... دانشجويان پيرو خط امام که مدعی بودند،  

اما « الح کشور نمی ديديمصايجاد دولت در دولت را در جهت انقالب و م

در راستای  شاخکهای خود را همه جا پهن کرده و دقيقاً در تمام موارد 

و ازجمله در رابطه با عذر خواهی کارتر از  اند هعمل کرددولت در دولت 

گويند احتياجی به اينکه کارتر بگويد شاه در اين جنايت  می ايران ملت 

  انجام داده نيست.

سخنگوی دانشجويان پيرامون سئوالی در باره عذر خواهی کارتر و » 

کارتر  ه اعتراف به جنايات شاه در ايران گفت، ما احتياجی به اين مطلب ک

بگويد شاه در ايران جنايت انجام داده نداريم زيرا خود کارتر و ديگر 

خيانت  رؤسای جمهور آمريکا جنايتکارانی هستند که به تاريخ بشريت 

  4 .«اند هکرد

 

  آقای خمينی و تأييد عمل دانشجويان

سکوت، با وجوديکه موافقت  آقای خمينی پس از يکهفته ظاهراً

با گروگانها مالقات کند و در جريان تمام امور گذاشته  کرده بود که هيئت

را به ايشان  صدر بنیشده بود و حتی آقای امير حسينی که پيغام آقای  

سرانجام  « من بر نظر قبلی خودم هستم»رسانده بود، تأکيد کرده بود که 

طی پيامی که از راديو پخش شد، عمل  58اسفند  12در تاريخ 

خودش،  کرد و مشت محکمی بر دهان دولت انتخابی دانشجويان را تأييد 

  شورای انقالب و رياست جمهوری زد.

که اين روزها عنوان شده است قضيه آمريکا و ای  مسئله» 

جاسوس آمريکايی است که در دست دانشجويان مسلمان های  گروگان

  شوم. می است. در اين مورد مطالبی چند را متذکر مبارز 

دارک مربوط به دخالت آمريکا و شاه خائن را بايد رونوشت کليه م -2 

گذاشت و  در اختيار هيئت بررسی و تحقيق جنايات دولت آمريکا و شاه 

دانشجويان مسلمان هم اگر مدارکی در اين مورد دارند، رو نوشت آن را 
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  در اختيار اين هيئت بگذارند.

شاه دخالت مالقات با گروگانهايی که در پرونده جنايات آمريکا و  -1 

  دارند، برای بازجوئی آزاد است.

اگر هيئت بررسی، نظر خودش را در تهران در باره جنايات شاه  -2 

مخلوع در دخالتهای آمريکای متجاوز ابراز داشتند، مالقات با تمامی 

  گروگانها بالمانع است. 

بار ديگر پشتيبانی خود را از شورای انقالب و شخص جناب رئيس 

در  خواهم که آنان را ياری کنند و  می دارم و از همه می مجمهوری اعال

  2 «پشتيبانی از آنان کوتاهی نکنند.

خوانندگان توجه دارند که آقای خمينی از يک طرف همه را سکه 

می  و از طرف ديگر پشتيبانی خود و مردم را از آنان ابراز  کند میيک پول 

  پردازد. می دارد و با چنين روشی به تحميق ملت ايران

در نتيجه آنچه گذشت کورت والدهايم دبير کل سازمان ملل طی 

  اعالم داشت:ای  اطالعيه
در شرايط کنونی کميسيون نمی تواند گزارش کار خود را به دولت » 

باز گردد  گردد تا موقع مقتضی به ايران  می ايران بدهد، لذا به نيويورک باز
يم تأييد کرد کميسيون برای انجام و کار معوق خود را تمام کند. والد ها

واقع شود بايد  مأموريت خود که مورد قبول سازمان ملل و دولت ايران 
  1 «با گروگانها مالقات کند. قبالً

شرايط کار کميسون تحقيق که بر اساس توافق مورد قبول دولت 
ايران و دبير کل سازمان ملل و تأييد آقای خمينی و تصويب شورای 

  ايران آمده بودند عبارت بود از: به  انقالب 

مالقات با گروگانها قبل از انتشار گزارش نتايج تحقيقات  -2 

  کميسيون.

برای حفظ بی طرفی هيئت پس از ديدار با گروگانها و انجام  -1 

تحقيقات، در مورد جنايات شاه و آمريکا، نتايج کار خود را در ژنو اعالم 

 خواهد کرد 

ا از ايران و اعتراف به جنايات شاه و چون عذر خواهی آمريک -2 

شرايط توافق شده و مورد تأييد، از جانب حکومت ايران حاصل نشد، 

 58 اسفند  12هيئت بدون نتيجه و شکستی ديگر برای ايران، در تاريخ  

  2تهران را ترک کرد.

تحريمهای اقتصادی ايران برداشته شود و يک کمک مالی نيز  -4 

  بکند. آمريکا به ايران

 

 آخرين تير دانشجويان به کميسيون

سپاه در لباس شخصی آنها را های  دانشجويان پيرو خط امام که بچه

که هيئت برای رفتن به فرودگاه از ای  کردند در آخرين لحظه می همراهی

آخرين ضربه خود را به هيئت زدند. ابتدا کوشيدند که  شد می خارج  هتل 

چيزی،  د که هيئت حاضر به گفتگو و گرفتن در هتل هيئت را مالقات کنن

سپاه به های  از آنها نشد. سپس دانشجويان و بچهای  سند و يا اطالعيه

در اين  تعقيب آنها پرداختند. ابتدا گفتگوی دانشجويان با اطالعات را 

آورم و در پی آن گزارش خبرنگار اعزامی روزنامه انقالب اسالمی  می رابطه

  آورده خواهد شد.

سخنگوی دانشجويان پيرو خط امام در گفتگويی با اطالعات اعالم » 

کرد کميسيون تحقيق بين المللی از گرفتن اسناد جنايات آمريکا در 

مستقيم آمريکا در امور داخلی ايران امتناع ورزيدند. اين  ايران و دخالت 
                                                           

  21، ص 26296،  شماره  58 اسفند  12اطالعات، سه شنبه    -2
 همان   -1
  2، ص همان   -2

ساعتی قبل از آنکه کميسيون  (. ن58 / 12/21)سخنگو گفت: صبح امروز 

يق هتل را به قصد فرودگاه ترک کند دانشجويان پيرو خط امام به تحق 

محل اقامت کميسيون رفتند تا اسناد را تحويل سخنگوی آنان دهند ولی 

از گرفتن اسناد امتناع ورزيد و دانشجويان که به دنبال وی  اين شخص 

روانه گشته بودند، پس از آنکه اتومبيل وی محوطه را ترک گفت، اسناد را 

اتومبيل يکی ديگر از اعضای تحقيق کميسيون قرار دادند ولی در  در 

فرودگاه اين اسناد به وسيله نگهبانان فرودگاه به آنان بر گردانده شد. اين 

مستقيم آمريکا در های  برگ سند حاکی از دخالت 482اسناد مشتمل بر  

    4 «ايران بود.

را از هتل  هنگامی که وزارت امور خارجه، هيئت کميسيون تحقيق

سپاه  های  خط امام و بچههای  کرد، بچه می برای رفتن به فرودگاه همراهی

حامل هيئت را دنبال و محاصره های  با موتورهای سواری خود، ماشين

شکسته و با  آنها زده و شيشه يکی از اتومبيلها را های  کردند و به شيشه

وهين کرده و به آنها ت  Yanky go home مختلف از جمله های  شعار

اين عمل آنان  اعالميه هايی به داخل ماشين آنها ريختند که هيئت از 

وحشت زده شد و حال يکی از آنان بد شد و بعد از کمی استراحت در 

عادی سوار هواپيما  پاوين دولتی فرودگاه مهرآباد، بعد از بازگشت به حال 

  5 شدند.

دکتر حسن حبيبی  در رابطه با کميسيون تحقيق بين المللی، آقای

 2259ند غائله چهاردهم اسف»مولف واقعی کتاب   6که طبق منبع موثقی،

، دادگستری جمهوری اسالمی است، به هنگام «ظهور و سقوط ضد انقالب 

ورود هيئت کميسيون تحقيق بين المللی جنايات شاه و آمريکا، 

آن سخنگوی شورای انقالب بود، وی اطالعيه شورای انقالب را که در  

هنگامی که موضوع آمدن هيئت رسيدگی به جرائم شاه »   آمده است:

مخلوع در شورای انقالب مطرح شد و مورد تصويب واقع شد، آقای دکتر 

رئيس شورای انقالب موضوع را جهت استحضار و  صدر بنیابوالحسن  

مزبور به  کسب نظر امام امت در ميان نهادند و معظمٌ له با ورود هيئت 

  2 «نيز مالقات احتمالی آنان با گروگانها موافقت فرمودند. ايران و

اعضای شورای انقالب به اتفاق »... نويسد:  می حال در کتاب فوق

اختيار  هيئت وزيران تصميم گرفتند که گروگانهای آمريکايی همچنان در 

دانشجويان پيرو خط امام باقی بمانند. برای حل بحران، آمريکا بر آن شد 

ت تحقيق و بررسی در باره جنايات شاه مخلوع و آمريکا هيئتی جه

تشکيل دهد و خواست تا با گروگانها مالقات کند؛ ولی دانشجويان پيرو  

خط امام مالقات اعضای کميسيون تحقيق را با گروگانها کاری انحرافی و 

و عالوه بر آن اعالم   8 «ای طرح شده از ناحيه کارتر و آمريکا خواند. نقشه 

هستند و  د که گروگانها تنها برگ برنده ايران در مبارزه با آمريکا کردن

  9اجازه ندادند اعضای اين کميسيون با گروگانها مالقات کنند. 

اطالعيه شورای انقالب در مورد گروگانها و تحويل آنها به شورای 

حبيبی  که آقای  58 /28/21انقالب و ديدار کميسيون با آنها که در تاريخ 

ی شورا برای خبرنگاران و گزارشگران قرائت کرد، تکذيب مطلب سخنگو

                                                           

  1، ص همان   -4
قسمت اخير گزارش خبرنگار اعزامی روزنامه انقالب اسالمی همراه هيئت به    -5

  اينجانب است.
به جهت مسئله امنيتی و اعتمادی که به اينجانب شده است از ذکر نام منبع    -6
  اطالع ثانوی خود داری می شود.تا 
  21، ص 8،26294 5 اسفند  29اطالعات، يکشنبه    -2
ظهور و سقوط ضد انقالب، دادگستری جمهوری    22 59غائله چهاردهم اسفند   -8

  162اسالمی، چاپ اول، ص 
 همان   -9
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نگهبان و عضو  مصاحبه آيت اهلل مهدوی کنی عضو شورای   2 فوق است.

کميسيون »...گويد: می و پيام آقای خمينی که 28/21/58شورای انقالب، 

جمهوری و شورای انقالب  بررسی و تحقيق ... توسط جناب آقای رئيس 

باز   1 «پذيرد، جنايات آنان به اثبات خواهد رسيد. می تحققاسالمی ايران 

شده است. آقای حبيبی چندين  تکذيبی ديگر در مورد مطالب ذکر 

  تحريف و دروغ فاحش در مطلب ذکر شده آورده است.

اعضای شورای انقالب تصميم گرفتند در صورتی که دانشجويان  -2 

ديدار کنند، گروگانها  اجازه دهند که اعضای کميسيون با گروگانها

همچنان در اختار آنان باقی بمانند و در غير اين صورت گروگانها را تحويل  

  شورای انقالب دهند.

آمريکا بر آن نشد که برای حل بحران هيئتی جهت تحقيق و  -1 

بررسی در باره جنايات شاه و آمريکا تشکيل دهد بلکه اين دولت ايران 

ئتی را برای کاهش بحران با موافقت آقای که بر آن شد چنين هي بود 

خمينی و تصويب شورای انقالب تشکيل دهد و اعضای کميسيون نيز يا با 

انتخاب دولت ايران و يا با موافقت دولت ايران و دبير کل سازمان ملل  

  تعيين شدند.

اگر به زعم شما و دانشجويان گروگانها تنها برگ برنده ايران در  -2 

اين  رخ داد که ای  ريکا بودند آيا پرسيدنی نيست که چه حادثهمبارزه با آم

تنها برگ برنده به بازنده ترين برگ تبديل گرديد و شما را به زير بار 

  قرارداد الجزاير که نوعی ديگر از قرارداد وثوق الدوله بود برد؟

آقای حبيبی اينقدر کاسه از آش داغتر بوده است که حتی بدون 

يه دانشجويان پيرو خط امام با وجودی که گفته آنان خالف اينکه به اطالع

  مراجعه کند، آورده است:  -حقيقت است

دانشجويان برای اثبات حق ايران و مظلوميت خود مدارک مربوط » 

 به جنايات شاه و آمريکا را به کميسيون تحقيق که در تهران به سر

اينکه مدارک را بردند فرستادند ولی اعضای کميسيون تحقيق بدون   می

  2 «ببينند آنرا در فرودگاه جا گذاشتند و رفتند.

، ساعتی قبل از 58 /12/21گويند: صبح  می خود دانشجويان اوالً

آنکه کميسيون تحقيق هتل را به قصد فرودگاه ترک کند، به هتل رفته تا 

اسناد را تحويل سخنگوی کميسيون دهند ولی چون از گرفتن امتناع  

دنبال آنها روانه گشتند و اسناد را داخل اتومبيل يکی از ورزيدند به 

  4 اعضای کميسيون قرار دادند. 

اگر دانشجويان به زعم شما قصد داشتند مدارک و اسناد  ثانياً

مربوط به جنايات شاه و آمريکا را به کميسيون تحقيق ارائه دهند، آيا 

رت امور خارجه توانستند آن اسناد را به شورای انقالب و يا وزا نمی 

 تحويل دهند تا از طريق کانال رسمی آنها را تحويل کميسيون دهند؟

وارد تهران شد و صبح   58 /4/21اين کميسيون در تاريخ  ثالثاً

بردند در  می تهران را ترک کرد آنها هفده روز در تهران بسر 58 /12/21

رک مختلفی اين مدت با افراد زيادی مالقات و گفتگو کرده و اسناد و مدا 

رسمی  را در رابطه با جنايات شاه و دخالت آمريکا در ايران، از مقامات 

اسناد  کشور و غير رسمی دريافت کردند. آيا آنها نيز نمی توانستند قبالً

آنها را  خود را تحويل دهند يا اين که بگذارند تا آخرين لحظه ماشين 

 يزند؟تعقيب کنند و آنها را داخل ماشين در حال حرکت بر

آقای منصور فرهنگ نماينده وقت ايران در سازمان ملل متحد 

مشروح در رابطه با حل بحران گروگان گيری به مجلس شورای ای  نامه
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که مربوط به کار  که با آوردن بخشی از اين نامه اسالمی نگاشته، 

با شد  و نشان دهنده آن است که اين عمل در  می کميسيون تحقيق

دهم:  می ل بی سابقه بوده است، به اين قسمت پايانمل تاريخ سازمان 

درست در همان زمان که اعضای کميسيون تحقيق مورد اهانت و اتهام »

ايران قرار گرفته بودند، دست راستی ترين و های  روزنامه برخی گروهها و 

گروهی آمريکا نيز بر عليه های  صهيونيست ترين بخش مطبوعات و رسانه

يسه و تبليغ بودند سه نفر از پنج عضو کميسيون کميسيون مشغول دس 

بجاوی  را ايران انتخاب کرده بود و رئيس آن بنا به خواست ايران آقای 

سفير الجزاير بود که يکی از صميمی ترين دوستان انقالب ايران در 

کميسيون  باشد. حقيقت امر اين است که تشکيل يک  می سازمان ملل

گی به سی سال جنايات امپرياليستی تحقيق بين المللی برای رسيد

های  بی سابقه بود و به همين دليل طراحان سياست عملی کامالً

امپرياليستی  نمی خواستند که چنين بدعتی در روابط بين المللی گذارده  

کار  شود. ايران هيچ تعهدی در برابر کميسيون نداشت و اتهام منطقی 

امپرياليسم آمريکا و نشان  توانست به رسوايی بيشتر می کميسيون فقط

خواه امور  دادن حقانيت مردم ايران کمک کند. تمام ناظرين مترقی و خير 

که شکست مأموريت کميسيون بسود امپرياليسم اند  بين المللی معتقد

نيروهای ضد  توانست بدعتی به نفع  می آمريکا بود حال آنکه موفقيت آن

ی از مشهورترين محققين و مايل کلر که يک .امپرياليستی جهان گردد

او به « بی پايان جنگ »نويسندگان ضد امپرياليست آمريکاست و کتاب 

فارسی هم ترجمه شده گفته است که: گروگان گيری در ايران دستاورد 

گروههای آزاديخواه را چنان  پانزده سال مبارزه ضد امپرياليستی عناصر و 

از گروگان گيری وجود متزلزل کرده است که بازگشت به وضعی که قبل 

  5 «خواهد. می جسورانه داشت سالها کار و کوشش 
 

 حزب جمهوری و کميسيون

اينجانب کوشش کردم، مطالب اين فصل را مشروحتر و همراه با 

جزئيات آن به رشته تحرير در آورم تا خوانندگان ساده تر بتوانند به 

همانگونه که از  قضاوتی که به يقين نزديکتر باشد دسترسی پيدا بکنند. 

خالل وقايع چند روز اخير مالحظه کرديد، دانشجويان پيرو خط امام به 

مختلف ابواب جمعی خود که به وسيله سپاه و ساير ارگانها تدارک  طرق 

  ، بطور دائم به جو سازی و تحريک مردم پرداخته و کوشش شد می ديده 

بوعاتی با کمک و برگزاری کنفرانس مطها  که با دادن اطالعيه شد می

 گذاشته  امکاناتی که در راديو و تلويزيون و مطبوعات در اختيارشان 

هر چه بيشتر دانش آموزان، دانشجويان و ساير مردم را به مقابل  شد می

 شورای انقالب گروگانها را تحويل ای  سفارت آمريکا بکشانند. لحظه

ه آقايان بهشتی، کشيدند. با وجوديک می ديگر پا عقبای  دادند و لحظه می

که از بنيانگذاران و ای  خامنه هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی، باهنر و 

حزب جمهوری اسالمی و عضو شورای انقالب بودند و  گردانندگان اصلی

، قطب زاده، صدر بنیهاشمی رفسنجانی،  به تصريح آيت اهلل مهدوی کنی، 

به تحويل  مهندس سحابی، حبيبی سخنگوی شورای انقالب، تصميم

دانشجويان در صورت موافقت نکردن با ديدار اعضاء  گرفتن گروگانها از 

کميسيون با گروگانها، گرفته بود و باز به تصريح آنها و احمد خمينی، 

کميسيون با گروگانها جزء شرايط آمدن کميسيون به تهران  ديدار اعضاء 

ويان را به حزب جمهوری اسالمی پشت پرده و آشکارا دانشج بوده است،

 کرد. در پيام می نگهداری گروگانها و ادامه افشاگريها تشويق و تحريک 
                                                           

متن نامه را در   52و1، ص242، شماره 59 شهريور  9انقالب اسالمی، يکشنبه    -5
های انقالب اسالمی، کيهان و  آنجا مطالعه کنيد. رو نوشت نامه فوق برای روزنامه 

  عات ارسال گرديده بود.اطال
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  است: آمده  58 /28/21حزب جمهوری اسالمی به دانشجويان در تاريخ 

شما که باشايستگی و ايثار دژ جاسوسی کفر حاکم بر آمريکا را » 

ای ه فتح کرديد الزم است که استوار و مصمم از آن در مقابل توطئه

که در حقيقت تحت بازداشت قرار دارند، ها  رنگارنگ دفاع کرده و گروگان 

در مقابل  همچنان تحت مراقبت انقالبی خود داشته باشيد تا امپرياليسم 

عادالنه امت های  به حق امت سر فرود آورده تسليم خواستههای  خواسته

انقالبی است. وظيفه  شود. افشاگريها، همچنان و بايد ادامه يابد. اين يک 

اگر چه اجانب سعی در بی اعتبار نشان دادن اسناد دارند. ولی شما با 

  2«تأييد امام اعتماد امت را به همراه داريد...
 

 جوسازی، خمينی و ترور

ای  و کسانی که از گروگان گيری بعنوان وسيله -عوامل پشت پرده 

با  -کردند می برای تحکيم قدرت خويش و استقرار ديکتاتوری استفاده

جعل اخبار نادرست و شايعات با کانالهای مختلف آنرا به آقای خمينی  

کردند و از طريق ايجاد جو ترس و احساسات به ويژه در  می منتقل

روحانيت و آقای خمينی، وی به سمت تأييد مواضع دانشجويان سوق  

  .شد می داده 

ير نشده از را تا دها  کردند، موانع و سد می برای کسانی که کوشش

 پيش پا بردارند و در صدد پيدا کردن راه حلی  برای بحران گروگان گيری

کشيدند و از جمله در  می شود بودند، خط و نشان که به نفع کشور تمام 

اجتماع مقابل سفارت  که در   58 /29/21اين رابطه هادی غفاری در تاريخ 

  کرد، گفت: می سخنرانی

ا نظر امام حل شود و امام بايد در اين مسئله گروگانها بايستی ب» 

مورد نظر بدهد. چنانچه امام در اين مورد نظری ندادند، منتظر تشکيل 

مجلس شورای اسالمی خواهيم بود تا پس از تشکيل شورا وضع گروگانها  

ما او را  بر خالف خط امام عمل نمايد ای  را حل کند اگر چنانچه نماينده

  1 «ترور خواهيم کرد.

به اينکه دولت آمريکا به ايران چندين بار هشدار داده بود که  نظر

نگهداری بيش از اندازه گروگانها برای ايران خطراتی جدّی در بر دارد 

عالوه بر آن از طرف ياسر عرفات و بعضی ديگر از ممالک دوست به  

کشور شما  مسئولين گوشزد شد، در صورت حل نکردن مسئله گروگانها 

  و جنگ جبران ناپذير خواهد شد.درگير بحران 

چون به گروگان گرفتن کارمندان سفارت، حتی اگر جاسوس مسلم 

باشند، طبق سنت و موازين بين المللی مردود است و هيچ دولتی به اين 

عمل صحه نمی گذارد. حتی اين عمل در دنيای قديم نادرست بود چه  

مندان سفارت در رسد به امروز که طبق کنوانسيونهای بين المللی کار

داخل خاک کشورها از مصونيت کامل برخوردار هستند و اگر عنصری از  

نامطلوب را بخواهند  توانند عذر عنصر  می عناصر آن نا مطلوب تلقی شد،

  تا خاک کشور را ترک کند و يا اينکه رسمأ قطع رابطه کنند.

شاه همانگونه که در تاريخ ايران سابقه دارد و سلطان محمد خوارزم

عده زيادی تجار مغول  که با چنگيز خان بست، ای  بعد از امضای معاهده

گرانبهای خود به ما وراءالنهر حرکت کردند، های  نفر( با امتعه 452-522)

خوارزمشاهيان بود رسيدند، حاکم اترار که با  وقتی به اُترار که اول خاک 

ز يک نفر که مادر خوارزمشاه خويشی داشت به طمع مال التجاره، به ج

   2 را از واقعه قتل تجار آگاه کرد همه را به قتل رسانيد. فرار کرد و چنگيز 

چنگيز بعد از آن چند فرستاده پيش سلطان محمد روانه داشت و تسليم 
                                                           

  1، ص 26292،  شماره 58 اسفند  28اطالعات، شنبه    -2
  2،  ص  5 2629،  شماره  58 اسفند  12اطالعات، دو شنبه    -1
   12،ص 5 226تاريخ مغول، عباس اقبال آشتيانی، چاپ ششم،    -2

را از وی خواست. خوارزمشاه در خواست چنگيز را نپذيرفت و  حاکم اترار 

ه سيل هجوم مغول را فرستادگان او را هم کشت و با يک حرکت سفيهان

  4 بدست خود بطرف ايران و ساير ممالک اسالمی شرق کشاند. 

چنگيز به هنگام تصرف بخارا بزرگان آنجا را به خدمت احضار کرد و 

ايست  به آنان گفت غرض من از احضار شما جمع آوری آالت و سيمينه 

مغول  که خوارزمشاه آنها را به شما فروخته است )يعنی بعد از قتل تجار

متعلق به شخص  در اترار به دست غاير خان حاکم آنجا( زيرا اين اشياء 

من و کسان من است. ايشان نيز هرچه از امتعه در تصرف داشتند پيش 

مستقيم خوارزمشاه را  خان مغول آورده تحويل دادند و اين قضيه دخالت 

در واقعه قتل تجار مغول و مسئوليت آن پادشاه را در تحريک غضب 

  5 رساند. می چنگيز بخوبی

آقای خمينی، دانشجويان پيرو خط امام و ساير سران روحانی 

جمهوری اسالمی نيز همانند محمد خوارزمشاه که با کشاندن چنگيز و 

حرکت نابخردانه خود موجب نابودی کشور گرديد، از هر  مغوالن در اثر 

سوختند. را  فرصتی که برای حل بحران گروگان گيری بوجود آمد، آن

 مختلف را هم به چيزی نگرفتند و در نتيجه کشوردر حلقه هشدارهای 
محاصره سياسی و اقتصادی قرار گرفت و در پی آن جنگ خانمانسوز به 

که گروگانهای جاسوس ها  تحميل گرديد و در پايان با آن همه عربده ايران 

بدين  د و را محاکمه خواهيم کرد، زير بار قرارداد خفت بار الجزاير رفتن

طريق ميلياردها دالر سرمايه و پول ملت ايران به جيب سرمايه داران 

  آمريکايی سرازير گرديد.
 

 آقای خمينی و عالئم آشکار ديکتاتوری

کنم اگر چه روش کار آقای  می در پايان اين فصل خاطرنشان

خمينی، ايجاد تعادل قوا بين مسئولين درجه اول کشور، در رابطه با 

به نحوی که به حاکميت مطلق خودش و )و روحانيت  خود شخص 

اما روشنفکران، ملی  .بود( روحانيت به ظاهر تحت فرمان سرانجام پذيرد

ها، ملی ها، روحانيت آزادی خواه و خارج از سلطه آقای خمينی  مذهبی 

  به حساب  کمتر به اين نکته توجه داشتند و لذا هر ناماليمتی را مستقيماً

و به ويژه دبير کل آن آقای بهشتی و يا بعضی  سالمی حزب جمهوری ا

  گذاشتند.  می روحانيون ديگر

آنها نمی ديدند و يا نمی خواستند باور کنند که در باالی سر همه  

ای  و اختالفات را به گونه کند میاينها، آقای خمينی است که با همه بازی 

رگيريهای مسئوالن خودش را خارج از د که اوالً کند میرهبری و هدايت  

سر نخ در  برای حل معضالت و اختالفات،  درجه اول معرفی کند و ثانياً

حل اختالفات در جهت حاکميت مطلق خودش  دست خودش باشد و ثالثاً

 تا بدينجا عبارتند از: اهم عالئم  و روحانيت ختم شود.

در نجف  2252 / 5 / 5 که در تاريخ ای  آقای خمينی در اعالميه -2 

نهضت مقدس اخير ايران که ابتدای شکوفائيش »   ادر کرد آشکارا گفت:ص

بود صد در صد اسالمی است و تنها بدست توانای  41خرداد25از 

ملت مسلمان و بزرگ ايران پی ريزی شد و به  روحانيون با پشتيبانی 

 يا شخصی يا جمعيتی اداره شده وای  رهبری روحانيت بی اتکاء به جبهه

ساله چون اسالمی است بی دخالت ديگران در امر   5 2هضت ن شود و  می

  6 «رهبری که از آن روحانيت است ادامه دارد و خواهد داشت.

، آقای مطهری را مأمور 52 هنگامی که آقای خمينی در آذر ماه  -1 
                                                           

  14، ص همان   -4
  22، صهمان   -5
 -64از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص  پارس و تحول انقالب ايران   -6

  226-222چاپ سوم، ص  و انقالب ايران در دو حرکت، از مهندس بازرگان  62
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قرار  تشکيل شورای انقالب کرد، هسته اصلی و اوليه آن را از روحانيون 

به شورای انقالب پيوستند، باز هم ها  از کالهیداد و سپس هم که بعضی 

آن در دست  در تمام دوران عمر شورای انقالب وزنه اصلی و اکثريت 

  2 روحانيون بود.

به هنگام تدارک برای همه پرسی تغيير رزيم سلطنتی، به رژيم  -2 

رأی  عنوان کردند و نوشتند، به جمهوری، دموکراتيک ها  جمهوری، بعضی

وم مهندس بازرگان نخست وزير هم طی سخنرانی عنوان بدهيم. مرح

پرسی  به همه « جمهوری اسالمی دموکراتيک»کردند که بهتر است ما

بگذاريم. متعاقب آن آقای خمينی طی دو سخنرانی جداگانه در تاريخ 

بدهيد نه يک  به جمهوری اسالمی رأی »اعالم کرد:   28/21/58و22/21

ی نه جمهوری اسالم»و   1 «وری اسالمیکلمه کم نه يک کلمه زياد جمه

خود مشت محکمی به  و با اين عمل   2«يک حرف زياد، نه يک حرف کم

دهان همه و مرحوم مهندس بازرگان زد و وی را وادار به سکوت و تبعيت 

و چون رأی به جمهوری دموکراتيک در شورای انقالب گرفته   از خود کرد.

ن بود که اعالن نکرد اين تصميم در شده بود، اشتباه مرحوم بازرگان اي

 شورای انقالب گرفته شده است.

تنها در رابطه با گروگان گيری به دست اندر کاران و ملت توهين کرد 

  و حتی در دو مورد آن زير قول و قرار خودش زد:

به گروگان گرفتن تعدادی کارمند يک سفارتخانه خارجی را که  -4 

تعهدات و مقررات بين المللی از مصونيت در تمام کشورها، بر طبق تمام 

کامل برخوردار بوده و حتی در صورت جاسوسی و يا جاسوس بودن  

فرد  بعضی از آنها، روال مقررات بين المللی بر اين سنت بوده است که از 

شود بعنوان عنصر نامطلوب خاک کشور را  می يا افراد جاسوس خواسته

عمل در حقيقت  خواند. آيا اين  «ب اولانقالبی بزرگتر از انقال»ترک گويند 

توهين به ملت و مبارزات وی و توهين به دولتی که از جانب خود وی 

 نيست؟ سررشته امور کشور به دستش واگذار شده است 

اينقدر عاری از علم و اطالع و توافقها و  آيا آقای خمينی واقعاً

کارمندان سفارت  قراردادهای بين المللی بود که نداند به گروگان گرفتن

در کشور باقی هستند و از جانب رهبر ، که با توافق دولت انقالب آمريکا 

ملت  شوند، برای کشور و  می انقالب، سپاه و کميته تحت فرمان حمايت

عواقب جبران ناپذيری در بر خواهد داشت و اين حرفها که ملت آنها را به 

بازی با الفاظ و  وشن کند گروگان گرفته است و ملت بايد تکليف آنها را ر

 کلمات نيست؟

آيا نمی دانست که تا بحال در طول تاريخ ايجاد سازمان ملل و حتی 

در آن  قبل از آن دولتهای انقالبی نظير شوروی، چين، کوبا، الجزاير و ... که 

هيچ کشوری را مورد های  دولتهای انقالبی بر سر کار آمدند، سفارت

رسمأ خواستار   اند هکشوری تمايل به رابطه نداشت تعرض قرار نداده و اگر با

  . اند هقطع رابطه شد

با توجه به سئوالهای فوق، آيا اين سئوال قابل طرح نيست که 

 اند هخواهان چنين عملی بودها  مستقيم و يا غير مستقيم خود آمريکايی

 دانستند بردن شاه به آمريکا، ممکن است در ايران منجر می وجوديکه و با 

شود،  به عکس العمل هايی و از جمله به گروگان گرفتن افراد سفارت 

 دست به چنين عملی زدند؟

مستقيم و يا غير مستقيم باعث گروگان ها  در هر حال چه آمريکايی

عمل  گيری شده باشند و يا عمل گروگان گيری صاف و خالص ابتکار و 
                                                           

  نگاه کنيد به همين کتاب، فصل نيروی جانشين انقالب،ص ...   -2
، سخنرانی آقای خمينی در جمع فرهنگيان و دانش 282، ص  5 صحيفه نور، ج    -1

 آموزان قم
  ، سخنرانی آقای خمينی در قبرستان بقيع قم 286همان مدرک، ص   -2

قتصادی کشور، تعدادی دانشجو بوده باشد، اثر وضعی اين عمل تحريم ا

تحميل  اجماع جهانی عليه کشور و تحميل جنگ به کشور و سپس 

ايران به جيب های  قرارداد الجزاير که در اثر آن ميلياردها دالر از دارائی

  سرمايه داران آمريکايی سرازير شد، را در پی آورد.

امور واقع به روشنی ،حکايت از اين دارد که آقای خمينی و 

ز گروگان گيری بعنوان آتو برای از ميدان بدر کردن روحانيت حاکم ا

ملی مذهبی ها، روحانيون آزاديخواه مخالف واليت فقيه و  مليون، 

و برای استقرار ديکتاتوری  اند هآزاديخواه کشور سود جستهای  شخصيت

عظيم، به غارت های  حاکميت واليت فقيه حاضر به پذيرش خسارت و 

  .اند هيب کشور شدکشور و تخرهای  بردن سرمايه

چند روز بعد از گروگان گيری به پيشنهاد دولت آمريکا و  - 5 

تصويب شورای انقالب و توافق آقای خمينی، وزارت امور خارجه با صدور 

آيد تا با  می اعالم کرد که هيئتی از طرف دولت آمريکاای  اطالعيه 

هنگامی که  مقامهای شورای انقالب ودولت جمهوری اسالمی مذاکره کند. 

اين هيئت در راه بود آقای خمينی طی اطالعيه ای، مذاکره با مقامات 

که پشيزی برای  اعالم کرد و با عمل خود نشان داد   4 آمريکايی را ممنوع

  وزارت خارجه و شورای انقالب قائل نيست.
و سر انجام با موافقت آقای خمينی و تصويب شورای انقالب و به  -6 

جلسه  وزير امور خارجه در  صدر بنیقرار شد، آقای درخواست ايران 
 شورای امنيت سازمان ملل شرکت کند. چند ساعت قبل از پرواز به

ايران در  نيويورک باز آقای خمينی اعالم کرد هيچکس حق ندارد از جانب 
و باز يکبار ديگر زير توافق خودش و    5 جلسه شورای امنيت شرکت کند.

شورای انقالب و دولت و  ان داد که برای تصميمات شورای انقالب زد و نش
منصوب خودش نه تنها ارزش قائل نيست بلکه در صورتی که به هر دليلی 

  قول و قرار خودش هم خواهد زد. اش عوض شود، به سادگی زير  رأی

و مالحظه نموديد که در مورد کميسيون تحقيق بين المللی  -2 

د کرد؟ آيا تنها اين موارد کافی نبود جنايات شاه و آمريکا چگونه برخور

به خود ها  آزاديخواهان، ملی مذهبی ها، روحانيون آزاديخواه و ملی که 

آقای خمينی در صدد برقرار کردن استبداد و  آيند و درک کنند که اوالً

به استثنای تعدادی از روحانيون  حاکم گرداندن روحانيت است و ثانياً 

نيست  رداندن آنها، برای ديگران ارزش قائل حلقه اسرار خودش و حاکم گ

، در کند میو اگر هم هر از گاهی و به مناسبتهايی، تعريفی از يکی از آنان 

و جلوگيری از  جهت اغفال و خواب کردن آنها، از نزديک شدن به هم 

 عمل احتمالی آنان مايه ميگيرد؟

ل اينجانب موارد ديگری از اين قبيل را در کتاب پاريس و تحو

توانند   می انقالب از آزادی  به استبداد، ذکر کرده ام. خوانندگان عالقمند

  6  جهت اطالع به آن کتاب مراجعه کنند.
آيد  می در فصل پنجم که از تشکيل دولت در دولت بحث به ميان

  دهم: می سه قسمت زير را مورد مطالعه قرار
  ايجاد بستری مناسب  -2 
 افشاگری -1 
  لت در دولتتشکيل دو -2 

                                                           

  نگاه کنيد به همين کتاب ، ص ...   -4
  نگاه کنيد به همين کتاب ، ص ...   -5
آقای خمينی و هتک حرمت نسبت به دکتر مصدق و دکتر علی شريعی، نگاه    -6

بداد، از محمد جعفری، است کنيد به کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به 
و آقايان مهندس بازرگان و دکتر کريم سنجابی، همان کتاب، ص  222-212ص 

در مورد دکتر کريم سنجابی و مهندس بازرگان از  . در پاسخ به سئوالی که 268
ياد کرده است و « اين دو آقا آمدند»وی شده است. از اين دو شخصيت تحت نام 

  ه است. طريق آنها را تحقير کرد بدين 
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تفکيک سه قسمت فوق تنها بدين علت است که مسئله بهتر و 

روشنتر به حيطه شناسايی در آيد واال هر سه قسمت از يک موضوع 

کنند يکی زمينه ساز ديگری و هر دو آماده کردن شرايطی   می بحث

مناسب برای تحقق سومی است. از اين نگاه در هر سه قسمت مطالب در 

ند و همچنان که در همين فصل بعضی از اعمال دانشجويان تداخل دار هم 

پيرو خط امام که مصداق تداخل در کارهای اجرائی و دخالت دولت در 

دولت بود که از نظرتان گذشت، در سه قسمت فوق نيز مطالب در هم 

  تداخل دارند و از هم جدايی ناپذيرند.

 

 

 فصل پنجم

 تشکيل دولت در دولت
 

  بايجاد بستری مناس 

يکی دو ماه مانده به پيروزی انقالب و مدتی بعد از پيروزی و بويژه از 

يا در  کل کشور فلج شده و غالب مراکز و جاها بسته و  52اواخر آذر ماه 

بردند. دانشگاهها و ساير مراکز آموزشی به حال تعطيل  می اعتصاب بسر

و غالب آموزشی  در آمده بودند. دانشجويان دانشگاهها و ساير مراکز 

جوانان در هر حرفه و شغلی که بودند، آنرا رها کرده و بويژه بعد از 

انقالب ، جذب سازمانهای  پيروزی انقالب و به زعم خود برای حراست از 

موجود و يا سازمانهائيکه در حال تشکيل و يا شکل گيری بودند نظير 

شدند. الجرم  ، زندان و ... کميته ها، سپاه، دادگاههای انقالب ، دادستانی 

آن مأنوس  همه آنها اسلحه دار و يا با اسلحه و نيروی سرکوب گر

و پسر نقش ويژه خود را  گرديدند. در اين ميان دانشجويان جوان دختر 

  داشتند و بسياری از آنها در ارگانهای مختلف به سازماندهی پرداختند.

خود کمی بعد از پيروزی انقالب، هنگامی که مردم به سر کارهای 

بازگشتند و دانشگاهها و مراکز آموزشی بازگشايی شد، آن بخش از 

دانشجويان که در امور سياسی فعال بودند، به کالسها و درس و بحث  

سازمانهای قبلی  و سپاه و يا ها  در ارتباط با کميته خود بازگشتند، امّا غالباً

دند عضو در عين حاليکه دانشجو بوها  از همينای  باقی ماندند و عده

که در چماقداريها شرکت  و يا سپاه هم بودند و بعضی ديگر ها  کميته

مختلف، های  داشتند کارتهای عضويت متعددی نظير کارت کميته

اختيار داشتند، تا در هر  مجاهدين انقالب اسالمی، بسيج مساجد و ... در 

ن استفاده نده تر بود، بتوانند از آموقع و هر جا، هر کدام از آن کارتها برّ

نفری، با مراکز مختلف در ارتباط و   2-8کنند. اينان در گروههای کوچک 

کردند که هر  می کمک حال يکديگر بودند و سعی در موقع لزوم متقابالً

  گروهی خود جلب و جذب کنند.های  حلقه چه بيشتر دانشجويان را به 

 ديکتاتوری)ها  به جز عده قليلی، جو فرهنگی مسلط غالب چپی

ها، دموکراسی غربی حمايت شده از جانب غرب،  ، راستی(پرولتاريا

و ملی مذهبی ها، دموکراسی هدايت شده يا ديکتاتوری مصلح ها  مذهبی 

واليت  و بخشی از مسلمانان قشری واليت فقيه، که همگی آنها بر نوعی 

و نظر به اينکه در تمام اين طرز تفکرها و   2زد، استوار بود می فقيه دور

خواسته ها، تصاحب قدرت اصل و مسئله آزادی فرع بود، الجرم کليد 

حل مشکالت، در بدست آوردن قدرت و داشتن هر چه بيشتر اسلحه 

 خواسته مشروعيت . هر شخص و يا گروهی که به اين شد میديده 
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بخشيد، بخشی از جوانان  آگاه و يا نا آگاه، رهبری و تبعيت از وی را  می

کور های  در اشباع غريزه در اين راستا آقای خمينی  ند وشد می پذيرا 

درونی، در نوک پيکان قرار داشت و های  جوانان و پاسخ به آن خواسته

روحانيت قدرت طلب و بويژه حزب جمهوری اسالمی به اين قدرت 

  بخشيدند.  می مشروعيتها  طلبی
آزاده و های  واقعی، روحانیهای  مذهبی -متأسفانه، ملی ها، ملی

آزاديخواهان به داليلی که جای بحث آن اينجا نيست قادر نشدند که بين 
اين نيروی اليزال  -خود وحدتی ايجاد کنند بلکه از سازماندهی جوانان 

هنگامی که تعدادی  .در جهت آزادی و استقالل باز ايستادند -آماده 
کردند که با يک اعالميه خود، رهبری، روحانيت،  می دانشجو مشاهده 

می گيرد  گروهی و به ويژه راديو و تلويزيون در اختيارشان قرار های  انهرس
توانند امر و نهی  می افتد و به هر ارگانی می و کشور به جوش و خروش

کردند. اما چون   می کنند، در ذهن، خود را حاکم و صاحب کشور تصور
تعدادی دانشجوی بی هويت به صرف دانشجو بودن، فاقد مشروعيت 

عمل دانشجويان  با قبول و پذيرش رهبری آقای خمينی و با تأييد  بودند،
کردند. با اعالم  می توسط آقای خمينی، مشروعيت الزم را از وی اخذ

يک طرف آقای  اينکه فقط حرف آقای خمينی برايشان مطاع است، از 
 ديد که می خمينی خود را صاحب سپاهی مطيع و گوش بفرمان

و از طرف ديگر  ر و منبر خود را گرم نگه دارد توانست بوسيله آن تنو می
ند، با مشروعيت داشتن از آقای خمينی و صاحب شد می دانشجويان قادر 

و سپس دست به  انقالب دوم شدن به همه جا دست اندازی بکنند 
  تشکيل دولت در دولت بزنند. 

به دانشجويان کمک کرد تا بعد از اشغال ای  وجود چنين زمينه

روگان گيری، بيش از پيش در ارگانهای مختلف ريشه بدوانند سفارت و گ

دوانيده شده را گسترش دهند. واال بدون داشتن نيروی های  يا ريشه و 

حفاظت  مسلح سپاه و يا کميته، چگونه ممکن بود، گروگانها را نگهبانی و 

کنند و از آن مهمتر چگونه ممکن بود افرادی را تحت تعقيب قرار داده و 

دادستانی و زندان  بازداشت و بازجويی از آنان، باز آنها را تحويل  پس از

دهند؟ آيا بدون وجود يک نيروی مسلح و رابطه داشتن با دادستانی، 

 سپاه و کميته چنين اعمالی امکان پذير بود؟

همکاری متقابل دانشجويان پيرو خط امام، با سپاه پاسداران، کميته 

امور خارجه، روحانيت حاکم تحت رهبری ها، دادستانی و زندان، وزارت 

خمينی و آنچه گذشت همه حکايت از اين دارند که به احتمال قوی  آقای 

به وسيله ديگران طراحی شده و سپس مستقيم  طرح گروگان گيری قبالً

يا غيرمستقيم به گروه خاصی از دانشجويان القاء شده است و اين گروه  و 

جلب و  ر بکر خودشان است، سعی در کرده، طرح زاييده فک می که فکر

جذب دانشجويان برای اجرا و کسب حمايت بعضی اشخاص و سازمانها در 

  .اند هجهت اجرای طرح گرديد
نتيجه نهايی و اثر وضعی گروگان گيری، چيزی جز خدمت به منافع 

آمريکا را  غرب و به ويژه آمريکا در بر نداشت و از رهگذر چنين عملی 
جناياتی را که در ويتنام مرتکب شده بود و افکار عمومی قادر ساخت که 

دوباره بسوی خود  داخلی و خارجی را از خود منزجر و بری کرده بود، 
جلب و جذب کند و با وجوديکه مصلحين و دورانديشان بارها آقای 

امام را از عواقب آشکار  خط های  خمينی و روحانيت حلقه اسرارش و بچه
وحتی در بحثهای رو  داشتند می ی آمريکايی بر حذرنگه داشتن گروگانها

رفتند  می می کردند، اما وقتی به خلوت در رو اذعان به عواقب زيانبار آن 
مثل اينکه از جايی به آنها الهام شده باشد، همچنان در بيرون آوردن 

از جنايتش در ويتنام و شعله ور کردن افکار  آمريکا، از انزوای شرمساری 
با  فشردند. سرانجام می يکا و جهان عليه کشور پایعمومی آمر

بايستی محاکمه شوند،  می جاسوسانی که به زعم آنها زيانبارترين طريقه، 
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  با سالم و صلوات آزاد گرديدند. 

با تأييد آقای خمينی از عمل دانشجويان پيرو خط امام، بعد از 

بی بزرگتر از اشغال سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان آن و آنرا انقال

ناميدن، آنان را چنان شگفت زده کرد که در پوست نمی  انقالب اول 

  گنجيدند.

وقتی مشاهده کردند: انقالبی که تمامی ملت در آن شرکت داشته و 

ساليان متمادی برای بدست آوردن آزادی و استقالل خويش زجر و 

مل آنان در شکنجه، زندان و کشتار را تحمل کرده بودند در مقايسه با ع 

انقالبی است  درجه مادون قرار گرفته است و عمل آنان بزرگتر و واالتر از 

، دانشجويانی که خالق چنين کار اند هکه تمام ملت در آن شرکت داشت

براريکه قدرت سوار  عظيم و بی مانندی هستند را به اوج قدرت رساند و 

و عوامل پشت کرد. با وجوديکه عنان اصلی قدرت در دست ديگران بود 

متمرکز و کوبنده بودند و به  پرده قدرت، آشکارا در صدد ايجاد قدرتی 

 در راه ايجاد آن سودای  وضوح قابل رؤيت بود که آنان از هر وسيله

 از مجرای وجودی آنان عمل جويند ولی چون عناصر پشت پرده  می

دند کر می پنداشتند و لذا فکر می کردند، اينان خود را صاحب قدرت می

خالق انقالب دوم هستند و چرا نبايد  که چه کسانی تواناتر و اليق تر از 

مسائل و مشکالت با دست توانای آنان حل و فصل شود و بدينسان 

  می يافت. مداخالت آنان روز به روز گسترش 

که  58اسفند ماه  28و  26های  دانشجويان پيرو خط امام در تاريخ

مورد واگذاری حل مسئله گروگان گيری به هنوز از نظر آقای خمينی در 

انقالب و رئيس جمهور و مالقات اعضای کميسيون تحقيق با  شورای 

گروگانها، مطلع نبودند و آقای خمينی نيز به جز قولی که به آقای 

رئيس جمهور و شورای انقالب در مالقاتهای حضوری و پيغام به   صدر بنی

با  از اظهار نظر صريح در رابطه   2رابط رئيس جمهور و رهبر داده بود،

گروگانها و کميسيون تحقيق نزد افکار عمومی حدود ده روزی را با 

اتهام ايجاد  سکوت برگزار کرده بود، لذا دانشجويان برای اينکه خود را از 

  دولت در دولت مبری سازند، اعالم کردند:

 دانند و می ... ولی چون دولتمردان ما را موجب تضعيف خود» 

گويند لذا برای اينکه هر گونه سوء  می هميشه سخن از دولت در دولت

کنيم که گروگانها يعنی  می تفاهم از بين برود به شورای انقالب اعالم 

 تشخيص جاسوسان آمريکا را از ما تحويل بگيرند تا در باره آنها هر نوع 

بل ... و از طرف ديگر ايستادن در مقا»و نيز   1«دهند عمل کنند. می

مسئولين و ارگانهای اجرايی مملکت و در نتيجه، متهم شدن به ايجاد 

انقالب و مصالح کشور نمی ديديم، لذا تصميم  دولت در دولت را در جهت 

  2  «به تحويل گروگانها به شورای انقالب گرفتيم.

در طول مدتی که آقای خمينی با سکوت برگزار کرده بود، آنان به 

ايجاد دولت در دولت، با  سازی خود از اتهامِ قول خودشان، برای بری

کمک عوامل پشت پرده مشغول جوسازی و آماده کردن افکار عمومی و  

همين دو  آقای خمينی در جهت پيشبرد مقاصد خود بودند و اال از فحوای 

اطالعيه آشکار است که قصد تحويل گروگانها به شورای انقالب را نداشته 

  خود است. می و آقای خمينی به موضع و هدفشان جلب افکار عمو

سرانجام آقای خمينی قول و قرارهای خود را با شورای انقالب و 

، طی پيامی که از 58اسفند  12رئيس جمهور ناديده گرفت و در تاريخ 

   4 راديو پخش شد، به جبهه دانشجويان پيوست و نظر آنان را تأييد کرد. 
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و خط امام، در هيچ مورد ديگری اينجانب، اگر دانشجويان پير به نظر

در امور دولت دخالت نکرده باشند، تنها عمل آنها را که در فصل چهارم 

يعنی کميسيون تحقيق بين المللی جنايات شاه و آمريکا در ايران  

مالحظه گرديد، مصداق کامل ايجاد دولت در دولت به وسيله دانشجويان 

ی از موارديکه دخالت آشکار شود با استناد به بخش می معهذا، سعی است 

  در امور دولت است، به توضيح و تشريح آن بپردازم.

بطوريکه منقول است، بعد از اينکه در چند جلسه ای، مدتی قبل از 

گروگان گيری، به وسيله شورايی تصميم به اشغال سفارت آمريکا گرفته 

 می شود، تعدادی از دانشجويان به شناسايی و بسيج دانشجويان 

مناسب برای اشغال سفارت بدست آيد ای  پردازند تا هنگامی که بهانه می

  يا بدست آورند، نيروی الزم را برای عمل خود آماده داشته باشند. و 

گروگان گيری ساقط کردن دولت موقت  يکی از مهمترين اهداف

و  بود. اما تنها به بهانه اينکه عملکرد دولت موقت در جامعه منفی و سمت 

برای اشغال سفارت کفايت نميکرد. با بردن   5سوی آمريکا است، جهت آن

گذاشتند و اين  بهانه مهمتری در اختيار آنان ها  شاه به آمريکا، آمريکايی

بهانه با مسئله مالقات نخست وزير، مرحوم مهندس بازرگان با برژينسکی 

  مشاور امنيتی آمريکا در الجزيره تقويت شد.

 جمع آوری و بسيج دانشجويان پرداختند مشهورترين کسانی که به

اصغر  در افکار عمومی بيشتر آشکار و مشهورند، عبارتند از: ابراهيم  و

زاده، محسن ميردامادی، احمد عزيزی، عباس عبدی، شمس الدين 

  وهّابی، جواد شيخ االسالم و معصومه )نيلوفر( ابتکار.

دانشجويان افراد پشت پرده که در طراحی گروگان گيری و تهييج 

، به جز اند هبه سمت گروگان گيری و اشغال سفارت آمريکا دست داشت

و حسن آيت که قرائن و شواهد حکايت از ها  آقايان موسوی خوئينی 

شرکت آنان در طراحی دارد، اسامی آنان هنوز از پرده بيرون نيفتاده 

ه سخن دانشجويان پيرو خط امام نيز تا به امروز در اين رابطه لب ب است  

  .اند هنگشود

ديگر فعالين و شرکت کنندگان در گروگان گيری و اشغال سفارت 

آمريکا که نام آنها کم و بيش عنوان شده، در ليست ناقصی که اسامی 

ذکر شده به پايان کتاب پيوست گرديده است. بدان اميد که ديگران  آنان 

بين  درها  به غنای اين ليست و اسامی پشت پرده و عوامل خارجی

 (5دانشجويان پيرو خط امام بيفزايند. )پيوست شماره  

 
  در تدارک حمايت نيروی نظامی 

که برای اشغال سفارت بسيج شده بودند، جمعيتی  دانشجويانی

گرفت و بنابر اقوال مختلف، در ابتدا  می نفر را در بر 422-452حدود 

و  اند هداد شورای سه نفره، سپس پنج نفره و سرانجام هشت نفره تشکيل 

وسيله  بيرونی نيز آماده گرديده بود که از جمله به های  پشتيبانی و کمک

و دوستانش، راديو و تلويزيون در اختيارشان قرار گرفت ها  آقای خوئينی

اشغال سفارت به آنان  بالفاصله بعد از   6و خود خوئينی ها، طبق قرار قبلی،

  ملحق و در سفارت مسقر گرديد.

سپاه پاسداران انقالب، ه صريح دانشجويان پيرو خط امام، بنا به گفت

از اولين ساعات گروگان گيری تا پايان آن از هيچگونه پايداری و حمايت 

و بالفاصله بعد از تصرف، سفارت را در حلقه کنترل   2نورزيدند آنان دريغ 
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    2خود گرفته، مردم را راهنمايی و نظم را برقرار ساختند.

آقای محسن رضايی فرمانده اطالعات سپاه در آن  نظر به اينکه

تاريخ و مهندس بهزاد نبوی که هر دو از اعضای ارشد مجاهدين انقالب 

اسالمی بودند و آقای نبوی يکی از کارگزاران اشغال سفارت خود معترف  

قدرت به زير  جناح خاصی از »است: که با گروگان گيری و اشغال سفارت 

  1«.کشيده شد

ان پيرو خط امام از حمايت نظامی و سياسی اين سازمان دانشجوي

برخوردار شده است و از طرف ديگر آيت اهلل مهدوی کنی سرپرست 

دانم  می من اجماالً»گويد:  می 58خرداد  19انقالب در تاريخ  های  کميته

که اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی در مراکزمختلف مملکتی 

پاه پاسداران، در بازجويی ها، در کميته ها، و مشغول کار هستند. در س 

از ساير امکانات سازمان در   2«حتی در زندانها ممکن است باشند.

و عمالً بدون حمايت ارگانهای  اند هارگانهای مختلف مملکتی بهره جست 

فوق، جزب جمهوری و آقای خمينی نگهداری گروگانها در اسارت غير 

 ممکن بود.

انقالب که های  ب اطالعيه ستاد مرکزی کميتهعالوه بر اينها، حس

با دانشجويان ها  ازسوی آيت اهلل مهدوی کنی صادر شده است، کميته

، لذا اند ههمگام بوده و شب را در حوالی سفارت به پاسداری مشغول بود 

توان حامی ديگر نظامی و سياسی دانشجويان به حساب  می راها  کميته

بهزاد نبوی، طبق نامه اش به آقای هاشمی  براينکه آقای مضافاً آورد. 

گويد، از ابتدای پيروزی انقالب وارد کميته شده وبه کمک  می رفسنجانی

را سازماندهی کرده و پس از هشت ماه ها  مؤمنين و ياران ديگر، کميته 

سازمان  داشته، ها  به وسيله يارانی که در کميته  4آنجا را ترک گفته است.

  ن گيرها برانگيخته است.را به حمايت گروگا

موافق اطالعيه ايکه دانشجويان پيرو خط امام پس از آزادی 

گروگان جاسوس چه موقعی که در تهران  51»...  گروگانها انتشار داد:

که به دليلی حمله نظامی آمريکا در طبس به شهرهای  بودند و چه موقعی 

دند تا آخرين مختلف به دليل امنيتی تقسيم شدند و تا پايان مخفی بو

آنها، در   5 «کردند. می در وضع بسيار مطلوبی زندگی آزادی های  لحظه

حفاظتی برخوردار  -امن و امکانات نظامیهای  تهران و شهرستانها از خانه

چون از تعدادی دانشجوی ساده و بدون داشتن امکانات نظامی و  بودند. 

حظه خواهيد کرد، امن، عمل فوق و اعمالی نظير آن را که مالهای  خانه

  امکان پذير نبود. 

دانشجويان پيرو خط امام در داخل و خارج از سفارت دست به 

ها  امن با همياری سپاه و کميتههای  تشکيل نيروی نظامی و ايجاد خانه

و سازمان مجاهدين انقالب ها  سپاه و کميتههای  بعضی از بچه پرداختند و 

و سازمان مجاهدين انقالب اسالمی که در آن واحد، عضو سپاه  -اسالمی 

نظامی آنها پيوستند و تعليمات و امکانات الزم در های  به حلقه -بودند  

  اختيارشان قرار گرفت. 

همکاريها چنان آشکار بود که بعد از اشغال کنسولگری آمريکا در 

« عتيق»شيراز، سپاه پاسداران، اسناد و مدارک کنسولگری و نيز آقای 

نی آنرا دستگير و تحويل دانشجويان پيرو خط امام داد. کارمند ايرا 
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    اطالعيه 6، قسمتی از بند 121ص 

بدنبال اشغال کنسولگری آمريکا در شيراز که مرکز کارگزينی » -شيراز

های مقيم ايران بود، سپاه پاسداران اسناد و مدارک محل  آمريکايی 

  کنسولگری را تحويل دانشجويان پيرو خط امام داد.

و کشف اسناد و مدارک به ا ه اين دانشجويان برای بررسی پرونده

کارمند ايرانی کنسولگری توسط « عتيق»شيراز آمده بودند. بدنبال آن 

 سپاه دستگير و در اختيار دانشجويان پيرو خط امام قرار گرفت. گفته 

در  شود که اسناد مهمی از اين محل کشف و به النه جاسوسی آمريکا  می

  6 «تهران ارسال شده است.

امنی که در دست داشتند، بازداشتگاه و های  انهبا استفاده از خ

که  -زندان درست کردند و با کمک و اشاره همان عوامل پشت پرده

هم از ديدها مخفی نبود و من جای جای در اين تحقيق آنها را  چندان 

دست به تشکيل دولت در دولت زدند که در تمام امور  -نشان داده ام

کردند. اين دولت سايه به منزله  یم خارجی به نحوی دخالت داخلی و 

عصای دست آنان و به ويژه آقای خمينی در حذف بسياری از مليون و 

 -آزاديخواهان و به منظور آماده سازی و ايجاد شرايط استبداد و خفقان 

  در جهت استقرار ديکتاتوری عمل کردند. -آگاه آگاه و نا
 

  ايجاد غرور و چشيدن طعم قدرت 

ريکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن توسط اشغال سفارت آم

 48پس از  -دانشجويان پيرو خط امام و حمايت علنی آقای خمينی

دانشجويان و آنرا انقالب دوم و انقالبی بزرگتر از انقالب  از عمل  -ساعت

گروهی های  اول ناميدن، دانشجويان را نه تنها به مرکز ثقل توجه رسانه

بلکه نظر مقامات سياسی داخلی و خارجی،  و خارجی تبديل کرد، داخلی 

مقامات مذهبی بين المللی، سازمانهای مختلف سياسی و حقوق بشر بين 

المللی، مقامات بلند پايه و بسياری از شخصيتهای مختلف جهانی را به  

 نگاه مختلف به مسئله های  خود جلب کرد که هر کدام از آنها، از زوايای

آنها اشغال سفارت و به گروگان نگاهداشتن ، همه کردند و تقريباً می

يک بنابه  کارکنان آن را عملی نادرست و به زيان کشور تلقی کرده و هر 

کردند که هر چه  می موقعيت اجتماعی، مذهبی و سياسی خود توصيه

پيدا کرده و  زودتر سردمداران حکومت ايران، راه حلی برای مسئله 

  .گروگانهای آمريکايی را آزاد سازند
اما در داخل کشورجز اقليتی، قريب به اتفاق روحانيون حاکم، 
احزاب، گروهها و سياسيون برای عقب نيفتادن از قافله ايکه راه افتاده 

کردند. چنين تأييد و پشتيبانی  می بود، از عمل دانشجويان پشتيبانی 
چه از  -وسيع ازعمل دانشجويان و مرکز توجه داخلی و خارجی شدن

کيش شخصيت و قدرت را در آنان تقويت کرده و  -ت و يا منفیجنبه مثب 
  بيش از پيش آنها را به عمل خودشان مغرور ساخت. 

غرور ايجاد شده، آنان را از آلت دست شدن کسانی که درصدد 
ديکتاتوری و قبضه کردن قدرت بودند، غافل ساخت و توجه ايشان را به 

نها، برای خارج ساختن و در دست هماای  اين نکته که بصورت وسيله 
ملی  و ها  تصفيه آزاديخواهان، روحانيون آزاده خارج از قدرت، ملی

، منحرف ساخته و به قدرت اند هدر ميدان مبارزه قرارگرفت مذهبی ها، که
  کاذب خود معطوف گردانيد.

استعفای فوری دولت موقت، به دانشجويان طعم شيرين قدرت را 

بال داد و توسن ذهن خيال پرداز آنان را به چشانيد و تخيلشان را پر و 

کردند: کسانيکه خالق انقالبی بزرگتر از  می هيجان آورده و با خود زمزمه 

 انقالب اول هستند آيا نمی توانند قدرت فائق کشور باشند؟
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از اينرو و به لحاظ روان شناسی ، نظر به اينکه خود را پديد آورنده 

همکاری که  د، آماده هر نوع داد و ستد و پنداشتن می انقالب دوم و حاکم

قرار دهد و حکومتشان را تثبيت کند، ها  بتواند آنان را محور ثقل توجه

تأييدها، محض خاطر  پروراندند که همه حمايتها و  می بودند و در خيال

بازان و  پشت پرده سياستهای  مبارک عمل بزرگ آنان است و نه بازی

  .انحصارگران
يا توجه نمی کردند و يا اينکه برايشان  جه نداشتند،آنها ديگر تو

مسئله ثانوی بود که فکر کنند، اگر حمايت سپاه پاسداران، کميته ها، 
های حاکم و آقای خمينی پشت سرشان نباشد، قدرت و حکومت  روحانی 

ريزد. اينستکه حاضر به دست زدن به ايجاد  می کاذبشان يکباره فرو
خود شدند و های  شکار و پنهان حمايت کنندهدر دولت با دست آ دولت 

  قدم به قدم دخالت در امور مملکتی را شروع کردند.
دسترسی دانشجويان به اسناد به جای مانده و يا رشته شده در 

گام اولی  ،سفارت و انتشار و يا افشای چند سند و مورد توجه قرار گرفتن
تقويت کرد و لذا، اسناد که آنان را در جهت خط ايجاد دولت در دولت  بود 

انقالب  سفارت دستمايه مناسب خوبی با توجه به جو پر التهاب و سنگين 
که مردم تشنه آشکار شدن حقايق پشت پرده انقالب و کشورشان بودند، 

  در اختيار آنان قرار داد.
افشای آن اسناد، خوراک خوبی برای تحريک و تهيج تودۀ بی علم و 

صدا  ط جهانی بود. به ويژه آنکه افشای آنها توسط اطالع از سياست و رواب
و سيمای جمهوری اسالمی که نماينده آقای خمينی و افراد مورد 

را  اعتمادش کارگردان آن بودند، ضريب حقيقت و درست بودن آن اسناد 
  برد. می نزد توده بشدت باال

ب مرداد سيا، موج 18نظر به اينکه غرب و به ويژه آمريکا با کودتای 
مسلط  سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق شده و شاه را بر ملت ايران 

سال بر شاه و رژيم اش مسلط بود و در واقع در اين مدت  15کرده بود و 
ديدارها، مذاکرات و  آمريکا به نوعی بر ايران حاکم بود، برای روشن نشدن 

خود  قرار و مدارها با آمريکا و آشکار نشدن دست بعضی از روحانيون و
 -وسيله نمايندگانش چه مستقيم و چه غير مستقيم  -آقای خمينی

اينگونه مذاکرات و قرار و مدار با آمريکايی ها، بصورت لکه ننگی در آمده 
احزاب و سازمانهائيکه نامشان در  و در آورده بودند. از افراد، شخصيتها، 

سناد ازآنان اسناد النه ذکر شده و افشاء شده بود بدون توجه به محتوای ا
را برای حذفشان از صحنه سياسی  و زمينه  شد می هتک حيثيت 

  ساخت. می کشورآماده
طرف مقابل هم که مورد اتهام واقع شده بود و يا اسمی از وی در آن 
اسناد آمده بود چون مانند دانشجويان پيرو خط امام، امکان دسترسی به 

وسيله ايکه مورد اتهام واقع  تلويزيون و دفاع از خود را با همان راديو و 
که در کشور اسالمی بيان افکار و  شد می و گفته  -شده بود، نداشت

کرد که اگر اينها  می و نظرات برای همه آزاد است، توده عامی فکر عقايد 
توده  کردند و لذا در بين  می آمدند و از خود دفاع می حق بجانبشان بود،

   . و چون:شد می حيثيت آنان ملکوک 
هنوز معلوم نشده بود که آقای خمينی و نمايندگانش در پاريس و  - 

  .اند هگفتگو و مذاکره کردها  تهران و آمريکا با غربی
هنوز معلوم نشده بود که بعضی از روحانيون به نمايندگی از آقای  - 

اقوال در  هم از جانب خودشان در تهران و حسب بعضی  خمينی و احتماالً
  .اند هديدار و مذاکره کردها  مريکايیآمريکا، با آ

و چون رهبريت بال منازع و منحصر بفرد آقای خمينی در کشور  - 
و تشکيالت و يا سازمان رهبری کننده و يا شورای   2تثبيت گشته بود

                                                           

برای اطالع بيشتر از ساز و کار مرکز ثقل و يا رهبر تثبيت گشته انقالب نگاه  -2
 51-52و 215 -212ص  ن جامعه شناسی زندانی و زندانيان، کنيد به کتاب اوي

که چنانچه خدای ناکرده اگر رئيس آن  -وجود نداشتای  رهبری کننده 
کند،  و حدود مقررات تجاوز شورا و يا رهبرآن هم بخواهد از حق خود 

حرف و نظر وی  -مابقی قادر باشند که قدرت او را مهار و تعديل کنند
و ها  به ملی قانون و بلکه فوق هر قانونی تلقی ميشد و آقای خمينی نيز که 
آقايانی که »ملی مذهبی ها، بدبين بود و بقول مرحوم مهندس بازرگان، 

ضميرشان معتقد به آزادی  و در  اًصاحب مقامات و اختيارات هستند باطن
به آزادی اعتقاد نداشت و اگر چند   1 «نيستند و عقيده به آزادی ندارند.

متصور نبود، از آنان در اداره کشور  صباحی چون راه حل ديگری برايش 
بهره جست. بنابر اين هر سند درست و نادرستی که عليه ملی ها، ملی 

کرد که کمک به حذف کردنشان  می پيداانتشار  و نهضت آزادی ها  مذهبی
بود، غمض عين آقای خمينی، غير مستقيم مجوزی برای گردانندگان  

. اما اگر شد می ارگانهای ديگر در انتشار اسناد محسوب  صدا و سيما و 
ايستاد کسی را جرأت مخالفت کردن  می ای نسبت به مسئله بطور جدّ

روش کار آقای خمينی بود که  صالًافتاد و ا می بسيار اتفاق نبود. البته 
با اعتراض بعضی از شخصيت هائيکه هنوز ای  وقتی در رابطه با مسئله

، در شد می امکان حذفشان نبود و يا زمان آن فرا نرسيده بود، روبرو  
گفت، امّا در  می له و يا عليه مسئله اعتراضیای  سخنرانيهای خود، جمله

مرتکب آن خالف شده بودند، با  غمض عين کردن از کسانيکه عمل با 
با  کرد که کار خودشان را بکنند. در اين رابطه روزی  می ايماء و اشاره حالی

کردم، بوی گفتم مگر شما نمی  می يکی از دوستان حزب الهی گفتگو
حمايت  بينيد که آقای خمينی اينهمه از رئيس جمهور و فرمانده کل قوا 

شما به »يد وی بدرستی جواب داد: کن می و شما مرتب کارشکنی کند می
 را عمل حرف ظاهری آقای خمينی توجه داريد و ما حرف دل او 

  «کنيم. می
 

  ضرورت ديدارها 

به نظر نويسنده، اگر کسانی غير از روحانيون و بويژه رهبران نهضت 
گوناگون  که بنابر اقوال متعدد و منابع  -آزادی در داخل و خارج از کشور

ها  ، تا پيروزی انقالب با آمريکايی2252از اوايل سال  -یداخلی و خارج
کشوراز بحران و يا  در رابطه بوده و برای پيدا کردن راه حلی برای خروج 

انتقال قدرت از رژيم پهلوی به يک رژيم مردمی و ملی و يا به رژيم 
هنوز امکان دسترسی به  جمهوری اسالمی، با آنان مذاکره کرده بودند، تا 

گروهی وجود داشت، روشن و آشکار برای افکار های  عمومی و رسانهافکار
زعم ما، برای دست برداشتن غرب و بويژه  دادند که به  می عمومی توضيح

آمريکا، از حمايت همه جانبه اش از رژيم پهلوی و شاه و جلب حمايت 
ضروری بود و بدليل ها  رابطه و مذاکره با آمريکايی ارتش از انقالب، 

، ما نيز با فالن و فالن شخص از روحانيون شورای انقالب و با ضرورت
. و آقای خمينی هم، در  آقای خمينی با آنها وارد مذاکره شده ايم اطالع 

ها  پاريس خودشان مستقيم و يا توسط نمايندگانشان، با بعضی از خارجی
 . اند هديدار و مذاکره کرد 

ريق افشای اسناد النه در اينصورت ديگر امکان پذير نبود که از ط
از بی آبرويی، آنان را از  هتک حيثيت بشود و پس ای  جاسوسی، از عده

چرا چنين نکردند؟ شايد استدالل  صحنه سياسی کشور حذف بکنند.
 مذاکرات، به انقالب ضربه وارد کنند که در آن شرأيط، فاش کردن آن 

سئوال خالی ساخت. اگر چنين استداللی مقبول افتد، باز جای اين  می
از روابط و مذاکرات، جسته و گريخته  است که چرا تا قبل از اينکه بعضی 

دست اندرکار، های  از طرف جرايد، دانشجويان پيرو خط امام، يا خارجی
حاضر به روشن کردن تمام و کمال آن  در دوران انقالب، انتشار پيدا نکرد، 

                                                           

، آزادی احزاب، فعاليتها 486، شماره 2259اسفند  22انقالب اسالمی، يکشنبه  -1
         و گروهها
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صلی آن نشدند تا مذاکرات و رويدادها به مردم و در واقع صاحبان ا
های  نادرست، ترجمه دانشجويان پيرو خط امام با افشای روشهای 

حزب جمهوری  ، عصای دستآن بخش دست چين شده و مخدوش
  اسالمی و آقای خمينی در حذف بسياری نگردند. 

گويد،  می کتاب 298 -292در ص « شنود اشباح»نويسنده کتاب 
و به نقل از آقای سيد رضا سرنوشت اسناد مهم معلوم شد که چه شد؟ 

شبکه جاسوسی غرب در ايران به استثنای برخی »گويد:  می ای زواره 
دانشجوها که  از ای  عوامل روشن انتشار پيدا نکرد. يادم هست مجموعه

کردند به من مراجعه کردند و گفتند در  می روی کشف آن اسناد کار
تشان گرفته شده بود. از دس که به اين بخش رسيده بودند، کار ای  مرحله

« امام صادق»در دانشگاه ای  هم در جلسه« ری شهری»من حتی يکبار به 
قدمی برداشته  معرفی کردم اما عمالً فعلی گفتم و آنها را برای پيگيری 

اينکه چرا قدمی برداشته نشد کامالً روشن است زيرا اگر قدمی   «نشد.
ين به ضرر انحصارگران در يد و اگرد می ، اسرار مگو فاششد می برداشته 

 .شد می ن موقع تمام آ
در اينجا مناسب است که جهت اطالع خوانندگان فهرست وار، 

ها  ديدار و مذاکراتی که آقای خمينی در پاريس با نمايندگان غربی
و انتشار پيدا کرده ذکری به ميان آيد و سپس به مذاکرات   اند هداشت

يکايی اشاره رود تا خوانندگان گمان نماينده آقای خمينی با مقامهای آمر
  آنچه ذکر شده، ذهن خيالباف نويسنده است. نبرند که 

 

  فهرست مذاکرات و ديدارها 

 اند هآقای خمينی پنج ديدار با نمايندگان رسمی دولت فرانسه داشت

که از جمله کلودشايه نماينده مخصوص کاخ اليزه و رئيس امور کنسولی 

ير کل سياسی و مسئول امور خاورميانه در وزارت فرانسه و ژاک روبر مد 

  2 .اند هخارجه فرانسه شرکت داشت

  1از مقامات آمريکايی رمزی کالرک، دادستان کل اسبق آمريکا،

ريچارد فالک استاد دانشگاه پرينستون در ايالت نيوجرسی و رئيس بخش 

و   4دان لويی نماينده سازمانهای مذهبی آمريکا  2مطالعات خارجی آن، 

خمينی  با آقای   5ريچارد کاتم، استاد علوم سياسی دانشگاه پيترزبورگ

و افزون بر آينها با نمايندگان آمريکا هم  در    6.اند هديدار و مذاکره داشت

 پاريس وهم  در آمريکا پيغام  رد و بدل شده است.

، افسر سازمان سيا و 2952الزم به ذکر است که ريچارد کاتم در دهه 

خودش را  و گزارش مذاکرات   2فارت آمريکا در تهران بوده استعضو س

در پاريس و همچنين در تهران با انقالبيون برای استمپل مأمور سياسی 

  8 سفارت آمريکا در تهران توضيح داده است.

عالوه بر ديدار و مذاکرات مستقيم ياد شده آقای خمينی با 

بعنوان نماينده آقای  شخصيتها و مقامات آمريکايی آقای دکتر يزدی

                                                           

-222تاريخ سياسی بيست و پنج ساله، از سرهنگ غالمرضا نجاتی،ج دوم، ص  -2
      185-182و  212-211و  261

    212 همان مدرک، ص   -1
            همان مدرک   -2
 همان مدرک -4
  222همان مدرک، ص  -5
يعنی حدود چهارده سال بعد از پيروزی  2222مذاکرات ذکر شده در سال  -6

بيست و پنج ساله عنوان  انقالب از زبان آقای دکتر يزدی برای مؤلف کتاب تاريخ 
ستند به سند فوق شده است کسانيکه مايل به محتوای مذاکرات ذکر شده ه

  مراجعه کنند.
 14گروگان خمينی، از رابرت دريفوس، متن انگليسی، ص  -2
، ص 2282پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری،  -8

112-115 

( 2252بهمن  2تا  16) 2982ژانويه 12-26نوبت طی روزهای  خمينی پنج 

گاری  که   9با وارن زيمرمن ديپلمات آمريکايی ديدار و گفتگو داشته است

   ALL FALL DOWN-2992 سيک مشروح مذاکرات را در کتاب خود بنام 

  آورده است.

با وارن زيمرمن که مؤلف کتاب بغير از پنج ديدار آقای دکتر يزدی 

ساله از زبان آقای دکتر يزدی نقل کرده است، بنابه گزارش  15تاريخ 

 2928دسامبر  21برابر با 2252آذر  11اسناد النه جاسوسی، وی در تاريخ  

نماينده رسمی  رابرت هيرشمن و ماروين زوينس بعنوان  با هنری پرشت،

شود و مشاور آقای  می لدولت جمهوری اسالمی که در آينده تشکي

، 2982ژانويه  در تهران نيز در   22خمينی، مالقات و مذاکره داشته است.

و   22آقای موسوی اردبيلی با سليوان و جان.د.استمپل مالقات کرده است.

عضو فارسی دان  در همان ماه آقای دکتر بهشتی با استانلی اسکود، 

ستاد شيخ علی تهرانی حسب نامه ا  21سفارت آمريکا ديدار داشته است.

مذاکره ها  با آمريکايی به آقای خمينی دو تن از روحانيون شورای انقالب 

و نيز خوب است از اعضای شورای النه جاسوسی بخواهيد تا : »... اند هکرد

اميرانتظام شريکند، ارائه دهند تا نگويند  پرونده دو نفر از اينها را که با 

  22 .«اند هقيه را امير نموديکی از بدکاران را زندانی و ب

از جمله آقای دکتر بهشتی بعنوان نماينده آقای خمينی در تهران با 

  24 ژنرال هايزر و سران نظامی مالقات و گفتگو کرده است.

بهرحال دانشجويان پيرو خط امام با اشغال سفارت و به گروگان 

ختيار گرفتن کارکنان آن و استعفای فوری دولت موقت، اين امکان در ا

و آقای خمينی گذاشته شد تا با حمايت از دانشجويان و  روحانيون حاکم 

عمل گروگان گيری و افشای اسناد يکطرفه و به دلخواه و مانع تراشی 

جناحهايی را که مانع  شد می که به نفع ايران تمام  برای راه حلهايی 

 متقابالًاستقرار ديکتاتوری بودند از صحنه حکومت و مبارزه حذف کنند و 

نيز در اختيار دانشجويان قرارداده شد که با حمايت حاميان  اين امکان 

آشکار و پشت پرده خود، به تشکيل دولت در دولت، شرکت در قدرت و 

در ارگانهای مختلف و طرد بسياری و گرفتار شدن عده ای، سلطه  نفوذ 

  خود را بر دولت گسترش دهند.

 

  د زماننحوه افشاگری و اثرات آن در بع

دانشجويان پيرو خط امام، ابتدا سندی را در مورد فردی، شخصيتی، 
کردند و سپس با کمک عواملی که در  می حزب و يا سازمانی منتشر

انقالب، سپاه پاسداران و يا ارگانهای ديگر، از خودشان و يا  دادستانی 
 گرفت می حاميان در اختيار داشتند آن فرد بازداشت و تحت پيگرد قرار

  گشت. می اينکه متواری شده و اموالش مصادره و يا 

                                                           

تاريخ سياسی بيست و پنج ساله از سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج دوم، ص  -9
182-129 

، 2282ب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، پاريس و تحول انقال -22
 141-144ص 
تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ايران، از سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج دوم،  -22

اول، آمريکا و انقالب، از  و سير تحول سياست آمريکا در ايران، کتاب  126ص 
 168 -169ابوالحسن بنی صدر، ص 

ايران، کتاب اول، آمريکا و انقالب از ابوالحسن  سير تحول سياست آمريکا در -21
 169بنی صدر، ص 

، از نامه استاد علی 1، ص 26254، شماره 58ديماه  22اطالعات، يکشنبه  -22
کتاب پاريس و تحول  تهرانی به آقای خمينی و برای اطالع بيشتر نگاه کنيد به 

 158 -159، ص 2281انقالب از آزادی به استبداد، از محمد جعفری 
و تاريخ سياسی  5 ، ص25818، شماره  2258فروردين  12روزنامه اطالعات، -24
 222دوم، ص  ساله ايران از سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج  15
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روال کار بر اين قرار نگرفته بود که همه اسناد و مدارک را در مورد 
طرفی آنرا  هر شخص و يا سازمانی و ...که در اختيار دارند، از روی بی 

انتشار دهند، بلکه دست چين شده و به دلخواه، هر چه را خود و يا 
 خودشان افشاء خواستند،  بقول  می شت پرده ايشانحاميان آشکار و پ

رفتند. حتی حاضر  می کردند و از افشاء مابقی به عناوين مختلف طفره می
مقامات قضايی بی طرف  نبودند که اسناد را در اختيار کارشناسان و 

  قراردهند تا پس از بررسی محتوای آنها، افشاء شود.
 ی و دلخواه خود، ارائهگاه سندی را همراه تحليل من درآورد

گرفتند و طرف  می دادند و با اين عمل حيثيت و آبروی طرف را به بازی می
و بويژه صدا و سيما در اختيارش نبود که بتواند ای  هم که امکانات رسانه 

اطراف مسئله  با همان امکانات به دفاع از خود بپردازد و يا توضيحی در 
. حتی در ترجمه اسناد، دقت شد می بدهد، بطور خودکار از جامعه طرد 

مطابق دلخواه خودشان  و گاه در ترجمه فارسی،  شد نمیکافی مبذول 
گرديد و متأسفانه هيچ مقام و دادرسی برای اين  می چيزی کم و يا اضافه

بايستی  می و يا کسانی که قبيل اعمال وجود نداشت و همان مقامات 
 ه نوعی به اينگونه اعمال صحنهحافظ حقوق و حيثيت مردم باشند، خود ب

  گذاشتند. می
در اين مورد حق به جانب آقای امير انتظام است که در مقام 

دهی که اين همه ظلم  می الهی تو چگونه اجازه»گويد:  می مظلوميت خود
ستم به نام تو و دين تو به من و دوستان ما اعمال شود و با وجود  و 

وسوی اردبيلی و رفسنجانی و ديگران، اسنادی در مورد آقايان بهشتی و م
 ، مرا آمادهاند هچون آنان در مسند قدرت و اداره امور کشور نشست 

  2 «قربانی کنند.« سفارت آمريکا»کنند تا در پای معبد  می
در اينکه چه تعداد، افراد به وسيله اسناد مورد نظر از هستی ساقط 

مصادره گرديد و يا به آنها  شده، به زندان افتاده، متواری شده و اموالشان
تهمت جاسوسی زده شده است و در آن فضا، دادرسی برای احقاق، حق  

لذا  بر نويسنده احصاء نشده است و  ، تماماًاند هضايع شده خود نداشت
در دوران  -اينجانب فقط به کم و کيف بخشی از آن دسته افشاگری ها

افکار عمومی  معرض گروهی در های  که از طريق رسانه -گروگان گيری
پردازم و اال از اين اسناد قدرت طلبان حاکم به مانند  می قرار گرفته است

شخصی مانند مرحوم  همانند اسناد ساواک در دست اينان که حتی  -آتو
تا سالهای طوالنی جهت  -دکتر علی شريعتی نيز از تيغ آنان مصون نماند

بهانه وجود همين اسناد، و به   اند هملکوت کردن اشخاص از آن سود جست
کسانی را راهی زندان کرده و در اثر روشهای ويژه ايکه در زندانهای 

آنان را وادار به اعتراف به جاسوسی  جمهوری اسالمی بکار گرفته شده، 
  :اند هکرد

از   1تن 92... حدود سه سال و اندی پس از نوشتن نامه سرگشاده » 
ارديبهشت  رفسنجانی( )به تاريخ مذهبی به رئيس جمهور) -نيروهای ملی

( بيشتر نمی گذشت که انعکاس بين الملل داشت و بازرگان از برجسته 69
و   2شکنجه قرار گرفته ترين آنها بود و چهارده تن از آنها بازداشت و تحت 

مجبور به اعتراف به جاسوسی شده بودند که در زمان عيادت مرحوم 
امضاء   5 «بردند. می زندان به سر نها در از بازرگان هنوز اغلب آ  4سيد احمد

                                                           

  99، ص 2282آن سوی اتهام، خاطرات عباس امير انتظام، چاپ ششم،  -2
 تن از اعضای نهضت آزادی و دوستان ملی آنها طی نامه ای سر گشاده در 92 -1

هاشمی رفسنجانی، نسبت به اعمال  ، به رئيس جمهور آقای 69تاريخ  ارديبهشت 
ازآقايان: مهندس مهدی  حاکمان اعتراض کردند. امضاء کنندگان نامه عبارتند

اهلل سحابی، دکتر توسلی، دکتر ابراهيم يزدی، مهندس  بازرگان، مهندس عزت 
  اردالن، صباغيان، مهندس بنی اسدی، عبدالعلی بازرگان، علی 

چهارده تن از شکنجه شده ها تا آنجا که به من اطالع رسيده است عبارتند از  -2
 اسدی، عبدالعلی بازرگان،              آقايان: مهندس صباغيان، دکتر توسلی، مهندس بنی 

منظور از سيد احمد، آقای سيد احمد خمينی است که بنابه توضيح آقای  -4
بوده، حاج احمد آقا  ه آقا مواليی در بيمارستان بستری عمادالدين باقی، هنگامی ک

نفری، از اعضاء نهضت آزادی و يا دوستان  92کنندگان اين نامه سرگشاده 
  بودند. ملی و ملی مذهبی آنها 

و چهارده تن ذکر شده که تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به 
اعتراف به جاسوسی شده بودند، نيز از اعضای نهضت آزادی و مليون 

اسناد جاسوسی آنان نيز به احتمال قريب به يقين همان اسناد  و  بودند
سفارت آمريکا که دانشجويان بشرحی که خواهد آمد، منتشر کردند، 

  بوده است. استوار 
 

  گيری افشاء شد در چند ماهه اول گروگانهای  سند

در اين قسمت به اهم اسناد افشاء شده توسط دانشجويان پيرو خط 

م. حدود يک ماهی پس از اشغال سفارت آمريکا، اولين پرداز می امام

رهبر ای  افشاگری قرار گرفت آقای مهندس مقدم مراغه شخصی که مورد 

جنبش راديکال، استاندار آذربايجان در چند ماه اول انقالب، عضو مجلس 

قانون اساسی و از دوستان آيت اهلل شريعتمداری بود سندی که  خبرگان 

آذر ماه  22و سيمای جمهوری اسالمی، شنبه شب  در مورد وی از صدا

  وسيله دانشجويان پيرو خط امام پخش گرديد، حاوی دو نکته بود:2258  

آقای مقدم ضمن تماسی با دپارتمان سفارت نظرات خود را در  -2 

مورد مسايل جاری اعالم داشته و به سئوال کاردار پاسخ گفته و تأکيد 

ی خمينی تماس بگيرد که آقای خمينی کرده است که کاردار با آقا 

   6 را متقاعد کند که دولت آمريکا انقالب ايران را پذيرفته است.ها  ايرانی

جزو ای  بنا بگفته دانشجويان و سند ارائه شده آقای مراغه -1 

  2توانسته از ويزاهای ويژه ورود به آمريکا استفاده کند. می افرادی بوده که

اين جريان مخفی و به آمريکا پناهنده شد و بعد از   8آقای مقدم

اموالش نيز مصادره گرديد. نفر بعدی که درهمان تاريخ و همان مصاحبه 

مطبوعاتی و راديو تلويزيونی صابون دانشجويان پيرو خط امام به تنش  

  خورد آقای مهدی روغنی است.

 

  مهدی روغنی و سند افشاء شده

در  سند دوم » ی سند گفت:دانشجوی پيرو خط امام قبل از افشا

دار و مکنده خون رابطه با فردی بنام مهدی روغنی که فردی سرمايه

به شرح  کنم. اين سند  می مستضعفين است که برای شما ملت عزيز افشاء

  زير است:

گروهی به رهبری مهدی روغنی در نظر دارند که يک کميته بزرگی 

امام  ت موقت بازرگان و کميته را بوجود بياورند تا بتوانند رابط بين دول

مارس گفت که وی يعنی مهدی روغنی  5خمينی باشند. استمپل در صبح 

مشغول تشکيل  تعطيالت آخر هفته را در قم سپری کرده است و در آنجا 

کميته هماهنگی رابط بين دولت بازرگان و کميته امام بوده است، او اظهار 

کميته امام بسيار بد و خراب  ان و مارس رابطه بين بازرگ 4داشت از تاريخ 

است همچنين او اظهار داشت که هم اکنون در بسياری از مکانها کميته 

کند. روغنی بدنبال تشکيل دادن  امام از دولت بازرگان اطاعت نمی 
                                                                                             

به منظور عيادت آقای مواليی به بيمارستان رفته است، در بيمارستان مطلع شده 
بستری است و به دليل عيادت مرحوم بازرگان  که مرحوم بازرگان نيز در همانجا 

  مورد بايکوت خبری واقع شده است.
ی قدرت )باز خوانی قتلهای همه چيز برا 1تراژدی دموکراسی در ايران  -5

  92، ص 2222ای(، از عمادالدين باقی چاپ اول  زنجيره
  1، ص 26212، شماره 58آذر ماه  28اطالعات، يکشنبه  -6
همان سند و برای اطالع از تمامی مطالب عنوان شده به همين سند مراجعه  -2

  کنيد.
با آمريکايی ها همکاری می کرده و  طبق بعضی از اقوال، آقای مقدم مراغه ای -8

  اخبار به آنها می رسانده است.اهلل اعلم.
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باشد که در  می گروهی مشتمل بر صد نفر در واحدهای هشت و ده نفره

  باشند. می مسئول مورد مسائل مشخص مورد اختالف 

مرکز اصلی اين کميته در تهران است او همچنين اصرار داشت که 

هدف اصلی اين کميته اين است که کميته امام را به خطی بکشاند که 

قدری بيشتر با دولت بازرگان همکاری و ارتباط داشته باشد ولی اميدوارم  

را  نهايی اسفند سفری به قم بنمايد تا ترتيبات 29و  28که تا درتاريخ 

بدهد. همچنين او گفت که امام اين عقيده را پسنديده و اآلن با دولت 

مأمور سياسی  بازرگان مذاکره ادامه دارد. از وی پرسيده شد بوسيله يک 

که آيا تشکيل يک کميته ديگر جوابگوی مشکالت خواهد بود يا نه؟ 

قانون در سه هفته اول  روغنی که بوضوح نسبت به مشکالت و عدم وجود 

بعد از انقالب ناراضی بود جواب داد که اميدوار است و کارهايی بايد انجام 

سفارت به ونس وزير خارجه اطالع  در سند ديگرآمده است که از   2 «گيرد.

ای  هفته 6تا  4»برای يک سفر 2929، که روغنی در تاريخ ماه مه اند هداد

پرشت را داد تا با آمريکا ترک کرد و به او تلفن و اسم  ايران را به مقصد 

وی مالقات کند. روغنی مايل است که با پرشت مالقات کند و ممکن است 

گفتگوی محرمانه با ديگران نيز تمايل داشته باشد. بواسطه رابطه  با 

تواند منبع اطالعات مهمی از امام خمينی  می خانوادگيش با امام خمينی

  1 «باشد. 

وغنی ذکر شده بود که به نظر به اينکه در سند مربوط به مهدی ر

تواند منبع اطالعات  می علت داشتن رابطه خانوادگی با آقای خمينی،

مهمی در مورد آقای خمينی باشد. در زير به رابطه آقای روغنی و آقای  

  پردازم. می خمينی
 

 رابطه آقای خمينی با آقای روغنی

د به برای پی بردن به رابطه آقای مهدی روغنی با آقای خمينی، باي

به  و قيام مردم عليه رژيم شاه که در محرم آن سال 2241عقب و به سال 

خرداد  25اوج خود رسيده بود برگشت. برای سرکوب کردن آن قيام در 

دستگير و به  که مصادف با دوازدهم محرم بود آقای خمينی را شبانه  41

پی پادگان عشرت آباد در تهران منتقل و در آنجا زندانی ساختند. در 

که با کشتن و  دستگيری آقای خمينی مردم شهرهای بزرگ قيام کردند 

زخمی کردن عده زيادی، قيام مردم را سرکوب کردند. و پس از حمايت 

گسترده مردم، سرانجام بعد  مراجع و علمای بالد مختلف کشور و حمايت 

، آقای خمينی را به عنوان اينکه 41مرداد ماه سال  22از ظهر روز جمعه 

منزلی در داوديه قلهک که خود  زاد است از پادگان عشرت آباد به آ

ساواک تدارک ديده بود منتقل کردند و آقايان قمی و محالتی را نيز 

  اندکی بعد به آن خانه ملحق کردند.

با انتقال آقای خمينی به آن محل سيل هجوم مردم به داوديه 

دن با هجوم گسترده سرازير گرديد. مأمورين سازمان امنيت با مواجه ش

از کسانيکه از تهران و  41مرداد  22دو روز بعد يعنی يکشنبه  مردم، 

رفتند ممانعت بعمل  می شهرستانها برای ديدار با آقای خمينی به داوديه

آورده و خانه در محاصره پليس و مأموران امنيتی قرار گرفت. پس از  

ابالغ کردند که  اندک مدتی به آقای خمينی و آقايان قمی و محالتی

اسکان آنها در اين منزل موقتی است و الزم است هر يک در فکر منزل  

نهضت امام  بعد از اين ابالغ، بنا به نوشته   2خصوصی برای خود باشند.

آقای روغنی )پدر مهدی روغنی. ن( که از تجار محترم بازار »خمينی 

پذيرايی از  جهت تهران است به حضور ايشان رفتند و آمادگی خود را 
                                                           

  1، ص 26212، شماره 58آذر  28اطالعات، يکشنبه  -2
  همان سند -1
  588نهضت امام خمينی، از سيد حميد روحانی )زيارتی(، ج اول، ص  -2

اعالم داشتند. اين پيشنهاد از   4«قيطريه»ايشان در منزل خويش واقع در

و وسايل انتقال ايشان  طرف امام خمينی با کمال خوشرويی پذيرفته شد 

به منزل مزبور در تحت مراقبت دستگاه جاسوسی شاه فراهم گرديد. قائد 

روغنی بودند و  ميهمان آقای بردند  می بزرگ تا مدتی که در تهران بسر

شام و نهار ايشان و گروهی از مأمورين سازمان جاسوسی شاه که بعنوان 

 می بردند از طرف آقای روغنی تهيه مراقب و نگهبان در همان خانه بسر 

که  2242 فروردين ماه 28آقای خمينی تا سه شنبه شب،   5«گرديد. می

  ی سکونت داشتند.بردند، در منزل آقای روغن وی را آزاد ساخته و به قم 

 

   چگونگی بازداشت امير انتظام
اولين افشاگری در مورد آقای عباس امير انتظام و نهضت آزادی 

، در اخبار 58آذر 18بالفاصله بعد از دستگيری وی در چهارشنبه شب 
شب از صدا و سيما پخش گرديد. امّا قبل از اينکه به افشاگری  

 تان گونگی بازداشت وی را از نظردانشجويان پيرو خط امام بپردازم. چ
  گذارنم.  می

آقای مهندس بازرگان نخست وزير، آقای امير انتظام را در تير ماه 

نروژ،  بعنوان سفير ويژه خود در کشورهای اسکانديناوی )سوئد،  2258

تهران  58تير ماه  12فنالند، دانمارک و ايسلند( منصوب کرد و وی نيز در 

  6 رک گفت.را به مقصد استکهلم ت
در اواخر آذر   2آقای کمال خرازی معاون سياسی وزير امور خارجه،

، خارجه ، از طريق ارسال تلکسی به امضای آقای قطب زاده وزير58ماه 
که برای  کند میبه سفارت ايران در استکهلم از آقای امير انتظام دعوت  

دعوت روز  مشورت در امور سياسی به تهران بيايد و وی نيز متعاقب اين 
آقای امير انتظام بعد از ورود به   8آذر وارد تهران گرديد. 12سه شنبه 

که تلفن به آقای   کند میتهران صبح روز بعد به آقای قطب زاده تلفن 
گويد، آقای وزير  می شود و آقای خرازی بوی می خرازی معاون وزير وصل

 18نی چهارشنبه فردا شب يع جلسه دارند و پيغام دادند که شما را برای 
  9 شب به وزارت خارجه دعوت کنم. 9، ساعت 58آذر

شب چهارشنبه به محض ورود به کاخ  9آقای امير انتظام ساعت 

 وزارت امور خارجه دستگير و برای خط گم کردن، وی را به دادستانی

گويند که مسئله در رابطه با دانشجويان پيرو  می برند و در آنجا بوی  می

تباط و مذاکرات وی با آمريکايی هاست و سپس وی را با دو خط امام و ار

مسلح از دادستانی به اتفاق آقای محمدی )ناصر آالپوش( به  اتومبيل 

که در شمال سفارت آمريکا است، منتقل و در ای  ساختمان چند طبقه

تحت نظارت چند جوان مسلح دانشجو، در آپارتمان  طبقه هفتم آن 

ن ترتيب آقای کمال خرازی معاون وزير امور بدي  22 کنند. می زندانی
                                                           

آنجا آدرس دقيق منزل آقای روغنی که آقای خمينی حدود هشت ماه در  -4
قيطريه، چها راه قنات، خيابان چيذر نرسيده به سه   سکونت داشت بقرار زير است:

 راه منظريه
  592نهضت امام خمينی، از سيد حميد روحانی )زيارتی(، ج اول، ص  -5
 29 ، ص2282، نشرنی، چاپ ششم 2آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام -6
 42 و
ام، آقای قطب زاده در پاسخ به روزنامه کيهان پس از دستگيری آقای امير انتظ -2

کرد: در مورد مسئله امير انتظام اين  تصريح  22889، شماره 58دی ماه  4مورخ 
وعلنا ً اعتراض  رسما ً و صريحا ً امر کامال ً بدون اطالع من بوده و من در اين زمينه 

ده و با قرار زمان مشخص شد که تلکس را آقای خرازی بنام قطب زا کردم و همان 
امير انتظام  به آقای  -با دست اندر کاران دستگير کردن امير انتظام  -و مدار قبلی

  زده است.
 52، ص2282، نشرنی، چاپ ششم 2 -آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام -8
  52-51همان سند، ص  -9

  58همان سند، ص  -22
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دستگيری آقای امير انتظام با دانشجويان پيرو خط امام  خارجه، در 

  .کند میشرکت 

بعد از »گويد:  می است که: آقای امير انتظام توجه اين نکته جالب

زاده  اينکه به وزارت خارجه تلفن زدم و به من گفته شد که آقای قطب 

به وزارت خارجه بروم به مهندس بازرگان  9ب ساعت گفته است فردا ش

ايشان پرسيد:  که در آن زمان هنوز عضو شورای انقالب بود، تلفن کردم. 

کنيد؟ گفتم: از تهران. گفت: برای چه به تهران آمده ايد؟  می از کجا تلفن

سياسی خارجی. آقای  گفتم طبق دعوت قطب زاده برای مشورت در امور 

صبح پنجشنبه به ديدن من در نخست وزيری  22ساعت  بازرگان گفت که

  2 «خواهد آمد.

از اين فراز پيدا است که مرحوم مهندس بازرگان از سرنوشت امير 

برای چه به تهران آمديد؟ »انتظام نگران بوده است که پرسيده است: 

گويد:  می شنود به دعوت قطب زاده، مهندس بازرگان می وقتی جواب 

وزيری  صبح به ديدن من در نخست  22پنجشنبه ساعت آقای قطب زاده 

غير مستقيم بوی گفته است که شما هم بياييد در نخست « خواهد آمد.

بازرگان  وزيری تا قطب زاده  را با هم مالقات کنيم ولی چون مهندس 

  صريح به وی نگفته است، متوجه نگرانی وی نشده است.

ورد آقای اميرانتظام و همانطوريکه ذکر شد، اولين افشاگری در م

چهارشنبه  شب  9نهضت آزادی، بالفاصله بعد از دستگيری وی در ساعت 

، همان شب بعد از اخبار شب از صدا و سيمای جمهوری 58آذر 18

پ. خ. ا. به  د. های  اسالمی پخش گرديد امّا قبل از اينکه به افشاگری

شجويان پيرو خط پردازم، بطور فشرده به بازداشت وی در بازداشتگاه دان

  پردازم. می امام تا تحويل وی به دادستانی و زندان اوين

 

  بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام و اميرانتظام 

بعد از بازداشت آقای اميرانتظام در کاخ وزارت امور خارجه، در 

گفته  ، و انتقالش به دادستانی، 58آذر  18بعد از ظهر چهارشنبه  9ساعت 

وی در   1آقای قدوسی دادستان کل در انتظار وی است.شده بود که 

بعدها،  دادستانی به اتاقی که در آن اتاق آقای محمدی )ناصر آالپوش( که 

آقای انتظام فهميده است که وی عضو دادستانی است، پشت ميز نشسته 

شود که سر و   می شود. در آنجا آقای اميرانتظام متوجه می هدايت  2است،

  قای قدوسی بلکه با آقای محمدی است.کارش نه با آ

در بين »گويد:  می بعد از ساعتی آقای محمدی به آقای امير انتظام

اسناد و مدارکی که در سفارت آمريکا پيدا شده است، مدارکی هست که 

دهد، شما قبل و بعد از پيروزی انقالب و حتی در دوران سفارت  می نشان 

در بارۀ  يکايی در تماس بوده ايد و بايد در اسکانديناوی با ديپلماتهای آمر

  4 «آنها توضيح بدهيد.

حدود ساعت دوازده همان شب وی با دو اتومبيل مسلح از 

دادستانی به اتفاق آقای محمدی، به بازداشتگاه دانشجويان پيرو خط امام 

  5 شود. می منتقل

روز در بازداشتگاه  61بنابه گزارش آقای اميرانتظام، وی مدت 

 22جويان بسر برده و در شصت و دومين روز بازداشت در تاريخ دانش

: کند میبطوريکه وی گزارش   6 کنند. می ، وی را به اوين منتقل58بهمن  
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خواستيم دو   می قبل از خروج دو نفراز دانشجويان آمدند و گفتند که»

مطلب را به شما توضيح دهيم، يکی اينکه اينجا بازداشتگاه دانشجويان 

افتادم که ای  فروشنده بالفاصله ياد )بلکه متعلق به دادسرا است. نيست 

روی ظرف شيره نوشته بود، حبوبات. از او پرسيدند: برادراين که شيره 

متوجه نشوند و ها  اينکه  مگس حبوبات؟ گفت: برای ای  است چرا نوشته

روز در ساختمانی که صد در صد در کنترل  61روی آن ننشينند.( 

و حاال ام  خورد، بوده شد نمیآب  بوده و بدون اجازه آنها حتی  دانشجويان

گويند که اينجا بازداشتگاه ما نيست. دوم اينکه ما شما را  می آمدند و

باره شما بوده فاش کرده ايم. گفتم  متهم نکرده ايم، بلکه مطالبی که در 

همين اندازه که شما حسن نظر داريد خوبست ولی مطمئن باشيد که 

  2 «نخواهند بخشيد. ال شما را نه تاريخ و نه خدا اعم
مشخص  ، احتماالًاند هبر کسانی که تا به اينجا، کتاب را مطالعه کرد

ن(  شده است که نه تنها امروز )يعنی از تاريخ انتشار کتاب آنسوی اتهام . 
بلکه در همان دوران گروگان گيری مشخص و آشکار بود که آقای 

اشتگاه دانشجويان پيرو خط امام است و در غالب امور اميرانتظام در بازد
کنند، اما چون آنها خود را پشت کوه آقای خمينی  می دخالت دولت 
کردند، ديگران را توان جلوگيری از اعمال خالف قانون، خالف  می مخفی

نبود. چون به  مصالح کشور و خالف آزادی و حقوق فردی و اجتماعی و ... 
  .کند میکفايت  در اينجا  تذکر مختصر هم گشت، هميننکته اخير باز خوا

امشب : »کند میدر بيستمين روز بازداشت، آقای اميرانتظام گزارش 

من  بعد از ظهر يک زندانی ديگر نيز به آپارتمان  9يا  8در حدود ساعت 

اضافه شد. آپارتمانی که در آن زندانی هستم آپارتمان دو اطاق خوابه 

هميشه  خوابم و پاسداران محافظ  می منها  تاق خواباست و در يکی از ا

در مهمانخانه و اطاق پذيرايی هستند گاهی يک نفر و گاهی پنج تا شش 

نفر. از ديشب اتاق خواب دوم را اين پيرمرد که گويا مشاورکنسول آمريکا 

آيد ناراحتی سينه دارد و تا صبح  درشيراز است، اشغال کرده. به نظرمی

  8«به آن اضافه شد. بی خوابی من کم بود، اين بابا هم . کند میسرفه 

« عتيق»، بايد همان آقای کند میشخصی را که آقای امير انتظام ذکر 

باشد که بعد از اشغال  کارمند ايرانی کنسولگری آمريکا در شيراز 

کنسولگری وی وسيله سپاه پاسداران، دستگير و تحويل دانشجويان 

  9.شود می پيرو خط امام
از »گويد:  می آقای امير انتظام در دوازدهمين روز بازداشت خود

نيست،  يکی از دانشجويان عضو گروه پيرو خط امام که محافظ و زندانبان 
پرسيدم: اين آقايان عضو حزب جمهوری که همه در مسئله مذاکرات قبل 

شود؟ پاسخ داد که  از انقالب شرکت داشتند، چرا از آنها اسمی برده نمی 
که چون اينها  اند هئله به اطالع امام رسانيده شده است و امام گفتمس

آقای امير انتظام باز   22 «نيست. عضو شورای انقالبند بردن نامشان صالح 
جالب تر از همه اين است، با وجودی که بارها »گويد:  می درجای ديگر

عليه که  اند هو همه دانشجويان گفت  22آالدپوش آقای باقری و آقای ناصر 
آقايان بهشتی و موسوی اردبيلی و رفسنجانی و ديگران هم مطالبی 

 اند هدر مسند قدرت و اداره امور کشور نشست بسيارپيدا شده اما همه آنها 
قربانی « سفارت آمريکا»کنند تا در پای معبد  می و من را دارند آماده

  21 «کنند.
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با اسناد متعددی آقای اميرانتظام، های  از گفته محتوای اين دو فراز

منتشر شده است و به ها  که در رابطه با انقالب ايران بوسيله آمريکايی

 نشانها  وضوح ارتباط ، ديدار و مذاکره بعضی از روحانيون را با آمريکايی 

يکی از  - 2تهرانی آقای استاد علی  15/22/58دهد و نيز نامه مورخ  می

تصويب واليت فقيه در  حامی طرفداران پر و پا قرص آقای خمينی و

خوب است از  و نيز »... گويد:  می در انطباق است که -مجلس خبرگان

نفر از اينها را که با امير  1اعضای شورای النه جاسوسی بخواهند تا پرونده 

بدکاران را زندانی و بقيه را  انتظام شريکند، ارائه دهند تا نگويند يکی از 

من »... احبه وی در اين رابطه که گفت: و همچنين مص  1 .«اند هامير نمود

فرمايند و به  می دقت امام انشااهلل کامالً همه مطالب را خدمت امام دادم و 

نمی گويم که اين دو نفر آقايان بهشتی  صريحاً اطالع خواهد رسيد.... من 

البته نمی ام  بحال اسم اين دو نفر را نياورده و رفسنجانی هستند و تا 

گويم که دو نفر از روحانيون شورای  می و نفی نمی کنم، امّاگويم نيستند 

  2 «ارتباط داشتند که بايد اين مسئله روشن شود. انقالب با امير انتظام 

بعد از اينکه آقای استاد شيخ علی تهرانی با آقايان بهشتی، هاشمی 

نصب  مخالف شد و به آقای خمينی نامه نوشت و به ای  رفسنجانی و خامنه

امام امت فردی را که »به امام جمعه تهران اعتراض کرد: ای  خامنه آقای

روشن است که نه  برای دوستان جاه طلب او  اند هامام جمعه تهران کرد

معلومات در خور ذکری دارد و نه سابقه تقوای مستحکمی . با وجود علما 

ح شوند، صال می کار ناراحت از اين  و فضالی بسياری در تهران که مسلماً

است تجديد نظر نمايند و با افراد بی نظر مشورت نمايند نه با افراد جاه 

  4 «طلب و دست اندرکار.

آقای خمينی نه تنها به نظراتش وقعی ننهاد بلکه مدتی بعد 

خود، با اشاره که مفهوم اهل  11/9/59غيرمستقيم در سخنرانی مورخ 

ی نيز بعد از اينکه فهميد و آقای تهران  5وی را مورد حمله قرار داد فن بود، 

، از وی کند میکه آقای خمينی خود از همه مسائل مطلع است و عمل ن

بريد و متأسفانه در دام مجاهدين درغلطيد و به عراق پناهنده شد و خود  

  را از ارزش و اعتباری که در جامعه داشت انداخت.
های محل زندانی يا بازداشتگاه آقای اميرانتظام يکی از آپارتمان
و   6مشرف به سفارت آمريکا که در اختيار دانشجويان است بود.

  2.اند هساله بود 28 -12طبق گفته وی، جوانان  زندانبانش 
آقای امير انتظام و افراد ديگری که در رابطه با دانشجويان پيرو خط 
 امام توسط افراد مسلح خودشان يا با کمک سپاه و دادستانی دستگير 

ختيار دانشجويان بودند و اعضای دادستانی در واقع از ا ند، در شد می
 خودشان و يا دوستانشان بودند و خط و دستورهای آنان را تعقيب

بيست و پنجمين روز بازداشت آقای اميرانتظام، آقای سعيد  کردند. در  می
شورای »گويد:  می آيد و به آقای اميرانتظام می باقری عضو دادستانی

تصميم گرفته که مبلمان آپارتمان را بردارد. گفتم: دانشجويان مسلمان  
  8 «مانعی ندارد. اين هم خودش نوعی زندگی است و تفاوتی ندارد.
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نظر به اينکه آقای اميرانتظام از دومين روز بازداشت خود دست به 
وی  زند، در هفتمين روز بازداشت آقای سعيدی که بقول  می اعتصاب غذا
خواهد که وی  می و با دليل  9 «آيد. می نينی به نظرو جوان ناز»از دادستانی 

است توقيف من  چون ممکن »را قانع کند تا از اعتصاب غذا دست بکشد. 
طول   22که بدست دانشجويان پيرو خط امام است تا بعد از انتخابات

  22 «بکشد.
يعنی بيستمين روز بازداشت، آقای قدوسی  58ديماه  22در 

تفاق آقای ناصر آالدپوش به ديدن آقای امير دادستان کل انقالب به ا
 رود و پس از مطرح کردن بعضی سئوالها آقای امير انتظام  می انتظام

پرسيد: آيا هيچ پيشنهادی بر عليه امام در دولت تهيه شده »   نويسد: می
پرسيد: آيا شما پيشنهاداتی  دانم، خير. می است؟ گفتم: تا آنجا که من

گفت: اگر از شما  جواب منفی بود.  21ش امام باشد؟داده ايد که مخالف رو
دست خطی باشد که پيشنهادی داده باشيد چی؟ گفتم: به خاطر ندارم. 

اتاق مرا ترک کند  ولی، اگر باشد مايلم آنرا ببينم. ايشان قبل از اينکه 
بعد متوجه شدم   22 «گفت: فکر کنيد و هر چه به خاطرتان آمد، بنويسيد.

  24است. نهاد انحالل مجلس خبرگان که منظور وی پيش
رود، برايش  می که آقای دکتر سحابی پيش وی 58دی ماه  14در 

قرار  از سوئد ام  قبل از رسيدن اسناد و مدارک خصوصی»دهد:  می توضيح
بوده که آزاد شوم ولی پس از ديدن نامه مربوط به مجلس خبرگان، امام 

کرد  می فکر مأيوس بود و گفته است که بايد محاکمه شوم سحابی خيلی 
  25 «که نشود امام را قانع کرد.

اينجانب هيچگونه قضاوتی در مورد اتهامات وارده به آقای امير 
توانم تأييد کنم که اتهام اصلی که روحانيت  می انتظام نمی کنم، امّا اين را

حاکم و آقای خمينی را وادار به عمل شديد نسبت به آقای امير انتظام و  
است.  آزادی کرد، همان طرح پيشنهاد انحالل مجلس خبرگان نهضت 

کسانيکه مايل باشند، در اين مورد تحقيق بيشتری بکنيد آنان را به کتاب 
ايشان در مورد  که ديدگاههای « آنسوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام»

اتهامات منتسبه همراه با بخش قابل توجهی مدارک اتهامی، همراه است و 
انقالب اسالمی، اطالعات، کيهان  های  رايد آن دوران به ويژه روزنامهنيز ج

  دهم. می و جمهوری اسالمی ارجاع
در پايان اين بخش يک سئوال و يا معمايی که برايم مطرح بوده و 

يا  کنم تا شايد، اهل فن و  می را در اينجا طرحام  جوابی برايش پيدا نکرده
  ل و يا معما بگذارند.مطلعينی مرا در جريان پاسخ سئوا

نخست وزير قبل از اينکه تهران را »نويسد:  می آقای امير انتظام
ترک کنم مرا بعنوان نمايندۀ ويژه خود انتخاب کرد و دستور داد که در 

استکهلم مسائل مورد نظر ايران و شوروی را با سفير شوروی و مسائل  
های  مايندگان دولت مربوط به ايران و آمريکا را با سفير آمريکا يا ن

  26 .«شوروی و آمريکا مورد بحث قرار دهم 
دهد: ... جان استمپل مسئول سياسی سفارت آمريکا  می وی ادامه

خواهد به سوئد بيايد و در باره  می در تهران از واشنگتن تلفن کرد و گفت
مسائل مورد عالقه دو کشور مذاکره کند. مراتب را تلفنی به اطالع  

 58در مهر ماه »و نيز    22 «ساندم و ايشان موافقت نمود.نخست وزير ر
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جان استمپل به من در سوئد تلفن کرد و گفت که برای طرح  مجدداً 
خواهد باتفاق همکاران خود به استکهلم بيايد.  می مسئله مهم ديگری

برای کسب دستور به نخست وزير تلفن کردم و آقای بازرگان با آمدن  
استکهلم  توانند به  می وضوع را به آنها اطالع دادم کهآنها موافقت کرد و م

بيايند. اين بار آنها سه نفر بودند. جان استمپل و جرج کيو و يکی ديگر از 
  2 «همکاران آنها که نام او را فراموش کرده ام.

در اين جلسه قرار شد آنها به آمريکا برگردند و ده روز بعد در »و
ديدن  خ مقرر در تهران بودم و باتفاق آنها به تهران باشند و من هم در تاري

نخست وزير رفتيم. آنها همان مطالب سوئد را به اطالع نخست وزير 
تکرار  رساندند. بعد هم به ديدن دکتر ابراهيم يزدی رفتيم و آنها پس از 

مطالب مورد مذاکرات نخست وزير، گزارش چاپ شدۀ خودشان را در 
  2 «دند.به وزير خارجه دا  1مورد نفت

در اين مرحله برايم مهم نيست که آنها چه مسائلی را با آقای امير 
. خود وی در کتابش به آنها اند هانتظام در استکهلم مورد مذاکره قرار داد

آيد، اما سئوال و يا معمايی که برای من  می اشاره کرده است که در زير 
بازرگان  مطرح شده اين است: علت چه بوده است که مرحوم مهندس 

آقای امير انتظام را که سفير ايران در کشورهای اسکانديناوی بود، مأمور 
ايران و  کرده است که در استکهلم مسائل مربوط به ايران و آمريکا و 

شوروی را با مأمورين و يا سفرای آن دو کشور مورد مذاکره قرار دهد و 
ه است، حال شد نمی چرا اين کار در تهران بوسيله افراد مسئول آن انجام 

وسيله وزير امور خارجه و يا چه وسيله سفرای ايران در آن دو کشور بچه 
انتظام صورت پذيرد. آيا  و بنا بوده در کشور ثالثی وسيله آقای امير 

ديپلمات ديگری در دستگاه دولت موقت در تهران و يا در واشنگتن و يا 
و کشور را با آنها مورد عالقه د مسکو وجود نداشته است که مسائل مورد 

  مذاکره قرار دهند؟ 
با من در اين دو ديدار و ها  گويد، آمريکايی می آقای امير انتظام

  مذاکره سه مطلب را مورد بحث و مذاکره قرار دادند: 
ارتش عراق خيال حمله به ايران را دارد و با اساليد جابجايی  -2 

  4 ارتش عراق را در مرزهای ايران نشان دادند.
اتحاد شوروی که از صادرکنندگان نفت است به زودی به وارد  -1 

تهيه  کننده نفت تبديل خواهد شد و در اين باره گزارش مفصل برای بحث 
  5 کرده بودند.

برای تجزيه ها  شرح ارسال اسلحه و جنگ افزار نظامی شوروی -2 
ن( به  انتظام .  و اين سئوال که آيا شما )يعنی آقای امير  6 طلبان کردستان.

کنی؟ که آقای امير  می مصدق و راه وی وفاداری و از سياست وی پيروی
  2 گويد بله. صد در صد همينطور است. می انتظام

آنها را  شد نمیاگر مسئله مورد بحث همين سه قلم بوده است، آيا 
مورد بحث و بررسی قرار و با وزير خارجه در تهران و در وزارت خارجه 

 داد؟
 

  انتظامافشاگری و امير

برنامه دستگيری آقای عباس امير انتظام بوسيله دانشجويان پيرو 
                                                           

  45-46همان سند، ص  -2
گزارشی در مورد سوخت احتياج شوروی که در آينده يکی از وارد کنندگان  -1

  نفت خواهد شد.
، 2282، نشرنی، چاپ ششم 2آن سوی اتهام خاطرات عباس امير انتظام  -2

  46ص
  45همان، ص  -4
  46همان، ص  -5
  همان -6
  همان -2

خط امام، با همکاری معاون وزارت امور خارجه و افرادی از آن وزارتخانه، 
دادستانی انقالب و صدا و سيمای جمهوری اسالمی چنان تنظيم شده بود  

 18چهارشنبه  د از ظهر بع 9که بالفاصله بعد از دستگيری وی در ساعت 
، برنامه افشاگری در مورد وی در اخبار سراسری همان شب از 58آذر 

  صدا و سيما پخش گرديد.
دو تن از دانشجويان پيرو خط امام اعالم کردند، عباس امير انتظام 
سخنگوی دولت موقت سابق و سفير ايران در سوئد با سفارت آمريکا و 

 ت مبادله اطالعات بين دو کشور را فراهمهمکاری داشته و مقدما « سيا»
امير  در جاسوسخانه آمريکا مدارکی در باره آقای عباس  8 آورده است. می

انتظام بدست آمده که امشب مقداری از مفاد اين اسناد را به اطالع ملت 
تری  مشروح ينده نزديک انشاءاهلل اسناد آهای  رسانيم و در برنامه می ايران

  م داد.را توضيح خواهي
دهد.  می سند اول توصيف کاردار بروسن از آقای امير انتظام را نشان

و نماينده  توصيف کاردار بروسن از امير انتظام به عنوان شخصی با هوش »
صحيح است. انتظام در  بسيار ماهر دولت ايران در سخن گفتن کامالً

کوشد  می خالصانه رسد  می حقيقت عالقه به تماس با آمريکا دارد و بنظر
  9 «تا دوباره روابط  دو جانبه خوبی بين ايران و آمريکا برقرار کند.

شود.  می ظاهر« سيا»در سند دوم نقش »گويند:  می دانشجويان

خواهد که به انتظام اطالع دهد که  می از کاردارآمريکا دراستکهلم« سيا»

   22 «ما حاضريم تبادل اطالعات بعد از دهم سپتامبر انجام بشود. 

اين سند نشان دهنده آنست که امير »گويند: می بعد خودشان

تقاضای چنين کاری يعنی تبادل اطالعات را کرده که از طرف  انتظام قبالً

شود حاضرند اين تبادل اطالعات پس از دهم  می اطالع داده« سيا»  

  22 «سپتامبر انجام گيرد.

اوليه تا کنيم که مالقاتهای  می ما فکر»در سند سوم آمده است 

جائيکه ممکن است طوری وانمود کنيم که ما را از آشوبهای داخلی دولتی 

کشور ايران مبرا سازند. البته اين کار مشکل خواهد بود ولی بايد با يک  و 

  21 «تالش مداوم پی گيری شود.

اين عبارت کوچک باز »توضيح دانشجويان در اين سند اين است: 

دث داخلی ايران دست داشته و تالشی دهد که آمريکا در حوا می نشان

برآن داشته از طريق ارتباط اين طور وانمود کند که آمريکا در اين حوادث  

  که اين کار مشکل خواهد بود. کند مینقشی نداشته و اضافه 

توانند مسائل را دنبال کنند چون نه  می در استکهلم خيلی راحتر

خواهد بود و خيلی هم چشمی و نه گوشی از ملت ايران مواظب آنها ن

  22 «خوشبين بودند که بتوانند اين قضايا را در مدت چند ماه حل کنند. 

انتظام خوشبين بود که سفرش به سوئد »سند ديگر چنين است: 

باعث آن نخواهد بود که وظيفه اش بعنوان کانال ارتباطی بين ايران و 

شد و در آنجا گفت ارتباط نيز ساده تر خواهد  می آمريکا قطع شود. او 

در مورد  او  توانيم حرفها را بزنيم ... وقتی از می بهتر از واشنگتن و تهران

تعيين سفير برای آمريکا سئوال شد گفت که ممکن است يکی دو ماه 

و   24 «شد. طول بکشد و خوشبين بود که خودش نامزد اين مقام خواهد 

  آخرين سند امشب چنين است:
                                                           

، داليل ارتباط امير انتظام 1، ص 26222، شماره 58آذر  19اطالعات، پنجشنبه  -8
  اعالم شد.« سيا»با 
  همان  -9

  همان  -22
  همان  -22
  همان  -21
  همان  -22
  همان  -24
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که در مالقات آينده اش در »رد و گفت: امير انتظام يادداشت ک» 

تهران در هفته آينده مسئله را فقط به خاطر جلب رضايت خاطر ما حل 

به او توصيه کرد که در مورد بازگشتش به تهران با « اشبنل»خواهد کرد. 

  2 «تماس بگيرد.« بيل دين»کاردار 

 در اينجا امير انتظام به»و توضيح دانشجويان از سند چنين است: 

که صحبتهايی که هفته اينده در تهران  کند میاين موضوع نيز اشاره 

در جهت جلب رضايت شما خواهد بود و اين خود  خواهيم کرد صرفاً 

  1 «رساند. می ميزان وابستگی و سرپرستی را

  در مورد اين افشاگری توضيح چند نکته ضروری است:

ه و با توضيح و تفسير متن اسناد، دم بريده و به دلخواه ارائه شد اوالً

دانشجويان مخلوط است و معلوم نيست چقدر ترجمه اسناد صحيح و 

رسد که اسناد  می بدون دخل و تصرف ترجمه شده است. چنين به نظر 

  بياورند. چنان ترجمه شده که خواست دل و برداشت خود را از آنها در 
به فرض صحت ترجمه، سند اول توصيف شخصی از شخص  ثانياً

گر است که ممکن است درست و يا نادرست باشد. و به توصيف سند دي
گفته نمی شود و با توصيف شخصی از شخصی، کسی جاسوس از کار در  

آمريکا در  از کاردار « سيا»نمی آيد. و سند دوم نظر به اينکه سازمان 
خواهد که به انتظام بگويد که حاضر به مبادله اطالعات  می استکهلم

اين خواست  دانسته که  می معنی نيست که آقای امير انتظامهستند، بدان 
بوده است. انتظام با کاردار طرف صحبت بوده و نه با « سيا»از طرف 
خود را از های  خواسته نظرات و  غالباً« سيا»و سازمان « سيا»کارمند 

و در لباس ها  طريق سفرا و يا مأمورين سياسی خود در سفارت خانه
چنين برداشت آقايان  کنند و با اين نگاه و  می یديپلماسی پی گير

« سيا»بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی و ... نيز مأمور 
  . اند هبود

چون آقای امير انتظام گفته است: صحبت هايی که در تهران  ثالثاً
برای جلب خاطر آنها است. چگونه اين جمله را دليل بر ميزان  کند می

؟ در عرف ديپلماسی جهانی چنين اند هتی گرفتوابستگی و سرپرس 
کنم  می جمالتی متداول است که من به خاطر رضايت شما چنين و چنان

و اگر ما با ادای چنين جمالتی افراد را جاسوس و يا وابسته بدانيم پس  
و مهمتر از همه  بايد تمام سفرا، کاردان و ... را جاسوس دانست. رابعاً

ص از اتهامات وارد به خود، از وی سلب شده اينکه حق دفاع يک شخ 
از خود  است و وی مظلومی است که نه حق دفاع از خود و نه وسايل دفاع 

، دارد و اين خود بزرگترين ظلم است اند هرا نظير آنچه دانشجويان داشت
  که به شخصی روا رفته است. 

م تر از همه اينکه دانشجويان در خاتمه افشاگری خود اعال خوشمزه
به حکم  برد بنا می امير انتظام که اکنون در ايران به سر»کردند که: 

و تازه اين خود ظلمی ديگر   2 «دادستان کل انقالب بازداشت شده است. 
هنوز نه  برد و  می است که شخصی که مورد اتهام و در بازداشت به سر

دادگاهی رفته و نه جرمش ثابت شده، از وی هتک حيثيت شده و وی را 
دادستانی وی را  کنند. اگر  می معرفی« سيا»جاسوس، خائن و رابط 

بازداشت کرده است شما با چه مجوزی در تلويزيون و در مقام قاضی و 
 کنيد؟  می دادگاه وی را رابط سيا و جاسوس قلمداد

 

  افشاگری و نهضت آزادی 

دانشجويان پيرو خط امام، بعد از افشاگری چهارشنبه گذشته که 
                                                           

  همان -2
همان، کسانيکه مايلند که تمام افشاگری آن شب را از نظر بگذرانند به همين  -1

  سند مراجعه کنند.
 همان -2

در بارۀ آقای امير انتظام و غير مستقيم در بارۀ نهضت آزادی بود،  مستقيم

دقيقه بعد  22:22از دانشجويان، در برنامه تلويزيونی ساعت  دو تن  مجدداً

که از شبکه سراسری صدا و سيمای  58ديماه  4از ظهر سه شنبه 

نهضت آزادی را  اسالمی پخش گرديد، شرکت کرده و مستقيماً جمهوری 

يک جريان انحرافی بزرگ در روند انقالب اسالمی، هدف تير اتهام بعنوان 

از ارتباط همکاری عباس ای  و اعالم کردند، اسناد تازه  4خود قرار دادند 

نهضت  امير انتظام سخنگوی سابق دولت با آمريکا و اسنادی در باره 

از  بختيار پرده برمی دارد و آزادی و نقشه آمريکا از روی کار آوردن شاپور

خود را در آشکار کردن  گروهی و مطبوعات خواستند که نقش های  رسانه

  5 حقايق ايفا کنند.

ضمن اينکه اعالم کردند که امير انتظام بعنوان يک شخص مطرح 

مطرح  نيست بلکه بعنوان يک جريان انحرافی بزرگ در انقالب اسالمی 

  است گفتند:
توانيم مثال  می نهضت آزادیدر اين رابطه ما از جريانی بنام جريان » 

می  بزنيم که يک سری از افرادش در ارتباط با النه جاسوسی فعاليت 
 دهيم همچنان می خوانيم و شرح می کردند و همانطور که االن برايتان

در اين سند  خواهند که حاکميت آمريکا را بر سر ملت ايران ابقا کنند.  می
که نهضت آزادی چگونه خود را  دهد می خوانم نشان می که االن برايتان

دهد که  می و تعهد  کند میسر سپرده حکومت جنايتکار آمريکا محسوب 
ضد انسانی سعی در جهت منافع آمريکا بکند و به های  با يک سری شيوه

از طرف نهضت آزادی  منافع خودش هم برسد. اينجا آقای امير انتظام 
ادار کند که تظاهرات تعهد همکاری کرده و قول داده که خمينی را و

 آمريکا گفت اين مسئله عظيم ايرانی را کنترل کند که مأمور سفارت 
تواند کمکی حتمی باشد برای نگهداشتن اوضاع در کانال قانون  می

  6 «است. اساسی. اين يکی از کارهای جاسوسی بودن 
 اسناد ارائه شده جاسوسی، بقول خودشان حکايت از بحث هايی

دی از نهضت آزادی با سفارت آمريکا در رابطه با قانون کرد که افرا می
اساسی گذشته، تشکيل شورای سلطنت، پيشنهاد ادغام شورای سلطنت  

اينکه  در شورای انقالب و يا ترکيب شورای سلطنت و شورای انقالب و 
رود و نهضت آزادی بيشتر خواهان يک سازش  می بختيار به پاريس

  2 کرد. می سياسی کامل است،
اگر بشود آنها را سند  -نکته مهم اينکه دانشجويان بجای ارائه سند

بيشتر تحليلهای خودشان را در قالب اسناد که در واقع  -تلقی کرد
  8 وارده عليه نهضت آزادی بود، ارائه کردند. اتهامات 

 
 بيان نامه نهضت آزادی

و نهضت آزادی ايران در رابطه با افشاگری دو تن از دانشجويان پير

انتشار داد. در اين بيان نامه شديد ای  خط امام عليه خود بيان نامه

نهضت آزادی ضمن بر شمردن سابقه مبارزاتی خود، اعتراض به    9اللحن،

و  ها  اتهاماتی که بر آنان وارد آمده است، وارد کردن اتهامات به شخصيت

شرح زير که قسمتی از آن به  سازمانهای مبارز و پر سابقه را محکوم کرد

                                                           

، افشاگری در مورد 1و2، ص 26226، شماره 58ديماه  5اطالعات، چهارشنبه  -4
 ارتباط نماينده نهضت آزادی با آمريکا

  همان -5
 همان -6
  همان -2
برای اطالع دقيق از ريز و درشت، اتهامات وارده به نهضت آزادی به همان  -8

  سند مراجعه کنيد.
ع از متن کامل بيان نامه نهضت آزادی، نگاه کنيد به اطالعات، برای اطال -9

  21، ص 26222، شماره 58دی ماه  6پنجشنبه 
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  است:

خورد ولی مارا گمان نبود و  می می گويند، انقالب فرزندان خود را» 

برخوردار  و معيارها ها  نيست که انقالب اسالمی ايران هم از همان ارزش

باشد که ساير انقالبها. عمل دو نفر جوانان گوينده صحنه ديشب، با هيچ 

نون اساسی جمهوری قا معيار سياسی، حقوقی، اخالقی و اسالمی و اصول 

. در حاليکه آنها از تريبون برخوردارند و طرف کند میاسالمی تطبيق ن

انديشه دارند بی پروا و بی مسئوليت  مورد اتهامشان محروم هر چه را در 

به خورد مردم دادن، نه يک عمل سياسی حاکی از بينش و وسعت ديد و 

  موازين اسالمی.يک رفتار منطبق با  با مسئوليت انقالبی است و نه 

... ما آماده هرگونه مناظره و مبارزه سياسی هستيم و اگر تاکنون به  

سکوت و تحمل گذرانده ايم، به خاطر احساس مسئوليت عميق و 

  دقيقمان نسبت به سرنوشت انقالب اسالمی ايران است. 

گويندگان برنامه ديشب و گردانندگان راديو و تلويزيون نيز، با اين 

 خواهند ثابت کنند و به مردم چه آموزشی می ه چيز راعمليات چ

توان جمعيتی را که به لحاظ سابقه مبارزاتی و اسالمی  می دهند؟ آيا  می

صادق ترين گروه سياسی موجود است تنها با يک خبر نسنجيده و 

 تفسيرهای غير مرتبط لجن مال کرد؟ 

واالی های  ارزشدانيم و به  می ما مصالح انقالب اسالمی را برتر از آن

را صرف  اسالمی پايبندتر از آنيم که در اين شرايط تاريخی نيروی انقالب 

درگيريهای شخصی کنيم ولی اگر امام و رهبر عاليقدر انقالب اسالمی 

و تفسير و  مجازمان بدارند بزودی به تشريح جريانات قبل از انقالب 

شود  می نبالگذرد و خطوطی که د می تحليل آنچه که در اين سرزمين

پويندگان حقيقت  پرداخته و نتيجه را به عرض امت اسالمی و همه 

خواهيم رساند و در آنجا مسائل مربوط به عضويت افراد در ارتباط و نحوه 

  آنرا روشن خواهيم کرد... .

و تجاوز از ها  الزم است به رسالت عظيم خود پی برده از بيراهه رفتن

اشيد. و باالخره به اطالع دشمنان و خط مستقيم امام سخت بر حذر ب

مخالفين نهضت آزادی ايران که گمان نداريم دوستان آگاه و صديقی  

  رسانيم که: می نسبت به انقالب اسالمی ايران باشند

 ه دردکشانـطايف  ن ازـودم آن روز مـب

 که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان

  2«5/22/2258آزادی ايران   نهضت 
 

آزادی ايران عالوه بر اين بيان نامه ايکه انتشارداد، عليه دو  نهضت

  است: دانشجوی پيرو خط امام اعالم جرم کرد متن اعالم جرم باين شرح 
جناب آقای علی قدوسی دادستان محترم کل دادگاههای انقالب » 

دو نفر آقايان  4/22/2258در ساعات آخر سه شنبه شب  اسالمی ايران
کردند  می وابستگی به دانشجويان مسلمان پيرو خط امامجوان که ادعای 

 خود را نگفتند در صفحه تلويزيون ظاهر شده و به قصد افشاگری و نام 
اظهارات  سياسی با ورق زدن و نگاه کردن به اوراق بی اساس يک سلسله 

نادرست بيان داشته و به نهضت آزادی ايران )که سوابق های  و استدالل
اتهام و انتساب  ی و ملی آن بر ملت ايران روشن است( مبارزاتی اسالم

سازشکاری با بيگانگان و خيانت و نفع طلبی دادند. اينجانبان که از 
ضمن اعتراض به  باشيم،  می مؤسسين و رهبران نهضت آزادی ايران

مؤسسه راديو و تلويزيون نسبت به عمل اين آقايان که خالف اسالم و 
تضعيف انقالب اسالمی  هت مخدوش کردن و قانون اساسی بوده و در ج

نماييم و محاکمه و  می باشد اعالم جرم می ايران و رهبری عاليقدر آن
دقيق جريان، تقاضا داريم .  تعقيب آنان را همراه با رسيدگی سريع و 
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  1 «مهدی بازرگان. -دکتر يداهلل سحابی -احمد صدر حاج سيد جوادی

امه اعتراضی و اعالم جرم نهضت بالفاصله، بعد از انتشار بيان ن

آزادی عليه افشاگری دانشجويان پيرو خط امام در جرايد روز کشور و 

اعتراض قرار گرفتن از جانب بعضی از شخصيتها که عملشان موافق  مورد 

اساسی  هيچ گونه موازين حقوقی، شرعی، اخالقی و اسالمی و قانون 

واجه با بلند شدن نيست، دانشجويان احساس کردند که ممکن است م

اند، بر باد  موجی عليه خود و اعمالشان شوند و آنچه را که بافته و رشته 

ديماه انتشار دادند اعالم شده بود که عمل دو  6دهد، در اطالعيه ايکه در 

قبول همه آنها بوده و  دانشجو در چهارم دی ماه بر خالف اصول مورد 

رج از مرزها کشيده شده حدود شرعی در آن رعايت نشده و سخن به خا

اجازه انتشار مجدد اينگونه  است و لذا از شيوه ارائه اسناد انتقاد کردند و 

  را به اجازه ملت موکول کردند.ها  افشاگری

به  -بطوريکه در اعمال بعدی آنها خواهيد ديد -انتشار اين اطالعيه

غير از يک عقب نشينی تاکتيکی و بدست آوردن فرصت مناسبتر و 

  جاد جو به نفع خود، چيز ديگری نبود. متن اطالعيه به شرح زير است:اي 

 58که روز سه شنبه چهارم ديماه  15در مورد افشاگری شماره » 

دقيقه شب از شبکه سراسری صدا و سيمای جمهوری  22:22ساعت 

اسالمی ايران توسط  دو تن از برادران دانشجو پخش شد ذکر چند نکته  

ديشب بر  رسد: دو برادر دانشجو در جريان افشاگری  می ضروری به  نظر

خالف اصول مورد قبول همه برادران و خواهران داخل النه جاسوسی که 

توضيح آن اکتفا شود و  به افشای اصل سند و  در افشاگريها بايد صرفاً

چون قضاوت بعهده ملت عزيز ايران است از اين اصول عدول کرده و به 

اين اسناد از تغييرات، حدود  توضيح و تحليل . در اند هقضاوت نشست

شرعی رعايت نشده و سخن به خارج از مرزها کشيده شده است. اين دو 

خواهران دانشجوی داخل النه جاسوسی به  برادر در برابر ساير برادران و 

اشتباه خود اعتراف کرده و آمادگی خود را برای هر گونه تنبيه شرعی 

ائه اسناد افشاء شده در تاريخ فوق بر خالف آنچه ار اعالم کردند. هدف از 

و موضوع اسناد را به  اند هکه بعضی از مطبوعات از اين اسناد استفاده کرد

و به اين ترتيب عمق فاجعه  اند هعمل جاسوسی يک فرد تلقی کرد عنوان 

اين بود که نشان دهيم اين اسناد حکايت از وجود يک  اند هرا کم جلوه داد

که اين جريان بر  کند میحرافی در درون انقالب اسالمی ايران جريان ان 

پيشگاه  خالف خط امام بوده است. ما دانشجويان ضمن عذر خواهی از 

ملت ايران و مقام رهبری از اين اشتباه که در شيوه ارائه اسناد انجام شده 

رابط با جريان  داريم که از اين پس اسناد بعدی چه در  می است اعالم

ء شده و چه در رابطه با ساير اشخاص و جريان انحرافی ديگر تنها به افشا

مجدد ملت مبارز ايران در  اجازه ملت بيدار ايران انجام شود و موافقت 

  2 «کنيم. می مورد افشاء اسناد را نشانه قبول عذر خواهی خود تلقی
مکارانه تمام دورانها و غالب دولتها و به ويژه های  يکی از حيله

دهند،  می هر عملی را که خود انجام اين است که ديکتاتوریهای  مرژي
 گويند ملت اين را می دهند و می خواست ملت، انجام بنام ملت و 

دهد و يا نمی دهد و  می خواهد و يا آن را نمی خواهد، ملت اجازه می
چنين موارد ملت بيچاره حتی امکان اظهار نظر را هم پيدا  متأسفانه در 

  .کند مین

هم دانشجويان و هم عوامل آشکار و پنهانی که دانشجويان به اتکاء 

دانند که  می دهند، می به آنها، حق چنين اظهارات و اعمالی را به خود

مردم به کنار که حق اظهار نظر ازهمان وسايل عمومی نظير آنچه  

دانشجويان در اختيارشان است را ندارند، بلکه اشخاصی نظير مهندس 
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و  -که آقای خمينی گفت حکومت وی حکومت امام زمان است -بازرگان 

وسايل  ، حق دفاع از خود را از همان اند هکسانی که مورد اتهام واقع شد

را در اختيار ندارند. و منظور  اند هعمومی که در آنها مورد اتهام واقع شد

پنهانی که  دانشجويان از موافقت ملت يعنی موافقت عوامل آشکار و 

کنند، و در  می ه نام آقای خمينی مخفی هستند و به نام وی عملپشت کو

موافقت ملت است  نهايت موافقت مستقيم و يا غير مستقيم آقای خمينی 

دانند که در غالب موارد که ملت خواسته است در  می و اال آنها نيک

مرتد، محارب، خائن،  موردی ابراز نظر کند، با سرکوب و تحت عنوان 

ارج و ... به او پاسخ داده شده است. موافقت مجدد افشاگری وابسته به خ

  شود: می زير صادر برای دانشجويان پيرو خط امام از جانب ملت به شرح 

 

 موافقت مجدد افشاگری

موافقت خود را ای  جامعه مدرسين و حوزه علميه قم طی اطالعيه

ا.  پ. خ.  د.»... صادر کردند. جامعه مدرسين در اطالعيه خود گفته است: 

بيگانه را يکی پس از ديگری های  النه جاسوسی را تصرف نمودند و توطئه

از معرکه بيرون  و بسياری از گروههای فريبکار را  اند هنقش بر آب ساخت

راندند و به وحدت و انسجام ملت روح تازه دميدند و با اين عمل انقالبی و 

عظمت انقالب اسالمی  افشاگريها و بيان حقايق دنيا را متوجه عمق و 

ايران ساخته ... در هر صورت مورد حمايت رهبرانقالب اسالمی مرجع 

خمينی دامه ظله العالی و مردم  عاليقدر حضرت آيت اهلل العضمی امام 

  2 «سراسر مملکت بوده و هستند.

با توجه به »... اعالم داشتند: ای  حوزه علميه نيز طی اطالعيه

نشجويان پيرو خط امام مبنی بر تعطيل که از طرف داای  اعالميه

گرديد الزم دانستيم تا از برادران دانشجو بخواهيم به  صادر ها  افشاگری

  1 «افشاگريهايشان ادامه دهند.

فدائيان اسالم، سنديکای کاميون داران مرکز، جمعيت تعاون با 

  2 فلسطين نيز خواستار افشاگريها شدند.
خواستار ادامه ای  تشار اعالميهبا ان حزب جمهوری اسالمی نيز 

افشاگريهای دانشجويان پيرو خط امام شده و اين اقدام را بزرگترين گام 
و در   4دانسته استها  و محافظت آن از سيل توطئه راه پيروزی انقالب 

با توجه به اين واقعيت ما از دانشجويان پيرو »اعالميه اضافه شده است 
خود را ادامه دهند و کليه اسناد بدست  افشاگريهای خط امام خواستاريم 

آمده را )خواه له و خواه عليه گروهها( بدون کم و کاست و تفسير در 
  5 «دهند. اختيار ملت قرار 

در شورای انقالب  سران روحانی حزب جمهوری اسالمی که ظاهراً
اسالمی  از افشاگری بودند، از طريق حزب جمهوری ای  مخالف چنين نحوه

مختلف از ادامه افشاگری های  و انجمنها  کانات خود تحت نامو بسيج ام
سفارت آمريکا و با  نيز در مقابل ها  حمايت کردند. آقای موسوی خوئينی

 سخنرانی در اجتماعات مختلف به نام مردم، از ادامه افشاگری حمايت
گروههايی نظير چريکهای  و بدين ترتيب جوی ساختند که   6کرد. می

و ... برای   9جنبش دانشجويان مسلمان  8.مجاهدين خلق  2،فدايی خلق
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  ادامه افشاگری حمايت کردند. عقب نماندن از قافله به راه افتاده از 

و بدينسان که مالحظه فرموديد، موافقت ملت برای ادامه افشاگری 

آتيه خود، های  صادر شده و دانشجويان پيرو خط امام در توضيح برنامه

مه افشاگری. با اين سئوال که دليل اعتراض شورای انقالب ادا در رابطه با 

آنها اعتقاد داشتند که بايد فرد مورد اتهام قرار »به افشاگری اين بود که 

بگيرد تا بتواند از خودش دفاع بکند. ولی هنگام محکوم کردن يک  

  22 «جريان مشخص نيست چه کسی بايد از خودش دفاع بکند.

نه تنها شورای انقالب، بلکه همه : »دهند می دانشجويان پاسخ

توانند از اين قضيه برداشت داشته باشند. برداشت  می ارگانها و همه افراد

توانيم آن را هم  می اين است که اين يک جريان انحرافی بوده است و ما 

  ثابت کنيم.

 س: در آخر امر چگونه بايد حقيقت روشن شود؟

دهيم .  می ادامه دهيم مسلماً یم ج: ما افشاگری را انشاءاهلل ادامه

ديگر اين تبديل به يک  اند هچون با اين پشتيبانی بی دريغی که ملت کرد

وظيفه شده است برای اينکه افشاگری را ادامه دهيم و در مسير اين  

مورد  شود. و باز در رابطه با اجازه ملت، در  می افشاگری اين مسائل روشن

قطب زاده به عنوان رابط بين شورای  اين سئوال که در زمانی که آقای

آيا هماهنگی بيشتری  اند هانقالب و دانشجويان پيرو خط امام تعيين شد

 وجود آمده است؟ به 

ج: ما خودمان را در حقيقت در اين حرکت خروشان مردم بيش از 

يک محافظ گروگانها و افشاء کننده اسنادی که اينجا وجود دارد، نمی 

له هم در محافظت گروگانهايمان با کسی مذاکره دانيم و در اين مسئ 

رود با امام مذاکره کند و  می خواهد مذاکره کند می نداريم. اگر کسی

درافشای اسناد هم مذاکره وجود ندارد. ما حتی افشای اسناد را متوقف  

کنيم.   می کرديم. مردم اجازه دادند مردم موافقت کردند ما دوباره آغاز

حرفی سيکه به عنوان مذاکره بخواهد وارد شود اصالًبنابر اين ما با ک

اختيار و  مذاکره نداريم. ما هيچ اختياری نداريم مگر آن  نداريم اصالً

  22 «مسئوليتی که امام و امت به ما واگذار کنند.

اين حرف را اگر بخواهيم ذالل و روشن کنيم اين است که اجازه همه 

بود  نی امام و اال اگر غير از اين چيز دست امام و امت است و امت نيز يع

کجا اجازه دادند که جوانب مسئله روشن شود و امت در سراسر کشور با 

نمايد. به همين  آگاهی نظر موافق و يا مخالف خودش را به طريقی ابراز 

دليل است که با وجود مخالفت شورای انقالب از نحوه چنين افشاگريها، 

را مورد افشاگری و  وزير ارشاد ملی چند روز بعد دکتر ناصر ميناچی 

  بازداشت قرار دادند.
 

 ميناچی و افشاگری دکتر ناصر

بهمن بعد از  26که در تاريخ ای  دانشجويان پيرو خط امام در برنامه

اخبار شب از صدا و سيمای جمهوری اسالمی پخش شد، آقای دکتر 

بامداد  1ه ساعت مورد تير افشاگرانه خود قرار دادند و بالفاصل ميناچی را 

  21 ( وی در خانه اش دستگير و بازداشت گرديد.58بهمن  22)

دانشجويان در اين برنامه تلويزيونی، سندی را ارائه دادند که 

شود. در اين سند ابتداء گفتگوی آقای  می قسمتهايی از آن در زير آورده

يک  در»گويد:  می داد و بعد می انتظام با سفارت آمريکا را نشان امير 

که  گفتگوی کوتاه جداگانه مأمور سفارت توسط ناصر ميناچی اطالع يافت 
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ژانويه اتفاق  11در غروب  مالقات نهضت آزادی با سران ارتش احتماالً

بازگشت  خواهد افتاد و ميناچی نظرش اين بود که خمينی تصميم به 

  ژانويه گرفته است. 16در

ن خمينی در پاريس بد نظريه: ميناچی و انتظام هر دو به اطرافيا

کنند اگر چه حرفی در مورد معتمدين خمينی  می گمان هستند و تحقير

  2 «احساس آنها از اين مسئله پيدا است. گويند ولی کامالً نمی 

آخرين سند افشاء شده به مالقات ميناچی با استمپل اشاره دارد که 

را در  موافقت خمينی ميناچی موافقت نمود و گفت نخست وزير اخيراً

مورد کاهش انتقادات خود نسبت به امور خارجه به خصوص با آمريکا را  

  جلب نموده است.

در سئوالی در مورد دادگاههای انقالب ميناچی اعتراف کرد که » 

دفاع از فعاليتهای  ايران در چشم جهانيان مؤاخذه گشته ولی قوياً

ادگستری کرد. ميناچی گفت: خمينی به وزير د می آميز را خشونت 

مبشری و به خودش گفته است که مردم حاضر به کشتن تمام کسانی که 

باشند و در خواست سريع بودن در کارها را  می زندان قصر هستند در 

کرد. ميناچی گفت: نخست وزير موافقت خمينی را برای اينکه کم کم 

ها ينده بهم بزند جلب نموده است تا کارآدادگاههای انقالب را در دو ماه  

که قانون  را تحت نظر وزارت دادگستری و دادگاههای آن بگذارد. او گفت 

اساسی جديد زمينه هايی برای دادگاههای مخصوص مانند شوراهای 

سيستم دادگاهها  شرعی به جای وزير دادگستری بوجود خواهد آورد که 

قاضی که از طرف  5را هدايت خواهد کرد. اين شوراها تشکيل شده از 

  1 «دادگاه عاليه کشور. ن نامزد خواهند شد و هفت نفر از طرف روحانيو
 

 پاسخ ميناچی به افشاگری

در رابطه با افشاگری دانشجويان پيرو خط امام که از تلويزيون 

پخش شد خبرگزاری پارس نظر ميناچی را در مورد آن خواستار شد. 

 ضمن تکذيب مطالب عنوان شده از سوی دانشجويان و آقای ميناچی 

تحريفی که از مسائل و مطالب شده است خاطر نشان کرد که ما برای 

صدای ظلم و ستم رژيم گذشته به ملت ايران به گوش جهانيان  رساندن 

من از جانب جمعيت دفاع از آزادی و حقوق بشر با سازمانهای بين المللی 

و  کميته روابط سنای آمريکا با آنها در رابطه با حقوق بشر رابطه داشتم و 

دادن  رساندم و با  می موارد مختلف نقض حقوق بشر را بگوش آنها

اطالعات و گزارشات به کميسيون روابط خارجی سنای آمريکا، آنها تأييد 

آنچه مربوط به  آقای ميناچی گفت: »  2 کردند که جنايات شاه ادامه دارد.

و اين مذاکرات سياسی در سطح سازمان بين المللی حقوق بشر در ايران 

آقايان و روحانيون متعهد و  بوسيله خود  رهبران مذهبی در ايران بود، کالً

و آن مسائلی که در راديو و تلويزيون به عنوان  شد می مسئول اداره 

نظر نماينده سياسی و يا  افشاگری اعالم شده است مربوط به اظهار 

و  رد احساس او از کلمات اينجانب و يا افشاء بعضی مطالب است قوياً

و برداشت ايشان از مطالب  تکذيب است. چون اينجانب مسئول احساس 

نيستم و در ثانی چون مراجعه ايشان هميشه به دفتر حقوق بشر بوده 

مراجعين زيادی بودند و ايشان با  است و دفتر حقوق بشر در تهران هم 

د مردم و افراهای  کرد بنابر اين اگر مطالبی از گفته می اکثر آنها مصاحبه

باشد به اعتبار اينکه در محل دفتر حقوق بشر  غير مسئول برداشت کرده 

بوده آن را به حساب ما گزارش کرده بی انصافی اوست و از ناحيه ما 
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  حاصل کنند به همين سند مراجعه کنند.
 همان -2

  4 «شود. می تکذيب
وزارت ارشاد هميشه مرجع مراجعه »آقای ميناچی خاطر نشان کرد: 

نماينده  خارجيان است. در باره تمام مسائل مطبوعاتی و سياسی که
حقوق بشر در مورد مداخله صليب سرخ بين المللی و رعايت حقوق بشر  

بشر به  در مورد زندانيان سياسی به عنوان عضو جمعيت ايرانی حقوق 
کردند و از اينکه چرا تعداد  می اينجانب و آقای مهندس بازرگان مراجعه

و  بودند. اعدام شدگان تا اين حد زياد است گله داشتند و معترض 
همانطور که خودشان گفتند اينجانب نخست از قضات دادگاه دفاع کردم 

دادگاهها به تعويق  در فاصله کوتاهی به دستور امام مدتی احکام ام  و گفته
افتاده است. البته آن روز دولت ايران، با دولت آمريکا رابطه داشته و مثل 

سائل بسيار بوده گفتگوی اين نوع م امروز، در حالت بحرانی نبوده است و 
 است، ولی امروز هر کس راجع به آمريکا کوچکترين صحبتی کند مسلماً

ياد آور ميشوم آنچه  است. در پايان مجدداً خالف تاکتيک سياسی دولت 
نماينده سفارت در يادداشتهای ادعايی و مکذبه خود نوشته است به هيچ 

  5 «شود. می تکذيب نبوده و قوياً وجه مربوط به اينجانب 

 

 نامه آقای بازرگان به روزنامه اطالعات

به روزنامه اطالعات تحت عنوان ای  آقای مهندس بازرگان در نامه

به توضيح « اگر اسم اين ارتباطات جاسوسی است صاحب اختياريد»

و 2221مرداد  18مختصری از فعاليتهای نهضت آزادی بعد از کودتای  

سپس  ی انقالب پرداخته و دوران نهضت مقاومت ملی تا پيش از پيروز

 18تاريخچه فهرست واری، از ارتباطات سياسی نهضت آزادی از کودتای 

و در پايان   6است. بهمن را ذکر کرده  11مرداد تا واژگونی نظام شاه در 

حال اگر اسم اين ارتباطات و نتايج مؤثر آنها در »خاطر نشان کرده: 

اسالمی به رهبری امام  ب پيروزی سنگر به سنگر مبارزات ملی و انقال

در   2«خمينی را جاسوسی و سازشکاری ميگذارند صاحب اختيارند.

  قسمتی از اين نامه چنين آمده است: 

جز تأييد و  در اينجا بود که سفرای ممالک اروپايی و آمريکا که قبالً» 

پشتيبانی از شاه مخلوع و نظام سلطنتی به چيزی نمی انديشيدند در 

رفتن موج مبارزه و منطق رهبران نهضت اين مرحله تسليم مقابل باال  

شده بودند که اگر تبديل نظام موجود به جمهوری اسالمی با منطق و 

محتوای قانون اساسی ايران انطباق پيدا کند و از طريق انتخابات صحيح  

جديد و رها  با مراجعه به آراء عمومی عمل شود، به رسميت شناختن نظام 

  ی آنها اشکال چندانی نخواهد داشت.کردن شاه برا

جلسه سری سه نفری با  52روی همين نظر بود که در اوايل بهمن 

سفير  شرکت يکی از آقايان روحانيون شورای انقالب، مهندس بازرگان و 

آمريکا تشکيل گرديد. موضوع برگزاری رفراندم جهت تبديل مشروطه 

سفير اين بود  ، نظر سلطنتی به جمهوری اسالمی مورد بحث قرار گرفت

که رفراندم را وزارت کشور يعنی دولت بختيار انجام دهد تا محظوری از 

پيش نيايد در حاليکه  نظر اصول ديپلماسی و حقوق بين المللی برای آنها 

دو نفر ديگر عقيده داشتند که رفراندومی که دولت اعالم نمايد ملت در 

اينکار در مساجد و مدارس  آن شرکت نخواهند کرد بنابر اين بهتر است 

انجام شود و دولت نظارت نمايد مگر آنکه وزير کشور و دولت مورد 

  انتخاب و اعتماد رهبری باشد.
به موازات ارتباط سفير آمريکا با ارتباطی که اينجانب از طريق يکی 
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کرده بودم  از کارمندان فارسی دان امور بازرگانی با سفير شوروی بر قرار 
شناسايی دولت شوروی را از دولت احتمالی جمهوری جواب مثبت 

سفرای اروپای غربی  بهمن دريافت کرده و نيز يکی از  24اسالمی در روز 
يک ماه قبل از ورود امام به ايران به مالقات اينجانب آمده دست دوستی 

  داد. می و وعده همکاری
 درای  بهمن مالقات و مذاکرات يکساعته 25همچنين بعد از ظهر 

زمينه روابط آاينده با سفير کبير دولت ديگری از اروپای غربی داشتم. 
بدون آنکه او بداند قراراست بعد از ظهر از طرف امام بعنوان نخست وزير  

دنيا معرفی  مأمور تشکيل اولين دولت جمهوری اسالمی به مردم ايران و 
  گردم.

ه به سقوط بهمن )يعنی دو روز ماند 12شورای عالی دفاع در تاريخ 
درگيری  منتشر ساخت که از آن پس ارتش ايران با ملت ای  رژيم( اعالميه

و رويارويی نخواهد داشت. اين تصميم که بدنبال جريانها و مذاکرات 
برای آينده  اتخاذ شده بود موفقيت بزرگی برای ملت و راهگشای اميدی 

آنچه  . البته جز خدا کسی خبر از غيب ندارد،شد می نزديک محسوب 
يدبر و اهلل   بوده باشد. المرء « الخيرفی ما وقع»پيش آمد شايد مصداق 

 داند اگر کار به آن ترتيب و تدريج نيز پيش می يقدر. ولی چه کسی
 تسخيرملت در رفت و ارتش و نيروهای انتظامی متالشی نشده به  می
  آمد عواقب امر محکمتر سالمتر از آب در نمی آيد. می

که از غيب برسد بد نيست نقل روايت از سند زنده که بعنوان شاهد 
بقلم حريف اصلی داستان يعنی محمد رضا شاه مخلوع آمده و خاطرات 

در کتابی در آمريکا منتشر ساخته بنماييم. مجله اکسپرس  خود را اخيراً 
مرده از  مرا مثل موش ها  قسمتی از اين خاطرات را تحت عنوان آمريکايی

اختند ترجمه کرده است ... به شرح خبری که تيمسار قره ايران بيرون اند
مستشاری آمريکا  باغی رئيس ستاد ارتش از مسافرت ژنرال هايزر رئيس 

پردازد که  می و قصد مالقات بی اجازه وی با مهندس بازرگان نقل کرده
ازه نظر اند هکه مبارزين تا چ رساند  می شاه را بسيار ناراحت کرده است اين

به آمريکا قبوالنده بودند که آنها ناچار شاه را کنار گذاشته و خود را 
بنا به    2«مورد اعتماد امام و امت شدند. مجبور به مذاکره با رهبران و افراد 

بهمن صادر شده است  12گفته صريح بازرگان اعالميه بيطرفی ارتش در 
 11ام در و سرانج اند هولی دستهايی مانع از انتشار آن در همان تاريخ شد

 بهمن انتشار پيدا کرد. 11بهمن اطالعيه بيطرفی ارتش در 
با انتشار افشاگری عليه نهضت آزادی و انتشار بيان نامه و اعالم 
جرم نهضت عليه دو دانشجوی پيرو خط امام و اعتراض به اين قبيل 

و تعطيل شدن آن و شروع مجدد آن با افشاگری عليه ها  افشاگری 
به اينگونه بی  یوی و اعتراض شديد رئيس جمهور ميناچی و بازداشت

در جامعه که عليه وزيری افشاگری و بالفاصله بازداشت گردد و ها  منزلتی 
شب  همچنانکه در مورد ميناچی اتفاق افتاد که ابتدا بعد از اخبار 

بعد از نيمه شب يعنی حدود سه ساعت بعد از  1افشاگری شده و در 
جمهور و  رئيس  صدر بنیاشت شد و با فشار افشاگری در خانه اش بازد

  دقيقه همان روز آزاد گرديد.  11:22تصويب شورای انقالب در ساعت 
هم با اين گونه برخوردها و روش با وجوديکه شورای انقالب قبالً

سوء  مخالفت کرده بود ولی از دوران مبارزه، انتخابات رياست جمهوری 
مالحظه شد بعد از اينکه جو  استفاده کرده همانگونه که کمی قبل

گفتند:  الزم برای افشاگری مجدد را آماده کردند، دانشجويان های  سازی
با افشای اسناد هم  و  1.اکره نداريمما در محافظت از گروگانها با کسی مذ»

بازداشت ميناچی زده  دست به افشاگری مجدد و   2 «مذاکره وجود ندارد.
                                                           

 همان -2
، برنامه آينده 1، ص 26242، شماره 58دی ماه  22شنبه  اطالعات، سه -1

  دانشجويان پيرو خط امام
 همان -2

بخشی از اعمال دانشجويان پيرو خط امام  شد و بعد از اينکه با اين عمل
که ديگر اين  به مثابه تشکيل دولت در دولت بر مال گرديد و معلوم شد 

حربه از اين به بعد چندان کارگر نخواهد افتاد، دکتر باهنر و دکتر شيبانی 
حزب  کادر مرکزی که هر دو عضو شورای انقالب و عضو مؤسس و 

دانشجويان های  پخش افشاگری»ردند: جمهوری اسالمی بودند، اعالم ک
دادگاه بررسی شود و پس از  بکلی ممنوع شده است و فقط بايد اسناد در 

بررسی در صورتيکه دادگاه صالح دانست از طريق راديو و تلويزيون به 
شورای انقالب تصميم گرفت که دستور  اطالع مردم برسد. باهنر گفت 

ی شود و در صورتيکه دادگاه صالح اين اسناد در دادگاه بررس دهد قبالً
  4 «دانست افشاء شود.

 
  افشاگری و سکوت

آيا هرگز برای آقای خمينی که خود را مرجع تقليد، عالم به اسالم، 

دانست و ساير روحانيون حاکم، اين سئوال  می ولی فقيه و امام مسلمين

به آنهم  -برايشان مطرح نشد که چگونه مسلمانی را به استناد گزارشی 

بدون  خائن و جاسوس بشمارند و  -قول خودشان از جاسوسان آمريکايی

آنکه بوی اجازه داده شود از خود دفاع بکند، در بلند گوها فرياد برآورند 

اساس کدام  که او جنايتکار است؟ آيا آقای خمينی و روحانيون حاکم بر 

به خيانت دادند که افراد مسلمان را بدون تحقيق و اثبات،  می شرع اجازه

 محکوم بشوند؟ به نهضت، انقالب و مسلمانان و جاسوس برای کفار 

هيچ کس نمی تواند مدعی شود که آقای خمينی اخبار راديو و 

تلويزيون و جرايد را نگاه نمی کردند و از اينگونه اعمال بی خبر بودند د. 

ه کردند که نه با کسی حرف و نه مذاکر می پ. خ. ا. با صدای رسا اعالم 

از امام  داريم و هر کسی حرف دارد، برود و با امام مذاکره کند. ما فقط 

کنيم. چرا امام امت نمی فرمودند که اين قبيل اعمال ضد  می امت اطاعت

شرعی در انطباق  اسالمی است و با هيچ قاعده اسالمی، انسانی، حقوقی و 

 نيست؟

متمرکز  برای اينکه آقای خمينی به دنبال واليت قدرت و اسالم

کوبنده بود و نه اسالم آزادی بخش و چون واليت قدرت با آزادی و حقوق 

بست زيرا نتيجه را به نفع واليت  می فردی و اجتماعی مغاير بود، دم فرو 

  کرد. می قدرت ارزيابی

با استناد نامه مرحوم مهندس بازرگان به روزنامه اطالعات و پاسخ 

امام، اگر نگويم آقای خمينی از  آقای ميناچی به دانشجويان پيرو خط

روابطی که نهضت آزادی و روحانيون در تهران با  تمام مذاکرات و 

، مطلع بوده است و همچنانکه در همين فصل و در اند هداشتها  آمريکايی

فهرست مذاکرات و ديدارها آمده است آقای خمينی، خود در  بخش 

ی و فرانسوی ديدار و پاريس مستقيم و غير مستقيم با مقامات آمريکاي

و يا ها  حداقل از رئوس کلی مطالب مورد بحث با خارجی اند هداشت مذاکره 

  بخش هايی از آن مطلع بوده است.

بنابر اين آقای خمينی، شخصی نبوده است که از اينگونه روابط 

بيگانه باشد. همچنانکه در کتاب پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به 

 يح داده ام، بر اساس بعضی از قرائن و امارات چنين براستبداد توض 

به  و ها  آيد که کسانی که به نمايندگی و يا به نام آقای خمينی با غربی می

، به نمايندگی خود و خارج از اند هکرد می ويژه آمريکايی، ديدار و مذاکره

از   5.ندا هداشت حوزه آقای خمينی نيز با آنها مذاکراتی انجام داده و روابطی 

اسناد منتشره النه جاسوسی و خاطرات منتشره داخلی و خارجی، چنين 
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  شود.  می چيزهايی استنباط

با توجه به آنچه گذشت، اين سئوال مطرح است: با وجود اطالع 

آقای خمينی از وجود مذاکرات و ديدار نهضت آزادی و روحانيون با 

دادند و  می ا، از خود نشانآمريکايی ها، چرا تمايل به اينگونه افشاگری ه 

  گذاشتند؟ می دست دانشجويان پيرو خط امام را باز
نظر به اينکه دانشجويان پيرو خط امام در آن برهه از زمان تابع و 
مطيع نظرات ايشان بودند و غير از اين امکان عمل برايشان وجود 

انستند تو می خمينی مايل به اينگونه افشاگريها نبودند، نداشت، اگر آقای 
به نمايندگان خود در راديو و تلويزيون و ساير مسئولين بگويند که مجاز 

گذاشتن صدا و سيما به دانشجويان نيستند و يا به آقای  به در اختيار 
که نمايندگی ايشان را داشت بگويند که دست از ها  موسوی خوئينی

  بردارند. اينگونه اعمال 

قلم روشن است. اگر آن  پاسخ به اين سئوال به نظر صاحب اين

عملکرد  صريح و های  مشخص نبود، امروز و بنابه استناد گفته روزها کامالً

معلوم است که آقای خمينی و روحانيون حاکم، ضد  آقای خمينی کامالً

تنها اعتماد  و به اين تيپها نه  اند همصدق، ضد ملی، و ملی مذهبی بود

ون در زمان اوج گيری انقالب و نداشته بلکه ضديت نيز داشته است، اما چ

و کارهای اجرايی قرار  را مصدر امور ها  تشکيل نيروی جانشين، روحانی

کرده است،  می دادن خطرناک و غير قابل پذيرش از جانب جامعه احساس

روی آوردند و سپس ها  بعضی از ملی از روی ناعالجی به نهضت آزادی و 

سب، تمايل به حذف آنها را از مرحله به مرحله و با آماده شدن جو منا

شود  می در اين رابطه است که وقتی مشاهده خود بروز و ظهورمی داد و 

متوجه نهضت آزادی و طرفدارنشان، ملی و ملی ها  لبه تيز افشاگری

  کردند. می حيثيت کردن از آنهاست سکوت اختيار و هتک ها  مذهبی
ی آقای خمينی از طرف ديگر در آن جو برانگيخته شده رهبری فرد

سيما،  و بخشی از ملی مذهبی ها، از صدا و ها  و کوتاه بودن دست نهضتی
که جای خود دارد، صدای مرحوم مهندس بازرگان نيز به ها  صدای ملی

شده و به  دست چين های  جايی نمی رسيد و لذا اثر وضعی افشاگری
تقل دلخواه، حذف ملی ها، ملی مذهبی ها، نهضت آزادی، روحانيون مس

نيروی کار آزموده و  خارج از اقتدار آقای خمينی و بخشی از متخصصين و 
با تجربه رژيم گذشته و ... از صحنه سياسی کشور بود. بخشی از تمام آنها 

گرديدند و بخشی ديگر از نيروی  در اين مرحله به طرق مختلف حذف 
و  ندشد می کارآمد و با تجربه کشور که ذخاير انسانی کشور محسوب 

کردند، با موج انقالب فرهنگی به بيرون   می هنوز مقاومت و ايستادگی
  پرتاب شدند.

بی تجربه و عاری از هر های  جای همه نيروهای حذف شده، با جوان
و متملق  و تکنوکراتهای ناتوان   2درايت و تخصصی و به ظاهر حزب الهی

چاپلوس  پر گرديد. اين نيروی غير کاردان و غير متخصص و متملق و
اطاعت کورکورانه  برای ماندن در اريکه قدرت و پست و مقام راهی غير از 

از زمينه ای  از آقای خمينی و روحانيت حاکم را نداشت و بدينسان مرحله
گشت. اکنون وقت آن رسيده  برقراری استبداد و ديکتاتوری آماده و مهيا 

انشجويان د است که به توضيح و تشريح تشکيل دولت در دولت توسط
  .پيرو خط امام بپردازم

 

                                                           

ا باشند، اولين خاصه آنها اينست که اگر کس و يا کسانی جزو حزب خد -2
اش را ندارند، بعهده نمی  مسئوليت اموری را که علم و دانش و يا تخصص و تجربه 

گيرند و جا را برای افراد ذيصالح باز می گذارند. و اگر کسانی را ديديد که مدعی 
مسئوليت اموری را که تخصص و تجربه آن را ندارد،  حزب الهی بودن هستند، اما 

بعهده گرفته و بر کرسی آن تکيه زده اند، بدانيد که اينان در مدعای خود راسخ 
  نيستند و برای قبضه کردن پست و مقام چنين ادعايی دارند. 

  دولت در دولت 

، شايد جای اند هکسانی که مطالعه اين تحقيق را تا بدينجا رساند
شک برايشان باقی نمانده باشد که هر بار که راه حلی برای مسئله 

، دانشجويان پيرو خط شد می ها، به نفع انقالب و منافع ملی پيدا  گروگان 
و پنهان آنها، با کارشکنی و ايجاد موانع گوناگون  امام و حاميان آشکار

ند و به همين جهت از سوی دولتمردان و به ويژه شد می  مانع حل مشکل 
در سمت وزير خارجه و رياست جمهوری، متهم به ايجاد  صدر بنیآقای 

  دولت شدند. دولت در 
نظر به اينکه دانشجويان پيرو خط امام، آن زمان ايستادن مستقيم 

که تازه انتخاب شده بود را به صالح خود نمی  مقابل رئيس جمهوری در
دولتمردان هميشه ما را »بار اعالم کردند که چون  دانستند، چندين 

 دانند و هميشه سخن از دولت در دولت می موجب تضعيف خود
ايستادن در مقابل مسئولين و ارگانهای اجرايی مملکت »  و يا   1«گويند می

تهم شدن به ايجاد دولت در دولت را در جهت مصالح کشور و در نتيجه م
کنيم که گروگانها يعنی  می ما به شورای انقالب اعالم  2«ديديم. نمی 

تصميم به تحويل »و يا   4 «جاسوسان آمريکايی را از ما تحويل بگيرند.
درعمل مشاهده شد که هدف از   5 «گروگانها به شورای انقالب گرفتيم. 

جهت  اظهاراتی، جوسازی و تحميق مردم و بسيج نيرو، در اعالم چنين 
  اهداف خاصی بوده است.

با وجوديکه اعمال دانشجويان پيرو خط امام که در بخش گذشته 

مالحظه گرديد، به تنهايی مصداق « کميسيون تحقيق»و « افشاگری»

دولت است، در اين بخش نيز به توضيح مواردی که بدانها  ايجاد دولت در 

پردازم و قبل از پرداختن به موارد مشخص  می اخته نشده استپرد

در کشور گروهها، احزاب و دستجات  نکته بجاست: طبعاً توضيح اين 

سياسی و غير سياسی هستند و بايد باشند که همه آنها عالوه بر حق 

و نظرات خود، حق انتقاد از اعمال دولت و جدا کردن سره از  اظهارعقايد 

ق ارائه راه و روشها و يا اجرای برنامه هايی که برای منافع ناسره و نيز ح

دانند را دارند که از مجرای قانونی اين حقوق بايد  می ملت و کشورحياتی 

  اعمال بشوند.

در تمام کشورهای دمکرات جهان نيز تمام احزاب، گروهها و 

از دستجاتی که فعال هستند عالوه بر اظهار عقايد و نظرات خود، دولت را 

 دارند و انجام امور ديگری را از وی خواستار می انجام اموری برحذر 

مجرای  آنان جامه عمل نپوشانيد، از های  شوند. اگر دولت به خواسته می

کنند. اما آزاد بودن و حق برخورداری از  می قانونی موجود در کشور اقدام

و چوب امور اجرايی  موارد فوق را داشتن يک مطلب است و دخالت در 

  گذاشتن الی چرخ دولت مطلبی ديگر.

از اين بگذريم که دانشجويان پيرو خط امام در دوران گروگان گيری، 

افتاد به مثابه يک دولت  می در مورد هر مسئله داخلی و خارجی که اتفاق

کنيم و يا  می کردند که اين و يا آن کار را می می دادند و اعالم اطالعيه 

متفاوت  آنان کامالًهای  است که محتوای اطالعيه سياست ما چنين وچنان

سياسی و های  و يا دستهها  و مغاير با اظهار نظر کردن و اعالم عقايد گروه 

مشخص ديگر  در زير به شرح چند مورد   6 يا غير سياسی در کشور است.

ذکر  که دخالت در امور اجرايی و يا بسط ايجاد دولت در دولت، که قبالً

  پردازم. یم نشده است
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  دستورالعمل برای وزارت خارجه

به هنگام اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام، 

کاردار سفارت آمريکا و دو ديپلمات و يا کارکنان سفارت به وزارت خارجه 

دانشجويان در تاريخ   2 و بدليل اشغال سفارت همانجا ماندند. رفته بودند 

کاردار فراری »قبلی خود اعالم کردند:  پيرو اطالعيه 58آذر  22

جاسوسخانه آمريکا و دو تن همراهانشان که در وزارت خارجه هستند  

ياد آور  حق خروج و تماس گرفتن با بيرون از اين وزارتخانه را ندارند و 

شدند که اکنون با توجه به مدارک و اسناد بدست آمده کاردار و دو نفر 

رفتار آنان  سفارتخانه هستند و هر گونه همراه وی از سران جاسوسان 

  1 «بايد به شدت کنترل شود.

 

  شخصيت آمريکايی 05دعوت   

 58بهمن  25در همين رابطه دانشجويان پيرو خط امام دوشنبه شب 

نفر از  52بهمن حدود  22که تا »در يک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کردند: 

و مراکز علمی آمريکا به سرشناس و خبرنگاران نامی دانشگاهها  افراد 

شوند و برای شناخت  می دعوت دانشجويان پيرو خط امام وارد ايران

شنيدن صدای ملت رنج کشيده ما به مدت يک هفته در  حقايق انقالب و 

    2 «ايران خواهند بود.

 اين عده و به ويژه خبرنگاران که هم خود و هم از طريق رابطين خود

به کشوريکه رابطه کنسولی و رفت و آمد دانستند که وقتی کسانی  می

ويزای الزم  بايستی قبالً می اتباع دو کشور به يکديگر را بدون ويزا ندارند، 

تهيه کنند، نظر  برای ورود به خاک کشور ها  را از مراکز قانونی سفارتخانه

به اينکه متوجه مراکز مختلف قدرت و دخالت در امور دولت بودند به اين 

  نازشصتی به آنها دادند. نون دانشجويان تبريک گفته و کار خالف قا
نفری را به  52ورمان فادراستاد دانشگاه کانزاس که رهبری گروه » 

عهده دارد به خبرنگاران گفت دعوت دانشجويان ايرانی مبين دوستی 
مردم دو کشور ايران و آمريکاست. وی که در فرودگاه کندی قبل از  

گاران روبرو شده بود گفت: ما به دانشجويان عزيمت به تهران با خبرن
  4 «گوييم. می ايرانی در مورد اين تالش شجاعانه آنان تبريک 

از جمله در اين رابطه ای  رياست جمهوری در مصاحبه صدر بنیآقای 
که ما در امور  اند هدانشجويان پيرو خط امام در مصاحبه خود گفت»گفت: 

 52ر کرده ايم ولی بايد گفت: دعوت نکرده ايم و فقط اظهار نظ دخالت 
خارجه  آمريکايی به ايران اظهار نظر نيست. اين کار در عهده وزارت امور 

است و اگر شما هم بخواهيد اين کار را بايد از طريق وزارت خارجه بکنيد 
 امور خارجه اصالً نفر ميهمان شما به فرودگاه بيايند و وزارت  52نه اينکه 

مانطوريکه نمايندگان نهضتها را نيز به همين صورت در جريان نباشد. ه
بودند که اين کار با اطالع  دعوت کرده بودند و به خودشان زحمت نداده 

  5 «وزارت خارجه انجام بگيرد.
دانشجويان اينقدر از قدرت خود و حمايت کنندگانشان مطمئن 

ردند و ک می دستورات و امر ونهی صادرها  بودند که سر خود به سفارتخانه
  6 کردند. می در کارهای مقامات اجرايی دخل و تصرف 

                                                           

ستون دوم کاردار  21، ص 26268، شماره 58بهمن  22اطالعات، چهارشنبه  -2
  آمريکا در تهران به نجات گروگانها اطمينان داد.

  1، ص 221، شماره 58آذر  21انقالب اسالمی، دوشنبه  -1
 ، ص اول و دوم26262، شماره 58بهمن  26اطالعات، سه شنبه  -2
ستون اول تبريک به  21، ص 26268، شماره 58بهمن  22اطالعات، چهارشنبه  -4

  دانشجويان پيرو خط امام
  9، ص 26221، شماره 58بهمن  12اطالعات، سه شنبه  -5
 همان -6

در همين رابطه آقای ميناچی وزير ارشاد ملی و جهانگردی گفت: 
اطالع  وزارت خارجه، وزارت کشور و وزارت ارشاد ملی از اين مسئله »

نداشتند و ما روزی متوجه شديم که در فرودگاه مهر آباد بودند و ويزا هم 
هر حال رياست  ر انجام شورای انقالب به آنها ويزا داد. در نداشتند که س

جمهور و شورای انقالب بايد در جريان اين امور قرار بگيرند و هويت 
آقای   2 «روشن شود. کامالً آيند  می افراديکه در خارج برای ديدار به ايران

اج ما خبرنگار تايمز را اخر»ميناچی مورد ديگری را نيز اضافه کرد و گفت:
که در محل اقامت امام در حال مصاحبه  کرديم و ناگهان مشاهده کرديم 

  8 «با ايشان است.
 

  سياست خارجی دانشجويان پيرو خط امام 

همچنانکه کمی قبل مالحظه شد که دانشجويان پيرو خط امام 
عالوه بر دخالت در امور وزارت خارجه و امر و نهی و دستور دادن به 

خبرنگاری را که وزارت    9و تصرف در کارهای اجرايی، سفارتخانه و دخل 
و يا بدون مجوز   22ارشاد اخراج کرده بود، آنان وی را دوباره باز گردانده

آنها در   22وزارت خارجه نمايندگان نهضتها را به ايران دعوت کرده بودند، 
کردند که با  آينده خود را تشريح های  با اطالعات، برنامهای  مصاحبه

ده قسمتهايی از اين مصاحبه قضاوت خواهيد کرد که آيا اينگونه مشاه
 دولت در يک کشور؟ اعمال اعالم نظر است و يا عمل کردن به مثابه يک 

س: از آغاز تسخير سفارت آمريکا هر چند گاه و با انجام » 
ساختند، شما خود را  می تحليلهايی، دانشجويان را به يک گروه منتسب

 دانيد؟ می کدام گروه جزو 
ج: ما تا حاال خيلی اين مسئله را تکرار کرده ايم که به هيچ گروهی 

کنيم امام هستند و  می وابستگی نداريم و از تنها کسی که پيروی
  رهنمودهای ايشان برای ما الزم االجرا است. 

س: خط مطلوب شما برای پايان دادن به ماجرای سفارت چيست و 
  بينيد؟  می خود شما سر انجام را چگونه

ج: آن حدی که خيلی عينی است و برای ما مشروعيت دارد همان 
است که شاه را بگيريم و او را محاکمه بکنيم. در اين محاکمه، آمريکا 

اعالم کرده و ما بدنبال  شود، خود شاه هم قبالً می مجرم اصلی شناخته 
  دهيم. می اين حد، همان را ادامه

به چه  -که يک واقعيت است -رجی ماس: در ادامه اين راه روابط خا
  آيد؟ می صورتی در

ج: روابط خارجی ما با امريکا تا وقتی حاضر نشود شاه را بدهد، قطع 
را رعايت  است ولی با کشورهای ديگر سر جنگ نداريم. اگر آنها مصالح ما 

  21 «کردند، ما موظفيم به مصالح آنها احترام بگذاريم.
ی هنگامی که کارتر رئيس جمهور در راستای همين سياست خارج

خواهی  آمريکا حاضر شده بود به جنايات شاه اعتراف و از ملت ايران عذر 
ما احتياجی به اين »کند، سخنگوی دانشجويان پيرو خط امام اعالم کرد: 

مطلب که کارتر بگويد شاه در ايران جنايت انجام داده نداريم زيرا خود 
يکا جنايتکارانی هستند که به تاريخ کارتر و ديگر رؤسای جمهور آمر 

  22 .«اند هبشريت خيانت کرد
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  شرکت در دستگيريها و بازداشتها 

بخش ديگری از اعمال دانشجويان پيرو خط امام که مصداق دخالت 

در امور اجرايی و ايجاد بسط دولت در دولت است، ترتيب و شرکت در 

  توان نام برد. می و بازداشتها را دستگيريها 

انشجويان پيرو خط امام با هماهنگی قبلی با شاخکهای گسترده د

شده خود در ارگانها مختلف و حاميان خود، ابتدا از طريق توطئه فرد را 

 بالفاصله دستگير و سپس در مورد وی افشاگری کرده و اعالم  احضار و 

که فالن شخص را دادستانی دستگير کرده است و بعد هم در  شد می

آمد. همچنانکه در مورد  می ای خود از وی بازجويی بعملبازداشتگاهه 

  2آقای امير انتظام عمل شد.

کرد و سپس در اختيار دانشجويان  می يا اينکه سپاه آنها را دستگير

، نظير آنچه در مورد آقای عتيق کارمند شد می پيرو خط امام قرار داده 

  1 کنسولگری آمريکا در شيراز بوقوع پيوست. ايرانی 
يا کسانی را که قصد دستگيری و بازداشت آنها را داشتند و به  و

ويژه نظامی ها، از طريق اطالعات و تحقيقات نخست وزيری که مسئول 
آن آقای سعيد حجاريان از اعضاء بلند مرتبه سازمان مجاهدين انقالب  

وزيری،  کردند و آنها هم تحت عنوان نخست  می عمل  2اسالمی است،
 دادستانی و يا ... طرف را بازداشت و از وی بازجويی بعملکميته، سپاه، 

بعد از اشغال النه »  گويد:  می آمد. در اين رابطه آقای حجاريان چنين می
جاسوسی هم مسئوليت پروندهای نظاميانی که با سرويس اطالعاتی 

سفارت آمريکا همکاری  آمريکا مرتبط بودند يا با بخش ضد اطالعات 
ری که از درون نيروهای مسلح با سازمان سيا مرتبط داشتند، يا عناص

  4 «بودند بر عهدۀ من بود.
با توضيح و تشريح دستگيری و بازداشت آقای ميناچی وزير ارشاد 

حال  کنم نمونه هايی که تا به  می برم و فکر می ملی اين فصل را به پايان
سط در اين کتاب ذکر شده است، برای نشان دادن چگونگی ايجاد و ب

خ. ا. برای  دولت در دولت و دخل و تصرف در امور اجرايی توسط د. پ. 
  .کند میصاحبان خرد کفايت 

 

  بازداشت وزير ارشاد ملی 

بدنبال مصاحبه افشاگرانه دانشجويان پيرو خط امام، عليه دکتر 
، بعد از اخبار شب که از صدا و 22:22ساعت  58بهمن  26ناصر ميناچی 

بعد  1وی بالفاصله ساعت   5المی ايران پخش گرديد.جمهوری اس سيمای 
دستگير  سه ساعت بعد از افشاگری، در خانه اش  از نيمه شب يعنی تقريباً

     6 و بازداشت گرديد.
در راديو و تلويزيون ای  وقتی با يک افشاگری برنامه ريزی شده

بالفاصله وزير در حال خدمت شبانه دستگير شود، برای ديگران چه 
که به تازگی انتخاب  یماند. اين عمل برای رئيس جمهور می نزلتی باقیم 

بالفاصله  و مشغول کار شده بود، شوک ناگهانی بود. به همين علت وی 
شورای انقالب را به تشکيل جلسه فراخواند و با فشار وی و تصويب 

از زندان  58  بهمن  22دقيقه 11:22شورای انقالب، آقای ميناچی ساعت 
و عالوه بر آن به تصويب شورای انقالب افشاگری   2آزاد گرديد.اوين 
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  8 دانشجويان از راديو و تلويزيون ممنوع شد.
رئيس جمهور و مهندس  صدر بنیدر پی دستگيری ميناچی آقای 

بازرگان عضو شورای انقالب به شدت به عمل خودکامانه دانشجويان پيرو 
 : دانشجويان خودکامه عملاعالم کرد صدر بنیحمله کردند.  خط امام 

و در اين رابطه راديو و   9اند هکنند و حکومت در حکومت بوجود آورد می
اطالعات و های  روزنامه  22 تلويزيون را نيز بشدت مورد انتقاد قرار داد 

ميناچی را آزاد کرد و  صدر بنیکيهان در صفحه اول خود تيتر کردند: 
  22 ميناچی آزاد شد.

ادستان کل انقالب در مورد بازداشت وزير ارشاد آيت اهلل قدوسی د

مقام  حکم بازداشت او را صادر نکرده ام. چون ما  من شخصاً»ملی گفت: 

به ما  قضايی هستيم بايد مدارکی که حاکی از مجرميت کسی است رسماً

هنوز مدرک  ابالغ شود. تا کسی را بازداشت کنيم در مورد آقای ميناچی 

     21 «ه است تا وی را بازداشت کنيم.رسمی به دست ما نرسيد

اما معاون قضايی دادستان کل انقالب دستگيری وزير ارشاد ملی را 

بدنبال »  تأييد کرد و در مورد بازداشت وی به خبرنگار اطالعات گفت: 

افشاگری دانشجويان پيرو خط امام، در باره وزير ارشاد ملی، بالفاصله 

رديد و با اين حکم، پاسداران به حکم بازداشت ناصر ميناچی صادر گ

منزل او رفتند و وی را جهت رسيدگی به اتهامات وارده به دادسرای  

 انقالب اسالمی مرکز انتقال دادند.

 در اينجا خبرنگار اطالعات سئوال کرد شما از صدور حکم بازداشت 

بازداشت را  گوييد، در حاليکه آقای قدوسی اعالم کردند که من حکم  می

نکرده ام، زيرا مدارکی حاکی از مجرميت وزير ارشاد به ما ابالغ صادر 

کل از اين موضوع  نشده است. معاون دادستان اظهار داشت، دادستان 

  22 «اطالع نداشت و حکم از اين ناحيه صادر گرديده است.

به گفته خبرنگار اطالعات، يک مقام آگاه در دادستانی کل انقالب در 

آيت اهلل قدوسی دادستان کل »شاد ملی گفت: مورد بازداشت وزير ار

انقالب حکم بازداشت وزير ارشاد را صادر نکرده است و قرار بود پس از  

صادر که  بررسی به پروند اتهامی ناصر ميناچی، برای او حکم بازداشت 

  24 «متأسفانه اين عمل انجام شد.

دانشجويان در اين زمان حساس انقالب »اين مقام آگاه گفت: 

موضع »نويسد: می اطالعات  25.«اند هشکيل يک حکومت در حکومت، دادت

رئيس جمهور در برابر عمل دانشجويان پيرو خط امام و بازداشت ميناچی  

وزير ارشاد ملی شايد اولين گام در جهت از بين بردن مراکز متعدد قدرت 

  26 «جايگزينی حکومت قانون بجای بی قانونی باشد. و 

 صدر بنی( شورای انقالب، آقای 58بهمن22شب )در پايان جلسه دي

 همانطوری»  رئيس جمهور کشور اسالمی ايران به خبرنگاراطالعات گفت: 

که قانون اساسی کشور به تصويب رسيده است، قاضی بايد به هر سند و 

باشد. بنابر اين در  اتهامی رسيدگی کند تا اينکه جامعه ما منزلت داشته 

رسيدگی کند و بعد از رسيدگی در صورتيکه  اين مورد هم قاضی بايد

  دنبال کند. مدارک را کافی ديد، برای تعقيب قضايی مسئله را 

خبرنگار اطالعات پرسيد: پس به اين حساب در آينده روال کار 
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 اينطور خواهد بود؟

بود و در مورد امير  می جواب داد: از ابتدا هم بايد اينطور صدر بنی

 قرار يعنی مدارک در اختيار قاضی  شد می رفتار  انتظام هم بايد اينطور

گرفت و در صورتيکه مدارک و اسناد برای تعقيب قضايی کافی بود،  می

  .شد می وی بازداشت 

افزود: اگر ماجرا همينطور ادامه پيدا کند، چه کسی  صدر بنیدکتر 

راديو  شود وزارت بکند؟ چرا که کافی است يک خبری در  می ديگر حاضر

ده شود، بعد هم نيمه شب او را بگيرند و زندانی کنند. اين ديگر تمام خوان

بخواهد اداره شود،  و کشوريکه به اين ترتيب  کند میحکومت را متزلزل 

در مورد روال آينده و يا  صدر بنیگيرد. از دکتر  می در معرض سقوط قرار

، صحبت ادامه يا عدم ادامه نيست ادامه افشاگری مطرح شد وی گفت: 

صحبت اين است که در جامعه انسان منزلت داشته باشد، يعنی حقوق و 

  2 «از اين حقوق دفاع کند. تکليف او معلوم باشد. قانون هم 

در باره آزادی وزير ارشاد ملی آقای قدوسی دادستان کل انقالب 

از  دکتر ميناچی وزير ارشاد ملی به تصويب شورای انقالب، »اظهار داشت: 

آزاد شد. در نامه ايکه به همين مضمون به دادستانی انقالب زندان اوين 

آراء تصويب  در شورای انقالب باتفاق 22:22ارسال شده آمده است: ساعت 

  1 «شد که آقای ميناچی آزاد شود.

چنانکه مالحظه شد با بر مال شدن خود مختاری دانشجويان پيرو 

انقالب اعالم  خط امام و تشکيل حکومت در حکومت آنان، دادستان کل

و هنوز مدرکی رسمی به ام  دستگيری وی را صادر نکرده من حکم »کرد،

سپس معاون قضايی دادستانی   2«دست ما نرسيده تا او را بازداشت کنيم.

به دنبال »برای جمع و جور کردن خرابی ببار آمده، به صراحت گفته است:  

اد ملی، بالفاصله افشاگری دانشجويان پيرو خط امام، در باره وزير ارش

ين مطلب جای هيچگونه ا  4 «حکم بازداشت ناصر ميناچی صادر گرديد. 

اعوجاج باقی نمی گذارند که برنامه افشاگری دانشجويان پيرو خط امام و 

با  دستگيری وزير ارشاد ملی، بالفاصله بعد از آن افشاگری، بايستی قبالً 

است که  چگونه ممکن  معاون قضايی دادستانی همآهنگ شده باشد و اال

ساعت بعد، شخصی را به همان  5/1مطلبی از تلويزيون پخش شود و 

  کنند. اتهامات، در نيمه شب در منزلش بازداشت و روانه زندان 

از گفته مقام آگاه دادستانی به خبرنگار اطالعات که پی گير روشن 

شود که حتی مسئله  می کردن ماجرا بوده است، به خوبی استنباط

بازداشت وزير ارشاد ملی با دادستان کل انقالب آقای قدوسی نيز صحبت  

پرونده صادر  شده است و قرار بوده که حکم بازداشت پس از بررسی 

شود. اما معاون قضايی دادستان حال با اطالع يا بی اطالع وی حکم را 

افشاگری دانشجويان  رساند که برنامه  می صادر کرده است. و همين نيز

با بعضی از مقامات  خط امام و دستگيری بالفاصله وزير ارشاد قبالً پيرو

  قضايی همآهنگ شده است.
 

  دانشجويان پيرو خط امام و سر در گمی

با افشاگری عليه دکتر ناصر ميناچی و بازداشت بالفاصله وی و حمله 

اعتراض عليه  رئيس جمهور و مهندس بازرگان، موجی از  صدر بنیشديد 

بوجود آورد ای  پيرو خط امام و حاميان آن برانگيخت و زمينه دانشجويان

به  -بودند که عليرغم کسانيکه در راديو و تلويزيون مورد اتهام واقع شده 

به ها  اجازه پيدا نکردند که در همان رسانه -ويژه نهضت آزادی و ميناچی
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انقالب  -کشور اتهامات خود پاسخ گويند، معهذا از طريق جرايد 

    5 ی،اطالعات، کيهان و ... به قسمتهای عمده اتهامات پاسخ دادند.اسالم

مهندس بازرگان و ميناچی در پاسخهای خود که در جرايد منتشر 

دادند  گشت، همه اتهامات به خود و نهضت آزادی را مطرح و به آنها پاسخ 

و افزودند که شورای انقالب در جريان تمام روابط آنها با سفارت آمريکا و 

  6 نظاميان و هايزر بوده است.

در آن جو آماده شده روحانيون شورای انقالب بويژه اقايان بهشتی و 

بازرگان  ميناچی و های  رفسنجانی سکوت اختيار کرده و در مورد گفته

هيچ عکس العمللی از خود بروز ندادند و اين سکوت به منزله تأييد گفته 

ها  روابط آنها با خارجی ت از کليات آنان که شورای انقالب اگر نه از جزئيا

  مطلع بوده است، تلقی شد.

اين بار، اين افشاگری و بازداشت موجب شد که عالوه بر آزادی 

ساعت ممنوعيت افشاگری دانشجويان پيرو  12دکتر ميناچی در کمتر از

و در نتيجه   2راديو و تلويزيون به اتفاق آراء به تصويب برسد. خط امام از 

ه افشاگری از دست دانشجويان پيرو خط امام و حاميان آشکار و اين حرب

  پنهان آنها بدر آمد.

دانشجويان پيرو خط امام که از اين عکس العمل به موقع و کارساز 

نگران و سرگردان شده بودند، خود را به تجاهل زده و در مصاحبه 

شورای  تلويزيونی اعالم کردند که آزادی ميناچی که بوسيله مطبوعاتی و 

و    8انقالب صورت گرفته، دخالت قوه مقننه در قوه قضائيه است

توجه کنند که دادستانی و دادستان کل انقالب آقای قدوسی،  نخواستند، 

رسيده است که اگر آزادی ميناچی بدستور شورای  می اينقدر شعورش

دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه است، به حکم شورای انقالب  انقالب، 

دانسته است که در شرايط  می ن ننهند. البد دادستان کل انقالبگرد

کرده بلکه  می خاص شورای انقالب نه تنها نقش قوه مقننه را بازی زمانی 

کرده است و حتی قانونی  می در نقش قوه مجريه و قوه قضائيه هم عمل

  بودن قوه قضائيه در آن موقع به شورای انقالب بستگی تام داشته است. 

شجويان پيرو خط امام عالوه بر مطلب فوق، عنوان کردند که دان

تواند دستور شورای انقالب را در  می راديو و تلويزيون مستقل است و

  9 تواند نکند. می اطاعت کند و مورد افشاگری 

بجاست که ابتدا متن مصاحبه دانشجويان پيرو خط امام آورده شود 

دد. دانشجويان پيرو خط امام و سپس به توضيحات اطراف آن پرداخته گر

، در يک مصاحبه مطبوعاتی و تلويزيونی در 58  بهمن  12شب گذشته 

در مورد لزوم عدم وجود  صدر بنیپاسخ به اين سئوال که با توجه به گفته 

 گيری متعدد چه نظر دارند؟ مراکز تصميم 

مسئله مطرح شده »سخنگوی دانشجويان پيرو خط امام پاسخ داد: 

کنيم  می ، ما اين سئوال را مطرحاند هدر ميان دولت بوجود آورد که دولتی

نظر مخالف دولت دادن در فضايی  اظهار نظر کردن و احتماالً که آيا يک 

 که بايد آزادی بيان باشد، دولت در دولت شدن است؟

دانشجويان گفتند: دستگيری دکتر ميناچی به دستور معاون 

قالب به عنوان قوه مجريه در کار دادستانی انجام گرفته و شورای ان

دهد اگر ميناچی  می دخالت کرده است و دستور آزادی ميناچی را قضايی 

                                                           

 14بهمن تا  22ر.ک. به روزنامه اطالعات، انقالب اسالمی، کيهان و ... مورخ  -5
  58بهمن 

پاسخ ميناچی به  21، ص 26222، شماره 58بهمن  12اطالعات، يکشنبه  -6
 يرو خط امامدانشجويان پ

  21، ص اول و 22914، شماره 58بهمن  28کيهان، پنجشنبه  -2
  21، ص 26221، شماره 58بهمن  12اطالعات، يکشنبه  -8
 همان -9
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بوسيله قوه قضائيه دستگير شده آزادی او هم بايد به همان وسيله باشد 

  ديگر دخالت کنند.ای  اينکه قوه نه 

از دانشجويان پيرو خط امام پرسيده شد چرا تاکنون مطالب افشاء 

ه فقط در مورد نهضت آزادی بوده است؟ آنها پاسخ دادند: برخی شد

که دانشجويان به گروه و سازمان خاصی  اند هکرد چنين اظهار نظر 

اختصاص دارد اين به هيچ وجه صحيح نيست بقيه اسناد به زودی منتشر 

  قبل از قضاوت در مورد ما بگذاريد که اسناد منتشر شود. خواهد شد و 
رو خط امام در مورد افشاگريها گفتند: راديو و دانشجويان پي

 تواند دستور شورای انقالب را اطاعت کند و می تلويزيون مستقل است
 افشاگری را ادامه اند هکه همانطور که مردم خواست تواند اعالم کند  می
کنيم و اگرتضييقات  می دهيم ما در هر صورت افشاگری را دنبال می

کنند در آخر از مردم خواهيم خواست که جلوی فراهم  زيادی در راه ما 
  2 «النه جاسوسی بيايند و با بلندگو افشاگری خواهيم کرد.
  در مورد اين مطلب چند نکته اساسی مطرح است:

  دخالت دولت در دولت -2 

  دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه -1 

  نوابسته نبودن راديو و تلويزيون به گروهی خاص و مستقل بود -2 

در مورد نکته اول توضيحات الزم کمی پيشتر آمده است و از تکرار 

زير به توضيح نکته دوم و سوم شود. اما در  می مجدد آن خوداری

  پردازم: می 

 

  دخالت قوه مجريه در قوه قضائيه 

عالوه بر مطلبی که در اين رابطه دانشجويان پيرو خط امام عنوان 

قضائيه دخالت کرده است. روزنامه کيهان، کرده بود که قوه مجريه در قوه 

چه کسی قانون »با نوشتن مطلبی تحت عنوان  58بهمن  12  يکشنبه 

به قانونی بودن بازداشت، به کمک دانشجويان پيرو خط « نقض کرده است

قضايی دادستان کل، صادر کننده حکم بازداشت دکتر  امام و معاون 

  ميناچی پرداخته و از جمله نوشته است:

در سر مقاله ايکه روز پنجشنبه در روزنامه کيهان به  صدر بنیآقای » 

چاپ رسيد، دانشجويان پيرو خط امام را متهم کردند که قانون اساسی را 

. در حاليکه اين اظهارات ايشان در پايان جلسه اند هزير پا گذاشت آشکارا 

آورد  می بهمن شورای انقالب است که اين توهم را بوجود 22چهارشنبه 

که قانون اساسی از طريق ديگری نقض شده است، در حاليکه دخالت قوه  

قضايی نقض  مجريه در قوه قضائيه و صدور دستور آزادی مقامات غير 

  1 «صريح قانون اساسی است.
نويسنده کيهان يا نا آگاه است و يا خود را به تجاهل زده است و يا 

، از آن نوع که دانشجويان پيرو قانون اساسی را نخوانده است. افشاگريها
بعمل آورده است، نقض حداقل بيش از ده ماده قانون اساسی  خط امام 

است چرا که هيچ کسی حق ندارد که کسی را متهم به اعمال خالفی 
اتهامی نظير جاسوسی برای بيگانه، خيانت به انقالب و اسالم،  بکند، آنهم 

از طريق دادگاه به ثبوت رسيده همکاری با اجانب و ... مگر آنکه اتهام 
باشد. اين افشاگريها چون از طريق راديو و تلويزيون دولتی انجام گرفته و  

خود  دستگاه دولت که وظيفه اش حفظ حقوق فرد فرد آحاد ملت است، 
بدون اينکه در مراجع قانونی آن  -نمی تواند چنين اتهاماتی را به فردی

خالف قانون  در آن شرکت کند. اين عمل بزند و يا  -اتهام ثابت شده باشد
و مطابق با هيچيک از موازين نيست بلکه حرفی است آشکار که 

                                                           

 همان -2
چه کسی قانون را نقض  1، ص 22916، شماره 58بهمن  12کيهان، يکشنبه  -1

  کرده است.

ارتکاب  گردانندگان راديو وتلويزيون و دانشجويان پيرو خط امام به خاطر 
بايستی مؤاخذه و تنبيه بشوند. عالوه بر اين و  می به آن جرم آشکار

خ. ا. و مطلب  در پاسخ به د. پ.  صدر بنیداده شد، آقای  توضيحی که قبالً
  :اند هکيهان چنين گفت

شورای انقالب تصويب نموده که هيچ مأمور دولتی را ابتدا به  -2» 

به  ساکن نمی توان توقيف کرد. مگر با اطالع مسئولين مربوطه، چه رسد 

  يک وزير.

آقای صادر کننده حکم چگونه و بر اساس چه موازينی برايش  -1 

بريزند  بعد از نيمه شب به خانه يک وزير  1جرم شده بود که ساعت اثبات 

و او را بدون مجوز قانونی توقيف کنند. با توجه به اينکه دادستان هم در 

جرم کافی نبوده  مصاحبه خود با صراحت اعالم کرد که داليل برای اثبات 

  است. و به همين دليل صادر کننده حکم بايد مؤاخذه و مجازات شود.

توقيف وزرا قانون دارد و بايد با تصويب مجلس شورای ملی، و  -2 

انجام  االن که شورای انقالب جانشين آن است با تصويب شورای انقالب 

  2 «پذيرد.

 28در همين رابطه آقای رجايی وزير آموزش و پرورش در تاريخ 

 1تأسف است اينست که ساعت  که واقعاًای  اما مسئله»   بهمن گفته است:

بعد از نيمه شب بريزند و آقای ميناچی را در منزل خودش توقيف کنند و 

اعالم کرده بودند قصد حکم و تفسير  دانشجويان که خودشان قبالً 

  4 «همان تلويزيون حکم صادر و بعد اجراء کردند. ندارند. در

مطلب فوق را از زبان آقای رجايی بدين خاطر آوردم تا مالحظه شود 

و بيان کننده چنان  کند مین انسان را از خود بی خود که قدرت چسا

گيرد چگونه آنرا  می مطلبی بعد از اينکه در مصدر نخست وزيری قرار 

و تازه شاد  گذارد  می فراموش کرده و خود صحه بر اعمالی صد بدتر از آن

  .اند هشود که همه در حکومتش قلع و قمع شد می و خوشحال نيز

 
  و تلويزيونمستقل بودن راديو  

 برای روشن شدن اينکه راديو تلويزيون در آن دوره، مستقل عمل

بايد   کرده و يا در انحصار گروهی خاص بوده است يا خير؟ ضرورتاً می

مشخص شود که در آن زمان چه کسان و يا گروهی حاکم بر راديو و 

 تلويزيون بوده و يا مديريت آن در دست چه گروهی بوده است؟

وزی انقالب بنابر حکم آقای خمينی رهبر انقالب، آقای بعد از پير

صادق قطب زاده بعنوان اولين مدير عامل صدا و سيما، مديريت سازمان 

را بر عهده گرفت. بعد از آنکه آقای قطب زاده از جانب دولت شورای  

عامل صدا و  الجرم از مديريت   5انقالب به وزارت خارجه منصوب گرديد،

  6 ، بطور رسمی کنار رفت.58 آذر  24سيما در تاريخ 

کرد و  می آقای بهشتی که در نقش رئيس شورای انقالب عمل

، آقايان 58 آذر  25 روحانيون اکثريت شورا در اختيار داشتند، در تاريخ 

بهزاد نبوی، موسوی خوئينی ها، احمد عزيزی، حداد عادل و ابراهيم  

دا و سيما، منصوب و پاينده را به عنوان اولين شورای سرپرستی ص

  2 مديريت سازمان به آنها واگذار گرديد. 

ترکيب شورای سرپرستی صدا و سيما نشان ميدهد که تا چه حد 

. آقای کند میآن سازمان به زعم دانشجويان پيرو خط امام مستقل عمل 

                                                           

  1، ص 22912، شماره 58بهمن  12کيهان، سه شنبه  -2
  مگر مملکت قانون ندارد. 1، ص 22914، شماره 58بهمن  28کيهان، پنجشنبه  -4
  22، ص 26225، شماره 58آذر  22اطالعات، شنبه  -5
شورای انقالب جلسه فوق  1، ص 26229، شماره 58آذر  25اطالعات، پنجشنبه  -6

  العاده داشت.
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ها، خود از عامل اصلی گروگان گيری و از قبل در تدارک  موسوی خوئينی 

شغال سفارت و گروگان گيری بوده است. آقای بهزاد نبوی، و برنامه ريزی ا

اگر چه مستقيم جزو گروگان گيرها محسوب نمی شود. اما وی و  

مالحظه شد، در  سازمانش )مجاهدين انقالب اسالمی( همانگونه که قبالً

جريان گروگان گيری از حاميان اصلی آن بود. و همچنانکه وی در رابطه با  

در مصاحبه  ر رابطه با سئوال روزنامه انقالب اسالمی آزادی گروگانها د

آقای نبوی در مصاحبه »که  2259دی ماه  19مطبوعاتی و راديو تلويزيون 

درختی بود که ديديم  راديويی خود گفته ايد که گروگان گيری مانند 

و ثمرات اين درخت در رابطه با ها  در مورد بهره ديگر ثمر ندارد، لطفاً

  2 «توضيح دهيد. و کسب قدرت جناح خاصی، مسائل داخلی 

سخنگوی دولت آقای نبوی به توضيح چند ثمره خارجی و داخلی 

که  و از اين مهمتر »... اشاره کرد و در مورد ثمره داخلی آن از جمله گفت: 

و باز در رابطه با اين سئوال   2 «از قدرت به زير کشيده شد.  1جناح خاصی

پ. خ. ا. و آقای  مسئله گروگانها بوديد آيا د.  که، در مدتی که مشغول حل

يا نه؟  اند ههم در تصميم گيريها شرکت مستقيم داشتها  موسوی خوئينی

با برادران دولت و خارج  ما در زمينه تصميم گيريهای کلی »وی پاسخ داد: 

دولت مشورت کرده ايم و کليه صورت مذاکرات و جلسات را برای برادران 

  4 «فرستاديم. می اسالمی خط امام و مجلس شورای  دانشجويان پيرو

در حقيقت آقای بهزاد نبوی و سازمانش در طول مسئله گروگان 

گيری در نقش يکی از کارگزاران اشغال سفارت و گروگان گيری عمل 

  کرده است. 

سومين نفر از عضو شورای سرپرستی آقای حداد عادل است که وی 

بهشتی و  ری اسالمی و از ياران دکتر حزب جمهو هم عضو شورای مرکزی

و بعد نيز خواهد  -است و به نحويکه پيش از اين مالحظه شدای  خامنه

گروگان گيرها و مانع  حزب جمهوری اسالمی در نقش حامی اصلی -آمد

اصلی حل نشدن به موقع و زمانی که حل مسئله گروگان گيری به منافع 

بعنوان اهرمی برای حذف نهضت  ملی و انقالب بود، عمل کرد. و از آن 

آزادی، ملی مذهبی، روحانيون خارج از سلطه گروه وی و بويژه 

  قدرت، سود جست. و در جهت انحصار ها  یصدر بنی

چهارمين نفر از عضو شورای سرپرستی آقای احمد عزيزی است. 

و  کرد  می وی که خود از گروگان گيرها بود، در نقش کارگزار نيز عمل

کرد برايم  می گ که در وزارت خارجه کار-آقای حای  مصاحبه بطوريکه در

خسرو شاهی  نقل کرد که در همان اوايل گروگان گيری آقای سيد هادی 

روزی در وزارت خارجه از آقای احمد عزيزی پرسيد، از گروگان گيری چه 

آمريکا قرار داريد؟ آقای  سودی عايدتان شد، جز اينکه ايران را گروگان 

                                                           

  1ص  ،454، شماره 2259دی ماه  22انقالب اسالمی،  -2
  منظور نهضت آزادی است. -1
در اينجا الزم است برای .  1، ص 454، شماره 59دی ماه  22انقالب اسالمی،  -2

کسانيکه اهل تحقيق و پژوهش هستند نکته ای را خاطر نشان کنم و آن اينکه 
در « آن سوی اتهام»کتاب خاطرات خود به نام  آقای مهندس عباس امير انتظام در 

آورده  59دی ماه  22لبی را به نقل از روزنامه انقالب اسالمی مورخ ، مط22صفحه 
است که آقای مهندس بهزاد نبوی يکی از کارگزاران اشغال سفارت آمريکا گفت:  

اريکه قدرت به زير  ما سفارت آمريکا را اشغال کرديم تا دولت موقت را از »
به آن شماره مراجعه  با وجوديکه می دانستم که مطلب بدين شکل نبود،« . بکشيم

مصاحبه را مطالعه کردم . آقای بهزاد نبوی در  کرده و چندين بار با دقت تمام آن 
و از اين مهمتر اينکه جناح »رابطه با ثمره داخلی مسئله گروگان گيری گفته است: 

و اين مطلب با آنچه آقای امير انتظام نقل « از قدرت به زير کشيده شد خاصی 
گرچه  در هر دوی آن منظور دولت موقت   تا آسمان فاصله دارد. کرده است، زمين

 است.
  1، ص 454، شماره 59ديماه  22انقالب اسالمی،  -4

   5 نگاهی عاقل اندر سفيه به وی نگاهی کرد و هيچ جوابی نداد. عزيزی با

و همکار و مشاور    6مسئله گروگانها عالوه بر آن آقای عزيزی که مسئول 

اصلی آقای بهزاد نبوی در آزادی گروگانها و حل مسئله بود در حقيقت 

سيما، خود از اعضاء گروگان گيرو يا کارگزار آن  شورای سرپرستی صدا و 

در اختيار گروه آنها بود و به همين  بود و مديريت صدا و سيما مستقالً

کرد، راديو و تلويزيون  می ا. هر وقت، و به هر نحو که اراده علت د. پ. خ. 

به مانند مايملک خصوصی در اختيارشان بود. در اين صدا و سيمای 

به زعم دانشجويان پيرو خط امام، کسانی که مورد اتهام  مستقل 

 سوسی، کارکردن برای خارجی ها، خيانت به انقالب و اسالم و ... واقع جا

شخصيتهايی نظير مرحوم بازرگان، آقای ميناچی و ... حق  ند حتی شد می

استفاده از همان وسايل و دفاع از خود را با وجود خواستار شدنشان، پيدا 

به  نکردند. و اگر در آن تاريخ جرايد مستقل وجود نداشت صدای آنها 

جايی نمی رسيد و نه تنها در اين مرحله عقب نشينی نمی کردند بلکه 

  کردند. می آنها را بيش از اين خفه 

افشاگريها که » است که: و اين حرف مرحوم بازرگان به حق

بهانه جاسوسی آقای اميرانتظام بود،  عليه دولت موقت،بهوعمداًعمدتاً

نه جاسوسی( آغاز متعاقب اشغال سفارت آمريکا )تحت عنوان ال 

  2«گرديد.

گردانندگان حرکت دوم انقالب تعمد و »گويد:  می وی سپس

تخصصی برای تهمت و تبديل موافقين و بيطرفان و ميان حاالن به سر 

گروهی و های  خوردگان و مخالفين داشتند. و بديهی است که رسانه 

 تبليغات دولتی نيز روی همان داليل و توجيهات سخنگوی مِلکی و

بلندگوی انحصاری متوليان انقالب و مکتب قرار داشته بغير خوديها حتی  

داده ها  توهين اجازه و امکان جواب و توضيح اظهارات مخالف و تهمت و 

  8 .«شد مین

افشاگرانه راديو و تلويزيونی، زمانی شروع شد که های  مصاحبه

اولين  بود. مديريت صدا و سيما در بست در اختيار اين شورا قرار گرفته 

، از صدا و 58آذر ماه  22تلويزيونی افشاگرانه در تاريخ  -مصاحبه راديو

داشت و در  همچنان به شدت ادامه  58بهمن  26سيما پخش گرديد و تا 

به  صدر بنیاين زمان با وجود مخالفت حزب جمهوری با انتخاب شدن 

چندان صدا و سيما،  رياست جمهوری و عليرغم اينکه شورای سرپرستی 

روی موفقيت با وی را نداشت و حتی در برنامه تبليغاتی قانونی راديويی 

قبلی، آقای محسن سازگار آن  که برای وی برگزار کرده بودند با تبانی 

 5کرد وی در  مصاحبه راديويی را به يک محکمه بازجويی از وی تبديل

  انتخاب گرديد. به رياست جمهوری  58بهمن 

از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری و شروع بعد  صدر بنیآقای 

بازداشت  بکار به شدت به مراکز متعدد قدرت و دانشجويان بويژه بعد از 

شود در کشور حکومت  می چگونه»وزير ارشاد ملی حمله کرد و گفت: 

 عمل به نام دانشجويان پيرو خط امام، خودکامه ای  کرد، زمانی که عده

ند که مسئله حکومت در حکومت مصداق کنند و وضعی بوجود آور می

  9 «پيدا کند.

رئيس جمهور ضمن انتقاد شديد از عملکرد سازمان راديو و 

شود هميشه بدون کسب اجازه از مقامات  می چگونه»تلويزيون گفت: 

دانشجويان ها  مملکتی، راديو و تلويزيون را در اختيار اين بچه مسئول 

                                                           

  2262از مصاحبه اينجانب با آقای ح.گ در تهران  -5
  1، ص 454، شماره 59ديماه  22انقالب اسالمی،  -6
  94، ص 2262وم انقالب ايران در دو حرکت، از مهندس بازرگان، چاپ س -2
  225-226همان، ص  -8
  و ساير جرايد کشور 21، ص 22912، شماره 58بهمن  22کيهان، چهارشنبه  -9
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  2«پيرو خط امام قرار ميدهد؟

اين عمل بسيار زشت و خالفی که »م بازرگان هم گفت: مرحو

دهند و همه با آن مخالف هستند و عمل آنها ضد  می دانشجويان انجام

  1 «اسالم و امام و ضد همه چيز است. انقالب، 

نتيجه اين که با فشار همه جانبه رياست جمهوری و بعضی از اعضاء 

ابتدا  قب نشينی کردند و نهضت آزادی بويژه مهندس بازرگان و ...آنها ع

افشاگری دانشجويان پيرو خط امام از صدا و سيما ممنوع گرديد و سپس 

شورای سرپرستی صدا و سيما برکنار شدند. در اين رابطه آقای بهزاد 

به آقای هاشمی رفسنجانی رياست جمهوری وقت بعنوان ای  نبوی در نامه 

با  58ماه  ر اواخر آذر د»گويد:  می ياد آوری از خدمات گذشته اش چنين

اصرار شهدای گران قدر بهشتی و باهنر، عضويت در اولين شورای 

حالی پذيرفتم  سرپرستی صدا و سيما را با حکم شهيد دکتر بهشتی در 

کنترل  که منافقين صدا و سيما را پايگاهی برای خود ساخته بودند و عمالً

کمک دوستان و  اين رسانه مهم را در دست داشتند. در اين حال با 

همکاران ظرف چند روز کليه آنها را از مشاغل کليدی صدا و سيما برکنار 

عادی صدای های  قطع برنامه وسيع آنان، مانع از های  و عليرغم کارشکنی

که قصد داشت صدا و سيما  صدر بنیيم و در مقابل شد می جمهوری اسال

بکار بگيرد، سر  رياست جمهوری خود را در خدمت تبليغات کانديداتوری 

سختانه ايستادگی کرديم، آن چنان که وی پس از پيروزی در انتخابات 

را به راهپيمايی عليه صدا و سيما تشويق  رياست جمهوری بارها مردم 

کرد. جنابعالی در جلسه شورای انقالب شاهد ايستادگی اينجانب در 

ن از شورای و اصرار وی بر اخراج م صدر بنی مقابل تفرعن و زياده طلبی 

سرپرستی و حتی سازمان صدا و سيما بوديد، اينجانب به اتفاق ساير 

سرپرستی صدا وسيما، اين افتخار را داريم که اولين اخراج  اعضاء شورای 

  2 «بوده ايم. صدر بنیهای  شده

در مورد اينکه چگونه دانشجويان پيرو خط امام حکومت ها  گفتنی

رای سرپرستی صدا و سيما چقدر در حکومت ايجاد کرده بود، و شو

کرده است از زبان آقای بهزاد نبوی، گفته شده است. با  مستقل عمل 

توضيح يک فراز از نامه آقای بهزاد نبوی که در اينجا آمده، اين فصل را به 

  می برم. پايان 

عضويت در اولين شورای سرپرستی صدا و »گويد:  می آقای نبوی

منافقين )منظور »زمانی پذيرفته که  سيما را با حکم دکتر بهشتی

مجاهدين خلق است. ن( صدا و سيما را پايگاهی برای خود ساخته بودند  

کمک  کنترل اين رسانه مهم را در دست داشتند. در اين حال با  و عمالً

دوستان و همکاران ظرف چند روز کليه آنها را از مشاغل کليدی صدا و 

های  قطع برنامه وسيع آنان، مانع از ای ه سيما برکنار و عليرغم کارشکنی

  4 «يم.شد می عادی صدای جمهوری اسال

گفته وی خالف حقيقت است، چرا که اگر به زعم آقای نبوی کنترل 

اين رسانه در اختيار منافقين بود و مشاغل کليدی را آنها در اختيار 

انستند تو می داشتند، در زمان بلوای سعادتی، قبل و يا بعد از آن حداقل 

  اطالعيه و يا بعضی مطالب ديگر خود را بگوش مردم برسانند.

بنابه اعتراف صريح آقای نبوی با در اختيار گرفتن مديريت سازمان، 

                                                           

 همان -2
 همان -1
، قسمتی از 189ص  2229پيشگامان اصالحات، از حميد کاويانی، چاپ اول  -2

رئيس جمهور وقت، بدليل رد  نامه آقای بهزاد نبوی به آقای هاشمی رفسنجانی 
 صالحيت وی در دوره چهارم مجلس

  همان -4

می کرده  و کسانی را که فکر   5ظرف چند روز به قلع و قمع همه پرداخته

 در خط خودشان نيستند، اخراج کرده و با افراد خودی جای آنها را اشغال

ديده که بتواند به  کرده است و چون ميدان را از آقای قطب زاده خالی 

دفاع از خود بپردازد، برای مشروعيت دادن به اعمال غير اخالقی، غير 

را دست آويز قرار داده  قانونی و غير انسانی خود، منافقين )مجاهدين( 

  است.

در  ، مديريت سازمان58آذر  24از اول پيروزی انقالب تا تاريخ 

اختيار آقای قطب زاده و تيم وی قرار داشت و از آن به بعد، شورای 

تيم آقای قطب    6سرپرستی و مديريت سازمان بعهده آقايان گذاشته شد. 

چند از  زاده که از دوستان خارج از کشور وی که به ايران برگشته وتنی 

داخل کشور تشکيل شده بود که صاحبان پستهای کليدی عبارت بودند 

دفتر آقای  از: آقای محمد مجتهد شبستری و دو نفر روحانی ديگر از 

خمينی برای نظارت بر اسالمی بودن سازمان، امور بين الملل و روابط 

از دوستان آقای  عمومی را آقای دکتر محمد باقر نصيرالسادات سالمی 

مهندس بازرگان و استاد دانشگاه، بعهده داشت. مابقی پستها در اختيار 

رحيمی، محمود فضلی  يان اسمعيل ناطقی، کريم خدا پناهی، حبيب آقا

خارج از کشور و از دوستان آقای های  نژاد، و ... که همگی از تحصيل کرده

انجمنهای اسالمی در اروپا بودند، بود  قطب زاده و اعضای با سابقه اتحاديه 

دين شناسم، همگی آنها دل خوشی از مجاه می و تا جايی که من آنها را

نبوی در کار نبوده است که پستهای  نداشتند و منافقی به زعم آقای 

های  کليدی را در دست داشته باشند. کارشکنی هم برای قطع برنامه

کارکنان ای  اال اينکه با اخراج فله عادی سازمان در کار نبوده است 

متخصص صدا و سيما توسط مديريت جديد به رهبری آقای نبوی، 

برد و ناگهان ممکن نبود که مشاغل   می بود متخصص رنجسازمان از کم

  تخصصی را با افراد حزب الهی عاری از کار پر کرد. 

 

  

  فصل ششم 

 ها عمدی در آزادی گروگانهای  تعلل
 

 

آزادی گروگانها را به مجلس  58اسفند  4سرانجام آقای خمينی در 

ها  آزادی گروگان  با نمايندگان مردم است تا نسبت به»واگذار کرد و گفت 

مجلس در هفتم   2 «امتيازاتی که در قبال آن بايد بگيرند تصميم بگيرند. و 

ها  مسئله گروگان کار خود را آغاز کرد و با وجودی که  رسماً 2259خرداد 

به مجلس واگذار شده بود، مجلس آن را در دستور کار قرار نداد و با ليت 

 12  آقای خمينی در تاريخ   ن که مجدداًو لعل کردن وقت گذرانی کرد ، تا اي

  اعالم کرد :ها  چهار شرط برای آزادی گروگان 2259شهريور 

  باز پس دادن اموال شاه و خانواده اش  -2 

  لغو تمام ادعاهای آمريکا عليه ايران  -1 

  تضمين آمريکا به عدم مداخله سياسی و نظامی در ايران  -2 

  8ايران (های ل )سرمايهآزاد گذاشتن تمام اموا -4 
 

                                                           

 همان -5
 ، ص26229، شماره 58آذر ماه  25اطالعات، پنجشنبه  -6
و سوم، پيام امام در ، ص اول 26281، شماره 58اسفند  5اطالعات، يکشنبه  -2

 هامورد گروگان
قسمت آخر از پيام آقای خمينی به  22292، شماره 59شهريور  11کيهان  -8

     59شهريور  11  ، مورخ 22  ، ص  252الحرام و انقالب اسالمی، شماره  زائران بيت
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 چگونگی موجوديت چهار شرط

يبی که در چهار شرط فوق را کارتر و مشاورانش تهيه کرده و به ترت

، در اختيار آقای خمينی قرار دادند. بر اساس زير مالحظه خواهيد کرد

در کتاب سير تحول سياست آمريکا در ايران  صدر بنیاطالعات آقای 

طالعات شخصی اينجانب و تاييد مطلب توسط کتاب دوم گروگانگيری و ا

، آقای طباطبائی را 2259آقای صادق طباطبائی، آقای خمينی در شهريور 

تماس حاصل کند و مستقيم به حل مسئله  مامور کرد که با آمريکايی

 بپردازد.ها  گروگان

اطالع ميدهد که ها  آقای طباطبائی از طريق آلمانها به آمريکايی

 ه است که مسئله گروگانها و آزادی آنها را حل کند.آقای خمينی آماد

ه کارتر و اين اطالع از طريق گنشر وزير خارجه وقت آلمان ب

پرسند، از کجا اطمينان حاصل  آمريکائيها می .شود آمريکائيها داده می

 کنيم که اين بار مثل دفعات قبل نباشد؟

شرليط  که برای حصول اطمينان، شما شود می به آنها اطالع داده

 آزادی گروگانها را تعيين کنيد تا آقای خمينی رسما آن را اعالم کند.

به آقای ها  کارتر و تيم مشاورانش چهار شرط فوق را از طريق آلمانی

رساند.  دهند و او نيز آن را به آقای خمينی می طباطبائی اطالع می

بيت  ، در پيامی به زائران 2259شهريور  12متعاقب آن آقای خمينی در 

اهلل الحرام، چهار شرط ذکر شده را برای آزادی گروگانها اعالن کرد و 

آمريکايها مطمئن شدند که اين بار غير از دفعات قبل است. جلسه در 

آلمان تشکيل شد و آقای طباطبائی از جانب آقای خمينی در آن شرکت 

 کرد.

از  آقای دکتر حسن رضائی در رابطه با سئوالی که از آقای طباطبائی

آقای عماد الدين طباطبائی که دانشجوی دوره  –طريق برادر زاده اش 

در رابطه با  –فوق ليسانس حقوق جزا در دانشگاه فرايبورگ است 

 گروگانها و نقش ايشان کرده بود چنين پاسخ داده است :

که در رابطه با آزادی گروگانها و شرايط آن که ای  اينجانب در جلسه

گنشر تشکيل شده بود ، شرکت کردم. قبل از اينکه با حضور کريستوفر و

وارد جلسه بشوم آنها فکر ميکردند که يک حزب اللهی ريشو را مالقات 

خواهند کرد. وقتی ديدند که من با کت و شلوار و کراوات  شيک وارد 

جلسه شدم، بشدت متعجب شدند و ديدند که با يک آلمانی زبان شيک 

گذاشته ها  گفتگو انجام گرفت و قرار و مدار، بحث و اند هپوش مالقات کرد

شد. اما بعد از آن سريع حزب جمهوری اسالمی و دولت مرا دور زدند و 

 حل مسئله را در دست گرفتند . 

آقای طباطبائی بعد از اينکه دور زده شده بود، همان موقع در تهران 

ن رئيس جمهور اطالع داد که آقای خمينی وی را بدو صدر بنیبه آقای 

 ، مامور مذاکره با آمريکايها کرده است. یاطالع رياست جمهور

بعد از دور زدن آقای طباطبائی، هيچيک از طرفين بروز ندادند که 

 چگونه چهار شرط فوق موجوديت پيدا کرده است .

سپس حزب جمهوری اسالمی و مجلس از يکطرف با جمهوری 

چهار شرط ذکر شده  خواهان به زد و بند پرداختند و از طرف ديگر همان

را مبنای بحث در مجلس و بعد از تصويب آن در مجلس با دولت کارتر 

قرار دادند، ولی چون بعلت زد و بند با جمهوری خواهان کار تصويب 

شرايط آزادی گروگانها را بتاخير انداختند، کارتر نيز بعد از شکست در 

رد و به شرحی که انتخابات رياست جمهوری، ضربه خود را به ايران وارد ک

د داری از اين به بعد مطالعه خواهيد کرد، از اجرای شروط ذکر شده خو

 . ورزيد

بايستی خود مجلس  می که قاعدتاًها  کار رسيدگی به آزادی گروگان

کمسيون   و کميسيون امور خارجه مجلس مورد بررسی قرار دهد، به يک 

ه عبارت بود از: ويژه هفت نفره واگذار گرديد که اعضای کمسيون ويژ

د هادی سي ای،  آقايان علی اکبر پرورش، محمد يزدی، سيد علی خامنه 

ای، محمد کاظم بجنوردی، ناطق نوری و سيد محمد موسوی  خامنه

  2ها. خوئينی

جالب توجه اين که به جز آقای پرورش، شش عضو ديگرکمسيون 

جمهوری    از شورای مرکزی حزب ويژه از روحانيون و چهار عضو آن رسماً

که خود در طرح ها  اسالمی است به ويژه آنکه آقای موسوی خوئينی

عضو دائمی و  سپس  گروگان گيری و اشغال سفارت شرکت داشته است و 

فوق شورای رهبری دانشجويان پيرو خط امام، در سفارت آمريکا بود، در 

  عهده دار است. اين کميسيون ويژه نيز نقش سخنگوی کميسيون را 

رغم انتخاب کميسيون ويژه برای رسيدگی به چهار شرط تعيين علي

علت  انداخت که  می ها، باز مجلس آن را به تعويقروگانشده برای آزادی گ

اين تأخير برای مردم و کسانيکه خواهان استقالل و آزادی کشور بودند و  

شرحی که  به  کردند قابل هضم نبود تا اينکه بعداً می احساس خطر

  و تعلل کردن در کار معلوم گرديد.ها  خواند علت عقب انداختنخواهيد  

به هر حال، بعد از اعالم چهار شرط آقای خمينی و در پيش بودن  

، کارتر 2259مهر ماه  22انتخابات رياست جمهوری آمريکا در تاريخ 

آمريکا حاضر به پذيرش چهار شرط تعيين شده آقای  رئيس جمهور  

آن را پذيرفت و در مورد شرط چهارم آن يعنی خمينی گرديد، سه شرط 

شاه به ايران گفت دادگاههای آمريکا بايستی محاکمات  باز گرداندن اموال  

    را انجام دهند.ای  طوالنی و پيچيده

جان تراتز سخنگوی وزارت امور »طبق گزارش خبرگزاری فرانسه 

رند خارجه آمريکا اظهار داشت محافل سياسی در اين کشور اميدوا

ها به زودی آزاد شوند. وی گفت مطمئن نيست سخنان رجايی در  گروگان  

خمينی بر  مورد آمادگی آمريکا برای قبول چهار شرط پيشنهادی آيت اهلل 

اساسی بنا شده است؟ تراتز افزود با اين که کارتر و ماسکی سه شرط  چه 

ز گرداندن با ، شرط چهارم که اند هپيشنهادی آيت اهلل خمينی را پذيرفت

  تواند مشکالتی به وجود آورد. می شاه مخلوع است ثروت 

وی گفت ازآنجا که ازمقدار ثروت شاه مخلوع اطالعی نداريم ونمی 

تراتز  نمی توانيم آن را به ايران بفرستيم،  دانيم درکجا متمرکز شده است،

ايد آمريکا بهای  گفت، برای باز گرداندن ثروت شاه مخلوع به ايران دادگاه

  1«را انجام دهند.ای  محاکمات طوالنی و پيچيده

و سرانجام کارتر چهار شرط را پذيرفت و در حالی که فقط چند روز 

ها  گروگان به انتخابات رياست جمهوری آمريکا باقی مانده است، موضوع 

در آمريکا اهميت خاصی پيدا کرده و بدين علت کارتر هر چهار شرط را  

ای  طی مصاحبه اسکی وزير امور خارجه آمريکا ادموند م»پذيرفت . 

مطبوعاتی گفت در انتظار نتايج اجالس امروز مجلس شورای اسالمی در  

اهلل  تاکنون  شرايط آيت  است. وی افزود ها  باره شرايط آزادی گروگان

خمينی را بررسی کرده ايم و اگر مجلس ايران شرايط اضافی برای آزادی 

      2 «آيد. می آمريکا بوجود شکالتی برای مشخص کند، مها  گروگان

بنا به گزارش يونا يتد پرس از نيويورک به نقل از آخرين شماره 

چهار  جيمی کارتر طی ارسال پيام خصوصی به ايران، « نيوزويک»مجله 

اين هفته    4« پذيرفته استها  شرط آيت اهلل خمينی را برای آزادی گروگان 

کارتر  »نوشت  ،  اند هوپايی که متن پيام را خواندنامه به نقل از منابع ار

پيشنهاداتی به ايران کرده است. از ها  همچنين در قبال آزادی گروگان
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روابط  صنعتی، تجديد  جمله لغو تحريم اقتصادی و فروش لوازم نظامی و 

برای ای  سياسی بين واشنگتن  و تهران، حمايت آمريکا از تشکيل کميته

هنوز  می شود مقامات ايرانی  يران عليه آمريکا، گفته بررسی اتهامات ا

  2 .«اند هجوابی به اين پيشنهادات نداد
چرا اين مسئله را اينقدر لفت دادند، تا اين که کارتر انتخابات 

زمانی به وقوع پيوست که ها  گروگان جمهوری را باخت و آزادی  رياست 
نبال جستجوی علل ريگان سوگند رياست جمهوری ياد کرده بود. به د

آيت اهلل منتظری  .آورم می منتظری را اين تعلل عمدی ابتدا نظر آيت اهلل  
جمهوری  به هنگام نزديکی پايان رياست ها  در مورد حل مسئله گروگان

من  يک »...گويد:  می خمينی داشته است کارتر در مالقاتی که با آقای 
، شد می نزديک  مريکا داشت مالقاتی با امام داشتم  زمانی که انتخابات آ

 رسيد و پيش بينی  می کارتر رو به پايان مدت زمان رياست جمهوری 
آمريکا بر سر کار بيايد، من  که که يک نفر از حزب جمهوری خواه  شد می

پيروزی انقالب ما اين بود که يک فضای باز  به امام گفتم يکی از عوامل 
در ايران به وجود آمد و  -شاه نظام  بر ها  با فشار دموکرات -سياسی 

فضا خيلی نقش داشت من نمی خواهم بگويم  کارتر در به وجود آمدن اين 
همان وقت که در زندان بوديم يکی از  کارتر آدم خوبی است ولی ما 

آيد و  می جيمی جون )جيمی کارتر( گفت  می زندانيان با خوشحالی
م . باالخره همين ايجاد شوي می زندان آزاد شود و ما از  می مشکالت حل

فعاليت کنند و حداقل انقالب به  زمينه باعث شد که نيروها بتوانند 
پيروزی برسد، من  به ايشان گفتم باالخره  سرعت و با خونريزی کمتر به 
حل کنيم ، اگر در زمان کارتر و با ابتکار  را ها  ما يک روز بايد قضيه گروگان

در آمريکا بهتر از ها  باالخره دموکرات بشود خيلی بهتر است. خود ما حل 
بيشتر با اسرائيل نزديکند و ها  جمهوری خواه هستند، ها  جمهوری خواه

از اين »سرمايه دارهای يهودی بيشتر در آنها نفوذ دارند. امام گفتند  
واضحی  : اين يک مسئله گفتم« خبر نداريم گوييد ما  می غيبها که شما

کنيم و مطابق منافعمان ختلف دنيا حساب است ما بايد روی مسائل م
است که  داده بشود بهتر از آن ها  به اين ، اگر يک امتيازی حرکت کنيم

تحت فشار مجبور شويم در زمان جمهوری خواهان اين مسئله را حل 
شکست بخورند و  ها  مسئله دموکرات کنيم ، ممکن است به خاطر همين 

ظاهرا ايشان مسئله را به مجلس شورا سر کار بيايند، که ها  جمهوری خواه
   1 «آمريکا تصويب نشده بود. مذاکره با  محول کرده بودند و در مجلس 

نظر به اينکه کارتر »گويد  می مرحوم مهندس بازرگان در اين رابطه
شدن  برای تبليغات انتخابات رياست جمهوری عالقه فراوان به آزاد 

فراهم گشت و کارتر آمادگی خود  شرايط مساعد داشت، مجدداًها گروگان 
اعالم  طرف امام  را برای قبول چهار شرط محکم و معقول عنوان شده از 

عمدی مجلس و های  عناصر افراطی و تعللهای  ورزی نموده ولی تعصب
موضوع به لحاظ  انداخت که  گيری و توافق را آنقدر عقب  دولت، تصميم

يران از آتوهای برنده خالی دولت در حال خروج آمريکا منتفی و دست ا
شکسته و دست  موافقتنامه سر و دست  گرديد. سرانجام با قبول بيانيه يا 

به ها که واسط بين ايران و آمريکا شده بودند، گروگانها  پاچه الجزايری
   4 «تحويل داده شدند.   2نگوئيم به زيانبارترين شرايط ارزانترين بهانه اگر 
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صادر شود، اين  مجوز چاپ  يقين، نظربه اينکه می خواسته است برای کتابشان 
ط آزاد گروگانها به ارزانترين بها اگر نگوئيم به زيانبارترين شراي»طور گفته اند: 

و در جريان امور مجلس بوده اند که آزادی  نيک می دانسته  در صورتی که « شدند
با قرارداد   -گروگان ها با زيانبارترين شرايط که شرايط قرارداد آزادی گروگانها 

بوده و وی به بهترين وجهی برای خواننده و  -مقايسه شده است  وثوق الدوله 
       ده است.شنونده عاقل پيام خودش را رسان

در  2259مرداد  12ر خارجه در تاريخ آقای قطب زاده وزير امو

های  مشروح به مجلس ضمن توضيح افکار عمومی جهان و دولت ای  نامه

آمريکايی و عواقب اقتصادی و سياسی های  در مورد نگهداری گروگان آن 

دوره رياست  پايان  آن برای جمهوری اسالمی  پيشنهاد کرد که اگر قبل از 

آزاد شوند به نفع جمهوری ها  گروگان جمهوری کارتر و به دست دولت وی

ها  است که کوشش آن خواهان  اسالمی است و اال سروکار ما با جمهوری 

به تأخير افتد. قسمت هايی از نامه ها  هم همين است که آزادی گروگان

ای که آمريکا از طريق  جنگ فرساينده  عوارض »وی به قرار زير است: 

ت در رابطه با تضعيف نيروهای ما با ايجاد کرده اس« بعث عراق»نوکرش 

و تحليل رفتن  امکانات و  به فقدان لوازم يدکی  سرعت زيادی با توجه 

ها  تجهيزات نظامی از يک سو و اثرات محاصره اقتصادی غرب در کارخانه

انکار نيست ... در تمام  دنيا  ما از سوی ديگر قابل  های  و کارگاه

 ک زنده در حال جاسوسی دستگيرجاسوسی که با مدارهای  ديپلمات

گردند و تا به حال  می اخراج به عنوان عنصر سياسی نامطلوب   شوند، می

در روی زمين سابقه ندارد که يک عنصر سياسی حتی به عنوان جاسوس 

رويارويی ما با جهان فعلی ادامه  محکوم شده باشد و به همين دليل  

  ه گفته است:قطب زاده در بخش ديگر نام  5«خواهد يافت.
حتی يک  اما از جهت انعکاس بين المللی واقعيت آن است که »  

کشور در روی زمين وجود ندارد که با گروگان گيری و به خصوص ادامه 
طور خصوصی و  به  موافق باشد اين مخالفت  را بعضاًها  زندانی کردن  آن 

ديوان الهه  دادگاه علنی و عمومی عنوان کردند و بهترين نمونه آن  بعضاً
قضات کشورهای غربی و  است که در آن قاضی شوروی و يکی از اقمارش، 

رأی دادند و در ها  آزادی گروگان قضات کشورهای جهان سوم باالتفاق به 
کمتر کشوری در دنيا است که  عين اين که تجاوزات آمريکا به ايران را 

ته ديگر آن که ما نک  6 «که محکوم نکند. محکوم نکرده باشد و يا بتواند 
خواهان آمريکا برای موفقيت در مبارزات  اطالع داريم که حزب جمهوری 

به بعد از ها  کوشد که حل مسئله گروگان می سخت انتخاباتی دور اينده 
واضح است در چنين صورتی تا چهار سال  انتخابات آمريکا موکول شود و 

واست حزب موقع که اين مسئله حل شود ما در جهت خ اينده هر 
  2.«  جمهوری خواه آمريکا عمل کرده ايم

گويند بگذاريد  می می شنويم که بعضی»در اين ميان جالب است 
است که ای  چند ماه ديگر حل شود و اين همان نغمهها  مسئله گروگان

وی در رابطه با بهترين    8 «جمهوری خواهان امريکا را خوش آيند است.  
می  در مجموع چنين نتيجه »شود:  می رمتذکها  وقت آزادی گروگان

از يکسو و تأمين ها  گيريم که اگر برای بررسی شرايط آزادی گروگان 
موقعيت  منافع ما از سوی ديگر به دنبال موقعيتی مناسب هستيم اين 

ينده وجود دارد. فراموش نکنيم که هدف اصلی ما تأمين آدر يک ماه  فقط 
  9 «منافع اساسی ما است.

حمد منتظری هم در يکی از جلسات مجلس فرياد زد، تا آقای م
د و گر نه دچار ريگان خواهيد را آزاد کنيها  کارتر بر سر کار است گروگان

  .شد 
 

  معامله با دسته ريگان 

با امعان نظر در مورد مطلب ذکر شده توسط آيت اهلل منتظری به  
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و   59مرداد  12آقای خمينی و نامه مرحوم قطب زاده به مجلس در تاريخ 

مطلب مرحوم مهندس بازرگان در رابطه با حل مسئله گروگان گيری و  

باقی نمی  ای  صحبت آقای محمد منتظری در مجلس جای شک و شبهه

با دسته ريگان بوقوع پيوسته باشد که ای  بايست معامله می گذارد که 

رتر جمهوری کا را در زمان رياست ها  مجلس کار بررسی وآزادی گروگان

دنبال  به تعويق انداخت. اينها و مطالب ديگری که به 2عمدیهای  تعلل با 

 حکايت سراری با گروه ريگان  خواهد آمد، همه نشانه هايی از وجود ا

کنند، که دولت و مجلس وحزب جمهوری اسالمی در زمانی که بهترين  می

حل  بود، در  بدست کارتر بوجود آمده ها  شرايط برای آزادی گروگان

  است . اين مسئله نمی پرداخته مجلس به مسئله تعلل بخرج داده و عمداً

خيلی سفيهانه و غيرعاقالنه است که بگوئيم زعمای قوم آقای 

و آقای خمينی نمی  -دولت و مجلس  -دسته اش  و بهشتی و دار

يش اند هورزيدند و يا اين که خيلی ساد می چنين تعلل  فهميدند که اين 

  يشی اين گونه عمل کردند.اند هعلت سادبودند و به 

به  صدر بنیبه نظر اينجانب کليد حل معما را در انتخاب آقای 

به  صدر بنیرياست جمهوری بايستی جستجو کرد. بعد از انتخاب آقای 

جمهوری و بعد از اين که مشخص شد که ايشان را نظير آقای  رياست  

وی به  ط حذف و يا تبديل رجايی نمی شود به عاملشان تبديل کرد، در خ

امضاء گام برداشتند و قدم به قدم سعی کردند که در اين راه آقای  ماشين 

خمينی را نيز با خود همراه و همگام سازند، لذا بدون اينکه به اسناد و 

بايستی  می مراجعه کنيم از قرائن و شواهد پيداست کهها  خارجی مدارک 

انجام گرفته ای  معامله ی خواه با دارودسته ريگان يعنی حزب جمهور

روزها در آن جو برانگيخته شده و بحران که خط استبداد با خط  باشد. آن 

 در کشور آفريده  که هر روز ای  بود و حادثه  آزادی در تقابل همه جانبه

 جامعه را از هدف اصلی که کسب آزادی و استقالل خود و کشور ، شد می

 احساسی و حساسيت برانگيز وادار ارهای داشت و وی را به ک می بود باز

و يا     1«ديکتاتوری صلحا»ساخت تا مانع و رادعی برای پيروان   می

وحزب جمهوری اسالمی، جهت  4بهشتی يعنی آقای   2«ديکتاتوری ملی»
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دوران ما اقتباس شده  شريعتی در  مفهوم همه آنها يکی است. از مرحوم دکتر علی 
و پيروزی حکومت پس از  است. آن مرحوم در کتاب امت و امامت در مورد انقالب

شود سرنوشت انقالب را بدست شمارش آراء  در يک انقالب نمی »  گويد:  میانقالب 
ها برابر  رأی ک گروه انقالبی تا زمانی که واگذار کرد بايد کشور و انقالب بدست ي

 به ها رأی رۀو يا در دوران گذار بايد تا زمانی که شما« است اداره گردد سها نشده أر
رهبری در  و نوسان به ادامه  غير قابل تغيير رهبری معين و »سها برسد رأ شماره

ها  آينده جامعه را به دموکراسی رأی های بعد متعهد باشد و سرنوشت جامعه ونسل
« سها بشود.أحکومت دموکراسی ر رسد که شايسته ای ب تا جامعه به مرحله نسپارد 

د ادامه وکراتيک، بايدم رهبری جامعه را براصل رهبری انقالبی، و نه حکومت » و يا
گذار مکتب و نهضت  شخصيت و مسئوليت قهرمان و بنيان گونه که  دهند و بدين

وتا آن زمان نظام سياسی دموکراسی »دهند  انقالبی را در چندين نسل ادامه 
برای اطالع بيشتر نگاه کنيد به کتاب  بايد بر جامعه حکومت کند.« هدايت شده

آزادی به  اريس و تحول انقالب از مرحوم دکتر شريعتی و کتاب پ امت و امامت 
جستجوی ناکجاآباد،  و کتاب مسلمانی در  228 -226استبداد، محمد جعفری ص 

ترجمه کيومرث قرقلو،  زندگينامه سياسی دکتر علی شريعتی، از علی راهنما، 
را جايگزين  ديکتاتوری صلحا»ر بهشتی آقای دکت و  219، ص 2282چاپ دوم 

به جانب آقای علی راهنماست که رده است. و حق ک« دموکراسی هدايت شده
     است.« تعبير مؤدبانه ديکتاتوری مصلح»دموکراسی هدايت شده   گويد:  می

  کردن تمامی ارکان قدرت باقی  نماند. قبضه 

ن در آقای خمينی با زيرکی خاص خود تا آن زما اينکه با توجه به

افتاده بود که  ذهن کمبلين قوم به داليلی که جای بحث آن اينجا نيست،

حقيقت است و نه تأسيس قدرت جديد در لباس دين  و  وی به دنبال حق 

و همچنين آقای بهشتی نيز با استادی خاصی و با مخفی شدن پشت کوه 

رجايی گذاشت، اما آقايان باهنر و  می باقی   سر نخ   خمينی، کمتر از خود

  ساختند . می آشکار دادند و هدف اصلی را تقريباً می پته را به آب

حزب جمهوری اسالمی،  از مؤسسان آقای دکتر محمد جواد باهنر

بعد از انقعاد قرار داد اسارت بار الجزاير به وسيله آقای بهزاد نبوی و 

دراثبات اين که مسئله به نفع ايران حل شده است گفت:  شرکايش  

ماه قبل  5خيلی هم دير شده بود، امام حدود ها  ه عودت گروگانمسئل»

را به مجلس واگذار کرده بودند و واگذاری سرنوشت اين  ها  مسئله گروگان 

بعد از  جاسوسان به مجلس، به آن معنی نبود که به طول بيانجامد و 

موظف شد که تصميمات متخذه را اجرا کند و در حدود  تصميم مجلس 

اين سئوال که  وی در پاسخ به    5 «مشغول اين کار بوده است. روز هم 22

آمريکا التزامی هم در مورد اجرای تعهدات خود به کشور  آيا دولت 

دولت الجزاير را که  آمريکا بيانيه »الجزاير گذاشته يا خير اظهار داشت 

باشد امضاء کرده و درسطح بين اللملی  می تعهدات در مقابل ايران اجرای 

است. حال اگر اين تبادل  پخش شده است و اين تعهدات آمريکا  هم

عملی نشود، ما هيچ گونه رابطه اقتصادی، بازرگانی، سياسی در  قراردادها 

حساب کنيم. قرادادی امضاء شده و  سطح دنيا را نمی توانيم روی آنها 

  6« باشد. می ثالثی هم در جريان کامل آن کشور 

وقتی  : اوالًکند میچند نکته مهم اذعان  آقای باهنر در اينجا به

گرديد به اين معنی نبود که به طول  به مجلس واگذار ها مسئله گروگان

انجامد، اما آزادی آنها دير شده بود و به قول وی برای تصويب چهار  

يا به  مشخص کرده بود و ها گروگان شرطی که آقای خمينی برای آزادی 

 قای خمينی بر همه اشان واليت داشته وقول خودشان نظر به اين که آ

داده  مجلس آن را هفتاد روز طول  بايستی به فوريت انجام پذيرد،  می

  است.

اگر آمريکا از تعهدات خود در قبال ايران سرباز زند، هيچ  ثانياً

قراردادی امضاء »گويد  می تضمينی برای اجرای آن وجود ندارد و تنها

همين و بس.   2«باشد. می درجريان کامل آناست و کشور ثالثی هم  شده  

گفتند   می ی،رياست جمهور چگونه است که تا يک ماه قبل که همه به جز

جاسوسان بايستی محاکمه شوند به ناگاه تغيير رأی  دادند و به قول  که 

دست  مرحوم بازرگان زير بار بيانيه، موافقتنامه سرو دست شکسته و 

ه قول آقای  باهنر هيچ ضمانت اجرايی نداشته که ب  8ها  الجزايری پاچه 

زير نيمه کاسه  ای  ؟ آيا خود به زبان بی زبانی نمی گويند کاسه اند هرفت

است ؟ آقای رجايی که تصور پست نخست وزيری را نمی کرد، حال که با  

رياست  با محاسبه غلط  حزب جمهوری اسالمی و شرکاء آن و  پشتوانه

وی به مجلس به عنوان نخست وزير بر کرسی جمهوری مبنی بر معرفی 

از خود بروز  که نمی بايستی  نخست وزيری تکيه زده است، عالئمی را 

  سازد. می دهد، آشکار

بنا به گزارش خبرگزاری ها، آقای رجايی به هنگام بازگشت از 

معتقد است که آمريکا چهار »نيويورک در مصاحبه اش عنوان کرده که: 

پذيرد، اما  می آمريکايیهای  مينی را برای آزادی گروگانآيت اهلل خ شرط  
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همچنين وی    2 «در مورد سرنوشت آنها مجلس بايد تصميم گيری کند.

خواستيم  می ما تاکنون نتايجی را که از گروگان گيری»اظهار داشته است:  

مصاحبه با  در  59مهر ماه   22آقای رجايی در تاريخ   1«بدست آورده ايم.

ها مسئله گروگان»اظهار داشت: ها ری پارس در مورد مسئله گروگانخبرگزا

کنيم. رجايی در اين   می انتخابات آمريکا دنبال را بدون توجه به نتيجه 

برای دولت و ملت آمريکا گفت: ها مصاحبه در مورد اهميت گروگان

و فقط به دنبال منافع  نسوخته ها  دلش برای گروگان آمريکا به هيچوجه »

را برای جنگ بهانه ها  گردد و اگر الزم باشد گروگان می در منطقهخود 

کردم تا به هر ترتيب شده  بنابراين من در سفرم به نيويورک سعی   کند می

اين مسئله را برای مردم آمريکا روشن کنم تا آنها بفهمند که بر خالف 

هی هم نيست و اگر گاها  گروگان حاضر به آزادی  آنها، دولت آمريکا جداً 

انسانی. رجايی  آورد فقط جنبه سياسی دارد نه  می برای آزادی آنها فشار

ها  بررسی و اعالم شرايط گروگان افزود که مجلس شورای اسالمی برای 

اگر آنها آزاد  مسئله که مثالً روال طبيعی خود را طی خواهد کرد و به اين 

شود کاری  می ت پيروزريگان در انتخابا شوند کارتر و اگر آنها آزاد نشوند 

      2 «نخواهد داشت.

که به دولت  کند میآقای رجايی درست زمانی چنين اظهاراتی را 

ايران و آقای خمينی اطالع داده شده است که کارتر و دولت آمريکا، در 

آزادی گروگان ها، حاضر به پذيرش چهار شرط آقای خمينی است. و  ازای  

کوشش  لت آمريکا سوخته است که حاال آقای رجايی دلش به حال م

جنبه سياسی »ها  به آنها بفهماند که برای آمريکا آزادی گروگان  کند می

   4 «دارد و نه انسانی.

مهم نيست  گويد که برای ما  می در اين مصاحبه آقای رجايی آشکارا

 اختيار که کارتر يا ريگان انتخاب شود و لذا نظر به اين که مجلس را در يد 

گويد: مجلس  می مجلس و از طرف  کند میند، به نوعی به مجلس امر بي می

نخواهد داشت و روال  ها  تعجيلی در بررسی اعالم شرايط آزادی گروگان

عالوه بر اينها، کورت والدهايم دبير کل  5 .کند میطبيعی خود را طی 

سازمان ملل که واسطه بين رئيس جمهور آمريکا و دولت ايران بوده است  

نخست وزير  ، دوبار با آقای رجائی 59مهرماه  16نيويورک، روز شنبه در 

و پيام کارتر مبنی بر پذيرش چهار شرط   6ديدار و مذاکراه داشته است

انتخابات رياست جمهوری  آقای خمينی برای آزادی گروگانها، قبل از 

در ديدار اول کورت والدهايم به آقای   آمريکا را به وی رسانده است.

  گويد: می ئی،رجا
آوريد، گفتند عالقمند به  می دولت آمريکا متوجه شد شما تشريف» 

حاضرند  اند هحل مسائل هستند و گفتند هر چهار شرطی را که امام گفت
اين مسائل را به عرض شما  که شخصاً اند هقبول کنند و از من خواست 
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پيرامون  امنيت سازمان ملل بوقت تهران در جلسه شورای  16/2/59روز شنبه 
جنگ ايران و عراق سخنرانی مبسوطی ايراد نمود و قبل از ايراد سخنرانی به مدت 

والدهايم دبير کل سازمان ملل مالقات و گفتگو کرد. )کيهان،  يک ساعت و نيم با 
مالقات و  ( . پس از سخنرانی نيز دوباره با دبير کل 22212، شماره 16/2/59شنبه 

« يادداشتهای منتشر نشده»تحت عنوان گزارش سفرگفتگو کرد که اين گفتگوها 
که در سفر نيويورک همراه وی  توسط مشاور فرهنگی و مطبوعاتی نخست وزير 

، 59آذر  22بوده است، بطور مسلسل در قسمتهای مختلف در کيهان و از دوشنبه 
  گرديده است. بطور مسلسل درج 

شما برسانم. البته اين ممکن است در اختيار مجلس باشد، ولی چون 
کن است يکی را صحبت کنيد، ممها  عالقمند نيستيد که با آمريکا يی 

گرفته  اجرای چهار شرط پيشنهادی امام را برعهده  همأمور کنيد که نحو
  وارد مذاکره بشود.

دانيد مجلس هنوز نظر خود را نداده است  می رجائی: همانطور که

را  قدامات الزم کنم که در اولين فرصت ا می ولی من بعنوان دولت سعی

  2 « بکنم.

ديدار دوم کورت والدهايم با آقای رجائی که بعد از سخنرانی ايشان 

آقای  پذيرد، دبير کل سازمان از  می در شورای امنيت سازمان ملل انجام

  پرسد. می رجائی

آقای نخست وزير آيا شما اختياری برای مذاکره با مقامات  -س» 

 ا قبول کردند آيا چه ضمانت اجرائی دارد؟آمريکايی داريد؟ اگر شرايط ر

ج: پارلمان و دولت، منتخب مردم هستند. تصميمات آنها صد در 

  است. صد اجراء خواهد شد به ويژه که مجلس از تأييد کامل نيز برخوردار 

توانيد بگوئيد که يکی از شرايط مجلس عذرخواهی  می آيا -س

  خواهد بود؟

راد مسئول در دولت آمريکا گذشت زمان و مطالبی که اف -ج

بنظر من اين شرط را آن چنان عملی کرده که فقط بايد دولت  اند هگفت

آنرا روی کاغذ بياورد و به نظر ما آنقدر روشن است که اجرای اين  آمريکا 

 بلکه شرط بعلت انسانی بودنش نه تنها ساده تر از ساير شرايط شده است 

گيری از تجاوز در آينده تلقی شود و تواند به عنوان يک قدم برای جلو می

معنوی هر دولت  تکامل  ۂبه اعتقاد ما يکی از مراحل توبه که نشان دهند

  تواند با شد، تلقی خواهد شد. می نيز

آيا با همه اين حرفها اگر شرايط از طرف دولت آمريکا قبول  -س

  شود گروگانها قبل از انتخابات رئيس جمهوری آزاد خواهند شد؟

رای مردم ما انتخابات آمريکا مطرح نيست. زيرا ما بدنبال حل ب -ج

بگويم  توانم  می مسأله گروگانها هستيم و نه انتخابات رئيس جمهوری ولی

که اگر مجلس هر لحظه که بگمانم چندان دور نخواهد بود، نظرش را 

  8«اعالم کند، از نظر دولت ايران مسأله قطعی است.

در شورای امنيت، در يک کنفرانس  آقای رجائی پس از سخنرانی

مطبوعاتی در مقر سازمان ملل شرکت کرد و به سئوال خبرنگاران پاسخ 

  داد. از آقای رجائی سئوال شد: 

 مليون دالر اسلحه در آمريکا دارد آيا شما سعی 422ايران  -س» 

  کنيد که اين وسايل را بگيريد؟ می

تعهدات و بدهی اين مسئله مهم است. آمريکا به کشور ما  -ج

زيادی دارد. همانطوريکه بارها اعالم کرده ما جنگ را به اتکای هواپپما يا 

نيازمند به اين وسايل نمی دانيم.  تانک ادامه نمی دهيم و خود را اصوالً 

خواهيم داد.  هرگاه اين وسايل را بگيريم با هواپيما و تانک به جنگ ادامه 

 که خودای  به اتکای به اسلحهاگر آمريکا ندهد که نخواهد داد ما 

  9«خواهيم داد. سازيم ولو ابتدايی جنگ را تا نابودی کامل دشمن ادامه  می

چند ها  خوشمزه تر از همه که جای تأسف نيز دارد اينکه : آمريکايی

رياست  ، در صورت آزادی گروگانها قبل از انتخابات اند هبار تکرار کرد

خريداری شده را هم های  ، اسلحهجمهوری عالوه بر پذيرش چهار شرط

دهند. گفتگوی  گويد که آنها نمی  می دهيم. آقای رجائی مرتب می تحويل

آقای رجائی با کورت والدهايم و پاسخ آقای رجائی به خبرنگاران در مورد 
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از آن دارد که زد و بند  حکايت  خريداری شده، دقيقاًهای  گرفتن اسلحه

رد آزادی گروگانها انجام گرفته است. و پنهانی با جمهوريخواهان در مو

از زد و بند با دسته ريگان و  اينچنين آشکارا اظهار نظر کردن حکايت 

  عتبرو يا اولوالبصار. اف ؟  کند میحزب جمهوری خواه آمريکايی ن

 
 کشف معامله با ريگان

چه مدارک و اسنادی را در رابطه با ها  صرفنظر از اين که خارجی

توجه  و با  اند هانتشار داد و معامله با دسته ريگان ها  روگانمسئله آزادی گ

 به اسنادی که همان زمان در تهران انتشار پيدا کرده بود مسئله را دنبال

  شود.  می آشکار چه چيزهايی ها  کنيم تا ببينيم از خالل اين می

 

 دارد می کارتر از طرح ريگان پرده بر
کارتر را در انتخابات ها  گروگانگويند که آزادی  می ناظران سياسی

درحالی که کاخ سفيد و ديگر  -رويتر –واشنگتن »گرداند.  می پيروز

دارند و مجلس اسالمی ها  مقامات رسمی آمريکا اميد به آزادی گروگان  

بررسی   را مورد ها  قرار است روز يکشنبه )فردا( شرايط آزادی گروگان

عامل مهمی در ها  د آزادی گروگاندارن می قرار دهد منابع سياسی اظهار

هم اکنون در  کارتر که  شود و باعث پيروزی  می انتخابات آمريکا محسوب

  2 «شود. می مبارزات انتخاباتی عقب تر است

مجلس شورای اسالمی جهت بررسی کميسيون ويژه در باره آزادی 

    1 جلسه غير علنی تشکيل داد.ها  گروگان

ها  مخفی ريگان برای آزادی گروگان طرح  کارتر برای اولين بار از

يک  طبق گزارش يونايتد پرس از واشنگتن کارتر در »دارد.  می پرده بر

 .متهم کرد« پخش کود اسبی»را به  نطق انتخاباتی، جمهوری خواهان 

کود  کارتر گفت جمهوری خواهان عادت دارند درست قبل از انتخابات 

درست مثل »در جواب او گفت  س اسبی پخش کنند. ريگان هم در کلمبو

  «.کارتر

به ها  مخفی ريگان را برای آزادی گروگانهای  کارتر همچنين طرح

کرد و  تشبيه  2968مخفی نيکسون طی جنگ ويتنام در سال های  طرح

مطلع نشده است. ريگان پيوسته ها  گفت هنوز هم کسی از اين طرح 

گيری معرفی  گروگان  کارتر را به خاطر سياست غلطی که داشته مسئول

و به همين علت جرج بوش )پسر( در نخستين روز رياست    2«کرده است. 

انتشار اسناد  بر اساس سندی که امضاء کرده  1222جمهوری خود در سال 

را ممنوع اعالم کرده و آن را همچنان ها  مربوط به سازش بر سر گروگان 

  4يک سردولتی خوانده است.

ه انتخابات رياست جمهوری آمريکا باقی نمانده روز ب 5در حالی که 

شرايط  59آبان  8است، مجلس شورای اسالمی که قرار بود پنجشنبه 

را بررسی و اعالم کند، بدليل از اکثريت انداختن جلسه، ها  گروگان آزادی  

و تصويب  از نمايندگان مجلس ای  شرايط اعالم نگرديد. به درخواست عده

روز ها  کميسيون ويژه رسيدگی به مسئله گروگانمجلس شورای اسالمی  

جلسه که غير علنی  ( گزارش کار خود را در يک 59آبان 4)يکشنبه 

  5 تشکيل شده بود ارائه کرد. 

مجلس از استماع اين گزارش در چندين جلسه غير علنی در مورد » 

آزادی  بحث و شرايط الزم برای  اين گزارش بحث و گفتگو کرده و نتيجه 
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( در جلسه مطرح شود. 59آبان  8قرار بود امروز )پنجشنبه ها  وگانگر

فعلی مفيد نمی  را در شرايط ها  گروگان از نمايندگان قضيه ای  ولی عده

دانستند و بدين دليل با عدم شرکت خود در جلسه، مجلس اکثريت الزم 

  6 «نکرد. پيدا ها  گروگان نفر را برای بررسی  282يعنی 

نمايندگانی که موافق »رش خبرنگار پارلمانی کيهان و بنا به گزا

معقتدند با توجه به  در شرايط فعلی هستند ها  مطرح شدن گروگان

حساس فعلی و در پيش روی داشتن انتخابات رياست جمهوری  شرايط 

گيری توسط دانشجويان  نوامبر که مصادف با سالروز گروگان  4آمريکا در 

توان از آمريکا و جناح  می ازات بيشتری رامی باشد امتي پيرو خط امام 

انتخابات  کسب کرد چه امکان اين وجود دارد که پس از پايان ها  دموکرات

  2 «رياست جمهوری آمريکا ايران اين موقعيت ويژه را از دست بدهد. 

در مقابل جناح مخالف معتقدند با توجه به جنگی که آمريکا »و 

به ها  ت مطرح کردن مسئله گروگانتوسط عراق بر ما تحميل کرده اس

انتخابات رياست جمهوری آمريکا دادن يک امتياز ويژه به يک  دليل  

ندارند و  باشد که در نهايت هيچ فرقی با هم  می آمريکاهای  جناح از قدرت

همچنين در اين شرايط در اذهان عمومی دنيا چنين القا خواهد شد که  

مورد  پارلمانی کيهان در  خبرنگار  8 .«کند میايران از موضع ضعف حرکت 

در نظر گرفته ها  شرايطی که مجلس در اين چند روزه برای آزادی گروگان

آزادی  پايه شرايط ايران برای  اساس و »است کسب اطالع کرد که 

همان چهار شرط امام خمينی است ... از جمله در مورد آزاد ها  گروگان

دالر ذخيره  ميليارد  8ريکا، ايران به جزآم های  کردن اموال ايران در بانک

ميليارد دالر نيز در  12آمريکا بلوکه شده است های  ارزی که در بانک

شود و  گردان دارد که بايستی جايش روشن  حسابی به نام تنخواه 

و قطعات يدکی که آمريکا ها  همچنين ساير مطالبات ايران بعالوه سالح

تحويل  افت نموده است و بايستی به ايران شاه  دري پول آنها را در زمان  

  9 «داده  شود.

کنند به  می مطرحها  در مورد گروگانها  آنچه که خبرگزاری»ولی 

اما  بپذيرد.  ها  رسد که آمريکا شرايط ايران را برای آزادی گروگان می نظر

تا قبل از تاريخ انتخابات رياست ها  لزوم اجرای اين شرط آزادی گروگان

  22 «باشد. می آمريکا جمهوری

آقای هاشمی رفسنجانی برآن  آيا از اکثريت انداختن مجلس که 

در رابطه با مطلبی نيست که  59آبان  8حاکميت داشته در روز پنجشنبه 

مجلس روال طبيعی خود را طی » زبان آقای رجايی لو رفته است که  از 

نشوند  و اگر آزاد  خواهد کرد و به اين مسئله که اگر آنها آزاد شوند کارتر

و آيا اين به   22«کاری نخواهد داشت. شود  می ريگان در انتخابات پيروز

رفسنجانی  تنهايی نمی رساند که مجلس در جهت خواست آقای هاشمی 

که موافق بحث آزادی ای  کرده است ؟ عده و حزب جمهوری و دولت عمل 

. پس کسانی که ندا هشد  می در مجلس حاضر که قطعاً اند هبودها  گروگان

را ها  هستند که مطرح کردن مسئله آزادی گروگان کسانی  اند هحاضر نشد

پيش آمده که ای  ناگهان چه حادثه ، اند هدر شرايط فعلی مفيد نمی دانست

و  اند هآبان آن را مفيد تشخيص داد 22بعد، يعنی در  همانها در سه روز 

آبان طرح  22ه وقتی در علت آن نيست ک ؟  اند ههمه در مجلس حاضر شد

تشخيص داده درست زمانی است که مسئله انتخابات  مسئله را مفيد 
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 سود وی تمام شده است؟ طبق توافق با دسته ريگان به 

، مخبط اند هاگر بگوئيم که نمايندگانی که مجلس را از اکثريت انداخت

شده  کنند و سه روز بعد هم که حاضر  می که چکار اند هبوده و نمی فهميد

آمده به جای رفتن به  می که در اين صورت الزم اند هاند بر همان سياق بود 

اينجانب به  که  رفتند. کمی عقب تر مطلبی را  می مجلس به جای ديگری

  .در اين رابطه آورده خواهد شدام  گوش خود شنيده و ناظر به مسئله بوده

يدکی به  لوازمها  جيمی کارتر اعالم کرد به محض آزادی گروگان

جيمی کارتر در مباحثه تلويزيونی که سه »ايران تحويل داده خواهد شد  

با رقيب انتخاباتی خود داشت گفت به محض آزادی  (59آبان  6)  شنبه  

کشور  اين  سفارش داده بود به  گروگانها، آمريکا لوازم نظامی که ايران قبالً

مليون دالر ارزش دارد  422و لوازم مذکور که ها  سالح  2«دارد. می ارسال

گذشته ارسال آن به  ژانويه  در رژيم شاه مخلوع خريداری شده بود. اما در 

  ايران به دستور کارتر ممنوع شد.

در رابطه با اين سئوال که در  59مهر ماه  22نيز در تاريخ  کارتر قبالً

ه گفت يا نه  با ايران تجارت نظامی خواهيد داشت ها  صورت آزادی گروگان

آزاد شوند  ها من فکر نمی کنم چنين کاری انجام دهم. اما اگر گروگان»بود 

 تحويل به آنها  خريداری کرده بود  وسايل نظامی را که ايران قبالً

مانع ارسال لوازم نظامی ها  نه تنها اينان با آزاد نکردن گروگان   1.«دهم می

بود شدند،  شب از نان  که در زمان جنگ تحميلی برای کشور ضروری تر 

  ای که در جهت منافع ايران پيش آمده بلکه يک فرصت تاريخی و طاليی

  ؟  به کشور نيست بود را نيز از دست دادند و آيا اين به تنهايی خيانت 
 

  آنچه که من شنيدم 

در محل ستاد  59آبان  9شورای عالی دفاع بعد از ظهر جمعه 

تشکيل  س آباد تهران مشترک ارتش جمهوری واقع در چهارراه عبا

  داده بود. جلسه 

ششمين جلسه شورای عالی دفاع به رياست دکتر سيد ابوالحسن » 

ريئس جمهور و فرمانده کل قوا و با حضور محمد علی رجايی  صدر بنی

نخست وزير و حجت االسالم هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس شورای   

شورای   يندگان امام در و دکتر چمران نماای  اسالمی، حجت االسالم خامنه

ده مجلس و تيمسار فالحی جانشين عالی دفاع، علی اکبر پرورش نماين

فکوری وزير   ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ايران، سرهنگ  سيئر

دفاع و فرمانده نيروی هوايی، مرتضی رضايی فرمانده سپاه پاسداران و 

تشکيل جلسه  دفاع  حجت االسالم محمد منتظری اعضای شورای عالی 

  2 «داد.

به  صدر بنیبا آقای ای  اينجانب عصر روز جمعه برای انجام مذاکره

محل شورای عالی دفاع )ستاد مشترک( رفتم وقتی به آنجا رسيدم 

تشکيل شده بود و مشغول گفتگو و مذاکره بودند. من با تنی چند  جلسه  

بيرونی محل   از آشنايان دبير خانه ستاد و مسئول تلفن آنجا، در اتاق

کرديم و منتظر بودم تا  می تشکيل جلسه نشسته بوديم و با هم گفتگو 

و  اين حيص  . در ديدار و گفتگو کنم صدر بنیپس از پايان جلسه با آقای 

بيص از خارج به آنجا تلفن شد. مسئول تلفن گوشی را برداشت. تلفن از 

همه جا  به گفت   می نيويورک و پشت خط آقای شمس اردکانی بود که

که آقای هاشمی در ستاد مشترک در جلسه  اند هو گفتام  تلفن زده
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جلسه  در   شورای عالی دفاع است. تلفنچی گفت بله آقای هاشمی فعالً

به  است و مشغول مذاکره و بحث هستند. آقای شمس اردکانی گفت لطفاً

شان اي با  ت چند لحظه آقای هاشمی بفرماييد کار فوری دارم و الزم اس

تلفنچی، تلفن را گذاشت و به اتاق محل جلسه رفت و به   .گفتگو کنم

آقای هاشمی اطالع داد. آقای هاشمی آمد بيرون و ما هم که آنجا نشسته 

شنيديم  و من از جوابی که آقای هاشمی  می به خود مکالمه را  بوديم خود 

يد که به شمس اردکانی داد به مسئله پی بردم، آقای شمس اردکانی پرس

آنجا به آنها چه بگوئيم و چه جوابی بدهيم و آنها از اين که جلسه   ما در 

قبلی اکثريت را از دست داده بود و شرايط تصويب نشده است ناراحت 

کنند. حال ما به آنها چه بگوئيم . آقای هاشمی قريب به  می و گله هستند  

اطمينان  آنها اين مضمون گفت، شما هيچ نگران نباشيد و صد در صد به 

بدهيد که مجلس در جلسه يکشنبه خود، شرايط را تصويب خواهد کرد و  

و  شما به قرا  هيچ جای نگرانی نيست و نمايندگان در اختيار ما هستند و 

مدارهای خود عمل کنيد. وپس از اين مکالمه کوتاه آقای هاشمی به 

از اين مکالمه  جلسه بازگشت و ماها به هم نگاهی کرديم و خنديديم و من 

گذاشته شده است و ها  کوتاه استنباط کردم که قرار و مدارها با آمريکايی 

کارتر در  اند تا اوالً جلسه قبلی مجلس را بطور عمد از اکثريت انداخته 

وقتی در جلسه روز يکشنبه  مقابل رقيبش فرصت را از دست بدهد و ثانياً 

مانده است، شرايط آزادی  که فقط دو روز به انتخابات  59آبان  22

تصويب شود، ديگر کار از کار گذشته است و زمان از دست ها  گروگان 

های  خواسته است. و اينها نيز به  کارتر برای استفاده انتخاباتی بيرون آمده 

  .اند هخود رسيد
 

  ها تصويب شرايط آزادی گروگان

لسه در يک ج 59آبان  22مجلس شورای اسالمی در تاريخ يکشنبه 

ها ه رسيدگی به مسئله آزادی گروگانکميسيون ويژای  ماده 4علنی طرح 

قبل از اين که چهار ماده تصويبی مجلس    4را با اکثريت آراء تصويب کرد. 

رشت که  نماينده  آورده شود، قسمت هايی از سخنان آقای محمد خزائی 

ر جامعه چند د»شود :  می دارد در زير آورده می پرده از بعضی از مسائل بر

را ها  مسئله گروگان اينقدر  مسئله مطرح است. اول اينکه چرا مجلس 

گويم  می لفت داد تا رسيد به دو روز مانده به انتخابات کارتر. من  به همه

  5«بود. عادی کار مجلس  که دير شدن مسئله تنها دليلش روال 

اين طور مسئله اينجاست که در دنيا : » کند میآقای خزاعی اضافه   

زانو  را به  که مسئله گروگان گيری حتی انقالبی ترين افراد  اند هوانمود کرد

خسته شدن ايران از  -2در آورده است. تبليغات بر سه محور بوده است: 

آمريکا  که  جلوه دادن اين مطلب که نفی قراردادها يی  -1ها  گروگان

مود شده که ايران اين طور وان -2موظف است در قبال ايران انجام دهد 

  6 «با آمريکا قرارداد بسته است.

جامعه، از آن بو برده و مطرح شده بود، در  آقای خزاعی به آنچه که 

لفت دادن عمدی مجلس در مسئله  -2مقام نفی آنها سخن گفته است. 

  ها  آزادی گروگان 

چشم پوشی و يا نفی تعهداتی که آمريکا موظف به انجام آن بود  -1 

پرداخته  پول آنها را  ه آزاد کردن لوازم نظامی و يدکی که ايران قبالً)بويژ

  (  بود

)يعنی وارد معامله شدن با دسته ها  بستن قراداد با آمريکايی -2 

ريگان  است که با دسته ای  ريگان( که مطلب اولی و دومی به خاطر معامله
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نيز به خاطر ها  انجام پذيرفته است و سومی يعنی خسته شدن از گروگان 

ترس برون  رو شدن معامله با جمهوريخواهان و ريگانيان است که از 

افتادنش از پرده دستپاچه شده و آنچه را که به آنان تحميل و ديکته  

در جای خود  کردند امضاء و به اجرا گذاشته شد. هر کدام از اين موارد، 

  دازيم .می پرها  به شرايط آزادی گروگان بحث خواهد شد و فعالً 
 

  ها شرايط آزادی گروگان

چهار شرط ها  کميسيون ويژه رسيدگی به مسئله آزادی گروگان

ارائه شده آقای خمينی را که به صورت زير تصويب کرده بود توسط مخبر 

مجلس قرائت  59آبان  22در جلسه ها  کميسيون آقای موسوی خوئنی  

  2 گرديده و با اکثريت آراء به تصويب مجلس رسيد.

از آنجا که دولت آمريکا در گذشته همواره در امور داخلی ايران  -2» 

گوناگون سياسی و نظامی کرده است لذا بايد تعهد دهد و های  دخالت

تضمين نمايد که از اين پس هيچگونه دخالت مستقيم و غير مستقيم   

  سياسی و نظامی در امور جمهوری اسالمی ايران ننمايد.

ايران و در اختيار قرار دادن اين های  مام سرمايهآزاد گذاشتن ت -1 

مؤسسات  ايران چه در آمريکا و يا های  و کليه اموال و دارائیها  سرمايه

متعلق به دولت و يا اتباع آمريکا در ساير کشورها به نحوی که دولت  

آن استفاده  جمهوری اسالمی ايران بتواند به هر کيفيتی که بخواهد از 

ريئس جمهوری آمريکا و دستورات پس  2258آبان  12 دستور کند و 

گردد و بازگشت  ازآن مبنی بر انسداد دارائيهای ايران کان لم يکن اعالم 

آبان در مورد کليه روابط مالی فی مابين و رفع  12شرايط عادی قبل از  به 

انجام شده و انجام کليه  های  اثرات ناشی از اين دستوراز قبيل تهاجم

الزم حقوقی و اداری از طرف رئيس جمهوری آمريکا جهت ابطال  اقدامات 

تضمين  دادسراها و دادگاههای آمريکا و  و الغاء و احکام صادره از طرف  

در قبال هر گونه اقدام ها  امنيت و تحرک و انتقال دقيق اين دارائی

  آمريکايی و غير آمريکايی در کشور آمريکا. اشخاص حقيقی و حقوقی 

و ابطال کليه تصميمات و اقدامات اقتصادی و مالی عليه  لغو -2 

جمهوری اسالمی ايران و انجام کليه اقدامات اداری و حقوقی الزم جهت 

های  ابطال تمامی ادعاهای دولت آمريکا و مؤسسات و شرکت لغو و  

اقدامات  آمريکايی عليه ايران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کليه 

ی الزم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی يا جزايی و حقوق اداری و 

غير رسمی دولت  مالی جديد از طرف اشخاص حقيقی و حقوقی رسمی و 

آمريکايی و چنانچه هر گونه ادعايی های  و يا مؤسسات و يا شرکت آمريکا 

و  در رابطه با انقالب ايران ها  دادگاه عليه ايران و اتباع ايرانی در هر يک از 

مرکز توطئه آمريکا و دستگير شدگان در آن مطرح شود. و رأی  تصرف

ضامن  ايرانی صادر شود دولت آمريکا متعهد و  عليه ملت ايران يا افراد 

  است که غرامت و خسارت ناشی از آن را بپردازد.
باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسميت شناختن آن و نافذ  -4 

عمال حاکميت خود مبنی بر مصادره اموال دانستن اقدام دولت ايران در ا
معدوم و وابستگان نزديک وی که طبق قوانين ايران اموالشان متعلق  شاه  

بر  به ملت ايران است و صدور حکم ريئس جمهوری آمريکا مبنی 
و توقيف اين اموال و به عمل آوردن کليه اقدامات اداری و  شناسايی 

   1 «موال و دارائيها به ايران.حقوقی الزم برای انتقال کليه اين ا
بر اساس پيشنهاد دولت جمهوری اسالمی ايران در برابر انجام کليه  

گروگان آمريکايی را آزاد  51شرايط فوق توسط دولت آمريکا تمامی 
خواهند ساخت و در صورتی که انجام بعضی از شرايط فوق نياز به زمان   
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در  ز طرف دولت آمريکا بيشتری داشته باشد با قبول کليه شرايط ا
برابرانجام هر شرط تعدادی مجرمين به تشخيص دولت جمهوری اسالمی  

  ايران آزاد خواهند شد.

دولت موظف است پيشهاد مذکور را برای اعالم به دولت آمريکا و 

اجرای آن به دو زبان فارسی و انگليسی تهيه کنند که در موقع اختالف، 

  فارسی خواهد بود. اصل نسخه  

دولت جمهوری اسالمی ايران موظف است پيشنهاد فوق را پس از 

تصويب مجلس شورای اسالمی با توجه به استقالل اسالمی و سياست 

شرقی و نه غربی تنظيم و به مرحله اجراء در آورد و در صورتی که  کلی نه  

دستگاه  دولت آمريکا با تمام يا بخشی شرايط مذکور را تسليم نگردد. 

ر حسب وظيفه مقرره خود به انجام وظايف و کيفر مجرمين ب قضايی 

   2 «خواهد پرداخت.

بحث در باره اين موضوع که آيا دولت طبق چهار شرط تصويبی 

  ها  را آزاد کرده و زير بار چه نوع قراردادی با آمريکايی ها  مجلس گروگان

 است و آيا مجلس که اين شروط را تصويب و به دولت جهت اجرا رفته 

جای خود به  گذريم و در  می ابالغ کرده ، تا چه حد خود پايبند آن بوده در

پردازم که  می به تشريح و توضيح نکاتی آن باز خواهم گشت و فعالً 

زد و بند با  مستقيم و يا غير مستقيم يا با ايماء و اشاره، به نوعی از 

  دارد.  می جمهوری خواهان و ريگانيان پرده بر 
 

  لس و ريگانيان دولت ، مج
به رهبری و هدايت  نکاتی که از نوعی زد و بند مجلس و دولت متفقاً

بقرار زير  دارد  می روحانيت حاکم با جمهوری خواهان و ريگانيان پرده بر 

 است:

مهمترين نکته اين که مجلس رسيدگی به مسئله گروگانها و به  -2 

تصميم  ی، دولت مجلس عمدهای  تعلل»قول مرحوم مهندس بازرگان با 

اين مسئله در جامعه آن روز به حد شياع     4 «گيری را به عقب انداخت. 

روز  تا دو ها  گروگان مطرح شده بود که چرا مجلس در رسيدگی به مسئله 

مانده به انتخابات رياست جمهوری آمريکا برای از دست نرفتن فرصت 

برای  ی کردند که سعها  بعضی مسئله را لفت داده است و به همين علت 

  تعلل عمدی خود توجيه شرعی و قانونی بسازند.

حزب جمهوری اسالمی و  آقای دکتر باهنر عضو موسس -2/2 

ها  نماينده مجلس شورای اسالمی پس از قرارداد الجزاير و آزادی گروگان

خيلی هم دير شده بود. ها  مسئله عودت گروگان »  گفت: 59بهمن ماه  در  

طول  رنوشت اين جاسوسان مجلس به اين معنی نبود که به س و واگذاری 

   5 «بيانجامد.

در جامعه »آقای محمد خزائی نماينده رشت در مجلس گفت:  -1/2 

ها  چند مسئله مطرح است. اول اين که چرا مجلس اينقدر مسئله گروگان

ويم گ می داد تا رسيد به دو روز مانده به انتخابات کارتر. من به همه را لفت  

    6 «که دير شدن مسئله تنها روال عادی کار مجلس بود.

آقای رجايی نخست وزير پس از بازگشت از نيويورک به تهران  -2/2 

شورای  مجلس »  اظهار داشت. ها  در مورد آزادی گروگان 59مهرماه  19در 

روال طبيعی خود را طی ها  اسالمی برای رسيدگی و اعالم شرايط گروگان

اگر آزاد نشوند  شوند کارتر و  به اين مسئله که مثال اگر آنها آزاد و  کند می
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   2 «شود کاری نخواهند داشت. می ريگان در انتخابات پيروز
 را که زيرای  آيا ملت ايران و جهان حرف شما را باور کنند يا کاسه

در زمانی که جيمی کارتردر مقابل رقيب انتخاباتی  نيم کاسه است؟ دقيقاً
آمريکا لوازم نظامی که ها  آبان گفت به محض آزادی گروگان 6   رخود د 

گفته بود که  و     1دارد می سفارش داده بود را به اين کشور ارسال ايران قبالً
آبان،  8و مجلس که قرار بود پنجشنبه    2پذيرد می چهار شرط ايران را 

شرايط  مسئله در شرايط را تصويب کند آن را به دليل مفيد ندانستن 
تا فرصت از دست کارتر به نفع ريگان بدر آيد.    4از اکثريت انداختند فعلی 

 آيا باز هم روال عادی مجلس بود ؟

آقای هاشمی رفسنجانی در مورد عدم تشکيل جلسه مجلس گفت 

زيادی داشتيم، آمريکا و های  ما در جلسه غير علنی در اين مورد بحث»

ی در اين جنگ افروزی و تحريکات دوستان و همکارانش به حد ساير  

خصوص  منطقه دست داشتند و دارند که نمايندگان ما حاضر به بحث در 

کنم که با توجه به  می من فکر»وی همچنين افزود:    5 «نيستند.ها  گروگان 

بگيرد البته مسئله  ساله آمريکا در ايران دل ما نتواند آرام  22جنايات 

ايران و عراق دارد و نه مربوط به انتخابات در نه ربطی به جنگ ها  گروگان 

بوجود  صهيونيسم شرايط را جوری  آمريکا ست. اما جنايات امپرياليسم و 

   6 «را مشکل کرده است.ها  آورده است که بحث کردن در مورد گروگان

چون آمريکا و » کند میوقتی رئيس مجلس آقای هاشمی استدالل 

ی در اين جنگ افروزی و تحريکات ساير دوستان و همکارانش به حد

دست داشته و دارند که نمايندگان ما حاضر به بحث در خصوص  منطقه  

را  و نيز جنايات امپرياليسم و صهيونيسم شرايط « نيستند.ها  گروگان

را مشکل کرده ها  بوجود آورده که بحث کردن در مورد گروگان طوری 

دوستانش دست از  آمريکا و  ،59آبان  22است آيا سه روز ديگر يعنی تا 

و يا امپرياليسم و صهيونيسم  اند هافروزی و تحريکات منطقه کشيد جنگ 

و خوشحال در جلسه  شرايط را طوری تغيير دادند که نمايندگان شاد 

می شوند و بحث هم کرده شرايط پيشنهادی کميسيون ويژه را هم  حاضر 

  کنند ؟ می تصويب

به جنگ ربط ها  ، نه تنها مسئله گروگانعالوه بر آن کيست که نداند

روزی  دارد بلکه اگر گروگان گيری را بوجود نمی آوردند و يا پس از چند 

کردند، صدام چنين جراتی به خودش نمی داد که به ايران  می آن را حل 

    کرد. حمله کند او با استفاده از چراغ سبز آمريکا به ايران حمله 
قای هاشمی رفسنجانی ريئس مجلس و آقای رجايی نخست وزير، آ

آقای خزائی هرگز به اين سئوال جواب ندادند که چه چيزی عوض شده 
در شرايط فعلی مفيد نيست که مجلس  59آبان  8در پنجشنبه  است که  

حاال  شرايط را تصويب کند، اما سه روز بعد  شرايط عوض شده است و 
يندگان در جلسه تصويب آن مفيد تشخيص داده شده و نما طرح و 

 ؟اند هحاضرشد
تنها چيزی که بر اثر تاخير اين سه روز از تصويب شرايط آزادی 

آن به  شود، گرفتن فرصت انتخاباتی از کارتر و دادن  می عوضها  گروگان
شود  می ريگان است. و به همين علت است که به عناوين مختلف کوشش 

  ندارد. آمريکا  انتخابات ربطی به ها  که به جامعه بگويند مسئله گروگان
نکته بس حائز اهميت ديگر اين که آقای هاشمی رفسنجانی در 
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در مورد کار مجلس و  59شهريور  15مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود در 

فعال همين مسئله »گويد:  می لوايحی که در دستور کار مجلس قرار دارد،  

   2 «ست.ها  گروگان

نيز از لوايحی است که چند روز شهری های  اليحه مسکن و زمين» 

بحث  در جلسه فردا  کند میوی اضافه    8«رفته است.ها  پيش به کميسيون

 شود، فردا کيفيت حرکت را مشخص می باره گروگانها شروع در 

   9«کنيم. می

مجلسی که به تصريح آقای هاشمی رفسنجانی مهمترين  اليحه 

و روز بعد هم کيفيت  همين مسئله گروگان هاست دستور کارش، فعالً

 6 -5تا  59شهريور  15کنند، آيا از تاريخ  می وچگونگی آن را مشخص  

اگر  آبان، مدت چهل روز نمی توانست به اين مسئله رسيدگی کند و 

وجود نمی داشت، آيا باز هم امکان تصويب شرايط ای  مسئله پشت پرده 

، ندکرده بود  ص که ولی فقيه خودشان اصول آن را مشخها  آزادی گروگان

 نبود؟

به نظر من مسئله روشن است که به علت وجود مسائل پشت پرده 

در  بود که در تصويب شرايط آزادی گروگان ها، تعلل عمدی ورزيده شد و 

( که مجلس شرايط را تصويب کرد. آقای 2982نوامبر 1آبان ماه )22تاريخ  

اين  ( 2982  وامبر ن2) 59آبان  21بهزاد نبوی اعالم کرد که: در تاريخ 

مصوبه توسط دولت ايران به فارسی و انگليسی به سفير الجزاير در 

درست     22بگيرد. واشنگتن تسليم شد تا در اختيار دولت آمريکا قرار 

  زمانی که کارتر انتخابات را باخته و ريگان پيروز شده بود. 

هم آقای نخست وزير رجايی و آقای محمد خزائی و هم رئيس 

س آقای هاشمی رفسنجانی و ساير وکاليی که در به تاخير انداختن مجل

و تصويب شرايط آزادی آنها نقش داشتند، خود به ها  گروگان مسئله  حل 

و بابت  اند هدانند که هم به خود و هم به ملت خود دورغ گفت می خوبی

عظيمی که از اين طريق به ملت وارد شده به آنها خيانت  خسارت  

  .اند هکرد
 

  ماهيت ريگان و جمهوريخواهان  

ماهيت جمهوری خواهان، ريگان و ريگانيان چيزی نبود که بر کسی 

و ها  کردند که دموکرات می پوشيده باشد. طرف هايی هم که وانمود

دانستند که چنين چيزی  می يکی هستند، جمهوری خواهان ماهيتاً  

ريکا نماينده دو و جمهوری خواهان در آمها  واقعيت ندارد. دموکرات

هستند که دربعضی ازمسائل سياست واحدی دارند و در خيلی از  جريان  

  آنها هم سياستشان و هم  روششان  مختلف است.

به همين علت وقتی از آقای رجايی سئوال شد که آيا با انتخاب 

تواند در جنگ تحميلی عراق با ايران تاثير بگذارد، جواب داد.  می ريگان

فرقی چندان بين رؤسای جمهور آمريکا نمی دانم معتقد  من چون »  

هستم در اين جنگ تاثيری ندارد. اما زندگانی گذشته ريگان او را 

دهد، بهمين جهت ممکن است ريئس  می کارتر نشان ماجراجوتر از  

ريگان  جمهور جديد آمريکا حمايت بيشتری از صدام کافر نمايد. انتخاب 

ريکا ممکن است واقعه مهمی باشد. اما برای ما جمهور آم به عنوان ريئس 

   22 «که کشور مستقل هستيم هيچ تفاوتی ندارد.

عليه حکومت ملی  2221مرداد سيا در سال  18کودتای ننگين 
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های  دکتر محمد مصدق بدست جمهوری خواهان بوقوع پيوست. خيانت

ان کشتار وحشتناک آنها در ويتنام به وسيله جمهوری خواه آمريکا و  

سازماندهی شد و جمهوری خواهان دوستان صميمی شاه بودند و محکم 

ايستاده و ژاندارمی منطقه را به او سپرده و پياده کردن نيرو  پشت سر او  

عملی  در ظفار و فرستادن نيرو به ويتنام با بودجه ايران را بدست وی 

تر بودند که و کارها  که بنگريم دموکراتای  هر ديد و زاويه ساختند ولی با 

که فضای باز سياسی  با حربه حقوق بشر و فشار بر شاه وی را وادار کردند 

همين »کند و به قول آقای منتظری که به آقای خمينی گفته بود   ايجاد 

و حداقل انقالب سريعتر و  ايجاد زمينه باعث شد که نيروها فعاليت کنند  

بر اين به آقای خمينی گفته  عالوه    2 «خونريزی کمتر به نتيجه برسد. با 

زمان  را حل کنيم، اگر در ها  گروگان باالخره ما يک روزی بايد قضيه »بود: 

کارتر و با ابتکار خودمان اين کار حل شود خيلی بهتر است. باالخره 

آقای  و     1«د...از جمهوری خواهان هستن در آمريکا بهتر ها  دموکرات

گوئيد ما خبر  می که شماها  غيب از اين»گويند:  می خمينی به وی

مرداد   12قطب زاده وزير امورخارجه در تاريخ  آقای صادق    2«.نداريم

حزب »مفصل به مجلس به آنها هشدار داده بود که ای  طی نامه 2259

می  برای موفقيت در مبارزه انتخاباتی دور آينده سخت  جمهوری خواه 

   4«انتخابات آمريکا موکول شود. به بعد ازها  کوشد که حل مسئله گروگان

عمل  است جمهوری خواهان ما در جهت خو»چنين صورتی  و در 

گويند بگذاريد  می ها  شنويم که بعضی می جالب اين که»و    5.«ايم کرده

است که  ای  چند ماه ديگر حل شود و اين همان نغمهها  مسئله گروگان 

شود   می وی يادآور   6«جمهوری خواهان آمريکا را خوش آيند است.

و برای  فراموش نکنيم که هدف اصلی ما تأمين منافع اساسی ما است :»

موقعيت  اگر به دنبال موقعيتی مناسب هستيم اين ها  حل مسئله گروگان

   2 «فقط در يک ماه اينده وجود دارد.

اينجانب محمد جعفری به عنوان مدير مسئول روزنامه انقالب 

دانم که نامه آقای قطب زاده که برای  می ه را الزماسالمی تذکر اين نکت

وسيله آقای هاشمی رفسنجانی  نوشته شده بود، به  نمايندگان مجلس 

سانسور و مانع قرائت آن در مجلس گرديد و لذا آقای قطب زاده نامه را 

در  59 شهريور 11و  12داد و ما در اختيار روزنامه قرار  شهريور در  28در 

  .منتشر کرديم آن را برای اطالع عموم  252و  252های  شماره

پيوسته کارتر را به خاطر »انتخاباتی خود های  ريگان در سخنرانی

   8«سياست غلطی که داشته مسئول گروگان گيری معرفی کرده است.

بين الملل  آدم ربا و کسانيکه قوانين»وحشی     9«بربر و باجگير»ايرانيان را    

جمهور کوبا با   فيدل کاسترو، ريئس  .ناميده بود      22«ندرا به کلی نقض کرد

وجودی که آمريکا چندين بار در کوبا دست به کودتا زده و عالوه بر 

اخته اند همحاصره اقتصادی به طور مدام در مرزهايش آشوب و بلوا به را

، سی و سه نفر  کارتر است، معهذا به دليل متفاوت بودن ماهيت ريگان و 

ی را که در کوبا به جرم هواپيما ربايی، قاچاق مواد مخدر، نقش آمريکاي
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از حمايت ای  به عنوان نشانه کشور زندانی بودند،  مقررات مهاجرت در اين 

رياست جمهوری آمريکا آزاد کشورش از انتخاب مجدد کارتر در انتخابات 

 اوايل سال جاری به مک هنری سفير آمريکا در کاسترو همچنين     22کرد.

سازمان ملل گفته بود که وی اقدامی عليه انتخاب مجدد کارتر انجام نمی 

   21 دهد. 

آقايان هاشمی رفسنجانی، رجايی، بهشتی، بهزاد نبوی و آن دسته 

گفتند برای ما بين ريگان و کارتر فرقی نيست با  می از مجلسيان که

ه به خود و دانستند ک می قرارو مداری که با ريگان گذاشته بودند آگاهی و  

ها  الجزايری گويند و بدينسان زيربار امضاء قرارداد  می به ملت ايران دروغ

برايشان حاضر و آماده کرده بودند رفتند و به قول مرحوم مهندس  که 

شکسته و دست پاچه  سرانجام بيانيه يا موافقتنامه سر و دست »بازرگان: 

را تحويل ها  ودند، گروگانکه واسط بين ايران و آمريکا شده بها  الجزايری 

   22 «دادند.
 

  نکات ديگر دال بر زد و بند با ريگان  

بعد از توضيح در ماهيت جمهوری خواهان و ريگانيان، زمان آن 

است که به عالئمی که نشان دهنده زد و بند آقايان بهشتی، هاشمی 

و با همراهی آقای خمينی و به دست دولت رجائی با دار و  رفسنجانی  

اولين بار  آمد کارتر برای  سته ريگان است پرداخته شود. همچنانکه قبالًد

روز به انتخابات رياست جمهوری آمريکا  22، در حالی که 59  در سوم آبان 

پرده ها  برای آزادی گروگان ريگان « طرحهای مخفی»باقی مانده است، از 

يتنام که مخفی نيکسون در جنگ وهای  برداشته است و آن را نظير طرح 

  دانسته است . هنوز کسی از آنها خبر ندارد، 

و کارشناسان مسائل سياسی ها  در تاريخ سوم آبان خبرگزاری

سنجش افکار همه براين نظر بودند که در صورت های  آمريکا و سازمان

قبل از انتخابات رياست جمهوری، انتخاب مجدد کارتر ها  گروگان آزادی  

ها مطمئن  اين که کارتر از آزادی فوری گروگان تضمين است. اما نظر به 

نيست وعده زيادی به مردم نمی دهد، زيرا در صورت عدم آزادی آنها،  

   24گردد.  می بدبينی مردم نسبت به وی افزوده

طبق گزارش يونايتد پرس از واشنگتن کارتر در يک نطق انتخاباتی  

جمهوری  گفت  جمهوری خواهان را به مزخرف گويی متهم کرد. کارتر

)يعنی مزخرف « گود اسبی»خواهان عادت دارند درست قبل از انتخابات 

ريگان را « مخفی طرحهای »گويی کردن( پخش کنند. کارتر همچنين 

نيکسون طی جنگ ويتنام در  مخفی های  به طرحها  برای آزادی گروگان

 مطلع نشدهها  از اين طرح تشبيه کرد و گفت هنوز هم کسی  2968سال 

مخفی ريگان برای آزادی های  و چه نيک کارتر گفته که طرح   25است.

 .که درست از آب در آمد نخواهد شد ها را نيز کسی از آنها مطلع  گروگان 

تحت عنوان يک ربع قرن از ای  در مقاله 1226ژانويه  12روبرت پاری در 

يان پرده آمريکا از سازش پنهانی ريگان با ايران روز امپراطوری جديد  زاد 

  نويسد: می دارد و می بر

« همزمانی»آنچه امروز از بحران گروگان گيری دانسته شده است » 

به  سوگند ريگان به عنوان رئيس جمهور آمريکا و آزادی گروگان ها، نه 
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خاطر ترس بنيادگراهای ايران از رئيس جمهور آمريکا که ممکن است  

خاص پنهانی  به خاطر روابط  تهران را مورد حمله اتمی قرار دهد، بلکه

جمهوری  .ايجاد شده و معامله بين جمهوری خواهان و ايرانيان است 

بردند و بنيادگراهای  را به عنوان حربه سياسی به کار ها  خواهان گروگان

مختلفی که برايشان ايجاد دردسر های  ايرانی اسلحه پنهانی با پرداخت 

  نکند، دريافت کردند.

ن معامله همچنان  يک سر دولتی است و اين به داستان کامل اي

 در خاطر دستوری است که جرج بوش درروز اولين رياست جمهوری خود 

امضاء و انتشار آن را ممنوع اعالم کرده است. جمهوريخواهان ، 1222  سال 

با  2982  در سال  در جريان مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری خود 

ارکرده و با يکديگر توافق کردند که بعد از آزادی مالهای ايران ارتباط برقر

    2 «سرازير خواهد کرد. اسلحه به آنها  طبق قرار، در خفا آمريکا ها  گروگان

  و چنين نيز شد. 

انجام های  ريگان برای مبری کردن خود از روابط پنهانی و توافق

ب به شده با ايران، در اولين روز مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از انتخا

کارتر هنوز »بر اين مطلب تاکيد کرد ها  رياست جمهوری، در مورد گروگان  

کند . و از  می  دنبال ها  هم تمامی مذاکرات را در مورد سرنوشت گروگان

درخواست کرد که بدانند تنها فرد مذاکره کننده خود ها  تمامی دولت

تا آنجا که ها  انگروگ  در مورد آزادی »ريگان همچنين گفت:    1«کارتر است.

دولت کارتر مداخله « ظريف جاری»بتواند خواهد کوشيد، اما در مذاکرات 

بگيريم که هنوز دولت فعلی بر  ناديده  و اين واقعيت را نمی توانيم  کند مین

   2«سر کار است.

می خواهد که بدانند که ها  و از تمامی دولت کند میچرا کارتر تاکيد 

ارتر است. دليل آن روشن است برای اين که فرد مذاکره کننده خود ک

های  طرح»ها  اعالم کرده بود که ريگان در مورد آزادی گروگان قبالً کارتر  

و  داشته است.   2968نيکسون در جنگ ويتنام در های  نظير طرح« مخفی

مخفی خود با ايران موجب های  ريگان برای رد اين اتهام که در اثر طرح

عنوان  اين سخنان را  ت و شکست کارتر شده است پيروزيش در انتخابا

  کرده است.

ملت ايران  59در دی ماه ها  ريگان در رابطه با مسئله گروگان مجدداً

رهايی  آمريکا به ايران برای  کند میخيال ن»خواند و گفت « وحشی»را 

ها  برای حل گروگانای  بدهد وقتی از او پرسيدند نقشه« باج»ها  گروگان 

که هيئت  باز در حالی     4 .«من در اين مورد چيزی نمی گويم »فت : داری گ

آمريکايی های  با مقام 59دی ماه  8الجزايری در واشنگتن در تاريخ 

خبرنگاران  جديد آمريکا به  کردند رونالد ريگان ريئس جمهور  می مذاکره

ايران موافقت نخواهم کرد. زيرا به های  من هرگز با درخواست»گفت: 

به  اند هربوده شد « وحشيان»توسط  مان من نبايد برای آزادی مردمی که گ

با  59وی قبل از اين هم در تاريخ دوم دی ماه    5پرداخت باج اقدام کرد.

قبيل آدم ربايی به  کرد و نسبت هايی از  شديدترين لحن به ايران حمله 

« افراد معصوم»ايرانيان داد و افزود آنها با گرفتن و نگاهداری اين قبيل 

   6 .«اند هنقض کرد قوانين بين المللی را بکلی  آنهم با چنين مدت مديدی 

سخت و تند و تيز ريگان به ايران در رابطه با مسئله های  حمله

به ملت آمريکا و ديگران بگويد  -2گروگان گيری و حل آن دو جنبه دارد:
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زنم و از  می انمانند سلف خود نيستم و مشت محکم به دهان ايراني من  

رياست  اين بابت خود را از اتهام توافقی که با ايرانيان داشته که موجب 

  جمهوری اش شده است بپااليد. 

در ايران غير مستقيم ترسی در افکار عمومی ايجاد کند که اگر  -1 

را  ها  در اين فرصت کوتاه باقيمانده رياست جمهوری کارتر مسئله گروگان

کارشان با من و قدرت نظامی آمريکا خواهد بود تا در اثر وی حل نکنند  با 

دهد. کمی  ترس ايجاد شده دولت ايران با کارتر بتواند تن به سازش  جوّ

  بعد به توضيح اين نکته از زبان آقای بهزاد نبوی باز خواهم گشت. 

ريگان که از محتوای قرارداد الجزاير و توافق دولت ايران با آن آگاه 

 کارتر  توانم بگويم که  می»اظهار داشت:  59ديماه  29ر تاريخ شده است د

کوشد افتخار را برای کشور ما حفظ کند و  می برای رسيدن به توافقی

هر توافقی که  »  وی اضافه کرد    2«باز نمايد.ها  راهی برای رهايی گروگان

اين  بتوانم آن را اجرا کنم قابل قبول است ليکن نبايد انتظار داشت که در

گويد، زير بار  می ريگان آشکارا   8«مورد يک چک سفيد امضاء کنم.

رود و کارتر نيز چنين  می توافقی که افتخار را برای کشورش حفظ کند

به زودی آزاد ها  گويد گروگان  می تلويحاً مسيری را پيش برده است و 

يه حل ژانو 12تا ها  خواهند شد. ريگان در مورد اين که اگر مسئله گروگان

موضع ديگری اتخاذ ها  مسئله گروگان است او در مورد  نشود آيا ممکن 

   9 «همه ما قدری خوشبين هستيم.»اما « بله همين طور است»کند گفت: 

دهد. وی در  می در اين رابطه آقای رجايی سرنخ را ناخودآگاه لو

به   تا آنجا که»گفت:  59ديماه  11گفتگويی با بخش عربی راديو در تاريخ 

در حال پيشرفت است و به فرض ها  مسئله گروگان اند همن گزارش داد 

اصلی ما  اين که در فاصله زمانی نزديکی به آمريکا پس داده شوند، خط 

خيزد رها  می که مبارزه با امپرياليسم است و از متن مکتب اسالم بر 

ب نشينی ما عق نخواهد شد و تا زمانی که آمريکا به تجاوز خود ادامه دهد 

   22 «نخواهيم کرد. 

اگر اين حرف از روی عقيده باشد و نه پوشاندن حقيقت به قصد 

مخالف تمام  کسب قدرت، آيا بدون گروگان گيری کارکنان سفارت که 

قوانين بين المللی و کنواسيون ژنو است که شما نيز آن را امضاء کرده ايد  

شما  قبول  که مورد  حتی آنها -و تا به حال هيچ عملی از هيچ دولتی

با آمريکا و امپرياليسم مبارزه کرد و در  شد نمیبی سابقه است،  -هستند

عمدی در   ثانی آيا مبارزه با حرف است و يا عمل ؟ شما در عمل با تعلل 

و با قبول قرارداد الجزاير ميلياردها دالر پول ملت را ها  کار آزادی گروگان

 مبارزه با امپرياليسم  يد و باز هم دم از سرازير کردها  به جيب آمريکايی

شما برای قبضه کردن قدرت با ريگان و جمهوری خواهان وارد  .زنيد می

اعالم کرد به محض آزادی  صراحت  معامله شديد و حتی وقتی کارتر به 

خريداری کرده و  گروگان ها، اسلحه و لوازم يدکی نظامی که ايران قبالً

را آزاد نکرديد و برای ها  دارد، آن  می است ارسال پول آن را پرداخت کرده 

کشوری که در حال جنگ بود و ادوات نظامی برايش از نان شب واجب تر 

امپرياليسم بخشيديد و باز هم دم از مبارزه با  صرفنظر کرديد و به  بود 

زنيد اين نوع مبارزه از  می خيزد می امپرياليسم که از متن مکتب اسالم بر

خيزد  می قدرتمدار براسالمِ   بلکه از متن مکتبِ برنمی خيزد،  متن مکتب 

  .و حفظ منافع ملی وحقوق آحاد ملت و نه اسالم آزادی بخش

من نمی دانم که اگر شما معتقد به قيامت و روز جزا باشيد، چگونه 

 پاسخ اين گونه اعمال ظالمانه و رياکارانه خود را خواهيد داد؟
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 نبوینقد بيانيه الجزاير و 

سال، در 21آقای بهزاد نبوی عاقد و امضاء کننده بيانيه الجزايربعد از 

مجله سياست  4که در نقد بيانيه الجزاير در شماره ای  پاسخ به مقاله

خارجی با صاحب امتيازی وزيرامور خارجه وقت آقای علی اکبرواليتی،   

 کند می تالش   از مسائل پرده برمی دارد وای  انتشار پيداکرده است، از پاره

که آن را سند افتخاری برای خود تلقی کند. وی در توجيه اجراء و امضاء 

  گويد: بيانيه می

دولت شهيد رجائی و حقير به رغم ميل باطنی خود، پای در اين »...  

نشويم،  دانستيم که اگر ما داوطلب چنين کاری  می ورطه هولناک نهاده و

باقی مانده حتی خطرات احتمالی  ممکن است ماجرا به صورت الينحل 

که  ام  رسيده بعدی انقالب و کشور را تهديد کند. امروز بنده به اين نتيجه 

 ،شد نمیاگر ماجرای گروگان گيری در زمان رياست جمهوری کارتر حل 

، در کند می امروز با عراق  هيچ بعيد نبود که آمريکا همان برخوردی را که 

باجمهوری اسالمی بکند. افکار عمومی  زمان رياست جمهوری ريگان

و ها  ابرقدرت پيروی از مواضع  در سطح بين المللی )به ها  غالب دولت

بزرگ( برای انجام چنين اقداماتی به مراتب آماده تر از شرايط های  قدرت

اين بيان آقای نبوی به  برای صاف و زالل کردن      2«اقدام عليه عراق بود.

  پردازم: می توضيح نکات زير

 اگر به واقع شما و آقای رجائی آگاهانه به ورطه هولناکی پا -2 

گذاشتيد و نه در پی قرار و مدار پنهانی با ريگانيان و ترس از برمال  می

که اگر داوطلب چنين کاری نشويد ممکن است  دانستيد  می شدن آن و 

انقالب  ماجرا به صورت الينحل باقی مانده و حتی خطرات احتمالی بعدی 

کند معنايش اين است که وقتی ماجرا را در دوران  و کشور را تهديد 

برسر کار  باقيمانده رياست جمهوری کارتر حل کنيد، با آمدن ريگان 

. اگر چنين است و شما کند میهالکت نجات پيدا  انقالب و کشور از ورطه 

ود بود و با وج تا اين حد آينده نگر هستيد، پس چرا تا فرصت باقی 

جمهور، آقايان منتظری، قطب زاده، مهندس  هشدارهای مکرر رئيس 

نکرديد؟ که در  سحابی، دکتر سحابی و ديگران مسئله را به موقع حل 

سبب انتخاب ريگان به رياست ها  گروگان حقيقت آزاد نکردن بموقع 

رسيدن چنين  ، مانع از شد میجمهوری شد. اگر به موقع مسئله حل 

به  - همه از وی هراس داشتيد که به زعم خود اين  -« کشی قداره»

  گرديديد. می رياست جمهوری

که اگر ماجرای گروگان گيری »و اگر باز هم ترس اين را داشتيد  -1 

آمريکا  ، هيچ بعيد نبود که  شد نمیدر زمان رياست جمهوری کارتر حل 

ان با ، در زمامداری ريگکند میهمان برخوردی را که امروز با عراق  

   1 «جمهوری اسالمی بکند.

گفتيد : کارتر و  می عليرغم اين که برای اغفال ملت ايران پس اوالً

يکی  کنيد که کارتر و ريگان  می اعتراف    2.کند میريگان برای ما فرق ن

نيستند و ريگان آدم خطرناک و قداره کشی است و کارتر حداقل ماليمتر  

کرد، تا  آيا باز هم عقل سليم حکم نمی  با چنين اعتقادی است. و ثانياً

را آزاد کرد و جهان را از شر فردی بنيادگرا و ها  فرصت از دست نرفته آن 

 راهی نيز به همان  قداره کشی نظير ريگان و بوش رهايی بخشيد و شما 

  رفتيد که فيدل کاسترو ريئس جمهور کوبا رفت. می

وی کارآمدن و اگر حکومت يک کشوری بداند که خطر ر -2 

وجود دارد و اهرم فشاری که به قول خودتان در ای  حکومت جنايت پيشه
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نفر گروگان آمريکايی که از ارزش آن بتدريج کاسته  51»داشتيد:  اختيار  

جهت ای  بهانه شده بود و معلوم نبود که برای ريگان ارزشی مگر به عنوان 

اهرم فشارتان بی  وقتی به زعم خودتان   4«قداره کشی داشته باشند. 

وقت را برای حل  ارزش شده است اال به قصد قداره کشی ريگان، باز کدام 

کرديد تا فرصت از دست برود و  می کرديد؟ آيا صبر می مسئله انتخاب 

را به  به قول شما زمام امور  بنا « قداره کش»کارتر شکست بخورد و همان 

کرديد و  می وقع آن را حلدست بگيرد، يا اين که تا فرصت باقی بود به م

و وطن  يک حکومت مردمی و ملی  .قطعاً  يد شد می مانع انتخاب شدن وی 

کرد و خود و کشور و جهان را از روی کار  می خواه زمان دوم را انتخاب

  آسود . می ماجراجويی آمدن چنين 

روی اين حساب بايد اذعان کنيد که شما و کسانيکه شما به خواست 

کرديد، بايد يا ديوانه باشند و يا در غير اين صورت بايد  می آنها عمل

فشاری که آمريکا در های  ديگری در کار باشد. و شما خود از اهرم مسئله  

  گوئيد:  می بريد و از جمله می اختيار داشته هفت تای آن را نام

در شکست کارتر در انتخابات و روی کار آمدن قريب الوقوع ريگان » 

به  حاضر  با اين طرز فکر  باجگير و وحشی خوانده بود و مسلماً که ايران را

شاه بيت مسئله که از    96«شبيه آنچه که تنظيم شد، نبود.ای  تنظيم بيانيه

شما از کجا  زبان شما در اينجا،  بيرون آمده است و آن اين که با اين بيان، 

 .شود می دانستيد که ريگان به رياست جمهوری انتخاب می به طور قطع 

نمايندگی از آنها مسئله  پس الجرم بايد شما و کسانيکه پشت پرده، به 

کرديد، قطع داشتيد که ريگان انتخاب خواهد شد و  می گروگانها را حل 

آزادی  -بوضوح در گذشته آمد  همچنانکه  -بدين دليل با قرار و قاعده 

انتخابات  ده  بهروز مان 1انداختيد تا اين که  می گروگانها را به تأخير 

روز  آزادی را تصويب کرد و شما يک  شرط  4رياست جمهوری، مجلس 

ابالغ ها  مانده به انتخابات به دولت الجزايراطالع داديد که به آمريکايی 

ديگر کسی به آن توجه نداشت و به همين علت  کنند و اين زمانی بود که 

است جمهوری آمريکا بود که آقای هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات ري 

خواهند گفت که ما ريگان را در آمريکا رئيس جمهور  در آينده »گفت : 

   5 .«کرديم  

، آقای دکتر يزدی را به 8/1/2259آقای خمينی که درتاريخ 

نظر به اين که در جهت تثبيت     کرده بود،   6سرپرستی کيهان منصوب

قدرت را يکی های  هرمگام برمی داشت و متناسب با وضعيت، ا روحانيت  

 2259/ 18/8  داد، در تاريخ  می پس از ديگری در اختيار روحانيون قرار

حکمی آقای سيد محمد خاتمی را به سرپرستی کيهان منصوب  طی 

کسی که اين همه به  و نتوانست اين ارگان را در دست يار ديرينه و    2کرد.

ين علت کيهان را از کنم به ا می خدمت کرده بود تحمل کند. و فکر وی 

مهندس بازرگان وفادار  دست وی بدر آورد که آقای دکتر يزدی به آقای 

مانده و از وی جدا نشده بود و اال آقای خمينی در حکم آقای دکتر يزدی  

اداريتان محرز است، برای  جنابعالی که شايستگی و قدرت »نوشته بود 

   8   «شويد. می ن منصوباين امر حياتی و اصالح امور به سرپرستی کيها 

دی  22در پايان دوره رياست جمهوری کارتر، در   9آقای خاتمی

آقای   سازد که  می آشکار« کارتر رفت»در مقاله کيهان تحت عنوان  2259
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خمينی نقش تعيين کننده بر سرنوشت انتخابات آمريکا و انتخاب شدن 

دانسته   ن و اسالم ريگان داشته است و انتخاب ريگان را نشانه قدرت ايما

  است:

آقای کارتر بايد سراغ کار ديگر برود  »پيش فرمود که ها  امام مدت» 

ترک کرده  کاخ سفيد را «  آن کار ديگر»و اينک کارتر برای پرداختن به 

سپرده است ....واقعيت هر چه باشد اما « ريگان»است  و جای خود را به  

بی  دوران فرمانروايی  ت که ديگر تاريخ اين حقيقت را به ثبت رسانده اس

بر دنيا  به پايان رسيده است وقتی کار بدانجا ها  چون و چرای ابر قدرت

همانند  برخورداری از رهبری بی  کشيده است که ملت مظلومی در سايه 

اسالمی به چنان آگاهی و اقتدار معنوی برسد که بتواند اثری تعيين 

ترين  بگذارد و رئيس جمهور پرنخوت  کننده بر سرنوشت انتخابات آمريکا 

را از عرش استکبار به زير بکشد و وی را « طراز نوين»امپراطوری 

ديگر نقاط  بفرستد. باری مردم ايران و « ديگر کار »سرافکنده به سراغ 

که چهارسال پيش آقای کارتر با قيافه حق به جانب  اند هجهان از ياد نبرد

و انساندوستی  از معصوميت ای  را در هالهمی کرد خود  در حالی که تالش 

پنهان نگاهدارد، فريبکارانه راه خود را سوی کاخ سفيد باز کرد و مدعی 

از حقوق بشر  اساس کار و سياستش را بر اخالق انسانی و دفاع  شد که 

از « کارتر»استوار خواهد کرد و امسال مردم دنيا شاهد بودند که جانشين 

بنيه نظامی امريکا،  ملل مستضعف و وعده تقويت موضع خشونت و تهديد  

يافت. و  حرکت خود را بسوی کاخ سفيد آغاز کرد و باالخره بدان راه 

تحسين انگيز  کارتر اينک رفته است و رفتن او گرچه نشانه پيروزی 

جهانی است اما به  قدرت ايمان و اسالم در روزگار ما بر جبهه کفر و شرک 

   2 «دارند. عه طلب همچنان وجود توسهای  هر حال سياست

 حزب جمهوری اسالمی، دولت، مجلس و آقای خمينی در اينکه

را در زمان  باقيمانده رياست ها  خواستند به هر قيمتی مسئله گروگان می

، اما اين که چرا اند هجمهوری کارتر حل کنند، واقعيتی را بر زبان راند  

  ه خواهيد کرد.خواستند ؟ در زير آن را مطالع می چنين

 

   شد میدر زمان کارتر مسأله بايد حل 

اينها با ريگان و جمهوری خواهان قرار گذاشته بودند که به نحوی در  

را  آنها  را اعالم کنند تا کارتر قادر نشود ها  مجلس شرايط آزادی گروگان

به موقع آزاد کند و در نتيجه در کارزار تبليعاتی قادر به استفاده از آن 

شود. در اين صورت بعد از پيروزی جمهوری خواهان به آنها درجنگ ن

رسانند و وعده داده بودند که نمی گذارند عراق  می يدکی اسلحه و لوازم  

داشت به همين علت آقای  در جنگ عليه ايران پيروز شود. و اين حقيقت 

ا خمينی چندين بار عنوان کرده بود که نمی گذارند عراق پيروز بشود. ام 

بود وقتی وعده داده بودند که  آنچه را که اينان متوجه نشده بودند اين 

 معنايش اين نبود که يعنی ايران پيروز گذارند عراق پيروز بشود، نمی 

ايران و نه عراق هيچکدام در اين  شود بلکه معنايش اين بود که نه  می

که  پيروز نخواهند شد و آنچه که به حقيقت پيوست هم اين بود جنگ 

گرچه آقای خمينی در حال شکست جام زهر را سر   جنگ پيروز نداشت.

 کشيد.

بعد از قرار و مدار با دسته ريگانيان و تعلل عمدی در کار آزادی 

آبان   21از دست رفته بود در تاريخ ها  و زمانی که همه فرصتها  گروگان

را اطالع ها  ( به دولت آمريکا شرايط آزادی گروگان2982نوامبر  2) 59  

  دادند.

اما اينها تمام سعی و کوشش خود را به کار بردند که مسئله 
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  را در زمان کارتر با قبول هر شرايطی حل کنند زيرا:ها  گروگان

وحشت داشتند که اگر کارحل مسئله در زمان کارتر حل نشود و  -2 

در داخل کشور مواجه با مخالفت  کاربه حکومت ريگان بکشد، اوالً

و مخالفت ها، همه چيز از پرده ها  فزون شوند و در اثر باال گرفتن بحثروزا  

  برون افتد و در نتيجه سکه يک پول شوند.

، از نظر داخلی شد می در صورتی که مسئله در زمان کارتر حل  -1 

گرديد و بحث آن در  می يک مسئله تمام شده و خاتمه يافته تلقی

کسانی قصد افشاگری و  د. اگر احياناًکر می مطبوعات و مجلس خاتمه پيدا  

خمينی،  طرح مسئله را داشتند با سوء استفاده از جنگ و حربه آقای 

بريدند و به همين علت آقای خمينی را هم در  می راها  و قلمها  زبان 

به لحاظ خارج  جريان کار قرار داده و موافقتش را نيز جلب کرده بودند. و 

ری خواهان که خود عامل زد و بند با آنها يعنی آمريکا ريگان و جمهو 

  نمی کردند. بودند، طبيعی بود که مسئله را به ضرر خود افشاء 

ريئس جمهور صد در  صدر بنیدانستند که آقای  می اينها چون -2 

صد مخالف حل مسئله بدين صورت است، با وارد کردن مجلس، دولت و 

وحتی در صورتی  شد می آقای خمينی که خود مانع افشای آن  موافقت  

کرد آن را با کمک آقای  می هم که رئيس جمهور قصد افشای آن را

 کردند و شرايط حذفش آماده  می وی تبديل عليه ای  بوسيله خمينی 

  گويد : می . آقای نبویشد می

که به بهترين وجهی از زبان شهيد ها  نه به قصد توجيه بيانيه» 

ايت و قبول و تأييد کليه مقامات رجائی توجيه شده است و مورد رض

   1 «قرار گرفته است. صدر بنیبه استثنای  وقت  ذيربط 

که به همراه آنها تن  به  شد می در نهايت رئيس جمهور مجبور  -4 

داد که در اين صورت چيزی برايش باقی نمی ماند و آنها با  می قرارداد

داختند که بله نظر ان می های قدرتی که در دست داشتند چنان جا اهرم  

کرده  آقای رئيس جمهور اين بوده است و ما هم او را در اين کار حمايت 

کردند که بگويد چون رئيس جمهور  می هم آقای خمينی را وادار ايم و بعد 

من وی را معزول  وارد قرارداد شده است، لذا ها  به ضرر ايران با خارجی

ی را فرمانده کل قوا کردم و در از اول اشتباه کردم که و کردم، و اصالً 

مرحوم  . همچنانکه در مورد نظر مخالف خودم را اعالم نکردمانتخابات هم 

  .« من از اول هم مخالف او بودم»گفت بازرگان 

کرد به عنوان اين که وی  می و اگر رئيس جمهور با آن مخالفت

مخالف همه است، مخالف دولت، مجلس، شورای عالی قضايی و ارگان 

  و همين طور هم عمل شد. شد می انقالبی است وسيله حذف فراهم  های  

به داليل فوق بعد از ختم مسئله انتخابات با دست پاچگی تمام 

کوشش کردند که به فوريت و به هر نحوی و تحت هر شرايطی مسئله را 

امور به ريگان، در زمان رياست جمهوری کارتر حل کنند. و بنا  تحويل  تا 

آتش  المثل ايرانی خودمان به خاطر دستمال قيصريه را به به ضرب 

  . ن در تاريخ ايران امری مستمر است. و متاسفانه اي  بکشانند
دار و دسته سلطان محمد خوارزمشاه دراُترار به خاطر طمع در مال 

خاک  مغول آنها را کشت و در نتيجه چنگيز را به  التجاره تعدادی از تجار 
د که هم  دودمان  خودش را بر باد داد و هم ايران را ايران سرازير کر

های  دسيسه انگليس در زمان ناصرالدين شاه با  نوری عامل    2سوزاندند.
مختلف برای به صدارت رسيدن، موجبات قتل امير کبير را فراهم آورد. 

رياست و جاه طلبی  عامل انگليس باز به خاطر  سيد ضياء طباطبايی 
سازمان داد و رضاخان ديکتاتور را بر کشور مسلط را  2199کودتای 

مشروطيت عامل قرارداد  تقی زاده مبارز دوران  گردانيد. آقای سيد حسن 
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گرديد و خودش هم بدان اعتراف کرد و گفت آلت فعل ها  نفت با انگليسی
خود زمينه را برای های  جاه طلبی کاشانی نيز به خاطر  . بقايی و ام بوده

 تبختر اد فراهم ساختند و شاه نيز به خاطر فزون طلبی ومرد 18کودتا 
عليه حکومت ملی دکتر محمد مصدق  و انگليس  عامل دست آمريکا 

گرديد و اينک در زمان انقالب، دولت رجائی با دست آقای بهزاد نبوی 
شود که  همه به  می امضاء کرد، مشاهده  قرارداد خيانت بار الجزاير را 

  .اند هتراز آن، قيصريه را به آتش کشيدخاطر دستمالی و کم

نظر به اين که کارتر به هر حال به دليل روحی و روانی مايل بود که 

ضعف که  با آزاد سازی آمريکائيان به اسارت رفته دامن خود را از اين لکه 

در زمان صدارتش اتفاق افتاد پاک کند، لذا وقتی شتابزدگی و ترس را در 

با  که طرف مقابل  رد از يک طرف فهميده بود زعمای ايران مشاهده ک

ايرانيان قرار و مداری گذاشته است اما کيفيت آن بروی مجهول بود، از 

که ضرب شستی به )بود و حاال نوبت او  (طرف ديگر وقت را مساعد ديد

ايرانيان نشان دهد و قراردادی را به آنها تحميل کند که نه تنها مايه  

جامعه آمريکا نشان دهد که  ران هم باشد و به عبرت خودشان بلکه ديگ

  ، آبرو و شرافت از دست رفته را باز خريده است. عزت

 
 آقای خمينی در جرگه حزب جمهوری اسالمی

برای آقای بهشتی وحزب جمهوری اسالمی که در صدد قبضه کردن 

در ازاء   فهميد که چرا و به چه دليل  شد می قدرت بودند، های  تمام اهرم

سب قدرت و رقابت با رياست جمهوری، از منافع کشور چشم پوشيده و ک

وزير هم که  آقای رجائی نخست  . اند هبا گروه ريگان وارد معامله پنهان شد

ای خمينی، نمی توانست نقشی جز کارگزارحزب جمهوری اسالمی و آق

  .داشته باشد

رتر سئوال اساسی برای خواننده کنجکاو اين است، با وجودی که کا

آزادی  و دولت آمريکا به آقای خمينی و دولت ايران اطالع داد که در ازاء 

و حتی حاضر    2گروگان ها، حاضر به پذيرش چهار شرط آقای خمينی است 

ايران  يدکی نظامی که  است به محض آزادی گروگان ها، اسلحه و لوازم 

چرا    1رد.خريده و پولش را پرداخت کرده است به ايران ارسال دا قبالً

  است؟ آقای خمينی به جرگه حزب و دولت پيوسته 

 و او را اند هآقای خمينی حشر و نشر داشت بر کسانی که از نزديک با

شناختند، پوشيده نبود که وی انسانی است بسيار کينه جو و يکدنده   می

حاضر است قيصريه را به خاطر دستمالی به آتش بکشد و بعد هم  که  

المللی  ای اسالم نعمت است يا تحريم اقتصادی و انزوای بين بگويد اين بر

ما  چند وقت است که االن ما را حصر اقتصادی کردند مثالً»نعمت است  

به ها  گروگان کجايمان گير کرده است که حصر اقتصادی داده شود تا 

 تا نوکر هست 25تا  22دولت تسليم شوند ... اينهايی که وقتی اطرافشان  

برندشان   می آمد. وقتی شوند و هيچ کاری از آنها برنمی  می د تنبلافتن می

. برای اين که منزوی کند میحبس خودش تو حبس کارهای خودش را 

شود ملتی که   می کند، مترقی تواند ترقی  می شده، ملتی که منزوی بشود

منزوی نيست نمی تواند بترقی راه خودش را برود ملت غيرمنزوی يعنی 

می گيرد،  خوراکش را از ديگران  اتکايش به ديگران هست ملتی که 

گيرد. اين  می گيرد، اتومبيلش همه از ديگران می برقش هم از ديگران

مستقل بشويد از  منزوی نشويد، نمی توانيد  ملت تا آخربايد اسير باشد. تا 

   2  .«انزوا ما چه ترسی داريم 
                                                           

  فصل  همين نوشته، درهمين -2
     فصل  همين نوشته، درهمين -1
. از بيانات آقای خمينی در 25، ص 22224، شماره59آبان  22کيهان، سه شنبه  -2

       آبان 22ط امام در صبح ديدار با دانشجويان پيرو خ

با اطالعات در سال  ای زهرا مصطفوی دختر آقای خمينی در مصاحبه

:   مضمون گفت در مورد خصايص پدرش از جمله قريب به اين  66و يا  65

کرد، ديگر حاضر به آشتی با وی  می پدرم اگر با يکی از افراد خانواده قهر

مطلب را  ارزنده پدرش آن  البته وی به عنوان يکی از خصايص    4نبود.

جو و به کينه  سخت درشعنوان کرد ولی در عين حال از حقيقتی که پ

   .ته استگيرد پرده برداش می دل
 

 کينه نسبت به شريعتمداری

و زندانی شدن آقای خمينی، نظر به  2241خرداد  25بعد از جريان 

زمان  و طبق قانون اساسی آن    5خواستند وی را محاکمه کنند می اين که

قايان حضرات آيات آ  مراجع تقليد را نمی توانستند محاکمه کنند 

طی     6شريعتمداری، ميالنی، مرعشی نجفی و حاج شيخ محمد تقی آملی

مرجعيت آقای خمينی را تأييد کردند تا از محاکمه و اعدام ای  اطالعيه 

   2 ايشان جلوگيری کنند.

آقای شريعتمداری در آن زمان از قدرتمند ترين مراجع بود و قبل از 

شريعتمداری و ديگران تأييد اين که مرجعيت آقای خمينی وسيله آقای 

حداقل جامعه و دولت وقت او را به مرجعيت نمی شناخت. در  شود  

صورتی که آقای شريعتمداری قبل ازآن آيت اهلل العظمی بود. و از اين 

 آقای شريعتمداری برای آقای خمينی نقطه ضعفی محسوب  نگاه وجود  

رفت و وی را به  می ، بطوری که زير بار خط و ربط سياسی وی هم نشد می

لحاظ سياسی قبول نداشت. به اين علت بعد از اينکه قدرت به دست  

نگذاشت  پای نايستاد و حتی  از ای  آقای خمينی افتاد در حذف وی لحظه

که طبق وصيت، وصی اش بروی نماز بخواند و در جای خود به خاک 

  سپرده شود.

که يک روز آقای »دهد  می آقای منتظری جريان را اين طور توضيح

ری شهری وزير اطالعات آمده بود انيجا گفت: من االن منزل آقای 

 به شما همام  گلپايگانی بودم و اين مطلب را به آقای گلپايگانی گفته  

عکس  گويم، آقای شريعتمداری همين دو سه روزه رفتنی است، مبادا  می

د کند، من به او العملی از خودتان نشان بدهيد، در حقيقت آمده بود تهدي 

زيادی از  گفتم: باالخره آقای شريعتمداری يک مرجع است که تعداد 

بودم در صورتی که  می ترکها به ايشان عالقه دارند، من اگر جای امام 

 برای او در مسجد اعظم يک فاتحه  شد می آقای شريعتمداری فوت 

دند کر می ند و احساسشد می گذاشتم با اين کار مردم خوشحال   می

ايشان يک  مسئله شخصی در کار نيست، به نظر من فاتحه گرفتن برای 

عقالنی است. گفت اين نظر شما را به باال بگويم ؟ گفتم: بگو، اين  کار 

شريعتمداری از دنيا  قضيه تمام شد، آقای ری شهری رفت، بعد هم آقای 

ود بر او رفت جنازه او را شبانه آورده بودند آقای حاج رضا صدر خواسته ب 

ديدم  روزی من رفتم به جماران  نماز بخواند نگذاشته بودند، بعد از چند 

که بله  اند هآقای شيخ حسن صانعی و احمد آقا اين مطلب را دست گرفت

کار را  شريعتمداری فاتحه بگذارد، و اين  گويد امام برای  می آقای منتظری

جلسه داشتيم در آن کردند، تا اين که يک شب که ما با امام  می مسخره

هاشمی، آقای خامنه ای، آقای موسوی  جلسه همه مسئولين، آقای 

اردبيلی، آقای موسوی نخست وزير و احمد آقا هم بودند. در ضمن  

                                                           

ام و نکات مختلف و  اينجانب شخصا ً آن مصاحبه را در اطالعات مطالعه کرده -4
آن سند کوتاه است،  فعال ً دستم از  مهم آن را به خاطر سپرده ام، اما نظر به اين که 

  نمی توانم آدرس دقيق آن را به خواننده ارائه دهم.
       22، ص 1222انتشارات انقالب اسالمی ، فوريه  خاطرات آيت اهلل منتظری، -5
 همان -6
 همان -2
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امام گفتم که چه اشکال داشت طبق  صحبت ها، من اين مطلب را به 

آقای شريعتمداری که به آقای صدر گفته بودند تو بر من نماز  وصيت 

دادند آقای صدر بر آقای شريعتمداری   می خوان در آن نيمه شب اجازهب

 اند هزد ؟ ولی حاال که نگذاشت می ، اين به کجای انقالب لطمه نماز بخواند

جريانات و جريان بازداشتش را در يک جزوه هفتاد  آقای صدر همه اين 

نوشته است، خيلی هم محترمانه نوشته به کسی هم ای  صفحه هشتاد 

ماند و بعد در آينده  می است، اما اين نوشته در تاريخ وهين نکرده ت

گويند آقای خمينی نگذاشت به يک  می کنند، می محکوم حضرتعالی را 

که رقيبش بود نماز بخوانند من اين حرف را زدم، امام ناراحت  نفر مرجعی 

جمله تندی راجع به آقای شريعتمداری گفتند که من خيلی  شدند و 

   2 « کردم . تعجب 
مرحوم آيت اهلل گلپايگانی نيز راجع به جلوگيری از تشييع و 

نظر به اينکه    1  احترامات الزم نسبت به جنازه آن مرحوم اعتراض کردند.
شريعتمداری وصيت کرده بود که آقای صدر بروی نماز بخواند و به  آقای  

شبانه او را با   کفن و دفن وی بپردازد و اطالعات آقای خمينی و ری شهری
بی احترامی، در محل نامناسبی دفن کردند و اجازه ندادند که جنازه وی  

بسيار  علمای قم و از خانواده  نيز که يکی از اکابر    2آقای صدر  تشييع شود.
به اين عمل اعتراض کرد، متعاقب آن چند  معروف و مشهور بود، شديداً

داد، وی نيز پس  مورد بازجويی قرار بازداشت و  روز بعد اطالعات قم وی را 
از آزادی، تمام جريان بازداشت و بازجويی هايش را که بسيار افشاء کننده 

جزوه به  .منتشر کرد ای که آقای منتظری از آن نام برده  بود ، در جزوه 
دست اينجانب نيز رسيد و آن را مطالعه کردم و نکاتی از آن را که در 

  سب ذکر خواهم کرد. در جای منا حافظه دارم 
عداوت آقای خمينی نسبت به آقای شريعتمداری سابقه بس  کينه و 

را  طوالنی دارد و به سالی که آقای شريعتمداری هتل ارم قم را خريد و آن 

مرکز دارالتبليغ قرار داد و برای حوزه علميه قم مديريت برقرار ساخت  

گرفته بود و به  ری را بدل برمی گردد. وی از آن  روز کينه آقای شريعتمدا

که آقای مبلغی که يکی از مدرسين قم و از نزديکان آيت اهلل نجفی  طوری 

زمان بنا  در آن   4داشت، مرعشی بود در گفتگويی با اينجانب در قم اظهار 

شد من در رابطه با مسئله دارالتبليغ و مديريت حوزه، و برقراری امتحان 

وی  ايشان رسيدم و مسئله را با  مت با آقای خمينی صحبت کنم . خد

را که در مخالفت با مديريت حوزه، امتحان و ای  مطرح کردم و اطالعيه

، وی  دادم و پس از مطالعه آن اطالعيه دارالتبليغ نوشته بوديم به ايشان 

                                                           

       121، ص همان -2
 : انی به آقای خمينی بدين شرح است، نامه اعتراض آقای گلپايگانهم -1
  جماران، حضرت مستطاب آيت اهلل آقای خمينی دامت برکاته  -طهران »

   با ابالغ سالم مزيد توفيقات را مسئلت دارم .
آنچه بين حضرتعالی و آيت اهلل شريعتمداری طاب ثراه واقع شده، حکومت واقعی 

و »آيه کريمه  مصداق  با خداوند متعال و ظاهر هم با تاريخ می باشد. اميد است 
بشويد فعال ً که خبر « نزعناما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلين

ضمن ابراز نگرانی و  زم دانستم است ال تاسف انگيز رحلت ايشان منتشر شده 
تسليت از جريان تجهيز که بدون تشيع و احترامات الزمه و تدفين مخفيانه در 

نمايم. انتظار دارم اکنون هم در حد  واقع شده ابراز تأسف شديد  محل غير مناسب 
ممکن اهانت هايی را که به ايشان و مقام مرجعيت شده است شخصا ً تدارک 

مسلمين را از خداوند مسئلت دارم . و السالم عليکم و  کلمه اسالم و  فرمائيد .اعال 
      همان سند « گلپايگانی 2426رجب  14 ـ  رحمه اهلل و برکاته

آقای رضا صدر، امام مسجد امام حسين واقع در ميدان امام حسين )فوزيه(  -2
   است   تهران و برادر امام موسی صدر 

حجت االسالم عبداهلل مبلغی در قم و در منزل  گفتگوی اينجانب با آقای -4
انجام  ، بعد از اينکه از زندان واليت فقيه آزاد شده بودم، 2262ايشان در سال 

       پذيرفت. 

فالنی، اگر روزی من قدرت پيدا کردم  :در مورد آقای شريعتمداری گفت

به  ا بر سر آقای شريعتمداری خواهم زد ر تک تک آجرهای دارالتبليغ 

طوری که پوست و استخوان و گوشت بدن وی در زير آنها ذره ذره از بين 

  برود .
هم آنچه را گفته بود پس از رسيدن به قدرت بر سر وی  حقيقتاً

آورد. ابتدا وی را خانه نشين و در محاصره دار و دسته ری شهری و 
ت و آمد به منزل وی تحت کنترل شديد قرارداد. پس از آن رف خلخالی  

قرار گرفت و با درست کردن طوماری به وسيله مدرسين و مراجع يک 
فرمان، وی را به حساب خود از مرجعيت خلع کرد. به اين حد  شبه تحت  

را پيش  هم قناعت نکرد منقول است که دارو دسته ری شهری، صفيه اش 
با آنها فالن  دکه اگر توبه نکن اند هآورده و وی را تهديد کرد چشم وی 
تلويزيون  ساله از ترس در مقابل  92شود. پيرمرد مريض  می عمل انجام
بعد از آن نيز نسبت به جنازه اش هتک حرمت کرده شبانه وی  توبه کرد. 

وصی وی بر  را در محل نامناسبی دفن کردند و حتی اجازه ندادند که 
  ن وی بپردازد .نماز بخواند و به کفن و دف جنازه اش 

يکی از عالئم شخص ديکتاتور و کينه جو اين است که به هنگام 
رسيدن  به قدرت به سراغ تمام کسانی که عامل رسيدن خودش به 

مناسب تک تک آنها را حذف و از های  رود و در فرصت می ، اند هشد قدرت 
در  خواهد  می بين خواهد برد و به هيجکدام آنها رحم نخواهد کرد، زيرا

چنين جا بيفتد و جامعه باور کند که همه چيز تنها به يد قدرت وی  جامعه 
است ای  معضل پيچيده انجام پذيرفته و اسم و شخصيت وی راهگشای هر 

خواسته با وجود بودن کسانی که عامل به قدرت رسيدن وی  و اين 
درت بمنزله ضعفی برای ق مغايرت دارد و وجود آنها را در جامعه  اند هبود

. اگر به سرگذشت ديکتاتورانی که سوار بر قدرت کند می خود تلقی 
خصيصه را در همه آنها مشاهده  ، نگاه کنيد، بدون استثناء اين اند هشد

همين اندازه کافی است، نگاه کنيد آقای خمينی چه بر سر  خواهيد کرد. 
بازرگان، يزدی، قطب زاده، منتظری،  شريعتمداری، قمی، سنجابی، 

  ...آورده است.  و  صدر یبن
 

 کينه نسبت به کارتر

از جمله در اين رابطه آقای خمينی نسبت به کارتر کينه پيدا کرده 
کرد.  می بود و بارها به عناوين مختلف کينه خود را نسبت به وی ابراز

. چون کارتر با حربه حقوق شد می کارتر برايش نقطه ضعفی تلقی  وجود  
گرديد و  جب باز شدن فضای باز سياسی در کشور بشر و فشار بر شاه مو

شد که انقالب با سرعت و با خون ريزی کمتر به نتيجه ای  حداقل زمينه 
   5 برسد.
اين رئيس جمهور آمريکا بود که در جلسه »به قول ژيسکاردستن   

کرد  رسمی سران چهار کشور درگوادلوپ حکومت شاه را تمام شده اعالم 
به عنوان يک نيروی  ه انگليس و آمريکا هر دو متفقاً... در همان جلس  

   6   «متحد و همفکر و هم عقيده خواهان خروج شاه از ايران بودند.
به  غير از اينها، مذاکرات مستقيم  و غير مستقيم آقای خمينی و 

در  که حداقل   آمريکا    2نمايندگانش در پاريس و تهران و آمريکا با دولت
   8 فق و قرارمدارهايی با هم دست يافتند.آن به توا اثر 

                                                           

       112، ص 1222خاطرات آيت اهلل منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه  -5
محمد جعفری، انتشارات  پاريس و تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، -6

       42، ص 2282برزاوند 
ر. ک . به همين کتاب، بخش فهرست مذاکرات و ديدارها، ص ... و تاريخ بيست  -2

و پاريس و  182-129  ،ص  از سرهنگ غالمرضا نجاتی، جلد دوم  و پنج ساله ايران
-141و 158 -154تحول انقالب ايران از آزادی به استبداد، از محمد جعفری، ص 

  و .... 144
     و... 2-1ر.ک . به همين کتاب، فصل نيروی جانشين انقالب، ص  -8
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آقای خمينی بيم اين را داشت که اين روابط و قرارمدارها و مذاکرات 

کليات آن  با دولت کارتر در جامعه افشاء شود. چرا که اگر نه جزئيات بلکه 

رساندند و با مجوز وی و يا نمايندگانش در شورای  می به عرض وی را 

خط و خطوط خود را   و در اين ميان احتماالً شد می  انقالب مذاکرات انجام

کردند. اجازه گرفتن از اين جهت از آقای خمينی ضرورت  می نيز دنبال 

در صورت افشاء و ثانياً شد می  به نام رهبری مسائل دنبال  داشت که اوالً

آمد که در غير  می شدن برای مذاکره و يا توافق کننده محملی به حساب 

  افتادند.  می آنها از حيز انتقاعاين صورت 

به همين علت وقتی دانشجويان پيرو خط امام با کپکپه و دبدبه و در 

راديو تلويزيونی عليه نهضت آزادی، های  بوق و کرنا گذاشتن مصاحبه

دکتر ميناچی و به اصطالح افشاگری کردند، آنها از  بازرگان،  مهندس 

با اجازه شورای ها  ط با آمريکايیاعالم کردند که روابها  طريق روزنامه

خمينی بوده است و به هر دليل واهمه داشتند که مسائل و  انقالب و آقای  

که »کردند  روابط را به تمامه و آشکارا برای جامعه عنوان کنند اما عنوان 

و رهبر عاليقدر انقالب اسالمی مجازمان بدارند بزودی به جريانات  اگر امام 

گذرد و  می سرزمين تفسير و تحليل آنچه که در اين  قبل از انقالب و

شود پرداخته و نتيجه را به عرض امت اسالمی  می که دنبال خطوطی 

مسائل مربوط به  وهمه پويندگان حقيقت خواهيم رساند و در آنجا 

    2 «ارتباط و نحوه آن را روشن خواهيم کرد. عضويت افراد در 

ء و اشاره، مسئله تا حدودی خاتمه با مطرح کردن همين اندازه ايما 

به رياست جمهوری  پيدا کرد. به هر حال در صورتی که کارتر مجدداً

زد، بيم آقای خمينی از افشاء شدن آنها به وسيله  می آمريکا تکيه  

گشت. چون افشاء شدن آن برای قدرت فائقه  می دستگاه کارتر، افزون

که همه چيز به يد قدرت آقای آمد و از اين  می نقطه ضعفی به حساب وی  

ساخت. لذا آقای خمينی حاضر  می خمينی انجام پذيرفته بود خلل وارد

برای  بود که همه چيز را فدا کند تا کارتر به رياست جمهوری نرسد. ثانياً  

گفته  که  آقای خمينی مهم بود، همچنانکه گفته بود شاه برود و رفت، حال 

ی نمی خورد و بايد برود، اگر وی انتخاب بود کارتر به کار رياست جمهور

جهان را در  و همه  ی وی در عالم به صدا در خواهد آمد  نشود، صيت آوازه

خواهد نورديد. با چنين تصورات ذهنی برايش مهم نبود که کشور چه 

خواهد شد.  ای زد و بند  چيزی از دست خواهد داد و با چه گروه و دسته 

آماده بود که امر مهم را فدای امر اهم کند. و  وی ازنظر ذهن قدرتمدارخود

  کرد.  می خودش تعيين امر مهم و اهم آن چيزی بود که ذهن 
کارشناسان داخلی و بين های  از طريق گزارشات و تحليل ثالثاً

المللی مسجل شده بود که انتخاب مجدد کارتر به آزادی به موقع گروگان 
آمريکا عنوان شده بود که نتيجه در .آمريکايی بستگی تام دارد  های  

شود. تمام   می انتخابات رياست جمهوری آمريکا اين بار در تهران تعيين
شرايط آقای خمينی را آماده کرد که معامله با دسته ريگان و حزب  اين 

جرگه حزب جمهوری  جمهوری خواه را حداقل با ديده اغماض بنگرد و به 
عمل هم به کارتر ناز شصتی نشان داده  اسالمی و دولت بپيوندد که با اين 

قدرت خود را در رابطه با کارتر پر  و وی را زمين زده و هم خالء ضعف 
است که بله  ی ساده باال رفته کرده و هم ميزان محبوبيتش دربين توده 

تواند ازهرکدام  می صورت لزوم شود و هم در  می هرچه آقا بگويند همان
در صورتی که ضرورت  اند هبه معامله دست زدازکسانيکه با دسته ريگان  

  حساب کند. ايجاد کرد به سادگی تسويه 
 

  بی خاصيت شدن انقالب دوم 

حال که کار مطالعه و تحقيق جوانب مختلف گروگان گيری بدينجا 
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آبان   22رسيده است، اين نکته در خور اهميت است، حرکتی که در تاريخ 
به گروگان گرفتن کارکنان آن توسط ، با اشغال سفارت آمريکا و 58  

ساعت بعد از آن، به زعم  48دانشجويان پيرو خط امام شروع شد و 
حاکم، گروگان گيرها، دولت رجائی و آقای خمينی،  سردمداران روحانيت  

برانقالب  همچنان  59و تا تاريخ آبان    1انقالبی مهمتر از انقالب اول بود.
د ولی بعد از آن تاريخ خاصيت و اثر داشت و فوق آن بو اول ارجحيت 

  گشت. تبديل ای  بخشی خود را به يکباره از دست داده به تفاله
سئوال مهمی که در اين رابطه برای اينجانب مطرح بوده اين است 

ويژه بعد  و به  59آبان  22که: چگونه انقالبی مهم تر ازانقالب اول در تاريخ 
، به 59آبان  24آمريکا در تاريخ  از انتخاب ريگان به رياست جمهوری 

صريح  و به گفته  موضوعی بی خاصيت که اثربخشی خود را از دست داده 
و    2مرده برای مجلس شورای اسالمیای  آقای هاشمی رفسنجانی مسئله
ديگر تفاله اش  کشيده شده و  که آبش ای  به زعم آقای بهزاد نبوی به ميوه

؟ اين چه نوع انقالبی مهمتر از انقالب اول تبديل گشته است     4باقی مانده
مرده و يا تفاله ميوه  بماند نظير الشه  است که اگر بيشتر از اين در تاريخ 

گيرد و  می که اگر آن را دفن نکنند گنديده شده و تعفنش همه جا را فرا
 راحت شد. را دفن کرد تا از شر گند آن  بنابر اين بايد هرچه سريعتر آن 

مهمتر از اولی بوده  59آبان  22ب دوم که به زعم اينان تا وقتی انقال
خاصيت  است و ازآن به بعد در عرض چند روز به موضوعی اين چنين بی 

شود، آيا به زبان بی زبانی به توده مردم که هنوز با عشق  می و مضر تبديل 
خويش چشم انتظار  و اميد رسيدن به آزادی و استقالل و حقوق و آزادی 

ند نمی گويند، وقتی انقالب دوم که مهمتر از اولی است، چنين بی هست 
تا کنون از گروگان گيری  نتايجی را که »خاصيت شده و تقاله اش مانده و 

شما بی خود و بی جهت در انتظار    5«می خواستيم بدست آورده ايم. 
انقالب دوم که مهمتر از انقالب  رسيدن به حقوق و آزادی خويش هستيد. 

است وقتی سرنوشتش چنين باشد، اولی که به طريق اولی دچار  ل او
زيبا و قشنگ که  به وسيله آقای  های  استحاله شده است. تمام آن وعده

برای اغفال وآوردن شما به ميدان « داده شد»رهبرمان به شما  خمينی 
قبضه کردن قدرت و ايجاد حکومت  مبارزه برای پيروزی خودمان و 

ت مطلقه فقيه و غارت و چپاول ثروت کشور بود. حال ديگر والي خودکامه 
بدانيد که اگر دست از پا خطا کنيد، شمع  وظيفه شما تمام شده است و 

خواهيد شد. بهتر آن است که بکناری بنشينيد و گوش به فرمان ما  آجين 
  باشيد.

گوئيم، کمی نه چندان دور خواهيد  می فکر نکنيد ما به شما دروغ
از رهبرمان آقای خمينی آب پاک روی دست شما خواهد ريخت ديد که ب

 25 اگر »خواهد گفت   «ميزان رأی ملت است»همان کسی که  گفت   و 
خود  جای  و اگر باز هم سر    6«مليون بگويند آری من، نه خواهم گفت

ننشينيد، بدانيد که ما با شما شير نخورده ايم و رهبرمان آقای خمينی 
جهت   ان را مثل آب خوردن صادر خواهد کرد و ما نيز مجوز قتل همه ت

ثواب اخروی و رسيدن به بهشت، همه را بديار مرگ خواهيم فرستاد و 
آنچه در  که  بعضی از پوست کلفتهايتان را چنان مثله و زجرکش کنيم 
و دقيقاً همۀ  تاريخ خوانده ايد در مقايسه با آن  ساده به نظر خواهد آمد 

 بيشتر به وقع پيوسته است.اينها و بلکه 
قاضی القضات ما آقای خلخالی بنا به قول معاونش آقای علی کريمی 

و در شيراز در تاريخ    2چهار صد نفر را بدون پرونده اعدام کرد.

                                                           

       229، ص 22صحيفه نور، ج  -1
   ، ص آخر 22241شماره  59آبان  14کيهان،  -2
       22، ص 22291دی ماه، شماره  15کيهان،  -4
       24، ص 22214، شماره 59آبان  2کيهان پنجشنبه  -5
 2262  خرداد 15  مورخ خمينی آقای  سخنرانی -6
       2262در گفتگويی با اينجانب در زندان اوين در سال  -2



 

 222 

ای  نفر را که يک نفر از آنها زن حامله 24ساعت  22در کمتر از  21/4/2259   
يا بيدارم، نه  بينم  می دايا خوابنمی دانم خ   2بود، به جوخه اعدام سپرد.

از خروار بود و جای هيچ  ای  بيداری اين چند فقره ذکر شده، نمونه
گردم.همانطوری که  بگذرم و به اصل مطلب بر  اعوجاج و مماشات نيست. 

حزب جمهوری  گذشته اين فصل مالحظه شد که چسانهای  در بخش
پنهانی با حزب جمهوری  بگويم روحانيون حاکم،  اسالمی و يا بهتر است 

عمدی و لفت دادن مساله های  خواه، قرارو مدار گذاشته بودند، با تعلل
بعد از انتخاب ريگان به رياست  شدند و ها  گروگان مانع آزادی به موقع 

دست به کار آزادی آنها و ای  جمهوری آمريکا، با چنان شتاب و عجله
ات و مبهوت کرده بود. آقای همه را م شدند که  امضاء قرارداد الجزاير 

گفت:  59مهرماه  22رجائی نخست وزير بعد از بازگشت از نيويورک در
   1 «خواستيم بدست آورده ايم. می گروگان گيری از  نتايجی را که تاکنون »

در النه جاسوسی )سفارت آمريکا( طی  59آبان  22وی در تاريخ 
امام  گفته  ت طبق اگر هيچ خاصيتی گروگان گيری نداش»سخنانی گفت 

قطع رابطه مهمترين کاری بود که در آن زمان انجام شد. هنگامی که 
سياسی،  رابطه ما با آمريکا قطع شد متوجه گرديديم که بايد از نظر 

    2«اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی پای خودمان بايستيم. 
اش گروگان گرفتن کارکنان  آيا قطع رابطه با کشوری الزمه

 خانه آن کشور است؟سفارت
اگر به صالح کشور بود و به  کند میخاصيتی را که آقای رجائی ذکر 

بدون  کرد،  می حقيقت آقای خمينی طالب آن بود و به دولت موقت اشاره
گرفت و به ويژه که آقای دکتر يزدی وزير امور خارجه  می تعلل انجام 

موقت و  ولت بودکه هم مورد وثوق آقای خمينی و هم صاحب نفوذ در د
شخص مهندس بازرگان بود. و آيا چنين شخصی که بر کرسی نخست  

 نيست؟ وزيری يک مملکتی تکيه زند، از بيچارگی آن ملت وکشور 
در باره  59آبان  12آقای هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس در تاريخ 

اين مسئله ديگر از نظر مجلس مرده است و »گفت: ها  مسئله گروگان
   4«کار دارد که ديگر نمی تواند در اين باره به بحث بنشيند.آنقدر  مجلس  

آقای  آقای رجائی که آقای بهزاد نبوی همراه وی بود پس از ديدار با 
همچنان »اظهار داشت. ها  در مورد گروگان 59آبان  14در تاريخ  خمينی 
است و ای  مرده گفته ايم اين مسئله برای ما به صورت يک مسئله  که قبالً

برای اين که ديگر از دست و پاگيری و وقت گذرانی بيرون آمده باشد،  
وسيله نماينده دولت  جوابی تهيه کرده ايم که به عنوان آخرين پاسخ به 

الجزاير که به همين منظور به ايران آمده است به دولت آمريکا اعالم  
برای  ز در هر موقع يا هر رو تواند  می خواهيم کرد ديگراين آمريکا است که

خواهد جاسوسان را از ايران  می کهای  عيد يا تولد و يا هر نام و هر مسئله
حکميت  در دفاع از تصويب ماده واحده  آقای بهزاد نبوی که    5«ببرد.

اظهار ها  گفت، در مورد گروگان می سخن 59دی  14مجلس، در تاريخ 
باقی مانده بی  آبش کشيده شده و ديگر تفاله اش  که ای  و با ميوه»داشت 

    6 «رويم . از آن چيزی ديگر برايمان باقی نمانده است. می خود به آن ور
                                                           

به آقای خمينی  15/4/59آيت اهلل بهاء الدين محالتی. در نامه ای در تاريخ  -2
خمينی نيز در پاسخی  اعتراض کرد و آقای  سخت به اين خيانت و مسائل ديگر

دنيا بی انقالب نمی شود و معقول نيست همه چيز »کوتاه به آقای محالتی نوشت 
نفر  24نامه و پاسخ آن و همچنين شرح اعدام يکی از آن  « موافق و دلخواه باشد. 

ی جهت او را به جا که بانو نصرت گوئل که يهودی و چهار ماهه آبستن بوده و بی 
بال فاصله اعدام شده است  نامی به محل زندان عادل آباد شيراز برده و بعد زهرا 

       نزد اينجانب موجود است.
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     ، ص آخر 22291، شماره  59آذر  16کيهان، چهارشنبه  -5
   22، ص 22291، شماره 59ديماه  15کيهان،  -6

مطبوعاتی و راديو و ای  عالوه براين آقای نبوی در مصاحبه
 گفت:  59دی 19تلويزيونی خود در مورد آزادی گروگانها در تاريخ 

اما هنگامی    2«گيری مانند درختی بود که ديديم ديگر ثمر ندارد.  گروگان»
انقالب اسالمی  که از آقای بهزاد نبوی سئوال شد که در سرمقاله روزنامه 

آمريکا هيچ شرطی از ها  متذکر شده است که در مسئله آزادی گروگان 
دولت در »چيست ؟ گفت:  شرايط ايران را قبول نکرده است به نظر شما 

اتمه يافته است از نظردولت خها  موضع سختی قرارگرفته، مسئله گروگان 
درستی  کردن برای مصالح انقالب کار  و اين را تبديل به يک مسئله جديد 

مالحظه شد که چسان به بيان تمام کسانيکه انقالب دوم را    8«نيست.
 القاء و آن را به توده مردم    9ناميدند می اول انقالبی بزرگتر از انقالب 

به صورت الشه عِفَن در آمد  کردند به فاصله محدود چند روزی، ناگاه می
بوی تعفن  کوشيدند آن را به هر قيمتی دفن کنند تا مشام از  که سراسيمه 

يک چنين انقالبی به غير از دروغ ساخته و  .آزاردهنده اش در امان بماند
  توانست باشد ؟  می پرداخته ذهن قدرت طلبان چه 

ای  وسيلهآيا به جز عصای دست خود کامگان که از آن به عنوان 
برای حذف بخشی از جامعه از صحنه مبارزه آزادی بخش و به زير 

جناح هايی از قدرت و استقرار ديکتاتوری و حکومت خودکامه  کشيدن  
مورد بهره برداری قرارگرفت، چيزی ديگری بود ؟ قتل الخرّاصون الذينهم 

 ساهون فی غَمَرتِهم 
 

 بهزاد نبوی در نقش کارگزار روحانيت حاکم

 58اسفند  4تاريخ  وه بر آنچه ذکر شد که آقای خمينی در عال
و حل مسئله  را به مجلس واگذار کرد و مجلس کار ها  آزادی گروگان

شهريور  15لوايح را آغاز کرد آقای هاشمی رفسنجانی در تاريخ  بررسی 
 است گفت : در مورد کار مجلس و لوايحی که در دستور کار مجلس  2259

وی در    22 «و اليحه زمينهای شهری است.ها  گروگان له همين مسئفعالً»
چيزی که قابل گذشت  کنم حداقل  می من فکر»همان روز اضافه کرد 

گذشته اش را در ايران محکوم  نيست اين است که آمريکا بايد سياست 
   22 «کند.

در پاسخ به سئواالت  59آبان  25آقای هاشمی در تاريخ  مجدداً
انتخاب ريگان به »ه با انتخاب ريگان از وی شد، گفت: مختلفی که در رابط

جمهوری آمريکا ارتباطی با ما ندارد و اين به ملت آمريکا و  رياست  
ادامه  شود، ما راهمان را انتخاب کرده ايم و آنرا  می سيستم آمريکا مربوط

باز   21 «شويم. می داد هر کس بخواهد با ما درگير شود با او درگير خواهيم 
در بيروت اظهار  در مصاحبه مطبوعاتی  59آذر  5ای هاشمی درتاريخ آق

اعالم کرده بسيار ساده ها  شرايطی که ايران برای آزادی گروگان»داشت:  
   22 «اجراء کند. باشد که آمريکا نتواند آن را  می است و بعيد

که با توجه به اين گفته  وقتی اين بيان آقای هاشمی رفسنجانی
آنچه ما پيشنهاد خواهيم :»شود  می ن و کيسنجر مقايسهکارتر و ريگا
 و آمريکائيان را خشنود کند میامنيت کشور ما را حفظ  و  کرد، شرف 

عامل منفی سياسی در انتخاب مجدد من ها  سازد و موضوع گروگان می
شود اما من اطمينان دارم که در اين مورد عاقالنه رفتار  می  محسوب 

در  ريگان     24 «بوده است.ها  ما تاخير در آزادی گروگان و تنها قصورام  کرده
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مطمئن است که کارتر را در انتخابات شکست خواهد »روز گفت:  همين 
 پيروز ريگان در انتخابات  مطمئناً»و کيسنجر که گفته بود    2«داد.
از گفته آقای  دارد و ثانياً می از مسائل پنهانی پرده بر اوالً    1.«  شود می

ها  آشکار است که شرايطی را که برای آزادی گروگان اشمی کامالًه
شرطی است که آقای خمينی و مجلس  4نازلتر از  اند، خيلی  پذيرفته 

معين کرده بودند اين بحث را در جای خود دنبال ها  برای آزادی گروگان
داده خواهد شد که مسئوالن حل بحران گروگان  خواهيم کرد و نشان  

شرط ما  کردند که آمريکا چهار  می حانيت حاکم که مرتب اعالمگيری و رو
حقيقت و برای تحميق ملت ايران بوده  کردنِ  را پذيرفته است، قلب 

  است.

قراردادی که در واقع آمريکا از طريق الجزاير به دولت ايران ارائه 

آن را  کرد و دولت رجائی نيز از طرف رهبر آقای خمينی و خود و مجلس 

اء کرد چنان خوار و ذليالنه بود که حتی هنوز که هنوز است حاضر به امض 

 عنوان شده افشای اسناد مبادله شده توسط آقای بهزاد نبوی و مطالب 
و با وجودی که در  اند هسری مجلس نشد توسط وی و سايرين در جلسه 

موقع مناسب نوار  آقای هاشمی قول داد که در  62و اوايل سال  59سال 

کرد، هنوز آن موقع مناسب فرا نرسيده  سه سری را پخش خواهند آن جل

 و هرگز فرا نخواهد رسيد. است

اما در همان موقع روحانيت حاکم به رهبری آقای بهشتی و هاشمی 

و به  اند هرفسنجانی و آقای خمينی از مفاد کامل آن از قبل مطلع بود

مجلس از جمله جهت است که آقای بهزاد نبوی در آن جلسه سری  همين  

کرده ايم  گفت: در آينده خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء 

عليه دولت و من اعالم جرم  یرياست جمهور صدر بنیکه آقای  و اين 

خمينی است  کرده است، در حقيقت اعالم جرم عليه روحانيت و آقای 

سئوليت دادم و اگر تنها به خواست و نظر امام )ره( تن به اين م چرا که من 

روحانيت و دولت و  بگذاريم که اين مسئله تعقيب بشود نه تنها من بلکه 

خمينی بايد بروند. يکی از دوستان آقای بهزاد نبوی برايم گفت،  آقای 

همکار و دوست خودمان  آقای نبوی بعد از امضای قرار داد الجزاير به »

گفتند و منهم قرارداد الجزاير سيف اهلل ابراهيمی گفته بود که به ما  آقای 

 « الدوله امضاء کردم . خواهند گفت قرار داد وثوق  را که بعداً
آقای بهزاد نبوی امضاء کننده قرارداد الجزاير نه تنها در آن جلسه 

دارد که وی در نقش کارگزار روحانيت و آقای  می سّری مجلس اظهار
 کند میی هاشمی تصريح عمل کرده است بلکه در نامه خود به آقا خمينی  

امضاء  مسئوليت خطير مذاکره و »که در نقش کارگزار عمل کرده است: 
الجزاير را در حالی پذيرفتم که جنابعالی نظرات اينجانب را در باره  بيانيه 

خاطر اطالع از  دانستيد و تنها به  می در آن شرايطها  آزادی گروگان
ليت داده و در عين حال افتخاری خواست و نظر امام )ره( تن به اين مسئو 

   2 «کردم. برای زندگی سياسی و اجرائی خود کسب 
روحانيت حاکم تنها به خاطر خسارت عظيمی که قرارداد  اگر ترس 

قراردادها را  همه  شد می الجزاير به ملت ايران وارد ساخت، بود، به نوعی 
به خاطر  فت فعالًعنوان کرد و به نوعی آن را طبيعی جلوه داد و گ آشکارا 

عراق در جنگ هستيم، در  شرايط پيچيده با آمريکا و اين که با آمريکا و 
گروگان گيری که فوايد بی شماری داشته است، اين خسارت مالی به  اثر 

طبيعی جلوه دادن آن کاری بسيار  ما وارد شده است. برای آقای خمينی 
                                                           

 همان -2
 همان -1
نسخی از نامه  1922، ص 2229کاويانی، چاپ اول  پيشگامان اصالحات، حميد -2

جمهوری آقای هاشمی  رياست  به هنگام  2222/ 5/1آقای بهزاد نبوی به تاريخ 
رفسنجانی و فعاليت و صالحيت خود از کانديدای نمايندگی چهارمين دوره 

 مجلس شورای اسالمی

  ساده و عملی بود. 

در ازاء حذف  -پنهانی با ريگانيان  اما ترس از رو شدن قرارداد

از رياست جمهوری در صورت تمکين نکردن به آن و دادن  صدر بنی

بود که در صورت آشکار  -بعد از روی کار آمدن ريگان، به ايران اسلحه  

بدرستی  شدن به موقع و در آن زمان، همچنان که آقای بهزاد نبوی 

  داد. می ادبود، دودمان همه اشان را بر ب متذکر شده 

و  صدر بنیبدين علت است که به سرعت وارد عمل شدند تا با حذف 

جمهوری  يا وادار به تمکين کردن وی از آشکار شدن روابط پنهانی خود با 

خواهان جلوگيری به عمل آورند و ديکتاتوری خود را بر جامعه تثبيت  

شتی و به متذکر شدم روحانيت حاکم آقای  گردانند. همچنانکه  قبالً

و  اند هاز محتوای قرارداد مطلع بود رفسنجانی، دولت و آقای خمينی قبالً 

با  روحانيت حاکم  بدين جهت است که آقای بهزاد نبوی از جانب دولت و 

وی  59آذر  12موافقت کرده بود. زيرا تا تاريخ ها  پيشنهاد آمريکايی

اولين  برای  نياورده بود و کوچکترين صحبتی از پذيرش حکميت به ميان 

گفت ها  بار در تاريخ فوق در قبال تعهدات آمريکا در برابر آزادی گروگان

 رسيدگی به مورد قبول طرفين برای  دولت ايران نيز نوعی حکميت »

   4«دعاوی دو طرف پذيرفته است

در  59آبان  11اما قبل ازاين تاريخ آقای دکتربهشتی در تاريخ 

آمريکا، بطوری که خبر گزاری رسمی برای  جهت فراهم کردن تسهيالت

رئيس ديوان عالی ايران آيت اهلل محمد »الجزايرگزارش داده است:   

بهشتی اظهار داشته است چنانچه اگر يک يا دو شرط از شرايطی که 

وضع نموده از نظر قانون اياالت متحده با ها  برای آزادی گروگان ايران  

با   5 «دهد. دوباره تشکيل جلسه  شود، مجلس ايران بايد می اشکال مواجه

روز قبل از اين که آقای بهزاد نبوی  25شود که  می اين گزارش معلوم 

در جريان   مسئله پذيرش حکميت را اعالم کند، آقای بهشتی کامالً

دانسته است که توافق انجام شده، موافق با چهار  می قرارداد بوده و 

دولت  ها به  آزادی گروگان شرطی نيست که آقای خمينی و مجلس برای 

و برای اين که در آينده مجلس مدعی نشود که خالف  اند هابالغ کرد

را وارد در  مصوبات مجلس عمل شده است، الزم است که خود مجلس 

قضيه کنند که هم حکميت مشروعيت پيدا بکند و هم جلو اعتراضات  

  بعدی گرفته شود.

توفر معاون وزارت خارجه آن کريس 59آذر  22طرفه اين که در تاريخ 

دولت  کشور که در رأس هياتی پاسخ آمريکا به پيشنهادات ايران را به 

در نامه آمريکا اشاره شده است که اگر اين »الجزاير تسليم کرد، گفت:  

تعويق  عهده  پاسخ آمريکا رد شود اصل مسئله تا روی کار آمدن ريگان به 

يران را مبنی بر قبول بی قيد و شرط خواهد افتاد. پاسخ آمريکا تقاضای ا

 21در تاريخ  کريستوفر  و باز     6 «پيشنهادات چهارگانه در بر نگرفته است.

آمريکا دو شرط از چهار شرط ايران را غير عملی »تاکيد کرد که  59آذر 

جبران ادعاهای  ثروت شاه مخلوع و  خوانده و اين دو شرط بازگرداندن 

باشد، آمريکا تا کنون دو شرط آيت  می ليه ايرانآمريکايی عهای  کمپانی

ايران و عدم  انداختن ثروت بلوکه شده  اهلل خمينی را يعنی به جريان 

    2 «دخالت در امور داخلی را پذيرفته است.

                                                           

انها وارد ، ص آخر حل مسئله گروگ22222، شماره  59آذر  19کيهان، شنبه  -4
     مرحله تازه ای شد.

.هيئت آمريکايی مذاکره 21، ص 22242، شماره 59آبان 11کيهان، پنجشنبه  -5
        الجزاير در مورد شرايط موفقيت آميز توصيف کرد.

پاسخ آمريکا تهديد ضمنی 22، ص 22256،شماره59آذر  21کيهان، چهارشنبه  -6
       به ايران است.

       22، ص 22252، شماره 59آذر 22ه کيهان، پنجشنب -2
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آبان  11دقيقا اين همان دو شرطی است که آقای بهشتی در تاريخ 

ی آمريکا، مجلس متذکر شده بود که به خاطر فراهم شدن تسهيالت برا

عليرغم گفته وارن کريستوفر به   بايد دوباره تشکيل جلسه دهد. ايران  

که  طوری که کمی پيشتر خواهيد ديد، حتی آمريکا آن دو شرط را هم

خواسته آن دو را نيز به  خود،  گفته بدرستی نپذيرفته و آن طوری که 

  دولت ايران ديکته کرده است.

ی رفسنجانی رئيس مجلس درتاريخ سه در همين رابطه آقای هاشم

آذر در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ متعدد  22شنبه 

و مسافرت هيئت الجزايری به ايران گفت: ها  خبرنگاران در مورد گروگان  

اين  که در  نقش فعالی ندارم و اطالعاتی ها  من ديگر در مسئله گروگان»

در اين رابطه در اينجا تشکيل شد و اين زمينه دارم اين است کميسيون 

،  صورت مبهم زده بود به  کميسيون در مورد حرف هايی که آمريکا قبالً

توضيحاتی خواست و آن طور که آقای بهزاد نبوی به مجلس گزارش 

نظرات خود را بيان کرده و گفته  روشنتر  ، اين دفعه آمريکا تقريباًاند هداد

را بدهد. رئيس مجلس افزود: آمريکا در ا ه که حاضر است اين خواسته 

کرده بود و اين بار در مورد اجرای آنها  گذشته چهار اصل ما را قبول 

روشنتر برداشته و به نظر ما در حل مشکل جلو آمده است ولی های  قدم 

   2 «باقی است. هنوز هم جای سئوال 

پيش  آقای رفسنجانی در اينجا نيز حقيقت را قلب کرده است. کارتر

تا قبل از ها  از انتخابات رياست جمهوری قول داده بود که اگر گروگان

باشد و نه بعد  می انتخابات آزاد شوند، حاضر به پذيرش جهار شرط ايران  

 آقای شرط  از آن و از قول کريستوفر آمد، که آمريکا حاضر به قبول دو 
دولتی خمينی است. در همين رابطه آقای احمدعزيزی معاون کميته 

که   اند هها گفت آمريکايی »گفت:  59آذر  11در تاريخ ها  مسئول گروگان

های  برای انجام دو شرط ايران که يکی آزاد کردن سرمايه ايران در بانک

داخلی ايران مشکلی  آمريکايی و ديگری قول عدم دخالت در امور 

است ندارند. اما شرط سوم که باز گرداندن ثروت شاه معدوم در آمريک 

و در مورد چهارمين شرط  مشکل بوده و با قوانين آمريکا در تعارض است 

های  يعنی کنار انداختن همه دعاوی حقوقی عليه ايران که شرکت 

تواند بکند  می تنها کاری که و آمريکا گفته است  اند هآمريکايی مطرح کرد

خود های  خارجی نفوذ کند تا آنها دادخواستهای  است که در شرکت اين 

   1« را صرف نظر کنند.

قبل از اين که به ماده واحده اليحه حکميت بپردازم، برای باقی 

کنم که  می نماندن هر نوع شک و يا اعوجاجی، اين نکته را خاطرنشان

  ارجاع اليحه حکميت به مجلس به منظور:  تنها 

مشروعيت گرفتن و مشروعيت دادن به اعمال خالف مصوبات  -2 

  و قانونی کردن آن ها  طه با آزادی گروگانمجلس در راب

وارد کردن خود مجلس و شريک جرم قرار دادن آن برای بستن  -1 

  دهان بعضی از مجلسيان و ديگران به اعمال خالف قانون
مشروعيت نداشتن خود دولت و اعمالش نظر به اين که به رئيس  -2 

قانون  خالف  جمهوری تحميل شده بود و رئيس جمهور نيز مرتب اعمال
  کرد. می را بر مال آنها 

تبديل مجلس از ارگانی به منظور دفاع از حقوق ملت ايران به  -4 
صورت ارگانی آلت دست روحانيت حاکم جهت استقرار ديکتاتوری به 

  مختلف بود.  طرق  
بنا به گفته صريح آقای بهزاد نبوی قبل از اين که اليحه حکميت را 

ه مجلس ارجاع دهد، صرفنظر از اين که مجلس ب 59دی  14در تاريخ 
                                                           

      22261، شماره 59آذر  28کيهان، سه شنبه  -2
     4،ص 22266، شماره59آذر 11کيهان، يکشنبه  -1

دانست و قرار و مدار گذاشته شده بود که  می که البته -بپذيرد يا نپذيرد   
بود،  وی که بيانيه را دربست پذيرفته  -مجلس آن را تصويب خواهد کرد 

دولت جمهوری اسالمی ايران »در گفتگويی گفت:  59دی  16در تاريخ 
مثبت و  پاسخ  ه در رابطه با بيانيه دولت الجزاير بيش از يک هفته است ک

نهايی خود را اعالم کرده و کليات بيانيه ياد شده را پذيرفته است. نبوی 
گفته  به  غربی که ظاهراً های  بر خالف ادعای خبرگزاری»همچنين افزود 

و به هيچ وجه  کنند پاسخ ديروز ما مطلقاً می مقامات آمريکايی استناد
داده  الجزاير به دولت آمريکا  روز قبل از طريق دولت  22و  جديد نيست

   2 «شده.

روز  8اين مطلب يعنی اين که آقای بهزاد نبوی بنا به گفته خودش 

اساس  قبل از اين که از مجلس اجازه حکميت بگيرد، بيانيه را که حکميت 

  داده پذيرفته است. می را تشکيل آن 

    
 

فصل هفتم

 حکميت 
 

بهزاد نبوی از جانب دولت، مجلس و سران روحانی حاکم بر آقای 

 مجموعاً مختلف که های  ايران، زير بار چند قرار داد تعهد آور و موافقتنامه

  نام بيانيه الجزاير معروف شد رفت و آن را امضا کرد. به 

وی که به طور صريح چندين بار اعالم کرده است که در مورد مسئله  

آقای  ت آن که منجر به  قرار داد الجزاير شده است، و تبعاها  گروگان

خمينی و آقايان رجايی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و دانشجويان پيرو  

 59آذر  22خط امام را از تمام مسائل آن مطلع کرده است. وی در تاريخ 

در مورد مسئله »راديو و تلويزيونی خود گفت:  مصاحبه مطبوعاتی  در 

پرده پوشی نشده است و همه مسائل به اطالع  هيچ چيزها  گروگان

قضائيه و قوه مقننه و نمايندگان مجلس،  رؤسای سه قوه مجريه،  

   4 «شود. می دانشجويان پيرو خط امام و نخست وزير رسانده

اين نکته را تذکر بدهم که بنا به گفته آقای نبوی مسائل از آقايان 

گان زير سلطه روحانيت و ندخمينی، بهشتی، رفسنجانی، رجايی و نماي

پوشی نشده است. اما از نظر رياست جمهوری آقای  ا. پرده پ.خ. د.

در  و صاحبان اصلی حقوق که ملت ايران است نه تنها آن روز  صدر بنی

 سال از آن تاريخ 16ماند بلکه تا امروز که متجاوز از  پرده استتار باقی 

و تنها نا  منتشر نشده ها  امهگذرد، همه اسناد و مدارک و تمام موافقتن می

که ملت ايران است نبايستی بدرستی بداند که به نمايندگی از  محرمان 

. در بخش قبل هم مالحظه شد که آقای اند هوی زير بار چه تعهداتی رفت

      5نبوی گفت: من تنها به خواست و نظرامام )ره( تن به اين مسئوليت دادم.

انيه الجزاير آمده است، پذيرش و از جمله مسائلی که در متن بي

قبول حکميت است که بنا به گفته صريح آمريکايی ها، بيانيه را 

.  آقای سيد محمود کاشانی سرپرست اند هآنها ديکته کرد به  ها  آمريکايی

که همه اسناد و مدارک را در    6هيئت داوران ايرانی در ديوان داوری الهه،

مسؤالن وزارت خارجه آمريکا »گويد:  یم داشته صريح و آشکار اختيار  

فقط ها  ايرانی را ما نوشتيم و ها  اعالم کردند که اين بيانيه و کتباً صريحاً 

                                                           

       2، ص 22292، شماره  59دی  12کيهان، شنبه  -2
    4،  ص 22258،  شماره  59 -آذر 25کيهان، شنبه  -4
  ... رگزار روحانيت حاکم، صدر نقش کا همين نوشته: بخش بهزاد نبوی -5
آقای سيد محمود کاشانی اولين سرپرست هيئت داوران ايران در ديوان الهه  -6

جانب آقای رجايی نخست   است که از 2259بعد از امضا قرارداد الجزاير در سال 
     وزير به اين سمت منصوب شده و مدت چهار سال، سرپرستی آن را بعهده داشته
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       2«خودشان را زير آن گذاشتند. امضاء 

 2259در سال  »گويد:  می و کند میوی مطلب مهم ديگری فاش 

از طرف ايران « یبهزاد نبو »آقای  الجزاير به امضاء رسيد. های  بيانيه

نماينده رئيس جمهور آمريکا « وارن کريستوفر»را امضاء نمود وها  بيانيه

که امضاء شد متن انگليسی آن  اين بيانيه موقعی  نيز بيانيه را امضاء کرد. 

دو امضاء داشت ولی متن فارسی اش يک امضاء بيشتر نداشت. اين از 

سخه آن دو امضاء دارد و ن قرارداد بين المللی است که يک  های  شگفتی

. شما از اين، اند هامضاء کردها  يک نسخه اش يک امضاء که فقط ايرانی

    1 «حديث مفصل را بخوانيد. 

آقای کاشانی سرپرست هيئت داوران با توجه به تمام اسناد و 

نمونه  »  ها  را در همان روز آزادی گروگانها  مدارک، نحوه اجرای بيانبه

    2 «توالسيون محسوب نمود.از کاپيای  تازه

آقای بهزاد نبوی نيز به طور سر بسته اذعان کرده است که بيانيه 

تاريخ   الجزاير ابتکار آنها بوده است و وی آن را امضاء کرده است. وی در 

، در مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی به سئواالت  59  دی  22

پيشنهادات  که آيا »سئوال  خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به اين

از سوی خود اين کشور بوده است يا خير، گفت: دولت  دولت الجزاير 

از طرف خودش   داد، ولی اين به آن معنا نيست که الزاماًای  الجزاير بيانيه

الجزاير سعی کرده که با توجه به شرايط و پيشنهادات طرفين  بوده است. 

که آيا الجزاير توانايی »  به اين سئوال  وی در پاسخ    4«اين کار را بکند.

بعهده گرفته است دارد يا ها  آنچه را که در قبال مسئله گروگان انجام 

که توانايی انجام آن را  کند مین الجزاير چيزی را تضمين  خير، گفت: اصوالً

داشته باشد يا نداشته باشد. اين مسئله بعد که موضوع  روشن شد  

    5 «توضيح خواهم داد.

با ای  در مصاحبه ،59آبان  21آقای رجايی نخست وزير در تاريخ    

 21  ديروز) ای  دقيقه 22در مالقات »خبرگزاری پارس تأييد کرده است که: 

کشور  بهها  ( سفير الجزاير با محمد علی رجايی مسئله  گروگان59آبان  

کردند که  و الجزاير آرز برادر و مسلما ن الجزاير واگذار شده است. سفير 

ايران را برآورده سازد و افزود تا آن جا که در توانمان های  بتواند خواسته

      6 «کرد. است از منافع ايران  دفاع خواهيم 
انشا اهلل »گويد:  می 59آذر  15وی در همين رابطه در تاريخ 

نداشته باشيم زيرا ما ديگر ها  به نام گروگانای  اميدواريم به زودی مسئله
که سياسی باشد و محتاج به زمان باشد در اين جا نداريم و فقط  گرهی  

الجزاير که  ايم که بايد به وسيله دولت  تضميناتی که از نظر مالی خواسته
 منافع ايران است به ايران داده شود و در اين صورت آمريکا حافظ 

   2 «تواند جاسوسان را ببرد. می
در مصاحبه مطبوعاتی   ،59 دی  9 در تاريخ آقای بهزاد نبوی مجدداً

کرد که  داد تأکيد  می خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخهای  که به سئوال
دل خود را به پنجاه يا شصت ها  ايران نمی تواند در قبال آزادی گروگان »

وافزود بايد برای  برگ کاغذ امضاء شده توسط کارتر يا ريگان خون کند. 

                                                           

، به  192ود اشباح، رضا گلپور مروری بر کارنامه سازمان انقالب اسالمی، ص  شن -2
سرپرست هيئت داوران ايرانی در   -   2282خرداد  26نقل از روزنامه کيهان مورخ  

       ديوان داوری الهه. 
 همان -1
       12/1/2221مورخ  « جامعه»، به نقل از مصاحبه وی با روزنامه 222 ، صنهما -2
. مصاحبه مطبوعاتی 9، ص 22285، شماره 59دی 28کيهان، پنجشنبه  -4

     سخنگوی دولت.
 همان -5
       4، ص 22222شماره 59آبان22کيهان، سه شنبه  -6
  ص آخر  22269، شماره  59آذر16کيهان، چهارشنبه  -2

مريکا تضمين بگيرد. نبوی گفت: اگر آمريکا خود از آهای  تحقق خواسته 
نوعی تضمين قابل قبول برای  بتواند راه ديگری پيشنهاد کند که متضمن 

دولت الجزايرباشد، از نظر ما قابل قبول است. چون ما به هيچ وجه به  
   8«اقوال آمريکا اعتماد نداريم.

نهاد در صورتی که پيش»اظهار داشته:  59دی  22وی باز در تاريخ 

اخير آمريکا مورد قبول الجزاير واقع شود، ايران نيز اين پيشنهاد را 

   9 «پذيرفت. خواهد  

صريح آقای سيد محمود کاشانی، سرپرست های  صرفنظر از گفته

کننده  آقايان رجايی و بهزاد نبوی امضاء های  داوران ايرانی در الهه، گفته

وده و فقط بيانيه را امضاء هيچ کاره بها  بيانيه صريح است که ايرانی 

ها  الجزاير، ايرانی و ريش و قيچی دست آمريکا بوده که از طريق  اند هکرد

آن را امضاء کرده ا ند و خود الجزاير نه چيزی را تعهد کرده و نه تضمينی  

ناتوانی و  نهايت خفت و خواری،  داده است و امضاء اين گونه توافقنامه ها، 

  رساند. می ای شدن قرارپنهانی را با دولت بيگانهوحشت و ترس از آشکار 

و قلدری ها، برای سرکوب ملت ايران است و اال ها  تمام رجزخوانی

آمريکا  سال عليه  16ازعملکرد کسانی است که متجاوز از ای  اين نمونه

کنند و در ظاهر شعار  می دهند. در زير بدان گونه عمل می شعار سر 

  دهند. می شيطان بزرگ سر

نظر به اين که از طريق پذيرش داوری مرضی الطرفين يا حکميت، 

آمريکايی و  ميلياردها دالر پول و اموال ملت ايران به جيب سرمايه داران 

فراری دومليتی سرازير شده است، به سراغ مجلس برويم و های  ايرانی 

داوری مرضی  ببينيم در زمان پيشنهاد حکميت و بعد از آن مجلس با 

  رفين چگونه برخورد کرده است.الط 
 

  حکميت، رفسنجانی و بخشش اسلحه   

 22همانطوری که خوانندگان مستحضر هستند، مجلس در تاريخ 
به تصويب رساند، جهت ها  آبان، چهار شرطی را که برای آزادی گروگان

آنرا به دولت ابالغ کرد. آقای بهزاد نبوی ازجانب دولت مسئوليت  اجرا  
بعهده گرفت  را با ميانجيگری دولت الجزاير ها  کره با آمريکايیاجرا و مذا

  ومجموعه قراردادهايی  را به نام بيانيه دولت الجزاير امضاء کرد. 
نه در متن چهار شرط مجلس صحبتی از پذيرش حکميت به ميان 
آمده بود و نه اجرای آن مصوبه نيازی به حکميت داشت. اما آقای بهزاد 

، وارد عمل 59آبان  21تاريخ ابالغ مصوبه يعنی  از همان اًکه ظاهر نبوی  
داور به ميان  کوچکترين سخنی از پذيرش  59آذر 12شده بود، تا تاريخ 

نياورده بود. ابتدا در تاريخ فوق اعالم کرد در قبال تعهدات آمريکا در  
        22را پذيرفته است. دولت ايران نيز نوعی حکميت ها  برابر آزادی گروگان

، اليحه دو فوريتی پذيرش حکميت را  59دی  11سپس در تاريخ  
تقديم مجلس کرد که دو فوريت آن را به تصويب رساند. آقای نبوی در 

 26رئيس جمهور فعلی آمريکا تا »لزوم دو فوريتی اليحه گفت:  مورد  
ه شانزدهم ژانوي اگر تا روز  ژانويه بيشتر کارش اعتبار قانونی ندارد و طبعاً

نتيجه در اين زمينه نرسيم در دولت بعدی معلوم نيست ادامه مذاکرات  به 
مورد مسئله حکميت از  به چه صورت باشد بنابراين فکر کرديم که در 

مجلس اجازه بگيريم و به يک راه حل قابل قبول برسيم و مسئله را خاتمه  
    22 «ماند برای دولت جديد.  می دهيم. اگر به راه حل نرسيم مسئله
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  متن اليحه به اين شرح است:
شود که در مورد اختالفات  می به دولت اجازه داده»ماده واحده: 

مالی و حقوقی جمهوری اسالمی ايران با دولت آمريکا از طريق داوری 
     2 «مرضی الطرفين اقدام و اختالفات مذکور را حل و فصل نمايد.  

درمصاحبه مطبوعاتی  59دی  11بعد از ظهر  رفسنجانی هاشمی قایآ

از »گفت   می و راديو تلويزيونی که به خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ

خريداری شده های  وی سئوال شد آيا آمريکا تعهد کرده است که اسلحه 

چنين تعهدی  توسط ايران را تحويل دهد؟ رئيس مجلس پاسخ داد: خير 

ا داده ايم و خريده ايم پولش ر آمريکا نکرده است. ما چيزهايی را که قبالً 

در اين جا نه بحث از  را به کشور ما تحويل دهند ها  بايد آنها  آمريکايی

اسلحه است و نه غير اسلحه بلکه مسئله کلی است و ما چيزهايی را  

مقداری از آن اجناس را  خريده ايم و پولش را داده ايم و اگر بخواهيم  

يران است. آقای هاشمی در مورد بگيريم، تصميم آن هم با کشور ا تحويل 

حکميت ربطی به آزادی  احتمال آزادی قبل از پايان حکميت گفت: 

 در صورت پذيرش شرايط ايرانها  ندارد. و آزادی گروگان ها گروگان

کنيد که  می سئوال شد: آيا گمان تواند قبل از حکميت باشد. از وی  می

بت دهد؟ در جواب گفت: اين دو اليحه آقای نبوی رأی مث نمايندگان به 

مجلس رأی ندهد. البته اين بستگی  چيز مهمی در اين اليحه نيست که 

فردا خواهد شد دارد. به نظر من چيز مهمی در اليحه  به بحث هايی که 

   1 «نيست که رأی نياورد.

آيا جز در جايی که سانسور و ترس و وحشت بر قرار است رئيس 

نين بی پروا و با کمال پر رويی چنين مجلسی قادر خواهد بود که اين چ

  های نادرستی را بر زبان آورد؟ حرف  

پولش را داده و  اگر نبايستی از اسلحه به دليل اين که ايران قبالً

حرفی به ميان بيايد و آمريکا بايد آنها را تحويل  را خريده استها  آن

ران در پرسيدنی نيست، پس چرا بايد از ذخاير ارزی اي  ايران بدهد، 

نفت فروخته شده های  آمريکا، طالهای ذخيره شده ايران در آمريکا، پول

مال ايران نبوده ها  مگر آن  اموال ايران سخن به ميان آيد؟ ساير  ايران و 

است. اگر ايران پول داده و اسلحه و يا اجناس ديگری را خريده است و 

و الزم نيست که در  را تحويل بدهدها  و آمريکا بايد آن مال ايران است  

ملک طلق  و طالها و ارزها که ها  قرارداد اسمی از آن به ميان آيد خود پول

مورد قبول جامعه بين الملل است چرا آمريکا آنها را نمی دهد و  ايران و 

  رفت؟ بايد برای پس گرفتنش زير بار قرار داد و حکميت 

آيد که  می برآيا به غير از آقای هاشمی رفسنجانی، از کس ديگری 

بگويد اليحه حکميت چيز مهمی در آن نيست که مجلس رأی به آن 

اساس تصويب همين اليحه حکميت ميلياردها دالر پول اين  ندهد؟ بر  

 در جنگ هستند،ها  ملت به جيب همان کسانی که به زعم خود با آن
  ريخته شده است. 

 آقای مهندس مرتضی نبوی مدير مسئول روزنامه رسالت در

گويد مجلس  می اعتراض به عملکرد آقای بهزاد نبوی در مورد حکميت

را ای  بررسی عملکرد وزير مشاور وقت دولت، کميسيون ويژه  برای 

که اجازه داده نمی شود  کند میدهد و کميسيون گزارش تهيه  می تشکيل

 کند میوی به قسمتی از آن گزارش اشاره    2 تريبون مجلس قرائت شود. از  

در اين  رسيد.  در مجلس با تغييرات به تصويب ای  ماده واحده»گويد:  یم و
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شود که در مورد اختالفات مالی و  می ماده واحده به دولت اجازه داده

و تصرف  انقالب اسالمی  حقوقی فيمابين دولت ايران و آمريکا که ناشی از 

مرضی  مرکز توطئه نباشد، با توجه به مفاد مصوبه قبلی نسبت به داوری

صادره همه مربوط  عملکرد آقايان آرای  الطرفين اقدام کند. اما به گواهی 

به انقالب و تسخيرالنه جاسوسی است و اين پيشنهاد حکميت مربوط به 

    4 «آقای بهزاد نبوی است.

های  آقای بهزاد نبوی در مورد صحبت به ميان نياوردن اسلحه

ال نشدن قرار و مدارهای پنهان خريداری شده ايران از آمريکا، جهت بر م

  آورد:  می ای جمهوری خواهان، دليل بس نادرست و کودکانه با  

گرچه بيانيه باز پس دادن کليه اموال و دارائيهای ايران را تصريح » 

کرده، ولی در جريان مذاکره درمورد بيانيه، بنده در جواب شايعات 

و برقراری پل ها  آمريکايیوسيعی که ايران را متهم به ساخت و پاخت با   

می کرد،  ها  هوايی جهت تحويل اسلحه به ايران در قبال آزادی گروگان

ضمن تکذيب شايعه مزبور، اعالم کرد که ما به هيچ وجه نيازی به سالح   

نقل به )گرفت  آمريکايی نداشته و از چنان کشوری سالح نخواهيم 

 بود که از زبان بنده بيانمضمون(. که البته اين نظر دولت شهيد رجايی  

شود دولت ايران حتی  شود. اين توضيح از آن جهت است که دانسته  می

برای سالح آمريکايی ای  در زمان تصويب و امضای بيانيه الجزايرکيسه 

سالح  برپاست، آمريکا به ايران  دانست تا انقالب اسالمی  می ندوخته بود و

    5 «نخواهد داد.

ای بهزاد نبوی و ساير سردمداران بپرسند: خواستن و نبايد از آق اوالً

تحويل گرفتن اسلحه و قطعات يدکی خريداری شده و پرداخت شده 

دهد. اگر مطالبه کردن اسلحه و تجهيزات  می چرا سازش معنی وجوه آن،  

ايران است،  های  و قطعات يدکی که به قول آقای نبوی جزء اموال و دارايی

ود و شما نيز به خاطر ترس از اين شايعات ازآن ش می به سازش تعبير 

را مطالبه  ايران های  حرفی به ميان نياورده ايد، پس چرا سايردارايی

 کرديد؟

؟ اگر کسی و شد می بر پايه استدالل شما، آن هم سازش محسوب 

يا دولتی اموال و دارايی خود را مطالبه کند، اين عمل کيسه دوختن معنی 

شما با آوردن اين داليل مسخره، از خود خجالت نمی  عاًدهد؟ آيا واق می  

  کشيد و شرم نمی کنيد؟

تا انقالب »گوييد که:  می اگر شما به خود و ديگران راست و ثانياً

اعتراف  بنابراين     6«اسالمی بر پاست، آمريکا به ايران اسلحه نخواهد داد.

از  صدر بنیحذف و ها  می کنيد، بعد از چند ماه پس از آزادی گروگان 

های  رياست جمهوری، آمريکا به اسرائيل اجازه خاص داد که اسلحه

در لبنان ها  جريان آزادی گروگان سپس در  آمريکايی را به ايران بدهد و 

سيل اسلحه آمريکايی به ايران سرازير شد که سرانجام جريان آن از پرده 

انجاميد، پس ديگر و ايران گيت  افتضاح مک فارلين  بيرون افتاد و به 

انقالب اسالمی بر پا نبوده است. البته اين حرف حقی است که از زبان شما 

هدفش آزادی، استقالل و جمهوری  است. انقالب اسالمی که  بيرون آمده 

به حکومت قدرت طلب و خود کامه ها  مردمی بود، به دست شما

ن انقالب قول شما چو مطلقه واليت فقيه تبديل شد و به  ديکتاتوری 

  اسالمی بر پا نبوده است، آمريکا به ايران اسلحه داده است. 
در اين جا مناسب است که نظر خوانندگان را به گفته آقای سيد 

شراف به همه محمود کاشانی، سرپرست هيئت داوران ايرانی در الهه که اِ
دست به ها  داشته و مدت چهار سال با آنها  مدارک و قرارداد اسناد و  
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اموال  در مورد »ريبان بوده جلب کنم تا به بخشی از فاجعه واقف شويد: گ
ايران و مطالبات مربوط به اين قرار دادها نکات زير بايد مورد توجه  نظامی 

  قرار گيرد:

بند دوی مصوبه چهار شرط مجلس شورای اسالمی مقرر  -يکم

مام رئيس جمهور آمريکا ت 58آبان  12داشته است که با لغو دستور 

ايران که در های  ايران آزاد شود و کليه اموال و دارايی های  سرمايه 

 آمريکا در ساير کشورها آمريکا و يا مؤسسات متعلق به دولت يا اتباع

و ها  ايران قرار گيرد. از جمله دارائيها و اموال ايران، سالح در اختيار  ست، ا

بوده که  ديگری تجهيزات نظامی و کاالهای خريداری شده و تجهيزات 

بايستی کليه  می آمريکايی به امانت بوده است وهای  يا شرکت نزد دولت 

دولت ايران  اين اموال نظامی و غير نظامی، آزاد شده و در اختيار 

  قرارگيرند.

مجلس که های  در اين مورد نيز با امضای بيانيه الجزاير، خواسته

بيانيه الجزاير،  9. در بند منطقی و مشروع بوده، تأمين نشده است کامالً

آمريکا متعهد شده است که با در نظر گرفتن مقررات اين کشور که  دولت  

ترتيباتی دهد  ( معتبر بوده است، 2929نوامبر  24) 58آبان   12پيش از 

همه اموال ايران که در ايالت متحده و خارج از آن کشور قرار دارند و  تا 

ايران منتقل شوند. اين  جزاير نيستند، به بيانيه الهای  مشمول ديگر بند

دارای صالحيت الزم نيست  جای چون و چرا را برای دولت امريکا در  بند 

  است. زمينه استرداد اموال ايران باز گذاشته 

با امضای اين توافق، دولت امريکا با استناد به قوانين داخلی خود که 

کند، به   می هايی روبرو صدور اسلحه به کشورهای درگير را با محدوديت

استناد ادامه جنگ ايران و عراق، از استرداد اموال نظامی ايران خود داری  

  کرد....

ادعايی های  و طلبها  اين پرسش مطرح است که چرا در مورد وام

و  مسلم بود ها  امريکا که نه مبلغ دقيق و قطعی و نه اصل بسياری از آن

فرا نرسيده بود. امضاء کنند گان ها  رسيد پرداخت بسياری از آن سر 

بيانيه الجزاير با چنان سرعتی شگفت آور و در همان شب آزادی 

وجوه هنگفتی را در اختيار دولت آمريکا قرار داده و يا در   ها  گروگان 

اختيار بانک مرکزی انگليس گذاشتند و برای ادعاهای بی اساس 

در بانک مرکزی هلند  يک ميلياردیای  آمريکايی، سپرده های  شرکت 

گذاشتند و تعهدات سنگينی را بر دوش گرفتند اما در استرداد اموال 

نظامی ايران که مورد کوچکترين نزاع و اختالفی نبوده  نظامی و غير  

بهانه  و راه را برای چانه زنی و  اند هاست، هيچ اقدام روشنی انجام نداد

م طرح دعوی در يک ديوان گذاشتند و سپس راه پر پيچ و خ باز ها  جويی

سال نتيجه   22داوری را در پيش گرفتند  که تا کنون پس از گذشتن 

و به گفته سرپرست دفتر خدمات دولت آمريکا تنها  بخش نبوده است 

ميلياردها دالر  مليون دالر بابت مطالبات و اموال نظامی که  222مبلغ  

نبايد : »کند میی اضافه و     2«ايران پرداخت کرده است. ارزش دارد، به 

مجلس  2259آبان  22  فراموش کرد که بر طبق مقررات صريح مصوبه 

 59بايست از طريق مذاکره در همان سال  می شورای اسالمی، اين اموال

قرار دادها در رژيم گذشته امضاء  ند. در واقع اين شد می به ايران تسليم 

رای پرداخت پول اين دولت ايران به تمامی تعهدات خود از ب شده و 

اموال به گونه بال منازع به ايران تعلق دارد.  عمل کرده است و اين ها  خريد

ند، چه روابط سياسی بر قرار شود يا شد می بايست مطالبه  می اموال اين 

  کشور ماست و يک هدف مستقل و اساسی است.  نه اين حق مسلم
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های  رداخت طلبمذاکره کنندگان ايرانی وظيفه داشتند پيش از پ
واهی های  ادعايی دولت آمريکا و پيش پرداخت مبالغ هنگفتی بابت ادعا

آمريکا ترتيبات مشخص و قاطعی برای حل و فصل اين موضوع و  اتباع  
دوران جنگ  دادند. به ويژه اين اموال در  می استرداد اموال نظامی ايران

گرفتند  می ما قراربايست مورد استفاده نيروهای مسلح کشور  می تحميلی 
ما  نيروی دفاع کشور  خسارات فراوانی به ها  تأخير در تحويل آن و قطعاً

وارد کرد و هزاران تن از مردم ميهن ما به همين دليل، در جنگ تحميلی 
     1 .«اند هقربانی شد

 

 مجلس و حکميت 

آمد که « بخش حکميت، رفسنجانی و بخشش اسلحه»کمی قبل در 

ی اليحه دو فوريتی جهت اجازه حکميت، به مجلس تقديم آقای بهزاد نبو

فوريتی آن به تصويب رسيد و اينک جای آن است که به بخش  کرد و دو  

دی  14  هايی از مذاکرات مجلس در اين مورد اشاره شود. مجلس درتاريخ 

اما آقای حسن آيت با »بحث درباره اليحه حکميت را آغازکرد.  ، 2259

گفت بر اساس  قانون اساسی اخطار قانونی داد. وی  229استناد به اصل 

صلح، دعاوی و داوری را بايد مجلس تصويب کند. در اين اليحه  229  اصل 

  آمريکا( مشخص نيست. اليحه حل اختالفات مالی و حقوقی ايران و )

آقای هاشمی در پاسخ گفت: اين مسئله را با دولت مطرح کرديم 

ی و صلح دعوا مطرح است آن را بيان کنيد. گفتيم موارد معينی که داور

می گويند حرفی نداريم اما اشکال در اين است  اگر قراردادمان را  ها  آن 

و  را آزاد کرديم و مورد خاصی پيش آمد ها  با آمريکا بستيم و گروگان

را آزاد ها  مذاکراتی انجام شد و خواستيم ارجاع به داوری کنيم گروگان 

 دولت آن وقت نخواست که ارجاع به داوری کنيم، کرده ايم و مجلس 

  خواهد برای اصل داوری مجوز بگيرد.   می
پس از اين توضيحات، آيت سلب فوريت اين اليحه را کرد و گفت: 

روشن  آقای نبوی دليل اين فوريت را اعالم کردند که اگر تکليف مسئله را 
مستمر است و اين نکنيم مذاکرات بايد از نو شروع شود. دولت يک امر  

قبلی را تعيين  آيد همان هيئت  می درست نيست چه بسا دولتی روی کار
 شود و کاله سرمان می است که به ضرر ما تمامای  . اين چه عجلهکند می 

     2 «رود. می رود و ريش ما دست آمريکا می
تمام سران و وکاليی که در جريان توافق و زد و بند با جمهوری  غالباً

که سر  بودند، اما آنهايی ای  ان نبودند، مخالف چنين عمل عجوالنهخواه
نخ دستشان بود و در جريان بودند، تمام کوشش خود را در سمبل کردن  

چه  اين »گويد:   می آن به کار بردند. واال در اين رابطه حق با آيت است که
ما  رود ريش می شود و کاله سرمان می است که به ضرر ما تمامای  عجله

     4 «رود. می دست آمريکا
در جای ديگر باز آقای آيت در بيان تفاوت قائل شدن بين وکال به 

خواهيد اين اليحه  می شما»گويد چون  می آقای هاشمی رفسنجانی
  فرق بين وکال قائل هستيد.     5«شود. تصويب  

حسن روحانی نماينده سمنان در موافقت دو فوريت صحبت کرد 
ما وقت ضيقی است بنابراين فوريت برای اين است که وقت »وگفت: 

کاری نشود. وقتی بين دو کشوراختالف نظر است يکی از  دوباره  
اين است که داوری را قبول کنيم چنانچه اگر نپذيريم ها  نزديکترين راه

     6 «رفته است. سرمان کاله  
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 اصوالًمسئله اين است که »بهزاد نبوی در مورد نظرات دولت گفت:   

فقط  هيچ نوع تعهدی از جانب ما و دولت آمريکا به الجزاير سپرده نشده و 

ها  يک سری صحبت هايی شده و با لطبع چنانچه در اين فاصله هيئت 

متفاوت وجود  های  نيز عوض شوند چون سليقهها  عوض شوند و دولت

همه دارد.....برای دولت تفاوتی بين دولت کارتر و ريگان وجود ندارد.  

دولت ريگان نيز هست.  دهد با توافق  می پاسخ هايی که دولت کارتربه ما

نمايشی  دارد. های  جنبه ژست اين حرف هايی که ريگان زده است اصالً 

تواند ادامه پيدا  می دوباره مسئله وقتی مذاکرات به نتيجه قطعی نرسد 

اهيم اصل خو می خواستيم از اطاله مطالب جلوگيری کنيم ما فقط می کند 

الزمه  بگيريم. اگر تعهدی بخواهيم امضاء کنيم  ارجاع به حاکميت را اجازه 

اش اين است که اصل  ارجاع حکميت را بپذيريم. غير از اين که يک 

خاصی  ممکن است مجبور شويم از نو شروع کنيم دليل  سری مذاکرات را 

     2 «نداريم.

دانيد که همه  می زير نيم کاسه نيست و شماای  خوب اگر کاسه

دهد با توافق دولت ريگان نيز  می پاسخ هايی که دولت کارتر به شما

چرا اين قدر عجله داريد و به قول آقای آيت وقتی موارد  پس  هست 

داوری و ارجاع به حکميت هنوز برايتان  مشخص نيست و به قول 

وردار حقوقی، فنی، و تخصصی و اطالعاتی الزم بر خ امکانات  خودتان از 

اطالع دقيقی ها  ادعايی آمريکايیهای  و طلبها  نه از وام      1 نيستيد.

و  -زعم کارشناسان بسياری از آن ادعاها واهی بوده است  که به  -داريد 

 اگر و عالوه بر اين  نه از اموال ايران. پس اين همه عجله چرا؟ حتماً
اين حرف »يد. گوئ می خبر نداريد، چگونه به ضرس قاطع ازپشت پرده 

کرده بود. ن(  ايران را تهديد به حمله نظامی )هايی که ريگان زده است 

سپس درمورد پيشنهاد آيت مبنی       2 «نمايشی دارد.های  ژست جنبه  اصالً

  بر سلب فوريت رأی گيری شد که به تصويب نرسيد.

هادی نماينده تهران به عنوان اخطار قانونی اجازه گرفت و به 

آيت پاسخ داد و در مورد داوری مرضی الطرفين که الزم ای ه صحبت

صحبت کرد و گفت که اخطار آقای آيت به هيچ وجه درست   است باشد 

     4 نيست.

آيت: اين يک تحريف است من بايد صحبت کنم . هاشمی: شما » 

گذاريد. هاشمی: چه  می بنشينيد نمی توانيد حرف بزنيد. آيت: شما فرق

خواهيد اين اليحه تصويب   می ا و هادی است. آيت: شماشم فرقی بين  

     5 «شود.

اين اليحه »پس از آن آقای امين ناصری به عنوان مخالف گفت: 

تعارض دارد با مصوبات همين مجلس و در شان گروگان گيری نيست. 

اين انقالب بزرگ تر از انقالب اول نيست ما با اعالم آن چهار  شايسته  

وقتی  عالم کرديم که هدف احقاق حق از دست رفته است شرط به دنيا ا

شوند که تمام اختالفات ما با دولت آمريکا حل شود  می آزاد ها  گروگان

ما حل  را لغو و ابطال کند. ها  دولت آمريکا موظف است که اين ادعا

  حقوقی و اداری را گذاشتيم به عهده دولت آمريکا... اختالفات 

يک چيز بسيا ر باز و نا محدود است  وی گفت: ماهيت حکميت

 مرجع اين حکميت چه کسی بايد باشد معلوم نيست آن چه که اصوالً

توانند باشند: اتاق بازرگانی، مرکز بين المللی حل  می ها دانيم  اين   می

اختالفات در بانک جهانی يا يک دادگاهی که دو طرف بپذيرند. اين نوع 
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و ها  دهيم خيلی از شرکت می ياز از دستبپذيريم يک امت حکميت را اگر  

مؤسساتی که قرارداد بسته بودند در قراردادهايشان قيد شده اگر 

ايران باشد. ما با قبول های  مرجع رسيدگی دادگاه اختالفی پيش بيايد،  

باشند  توانند حکم  می گيريم آيا با مراجعی که می حکم اين حق را داريم

       6 «ست.اشعری ني بی شباهت به موسی 

آقايان هادی و      2مخالف بعدی نصرالهی نماينده آبادان صحبت کرد.

بعد از آن گلزاده غفوری در      8محالتی به عنوان موافق صحبت کردند.

و پس از آن کفايت مذاکرات از طرف مجيد انصاری و      9مخالفت حرف زد

مايندگان چون معتقد از نای  عده  شد. مطرح  باغانی پيش نهاد شده بود که 

بودند که اين مسئله يکی از موارد مهم سياست خارجی است و طبق 

موارد مذاکره از مسائل مهم خارجی  چنانچه  آئين نامه داخلی مجلس 

باشد کفايت مذاکرات شامل آن نمی شود. به اين دليل هاشمی 

موارد سياست خارجی  از ها  گروگان رفسنجانی اين موضوع که مسئله 

ت يا خير را به رأی گذاشت که مجلس اين مورد را به عنوان يک اس

خيلی جالب است که مجلس       22نپذيرفت. مسئله مهم سياست خارجی 

نپذيرفته که مسئله گروگان گيری و حل آن و قرارداد الجزاير که 

بزرگترين قرار داد تا آن تاريخ با آمريکا بوده  مسئله سياست خارجی 

 جلس دست نشانده به غير از اين انتظار نمی توان داشت.  نيست. البته از م

اگر مسئله حکميت و گروگان گيری که محور سياست خارجی ايران 

حکميت  از زمان گروگان گيری به اين سو بوده است و قرارداد الجزاير و 

شود، از موارد  می شامل آن است و بين ايران و اياالت متحده امضاء که 

تحت امر  نيست، ازآقای رفسنجانی و وکالی  مهم سياست خارجی

نيست که به غير از آن، مهم ترين مسئله سياست خارجی کدام  پرسيدنی 

  بوده است؟ پناه برخدا از شّر کذابين.

آيا آقای هاشمی و وکالی تحت امر نمی فهميدند که اين مسئله مهم 

که  ترين مسئله محوری خارجی و بين المللی است. باور کردنی نيست

، بلکه به خاطر آشکار نشدن قرار و مدارهای پنهانی و اند هفهميد نمی  

سانسور  ترس ازهر نوع بحثی که ممکن است سر نخی را آشکار کند، 

  برقرار شده است.

سر انجام با سلطه رفسنجانی بر مجلس و نظر به اين که مسئله 

نوبت به گروگان و حکميت از موارد مهم سياست خارجی به حساب نيامد 

کفايت مذاکرات رسيد. اما قبل از آن رئيس مجلس از نبوی  پيشنهاد  

  خواست تا  توضيحات خود را در مورد مسئله مورد بحث بدهد.

 

  توضيحات نبوی درمورد حکميت 
است که ای  آن چيزی که اين جا مطرح است بيانيه»نبوی گفت: 

خواهد   می جديدی کهدولت الجزاير صادر کرده و مورد تأييد دار و دسته 

حکومت آمريکا را در دست بگيرد هست... ما معتقديم که اشغال النه  

  رسيده است. خود های  جاسوسی يک عمل پيروزمندانه  بوده و به پيروزی

همين ديروز اين بيانيه دولت الجزاير را که با موافقت دولت آمريکا 

ياسی يک مجموعه ديدم که از نظر س کردم واقعاً می نوشته را مطالعه

آفرين برای جمهوری اسالمی است که يک ابر قدرتی مثل آمريکا  افتخار  

که  را اين چنين به موضعی کشيده که بيايد يک چيزی بنويسد ولو اين 

کدام را هم اجرا نکند همين قدر که بيايد بنويسد من در امور داخلی  هيچ 
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نکنم......خوب  خالت کنم ار اين پس د می ايران دخالت نمی کنم و تعهد

ما به کليه اتباع  کند میهمه نشان دهنده ضعف است. اين که تعهد  ها  اين

اطالعی که راجع به اموال  روز هر  22کنيم که ظرف  می آمريکايی اخطار

بر ها  شاه دارند بيايند بدهند و اال طبق قوانين حقوقی و جزايی با آن 

در واقع يک پيروزی است که به  ا ه کنيم، اين می کنيم و محاکمه می خورد

دست آورده ايم. ابر قدرتی را که وادار کرده ايم بيايد زير يک چنين  

  چيزهايی را امضاء کند.

در بعد اقتصادی اين مسئله را بگويم بر خالف آن نظر برادرمان که 

مواظب باشيم که هم چوب بخوريم و هم پياز، ما نه چوب خورده ايم تا 

القی که پشت سرش پياز بخوريم. به نظر من در اين رابطه هر و نه ش حاال  

رابطه با  چه به دست آورده ايم خير و برکت بوده ما پوزه امريکا را در 

  گروگان گيری به خاک ماليديم... 

نمی چسبد  که در اين زمينه  نبوی گفت: اين اتهامات به دولت اصالً

خواهد  می يل که چون ريگانجا زده يا ترسيده و يا اتهاماتی از اين قب

در اين زمينه عمل کند. وی افزود: تفاوتی  خواهد سريعاً می دولت بيايد،  

اکثريت نظرشان  برای ما ندارد و هيچ امری هم روی اين اليحه نداريم. اگر 

اين است که ادامه پيدا کند، فوقش ما يک مقدارانرژی بيشتری صرف اين  

ديگر تفاله اش باقی  آبش کشيده شده و  کهای  کنيم. و يا ميوه می کار

رويم. از آن چيزی ديگر برايمان باقی نمانده  می مانده بی خود با آن ور 

  است.

بهزاد نبوی در سخنان خود چنين ادامه داد: دولت آمريکا توسط 

دولت الجزاير از ايران سئوال کرد چنانچه ما کليه دعاوی را لغو و ابطال 

داشتيم که از ديون واقعی باشد، يعنی فرض کنيم  اگر مطالباتی کنيم،  

پولش  فالن کمپانی يک کاالی فروخته به فالن مؤسسه دولتی در ايران و 

داليلی نگرفته و اآلن هم بر عليه اموال ايران درآمريکا اقامه دعوا  را به 

از ما طلب  مليون دالر  28کرده است، فرض بانک استراست آمريکا 

مليون دالر در رابطه با اين مطلب ضبط کرده است.  82 در مقابل داشته، 

سری بدهی  گفتند خوب آيا شما معتقد به اين هستيد که يک ها  اين

دولت آمريکا يا به اتباع امريکايی يا نه، ما گفتيم که يک سری  هايی به 

داريم، طبيعی  بدهی هايی ممکن است داشته باشيم ولی مطالباتی هم 

  است.

ما اين بدهی هايی که جنبه واقعی دارد، ارتباطی هم به گفتند آيا ش

اين مواردی که دولت آمريکا تعهد کرده، اقامه نکند، ندارد، آيا پرداخت 

  کرد يا نه؟ طبيعی بود که جواب ما مثبت بود... خواهيد  

وی ادامه داد: بعضی قراردادها بوده که توسط دولت ايران فسخ شده 

بهشون به  خواهيم، ما بايد يک چيزی  می غرامتمی گويند ما ها  است. آن

دهيم يا نمی دهيم يا  می بگوييم باالخره يا بايد بگوييم غرامتها  آن 

يکی از  حکميت يا کاری نظير اين. اين را هم توضيح بدهم در پاسخ 

که فرمودند که  با اين همه ستمی که آمريکا بر ما روا داشته آيا ما  برادرها 

های شما يک  يکا بدهکاريم؟ ببينيد برادر اين صحبت باز هم به آمر

 ای سياسی است نه صحبت حقوقی. اگر ما رفته ايم با يک عده صحبت 

نمی شود زد. اگر  خواهيم به يک تعهد مشترک برسيم اين حرف را  می

گويند: شما نمی  می دل آقای کارتر و ريگان را گوش بدهيم آنها برويم درد 

سال به شما داده ايم بدهيم   25برابر آنچه که در اين  دانيد ما حاضريم ده

 هم اين کار را يک رژيم وابسته به روی کار بيايد و مطمئناً دو باره 

گفت هنوز بعد از  می از برادران کنند. يک چيزی را برايتان بگويم يکی  می

وجوه نقدی خود را ها  چند سال که از انقالب کوبا گذشته کوبايی بيست و 

بگيرند. با وجودی که  اند ه، نتوانستاند هداشت آمريکايی های  در بانککه 

آنجا  دست هم  اند هکه هيچ رفت اند هالنه جاسوسی هم نکرد اشغال 

ولی  اند ه. يک خرده نزديک شداند هلبخند زد و يک خورده هم  اند هداد

 الًآمريکايی بگيرند. اصهای  اند پول نقدشان را از بانک هنوز نتوانسته 

آمريکا در اين زمينه تازه بعد از اين که چين اين جوری  اختالفات چين و 

بينيم تازه ممکن است به يک نتايجی  می اختيار قرار داده، خودش را در 

 است برای رفع بال. فرضاً ای  ها که شما داده ايد در واقع صدقه برسد. اين 

اسالمی  دعا بر عليه انقالب هزار اها  آن هيچ چيز بگيريد، فرضاً اگر نتوانيد 

ايران بکنند که خواهند کرد و هر جايی که بتوانند اقامه دعوا خواهند 

 يا ما بايد اين زمينه ها، بر فرض ما حکميت را نپذيريم بالطبع  کرد، در 

متضمن  رفتيم به سمتی که اين کار را به جايی برسانيم . قضيه را که می

قائل  ای که اصوالً ايستاديم در يک نقطه  می دباشد يا اين که باي پايان کار 

  به پايان کار نباشيم. 

مشاور اجرايی نبوی در مورد دعاوی ايران گفت: بعضی از دعاوی ما 

هنوز  از جانب دولت ايران ام  هنوز اقامه نشده من اآلن که اين جا ايستاده

امه در هيچ دعوايی اقامه نشده و به همين دليل بود که در همين تعهد ن 

اختيار را  گذاشته ايم که برای ايران اين ای  رابطه با حکميت ما ماده

 دعاويش را مطرح کند دولت آمريکاها  که ايران بتواند بعد گرفتيم 

بوده قابل  خواست بگويد دعاوی که تا به حال به طور مستمر مطرح  می

  بود. طرح خواهد 
ها  م، ما اآلن با الجزايریبه مجلس آورده اي ما اين اليحه را احتياطاً

که   کند میدر رابطه هستيم دولت آمريکا يک سری گربه رقصانی هايی 
نرويم. منتها اين را به ها  در جهت امضاء اين تعهد نامه امکان دارد ما اصالً 

صورتی  بدهد در  اين دليل به مجلس آورديم که مجلس اين امکان را به ما 
ملت و به نفع انقالبمان است بتوانيم  که احساس کرديم آن چه به نفع

يک سری تعهداتی  دهد  می انجام دهيم. البته بر اساس رأيی که مجلس
ماده هم ما امضاء خواهيم کرد هم دولت امريکا، خالصه  8هست که در  

آمريکا و سه تا حکم هم  برايتان بگويم سه تا حکم ما و سه تا حکم دولت 
نظر يک مرجع بين المللی که مورد تأييد  توافق طرفين و اگر نشد با با 

المللی را الجزاير معرفی کرديم  طرفين باشد، انتخاب شود. ما مرجع بين 
می گويند الجزاير طرفدار شماست ما به ها  ها نپذيرفتند چون آن آن 

دولت همين که يک اجازه پذيرش  عنوان مرجع بی طرف نمی پذيريم. 
تواند يک چنين چيزی را به  می ندحکميت مرضی الطرفين را پيدا ک 

موارد دعوا ذکر نشده است. موارد مشخص  تصويب برساند ولی در اين جا 
هم که پيش بيايد و هر مورد که حکم بخواهد طبيعی است که طبق قانون  

     2 «دولت هم آمادگی را دارد. عمل خواهد شد و 
ای  ودن تبصرهقبل از اينکه متن اليحه ارائه شده به مجلس که با افز

دهم که  به آن در مجلس به تصويب رسيد، آورده شود، الزم است توضيح 
به تبصره اضافه شده با زبان ديپلماسی اعتراض کردند که ها  آمريکايی 

اگر  و اين خود نشان دهنده اين است که      1 چرا چنين شده است.
داد را ما آورديم و هم فاش نمی کردند که قرار  و شفاهاً آمريکايی ها، کتباً 

که قرار داد  کرد  می امضای خود را پای آن گذاشتند معلوم ها  ايرانی
  الجزاير را دولت امضاء کرده است. ديکته شده 

در پاسخ به مطالب عنوان شده درباره حکميت و قرار داد الجزاير از 
  جانب آقای نبوی، توضيح بعضی نکات ضروری است.

 

 نکات توضيحی به پاسخ نبوی

آن چيزی که اين جا »اگر همان گونه که آقای نبوی عنوان کرده:  -2 
دار و  است که دولت الجزاير صادر کرده و مورد تأييد ای  مطرح است بيانيه
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خواهد حکومت آمريکا را در دست بگيرد هست.  می دسته جديدی که 
را تصويب  ای  مسئله هستند« کبوتر»جناح ها  اين چيزی نيست که اين

     2 .«کند میاگر بيايد تصويب ن« باز»کردند و آن جناح  

گوييد، چرا اين قدر عجله داريد و  می اگر مطلب اين طور است که

وسيله  قبل از اين که موارد مشخص را بدانيد و از ادعاهای مطرح شده به 

دهيد  می مطلع شويد و به درستی بدانيد تعهداتی کهها  آمريکايی 

به  واقعی، های  چيست، و کداميک از ادعاها جنبه واقعی دارد و بدهی

هستند و قبل از اين که با کارشناسان متخصص اين ها  آمريکا کدام دولت 

تأخير  خواهيد، مسئله را ختم کنيد و  می مسائل را روشن کنيد، با عجله

جمهوری حساب شده چند ماه قبل از انتخابات رياست های  تعلل عمدی و 

خمينی را بپذيرد و  وقتی زمانی که کارتر حاضر بود هر چهار شرط آقای 

شد اسلحه خريداری شده را به ايران تحويل دهد، حاضر به حل  حاضر 

چند روزه برای ختم  مسئله نشديد و اکنون اين تعجيل غير قابل وصف 

  ؟ کند میحکايت نای  مسائل پشت پرده مسئله از 

آزاد ها  روزی که گروگان»در مجله سروش آمده:  شما کههای  توجيه

دقيقی در  بانکی مان دقيق نبود. بانک مرکزی آمار های  شد ند، ما حساب

         1 «اختيار نداشت و ايران مجبور بود، آمار و ارقام امريکايی را بپذيرد. 

متاسفانه در طول مذاکرات، »و نيز در مجله سياست خارجی: 

انيه الجزاير، وضع اداری مملکت در هم ريخته و تصويب و امضاء بي

        2 «اطالعات الزم و نيروی کارشناسی قوی ميسر نبود. دسترسی به  

بهانه جويی و توجيه عمل خيانت آميز شما است. در ها  تمام اين

همان زمان کارشناسان زبده و متخصص در مملکت کم نبودند اال اين که 

له پشت پرده شما با خبر شوند و سر در بياورند از مسئها ترسيديد آن می  

 ديديد.   می و لذا استفاده از آنان را برای مقاصد پنهانی خود خطرناک
دکتر مواليی يکی از حقوقدانان دفتر خدمات حقوقی در اين  آقای 

مربوط به « اليحه»  مصوبه مجلس و »شود، نظر به اين که  می رابطه متذکر
متن بيانيه در تعارض است و اين يکی از داليل عدم و فصل دعاوی، با  حل 

اندر کاران بيانيه بود. در هر  همکاری تعدادی از حقوق دانان با دست 
صورت به دليل عدم تصويب بيانيه توسط مجلس و تعارض شرايط اعالمی  

         4 .«کند می لطمه وارد ها  مشروعيت بيانيه الجزاير، به های  مجلس با بيانيه
مديريتی های  از اين کاستی به ضعفای  قسمت عمده: » کند میاضافه  وی

ايرانی برمی گردد و  کارشناسان و حقوق دانان ذيصالح  و عدم استفاده از 
      5 «اين مسئله به سختی قابل توجيه است.

منتشره در همان زمان، کارشناسان و حقوق های  به استناد به داده
توای بيانيه الجزاير مطلع شده بودند، بويژه دانانی که تا حدودی از مح

حضوری و های  کارشناسان بانک مرکزی هشدارهای الزم را در بحث  
بيانيه  امضای  و حتی سه روز قبل از         6مختلف به شما داده بودندهای  نامه

کارشناسانه و مشروح هشدار داده شده بود که امضای ای  الجزاير طی نامه
کشور، قانون  خالف مصالح  زير بار تعهدات داده شده رفتن و ها  قرارداد

اساسی، چهار شرط مصوبه مجلس و خالف رويه حل و فصل اختالفات 
      2مالی بين کشورهاست.

ما معتقديم که اشغال النه جاسوسی يک »گويد:  می آقای نبوی -1 
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ولت خود رسيده است و بيانيه دهای  عمل پيروزمندانه بوده و به پيروزی

کردم آن را يک  می الجزاير که با موافقت دولت آمريکا نوشته را مطالعه  

قدرتی  مجموعه افتخار آفرين برای جمهوری اسالمی است که يک ابر 

مثل آمريکا را اين چنين به موضعی کشيده که بيايد و يک چيزی بنويسد  

سد من در بنوي ولواين که هيچ کدام را هم اجرا نکند. همين قدر که بيايد 

کنم از اين پس دخالت نکنم  می امور داخلی ايران دخالت نمی کنم و تعهد 

که اين چه پيروزی  اگر قرار بر اجرا نکردن است.       8«پيروزی است.

شود. اين درست مثل همان پيروزی است که شاه به دستور  می محسوب 

ا پيروزی به بعد گفت که م اربابش گذاشت بحرين را از ايران جدا کنند و 

دست آورده ايم و وقتی در همين رابطه شهيد داريوش فروهر به اين عمل  

به زندان انداختند. اگر مسئله اين  اعتراض کرد، به جرم خيانت وی را 

خود را به هر کس و يا  هر ابر های  جوری است که شما اموال و دارايی 

به شما کتبی  قطعاً شما پيروزی بدانيد همه قدرتی بدهيد بخورند و آن را 

  خواهند داد که در امور شما دخالت نمی کنند. تعهد 

« در امور داخلی ايران دخالت نمی کنم»آمريکا اين که نوشته: ثانياً

که  تحصيل حاصل است. برای اين که بر اساس منشور سازمان ملل متحد 

آمريکا يکی از امضاء کنندگان آن است آمده که هيچ کشوری حق  

مجلس  در امور داخلی کشورهای ديگر را ندارد. آن چه که مصوبه دخالت 

که: آمريکا از سياست گذشته خود در ايران عذر خواهی  کند و  است اين 

که نوشته:  تعهد کند که در آينده در امور ايران دخالت نکند. اما آنچه 

نمايد که سياست اياالت متحده اين است  می متحده آمريکا تعهد اياالت »

غير مستقيم  و از اين پس اين خواهد بود که به صورت مستقيم و يا 

همان اصل       9 «نظامی در امور داخلی ايران مداخله ننمايد. سياسی و يا 

، به اند هامضاء کرد منشور سازمان ملل متحد است که همه کشورها آن را 

  باز خواهم گشت. اين مطلب 

بر خالف نظر برادرمان »دارد:  می در رابطه با بعد اقتصادی اظهار -2 

تا  خورده ايم  که مواظب باشيم که هم چوب نخوريم و هم پياز، ما نه چوب 

حاال و نه شالقی که پشت سرش پياز بخوريم. به نظر من در اين شرايط 

رابطه با  امريکا را در  هر چه به دست آورده ايم خير و برکت بوده ما پوزه 

      22 «ليديم.ما  کگروگان گيری به خا

بعد از پيروزی ها  اين استدالل نظير همان استداللی است که بعضی

ايران را ما فتح کرده ايم و  -و در عمل هم نشان دادند -گفتند می انقالب

براين هر چه به دست بياوريم خير و برکت و  محل غنيمتی ماست. بنا  

که پول  خوب ما غنيمت است. در مورد امريکا هم چنين تصوری دارند که: 

ايم، قسمتی را شاه داده و قسمتی هم پول فروش  و اموال به آمريکا نداده 

ايم خير و  کنيم نفروخته ايم حاال هرچه گرفته  می نفت است که فرض

گروگان گيری پوزه آمريکا را به خاک ماليديد يا  برکت است. آيا شما با 

ها درآورديد و  يکايی اين که با عمل خود ملت ايران را به گروگان امر

عراق با چراغ سبز آمريکا به ايران حمله کند و  فراهم کرديد که ای  زمينه

تحميل کرديد، اينک  به بهانه جنگ ديکتاتوری واليت مطلقه را بر کشور 

اينده قضاوت خواهند های  و اين نسل و نسل معلوم شده است وتاريخ 

 ارد کرده ايد.که شما چه خسارت عظيمی به ملت ايران و کرد

ايد در واقع  اين که شما داده. »کند میکمی بعد استدالل  - 4 

 آمدند و درس اخالق از شما می بايد مردم       22«برای رفع بال.ای  صدقه

صدقه ها  بايد به امريکايی« برای رفع بال»فهميدند که  می و آموختند   می
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رفع  برای ای  ايد صدقهکه داده ها  اين»داد. بهتر نبود، شما که معتقديد 

بالهايی راهم که برای رهايی از آن به آمريکای جهان خوار صدقه  « بالست

غير از حذف  تواند چيزی به  می هستند؟ آياها  گفتيد کدام می ايد داده

نهضت آزادی و مرحوم مهندس بازرگان و کودتای عليه اولين  مليون، 

  منتخب ملت ايران باشد؟ 

دولت آمريکا توسط دولت الجزاير از »گوييد:  می آقای نبوی -5 

ايران سئوال کرده است چنانچه ما کليه دعاوی را لغو و ابطال کنيم، اگر 

گفتند خوب آيا شما ها  مطالباتی داشتيم که از ديون واقعی باشد، اين  

معتقد به اين هستيد که يک سری بدهی هايی به دولت آمريکا يا به اتباع 

ه، ما گفتيم که يک سری بدهی هايی ممکن است داشته آمريکايی يا ن  

باشيم ولی يک سری مطالباتی هم داريم، طبيعی است. گفتند آيا اين 

هايی که جنبه واقعی دارد، ارتباطی هم به اين مواردی که دولت  بدهی  

آمريکا تعهد کرده ، اقامه نکند، ندارد، آيا پرداخت خواهيد کرد يا نه؟ 

      2 «واب ما مثبت بود.که ج طبيعی بود  

 اند هشود که آمريکايی ها، خود قبول داشت می معلومها  با اين حرف

ما  غير واقعی است و ها  که يک سری از بدهی -در گفته و نه در بيانيه  -

که  گيريم. بعداً می تعهدو غير واقعی واقعی های  برای آن سری از بدهی 

مليون  668ميليارد و 2و از محل   تعهد گرفته شد، همه را مطالبه کردند

مليون دالر به ايران  252گرفتند و از اين مبلغ رقمی کم تر از دالرهمه را  

دادند و ما بقی را خوردند و به درستی آقای سيد محمود کاشانی 

اشخاص مذاکره کننده ايرانی به »گويد:  می داوران ايرانی سرپرست هيئت  

مليون دالر   668ميليارد و  2ه از محل رقم  ک اند هدولت امريکا وکالت داد

آمريکايی و غير آمريکايی باز های  دولت ايران را به بانکهای  بدهی مزبور 

 ها و اين که آيا اساساً پرداخت کنند. تشخيص ميزان و رقم اين بدهی 

به  داشته يا نه؟ کالًها  جمهوری اسالمی ايران تکليفی به باز پرداخت آن 

دولت  آن که حق اعتراضی برای  مريکا واگذار شده است، بی عهده دولت آ

      1 «ايران پيش بينی شده باشد.

چشم بسته قرارداد الجزاير را امضاء کردند و نگفتند چرا ما به ها آن

شما تعهد به چيزی بدهيم که اصلش معين نيست عالوه بر آن آقايان 

سئله توجه نکردند که هر کننده و امضاء کننده قرارداد به اين م مذاکره  

در صورت بروز قرارداد خارجی امضا شده طبق شرايط ويژه خودش 

پرداخت هم در آن قرارداد مشخص  اختالف و شرايط  راه حل اختالف، 

شده است و طبق شرايط قرارداد وقتی زمان پرداخت ديون آن فرا برسد 

را به دست از پيش ريش و قيچی  پرداخت شود نه اين که  بايد آن ديون 

  داد.ها  آن

ها  چرا آمريکايی ها، ايرانی اين سئوال اساسی مطرح است که اصوالً

دادند و آن  را به سمت حکميت و يا مراجعه به داورمرضی الطرفين سوق 

 را در متن  قرارداد الجزاير گنجاندند؟ 
بر مذاکره کنندگان آمريکايی روشن بود که وضعيت شرکت ها، 

الهه  در  آمريکا در يک شورای حکميت که معموالًهای  و کمپانیها  بانک
خود آمريکا های  شود به دو علت زير بهتر از مراجعه به دادگاه می تشکيل 

  است:
آمريکا، اولين مسئله، ماهيت دقيق و حساس های  در دادگاه -2 

توقيف شده ايران های  قرارهای تأمين است، که در اين رابطه اکثر دارايی
قرارداد ها  امريکايی با آنهای  به سازمان هايی است که کمپانی مربوط  

های  . و اين مسئله اشکال مهمی برای آمريکايی ها، در دادگاه اند هنداشت
  آورد. می متحده به وجود اياالت 
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اصل دفاع از مصونيت دولتی است. به موجب قانون مصونيت  -1 

دادگاه  صدور حکم  قرارتأمين قبل از 2926خارجی مصوب  های  دولت

از مصونيت صرف  صريحاً در صورتی معتبر است که دولت خارجی  تنها 

  نظر کرده باشد.

مسدود های  به اين علت حال که دستور لغو قرارتأمين از دارايی

صادر شده است طبق اصل دفاع از مصونيت دولتی،  صريحاً شده ايران 

را تحت تعقيب قرار خصوصی نمی توانستند يک دولت خارجی  مدعيان  

پذيرفتن  دهند. و متاسفانه آقايان جاهل به امور بين المللی و حقوقی با 

  .اند هاز اين حق مصونيت خارجی صرف نظرکرد دادگاهی علناً ادعاهای 

کنند و آقای بهزاد نبوی و دارو  می می دانستند که چهها  آمريکايی

  کردند. می دسته اش چشم بسته عمل

بعضی قراردادها بوده که توسط »گويد:  می ده قراردادامضا کنن -6 

خواهيم، ما  می می گويند ما غرامتها  دولت ايران فسخ شده است. آن

دهيم يا  می بگوئيم باالخره يا بايد بگوئيم غرامتها  يک چيزی به آن بايد  

      2 «نمی دهيم يا حکميت بپذيريم يا کاری نظير اين.
توانستيد بگوئيد قراردادهای فسخ شده را  می به جای حکميت اوالً

بياوريد تا ببينيم چرا و به چه دليل و از جانب کدام کشور فسخ شده 
 در هنگام فسخ قرارداد، شرايط مندرج در آن قرارداد چه  و ثانياً است 

 گويد؟ می
برای اين که بر همگان معلوم شود که ماهيت قراردادهای فسخ 

 راای  ام دولت فسخ شده است؟ چند نمونهشده، چه بوده و از جانب کد
  آورم: می است آشکار شده  که 

آبان  22آقای دکتر يزدی وزير امور خارجه دولت موقت، در جلسه 
به تصويب رسيد، چند ها  : مجلس که در آن شرايط آزادی گروگان59

از قراردادهای فسخ شده را عنوان کرد و گفت که در اين چهار  نمونه  
اما از  شده تکليف حقوق ما در اين قراردادها مشخص نيست.  شرط اعالم

که قرار نبود بگذارند مسائل پنهانی پشت پرده که همان قرار و  آن جا 
جلسه و نه  مدار با جمهوری خواهان و ريگان بود بر مال شود، نه در اين 

و ها  تصويب اليحه حکميت با استناد به اين که مسئله گروگان درجلسه 
نيست نگذاشتند که  به داوری مرضی الطرفين مسئله مهم خارجی  ارجاع

  شکافته شود. مسئله 

که يک حساب تنخواه گردان در آمريکا »آقای دکتر يزدی گفت: 

دانستند برای ارتش  می بوده و مستشاران آمريکايی، آن چه که صالح

ن دادند و دولت ايران تنها در آن حساب تنخواه گردا می سفارش ايران  

اين  کرده است وحق امضاء و حق برداشت هم نداشته.  می پول واريز

 25يا 24تا زمان سقوط بختيار يعنی  2968از سال   حساب جمعاً

پول ريخته  ميليارد دالر به اين حساب دولت ايران  12 ( جمعا2929ً)نوامبر

که آقای بازرگان از جانب آقای خمينی حکم نخست  در همان روزی 

کنند و  می امضاء ای  يک تفاهم نامهها  ، بختيار و آمريکايیوزيری گرفت

ميليارد در آن  9 گويند جمعاً می کنند و می لغو قراردادهای قبلی را 

  صورت سمبل کردند.  ميليارد را به چه  9حساب بوده که معلوم نيست آن 
يکی از موارد اختالف ايران و آمريکا بعد از انقالب اين است که 

بسته  شود. در زمان شاه يک قرارداد با ايران  می ميليارد چه 9ن تکليف اي
ميليارد و خرده اين پولها  2بودند که چهار ناوشکن ايران بخرد، به قيمت  

نشد مثل  پرداخت شده و تمام شده اما اين لوازم به ايران تحويل داده 
ت ايران در ، وقتی اين قراردادها را دول   F-26 و هواپيمای ها  همين آواکس 

نه و  بختيار قانونی بوده يا  بحث بر سر اين نيست که  فعالً)آن موقع بختيار
دولتی وجود داشته است، فرض بگيريم دولت قانونی بوده است(  يا اصالً

                                                           

 . مذاکرات مجلس22، ص22291، شماره59دی 15نبهکيهان، پنجش -2



 

 212 

لغو  ندادند، بلکه در مواردی جريمه  را به ايران پس ها  نه تنها اين پول
مليون دالر به عنوان نمونه  522قراردادها هم از آن حساب برداشت شده. 

که اصل  يعنی اين       2.«اند هچهار ناوشکن برداشت بابت لغو قرارداد خريد 
مليون دالر جريمه بدون اين که  522به اضافه ای  ميليارد و خرده 2مبلغ

  .اند هخريداری شده را تحويل دهند، يک جا خورد کاالی 

وزارت »  اين است:مورد ديگری که آقای دکتر يزدی عنوان کرده 

هزار  922پست و تلگراف با يک کمپانی آمريکا قرارداد بسته برای نصب 

 2آن را گرفته و  دالر  مليون  422مليون دالر،  622شماره تلفن به مبلغ  

و وزارت پست و  کند میهزار شماره نصب کرده که هيچکدامش کار ن

ايران شکايت  ليه رفته و ع تلگراف عليه اش اعالم جرم کرده، حاال او 

ايران را توقيف کرده. در اين شرايط هرگز به های  کرده و مقداری از پول

ما از اين  اين مطالبات حقه  اين مسائل اشاره نمی شود که تکليف 

آقای        1شرايط. ن( ناقص است.)شود. به نظر من اين  می چهها  کمپانی

)يعنی شرايط   ين نوشته آن چيزی که در ا»  يزدی در توضيحات خود گفت: 

آزادی گروگان ها. ن( آن است که ما جنبه تدافعی گرفته ايم به خودمان، 

دعاوی بر عليه ما  و  اند هآمريکايی رفتهای  کمپانی نگرانيم از اين که اين 

       2 «. اين دعاوی اصلش باطل است.اند هکرد

 اند هردتازه برای يک چنين قراردادهايی که اصل و فرع آن را خو

نمی  دهيم يا  می باالخره يا بايد بگوئيم غرامت»گويد:  می آقای بهزاد نبوی

  « دهيم يا حکميت را بپذيريم. 

يک بار هست که شما با يک قدرتمند ظالمی روبرو هستيد و او به 

گيرد.   می شما را از دست شماهای  زور و غير قانونی به دليل ناتوانی، ثروت

شما با عملتان، ظلم و ستم و غارتگری او را برايش  بار هست که خود يک 

کاری که آقای بهزاد  بخشيد.  می کنيد و به اعمالش مشروعيت می قانونی

نبوی و دولت به نظر من کرده است، از نوع دوم است و اين خيانت بزرگی  

عمل  هم حتی به آمريکا که با  است به کشور، ملت ايران و هم به خود و 

  .اند هرا مشروعيت بخشيد خود جناياتش

اگر ما »دهد که:  می آقای نبوی در دفاع از حکميت داد سخن -2 

خواهيم به يک تعهد مشترک برسيم اين  می ای رفته ايم با يک عده

زد. اگر برويم و درد دل آقای کارتر و ريگان را گوش  شد نمیرا ها  حرف 

که در  ده برابر آن چه گويند: شما نمی دانيد ما حاضريم  می بدهيم آنها

سال به شما داده ايم بدهيم دوباره يک رژيم وابسته به روی کار   25اين 

      4 «کنند. می هم اين کار را بيايد و مطمئناً

چند گروه  زند که گويا مثالً می آقای نبوی جوری حرف -2 

با هم بحث کنند تا بر اساس نکات  اند هخودشان که نشستهای  نظيرگروه

مورد قبول با هم به تعهد مشترک برسند. روشن نمی گويد که  ترک مش 

آقای  شود که به قول  می تعهد يکطرفه است. به دولت آمريکا وکالت داده

 محمود کاشانی سرپرست هيئت داوران ايرانی در الهه وکالت سيد 

تضمين  دهيد که هر جور بخواهد تا پايان داوری عمل کند و وی اين  می

      5.نامد می تازه از کاپيتوالسيونای  را به درستی نمونه نابرابر 

شما نمی دانيد »گويد:  می از دل کارتر و ريگان هم با خبر است و -1 

اند  سال به شما داده  25حاضرند ده برابر آن چه را که در اينها  که آن

 هم اين کار را بدهند و دوباره يک رژيم وابسته روی کار بيايد و مطمئناً 
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      6 «کنند. می

سال آمريکا چه به ايران  25آقای نبوی نبايد بگويد در طول اين 

برابر  داده است که حاضر است در صورت سرکار آمدن رژيمی وابسته ده 

برد از اين استدالل آقای نبوی و معلوم  می آن را بدهد؟ انسان ماتش 

ها  آمريکايی نيست که آقای نبوی مدافع حقوق ملت ايران است يا برای 

زند چند نمونه از چيزهايی که آمريکا به ايران داده  می به سينه سنگ 

  هستند:ها  اين

و بردن رضا شاه در جنگ بين الملل دوم بنا  2212اول بعد از شهريور

يعنی  متفقين « مأموريت برای وطنم»به گفته صريح خود شاه و کتاب 

انگليس و آمريکا تصميم  آمريکا، انگليس، فرانسه و شوروی و در واقع 

دولت  گرفتند که وی شاه ايران باشد. دوم بعد از روی کار آمدن تنها 

قانونی و ملی دکتر محمد مصدق، برای برانداختن حکومت وی، کودتای  

  امرداد را ترتيب دادند. 18« سيای»

سوم طبق پيمان وين کاپيتوالسيون يا مصونيت مستشاران نظامی 

  ران تحميل کردند. آمريکايی را بر اي

مليون بشکه نفت شما را به  6روزانه »چهارم به قول خود آقای نبوی 

شما  به  بردند و در عوض هر چه بنجل داشته  می خريدند و می قيمت ناچيز

  «کردند. می آب

بردند به تسليح ارتش  می پنجم در ازاء بخش مهمی از پول نفتی که

خته شده به شاه وی را به ژاندارمی فروهای  ايران پرداختند و با اسلحه

آمريکا و اسرائيل های  و خارج از منطقه جهت حمايت از خواسته منطقه  

جا  رساندند و همچنان شاه وادار شد برای سر کوبی مردم ظفار به آن 

بکشد و در ويتنام برای پشتيبانی آمريکا عليه ويتنام نيرو و کمک  لشکر 

  نظامی بفرستد.

رداد آنچه را هم که به ايران فروخته بودند و پولش طبق قرا -ششم 

و  را گرفته بودند، به ايران تحويل ندادند و اصل و فرع را با هم خوردند 

م و يا دهيم يا نمی دهي می بايد بگوئيم غرامت»گويد  می تازه اقای نبوی 

 و....« حکميت را بپذيريم 

يکی از »يد: گو می آقای نبوی برای نشان دادن شاه کار خود -8 

دی   14يعنی تا )گفت هنوز بعد از بيست و چند سال  می برادران

وجوه نقدی خود را که در ها  از انقالب کوبا گذشته کوبا يی که  (ن.2259

اشغال  بگيرند. با وجودی که  اند ه، نتوانستاند هآمريکايی داشتهای  بانک

ت هم داده و يک آن جا دس اند هکه هيچ رفت اند هجاسوسی هم نکرد النه 

 اند ههنوز نتوانست ولی  اند ه. يک خرده نزديک شداند هخورده لبخند هم زد

اختالفات چين و  آمريکايی بگيرند. اصالًهای  نقدشان را از بانک پول 

جوری خودش را در  آمريکا در اين زمينه تازه بعد از اين که چين اين 

       2 «يک نتايجی برسد. بينيم تاره ممکن است به می قرارداده، اختيار 

آقای بهزاد نبوی و دوستانش اگر نمی دانند، بدانند که قرارداد ايران 

مقايسه  قابل  و آمريکا تحت عنوان بيانيه الجزاير با قرارداد مشابه آن اصالً

  نبوده و نيست: 

سال پس از انقالب  26قرارداد ليتونيوف با اتحاد شوروی که -2 

کا و شوروی منعقد گرديد فقط چند سنت از هر دالر بين آمري 2922اکتبر

      8نصيب بستانکاران آمريکايی کرد.  

های  سال پس از مسدود شدن دارايی 19مطالبات با دولت چين  -1 

                                                           

 مذاکرات مجلس22، ص 22291، شماره 59دی15کيهان، پنجشنبه  -6
 همان -2
، مقاله هرمن نيکل معامله با ايران کم 2982(، فوريه Fortuneمجله فورچون) -8

، 2262  فروردين   12سود هم نبود به نقل از: روزنامه انقالب اسالمی، پنجشنبه
  2، ص529شماره 
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آمريکا   سنت از هر دالر بدون بهره به  42چين به دستور پرزيدنت ترومن 

      2داده شد.

( به چيزی دست 2982نوز)تا سالو بستانکاران آمريکايی کوبا ه -2 

       1 .اند هنيافت

در صورتی که در رابطه با قرارداد الجزاير، آمريکائيان ابتدا در شب 

مليون  668   ميليارد و  2بابت اصل و فرع ادعاهای خود  آزادی گروگانها

 2مليون دالربه ايران پس دادند.  252و از اين رقم حدود       2گرفتند    دالر

انگلستان در لندن نهاده   مليون دالرديگر در بانک مرکزی  428 يارد وميل

و بابت        4مليون به ايران باز گردانده شد. 82شد که از اين مبلغ نيز

ايران فروخته شده و تحويل   دالرمطالبات و اموال نظامی که به ها  ميليارد

      5.مليون به ايران پرداخت کردند 222داده نشده فقط 

بيانيه در بانکی در الهه وابسته به  2ميليارد ديگر طبق ماده 2رقم 

بانک مرکزی هلند نهاده شد. تا برای پرداخت احکام محکوميت که عليه 

ايران از سوی ديوان داوری الهه صادر شود از آن حساب پرداخت گردد.   

احکام   و ايران تعهد کرده هرگاه موجودی اين حساب بر اثرپرداخت 

 مليون دالر پايين تر رفت، دولت مکلف است فوراً 522وميت از رقم محک

موجودی تضمينی   سپرده جديدی به اين حساب واريز کند تا سقف 

      6 مليون دالر باقی بماند. 522هميشه در اندازه  

پيامد تاسف بار »گويد:  می سرپرست هيئت داوران ايرانی در الهه

های   حکوميت ناروای فراوانی از شعبه اين تعهد چنان بود که احکام م

وابسته به های  ديوان داوری صادر شده بی آنکه دولت ايران و يا سازمان

حساب پرداخت   آن فرصت اعتراض داشته باشند، از محل موجودی اين 

      2 «شد.

  بخشی از شاهکارهای آقای نبوی است. ها اين

دهد:  می ضيحدر مورد رأی مجلس و حکميت آقای نبوی تو -9 

دهد يک سری تعهداتی هست که  می البته بر اساس رأيی که مجلس»

ماده هم ما امضاء خواهيم کرد و هم دولت آمريکا، خالصه برايتان    8در

توافق  بگويم سه تا حکم ما و سه تا حکم دولت آمريکا و سه تا حکم هم با 

ييد طرفين طرفين و اگر نشد با نظر يک مرجع بين المللی که مورد تأ 

 هاکرديم آن باشد، انتخاب شود. ما مرجع بين المللی را الجزايرمعرفی 

نپذيرفتند... دولت هم اين که يک اجازه پذيرش حکميت مرضی الطرفين  

رساند ولی در اينجا  تواند يک چنين چيزی را به تصويب  می را پيدا کند

      8   «موارد دعوا ذکر نشده است.
دهد  می که بر اساس رأيی که مجلس»می دهد آقای نبوی توضيح ن

ماده  8هستند و محتوایها  آن تعهدات کدام« يک سری تعهداتی هست
 چيست؟ کند میکه امضاء  ای  

برد شامل  می آيا تعهداتی که آقای نبوی در اين مورد از آن نام
داورمرضی الطرفين، رئيس داوری، تمرکز کار در  9بِ چگونگی انتخا

محل ويژه ای، شرايط مشاورين و کارمندان و پرداخت مخارج کشور و يا   
تعهدات که   ديوان داوری را در بر نمی گيرد؟ از قرائن پيداست که از جمله 

با نشريه ايران ای  بايستی ذکر شده باشد، آقای دکتر مواليی در مصاحبه
                                                           

 همان -2
 همان -1
، به نقل از مصاحبه هئيت داوران 192و   198شنود اشباح، رضا کلپور، ص -2

 12/1/2222و  12/1/2222مورخ « جامعه»ايرانی در الهه از روزنامه 
     از نشريه ايران فردا مصاحبه با دکتر مواليی 195، ص  همان -4
       221، ص همان -5
       199-222همان ، ص  -6
       222، ص همان -2
       لسجمذاکرات م 22، ص22291، شماره59دی 15کيهان، پنجشنبه  -8

بوده است   که خود از حقوق دانان دفتر الهه  2222فردا، ارديبهشت 
به رغم اين که دفتر خدمات از بدو تأسيس، يکی از : »کند می آشکار

دفتر   نهادها و زير مجموعه نخست وزير محسوب شده و سرپرست 
، ولی فاقد اساسنامه و شد می خدمات، معاون نخست وزير محسوب 

دفتر   چهارچوب سازمانی بود... بر اساس تقسيم بندی ديوان داوری، 
را بين سه شعبه تقسيم نمود و در اين ها  وندهخدمات در تهران و الهه، پر

نتوانستم  وقت  که به دفتر الهه مبذول شد. من هيچ ای  مورد توجه ويژه
تمرکز امور در دفتر الهه را درک کنم. اداره دفتر الهه از نظر مالی بسيار 

دسترسی  است.  پر هزينه و از نظرامنيتی بسيار آسيب پذير بوده 
د و مدارک و کارمندان ما بسيار راحت بود. هميشه آمريکائيان به اسنا

اسناد ما به دست  مدارک و  زمزمه هايی در دفتر وجود داشت که بعضی از 
نيز ای  آمريکائيان افتاده است که متاسفانه اين اسناد نقش تعيين کننده

  داشت.

که از بدو تأسيس تا تشکيل دفتر الهه تا همين « جعفر نياکی»آقای 

جالب  همه کاره دفتر بود.  ش )که قادر به ادامه کار نبود( تقريباًدو سال پي

بود و حرف و حديث زيادی در ها  است که اسم ايشان در فهرست ساواکی 

  وجود داشت.« شاه»خصوص وابستگی ايشان به رژيم 
جالب تر اين که تمامی سوابق قبل از انقالب ايشان نا ديده گرفته 

وی در حساس ترين جای های  و قابليت شده تا از به اصطالح تخصص
به ها دفتر الهه استفاده شود... تمرکز امور در الهه و سپردن مسؤليت  

کنار  در  اشخاص نه چندان خوش سابقه بيشتر به نفع آمريکا بود تا ايران. 
را ها  اين افراد مشکوک که ما هيچ وقت معجزه تخصص و مديريت ان

دغدغه خاطرشان   تفاوت و کسانی که  زه و بیانگي افراد بی نکرديم. مشاهده
انباشت دالر و زندگی آرام و بی خطر در اروپا بود، اعضای اصلی مشاوران 

در دفتر الهه و انتخاب الهه به   دادند تمرکز کار  می دفتر الهه را تشکيل
عنوان ستاد عملياتی بيانيه الجزاير، به سختی قابل توجيه است و برای 

      9 «ت زيادی دارد.من ابهاما خود
عالوه بر مطالب آقای دکتر مواليی که از نظرتان گذشت: هرمن 

الجزاير  چند ماه پس از انعقاد قرارداد  2982نيکل در مجله فورچون فوريه 
می نويسد، مخارج و هزينه حکميت )يعنی ديوان داوری الهه( به عهده  

  ايران است:
نحو تئوريک با ايجاد بطری حکميت الاقل به های  پرداخت هزينه» 

سحر آميز حساب وديعه يک ميليارد دالری تضمين شده است و تا 
      22 «باشد. می کامل حساب ها، ايران موظف به آن بطری تسويه  

به نظرم الزم بود، اهم نکات توضيحی و روشنگر در مورد سخنان 
القمندان ع  آقای نبوی در رابطه با گرفتن مجوز حکميت از مجلس به سمع 

برسد. تقاضای من از همه کسانی که به نحوی بعد از امضای قرارداد 
آقايان دکتر   الجزاير و حکميت دست اندر کار اجرای آن بودند، نظير 

های  کاشانی ودکتر مواليی، حداقل اطالعات، داده ها، مستندات و تجربه
مندان و اختيار عالق  آينده کشور در های  خود را برای اين نسل و نسل

  محققين بگذارند.
نکته ديگر اينکه با وجودی که با جو ارعاب و سانسور، جلو بحث در 

به  اطراف مسئله ذکر شده گرفته شد، در عجبم که وکاليی که دلشان 
سوخت و با حزب جمهوری و روحانيت قدرت طلب  می حال کشور و ملت 

های  اليحه  ط و موافق نبودند، اگر نمی توانستند جلو تصويب چنين شراي
خيانت بار به کشور را بگيرند، چرا حد اقل با ترک کردن جلسه مجلس به 

                                                           

، به نقل از نشريه ايران فردا، ارديبهشت 222-224شنود اشباح، رضاکلپور، ص  -9
     2222ارديبهشت 

، به نقل از  2، ص529، شماره 2262فروردين 12انقالب اسالمی، پنجشنبه  -22
 2982مجله فورچون، فوريه 
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و آيا اين به  علنی نکردند  هنگام رأی گيری، اعتراض خودشان را آشکار و 
تنهائی نمی رساند که مجلس در نقش کارگزار حزب جمهوری اسالمی 

 عمل کرده است؟!
 

 تصويب اليحه حکميت و آمريکا

به آن به شرح زير ای  ام اليحه حکميت با اضافه شدن تبصرهسر انج

که  شود  می به دولت اجازه داده -ماده واحده :»از تصويب مجلس گذشت 

در مورد اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسالمی ايران با دولت  

توطئه آمريکا  آمريکا که ناشی از انقالب اسالمی ايران و تصرف مرکز 

توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسالمی از طريق داوری نباشد با  

 -  فصل نمايد .تبصره  مرض الطرفين اقدامات و اختالفات  مذکور را حل و 

در مورد اختالفاتی که رسيدگی در محاکم صالحه ايران در قرارداد 

واحده مستثنی خواهد  مربوطه پيش بينی شده است از شمول اين ماده 

          2.«  بود

روشن شده قرار نبوده است که هيچ چيزی از ماده  به طوری که بعداً

ذکر  واحده پيشنهادی دولت به مجلس اضافه و کم شود با افزودن تبصره 

به ماده واحده آمريکائيان را واداشت که به تصويب آن اعتراض کنند  شده 

لت به اطالع دو  59دی  16و فقط نظرهای خود را طی يادداشتی در تاريخ 

رساندند. آقای بهزاد نبوی مشاور نخست وزير و سخنگوی دولت در  

  گفتگويی با خبرگزاری پارس اعالم کرد:

شب شنبه دولت جمهوری اسالمی از سفارت  21در ساعت » 

الجزايردر تهران ياداشتی دريافت کرد مبنی بر اين که دولت آمريکا در 

اسالمی به ماده  اضافه شدن تبصره پيشنهادی مجلس شورای زمينه  

نقطه نظرهايی ارائه داده است. اين پيشنهاد هم « ارجاع حکميت»واحده 

سوی دولت جمهوری اسالمی ايران در حال بحث و بررسی است  اکنون از  

           1 «به اطالع عموم خواهد رسيد. و نتايج آن متعاقباً

ی نبوی نقطه نظرهای آمريکا در اين مورد و نتايج بررسی آن که آقا

به  به اطالع عموم خواهد رسيد، هرگز چنين نشد و تا  اعالم کرد متعاقباً

امروز نيز از ديد عموم مانند بسياری از مسائل ديگر پنهان مانده است. اما  

نشان دهنده  مشخص شد، نکته فوق نيز به تنهايی  همان طوری که قبالً

نيز عامل ها  اينآن است که ريش و قيچی در دست آمريکا بوده است و  

آمريکا در اين مورد،  آنان،  هدف اصلی از نظرات های  اجرای خواسته

سلب هر نوع مداخله دادگاههای ايران در مورد دعاوی آمريکائيان است.  

داند که  می با وجودی که آقای دکتر بهشتی رئيس ديوان عالی کشور، 

قرارداد الجزاير مواد قرارداد حکميت بين ايران و آمريکا که بخشی از  

های  رسميت شناختن دادگاه است، به نحوی تنظيم يافته که با وجود به 

قراردادهای فی مابين را  ٪15که بيش از  -ايران در صورت بروز اختالف  

و به تصريح  کند میايران را منتفی های  دادگاه مراجعه به  -     2گيرد می در بر

ايران های  مورد هم به دادگاهسرپرست داوران ايرانی الهه حتی يک  

 حکميت ، در مورد 2259دی  14در تاريخ چهارشنبه  . مراجعه نشده است

  گويد: می
ايران داده شده باشد، بی های  در مواردی که حکميت به دادگاه» 

ايران حفظ شود. اگر حکميت به های  شک بايد همان حکميت دادگاه
يد وضع حکميت روشن بشود . ايران با بيگانه داده بشود طبعاً های  دادگاه 

آلت دست های  به هيچ وجه زير بار حکميتها  در جريان اين رسيدگی

                                                           

 مذاکرات مجلس22، ص 22291، شماره59دی  15ه کيهان، پنجشنب -2
آخرين نقطه نظرهای آمريکا  1، ص 22294، شماره 59دی 18کيهان، يکشنبه  -1

 در مورد گروگانها
 يانئجنايت به آمريکائيان و غير آمريکا 8فصل     ، همين نوشته،  انقالب اسالمی -2

حرفهايی از اين قبيل خوراک داخلی دارد و برای       4«نخواهد رفت. آمريکا  
حاکميت و  تحميق توده ملت است و اال با پذيرش حکميت و شرايط آن، 

  .ايران بکلی از حيز انتفاع افتاده است های ايران و دادگاه استقالل ملی 
 توضيح بيشتر اين مسئله در فصل بعد  خواهد آمد.  

بطوری که آقای دکتر مواليی در اين مورد توضيح داده است، راه 

ارائه  ايران با وجود تصويب آن تبصره ، خود های  حل سلب دخالت دادگاه

  .اند هداد 

ه حل و فصل آمده است. ... بياني 1طبق قسمت دوم بند يک ماده » 

تعهد آور فيمابين که در آن  هایهمچنين دعاوی ناشی از قرارداد

رسيدگی به دعاوی مربوطه و صالحيت انحصاری  مشخصاً قراردادها  

امر  صالحه ايران در پاسخ به موضع مجلس باشد از اين های  دادگاه

و صالحيت    (specifically)   به نظر من کلمات مشخصاً مستثنی هستند: 

طرف آمريکا انتخاب و  با دقت کامل  و از     (sole Jurdication) انحصاری

در بيانيه گنجانده  به منظور به حداقل رساندن صالحيت محاکم ايران 

ديده نشده است که  با اين ترفند، حتی يک مورد هم        5  . شده است

دکتر مواليی  نند. آقای و محاکم ايران بتوانند در آن دخالت کها  دادگاه

مصاحبه بذهنشان خطور  شايد توجه به اين مسئله نداشته و يا در موقع 

از باب    sole Jurdication,specifically نکرده است که آن دو کلمه 

 2آورده شده و اال با تغيير تبصره   کند میعيب ن اين که کار از محکم کاری 

ايران های  را هم از دادگاه   وارد استثناءبه طور کلی همان م 1به تبصره 

علت شما حتی يک مورد به عنوان نمونه  است و به همين  سلب کرده 

که  1ايران مراجعه شده باشد بلکه با تبصره های  نديده ايد که به دادگاه

حاکميت ملی ايران را نيز نقض کرده و با وجويکه  می شود ،  در ذيل آورده 

هيچيک از »شورسازمان ملل متحد صراحت دارد که از من 1ماده  2بند 

منشور سازمان ملل متحد را مجاز نمی دارد که در کارهايی که   مقررات 

مربوط به صالحيت ملی يک کشور است مداخله کند و اعضاء  اساساً

که ای  مجبور نمايد که کارهايی از اين قبيل را طبق طريقه سازمان را  

طور  اختيار محدود قوه قضائيه را به « ننددرمنشور مقرر است تسويه ک

تواند باور کند که  می داوری بين المللی سپرده است. و آيا کسی کلی به 

  خواهد بود؟  يک گروه بين المللی بيشتر از خود ما حافظ منافع ملی ما 

  
   افزودن تبصره به بيانيه الجزاير

آقای  را 1ه تبصر 62در جلسه علنی سه شنبه اول ارديبهشت 
قای هاشمی رفسنجانی رياست آسالم حجت اال»   :نخست وزير تقديم کرد

نظر به اينکه در اجرای قانون راجع به حل ، محترم مجلس شورای اسالمی
و فصل اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسالمی ايران با دولت 

  که منجر به صدور بيانيه دولت جمهوری عمل آمد  آمريکا اقداماتی به 
دموکراتيک مردم الجزاير گرديد و طی آن مقرر شد ضمن اعاده وضعيت 

کليه دعاوی بين هر دو دولت  2258آبان  12از  به صورت قبل  مالی ايران 
طريق  يا اتباع دولت ديگر لغو و موجبات حل و فصل و ابطال آن دعاوی از 

و تسريع االجراء فراهم گردد و لذا جهت نيل به اين منظور  دادرسی الزم 
فصل اختالفات  در آن اليحه الحاق يک تبصره به قانون راجع به حل و 

دولت جمهوری اسالمی ايران با دولت آمريکا که در جلسه  مالی و حقوق 
رسيده به پيوست تقديم و  به تصويب هيئت وزيران  22/2/2262مورخ 

  تصويب آن را با قيد يک فوريت دارد. تقاضای 

جع به حل و فصل اختالفات مالی و حقوقی تبصره ذيل قانون را
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به  ( 14/22/2259مصوب )دولت جمهوری اسالمی ايران با دولت آمريکا 

 به قانون مزبور الحاق 1تغيير و تبصره زير به عنوان تبصره  2تبصره  

  گردد. می

اجازه حل و فصل اختالفات مذکور در اين قانون شامل  -1تبصره 

اتباع  دو دولت يا اتباع دولت ديگر و ادعاهای کليه دعاوی بين هر يکی از 

يک از دو دولت با دولت ديگر و هر گونه ادعای متقابل اتباع دو دولت  هر 

انجام  دعاوی از طريق  باشد و چنانچه اختالفات فوق الذکر با صلح  می نيز

مذاکرات فی مابين فيصله نيابد وسيله ارجاع به داوری مرض الطرفين حل 

           2«د شد.و فصل خواه

 
 قرارداد الجزاير و حکميت يا کاپيتوالسيون

الحاقی به اليحه حکميت و  1قرار داد الجزاير و حکميت و تبصره 

نقض    دقيقاً ماده آن را امضاء کرده  8تعهداتی که آقای نبوی داده بود و در 

حاکميت ملی و به منزله پذيرش مجدد قانون کاپيتوالسيون در جمهوری 

  می ايران است. اسال

طبق گفته اقای سيد محمود کاشانی سرپرست هيئت داوران ايرانی 

در   قرارداد الجزاير و قراردادهای الحاقی آن هم در اجراء و هم         1در الهه

 -بوده است.ها  متن و هم تعيين هيئت داوران، اختيار در دست آمريکايی

آن يک  فارسی  دارد ولی متن امضاء  1بيانيه امضاء شده متن انگليسی آن 

قرارداد بين المللی است که های  اين از شگفتی»و به قول وی       2امضاء دارد

ها  امضاء که فقط ايرانی يک  يک نسخه آن دو امضاء دارد و يک نسخه اش 

نسخه فارسی بيانيه الجزاير که به آخر کتاب پيوست شده         4«امضاء کردند.

کرده و فاقد ارزش حقوقی و بين  ايران آنرا امضاء  است، تنها نماينده

 (5المللی است. )پيوست شماره 

و اين بدان معنی است که اصل قرارداد نسخه انگليسی است که هر 

کرده  امضاء ها  و نسخه فارسی را که خود ايرانی اند هدو طرف امضاء کرد

اه بعد اند فقط برای مصرف داخل کشور و تحميق ملت خود است. چند م 

اعالم   و کتباً صريحاً  »)از امضاء قرارداد. ن( مسئوالن وزارت خارجه آمريکا 

فقط امضاء خودشان را زير ها  را ما نوشتيم و ايرانیها  کردند که اين بيانيه

      5 «آن گذاشتند.

به عهده آمريکا ست بی آن که ها  تشخيص و ميزان رقم اين بدهی - 

      6 شته باشد.دولت ايران حق اعتراض دا

دولت ايران به دولت آمريکا وکالت   -  سلب اختيار از دولت ايران  - 

ايران را های  داده بود که به جانشينی از سوی ايران با تصميم خود بدهی

      2 پرداخت کند.
آقای کاشانی از پرده  :درخواست برکناری سرپرست داوران ايرانی - 

مسئوالن   درخواست برکناری من را کرد و  آمريکا»بيرون انداخت و گفت: 
« شفيعی»ايران درخواست را پذيرفتند و من وداور ايرانی آقای دکتر 
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وقتی  کردند  و  استاد وقت دانشگاه شهيد بهشتی را از اين سمت برکنار 
اين رويداد اتفاق افتاد، تيم حقوقی ما هم در واقع استعفاء کردند ....و دو 

برکناری ما رقم  . پس از   تجربه را در جای ما گذاشتند عنصر بی سواد و بی 
ميليارد و پانصد مليون دالر عليه ايران حکم صادر شد و اين احکام از  2

      8.«  برداشته شد ايران بدون درنگ های  حساب سپرده

اينها اسرار پنهان تاريخ معاصر ايران است . يکی از »گويد :  می وی

نمی  هاد کرد که استعفاء بده ، گفتم هرگز استعفاء دولتمردان به من پيشن

برم و اگر استعفاء بدهم ، خيانت به  می من در خط اول جبهه به سر دهم، 

، گفتم با  دولت همسويی نشان بده های  اين کشور است، گفت با سياست

های دولت که نبرد ما را با آمريکا تضعيف بکند ، همسويی نشان  سياست 

      9 «نمی دهم.

و اين واقعه اخير در زمان آقای سيد حسين موسوی، نخست وزير 

انقالبی رخ داده است. آيا کاپيتوالسيون غير از اين است که اتفاق افتاده 

که ملتی قربانی پنهان کاری دولت خود شده است؟ و هنوز که هنوز  است  

که  آنچه است دست اندرکاران ايرانی حاضر نيستند که تمام قراردادها و 

  اين رابطه اتفاق افتاده است را برای ملت خود آشکار کنند . در 

حکايت از اين دارد که اگر قراردادها و رويدادها را از ها  تمام اين

پرده برون اندازند، قرارداد پنهانی با جمهوری خواهان و ريگانيان در 

انتخابات رياست جمهوری آمريکا که به کودتا عليه رياست  دوران  

مال  منجر شد ، برمال خواهد گرديد و بر  صدر بنیهوری ايران آقای جم

  هنوز برای جمهوری اسالمی ايران شکننده است. شدن آن 

 
  ريگان ـ ايران در منگنه دو جانبه کارتر

کارتر که با حربه دفاع از حقوق بشر، به شاه فشار وارد کرد تا دست 

سرعت به ورطه سقوط  به فضای باز سياسی بزند و در نتيجه شاه به

کشيده شد، گروگان گيری برای کارتر غير مترقبه و غير قابل هضم بود،   

که ای  واسطه  به ويژه اين که وی برای آزادی آنها به هر نوع وسيله و 

تشبث جست، آقای خمينی حاضر به آزادی آنها نشد و در نهايت عليه 

  وی با جمهوری خواهان وارد معامله شدند.

حزب  اين که کارتر متوجه شد که با موافقت آقای خمينی بعد از

با ريگان و  -يعنی آقايان بهشتی و رفسنجانی  -جمهوری اسالمی 

، اما چون سند محکمی در دست اند هخواهان وارد معامله شد  جمهوری 

نداشت نمی توانست عملی عليه اين قرار پنهانی انجام دهد و تنها به 

کرد و عليرغم اين که حاضر شد هر چهار شرط بسنده  کردن آن  افشاء 

شد  قبل از انتخابات بپذيرد و حتی حاضر ها  ايران را در ازاء آزادی گروگان

خريداری شده را به ايران های  آزاد شدن گروگان ها، اسلحه به محض 

و آقای  حزب جمهوری اسالمی و دولت   ارسال دارد، مجلس زير سلطه

موقع آنها نشدند و در نتيجه بعد از انتخاب  حاضر به آزادی به خمينی 

  ها آزاد شدند. ريگان به رياست جمهوری، درست روز تحليف وی گروگان 
است که در تمام دوران انتخابات رياست جمهوری ذکرالزم به 

دوم  نفر از روسای جمهور آمريکا در دور  2يا  1آمريکا، تنها قبل از کارتر 
. و اين نشان دهنده اين است که اند هزنده شدانتخابات رياست جمهوری با 

موفق نشدن  برای جامعه آمريکا، به گروگان گرفتن کارکنان سفارت و 
ای  ازه برايشان از اهميت ويژهاند هرئيس جمهور به آزادی آنها، تا چ 

و  کنندگان نه حاضرند  معامله  برخورداربوده است. کارترفهميده بود فعالً
افق پنهانی پرده بردارند، چرا که در صورت آشکار توانند از تو می نه

بر باد خواهد رفت و از  ح. ج.ا  شدن، دودمان دولت ايران و آقای خمينی و 
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جانب آمريکائيان درگير هم مسئله به بيرون درز پيدا نخواهد کرد، که در 
ديگر نظير واترگيت بوجود ای  فاجعه اينصورت برای جمهوری خواهان 

اين بويژه در دوران تبليغات انتخاباتی حکم انتحار خواهد خواهد آورد و 
 داشت.  

ايرانيان از جمهوری خواهان و بويژه   دانست اصوالً می کارتر که

مختلف  های  ريگان نگران هستند و اين نگرانی را آنها به طرق و شکل

عزت خود و آمريکائيان به هنگام  و نظر به اينکه شرافت و  اند هبروز داد

پنهانی  ست جمهوريش خدشه دار شده بود و هم بر اثر معامله ريا

انتخابات را باخته بود از همان روز  جمهوری خواهان و ريگان با ايرانيان، 

تمام قولهای مشروط  از ايرانيان بدل گرفته و ابتدا ای  بعد از انتخابات کينه

ا دادم درسی به گروگان گيره» گفت: بعداً خود را پس گرفت و همچنانکه 

و چون ديد که زمان آن فرا  « که هر گز آن را فراموش نخواهند کرد.

  ريگان ايرانيان را در منگنه قرار داد.  رسيده است از طرف خود و 

کرد که اگرتا فرصت باقی مانده رياست  می از يک طرف اتمام حجت

نسازند،  را آزاد ها  جمهوريش به شرايط آمريکا گردن نگذارند و گروگان

در حکومت  پرونده ايران از نو مورد تجديد نظر قرار گرفت و ثانياً اوالً 

کردن ريگان از  ريگان وضعيت بهتری نخواهند داشت و با مطلع کردن 

که هر چه بيشتر به ايران حمله کند تا  شد می متن مذاکرات، وی تشويق  

  برای پذيرش پيشنهاد در اثر رعب و وحشت ايجاد شده، زمينه بهتری 

  آماده تر شود.ها  آمريکا برای آزادی گروگان 

دولت »، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت: 59آبان  22در تاريخ 

متن  کارتر، رونالد ريگان رئيس جمهور منتخب و مشاوران او را در 

در همان روز يونايتد پرس       2«قرار داده است.ها مذاکرات مربوط به گروگان 

آمريکا  جمهور جديد  رونالد ريگان رئيس »اد : از واشنگتن گزارش د

 به طور مستمر دريافتها  توضيحات کامل پيرامون مسئله گروگان

کارتر را  کنون اقدامات دولت  شود ولی او تا  می دارد و از او نظر خواهی می

، به گزارش 59آبان  11در       1«رو نکرده است. ها  جهت آزادی گروگان

اظهار داشت.  وزارت خارجه آمريکا  اتنر سخنگو آسوشيتدپرس جان تر

جديد پيرامون مسئله  از اظهارات ريگان رئيس جمهورای  نسخه»

داشته از  يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم  که وی هفته گذشته در ها گروگان

 «طريق سفارت سوئيس در تهران به مقامات ايران تسليم گرديده است.

ر پيامی که به ايران فرستاد گفته ، د 59آذر  22آمريکا در تاريخ 

که پاسخش به شرايط ايران فقط مربوط به دولت کارتر است و »است: 

      2 «که ريگان اول ژانويه روی کار آيد چه بسا تغيير کند. هنگامی  

خيال »خواند و گفت « وحشی»دی ملت ايران را  2ريگان  در تاريخ 

همان  در         4«بدهد.« باج»ها  گانآمريکا به ايران برای رهايی گرو کند مین

هيئت الجزايری ديشب با جيمی »روز راديو صدای آمريکا گزارش داد: 

جديد آمريکا  کارتر مالقات کرد و در کاليفرنيا رونالد ريگان رئيس جمهور 

ايران موافقت نخواهم کرد زيرا به های  من هر گز با درخواست»گفت:  

به   اند هربوده شد« وحشيان»  ردمی که توسط گمان من نبايد برای آزادی م

      5 «پرداخت باج اقدام کرد.

دی گزارش داد: هنری کيسنجر وزير خارجه اسبق  26راديو کلن در 

ماه   24در  آمريکايی که های  گروگان»آمريکا و مشاور ريگان اظهار داشت: 

و به آنها  برند اگر در دادگاه محاکمه می است در ايران در گروگان به سر
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صدای       6.«  خواهد زد وارد آيد اياالت متحده دست به يک تهاجم ای  لطمه

وزير امور خارجه آمريکا در يک »دی گزارش داد:  28آمريکا در تاريخ 

ريگان رئيس  رونالد  کند می مصاحبه راديويی اظهار داشته احساس 

بدست گرفتن جمهور آينده آمريکا با روشن ساختن اين مطلب که پس از 

با وی داشته  بهتری را  انجام معامله نمی توانند ها  رسمی  قدرت، ايرانی

      2 «، به اقدام مفيدی دست زده است.باشند

های ديپلمات»گفت:  ،59آذر  22رسمی آمريکا در تاريخ  و يک مقامی

اگر  که  اند هآمريکايی از طريق مقامات الجزايری به ايران هشدار داد

ژانويه در اسارت  12تا پس از روی کار آمدن دولت ريگان درا هگروگان 

شد و  خواهد  باشند، در اين صورت سياست آمريکا بطور مشروح مرور 

ايران نبايد انتظار داشته باشد که بتواند امتيازات بيشتری از دولت ريگان 

      8 «کسب کند.

 

 فصل هشتم

 گيری و خسارتهای عظيم اقتصادی گروگان


داخلی و های  ول گذشته با عنايت و توجه و به استناد دادهدر فص

جوانب  ، اند هدر اين رابطه منتشر کردها  بدون توجه به اسنادی که خارجی

مختلف بحران گروگان گيری مورد بحث قرار گرفت و اکنون زمان آن 

متوجه ايران  است که وجه اقتصادی و خسارتهايی که از ناحيه اين پديده 

  مورد مداقه قرار بگيرد.شده است، 

حقيقت آنست که بررسی مسئله گروگان گيری به لحاظ اقتصادی و 

و هنوز   مختلف بر کشور ما وارد کرده های  زيانهای ناشی از آن که از جنبه

برد، وظيفه و يا در خور محققين اقتصادی و اقتصاد  می کشور از آن رنج

حب و بغض به اين و يا آن  دانان ملی است که به طور اصولی و خارج از 

کس، جوانب مختلف آن را مورد امعان نظر قرار بدهند و با ارقام و آمار اين 

تا در حافظه تاريخی کشور، برای نسل  کار سترگ را به سر انجام برسانند 

های  حاضر و نسلهای آينده، معلوم شود که پديده گروگان گيری چه زيان

  کرده است. عظيم مادی متوجه کشور 

پردازم به منزله فتح بابی  می آنچه که اينجانب، در اين فصل، بدان

است برای کارشناسان مسائل اقتصادی. در اين رابطه ابتداء نظر آقای 

شود، سپس  می خمينی و آقای بهشتی و مرحوم مهندس بازرگان آورده 

گروگانها به  نظر بعضی از کسانی که در جمهوری اسالمی، بعد از آزادی 

خواهد آمد و در پايان نظر بانک مرکزی ايران  اند هدرگير مسئله بود نحوی

  نظرتان خواهد گذشت. و رياست جمهوری و برخورد آنها با اين مسئله از 

اما اينکه چرا تا به امروز کس و يا کسانی در جمهوری اسالمی به اين 

آن  مسئله که از امهات مسائلی است که در برقراری استبداد و استمرار 

و به جز مرحوم بازرگان که چند  اند هنقش اساسی داشته است نپرداخت

خود را بدان اختصاص       9«انقالب ايران در دو حرکت» از کتابای  صفحه

در اين رابطه عنوان ای  و يا خاطرهای  داده، ديگران بيش از جمله

  ، بدان علت است که:اند هنکرد

جنگ، امضای قرارداد  گروگان گيری که موجب تحريم اقتصادی،
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اسارت بار الجزاير و زد و بند با دسته ريگان در آمريکا شده است، به 

آنکه اصل  صالح زعمای جمهوری اسالمی و حاکمان نبوده و نيست برای  

اندر  و عواملی دست ها  ماجرا بر همگان روشن و معلوم شود که چه دست

 صدر بنیامی که آقای کار اين خيانت عظيم بر کشور بوده است. حتی هنگ

جانب دولت نقض  رئيس جمهور به دليل اينکه امضاء قرارداد الجزاير از 

قانون اساسی و استقالل کشور است، عليه آقايان بهزاد نبوی و رجائی 

سئوال نمايندگان و توضيح  اعالم جرم کرد و بهزاد نبوی برای پاسخ به 

ر شده و قريب به اين قرارداد برای نمايندگان در جلسه سری مجلس حاض

وثوق الدوله را امضاء 2929قرار داد  مضمون که در آينده خواهند گفت من 

و عليرغم ميل خودم خواست آقای خمينی بود که من آنرا امضاء ام  کرده

مضمون که امضاء قرارداد خواست آقای خمينی  کردم. وی قريب به همين 

رد خدمات خود به جمهور که در مو و در ضمن نامه ای 2222در سال  ،بود

رئيس جمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی نوشته، متذکر  اسالمی به 

در همين دوره مسئوليت خطير مذاکره و امضای بيانيه » شده است

حالی پذيرفتم که جناب عالی نظرات اينجانب را در باره  الجزاير را در 

ر اطالع از دانستيد و تنها به خاط می در آن شرايطها  آزادی گروگان

نظر امام )ره(، تن به اين مسئوليت داده و در عين حال  خواست و 

افتخاری برای زندگی سياسی و اجرايی خود کسب کردم . همين طور که 

شهيد رجائی و شهيد باهنر و آيت اهلل های  هستيد در کابينه در جريان 

مهدوی کنی، اين جانب عضو اجالس سران سه قوه که بدون حضور 

      2 «گرديد، بودم. می تشکيل  صدر بنی

با وجودی که ملت ايران و رياست جمهوری خواستار آزاد کردن نوار 

رفسنجانی رئيس وقت مجلس  آن جلسه سری شده بودند، آقای هاشمی 

چندين بار عنوان کرد که مطالب جلسه و نوار آن برای آگاهی همگان در 

که هنوز است به صالح نيست گرفت، هنوز  اختيار ملت ايران قرارخواهد 

که مطالب آن جلسه مجلس افشاء شود. زيرا با افشای نوار آن جلسه 

خادمين به کشور شناخته خواهند شد و نه تنها  سری مجلس، خائنين و 

دولت وقت و امضاء کنندگان قرارداد بلکه نمايندگانی که زير بار چنين 

از افشای آن دم فروبسته و واهی های  رفتند و به بهانه قرارداد خفت باری 

سکوت اختيار کردند، به حيطه شناسايی در خواهند آمد و اين نيز به 

  نيست. صالح حاکمان 

به صالح دانشجويان پيرو خط امام و کارگزاران آن که در مرحله بعد 

مهم حاکميت بودند نيست که مسئله روشن شود و معلوم های  از مهره

ی دست آقای خمينی در برقراری استبداد کسانی به مثابه عصا گردد چه 

  عمل کردند. آن و استمرار 

از اين سه دسته )دانشجويان پيرو خط امام و کارگزاران آن، دولت و 

امضاء کنندگان قرارداد و نمايندگان مجلس( که بگذريم، سايرين هم از 

جمهوری اسالمی و عقوبتهای آن، نظير آنچه بر سر سعيدی  ترس 

هرها و ديگران آمده است و چون تحقيق و بررسی همه سيرجانی، فرو

مسئله گروگان گيری و تبعات آن، عبور از خط قرمز تلقی شده  جانبه 

  .اند هاست تا به امروز، از ورود به اين مسئله خودداری ورزيد

 
 گيری آقای خمينی و گروگان

آقای خمينی چشم و گوش بسته به دانشجويان پيرو خط امام که در 

 ... آنچه من»به ديدار وی رفتند، خطاب به آنان گفت: 8 5 ر ديماه قم د

خواهد بکند و  می است که آمريکا نه دخالت نظامی در ايران فهمم اين  می

نه حصر اقتصادی. اگر هم حصر اقتصادی بکند پيروز نمی شود. خودش 
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می داند... شايد صحبتهايی که در مورد دخالت نظامی يا حصر  هم 

کنند، برای اين معنا باشد که اذهان ما را منحرف کنند، به  می اقتصادی

      1 «گذرد، غافل سازند. می آنطرف و از اين چيزی که در کشور ما 

هم ايران را حصر اقتصادی کردند و ها  عليرغم فهم وی آمريکايی

هم تهديد به جنگی که کرده بودند، از طريق در باغ سبز نشان دادن به 

ساله کردند و به  8وی آن را عملی و کشور را درگير جنگ صدام، بدست  

  آقای خمينی نيز جام زهر نوشاندند.

با آقای ای  طی مصاحبه 58 آذر  9آقای اريک رولو، مخبر لوموند، در

کرده ايد،  خمينی از وی سئوال کرد شما موضع دانشجويان ايرانی را تأييد 

بقت دارد، حتی در موقع جنگ؟ آيا نگهداری گروگانها با قوانين اسالم مطا

اشتباه به شما  آنچه من گفتم مثل اينکه »آقای خمينی پاسخ دادند: 

رسيده و شايد اين اشتباه را دستگاههای تبليغاتی صهيونيستی کرده 

اينقدر از  باشند. آنچه من گفتم اين بود که ما نمی خواهيم ملتی که 

نگه دارد و اين امر طوالنی آمريکا ضربه ديده اگر چنانچه آمريکا شاه را 

جوانان را کنترل  شود و يا بخواهد مملکت را بمباران کند ما نمی توانيم 

ممکن است  اند هکنيم. مردم ما پنجاه سال است که از آمريکا ضربه خورد

اينطور گفتم نه اينکه ما ابتداء  جوانهای ما اينجا را خودشان بهم بزنند. من 

هم آنها در کمال خوشی و آسايش هستند و  کنيم. االن می اين کار را

ليکن واقع اين است که من  تبليغات آقای کارتر بر خالف اين است 

نرسيده است. اسالم با ای  فرستادم تحقيق کردم به گروگانها هيچ صدمه

کند بله اسالم با کسانيکه توطئه  خواهد با خوبی رفتار  می همه مردم دنيا

ف مصالح مسلمين و مصالح بشر عملی گر هستند و بخواهند بر خال

      2 .«کند میبکنند با آنها هم سختگيری 
آقای خمينی در پاسخ به اين سئوال که در باره بحران کنونی ايران 

بحران کنونی ايران يک بحران نيست که ما از آن »  کنيد گفت:  می چه فکر
آيد ولو  یم خوفی داشته باشيم. اما راجع به اين که يک وقتی جنگی پيش

که گفته  کند میمطلبی است از شيخ الرئيس ابوعلی سينا نقل  اينکه يک 
و آقای کارتر   ترسم برای اينکه اسلحه دارد، عقل ندارد. می است من از گاو

هم ثابت کرد اين مطلب را معذالک نخواهند گذاشت چنين کاری بکند 
يايد. جنگ پيش ب گذارند که چنين جنگی  ملتها و دولتهای بزرگ نمی

 از اين جنگها  پيش آمدن معنايش جنگ جهانی سوم است و همه قدرت
      4  «ترسند. می

 

 آقای بهشتی و سود اقتصادی
، در مصاحبه ای، در پاسخ به سئوال 58 ديماه   5 آقای بهشتی در 

خبرنگاری در مورد محاکمه گروگانها که چه زمانی محاکمه گروگانها 
ه زودتر ولی تاريخ دقيق آنرا نمی توانم بگويم هرچ»شود گفت: می شروع 

      5 «و ما نمی خواهيم وقت را تلف کنيم.
 14وی در مصاحبه مطبوعاتی و راديو تلويزيونی، چهارشنبه 

»...  ، در مورد توضيح وظايف مجلس آينده گفت:59 ارديبهشت 
کنيد اين تنها قسمتی از وظايف دولت جديد  می که مالحظه همانطوری 
ست يعنی زمانيکه دولت جديد و مجلس جديد کار خود را آغاز کردند ا
ولی اين بدان معنی نيست که ما بخواهيم بحث در مورد مسئله گروگانها  

فرصت بحث  را به تعويق بياندازيم پارلمان در مورد اين موضوع در اولين 
      6 «خواهد کرد.
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هداری گروگانها رسد نگ می به نظر:»وی در جواب به اين سئوال که 

اقتصادی را  در حال حاضر باری بر دوش ملت است زيرا بايد مجازاتهای 

تحمل کند و با آنها روبرو شود، عقيده شخص شما چيست آيا الزم است 

تنها به ما کمک  که گروگانها را نگه داشت؟ گفت: مجازاتهای اقتصادی 

 اين مجازانهاخواهند کرد که راحت تر و آسانتر روی پای خود بايستيم 

دهد  می به ما امکان تواند به نفع کشور ما باشد اين فرصتی است که  می

استراتژی اقتصادی جديدی را مورد استفاده قرار دهيم . با مجازاتهای 

اين مسئله به ما کمک  توانيم دوستان خود را بشناسيم و  می اقتصادی

و تنظيم  خواهد کرد که سياستهای واقعی تری برای آينده خود طرح

مشکالتی روبرو خواهيم شد ولی  کنيم ما در نتيجه مجازاتهای اقتصادی با 

      2 «هر ملت زنده و شجاع بايد آماده تحمل اين مشکالت باشد.

، در مصاحبه مطبوعاتی و راديو 59  شهريور   5 در تاريخ مجدداً

نمی شود  تلويزيونی در رابطه با اينکه با نگهداشتن گروگانها نفعی عايد ما

  آقای بهشتی گفت: 

گفته شد، مسئله گروگانها ها  همانطوری که مکرر در مصاحبه» 

  باالخره بايد حل شود.

دارند که محاکمه گروگانها به  می بعضی از مقامات دولتی اظهار -س

  نفع مردم ايران نيست.

واکنش شما نسبت به اينگونه اظهار نظرهای مقامات رسمی 

 چيست؟

ه صحيح است که با نگهداشتن گروگانها در ايران اين مسئل -ج

نفعی عايد ما نمی شود. تنها دليل ما اين است که امکان بيابيم تا برای 

جهانيان تشريح کنيم که حتی سالهای گذشته سياست آمريکا در قبال  

ديگری  ايران تا چه حد تجاوزکارانه و بيرحمانه بوده است و جز اين دليل 

      1 «نداريم.

گويد،  می زند و می آقای بهشتی بيست روز بعد عکس همين حرف را

  گروگان گيری از نظر اقتصادی هم به نفع ما بوده است:

اشغال النه جاسوسی و جلوگيری از خروج ديپلماتهای آمريکايی » 

نقطه  که بر طبق اسناد موجود از مرز وظايف ديپلماتيک خود تجاوز کرده 

کرد تنها و  می می که ضرورت اين انقالب ايجابعطفی بود در انقالب اسال

هست همين عامل  که در اين رابطه برای ما گرانبها بوده و ای  تنها مسئله

نيرومند و مؤثری برای تأکيد بر استقالل هر چه تمامتر سياسی، فرهنگی 

جهانی داشته باشيم و اين  و اقتصادی جمهوری اسالمی از امپرياليزم 

آنقدر گرانبهاست که تحمل هر نوع خسارت ديگر از چيزی بوده است که 

در پرتو اين اقدام  به اينکه اصوالً اين باب در راه آن آسان است چه رسد 

      2 .«اقتصادی هم برده ايمهای  حتی سود

اينجانب )محمد جعفری( در همان موقع به اين سخنان عاری از 

روزنامه  سر مقاله حقيقت آقای دکتر بهشتی رئيس شورايعالی قضايی در 

اگر »، تحت عنوان 2259شهريور 19مورخ  252انقالب اسالمی، شماره 

      4 .ام پاسخ گفته« ذخاير ارزی نبود...

روزيکه گذشت چه  12سئوال اساسی اين است که در طول 

رئيس ديوان عالی کشور يا قاضی  -اتفاق افتاد که آقای بهشتی ای  حادثه

است که از موضع قبلی خود عدول کرده و به را وادار کرده  -القضات 

  موضع جديد روی آورد؟
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  بهشتی 
 59شهريور 19، مورخ  252ر. ک به سر مقاله انقالب اسالمی، شماره  -4

علت اين تغيير موضع را به نظر من بايد در مواضعی که آقای 

پس از انتخاب به رياست جمهوری در مورد حزب جمهوری،  صدر بنی

  گرفت، جستجو نمود. 

پس از انتخاب به رياست جمهوری، انتقادات سختی  صدر بنیآقای 

حزب جمهوری اسالمی و  يگاه به مديريت راديو و تلويزيون،گاه و ب

  آورم: می کرد، از باب نمونه دو مورد زير را می شورای انقالب وارد 

من هنوز »گويد: می رئيس جمهور ايران در مورد راديو و تلويزيون

راديو و  قدرت قانونی ندارم اما در نظر دارم از مردم دعوت کنم به سمت 

پيمايی کنند و خود را از دست کسانی که اين سازمان را در تلويزيون راه

جمهوری اسالمی که  معتقد است حزب  صدر بنیاختيار دارند، آزاد سازد. 

بر سازمان راديو و تلويزيون سلطه دارد از همان روز انتخابات مرده است. 

حبيبی پشتيبانی کرد، در حالی  اين سازمان بود که از کانديداتوری حسن 

      5 «درصد آراء را بدست آورد. 22کمتر از که 

بايد بگويم که رأيی مردم دادند، رأی رضايت نسبت به اقدامات »و يا 

ده ماه گذشته شورای انقالب نيست شورای انقالب اگر بخواهد به کار 

خود ادامه دهد، معنی آن اين است که حداقل در رويه هايش تغييرات  

انقالب  رکيبش. بهرحال تغييرات در شورای در تاساسی بدهد، و احتماالً

      6 «بايد متناسب با رأی مردم باشد.

به انتصاب آقای بهشتی بعنوان  صدر بنیو اعتراض شديد آقای 

رئيس ديوان عالی کشور و سپس اعتراض شديد وی در مورد تقلبات 

در مورد انتخابات مجلس که با قدرت آقای خمينی از رسيدگی به  وسيع 

ات جلوگيری بعمل آمد وحزب جمهوری اسالمی مجلس را در اختيار تقلب

 گرفت.  

باحزب جمهوری اسالمی و در واقع با آقای  صدر بنیبرخورد آقای 

 22در   صدر بنیبهشتی با شدت و ضعف ادامه داشت تا اينکه آقای 

 52شهريور  22، در سخنرانی خود به مناسبت کشتار 2259شهريور 

به گروهی  ميدان شهدا )ژاله سابق( برگزار گرديد،  )جمعه سياه( که در

اقليت که قصد دارند، نگذارند خواسته مردم عملی شود، سخت تاخت و 

حزب جمهوری  اقليت، آشکار بود که منظور از آن گروه  از کالم وی کامالً

      2 اسالمی است.

ح. ج.ا و آقای بهشتی اگر در گذشته، هر از گاهی در شورای انقالب 

بود، خود را موافق با حل  و يا در مصاحبه ها، برای حفظ ظاهر هم که شده 

دادند، از اين به بعد پرده را کنار زده و  می بحران گروگان گيری نشان

در حل مسئله گروگان گيری، از  آشکارا سعی کردند، از طريق کار شکنی 

ا که عليه رياست جمهوری استفاده کنند و در هر جای  آن بعنوان حربه

شتافت و مسئله را به  می کمک آنها ند، آقای خمينی به شد می درمانده 

      8 داد. می نفع آنها با زيرکی خاصی فيصله

، از بدو ورود همراه پرواز انقالب، به ايراد سخنرانيهای صدر بنیآقای 

با شرکت  گسترده و پرشور پرداخت و بحث آزاد را برای حل مسائل کشور 

د کرد که با اقبال عامه روبرو گرديد و آقای خمينی نيز همگان پيشنها

 وزيری، روزی از آقای بازرگان پس از انتصاب مرحوم بازرگان به نخست 

                                                           

مصاحبه با اريک رولو  1، ص26264، شماره 58بهمن  22اطالعات، پنجشنبه  -5
  چند روز پس از انتخاب شدن به رياست جمهوری 

  4، ص 26266، شماره 58بهمن  24اطالعات، يکشنبه  -6
  ، در جرايد کشور59شهريور  22ر. ک به سخنرانی آقای بنی صدر در  -2
از جمله نگاه کنيد به چگونگی خاتمه دادن کار کميسيون بين المللی جنايات  -8

مسئله چهارده اسفند  مريکا، در همين کتاب، ص... و چگونگی حل شاه و آ
خنرانی، دست که در واقع آقای خمينی با ممنوع کردن آقای بنی صدر از س2259

  .به کودتا عليه وی زد
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در نظر گرفته ايد؟ و آقای  صدر بنیپرسد وزارتی هم برای آقای  می

ترسم به کسی که سابقه  می بنده»گويد:  می بازرگان از آن امتناع کرده و

لذا به دستور       2«را بدهم.ای  ب خانه را هم ندارد وزارتخانهاداره يک مکت

به  صدر بنیروز بعد از پيروزی انقالب آقای  52    - 62مستقيم آقای خمينی

حزب جمهوری اسالمی با آقای  رابطه      1«عضويت شورای انقالب در آمد.

 قبل از انتخابات رياست جمهوری در ظاهر خوب بود. در تا  صدر بنی

شورای انقالب نيز که اعضاء حزب اکثريت را داشتند، از طرحهای آقای 

  کردند. می صدر حمايت بنی 

حزب در اوايل کار همچنانکه با مرحوم قطب زاده عمل کردند و وی 

سپس از  چند صباحی کوتاه به عضويت شورای مرکزی حزب در آمد و 

ش کردند که آقای کوش      2منتقدين سر سخت و پر و پا قرص حزب گرديد،

کنند و در اين رابطه  و دوستان وی را نيز به جرگه حزب وارد  صدر بنی

از پيوستن به حزب،  صدر بنیاما با وجود امتناع آقای       4بحثهايی نيز شد،

خود برای مجلس خبرگان قرار  آنها وی را در ليست نامزدهای انتخاباتی 

  دادند.

به سر  صدر بنیشورا، آقای  در دولت شورای انقالب با موافقت

به  پرستی وزارت امور خارجه برای حل بحران گروگان گيری و همزمان 

وزارت امور اقتصاد و دارائی منصوب گرديد و عليرغم اينکه حزب و 

گروگان گيری و  در مورد مسئله  صدر بنیاختالف اعضاء شورا با آقای 

مينی و دانشجويان چگونگی حل آن و ايستادگی نکردن در مقابل آقای خ

گروگان گيری، کم  پيرو خط امام در مورد تصميمات شورا برای حل بحران 

و آنها وجود داشت ولی بطور نسبی  صدر بنیو زياد برخوردهايی بين 

  رابطه فی ما بين بد نبود.

امور واقع مبين اين نظراست که آقای خمينی وحزب جمهوری 

ت و اداره کشور به رهبری اسالمی که در صدد قبضه کردن کامل قدر

روحانيت بودند و در بدو امر نهضت آزادی و دوستان مرحوم بازرگان و  

صدر  ديدند با حمايت از آقای بنی  می دولت موقت را در مقابل خود

کوشش در تضعيف نهضت آزادی و مهندس بازرگان داشتند. در آن 

 تصور  را در مقابل خود نمی ديدند و چنين صدر بنیموقعيت آقای 

کردند که در نهايت وی نيز به آنها خواهد پيوست و يا حد اقل جنگ  می

  در چند جبهه را مقرون به صالح کار خود نمی دانستند.

با وجود رهبريت بال منازع آقای خمينی، آقای بهشتی در صدد 

حزب جمهوری اسالمی و ساير  مختلف قدرت به وسيلههای  تصاحب اهرم

 را طوریها  ردن قدرت بود و در اين رابطه تمام مهرهدوستان برای قبضه ک 

حتی در  چيد که رهبری خود را بعد از آقای خمينی تضمين کند و  می

                                                           

بيست و پنج سال در ايران چه گذشت داوود علی بابايی، جلد اول چاپ اول  -2
   .موقت، به نقل از شورای انقالب و دولت 256  ص
با جمعی از  2262مهر ماه  6آقای بنی صدر در مصاحبه ای در تاريخ  -1

فروردين ماه که در شورای  من تا نزديکی های »دانشجويان مقيم آلمان می گويند: 
با گفت و شنودی ديگر در تاريخ  9جزوه مصاحبه ص « انقالب وارد نشده بودم

بتداء من عضو شورای انقالب نبودم، ا»می گويد:  2262شهريور   12برابر،  21/9/82
 1جزوه بحث و شنود ص.« دو ماه بعد عضو شورای انقالب شدم 

به علت انتقاد به حزب جمهوری، هنگامی که آقای صادق قطب زاده با اتفاق  -2
سيمای جمهوری اسالمی  آقای محمد مبلغی اسالمی ، بعنوان مديران عامل صدا و 

ند که از تلويزيون جمهوری اسالمی پخش ايران در مصاحبه ای  شرکت کرد
مصاحبه آقای قطب زاده لبه تيز حمله را متوجه حزب  گرديد، نظر به اينکه در آن 

جمهوری اسالمی ساخته بود، بالفاصله ساعتی پس از نيمه شب، آن شب وسيله 
آقای سيد اسد اهلل الجوردی عامل و  -پاسداران دادستانی انقالب اسالمی مرکز 

  دستگير و روانه زندان گرديد.  -نده دکتر بهشتیدست نشا
 . کوشش می شود که در جای مناسب به مسئله پرداخت شود -4

زمان حيات آقای خمينی، با گرفتن نمايندگی و جانشينی در امور مختلف 

حد رهبری  برای خود و دوستانش بدليل کبر سن و ناتوانی، وی را در 

ز و محترم که همه چيز در ظاهر در يد اختيار تشريفاتی و صوری معزّ

در دست خود  ايشان است، اما در عمل و به نام ايشان، کارگردانی را 

  داشته باشد تقليل دهد.

 -در اين رابطه وقتی در مجلس خبرگان فرصتی بدست آورد

مجلس را در جهت  -برخالف اينکه وی به واليت فقيه اعتقاد نداشت

  رای رسيدن به هدف فوق پيش برد.واليت فقيه ب تصويب 

پروراند و حق  می آقای بهشتی که نقشه رهبری ايران را در سر

مخالفان  را که در مجلس خبرگان از  صدر بنیدانست و آقای  می خود مطلق

  پروپا قرص واليت فقيه بود، در مقابل خود و مزاحم نقشه هايش يافت. 

آقای های  خمينی از نقشهاين نکته را همين جا تذکر بدهم که آقای 

از  بهشتی بی خبر نبود و از وی حداقل نه تنها اطمينان خاطر نداشت بلکه 

وبه همين علت در آن دوران آقای بهشتی برای       5وی چندان دلخوش نبود

جلب نظر آقای خمينی نسبت به بعضی از درخواست ها، غالبا از طريق 

و باز به همين علت آقای خمينی       6. کرد می آقای هاشمی رفسنجانی عمل

کرد تا از رهگذر آن در   می بين رياست جمهوری و حزب توازن قوا برقرار

صورت لزوم سرنخ را در دست داشته باشد و بدلخواه خود، مشکالت فی 

 صدر بنیکه آقای  58 /22/22  مابين را حل کند اين است که در تاريخ 

مت فرماندهی کل قوا منصوب رئيس جمهور را به نمايندگی خود به س

آقايان بهشتی را به رياست ديوان   58 /4/21  روز بعد، در تاريخ  4      2کرد،

و کل       8عالی کشور و موسوی اردبيلی را به دادستانی کل کشور منصوب

عليرغم اينکه با قانون مغايرت داشت، در اختيارحزب  قوه قضائيه را 

      9 جمهوری اسالمی قرار داد.

وحزب جمهوری  صدر بنیبا وجود همه اختالفاتی که بين آقای 

اسالمی وجود داشت روابط فی مابين تا کمی پيش از انتخابات رياست 

جمهوری در شورای انقالب و خارج از آن چندان بد نبود. اما بعد از  

جمهوری،  درصدی به رياست   25 با اکثريت قاطع  صدر بنیانتخاب آقای 

 مليونی مردم به خود، 22اتکاء به رأی -2   به دو دليل عمده: رصد بنیآقای 

جنگی را بدون فراهم کردن وسايل  حمايت و پشتيبانی آقای خمينی، -1

 صدر بنیو لوازم آن با حزب جمهوری و روحانيت حاکم شروع کرد. آقای 

سازماندهی مردم و نقش سازماندهی و فراهم  و بعضی از دوستانش به 

سازد که از خود  می مکاناتی که در موقع بحران، مردم را قادرکردن ساير ا

کردند که  می به دفاع برخيزند بی توجه بودند و فکر و آزادی خويش 

پشتيبانی آقای خمينی را دارند و لذا وقتی مسائل بر توده مردم روشن 

بخواهد، مردم بيرون خواهند آمد و بر  صدر بنیآقای  شد، هر وقت 

  هند شوريد و آنها را از صحنه خارج خواهند ساخت.قدرتمندان خوا

به رياست  صدر بنیبا وجوديکه از آقای خمينی تا انتخاب آقای 

جمهوری، موارد متعددی از وی مشاهده شده بود که دال بر قبضه کردن 

به علت اينکه فرد بسيار توداری که قادر       22قدرت در دست روحانيت بود 

را تا زمانيکه فرصت مناسب برای عمل فرا بود مکنونات قلبی خود 

نرسيده است، در دل نگه دارد و نگذارد ديگران از آن مطلع شوند و با 

                                                           

 ر. ک به کتاب اوين -5
ر. ک به عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی دو نامه ايکه از جانب سران حزب  -6

 .جمهوری برای آقای خمينی نوشته است
  ايد روز کشورو جر 124، ص  22صحيفه نور، ج  -2
  و جرايد روز کشور 122و129، ص همان -8
  ر. ک به همين کتاب، فصل نهم، ص... -9

  ر. ک به همين کتاب، ص... -22
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تأسيس شده  حزب جمهوری اسالمی با اتکاء و پشتيبانی وی  وجوديکه

فکر کنند وی حامی آن ها  بود، با به ميخ و به نعل زدن مانع بود که بعضی

  است.

 22با صداقت و صميميت و تکيه بر رأی  صدر بنیبر عکس آقای 

ديد و در دل داشت،  می مليونی و پشتيبانی آقای خمينی آنچه را که

ساخت و مخالفانش دست وی را خوانده و بيشتر  می فوری از خود ظاهر 

انتخاب به  کردند وسائل مقابله با وی را فراهم آورند. وی بعد از  می کوشش

ری و روحانيت حاکم برخاست و با رياست جمهوری به جنگ حزب جمهو

تضعيف آنها پرداخت  کنايه و نيش زدن و مواردی هم آشکار به تخفيف و 

اما علی رغم همه اينها رابطه گسسته نشده بود و بطوری که گفته شد در 

از انتشار نوار دکتر  صدر بنی آقای  شورای انقالب قرار شده بود که فعالً

ی روزنامه انقالب اسالمی با اشاره آقای آيت عليه خود، خودداری کند ول

 بهای  که در واقع ضربه 2259آخر خرداد ماه  نوار آيت در هفته  صدر بنی

 انتشار پيدا کرد.  شد می حزب جمهوری اسالمی محسوب 

فی مابين کمک کرد. از آن  انتشار آن نوار به گسسته شدن روابط 

ور و رئيس ديوان عالی زمان به بعد با وجود کدورت شديد بين رئيس جمه

آقای خمينی رابطه همچنان کجدار و  کشور بدليل اظهار موضع نکردن 

، رابطه را  2259شهريور  22در  صدر بنیمريز برقرار بود. سخنرانی آقای 

از آن زمان به بعد روحانيت حاکم به رهبری آقای  کامأل از هم گسست و 

ترين وسيله ممکن بهشتی در صدد حذف رياست جمهوری برآمدند و به

بحران گروگان گيری و حل بحران بود و بطوريکه نقل شد  در آن زمان 

 صدر بنیآقای بهشتی در جمع محارم گفته بود بايد از آن بعنوان آتو عليه 

      2 استفاده کنيم. 

گرچه با توضيح مسائلی که گذشت کمی مطلب به درازا کشيده شد 

گروگان  اقتصادی ناشی از بحران و از اصل مطلب که بررسی خسارتهای 

گيری بود، کمی دور شديم اما فکر کردم توضيح آن مسائل به خوانندگان 

 -جمهوری اسالمی حزب  -کمک خواهد کرد تا موضع آقای دکتر بهشتی

ما »، به ترتيب بر اثر گروگان گيری 59  شهريور  5 ارديبهشت و  14که در 

با »و       1«روبرو خواهيم شد ت در نتيجه مجازاتهای اقتصادی با مشکال

و تغيير اين مواضع بعد از « نگهداشتن گروگانها نفعی عايدمان نخواهد شد

در پرتو اين اقدام سودهای  اصوالً»، که 59  شهريور  16روز يعنی در  12

بهتر و آسانتر به حيطه شناسائی در آيد و مورد       2«اقتصادی هم برده ايم

 قضاوت قرار بگيرد. 
 

 افتخار؟  سند 
بيانيه الجزاير از نظر سياسی يک »آقای بهزاد نبوی مدعی است: 

پوزه آمريکا  ما »ويا       4«مجموعه افتخار آفرين برای جمهوری اسالمی است
و يا آقای رجائی نخست       5«را در رابطه با گروگان گيری به خاک ماليديم

هموطنان بزرگترين  مت ما موفق شديم به ياری خدا و ه»وزير که گفت: 
و ما يک بار ديگر نشان داديم که »و يا       6«مسئله تاريخی را حل نماييم

دنيا ثابت کنيم که يک  قادريم بزرگترين مسئله تاريخ را حل کنيم و به 
                                                           

 .رسيد ما داشت به دست بعضی از حزبی ها رابطه که با خبرنگاری طريق از -2
   229شماره  59شهريور  6انقالب اسالمی، پنجشنبه -1
مصاحبه با  2، ص6 5 2، شماره 59شهريور  12نبهانقالب اسالمی، پنجش -2

 بهشتی  
مذاکرات مجلس در دفاع از اليحه  22، ص 22291، شماره 59دی   15کيهان،  -4

 حکميت
 همان -5
از سخنان آقای  21، ص456 ، شماره 59 بهمن  1انقالب اسالمی، پنجشنبه  -6

 شهرستان آمل. رجائی با گروهی از اعضای انجمن های اسالمی 

تواند در مقابل ابر  می کشور انقالبی و مکتبی به اتکاء به ايدئولوژی خود
بزرگترين دستاوردهای سياسی در  ری به قدرتها بايستد. ما با گروگان گي

تاريخی اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و موفق شديم بزرگترين 
      2 «آوريم. قدرتهای طاغوتی را به زانو در 

بهتر نبوده و نيست که بجای رجز خوانی و ادعا و قهرمان سازی، 

ای  گفتيد  می داديد و می مجموعه عمل را در معرض افکار عمومی قرار

 ملت: اين سند افتخاری است که برای شما به ارمغان آورده ايم. معموالً

 افتخار قهرمانان نظامی، سياسی، اقتصادی و... وقتی برای ملت خود 

دهند و با  می آفرينند، آن افتخار را در معرض ديد عموم ملت قرار می

 های مختلف تشريح جزئيات عمل انجام شده، ملت را با خود به صحنه 

قهرمانانه و افتخار آفرين، به وجد های  نبرد برده تا ملت از مشاهده صحنه

  و شادی در آيد.

در حقيقت سند افتخار مورد بحث مجموعه بيانيه الجزاير)سه 

قرارداد مختلف( و ضمائم آن و اسناد ومدارک حکميت و دادگاه مرضی 

آيد.  می ابالطرفين الهه است که ميدان نبرد شما با آمريکائيان به حس 

انتشار اين مجموعه، نشان دهنده عمل قهرمانانه و افتخار آفرين و 

سال قبل،  16چگونگی حل پيچيده ترين، مشکل تاريخ است. نه تنها در  

نکرديد  به هنگام امضاء قرارداد الجزاير و اجرای آن شهامت و جرأت پيدا 

موم منتشر که با خود و ملت خود راست باشيد و آنها را برای اطالع ع

نبوی در آن چهار  حتی از انتشار نوار جلسه سری مجلس که آقای  سازيد،

ساعت سخنرانی و بعضی از اشخاص را متهم کرد، نوار آن سخنرانی و 

و عموم مردم که  بحث نمايندگان از ديد رئيس جمهور منتخب ملت 

و دانستن آن حق همه است، پنهان و سری ماند. مجموعه قرارداد الجزاير 

همچنان سری و جرء  ضمايم آن که صحنه عمل قهرمانانه شما است، 

آيد. اين هم نوع جديدی از خلق عمل قهرمانانه  می اسرار دولتی بشمار

  سری و پنهانی جمهوری اسالمی است. 

اگر اين مجموعه انتشار پيدا کرده بود، ديگر الزم به رجز خوانی و 

دست داشتن اسناد و مدارک ادعا نبود. محققين و پژوهشگران با در 

جزئيات آن را به فيلم کشيده و نظير فيلمهای مستند تاريخی و... به  

  دادند. می معرض تماشای عموم قرار

تا به حال در طول تاريخ مشاهده نشده است که اعمال افتخار 

آفرين و قهرمانانه را از ديد عموم مردم مکتوم نگه دارند؟ اما قريب به 

ائنانه سعی شده است که از ديدها مخفی بماند مگر اينکه به اعمال خ تمام 

 نحوی مطلعين در زمانهای بعد آن را فاش کرده باشند.

در رابطه با بحران گروگان گيری و امضای قرارداد الجزاير ملت ايران 

ه است که در برهه خاصی از زمان، شد می عظیهای  متحمل خسارت

کف داده و خسارات جبران ناپذيری که خود را از  امکانات مادی و معنوی 

کشور نيز بايد تاوان اينگونه نادانيها، انحصارگريها،  نسلهای آينده حتی

  خيانتهای اقليتی را بپردازد.   استبداد و احيانا 
احصاء همه جانبه و تمام و کمال خسارتهای وارد شده به ملت برای 

ه و بدون اسناد و صاحب اين قلم با اطالعات ناچيز و دست و پا شکست
مدارک الزم و فقر تخصص اقتصادی، کاری سنگين و ناممکن است و بر  

حقه به  متخصصين و مطلعين وطن دوست و آزاديخواه است که کما هو 
احصاء کنم در زير از ام  اين کار سترگ بپردازند. آنچه را که من توانسته

  نظرتان خواهد گذشت.
 

 احصاء خسارتهای اقتصادی

ای اقتصادی وارد شده بر اثر بحران گروگان گيری و امضای خسارته
                                                           

 همان -2
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  گيرد. می قرارداد الجزاير، انواع مختلفی را به شرح زسر در بر

 

 خسارتهای نظامی ـ الف

بنا به گزارش آقای دکتر يزدی وزير امور خارجه دولت موقت و  -2 

ران اي مجلس، دولت  9 5 آبان  22نماينده مجلس شورای اسالمی، در جلسه

يک حساب تنخواه گردان نظامی که دولت ايران بدون حق برداشت 

آمريکايی،  وامضاء پول به آن حساب واريزمی کرده و مستشاران نظامی 

داده و پول  می برای ارتش ايران سفارش اند هدانست می آنچه را که صالح

ن ماه بهم 2 5 يا  24تا 2968  . از سال اند هکرد می آنرا از اين حساب برداشت

ميليارد دالر به آن حساب واريز شده  12 ( جمعا2929ً)فوريه  2252 

روزيکه آقای خمينی، مرحوم مهندس  در همان ها  آمريکايی      2است.

بازرگان را به نخست وزيری منصوب کرد، با آقای بختيار طی امضاء 

 کنند و می بعضی از قراردادهای نظامی را لغو يادداشت تفاهم نامه ای، 

ميليارد دالر بوده است و  9گويند که در آن حساب تنخواه گردان  می

ميليارد دالر مابقی را چگونه  9گويد معلوم نيست   می آقای دکتر يزدی

      1 .اند هسمبل کرد

در آن حساب  اند هميليارد دالر که خودشان گفت 9تازه تکليف آن 

      2 است مشخص نشده است.

چهار ناو شکن به ايران ها  ر يزدی آمريکايیبه گزارش آقای دکت -1 

که پولش پرداخت شده، اما ای  ميليارد و خورده 2به مبلغ  اند هفروخت

 ناوشکنها به ايران تحويل نشده است. عالوه بر ناوشکنها، هواپيماهای اف 

را هم  و هواپيمای ردياب آواکس ايران خريداری کرده بود که آن  26 -

مسئول اجرای فنی پروژه هواپيمای آواکس تيمسار عصر       4تحويل ندادند.

      5 جديد بود که در اين رابطه به زندان افتاده بود.
و در حقيقت  اند هاز طريق امضاء يادداشت تفاهم قراردادها را لغوکرد

 قانوناً قراردادها يک طرفه لغو شده است چون دولتی و يا مجلسی که 
بهمن وجود نداشته است و   25 و 24در روز نمايندگی ملت را داشته باشد 

يادداشت تفاهم فاقد  تمام جهان بر اين امر واقف و به لحاظ حقوقی چنين 
 وين: 2969مشروعيت حقوقی و بين المللی است و حتی طبق عهدنامه 

 منعقد شوند، بی اعتبار چنانچه قراردادهای بين المللی تحت فشار »
يادداشت تفاهمی که در حالت خلع و  تا چه رسد به امضاء« باشند. می

اينها بنا به گفته آقای دکتر  شود با وجود همه  می نبود هيچ دولتی امضاء
، اند هيکجانبه لغو کردها  يزدی پولهائی که بابت قراردادهايی که آمريکايی

چهار ناو شکن  -بلکه بابت لغو قرارداد  داده شده است نه تنها بر نگردانده 
 522 مبلغ  -پولش پرداخت شدهای  ميليارد و خورده 2لغ ذکر شده که مب

      6 .اند هکرد مليون دالر ايران را جريمه 
مليون  422اسلحه و لوازم يدکی نظامی خريداری شده به مبلغ   -2 

به آمريکا پرداخت گرديده و قرار بود، به ايران  دالر که وجوه آن تماماً
به دستور کارتر ارسال آن به ايران ارسال شود که بر اثر گروگان گيری  

گروگانها،  ممنوع شد. و کارتر چندين بار اعالم کرد که در صورت آزادی 
 قبل از انتخابات رياست جمهوری آمريکا بالفاصله آنها را به ايران ارسال

آزادی به موقع گروگانها، به  که متأسفانه به علت تعلل عمدی در       2دارد. می
                                                           

  گزارش مجلس  2، ص22222، شماره 59 آبان  22کيهان، سه شنبه  -2
 همان -1
 همان -2
 همان -4
، 2282ر.ک به اوين ج اول گاهنامه پنج سال و اندی، محمد جعفری چاپ  -5

 تيمسار عصر جديد 122ص
  گزارش مجلس  2، ص22222، شماره  59آبان 22کيهان، سه شنبه  -6
  21و ص24، ص22219و 22214، شماره های 59آبان  8آبان و  2 کيهان، پنجشنبه -2

 . رديدايران ارسال نگ

ميليارد دالری وزارت دفاع ايران عليه دولت آمريکا  21ادعای  -4 

ميليارد دالری  21ادعای »گويد  می که در اين رابطه آقای بهزاد نبوی

وزارت دفاع عليه دولت آمريکا که هيچ يک در زمان تصويب و امضای  

      8 «بيانيه وضع روشن نداشتند.

امضای بيانيه وضع اينها روشن نبود، به زعم شما وقتی در موقع  اوالً

بسته  چرا وضع آنها را روشن نکرديد و قبل از روشن کردن آنها، چشم 

قراردادها را امضاء کرديد؟ مهمترين مسئوليت شما و آنچه که مجلس 

کردن وضع  تصويب کرده و اجرايش را به دولت واگذار کرده بود، روشن 

ال نظامی و برگرداندن آنها به کشور مطالبات و اموال ايران و از جمله امو

  بود.

پرداخت شده و  26 - اينکه چه مبلغ بابت هواپيماهای سفارشی اف

چه مبلغی بابت هواپيماهای سفارش آواکس پرداخت گرديده بر نويسنده 

معلوم نيست. در مورد پروژه هواپيماهای آواکس تيمسار عصر جديد به  

مسئول  پروژه آواکس بودم اما نويسنده اظهار داشت، من مسئول فنی 

       9 خريد و مسائل مادی آن تيمسار طوفانيان بود.

از اين دو فقره، از اين جهت که بر من معلوم نيست بگذريم و باز اگر 

مالک  را ها  ما، همان رقم تفاهم نامه غير قانونی آقای بختيار و آمريکايی

 نظامی ما  های  قرار بدهيم طلب

 شود. ، می  9+2+ خورده ای/ 422= 21/ 5 ميليارد دالر 

محاسبه کنيم و  ٪8اگر ما بهره اين مبلغ را به نازلترين قيمت يعنی 

حساب  سال به  1تا آزادی گروگانها  اند هاز زمانی که پولها را دريافت کرد

شود.  می ميليارد دالر 1سال است( رقمی معادل  1گرچه بيشتر از)آوريم 

است و در صورتی  ميليارد دالر 24/ 5 ارقام معادل بنابر اين مجموعه اين 

، هواپيماهای آواکس و ناو 26 - که مجموع ادوات نظامی، هواپيماهای اف

دادند، ارزش آنها رقمی بسيار  می را طبق قرارداد به ايران تحويل ها  شکن

های  ميليارد دالر حداقل طلب24/ 5 . شد می ميليارد دالر 24/ 5 باالتر از 

  است. ها  نظامی ما نزد آمريکايی اموال

حال از بابت تمام اين بدهی ها، سرپرست هيئت داوران ايرانی در 

مليون دالر پرداخت کرده  222گويد: دولت آمريکا تنها مبلغ  می الهه

  است:  

اما در مورد استرداد اموال نظامی و غير نظامی ايران که مورد » 

 اند ه، هيچ اقدام روشنی انجام ندادکوچکترين نزاع و اختالفی نبوده است

باز گذاشتند و سپس راه پر پيچ و ها  و راه را برای چانه زنی و بهانه جويی 

کنون پس از  خم طرح دعوا در يک ديوان داوری را در پيش گرفتند که تا 

سال نتيجه بخش نبوده است و به گفته سرپرست دفتر  22گذشت 

و اموال  ليون دالر بابت مطالبات م222دولت آمريکا تنها مبلغ ،خدمات

که        22 «دالر ارزش دارد، به ايران پرداخت کرده است.ها  نظامی که ميليارد

 24/ 5  -222/2=216/24با کم کردن اين دو رقم از هم اموال نظامی ايران 

  .اند هبه يغما بردها  ميليارد دالر را آمريکايی

 

  خسارتهای پرداخت اضافه بها ـ ب

ثرتحريم اقتصادی که در رابطه با بحران گروگان گيری ايران با بر ا

  آن مواجه گرديد خسارتهای مختلفی بر کشور وارد گرديد: 
                                                           

   692، ص4،2222و 2مجله سياست خارجی، شماره  -8
  در زندان اوين 2262گفتگوی نويسنده با تيمسار عصر جديد در سال  -9

به نقل از مصاحبه سيد  221، ص 2282شنود اشباح، رضا گلپور، چاپ اول  -22
سال اول ( با روزنامه  4الهه )  داوران ايرانی در محمود کاشانی سرپرست هيئت 

   18/1/2222جامعه، دوشنبه 
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اعتبار مالی ايران چنان تقليل پيدا کرد که برای خريد مواد  -2 

بايستی کل بهای کاالهای خريداری  می غذايی و کاالهای مورد نياز ديگر

دد. و چون کاالهای مورد نياز از طريق کشور ثالث پرداخت گر شده نقداً 

اضافه بها  %12  در نتيجه اين کار بطور متوسط حدود »گرديد،  می خريداری

بايستی برای کاالهای خريداری شده بپردازيم. طبق محاسبات بانک 

ماهه 9در  -  مرکزی مبلغی که ايران بطور مستقيم و يا غير مستقيم 

       1«ميليارد دالر است. 1/ 5 بابت متضرر شده است بالغ بر از اين  -      2گذشته

مليون دالر  128ماهانه  طبق اين محاسبه ايران از اين بابت بطور متوسط 

 4که گروگانها آزاد شدند حدود  59 متضرر شده است که تا آخر دی 

شده، اضافه بها پرداخت گرديده  ميليارد دالر، بابت کاالهای خريداری 

  است.

نظر به اينکه بعد از آزادی گروگان ها، بداليل مختلفی و از جمله  -1 

حتی تا  جنگ ايران و عراق و رجزخوانيها و عادی نشدن روابط با غرب، 

بعد از جنگ، تحريم اقتصادی همچنان ادامه يافت. بنابر اين کشور ما در 

 مالحظه خواهيد کرد اين و بطوری که در بخش بعد  -سال جنگ  8طول 

بابت اضافه  -جنگ نيز بر اثر بحران گروگان گيری به ايران تحميل شد

ميليارد دالر  226/2ساالنه  پرداخت بهای کاالهای مورد نياز، حداقل 

سال جنگ، کل خسارت وارد شده از اين  8خسارت ديده که تا پايان 

  ميليارد دالر است. 918/16ناحيه حدود 
ضد ايرانی را در جامعه آمريکا  بحران گروگان گيری آنچنان جو» -2 

دارند تا  باال برده است که طبق گفته کارشناسان، وکالی ايران که اعتقاد 
مسئله گروگانها حل نشود، رسيدگی به محتوای شکايات ايران امکان 

در نه ماهه  پذير نيست و از بابت به تعويق انداختن و رسيدگی به شکايات 
        2«ايم حق الوکاله دادهشصد هزار دالرماهی ش ماهيانه بطورمتوسط اخير

   2/8ماه بالغ بر 24/ 5  که کل اين مبلغ تا آزادی گروگانها يعنی حدود 
  مليون دالر است. 

الزم به ذکر است، بعد از آزادی گروگانها، پرداخت حق الوکاله با 
پرداخت مبلغی به مراتب باال تر از مبلغ فوق از طريق داوری مرض 

 ن در الهه ادامه يافت. در اين رابطه هرمن نيکول چنين توضيحالطرفي 
پرداخت هزينه حکميت به نحو تئوريک با ايجاد بطری »دهد:  می

سحرآميز حساب وديعه يک ميليارد دالری تضمين شده است و تا تسويه  
از ايجاد  منظور        4 «باشد. می کامل حسابها ايران موظف به حفظ آن بطری

 2ميليارد دالری، حسابی است که ايران موظف شد  2آميز بطری سحر 
بيانيه الجزاير  2  ميليارد دالر در بانک مرکزی هلند بسپارد تا بر طبق ماده 

برای احکامی که ديوان داوری الهه، برای خواهان آمريکايی عليه ايران 
موجودی اين حساب  ، از آن حساب برداشت کنند. و کند میصادر 

مليون دالر کمتر باشد. هزينه  522 ايان داوری نبايستی از هيچگاه تا پ
 حکميت از اين حساب پرداخت گرديده است. 

سال داوری در الهه که بنا به قول دکتر مواليی 22-28اينکه در طول 

الهه از  که از حقوقدانان دفتر خدمات حقوقی در الهه است، ديوان داوری 

البته تا بحال نه دولت و نه هيچکدام        5 لحاطه مالی بسيار پر هزينه است.
                                                           

   2259يعنی از زمان تحريم اقتصادی تا شهريور ماه  -2
 12قسمتی از سر مقاله انقالب اسالمی به قلم محمد جعفری، شماره پنجشنبه  -1

لس شورای منصور فرهنگ به مج و رجوع کنيد به نامه  -256، شماره 59شهريور 
  529 ، شماره62فروردين  12اسالمی، درج شده در انقالب اسالمی، پنجشنبه 

 همان -2
قسمتی از مقاله  2، ص  29 5 ، شماره 62فروردين  12انقالب اسالمی، پنجشنبه  -4
نيکل به نقل از مجله فورچون  به قلم هرمن « معامله با ايران کم سود هم نبود»
( FORTUNE   فوريه )2982  

. مصاحبه با دکتر مواليی به نقل از نشريه 222شنود اشباح، رضا گلپور، ص  -5
  ايران فردا 

رقمی از مخارج  ، اند هاز کسانيکه دست اندر کار ديوان داوری الهه بود

سنگين اين ديوان داوری که از جيب ملت ايران پرداخت گرديده ارائه 

 2/ 5 پرداختی ماهانه بالغ بر  توان گفت که مخارج  می اما به يقين اند هنداد

حتی اگر مخارج حکميت در الهه را برای ايران ماهانه  مليون دالر است.

سال  22-28مخارج پرداختی در طول  مليون دالر محاسبه کنيم، کل  1/2

گردد و کل خسارت ايران از ناحيه  می مليون دالر بالغ 152مبلغی حدود 

دالر است. بنا بر اين جمع کل خسارت ايران از  مليون  158 اخير حدود 

  باشد.  می ميليارد الر 286/22ادل بخش ب رقمی مع

 

  خسارات ايران از بابت جنگ تحميلی ـ ج

گرچه به نظر صاحب اين قلم که از نزديک در جريان و شاهد 

بر اين ام  بسياری از مسائل آن دوران و تحقيق و بررسی علل آنها بوده

که: اشغال سفارت آمريکا و بحران گروگان گيری، جنگ تحميلی  است 

اسالمی،  ليه ايران را در پی داشت اما بايد ديد که زعمای جمهوری عراق ع

  کنند؟ می بينند و آن را چگونه ارزيابی می پديده جنگ را چگونه
  

 ارزيابی پديده جنگـ 1 
آقای خمينی رهبر انقالب در پيامی که به مناسبت شروع جنگ  -2 

جمله  رستاد، از برای ملت ايران و عراق ف 59 شهريور  22تحميلی در تاريخ

ما مصمم بر اين هستيم که اگر چنانچه حد خودش را نداند و »گفت: 

آنوقت برای  تجاوز را تکرار بکند ما دستور بدهيم و ملت ما بسيج شوند و 

ملت عراق معلوم باشد که ما با آنها هيچ کار نداريم بلکه صدام حسين 

... صدام برحسب است است که بواسطه تحريک آمريکا به ما تجاوز کرده 

حکم شرعی کافر است و هم او طرفدار کفار است، طرفدار کارتر است و 

و  کند میاز او دارد به ايران حمله  بواسطه طرفداری از کارتر و گرفتن قوا 

خودش را مثل صدام حسين و امثال اينها وادار کرده است های  کارتر نوکر

       6 «نند.به ايران صدمه بز که به ايران حمله بکنند و 

در پيامی که برای علما و نمايندگان مجلس در تاريخ  وی مجدداً

حضرات آقايان در هر نقطه که »فرستاد خطاب به آنان گفت:  59 /2/ 5 

هستيد مردم را برای جنگ و درگيری با آمريکا و اذناب خونخوارش چون  

ا در دين م عراق آماده کنيد که جنگ، جنگ است و عزت و شرف ميهن و 

       2 «گرو همين مبارزات است.

که به  رئيس جمهور وفرمانده کل قوا درپيامی صدر بنیآقای  -1 

( فرستاد، متذکر شد: 59 شهريور  22ملت ايران وعراق شب گذشته )

خواهيم  می چند روز پيش از اين توسط سفير فلسطين گفته بودند که ما »

همان  شده است باز پس بگيريم. ما آنچه را در قرارداد الجزاير به ما داده 

گويند، کار آنها جزئی از يک توطئه گسترده بر ضد  می وقت گفتيم دروغ

اين توطئه آماده  جمهوری ما است و ما از پيش آگاه بوديم و برای مقابله با 

ايم. اين مختصر برای اينکه شما برادران عراقی و مسلمانان دنيا متوجه 

انقالبی ولی در واقع به  به ظاهر با رنگ  بشوند که چگونه يک رژيمی

عنوان دستيار آمريکای سلطه گر تجاوزی را به خاک ما آغاز کرده و امروز 

       8 «بخشيده است.ای  بدان ابعاد تازه

در نطق خود  59مهر ماه  15آقای رجائی نخست وزير در تاريخ  -2 

سراسر  مردم ما به »در شورای امنيت سازمان ملل متحد اظهار داشت: 

کنيم که تجاوز عراق بخشی از توطئه استکبار جهانی به  می جهان اعالم
                                                           

   2، ص  22222، شماره 59مهر  2کيهان، سه شنبه  -6
، پيام آقای خمينی به علما و مشايخ اهل سنت و  98، ص 22صحيفه نور ، ج  -2

 نمايندگان مجلس
   2، ص22222، شماره 59مهر  2کيهان، سه شنبه  -8
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       2 «سرکردگی آمريکاست.

ای  وی همچنين قبل از سفر به الجزاير در تلويزيون طی مصاحبه

کمک  آواکس از عربستان سعودی و قطع های  خروج هواپيما»اعالم کرد: 

       1 «راه آزادی گروگانهاست. نظامی آمريکا به اردن قدم بزرگی در

عالوه بر اين آقای رجائی در گزارش خود به مجلس در مورد حل 

شيطان بزرگ درمانده و حيران دست به اقدامات »مسئله گروگانها گفت: 

ببار ای  زد که جز برمال شدن چهره کثيفش نتيجهای  عظيمی و بی نتيجه 

مفتضحانه از  ی به مراتب نياورد. حمله مستقيم نظامی به طبس که حرکت

بود، تنها بياری خدا با شکست و ناکامی روبرو شد ها  حمله به خليج خوک

آمريکايی نوژه و بمب  و مکر اهلل و اهلل خير الماکرين. کودتای  و مکرواً

گذاريهای مکرر حتی در نقاط پر جمعيت تهران هيچ يک به نتيجه نرسيد 

بدستور آمريکا آغاز گرديد و هنوز  و در آخرين مرحله حمله نظامی صدام 

       2 «نيز ادامه دارد.

طی سخنانی در النه جاسوسی در مورد  59آبان  22وی در تاريخ 

کنند اين جنگ تحميلی به خاطر  می تصورها  بعضی»  گروگان گيری گفت:

گويم که آمريکا دشمن اين انقالب  می صريحاً گروگان گيری است. من 

ا بر نخواهد داشت و اين ما هستيم که با رهنمودهای دست از سر م است و 

گورستان  امام و اسالم در مقابل هرگونه توطئه خواهيم ايستاد و ايران را 

       4 «امپرياليسم خواهيم کرد.

 5 9 آبان  8آقای هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس روز پنجشنبه  -4 

می  ربوط به آمريکا ما اين جنايات را م»در رابطه با آتش افروز جنگ گفت 

دانيم که آتش افروز اين جنگ بوده است و عمال آن يعنی اردن و 

با  عربستان سعودی با در اختيار گذاردن تمام امکانات خود و عربستان 

       5 .«کند میتحويل گرفتن آواکس به عراق کمک  
ما جنگ تحميلی صدام را »باز اظهار داشت:  59  دی  2وی در تاريخ 

عمال  دانيم و  می يران و عراق نمی دانيم، جنگ ايران و آمريکاجنگ ا
در مورد جنگ ايران و  59 وی همچنين در اول بهمن       6«آمريکا در ايران

نيروهای ظاهر و مخفی  آمريکا با لشکر پياده و سوارش »عراق اعالم کرد: 
را از هر جا توانست تالش کرد ما را بشکند ولی نتوانست. همه اقمارش 

نشد، جنگ عراق، کودتا، بايکوت  بکار گرفت. محاصره اقتصاديش مؤثر 
را آزاد کنيم... ها  هيچکدام اثر نکرد تا جائيکه خودمان خواستيم گروگان

مسئله جنگ عراق، اگر گروگانها را نمی  او هيچ کار نتوانست بکند. 
که در ی ا انداخت، آمريکا با فاجعه می گرفتيم باز آمريکا اين جنگ را راه

دانيم، اگر فردا بر بعث پيروز  می جنگد چه می است منطقه دچار آن شده 
بشويم، از اينطرف رود هيرمند تا آن سوی رود اردن در مقابل اسرائيل 

خواهيم ايستاد. خداوند از همين مجرای باريک )جاسوسخانه( راه  غاصب 
        2 «را به سوی قدس برای ما گشوده است.

کتر بهشتی در رابطه با آزادی گروگانها و جنگ در تاريخ  آقای د - 5 
يک ملت انقالبی هيچگونه بی اعتنايی به »...    اظهار داشت: 59 دی ماه  22

و چون پذيرفتن  کند میآرمانهای خودش را از جانب ابر قدرتها تحمل ن
اعتنايی به آرمانهای انقالبی  کجی و بی يک نوع دهن شاه معدوم در آمريکا 

                                                           

  ، ص اول 22212، شماره 59مهر  16کيهان، شنبه  -2
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  گروگانها 

لت ايران بود اين اقدام جوانهای ما در اين بعد اقدامی بسيار مؤثر بود و م
که از آن گرفته شد با محاصره اقتصادی که آمريکا کرد و  نتيجه نهايی 

جنگی که برای ما پيش آورد کاملتر شد يعنی ملت ما هر چه زودتر سمت 
عد از واقعی دفاعی، اقتصادی و سياسی حرکت کرد و جلو رفت. ب استقالل 

ماند مسئله پول هايی که در  می اينکه ما اين نتايج را بدست آورده بوديم
آمريکا داشتيم و مسئله اموال ما در آمريکا و اموال شاه و خاندان او و  

بنيادی  ماند. و اال مسئله اصلی که مسئله  می مسائل اقتصادی از اين قبيل
اعی بدست آمده بود چه در سياست چه در اقتصاد و چه در سياست دف

نبود و ای  مسئله  بود و از اين ببعد برای ما مسئله بود و نبود گروگانها واقعاً
ما را همان را پيدا کرده ايم... و اين گروگانها بعنوان يک مسئله روز که هر 

بودند بايد يک روزی به کارشان  روز در جرايد و راديو تلويزيونها مطرح 
       8 «ان پايان داده شد و تمام شد.و به کارش شد می پايان داده 

سران جمهوری اسالمی همگی به اتفاق نظر، آمريکا را آتش افروز 
دوری  دانند. برای  می جنگ و جنگ ايران و عراق را جنگ ايران و آمريکا

ازاطاله کالم و از باب نمونه موارد ذکر شده را از زبان آنان نقل کردم و از 
جنگ با  های  ری ورزيدم. اما زمينهآوردن مابقی نظرات خوددا

  فراهم شده بود. ها  گروگانگيری و غير آن از پيش و بدست خودی
 

 هشدارهاـ 2

وقتی که امام به قم آمدند به امام عرض : »کند میآقای منتظری نقل 
های  کردم آقا حاال که ما انقالب کرديم قاعده اش اين است که هيئت

فرستيم و مواضع خودمان را برای آنان حسن نيت به کشورهای همجوار ب 
تشريح کنيم که آنها احساس وحشت نکنند و با ما هماهنگی کنند. 

خواهيم  ايشان فرمودند: ما کاری با آنها نداريم، من گفتم: آقا ما که نمی 
خواهيم   دور کشورمان را ديوار بکشيم. ايشان در آن زمان فرمودند: ما می

شعارهای تند و  ما کاری با آنها نداريم. ضمناًدور کشورمان ديوار بکشيم، 
را عليه خود  تيز عليه آنان داديم و دم از صدور انقالب زديم و آنان 

برای تحريک عراق و وقوع ای  تحريک کرديم و بسا همين شعارها زمينه
ارتش بارها گزارش  يکی دو ماه قبل از جنگ       9«جنگ هشت ساله شد.
اما آقای خمينی همانگونه        22ه حمله به ايران است،کرده بود که صدام آماد

فهمم  می من آنچه »به دانشجويان پيرو خط امام گفت:   5 8که در ديماه 
خواهد بکند و نه حصر  می اين است که آمريکا نه دخالت نظامی در ايران

 »...اريک رولو اظهار داشت: آذر در پاسخ به  9و يا در تاريخ        22«اقتصادی
ملتها و دولتهای بزرگ نمی گذارند که چنين جنگی پيش بيايد. جنگ 

 است و همه قدرتها از اين جنگ پيش آمدن معنايش جنگ جهانی سوم 
 به هشدارها توجه نمی کرد.       21 «ترسند. می

مدتی قبل از شروع جنگ، آقای صادق قطب زاده وزير امور خارجه 
از چند  که براساس اطالعات واصله به آقای خمينی اطالع داد ای  طی نامه

منبع، چنانچه بحران گروگان گيری حل نشود، کشور با يکی از 
همسايگانش درگير جنگی فرساينده و خانمانسوزی خواهد شد که 

عراق زمانی به ايران        22 عواقب وخيمی برای کشور در بر خواهد داشت. 
                                                           

  نظر خواهی از افراد و شخصيت ها در رابطه با آزادی گروگانها  21، صهمان -8
 122، ص 1222خاطرات آيت اهلل منتظری، چاپ انقالب اسالمی، فوريه  -9

 که آيا شما اين سوال در رابطه با 2259ل در سا وتيمسارفالحی  بنی صدر -22

به  حمله قصد صدام که بوديد نشده مطلع وارتش قبل ازحمله عراق به ايران
آقای  به را رمطلبچندين با وما چرا که دادند پاسخ هر دوجداگانه دارد؟، را ايران

 منحرف برای چيزی چنين که بارگفتند هر ا يشان و کرد يم گزارش خمينی

 .است صلی ا ازمسائل شما کردن
  21،ص 26249، شماره 58  دی  12اطالعات، يکشنبه  -22
   22، ص  5 2622، شماره 58 آذر  22اطالعات، سه شنبه  -21
ح که بيش از -زاده بنام گگفتگوی اينجانب با يکی از دوستان آقای قطب  -22
 . سال است که او را به راستگويی می شناسم 25
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تمام  بود. در بين  حمله کرد که تمام شرايط جهانی عليه ايران آماده
کشورهای روی زمين تنها کشور آلبانی در سازمان ملل از عمل گروگان 

کارکنان سفارت و  در رابطه با گروگان گيری        2 گيری ايران حمايت کرد.
نگهداری اينها اشغال »اشغال سفارت آقای رفسنجانی نيز اذعان دارد که 

يک اجماع جهانی عليه         1 «سفارت آمريکا که در حقيقت خاکش بوده.
  ايران بوجود آورد.

در يک چنين شرايطی الزم نبود که آمريکا خود طراح جنگ باشد، 
کافی بود که چراغ سبز به عراق داده شود و روسيه شوروی نيز جبهه 

مخالف نگيرد و اين هر دو با بحران گروگان گيری حاصل شد و باعث  
 رديد. خوشحالی صدام در حمله به ايران گ

می گويند آمريکا دشمن انقالب اسالمی و  بنا بر اين آن کسانی که 
در صدد از بين بردن آن بود، در صورتی که حق را به آنها بدهيم و 

و نيتی داشت آيا بر ما نبود که تمام  بپذيريم که آمريکا چنين قصد 
دست بدست وی ندهيم و يا اينکه بای  را از وی سلب کنيم و بهانهها  بهانه

اختيارش بگذاريم و خالق اجماع جهانی عليه  خودمان بهانه الزم را در 
خود باشيم؟ طبيعی است که در چنين حالتی عقل سليم و آزادی خواهان 

خود را بر ندادن بهانه و گرفتن بهانه از دست دشمن  و وطن خواهان روش 
  کردند. می استوار

ه ايران در اشغال الجرم حقيقت آنست که ريشه اصلی حمله عراق ب
سفارت آمريکا و بحران گروگان گيری نهفته است و خسارت جنگ، 

  خسارتی است که در اثر گروگان گيری به کشور زده شده است. 
صدام با سکوت روسيه شوروی و چراغ سبز آمريکا و فراهم شدن 

کرد در  می اجماع جهانی عليه ايران وقتی به ايران حمله کرد که فکر
وسيعی از کشور را اشغال خواهد کرد و دولت های  ته بخشعرض يکهف 

گرفت و  سرنگون شده و دولت دست نشانده زمام امور را در دست خواهد 
فاتح قادسيه ديگری در تاريخ بنام وی ثبت خواهد شد. اما بر اثر مقاومت 

محاسبه اش غلط  دليرانه و همه جانبه ملت ايران به زودی متوجه شد که 
  مده است.از آب در آ

غير وابسته های  اسالمی، کشورهای غير متعهد و شخصيتهای دولت

داد که  جهانی واسطه شدند تا صلح بر قرار گردد. عربستان به ايران پيغام 

نگذاريد، هر چه ما و شما پول و امکان داريم خرج اسلحه بشود و ما 

ايران  ميليارد دالر خسارت به  62-5 2حاضريم برای خاتمه جنگ 

مختلف ميانجی صلح با ايران و عراق وارد مذاکره های  بپردازيم. هيئت

هيئت  62  ماه جنگ در فروردين سال  6و دفعه آخر بعد از        2شدند

       4 کنفرانس اسالمی به تهران آمد.

آقای خمينی و شورای عالی دفاع با پيشنهاد آنها موافقت کردند و 

                                                           

ر.ک به نامه سر گشاده منصور فرهنگ سفير وقت ايران در سازمان ملل متحد  -2
، 242، شماره 9 5 شهريور   9به مجلس شورای اسالمی، انقالب اسالمی، يکشنبه 

   1ص 
، رئيس مجلس 8، ص 522ماره ، ش62فروردين  25انقالب اسالمی، سه شنبه  -1

 شورای اسالمی
هيئت صلح کشورهای غير متعهد، هيئت صلح سازمان کنفرانس اسالمی.  -2

واسطه و ميانجی به تهران  چند روز بعد از شروع جنگ هم ياسر عرفات بعنوان 
 .آمد

اعضای اين هيئت عبارت بودند از: احمد سکوتوره رئيس جمهور گينه، ياسر  -4
فلسطين، ضياء الرحمان رئيس  کميته اجرائی سازمان آزادی بخش عرفات رئيس 

جمهور بنگالدش، ضياء الحق رئيس جمهور پاکستان، حبيب شطی دبير کل 
رئيس جمهور گامبيا، تنکو احمد وزير خارجه مالزی،  کنفرانس اسالمی، حاج داوود 

اين مصطفی ايناس وزير خارجه سنگال و بولنت الدا اسد نخست وزير ترکيه. 
چندين مرحله به تهران و بغداد سفر کردند و پيشنهادات هر دو کشور را به  هيئت 

  اطالع يکديگر می رساندند.

به  ميليارد دالر غرامت  62. هم قرار بود بعد از صلح عربستان و کويت و ..

        5 ايران بپردازند.
 

 اصیتحميق از طريق خرّـ 3

با روزنامه انقالب اسالمی ای  آقای سيد حسين خمينی در مصاحبه

آقای رجائی در سخنرانيشان در مدرسه »فاش کرد که:  59اسفند  15در 

روز بشويم بهتر است ماه ديرتر پي 6استاد شهيد مطهری گفت که اگر ما  

بوجود  از اينکه امروز پيروز بشويم و بوسيله يک عده خط انحرافی 

گويند که اگر خوزستان  می يک عده از اينها»وی متذکر شد که:        6«بيايد

خطش در ايران  پيروز بشود و  صدر بنیبرود، بهتر از اين است که آقای 

 کهام  و از خود آنها شنيده ام حاکم بگردد و من خودم با آنها بحث کرده

يعنی نصف ايران برود،  گويند خوزستان و حتی باالتر از خوزستان  می

( و خط انحرافی )البته به عقيده آنها( صدر بنیبهتر از اين است که ايشان )

       2 «حاکم بشود.

حزب  سران« يک عده از اينها»و منظور آقای سيد حسين خمينی 

عالوه  يت حاکم به کارگردانی آقای بهشتی است جمهوری اسالمی و روحان

بر اين وی در گفتگويی با اينجانب در دفتر رياست جمهوری، اوايل 

خواهد کشور و انقالب  می صدر بنیاگر آقای »   متذکر شد: 62ارديبهشت 

نجات دهد، تنها راه کوتاه کردن دست ها  را از دست حزب و اين آخوند

و حتی افزود تنها راه نجات کودتا       8«شور استروحانيون از امور ک حزب و 

         9 است.

مخالفت خود را با صلح بدين نحو 62فروردين  16آقای بهشتی در 

مذاکره با عراق بايد با حکومتی باشد که مردم عراق آن »   علنی ساخت:

       22 «حکومت را نماينده خود بدانند.

دار پنهانی خود با جمهوری حزب جمهوری اسالمی با قرار و م سران

رياست  تا بعد از انتخابات ها  خواهان و ريگانيان در باره آزادی گروگان

به عامل و  صدر بنیجمهوری آمريکا، پس از آنکه مطمئن شدند که آقای 

رياست جمهوری و  يا جرگه آنها نخواهد پيوست وجود وی را بر مسند 

ساب آورده بويژه آنکه فرماندهی کل قوا، خطری جدی برای خود به ح

کرد. آقای بهزاد نبوی   می احتمال افشاء شدن آن هر لحظه افزايش پيدا

سال پس از امضای قرارداد الجزاير آنرا 22که خطر را احساس کرده بود، 

   کند میاذعان 
و يارانش تالش زيادی  صدر بنیپس از امضای بيانيه الجزاير  -6» 

ل خود اقدامات انجام شده را غير داشتند که برای تضعيف جناح مقاب
در آن زمان رئيس  صدر بنیقانونی و حتی خائنانه وانمود کنند و چون  

به  جمهور قانونی کشور بود جوسازيهايش بر افکار عمومی جامعه که 
 ( اعتماد داشتند، مؤثر واقع صدر بنیرئيس جمهور اسالمی )نه شخص 

 حدودی ل که توانسته تا کرد، حا می تالش صدر بنی. از طرفی، شد می
افکار عمومی را در جهت اهداف خويش آماده کند، دخالت حضرت امام 

کشف نمايد و امام را  ناميد،  می نيز در مسئله آزادی گروگانها که او خيانت

                                                           

، خاطرات ابوالحسن «درس تجربه»جهت مشروح مذاکرات صلح به کتاب  -5
،  228 - 222ايران، ص صدر در گفتگو با حميد احمدی، اولين رئيس جمهور  بنی

 . مراجعه کنيد
 499، شماره  59 فروردين   15الب اسالمی، دوشنبه انق -6
 همان -2
ر.ک به کتاب اوين، جلد دوم، جامعه شناسی زندانی و زندانبان، محمد  -8

    2 5 -4 5 جعفری، انتشارات برزاوند ص
، در دفتر 62گفتگوی آقای حسين خمينی با اينجانب در اوايل ارديبهشت  -9

 رياست جمهوری
  ، ص اول  5 2 5 ، شماره 62فروردين  12پنجشنبه  انقالب اسالمی، -22
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نيز همراه پيروان راستينش آماج حمالت و اتهامات ناجوانمردانه قرار 
شهدای گرانقدر، بهشتی و  و  رصد بنیدهد. شاهد اين مدعا، مکالمات بين 

رجائی، در جنب يکی از جلسات شورای عالی دفاع است. در جلسه 
شود که حضرت امام در   می متذکر صدر بنیمذکور، شهيد بهشتی به 

 صدر بنی. کند میجريان مسئله حل و فصل آن بوده و آن را تأييد 
وقتی « می کنيد؟مردم اعالم ن پس چرا اين را به : »کند میبالفاصله اعالم 

اين مکالمات توسط شهيد رجائی نقل شد، به بنده توصيه نمود که از هيچ 
مبارزه نبايد خرج کرد. بنده  حضرت امام در اين  احدی و خصوصاً

       2« پاسخگويی به تمام اتهامات را بر عهده گرفتم.

خوزستان و يا باالتر از آن نصف ايران برود »برای کسانی که حاضرند 

که شده،  به هر قيمتی اند  مصمم« حاکم بشود صدر بنیتر است که خط به

قدرت را تصاحب کنند. برای اينان از بين رفتن چند صد ميليارد دالر از 

 داشته باشد؟ تواند  می کيسه ملت ايران برايشان ديگر چه اهميتی

خوف از رو شدن قرارو مدار پنهانی با جمهوری خواهان آنها را به 

ح کودتا عليه رياست جمهوری سوق داد. روی اين حساب اجرای طر

در  سران روحانی حاکم جمهوری اسالمی به تمام مذاکرات صلح که تقريباً 

پشت پا زدند  شرف پايان يافتن و اجرای آتش بس، بين ايران و عراق بود، 

  سال در جهت منافع آمريکا و... ادامه دادند.  8و جنگ را به مدت 

دهند که روحانيت  می ی که تا بحال ذکر شده گواهیاسناد و شواهد

حاکم با توافق آقای خمينی برای يکدست کردن قدرت وارد قرارو مدار 

پنهانی در رابطه با آزادی گروگانها و تبعات بعدی آن با جمهوريخواهان و  

قدرت، جنگ  ريگانيان شده و سپس از ترس روبرو شدن و از دست دادن 

نفع آمريکا و اسرائيل و انگليس ادامه دادند، چون در  سال به 8را به مدت 

بشکنند و استبداد را  سايه جنگ ممکن گشت که قلمها و قدمها را 

  مستقر سازند.

بنابر اين خسارت جنگ نيز مستقيم جزء خسارتهايی است که بر 

و  اثر گروگان گيری بر اين کشور وارد شده است و خسارتهای معنوی آن

  غير قابل احصاء هستند، عبارتند از: لفدا شدن چند نس

هزار شهيد، و رقم معتنابهی معلول، زخمی و  922ارزش بيش از  -2 

 جنگ، که مفقود را نمی توان احصاء کرد. نيروی محرکه از بين رفته در 

توانست صرف بازسازی و شکوفايی کشور گردد، آنرا نيز نمی توان با  می

  ارقام و عدد نشان داد.

رتهای معنوی که بر اثر جنگ دامنگير کشور شده، گروه خسا -1 

از  گيرد و حتی عوارض بسياری  می کثيری از جبهه رفته و نرفته را در بر

 آنها تا چندين نسل در جامعه ادامه دارد، باز خارج از محاسبه است

آواره و بی خانمان شدن مردم چند استان کشور و خسارتهای  -2 

ير اين بخش از هموطنان شده است باز بيرون از مادی و معنوی که دامنگ

  محاسبه است. 

  و...

احصاء کامل خسارتهای مادی جنگ بسيار پيچيده و کار مشکلی 

اما  افزايد.  می است و بويژه نبود اطالعات و دادههای الزم بر پيچيدگی کار

در صورت داشتن داده ها، و عوامل مورد نياز تمام خسارات قابل محاسبه 

سال حداقل   8. در هر حال آنچه مسلم است اينکه جنگ در طول است

  ميليارد دالر خسارت و خرابی برای کشور ببار آورده است. 822

ميليارد دالر ذکر  2222زعمای جمهوری اسالمی، خسارت وارده را 

  ،2285آبان  24. اما بنا به گفته مجری برنامه خبر جام جم مورخ اند هکرد

ميليارد از رقم  122هر بوقت لندن، گفت: سازمان ملل بعد از ظ 6ساعت 
                                                           

آقای  6يادداشت شماره  692، ص2222، 4و2مجله سياست خارجی ، شماره  -2
 بهزاد نبوی

ارزيابی کرده  ميليارد دالر  822فوق کم کرده و خسارت وارده بر کشور را  

است. به هر حال بر کسانيکه اطالعات و ارقام الزم را در اختيار دارند، 

وارده به کشور را تا جائيکه  فرض است که به اين مهم بپردازند و خسارت 

است دقيق تر در اختيار اين نسل و نسلهای آينده قرار دهند تا  ممکن

قبضه کردن قدرت، چه خسارت  معلوم شود، جهت استقرار ديکتاتوری و 

برند،  می در صورتيکه روش ديگری بکار اند هعظيمی بر کشور وارد کرد

  همه اينها قابل جلوگيری بود.
 

  ها يکايیو غير آمرها  خسارت و پرداخت به آمريکايیـ  د

دولت با مسلوب اال اختيار کردن بانک مرکزی ايران از شرکت در 

آمريکايی  های  مذاکرات، از بانک مرکزی خواسته بود در حد کارگزار بانک

  عمل کند.

بديهی است چون به بانک مرکزی ايران اجازه صريح در مذاکرات » 

ران محدود به داده نشده بود لذا اختيار وکال و نماينده بانک مرکزی اي

       1 «آمريکايی و انعکاس آن به ايران بوده است.های  استماع نظرات بانک 

های  از طرف ديگر نقض حاکميت ملی از طريق سلب اختيار از دادگاه

در مورد  ايران و اجازه دادن به حکميت که با قانونی متفاوت با قانون ايران 

د که از سفره گسترده دعاوی حل و فصل نشده تصميم بگيرد، موجب ش

و هم ها  آمريکايی و هم غير ها  شده ذخاير ارزی کشور هم آمريکايی

، بتوانند اند هايرانيان فراری که تبعيت اياالت متحده را پذيرفتهای  خانواده

  کالنی ببرند.های  بهره

در مجلس گفته شد ها  تأسف آور اينکه: همان زمان آزادی گروگان

نهايت  نها موفقيت بزرگی نصيب ما شده است. اما که در حل مسئله گروگا

کوشش و جديت تا به امروز به عمل آمده که از اين مسأله چندان حرفی 

کسی  به ميان نيايد. نبايد پرسيد که اين چه موفقيت بزرگی است که 

نبايد از کم و کيف حل آن و قراردادهائی که در رابطه با آن امضاء شده 

نيست؟  ين عمل دليل بر خيانت به کشور و ملت است آگاه گردد. آيا ا

دولت و مسئولين امضاء کننده قرارداد نه تنها پيشنهاد نکردند که در 

دولت  موضوع مسئله مالی ميان دولت ايران و اتباع اياالت متحده يا 

اياالت متحده و اتباع ايران بايد در چهار چوب قوانين ايران حل و فصل 

اختالف، قانون ايران  ز قراردادهائی که برای حل گردد، بلکه حتی دولت ا

شناخت خلع يد بعمل آورده و يکسره همه را در اختيار  می را به رسميت

  حکميت قرارداده است. 

سال ادامه  22 -28نظر به اينکه حکميت با داوری مرضی الطرفين 

، متأسفانه هيچ اند هداشته و کسانی که در اين رابطه مسئوليت داشت

، نمی اند هری از دعاوی مطرح شده در حکميت به ملت ايران ارائه ندادآما 

اظهار  شود نسبت به کل دعاوی و خسارتی که به ملت وارد شده است 

به  62نظر کرد. اما در اين بخش به بعضی از موارديکه تا اول خرداد سال 

مرکزی به سمع  و يا رئيس کل بانک  صدر بنیوسيله رئيس جمهور آقای 

  کنم. می ايران رسيده است، بعنوان نمونه اشاره ملت

به مجلس شورای  صدر بنیبر اساس نامه رئيس جمهور آقای   

 مورد دعوی ميان ايران و اياالت متحده و 69اسالمی، بررسی اجمالی از
        2 آيد: می نحوه حل و فصل دعاوی طبق قراردادها نتيجه زير به دست 

( قانون ايران، %2/21مورد ) 12شده  در ميان قراردادهای بررسی

کشور  قانون  (%8/24مورد ) 14 برای حل اختالف به رسميت شناخته،
                                                           

بخشی از نامه مورخ  2، ص 549شماره  62خرداد 6انقالب اسالمی، چهارشنبه  -1
 آقای رجائی نخست وزير رئيس کل بانک مرکزی ايران به  9 5 14/22/22
نامه رئيس جمهور به  1، ص  5 4 5 ، شماره  62خرداد 1انقالب اسالمی، شنبه  -2

 .را مخدوش نموده است مجلس شورای اسالمی . دولت حق حاکميت ملی ايران 
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( در مورد %9/28مورد ) 22ديگری به جز ايران را مالک قضاوت قرار داده، 

( از دعاوی %22)  مورد  9انتخاب قوانين بی تفاوت باقی مانده است و 

       2 قرارداد اوليه در دست نبوده است.

موردی که  9موردی که رياست جمهوری بررسی کرده اگر از  69از 

بی  مورد که در مورد انتخاب قوانين  22قرارداد اوليه در دست نبوده و 

مورد ديگر صريح و آشکار قوانين  12صرف نظر کنيم،  اند هتفاوت بود

ار با سلب اختي ايران را در مورد حل اختالف به رسميت شناخته است که 

از دادگاههای ايران حتی يک مورد را برای نمونه مشاهده نمی کنيد که در 

  باشد. آن حل دعاوی به دادگاههای ايران ارجاع شده 

نکته مهم ديگری که در بيانيه قرار دارد، مصونيتی است که برای 

 حاصل آن های  بانکها بدليل از ميان بردن ريسک قضاوت در مورد بدهی

های  اصل بهره و تمامی بهره»قيد شده که:  صريحاً يه شود. در بيان می

دولت يا  به متعلقه به کليه بدهيهای دولت، سازمانهای دولتی، وابسته 

کنترل شده و يا تحت نظارت دولت به سيستم بانکی آمريکا که در 

       1 «گذشته پرداخت نشده بايد پرداخت گردد.

ر، دارايی ارزی کشور را دولت با امضای قرارداد ديکته شده الجزاي

بباد فنا داد و وجوهی که مدتها با کوشش فراوان روی هم انباشته شده 

بود، به سهولت بدست بانکداران بزرگ جهان افتاد و در نتيجه يکطرفه  

مسلوب  و سلب اختيار از دادگاههای ايران و        2تنظيم شدن قرارداد

ات فی مابين همانگونه که ذکر االختيار کردن بانک مرکزی ايران در مذاکر

متفاوت: آمريکايی ها،  شد از سفره ارزی گسترده شده ايران ، سه دسته 

بهره وافری  اند هو ايرانيانی که به تابعيت آمريکا در آمدها  غير آمريکايی

  شود: می از آنها آورده بردند که در زير نمونه هايی از هر کدام 

 
  تابعيت مضاعف پرداختی به ايرانيان دارای ـ1 

مليون   5 / 5 آرارات() ادعای خسارت شرکت نوشابه الکلی ايران  - 

  دالر

     مليون دالر 225 نمازیهای  از خانوادهادعای خسارت   - 

     مليون دالر 28 فالحهای  از خانوادهادعای خسارت   - 

 4مليون دالر 1 از خانواده ابراهيمی ادعای خسارت - 
       

نه از پرداخت بدهيهای سرمايه داران و وابستگان به رژيم چند نمو

گذشته نيز که به تضمين سازمانهای دولتی و بانکهای ايران بوده است 

  شود:  می آورده 

هزار  422مليون دالری خانم شمس پهلوی با متجاوز از  4/1وام   - 

  دالر بهره

مصادره مليون دالری آقای حبيب ثابت به تضمين شرکت  2وام   - 

شرکت  مليون دالری آقای القانيان از  4/1مليون بهره، وام 2شده فيروز با

         5هزار دالر بهره 622مصادره شده اری پالست با 

   .مليون دالراست 122جمع موارد ذکر شده در اين قسمت بالغ بر
                                                           

 همان -2
از  2، ستون 2، ص 16 5 ، شماره 62ارديبهشت  22انقالب اسالمی، پنجشنبه  -1

ضميمه نامه رئيس جمهور به  ولت آمريکا موافقتنامه ميان دولت ايران و د»نقدی بر 
  مجلس شورای اسالمی 

  همين کتاب، ص ... -2
از نامه رئيس  1ستون  1، ص  5 4 5 ، شماره 62خرداد  1انقالب اسالمی، شنبه -4

 جمهور به مجلس شورای اسالمی
از مقاله  2ستون  2ص  516 ارديبهشت، شماره  22انقالب اسالمی، پنجشنبه  -5

ضميمه نامه رئيس جمهور به  موافقتنامه ميان دولت ايران و دولت آمريکا نقدی بر 
 مجلس شورای اسالمی

سرمايه داران، فراريان و وابستگان رژيم گذشته که آقايان رجائی و 

بودند،  ير سردمداران جمهوری اسالمی، مدعيان مبارزه با آنان نبوی و سا

بلکه از  اند هنه تنها بدهيهای شرکتهای ورشکسته آنان را پرداخت کرد

دريافت  بابت اموال مصادره شده شان، چند برابر قيمت واقعی آن را 

شود: در  می يک نمونه از باب مثال آورده .کردند و تازه طلبکار هم شدند

 2دادند، قيمت دالر که اينان کشور را ترک و فرار را بر قرار ترجيح  موقعی

-25-21تومان بود ولی قيمت دالر در موقع پرداخت به آنان در بازار به 

واهی خود و  تومان رسيده بود آنها تمام و کمال خسارتهای  ...22-252

تومان دريافت  2اموال مصادره شده را به دالر و به همان قيمت دالر 

بابت تفاوت قيمت  شود که چه خسارت هنگفتی از  می ردند. مالحظهک

دالر، از جيب ملت بيچاره ايران نصيب طاغوتيان، فراريان و وابستگان به 

  رژيم گذشته شده است.

چنين عملی جز در سايه امضای موافقتنامه ديکته شده الجزاير و 

االختيار ضمايم آن و سلب اختيار کردن دادگاههای ايران و مسلوب 

کردن بانک مرکزی ايران و همه چيز را به دست داوری بين المللی  

  شد. سپردن، امکان پذير نمی

 

  پرداخت به غير آمريکاييان  ـ2  

کوتاه بودن دست بانک مرکزی ايران از مداخله در مذاکره و 

         6ميليارد دالر 662/2پرداختها و سلب اختيار از قوه قضائيه و تخصيص 

ذخير ارزی کشور، در همان روز آزادی گروگانها برای توزيع بين  ز ا

هيچگونه  سنديکاهای آمريکايی به سرپرستی فدرال رزرو بانک و بدون 

نظارتی از جانب ايران، فدرال رزرو را قادر ساخت که از اين سفره 

ژاپنی، فرانسويی  گسترده و باد آورده بانکها و شرکتهای ايتاليايی، آلمانی، 

ارتباط داشته و يا بعد از ها  ... که به نحوی با سنديکايی از آمريکايی

نگذارد و از نعمت باد آورده  گروگان گيری، ارتباطی برقرار شده را بی بهره 

در اين رابطه به يک نمونه که از يک طرف        2مبالغی را نيز نصيب آنها بکند.

ای چند مليتی است و شکم بانکها و شرکته نشان دهنده سيری ناپذيری 

از طرف ديگر بی لياقتی و ناتوانی دولت و چشم و گوش بسته امضاء کردن 

کنم و  می گذارد، اشاره می تعهد آور الجزاير را به نمايش قرارداد يکطرفه 

به وسيله آقای  62کسانی که مايلند، حداقل مواردی که تا خرداد سال

های  مطلع شوند را به نامهمعرض افکار عمومی قرار گرفت،  در  صدر بنی

ايشان به مجلس و نخست وزير و... مندرج در روزنامه انقالب اسالمی، 

طبق نامه رئيس جمهور به مجلس شورای اسالمی،         8دهم می ارجاع 

با  مليون دالر   5 9مليون دالر و  22شرکت توانير دو قرارداد کسب اعتبار 

برای طرح احداث « ایای  اس»و « سادلمی»های  دو شرکت ايتاليايی بنام

کازرون به اميديه و  کيلو ولتی با برجهای فوالدی از  422خط انتقال برق 

اهواز و همچنين طرح انتقال برق اتمی بوشهر منعقد نمود، قرارداد با 

درصد از  22شرکت توانير  شرکت سادلمی به امضاء رسيد و طبق قرارداد 

درصد ديگر را نيز بعنوان پيش  22مود و مبلغ اوليه وام را پيش پرداخت ن

بانکو ناسيونال دالورو( به وديعه )بانک امين  پرداخت اعتباری اسنادی نزد 

  نهاد. 

سفته  52 مليون دالر بود بصورت  56 درصد باقيمانده که معادل  82 
                                                           

ميليارد دالر برای توضيع به سرپرستی چيس در  662/2در مورد اختصاص  -6
 .بخش ديگر توضيح بيشتری داده خواهد شد

اسالمی  برای اطالع از بهره وری اين شرکتها از منابع ارزی ايران به انقالب   -2
 .مراجعه کنيد  5 و 22، ص  5 4 5  و  515 شماره 

 544، 545، 546، 552، 552، 555، 556 انقالب اسالمی شماره های  ر.ک -8
،542 ،542 ،512 ،515  
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شرکت  سفته( با تضمين دولت ايران به   5 سری و هر سری شامل 22)يعنی 

در ها  بود. سفته %2/ 15معادل ها  . نرخ بهره اين سفتهسادلمی داده شد

سفته آزاد شده   22، تعداد 2262مقابل انجام کار صادر و تا آغاز سال 

  بودند. 

را به ها  تعدادی از سفته 2928مارس  22شرکت سادلمی در 

سنديکايی از بانکها به عامليت بانک سرمايه گذاری ايران در لندن انتقال 

مقابل اعتبار دريافت داشت. طبق اين عمل، اين سنديکا مبلغ  داده و در 

  به سنديکا فروخته شده است.  (سفته 12يعنی )دالر   15262222

به امضاء رسيد   2928ای در فوريه ای  قرارداد توانير با شرکت اس

مشابه حالت  اين مورد نيز بانک امين )بانکو ناسيونال دالورو( بود و درست 

قراردادی با سنديکايی به عامليت بانک  2928ژوئيه  9ين در قبل بانک ام

مليون دالر به امضاء  4/68  سرمايه گذاری ايران در لندن به مبلغ حد اکثر 

درصد  2/  15رسانيد. در مورد اين قرارداد نيز شرکت توانير تعهد پرداخت 

وجه دولت ايران رسيده بود. نکته قابل ت بهره را نمود و سفته به تضمين 

  سال اينده بوده است.   5 دو قرارداد اخير تا های  اينکه سر رسيد سفته

پس از انسداد داراييهای ايران توسط کارتر و تصميم عدم پرداخت 

بدليل آنکه ها  به آمريکائيان از محل منابع آزاد، بهره اين سفتهها  بدهی

گرديد.  می در موعد مقرر پرداخت شد میطلبکار ايران ايتاليايی محسوب  

دو شرکت  شمرد و لذا  می وزارت دارائی نيز طلبکار را شرکت ايتاليائی

  کردند. می ايتاليايی مطالبات خود را دريافت

ميليارد  662/2تعهدات دولت ايران در موافقتنامه الجزاير، مبلغ 

و اعتبارات ها  ايران را به بازپرداخت کليه وامهای  دالر از دارائی

ر آنها بدهکار دولت، يک موسسه دولتی، وابسته به دولت سنديکايی که د 

آمريکايی  يا تحت کنترل دولت و طلبکار سنديکايی با حد اقل يک بانک 

بود اختصاص داد و فدرال رزرو طبق موافقت نامه توزيع کننده خود 

اين دو فقره  ايران ميان سنديکاها بود. باز پرداخت های  مختار دارايی

ايتاليايی و طلبکار سنديکايی با حداقل  آنها بدهکار عمالً اعتبار را که در

بازپرداخت شده بابت  يک بانک آمريکايی بود مجاز شمرد. خالص مبالغ 

به ترتيب  2982دسامبر  22اين دو قرارداد برای اصل و بهره تا 

دالر بود. نمايندگان بانک  62/12245422دالر و   51 ، 482، 4/249 5 معادل

های  مليون دالر از دارايی 6/21ز اطالع از پرداخت حدود مرکزی پس ا

سنديکا با نمايندگان بانک ناسيونال دو ال ورو در لندن  ايران به اين دو 

تماس حاصل نمودند ،در مذاکرات آشکار شد که سنديکا پس از گروگان 

  نيز خود داری نموده بود.ها  از خريد باقی سفته گيری حتی 

گان بانک در لندن پس از اطالع از نظر ايران با در هر صورت نمايند

دادند  فدرال رزرو و سنديکا تماس حاصل کردند و سپس به ايران اطالع 

صريح است و از ها  که دستور فدرال رزرو در مورد باز پرداخت اين بدهی

بانکهای عضو تقسيم  وجوه دريافتی را ميان خود يعنی ها  آنجا که سنديکا

س گرفتن وجوه که اکنون از هضم رابع نيز گذشته بسيار ، بازپاند هنمود

         2 مشکل و غير مقدور است.
مناسب است که در اينجا به يک مورد ديگر در زمينه پس دادن 

مليون دالر  122ثابت و پايين حدود های  وامهای غير سنديکايی با بهره
است رئيس جمهور عنوان کرده  صدر بنیملت خسارت ديده که آقای  

در حضور شاهد ديگر  (نخست وزير)ولی آقای نوبری با شما »  اشاره کنم:
به صراحت تمام در زمينه اين امر که پس دادن وامهای غير سنديکايی 

باشد، به ضرر دولت و ملت است  می ثابت و پايينهای  ايران که دارای بهره 
ين ملت ا مليون دالر متحمل خسارت از کيسه  122تا حدود  و احتماالً

                                                           

پرداخت به غير   5 ، ص 546، شماره 62خرداد  1انقالب اسالمی، شنبه  -2
  آمريکائيان 

که هنوز برای پيشگيری از  اند هو گفت اند هفقير خواهيم شد، صحبت کرد
است که زده ايم  اين خسارت راهی هست ولی شما گفته ايد خير، حرفی 

         1«و تمام شده است.
 

 پرداخت به آمريکائيان يا سنديکاهای آمريکايی ـ3 

ذخاير ارزی  ميليارد دالر از 662/2در همان روز آزادی گروگانها 

کليه  کشوردر اختيار فدرال رزرو بانک قرار گرفت تا برای بازپرداخت 

و اعتبارات سنديکايی به جانشينی از سوی ايران و با تصميم خود ها  وام

اينکه برای ايران  و سنديکای آمريکايی، بدون ها  ايران به بانکهای  بدهی

         2 د پرداخت کند.حق اعتراضی در بيانيه الجزاير پيش بينی شده باش
 به عهده آمريکا بوده و اينکه آيا اساساًها  تشخيص ميزان رقم بدهی

دولت  به عهده  ايران تکليفی به بازپرداخت بسياری از آنها داشته يا نه کالً
فدرال رزرو که مسئول توضيح         4آمريکا يعنی فدرال رزرو بانک بوده است.

نيز از اين ها  سنديکا گرديد، ها  ملين سنديکاميليارد دالر ميان عا662/2
متعلقه مبالغی بابت بهره های  سفره گسترده عالوه بر اصل بدهی و بهره

بدهی بابت تأخير دريافت وجوه  دير کرد، بهره روی بهره پرداخت نشده، 
         5 از فدرال رزرو و انواع ادعاهای ديگر را خواستار شدند.

د آمريکا و ضد امپرياليسم نه تنها فکر اين دولت به اصطالح ض
سنديکايی های  کرد حتی سه مورد از بدهی نکرده بيانيه الجزاير را امضاء

توانست از باز پرداخت  می زدوبند روشن گرفته شده بود و دولت با را که 
   .اينها طبق قانون خود داری کند را پرداخت کرد

با  2928و  2922بانک چيس منهاتان آمريکا در سالهای » 
مختلف اقدام به پرداخت وام هايی نمود که خالف های  سنديکايی از بانک

قانون اساسی سابق ايران  15قانون اساسی وقت ايران بود. طبق ماده  
رسيد   می نمود بايد به تصويب مجلس می وامی که دولت ايران دريافت

بحث موضوع اين سه وام به ارزش متجاوز از يک ميليارد دالر از 
 محسوب  ايران های  انگيزترين موضوعات در دوران مسدود بودن دارايی

. در اين مورد حتی نظر مشاور حقوقی بانک چيس منهاتان در شد می
 بحث سوخت وامهای مورد  تهران در آن دوران نيز اين بود که احتماالً

         6 «شوند. می
از طريق زد و بند اين سه وام نظر به اينکه بر خالف قانون اساسی و 

 بود، پرداخت شده بود حتی در زمان شاه اگر دولتی نيمه ملی سر کار 
توانست سوخت شود. اما چيس مادام که شاه سر قدرت بود نگرانی  می

چون بعد  چندانی نداشت ولی بعد از سقوط شاه اين نگرانی شدت گرفت 
بازارهای پولی  از سر کار آمدن دولت جديد در دوران انقالب، ايران از نظر

  .شد می پر ريسک محسوب های  جزو کشور

چنين بدهی  در رابطه با باز پرداخت وامهای سنديکايی و اصوالً

دالر  سال طبق قرارداد با اتحاد شوروی از هر 26پس از ها  هايی آمريکايی

و در رابطه با مطالبات         2فقط چند سنت نسيب بستانکاران آمريکايی کرد
                                                           

از نامه رياست  4، ص 54 5 ، شماره 62ت ارديبهش 22انقالب اسالمی، پنجشنبه  -1
 14/1/62کل بانک مرکزی مورخ  جمهور به مجلس شورای اسالمی در مورد رئيس 

که مورد عنايت تيغ سانسور آقای هاشمی رفستجانی قرار گرفت و در مجلس 
  .روزنامه انتشار پيدا کرد قرائت نگرديد و لذا در 

به نقل از روزنامه جامعه  198، ص 2282شنود اشباح، رضا گلپور، چاپ اول  -2
داوران ايرانی در الهه مورخ  مصاحبه با سيد محمود کاشانی سرپرست هيئت 

12/1/2221 
 همان -4
از ضميمه نامه  2، ص16 5 ، شماره 62ارديبهشت  22انقالب اسالمی، پنجشنبه -5

 رئيس جمهور به مجلس شورای اسالمی
 همان سند -6
 حکميت هفتم همين کتاب، فصل -2
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سال از هر 19  چين بعد از های  چين پس از مسدود شدن دارايیبا دولت 

از بابت اختصاص        2سنت بدون بهره به آمريکائيان داده شد.42دالر 

فدرال رزرو بانک  ميليارد دالر ذخاير ارزی ايران که در اختيار  662/2

ميليارد  2/ 5 قرار گرفت، طبق گفته سر پرست داوران ايرانی در الهه، 

ايران های  حساب سپرده ر حکم عليه ايران صادر شد که بالفاصله از دال

مليون 262ميليارد دالر مبلغ  622/2بنابراين از بابت        1پرداخت گرديد.

       2دالر به ايران بازگردانده شده است.

 
   کشورهای  الشخورها و تقسيم دارايی و ـ

کشور که در زمان  نحوه توزيع و تقسيم ثروتهای ارزی و غير ارزی

گذشته روی هم انباشته شده و قسمت اعظم آن پشتوانه سياست 

اقتصادی و پولی کشور بود به ناگهان در اثر گروگان گيری و نداشتن  

کشته  سرپرستی اليق و توانا نظير شتری قوی، ابتدا به دست الشخورها 

چه  شده و سپس هر کدام از آن الشخورها سعی در جدا کردن و بردن هر

ای جز استخوان  بيشتر گوشت وی بودند که برای صاحب اصلی آن حصه 

  و امعاء و احشا چيزی باقی نمی گذارند، توجه کنيد:

قبل از امضای بيانيه الجزاير و آزادی گروگان ها، دولت آقای رجائی 

جمع  بارها اعالم کرده بود که برای آزادی گروگانها آمريکا بايد برای 

ما آن مقدار قطعات »و  4ميليارد دالر سپرده بگذارد14ن داراييهای ايرا

 5«می کشيم. يدکی را که از شيطان بزرگ طلب داريم از حلقومش بيرون 

حرکتی بود، انقالبی که  و با اشغال سفارت  آمريکا و گروگان گيری اصالً

 6 «تمام معيارهای بين المللی را بهم ريخت.

که گروگانها آزاد  2982ژانويه  12برابر  59 ديماه  19اما در تاريخ 

ايران به حدود های  شدند و قرارداد الجزاير به امضاء رسيد، دارايی

ميليارد تقليل پيدا کرد و اين مقدار نيز به چهار حصه مختلف به 22/ 5  

  شرح زير تقسيم شد:

دارايی ايران حسب گزارش نخست وزير به مجلس به چند دسته 

  شود: می تقسيم

رزرو)شامل طال و اوراق بها دار(                           نزد بانک فدرالهای  دهسپر -2» 

     ميليارد دالر  1/  5 به مبلغ 

به مبلغ  ايران نزد شعب اروپايی بانکهای آمريکايی های  دارائی -1 

  ميليارد دالر 8/4

 1/1نزد شعب بانکهای آمريکايی در آمريکا به مبلغ های  دارائی -2 

 ليارد دالرمي

ميليارد  4تا  2ديگر در آمريکا و خارج از آمريکا  بين های  دارائی -4 

 « دالر

های  ازدارائی 1و2های  بر اساس توافق و امضای بيانيه الجزاير قلم
                                                           

 همان -2
به نقل از روزنامه کيهان  191، ص  2282شنود اشباح، رضا گلپور چاپ اول  -1

خرداد  26داوران ايرانی در الهه  مصاحبه با سيد محمود کاشانی سرپرست هيئت 
2282   

ميليارد دالر عليه  2/ 5 وی در مصاحبه خود کامل مشخص نکرده است که  -2
است يا خير. اما سياق  دالر سپرده پرداخت شده ميليارد  662/2ايران از محل 

  مطلب بر اين است که از آن محل پرداخت گرديده است
، ص آخر پاسخ ايران به آمريکا در 22221، شماره 59  آذر  22کيهان، يکشنبه  -4

 مورد آزادی گروگانها
 ، از سخنان آقای رجائی نخست وزير در سخنرانی قبل59 آبان 22کيهان، شنبه  -5

 از خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران
از سخنان آقای  8، ص 22 5 ، شماره 62فروردين   15انقالب اسالمی، سه شنبه  -6

 هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس

ميليارد دالر به  2/ 5  5 9به مبلغ  ايران با بهره متعلقه دلخواه آمريکايی ها

اير در بانک مرکزی انگلستان بنام بانک مرکزی الجزای  حساب وديعه 

از ايران  افتتاح شد و زمانی که گروگانها صحيح و سالم و با سالم و صلوات 

خارج شدند مبلغ فوق در اختيار بانک مرکزی الجزاير قرار گرفت اما 

به سه حساب  همزمان و بطور اتوماتيک اين مبلغ به سه حصه تقسيم و 

  مختلف واريز گرديد:

بابت پرداخت ای  ميليارد آن به حساب وديعه 668/2مبلغ  -الف

در ها  و غير آمريکايیها  سنديکايی دولت ايران به آمريکايیهای  بدهی

  2 / 5 توضيح داده شد  اختيار فدرال رزرو قرار گرفت و همچنان که قبالً 

مانده  ميليارد باقی 268ميليارد آن بين سنديکاها توضيع گرديد و مبلغ 

  در اختيار ايران قرار گرفت. پس از چندين سال

ميليارد دالر ديگر آن به حساب امانی جهت  428/2مبلغ  -ب

در بانک مرکزی انگلستان برای وام ها  پرداخت مبالغ مورد اختالف سپرده

که از سوی دستگاههای دولتی ايران گرفته ها  ها و مطالبات آمريکايی 

  شود. شده و دولت اين مطالبات را تضمين کرده پرداخته

 ميليارد دالر 869/1ميليارد دالر که  2/ 5  5 9مبلغ باقی مانده از  -ج

مبلغ  شود بعد از آزادی گروگانها به حساب دولت ايران واريز گرديد.  می

ميليارد دالر از ذخاير ارزی در همان وهله اول از دست ايران   5 /286

سرپرست هيئت  خارج گرديد. و بعد از قريب ساليان دراز حسب مصاحبه 

مبلغ  گفته شد جمعاً داوران در الهه از دو رديف الف و ب همچنان که قبالً

  پرداخته شد. مليون دالر به ايران باز  52+268   =128

طبق گزارش  4و 2های  ايران يعنی رقمهای  از بابت ساير دارايی

هر  در خاک آمريکا، « دليل وجود احکام توقيف دادگاه ها»نخست وزيربه 

مبلغ که آزاد شود نيمی به حساب وديعه خاص که در بانک مرکزی هلند 

ميليارد تجاوز  يابد و زمانی که اين حساب از يک  می افتتاح شده انتقال

  کرد مازاد به حساب ايران واريز خواهد شد.

وديعه اخير يعنی حساب سوم که در بانک مرکزی هلند است صرف 

ر ديوان داوری حکميت برايشان که دها  آمريکايیهای  پرداخت طلب

  حکم صادر شده است خواهد شد. 

مليون  522 دولت ايران موافقت کرده که موجودی اين حساب از 

دالر کمتر نباشد و در غير اين صورت با واريز کردن پول به اين حساب 

مليون برساند. زمانی که کليه دعاوی پايان يافت، مانده  522 موجودی را به  

  ايران پرداخت خواهد گرديد.حساب به 

آقای رجائی نخست وزير در گزارش خود به مجلس در پاسخ به 

ميليارد 24  ايران در آمريکا بالغ بر های  انتقاد به عملکرد دولت که دارايی

 ميليارد آن گرديده است 2/1دالر بوده و دولت تنها موفق به باز گرداندن 

ميليارد دالر  24مبلغ  يد بگوييم که اوالًدر پاسخ به اين انتقاد با»   گويد: می

موجود در بانک های  يک رقم تخمينی است. بانک مرکزی رقم سپرده

داند و حال آنکه  می ميليارد دالر 22های آمريکايی را چيزی نزديک به  

ها  بين بانک پذيرد. و  می ميليارد دالر را 9/ 5 طرف مقابل رقمی نزديک به 

ديگر های  اختالف حساب وجود دارد. در مورد دارايیميليارد  2/ 5 بيش از 

بر اينکه آمار دقيق  ميليارد دالر با تأکيد  4بانک مرکزی رقمی حدود 

دهد و طرف مقابل چيزی بيش از يک ميليارد دالر  می ندارد، ارائه

  «شناسايی کرده است که باز رقم دقيق نيست.

حقوق کشور باشد، لحن نخست وزير که در حقيقت بايد مدافع  اوالً

نظير حکمی است بين بانک مرکزی و طرف مقابل )يعنی آمريکا( که 

هر چه زود تر سر و ته قضيه را بهم آورد و مسئله را به  کند میکوشش  

  نفع آمريکا فيصله دهد.

چيزی نزديک به »را ها  وقتی بانک مرکزی رقم موجودی سپرده ثانياً
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ميليارد   9/ 5 عنی آمريکا نزديک به و طرف مقابل ي« داند می ميليارد 22

ميليارد اختالف حساب وجود دارد و در 2/ 5 و بين بانکها »پذيرد.  می دالر

 ميليارد دالر ارائه  4ديگر بانک مرکزی رقم حدود های  مورد دارايی

ميليارد دالر شناسايی کرده است.  2دهد و طرف مقابل آمريکا بيش از  می

که باز ها  مورد با رقم آمريکايی کزی در همين دو به گفته شما رقم بانک مر

 4/ 5 ، اند ههم به گفته شما هيچ کدام از دو طرف رقم دقيق ارائه نداد

آنها را پذيرفته و از خود نپرسيديد که  ميليارد دالر اختالف دارد، چرا رقم 

حافظ سيستم پولی و بانکی کشور است بر اساس  بانک مرکزی که قاعدتاً

و بررسی کارشناسانه ارقام را به شما ارائه داده  و اطالعات موجود ها  داده

است، قبل از اينکه مسئله روشن شود و حساب و کتابها مشخص گردد، 

تنظيم شد که ريش و قيچی بدست آمريکائيان باشد و  قرارداد به نحوی 

  را امضاء کرديد. شما آن

مسئله خاتمه  به فرض که هرچه زود ترمی خواستيد فوری به ثالثاً

داده شود چرا اجازه نداديد که متخصصين امر در بحث و گفتگو شرکت 

قرارداد را به نحو ديگری که حافظ منافع کشور باشد و ايران  کنند و 

بتواند از حقوق خود دفاع کند تنظيم کنند. آقايان مهندس بهزاد نبوی و 

وقی چه سر عزيزی )دانشجو( در اينگونه مسائل پيچيده اقتصادی و حق 

ثروت  ميليارد دالر  4/ 5 داشتند؟ شما در همين دو مورد حدود ای  رشته

های  سرازير کرده ايد. نظر به اينکه در نامهها  ملت را به جيب آمريکايی

سناريوهای مختلف  رئيس کل بانک مرکزی و توضيحات وی موارد و 

آن گوشزد  بررسی و قبل از امضای بيانيه الجزاير خطرات ناشی از امضای

پرداخت، در اينجا با طرح اين مسئله  شده و در فصل ديگر به آن خواهم 

ند، چه شد می که اگر بدون امضای هيچ قراردادی گروگانها يکطرفه آزاد 

  دهم. می اين بخش خاتمه افتاد؟ به  می اتفاقی

 

 آزادی يکطرفه گروگانها

 ريکايیدر صورتی که دولت يکطرفه دست به آزادی گروگانهای آم

های  افتاد اين بود که رقم  می زد، حداقل اتفاقی که به لحاظ اقتصادی می

ميليارد دالر بود و  8ايران که با محاسبه بهره آن بالغ بر های  دارايی 1و2

بدليل به  تنها علت مسدود بودن آن حکم انسداد رياست جمهوری 

که دو رقم فوق و بويژه  شد می آمريکايی بود برداشته  51 گروگان داشتن 

حتی طبق نظر  آمريکا نبود و های  در توقيف هيچ دادگاهی از دادگاه

و متخصصين ديگر و قوانين  2کارشناسان و حقوق دانان بانک مرکزی

اصل دفاع از مصونيت دولتی  و به موجب 1کشورهای اروپايی و آمريکا يی

ای ه و معلوم نبودن ماهيت دقيق و حساس قرارهای تأمين در دادگاه

پيروزی ايران در دادگاه لندن و ساير  بعد از آزادی گروگانها  2آمريکا،

مخارج سنگين داوری الهه از گردن ايران  ثانياً 4حتمی بود.ها  دادگاه

  . شد می برداشته 

ايران راه باز و در هر زمانی قابل های  در مورد مابقی دارايی: ثالثا

همراهی  ايران های  دارائیرسيدگی و حساب و کتاب بود و برای آزادی 

اروپايی را به های  غير متعهد و اسالمی و حتی بعضی از کشورهای  کشور

رسيدگی دقيق قرار  واقعی ايران مورد های  بدهی: همراه داشت رابعاً

گرديد،  می بدهی محسوب و آنچه واقعاً شد میگرفته و حسابرسی 

ميت و تبصره آن و ساير حک و اگر قرارداد الجزاير و قبول  شد می پرداخت 
                                                           

 ر.ک به نامه های رئيس کل بانک مرکزی به نخست وزير قبل از آزادی گروگانها -2
 ص... فصل هفتم، ، نوشته همين -1
  دستنوشته   5 8هم حکميت ص همين کتاب فصل ن -2
، ص اول و سوم دادگاه 552     ، شماره 62خرداد 2انقالب اسالمی، پنجشنبه  -4

  لندن و حذف رئيس کل بانک مرکزی ايران 

، هيچ صاحب تابعيت مضاعفی شد میقراردادهای الحاقی امضاء ن

 داشته باشد و اگر هم ادعا توانست نسبت به اموال ايران ادعايی  نمی

ايران مراجعه کند و عالوه بر اين حل های  بايستی به دادگاه می داشت می

آمريکايی های  شرکت وها  و کمپانی و فصل دعاوی قراردادهای بين ايران 

و غير آمريکايی که طبق قراردادها، در صورت بروز اختالف، برای حل 

و يا در مورد انتخاب قوانين  5رسميت شناخته اختالف قانون ايران را به 

ايران های  مرجع رسيدگی حل اختالف دادگاه 6بی تفاوت باقی مانده بود،

  بود.

ه از آزادی يکطرفه عالوه بر نتايج مثبت اقتصادی، نتايجی ک

آورد، توجه جهانيان،  می گروگانها به لحاظ معنوی برای ايران ببار

 اسالمی و غير متعهد را به معنويت انقالب و ايرانيان جلب کشورهای 

دخالت آمريکا در ايران در ای  کرد. طرفه اينکه تا حدود قابل مالحظه می

نفر از  2-2جودی که سال گذشته برای جهانيان روشن شده بود و با و  15

گروگانها و طبق اسناد و مدارک ارائه شده موجود در سفارت، عضو 

و آمريکا برای آزادی گروگانهای  2سازمان سيا و مأمورين جاسوسی بودند 

گرديده و در افکار  خود به عمليات نظامی دست زده که مواجه با شکست 

تی اگر دولت عمومی جهان مفتضح شده بود. در يک چنين شرايط و حال

بخشيدن به ملت آمريکا و ساير  کرد که به خاطر آرامش  می ايران اعالم

جهانيان و بخاطر تأمين صلح جهانی و تنش زدايی بين المللی و رأفت و 

 گروگانها را بدون هيچ قيد و شرطی آزاد عالمين، لال ۀعطوفت پيامبر رحم

انقالب در جهان از خود که اين عمل برای ايران و ای  کنيم، اثر جاودانه می

گشت  می آمريکا در برابر آن ناتوان و مستأصل عمالً گذاشت  می بيادگار

ايران را آزاد کند بلکه در برابر اين آزاد های  که نه تنها مجبور بود دارايی

خير خواهی که از ملت و دولت ايران سرزده بود، در برابر اين  منشی و 

  .آورد می ملت بزرگ سر تعظيم فرود

 

 

  فصل نهم 

 نيازی از نيروی کارشناسی اليق فقدان و يا بی
 
 

ديوان داوری »تحت عنوان ای  در مجله سياست خارجی مقاله

که در آن بيانيه الجزاير به نقد کشيده شده، به « اياالت متحده -ايران

تحرير در آمده و آقای بهزاد نبوی در دفاع از خود پاسخی مشروح  رشته 

، انتشار پيدا 2222همان مجله پائيز  4و 2ه که در شماره به آن نقد داد

  شود: می کرده است. آقای نبوی در قسمتی از بند يک پاسخ خود متذکر 

بنده بارها و خصوصأدر گزارشی که به جلسه رسمی و غير علنی » 

اوضاع و  مجلس شورای اسالمی، پس از امضای بيانيه الجزاير تقديم کرد، 

ل دوره مذاکرات فشرده در مورد حل و فصل مسئله احوال کشور در طو

زمانيکه سيرک باز  در ها  گروگانها تا امضای بيانيه را به شرايط سيرک

و در آن لحظات نفس  کند میقصد وارد کردن سر خود به دهان باز شير 

 8 «است. شود، تشريح کرده  می همه در سينه حبس

ورده و بدهان باز شير با اين بيان روشن آمريکا را شير به حساب آ
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دليل  بر شما است که به ملت ايران توضيح دهيد که به چه  ايد. اوالً رفته

کرديد و کارمندان سفارتش را به گروگان گرفته و  می با دم شير بازی

که به ايران       روز آنها را عليرغم پيشنهادهای بسيار سودمندی 444مدت 

ع آزادی آنها شديد؟ بيان فوق از داده شد، دسته شما و ساير شرکاء مان

وقتی سيرک باز  دارد و آن اينکه  می يک مطلب درونی شما نيز پرده بر

و نفس همه تماشاگران  کند میقصد وارد کردن سر خود به دهان باز شير 

داند که اين شير واقعی   می شود سيرک باز می از ترس در سينه حبس

رود و اال در عالم واقع هرگز  می نيست و شبه شير است که به دهان باز او

داد بنا بر اين شما در نقش سيرک  جرئت چنين جسارتی را به خود نمی 

باز بايستی با آن شير به نحوی عمل کرده باشيد که با اطمينان و مصونيت 

باز شير رفته ايد. اين اطمينان و مصونيت شما  از خطرات و صدمات بدهان 

  .از شير در دو عامل نهفته است

با امضای بيانيه ديکته شده و تمام ضمايم آن هر چه را که شير از  -2 

 2.شما خواسته و به شما ديکته کرده، آن را امضاء کرده ايد

با قرار و مدار و اطمينانی که شير به شما داده، مطمئن از آينده و  -1 

  1 تثبيت حکومت ديکتاتوری به قلع و قمع همه مخالفين پرداخته ايد.

پاسخ خود به  1ما خود غير مستقيم و با ايما و اشاره در بند و ش

  کنيد: می اشاره 1نکته 

مع الوصف، وقتی خواست امام راحل و نظام جمهوری اسالمی را »...  

برای حل و فصل سريع موضوع به شيوه پيشنهادی مجلس شورای 

رده اسالمی درک کرديم، با تمام توان در راه اجرای مصوبه مجلس تالش ک 

 نيک و حتی از آبروی دولت در اين راه سرمايه گذاری کرديم، چرا 

دانستيم که گروگان گيری جاسوسان آمريکايی يک عمل افتخار آميز  می

تنها نمی  بود، ولی آزاد کردن آنها به هر شکل و تحت هر شرايطی نه 

 توانست برای اقدام کنندگان افتخاری به ارمغان آورد، بلکه منشأ اتهامات

شهيد رجائی و  فراوان نيز خواهد شد و با علم به چنين پيامی به دولت 

 حقير،به رغم ميل باطنی خود، پای در اين ورطه هولناک نهاده و

 است ماجرا به دانستيم که اگر ما داوطلب چنين کاری نشويم ممکن  می
صورت الينحل باقی مانده و حتی خطرات بعدی انقالب و کشور را تهديد 

ماجرای گروگان گيری در  که اگر ام  مروز بنده به اين نتيجه رسيدهکند. ا

، هيچ بعيد نبود که آمريکا همان شد میزمان رياست جمهوری کارتر حل ن

کند در زمامداری ريگان با جمهوری   می برخوردی که امروز با عراق

 2 «اسالمی بکند.

زعم آقای به نظر من آن عامل تهديد کننده برای انقالب و کشور به 

نبوی چيزی جز فاش شدن قرار و مدار پنهانی با ريگانيان و جمهوری 

دانسته ايد که در صورت فاش شدن، همه  می خواهان نبوده است و نيک 

خواسته ايد با حل  شود و به حساب خود می چيز از يد قدرتتان خارج

ين کدام مسئله، مانع از افشای قرار و مدار پنهانی شويد، به غير از ا سريع 

که بيش از  مسئله ديگری در کار بود که در زمان رياست جمهوری کارتر 

روز که گروگانها را در اختيار داشتيد نه تنها، تهديدی به حساب نمی  422

بعد از ها  همه تهديد آمد و همه اش خير و برکت و انقالب دوم بود بلکه 

ا تا انتخابات اينکه مجلس با تعللهای عمدی شرايط آزادی گروگانها ر

ريگان به رياست جمهوری  رياست جمهوری آمريکا به تأخير انداخت و 

انتخاب شد، بوجود آمد؟ اگر شما تا اين حد از ريگان ترس و واهمه 
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جمهوری آمريکا، مانع آزادی  داشتيد چرا قبل از انتخابات رياست 

ست گروگانها شديد تا کارتر انتخابات را ببازد و ريگان بر کرسی ريا

و ملت ايران صادق هستيد و اگر  جمهوری تکيه بزند؟ و اگر شما با خود 

امروز به اين نتيجه رسيده ايد که اگر ماجرای گروگان گيری در زمان 

شد هيچ بعيد نبود که آمريکا همان  رياست جمهوری کارتر حل نمی 

، در زمامداری ريگان با جمهوری کند میبرخوردی را که امروز با عراق 

کرديد پس چرا آن روز شما و آقای  می تصور کرد، اگر چنين  می المیاس

رجائی در گزارش به مجلس در مورد حل مسئله گروگان گيری در مقام 

آمريکا از دارا بودن وسيله فشار بر آمريکا برای نمايندگان  مقابله با دولت 

ی براای  و اينکه تصور شود ما ديگر وسيله»... صحبت به ميان آورديد 

و شما در پاورقی شماره  4«فشار بر آمريکا نداريم بی اساس است اعمال 

نمی  مطلب خود وسيله فشاری را که در اختيار داشتيد آن روز صالح  28

ميزان »سازيد:  می دانستيد، آن را آشکار سازيد، امروز آن را آشکار

ايی و آمريک اعتباری که انقالبيون مسلمان لبنان بابت گروگانگيری اتباع 

  5 «اروپايی گرفته و يا خواهند گرفت، مويد ادعای شهيد رجائی است.

بنابراين وسيله اعمال فشار شما بر آمريکا و ديگران گروگان گيری و 

ملت خود  خواهيد بر  می کنيد که با اين برنامه می ترور است و خود اعتراف

در کنيد. و ديگران مسلط شويد و انقالب خود را به تمام مردم جهان صا

ناپذيری که از  آقای نبوی برای فرار از پاسخگويی به خسارت جبران 

 ناحيه گروگان گيری و امضای قرار داد الجزاير به ايران وارد شده است

  گويد: می

متأسفانه در طول مذاکرات، تصويب و امضای بيانيه الجزاير،  -2» 

نيروی  زم و وضع اداری مملکت در هم ريخته و دسترسی به اطالعات ال

بايست  می که خارجه و دارائیهای  کارشناسی قوی ميسر نبود. وزارتخانه

با  صدر بنی بزرگترين نقش را در مذاکرات ايفا کنند، به دليل مخالفت 

هادی شهيد رجايی فاقد وزير بودند، گرچه مسئوالن و نوزيران پيش

اين زمينه در  کارشناسان هر دو وزارتخانه در حد توان کمکهای شايانی 

کردند. بانک مرکزی، تحت سرپرستی علی رضا نوبری که تقريبأ از کنترل 

کاردان و فداکار آن نبود،  دولت خارج بوده و اگر همکاری فردی اعضای 

. از نظر وجود کارشناسان شد نمیامکان ادامه مذاکرات فراهم  اصوالً

م غبه ر امکانات کافی بود و حقوق بين الملل، تيم کارشناسی فاقد 

همکاری توأم با فداکاری حقوق دانان جوان به دليل ضعف فوق االشعار، 

کمتر مورد توجه تيم مذاکره « مضاعف تابعيت »بعضی از مسائل نظير، 

به علت عدم امکان پيش بينی تمام ها  کننده ايرانی قرار گرفت و بعد

لی، فراوان واقع شد به طور کهای  گيری مسائل، اسباب دردسر و خرده 

کرد، از  می تيم کارشناسی که در نخست وزيری مذاکرات را پشتيبانی

تجاوز نمی کرد و اين در حالی بود که طرف  شمار انگشتان يک دست 

مقابل فقط دهها کارشناس به همراه وارن کريستوفر، معاون وزير خارجه 

 6 «طول مذاکرات، در الجزاير مستقر کرده بود. وقت آمريکا در 
فرهيخته ايران توهينی بزرگتر از اين متصور است که برای ملت 

برجسته  آقای نبوی بگويد ما فاقد کارشناس، متخصص و حقوقدان مبرز و 
بين المللی بوده ايم. من قصد ندارم که متخصصان، کارشناسان و 

الجزاير  حقوقدانان برجسته بين المللی ايران را در زمان امضای بيانيه 
  کردن آن از حوصله اين مقال خارج است.فهرست کنم که فهرست 

اما کيست که نداند خيل عظيم کارشناسان، حقوقدانان و 

علمی و های  درخشش آنها در تمام زمينه -متخصصان با تجربه که
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 وها  بر اثر توهين به آنها و ندانم کاری -گفتن ندارد تخصصی نياز به 
ا نيز از اين نعمت باد استقرار ديکتاتوری، راهی ديار غرب گرديدند و آنه

. سئوال اساسی اين است که چرا با وجود همه نوع اند هکرد آوره استقبال 

امکانات فنی، اقتصادی و حقوقی موجود در کشور از آنها بهره نگرفتيد و 

دست بدامن چند حقوقدان جوان عاری از تجربه و تخصص  بقول خود 

کارشناسی شما از  الزم در زمينه چنين کار عظيمی زديد و حتی تيم

يک دست تجاوز نمی کرد و به عکس طرف مقابل از همه نوع  انگشتان 

ای  دانيد که عنوان کردن چنين بهانه می امکانات برخوردار بود؟ نيک

دروغی بيش نيست و به قصد سرپوش گذاشتن به خسارت عظيمی که بر  

نبود تيم  لی باشد. علت اص می اثر امضای قرار داد به ايران وارد کرده ايد

کارشناسی و تخصصی نيست، علت اصلی، اين است که قرارداد ديکته 

  نداشت.  مجرب های  شده الجزاير نياز به کارشناس، متخصص و تيم
امضای چنين قراردادهايی در تاريخ کشور ايران کم سابقه نيست، 

قرارداد  و نه کارشناس و متخصص، «آلت فعل دارد»امضای آنها نياز به 
الدوله، تجديد قرارداد نفت در زمان رضا شاه و بدست تقی زاده  ق وثو

« من آلت فعل بودم»وزير دارائی وقت که بعد در مجلس اعتراف کرد که 
در هيچ کدام از اين قراردادها، کارشناسی نياز نبوده است قراردادها  

منافع  زمانی نياز به تيم مجرب و کارشناسی دارد که متصديان بخواهند 
حفاظت کنند وقتی شما خود ها  ی و حقوق ملت خود را در برابر خارجیمل

نکشد،  اگر بخواهيم به هر قيمت که شده کار به بن بست »معترفيد: 
   2 «ممکن است ناچار به اتخاذ مواضعی شويم که مطلوبمان نيست.

شود که مسئله را چگونه حل کرديد،  می و بعد وقتی از شما پرسيده
ه چقدر گرفتيم و چرتکه نيندازيد کها  ديگر مثل کاسب» داديد: می پاسخ

متخصص و تيم  در يک چنين حالتی نياز به کارشناس،  1«چقدر نگرفتيم. 
شود. آقای دکتر مواليی که  می فنی نيست و با وجود آلت فعل مسئله حل

حقوقدانان دفتر خدمات در الهه بوده است و تا حدی که در   خود جزو 
قان ايران ميسر بوده در پاسخ به آقای نبوی در مورد جو سانسور و خف

از اين کاستيها به ای  اما قسمت عمده»گويد:  می کارشناسی نبود تيم 
مديريتی و عدم استفاده از کارشناسان و حقوقدانان ذيصالح های  ضعف

 2 «گردد. می ايرانی بر 
 گشتيد و نه نيروی کارشناس و می شما به دنبال همکار و آلت فعل

حقوقدان با تجربه. طبيعی است که متخصص، کارشناس و حقوقدان با 
و حاضر نبود که چشم بسته به  شد نمیتجربه وطن خواه، آلت فعل شما  

  ی شما صحه بگذارد.هاوامر و نوا
 در هيچ کشور نسبتأ آزادی بانک مرکزی آلت فعل و کارگزار دولت

نيست، بلکه ( دکه تابع مسائل سياسی به نفع حاکميت خود هستن)
کننده مسائل بانکی و پولی و حافظ منابع پولی کشور و مستقل از  تنظيم 

دولت است که در حفظ سيستم پولی، بانکی کشور و امانتداری با دولت 
  همکاری و هماهنگی دارد. 

آقای نوبری رئيس کل بانک مرکزی ايران در های  نظر به اينکه نامه
الجزاير  ی با دولت در رابطه با قرارداد زمينه مسائل کارشناسی و همکار

  دارد. می روشن و صريح است، مرا از اظهار نظرهر گونه توضيحی معاف
 

 مکاتبات بانک مرکزی با دولت

آقای نوبری رئيس کل بانک مرکزی وقت ايران، قبل از آزادی 
                                                           

 696ص همان سند، -2
، ص آخر مصاحبه 462، شماره 59بهمن  8انقالب اسالمی، چهارشنبه  -1

 مطبوعاتی سخنگوی دولت
از مصاحبه آقای دکتر مواليی، حقوق  195، ص 2282شنود اشباح، رضا گلپور،  -2

 دان دفتر الهه

آمريکا  کشور در های  گروگانها و امضای قرارداد الجزاير در رابطه با دارائی

و  14/22/59و خارج از آن و مسائل فی مابين اقتصادی در تاريخ 

مفصل با  ، مکالمات و مکاتباتی داشته که در آنها مشروح و 59  /12/22

توجه به امکانات کارشناسی و فنی، راه حلهای موافق با منافع کشور و 

خواستن در  الزم داده شده است. و برای استمداد و کمک های  هشدار

ای  ع ايران و به هدر ندادن دارائی و ذخاير ارزی کشور طی نامهحفظ مناب

ساير منضمات الزم برای  مشروح همراه با فتوکپی نامه به نخست وزير و 

های  مجلس شورای اسالمی ارسال کرده که آنها نيز نظير گزارشات و نامه

  سانسور مجلس گرديد.  رياست جمهوری و ... شامل تيغ 
 

 به رجائی  بانک مرکزی رئيس کل نامه اول

برادر محترم جناب آقای محمد علی رجائی نخست ، بسمه تعالی» 

مورخ  42214عطف به شماره ، وزير دولت جمهوری اسالمی ايران

/ه مورخ 2292آن برادرمحترم و پيروتلفنگرام و نامه شماره  59 /28/22

ز، ( صبح امرو 14/22/2259/ه )2292شماره  و تلگفنگرام  12/22/2259

گزارش اقدامات بانک و تصوير کلی از مسائل را باستحضار رسانيده و 

  نمايد.  می تصميم مقتضی را تقاضای اتخاذ 

در اجرای دستور آنجناب مندرج در نامه عطفی فوق الذکر، به  - 

وکالی ايران و نمايندگان بانک مرکزی ايران دستور داده شد با وکالی 

ور دريافت نظرات بانکهای آمريکايی بمنظ بانکهای آمريکايی صرفاً 

جلساتی تشکيل داده و نظرات آنان را به اطالع اين بانک برسانند. اين 

ببعد تشکيل شد. خالصه اهم نظرات دريافت  59 /28/22جلسات از روز  

چون به  باشد. بديهی است  می شده از وکالی بانکهای آمريکا بشرح زير

ورد مذاکرات داده نشده بود لذا بانک مرکزی ايران اجازه صريح در م

نظرات  اختيار وکال و نماينده بانک مرکزی ايران محدود به استماع 

  بانکهای آمريکايی و انعکاس آن به ايران بوده است. 

 شرايط مورد درخواست بانکهای آمريکايی -2 

با صدور دستور اجرائی رئيس جمهوری اياالت متحده، ولی قبل  -2 

ايران  های  آمريکا کليه سپردههای  ها شعب خارجی بانکاز آزادی گروگان

بنام بانک مرکزی الجزاير در بانک مرکزی انگلستان ای  را به حساب ويژه

ميليارد دالر    5 تا  4/ 5 کنند کل مبلغ قابل انتقال به حدود  می منتقل

  خواهد رسيد.

ادر پس از آزادی گروگانها بانک مرکزی ايران دستور پرداختی ص -1 

حساب  خواهد کرد و بر اساس اين دستور بانک مرکزی انگلستان از محل 

ويژه مبلغی را که برای به روز آوردن کليه وامهای سنديکايی و غير 

نمود. کل  سنديکايی ايران کافی باشد به بانکهای آمريکا منتقل خواهد 

شود.  می ميليارد دالر تخمين زده 2مبلغ پرداختی بدين منظور حدود 

بانک  ارقام دقيق پس از کنترل محاسبات بانکهای آمريکايی توسط 

مرکزی ايران اعالم خواهد شد. و اين ارقام را بانکها هنوز در اختيار ما 

  . اند هقرار نداد

بانک مرکزی ايران کليه وامهای آمريکايی و وامهای سنديکايی  -2 

تضمين  باشند، را که حد اقل يک بانک آمريکايی در آنها مشارکت داشته 

و علی  شد می خواهد کرد. در روزهای نخست لغت وام بطور عام مطرح 

ايران نيز لغت عام  رغم اينکه در متن ارائه شده توسط آمريکا به دولت 

بکار رفته بود، نظر طبيعی بانک مرکزی ايران و نيز نظر « وامهای ايران»

ان رسيده نخست وزيری بد مشترکی که کليه شرکت کنندگان جلسات 

که درخواست « وام ايران»منظور عبارت  بودند، بر اين بود که قاعدتاً

و مؤسسات ها  مؤسسات دولتی، بانک تضمينش شده است، وامهای دولت، 

  وابسته به دولت بوده است.
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بر اساس اين استنباط هيئت مستقر در نخست وزيری، بانک مرکزی 

را  ب متن ماده واحده الزمه آنجنا 59  /28/22ايران برای اجرای دستور 

تقديم آن جناب نمود که ای  تهيه کرد و صبح ديروز طی تلفنگرام و نامه

اسالمی عرضه  درصورتيکه به مصلحت تشخيص داديد، به مجلس شورای 

  گردد.

در تماسهايی که ديروز بعد از ظهر با وکالی بانک مرکزی ايران  -4 

موافقتنامه يی که توسط  ای گرفته شد و با وصول متن چندين صفحه

بانکهای آمريکايی تنظيم شده و توسط وکال به بانک مرکزی ايران  

امروز صبح وکالی بانک های  منعکس گرديده است و با وصول تلکس

مرکزی ايران ديگر برای بانک مرکزی ايران محرز شده است که منظور  

اعم از  ه، آمريکايی کليه وامهايی است که به ايران داده شدهای  بانک

اينکه اين وامها به دولت و مؤسسات دولتی و يا به بخش خصوصی بوده 

های خصوصی  افراد ايرانی و شرکت های  است. يعنی اين شرط شامل وام

ر ضشود که در مواردی ممکن است وام گيرندگان در حال حا می ايرانی نيز

ا متوقف ورشکست و ي فراری بوده و يا شرکتهای استفاده کننده از وام 

حجم اينگونه وامها در مقايسه با  شده باشند، هرچند ممکن است عمالً

  کل مبلغ مورد بحث قابل توجه نباشد.

بدين قرار امروز صبح تصوير مسئله به کلی تغيير يافت. يعنی 

همچنان که ذکر  گذشته از نفس عمل که چنين تضميناتی که احتماالً

شود برای  می ورشکسته نيزهای  شامل بدهی فراريان و يا شرکت گشت، 

قابل توجيه نيست، و از طرف آن جناب  انقالب اسالمی ايران اصوالً

رهنمود و دستوری در اين باره صادر نشده بود. در قانون پولی و بانکی  

تضمين  کشور نيز برای بانک مرکزی ايران چنين اختياراتی در مورد 

ذا امروز صبح طی بخش خصوصی پيش بينی نشده است و لهای  بدهی

تصميم دولت به اين  از آن جناب درخواست شد تا ابالغ ای  تلگرام و نامه

بانک، از تقديم ماده واحده فوق الذکر که فقط مربوط به تضمين بدهی 

پاسخگوی مسائل مطروحه نمی  دولت و مؤسسات دولتی بود و بنا بر اين 

 فرمايند.  توانست باشد و کمکی به حل موضوع نمی کرد، خودداری

 آمريکايی نشانهای  متن ضمانت نامه واصله از بانک مضافاً - 5 

استحضار  به  دهد که ضمانت بانک مرکزی ايران عالوه بر آنچه که فوقاً می

رسيد از نظر ماهيت نيز غير قابل توجيه است زيرا مسائل متعددی از 

گنجانده  آمريکايی جمله موارد زير در متن ضمانتنامه از طرف بانکهای 

  شده است:

ضمانت فوق تضمين پرداخت خواهد بود نه تضمين مراجعه قبلی  - 

بايد  به بدهکار اصلی جهت وصول و حواله اقساط. بدين ترتيب اين بانک 

تمام قراردادها را اداره کند و در هيچ موردی حق نخواهد داشت  رأساً

در رأس  که منتظر دريافت دستور پرداخت از بدهکاران اصلی باشد. بل

موعد از وجوه خود متعهد به حواله اقساط خواهد بود و سپس نسبت به 

  وصول معادل ريالی آن از بدهکاران اقدام خواهد کرد. 

در اين متن بانک مرکزی ايران بايد تضمين کند که هيچ قسطی را  - 

  به علت مسائل ناشی از تغييرات مقررات ارزی به تأخير نيندازد.

زی ايران بايد مصونيت خود را که ناظر به معافيت از بانک مرک - 

جهان  توقيف اموال قبل از رسيدگی در دادگاه است و در اکثر کشورهای 

به رسميت شناخته شده است از خود سلب کند. بدين ترتيب قانوناً

حقوقی در  های  توقيف و تأمين اموال بانک مرکزی ايران بدون درگيری

خواهد شد. و امتياز طبيعی مصونيت عمومی که  دادگاهها به آسانی ميسر

بانک مرکزی ايران از بين  مرکزی دنيا از آن برخوردارند در مورد های  بانک

  خواهد رفت.

طبق متن پيشنهادی بانکهای آمريکايی، بانک مرکزی ايران به  - 

و خود ضمانت نامه هم با قوانين انگلستان  کند میمحاکم انگليس تمکين 

  تفسير خواهد شد.تعبير و  

ضمانت بانک مرکزی ايران غير مشروط و غير قابل برگشت  - 

  خواهد بود

عالوه بر ضمانت بانک مرکزی ايران اطالعات واصله و بخصوص  -6 

خواستار  ها  آمريکايی روشن کرد که اين بانکهای  متن پيشنهادی بانک

ساط کليه تعهد دولت جمهوری اسالمی ايران مبنی بر پرداخت بموقع اق

شرايط تعهد نامه  وامها و نيز تضمينات بانک مرکزی ايران هستند از اهم 

  دولت موارد زير است:

دولت جمهوری اسالمی ايران بايد به محاکمه انگليس تمکين  - 

  نمايد.

تفسير و تعبير تعهد نامه دولت تحت قوانين کشور انگليس بعمل  - 

  خواهد آمد.

اموال های  حال و آينده خويش و مصونيت های دولت بايد مصونيت - 

  متعلق خود را از خود سلب نمايد.

کنند که بنا بر نظر بانکهای آمريکايی،  می اطالعات واصله روشن -2 

مضاف بر  بانک مرکزی ايران بايد به منظور تضمين تعهدات آتی خود، 

آنچه در فوق آمد، مبلغی به دالر نزد يک بانک ثالث بی طرف توديع 

که اين بانک بانکی  مايد. طرف آمريکايی ترجيح خود را ابراز داشته است ن

  انگليسی باشد.

اعالم داشته بودند که اين مبلغ بايد به حدی باشد که در هر ها  بانک

چند سال بعد تأمين های  آن تعهدات پرداختی کليه وامها را تا سر رسيد

به مذاکره فی مابين شده  موکول نمايد. توافق بر تعداد اين سالها ظاهراً 

آمريکايی سپرده يی های  بود ولی آخرين اطالع حاکی است که بانک

 معادل حداقل دو سال اصل و بهره کليه وامهای دريافتی ايران را ايجاب 

  ميليارد دالر برآورد شده است. 4/1نمايند که بنابر اين رقم  می

  نظر مشورتی بانک مرکزی  -1 

ای آينده توديع بشود، به يکی از سه طريق ذيل اين رقم که بايد بر

  ميتواند انجام گردد:

آزاد خود معادل های  نخست بانک مرکزی ايران از محل سپرده -الف

حساب مخصوص »ميليارد دالر در حساب ثالث که توسط آنها  4/1

نامگذاری شده است توديع نمايد و سپس مانده کليه « ايرانهای  بدهی 

حساب  گذشته( به های  )صرفنظر از مسائل مربوطه بدهی داراييهای ايران

  الجزاير نزد بانک انگليس منتقل شود.

)باز هم  آمريکايی نخست مبلغ فوق الذکر راهای  بانک -ب

گذشته( از حساب ايران کم کند، های  صرفنظراز مسائل مربوط به بدهی

منتقل نمايند، سپس مانده « حساب مخصوص ايران»خود به  يعنی 

  را به حساب الجزاير نزد بانک مرکزی انگلستان منتقل کنند.ها  دارائی

مورد نظر را به حساب های  آمريکايی، تمام دارائیهای  کليه بانک -ج

الجزاير در نزد بانک مرکزی انگلستان منتقل کنند و پس از آزادی 

گروگانها و اخذ تضمين بانک مرکزی ايران و تعهد دولت که در فوق شرح  

مرکزی انگلستان  و تصويب مجلس شورای اسالمی به تشخيص بانک  شد

و توسط اين بانک سپرده مورد نظر در بانک بی طرف توديع گردد، اقساط 

مانده کل در اختيار بانک  نيز پرداخت شوند و سپس ها  عقب افتاده وام

  مرکزی الجزاير قرار گيرد.

نظر به بانک بدين ترتيب صورت ظاهر قضيه که داراييهای مورد 

قبلی  رود، حفظ خواهد شد ولی در باطن با مکانيزم  می مرکزی انگلستان

بدست طرف الجزايری  فرق نخواهد داشت يعنی همه پول هيچ گاه واقعاً

مورد توافق قرار  نخواهد رسيد. طرف فوق مورد مذاکره و به طريق اولی 
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 به صراحت برآمريکايی های  نگرفته است ولی از متن پيشنهادی با بانک

بديهی است که بانک مرکزی  باشد. بدينقرار  می آيد که منظور راه )ج( می

در اين مورد تصميم بگيرد و اتخاذ تصميم در ايران نمی تواند و نبايد رأساً

  ويژه نخست وزيری خواهد بود. اين مورد با آن جناب و کميسيون 

عنی فرمولی که اين نامه، ي 1اکنون با عطف توجه به مطالب بند  -8 

امر و  آمريکايی عرضه شد، تصوير کلی های  اول از طرف بانکهای  روز

گردد. بطور کلی  می معوقه روشن ترهای  چگونگی باز پرداخت بدهی

های تضمينی  مکانيزم اجرائی اين امر با مکانيزم اجرائی مربوط به سپرده 

فوق در قسمتهای  برای آينده که بايد در بانک ثالثی توديع شود، و در بند

 های آمريکايی روشن الف و ب و ج شرح شد، تفاوتی ندارد و بيان بانک 

سازد که در مورد اقساط عقب افتاده نيز هم اقساط بخش خصوصی  می

  کنند. می بند ج را پيشنهاد مد نظر آنها بوده است، و هم مکانيزم اجرائی 

ای اقساط اين امر که در طول سال گذشته بانک مرکزی ايران بر

سنديکايی دولت و های  اصل و بهره بانکهای آمريکايی شريک در وام

مليون دالر از  464مؤسسات دولتی و وابسته به دولت رقمی بالغ بر 

 احتمال ذخايرارزی آزاد خود حواله کرده است، مبهم گذارده شده و اين 

 آمريکايی بخاطر اينکه در مواردی بعنوان عاملهای  رود که بانک می

ها ی غير  تا تأييد بانک  اند هکنند، خواست می وامهای سنديکايی عمل

آمريکايی مبنی بر وصول مطالبات خود تحت قرار دادهای فوق الذکر، 

را دريافت  کليه اقساط مربوط به بانکهای آمريکايی و غير آمريکايی 

ج( از طريق مکانيزم ) دارند. يعنی اين رقم بايد جزو مبالغی باشد که مثالً

 آمريکايی قرار های  يا )ب( تحت کنترل بانک (الف)از نظر آنها يا 

  گيرند. می

پس از توافق در موارد فوق و پس از انجام اقدامات الزمه، مانده  -9  

ايران قرار  حساب ويژه در بانک مرکزی انگستان در اختيار بانک مرکزی 

  خواهد گرفت.

اظ مالی، بانکی و حقوقی نکات تکنيکی زياد ديگری نيز از لح -22 

وجود دارند که از آن جمله اهم آن مسائل بسيار پيچيده فنی مربوط به 

دادگاهها و های  بهره و کارمزد و جريمه دير کرد و هزينههای  محاسبه نرخ 

  می باشند.ها  حق الوکاله

 اين امر بديهی است که کليه ارقام فوق الذکر تخمينی -22 

ر با توجه به قطع روابط مالی و بانکی در چهارده ماه باشند. به بيان ديگ می

عدم مبادله هيچ گونه اطالعات، بخصوص در مورد ارقام يحتمل بزرگی  و 

نگشته  دستور اجراء  نوامبر حواله شده بودند ولی احياناً 24که قبل از

تواند تفاوت هايی فاحش با واقعيات  می است. ارقام موجود در کشور

بانک  ابر اين قاعدتأ بايد پس از حسابرسی دقيق توسط داشته باشد و بن

مرکزی ايران پس از دسترسی به کليه اطالعات در مورد ارقام مورد بحث 

  قطعيت حاصل شود.

 آيد که عمداً می از برخورد بانکهای آمريکايی چنين بر مضافاً -21 

 صورت ماه گذشته از کارشکنی در مورد نفرستادن 24عالوه بر آنچه در 

حتی در مورد خود  اند هحسابهای مالی و ندادن اطالعات الزمه انجام داد

تمام بخرج داده و  کردند، خست  می می بايست ارائهارقامی هم که قاعدتاً

نه در متون ارائه شده و نه در جلسات با وکالی بانک مرکزی ايران، علی 

نه رقم و عدد آنها، تاکنون هيچگو متواتر و مکرر های  رغم اصرار ما و قول

ميلياردی  4/1و بعنوان مثال: هيچ رقم ريزی از  اند همستندی ارائه نکرد

ميلياردی که برای اقساط  گذشته  2/ 5 يا  2  خواهند و از  می که برای آينده

  . اند ه، نداداند هطلب کرد

بنا بر اين امروز وضعيت فعلی چنان است که باوجود اصرار و 

ای بهزاد نبوی نه دولت آمريکا تا کنون پافشاری برادر محترم آق

مسدود شده و يا های  کوچکترين اطالعی در مورد کميت و کيفيت دارائی 

اساسی  آمريکايی اطالعات های  توقيف شده ايران داده است و نه بانک

و ارقام فعلی  اند هکنند در اختيار گذارد می حياتی برای توافق را که ذکر

نبايد مبنای  و نمی توانند و  اند ههام پوشيده شداز ابای  اکنون، در هاله

 رسد که بانکهای آمريکايی می هيچگونه توافقی قرار بگيرند و بنظر

که حاوی هيچ  آنچنان را ای  خواهند در اين شرايط ابهام، موافقت نامه می

  رقم و عددی نيست، بجلو ببرند.

خ بانکداری باشد و تاکنون در تاري می که درخور ذکرای  نکته -22 

تضمين  رسد، مسئله ماهيت توديع مبلغی برای  می جهان بی سابقه بنظر

ايران است. گذشته از مسائلی که تا کنون در اين های  اقساط آتی و وام

گذشته از  مورد ذکر گشت، ضرر ايران در مورد توديع اين مبلغ، 

لی و و عدم امکان سرمايه گذاری پو« وثيقه»محروميت از نقدينگی مبلغ 

زمانی و مکانی  تبديالت ارزی در محلهای مناسب با توجه به شرايط آتی 

حد اقل عبارت خواهد بود از تفاوت نرخ بهره سپرده فوق با نرخ وامهای و 

گردد. اين تفاوت  می «وثيقه»  تعهداتی که ايران بابت آنها مجبور به توديع 

  شد.درصد در سال با 2/ 5 رسد بطور متوسط حدود  می بنظر

حاصل سخن آنکه پس از انجام کليه اقدامات فوق، و با توجه به  -24 

شرايط و طرق و مکانيزمهايی که عرضه گشت باقی مانده حساب بر 

اساس دستور العمل بانک مرکزی الجزاير در اختيار بانک مرکزی ايران  

  قرار خواهد گرفت.

ی مسئله برای خالصه بحث و ارائه کردن عناصر اساس:  خالصه نظر

جدا از هم بمنظور آسان کردن و ساده « یها مقوله»و « طبقه»بعنوان 

)الف( و )ب( و)ج( در های عناصر تحليل بايد گفت که مکانيزم کردن 

-2-4/1( =1/ 5 + )4/2باشند و آن در دادن  می نهايت واقعيت امر يکی

و ( به ايران در ازای امضای دولت، مجلس شورای اسالمی 1/ 5 + )8/4  

است که  بانک مرکزی خواهد بود. بديهی است که حالت فوق در صورتی 

دولت جمهوری اسالمی ايران و مجلس محترم شورای اسالمی تشخيص 

و دادن تضمينات  که در فوق شرح گشت ای  بدهند که امضای موافقت نامه

و تعهدات دولت و بانک مرکزی ايران و سلب همه گونه مصونيت هايی که 

باشد و  می صالح جمهوری اسالمی ن ازآنها برخوردار بوده ايم به پيش از اي

نفس گرفتن تضمين جديد برای وام هايی که هيچ گونه تضمينی در سابق 

حاکم بر رهنمود مجلس شورای اسالمی  مغايرتی با اصول  اند هنداشت

  ندارد.

اگر تشخيص دولت و يا مجلس شورای اسالمی غير از آنچه در فوق 

اول، با  ، يعنی از امضای موافقت نامه خود داری شود، در مرحله بيان گشت

ميليارد دالر فدرال رزرو بدست خواهد آمد و در  1/ 5 آزادی گروگانها 

بالفاصله پولی به  آمريکايی يحتمل های  اروپا، بانکهای  مورد سپرده

 حساب بانک مرکزی الجزاير واريز نخواهند کرد. اين امر بدان معنا نخواهد

های  است بلکه اگر بانک بود که ازاموال ايران سلب مالکيت شده 

آمريکايی از دستور پرداخت و انتقال آتی بانک مرکزی ايران در مورد 

رئيس جمهوری آمريکا لغو  سپرده ها، در حالتی که دستور انسداد 

ها  گرديده است، بهر دليل خودداری نمايند چون تنها دليلی که اين بانک

بانک مرکزی ايران تا کنون به  يه عدم اجرای دستورات برای توج

نوامبر رئيس  24دادند صرفأ دستور می لندن و پاريس ارائههای  دادگاه

  جمهوری آمريکا بوده است. 

که ادعای حقوقی ما بر  اند هوکالی بانک مرکزی ايران بر اين عقيد

ست عليه آنها مستحکم خواهد بود و احتمال پيروزی از احتمال شک

  بسيار بزرگتر خواهد بود. 

ممکن است در ظاهر شق ثالثی نيز بذهن بيايد يعنی حال  - 25 
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کردن کليه وامهای سنديکايی و پرداخت آنها بعنوان شق ثالث متصور 

باشد يعنی در  می حال آنکه، اين شق خود در درون شق ثانی گردد. 

ها  در دادگاهبدترين حالت شق دوم که ما در هيچ کدام از دعاوی خود 

  را يکجا بپردازيم.ها  نگرديم مجبور بشويم کليه مانده وام پيروز 

حال آنکه همچنان که در فوق بيان گشت احتمال پيروزی بدليل از 

بسيار  بين رفتن موجد اصلی عدم پيروی از دستورات بانک مرکزی ايران، 

والنی قوی خواهد بود و در صورت باخت آثار اين باخت، در مدت زمان ط

بر خواهد داشت. متن  را در ها  تری بروز خواهند کرد و تعداد کمتری از وام

آمريکايی اين موافقت نامه های  انگليسی پيشنهاد ارائه شده توسط بانک

ايران بايد منعقد گردد. نکته  بين چهارده بانک آمريکايی و بانک مرکزی 

ه از طريق بسيار مهم ديگر قابل ذکر، مسئله کميکال بانک است ک

دالر در لندن گرفته است و طرف  مليون  522قرار تأمينی به مبلغها  دادگاه

آمريکايی حل مسئله در مورد اين قرار را موکول به امضای موافقت 

  ايران کرده است. جداگانه با بانک مرکزی ای  نامه

حال بانک مرکزی ايران با تمام امکاناتی که دارد و با توجه به  بهر

و  گروهی در حال حاضر بطور شبانه روزی در بانک مشغول حل اينکه 

فصل اين موضوعات هستند و امشب نيز قرار است تعدادی از آنها در 

جلسه ويژه ی نخست وزيری کميته ی مسئول رسيدگی به مسئله 

اين گزارش و موارد »شرکت نمايند و توضيحات الزم در مورد ها  گروگان 

 نظرات دولت ار ارشاد آن برادر محترم و دريافت ديگر ارائه دهند، در انتظ

دولت در های  باشد و در هر لحظه آماده است که پاسخگوی خواسته می

آمد صرفأ در رابطه  حد امکانات خود باشد، بديهی است که آنچه در فوق 

با دستور آن جناب و کميسيون ويژه نخست وزيری در مورد حل و فصل 

بانک مرکزی ايران نزد های  سپرده مربوط به ها  مسائل مطروحه بين بانک

آمريکايی، با توجه به ضيق وقت تهيه و تقديم های  شعب اروپايی بانک

 2«با تقديم احترامات فائقه علی رضا نوبری  شده است.

 

  نامه دوم رئيس کل بانک مرکزی به نبوی 

آقای نوبری رئيس کل بانک مرکزی نامه زير را  59  /12/22در تاريخ 

بهزاد نبوی  و امضای قرارداد الجزاير به ها  ه روز قبل از آزادی گروگانس

های  وزير مشاور و مسئول حل مسئله گروگانها نوشته که در آن هشدار

  الزم را قبل امضای قرارداد به وی داده است:

جناب آقای بهزاد نبوی وزير محترم مشاور ، بسم اهلل الواحد القهار» 

تقديم حضور آن  و نامه و گزارش اين بانک که کتباًپير، در امور اجرائی

جناب شد و نظرات کارشناسان بانک مرکزی ايران که شفاهأ باستحضار 

و گفتگوی تلفنی اينجانب با برادر آقای احمد عزيزی که  اند هرساند شما 

يکبار  در آن نظرات بانک مرکزی ايران را بطور بسيار صريح ابراز داشتم، 

فأ اقتصادی و بانکی و پولی بانک مرکزی ايران را در مورد ديگر نظرات صر

اميد که تصميمات  رسانم بدين  می چند مسئله مشخص به اطالع شما

سياسی که اتخاذ خواهند فرمود، منافع اقتصادی کشور جمهوری اسالمی 

ديماه  14چهاشنبه گذشته   روز  -2ايران را هر چه بيشتر ملحوظ بدارد.

اين بانک نظرات جامع بانک مرکزی ايران را در جلسه ، نمايندگان 2259

ها که در نخست وزيری تشکيل  کميسيون رسيدگی به مسئله گروگان 

خطاب به جناب آقای نخست وزير مرقوم افتاده بود، ای  شده بود و در نامه

  کلی باتفاق نظر اتخاذ شد. های  قرائت نمودند، و توافق

جنابعالی به جلسه مزبور  نيمه شب چهارشنبه، 21حدود  -1  

که تصميم گرفته شده است که کليه »تشريف برده ايد و فرموده ايد 

                                                           

   2، ص 549، شماره 2262خرداد  6انقالب اسالمی، چهارشنبه  -2

بيان جنابعالی برای حاضران در جلسه « ايران باز پرداخت شود. های  وام

  را مشخص ننموده است.« گيرنده تصميم»مقام 

کليه متخصصينی که از جانب بانک مرکزی ايران، که به موجب  -2 

داره کننده ی ذخاير ارزی کشور است، در جلسه شرکت داشته قانون ا

  اند، آنجناب تغييری در تصميم خود نداده ايد: 

از وامهای ايران از خارج با نرخ بهره ثابت است که در ای  الف: پاره

المللی  باشد. حال آنکه نرخ بهره در بازار بين  می درصد 2-6 حدود مثالً

باشد که در نتيجه بر روی  می درصد 11دود حها  هم اکنون بر روی سپرده

اسالمی ايران نرخ  اين وامها ضرر مالی و غير قابل انکار برای جمهوری 

درصد خواهد بود که برای هر يکصد مليون دالر وام،  25بهره يی در حدود 

ضرری است که به منافع مستقيم  گردد. اين آن  می مليون دالر ساالنه  25

ارد خواهد آمد. و هر گونه تصميم گيری سياسی بايد ملت مسلمان ايران و

  ببرد. اين داده را در تحليل خود بکار 

ب: بيان ديگر پرداخت زودتر موعد اين وام ها، اين خواهد بود که 

سال   8الی   5  پولی را که ما بر فرض که مجبور شديم، بايد در عرض مثالً

م اکنون دفعه واحده به سرمايه داری غرب بدهيم، ههای  آينده به بانک

می کنند و  آمريکايی غير از اين ايجاب های  آنها بپردازيم. آيا منافع بانک

خواهند؟ در مقابل نفت ارزان که در  می اين غير از آن چيزی است که آنها

. اند هبدين طريق داد چند وامی نيز  اند هبرد می زمان طاغوت به غارت

ا بدين طريق از دست بدهيم، تصميمی اينکه اين منافع اقتصادی ايران ر

  احتياج دارد. خواهد بود که به مطالعه و تعمق بيشتری 

ج: در مورد وامهای سنديکايی که نرخ بهره شناور دارند نيز بخصوص 

استحضار  توسط آقای معاون ارزی و بانکی، نظر بانک مرکزی ايران به 

تفاوت بهره  توان گفت می آنجناب رسيد که درست است که بطور کلی

اقتصادی و مالی باز  درصد است ولی از لحاظ  2/ 5 الی 2روی اين وامها 

پرداخت قبل از موعد به خارجيان را بصرفه و صالح وضع فعلی اقتصادی 

  کشور تشخيص نمی دهيم زيرا:

از نظر ذخائر ارزی، کشور در وضعيت بحرانی قرار دارد. کل  -2-ج

ديماه   12اد ايران در تاريخ سه شنبه مدت دار ارزی آزهای  رقم سپرده

ميليارد دالر بود. گرچه رقم فوق ممکن است در ظاهر  682/1، 2259

که ای  اما نکته برای تقريبأ دو ماه مصارف ارزی کشور کافی بنظر برسد، 

های  دولت و سازمانهای  بايد ياد آور شد، اين است که با توجه به بدهی

شده، به سيستم بانکی  ملی های  و شرکتا ه وابسته به آن و حتی سازمان

ها  ميليارد دالر توسط اين بانک682/1غير آمريکايی، قسمتی از اين 

محاسباتی که دو هفته  شود. بطوری که طبق  می بعنوان پوشش تلقی

پيش در حضور برادران نوربخش و اسد اهلل زاده انجام گزارش شد، کشور 

آزاد  بطور کامالًها  اين سپرده دالر ميليارد  2/2ميتواند فقط روی حدود 

  حساب کند.

 منابع تأمين ارز مملکت. همانطور که اطالع دارند اساساً -1-ج

فروش نفت است که طی چهار ماه اخير ميزان آن ناچيز بوده است. 

مليون دالر در  152که متوسط فروش نفت طی اين مدت کمتر از  بطوری 

چون وزارت نفت با )شفاهی واصله  ماه بوده است. البته طبق اطالعات

آذر و نيمه های  وجود درخواست کتبی ما هنوز کتبأ رقم فروش را طی ماه 

درآمد حاصل از فروش نفت که طی دو ماه آينده وصول  (دی نداده است

  ميليارد دالر خواهد بود.  2/ 5 -8/2خواهد شد، مجموعأ چيزی حدود 

عمده آن را واردات متأسفانه مصارف ارزی ما که بخش  -2-ج

دهد، نه تنها از مهر ماه رو بکاستی نگذاشته، بلکه همان روند  می تشکيل

ميليارد دالر را 1/2-4/2سابق را حفظ کرده است و در ماه رقمی حدود  

  دهد. می تشکيل
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موجودی فعلی برای دو الی سه ماه کافی  بدبن ترتيب ظاهراً -4-ج

جنگ تحميلی را نيز به حساب ای ه بنظر ميرسد ولی بايد مخارج هزينه

آورد. بدين معنا که رقم سفارشات اسلحه و مهمات ما از خارج برای سه  

  ميليارد دالر بالغ گردد. 2تواند به حدود  می ماه آينده

بنا بر اين اگر بنا بر تصميمی که اعالم فرموده ايد قرار باشد  - 5 -ج

يستمی که ارائه شده، خارجی کشور پس داده بشود با سهای  که کل وام

ميليارد دالر بدست ايران خواهد رسيد که کل ذخاير  8/1رقمی حدود  

خواهد  قابل مصرف ايران را حد اکثر برای سه الی چهار ماه قابل اطمينان 

ساخت و اين برای کشوری که در حال جنگ با رژيم کافر بعث عراق 

معتنابه ارزی برای  بودن ذخاير  است، از لحاظ ضريب اطمينان در اختيار

تواند غير  می نظامیهای  مخارج فوری و حياتی کشور، بخصوص هزينه

  قابل توجيه باشد. 

سنديکايی از مجموعه ئی های  آن جناب اطالع داريد که وام -6-ج

بر  اروپايی و آمريکايی گرفته شده است و حتی اگر تصميم های  از بانک

های  پس دادن بخش اروپايی وام آمريکايی باشد،های  قطع رابطه با بانک

به نظر ما    گرفته شده، ديگر کوچکترين توجيهی حتی سياسی هم ندارد و

  را بررسی کرد.ها  بايد با دقت کامل موضوع تفکيک وام

احتمالی ناشی از پيش تر از موعد های  د: مسئله ی مهم ديگر جريمه

ممکن  موجود،  است که يحتمل بنا بر متون قراردادهایها  پرداختن وام

است به مبالغ قابل توجهی بالغ گردد و بنا بر اين، اين امر بايد به دقت 

  بررسی شود.

منتشر شده کشور است که بر های  ه: مسئله ديگر پشتوانه اسکناس

ارز  مجموع آن بايد از طال و  ٪ 15طبق قانون پولی و بانکی کشور حد اقل 

ميليارد ريال  2422ه را تشکيل شود اگر حجم کل اسکناس منتشر شد

و  ميليارد دالر از ذخاير ارزی   5 بگيريم، حداقل بايد رقمی معادل 

 يادآوری مسدود باشد. ضمناًها  موجودی طالی ما بابت پشتوانه اسکناس

تواند باال   می شود که حجم اسکناس منتشر شده فعلی با تورم و زمان می

  برود.

استقراض منوط به  82طبق اصلو: از لحاظ قانون اساسی ايران بر 

که  رسد  می اجازه ی مجلس محترم شورای اسالمی است و بنابراين بنظر

در  باز پس دادن وامها قبل از موعد مقرر بخصوص با اين اهميت نيز اقالً

بايد با تصويب  مربوط  به دولت که بصراحت ذکر شده است، های  مورد وام

  قوه مقننه باشد.

دادن وامهای بخش خصوصی از ذخاير ارزی ی باز پس  ز:مسئله

طاغوتيان  بانک مرکزی ايران و بخصوص آنها که ورشکسته بوده و يا جزو 

شوند نيز مطرح است که در نامه ی قبل توضيحات  می فراری محسوب

  کافی عرضه شد.

خارجی سازمانها و مؤسسات دولتی و تحت  هایح: اينکه بدهي

سسات فوق بطور دربست قبل از موعد کنترل دولت و يا مورد تضمين مؤ

مقرر باز پرداخت شود با توجه به استقالل مالی شرکتها و اينکه تعدادی از  

در  اين مؤسسات ممکن است ورشکست و يا متوقف شده باشند و يا 

شرف ورشکستگی يا متوقف شده باشند که در اينصورت وام دهندگان 

را  فقط سهمی از طلب خود طبق مفاد قرارداد بايد وارد فرما شوند و 

  وصول کنند، مستلزم تعمق بيشتر و مطالعه وسيعتری است.

 522ميليارد دالرکه متجاوز از   5 ت: باز پرداخت قبل از موعد مقرر 

ايران که  ميليارد ريال است بطور يکجا از محل ذخاير ارزی بانک مرکزی 

ودجه مناسب، امری است بی سابقه، و تأمين معادل ريالی آن و پوشش ب

  مستلزم اقدامات قانونی قبل از تحقق تعهد فوق است.

اطالع برادر  هديروز در مذاکرات تلفنی ب مجموعه ی نظرات فوق، -4 

بخواهد تا  آقای احمد عزيزی رسيد و از ايشان درخواست شد از جنابعالی 

پخته نشده، از هرگونه اظهار نظر صريح خودداری فرمايند.  موضوع کامالً

  را پخش کرد. تأسفانه ديشب تلويزيون بيانات شما در اين زمينه م

به خاطر ضيق وقت و اينکه مطالب به جلسه ی امشب کميسيون 

  شود. می بموقع برسد. به بيان نظرات فوق اکتفا

بديهی است نمايندگان بانک مرکزی ايران که به منظور دادن 

در خدمت شما  پولی و بانکیهای  کمکهای فنی و تخصصی در زمينه

با دعای   در صورت لزوم توضيحات شفاهی ارائه خواهند داد. هستند 

 2 «عليرضا نوبری. -پيروزی

کمی پيشتر توجه شد که آقای بهزاذ نبوی که بر اثر امضای 

موافقنامه، فاقد هيچ عدد و رقمی و در شرايط ابهام تنظيم شده وسيله 

ه شده است، ميلياردها دالر آمريکائيها که متن انگلسی آن معتبر شناخت 

اموال ملت ايران را به هدر داده و حال برای فرار از پاسخگويی به 

چگونگی حل مسئله گروگانها و تبرئه ی خود، در پيشگاه ملت ايران و  

عبارت  جهان به چند بهانه ی واهی و دروغ توسل جسته بود که اهم آن 

  بودند از:

 کارشناسی قوی نداشتن اطالعات الزم و نيروی -2 

  فاقد تيم کارشناسی حقوق بين المللی -1 

دسترسی نداشتن به امکانات بانک مرکزی و يا به تعبير صريح  -2 

  از کنترل دولت  خودش خارج بودن بانک مرکزی تقريباً

  که در نتيجه فقدان و يا کمبود سه عامل فوق:

  امکان پيش بينی تمام مسائل وجود نداشته است - 

  ئله طاغوتيان و فراريان مورد توجه قرار نگرفته مس - 

 اند هتوجه نکرد« تابعيت مضاعف»حقوقدان به مسئله  - 

  و... - 
صرفنظر از رد و بدل کردن تلفن گرام ها، بحثهای تلفنی و حضوری 

مسئله  و شرکت کارشناسان بانک مرکزی در جلسات کميسيون بررسی 
م، متن دو نامه رئيس کل بانک بمنظور دادن خدمات فنی و تخصصی الز

دولت ايران و  مرکزی وقت ايران که قبل از امضای موافقتنامه فيمابين 
آمريکا برای رجائی و نبوی ارسال شده است و بوضوح در آنها خطرات، 

کارشناسانه و فنی و آمادگی  ابهامات، احتماالت آتی و نيز هشدارهای 
عليرغم اينکه بانک مرکزی  هر نوع کمک تخصصی و پولی و بانکی، دادن

اجازه شرکت مستقيم در مذاکرات را نداشت،  را مسلوب االختيار کرده و 
نبوی، رجائی و ديگران در رابطه به های  خود بهترين تکذيب گفته

دو نامه ذکر شده بانک مرکزی عالوه بر اينکه  فوق است. در های  بهانه
از توافقنامه و اهدافی را محتمل و برداشتهای آمريکائيان های  پيش بينی

، مطالب زير نيز بوضوح تمام آمده بود، طبق اند همی کرد که از آن تعقيب 
 :تنظيم شدهها  موافقتنامه که توسط آمريکائی

بر بانک مرکزی محرز است که پرداختها شامل حال ايرانيان  - 
فراری، طاغوتيان، شرکتهای ورشکسته و يا متوقف شده بخش خصوصی 

  است. 
مصونيت بانک مرکزی ايران از معافيت توقيف اموال قبل از  - 

  رسيدگی دادگاه، از آن سلب شده است
دولت جمهوری اسالمی ايران بايد به محاکم انگليس تمکين کند و  - 

  با قوانين انگليس تعبير و تفسير خواهد شدها  ضمانتنامه
 انجامتفسير و تعبير تعهد نامه دولت تحت قوانين انگليسی  - 

 .پذيرد می

دولت مصونيتهای حال و آينده اموال متعلق به خود را از خود  - 
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 .کند میسلب 

در شرايط ابهام و ای  خواهند موافقتنامه می بانکهای آمريکايی - 

 .بدون هيچ عدد و رقمی به نتيجه برسانند

بانک مرکزی با تمام امکانات خود آماده دادن هر نوع کمکهای  - 

  در زمينه پولی و بانکی است. فنی و تخصصی

حال که مسئله روشن شد که تمامی داليلی که بهزاد نبوی برای فرار 

پايه و اساس بوده و علت اصلی  بی از خيانتی که به ملت ايران روا داشته

همان قرار مخفيانه با جمهوريخواهان و ريگانيان و آشکار نشدن آن بوده 

يران بانک مرکزی ايران که بعد از است. جای آن است که نامه يکی از مد

انتشار چاپ اول کتاب گروگان گيری و جانشينان انقالب برای اينجانب 

، برای مزيد اطالع خوانندگان محترم در اين اينجا آورده اند هارسال داشت

 شود. متن نامه به شرح زير است:

پس از گروگان گيری تعدادی از کارمندان سفارت آمريکا و به »

اعم از سپرده بانکهای ايرانی نزد )ايران های  سدود شدن دارائیدنبال م

و نيز اموال   -داخل و خارج از خاک آمريکا  –بانکهای آمريکائی 

خريداری شده متعلق به سازمانهای دولتی و غير دولتی ايران از جمله 

 (Foreign Military salesلوازم نظامی خريداری شده تحت عنوان 

باک مرکزی و نخست وزيری به منظور راه يافت برای جلسات متعددی در 

بيرون آمدن از مشکل مربوطه تشکيل گرديد. شرکت کنندگان در اين 

جلسات مديران و رؤسای ادارات بانک مرکزی و افرادی از نخست وزيری 

 بودند:

 نخست وزيری بانک مرکزی

عليرضا نوبری ـ علی معيری ـ 

يابی ـ حسن مهدوی  خسرو ـ مقدم

سعود بامداد ـ اختراعی )اداره ـ م

حقوقی بانک( ـ ممقانی و تعدادی 

 ديگر

احمد غزيزی ـ بهزاد نبوی ـ 

افتخار جهرمی )عضو کميسيون 

 حقوق مجلس( و تعدادی ديگر

در مذاکرات اوليه و بنا بر توافقی که گويا بين مذاکره کنندگان 

د دولت آمريکائی و نخست وزيری )بواسطه يا بيواسطه( بعمل آمده بو

ايران شده های  جداگانه در مورد بدهیهای  آمريکا خواستار اخذ تضمين

بود. بر همين اساس نخست وزيری از آقای نوبری خواسته بود تا بانک 

بدون قيد و شرط مبلغ مبنی بر ای  مرکزی نسبت به صدور ضمانت نامه

ايد. ايران به آمريکا اقدام نمهای  آتی در مورد بدهیهای  تضمين پرداخت

اين موضوع در جلسات متعدد  مورد بحث قرار گرفت و مديران بانک 

که در واقه بمنزله چک سفيد ای ) مرکزی با صدور چنين ضمانت نامه

ها  مخالفت نموده و استدالل آنها بر اين پايه بود که تمامی وام (امضاء بوده

حتی )و بدهی دولت ايران قبالً توسط وزارت دارائی تضمين شده 

معنی بود.  بی و دادن تضمين مجدد به آن صورت  (صادر شدههای  هسفت

که در ساعات اوليه صبح يکی از روزهای آبانماه  در ای  در آخرين جلسه

دفتر نخست وزيری تشکيل گرديده بود و موضوع بحث يافتن راهی برای 

ايران بود ناگهان آقای بهزاد نبوی وارد جلسه شده و های  آزادی دارائی

. وقتی حاضران در اند هداشت که ايشان بيانيه الجزاير را امضاء کرد اظهار

جلسه بخصوص نمايندگان بانک مرکزی اظهار تعتجب و ناراحتی و 

اين موضوع از دست ما هم  "ناباوری نمودند. آقای نبوی اظهار داشت: 

خارج بود و بمن گفته شد که بيانيه را امضاء کنم و من هم آن را امضاء 

 « با تقديم احترام  ن.م    ! "کردم

الجزاير توسط « موافقتنامه»و در واقع « بيانيه»چهار ماه از امضای 

  گذرد. می آقای بهزاد نبوی

به تصريح متن انگليسی آن و به تصديق صريح محتوای آن، 

بين المللی بين دولت آقای رجائی و دولت آقای کارتر بوده ای  موافقتنامه

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری و علی االصل طبق  است 

 اسالمی ايران که مقرر می دارد.

عهدنامه ها، مقاله نامه ها، قراردادها و موافقتهای بين المللی بايد به »

و اصل يکصد بيست و « تصويب مجلس شورای )ملی( اسالمی برسد

و ها  امضای عهد نامه ها، مقاوله ها، موافقتنامه»ميدارد  پنجم که مقرر  

مربوط  دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضای پيمانهای  هایقرارداد

به اتحاديه بين المللی پس از تصويب مجلس شورای )ملی( اسالمی با 

بايست به تأييد   می اين موافقتنامه« رئيس جمهور يا نماينده قانونی اوست

ی خود و چون اين موافقتنامه مراحل قانون مجلس شورای اسالمی برسد.

را نگذرانده، غير قانونی و امضاء کنندگان آن قابل تعقيب هستند و از 

عليه امضاء کنندگان بيانيه  صدر بنیجمله به اين علت و داليل ديگر آقای 

مختلفی اعالم  الجزاير آقايان بهزاد نبوی و رجائی به داليل ارتکاب جرائم 

 .جرم کرد

  
 نامه آقای نوبری به مجلس

ئيس کل بانک مرکزی وقت ايران، چهار ماه بعد از آقای نوبری ر

 مضار ( که آثار بعضی از 62امضای قرارداد الجزاير )يعنی اواخر ارديبهشت 

به مجلس جهت استمداد و ياری ای  آشکار گشته بود، نامهقرداداد الجزاير 

به های  خواستن از نمايندگان، جهت برگرداندن قسمتهايی از دارائی

خود به رجائی و  هایان نوشت که عالوه بر پيوست نامهغارت رفته اير 

دادگاه لندن و  »پيوست سومی بنام  -قبل از امضای قرارداد  -بهزاد نبوی 

را « ايران در بانک چيس منهاتان در زمان شاه هایچگونگی حساب

نيز مانند مدارک  صفحه به همراه داشت که متأسفانه اين مدارک 21در

رياست جمهوری مشمول تيغ سانسور آقای ی ها ديگر و بويژه نامه

متن نامه  قرائت نشد.  هاشمی رفسنجانی گرديد و برای نمايندگان مجلس 

  :آقای نوبری به نمايندگان مجلس به شرح زير است

گروگان آمريکائی را  51شما آزادی   نمايندگان محترم مجلس،» 

ان شروط حد يد که امام امت بعنودمشروط به تحقق چهار شرطی کرده بو

اقل قائل شده بودند. مصوبه ی مجلس شورای  اسالمی در اين مورد به 

دولت آقای رجائی ابالغ شده است. اگر منظور از لغت شرط، منوط کردن 

امور و افعالی به تحقق مسائل و اموری مشخص و معين در زمانی متقدم 

نظر امام باشد، بايد گفت که دولت به هيچيک از شروط چهار گانه ی مورد 

و مجلس محترم برای امضای موافقتنامه الجزاير و آزادی گروگانها تحقق و 

فعليت نپوشانده است و شگفتی اين جا ست که اکنون هم که بيشتر از 

 گذرد، شروط مورد بحث متحقق به نظر نمی رسند. می چهار ماه

مجلس محترم، بايد گفت و به صراحت بسيار نيز گفت که باصطالح 

با  نه تنها با مصوبه مجلس محترم منطبق نيست بلکه « الجزاير بيانيه»

بسياری از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در تناقض است، 

ملی ايران  به منافع اقتصادی اين جمهوری لطمه شديدی زده و حاکميت 

که مسئولين حقوقی نخست وزيری آن را  ارا مخدوش نموده است و عجب

جمهوری اسالمی ايران در  قانون مصوب شورای انقالب  چون قانون ناسخ

زمان طاغوت که مغاير با قانون ملی شدن  نفتی مورد لغو قراردادهای

بصراحت بسيار بشما  کنند. اينها را  می ، تلقیاند هصنعت نفت بود

  نمايندگان محترم ملت بايد گفت که: دولت آقای رجائی 

بود که آمريکا همواره  گرچه در شرط اول مجلس مقرر شده -2 

گوناگون در امور داخلی ايران کرده است و بايد تعهد و های  دخالت

تضمين کند که از اين پس دخالت ننمايد، آنچه در بيانيه آمده حاکی از  

از  باشد و  می اين است که اصوأل سياست آمريکا بر عدم مداخله استوار
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ترتيب دولت آقای رجائی و بدين  !اين پس هم به همين ترتيب خواهد بود

شده تکذيب  با امضای بيانيه، هر آنچه را که در باره مداخالت آمريکا گفته 

  نموده و آمريکا را تطهير کرده است !!

آزاد گذاشتن تمامی "در شرط دوم مصوبه ی مجلس  از جمله   -1

آمده بود، حال آنکه بارها و بارها بصدای بلند گفته و  "ايرانهای  سرمايه

الم شده است که فقط در مقابل رفع مسدوديت ظاهری و مشروط اع

ايران، و نه تمامی آن، دولت های  ميليارد دالر از دارائی 8مبلغی کمتر از 

 را صادر نموده است.ها  آقای رجائی دستور آزادی گروگان

های  و ابطال احکام توقيف صادره از طرف دادگاه "الغا"شرط 

 ته است.تا کنون تحقق نياف "آمريکا

آبان در مورد کليه  12عادی روز قبل از "شرط بازگشت به شرايط 

معلوم نيست که از نظر آقای نبوی بچه شکلی  "روابط مالی فی مابين

صورت تحقق يافته زيرا بانک مرکزی ايران تا کنون فقط مبلغی در حدود 

 !و طال و غيره را بدست آورده استها  ميليارد دالر از کليه دارائی 8/1

لغو ابطال  "در مورد شرط  سوم مجلس شورای اسالمی مبنی بر  -2

بايد گفت که نه در زمان آزادی گروگانها و نه حتی اکنون  "تمامی دعاوی

گذرد اين شرط به هيچوجه و در هيچ مورد از  می که چهار ماه از آن تاريخ

  مورد دعوی تحقق نيافته است. 422حدود 

باز پس "س شورای اسالمی مبنی بر در مورد شرايط چهارم مجل -4

که  است « اظهر من الشمس»نيز  "دادن اموال شاه معدوم و بستگان وی

يک دينار هم باز پس گرفته نشده و بيانيه نيز در اين مورد آنچنان 

باشد! طبق بيانيه  می زيرکانه نوشته شده است که براستی شگفتی آور

يا بر عليه فردی از بستگان  ردند وکقرار است که اگر اموالی شناسايی  

از  شاه معدوم اقامه دعوی در محاکم آمريکا شود، فقط با صدور حکم 

شوند. امری که بهر حال به يک  می آمريکا اموال پس دادههای  دادگاه

پس  نمايد که در  می معنی از شدت بداهت، خنده آور است و معلوم

 برند می و وای که گمان اند هجمالت پر زيور، برای فريب مردم نگاشته شد

 بر امپرياليسم را سر دهند! "پيروزی بزرگ"توانند نويد  می

گزارش مقايسه مصوبه ی مجلس اسالمی در "به هر حال، چون 

ژانويه  29مورخ های  با بيانيه  مورد شرايط آزادی گروگانهای آمريکائی

 "دولت جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير و ساير اسناد مربوطه 2982

جناب آقای رئيس جمهور در اختيار شما است، از شرح مفصل مغايرتها با 

گذرم که به هر حال نمی توان چشم و گوش بر  می اين نتيجه گيری در

شود، فرو بست و بدون در نظر گرفتن منافع  می آنچه خوانده و شنيده

حمايت لفظی و  "بيانيه"حياتی جمهوری اسالمی ايران و امت اسالم از 

 رد.قلبی ک

مفهوم ، هر چند به اجمال تمام عرضه گشت، با توضيحات فوق

با دادن اولويت تام،  "موارد اختالف"سخن آقای بهزاد نبوی که در شرح 

رئيس بانک مرکزی عمل   مثالً": اند هفرمود22/1/2262به نقل از اطالعات 

به  صريحاً و اين مسئله را  کند میرا يک خيانت تلقی ها  آزادی گروگان

 که چنين افکاری دارد، چطور ود ما گفته است. خوب طبعأ شخصی خ

 تواند بيانيه الجزاير را دنبال کند و خود را مسئول بداند؟ چگونه می

به آن  آميز برساند. چون اصالً تواند اين کار را به يک امر موفقيت  می

خلط مبحث نموده و  وعامداً گردد. ايشان عالماً می آشکار "معتقد نيست

که اينجانب به داليل شرعی و قانونی و  را با مخالفتی ها  ر آزادی گروگانام

به قصد تخطئه در يک مقوله ام  عقلی نسبت به بيانيه ابراز و اظهار داشته

از سوره  22. آيا جای آن نيست که آيه اند بهم بافته و در هم آميخته 

يثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَ جَعَلْنَا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ مبارکه مائده را نقل کنيم که فرمود:
وَ نَسوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِوَ ال تَزَالُ  يحَرِّفُونَ الْكلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً

   ...تَطلِعُ عَلي خَائنَةٍ مِّنهُمْ
پس به خاطر نقض پيمان خويش، لعنتشان کرديم و بدان نقض 

گردانند  می را از مواضع خود برها  م. اينان سخنايشان را سخت دل کردي

 شوند، از ياد می و بخشی از سخنانی را که بدانها تذکار و هشدار داده

بر  (برند. زمانی نمی گذرد که در آن خيانتی نکنند و تو )پيامبر )ص( می

 آن آگاه نگردی...

حال اگر اين حقيقت بر شما نمايندگان محترم ملت نيز آشکار گردد  

الدوله  بيانيه بطور خود آگاه يا ناخود آگاه خود را با وثوق  ی که امضا کننده

و وثوق الدوله مقايسه کرده 2929خود را با قرارداد  2259و قرار ديماه 

مضافاً برای توجيه عمل خود حتی از رهبر انقالب نيز حقيقت را کتمان 

مطالب مطروحه  ساخته است، يقيناً با امعان نظر و دقت تمام در مسائل و

و اگر به  و زمينه ی گسترده اتهامات وارده  تفحص و تعمق خواهيد نمود

 "از دست رفتن"را پيش از  ها  و هشدارها  دو نامه ضميمه که اعالم خطر

فرصت يعنی پيش از آزاد شدن گروگانها، با استدالالت علمی و اقتصادی 

و حجت را تمام کرده رجائی و نبوی بيان  و بانکی و حقوقی برای آقايان 

است مراجعه فرماييد، تصديق خواهيد فرمود که مسئله بسيار بزرگتر و 

انسان متعهد مسلمان بتواند با سکوت و غمض  عميق تر از آن است که 

از اينجانب در مقام  و بنابراين يقيناً از اينجانب آنها بگذرد. کنار عين از

 که چنين کنم . خواست مسئوليت اجرائی که بر عهده دارم، نخواهيد 

إذا ظهرت  در حقيقت اگر اين پيام پيامبر)ص( بزرگ ما را که فرمود:
گذارند بر  می وقتی بدعت"  البدع فللعالم أن يظهر علمه و االفعانه لعنة اهلل

عالم است که علم خويش را آشکار کند و اگر )علم خويش را اظهار( 

 "عنت خدا بر او بادنکرد، ل

علم بمعنای عام کلمه بگيريم يعنی دانش در زمينه ]اگر[ در مورد 

امور اقتصادی و بانکی و حقوق بين المللی را نيز در محدوده ی علم قبول 

 وها  زمينه بر همکاران و خود اين جانب بوده است که آنچه دراينکنيم، 

بدون کوچکترين ادعايی  دانيم،  می پولی  بانکیو بخصوص مسائل ارزی 

 .اظهار کنيم

که برای شما مطرح گشته اين ای  ينقرار خطوط اساسی مسئلهبد

است که از جمله در زمينه ی اضرار به بيت المال، بخطر انداختن و بحرانی 

ساختن وضعيت ارزی کشور در اوج جنگ، خدشه وارد آوردن به پشتوانه 

ی قانونی اسکناس، باز پس دادن اموال طاغوتيان فراری و ورشکستگان، 

اختن استقالل حقوقی و مالی شرکتها و خطر يک کاسه خطر مخدوش س

و بدهيهای اين مؤسسات با ها  کردن کليه مؤسسات و کليه دارائی

همديگر و بخصوص خطر پرداختن بدهيهای اين شرکتها که تعدادی از 

وارد غرما کرد به خارجيان، و نياز به اخذ مجوز قانونی  شد می آنها را 

سالمی برای بازپس دادن وامها بموجب يعنی اجازه ی مجلس شورای ا

برای  اصل هشتاد قانون اساسی جمهوری اسالمی و نياز به مجوز قانونی

بانک مرکزی ايران از پيش هشدارها داده شده بود های  برداشت از حساب

که در گوش خودکامگان مسموع نيافتاد و آنوقت اکنون  ولی هزار افسوس 

افع جمهوری اسالمی ايران حفظ بيش به خاطر اصرار ما مبنی بر حفظ من

ليون دالر دارايی ارزی که مال ما است ولی اکنون در لندن در يم 2422  از 

ميليارد دالر   5 حدود خارج از کنترل و اختيار ما قرار دارد، و آزاد ساختن

از  ،است و توقيف ما که هنوز و هنوز در خاک آمريکا مسدودهای  از دارائی 

سازند   می آيند و مسئله را به نحوه ی ديگری منعکس می در مخالفت در

را  "بيانيه الجزاير"که بقول آقای بهزاد نبوی مسئولين بانک مرکزی 

بقيه ی  اگر منظور از دنبال کردن تجويز پرداخت  "دنبال نمی کنند"

دنبال "مسدودی به آمريکائيان است، بديهی است که چنين های  پول

فرستادن  ی باشد! اگر منظور از دنبال کردن مورد تأييد ما نم "کردنی
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حداقل قابل "گروه سه نفره بدون هيچگونه دانش و سابقه و تجربه ی در 

دارايی ايران است،  قبول در اين زمينه به الهه برای تعيين پنج ميليارد 

دنبال "مورد تأييد ما نمی باشد، ولی اگر منظور از  "بديهی است که

حسرت بار و تالش برای  ايران با چشمان های  ل، دنبال کردن پو "کردن

جلو گيری از اتالف و حيف و ميل آن و ممانعت از تکرار مواردی مشابه 

عالوه بر آمريکائيان ها  ايتاليائی و ها  پرداخت نود مليون دالر به ژاپنی

باشد، همکاران صديق و فداکار و متعهد بانک مرکزی ايران شبانه روز در 

 لطف خدای عزوجل خواهند بود  هستند و به تالش و ايثار 

آری، اين تالش ها، تا سرحد توان انسانی، و تا آنجا که خدا بخواهد، 

متجاوز های  تالش برای تعقيب حقوقی بانک ادامه خواهند يافت.

خواهد يافت .  آمريکايی و بی اعتبار کردن آنها در محاکم اروپايی ادامه 

 6/2نا حق و ناروائی که از محل های  تتالش برای باز پس گرفتن پرداخ

رزرو توزيع شده،  ميليارد دالری بين مدعيان سنديکايی توسط فدرال 

، هر چند آقای رجائی البد به قياس هالل احمر و بنياد ادامه خواهد يافت

 "امور جنگ زدگان، در حضور کارشناسان بانک مرکزی ايران بگويند، که 

! و قياسی که فاجعه آميز است زيرا "ردشايد بانک مرکزی ديکری باز ک

واضح و بديهی است که وظايف هالل احمر از پايه با وطايف بنياد امور 

جنگ رزدگان متفاوت است و اصوالً دو مقوله جدا از هم و غير قابل 

و هر چند آقای رجائی به صراحت بسيار که برای ما بهت  مقايسه هستند

انک مرکزی ايران محکوم کنند که چرا همکاران ب آور بود ما را در حضور 

 ارقام و اسناد مربوط به اين امر را در اختيار جناب رئيس جمهوری قرار

را  2«نقدی بر موافقت نامه الجزاير»کارشناسان بتوانند مقاله  دهيم که  می

بنويسند تا بعنوان ضميمه نامه رياست جمهوری به مجلس شورای 

  عرضه گردد . اسالمی 

تالش ها، تا  آنجا که خدا بخواهد، ادامه خواهند يافت، هر آری، اين 

 چند آقای رجائی مسئولين بانک مرکزی را محکوم کنند که چرا مصاحبه

 کنند و حقايق را، يا به زعم ايشان مطالب نا اميد کننده را به مردم می

 "کنند که چرا به قول ايشان  می گويند و بيشتر از آن، ما را محکوم می

که در سخنرانی ايم  را در اختيار رئيس جمهوری قرار داده "رزیآمار ا

ميدان آزادی خود باطالع عموم ملت برسانند که ذخاير ارزی ايران بخاطر 

 تصميم غلط آقای رجائی، بسطح چهار ميليارد دالر افت کرده است.

اينجانب بعنوان بنده ای از بندگان خدا و  ،مردم نمايندگان محترم 

خود  ليتی که از لحاظ اسالمی و انسانی و ميهنی بر دوش بنا بر مسئو

از شما از مسائل را مطرح ساختم و نمی توانم ای  کنم گوشه می احساس

می  ، شد می اين اعتقاد خويش را پنهان بدارم که اگر اصرار ما پذيرفته 

توانستيم ابزار و مهمات جنگی را که مدتها قبل خريده و پولش را 

بخس  به جای آنکه اکنون به آمريکائيان به ثمن  1،ديمپرداخت کرده بو

بفروشند و پولش را هم يحتمل تا مدتها ندهند، در همان زمان آزادی 

غير قابل  گروگانها، در الجزيره دريافت کنيم. آيا وضعيت جنگ بطور 

توانستيم حتی آن  می برگشت، تغيير جدی بسود ما نمی يافت؟ آری ما

و قراردادهايش را  برگ جنگی را که مورد نياز ما بود  دسته از ابزار و سازو

دولت غير قانونی بختيار لغو کرده بود، به دلخواه و انتخاب خود بدست 

 توانستيم... می بياوريم

مورد نباشد که از شما که در  بی جا و بی شايد نمايندگان محترم،

د اجرای اصل شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران سوگن
                                                           

نقدی  22و  9و  2و2، ص512، شماره 62ارديبهشت  22انقالب اسالمی، پنجشنبه  -2
ضميمه نامه رئيس جمهور به  بر موافقتنامه ميان دولت ايران و دولت آمريکا 

 مجلس شورای اسالمی
  5 9نآبا 22ر.ک به همين کتاب، ص... از سخنان دکتر يزدی در مجلس در  -1

که ايد  پايبند باشيد و تعهد نموده "حفظ حقوق ملت "که به ايد  ياد کرده

و  "پاسدار حريم اسالم و نگهبان دستآوردهای انقالب اسالمی ايران "

مبانی جمهوری اسالمی باشيد، بعنوان يک مسلمان هموطن درخواست 

از مسئولين اجرائی اين جمهوری و ای  نمايم که حال که از جانب پاره

گران ادعای مکرر در مورد نقض مصوبه ی مجلس محترم توسط امضاء دي

کننده ی بيانيه شده است، رسيدگی به امر تخطی و تجاوز از مصوبه ی 

خود را در دستور کار فوری خويش قرار دهند و بخصوص برای مردم ايران 

جای شگفتی بسيار است که چرا ال اقل پس از اعالم جرم رياست 

 انجام نگرديده و يا حتی مطرح نشده استجمهوری، اين کار 

نباشد که از آن مجلس محترم درخواست  و همچنين شايد نا بجا  

ها  شود حال که آقای بهزاد نبوی در جلسه غير علنی در مورد گروگان

، به اند هاند و البد به زعم خود راضی نيز باز گشت يک طرفه به قاضی رفته

نوان فردی مطلع و متخصص در اينجانب نيز امکان داده شود به ع

ارزی، و نه بعنوان مقام اجرائی که محدوديت آئين نامه  پولی و های  زمينه

ايجاد نمايد، اطالعات خود را در اختيار نمايندگان محترم  یيی و مقررات

سخنان آقای نبوی بخشی نيز به در و در خواست نمايم که اگر  قرار دهم 

ص يافته است، امکان آن داده شود که بانک مرکزی و مسائل پولی اختصا

گوش کردن به نوار و اطالع يافتن از مضمون سخنان پاسخ مناسب را  با 

 .تهيه کرده به آگاهی نمايندگان محترم برسانم

بر اين اعتقاد باشند که بنا بر قانون اساسی ای  بديهی است اگر عده

مجلس و آئينامه مجلس فقط مقامات خاص حق حضور در جلسات رسمی 

بصورت غير رسمی برای نمايندگان تشکيل ای  توان جلسه می را دارند،

 داد.

د و پذيرفته گردند، و رسيدگی نها مسموع افت اگر اين درخواست 

تکليف قطعی تعيين گردد، آنوقت مسئولين ها  و در مورد بيانيهايد  بعمل

مصوب های  خيال و دلگرمی بسيار طبق رهنمود اجرائی با راحتی 

ميليارد دالر   5 ميليارد دالر لندن و حدود  4/2يندگان ملت در مورد نما

مورد ادعا و  1222ميليارد دالر توزيع شده و بيش از  6/2  آمريکا و حتی 

دعوای اقامه شده، برای احقاق حقوق ملت ايران و فقط  422بيش از 

 خويش بين المللی جمهوری اسالمی ايران به تالش و کار عظيم حيثيت 

دامه خواهند داد و اجازه کوچکترين اضرار به بيت المال را نخواهند داد و ا

می ها  جواب کسانی که سعی در مرعوب ساختن ما با تهديد کردن در 

در ها  کنند که به خالی کردن ميدان، آنچنان شود که باز سيل مقاله

معامله با ايران زياد هم کم سود »مطبوعات خارجی جاری شود که  

در گوئيم در پيشگاه تاريخ بقول امام، ميزان رأی ملت است.  می 2«نبوده!

 هر حال: 

  ز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشقهرگ

 اـم دوام مـده عالـت در جريـاس  تـثب

با نوع « نا هماهنگی»کنيم که اگر گناه ما  می و بصدای بلند اعالم

 .کنيم می خاراست ما بدين ناهماهنگی افت« قرارداد وثوق الدوله»جديد 

 اللهم اني اخلصت بانقطاعي اليک و اقبلت بكلي اليک.
خداوندا از آنچه جز تو است به تو بريدم و با همه وجود بسوی تو     

 4«پيشی جستم . عليرضا نوبری
 

 ضميمه:

به آقای محمد علی  14/22/2259/ه مورخ 22252نامه شماره  -2

 صفحه( 9رجائی )
                                                           

 2و2، ص 529 ، شماره 62فروردين  12ر.ک به انقالب اسالمی، پنجشنبه  -2
 ص اول و سوم 542، شماره 62خرداد   5 انقالب اسالمی، سه شنبه  -4
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به آفرياالی بهزاد نبوی  12/22/2259 /ه مورخ2222نامه شماره  -1

 صفحه( 5)

يا چگونگی حسابهای ايران در بانک چيس  دادگاه لندن -2 

 صفحه(. 21) "منهاتان در زمان شاه
 

دادگاه لندن يا چگونگی  پيوست سوم نامه آقای نوبری يعنی 

حسابهای ايران در بانک چيس منهاتان در زمان شاه در روزنامه انقالب 

درباره « ديدگاه غرب»، تحت عنوان 62خرداد  2مورخ  552اره اسالمی شم

بانکهای آمريکايی و های  بر گنجينه« بيانيه الجزاير»که ای  ثروت باد آورده

  افزود مطالعه کنيد.« چيس منهاتان »از جمله 

نظر به اينکه بانک مرکزی به موجب قانون اداره کننده ذخاير ارزی و 

مالی کشورو امين دولت و ملت است و از تنظيم کنند سيستم پولی و 

طرف ديگر کارشناس و متخصص ذخاير ارزی، پولی و بانکی و تضمين  

لذا دو  باشد  می کننده قراردادها و معامالت مهم ايران با کشورهای ديگر

و نيز به نمايندگان  نامه رئيس کل بانک مرکزی به آقايان رجائی و نبوی

بيانيه ی »و کارشناس در زمينه به عنوان نظريه متخصص  مجلس،

بطور کامل آوردم تا معلوم شود که بر متخصصين و  را « الجزاير

کارشناسان از پيش معلوم بود که با امضای آن چه بالی عظيم جبران 

ارزی و منابع و ذخاير مالی کشور است و همه های  دارائی ناپذيری متوجه 

به منظور دست نگهداشتن  اين هشدارها، پيشنهاد ها، توصيه و راه حلها

امضای عجوالنه قرار داد و تعمق بيشتر و سنجيدن خطراتی که متوجه  از 

است  گفته شده ها  کشور است و دست آخر بمنزله اتمام حجت که گفتنی

ولی افسوس و صد افسوس سر انجام با حذف رئيس کل بانک مرکزی و 

نمازی،  سپس رئيس جمهور منتخب ملت ايران دارو دسته آقايان 

ای  نوربخش و صادقی تهرانی بانک مرکزی را تحويل گرفتند. در مذاکره

اظهار داشت:  که اينجانب با آقای دکتر صادقی تهرانی در لندن داشتم 

وقتی بانک مرکزی را تحويل گرفتيم، مشاهده شد که الحق واالنصاف 

به  )نقل 2کرده بود اداره ای  آقای نوبری بانک مرکزی را بنحو شايسته

  مضمون(

ی در پايان اين قسمت الزم است که حداقل فهرست سه مطلب مهم

که هر کدام از آن  که ضميمه نامه آقای نوبری به نمايندگان مجلس بود،

بانکداران آمريکايی را  قسمتهايی از چگونگی غارت اموال ايران وسيله 

می دهد و هر سه مطلب، در آن دوران در روزنامه انقالب اسال می نشان

محققين آورده شود تا بهتر معلوم  درج گرديده است برای عالقمندان و 

شود که دولت آقای رجائی با امضای قرارداد الجزاير، چسان به غارتگريها 

برايشان قانونی و ها  ايران وسيله آمريکايی و حيف و ميل اموال ملت 

بانک مرکزی را در بازپس گيری حقوق های  مشروع ساخت و کوشش

  داد. سه مطلب به قرار زير است: روع ايران به هدر مش

دادگاه لندن يا چگونگی حسابهای ايران در بانک چيس » -2 

 2مورخ    552، در روزنامه انقالب اسالمی شماره «منهاتان در زمان شاه

که ای  در باره ثروت باد آورده« ديدگاه غرب»، تحت عنوان 62خرداد 

چيس »جمله  بانکداران آمريکايی و از آن های  بر گنجينه« بيانيه الجزاير»

  افزود آمده است.« منهاتان

 6، شماره 21اين مطلب که از مجله بررسی بين المللی ارزی، سری 

شاه  دهد که روابط مالی بانک چيس منهاتان و  می نقل شده است نشان

ر که د 2221مرداد  18که متعلق به خانواده راکفلر است به بعد از کودتای 

نقش مهمی  2952  آن ديويد راکفلر در برگرداندن شاه به قدرت، در سال 

، بانک چيس منهاتان 2929گردد. در دسامبر  می بر عهده داشت، بر
                                                           

   2221گفتگوی اينجانب با آقای دکتر صادق تهرانی در لندن در سال  -2

دولت ايران مطرح ساخت.  نيويورک بر ضد ای  دعوايی را در دادگاه ناحيه

های  هدف بانک جلوگيری از پی گيری ايران برای باز يافتن سپرده

از طريق دادگاه لندن بود.  2929  شده توسط کارتر در نوامبر  مسدود

کرد که دستور منع رسيدگی به شکايت ايران در دادگاه  می چيس کوشش

دانست که قانون انگلستان حق پا به پا کردن   می لندن را بدست آورد، اما

انگليسی به پذيرش چنين حقی های  را نمی شناسد و تشويق دادگاه

ايران در زمان های  به چگونگی اداره دارائی است. اين مقاله  بسيار دشوار

 و غارت اموال ايرانها  شاه و به بخشی از کاله گذاريهای چيس با دارائی

صدد است که مابقی آنچه را که مانده است نيز قانونأ  پردازد و در  می

  غارت کند. 

م سود معامله با ايران ک»است تحت عنوان ای  مطلب دوم مقاله -1 

اين مقاله به بررسی نتايج مالی حاصل از امضای قرارداد « هم نبود!!

دهد که با امضای قرارداد الجزاير چه شور و  می پردازد و نشان می الجزاير 

بلعيدن ذخاير  دهد و چگونه به  می شعفی به بانکداران آمريکايی دست

  .اند هارزی و ساير اموال ايران پرداخت

هرمن نيکل است که از مجله فورچون، فوريه مقاله فوق نوشته 

فروردين  12، به تاريخ 529  نقل شده و در انقالب اسالمی شماره  2982

  درج گرديده است. 2و 2، ص 2262  

دادگاه لندن و حذف رئيس کل بانک مرکزی »سومين مقاله،  -2 

 2، مورخ 552که در سرمقاله روزنامه انقالب اسالمی شماره « ايران

، ص اول و سوم، درج گرديده است. اين مقاله به تشريح 2262ادخرد 

بانک  چرائی، بر کناری رئيس کل بانک مرکزی و تحت کنترل در آوردن 

در زمانی که رئيس کل بانک مرکزی برای پی گيری دعاوی ايران عليه 

نهايت اثبات  آمريکايی و اثبات استقالل بانک مرکزی که در های  بانک

  پردازد. می است،حقانيت ايران 

عالوه بر آن به توضيح دستور انسداد کارتر و استفاده از قانون 

های  که هر شعبه خارجی بانک »قانون فدرال رزرو  M اضطرار و مقررات

آمريکايی بايد دارائيها و بدهی هايش را از شعبه مادر در خاک آمريکا 

اروپايی  عب ايران در شهای  و بنابر آن مسدود کردن دارائی« جدا کند

در شرايطی که »آمريکايی عملی غير قانونی محسوب است و های  بانک

آمريکايی در جريان  دعاوی بانک مرکزی ايران عليه پنج بانک بزرگ 

قبضه کردن بانک مرکزی به منظور حذف استقالل بانک مرکزی و « بود.

ه بالمانع شدن، اجراء دلخوا تغيير سيستم بانکی و پولی کشور در جهت 

قرارداد الجزاير است و در اين راستا حذف رئيس کل بانک مرکزی تنها 

قرارداد زيانباری، برای دولت استبداد  شاهد عينی چگونگی اجرای چنين 

  نمود. می ضرور

 

  رياست جمهوری و بيانيه الجزاير 

رئيس جمهور در رابطه با  صدر بنیاين بخش را به بر خورد آقای 

 اختصاص ان گيری و امضای قرارداد الجزاير چگونگی حل بحران گروگ

دهم. اما چون نظرات ايشان به هنگام اشغال و به گروگان گرفتن  می

خارجه را جهت حل  کارکنان سفارت آمريکا و زمانی که تصدی وزارت 

بحران گروگان گيری به عهده داشت و حتی بعد از انتخاب ايشان به 

جنايات آمريکا را مورد   رياست جمهوری و تشکيل کميسيون بر رسی

شود فهرست وار به مطالب  می بحث قرارداده ام، در اين بخش سعی

حل بحران و امضای قرارداد  مطروحه از جانب ايشان در مورد چگونگی 

الجزاير پرداخته گردد و کسانی که مايل به پژوهش و تحقيق و اندر يافت 

ا به اسناد ارائه داده هستند، آنها ر اطالعات بيشتر از کم و کيف مسئله 

 دهم.  می شده حواله
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قبل از اينکه به مطلب فوق بپردازم، ذکر اين نکته خالی از فايده 

الجزاير که در مورد آزادی گروگانها به وسيله دولت  نيست: بيانيه دولت 

فاش شد موافقت  بطوری که بعداً جمهوری اسالمی ايران انتشار پيدا کرد،

و « بيانيه»موافقت نامه جداگانه يا به اصطالح سه  شامل سه نامه الجزاير 

آن « بيانيه»ضمايم مختلف آن بوده است که از طرف دولت تنها يک 

پيدا کرد و دو تای ديگر و ضمايم هرگز انتشار پيدا نکرد. نکته مهم  انتشار 

ديگر اينکه متن انگليسی موافقت نامه معتبر شناخته شده و به همين 

آن دو امضاء داشته که از طرف دولت ايران آقای  علت متن انگليسی 

خارجه  بهزاد نبوی و از طرف دولت آمريکا وارن کريستوفر معاون وزير 

. متن فارسی بيانيه منتشره را فقط آقای بهزاد اند هآمريکا آن را امضاء کرد

قراردادهای بين المللی است  های  نبوی امضاء کرده است و اين از شگفتی

آن دارای دو امضاء و نسخه ديگرش فقط يک امضاء دارد و  که يک نسخه

قرارداد برای اغفال ملت ايران منتشر  دارد که متن فارسی  می اين معلوم

  شده است 

انتشار پيدا  2259به هر حال متن بيانيه الجزاير در تاريخ اول بهمن 

اعالم  ای  کرد و متعاقب آن دفتر رياست جمهوری طی صدور اطالعيه

ت که رياست جمهوری در جريان حل مسئله گروگانها و امضای داش

ايشان  موافقتنامه الجزاير قرار نگرفته و دولت متن بيانيه را برای 

  نفرستاده است.

در اين رابطه دفتر رسيدگی به امر گروگانها در نخست وزيری که زير 

  از جمله اعالم کرد:ای  نظر آقای نبوی بود طی اطالعيه

يان پيشرفت کار صورت مذاکرات و اسناد مربوط بطور در جر -1» 

جمهوری،  کامل برای اطالع رهبر انقالب حضرت امام خمينی، رياست 

نخست وزير، رياست و نمايندگان مجلس شورای اسالمی، کميسيونهای 

کشور، وزيران و  ذيربط در مجلس، رياست ديوانعالی کشور، دادستان کل 

  امام ارسال گرديده است.برادران دانشجويان پيرو خط 

با توجه به شتاب مذاکرات در هفته آخر ديماه و تشکيل  -2  

در زمينه مسائل اجرائی بوده است و همچنين  جلسات پی در پی که صرفاً

محدوديت زمانی برای مسئوالن امر تدوين و تنظيم صورت  وجود 

رک طی مذاکرات در هفته فوق به بعد موکول گرديد و در نتيجه اين مدا

مدت برای هيچيک از نامبردگان فوق ارسال نگرديد. اين مدارک هم  اين 

 2 «اکنون در حال آماده شدن است.

سرانجام پس از گذشت بيش از ده سال که امضای قرارداد الجزاير 

گذشت از زبان آقای نبوی نادرستی مطلب فوق در پاسخ به نقدی بر 

رياست جمهوری در جريان  صدر بنیبيانيه الجزاير فاش گرديد که آقای  

حضرت امام  طی چند مالقات با »حل امور و امضای قرارداد نبوده است 

)ره( و در جلسات سران سه قوه )که در آن زمان بدون حضور رئيس 

رجائی، حجت االسالم  جمهور وقت و با شرکت شهدای گرانقدر، بهشتی و 

اينجانب به  والمسلمين آقای هاشمی رفسنجانی، رئيس وقت مجلس و

پيشرفت مذاکرات و مشکالت  گرديد(،  می طور منظم و هماهنگی تشکيل

 1 «شد. الزم دريافت میهای  از ايشان رهنمود احتمالی مطرح و
که در زمان امضای بيانيه الجزائر و آزادی گروگانها  صدر بنیآقای 

کرد که آقای خمينی در جريان مفاد قرارداد نبوده و حزب  می فکر
 ری اسالمی و دولت رجائی مطالب را از ايشان نيز کتمانجمهو 

  ، در اول خرداد، در پاسخ به سئوالی اظهار داشت:اند هکرد می

چند نوبت پرسيدم که چه جور شد که مسئله گروگانها به » 
                                                           

 دفتررسيد گی به ه، اطالعي 456ه ، شمار 5 9 بهمن 1 انقالب اسالمی، پنجشنبه -2

 21، ص امور گروگانها 
   682، ص 2222پائيز  4و 2مجله سياست خارجی، شماره  -1

اينصورت انجام شد؟ گفتند که، مورد به مورد با امام صحبت کرديم و 

 ، همين دو روز پيش من از ايشانموافقت کردند و گفتند بکنيد ايشان 

پرسيدم که اين کار را مورد به مورد به شما گفتند، امام گفتند خير.  ()امام

به اين صورت حل  خوب اگر اينها آشکار در جامعه بيان شده بود، احتماالً 

توانايی بيشتری  و من هم باور ندارم که آقای ريگان از آقای کارتر  شد نمی

 2«داشت.

به  12/1/62که در تاريخ ای  با چنين تصوری در نامه صدر بنیآقای 

امضاء  جناب آقای هاشمی »مجلس نوشت در قسمتی از آن آمده است: 

کنندگان بيانيه الجزاير برای سرپوش گذاردن به تخلفات خانمان بر انداز 

نيز مطلع در  کوشند ديگران و حتی اينجانب و مجلس و امام را  می خود

خود جلوه بدهند، حال آنکه با سئوالی که همين ديروز  جريان اقدامات

داشتم يقين بيشتری  از امام کردم بر آنچه اطمينان  (62ارديبهشت  19)

پيدا کردم که نه امام، نه اينجانب و نه مردم و باحتمال بسيار قوی نه 

و  اند هامضاء کرد مجلس در جريان اقدامات اين آقايان، اسنادی که 

و  اند هامضای آنان متوجه ملت ايران شده است نبودخسارتی که از 

4 «نيستند.
ی ناست که آقای خمي در اين رابطه حق به جناب آقای نبوی  

الزم از های  در جريان پيشرفت مذاکرات )و کم و کيف آن( بود و رهنمود»

بود، هرگز حزب  می غير از اين زيرا اگر  5 .«شد میايشان دريافت 

ی چنين جرأت و جسارتی به خود نمی دادند که جمهوری و آقای بهشت

يک چنين ريسک بزرگی بزنند چون  بدون اطالع آقای خمينی دست به 

دانستند که با يک اشاره وی همه اشان بر کنار و از هستی ساقط  می نيک

  خواهند شد.

تمام نيروی خود را روی حزب جمهوری  صدر بنیاز يک طرف آقای 

چه هست  کرد که هر  می رکز کرده بود و فکرو به ويژه شخص بهشتی متم

و از  کند میزير سر اوست و آقای خمينی بر اثر اطالعات نادرست عمل 

نمی گويد و به آنها  روی ناچاری و يا در انتظار آماده شدن فرصت چيزی 

دهد و از طرف ديگر آقای خمينی شخصی بسيار تودار و کسی  می فرصت

قلبی خود را سالها و مدتها در  ود مکنونات بود که با کمال راحتی قادر ب

را نصب « التّقيۀُ دينی و دين آبائی»سينه نگه دارد و به اصطالح حوزوی 

وجود ديدن بعضی عالئم و نشانه ها،  العين قرار دهد تا طرف مقابل با 

هرگز به وی شک نکند تا زمان مناسب برای عمل نهايی فرا برسد که وی 

خود را مطيع و يا از هستی ساقط کند و چون آقای  بتواند به راحتی طرف 

کرد که آقای خمينی عليه اش عمل نخواهد کرد و  می فکر صدر بنی

را به همراه دارد، تا فرصت باقی و همه چيز از دست  ای  پشتيبانی توده

ديگر نمی انديشيد. به اصل مطلب قرار داد های  نرفته بود، به راه حل

  بر گرديم. رئيس جمهور  الجزاير و 

حزب جمهوری اسالمی و آقای  به علت اينکه بر دولت رجائی،

رئيس جمهور زير بار چنين  صدر بنیخمينی محرز شده بود که آقای 

قرارداد خفت باری نرفته و آن را امضاء نخواهد کرد و در صورت اطالع تا  

جريان پيشرفت  قدرت دارد به افشای آن همت خواهد گماشت، وی را در 

اکرات و چگونگی امضای آن قرار نداده بودند و چون طبق قانون مذ

بين های  موافقت نامه اساسی عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و 

المللی دولت ايران با ساير دولت ها، بايستی به تصويب مجلس و سپس به 

ن و ظاهرأ برای فرار از آ 6برسد، امضای رئيس جمهور يا نماينده قانونی وی 

ای  در کار نيست و بيانيهای  حل مشکل چنان عنوان کردند که موافقتنامه
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کرده و دولت ايران و آمريکا آن را امضاء  است که دولت الجزاير صادر 

و نسخه فارسی آن که حتی به رسميت شناخته نشده بود، برای  اند هکرد

نام نهادند « بيانيه دولت الجزاير»کرده بود و آن را  خوراک داخلی تنظيم 

در صورتی که به تصريح متن انگليسی و به تصديق محتوای آن، 

المللی بين دولت ايران و دولت آمريکا بوده است. و  بين ای  موافقتنامه

با چنين وسعتی عظيم از تعهدات ، ای  چنين قرارداد و يا موافقتنامه اصوالً

  تعهدات بين المللی دومی نداشته است. در تاريخ 
ساعت قبل از امضای قرارداد از طريق رئيس کل  14 صدر یبنآقای 

فورأ طی  شود و  می بانک مرکزی از محتوای موافقتنامه خفت بار با خبر
ولی اين  2خواهد که مانع امضای آن شود می به آقای خمينی از ویای  نامه

نامه و نه از محتوای آن  نامه چيزی را تغيير نمی دهد در آن دوران نه از 
  مطلع نشد.کسی 

برای اولين بار در تاريخ  صدر بنیبعد از امضای قرارداد الجزاير آقای 

حل بحران  با روزنامه انقالب اسالمی در مورد ای  در مصاحبه 59بهمن  22

مسئله گروگانها يک مسئله تاريخی است، مسئله »گفت : ها  گروگان

ن بشود از کرد کوچکی نيست و طوری هم نيست که با تکذيب و يا تأييد 

سر مسئله گذشت اين است که من آنچه را در اين مورد واقع شده از ابتدا 

وی در  1«بيان خواهم کرد. تا انتها در موقع مناسبی  بصورت يک تاريخچه 

همين مصاحبه در رابطه با آتش بس و سخنان صدام حسين و دوروغ 

آتش  که به من مربوط است تا آنجا »هايش در کنفرانس اسالمی گفت: 

رانيم بعد که بيرون  می بس را نمی پذيرم با قاطعيت دشمن را بيرون

با توجه به وضعيتی که داريم  رويم دنبال راه حل سياسی. ما  می رانديم

را از دست نخواهيم داد که بعد ناچار بشويم مانند قضيه ها  فرصت

ينجا هم گروگانها سر ما آوردند، ا گروگانها همان باليی را که در رابطه با 

 2«بياورند.

بهمن انتشار 24رئيس جمهور در کارنامه اول بهمن که در روزنامه 

داشت:  پيدا کرد، باز در مورد آزادی گروگانها و موافقتنامه الجزاير اعالم 

و باالخره امشب بعد از شورای نظامی به اتاق من آمدند و گفتند وزير »

يادداشتهای تبادل  مشاور گفته است که من هرگز صورت مذاکرات و 

و اين صحيح است، اما مطلب اينجا ام  ميان ايران و آمريکا را نخواسته

جمهوری هيچ اظهاری  نيست، مطلب اينجاست که نبايد گفت رئيس 

 بنظرشای  نکرده است و اگر مطلبی داشت و مسئله« اثباتاً»و يا « نفيا»

ده بود من يادداشتهايی هم که آمريکا دا گفت. چون اين  می رسيد می

نخواسته بودم بلکه برای من فرستاده بودند. اما اينکه عجله موجب شده 

جمهور ندهند، موجب زير پا گذاشتن قانون  است هيچ اطالعی به رئيس 

بهمن برای دفتر  19اساسی نيز شده است. تصويبنامه هم که به تاريخ 

آقای  اند، در واقع همان روزی رسيده است که رياست جمهوری فرستاده 

وزير مشاور اسناد را امضاء کرده است. يعنی قبل از آنکه رئيس جمهوری 

انطباق همان تصويبنامه ارسالی با قانون را ببيند و مورد  فرصت کند 

در صورت وجود خالف آن را اظهار کند. اما  مالحظه قرار بدهد تا احياناً

توان مسئله گروگانها و نحوه حل اين مسئله امری نيست که ب خود 

و هوی پوشاند. بهترين کار اين است که از طريق های  واقعيت آن را با

توان گفت  می های آزاد اين مسئله برای مردم روشن بشود. آنچه بحث 

حل  امروز کاری را از موضع قدرت »وقتی ام  همانطوری که به دفعات گفته

مه نکرد، ناگزير از موضع ضعف حل خواهد کرد. و چنان خواهد شد که ه

در گذشته  چيز در دست ميل و خواست و هوس ابر قدرتی است که نه 
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  4 «بوده، نه در حال و نه در آينده خواهد بود.ای  پايبند قانون و قاعده

و  5که حسب نامه ايشان به آقای هاشمی رفسنجانی صدر بنیآقای 

 ، چون2262  حتی تا تاريخ اول خرداد  6مصاحبه با روزنامه انقالب اسالمی،

 اين کار:»از آقای خمينی در مورد امضای بيانيه استفسار کرده و پرسيده 

خوب اگراينها  خير،»گفته: و وی پاسخ  2«را مورد به مورد به شما گفتند

و من  شد نمیبه اين صورت حل  آشکار در جامعه بيان شده بود، احتماالً

يی بيشتری رتر توانايی تواناکا هم باور ندارم که آقای ريگان از آقای 

مطمئن از اينکه آقای خمينی حقيقت را به وی گفته است لذا در  8،«دارد

قرار داد آقای خمينی هم در جريان کامل  مورد آزادی گروگانها و امضای 

امر نبوده و حزب جمهوری و دولت ايشان را نيز دور زده و در مقابل امر 

با امضای قرارداد  . حال وقتی روشن شود کهاند هداد قرار ای  انجام شده

آزادی، استقالل و حاکميت ملی مخدوش شده و اين امر به سادگی برای 

خمينی قابل اثبات است و باز مطمئن از اينکه آقای خمينی  جامعه و آقای 

و در خط آزادی و استقالل مملکت است بنابر اين پس از روشن شدن 

ن بيانيه حاکميت ملی، خود به برکناری امضاء کنندگا مخدوش شدن 

ت مسئله را در هر فرصت مناسبی الجزاير اشاره خواهد کرد. به اين عل

  کرد.   می گيریپي

عليه امضاء کنندگان بيانيه  22/2/2262و  29/22/2259وی در تاريخ 

مختلفی اعالم  الجزاير آقايان بهزاد نبوی و رجائی به داليل ارتکاب جرائم 

رئيس کل های  ارک مختلف و نامهجرم کرد و آن را همراه با اسناد و مد

به جريان انداختن آن  بانک مرکزی به دو نفر ذکر شده برای پی گيری و 

به دادسرای عمومی تهران ارسال کرد. اما چون اين اعالم جرم به واقعه 

ای آقای خمينی برای رفع  چهارده اسفند و متعاقب آن اعالميه ده ماده 

ر خورد کرد وی رو نوشت تمامی آن بحران و هيئت سه نفره حل اختالف ب

  خود به هيئت سه نفره ارسال کرد. را از طريق آقای اشراقی نماينده 

با روزنامه ای  در مصاحبه 62فروردين 12رئيس جمهور در تاريخ 

را در  انقالب در رابطه با اعالم جرم فوق که آيا مايل هستيد که اعالم جرم 

چون ما نمی » ود؟ اظهار داشت:اختيار مطبوعات قرار دهيد تا چاپ ش

قانونی داشته  خواهيم که امور روال  می خواهيم جو را متشنج بکنيم بلکه

باشد و مورد رسيدگی قرار بگيرد، لذا وقتی ديديم که رسيدگی شد، که 

 در اختيارعموم قرار شود و  می خوب، از طريق همان رسيدگی متن منتشر

  9«کنيم. می ما خودمان منتشر اچارو اگر رسيدگی نشد، آن وقت ن گيرد می

 

 مجلسرئيس به  صدر بنینامه 

، مجلس را در جريان اعالم جرم 22/2/62که در تاريخ  صدر بنیآقای 

در تاريخ  به مجلس که ای  خود عليه رجائی و نبوی قرار داده بود و در نامه

 در روزنامه انقالب اسالمی انتشار پيدا کرد، مفاد اعالم 62ارديبهشت 8

از آن به قرار زير  جرم را برای مجلس تشريح کرده است که قسمت هايی 

  است:

 22/2/62رياست مجلس شورای اسالمی. بطوری که طی نامه مورخ » 

اطالع داده  قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی  242در اجرای اصل 
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شد يکی از جرائم اعالم شده عليه آقايان محمد علی رجائی نخست وزير 

حل و فصل اختالفات  هزاد نبوی وزير مشاور تخلف از قانون راجع به و ب

مالی جمهوری اسالمی ايران با دولت آمريکا، برداشت و اختالس از وجوه 

آمريکايی طاغوتيان فراری، شرکتها  دولت ايران به نفع اتباع و مؤسسات 

و مؤسسات ورشکسته ايرانی است بدين توضيح که قانون مزبور منحصرأ 

دولتين ايران و آمريکا بوده، ولی متهمان آنرا به  جع به اختالفات مالی را

... دولت ايران تعهد سپرده است  اند هادعاهای اتباع دولتين نيز تسری داد

موجودی حساب تضمينی مذکور از مبالغ پانصد مليون دالر  که هيچ گاه 

ام احکام کمتر نشود ... تا وقتی که رئيس هيئت داوری اعالم کند که تم

اجراء شده است ... معلوم نيست سرانجام پرداخت مبالغ مورد  داوری 

ادعاهای دولت آمريکا و اتباع و مؤسسات آمريکايی به چند ميليارد دالر 

خواهد شد. اين مبلغ غير از وامهای مؤسسات ملی شده، يا تضمين  بالغ 

ميليارد    5 /2شده از طرف بانکهای دولتی است که ضمن باز پرداخت مبلغ 

دالر وامهای ايران محسوب و پرداخت شده است. البته دولت آمريکا برای 

ايرانی تضمينی نسپرده  پرداخت مطالبات مورد ادعای دولت ايران يا اتباع 

و فقط يک طرف قرارداد يعنی دولت ايران است که بدون رعايت حيثيت 

بر خالف صريح  سپرده است ... و اعتبار بين المللی خود چنين تضمينی 

که دولت را موظف به استرداد ثروتهای ناشی از »قانون اساسی  49اصل

استفاده از مقاطعه کاريها و معامالت دولتی  غصب، رشوه، اختالس و سوء 

پرداخت قروض امثال شمس پهلوی، حبيب ثابت را بعهده « و غيره نموده

مصوب مجلس تخلف از قانون اساسی و قوانين  گرفته است ... در مقام 

چنان شتاب  (منجمله شرايط چهارگانه آزادی گروگانها)شورای اسالمی 

که گويی ملت ايران گروگان  اند هبيحساب امتياز داد زده عمل کرده و 

مسدود ايران های  آمريکائيان بوده است ... متجاوز از يک سوم از دارائی

و فقط در مقابل  آمريکا در موافقتنامه مذکور ناديده گرفته شده موجود در 

وعده آزاد کردن آنها در آينده موافقتنامه به امضاء رسيده ... برای استتار 

 (ناميده شده Agreement که در متن انگليسی )جرم بدوأ موافقتنامه را  

مجلس و  بيانيه دولت الجزاير ناميدند تا به زعم خود احتياجی به تصويب 

تيکه بيانيه عبارت از تعهدات امضاء رئيس جمهور نداشته باشد در صور

نمايندگان آنها رسيده  باشد که به امضاء  می متقابل دولتين ايران و آمريکا

است. بعد از اعالم جرم و شروع به تعقيب جزائی اينک جهت تحصيل 

که چهار ماه قبل منعقد شده  مجوز قانونی برای موافقتنامه خالف قانونی 

اجع به حل و فصل اختالفات به مجلس اليحه الحاق يک تبصره به قانون ر

اعتراف به ارتکاب جرم  صريحاً  و در مقدمه توجيهی اليحه »تقديم 

. متأسفانه بجای استيضاح و تعقيب قانونی متهمين در صدد به اند هکرد

)که وسيله فرار مجرمين از تعقيب و   ای  تصويب رسانيدن چنين اليحه

م ستمديده ايران اين است که هستند، انتظار قاطبه مرد (مجازات است

اليحه که متضمن تضييع ميلياردها دالر از  مجلس شورا بجای تصويب آن 

بيت المال به نفع اجانب و طاغوتيان فراری است مصر در تعقيب مجرمين 

  قانون اساسی باشد. 49و اجرای اصل  و متخلفين از قوانين 

لت ايران و برگ نقدی بر موافقتنامه ميان دو 12پيوست فتوکپی 

آمريکا که بوسيله کارشناسان امور مالی و بانکی تهيه شده جهت 

  2  «شود. می نمايندگان مجلس شورای اسالمی ارسال استحضار 

نقدی بر موافقتنامه ميان دولت ايران و آمريکا که در فوق ذکر شد، 

منتشر  انقالب اسالمی  62ارديبهشت  22، مورخ 512 و  516 در شماره 

  بعد از ذکر چند نکته ازآن، فهرستی از محتوای آن خواهد آمد: شده که

همگام با  2928و  2922بانک چيس منهاتان آمريکا در سالهای »...  
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خالف  سنديکاهايی از بانکهای مختلف اقدام به پرداخت وامهايی نمود که 

قانون اساسی ايران هرگونه   15 قانون اساسی وقت ايران بود. طبق ماده 

می رسيد.  که دولت ايران دريافت مينمود بايد به تصويب مجلس  وامی

موضوع اين سه وام به ارزش متجاوز از يک ميليارد دالر از بحث 

ايران محسوب  های  انگيزترين موضوعات در دوران مسدود بودن دارائی

می شد. در اين مورد حتی نظر مشاور حقوقی بانک چيس منهاتان در 

 مورد بحث سوخت وامهای  يز اين بود که احتماالًتهران در آن دوران ن

 کرد که دولتی که خود را حافظ منافع ايران می شوند ... چه کسی باور می

از ذخاير ارزی کشور را به  داند با يک امضاء بيش از يک ميليارد  می

جهانخواران بازار سرمايه بسپارد و در جواب ملت متعجب ايران اظهار 

نفع ما بوده و الزم نيست برای بر  داد از هر جهت به نمايد که اين قرار

انداخته شود ... جالبترين نکته ايکه « چرتکه»شمردن منافع حاصل از آن 

قراردارد مصونيتی است که برای بانکها به دليل از  در اين بخش از بيانيه 

شود. در بيانيه  می ميان بردن ريسک قضاوت در مورد بدهيهای آن حاصل

متعلقه مربوط به های  بهره« تمامی»و « اصل»قيد شده است که   صريحاً 

کليه بدهيهای دولت، سازمانهای دولتی وابسته به دولت يا کنترل شده و 

تحت نظارت دولت به سيستم بانکی آمريکا که در گذشته پرداخت  يا 

نشده بايد باز پرداخت گردد. در چنين شرايطی بانکهای آمريکايی ادعا 

حيرت انگيزی را برای وصول به مقامات ايرانی ارائه داده که در های مالی  

سوء استفاده از  شرايط عادی پرداخت بابت بسياری از آنها غير عاقالنه و 

  شود. می بيت المال محسوب

شود تا معلوم گردد که چگونه  می از اين اقالم اشارهای  در زير به پاره

گرديده  اين بيانيه اصولی  ادعاهای غير اصولی بانکهای آمريکايی در

 « است.

همچنانکه ذکر شد در اينجا فقط رئوس محتوای مطالب خواهد آمد 

و کسانی که مايل به تحقيق و اطالع کامل از آنها هستند به اصل سند 

  مراجعه کنند: 

  پرداخت بدهيهای سرمايه داران و وابستگان رژيم گذشته  -2» 

  اند هصورت نادرستی بيان شد ايران بههای  مواردی که بدهی -1 

آمريکايی در بانکهای ملی های  طلب پرداخت ارزش سهام بانک -2 

  و مؤسسات ملی شده ايران و اوراق بهادار مشابه

  ادعاهای بی مورد -4 

  طلب دريافت مطالبات سوخت شده - 5 

  .اند همطالباتی که به غلط به بخش دولتی ارتباط داده شد -6 

  زياد و بهره مرکب های بهره -2 

  «ادعاهای متفرقه -8 

 
 به نمايندگان مجلس صدر بنینامه 

خطاب به نمايندگان مجلس ای  رئيس جمهور طی نامه صدر بنیآقای 

مجلس  شورای اسالمی توجه نمايندگان را به متونی درباره مقايسه مصوبه 

ناد مربوطه الجزاير و ساير اسهای  در مورد شرايط آزادی گروگانها با بيانيه

انتصاب رئيس کل جلب  و همچنين وظايف برخی بانکهای مرکزی و نحوه 

  نموده است. متن نامه به قرار زير است:

با توجه به مسئوليت ، ايندگان محترم مجلس شورای اسالمینم» 

هايی که به موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران بعهده اينجانب و 

شما را به دو متن پيوست  دانم توجه  یم شما گذارده شده است، الزم

  جلب نمايم:

گزارش مقايسه مصوبه مجلس شورای اسالمی در مورد شرايط  -2 

دولت   2982ژانويه  29مورخ های  آزادی گروگانهای آمريکايی با بيانيه
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جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير و ساير اسناد مربوطه نظر به اينکه 

اسالمی و  مام و مجلس محترم شورای هيچيک از شروط چهار گانه ا

مذکور های  بخصوص مواد مشروح مصوبه مجلس در جريان امضای بيانيه

خود موافقتنامه الجزاير و  وآزادی گروگانها رعايت نشده، و نظر به اينکه 

جريان امضای آن با اصول چندی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 

هر کس، اطالع شما نمايندگان محترم  ز در تناقض آشکار قراردارند، قبل ا

و تخلفات و جرمهای مشهوده ضروری ها  نسبت به تناقضات و مغايرت

  است.

با توجه . وظايف برخی بانکهای مرکزی و نحوه انتصاب رئيس کل -1 

حذف فرمان »به اينکه اليحه ايکه اخيرأ تحت عنوان ظاهر فريب 

پولی و  شده است، در قانون آن به مجلس تقديم های  و تبصره« همايونی

بانکی کشور و ملحقات آن که قانون ناظر و تنظيم کننده ی بنيادی روابط 

مخالف با مصالح  پولی و بانکی کشور است، تغييری اساسی در جهت 

 دهد، و نتيجه تبعی آن حذف رئيس کل بانک مرکزی ايران می کشور

ن و هدايت سيستم ايرا باشد و با توجه به اهميتی که بانک مرکزی  می

پولی و بانکی و اعتباری در کل اقتصاد کشود دارد و هر نوع اقدام بدون 

تواند در شرايط حساس و به غايت   می بررسی و مطالعه کافی در مورد آن

حياتی های  خطير کنونی، زندگانی اقتصادی و بدنبال آن بقيه جنبه

ما از مفاد آن مواد فلج سازد، اطالع ش جمهوری اسالمی ايران را متوقف و 

 2 .«صدر بنیمطروحه، حائز اهميت فراوان است. رئيس جمهور ابو الحسن 

در گزارش مقايسه مصوبه مجلس در مورد آزادی گروگانهای 

آمريکايی با بيانيه الجزاير و ساير اسناد مربوطه، رئيس جمهور به 

نيه که بند به بند با بيا مجلس، چهارماده مصوبه مجلس را نمايندگان 

الجزاير مقايسه شده و با ارائه ی داليل مشخص و متقن، نشان داد شده 

امضای بيانيه الجزاير چهار ماده مصوبه مجلس رعايت  است که چگونه با 

با چندين اصول قانون اساسی در تناقض آشکار قرار دارد اين  نشده و

شت ارديبه 16روزنامه انقالب اسالمی مورخ 22و  2های  صفحه گزارش در 

بطور کامل درج شده است و برای مطالعه قسمت دوم  542 ، شماره 62

پيوست نامه رياست جمهوری به نمايندگان مجلس که مربوط به وظايف  

نيز در همان  مرکزی و نحوه انتصاب رئيس کل آن است های  برخی از بانک

آمده است. برای اطاله کالم از درج آنها در  22 و 22و  5 شماره فوق ص 

به مطالعه و  ينجا خود داری شد و خوانندگان عالقمندانی را که مايل ا

  .دهم می تحقيق بيشتر هستند به آنجا حواله

 
  در خواست نوار جلسه غير علنی 

بدنبال جلسه رسمی غير علنی مجلس شورای اسالمی که به 

درخواست بهزاد نبوی وزير مشاور و سخنگوی دولت سه شنبه گذشته 

تشکيل شد و طی آن مجلس به استماع و بررسی گزارش وی ( 11/1/62)  

جمهوری  در مورد مسئله گروگانها، قرارداد الجزاير و اعالم جرم رئيس 

رئيس جمهور طی  صدر بنیپيرامون تخلفات مربوطه به آن پرداخت، آقای 

اين جلسه مجلس شد.  های  به رئيس مجلس خواستار دريافت نوارای  نامه

  زير است: متن نامه به شرح

با توجه به اينکه در جلسه غير ، رياست مجلس شورای اسالمی» 

ارديبهشت ماه جاری موضوع گزارش وزير مشاور  11علنی روز سه شنبه 

گروگانها، قرار داد الجزاير و نتايج حاصله از آن و  در امور اجرائی مسئله 

نظر به  اعالم جرم اين جانب پيرامون تخلفات مربوط به آن بوده است، و

براندازی که اين تخلفات برای جمهوری اسالمی ايران در بر  اثرات خانمان 
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ای  داشته است، با توجه به اينکه در دستور کار مجلس رسيدگی به اليحه

قرار دارد که تأثيرات اساسی در « حذف فرمان همايونی»تحت عنوان  

عمأل به  و حدود اختيارات رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه دارد 

عنوان پاسخی برای اعالم جرم اينجانب و به منظور جلو گيری از روشن 

شده است، و  شدن حقيقت در باره قرارداد الجزاير به مجلس پيشنهاد 

اخذ تصويب مجلس در مورد آن نمی تواند فارغ از توضيحات جلسه غير 

و توجه به وظايف  علنی پيرامون نحوه حل مسئله گروگانها باشد با 

قانون اساسی  211و212و222و 58  مسئوليت هايی که به موجب اصول 

شده است ، دستور دهيد  جمهوری اسالمی ايران بعهده اينجانب گذارده 

نوارهای مذاکرات جلسه مذکور مجلس، قبل از رسيدگی به اليحه مزبور و 

ارسال گردد تا در صورت ضرورت با  در اولين فرصت برای اينجانب 

ز اصل هفتاد، قانون اساسی در مجلس حضور يافته مطالب الزم استفاده ا

 1.«صدر بنیبرسانم. رئيس جمهور ابو الحسن  را به اطالع نمايندگان 

سرانجام رئيس مجلس در پاسخ به درخواست رئيس جمهور مبنی 

به رئيس جمهور ای  بر دريافت نوار جلسه غير علنی مجلس طی نامه

سری مجلس و حتی در اختيار مقامی و  گفت: برای خارج کردن اسناد 

بدين  فردی خارج از مجلس قراردادن آنها مجوزی بدست نيامد. متن نامه 

  شرح است:

در پاسخ نامه ، ، رئيس جمهورصدر بنیجناب سيد ابو الحسن » 

دارم عالقمندم که بتوانم به  می اعالم 14/1/62مورخ  1222شماره 

مذاکرات جلسه سری مورخ  رهای خواست جنابعالی در خصوص تحويل نوا

مجلس شورای اسالمی جواب مثبت دهم ولی پس از بررسی و  11/1/62

سری مجلس و حتی در اختيار مقامی و  مشورت برای خارج کردن اسناد 

فردی خارج از مجلس قرار دادن آنها مجوزی بدست نيامد. اگر جنابعالی 

وانين عادی در نظر مجوزی از قانون اساسی يا ق برای اين خواست خود 

  داريد مشخص نماييد تا استفاده و اقدام شود. 

در خاتمه از آنجا که مدتی پيش اسرار يکی از جلسات سری مجلس 

توسط جنابعالی در روزنامه انقالب اسالمی منتشر شد و منجر به اعالم 

جرم جمعی از نمايندگان عليه شما در روزنامه انقالب اسالمی گرديد  

شورای  از اين موضوع در خاطر بسياری از نمايندگان مجلس سابقه بدی 

رئيس  .اسالمی وجود دارد که اميد است در زدودن آن اقدام بفرماييد

 2 «مجلس شورای اسالمی اکبر هاشمی رفسنجانی.

به وی ای  در پاسخ به نامه آقای رفسنجانی در نامه صدر بنیآقای 

اد ملت ايران بايد بدانند اعالم داشت: نه تنها اينجانب بلکه همه آح

  . متن نامه چنين است: اند همسئولين چه بر سر اموال و استقالل آنها آورد 
، جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس شورای اسالمی» 

اينجانب دائر  14/1/62خود در پاسخ به نامه مورخ  16/1/62در نامه مورخ 
مجلس  ارديبهشت  11ی بر ارسال نوارهای مذاکرات جلسه غير علن

پس از بررسی و مشورت برای خارج کردن اسناد سری    :مرقوم داشته ايد
مجلس و حتی در اختيار مقامی و فردی خارج از مجلس قرار دادن آنها 

اگر برای اين خواسته خود مجوزی ای  ايد و خواسته مجوزی بدست نياورده 
تا استفاده و  مشخص کنم از قانون اساسی و يا قوانين عادی در نظر دارم 

  اقدام کنيد. 
ابتدا بايد از شما سئوال کنم امری چنين بديهی و حقی چنين مسلم 
چه احتياج به بررسی و مشورت داشته است تا مشاورين شما در مورد آن 

بدست نياورند. اصل شصت و نهم قانون « مجوزی»به خود زحمت دهند و  
می دانيد که  رد و شما نيز نيک اساسی جمهوری اسالمی ايران صراحت دا
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جز در شرايط اضطراری و در صورتی که رعايت امنيت کشور ايجاب »
نيست. به اين ترتيب  جلسه غير علنی قابل درخواست و تشکيل « کند
علنی از جانب مقامات م است که درخواست تشکيل جلسه غيرمسل

ء و يا ده نفر يکی از وزرا نامبرده در اصل شصت و نهم يعنی، نخست وزير، 
تواند مستند به شرايط اضطرار و رعايت  می از نمايندگان تنها و تنها
  امنيت کشور باشد ال غير.

ممکن است بفرمائيد بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود چه 

توان آنها را از رئيس  می موارد اضطرار و رعايت امنيت کشور است که

و تنظيم کننده روابط قوای جمهور، يعنی مسئول اجرای قانون اساسی  

 مربوط سه گانه و رياست قوه مجريه جز در اموری که مستقيمأ به رهبری 

  ( مخفی نگه داشت.222اصل)شود  می

چگونه ممکن است از کسی که به موجب اصل يکصد و بيست و يکم 

خدمت  قانون اساسی سوگند ياد نموده و متعهد شده است خود را  وقف 

کشور ترويج دين و اخالق، پشتيبانی از حق و گسترش به مردم و اعتالی 

سياسی و اقتصادی و  و استقالل ها  درحراست از مرز»و « و عدالت سازد

آيا امنيت جز اين امور است؟( از هيچ اقدامی دريغ نورزد )فرهنگی کشور 

به وی سپرده است با استعانت  و قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس 

روی از پيامبر اسالم و ائمه اطهار عليه السالم همچون از خداوند و پي

آن را به منتخب ملت پس از خود  امينی پارسا و فداکار نگاهدار باشد و 

بسپارد اموری مربوط به امنيت کشور را آن هم در شرايط اضطراری 

که با وجود اين بتواند پاسخگوی  مخفی نگاه داشت و انتظار داشت 

قانون اساسی باشد.  211ملت به موجب اصل  مسئوليت خود در برابر

ممکن است بفرمائيد بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود در شرايط  

مخفی نگاه  کنونی جنگ و تجاوز خارجی چه اضطرار و چه رعايت امنيتی، 

نمايد. آقای  می داشتن مذاکرات جلسه مجلس را از فرمانده کل قوا تجويز

قوه مجريه  جمهور بعنوان رئيس  دانيد رئيس می هاشمی شما نيک

بموجب اصل يکصد و بيست و هفتم هر گاه الزم بداند رياست جلسه 

قانون اساسی   216هيئت وزيران را بعهده خواهد گرفت و بموجب اصل 

هيئت دولت بايد باطالع او برسد تا در صورتی که های  کليه تصويب نامه

الزم را در مورد آن به  ذکر مغاير با قانون اساسی و قوانين عادی باشند ت

ايشان بدهند. و وزراء و نخست وزير بعنوان اعضای قوه مجريه مرئوس 

نيز به درخواست وزير مشاور در  باشند و جلسه غير علنی مجلس  می وی

امور اجرائی تشکيل شده است. ممکن است بفرمائيد بررسی و مشورت 

زاء قوه مجريه جزو اسرار می توانند برای اج کنند تا معلوم شود چه اموری 

  نباشند و برای رئيس قوه مجريه سر بشمار رود. 

ارديبهشت مسئله گروگانها  11اما بنا به اظهار شما در جلسه علنی 

توسط  انداز الجزاير يد که با امضای بيانيه خانمان بردان می بوده است شما

ت برده شده دالر از ثروت اين مردم محروم به غارها  وزير مشاور ميليارد

نقض قرار گرفته  است و استقالل و حاکميت کشور شديدأ مورد تهديد و 

است و نخست وزير و وزير مشاور با نقض صريح و آشکار قانون اساسی و 

و اينجانب برای آقايان  اند هشد مصوبه مجلس مرتکب تخلفات زيان باری 

علنی مربوط اظهارات وزير مشاور در جلسه غير ام. اگر اعالم جرم نموده

اينجانب بوده است و خواسته اقدامات غير  به اين تخلفات و اعالم جرم 

قانونی خود را توجيه کند، نه تنها اينجانب بلکه همه آحاد ملت ايران بايد 

و حق ندارند در  اند هسر اموال و استقالل آنها آورد بدانند مسئولين چه بر 

ت، دور از چشم و قضاوت جلسه در بسته نسبت به مسائلی با اين اهمي

آنها در های  بگويند حق مردم است که بدانند چگونه سرمايه مردم سخن 

و مسئولين اين امر چه کسانی هستند و  اند هاختيار بيگانگان قرار گرفت

  عمل خود چه توجيهی دارند.  برای 

ارديبهشت مجلس با رعايت قانون اساسی  11جلسه  و اما اگر واقعاً

مشاور  ه درخواست وزير ط اضطرار و رعايت امنيت کشور ببنا بر شراي

نگيزه اختفاء حقايق از مردم و علنی تشکيل شده است ابصورت غير

برای لوث نمودن  سازی و تحريک عليه رئيس جمهوری و زمينه سازی جو

مسئوليت اين آقايان در نحوه حل مسئله گروگانها وجود نداشته است 

مذاکرات جلسه را برای  عدم ارسال نوار  ای هيچ دليلی و هيچ مالحظه

. و اگر خالف اين است و انگيزه همان مطلبی بوده کند میاينجانب توجيه ن

اساسی، نه مصلحت کشور اجازه  است که به آن اشاره کردم نه قانون 

دهد که اينجانب و مردم تن به اختفاء اين مطالب بدهند و در برابر آن  نمی

  ساکت بنشينند.

که  کند میاشمی حداقل اخالق اسالمی و عدالت حکم آقای ه

از خود آن ام  اينجانب نيز که مورد بيانات و اتهامات وزير مشاور بوده

و اتهامات مطلع شوم و بتوانم پاسخ الزم و مکفی در مورد آنها در  بيانات 

  اختيار نمايندگان بگذارم.

سرپوش جناب آقای هاشمی امضا کنندگان بيانيه الجزاير برای 

کوشند ديگران و حتی  می گذاردن به تخلفات خانمان برانداز خود

مجلس و امام را نيز مطلع در جريان اقدامات خود جلوه بدهند،  اينجانب و 

. ن( از امام کردم بر آنچه  16/1/62حال آنکه با سئوالی که همين ديروز )

جانب و نه که اطمينان داشتم يقين بيشتر پيدا کردم که نه امام نه اين 

مردم و باحتمال بسيار قوی نه مجلس در جريان اقدامات اين آقايان، 

و خساراتی که از امضاء آنان متوجه ملت ايران  اند هاسنادی که امضاء کرد 

کشور ايجاب  و نيستند. دفاع از اين انقالب و اسالم و  اند هشده است نبود

ی که اين آقايان روشن شوند  و همگان به آتشها  که مسئوليت کند می

است به سزای  نسوزند و هر کس که خاطی و متخلف بوده  اند هافروخت

عمل خود برسد. و دامن کسانی که در اين مسئله بی اطالع بوده در 

و مردم در باره  نسبت به قضاوتی که تاريخ  اند هاجرای آن شرکتی نداشت

در خاتمه در   امضاء کنندگان قرارداد الجزاير خواهند کرد مبری بمانند.

توسط اينجانب در روزنامه  يکی از جلسات مجلس « اسرار»مورد انتشار 

  انقالب اسالمی که اشاره کرده ايد الزم است ياد آوری کنم:

در جلسه خصوصی ای  واقعيت قضيه از اين قرار بود که نماينده

خالف واقع و دروغ به اينجانب و فرمانده هان نظامی های  مجلس نسبت

از ای  بود و نماينده ديگری بنا بر وظايف نمايندگی خود طی نامه داده 

من نيز  اينجانب خواسته بود اذهان را در مورد اين افترائات روشن کنم. و 

فرماييد که جعل  می و جعل و دروغ پاسخ گفتم، قبولها  به اين اتهام زدن

د و وظيفه کشوری باشن و دروغ و تهمت و افتراء نمی توانند در زمره اسرار 

اسالمی هر کس است که در مقام رفع آثار سوء آن بر آيد و نماينده 

بود و نه مطالب مجلس  به سری بودن جلسه کرده ای  محترم نه اشاره

خصوصی غير قابل انتشار است. با اين همه توضيحات اميدوارم که بر شما 

و و هم از جهت مصلحت کشور  روشن شده باشد که هم از لحاظ قانونی 

باشد  می انقالب بصورت غير قابل ترديدی قطعی است که حق اين جانب

مطلع شوم و به همين لحاظ نيز ارسال آنها را  که از نوار مذاکرات مذکور 

که اميدوارم شما در برابر حق و قانون ايستادگی نکنيد و در ام  خواسته

 نسابو الح -اختيار بگذاريد. رئيس جمهوری اسرع وقت آنها را در 

 2 «12/1/2262 صدر بنی

 

 در جريان قراردادن نمايندگان مجلس

در پی اعالم جرمی که رئيس جمهور، عليه محمد علی رجائی 
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نخست وزير و بهزاد نبوی وزير مشاور در امور اجرائی بخاطر اختالس از 

اموال ملت و نقض اصول قانون اساسی که در اثر امضای قرار داد الجزاير  

نفی »چگونگی  برای نشان دادن و در جريان گذاشتن و  اند همرتکب شد

، بابت موافقت نامه الجزاير « پرداخت به غير آمريکائيان»و  «حاکميت ملی

که ای  طی نامه 22/1/62  در تاريخ  صدر بنیبه نمايندگان مجلس آقای 

نفی »بعنوان نمايندگان مجلس، همراه با دو متن که در يکی از آنها 

مورد بررسی و « غير آمريکائيان پرداخت به »ديگری  و در« حاکميت ملی

تحليل قرار گرفته، ارسال کرده است و از نمايندگان خواسته شده است 

آن اقدام و رسيدگی نمايند. متن نامه  که به اين مسائل توجه و نسبت به 

  به قرار زير است.

نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی پيرو اعالم ، بسمه تعالی» 

رمی که نسبت به آقايان محمد علی رجائی و بهزاد نبوی راجع به نقض ج

اساسی جمهوری اسالمی ايران و اختالس از اموال ملت و  اصول قانون 

بسيار در رابطه با انعقاد موافقتنامه الجزاير های  خالف قانون عمل کردن

اينک برای تبيين وضع شکافتن ام  اياالت متحده ی آمريکا نموده با 

در  حقوقی و مالی قضيه و نشان دادن کار دولت های  ديگر از جنبهای  رهپا

مخدوش نمودن حق حاکميت ملی ايران، مطالب ذيل را بنا بر مسئوليتی 

  می دارم: که بر عهده اينجانب و شما گذارده شده است، به پيوست ارسال 

 در شش« پرداخت به غير آمريکائيان بابت موافقت نامه الجزاير» -2 

دهد چگونه عالوه بر آمريکائيان غير  می صفحه اين متن نشان

و از پولهای  اند هنيز از بابت موافقتنامه الجزاير سهمی بردها  آمريکايی 

  ايران به آنها پرداخت شده است.

اين متن که در ده « مبارزه با امپرياليسم ! يا نفی حاکميت ملی»-1 

هد که چگونه موافقت نامه د می صفحه تهيه شده است، از جمله نشان

نمايد و با اصول بسياری از قانو  می الجزاير حاکميت ملی ايران را مخدوش 

از دارائيهای  ن اساسی در تناقض قرار دارد و چگونه بيانيه امکان پرداخت 

  سازد. می ايران به طاغوتيان فراری از کشور را فراهم

عمل آيد. رئيس اميدوارم نسبت به موارد مطروحه رسيدگی عاجل ب

 2 .«صدر بنیجمهوری اسالمی ايران ابو الحسن 

روزنامه انقالب اسالمی   5 4 5 نامه و دو متن پيوست فوق در شماره 

، بطور کامل انتشار پيدا کرده است نامه و پيوست اول 62خرداد  1مورخ 

در صفحه اول و دوم و « مبارزه با امپرياليسم يا نفی حاکميت ملی»

در « الجزاير پرداخت به غير آمريکائيان بابت موافقت نامه »پيوست دوم 

 روزنامه آمده است. پژوهشگران و عالقه مندان به تحقيق  5 صفحه 

  توانند به سند فوق مراجعه کنند. می
رئيس  صدر بنیعالوه بر آنچه که تا بحال ذکر آن رفت، آقای   

که  ای  طی نامه 59  /19/22جمهور بعد از امضای قرارداد الجزاير در تاريخ 
بال فاصله به آقای رجائی نخست وزير نوشته است، اشکال و ايرادات 

مربوط به آن را  دولت الجزاير و اسناد و مدارک های  دولت در امضای بيانيه
دهد که دولت رجائی به  می به وی گوشزد نموده است اين نامه نشان

زده و در خط تسليم و يا  نمايندگی از روحانيت حاکم رئيس جمهور را دور 
  . قسمتی از نامه به قرار زير است.اند هحذف وی گام برداشت

سکوت در مقابل نقض قانون اساسی و قوانين مصوب مجلس و » 
وزيران  دانم هيئت  می عدم رعايت مصالح کشور را خيانتی به ملت ايران

مور اجرائی به آقای بهزاد نبوی وزير مشاور در ا 59 /22/ 15 در جلسه مورخ 
دولت های  متن بيانيه اسناد  ومدارک مربوط به  اند هاجازه و اختيار داد

جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير را از طرف جمهوری اسالمی ايران 
روز امضاء قرارداد  59 /19/22  امضاء نمايد ولی اين تصويبنامه در تاريخ 

                                                           

  ، ص اول و دوم  5 4 5 ، شماره 62خرداد  1انقالب اسالمی،  شنبه  -2

يده است. معلوم جهت اظهار نظر اينجانب ارسال گرد 6294 5 طی شماره 
مجاور دفتر رياست جمهوری است چرا  نيست با اينکه نخست وزيری 

چنين تصويب نامه فوری را چهار روز بعد از صدور آن و بعد از امضای 
  .اند هاينجانب فرستاد مدارک و اسناد برای 

متن بيانيه دولت جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير اعالم تعهدات 

باشد. تعهدات  می مهوری اسالمی ايران و آمريکامتقابل بين دولتين ج

 قرار داد يا پيمان يا موافقتنامه يا عهد نامه متقابل دو دولت را اصطالحاً 

اعم از اينکه دولت ثالثی واسطه مذاکره باشد يا طرفين )گويند  می

قانون اساسی بدوأ بايد در  22مذاکره نمايند( که طبق اصل  مستقيماً 

رئيس  با امضاء   215می تصويب و سپس بموجب اصل مجلس شورای اسال

را ها  جمهوری يا نماينده قانونی او برسد حتی قانون اساسی مقاوله نامه

دولت الجزاير  نيز مشمول اين مقررات قرار داده است. در متن انگليسی 

يعنی قرارداد ناميده شده     Agreement تعهدات متقابل دولتين بعنوان 

  است.

دولت الجزاير و اسناد و های  عمل دولت در امضای بيانيه اينک بر

  1 «مدارک مربوط به آن  اشکاالت زير وارد است.

اشکاالت وارده در دو قسمت الف و ب توضيح داده شده است که در 

عدم  قسمت الف به عدم صالحيت دولت در مذاکره و تنظيم موافقتنامه و 

فقتنامه به تصويب مجلس نرسيده رعايت شرايط قانونی به دليل اينکه موا

به امضای  و شرايط آزادی گروگانها با موافقتنامه اختالف فاحش دارد و 

قانون »رئيس جمهوری نيز نرسيده است، اشاره شده و ذکر گرديده که 

مجلس شورای اسالمی   59 /22/8راجع به شرايط آزادی گروگانها مصوب 

تا آن را امضاء و برای اجراء به اينجانب ابالغ نشده است  212طبق اصل 

فقط يک نسخه از فتوکپی آن را طی  در اختيار مسئوالن امر قرار دهم. 

روز بعد از امضاء قرارداد( به دبير  9)يعنی  59 /8/22مورخ  252  شماره ق/

. بنابراين چون قانون از طرف اند هجمهوری فرستاد خانه دفتر رياست 

اجراء آن صادر نگرديده دولت مجاز رئيس جمهوری امضاء نشده و دستور 

 2 «در اين خصوص نبوده است. به مذاکره 

تخلف دولت از شرايط مقرر در قانون که در آن  -در قسمت ب 

چهار شرط آزادی گروگانها، مصوب مجلس شورای اسالمی با آنچه در 

موافقتنامه امضاء شده آمده است مقابله و نشان داده شده که از رهگذر  

کشور مخدوش شده و « حاکميت قضايی»و « يت ملیحاکم»آن 

فراوانی به اموال و دارائيها بيت المال ملت وارد گرديده های  خسارت 

 4 است.

با بحثی در مورد نظرات آقايان رجائی و نبوی در رابطه با مصوبه 

سخن  مجلس شورای اسالمی در مورد شرايط آزادی گروگانها و حاصل 

  .برم می کتاب را به پايان
 

 مصوبه مجلس در مورد شرايط آزادی گروگانها

در همان روزهای اولی که شرايط آزادی گروگانها از تصويب مجلس 

با  علناً گذشت و برای اجراء به دولت ابالغ گرديد و هنوز رياست جمهوری 

قرارداد الجزاير و نحوه اجرای آن مخالفت نکرده بود، مصوبه مجلس 

 صدر بنی ته است. اما بعد از اينکه آقای قانونی بود که از مجلس گذش

رئيس جمهور عليه امضاء کنندگان قرارداد الجزاير آقايان بهزاد نبوی و 

اساسی، نفی  رجائی بعلت ارتکاب جرائم مختلف از جمله نقض قانون 

حاکميت ملی، مخدوش کردن حاکميت قضايی، نقض مصونيت بانک 
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برداشت و اختالس مالی  يق مرکزی، حيف و ميل منابع ارزی کشور از طر

به نفع اتباع و مؤسسات آمريکايی و غير آمريکايی و ... اعالم جرم کرد و 

ناگهان مصوبه مجلس از صورت  آنرا علنی ساخت و به جريان انداخت 

کوشش ای  قانون به يک چيز من درآوردی تبديل شد. با تالشهای بيهوده

ت بلکه يک چيزی بوده که قانون نبوده اس کردند که بگويند آن مصوبه 

  مجلس از ما خواسته و ما نيز آنرا اجراء کرده ايم.

اينان بجای اينکه با خود و ملت خود يگانه و راست باشند و حداقل 

به اشتباهات خود اعتراف بکنند و از ملت عذرخواهی بکنند، با انواع و 

را يک  عمل خيانت آميز خودها  اقسام تشبثات و آسمان و ريسمان بافتن 

بدنيا نشان داده ايم که »گويند:  می کنند و می عمل قهرمانانه وانمود

ما در اثر گروگان گيری »و يا  2«قادريم بزرگترين مسأله تاريخ را حل کنيم. 

دسترسی پيدا  به بزرگترين دستآوردهای سياسی در تاريخ اجتماعی بشر 

 1 «کرديم.

 جاعانه بپذيرند، فکربجای اينکه خود را بشکنند و خطای خود را ش

 کنند با شکستن آينه، عمل آنها در حافظه تاريخی ملتی زدوده می

  گردد. می شود و خطا به صواب تبديل  می

 

 نظرات قبل از اعالم جرم

رئيس مجلس در مورد »، 59شهريور  15بنا به گزارش کيهان، در 

مسأله  همين  لوايح مهمی که در دستور کار مجلس قرار دارد گفت: فعالً

گروگانهاست، اليحه زمينهای شهری است. اليحه زمينهای شهری از 

برگردد  بايد  لوايحی است که چند روز پيش به کميسيونها رفته و تقريباً

 2 «به مجلس و از لوايح اوليه ما خواهد بود.

در گزارش آقای رجائی نخست وزير به مجلس آمده است که امام 

بعهده مجلس شورای اسالمی گذاشتند و تصميم گيری در اين زمينه را »

شرايط آزادی گروگانها را اعالم و به دولت  59آبان ماه  22مجلس نيز در  

مطلوب دست  ابالغ کرد و دولت نيز براساس مصوبه مزبور اقدام و به نتايج 

 4 «يافت.

متذکر شد که  59آبان  24آقای رجائی، نخست وزير در تاريخ 

نونی است که از مجلس گذشته است. وی در شرايط آزادی گروگانها قا

آيا انتخاب »با خبرگزاری پارس در رابطه با اين سئوال که: ای  مصاحبه 

خواهد گذاشت و  ريگان به رياست جمهوری آمريکا در امر گروگانها تأثير 

آيا ريگان شرايط آزادی گروگانها را خواهد پذيرفت، رجائی در پاسخ 

مجلس شورای اسالمی  ا قانونی است که از شرايط آزادی گروگانه»گفت: 

ايران گذشته و اين امر در ارتباط با کشور ماست. برای ما تفاوت ندارد که 

شرايط را مجلس تصويب کرده و  اين  کند میچه کسی در آمريکا حکومت 

 5 «امام تأييد نموده و ما آنرا اجراء خواهيم کرد.

جريان انداختن آن وسيله همين آقای رجائی، بعد از اعالم جرم و به 

قانون  گويد رئيس جمهور به مسأله گروگانها بصورت  می رياست جمهوری،

  بينيم. می و ما بصورت مصوبه مجلس کند مینگاه 
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  ادی گروگانهاشرايط آز
به نقل از روزنامه  495، ص 2222پائين  4و2مجله سياست خارجی شماره  -4

  22922شماره  -221جلسه  سالمی، ا شورای مجلس علنی جلسه مذاکرات –رسمی 
، شرايط مربوطه به  22، ص 22225، شماره 59آبان  25کيهان، پنجشنبه  -5

  اجراء می کنيم. و ما آنرا گروگانها به تصويب مجلس و تأييد امام رسيده 

 62ارديبهشت  4بنابر گزارش خبرگزاری پارس در تاريخ دوشنبه » 

که  سئوال آقای رجائی در مصاحبه با روزنامه ژاپنی آساهی در رابطه با اين 

دولت را متهم کرده است که درباره مسأله گروگانها  صدر بنیآقای 

نخست وزير  اشتباهايی را مرتکب شده است، شما چه نظری داريد؟ 

و  کند میرئيس جمهور به مسأله گروگانها بصورت قانون نگاه »پاسخ داد 

شروعش يک وضع خاص  بينيم که  می ما آنرا بصورت مصوبه مجلس

ز وضع خاصی دارد و به اعتقاد ما مجلس که خود داشته و حلش ني

کس ديگر صالحيت بيشتر  تصويب کننده اين دستور العمل است از هر 

 6«برای بازخواست کردن دارد.

که نمايندگان مجلس در مورد مشکلی از  کند میآقای رجائی فکر ن

در  مسائل کشور و پيدا کردن راه حلی برای خروج از آن مشکل آن را 

نها و مجلس، پس از بحث و بررسی آن و رأی گيری در صورتيکه کميسيو

است که از  به رأی اکثريت نمايندگان مجلس برسد، آن مصوبه قانونی 

مجلس گذشته و دستورالعملی است که برای اجراء آن قانون به دولت 

  شود. می ابالغ

بود که به زعم آقای رجائی، تصويب کننده قانون و  می و اگر قرار

رالعمل خود صالحيت بيشتری برای بازخواست داشته باشد، ديگر دستو

تفکيک قوا و انتخاب رياست جمهوری و مسئوليتهايی را که قانون  

  توانست داشته باشد. می اساسی بر عهده اش گذاشته، چه معنی

اگر کسانی امثال آقايان رجائی و بهزاد نبوی که عصای دست آقای 

ای  شدند، قصد ندارند که در هيچ دوره خمينی در استقرار ديکتاتوری

راست شوند، گفتن اينکه مصوبه مجلس قانون نبوده است، اصل و ماهيت  

  .کند میآن را عوض ن

الجزاير که فرع بر مصوبه شرايط آزادی  وقتی يک ماده از قرارداد

است،  گروگانهاست و برای اجرای اين مصوبه، موجوديت پيدا کرده قانون 

 ايط آزادی گروگانها و دستورالعمل آن قانون نيست؟خود مصوبه شر

اگر به زعم شما مصوبه مجلس قانون نبود و همينطور کدخدامنشی 

شده  به شما ابالغ شده بود که آنرا اجراء کنيد چطور وقتی قرار داد ديکته 

الجزاير را که برای اجرای همان مصوبه ايکه شما آن را قانون نمی دانيد 

واحده  نون حکميت الزم داشت و شما اليحه ماده امضاء کرديد، قا

حکميت را به مجلس برديد و بعد که مجلس آن اليحه را با افزدون تبصره 

محاکمه صالحه  در مورد اختالفاتی که رسيدگی در »گفت:  می يک که

ايران در قرارداد مربوطه پيش بينی شده است ازمشمول اين ماده واحد 

 2 «مستثنی خواهد بود.

مورد، قرادادهای مورد دعوای ايالت متحده  69ا توجه به اينکه از و ب

 22  وسيله رياست جمهوری بررسی اجمالی شده بود، از  62که تا خرداد 

مورد هم که در مورد انتخاب قوانين حل اختالف بی  69مورد از اين 

در مورد حل  مورد صريح و آشکار قوانين ايران را  12تفاوت بود، بگذريم، 

 8تالف به رسميت شناخته بود.اخ
و اين دولت به ظاهر ضد امپرياليسم آمريکا به خاطر ترس و وحشت 

تبصره  از روشدن قرار و مدار پنهانی با ريگان و جمهوريخواهان، حتی 
را  1يک را نتوانست تحمل کند و در راستای منافع آمريکايی ها، تبصره 

مصوب  يک  تقديم مجلس کرد و تبصره 62در اول ارديبهشت 
بجای تبصره يک به قانون حل و فصل  1تغيير و تبصره  14/22/2259

دولت آمريکا  اختالفات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسالمی ايران با 
الحاق گرديد و بدينطريق دادگاههای ايران در مورد دعاوی حل اختالف 
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 2.بکلی از حيز انتفاع ساقط گرديد

دی گروگانها مصوب مجلس شورای اينها که همه زائيده شرايط آزا

  نيست. اسالمی و قانون است اما خود مصوبه شرايط آزادی گروگانها قانون 

 

 آقای نبوی و مصوبه مجلس

سال، بعد  14سال و بار ديگر بعد از  22آقای بهزاد نبوی يکبار بعد از 

 رابطه با از امضای قرارداد الجزاير و برای فرار از خيانت و جنايتی که در 

گروگان گيری و امضاء قرارداد که نوع ديگری از قرارداد و ثوق الدوله بود 

دست  1کاپيتوالسيون، و به قول آقای دکتر محمود کاشانی نوع جديدی از 

  گويد: می به توجيهات عجيب و غريبی زده است،

زيرا روال  شد میاين چهار شرط به عنوان مصوبه مجلس تلقی ن» 

ديده نشده بود و به نوعی کدخدامنشی نمايندگان  قانونی برای آن تدارک

شروط  کند مینبوی اشاره .« شد می مردم در قضيه گروگانها تلقی  

بوده  تصويب شده در مجلس نزديک به مواردی بوده که خواست امام نيز 

است اما به دليل اينکه مسير عادی مصوبات مجلس را طی نکرده بود و 

مصوبه مجلس  به دولت ارسال شده بود،  از کميسيون مربوطه مستقيماً

  محسوب نمی شود:

که عرض کردم بعد ای  البته بر همين اساس و بدون توجه به مسأله» 

بنده  عليه  صدر بنیالجزاير آقای های  از آزادی گروگانها و امضای بيانيه

 2 «شهيد رجائی به دليل عمل نکردن به مصوبه مجلس اعالم جرم کرد.

 کند میبوی در پاسخ به نقد بيانيه الجزاير، عنوان همچنين آقای ن

مصوبات قوه مقننه پس از طی مراحلی مندرج در قانون اساسی بايد »که 

به دولت ابالغ شود و مفهوم مخالف آن اين است که چنانچه مصوباتی از  

طی  سوی قوه مقننه صادر شود که مراحل معينه در قانون اساسی را 

د عنوان مصوبات الزم االجرای قوه مقننه را پيدا نکرده باشد، نمی توان

  کند.

همچنين طبق اصل شصت و پنجم قانون اساسی، مصوبات الزم 

باشد.  نمی تواند از صورت طرح و يا اليحه خارج  االجرای قوه مقننه الزاماً

طبق اصل نود و سه و نود چهار قانون اساسی، تأييد شورای نگهبان 

ضروری است.  لس جهت يافتن اعتبار قانونی، نسبت به کليه مصوبات مج

  حال بايد ديد که مصوبه مورد بحث از لحاظ شکلی چگونه بوده است:
در حالی که قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی بطور کلی  -2 

ابتداء بصورت طرح يا اليحه توسط نمايندگان مجلس و يا دولت تقديم 
گيرد، مصوبه  می قرار شود و مورد بررسی و اتخاذ تصميم می مجلس 

در مجلس  به صورت نظريه کميسيون بررسی مسأله گروگانها  مذکور صرفاً
  مطرح بوده است.

قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی پس از تأييد به نهاد  -1 
رياست جمهوری اعالم و از طريق رئيس جمهور جهت اجراء به دولت 

  شود. می ابالغ 
ان گيری و يا آزادی گروگانهايی که توسط گروگ باالخره آيا اصوالً -2 

هيچ  « وظيفه قانونی»توانست  می شوند، می مردم نگهداری و کنترل
توانست  می مجلس شورای اسالمی قانوناً دولتی به حساب آيد و آيا اصوالً

  بکند؟...ای  دولت را ملزم به اجرای چنان مصوبه

يک  صرفاً 22/8/59با توجه به موارد فوق الذکر، مصوبه مورخ  -4 

دولت بود  اعالم نظر، اعالم موضوع و رهنمود مجلس شورای اسالمی به 
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 )که خود مبتنی بر رهنمود امام )ره( به مجلس است( که دولت

به  بايست در چهارچوب آن به تشخيص خود نسبت  می توانست و می

 4 «انتخاب روشهای مناسب اجرائی اقدام کند.

آقای نبوی آشکار های  قيقت از گفتهبا اينکه نادرستی و خالف ح

است اما برای کسانی که آن دوران را تجربه نکرده و يا در کوران آن 

 ، برای روشنتر کردن مطالب عنوان شده، نکاتی را متذکراند هجريان نبود 

  شوم: می

چهار »شود که برخالف گفته آقای نبوی که  می توضيح داده بدواً -2 

آن  ، زيرا روال قانونی برای شد نمیس تلقی شرط به عنوان مصوبه مجل

تدارک ديده نشده بود و به نوعی کدخدامنشی نمايندگان مردم و قضيه 

تمام  ، عاری از حقيقت است و ايشان با آگاهی «شد می گروگانها تلقی 

سازد. روال کار مجلس اين است که از  می چنين دروغی را بر زبان جاری

مشکالت کشور  خود نمايندگان، مشکلی از  طريق اليحه دولت و يا طرح

گيرد و يا به کميسيونها  می يا مستقيم در جلسات علنی مورد بحث قرار

بررسی در اطراف و جوانب  شود و در کميسيون پس از بحث و  می ارجاع

 آن، پيشنهاد حاضر و آماده شده را برای بحث به جلسه علنی مجلس

فق و مخالف از پيشنهاد کميسيون موا آورند و پس از بررسی نظرات  می

آيد و در صورت آوردن رأی اکثريت آن پيشنهاد از  می رأی گيری بعمل

  گذرد. می تصويب مجلس

نظر به اينکه حل مسأله گروگانها به مجلس شورای اسالمی گذارده 

در جلسه علنی خود بحث و گفتگو  59مهرماه  2شده بود، مجلس در 

دنباله آن را  59مهر  8و در جلسه علنی  5رددرباره گروگانها را آغاز ک 

بايد حل  مذاکرات مجلس در اين رابطه بود که آيا مجلس خود  6ادامه داد.

مشکل را برعهده بگيريد يا نه ؟ مجلس به اين نظر رسيد که چون مجلس 

کنيم. ما فقط در  قوه اجرائيه نيست و ما خود با شيطان بزرگ مذاکره نمی 

  کنيم. می گروگانها را معينمجلس شرايط آزادی 

وقتی در مجلس تصميم گرفته شد که مجلس شرايط آزادی 

گروگانها را تعيين کند. پيشنهاد تعيين شرايط آزادی گروگانها و کم و 

نهاده شد. در ای  وسيله نمايندگان برعهده کميسيون ويژه کيف آن به 

ونه انتخاب اينجا به اين مطلب نمی پردازم که اعضای کميسيون ويژه چگ

برای بررسی شرايط آزادی ای  هر حال مجلس کميسيون ويژه شدند. به 

نفر برای آماده کردن و بررسی پيشنهاد شرايط  2گروگانها مرکب از 

  2 گروکانها انتخاب کرد. آزادی 

کميسيون کار خود را آغاز کرد و همانگونه که در فصل ششم اين اثر 

س با تعللهای عمدی کار تصويب توضيح داده شد کميسيون و خود مجل

شرايط آزادی گروگانها را تا انتخاب رياست جمهوری آمريکا به تأخير  

انداخت. اما به هر حال در کميسيون طرح آماده شده پيشنهاد و شرايط 

به جلسه علنی مجلس شورای  59آبان  22آزادی گروگانها را در تاريخ  

و اصالح  افق و مخالف و حک اسالمی آورد و پس از بررسی نمايندگان مو

طرح کميسيون، در همان جلسه علنی به رأی گذارده شد و از تصويب 

  مجلس گذشت. 

قانون اساسی نمی تواند  65گويد، طبق اصل  می آقای نبوی -1 

مصوبات الزم االجرای قوه مقننه از صورت طرح يا اليحه خارج باشد. آيا 

يا ای  دگان مجلس بر سر مسألهايشان اينقدر نمی فهمد که وقتی نماين 

                                                           

  421-422، ص 2222پائيز  4و  2مجله سياست خارجی شماره  -4
  2، ص22226، شماره 59مهر  9کيهان، چهارشنبه  -5
 همان -6
رسيدگی  اعضای کميسيون ويژه 2، ص22228، شماره 59مهر  21کيهان، شنبه  -2

  به گروگانها انتخاب شدند
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کنند و برای راه حل آن مسأله، پيشنهاد  می پيشنهادی، بحث و بررسی

کنند و در کميسيون مجلس پس از بحث و بررسی پيشنهاد و  می تهيه 

گويند، برای استماع  می به آن طرح پخته و آماده شدن که اصطالحاً

صطالح آن در جلسه نمايندگان و شنيدن نظر موافق و مخالف و حک و ا 

 آيد و يا ممکن است اصالً می علنی مجلس از آن رأی گيری بعمل

در جلسه علنی مورد مشورت قرار دهند و پس از  پيشنهادی را مستقيماً 

طرح چيزی  ابراز نظرات مختلف در مورد آن رأی گيری بعمل آورند. آيا 

ساسی مورد قانون ا 65. اصل 65غير از اين است؟ حال برويم بر سر اصل 

پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس »گويد:  می نبوی استناد آقای 

يابد و  می شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت

گيرد مگر  می طرحها و لوايح طبق آئين نامه مصوب داخلی انجام تصويب 

  «در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی پيش بينی شده باشد.

شود که اصل فوق ربطی به مسأله طرح شده ندارد مگر  می الحظهم

اينکه بگوئيم جلسه علنی نمايندگان مجلس حد نصاب الزم را نداشته يا 

در جلسه علنی رأی گيری در مورد آن بعمل نيامده است که اين امر  

  ديگری است.

 و طبق آن کند میاصل ديگری که آقای نبوی به آن استناد  -2 

 است. اين اصل اشعار 92که مصوبه مجلس قانون نيست، اصل  گويد می

مجلس شورای ملی )اسالمی( بدون وجود شورای نگهبان »دارد:  می

نمايندگان و انتخاب  اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه 

  «نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. 6

گهبان نداشته است آيا مجلس شورای اسالمی در آن موقع شورای ن

 که ايشان به آن استناد کرده؟

چرا مدتها پيش از آن مجلس شورای نگهبان داشت. آقای نبوی به 

کليه مصوبات مجلس »گويد:  می نيز استناد کرده است آن اصل 94اصل 

شورای اسالمی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان  

انطباق بر  از تاريخ وصول از نظر  روز 22موظف است آن را حداکثر ظرف 

موازين اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را 

اينصورت مصوبه  مغاير ببيند برای تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير 

  «مجلس قابل اجراء است.

روز قرار  22اصل فوق مدت را برای اظهار نظر شورای نگهبان حداکثر 

نگهبان نظر  تواند در همان روز رأی گيری شورای  می . حداقلداده است

خود را در مورد آن اعالم کند و از اتفاق قانونگزار به آن توجه داشته 

است. اما آقای نبوی چون خواسته است دروغ خود را بر کرسی صحت 

کرد تمام سيستم  می بنشاند، آنر ناديده گرفته است که اگر به آن استناده

  اساسی است. قانون  92و آن اصل  شد مینقش برآب  استداللش

اعضای شورای نگهبان به »دارد:  می قانون اساسی بيان 92اصل 

قانونی  توانند هنگام مذاکره درباره اليحه يا طرح  می منظور تسريع در کار

در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح يا 

شورای  گيرد، اعضای  می کار مجلس قرارفوری در دستور ای  اليحه

اينهم « نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

همان روز در  فوری بايد، ای  وجود شورای نگهبان که در مذاکره اليحه

  مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

انها، قانون تشبث ديگر آقای نبوی که مصوبه شرايط آزادی گروگ -4 

تأييد  قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی پس از »نيست، اين است که 

به نهاد رياست جمهوری اعالم و از طريق رئيس جمهور جهت اجراء به 

  «شود. می دولت ابالغ
و از جمله يکی از موارد اعالم جرم رياست جمهوری عليه آقايان 

تحت  ی و مجلسيان حزب جمهوری اسالم نبوی و رجائی شرکت در توطئه

  امر است که از زد و بند حزب با جمهوريخواهان و ريگان آگاه بودند.
دانستنند در صورتيکه قانون آزادی گروگانها، طبق قانون با  می و

بايستی، براساس اصل  می امضای رئيس جمهور، به دولت ابالغ شود
مهوری و يکصد و بيست و پنج قرارداد الجزاير را هم به امضای رياست ج 

چنين  يا نماينده قانونی وی برسانند و مطمئن شده بودند که ايشان 
قرارداد اسارت بار خانمان سوزی را امضاء نخواهد کرد و در نتيجه همه 

قانون اساسی  بافته شده برباد خواهد رفت، اينست که بر خالف های  رشته
  .اند هاو را دور زد

ادعای آقای نبوی است  اصل مصوبه آزادی گروگانها، خود تکذيب
يک اعالم نظر، اعالم موضع و  صرفاً 22/8/59گويد: مصوبه مورخ  می که

 توانست و می رهنمود مجلس شورای اسالمی به دولت بود... که دولت
بايست در چهار چوب آن به تشخيص خود نسبت به روشهای مناسب  می

 «اجرائی اقدام کند.
موظف به اجرای آن کرده زيرا اصل مصوبه صريح است و دولت را 

دولت موظف است پيشنهاد مذکور را برای اعالم به دولت آمريکا و » است:
اجرای آن به دو زبان فارسی و انگليسی تهيه کنند که در موقع اختالف، 

 اصل نسخه فارسی خواهد بود.
دولت جمهوری اسالمی ايران موظف است پيشنهاد فوق را پس از 

با توجه به استقالل اسالمی و سياست  تصويب مجلس شورای اسالمی
کلی نه شرقی و نه غربی تنظيم و به مرحله اجراء در آورد و در صورتيکه 
دولت آمريکا به تمام يا بخشی از شرايط مذکور تسليم نگردد. دستگاه 
قضايی بر حسب وظايف مقرره خود به انجام وظايف و کيفر مجرمين 

 (59 /22/8کتاب مصوبه  …)ص « خواهد پرداخت.
گروگانها و يا آزادی  اصوالً»گويد  می اينکه آقای نبوی -5 

توانست  می شوند، می گروگانهايی که توسط مردم نگهداری و کنترل
  «هيچ دولتی به حساب آيد...؟« قانونی وظيفه »

امروز که ابعاد مختلف فاجعه گروگان گيری و امضای قرارداد الجزاير 
ه که چگونه گروگانها وسيله مردم آشکار شده است و معلوم گرديد

ند، اين حرف آقای نبوی بيشتر به جٌک شبيه شد می نگهداری و کنترل  
است که با ارائه  کوشش کتاب حاضر بر اين بوده  است تا استدالل و چون

اسناد و مدارک انکار ناپذير نشان دهد که گروگانها را کدام ارگانها 
  شود. می خودداری ح بيشتر کردند، از توضي می نگهداری و کنترل

نظر به اينکه نه تنها برای مردم ايران و آمريکا، بلکه برای مردم دنيا 
آشکار شده بود که گروگانها نه در اختيار دانشجويان بلکه در اختيار آقای 
خمينی و حفاظت و نگهداری سپاه پاسداران انقالب است، به همين علت 

صدمات وارده به اتباع »گويد:  می کهبيانيه الجزاير  22و بر اساس بند 
مردمی در جريان های  اياالت متحده و يا اموال آنها در نتيجه جنبش

انقالب اسالمی ايران که ناشی از عمل دولت ايران نبوده است، جلوگيری 
،عمل گروگان گيری و بويژه نگهداری آنها را عمل دولت به « خواهد نمود.

روگانها عليه ايران شکايت و ادعای حساب آورده و در نتيجه تمامی گ
 خسارت کرده و از پولهای ايران خسارت آنان پرداخت گرديد.

برابر  6/21/1225، مورخ 1در اين رابطه شبکه جهانی جام جم، کانال 
خود که در « کنکاش»صبح بوقت لندن، در بحث  22، ساعت 2284آذر  25

پيماهای حامل زندانيان مورد پايگاههای سری آمريکا در اروپا و پرواز هوا
آمريکا، به زندانهای کشورهای ديگر بطور مخفی انجام گرفته بود، بحث و 
بررسی انجام گرفت، گوينده و مجری برنامه قبل از شروع بحث کنکاش، 
در توضيح و بازکردن بحث در رابطه با جنايات آمريکا از جمله گفت، 

ران شکايت و ادعای تمامی گروگانهای آمريکايی، بعد از آزادی از اي
 خسارت کردند و از پولهای ايران خسارت آنان پرداخت گرديد.

و آخرين استدالل از سلسله استداللهای آقای نبوی در مورد  -6 
مجلس شورای اسالمی، اين است که  22/8/59قانونی نبودن مصوبه مورخ 
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س يک اعالم نظر، اعالم موضع و رهنمود مجل صرفاً»می گويد، آن مصوبه  
امام )ره( به  شورای اسالمی به دولت بود )که خود مبتنی بر رهنمود 

بايست در چهار چوب آن به  می توانست و می مجلس است( که دولت
   «اقدام کند. تشخيص خود نسبت به انتخاب روشهای مناسب اجرائی 

گوئيد و اين حرف از  می مطلب از اين قرار است که شما اگر واقعاً

قرارداد  رستی است و نه فرار از جرائمی که با امضای روی راستی و د

چه وحشتی از اعالم جرم عليه  الجزاير و اجرای آن مرتکب شده ايد، اوالً

سری مجلس بود  چه نيازی به جلسه  خود و آقای رجائی داشتيد؟ و ثانياً

که در آن اعالم کرديد اگر بگذاريد اين اعالم جرم پيگيری شود، نه تنها 

وقتی همه چيز از روی   گيرد و ثالثاً می بلکه دامن همه ما را دامن من

راستی و درستی بود چرا با همياری آقای رفسنجانی مانع شديد که نوار 

ارسال شود و مهمتر از آن نه آن  آن جلسه سری برای رياست جمهوری 

نوار بلکه همه قرارداد الجزاير و ضمائم آن و چگونگی اجرا و قرار و مدار 

برای ملت ايران که صاحبان اصلی آن هستند  انی با جمهوريخواهان پنه

 هنوز که هنوز است سری است؟
فرض بگيريم که در اين رابطه حق به جانب شما باشد و مصوبه 

توانستيد به  می مجلس فقط يک رهنمود مجلس برای شما بود و شما
نی تشخيص خود وانتخاب روشهای مناسب اجرائی اقدام کنيد. چه کسا 

 -ها به شما حق داده بودند که زير بار امضای قراداد ديکته شده آمريکائی 
که بزرگترين قرارداد پولی و ارزی و مالی جهان در طول تاريخ قراردادها 

که اموال و  برويد؟ چه کسانی به شما حق داده بودند  -تا آن تاريخ بود
پاريد تا آنها به ملت ايران را به دست يغماگران آمريکايی بسهای  دارائی

انصارشان قانونی و  مانند الشخوران گرسنه آنرا بين خود و اعوان و 
که خفت و خواری و سرشکستگی آن در جهان بنام  مشروع تقسيم کنند

 ملت ايران ثبت گرديد؟
آقای نبوی و امثال او بايد بدانند که ممکن نيست عملکرد گروگان 

ر که خيانتشان به کشور و ملت گيرها و امضاء کنندگان قرارداد الجزاي
ايران اظهرمن الشمس است با تالشهای بيهوده خود، از حافظه تاريخی  

صواب تبديل نمی  کشور محو شود. با اينگونه تالشها، خيانت به خدمت و 
داری. آقای نبوی  می بری و زحمت ما می رض خودشود و به قول معروف عِ

گيری و حل آن و امضای قرارداد  هر بار که در رابطه با مسأله گروگان 
الجزاير مواجه با سئوال شده است، با پاسخهای خود سرنخهای جديدی از 

رياست جمهوری منتخب ملت ايران بروز  شرکت در توطئه کودتا عليه 
داده است. اما تنها با راست شدن و حقيقت را به تمام گفتن در پيشگاه 

 و هم به ملت امکان کند میانسان آرامش پيدا  ملت است که هم وجدان 
دهد که سخاوتمندانه از خطاهای گذشته در گذرند و هم رحمت  می

  ارمغان آورد. خود به بيکران خداوند را برای 

 

 حاصل سخن

توان نتيجه گرفت که مسأله  می با توجه و تعمق به آنچه گذشت
 اشغال سفارت آمريکا و به گروگان گرفتن و نگهداری کارکنان آن به مدت

روز در زير پوشش دانشجويان پيرو خط امام، به مثابه سنگ عظيمی  444  
بود که از آسمان به اقيانوس رها شد و طوفانی مهيب آفريد که پی در پی 

 رسيد با خود تخريب می ها را به اطراف فرستاد و به هر کجا که موج 
  آورد. می کرد و خرابی به بار می

ايران و سپس تحريم اقتصادی های  یاولين دامنه موج، انسداد دارائ
و نظامی را در پی داشت و پس از آن جنگ را به ايران تحميل نمود که 

عالوه بر خسارت عظيم نيروی انسانی، بيش از هشتصد ميليارد دالر  
  خسارت مادی برای ايران در بر داشت.

کرد، موجب حذف، ساقط  می به داخل برخوردها  همزمان که موج

ها  گرديد. موج  می حيثيت آزادی خواهان و وطن دوستان کردن و هتک
گستردند، هر چه را که در جريان اوج گيری انقالب  می که از پی هم دامن

حقوق فردی و  و به ويژه در پاريس از آزادی، عدالت، برابری، استيفای 
اجتماعی، اداره کشور به دست خود مردم و متکی به آراء آنها، و ... کاشته 

های  طوفان آرام نگيرد و موج کرد. گويا قرار بود که  می ود، نابودشده ب
آفريده شده همه چيز را به تخريب و نابودی کشانده و به خارج از ايران 

  معرض هالکت قرار دهد.  نيز سرايت کرده و منطقه را در 

حمايت همه جهانيان را به همراه خود داشت و راه  انقالبی که تقريباً

محصور و  کرد، در چهار چوب مرز هايش  می ای بشريت عرضهسومی را بر

  به انزوای کامل سياسی کشاند.

روز، هر راه حلی برای حل بحران  444در طول بيش از ها  موج

جای  گروگان گيری که متضمن حاکميت ملی و منافع کشور بود که در 

گروگان  جای کتاب توضيح داده شد را، از ريشه نابود کرد تا سر انجام کار

  گيری که آقای خمينی گفت:
ناگهان و يک  2انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول را آفريده است،

که  پوسيده تبديل شد ای  مرتبه به قول آقای بهزاد نبوی به بنجل و ميوه
و اين بيان در بطن خود متضمن اين معنا نيز بود  1ديگر به درد نمی خورد

شده است و بعد  تن قدرت بوده که حاصل انقالب اول برای بدست گرف که
از آن استحاله گرديده و ديگر بدرد نمی خورد. با وجود اعالم خطرها و 

آزاد نکردن گروگانها  هشدار ها، از جانب مصلحين و آزادی خواهان که 
های  برای کشور عواقب وخيمی را در پی خواهد داشت، مجلس با تعلل

حل بحران را به  -با جمهوريخواهان دليل قرارومدار پنهانی به -عمدی،
، دو روز مانده به انتخابات  59آبان  22نتيجه در تاريخ   تأخير انداخت تا در 

رياست جمهوری آمريکا، شرايط آزادی گروگانها که به وسيله کميسيون 
تهيه شده بود را به ها  به سرپرستی آقای موسوی خوئينی ويژه مجلس 

رتر انتخابات را باخته بود، شرايط تصويبی تصويب رساند و زمانی که کا
  2 گروگانها تسليم دولت آمريکا گرديد. آزادی 

مردم آمريکا که بر اثر گروگان گيری و تحقير کارکنان سفارتشان و 
و  پنداشتند  می سوزاندن و پای مال کردن پرچمشان، خود را تحقير شده

ه وعده آزادی آنها در طول اين مدت نيز کارتر رئيس جمهورشان هر بار ک
انتخاباتی  را داده، مواجه با شکست شده بود و تا روزهای آخر تبليغات 

 نتوانسته بود، گروگانها را آزاد سازد، لذا به دنبال شخصی قلدر و قدرتمند
برهاند و اين خصيصه  گشتند که آنها را از اين تحقير و سر شکستگی  می

ر سياست غلطی که داشته، را در ريگان که پيوسته کارتر را به خاط
  لحظات آخر به وی روی آوردند. کرد در  می مسئول گروگان گيری معرفی

با مراسم تحليف رياست جمهوری ريگان که ها  تقارن آزادی گروگان
حاکم بود،  جمهوری خواهان و ريگانيان با روحانيت 4نتيجه قرارداد پنهانی

  گذاشتند: در آن روز دو قدرت بنيادگرا پا به عرصه وجود
بنياد گرايان آمريکايی مدعی رهبری جهان و بنيادگرأيان واليت 
فقيه مدعی ايجاد حکومت جهانی اسالم و رهبری جهان اسالم، که اين دو 

  الزم و ملزوم يکديگر بودند. 
با اين تفاوت که اولی از امکانات ويژه تکنولوژی، صنعت، توانايی 

جهانی  گسترده با تمام جهان وبويژه  مالی و نظامی و برخورداری از روابط
آزاد يعنی بنياد  که مدعی حفظ وحراست آن درمقابل دشمنان دنيای

                                                           

   229، ص 22صحيفه نور، ج  -2
 ، ص آخر462و انقالب اسالمی شماره  22، ص 22291، شماره 9 5 دی   5 1کيهان ،  -1
، ص آخر. يکروز قبل از انتخابات رياست 22222، شماره 9 5 آذر  22کيهان  -2

لجزاير شد تا در اختيار ا جمهوری آمريکا، شرايط آزادی گروگانها تسليم دولت 
   9 5 آبان 21دولت آمريکا قرار دهد يعنی 

طرح های »، از 9 5 آبان   5 همين کتاب ، ص ... کارتر برای اولين بار در تاريخ  -4
  برای آزادی گروگانها پرده برداشت.« مخفی ريگان
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گرايان مذهبی است، بود و دومی کشوری که در حقيقت در مرزهای 
جغرافيائيش محصور شده و فاقد تکنولوژی و بنيه مالی و نظامی قابل  

خطرناک  و شعار قدرتمند و ترسان در ظاهر ای  اتکاء، اما با داشتن چهره
  برای بقيه جهان.

بنيادگرای اولی برای رسيدن به اهداف خود نيازمند دومی است و 
يخواهی،  دومی نيز برای استقرار و تثبيت حکومت مطلقه و حذف هر آزاد

نياز مند دشمنی ظاهری با اولی است. بنيادگرای واليت فقيه که اسلحه 
اولی را بوجود  ه بهترين وجهی نياز اش ترور و گروگان گيری است، ب

سازد. خصيصه آخری  می چنين دشمن خطرناکی برای جهان برآورده
عاقد قرارداد الجزاير، در  بنياد گرای دومی را آقای رجائی نخست وزير و 

مقام مشروع جلوه دادن دولتش از امضای قرارداد و آزادی گروگانها و 
  گويد:  می به نمايندگان مجلس قدرتمند نشان دادن دولتش، در گزارش 

برای اعمال فشار به آمريکا ای  و اينکه تصور شود ما ديگر وسيله» 
فشار  و ده سال بعد از گزارش، آقای نبوی وسيله  2«نداريم بی اساس است.
ميزان امتيازی که انقالبيون »گويد:  می و کند میبر آمريکا را آشکار 

گرفته و يا  اع آمريکايی و اروپايی مسلمان لبنان بابت گروگان گيری اتب
بيان اخير دو پيام مهم  1 «خواهند گرفت مويد ادعای شهيد رجائی است.

که نبايد ترس و  در بر دارد: اولی پيامی است به دولت بنيادگرای آمريکا 
وحشتی از حکومت اسالمی داشته باشيد، زيرا دولت بنيادگرا و استبداد 

صوری است و دومين  گذاشته و دشمن گرای دينی پا به عرصه وجود 
خود، انقالب را به پيروزی رساندند، های  پيامش به ايرانيان که با جانفشانی

اين به بعد يا مطيع امر خواهيد  اين است که وظيفه شما تمام است و از 
بود و يا حذف خواهيد شد و آنچه در باب آزادی ها، حقوق فردی و 

مردم گفته شد، از باب مصلحت  هور اجتماعی و اداره کشور بدست جم
  بوده است.

به هر حال، بعد از انتخاب ريگان به رياست جمهوری، با عجله و 
شتاب هر چه تمام تر که همه را مات و مبهوت کرده بود، توافقنامه 

تنظيم کرده بودند و اين مبارزان ضد ها  الجزاير را که خود آمريکايی 
غارت  و در نتيجه به  2پای آن گذاشتند امپرياليسم!! فقط امضای خود را

ايران به وسيله بانکداران آمريکايی، در انظار جهانيان های  اموال و دارائی
به های  گروگان مشروعيت حقوقی و قانونی داده شد و با سالم و صلوات 

  قول خودشان جاسوس را آزاد ساختند. 
ج آفرينی باز با وجود تمام اينها، سنگ رها شده در اقيانوس، از مو

نايستاد و دامنه آن، رئيس جمهور منتخب آزاديخواه که به جد مخالف 
چنين قرارداد اسارت باری بود، گرفت و سرانجام بااجرای کودتای بظاهر  

قانونی، استبداد دينی واليت فقيه بر کشور حاکم گشت و صدای 
وکشت و آزاديخواهی وی و ديگران به خاموشی گرائيد و موج بگير و ببند  

  کشتار کشور را فرا گرفت.
موج برخاسته متخصصين، کارشناسان، مجربّين و مديران اليق را 

رهگذر  در بر گرفت و همه را به ديار غرب سرازير کرد. منافعی که از اين 
که در  صدر بنیبه جيب غربيان ريخته شد، غير قابل محاسبه است. آقای 

ای در سمت  ه نحو شايسته ماه اول جنگ تحميلی آن را ب 2-8طول  
فرماندهی کل قوا، رهبری کرده و دشمن را از بسياری از اراضی اشغالی 

صلح و پرداخت غرامتی  بيرون رانده بود و طرف مقابل چند بار پيشنهاد 
الجزاير را  2925ميليارد دالر و حاضر به پذيرش قرارداد 62-52حدود

بودند صلح کنيد و  ه که پيغام داد صعودی کرده بود و حتی عربستان
نگذاريد که هر چه ما و شما پول داريم خرج اسلحه بشود ناديده گرفتند 

                                                           

. از گزارش آقای 222، ص 2222، پائيز 4و 2مجله سياست خارجی شماره  -2
 گروگانها ی نخست وزير به مجلس در باره حل مسئله رجائ

   698، ص همان -1
  همين کتاب، ص ...  -2

  و آن را رد کردند.
سال جنگ را در جهت منافع غرب به رهبری آمريکا ادامه  8سپس 

آقای  دادند و در نهايت افالس و درماندگی، کار را به نوشاندن جام زهر به 
برخاسته از جريان اشغال سفارت آمريکا و خمينی کشانيدند. دامنه موج 

نفت خيز  گروگان گيری که جنگ را آفريده بود، به ساير کشورهای 
منطقه سرايت داده شد و حمله عراق به کويت و اشغال اين کشور را 

کويت، عربستان  بدنبال آورد که در نتيجه هر آنچه از ارزهای ذخيره نفتی 
ه را بلعيد و به کام خود کشيد. سعودی و ساير شيخ نشينها بود، هم

ها  خيز که ميليارد بطوری که پس از جنگ کويت کشورهای عربی نفت 
ميليارد دالر بود، همه  122 دالر ذخيره ارزی داشند و رقم کل آنها بالغ بر 

سرازير گشت و نه تنها ذخاير  آنها به غرب و به کام سرمايه داران غربی 
خريداری شده و های  آنان بابت اسلحهارزی آنها ته کشيده بلکه همه 

کردگی آمريکا مقروض و بدهکار  استقرار نيروی نظامی غرب به سر 
  شدند.

ترس و وحشتی که بنياد گرای اول يعنی آمريکای بظاهر حامی و 

منطقه، از دولت بنياد گرا و گروگان گير و های  پشتيبان حفظ حکومت

انقالب با قدرت اسلحه و بلعيدن ترور پرور انقالبی ايران که هدفش صدور  

تسليحات  آنهاست، ايجاد کرده بود، آنها را به مسابقه خريد هر چه بيشتر 

و ادوات نظامی وادار کرد و ال محاله، تمامی آنها که مقروض و بدهکار 

  بودند به پيش فروش نفت سالهای آينده خود پرداختند.

ت هايی که از زمان اگر اقتصاد دانان و کار شناسان به بررسی خسار

نفت  های  ايجاد شده که بر کشورهای  اشغال سفارت آمريکا بر اثر موج

خيز خليج فارس وارد شده بپردارند، ارقام نجومی که از خسارت ببار 

آيا  گويد :  می کشد و با خود می آيد، کله انسات صوت می آمده بدست

روز و  444ت معماروطراح گروگان گيری و نگهداری آنها بمد حقيقتاً

کتابهای  بنحوی که اجراء شد، کار خود آمريکائيان نبوده است؟ مطالعه 

 5،ن آخرين سال رياست جمهوری آمريکابحرا 4،راطراحان يک ماج

آمريکا در ايران کتاب  سير سياست  6گروگانها و مذاکرات محرمانه تهران،

اد و و ساير اسن 9اکتبر سورپرايز 8وفای بعهد، 2دوم گروگان گيری،

حاظر که بدون در نظر گرفتن  منتشر شده در اين رابطه و کتاب  22مدارک

و فقط با تکيه بر وقايع، حوادث واسناد  -جز يک مورد -اسناد خارجی،

ای باقی  است، جای شک و شبهه داخلی همان دوران تحرير گرديده 

گذارد که بايستی طراحان و معماران اصلی اشغال سفارت و گروگان  نمی

با پذيرش و امضای قرارداد الجزاير، در  ی و نگهداری آنها و آزاديشان گير

دست بيگانگان بوده و ايرانيان خواسته و يا نا خواسته، آلت فعل و مجری 

  گرفته باشند. چنين طرحی قرار 
که در همه آنها موجود ای  با امعاء نظر به شواهد و نکات برجسته

اگر  پذيرد، مثبت است.  می وال فوقاست، آنچه عقل سليم در رابطه با سئ
چنانچه تمامی اينها را به گفته آقای ابو القاسم مصباحی، يکی از مديران 

آمريکائيان در بين  اطالعاتی و شاهد مهم دادگاه ميکونوس که گفته است: 
گروگان گيرها عوامل داشتند و طرح گروگان گيری ازطريق آقای موسوی 
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 اضافه کنيم، شايد شک و شبهه 2شده است اءالق به دانشجويانها  خوئينی

، باقی نگذارد. اما اند هاينکه خود آمريکائيان طراح اصلی آن بود ای در 
اينکه ايرانيان چگونه و به وسيله چه عواملی و دست هايی مستقيم و يا 

، معما همچنان اند هغير مستقيم در يک چنين دام خطرناکی در غلطيد 
که  عهده دانشجويان گروگان گير است باقی است. قسمت اخير به

بنابراين با وجود همه  .کنند عرضه خود را به درستی و تمام اطالعات
معما بطور کلی حل نگرديده  که گفته شد، هنوز کارتمام نشده و   آنچه

است و شايد تا زمانی که اسناد روابط پنهانی ريگانيان و جمهوريخواهان 
از جانب آمريکا از پرده اسرار دولتی  قيه آمريکا با بنيادگرايان واليت ف

خارج نشود، معما همچنان الينحل باقی بماند. عليرغم تمامی گفته ها، بر 
که به اين مهم بپردازند و نقاط ابهام را هر  محققين و پژوهشگران است 

  چه بيشتر زدوده کنند و خدا دانا تر است.
   1226/ 5 /22لندن محمد جعفری 

 2285 خرداد 9برابر 
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تقی محمدی )در مورد اين شخص آقای هاشمی رفسنجانی در  کتاب اوج 

اقای تقی محمدی يکی از  " 58و54در ص  2265دفاع خاطرات سال 

پرونده انفجار نخست وزيری که باز داشت بوده و فوت کرده است  متهمان

در اين باره ها  با آقای موسوی خوئينی"انتحار کرده.اند  . بازجوها مدعی

کنند و فوت  می صحبت کردم. ايشان معتقد است بازجوها خوب عمل

.  "داند تقی محمدی را به عنوان انتحار خود او و بدون تقصير بازجوها می

تقی محمدی از  "نوشته است:  2288مهرماه  24رجانيوز سايت 

دانشجويانی بود که در يکی از روزهای اول تسخير، باری روزن، وابسته 

مطبوعاتی سفارت امريکا که به زبان فارسی نيز تسلط داشت را به ميان 

خبرنگاران آورد. محمدی که از نزديکان بهزاد نبوی و خسرو تهرانی بود، 

وزيری رفت و پس از انفجار هشت شهريور به  عات نخستبعدها به اطال

سفارت ايران در افغانستان فرستاده شد، اما اسداهلل الجوردی به دليل 

وزيری، او را از کابل  نزديکی او با مسعود کشميری عامل انفجار نخست

فراخواند و بازداشت کرد. تقی محمدی که در بازداشتگاه برای اعتراف 

ه بود، به طرز مشکوکی ساعاتی بعد با کمربند اعالم آمادگی کرد

خودکشی کرد. کارشناسان امنيتی دادستانی انقالب معتقد بودند که 

ی ها  که تقی محمدی بر روی رگ گونه خودکشی با توجه به اين اين

گردنش چوب کبريت گذاشته بود، امکان ندارد و اشخاص ديگری احتماالً 

اند. با مرگ تقی محمدی و  ردهآويزش ک اند و بعد حلق او را کشته

وزيری  تحقيقات درباره پرونده انفجار نخستها،  خوئينی موسوی فشارهای

 ("متوقف شد.

 

 زهرا رهنورد نام اصلی زهره کاظمی و گاهی مستعار زينب بروجردیـ 

سيد محمد هاشمی شوهر معصومه ابتکار با نام مستعار سيد محمد ـ 

اج کردند و مقام اول وزارت اطالعات و ازدو مموسوی زاده در سفارت با ه

 امنيت در زمان ريشهری و سعيد حجاريان بود.
 

 6پيوست شماره 
 بيانيه دولت الجزاير در مورد گروگانها

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 بيانيه دولت جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير
 

کا نظر به اينکه دولتين جمهوری اسالمی ايران و اياالت متحده آمري

منظور  که به  اند هاز دولت جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير تقاضا نمود

يافتن راه قابل قبول طرفين برای حل بحران در روابط شان ناشی از 

عمل نمايد،  نفر اتباع آمريکا در ايران به عنوان واسطه  51دستگيری 

حل  دولت الجزير با دو دولت درباره تعهداتی که هر يک آماده است برای

آبان  22مصوبه مورخ  اين بحران در چهارچوب چهار شرط ذکر شده در 

( مجلس شورای اسالمی ايران به عمل آورد، 2982نوامبر 1)2259

اساس اعالم پذيرش رسمی از  انجام داده است. بر ای  مشورتهای گسترده

دارد که تعهدات  می جانب ايران و اياالت متحده اينک دولت الجزاير اعالم

  آمده است: ابل زير توسط دو دولت بعمل متق
 

  اصول کلی:

  تعهدات مشروحه در اين بيانيه بر مبنای اصول کلی زير است:

در چهارچوب و پيرو شرايط دو بيانيه دولت جمهوری  -الف

اياالت متحده، حتی االمکان وضعيت مالی  -دموکراتيک مردم الجزاير

( باز 2229نوامبر 24) 2258اه آبان م 11را بصورت موجود قبل از  ايران 

  خواهد گرداند.

سازد که تحرک و  می در اين چهارچوب اياالت متحده خود را متعهد

شرحی  انتقال آزاد کليه دارائيهای ايران موجود در قلمرو قضائی خود را به 

  خواهد آمد. تأمين نمايد. 9تا  4که در بندهای 

ايط دو بيانيه دولت قصد هر دو طرف، در چهار چوب و پيرو شر -ب

دولت  که کليه دعاوی بين هر  جمهوری دموکراتيک مردم الجزاير اينست

يا اتباع دولت ديگر را لغو و موجبات حل و فصل و ابطال کليه اين دعاوی 

طريق ترتيبات مندرج  را از طريق يک داوری الزم االجرا فراهم نمايند. از 

نمايد که  می االت متحده موافقتدر بيانيه مربوط به حل و فصل ادعاها، اي

اياالت متحده که متضمن ادعاهای  به تمام اقدامات حقوقی در دادگاههای 

اتباع و مؤسسات آمريکايی عليه ايران و مؤسسات دولتی آنست خاتمه 

قضائی صادره را لغو، ساير دعاوی  داده، کليه احکام توقيف و احکام 

ات خاتمه دادن به چنين براساس چنين ادعاهائی را ممنوع و موجب

  االجرا فراهم نمايد. ادعاهائی را از طريق داوری الزم 
 

  عدم مداخله در امور ايران -2ماده

نمايد که سياست اياالت متحده  می اياالت متحده آمريکا تعهد -2 

اينست و از اين پس اين خواهد بود که بصورت مستقيم يا غير مستقيم، 

  ر داخلی ايران مداخله ننمايند.سياسی و يا نظامی در امو 
 

 استرداد دارائيهای ايران و حل و فصل ادعاهای آمريکا - 2و  1مواد 

ناميده خواهند « طرفين»ايران و اياالت متحده )از اين به بعد  -1 

ناميده « بانک مرکزی»شد( بالفاصله يک بانک مرکزی )از اين به بعد 

خواهند نمود که طبق دستورات  خواهد شد(. قابل قبول طرفين را انتخاب 

« مرکزی الجزير بانک »دولت الجزاير و بانک مرکزی الجزاير )بعد از اين 

و وجوه    (escrow)  ناميده خواهد شد( به عنوان حافظ حساب مشروط 

نمود. طرفين بالفاصله  شود، عمل خواهد  می تشريح تضمينی که ذيالً

را طبق شرايط اين بيانيه به  ترتيبات الزم برای گشايش حسابهای سپرده

سپرده شده در حساب مشروط در  بانک مرکزی خواهند داد. تمام وجوه 
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بانک مرکزی طبق اين بيانيه در حسابی بنام بانک مرکزی الجزاير 

خاصی برای اجرای تعهدات مطروحه  نگهداری خواهند گرديد. ترکيبات 

جزاير مربوط به حل و در اين بيانيه و بيانيه جمهوری دموکراتيک مردم ال

دولت اياالت متحده آمريکا و دولت جمهوری اسالمی  فصل ادعاها بوسيله 

ناميده خواهد شد( بطور « بيانيه حل و فصل ادعاها»ايران )از اين ببعد 

تعهدات خاص دولت اياالت متحده آمريکا و دولت جمهوری  جداگانه طی 

راتيک مردم الجزاير پيش اسالمی ايران، با توجه به بيانيه جمهوری دموک

  شده است. بينی 

ترتيبات سپرده گذاری متضمن اين شرط خواهد بود که چنانچه  -2 

اياالت  تبعه  51دولت الجزاير نزد بانک مرکزی الجزاير گواهی خروج ايمن 

متحده را از ايران صادر نمايد، بانک مرکزی الجزاير براساس آن به بانک 

موجود در های  دارائی تمام وجوه و ديگر  راًمرکزی دستور خواهد داد فو

حساب مشروط نزد بانک مرکزی براساس اين بيانيه منتقل نمايد. مشروط 

گواهی توسط دولت الجزاير هر يک  براينکه در هر زمانی قبل از صدور اين 

از طرفين، ايران و اياالت متحده، حق خواهند داشت که با يک اخطاريه 

  نسبت به اين بيانيه فسخ نمايند.  را ساعته تعهدات خود  21

توسط اياالت متحده صادر شود و گواهی ای  اگر چنين اخطاريه

ساعت مهلت اخطاريه، صادر  21مذکور توسط دولت الجزاير در ظرف 

گردد، بانک مرکزی الجزاير به بانک مرکزی دستور خواهد داد که نسبت  

مهلت  اقدام کند. اگر  مورد بحثهای  به نقل و انتقال وجوه و دارائی

ساعته از سوی اياالت متحده بدون صدور اين گواهی تمام  21اخطاريه 

گردد، در چنين  شود و يا اگر اخطاريه فسخ تعهدات از ناحيه ايران تسليم 

موردی بانک مرکزی الجزاير به بانک مرکزی دستور خواهد داد کليه وجوه 

از آن پس تعهدات مندرج در  و  و دارائيها را به اياالت متحده برگشت دهد

  اين بيانيه ملغی و بال اثر خواهند بود.
 

 دارائيهای نزد بانک فدرال رزرو

بمحض انجام ترتيبات ضروری مربوط به حساب مشروط در بانک  -4 

فدرال رزرو  مرکزی، اياالت متحده تمام طالهای متعلق به ايران نزد بانک 

يگر ايران )يا معادل نقدی آنها( نزد نيويورک بانضمام کليه دارائيهای د

داد که در حساب  بانک فدرال رزرو را به بانک مرکزی انتقال خواهد 

مشروط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد تا زمانيکه انتقال و يا 

  گردد. مذکور در فوق الزام آور  2برگشت آنها طبق بند 
 

 دارائيهای نزد شعب خارجی بانکهای آمريکائی

به محض انجام ترتيبات ضروری مربوط به حساب مشروط نزد  -5 

روز  و اوراق بهاداری را که در ها  بانک مرکزی، اياالت متحده تمام سپرده

يا پس از آن در دفاتر شعب خارجی بانکهای آمريکائی  2929نوامبر  24

، به بانک 2982  دسامبر  22ثبت  شده است، به همراه بهره متعلقه تا 

اب بانک مرکزی الجزاير، منتقل خواهد کرد که نزد بانک مرکزی، حس

ماند، تا زمانيکه برگشت يا  مرکزی در حساب بانک مرکزی الجزاير خواهد 

  مذکور در فوق الزام آور گردد. 2انتقال آنها طبق بند 
 

 دارائيهای نزد شعب بانکهای آمريکائی در آمريکا

ادعاهای منضم به آن  با پذيرش اين بيانيه و بيانيه حل و فصل -6 

توسط ايران و اياالت متحده و به دنبال پايان يافتن ترتيبات مربوط به 

گشايش حساب تضمينی بهره دار نزد بانک مرکزی که در بيانيه اخير و  

تاريخ اين  روز از  22بند هفت زير مشخص شده است، و ترتيبات آن طی 

ماه از آن تاريخ جهت  6بيانيه داده خواهد شد، اياالت متحده در ظرف 

بانکی در آمريکا  و اوراق بهادار ايران نزد مؤسسات ها  انتقال تمام سپرده

به اضافه بهره متعلقه به بانک مرکزی عمل خواهد کرد، که بصورت 

تا زمانيکه انتقال و يا  حساب مشروط نزد بانک مرکزی باقی خواهد ماند 

  باال الزام آور گردد. 2برگشت آنها طبق بند 

باال توسط بانک مرکزی،  6به مجرد وصول وجوه مندرج در بند  -2 

نيمی از  ( 2بانک مرکزی الجزاير به بانک مرکزی دستور خواهد داد که )

( نيم ديگر را در يک حساب 1مبالغ دريافتی را به ايران انتقال دهد و )

 موجودی حساب تضمينی بهره دار نزد بانک مرکزی بسپارد تا آنکه ميزان 

تضمينی به ميزان يک ميليارد دالر برسد. پس از رسيدن به سطح يک 

داد که تمام مبالغی که  ميليارد دالر، بانک مرکزی الجزاير، دستور خواهد 

  شوند به ايران انتقال گردند.  می دريافت 6به موجب بند 

برای تضمين پرداخت و تأديه  کليه موجودی حساب تضمينی صرفاً

ان طبق بيانيه حل و فصل ادعاها مورد استفاده قرار ادعاهای عليه اير

خواهند گرفت. هرگاه بانک مرکزی به ايران اطالع دهد که ميزان  

 فوراً مليون دالر تنزل کرده است، ايران  522موجودی حساب تضمينی از 

 522جديد، موجودی حساب مذکور را به سطح های  با گذاشتن سپرده

سطح  وجودی حساب مذکور در اين مليون دالر خواهد رساند و م

نگهداری خواهد شد تا زمانی که رئيس هيئت داوری، هيئتی که طبق 

مرکزی الجزاير  بيانيه حل و فصل ادعاها تشکيل گرديده است، برای بانک 

گواهی کند که تمام احکام حکميت عليه ايران طبق بيانيه حل و فصل 

تضمينی به ايران  ساب اجراء شده است، که در آن صورت باقی مانده ح

  انتقال داده خواهد شد.
 

 دارائيهای ديگر در آمريکا و خارج آمريکا

با پذيرش اين بيانيه و بيانيه حل و فصل ادعاهای منضم به آن،  -8 

توسط ايران و اياالت متحده، و بدنبال پايان يافتن ترتيبات مربوط به 

بيانيه خاتمه خواهد روز از تاريخ اين  22گشايش حساب تضمينی که طی  

باال به   6و  5پذيرفت، اياالت متحده عالوه بر دارائيهائی که در بندهای 

آنها اشاره گرديد، در مورد انتقال اموال ايران )يعنی وجوه و اوراق بهادار( 

است به بانک مرکزی  که در اياالت متحده و در خارج از آن کشور موجود 

باال الزام  2قال و يا برگشت آنها طبق بند اقدام خواهد کرد، تا زمانيکه انت

  آور گردد.

با پذيرش اين بيانيه و بيانيه حل و فصل ادعاها منضم به آن،  -9 

باال توسط  2توسط ايران و اياالت متحده و با صدور گواهی مشروح بند 

 24دولت الجزاير، اياالت متحده، براساس مفاد مقررات قانونی قبل از  

ايران را که  ن کشور، ترتيبات الزم برای انتقال تمام اموال اي 2929نوامبر 

باشد و در چهارچوب بندهای فوق  می در اياالت متحده و در خارج موجود

  الذکر قرار نمی گيرد، به ايران خواهد داد.
 

 تجاری و ادعاهاهای  لغو تحريم

توسط دولت الجزاير،  2به محض صدور گواهی مذکور در بند  -22 

 4) 2258آبان  22تجاری را که از های  متحده تمام تحريم اياالت

  ( تاکنون عليه ايران اعمال گرديده است. لغو خواهد نمود.2929نوامبر 

توسط دولت الجزاير،  2به محض صدور گواهی مذکور در بند  -22 

در  تمام ادعاهائی را که در حال حاضر بر عليه ايران  اياالت متحده فوراً

تری بين المللی مطرح است پس خواهد گرفت و از آن به ديوان دادگس

اياالت  بعد نيز از اقامه دعوا در مورد هرگونه ادعای حال و آينده توسط 

متحده و يا اتباع اياالت متحده عليه ايران ناشی از حوادث قبل از تاريخ 

  اين بيانيه، در رابطه با:

 2258آبان  22در نفر اتباع اياالت متحده  51)الف( عمل دستگيری  

وارده به  ( ، )ب( توقيف دستگير شدگان ، )ج( خسارات 2929نوامبر  4)

اموال اياالت متحده و يا اموال اتباع اياالت متحده در داخل محوطه 
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( و )د( 2929  نوامبر  2) 2258آبان  21سفارت آمريکا در تهران بعد از 

های  ها در نتيجه جنبشصدمات وارده به اتباع اياالت متحده و يا اموال آن

از عمل دولت ايران نبوده  مردمی در جريان انقالب اسالمی ايران که ناشی 

است. جلوگيری خواهد نمود. اياالت متحده همچنين مانع از اقامه دعوا 

اشخاص غير آمريکائی درباره  عليه ايران در دادگاههای آمريکا توسط 

شده در اين بند خواهد  ادعاهای حال و يا آينده ناشی از حوادث ذکر

  گرديد.
 

  برگشت دارائيهای خانواده شاه سابق -4ماده 

توسط دولت الجزاير،  2به محض صدور گواهی مذکور در بند  -21 

شاه  اياالت متحده اموال و دارائيهای شاه و دربار که تحت کنترل وراث 

جانب  سابق و يا هر يک از بستگان نزديک وی بوده و به عنوان خوانده از

ايران در  ايران، به منظور برگرداندن اموال و دارائيهای متعلق به 

شود، مسدود و  می دادگاههای اياالت متحده بر عليه آنان طرح دعوی

دارائيهای هر  انتقال آنها را ممنوع خواهد نمود. دستور انسداد اموال و 

سی به يک از خواندگان و همچنين ماترک شاه سابق تا پايان جريان دادر

انسداد مستوجب مجازاتهای  قوت خود باقی خواهد بود. تخلف از دستور 

  کيفری و مدنی مقرر در قوانين اياالت متحده خواهد بود.

باال توسط دولت  2به محض صدور گواهی مذکور در بند  -22 

الجزاير، اياالت متحده به تمام اشخاص مقيم در حوزه قضايی آمريکا 

روز کليه اطالعات موجود در نزد آنها، در  22ظرف  دستور خواهد داد که 

دستور، در رابطه با  ( و نيز در تاريخ 2929نوامبر  2) 2258آبان  21تاريخ 

را به منظور ارسال به ايران به خزانه  21اموال و دارائيهای مذکور در بند 

تخلف از اين مقرره مستوجب   داری اياالت متحده گزارش دهند.

  ری، و مدنی مندرج در قوانين اياالت متحده خواهد بود.مجازاتهای کيف

فوق توسط دولت  2به محض صدور گواهی مذکور در بند  -24 

الجزاير، اياالت متحده به کليه دادگاههای ذيربط اياالت متحده اعالم 

، ادعای ايران نبايستی 21کرد که در مورد دعاوی مندرج در بند  خواهد 

دولت مستقل يا باستناد قانون دکترين  چه باستناد اصول مصونيت

و احکام ها  کشوری مردود تلقی گردد، و نيز اعالم خواهد کرد مصوبه 

متحده  ايران در ارتباط با چنين دارائيهائی بايستی طبق قوانين اياالت 

  بوسيله دادگاههای آمريکا اجراء گردد.

تقال در مورد هر حکم صادره از دادگاه آمريکا مبنی بر ان -25 

هرگونه اموال و يا دارائی به ايران، اياالت متحده بدينوسيله اجرای حکم 

نهائی را در صورتيکه اموال و يا دارائيها در داخل اياالت متحده باشد،  

  نمايد. می تضمين

چنانچه اختالفی بين طرفين درباره نحوه اجرای تعهداتی که  -26 

 ايران باشد بروز نمايد،  می حدهبه عهده اياالت مت 25تا  21مطابق بندهای 

تواند اختالف را به هيئت داوری که براساس بيانيه حل و فصل ادعاها و  می

آن الزم االجراء  مطابق شرايط مقرر در آن تشکيل گرديده است و رأی 

خواهد بود ارجاع نمايد. چنانچه هيئت مزبور تشخيص دهد که در نتيجه 

متحمل خساراتی گرديده  تعهد ايران قصور اياالت متحده در اجرای اين 

که در اين حکم در  کند میاست حکم مقتضی به نفع ايران صادر 

تواند  می کشور، بوسيله ايران دادگاههای هر کشوری و مطابق قوانين آن 

  به موقع اجراء گذاشته شود.
 

 حل و فصل اختالفات

ر يک چنانچه اختالفات ديگری درباره تفسير يا نحوه اجرای ه -22 

توانند   می از مقررات اين بيانيه بين طرفين بروز نمايد، هر يک از طرفين

اختالف را به هيئت داوری که براساس بيانيه حل و فصل ادعاها و مطابق 

االجراء خواهد  شرايط مقرر در آن تشکيل گرديده است و رأی آن الزم 

تی مشتمل بود ارجاع نمايد تصميمات هيئت مزبور درباره چنين اختالفا

اجرای اين بيانيه و يا  بر احکام پرداخت غرامت، خسارات حاصله از عدم 

نفع در دادگاههای هر  تواند از سوی طرف ذی می بيانيه حل و فصل ادعاها

  اجراء گذارده شود. کشوری مطابق قوانين آن کشور به موقع 

  2259بيست و نهم دی ماه    

 ائیبهزاد نبوی وزير مشاور در امور اجر

 

 455، شماره 2259بهمن  2از روزنامه انقالب اسالمی، چهارشنبه 

« بيانيه»و يا « موافقتنامه»همانطوريکه قبالً ذکر شد اين  ت.سنقل شده ا

يک امضاء دارد که از جانب دولت ايران آقای بهزاد نبوی آن را امضاء کرده 

 است. و برای مصرف داخلی است. و نسخه انگليسی آن که در تمام

محافل حقوقی و غير حقوقی بين المللی معتبر شناخته شده، دارای دو 

امضاء است که نمايندگان دولت آمريکا و  دولت ايران هر دو آن را  امضاء 

 .اند هشده کرد

 
 ملحقات

 

 ملحقات  شامل سه مقاله است : 

رضا مهدوی کنی رئيس خاطرات آقای محمد پس از دريافت -2

گيری و مصاحبه آقای ناطق  ی به هنگام گروگانانقالب اسالمهای  کميته

در مورد ای  نوری در سالگرد اشغال سفارت آمريکا، نکات مهم تازه

چگونگی اشغال سفارت و تحويل آن به دانشجويان پيرو خط امام در اين 

ادامه تحقيق »دو منبع آشکار شده بود که با استفاده از اين دو منبع مقاله 

 انتشار پيدا کرد.   «واقعه گروگانگيریکور های  در باره نقطه

وقتی گروگانگيری »تحت عنوان ای  آقای صادق خرازی مقاله -1  

 12در پاسخ به مقاله آقای عباس عبدی که در شماره « شود فرهنگ می

منتشر شده بود،  نوشته و در تاريخ  2/5/2292نشريه  آسمان به تاريخ 

ه مديريت خود ايشان است  ، در سايت ديپلماسی که ب2292شهريور  15

منتشر شد. اينجانب مطلب مختصری در پاسخ به آقای خرازی تحت 

مقصر اصلی خسارتی عظيمی که اشغال سفارت آمريکا برای »عنوان 

، 92شهريور  22ايران ببار آورده کيست؟ نوشته و  جهت انتشار در تاريخ 

يدند، آن را آن را برای سايت ديپلماسی ارسال کردم که ظاهراً صالح ند

 منتشر کنند لذا مقاله فوق در سايت گويا و ساير سايتها منتشر گرديد.    

پاسخ به نقد دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران به مديريت » -2

« آقای عباس سليمی نمين در باره کتاب گروگانگيری و جانشينان انقالب.

نان انقالب در توضيح اينکه: بعد از انتشار کتاب گروگان گيری و جانشي

، توسط انتشارات برزاوند، در ديماه همان سال نقدی از 2286 ماهتير

= دمتتا(  بر کتاب  به  ) جانب دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران

صورت جزوه و هم به صورت  سی دی  منتشر و در نمايشگاه کتاب عرضه 

شده بود. شده و سی دی آن نيز برای مقامات جمهوری اسالمی ارسال 

ارسال کرده ام  همان نقد را جهت اطالع اينجانب نيز به آدرس الکترونی

بود. اينجانب  پس از مطالعه آن نقد، ای  بودند، که خود عمل  پسنديده

کنيد،  می که در زير مالحظهای  با نامه هنقدی بر نقدِ دمتتا نوشته و همرا

انب مورد التفاتِ جهت انتشار برای ناقدين ارسال کردم. اما نقد اينج

ناقدين قرار نگرفته و آن  را منتشر نکردند. پس از مأيوس شدن از انتشار 

اشاره ها که در کتاب به آن بود نقدِ نقد توسط  دمتتا، نقد چون حاوی نکاتی

 نشده بود، جهت اطالع عموم در فضای مجازی  منتشر گرديد.  
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گروگان گيری  و نظر به اينکه هر سه مطلب مستقيماً در رابطه با  

باشد به عنوان ملحقات به  می در رابطه با نقاط کور آنای  حاوی نکات تازه

 آخر کتاب افزوده گرديد.  

 

 کور واقعه گروگانگيریهای  ادامه تحقيق در باره نقطهـ 1
 

 مقدمه

اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام که عواقبی 

سياسی،  حريم اقتصادی،  انزوای کامل کشور، تهای  چون انسداد دارائی

امضای قرارداد اسارت بار الجزاير و از همه مصيت بارتر، زمينه سازی برای 

تجاوز نظامی عراق به ايران را در پی داشت، از سهمگين ترين رويدادهای 

اينجانب به عنوان مديرمسئول روزنامه   شود. می پس از انقالب محسوب

در آن ای  ن کسی که به مقتضای کار روزانه حرفهانقالب اسالمی و به عنوا

مجموعه تحليلها و  2286ايام از نزديک شاهد اين حادثه بودم، در سال 

موجود در ايران آن روز را گردآوری کرده و در کتاب های  اسناد و گزارش

( 2286)انتشارات برزواند،  سال  "گروگانگيری و جانشينان انقالب"

نجا که اين حادثه عظيم سياسی در سطح ملی و منتشر ساختم. اما از آ

کور فراوانی است اين تحقيق به ناچار های  جهانی همچنان دارای نقطه

گذرد ابعاد ديگری از ماجرا  می هنوز ادامه خواهد داشت  و هر روز که

شود. به نظرم با توجه به عظمت اين واقعه و تاثير شگفت  می آفتابی

مليونها ايرانی در داخل و خارج داشته است، انگيزی که بر زندگی روزانه 

آگاهی رسانی نسبت به ابعاد واقعی اين موضوع يک ضرورت ملی است. 

تازه که بعد از انتشار کتاب پيدا شده های  در اين مجال به يکسری داده

پردازم و اين اطالعات را در سايه معلومات قبلی تحليل خواهم  می است

ت تازه از جانب سران جمهوری اسالمی و کرد. گقتنی است اين اطالعا

، نشر يافته است و اند هکسانی که به نحوی دست اندر کار اين مسئله بود

کور اين فاجعه و عامل اصلی فاجعه را های  تواند بخشی از گره می بنابراين

توان به  می برای ملت ايران باز کند. از زمرۀ مهمترين اين اطالعات تازه

اطق نوری و محمد رضا مهدوی کنی و هاشمی اعترافات آقايان ن

 آورم. می رفسنجانی اشاره کرد که با توضيحاتی به ترتيب زير

 
 اطالعات جديد  

. امسال در سالگرد اشغال سفارت آمريکا خاطرات آقای ناطق نوری 2

در اين باره منتشر شده است. او در اين خاطرات از نقش جهاد سازندگی 

ماينده آقای خمينی در جهاد سازندگی بود و خودش که در آن زمان ن

که سفارت آمريکا را با مهر جهاد  کند میسخن به ميان آورد و تصريح 

سازندگی اشغال کرديم و آقای اصغرزاده که يکی از گروگان گيران اصلی 

است  و ديگران از نيروهای شاغل در جهاد سازندگی بودند که رفتند و 

جا ]جهاد سازنگی است[ هم النه  يناز هم"سفارت را اشغال کردند: 

جاسوسی را گرفتند. ابتدا هم با مهر جهاد در النه جاسوسی کار 

کردند. آقای اصغرزاده و ديگران همگی در جهاد بودند که رفتند  به  می

"النه جاسوسی.
 2 

. آقای محمدرضا مهدوی کنی رئيس فعلی دانشگاه امام صادق که 1

که  کند میانقالب اسالمی بود تصرح های  در آن زمان سرپرست کميته

آنها هم قبل و هم به هنگام اشغال سفارت آمريکا، در سفارت آمريکا 

نفر در داخل سفارت بود که از سفارت  62کميته داشتند و تيمی حدود 

دانستيم... نا گفته  می ما در مسائل تبعيت از امام را الزم"کرد:  می حفاظت

کرديم،  می ام، سفارت آمريکا را محافظتنماند که ما به دستودر شخص ام
                                                           

 ناطق نوری به مناسبت سالگرد النه جاسوسی -2

اين طور نبود چون مهم نبودند. سفارت آمريکا ها  ولی همه ی سفارتخانه

از همه مهمتر بود...امام فرمودند اين دشمن اول ماست. به همين جهت 

و هم ها  احتمال اينکه به سفارت حمله بشود زياد بود؛ هم از طرف خودی

امام فرمودند که اينجا را خوب حفاظت  از طرف مخالفين، به اين جهت

کردند.  می نفر از آن جا حفاظت 62کنيد. تيمی از نيروهای کميته حدود 

در داخل خود سفارت هم جا گرفته بودند و مسئولين سفارت هم مايل 

بودند که اينها برای حفاظت آنجا بمانند. حتی امکان ماشين در اختيار 

"گذاشته بودند.ها  بچه
های  ته خانم معصومه ابتکار مترجم بچهوی گف  1 

خط امام در داخل سفارت که گفته است، امام با اشغال سفارت در ابتدا  

وقتی شنيديم که به سفارت "گويد:  می و کند میرا رد  اند همخالف بود

آمريکا حمله کردند، برای ما خيلی غير مترقبه بود و تعجب کرديم چه 

جماالً يادم هست که آقای بهشتی و شده که اين ماجرا پيش آمده؟ ا

مهندس بازرگان به من زنگ زدند که آقا چرا شما نشسته ايد؟ کجا 

کجا هستند؟ دانشجويان ها  هستيد؟ نيروهای انتظامی کجاست؟ کميته

را به گروگان ها  و آمريکائی اند هو آنجا را تصرف کرد اند هبه سفارت ريخت

نمی خواستند که روابط فيمابين با  . آنها خيلی ناراحت بودند واند هگرفت

اين کارها تيره شود. ما هم در ابتداء طبق وظيفه ی محوله و رويه ی 

خودمان با ورود دانشجويان به سفارت مخالفت کرديم و من از کميته 

پرسيدم چرا اينطور شده؟ گفتند آمدند و به سفارت حمله کردند و از 

ايستادگی نکرديم، چون ها  بچهديوار سفارت باال رفتند و ما در مقابل 

خودمان بجنگيم و بعداً معلوم شد همين های  اجازه نداشتيم با بچه

. من همان موقع به مرحوم حاج اند هدانشجويان خط امام وارد النه شد

شب آن روزی بود که به سفارت ريخته  ميآيداحمد آقا زنگ زدم. يادم 

 حاج احمد اولبودند، زنگ زدم و پرسيدم جريان چيست؟ مرحوم 

خنديدند و پاسخ نمی دادند. من گفتم آخر چه شده است؟ شما اطالع  می

خنديد. باالخره بعد از اصرار گفتند: امام راضی هستند.  می داريد؟ ايشان

شما هم با آنها کاری نداشته باشيد. اين بيان مرحوم حاج احمد آقا بود، 

اظهار کردند که ای  بهولی بعدها خانم ابتکار مترجم دانشجويان در مصاح

در ابتدا حضرت امام با اين کار مخالف بودند و سر انجام پس از يک يا دو 

اگر منهای دستور امام بود "گويد:  می وی در ادامه 2 "روز رضايت دادند.

انقالب »اين کار به نظر من مطلوب نبود؛ ولی چون امام فرمودند که اين 

ديم. نيروهايمان را از آنجا بيرون است، ما هم پذيرفتيم و تسليم ش« دوم

اين بيان صريح و  4 "کشيديم و آنجا را در اختيار دانشجويان گذاشتيم.

روشن است که تا يکی دو روز بعد از اشغال، هنوز سفارت در اختيار تيم 

کميته مستقر در سفارت بوده و به امر آقای خمينی آنجا را در اختيار 

 کند می. آقای مهدوی کنی باز تصريح ندا هدانشجويان خط امام قرار داد

از کالم حاج احمد آقا معلوم شد که از پيش در اين کار همآهنگی "که: 

صورت گرفته بود، ولی آيا اين همآهنگی به اين صورت بوده که کار را 

انجام دادند و سپس اجازه گرفتند يا )از قبل اجازه داشتند، اينها را من 

بوده، و ديگر اينها را بايد از خود آقايان نمی دانم، شايد هم از قبل 

دانند(...اصل کار خالف قانون بود...آيا درست بود  می بپرسيد که آنها بهتر

که با وجود و حضور نيروهای کميته ی انقالب در سفارت اين گونه تهاجم 

ازه اين عمل اند هواقع شود؟ در مرحله دوم نتيجه ی اين اقدام چه بود و چ

مختلف است که آيا اين کار ها  د؟ اين را من نمی دانم، تحليلبه نفع ما بو

به نفع ما بود يا نبود که اين خود بحث ديگری است که تحليل آن از من 
                                                           

المی، چاپ اول اسناد انقالب اسخاطرات آيت اهلل مهدوی کنی،تدوين مرکز  -1
    112و 112، صص 2288

 129و  128، صص همان -2
 112، صهمان -4
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 2 "ساخته نيست.
آقای مهدوی کنی با زبانی  که هم حرف و نظرش را زده باشد و هم 

اسخی کنی، پ می در صورت حمله مخالفان درون رژيم که چرا امام را متهم
من  با اين کار قطع نظر از "گويد:  می برای حمله کنندگان داشته باشد،

دستور امام مخالف بودم و آن را مفيد نمی دانستم، به خصوص ادامه ی 
آن را صالح نمی ديدم، چنانکه عمالً ادامه ی کار به نفع ما تمام نشد...آخر 

تحويل بدهيم. من کار به جائی رسيد که ما التماس کرديم که گروگانها را 
در دولت بودم. بيانيه با عجله  شد می در آن موقع که بيانيه الجزاير نوشته 

و بدون مطالعه دقيق و بدون توجه به دقايق و ظرايف حقوق بين المللی 
"آيد که آثار و تبعاتش هم خيلی جالب نبود. تنظيم گرديد. به نظر می

 1 
مهم در امر گروگان گير ی  آقای مهدوی کنی در مطالب خود به چند نکته

 :کند میرا روشن 
انقالب که در داخل سفارت آمريکا های  نفره از کميته 62تيمی -

 .اند هکرد می مستقر بوده از سفارت حفاظت
کميته مستقر در سفارت به امر آقای خمينی  برای حفاظت از  -

 سفارت آمريکا در آنجا مستقر شده  است.
ال سفارت به وسيله دانشجويان خط امام، تا يکی دو روز بعد از اشغ-
نفری  در سفارت مستقر بوده و آقای مهدوی کنی بعد از درک  62کميته 

دستور آقای خمينی از سوی احمد خمينی، نيروهای کميته را از آنجا 
 بيرون کشيده و آنجا را در اختيار دانشجويان گذاشته است.

تدا مخالف گروگان حرف خانم معصومه ابتکار که آقای خمينی اب -
گيری بوده را رد کرده و با اطالعاتی که داشته، توضيح داده که امام از 

با حرف آقای احمد خمينی، بر  - قبل مطلع  و راضی به اين امر بوده است.
شود که از پيش همآهنگی با آقای خمينی  می آقای مهدوی کنی مشخص

مله کنندگان خالص صورت گرفته است. اما برای اينکه خود را از تير ح
سازد، به شکل مصلحت آميز و  می کند که چرا آقای خمينی را هم متهم

از قبل اجازه داشتند، اينها را من نمی دانم، "ماليم به اين صورت  که 
، "شايد هم از قبل بوده، و ديگر اينها ر ا بايد از خود آقايان بپرسيد

ته آخری با  اعتراف آقای گذارد. اين نک می تحليل و نظر واقعی اش را باقی
جهاد سازندگی اشغال های  ناطق نوری که سفارت آمريکا با توسط بچه
کامالً همخوانی  اند هکرد می شده و در ابتدا هم با مهر جهاد سازندگی کار

کميته، چون آقای ناطق نوری و اصغر های  دارد و به همين علت هم بچه
مقاومتی نشان نداده و سفارت را ، از خود اند هشناخت می زاده و ديگران را

جای تآسف است که همين آقای مهدوی کنی  .اند هدر اختيار آنان قرار داد
که امروز مطالب به اين روشنی و صريحی در مورد اشغال سفارت و کميته 

همين که گفته است، در آن دوران و زمانی  سخن مستقر در سفارت
ون و بگير و ببند به کميته مستقر در سفارت به  اعمال خالف قان

سرپرستی ماشاء اهلل کاشانی خواه )معروف به ماشاءاهلل قصاب( که خودش 
سابقاً جزو زير مجموعه ساواک بود، دست زد و کميته سفارت آمريکا در 

که نيآفريد، تا جايی که آقای مهدوی کنی به نام خود ها  کشور چه مسئله
خارجه که در آن موقع در  انقالب  و وزارتهای  به عنوان سرپرست کميته

اختيار آقای دکتر يزدی بود، البته به هدف اغفال مردم و خواباندن سرو 
پيرو در خواست »   داشت: اعالم ای  طی اطالعيه 58مرداد  12صداها، در 

وزارت امور خارجه و طبق تصميم مشترک شورايعالی کميته مرکزی و 
کميته  2258امرداد ماه   12فرماندهی سپاه پاسداران از بامداد يکشنبه 

شود که اصل همين  می و امروز معلوم 2 «سفارت آمريکا منحل گرديد.
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 صفحه.

اطالعيه هم دروغ بوده و فقط برای خواباندن سرو صداها بوده است. به هر 
حال اين سوال هنوز پابرجاست که آقای خمينی چه در سر داشت که با 

يابد؟ اما از سوی ديگر، از  می هماهنگی و اذن او اين کار انجام و تداوم
آقای خمينی که هوش عجيبی در درک روابط قدرت داشت اين کار که از 

 د موجب شگفتی باشد همچنانکهيآن به انقالب دوم تعبير کرده است نبا
که  48و تا اواخر سال  4بينيم آقای خمينی که تا قبل ازرفتن به نجف می

 کند میحوزه نجف تدريس واليت فقيه را به عنوان يک فقيه در حاشيه 
به واليت فقيه معتقد نبوده است. اما معلوم نيست در طول مدتی که آقای 
خمينی درنجف بوده است چه تحولی در وی بوجود آمده که از آقای 

شود که برای واليت  می درستای  خمينی مخالف واليت فقيه، خمينی
را تحت فقيه به عنوان زعامت سياسی و رهبری کشور تئوری قدرتی 

عنوان ادامه حکومت رسول خدا و امام زمان بسازد. چه بسا در روزهای 
 بهره نبوده است.  بی "الهاماتی"نيز از  58آبان 

  

 گروگانکيری و جنگ ويرانگر هشت ساله  

رابطه مستقيم ميان تحريک صدام به شروع جنگ عليه ايران و 

 پس از صدام بسرگروگانگيری بر کسی پوشيده نيست. االن که در دوران 

سند  منتشر شده ها  بريم در اين باره تا بخواهی از خود آمريکايی می

است. بنابراين هر کسی که منصفانه تاريخ پس از انقالب را مطالعه کند و 

منابع مختلف را ببيند به روشن خواهد ديد که ريشه اصلی حمله عراق به 

ری نهفته است و ايران در اشغال سفارت آمريکا و بحران گروگان گي

خسارت جنگ، خسارتی است که در اثر بحران گروگان گيری به کشور 

وارد شده است. البته در همان بحبوحه گروگانگيری نيز همۀ سران کشور 

در مورد ارزيابی پديده جنگ باالتفاق قائل بودند که جنگ عراق عليه 

ايران نيست بلکه جنگ آمريکا عليه ايران است و من در کتاب 

که برای پرهيز از ام  ، نظرات همه را آورده195-191روگانگيری در ص گ

زمانی که عراق به ايران حمله  گذرم. می اطاله کالم از ذکر مجدد آن در

کرد تمام شرايط جهانی عليه ايران آماده بود. در بين تمام کشورهای روی 

 زمين تنها کشور آلبانی در سازمان ملل از عمل گروگان گيری ايران

گويند آمريکا دشمن  می حمايت کرد. بنا بر اين، آن دسته از کسانی که

انقالب اسالمی و در صدد از بين بردن آن بود، در صورتی که حق را به 

بدهيم و بپذيريم که آمريکا چنين قصد و نيتی داشت آيا بر ما نبود ها  آن

ندهيم و يا  به دستشای  الزم را از او سلب کنيم و بهانههای  که تمام بهانه

اينکه به دست خودمان بهانه الزم را در اختيارش بگذاريم و خالق اجماع 

طبيعی است که در چنين حالتی عقل سليم  جهانی عليه خود باشيم؟

. کند میروش خود را بر ندادن بهانه و گرفتن بهانه از دست دشمن استوار 

آنها عقل آيا بايد در عقل گردانندگان رژيم شک کنيم يا بگوييم نه 

داشتند اما عقلی فايده گرا که در اين قضيه منافع خاصی را در تقابل با 

در چنين شرايطی الزم نبود  حقوق ملی در پشت پرده مد نظر داشتند؟

که آمريکا خود طراح جنگ باشد، کافی بود که چراغ سبز به عراق داده 

وگان شود و شوروی نيز جبهه مخالف نگيرد و اين هر دو با بحران گر

 گيری حاصل شد و باعث خوشحالی صدام گرديد.

 15در اينجا  تنها به دو داده از آقای هشمی رفسنجانی که بعد از  

کنم: آقای هاشمی رفسنجانی در  می سال آن را آشکار کرده است، اکتفا

 است چنين 2262که کارنامه سال  "بسوی سرنوشت"کتاب خود بنام 

از عرفات ای  ژه ياسر عرفات آمد و نامهابو خالد فرستاده وي"گويد:  می
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آورده بود و جنگ تحميلی را جنگ آمريکا عليه ايران دانسته بود 

 کتاب( 219)ص

آقای هاشمی رفسنجانی در اينجا پاسخ خود به ياسر عرفات به 

برادر گرامی جناب آقای ياسر عرفات " آورد: می ، را26/2/2262تاريخ 

برای شما روشن ايد  ...اينکه فرموده رياست سازمان آزادی بخش فلسطين

شده که حزب بعث و شخص صدام به نيابت از آمريکا جنگ را عليه 

دهد، کشف و اظهار اين  می انقالب اسالمی ايران آغاز کرده است و ادامه

فهميدن يا دير گفتن شما مايه تأسف.  مطلب مايه اميد است ولی دير

سنجانی در يادداشت ( مجدداً آقای هاشمی رف565)همان سند، ص 

در منزل بودم ...در اين روز شبکه  "نويسد:  می ،2262آبان  22جمعه 

را  "نايت الين"اياالت متحده، برنامه خود را موسوم به  ABCتلويزيونی 

به موضوع اشغال سفارت آمريکا در تهران به دست دانشجويان مسلمان 

سعيد رجائی  پيرو خط امام اختصاص داده بود. در اين برنامه آقای

خراسانی نماينده دائم ايران در سازمان ملل، حسين شيخ االسالم معاون 

سياسی وزارت امور خارجه، جودی پاول سخنگوی کاخ سفيد در دوره 

رئيس جمهور مخلوع ايران و دو تن از گروگانها  صدر بنیکارتر، ابو الحسن 

موضع بنامهای مورهند کندی و باری روزن شرکت داشتند. مهمترين 

حاصل از اين برنامه، اظهارات سخنگوی کاخ سفيد در دوره کارتر و 

اعتراف به نقش آمريکا در وقوع جنگ تحميلی بود. جودی پاول در پاسخ 

به اظهارات شيخ االسالم که خود از دانشجويان تسخير کننده سفارت 

نتيجه مشهود و آشکار گروگان گيری، جنگ "آمريکا بود، اعالم داشت: 

باشد و بدون گروگان گيری، اين جنگ به وقوع نمی  می و عراق ايران

وی در باره سخنان شيخ االسالم در باره اهميت تسخير النه  "پيوست.

 ، به خوداند هوقتی ايشان از افتخار آنچه انجام داد"جاسوسی گفت: 

بالند، بهتر است کمی مکث کنند و فهرست تلفات را مطالعه بفرمائيد  می

. بعد از ذکر نام هر يک از اند هر از هموطنان ايشان کشته شدکه دهها هزا

 ".اند هتواند بگويد که آنها به خاطر حماقت من کشته شد می آنها، وی

 (264-262)همان سند ص

و راست اين است که همۀ اينها جزئی از حقيقت غم انگيزی است 

ال به وقوع پيوسته است ولی با کمها  که در کشور ما و به دست خودی

تاسف ملت هنوز پس از نزديک سه دهه بايد در سانسور باقی بماند و 

پاسخ  نداند چه باليی و به واسطه چه کسانی بر سرش فرود آمده است.

جودی پاول به شيخ االسالم که آقای رفسنجانی نيز سه دهه بعد ظاهرا 

ا گويد وقتی ب می واقعاً تکان دهنده است. راست کند میآگاهانه آن را ذکر 

 شگقتی از شيخ االسالم و امثال او که بازيچه تشنگان قدرت مطلقه شدند

شهيد و چند ميليون جانباز و های  پرسد آيا در برابر هزاران خانواده می

معلول و بيش از هزار ميليارد دالر خسارت وارد شدن به ميهن احساس 

 شرم نمی کنيد؟ 

 

 بی شرمی در برابر اين همه تبهکاری

ن اين مقال اجازه دهيد يک نکته را خاطر نشان کنم. هر حال در پايا

انسان شرافتمند و آزاد انديشی وقتی به عمل گروگان گيری و نتايج اسف 

تفاوت  بی نگرد، نمی تواند می انگيز آن که برای ملت ايران به ارمغان آورد،

باقی بماند و اظهار تأسف نکند و به دنبال علل و جستجوی انگيزه پنهان 

انقالب دوم و "عمل بر نيايد. عملی که البته آقای خمينی آن را  اين

ناميد و با آلت دست قرار گرفتن تعدادی دانشجو و  "بزرگتر از انقالب اول

غير دانشجو، از آن برای خود و کسانی که به دنبال انحصار قدرت و 

ديکتاتوری بودند، به عنوان آتويی عليه آزادی و حقوق ملت بهره گرفتند. 

به جمالت زير توجه کنيم. آيا با دانشی که از عواقب وحشتناک 

گروگانيگری داريم شنيدن اين نوع سخنان شرم آور نيست. برای مثال 

بيانيه الجزاير از نظر سياسی يک مجموعه "آقای بهزاد نبوی مدعی است: 

ما پوزه آمريکا را در  "ويا  2 "افتخار آفرين برای جمهوری اسالمی است

"ا گروگان گيری به خاک ماليديم.رابطه ب
 و آقای رجائی نخست وزير که 1 

ما موفق شديم به ياری خدا و همت هموطنان بزرگترين "گفت:  می

" مسئله تاريخی را حل نمائيم
ما يک بار ديگر "و يا در جايی ديگر: 2

نشان داديم که قادريم بزرگترين مسئله تاريخ را حل کنيم و به دنيا ثابت 

تواند  می ک کشور انقالبی و مکتبی به اتکاء به ايدئولوژی خودکنيم که ي

در مقبل ابر قدرتها باستد. ما با گروگان گيری به بزرگترين دست 

آوردهای سياسی در تاريخ اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و موفق 

"شديم بزرگترين قدرتهای طاغوتی را به زانو در آوريم.
 4 

و هم امروز حق ندارد از آنها و از خودش  آيا انسان ايرانی هم آنروز

بپرسد: بهتر نبوده و نيست که به جای رجز خوانی و ادعای قهرمان 

 داديد و می سازی، مجموعه عمل را در معرض افکار عمومی قرار

ملت اين همانا سند افتخاری است که برای شما به ارمغان ای  گفتيد: می

قهرمانان نظامی، سياسی،  آورده ايم! مگر نه اين است که معموالً

آفرينند، آن افتخار را در  می اقتصادی، و... وقتی برای ملت خود افتخار

دهند و با تشريح جزئيات عمل انجام شده، ملت  می معرض ديد عموم قرار

های  مختلف نبرد برده تا ملت از مشاهده صحنههای  را با خود به صحنه

 ی در آيد.قهرمانانه و افتخار آفرين به وجد و شاد

در حقيقت سند افتخار مورد بحث، مجموعه بيانيه الجزاير و ضمائم 

و اسناد و مدارک حکميت و ديوان مرضی الطرفين الهه است که ميدان 

. انتشار اين مجموعه، نشان آيد مینبرد شما با آمريکائيان به حساب 

دهنده عمل قهرمانانه و افتخار آفرين و چگونگی حل پيچيده ترين 

سال قبل، به هنگام امضای قرارداد  18ل تاريخ است که نه تنها در مشک

الجزاير و اجرای آن شهامت و جرأت پيدا نشد که آن را برای اطالع عموم 

منتشر سازند، حتی امروز نيز از انتشار درست و کامل آن ترس دارند و 

ه . مجموعاند همردم را تا به امروز از اين حق خدادادی خويش سانسور کرد

بيانيه الجزاير و ضمائم آن که صحنه عمل قهرمانانه شماست، همچنان 

. اين هم نوع جديدی از خلق آيد میسری و جزء اسرار دولتی به شمار 

 قهرمانان سری و پنهانی ويژه جمهوری اسالمی است!

اگر اين مجموعه انتشار پيدا کرده بود، ديگر الزم به رجز خوانی و 

ژوهشگران و حقوقدانان با در دست داشتن ادعا نبود. متخصصان و پ

ند شد می اسناد و مدارک، جزئيات آن را ترسيم کرده، و هنرمندانی پيدا 

که نظير فيلمهای مستند تاريخی و... آن را به معرض تماشای عموم قرار 

دهند. اما تا بحال در هيچ کجای دنيا ديده نشده است که اعمال افتخار 

ديدعموم مکتوم نگه دارند. اما در عوض هميشه  آفرين و قهرمانانه را از

اين گونه بوده است که قريب به تمام اعمال خائنانه، سعی شده است از 

ديدها مخفی بماند، مگر اينکه به نحوی مطلعين در زمانهای ديگر آن را 

فاش کرده باشند. باز هم در اينجا بايد آز آن مرد بزرگ مرحوم آيت اهلل 

با شهامت کم نظيرش نسبت به انتقاد به خود از جمله  منتظری ياد کنم که

متذکر شد: که من  در ابتداء با گروگان گيری موافق بودم اما بايد اذعان 

کنم که اين عمل  خسارت عظيمی برای کشور ببار آورد و به ضرر کشور 

 محمد جعفری     تمام شد.

                                                           

 ات مجلس.مذاکر 22، ص22291،شماره59ديماه  15کيهان،  -2
 .همان -1
، بخشی از سخنان  1ص  456، شماره59بهمن  1انقالب اسالمی، پنجشنبه  -2

 آقای رجائی با گروهی از اعضای انجمنهای اسالمی شهرستان آمل.
 همان -4



 

 262 

 

 مقصر اصلی خسارتی عظيمی که اشغال سفارت آمريکا برای ـ2
2کيست؟ ايران ببار آورده 

 

که آقای عباس عبدی در ای  آقای صادق خرازی در پاسخ به مقاله

منتشر کرده است،   2/5/2292نشريه  آسمان، که به تاريخ  12شماره 

، نوشته و «شود وقتی گروگانگيری فرهنگ می»ای تحت عنوان ای  مقاله

يريت خود ، در سايت ديپلماسی که به مد2292شهريور  15در تاريخ 

ايشان است  آنرا منتشر کرده است. آز آنجا که سايت ديپلماسی که 

ادعای انديشه سازی و فرهنگ سياسی مدرن که از جمله ضوابط اين ادعا 

تعامل و پذيرش دگر انديشی بدون برقراری سانسور است، را دارد، 

اينجانب پس از مطالعه مقاله آقای صادق خرازی، مطلب مختصری در اين 

مقصر اصلی خسارتی عظيمی که اشغال سفارت »بطه تحت عنوان را

برای آن سايت « کمنت»آمريکا برای ايران ببار آورده کيست؟ به عنوان 

، ارسال کردم که متأسفانه تا به 92شهريور  22جهت انتشار در تاريخ 

امروز آن را منتشر نکرده است. البته من اين فرض بسيار بسيار ضعيف را 

دارم که ممکن است مطلب به سايت نرسيده باشد. ولی چون هم در نظر 

مطلب عنوان شده حاوی نکاتی است که شايد برای ديگران هم مفيد 

شوم که آن را در سايت خود )منظور سايت  می باشد، از شما سپاسگزار

گويا است. ن.( برای اطالع عموم منتشر کنيد. عين مطلب ارسالی برای 

 زير است:   آقای صادق خرازی به شرح

  
 جناب آقای صادق خرازی سالم

مقصر اصلی خسارتی عظمی که اشغال سفارت آمريکا برای ايران ببار 

 آورده کيست؟
 

را که  در پاسخ به مطلب آقای عبدی به درستی به ای  چند نکته

صورت سئوالی از ايشان  مطرح کرده ايد، حقيقتی است که از زبان شما 

 جاری شده است: 

از ای  که من مطرح کردم سوالی است که بخش عمدهای  لهمسا» -2 

کنند و به جدی بودن آن  می جامعه نيز آن را در خلوت و جلوت مطرح

باور دارند. آيا ايشان باور دارند که واقعه گروگانگيری علت موجده جنگ 

و تجاوز به ايران و بدنامی برای انقالب و جمهوری اسالمی و پديده 

ملی و بين المللی کشور بوده يا نه؟ آيا ايشان اين  بسياری از معضالت

واقعيت را که اشغال سفارت با آن همه معضالت پيرامونی که پديد آورد 

پندارند؟  می هزينه جنگ را بر مردم تحميل کرد قبول دارند يا آن را توهم

آقای عبدی، شما و دوستان تان که مدعی هستيد آن روز احساساتی 

يد بفرماييد که به نظر شما هزينه آن احساسات و بوديد و جوانی کرد

 «بايست متقبل شوند؟ می جوانی کردن شما را چه کس و يا کسانی

واقعه گروگانگيری علت موجده جنگ و تجاوز به ايران و » -1

بدنامی برای انقالب و جمهوری اسالمی و پديده بسياری از معضالت ملی 

که اشغال سفارت با آن همه »ين و افزون بر ا «و بين المللی کشور بوده

 «معضالت پيرامونی که پديد آورد هزينه جنگ را بر مردم تحميل کرد

بی ترديد ماجرای اشغال سفارت آغازگر و بستر رشد بسياری » -2

اينها و بعضی نکات ديگر ی که مطرح کرده ايد،  «شدها  از بداخالقی

ترديد  بی کهايد  هحقايقی است که از زبان شما جاری شده است اما افزد

 در ماجرای اشغال سفارت  

اگر حکمت امام رضوان اهلل عليه و بسياری از بزرگان طراز اول »  
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و ها  انقالب نبود معلوم نبود که به دليل همان احساسات جوانانه چه قتل

 از فضای پرداخته جمع اشغال سفارت نتيجهها  و چه انتقامها  چه اعدام

  «.شد نمی

ين است که شما در مقامی نيستيد که ندانيد که اگر آقای گمانم بر ا
« انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول»گيرها را خمينی عمل گروگان

نناميده بود و از دانشجويان پيرو خط امام  حمايت  و پشتيبانی همه 
را به پشيزی نمی گرفتند و حد اکثر ها  کرد، کار اين بچه نمیای  جانبه

که ظرف  شد میغال سفارت بوسيلۀ چريکای فدائی خلق کارشان مثل اش
کمتر از يک روز آنها را از سفارت بيرون ريختند. در اين رابطه آقای 
محمدرضا مهدوی کنی رئيس فعلی دانشگاه امام صادق که در آن زمان 

که آنها هم قبل و  کند میانقالب اسالمی بود تصرح های  سرپرست کميته
رت آمريکا، در سفارت آمريکا کميته داشتند و هم به هنگام اشغال سفا

کرد:  می نفر در داخل سفارت بود که از سفارت حفاظت 62تيمی حدود 
دانستيم... نا گفته نماند که ما به  می ما در مسائل تبعيت از امام را الزم"

کرديم، ولی همه ی  می دستودر شخص امام، سفارت آمريکا را محافظت
نبود چون مهم نبودند. سفارت آمريکا از همه اين طور ها  سفارتخانه

مهمتر بود...امام فرمودند اين دشمن اول ماست. به همين جهت احتمال 
و هم از طرف ها  اينکه به سفارت حمله بشود زياد بود؛ هم از طرف خودی

مخالفين، به اين جهت امام فرمودند که اينجا را خوب حفاظت کنيد. 
کردند. در  می نفر از آن جا حفاظت 62 تيمی از نيروهای کميته حدود

داخل خود سفارت هم جا گرفته بودند و مسئولين سفارت هم مايل بودند 
ها  که اينها برای حفاظت آنجا بمانند. حتی امکان ماشين در اختيار بچه

"گذاشته بودند.
خط امام های  وی گفته خانم معصومه ابتکار مترجم بچه 1 

، امام با اشغال سفارت در ابتدا  مخالف در داخل سفارت که گفته است
وقتی شنيديم که به سفارت آمريکا "گويد:  می و کند میرا رد  اند هبود

حمله کردند، برای ما خيلی غير مترقبه بود و تعجب کرديم چه شده که 
اين ماجرا پيش آمده؟ اجماالً يادم هست که آقای بهشتی و مهندس 

را شما نشسته ايد؟ کجا هستيد؟ بازرگان به من زنگ زدند که آقا چ
کجا هستند؟ دانشجويان به سفارت ها  نيروهای انتظامی کجاست؟ کميته

. اند هرا به گروگان گرفتها  و آمريکائی اند هو آنجا را تصرف کرد اند هريخت
آنها خيلی ناراحت بودند و نمی خواستند که روابط فيمابين با اين کارها 

طبق وظيفه ی محوله و رويه ی خودمان با ورود تيره شود. ما هم در ابتداء 
دانشجويان به سفارت مخالفت کرديم و من از کميته پرسيدم چرا اينطور 
شده؟ گفتند آمدند و به سفارت حمله کردند و از ديوار سفارت باال رفتند 

های  ايستادگی نکرديم، چون اجازه نداشتيم با بچهها  و ما در مقابل بچه
بعداً معلوم شد همين دانشجويان خط امام وارد النه خودمان بجنگيم و 

 آيد می. من همان موقع به مرحوم حاج احمد آقا زنگ زدم. يادم اند هشد
شب آن روزی بود که به سفارت ريخته بودند، زنگ زدم و پرسيدم جريان 

خنديدند و پاسخ نمی دادند. من گفتم  می چيست؟ مرحوم حاج احمد اول
خنديد. باالخره بعد از  می ا اطالع داريد؟ ايشانآخر چه شده است؟ شم

اصرار گفتند: امام راضی هستند. شما هم با آنها کاری نداشته باشيد. اين 
بيان مرحوم حاج احمد آقا بود، ولی بعدها خانم ابتکار مترجم دانشجويان 

اظهار کردند که در ابتدا حضرت امام با اين کار مخالف ای  در مصاحبه
"نجام پس از يک يا دو روز رضايت دادند.بودند و سرا

 وی در ادامه 2
اگر منهای دستور امام بود اين کار به نظر من مطلوب نبود؛ ولی "گويد:  می

است، ما هم پذيرفتيم و تسليم « انقالب دوم»چون امام فرمودند که اين 
شديم. نيروهايمان را از آنجا بيرون کشيديم و آنجا را در اختيار 
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اين بيان صريح و روشن است که تا يکی دو روز  2 "گذاشتيم.دانشجويان 
بعد از اشغال، هنوز سفارت در اختيار تيم کميته مستقر در سفارت بوده و 

. اند هبه امر آقای خمينی آنجا را در اختيار دانشجويان خط امام قرار داد
از کالم حاج احمد آقا معلوم "که:  کند میآقای مهدوی کنی باز تصريح 

که از پيش در اين کار همآهنگی صورت گرفته بود، ولی آيا اين  شد
همآهنگی به اين صورت بوده که کار را انجام دادند و سپس اجازه گرفتند 
يا )از قبل اجازه داشتند، اينها را من نمی دانم، شايد هم از قبل بوده، و 

...اصل کار دانند( می ديگر اينها را بايد از خود آقايان بپرسيد که آنها بهتر
خالف قانون بود...آيا درست بود که با وجود و حضور نيروهای کميته ی 
انقالب در سفارت اين گونه تهاجم واقع شود؟ در مرحله دوم نتيجه ی اين 

ازه اين عمل به نفع ما بود؟ اين را من نمی دانم، اند هاقدام چه بود و چ
يا نبود که اين خود  مختلف است که آيا اين کار به نفع ما بودها  تحليل

1 "بحث ديگری است که تحليل آن از من ساخته نيست.
 

آقای مهدوی کنی با زبانی  که هم حرف و نظرش را زده باشد و هم 

کنی، پاسخی  می در صورت حمله مخالفان درون رژيم که چرا امام را متهم

 من  با اين کار قطع نظر از"گويد:  می برای حمله کنندگان داشته باشد،

دستور امام مخالف بودم و آن را مفيد نمی دانستم، به خصوص ادامه ی 

آن را صالح نمی ديدم، چنانکه عمالً ادامه ی کار به نفع ما تمام نشد...آخر 

کار به جائی رسيد که ما التماس کرديم که گروگانها را تحويل بدهيم. من 

. بيانيه با عجله در دولت بودم شد می در آن موقع که بيانيه الجزاير نوشته 

و بدون مطالعه دقيق و بدون توجه به دقايق و ظرايف حقوق بين المللی 

"که آثار و تبعاتش هم خيلی جالب نبود. آيد میتنظيم گرديد. به نظر 
 2 

آقای مهدوی کنی در مطالب خود به چند نکته مهم در امر گروگان گير ی 

 :کند میرا روشن 

قالب که در داخل سفارت آمريکا انهای  نفره از کميته 62تيمی -

 .اند هکرد می مستقر بوده از سفارت حفاظت

کميته مستقر در سفارت به امر آقای خمينی  برای حفاظت از  -

 سفارت آمريکا در آنجا مستقر شده  است.

تا يکی دو روز بعد از اشغال سفارت به وسيله دانشجويان خط  -

ده و آقای مهدوی کنی بعد از نفری  در سفارت مستقر بو 62امام، کميته 

درک دستور آقای خمينی از سوی احمد خمينی، نيروهای کميته را از 

 آنجا بيرون کشيده و آنجا را در اختيار دانشجويان گذاشته است.

حرف خانم معصومه ابتکار که آقای خمينی ابتدا مخالف گروگان  -

اده که امام از گيری بوده را رد کرده و با اطالعاتی که داشته، توضيح د

 قبل مطلع  و راضی به اين امر بوده است.

شود  می با حرف آقای احمد خمينی، بر آقای مهدوی کنی مشخص -

که از پيش همآهنگی با آقای خمينی صورت گرفته است. اما برای اينکه 

 خود را از تير حمله کنندگان خالص کند که چرا آقای خمينی را هم متهم

از قبل اجازه "حت آميز و ماليم به اين صورت  که سازد، به شکل مصل می

داشتند، اينها را من نمی دانم، شايد هم از قبل بوده، و ديگر اينها ر ا بايد 

 گذارد.   می ، تحليل و نظر واقعی اش را باقی"از خود آقايان بپرسيد

دقيق و درست آقای مهدوی کنی هم صرفنظر کنيم، های  اگر از داده

ساعت بعد از اشغال سفارت عمل  48و يا  14ی وقتی آقای خمين

نناميده  و از « انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول»دانشجويان را 

 نکرده بود،  ای دانشجويان پيرو خط امام  حمايت  و پشتيبانی همه جانبه

به نوعی حرف شما را قبول کرد. ولی با اين حمايت و پشتيبانی  شد می
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 «حکمت امام رضوان اهلل عليه»به تعببير شما  همه جانبه آقای خمينی و

در حقيقت  مسبب اصلی مصيبتهائی را که شما در اثر گروگانگيری ذکر 

کرده ايد، جز  آقای خمينی و زعمای حزب جمهوری اسالمی وباز به تعبير 

تواند باشد؟  می چه کس ديگری «بسياری از بزرگان طراز اول انقالب»شما 

، تذکر اين نکته هم به جا است که هرعملی که جناب آقای خرازی عزيز

برای به دست گرفتن انحصاری  قدرت  ويا اشتباه و ندانم کاری انجام 

 «مجاهدين )منافقين(»گرفته است را برای فرار از عوقبش آن  به گردن 

انداختن شما را به تحليل  درست و صحيح راهبر نمی شود. اگر آقای 

انقالب دوم و »ايت نمی کرد و آن را خمينی از عملِ دانشجويان حم

چه محلی از  «مجاهدين )منافقين(»نمی ناميد، « بزرگتر از انقالب اول

 اِعراب داشتند که بتوانند عملی انجام دهند.  

و تبعات عظيم زيانباری که برای  یاينجانب مسئله گروگان گير 

ر از ملت ايران ببار آورده و هنوز هم بخشی از مسائل مبتال به کشو

گروگان گيری و جانشينان »را در کتاب  گيرد میگروگان گيری سرچشمه 

قدم به قدم از لحظه اشغال سفارت تا قرار پنهانی با « انقالب

جمهوريخواهان و زير بار قرار داد الجزاير که بنا بر گفته عاقدين و امضاء 

ناپذير  کننده اش  نظير قرار داد  وثوق الدوله است، بااسناد ومدارک انکار

خواهم  می کنم  و از خداوند می و از تکرار آنها در اين مقال  پرهيزام  آورده

و ها  مان خارج از مصلحتهايو انتقادها و گفتارها  که همه ما را در تحليل

 منافع شخصی و گروهی ويا ... به حقيقت و درستی  رهنمون کند.      

 2292شهريور  22محمد جعفری   


 و پاسخ به آن العات و تدوين تاريخ ايراننقد دفتر مط ـ3

 

 تعالی بسمه

 

 جناب آقای/ سرکار خانم.........

باسالم و احترام، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش 

گيری و  گروگان»ای از کتاب  تلخيص و نقد و بررسی کتب تاريخی، گزيده

 نمايد. را تقديم حضور می« جانشينان انقالب

سط آقای محمد جعفری در لندن به نگارش درآمده و اين کتاب تو

چاپ و منتشر شده  2286در تيرماه « برزاوند»در آلمان توسط انتشارات 

 است.

نظر به اينکه متاسفانه هنوز »نويسد:  ای بر کتاب می مؤلف در مقدمه

اند مسئله  گيرهای اصلی نه تنها حاضر نشده هيچکدام از گروگان

ن را صادقانه، همانطوری که واقع شده است، برای گيری و تبعات آ گروگان

نسل حاضر و نسلهای آينده توضيح دهند... اين امر مرا بر آن داشت که 

به تأليف و تحرير کتاب حاضر دست بزنم بدين اميد که نسل حاضر و 

خوديها، چه بالئی بر سر کشور آمده   نسلهای آينده دريابند که با دست

اند... محمد  ل اجرای منويات آمريکا شدهاست و چگونه خوديها عام

 («1222جون  15) 86تير  4جعفری لندن 

گيرد که خانم معصومه ابتکار در  چنين ادعايی در حالی صورت می

ميالدی روايت خود را از تسخير سفارت آمريکا تحت عنوان  1222سال 

 در کانادا به چاپ« تالون بوکز»توسط انتشارات « اُور اين تهران تيک»

در تهران توسط  2229رساند و ترجمه فارسی اين کتاب نيز در سال 

انتشارات اطالعات به زيور طبع آراسته شد. خانم ابتکار که از فعالين 

جمع دانشجويان تسخير کننده سفارت بود، به نام مری يا همان مريم 

شد و چون مسلط به زبان انگليسی بود اشراف کاملی بر امور  شناخته می
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المللی اين رخداد داشت، اما ظاهراً از آنجا که اين کتاب  و بينداخلی 

های سياسی آقای جعفری نبوده، کامالً ناديده پاسخگوی تمايالت و انگيزه

 گرفته شده است.

فصل تشکيل شده و  9گيری و جانشينان انقالب از  کتاب گروگان

ند شما را صفحه است. اميد آنکه گزيده حاضر از اثر مزبور بتوا 426دارای 

 با کليات و محتوای آن آشنا سازد.

 

، «دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران»های  گزيدهتوجه : ]

به جهت حجم زياد و ماهيت تکراری آن، در اين نسخه از 

حذف گرديده « گيری و جانشينان انقالب گروگان»کتاب 

به نسخه چاپی کتاب در  ها  است. برای مطالعه گزيده

 رجوع نماييد.[ www.mohammadjafari.comوبسايت 

 

زندگينامه

محمد جعفری که در زمره افراد بسيار نزديک به آقای ابوالحسن 

شود، بالفاصله بعد از تسخير سفارت آمريکا توسط  صدر تعريف می بنی

دانشجويان مسلمانان پيرو خط امام رسماً به عنوان نماينده ايشان در 

عناصر فعال روزنامه انقالب  سفارت مستقر شد. جعفری که يکی از

صدر و انتصاب آقای  اسالمی بود در دوران رياست جمهوری آقای بنی

نوبری به رياست کل بانک مرکزی، جايگزين ايشان به عنوان سردبير اين 

روزنامه شد. بعد از پيوند مجاهدين خلق با جريان روزنامه انقالب اسالمی 

صدر، جعفری  شدن بنیو مخفی  62خرداد  22و شورش مسلحانه در 

دستگير و برای مدتی زندانی گرديد. وی پس از آزادی از زندان به 

 انگليس رفت و در آنجا پناهنده شد. 

 

 نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

آمريکا در تهران  بعد از گذشت نزديک به سه دهه از اشغال سفارت 

آيد بالفاصله  م به ميان میتوسط دانشجويان، هر زمان سخن از اين اقدا

المللی را مطرح  ی غربی مسئله نقض ضوابط و مقررات بينها  رسانه

ای پررنگ  سازند. گاه اين وجه حرکت اعتراضی دانشجويان به گونه می

اندزاد؛ براساس تبيين وسائل  شود که بر ساير ابعاد اين ماجرا سايه می می

دانشجو نه از روی فکر و  ای ارتباط جمعی اروپا و آمريکا، گويی عده

انديشه و پايبندی به عرق ملی، بلکه صرفاً از سر ماجراجويی به چنين 

اقدامی دست زدند و هيچ واقعيتی قبل و بعد از اين رخداد حکايت از 

که  کند؛ در حالی تر نمی تر و گسترده يی به مراتب وسيعها  شکنی قانون

اقشار ملت ايران در قبال  اگر حساسيت دانشجويان را به عنوان بخشی از

سرنوشت کشور خويش در تسخير سفارت آمريکا غيرقانونی بخوانيم، 

ی واشنگتن را به عنوان يک دولت، بويژه بعد از کودتای ها  شکنی قانون

توانيم بناميم؟ آمريکا بعد از براندازی دولت قانونی  ، چه می21مرداد  18

اش در  جويانه  ی مداخلهها  ملت ايران از طريق دخالت مستقيم، به حرکت

شئون مختلف جامعه ايران، ابعاد بسيار متنوع و آشکاری داد تا حدی که 

حتی خيزش سراسری ملت عليه دخالت بيگانه در سرنوشت خود 

نتوانست به اين روند تلخ پايان بخشد. البته تصور عموم ايرانيان بر آن 

خواهد شد که آنها از  موجبها،  بود که برخورد بزرگوارانه با آمريکايی

دو کشور   کردار خويش شرمنده و نادم شوند و دور جديدی از روابط بين

ايران شکل گيرد، امّا به گواه   با به رسميت شناخته شدن استقالل

اين ملت به پا خاسته با آن مواجه  52بهمن  12يی که از روز ها  واقعيت

دستان با شايعه تخليه شد، چنين تصوری بسيار خوشبينانه بود؛ غائله کر

ی باسابقه ساواک ها  ذخيره گندم استان از اين روز آغاز شد. شبکه مهره

و عناصر محلی که سالها در خدمت آن بودند )همچون شيخ عزالدين 

حسينی( و طيفی از افسران فراری ارتش شاهنشاهی با لباس معوض 

عدد کردی به ايجاد نگرانی پرداختند. در مقابل، حتی سفرهای مت

اهلل طالقانی نتوانست از التهابات بکاهد؛  ی مبارزی چون آيتها  شخصيت

بر اساس يک سناريوی  ها  زيرا هدف، خلع سالح ارتش و تسخير پادگان

يی هدفمند به اين ترتيب سراسر کشور را ها  هدايت شده بود. ناامنی

 یها  حزب سياسی جديد از زمين روييدند و با ارگان ها  فراگرفت؛ ده

سازان و طراحان شعارهای  ای خود به صراحت از آشوب رسانه

اهلل طالقانی  کردند. اين فقط آيت طلبانه در مناطق مختلف حمايت  تجزيه

را مربوط به تحرکات آمريکا و تربيت شدگانش  ها  نبود که اين غائله

دانست، بلکه در ايران اکثر مردم عقيده داشتند که عرب زبانان  می

ها  ی گرگان، آذریها  ی سيستان و بلوچستان، ترکمنها  وچخوزستان، بل

ی آذربايجان و... توسط قدرتی که بيشترين لطمه را از استقالل اين مرز و 

شدند. خانم معصومه ابتکار  ديد به وادی ناآرامی و آشوب کشانده  بوم می

در اين زمينه  -يکی از دانشجويان فعال در تسخير سفارت آمريکا -

ايران پيش از آن، دوران تلخی را از سر گذرانده بود. در مرداد : »نويسد می

، کودتايی که توسط سازمان سيا طراحی شد، دولت دکتر مصدق را 2221

سرنگون کرد، شاه را به قدرت بازگرداند و اميد به ايجاد يک نظام 

دمکراتيک مستقل را يکسره از ميان برد. برای استقالل واقعی بايد بهای 

ی ها  پرداختيم. احساس نيرومند عشق و عالقه به ارزش می سنگينی

انقالب و نيز ايران به عنوان سرزمين مادری، و به ملتی آزاد، قلب و ذهن 

داد که بايد به  ما را پر کرده بود. مطالعه تاريخ کشورمان به ما نشان می

سرعت عمل کنيم. گرايش لجوجانه و قلدرمآبانه دولت آمريکا در مواجهه 

ی چندانی ها  انقالب اسالمی اين مسئله را روشن ساخته بود که گزينه با

)تسخير، معصومه ابتکار، مترجم فريبا ابتهاج شيرازی، انتشارات « نداريم

 (65، ص29مؤسسه اطالعات، چاپ اول 

همه در اين انديشه بوديم که با پذيرش شاه در آمريکا، شمارش »

ت. دوباره به همان سرنوشت معکوس برای کودتای ديگری آغاز شده اس

شديم و اين بار ديگر بازگشتی در کار نبود. بايد اين روند  دچار می

 (66همان، ص«)کرديم. بازگشت ناپذير را معکوس می

از رخدادهای اطرافشان  58آيا اين گونه تحليل دانشجويان در سال 

 غلط بود؟ از آنجا که آمريکا با توسل به ترفندهای مختلف يکبار نهضت

ملی شدن صنعت نفت ملت ايران را به شکست کشانده بود منطق حکم 

هر نوع تحرکی با محوريت آمريکا با  52کرد که بعد از بهمن  می

شود تا بار ديگر کودتايی سرنوشت استقالل اين  حساسيت بااليی رصد 

سرزمين را با چالش مواجه نسازد. دستکم در شرايط کنونی که خاطرات 

نيز نقش  2221وابسته به آمريکا که از قضا در کودتای  بسياری از افراد

توان تيزبينی جنبش دانشجويان را قبل از  داشتند منتشر شده است می

محک زد. برای نمونه شعبان جعفری در پاسخ به سئوالی در  58آبان  22

بعد از انقالب مدتی »که:  مورد تحرکاتی با محوريت آمريکا مبنی بر اين

تو آمريکا بودم که »گويد:  کرديد؟ می تيد؟ آنجا چکار میهم به ترکيه رف

برام از طرف ]ارتشبد بهرام[ آريانا خدا بيامرزد پيغوم آوردن که برم ترکيه 

با همام کار داره. رفتم ترکيه و باهاش مدتی همکاری کردم... بعدش 

ای برای ما گرفتن بودن  گشتيم. يه خونه رفتيم ازمير و اونجاها و برمی می

يگه... سپهبد ]حميد[ اميری بود، سرهنگ امير نور بود که اينجا مرد و د

يه چند تا از افسرای گارد بودن و خالصه. بعد اين افسرا يواش يواش 

خواستن ميومدن، خدمت شما عرض  ميومدن از اينورو اونور. اينارو می

کنم که، جا بهشون ميدادن و اينا. ظهرام، به حساب با کاميون غذا درست 

شون ميدادن، خيلی راه افتاده بودن. تيمسار ها  کردن و به خونه می
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]عبدی[ مينوسپهر اونجا بود که ميره با گشتاسب پسر آريانا کشتی 

اختن يه اند هگيرن ميارن و خالصه شلوغی را تبرزين مال ايرانو رو آب می

چند تا از اين  پاسدار ماسدارام تو رضائيه به دست اينا کشته ميشن... 

ريانا دو تا نامه به من داد که برم اسرائيل يکی رو بدم به اسحق رابين، آ

راد « برو پيش راد.»ام بدم به غوری نرگس. آهان! يه کاغذم داد گفت: يکی

اش عين کاخ سفيده؟... )س:(اگر ارتشبد  شناسين؟ همونکه خونه رو می

د هزار گفتن چن آريانا آنجا سپاهی يا گروهی داشت، چند نفر بودند؟ می

، 82خاطرات شعبان جعفری، به کوشش هما سرشار، نشر آبی، سال «)نفر.

 (254-5صص

همين ميزان نيرو را پاليزبان در مرزهای مشترک عراق و ايران گرد 

آورده بود. اين جماعت حتی نيروهای جهاد سازندگی را که بالفاصله بعد 

وستاييان به ی رها  ماندگی از پيروزی انقالب اسالمی برای جبران عقب

آوردند و به طرز فجيعی به شهادت  شتافتند به اسارت درمی ياری آنها می

رساندند؛ البته تجمع اين ميزان نيرو بدون شک، فقط به منظور  می

ی ها  شرارت نبود؛ زيرا ماموريت ناامن ساختن داخل کشور را گروهک

چند   عمتنوع داخلی برعهده داشتند، اما گويای اين مسئله بود که تجم

هزار نيروی نظامی در چندين نقطه مرزی و فعاليت گسترده کشورهايی 

مرداد نيز نقش داشتند و تحرکات  18چون اسرائيل که در کودتای 

تواند بدون هماهنگی با آمريکا  مخ، نمی عواملی بومی چون شعبان بی

توانست انرژی مضاعفی به نيروهای  صورت گيرد. در اين ميان آنچه می

سلطنت بدهد اعالم پشتيبانی آشکار واشنگتن از محمدرضا  طرفدار

پهلوی بود. در اين دوران اين شائبه ميان درباريان و افسران وفادار به 

به مانند گذشته از حمايت  ها  ديکتاتوری ايجاد شده بود که پهلوی

سياسی غرب برخوردار نيستند و همين امر موجبات سردرگمی آنها را 

آوردن محمدرضا پهلوی به آمريکا به بهانه معالجه،  فراهم آورده بود.

داد؛ لذا با  ی فراری میها  و ساواکی ها  روحيه مضاعفی به شعبان جعفری

که عواقب ادامه حمايت آشکار واشنگتن از ديکتاتور قابل  وجود اين

بينی بود، کاخ سفيد در نهايت به منظور ايجاد انسجام بيشتر بين  پيش

و خارج از ايران گرد آمده بودند، محمدرضا پهلوی را  نيروهايی که داخل

به آمريکا انتقال داد. پيام چنين اقدامی برای وابستگان و تربيت شدگان 

ای به آنها برای گرد  واشنگتن در ايران کامالً روشن بود و انگيزه ويژه

داد. در چنين شرايطی وظيفه  آمدن در پاکستان، عراق، ترکيه و... می

که هر نوع تعللی در دفاع  ه اين مرز و بوم چه بود؟ با لحاظ ايندلسوزان ب

کرده  که امروز نيروهای تحصيل از استقالل کشور نابخشودنی است، چنان

 18سازی کودتای  به دليل نداشتن واکنش الزم برای خنثی 22در دهه 

اند و از نگاه همه آگاهان به تاريخ معاصر اين غفلت  مرداد مورد سرزنش

شد بيگانه برای ربع قرن مجدداً بر همه شئون اقتصادی، سياسی، موجب 

نظامی، فرهنگی و اجتماعی ملت ايران مسلط شود. بدون شک اگر در 

کردند همواره از سوی  نيز اقشار دانشگاهی و پيشتاز غفلت می 58سال 

شدند. به صورت منطقی هيچ چيز  ی آتی مورد پرسش واقع میها  نسل

ر از استقالل و حفظ هويت نيست. در شرايطی که به مهمت ها  برای ملت

شود آيا به بهانه نقض قوانينی  احتمال قوی اين سرمايه در خطر واقع می

توان مانع دفاع از استقالل شد؟ به عبارت ديگر،  که خود مبدع آنيم می

توانيم با اين استدالل که ورود دانشجويان به سفارت آمريکا  آيا می

ی مردمی قابل ها  المللی بود، حساسيت ر با مقررات بينغيرقانونی و مغاي

گيری و  گروگان»تحسين در قبال استقالل کشور را تخطئه کنيم؟ کتاب 

در اين زمينه پاسخ روشنی برای ارائه ندارد و دچار « جانشينان انقالب

 سردرگمی محسوسی است. 

رض نويسنده اين اثر، يعنی آقای جعفری، گاهی دانشجويان را در تع

داند و گاه آنان را به  عليه استقالل ملت ايران، محق می ها  به کانون فتنه

دهد. البته  المللی به شدت مورد سرزنش قرار می دليل نقض قوانين بين

آنچه موجب شده است که آقای جعفری به عنوان سردبير روزنامه انقالب 

الهای اسالمی نتواند موضع روشن و دقيقی در برابر تحوالت سياسی س

داشته باشد، در هم آميختن موضوعات مختلف با يکديگر است،  62تا  52

صدر با  که اين تحوالت سرانجام به پيوند خوردن آقای بنی به ويژه اين

مجاهدين خلق و خارج شدنش از طيف پايبند به مصالح ملی منجر شد. 

اين درهم آميختگی سياسی اکنون نويسنده محترم را در مقام روايتگر 

؛ از اين رو خواننده نه تنها اثر را  کند آن دوران دچار نوعی آشفتگی می

را حاکم بر روايتگری  ها  بيند، بلکه حبّ و بعض روشنگر تاريخ معاصر نمی

يابد. آقای جعفری هنگام  ی پر فراز و نشيب میها  رخدادهای اين سال

يان را صدر، حرکت دانشجو روز خود و آقای بنی  انعکاس دادن مواضع آن

کند. اما هرگاه موضع امروز خود و طيف  اقدامی قابل تکريم قلمداد می

دهد، دشمنی و عداوت بر همه چيز  روزنامه انقالب اسالمی را بازتاب می

افکند. برای  ی قابل تکريم تاريخی سايه میها  حتی مصالح ملی و واقعيت

حق دارند  ها  که ملت صدر را در مورد اين روز آقای بنی  نمونه، موضع آن

به هر قيمتی از استقالل خود دفاع کنند در نامه ايشان به رئيس مجمع 

آقای رئيس، شما نيز چون ما »... خوانيم:  گونه می عمومی سازمان ملل اين

دانيد که اگر سفارت ايران در آمريکا يک از هزار مداخله روزمره  می

دادند آن  د حق میکرد مردم آمريکا بخو سفارت آمريکا در ايران را می

سفارت را با خاک برابر کنند و همين دستگاه تبليغاتی شب و روز به 

آفريدند که اين ملت  شدند و شگفتنی می ستايش آمريکاييان مشغول می

ی خويش است. و ترديد ندارم که ها  تا کجا نگران استقالل و شخصيت

ه صادر شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز بر ضد اين اقدام قطعنام

( تأييد و تکريم حرکت دانشجويان از سوی روزنامه 222ص«)کرد... نمی

 -صدر به پيروی از حرکت امام انقالب اسالمی به حدی است که آقای بنی

ی داخلی، ها  ی آمريکا در آشوبها  که بعد از مشخص شدن ميزان دخالت

تخاب را به عنوان نماينده خود در ميان دانشجويان ان ها  آقای خوئينی

نمايد:  طی حکمی آقای جعفری را رابط خود با دانشجويان تعيين می -کرد

صدر بدين شرح است: برادران عزيزم آقای محمد  متن حکم آقای بنی»

شود که دائم با شما در تماس باشد و هر وقت مطلبی  جعفری معرفی می

يد. بود که الزم ديديد اينجانب از آن آگاه گردم با ايشان در ميان بگذار

البته ترتيبی داده شود که ايشان تلفنی در دسترس داشته باشند که هر 

صدر  وقت کاری بود وسيله ايشان به اطالع شما برسد. ابوالحسن بنی

القاعده آقای جعفری در آن روزها نه تنها  ( علی224)ص« 18/8/58

دانست بلکه از  المللی و منفی نمی حرکت دانشجويان را نقض قوانين بين

ی آمريکا را خنثی ساخت به شدت مورد تکريم قرار ها  رو که فتنه اين

پيوست و در روابط عمومی ايجاد  داد؛ لذا با اين حکم به جمع دانشجويان 

شد. وی همچنين در فراز ديگری به  شده توسط آنها در سفارت مستقر 

اين امر معترف است که حرکت تسخير سفارت موجب افشای مداخالت 

با توجه به پيروزی و انقراض رژيم سلطنتی در ايران و »آمريکا شد: 

برد و  ای به سر می استقرار رژيم جمهوری، کشور در شرايط انقالبی ويژه

حکومت انقالبی خواستار برگرداندن شاه فراری برای محاکمه در کشور 

بود، در چنين حالتی آمريکا به شاه پناه داده و ظاهراً دانشجويان در 

زنند. اين مسئله که  اه دادن شاه دست به اشغال سفارت میاعتراض به پن

ای مساعد برای مطرح کردن مداخالت آمريکا در ايران و  در ابتدا زمينه

جنايات شاه و رژيمش برای افکار عمومی جهان فراهم آورده بود و 

گيری حاضر به دادن امتيازهای مهمی  آمريکا، در قبال حل مسئله گروگان

ا نظر به اينکه قرار بوده که رژيم ديکتاتوری و ناتوان ايران به ايران شد ام
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شود گره آن را با دست باز کرد، آنرا با دندان  ای که می در مورد هر مسئله

ای که در ابتدا دارای  ی مختلف زده شد تا مسئلهها  باز کند، دست به بازی

نکات مثبتی برای کشور بود به يک غده سرطانی عليه کشور تبديل 

 (52ص«)ردد.گ

دارد تسخير سفارت  گونه که در اين فراز آقای جعفری بيان می اين

ی ضد ايرانی، مثبت بوده، ها  آمريکا به عنوان کانون هماهنگی همه حرکت

معترض است  ها  البته ايشان در ادامه به نوع حل و فصل مسئله گروگان

اهيم ای درخور تأمل است و به داليل آن در ادامه خو که اين نکته

 پرداخت.

اگر حرکت دانشجويان توانست مصالح ملی و در رأس همه استقالل 

صدر نيز همچون ساير آحاد جامعه  را تأمين نمايد و بدين جهت آقای بنی

ای از سوی خود برای استقرار  نه تنها از اين اقدام دفاع کرد، بلکه نماينده

تعارض، تأييد در سفارت تعيين نمود، چرا از سوی نويسنده در موضعی م

آقای  البته از رهبری نظير »گيرد:  امام از دانشجويان مورد حمله قرار می

خمينی که انقالب به آن شکوهمندی که همه ملت در آن شرکت داشته و 

 52ساله را در ايران کند با گروگان گرفتن  1522ريشه بنياد سلطنت 

يت سياسی المللی، مصون ی بينها  کارمند سفارت که بر اساس ميثاق

شود آنها  دارند و با اجازه دولت در داخل کشور هستند و سهل و ساده می

که توهين به « آنرا انقالبی بزرگتر از انقالب اول خواند»را گروگان گرفت، 

کشور و ملت است، چنين اعمالی غيرممکن نبود. اما آنچه مايه شگفتی 

با تجربه کردن ها ملی مذهبیها،  خواهان، ملی است، اينست که آزادی

  (218ص )«آمدند.چنين اعمالی از خمينی و روحانيون به خود نمی

آقای  ی سياسی امروز ها  بايست در عداوت پاسخ اين تناقض را می

ی مؤثر در آن دوران جستجو کرد. بايد اذعان ها  جعفری با شخصيت

گونه رويکرد به موضوعات تاريخی نه تنها کارگشا نيست، بلکه  داشت اين

کند که رهايی  بيش از ديگران شخص راوی را گرفتار کالفی سردرگم می

ی جعفری از جريان ها  از آن به سهولت ممکن نيست. هنگامی روايتگری

يافت که مواضع ايشان و جريان روزنامه  گيری، ارزش تاريخی می گروگان

انقالب اسالمی در زمان وقوع آن حادثه تاريخی کامال روشن و شفاف 

يی، ها  شد و در صورت تغيير ديدگاه آن روز بنا به داليل و يافته بيان می

رسيد. امّا آنچه پيش روی خواننده  علل آن به اطالع خواننده می

سازد چرا در فرازی حرکت دانشجويان به حدی  قرارگرفته روشن نمی

کند خود را به آن نزديک سازد و  قابل دفاع است که نويسنده سعی می

شود  المللی آن چنان پررنگ می موضوع نقض قوانين بيندر فرازی ديگر 

رود. آيا آقای  که در سايه آن تأييد امام از دانشجويان زير سوال می

شود که حرکت  جعفری به عنوان سردبير يک روزنامه بعدها متوجه می

ی جديد ها  که يافته دانشجويان چنين تبعاتی نيز داشته است يا اين

سفارت آمريکا کانون همه تحرکات برای انجام  ايشان اين موضوع را که

کند؟ در هر صورت خواننده اثر انتظار  بوده نفی می 58کودتايی در سال 

که آقای جعفری  دارد علت اين تغيير فاحش نظرات را دريابد. به ويژه اين

گيرد. دستکم  ی مختلف بهره میها  از اين تغيير نظرات به مناسبت

ارتباط دانشجويان معترض به عملکرد آمريکا  براساس روايت صاحب اثر،

صدر به حدی خوب بوده که در مورد تصميم خود با ايشان  با آقای بنی

شب قبل از اشغال سفارت آمريکا، اينجانب در »مشورت کرده بودند: 

ای از دوستان جمع بوديم.  صدر با عده منزل بهجت خانم، خواهر آقای بنی

ينکه چه کسی آن شب تلفن کرد را از ياد ا  صدر تلفن شد، به آقای بنی

صدر اطالع  ی گروگانگير بود. به آقای بنیها  ام، اما وی يکی از بچه برده

ای از دوستان دانشجويان پيرو خط امام قصد دارند سفارت  داد که عده

صدر را  آمريکا را به اشغال خود درآورند و در مورد اين عمل نظر آقای بنی

لبته آقای جعفری بالفاصله مدعی است که آقای ( ا28ص«)جويا شد...

صدر با تصميم دانشجويان مخالفت نمود، اما با توجه به تأييدهای  بنی

که بالفاصله برای همراهی با دانشجويان ايشان به سفارت  بعدی و اين

صدر[ قبل از منصوب  وی ]بنی»گيرد:  رود اين ادعا مورد ترديد قرار می می

ت خارجه هنگام غروب به سفارت آمريکا رفت و شدن به سرپرستی وزار

با رهبران گروگانگير در اطراف و جوانب مختلف مسئله با آنها به بحث و 

گفتگو پرداخت. اينجانب و آقای مصطفی انتظاريون نيز در اين ديدار 

صدر بوديم. ظاهراً از بحث و گفتگوها چنين استنباط  همراه آقای بنی

فشار بر آمريکا و گرفتن امتيازات و شناختن اند با  شد که پذيرفته می

استقالل کامل انقالب و مداخله نکردن در امور ايران و کمک نکردن به 

ضدانقالب و استرداد شاه و يا حداقل بيرون کردن شاه از آمريکا، 

( بر اساس اين روايت، آقای 98ص«)گيری را خاتمه دهند. گروگان

رسمی پيدا کند نه تنها با حضور که حتی مسئوليت  صدر قبل از اين بنی

تک  نمايد بلکه بر تک خود در جمع دانشجويان حرکت آنها را تأييد می

گذارد، اما بعدها بين دانشجويان و آقای  داليل اشغال سفارت نيز صحه می

که  کند. بدون اين اختالف بروز می ها  صدر بر سر نحوه آزادی گروگان بنی

تعرض جزئيات اين تفاوت ديدگاه شويم در اين مقطع از بحث بخواهيم م

کنيم که برخالف ادعای آقای جعفری دانشجويان نه  بر اين نکته تأکيد می

تنها با حزب جمهوری اسالمی ارتباطی نداشتند بلکه بعکس با آن در 

تقابل هم بودند. ابراهيم اصغرزاده يکی از دانشجويان در اين زمينه در 

با حزب جمهوری مرزبندی ما »گويد:  مصاحبه اخير خود می

( بنابراين 22/8/86، تاريخ 54نامه شهروند امروز شماره  هفته«)داشتيم

طرح اين ادعا از جانب آقای جعفری که دانشجويان با هدايت حزب 

جمهوری اسالمی برای کنار گذاشتن مليون به چنين اقدامی دست زده 

ه اختالفاتی که بودند کامالً عاری از حقيقت است و وی صرفاً برای توجي

کند به اين سوژه تمسک  صدر و دانشجويان بروز می بعداً بين آقای بنی

آفريند:  تر برای خواننده میجويد که خود تناقضی غيرقابل هضم می

اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام که موجب »

جاوز ی کشور، تحريم اقتصادی، انزوای کامل سياسی، تها  انسداد دارائی

بار الجزاير گرديد، از امهات  نظامی عراق به ايران و امضای قرارداد اسارت

شود. کسانی که دست به اين کار  رويدادهای پس از انقالب محسوب می

آميز زدند، آگاه و يا ناآگاه در خدمت استبداد واليت مطلقه و  خيانت

بيگانگان درآمدند و بمثابه عصای دست آقای خمينی در حذف 

نفکران، مليون، آزاديخواهان و استقرار و تحکيم ديکتاتوری واليت روش

فقيه عمل کردند. بعضی را عقيده بر اين است که اين حادثه مستقيم و يا 

و بدست عوامل آنها طراحی و  ها  غيرمستقيم دست پخت خود آمريکايی

ای دانشجو واگذار گرديده است.  اجرای آن غيرمستقيم بدست عده

ين باورند که اين حادثه اتفاقی و ناگهانی از مغز چند دانشجو ديگران بر ا

تراوش کرده و بالفاصله به اجرا گذاشته شده و قصد اوليه آنها نيز رسيدن 

به برخی اهداف سياسی بوده است... هر دو دسته قرائن، شواهد و داليلی 

يک دهند ولی هر دو دسته امروز، در  را دال بر اثبات نظريه خود ارائه می

القولند که برخالف آقای خمينی که آنرا انقالبی بزرگتر از  چيز متفق

انقالب اول ناميد، عمل گروگانگيری بقول آقای خاتمی يک عمل 

 (55ص«)احساسی و شتابزده بود.

اين تحليل از وضعيت دانشجويان که مربوط به دوران تقابل آنان با 

و هم به لحاظ محتوايی. صدر است هم به لحاظ شکلی ايراد دارد  آقای بنی

در اين فراز اوالً سه نگاه و تحليل از عملکرد دانشجويان مطرح شده و نه 

دو نگاه )دانشجويان آلت دست روحانيون شده، دانشجويان آلت دست 

آمريکا شده، دانشجويانی که ناگهانی چيزی به ذهنشان رسيده و وارد 
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د عملکرد دانشجويان اند( ثانياً احتماالت ديگری نيز در مور عمل شده

که  دستکم براساس مطالب ديگر آقای جعفری وجود دارد از جمله اين

رسيدند که  دانشجويان بعد از مطالعه در مسائل جاری کشور به اين نتيجه 

شود و برای  مرتبط می ها  به نوعی به آمريکايی ها  و آشوب ها  همه فتنه

صدر هم مشورت  اجرای تصميم خود حتی با افرادی چون آقای بنی

کنند. ثالثاًً اگر کسی معتقد بوده که دانشجويان آلت دست  می

رسد که آنها احساسی و  بندی می بودند آيا امروز به اين جمع ها  آمريکايی

اند؟ زيرا در امر آلت دست بودن، احساسی و شتابزده  شتابزده عمل کرده

انه بودن دهد؛ چراکه ماهيت در خدمت بيگ عمل کردن ديگر معنی نمی

 چه به صورت شتابزده و چه با تأمل يکی است.

 -2شود:  اما در مورد احتماالتی که به صورت مخدوش مطرح می

دانشجويان با اين اقدام در خدمت حذف روشنفکران قرار گرفتند و اصوالً 

با غمض عين آقای »تسخير سفارت آمريکا برای ضربه زدن به مليون بود: 

شان را از صحنه  و يا گروهی را که قصد حذف خمينی، هر روز، هر شخص

سياسی کشور داشتند، يا افشای سندی مردم را عليه آنها بسيج 

کوشيدند و هم آنها  کردند و بدين طريق هم در تحميق توده مردم می می

شدند. خيلی  کردند و باالجبار از صحنه حذف می حيثيت می را متهم و بی

دانسته است: که اين عمل  نی نمیرسد که آقای خمي بعيد به نظر می

ی امضاء شده از ها  ق المللی و ميثا دانشجويان مخالف تمام موازين بين

المللی و از جمله ايران است و يا اشغال سفارت کشوری و  طرف جامعه بين

شود  به گروگان گرفتن اعضای آن، تجاوز به خاک آن کشور محسوب می

الملل در بر خواهد  ور و جامعه بينو اين عمل عواقبی از جانب خود آن کش

گرفتن کارکنان سفارت به هر دليل، خالف حقوق   داشت و به گروگان

( 56ص«)در اين رابطه است. ها  الملل و ميثاق امضاء شده مابين دولت بين

آقای جعفری وقتی قصد دارد خصومت خود را با امام توجيه کند! اين 

صدر در آن  ايشان و آقای بنی مسئله را به فراموشی می سپارد که شخص

رفت تا استقالل کشور را به  که آمريکا می مقطع معتقد بودند در حالی

گونه  ازد و کودتای ديگری را سامان دهد نه تنها نقض ايناند همخاطر

نمود، بلکه اين حساسيت دانشجويان نسبت به  مقررات بالمانع می

 282را به دانشجويان استقالل کشور قابل تحسين نيز بود؛ لذا نگاهش 

دهد و ضمن خيانت خواندن تسخير سفارت، آنان را عامل  درجه تغيير می

نمايد. در اين ادعا  عينيت بخشيدن ضديت امام با مليون معرفی می

بايست از پيش  نويسنده محترم با دو واقعيت تاريخی مواجه است که می

ر روحانی نداشتند، که امام نه تنها نگاه صنفی به قش رو بردارد؛ اول اين

ی غير روحانی در مناصب ها  ای بر به کارگيری شخصيت بلکه تأکيد ويژه

ی روحانی حتی ها  کردند و ايجاد محدوديت برای شخصيتاجرايی می

شد، اما آقای جعفری  بعضاً موجب دلگرمی غير روحانيون به ايشان می

ع به رهبر ی کامالً خالف واقها  برای مستند ساختن ادعای خويش نسبت

از نظر آقای خمينی و »دهد که از آن جمله است:  انقالب اسالمی می

نبايستی از  -2هسته اوليه روحانی شورای انقالب، اعضای شورای انقالب: 

نبايستی از طرفداران دکتر مصدق  -1شورای جبهه ملی باشند 

 اهلل طالقانی از جمله به تشکيل شورای انقالب از آيت»(، 6ص«)باشند...

که وی عضو شورای جبهه ملی است، مخفی نگاه داشته شده  علت اين

 ( و...5ص«)بود.

شود. برای  اين ادعاها حتی براساس آنچه در اين اثر آمده نقض می

صدر عضو جبهه ملی سوم بود و به عضويت شورای  نمونه، آقای بنی

انقالب درآمد. آقايان مهندس بازرگان، دکتر سحابی و دکتر شيبانی 

گرا از امام به  ای صنف ا؛ بنابراين تالش آقای جعفری برای ارائه چهرههکذ

ی تاريخی تطبيق ندارد. دکتر سنجابی به عنوان ها  وجه با واقعيت هيچ

در همين روزها بعضی از »گويد:  دبيرکل جبهه ملی در اين زمينه می

ت اهلل خمينی متناوباً با من مالقا روحانيون درجه اول از طرف آقای آيت

کردند و آنها سه نفر آقايان بهشتی و مطهری و منتظری بودند.  می

مذاکرات آنها با من بر اين اساس بود که من عضويت شورای انقالب را که 

در شرف تشکيل بود قبول کنم... به من تلويحاً پيشنهاد کردند که 

سنجابی به  )خاطرات سياسی دکتر کريم« دار بشوم. رياست شورا را عهده

، 82هاروارد، انتشارات صدای معاصر، سال   طرح تاريخ شفاهی کوشش

مدتی جلوتر يا »( آقای سنجابی در فرازی ديگر مدعی است: 248ص

تر، برای اينکه تواريخ وقايع کامالً در نظرم نيست، يک نفر از  عقب

دوستان ما و از مرتبطين با آقايان روحانيون که مقام دولتی نسبتاً مهمی 

انه به ديدن من آمد و از من خواهش کرد که اسم او را هم داشت محرم

آقا   اهلل خمينی ماموريت داشت و به من گفت: نبرم. او از طرف آيت

اند آيا شما حاضر هستيد که رياست دولت را قبول کنيد؟ در آن  فرموده

صدر و حزب جمهوری اسالمی شدت يافته بود. بله  موقع اختالف بين بنی

 ( 229همان، ص«)شوم.وزير ب که من نخست

کرد؛  برخالف ادعای آقای جعفری، امام از يک نگاه اصولی پيروی می

شد و هرگز تعلقات  هر کسی با اين نگاه همراه بود، به کار گرفته می

غيراصولی مبنای واگذاری مسئوليت به فردی نبود. اگر جبهه ملی در 

ت مردم پايبند گرفت و به مصالح ملی و اعتقادا برابر نص قرآن موضع نمی

گرفت؛  ماند همچنان برای پذيرش مسئوليت مورد رجوع قرار می می

که هنوز جبهه ملی عليه قانون اسالمی  58بنابراين در مقطع قبل از آبان 

قصاص موضعی نگرفته بود هيچ محدوديتی برای به کارگيری اعضای آن 

ای ی شداد و غالظ آقها  گيری وجود نداشت، اما در اين ايام موضع

صدر عليه دولت موقت قابل تأمل است. وی که خود را برای  بنی

کرد آقای مهندس بازرگان را رقيبی جدی  جمهوری آماده می رياست

پنداشت؛ لذا به هر مناسبتی، وی را به شدت آماج حمالت خويش قرار  می

ی ها  داد. البته اين بدان معنی نيست که دولت موقت دارای ضعف می

گونه طيف روزنامه انقالب اسالمی  ما برخورد رقابتبسياری نبود، ا

ای متمايز از ديگران بود. يکی از داليل ادعاهای خالف واقع آقای  مقوله

تواند تالش جهت  جعفری در مورد نوع ارتباط امام با مليون می

صدر باشد. البته اين درگيری  الشعاع قرار دادن عملکرد آقای بنی تحت

رسيده است که با اين شيوه يعنی جابجايی چنان پررنگ به ثبت  آن

قابل رفع و رجوع نخواهد بود؛ لذا نويسنده محترم به طور ها،  واقعيت

صدر و يا  کسانی که آقای بنی»آيد:  مستقيم نيز در مقام توجيه برمی

روزنامه انقالب اسالمی را موجب تضعيف و يا شکست دولت موقت 

فهم ساده دموکراسی مشکل دارند. رسد که در  کنند به نظر می قلمداد می

اگر اينها قبول دارند که دمکراسی و آزادی يعنی اينکه موافق و مخالف 

هر دو باشند و نظرات خودشان را هم ابراز دارند و اگر دولتی و از جمله 

دولت موقت با مخالفت سياسی سقوط کرده باشد که اين عين دمکراسی 

گويند:  نگری می ناآگاهی و يا ساده است... از همه کسانی که از روی غرض،

صدر يا روزنامه انقالب اسالمی موجب سقوط دولت موقت  آقای بنی»

پرسم مرحوم بازرگان چه عملی را خواست و يا شروع کرد و  اند، می شده

صدر و روزنامه انقالب اسالمی کمک نکردند و با آن مخالفت  آقای بنی

افزايد:  در اين زمينه می ( آقای جعفری در ادامه28-29صص«)کردند؟

گرچه مرحوم مهندس بازرگان از درج دو نکته ذکر شده، در رابطه با »

سفر اصفهان و بويراحمد و به ويژه نکته اول ناراضی بودند و به همين 

علت ما را توبيخ کردند و اجازه ندادند که خبرنگار ما همراه ايشان به 

يست که انتقادهايی از اين نوع و يا الجزاير برود، اما احدی را گمان بر اين ن

شديدتر از آن، چه به حق و چه به ناحق، باعث سقوط و يا استعفای 
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 (11ص«)دولتی گردد.

ترين  صدر خصمانه اما به اعتقاد اعضای دولت موقت آقای بنی

گونه که اشاره  را عليه آقای بازرگان داشته است زيرا همان ها  گيری موضع

ريزی برای آينده را با موفقيت دولت موقت  مهشد، به زعم خويش برنا

عضو شورای انقالب و  -فر  اکبر معين پنداشت. مهندس علی ناممکن می

در »گويد:  در اين زمينه می -سازمان برنامه و بودجه دولت موقت  رئيس

صدر به عنوان يک عامل ضد دولت در همه  خود شورای انقالب آقای بنی

پرداخت احساسات  ا که به سخنرانی میکرد، در هرکج جا فعاليت می

نمود و لذا دولت  جوانان را نسبت به دولت موقت بيشتر تحريک می

کرد. او نيز بعدها متوجه اشتباه خود شد. در  تثبيت نشده را تضعيف می

اينجا يک شورای انقالب ناهماهنگ شکل گرفت. روشنفکران عضو 

مقامها را در آينده در  کنند تا سازی می شورای انقالب برای خود زمينه

جمهوری دوره اول ده، بيست نفر از  دست گيرند. در انتخابات رياست

همين روشنفکران مذهبی نامزد هستند. همه در تالشند که وضعيت 

باالتر پيدا کنند. اکثر روحانيان شورا با مهندس بازرگان موافقند و موافق 

تر غالمعلی سقوط دولت بازرگان، به کوشش دک«)تندروی نيستند.

( متأسفانه آقای 184، ص82صفاريان، انتشارات قلم، چاپ دوم، سال 

ی تاريخ، آنچه در مورد جريان ها  جعفری برای پنهان کردن واقعيت

دهد  روزنامه انقالب اسالمی صادق بوده را به روحانيون و امام نسبت می

نند توانند ادعا ک ترين دشمنان امام نمی به خصوص اين که حتی سرسخت

که چنين شخصيتی به دنبال ايجاد موقعيت برای خويش يا به طور صنفی 

تر شدن اين واقعيت که امام به  برای روحانيون بوده باشد. برای روشن

انديشيدند به ذکر  هيچ وجه به چيزی جز مصالح ملی و رشد مردم نمی

مهمان احمدآقا »پردازيم:  می 62تحليل ايشان از نتيجه انتخابات سال 

وديم؛ امام هم شرکت فرمودند. بيشتر در مورد انتخابات بحث شد. امام ب

فرمودند، بعضی از جاها که ائمه جمعه و روحانيون سرشناس دخالت 

اند و اين را نشان استقالل فکری مردم  اند، ناموفق بوده کرده

رفسنجانی  به سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات هاشمی«)دانستند. می

، 85ام محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقالب، سال ، به اهتم62سال 

( ايجاد محدوديت برای ائمه جمعه در سراسر کشور در ارتباط با 22ص

ی روشنی است که ها  معرفی کانديدا از سوی امام نيز از جمله شاخص

 کردند.  ايشان هرگز مصالح صنفی و فردی را دنبال نمی

شدند؛ هرچند اين  ها  ايیکه دانشجويان بازيچه آمريک ادعای اين -1

ادعا در چندين فراز تکرار شده است، اما آن چنان  دور از ذهن است که 

توان احتمال  پرداختن به آن به نوعی اتالف وقت تلقی خواهد شد. آيا می

حتی اندکی برای اين ادعا قائل شد که آمريکا بزرگترين تحقير تاريخ را 

آمريکا در يک برنامه کوتاه مدت برای خود رقم بزند؟ اگر تسخير سفارت 

توانستيم اين احتمال را  آورد می پيروزی را برای اين کشور به ارمغان می

قابل بررسی بپنداريم، اما رسوايی برای بزرگترين قدرت نظامی جهان تا 

جايی رقم خورد که مجبور شد دست به اقدام نظامی برای پايان دادن به 

يش افزود. ها  دام نيز صرفاً بر رسوايیغائله سفارت خود بزند و اين اق

ويليام سوليوان آخرين سفير آمريکا در ايران در پايان کتاب خود 

بنياد  روش سست و بی«...   نويسد: )مأموريت در ايران( در اين زمينه می

حکومت کارتر در سياست خارجی و اقدامات برژينسکی، که هنوز قادر به 

گيری  ، به گروگان2929که در نوامبر درک واقعيت مسائل ايران نبود، 

که در تاريخ  -اعضای سفارت آمريکا منجر شد و يک دوران تحقير ملی

خاطرات دو سفير، «)آغاز گرديد... -آمريکا نظير آن ديده نشده است

که  (. ضمن اين155،ص2225مترجم محمود طلوعی، تهران، نشر علم، 

درگيری با دانشجويان بر  صدر قبل از گونه که اشاره شد، آقای بنی همان

سر چگونگی پايان دادن به ماجرای سفارت همواره از آنان با احترام ياد 

پرداخت؛ به عبارت ديگر، اين احتمال که  کرد و به تجليل از آنان می می

حرکت کرده باشند از ديد طيف  ها  دانشجويان در جهت اهداف آمريکايی

صدر در  برای نمونه، آقای بنیروزنامه انقالب اسالمی در حد صفر بود. 

جمهوری نيز در مصاحبه با لوموند از اين جوانان به بزرگی  کسوت رياست

صدر همچنين  بنی»نمايد:  کند و به تعبيری از اقدام آنان تجليل می ياد می

آميزی را به  حل مصالحه خاطرنشان کرد که او سعی خواهد کرد راه

ما »ر اختيار دارند بقبوالند، او گفت: را د ها  دانشجويان مبارزی که گروگان

شان  پرستان جوان که صداقت و احساسات انقالبی هرگز عليه اين ميهن

ترديد ناپذير است به اعمال خشونت متوسل نخواهيم شد. در صورت 

نظر، من برای متقاعد کردن آنها به قبول نظرم به سفارت آمريکا  اختالف

ان چه گذشت، داود علی بابايی، بيست و پنج سال در اير«)خواهم رفت.

 (28، ص82انتشارات اميد فردا، جلد دوم، چاپ اول، سال 

ای به ذهنشان رسيده و عليه سفارت  دانشجويان ناگهان مسئله -2

اند؛ اين احتمال نيز به داليل متعددی منتفی است.  آمريکا وارد عمل شده

ه انقالب اسالمی در ی خود را عليها  بسياری از فعاليت ها  اوالً آمريکايی

دادند. هرچند ماهيت اين  ی چپ مارکسيستی انجام میها  پوشش گروه

طلب کامالً آمريکايی بود، اما همين ترفند برخی  ی چپگرای تجزيهها  گروه

از دانشجويان و حتی سياستمداران را به لحاظ تشخيص سياسی دچار 

دانشجويی  یها  مشکل کرده بود. برای نمونه در همان ايام، انجمن

و  ها  دانشگاهی مانند علم و صنعت معتقد بودند برای متوقف شدن فتنه

بايد سفارت شوروی را مورد تعرض قرار  ها  ی اين گروهها  آفرينی آشوب

نشان از مطالعه  ها  ی انحرافی آمريکايیها  داد. نيفتادن در دام حرکت

ن پيرو خط دقيق تحوالت سياسی و تاريخی، همچنين تيزبينی دانشجويا

ريزی تسخيرکنندگان سفارت آمريکا با وجود  امام داشت. ثانياً نوع برنامه

ی آمريکاييان بعد از انتقال محمدرضا پهلوی به کشورشان ها  بينی پيش

حکايت از آمادگی بسيار باالی دانشجويان داشت. ثالثاً عالوه بر اين که 

ليل دانشجويان بعد از تسخير سفارت اسناد به دست آمده  بر صحت تح

که دولت و تا حد قابل توجهی  دادند، نوع عمل آنها در حالی گواهی می

شورای انقالب مخالف تسخير سفارت آمريکا بود نشان از نوعی پختگی 

سياسی داشت؛ به عبارت ديگر اين دانشجويان افرادی نبودند که بدون 

باشد که به باره به ذهنشان رسيده  مطالعه و برخورداری از تحليل به يک

چنين کاری اقدام کنند. به طور کلی آقای جعفری تالش دارد دانشجويان 

هويت و فاقد درک و فهم سياسی معرفی کند و در اين صورت است  را بی

تواند آنها را بازيچه بيگانه يا روحانيون بخواند. اگر دانشجويان آن  که می

داشتند چرا آقای کند زمينه بازيچه شدن را  گونه که نويسنده ادعا می

صدر که با آنها رابطه بسيار صميمی داشت نتوانست آنها را در خدمت  بنی

اهداف خود بگيرد. اما روحانيون مؤسس حزب جمهوری که دارای چنين 

ای نبودند توانستند؟ برخالف اين ادعای غيرمنطبق بر واقعيت،  رابطه

آبان  22 در»دارد:  آقای هاشمی به صراحت موضع خويش را اعالم می

ای در مکه بوديم، که خبر تصرف سفارت  اهلل خامنه ، من و آيت2258

بام محل اقامتمان، هنگامی که آماده خواب  آمريکا را شب هنگام در پشت

ای را  شديم از راديو شنيديم، تعجب کرديم، زيرا انتظار چنين حادثه می

بهمن  15نداشتيم، سياستمان هم اين نبود... يکبار هم که ]در تاريخ 

[ گروهی مسلح به سفارت آمريکا حمله کردند و آنجا را به اشغال 2252

ای ]ابراهيم يزدی[، رفت و مسئله  درآوردند، از طرف دولت موقت، نماينده

را حل و فصل کرد. بنابراين واضح بود که نه شورای انقالب و نه دولت 

ابل يک عمل موقت تمايلی به چنين اقداماتی نداشتند... اکنون ما در مق

انقالب و پيروزی، کارنامه و خاطرات «.)ای قرار گرفته بوديم انجام شده
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رفسنجانی، به کوشش عباس بشيری،  هاشمی 2258و  2252سالهای 

( البته همان گونه که اشاره شد 222، ص82دفتر نشر معارف انقالب، سال 

به  دانشجويان نيز با حزب جمهوری اسالمی مرزبندی داشتند و اين امر

ح.ا. »صدر نيز مورد تأکيد قرار گرفته است:  صراحت در خاطرات آقای بنی

در بيانيه دفتر تحکيم وحدت در آن زمان، يک نکته ديگر هم ديده 

از بانيان حزب جمهوری   آقای آيت»شود... در آن بيانيه اظهار داشتند:  می

نه گرايا ی ذهنها  اسالمی و رئيس بخش سياسی حزب با يک سری تحليل

تواند نيروهای متعهد و معتقد به خط امام را به  کند می خويش خيال می

« ی خود ملت را به تمسخر بکشد.ها  گويی بازی گرفته و با بيهوده

صدر: بله، آنها عموماً مخالف بودند. مطلب اين است، اينان که خود را  بنی

، درس تجربه«.)دانستند به خط ما هم خيلی نزديک بودند خط امام می

جمهور ايران، به کوشش حميد  صدر اولين رئيس خاطرات ابوالحسن بنی

( همان گونه 189، آلمان، ص2282احمدی، انتشارات انقالب اسالمی، آبان 

صدر را بدون کمترين مشکلی به  که اشاره شد، دانشجويان نماينده بنی

پذيرند، اما نماينده شورای انقالب را که از مؤسسان  درون سفارت می

وقتی »دهند:  ب جمهوری اسالمی بود هرگز به درون سفارت راه نمیحز

سفارت را گرفتند و شورای انقالب مرحوم باهنر را به عنوان  ها  بچه

او را نپذيرفتند، گفتند اگر سحابی بيايد ما با  ها  نماينده تعيين کرد اما بچه

نده کنيم. شورای انقالب هم پذيرفت که من به عنوان نماي او صحبت می

نبايد تسليم  ها  بروم. من خود هم تعجب کردم و گفتم به اين بچه

وگو  سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاريان، گفت«)شد.

، 2282اهلل سحابی، شرکت انتشارات قلم، چاپ دوم،  با مهندس عزت

 (122ص

بنابراين منابع متعدد و متنوع بر اين واقعيت تأکيد دارند که 

ان روابطی غيرحسنه با حزب جمهوری اسالمی داشتند و دارای دانشجوي

همراهی و همفکری روشنی با جريان مقابل حزب بودند و اگر بعدها با 

صدر مشکل پيدا کردند به هيچ وجه به دليل تحت تأثير حزب  آقای بنی

 واقع شدن نبود.

اما اين که چرا دانشجويان با وجود داشتن روابطی حسنه با جريان 

نامه انقالب اسالمی در ادامه حضور خود در سفارت آمريکا با آن دچار روز

تواند برخی ابهامات تاريخی را  تقابل شدند بحث مهمی است که می

 برطرف سازد.

ريزی  ای که در اين زمينه بايد يادآور شد برنامه اولين نکته

دانشجويان برای يک حرکت اعتراضی کوتاه مدت بود. اين واقعيت توسط 

ياری از دانشجويان ابراز شده است، از جمله خانم معصومه ابتکار در بس

يی تشکيل ها  قرار بود برای کارهای مقدماتی گروه»نويسد:  اين زمينه می

شود. يک گروه به عنوان متقاضی ويزا وارد سفارت شده، منطقه را 

و واحدهای داخل  ها  شناسايی کرده و نقشه مقدماتی محل ساختمان

ی بلند خيابان طالقانی ها  کرد. گروه ديگر از ساختمان تهيه می مجتمع را

ی اطراف مشرف به سفارت نقشه مجتمع را از باال تهيه ها  و ساير خيابان

تر بود وظيفه تامين غذا و امکانات برای  کرد. گروه ديگر که کوچک می

کس خوابش را هم  حداکثر سه روز را به عهده داشت. در آن زمان هيچ

يد که اشغال سفارت بيش از اين طول بکشد. هدف از اين کار د نمی

تسخير، معصومه ابتکار، «)ای جسورانه بود. نمايی و صدور بيانيه قدرت

( يا 69، ص2229مترجم فريبا ابتهاج شيرازی، انتشارات اطالعات، سال 

در پايان آن جلسه طوالنی که »در فرازی ديگری از اين کتاب آمده است: 

کرد اشغال  بينی نمی از جلسات متعدد بعدی بود، کسی پيش اولين جلسه

 (96همان، ص«)سفارت بيش از چند روز به طول انجامد.

يکی از عواملی که موجب شد دانشجويان در سفارت حضور طوالنی 

مدت پيدا کنند توفيق آنان در دستيابی به برخی اسناد بود که بعد از 

موفق به نابودی آنها نشده خراب شدن دستگاه خردکن، مأمورين سيا 

توانند برخی اوراق  بودند. همچنين دانشجويان به سرعت دريافتند که می

نويسد:  رشته رشته شده را به هم بچسبانند. خانم ابتکار در اين زمينه می

سپس در انتهای کريدور، در فوالدی قفل شده ديگری پيدا کردند. آنها »

يافتند در پشت  و به زودی درمی باالخره به قلب ساختمان مرکزی رسيده

آن در، ستاد جاسوسی سازمان سيا قرار دارد. جايی که هنوز چند نفر در 

آنجا پنهان شده و به سرعت سرگرم نابودی هزاران سند بودند. اسنادی 

کرد. با وجود اين که  را در امور ايران برمال می ها  که دخالت آمريکايی

اعت دو بعدازظهر مقاومت کرده و حجم مأموران امنيتی در آن اتاق تا س

زيادی از اسناد را از ميان بردند، وقتی باالخره دانشجويان موفق به ورود 

ی دست نخورده به آنها اطمينان خاطر داد. ها  و گاوصندوق ها  شدند فايل

ملت ايران هنوز به هزاران پرونده دست نخورده دسترسی داشت و به 

همان، «)مدرک جرم هستند. ها  پرونده زودی مشخص شد بسياری از اين

 (89ص

اسناد به دست آمده موجب شد تا دانشجويان در مقام استفاده از 

کارمندان سفارت برای گويا سازی آنها برآيند زيرا اين اسناد توسط 

کسانی تهيه شده بود که اکنون عمدتاً در اختيار دانشجويان قرار داشتند: 

ی نسبتاً منظمی ايجاد کرده بوديم که حاوی تا پايان هفته، سيستم بايگان»

را با  ها  نامه و شرح وظايف هر يک از گروگانها بود. اين پرونده زندگی

ی غيررسمی با ها  و مصاحبه ها  خانه يا صحبت اطالعاتی که از سفارت

کرديم. در حالی که برخی از  آورديم، روزآمد می به دست می ها  گروگان

درباره سمت خود در سفارت اکراه داشتند، برخی آنها از دادن اطالعات 

همان، «)کردند. ديگر مشتاقانه همکاری و مسايل را برای ما روشن می

222) 

ای  برنامه»افزايد:  خانم ابتکار در زمينه اسناد موجود در سفارت می

دسترسی رسمی »گرفت اسناد را به  که در سفارت مورد استفاده قرار می

« فوق سری»و « فقط برای رؤيت»، «سری» ،«محرمانه» ، «محدود

توانسته  ها  کرد. در چند ساعت نخست اشغال آمريکايی بندی می تقسيم

بودند بيشتر اسناد فوق سری و برخی از اسناد سری را نابود کنند. با 

تواند حاوی نکات  مطالعه ساير اسناد به اين نتيجه رسيديم که آنها می

ود انقالب باشد. به زودی دريافتيم اين مهمی درباره افرادی از درون خ

ممکن است در  -ی بسيار بااليی داشتندها  که برخی از آنها سمت -افراد

تضعيف نهضت انقالبی ما تالش کرده باشند... سازمان سيا آشکارا بر اين 

تواند هر انقالب  ی عالی میها  باور بود که در صورت نفوذ به موقع در رده

ترل کند. اين سازمان در پی آن بود که اين کار را به يا نهاد سياسی را کن

ای  ويژه در ايران انجام دهد. هر چه باشد سازمان سيا در اين زمينه تجربه

کرد. دو  طوالنی داشت. اسناد سفارت فرمولی تغيير ناپذير را برمال می

کردند. طرف  طرف برای گپی غيررسمی در يک مهمانی چای شرکت می

يا  -داد و تمايل خود  غرب احساس حقارت نشان می ايرانی در برابر

کرد. آنگاه ابعاد  ی آمريکا اعالم میها  را برای استفاده از حمايت -دولتش

ضد امپرياليستی و دينی انقالب را مورد انتقاد قرار داده تا اعتماد طرف 

انگيزی از  آمريکايی را جلب کند. در اين فرايند آنها ميزان شگفت

ار محرمانه و اطالعات فردی در مورد شخصيتهای سياسی اطالعات بسي

کردند. اسناد معموالً  اصلی و حتی گاه درباره خود امام را رد و بدل می

و ويژگيهای فردی وی  ها  شامل توصيف روانکاوانه منبع، از جمله گرايش

زده کرد، شرح مالقات  شد. يکی از اسنادی که مرا بسيار شگفت نيز می

ان سياسی سفارت با يکی از مقامات وزارت امور خارجه يکی از مامور

ايران بود. اين سند سری به توصيف اقامتگاه امام خمينی در قم از زبان 
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مقام ايرانی طرفدار آمريکا اختصاص داشت در آن همه چيز بود: درهای 

و حتی درهای پشتی. به موجب اين سند  ها اتاقها،  ورودی، پنجره

ی مربوطه آمريکا اهميتی حياتی ها رای سرويساطالعات ارائه شده ب

 (212-9همان، صص«)داشت.

به اين ترتيب حضور کوتاه مدت دانشجويان در سفارت آمريکا در 

اعتراض به استمرار دخالت اين کشور در ايران و پذيرش شاه، به تدريج 

رفت که طوالنی شود، زيرا فصل جديدی پيش روی دانشجويان که  می

بديلی در معادالت سياسی دست يافته بودند، گشوده  بیاکنون به قدرت 

پنداشتند که آمريکا صرفاً در  شد. دانشجويان قبل از تسخير سفارت می

ی مناطق مختلف کشور دخالت مستقيم دارد، اما ها  و غائله ها  بحران

ی ها  اکنون عالوه بر دستيابی به مستنداتی در اين زمينه، واقعيت

کرد پيش رويشان بود و آن  يله آنها خطور نمیجديدی که هرگز به مخ

اسنادی در زمينه تالش آمريکا برای نفوذ به داخل اين انقالب نوپا بود: 

با موفقيت بخش عظيمی از اسناد سری و فوق  ها  در حالی که آمريکايی»

يا  ها  سری را نابود کرده بودند، هزاران سند سری و فوق سری در فايل

 ها  مان مرکزی دست نخورده باقی مانده بود. فايلی ساختها  گاوصندوق

را به راحتی باز کرده و به محتوای آنها دسترسی يافتيم. ولی 

ی ترکيبی پيچيده و بزرگ داستان ديگری داشتند. ها با قفل ها گاوصندوق

  اوايل آذرماه موفق به يافتن قفل سازی شديم که در باز کردن قفل

 ها  را پيدا کند ساعت ها  ينکه رمز قفلترکيبی تخصص داشت. او برای ا

به صدای آنها گوش داد تا باالخره توانست از هفت گاوصندوق در سه تای 

آنها را باز کند. سپس با شرمندگی از ما عذرخواهی کرد و گفت که درباره 

تواند کاری انجام دهد. از آنجا که سه گاوصندوق  نمی ها  بقيه گاوصندوق

بسيار حساس بود بيش از پيش مصمم شديم به هر باز شده حاوی اسناد 

ترين اسناد برای اشاره  قيمت ممکن قفل باقی را نيز باز کنيم... در حساس

شد. ماموران  استفاده می« منبع»به افراد مورد نظر از کلمات رمز با کلمه 

سيا يا کارمندان سياسی با بسياری از شخصيتهای سياسی که به نظر آنها 

فدار غرب بودند قبالً تماس گرفته تا بتوانند درباره نقاط ليبرال يا طر

ی نفوذ، اطالعات محرمانه کسب کنند. برخی از ها  ضعف احتمالی يا کانال

توانستند راه  اين افراد به عنوان رهبران بالقوه مخالف شناسايی شده و می

 بود هموار« راديکال ضدآمريکايی»را برای سقوط آنچه به نظر آنها احزاب 

ترين  تر را جايگزين آنها کنند. وقتی حساس ی معتدلها  و شخصيت

ی ليبرال ارتباط ها  اسناد، به ويژه اسنادی که با تحوالت جاری و شخصيت

داشت مرتب به فارسی خالصه شد، برخی از برادران آنها را خدمت امام 

بردند. امام از ايشان خواستند هر چه پيدا شده، بدون مالحظه اينکه 

اره چه کسی است، افشا شود و فرمودند خود به دقت اوضاع را دنبال درب

 (222-1همان، صص«)کنند. می

با طوالنی تر شدن حضور دانشجويان در سفارت آمريکا آنها به 

و دستيابی به اسناد بسيار  ها  تدريج موفق به بازگشايی همه گاوصندوق

د، جوانانی را شدند. افشای اسنا تعيين کننده و کشف رموز بيشتری می

که بر اساس يک تحليل درست عمل کرده بودند بيش از پيش در کانون 

داد. اين امر،  توجه همه جريانات سياسی و اقشار مختلف مردم قرار می

داد که  العاده جامعه از دانشجويان، قدرتی را شکل می يعنی حمايت فوق

ود؛ اما ی سياسی نگران کننده بها  و شخصيت ها  برای بسياری گروه

شد که بتوانند به طور مستقيم عليه  حمايت قوی مردمی مانع از آن می

يی چون مجاهدين خلق و ها  تسخيرکنندگان سفارت اقدامی بکنند. گروه

صدر که در ابتدا به عنوان حاميان جدی  يی چون بنیها  شخصيت

 با توسل ها  دانشجويان ظاهر شده بودند به دليل نگرانی از روند افشاگری

ی مختلف درصدد خارج ساختن دانشجويان از سفارت ها به شيوه

توانستند کانون قدرتمند سياسی  برآمدند، زيرا صرفاً از اين طريق می

تنها چند هفته پس از اشغال سفارت »شکل گرفته را از ميان بردارند: 

نفره انقالب بود و  25صدر که در آن زمان از اعضای شورای  ابوالحسن بنی

ای را آغاز کرد تا ما را  جمهوری رسيد، مبارزه به رياست 2258اه در دی م

مجبور به تحويل همه اسناد به دولت کند. وی نخستين بار اين مسئله را 

در جلسات شورای انقالب مطرح کرده و برای جلب حمايت از اين طرح 

انديشيد که ادامه  وقت و انرژی بسياری صرف کرده بود... شايد می

اندازد و شايد از اين نگران  ی وی را به خطر میها  سياست، ها افشاگری

ی مخفيانۀ او با يک تاجر آمريکايی رو ها  بود که برخی اسناد درباره تماس

 (228همان، ص«)شود.

از اينکه چه اسنادی ممکن است به دست  ها  به اين ترتيب نگرانی

جديد  یها  گيری دانشجويان افتاده باشد، موجب بروز تدريجی موضع

صدر مورد اعتماد دانشجويان و حامی آنها را به وادی  شود و بنی می

جمهور ايران  ای اولين رئيس کشاند. تا آن زمان به هر انگيزه جديدی می

در رأس منتقدان مشی ليبرالی دولت موقت قرار داشت و توانسته بود از 

ار اين طريق اعتماد دانشجويان را به خود جلب کند، اما اکنون اصر

دانشجويان بر ادامه بررسی اسناد به دست آمده از سفارت آمريکا هر روز 

ساخت. شناخت  صدر را به صف دولت موقت نزديکتر می بيشتر بنی

ماهيت مجاهدين خلق نيز موجب شد تا اين سازمان به ظاهر 

در اواسط دی ماه »ضدامپرياليستی نيز از سوی دانشجويان طرد شود: 

ها  که بعدها مشخص شد در خدمت قدرت -ين خلقاطالع يافتيم مجاهد

خانه دست  به يکی از اسناد بسيار حساس سفارت -ی خارجی هستند

اند. تحقيقات را آغاز و به زودی اين گزارش تأييد و مشخص شد آنها  يافته

سند را از طريق يکی از هواداران خود که در بين دانشجويان نفوذ کرده، 

نشجو به سرعت شناسايی و اخراج شد. سند اند. اين دا به دست آورده

مورد اشاره حاوی اطالعاتی درباره ديدارهای مخفيانه يکی از اعضای 

ی شوروی بود ها  سازمان مجاهدين )منافقين( به نام سعادتی با ديپلمات

که اطالعات مربوط به آن را سفارت آمريکا از طريق نيروهای کميته به 

 ( 242مان، صه«)دولت موقت ارائه داده بود.

يی چون فرقان را که به لحاظ ها  همچنين برخی اسناد، ماهيت گروه

شد و  تشکيالتی به صورت غيرمستقيم توسط مجاهدين خلق هدايت می

نيز ارتباط خط ترور را با سفارت آمريکا که از همان روزهای اول پيروزی 

ره ترين اسناد دربا تکان دهنده»ساختند:  انقالب آغاز شد، روشن می

گروهی سياسی به نام فرقان بود. فرقان گروه کوچکی متشکل از 

بهره  ترين شناخت درباره اسالم بی نوجوانانی بود که حتی از ابتدايی

بودند، چه رسد به بينش الزم درباره مسائل معاصر. رهبران اين گروه به 

اعضا آموخته بود که قتل شخصيتهای مذهبی موقعيت آنها را بهبود 

اهلل  مذهبی، آيت  با همين تفکر دو تن از رهبران برجسته بخشد. می

اهلل مفتح توسط آنها به شهادت رسيدند. مردم  مرتضی مطهری و آيت

کنند.  معتقد بودند گروه فرقان را عناصر خارجی حمايت و هدايت می

اسنادی که در سفارت به دست آمد درستی گمان مردم را ثابت کرد. اين 

آمريکا از طريق اشخاص ثالث با گروه فرقان تماس داد  اسناد نشان می

 ( 246)همان، ص« گرفته بود.

و کشف  ها  دانشجويان همزمان با تالش برای گشودن گاوصندوق

ناپذيری نيز برای بازسازی اسناد رشته رشته شده  رمزها تالش خستگی

آنها به اسنادی دست يافتند که  2259به کار گرفتند. در فروردين ماه 

صدر برای خارج ساختن دانشجويان از سفارت و  ل تالش آقای بنیدالي

در اوايل فروردين فرايند »ساخت:  تحويل اسناد به دولت را مشخص می

بازسازی، اسناد بيشتری را برمال ساخت. نخستين سند، گزارش مالقات 
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آگوست در خانه وی بود. در اين  19در تاريخ  SD LUREرادزفورد با 

نفره انقالب را به  25ی خود، شورای ها  ضمن ابراز نگرانی صدر مالقات بنی

يی را با امام ها  دليل ناکارآمدی مورد انتقاد قرار داده و همچنين مخالفت

ابراز داشته بود. سند دوم شرح مالقات رادزفورد با تامس آهرن بود. 

رفت. سند پنجم،  صدر بشمار می چهارمين سند شرح مالقات وی با بنی

ای از نقاط  يش با او و خالصهها  رادزفورد/ کاسين درباره مالقات ارزيابی

طلب و سياستمداری زيرک است، ظاهراً  ه او که جا»ضعف و قوت وی بود: 

با احتياط و با توجه به روزی که )امام( خمينی از صحنه خارج شود نقش 

نده تواند در آي گری کهنه کار است می کند... او که توطئه خود را بازی می

شود يا برای وی  در صورتی که حس کند انقالب از اهدافش دور می

داند که بايد با اطرافيان  منافعی وجود دارد، عليه انقالب توطئه کند... می

ای داشته باشد... اين ترديد احتماالً باعث خواهد شد  خود رفتار محتاطانه

ل اسناد وقتی مجموعه کام«... را پشت سر خود خراب نکند ها  همه پل

SD LURE  تکميل شد، آنها را به تامس آهرن نشان داديم تا درباره آن

ی دولت آمريکا به ويژه ها  نظر دهد. آهرن تائيد کرد که يکی از برنامه

نفوذ در جنبش انقالبی بود. وقتی  سازمان سيا، تماس با شخصيتهای ذی

ته امام خمينی در پاريس حضور داشتند، به يکی از افسران بازنشس

صدر ديدار کند. وی  سازمان سيا دستور داده شد به فرانسه برود و با بنی

خود را نمايندۀ يک شرکت آمريکايی معرفی و ابراز تمايل کرده بود تا با او 

صدر نيز  ی روابط اقتصادی با غرب صحبت کند. بنیها  انداز درباره چشم

ستاد سازمان »مد صدر به ايران آ موافقت کرده بود. آهرن افزود وقتی بنی

تمايل داشت موضوع را دنبال کند و مسئوليت اين پروژه به من « سيا

صدر بود، ولی برای رسيدن به  سپرده شد. هدف نهايی ما استخدام بنی

، وی  شد. در مرحله نخست اين هدف مراحل مختلفی بايد طی می

دربارۀ مستقيماً از قضيه آگاه نبود. او تنها به عنوان يک مشاور مالی که 

کرد. در مراحل بعد  يی دارد، خدمت میها  مسايل سياسی نيز توصيه

يی ها  تر مورد مشورت قرار گرفته و توصيه تر و حساس دربارۀ مسائل مهم

صدر موافقت کرده در ازای دستمزد  شد. آهرن به ما گفت که بنی به او می

ی دالر در ماه به عنوان مشاور خدمت کند. ولی هيچ وقت پول 2222

 (251-4)همان، صص« دريافت نکرد.

صدر، وی  دستيابی دانشجويان به چنين اسنادی در مورد آقای بنی

داشت، تبديل به يکی از  ها  را که تا آن زمان انتقاداتی به نحوه افشاگری

مخالفان سرسخت جوانانی نمود که تعريف و تمجيدهای پررنگی از آنان 

ی تند و تيز جريان روزنامه ها  کرده بود. آنچه آقای جعفری از مخالفت

سازد مربوط  انقالب اسالمی با تسخير کنندگان سفارت آمريکا مطرح می

صدر متوجه شد دانشجويان، اسناد مهمی در  به مقطعی است که آقای بنی

اند و قصد انتشار آن را دارند. منطق سياسی  مورد وی به دست آورده

دستی کند و موقعيت  پيشکرد تا  جمهوری ايران حکم می اولين رئيس

سياسی دانشجويان را متزلزل سازد و البته برخی خطاهای دانشجويان 

داد. برخی معتقدند قدرت  صدر قرار می فرصت الزم را در اختيار آقای بنی

روزافزون اين جوانان بعضاً موجب غرور آنان شده بود و همين امر لطماتی 

ر به مواردی از اين خطاها را متوجه اين حرکت بزرگ ساخت. خانم ابتکا

برنامه با آرامش آغاز »ی تلويزيونی دانشجويان اذعان دارد: ها  در برنامه

شد، ولی با غلبه احساسات بر آن دو دانشجو، به سوی سرزنش، تقبيح و 

رفتند و تا پايان برنامه   حتی محکوم کردن افراد نام برده در سند پيش

طرفی خود را زير پا  دقيقه بیاين وضع ادامه يافت. آنها ظرف چند 

گذاشته و پيش از اينکه مردم بتوانند تصميم بگيرند و مقامات قضايی 

جويی را به بينندگان منتقل کرده بودند...  حکمی صادر کنند، حس انتقام

در همان جلسه تصميم گرفتيم اقدامی جبرانی انجام دهيم. عذرخواهی 

ی جمعی قرار ها  تيار رسانهرسمی از همه که به صورت يک بيانيه در اخ

( البته بروز اين گونه خطاها منحصر به همين نمونه 242همان، ص«)گرفت.

نبود. آنچه در مورد آقای ميناچی صورت گرفت که منجر به اعتراضات 

گسترده شد موردی ديگر از اين دست بود. آقای ميناچی در مدتی کمتر 

ر بهشتی نيز به جمع يی همچون دکتها  ساعت آزاد شد و شخصيت 14از 

سه عيب داشت يک عيبش »... منتقدان اين نحوه افشاگری پيوستند: 

ی اوراق و اسناد مربوط به يک فرد، يک مؤسسه بايد ارائه  اين بود که همه

شود که  بندی کنند. در برخی موارد گفته می شود تا مردم بتوانند جمع

ی يک   مردم درباره شود، خوب اگر قرار است همه اوراق يکجا ارائه نمی

فرد يا مؤسسه چيزی بدانند بايد همه اوراق آنجا را بخوانند تا بتوانند 

بندی کنند. نقص دوم اين بود که بايد همان شب که اين اوراق از  جمع

پخش می شود آن فرد يا گروه هم بتواند  ها  راديو و تلويزيون و روزنامه

ست نيست. ملت قاضی بيايد و توضيح بدهد. تنها به قاضی رفتن در

است. فرمولی را هم برای اين کار در نظر گرفته شده و پيشنهاد گرديده و 

اميدواريم به زودی مطرح شود و رويش بحث شود، اينست که بايد 

اش را، در اختيار  ی اسناد مربوط به فرد يا گروه فتوکپی دانشجويان کليه

دهد و از توضيحاتش نوار او بگذارند تا او مطالعه کند و توضيحات خود را ب

و صدا و تصوير برداشته شود و از افشای دانشجويان هم نوار اساليد و 

خواهند نشان بدهند  صدا و فيلم گرفته شود و بعد هر شبی که اينها می

شود، تا طرف مقابل که مردم وقتی  که قبالً اعالم کنند افشاگری می

کنند و بدانند که طرف شود تلويزيون خود را خاموش ن افشاگری تمام می

مقابل هم بعد صحبت خواهد کرد تا همه را يکجا گوش کنند، ببينند... از 

 (58اسفند  1)روزنامه اطالعات « نظر ما اين عدل اسالمی است.

در حالی که آقای بهشتی با علم به اينکه اسناد موجود سفارت 

رند و اين عمدتاً مربوط به جريانی است که نگاه بسيار مثبتی به غرب دا

گيرانه  چنين سخت ورزيد، اين جريان با حزب جمهوری اسالمی ضديت می

دهد، متأسفانه آقای جعفری برای  نسبت به افشاگری دانشجويان نظر می

دهد که با  مسائلی را به آقای بهشتی نسبت می ها  پنهان ساختن واقعيت

و چپهای اما متاسفانه آنها )مجاهدين »شخصيت وی کامالً بيگانه است: 

درپی خود، در گنبد و کردستان و  ی پیها  سازی افراطی( با حادثه

دانشگاه برای آقای خمينی و حزب جمهوری اسالمی فرصت ايجاد 

کردند تا به قبضه کردن قدرت و به زعم آقای بهشتی تحقق  می

مشروعيت بخشيدند و بنا به قولی ديگر از آقای « ديکتاتوری صلحا»

 (26ص«)ما بايد ديکتاتوری ملی داشته باشيم. بهشتی که گفته است،

و « ديکتاتوری صلحا»يی چون ها  اوالً آقای جعفری به کارگيری واژه

سقوط دولت »را به نقل از تقی رحمانی در کتاب « ديکتاتوری ملی»

دهد که وی نيز اين ادعا را به  به دکتر بهشتی نسبت می« 242بازرگان، ص

ساخته است. ثانياً در اين روايت مجهول،  مطرح« يکی از دوستان»نقل از 

تقی رحمانی ذکری از ديکتاتوری صلحا به ميان نياورده و ثالثاً در يک 

توان به اين گونه نقل قولهای فاقد راوی بحث تاريخی به هيچ وجه نمی

سازد ماهيت  مشخص، استناد کرد. از طرفی چرا ايشان مشخص نمی

بعدها به عنوان چپ آمريکايی ی افراطی که ها  مجاهدين خلق و چپ

در نقاط مختلف برای تجزيه کشور  ها  معرفی شدند چه بود و چرا توطئه

 شد؟ منجر به تقويت امام می

اگر جرياناتی چون دولت موقت و روزنامه انقالب اسالمی 

القاعده به  توانستند در برابر تحرکات آمريکا محکم بايستند علی می

شدند. آقای  کشور نزد مردم محبوب می عنوان مدافع راستين تماميت

ی ها  پردازد که اگر اين حادثه سازی جعفری اصوالً به اين مسئله نمی

بيگانه برای نيروهای اصيل فرصتی شدند تا صداقت و درستی خود را به 
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اثبات رسانند چرا برای طيف خود ايشان فرصت نشد؟ برای روشن شدن 

به منابع مختلف استناد جوييم به  که خواسته باشيم اين حقيقت بدون اين

کس در مورد غائله  افکنيم. البته هيچ صدر نظر می خاطرات خود آقای بنی

آغاز شد( ترديد نداشت که  52بهمن  12کردستان )که از روز 

با هدايت نيروهای نظامی، ساواکی و... قصد ايجاد بحران در  ها  آمريکايی

دادند،  ر شعار خودمختاری میاين منطقه را دارند. هرچند به حسب ظاه

گرفت و اشغال  يکی پس از ديگری مورد حمله قرار می ها  اما پادگان

شد که به طور مشخص با شعار خودمختاری در تعارض بود. گرفتن  می

طلبانه داشت و همين  به روشنی حکايت از يک حرکت تجزيه ها  پادگان

ايند تا اهداف امر موجب شد که همگان به آن حساس شوند و تالش نم

کسانی را که تا ديروز در خدمت ساواک و بيگانه بودند برای مردم 

غيرتمند کردستان روشن سازند. شنيدن اين روايت از زبان آقای 

خالصه شورای انقالب هيئتی را معين کرد »صدر مناسب خواهد بود:  بنی

يم به که در آن هيئت، آقای طالقانی بود، آقای بهشتی بود و من... ما رفت

ای بود، جا دادند. روز دوم به  سنندج و ما را در محلی مثل اين که مدرسه

هنگام صبح ديديم که بيرون محل اقامتمان چند تير شليک شد، بعد، 

آيند، از  آقای عزالدين حسينی وارد شد. به عالمت اين که ايشان می

 سوی سواران ايشان تير شليک شد. مرحوم طالقانی خيلی بهش برخورد.

چی! مثل اينکه ساختمان  آيد به ديدار روحانی آن هم با تفنگ روحانی می

را محاصره کرده باشند... طالقانی خيلی عصبانی شده بود و به او توپيد و 

چی آوردی  ما آمديم مسئله را صلح و صفا بدهيم و شما تفنگ»گفت: 

ک چی چيدی؟! شما آن وقت که از ساوا اينجا دور محل اقامت ما؟! تفنگ

خواستی، حاال، اين ملت  گرفتی، آن موقع خودمختاری نمی حقوق می

درس تجربه، خاطرات «)خواهی بهم بزنی؟! انقالب کرده، اال باهلل می

جمهور ايران، به کوشش حميد احمدی،  صدر اولين رئيس ابوالحسن بنی

 (122، ص2282انتشارات انقالب اسالمی، آلمان، 

گران  صراحت اذعان دارد که غائله صدر به در فرازی ديگر آقای بنی

در کردستان خودمختاری را بهانه قرار داده بودند تا به اهداف ديگری نائل 

گفتم، اينهايی که اين کار را کردند، در واقع خودمختاری را  من می»آيند: 

شان را شورای انقالب هم قبول کرده  بهانه کرده بودند، در حاليکه خواسته

دادن آن حرکت  زديد؟! در واقع اين مشروع جلوه بود. چرا آن را بهم

گرفت؟! اگر مسئله خودمختاری بود، از  آميز بود. اين از کجا مايه می قهر

شد؟ با اينکه وقتی در آن انتخابات يازده نفر که به  اين فرصت بهتر چه می

عنوان شورای شهر انتخاب شده بودند، اين آقايان با انداختن نارنجک به 

مجبورشان کردند به استعفا و روشن ها،  ی شورا و انواع اذيتخانه اعضا

شان بود، در حاليکه، اينان انتخاب شدند  شد که نخير، خودمختاری بهانه

تا شهر را اداره کنند. وقتی شما آن انتخابی را که مردم انجام دادند، با قهر 

ين را ديگری داريد. ا زنيد، اين بهانه است يعنی برنامه و خشونت بهم می

خواستم يادآور بشوم که اين آقايان، اين کار را هم کردند و تنها جنگ 

اختند. قبل از جنگ اين کارها را کردند، وقتی که ارتش، آن اند هنبود که را

محل ستادشان را گرفت از جمله مدارکی که کشف شد، تقسيم انبار 

کومله و اسلحه لشکر ارتش بود و قرار بود تقسيم بشود بين فدايی خلق، 

حزب دمکرات کردستان. بعد هم معلوم شد که عراق عامل اصلی تحريک 

 (129-42همان، صص«)در اين ماجرا و جنگ بود.

صدر در اين فراز معترف است که حزب دمکرات و ديگر  آقای بنی

اند؛ البته  کرده عوامل آشوب در کردستان به عنوان عامل بيگانه عمل می

وه بر استقرار نيروهای تحت حمايت آمريکا گونه که اشاره شد، عال همان

به طرق  ها  در جوار مرز ايران در عراق به رهبری پاليزبان، آمريکايی

صدر به  رساندند که آقای بنی ی به ظاهر چپ کمک میها  مختلف به گروه

با هدايت  ها  يک مورد آن اشاره دارد و آن توزيع سالح بين اين گروه

صدر با اين  که در مواضع پنهان آقای بنی صدام است. حال مناسب است

صدر: وقتی به اروپا آمديم و  بنی»جريانات وابسته به آمريکا تأمل کنيم: 

قضيه تشکيل شورای ملی مقاومت پيش آمد، آقای رجوی آمد و گفت که 

خواهد عضو شورا بشود. گفتم:  حزب دمکرات به رهبری آقای قاسملو می

ر قضيه کردستان توضيح بدهد چرا جنگ شود چون ايشان بايد د نه نمی

 (142همان، ص«)اخت.اند هرا

رغم همه اين اعترافات در مورد ماهيت اقدامات  صدر علی آقای بنی

يی که با تحريک آمريکا سعی در تضعيف ها  حزب دمکرات و ديگر گروه

طلبانه ملت ايران داشتند زمانی که از مسائل پشت پرده  حرکت استقالل

صدر... نوری  بنی»شود:  گويد، حقايق روشن می می ها  روهخود با اين گ

صدر به ما پيغام داد،  قاسملو گفت که بنی»دهکردی... بلند شد و گفت: 

بله، دهکردی چنين « برند. تان را بگذاريد زمين سرتون را می اگر اسلحه

شهادتی را در آن روز در آنجا داد. اين شخص که االن رهبر حزب 

است در کتابش اين مطلب را نوشته. اسمش چيست؟  دمکرات کردستان

صدر: بله او اين مطلب را در کتابش نوشته. بعداً در  زاده. بنی ح.ا: حسن

پاريس به قاسملو گفتم: شما اصالً تزتان غلط بود... شما بهتره روی اين 

خط برويد، يک کنفدراسيون در منطقه بشود که اين کردهای منطقه بهم 

از اين کنفدراسيون بشوند او گفت: هان! اين خيلی  وصل شوند و عضوی

 (141همان، ص«)خوب فکريه.

خواننده اثر با در کنار هم گذاشتن اين فرازها از سخنان آقای 

رسد که چرا هرچه فشار  صدر به سهولت به پاسخ اين سؤال می بنی

شد موقعيت روحانيت اصيل و ساير پيروان امام  آمريکا بر ايران بيشتر می

گونه که از بيان اولين  گشت؟ همان ميان مردم تقويت می در

شود نيروهايی از اين دست در کنار  جمهوری ايران استنباط می رئيس

ی قدرت پيدا کرده بودند و همين امر نيز ها  مردم مالحظاتی نيز با کانون

شد. اين واقعيت تلخ متأسفانه در مورد  موجب دوگانگی در رفتار آنان می

گر غربی بر  ی سلطهها  مليون صادق بود. هرچه فشار قدرت بسياری از

شد تعارضات در مواضع و عملکردهای آنان فزونی  ايران بيشتر می

که نماينده اعزامی دولت موقت به کردستان مدتی گم  يافت. در حالی می

شود مردم به شدت نگران تماميت ارضی کشور بودند، البته بعداً  می

ده اعزامی از سوی آقای بازرگان به جای مذاکره شود که نماين مشخص می

های رسمی با حضور مقامات محلی، چند روزی به داخل تشکيالت گروه

مسلح برده شده و ميهمان آنان بوده است. همين امر موجب شد که وی 

وزير عزل شود. همچنين  پس از بازگشت از کردستان توسط نخست

ت به صراحت از مواضع اين بسياری از مقامات محلی منصوب دولت موق

ی آنان در مطبوعات آن زمان ها  گيری کردند که موضع حمايت می ها  گروه

موجب شد تا راهپيمايی بزرگ  ها  منعکس شده است. در اين ايام نگرانی

برگزار شود که طی آن  58سراسری وحدت امت با امام در چهارم آبان 

شدت مورد انتقاد قرار ی منفعالنه دولت موقت را به ها  مردم سياست

يی شدند که با هدايت ها  دادند و خواهان قاطعيت بيشتر در برابر گروه

کردند. متأسفانه رئيس دولت موقت نه تنها  آفرينی می بيگانه آشوب

نتوانست به اين خواسته به حق مردم پاسخ گويد، بلکه سپهبد قرنی را 

ود از رياست ستاد مشترک به پادگانها را دفع کرده ب ها  که حمله اين گروه

نشين شدن، متأسفانه  ارتش عزل کرد. اين نظامی غيرتمند بعد از خانه

ی آمريکايی به شهادت رسيد. آيا علت اين عدم ها  توسط همين گروه

ی وابسته جز اين بود که دولت موقت و به طور ها  قاطعيت در برابر گروه

عامل تحريکات و کلی مليون گوشه چشمی به همان قدرتی داشتند که 

صدر به صراحت اذعان دارد که به طور همزمان با  تشنجات بود؟ آقای بنی
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هر دو جبهه ارتباط داشته است، به عبارتی، ضمن عضويت در هيئت 

شورای انقالب با گروههای ضدانقالب نيز تماس داشته و از موضع 

رای کرده است. وی ب دلسوزی، آنان را به زمين نگذاشتن سالح توصيه می

کند  دهد و ادعا می توجيه چنين خيانتی به ملت به آن جنبه انسانی می

تکشان را  گذاشتند امام تک سالحشان را به زمين می ها  که اگر اين گروه

ی مسلحانه تشويق کرده است. ها  بريد؛ لذا آنها را به ادامه حرکت سر می

يی که خود، آنها ها  صدر با گروه اوالً نفس چنين ارتباطی از سوی آقای بنی

خواند محل بحث است. بر چه اساسی چنين  را خائن به ملت می

صميميتی بين وی و نيروهای وابسته به بيگانه وجود داشته که به آنان 

صدر به اين سؤال پاسخ  داده است؟ ثانياً چرا آقای بنی رهنمود نيز می

سالح دهد که بسياری از نيروهای فريب خورده در کردستان، وقتی  نمی

تک  شان را از سر گرفتند آيا تک خود را به زمين گذاشتند و زندگی عادی

سر بريده شدند؟ ثالثاً مگر پيشنهاد ايجاد کنفدراسيون کرد )متشکل از 

کردهای ترکيه، سوريه، عراق و ايران( قبل از آن توسط اسرائيل مطرح 

يا در سازد. رابعاً آ نشده بود که ايشان آن را به نام خود مطرح می

يی از خاک سه کشور جدا شود و به ها  چارچوب اين طرح قرار بود بخش

صدر قرار  ايران بپيوندد که اين چنين با افتخار مورد تأکيد آقای بنی

 گيرد؟! می

در اينجا بايد خاطرنشان ساخت اسرائيل که بيشترين دشمنی را با 

تان واحد، ايران بعد از انقالب دارد به عنوان مبتکر طرح ايجاد کردس

پيمان  گيرد، اما از آنجا که ترکيه به عنوان هم تضعيف ايران را پی می

آمريکا راضی به تجزيه بخشی از خاکش نيست اين طرح در اجرا با 

شود؛ بنابراين طرح کنفدراسيون ماهيتی کامالً  موانعی مواجه می

مندی به اين مرز و بوم  ضدايرانی داشت و فقط فردی بدون عالقه

ی ها  گيری انست مدافع آن باشد. به طور طبيعی مردم اين موضعتو می

دادند و هر روز ميزان  متعارض و چندنبشی را مورد تأمل قرار می

شد. در اين حال  شان به جريانات متمايل به غرب بيشتر می اعتمادی بی

آن بود که از مشارکت  ها  تنها راه جلوگيری از آگاهی مردم از واقعيت

صدر دقيقاً با همين اعتقاد،  جامعه کاسته شود. آقای بنی ملت در امور

ی مختلف اجتماعی، ها  تالش زيادی داشت تا از حضور مردم در صحنه

سياسی و... بکاهد. وی صرفاً با مشارکت سياسی مردم در امور جامعه 

ی آشکاری هم با مشارکت مردم برای ها  مخالف نبود، بلکه مخالفت

هنگامی که جهاد »عمرانی داشته است:  یها  ماندگی جبران عقب

صدر  اسدی به آقای بنی سازندگی را ايجاد کرده بودند، روزی آقای بنی

صدر  آقای بنی«. توانيد هيچ ايرادی بگيريد به اين يکی ديگر نمی»گفت: 

اسدی جواب  از وی پرسيد طرح جهاد سازندگی يعنی چه؟ آقای بنی

ها بازی راه بيندازند و به قول شما دهد به جای اينکه جوانان توی شهر می

بشوند بازوی استبداد، آنها را بفرستيم توی روستاها سازندگی کنند. 

گويد: اين هم ايراد بزرگ دارد. شما به اسم شهر و  صدر می آقای بنی

خواهيد همه جا را به کنترل اين آقايان )منظور روحانيون حزب  روستا می

انها را به اسم سازندگی روانه روستاها جمهوری است( در بياوريد. شما جو

شوند ابزار دست هرکسی که اختيار اين ابزار را در  کنيد و بعد اينها می می

( بعدها حتی در اوج فشارهای نظامی دشمن در 44ص«)دست گرفت.

صدر مانع جدی مشارکت مردم  حمله به مناطق وسيعی از کشور آقای بنی

توان گفت جريانی که موضع شفاف و  یدر دفع اين تهاجم بود؛ بنابراين م

ای نسبت به مصالح ملی نداشت نه تنها از مشارکت مردم و از  صادقانه

ی مختلف سياسی، اجتماعی، عمرانی و... ها  حضور پررنگ آنها در صحنه

کرد. يکی از داليل  خرسند نبود، بلکه در سر راه آن مانع تراشی نيز می

جويان نيز همين تاثيرگذاری آنها بر صدر با دانش عداوت ورزی آقای بنی

دانشجويان[ دست به تشکيل دولت در دولت »]روند مسائل سياسی بود: 

 «کردند. زدند که در تمام امور داخلی و خارجی به نحوی دخالت می

دانشجويان پيرو خط »گويد:  ( يا در فرازی ديگر آقای جعفری می262)ص

ايجاد دولت در دولت را در  ما متهم شدن به»... امام که مدعی بودند؛ 

اما در تمام موارد شاخکهای « ديديم جهت انقالب و مصالح کشور نمی

اند  خود را همه جا پهن کرده و دقيقاً در راستای دولت در دولت عمل کرده

گويند احتياجی  و از جمله در رابطه با عذرخواهی کارتر از ملت ايران می

يران[ جنايت انجام داده به اينکه کارتر بگويد شاه در اين ]ا

( اين فراز علت نگرانی طيف روزنامه انقالب اسالمی را از 252ص«.)نيست

سازد. آقای  حضور نيروهای مردمی در صحنه سياسی کامالً روشن می

گونه  گيری با اهداف خاصی سعی کرد اين صدر در اوج بحران گروگان بنی

ل عملکرد کشورش در جمهور آمريکا به دلي به جامعه القا کند که رئيس

ايران در دوران پهلوی از ايرانيان عذرخواهی کرده است. دانشجويان که 

« شاخکهای خود را در همه جا پهن کرده بودند»به زعم آقای جعفری 

متوجه خالف واقع بودن اين مطلب شدند و به جامعه منعکس ساختند که 

که  لب توجه اينهرگز کارتر از ملت ايران عذرخواهی نکرده است. نکته جا

خواهد اين واقعيت را بپذيرد که در  نمی ها  آقای جعفری حتی بعد از سال

از جمله در رابطه »اند، لذا عبارت  آن زمان قصد فريب ملت ايران را داشته

که خبری که  کند درحالی را تکرار می« با عذرخواهی کارتر از ملت ايران

اين ادعا را کامالً روشن خود در اين زمينه منعکس ساخته خالف بودن 

به اظهار يک منبع آگاه واشنگتن،  -واشنگتن يونايتدپرس«  سازد: می

کارتر قصد دارد ضمن اطالعيه و يا اظهاريه نسبت به اوضاع گذشته ايران 

نگاران اضافه کرده  ابراز تأسف کند... کارتر در جريان پذيرايی از روزنامه

ی گذشته در ايران روی داده و از است که حاضر است از حوادثی که سالها

خساراتی که ممکن است رژيم شاه مخلوع به کشور وارد کرده باشد، علناً 

اظهار تأسف کند، اما مسئوليت آمريکا را در جنايات شاه سابق رد 

گويی اين جريان سياسی به ملت هرچند در  ( خالف واقع249ص«)کند. می

امروز هم آقای جعفری  همان زمان توسط دانشجويان برمال شد، اما

تواند ناراحتی خود را از اين حضور آگاهانه مردمی پنهان دارد.  نمی

گونه که اشاره شد؛ جرياناتی که از صراحت و صداقت الزم در  همان

با ملت ايران شدت  ها  ی سياسی برخوردار نبودند هرچه ضديتها  چالش

 گشت. يان میيافت، دوگانگی در شعارها و رفتار آنها بيشتر نما می

يی برای فريب ملت از ها  که به کارگيری چنين شيوه قابل تأمل اين

سوی جريانات مشابه نيز تکرار شد. برای نمونه جريانی در مجلس ششم 

که قصد داشت کشور را در برابر فشارهای آمريکا به کرنش وا دارد از 

ونه در صدر بهره جسته بود. برای نم همان روشی تبعيت کرد که آقای بنی

جمهور وقت آمريکا برای  رئيس»نماينده به رهبری آمده بود:  212نامه 

ادای احترام به ملت ايران، در سفر آقای خاتمی به نيويورک به دنبال 

جمهور ايران بود و بعدها وزير خارجه وقت آن  فرصت برای ديدار با رئيس

ل ايران ی گذشته آمريکا در قباها  به خاطر برخی سياست  کشور رسماً

تن از نمايندگان  212نامه  نگاهی به درون، متن کامل«)عذرخواهی کرد.

 ( 2محل ششم، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، ص

نکرد. آنچه « عذرخواهی»گاه از ملت ايران  اما خانم آلبرايت نيز هيچ

 18او گفت اين بود که دولت آمريکا ناراحتی ملت ايران را از کودتای 

کند، ولی آمريکا نيز داليل خاص خود را در اين قضيه  ک میمرداد در

داشت. بنابراين پيداست که انگيزه مشابهی در اين دو مقطع سعی دارد 

را نزد ملت ايران تطهير سازد. البته آنچه جريان  ها  به نوعی آمريکايی

سازد بسيار قابل  گر می ه روزنامه انقالب اسالمی به عنوان عذرخواهی جلو

صدر و دوستانش به اظهارات يک منبع  تر است و استناد آقای بنی تأمل
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ناشناس است که از قصد آقای کارتر برای ابراز تأسف نسبت به اوضاع 

که همين منبع آگاه تأکيد  دهد، ضمن اين ايران در دوران پهلوی خبر می

گونه مسئوليتی نداشته است.  دارد که آمريکا در قبال جنايات شاه هيچ

قطعی صورت « عذرخواهی»ونه قصد آقای کارتر به ابراز تأسف، حال چگ

شود جای تأمل بسيار دارد و خواننده  گرفته توسط وی خوانده می

تواند به خوبی ناراحتی آقای جعفری را از دانشجويان به خاطر روشن  می

ی جريان روزنامه انقالب اسالمی درک ها  کردن ماهيت برخی فريبکاری

 کند. 

صدر به شدت از  ی که موجب شد آقای بنیموضوع ديگر

المللی  دانشجويان خشمگين شود مسئله تشکيل کميسيون تحقيق بين

پس از »نويسد:  جنايات شاه و آمريکا بود. آقای جعفری در اين زمينه می

انجام مقدمات کار و تعيين اعضای کميسيون با موافقت دولت جمهوری 

حد، اعضای کميسيون انتخاب و اسالمی ايران و دبيرکل سازمان ملل مت

چهارم اسفند وارد تهران شدند و کار خود را شروع کردند. طبق توافقی 

کميسيون با گروگانها قبل از انتشار نتيجه  -2که انجام شده بود قرار بود: 

جمهور آمريکا از ايران عذرخواهی  رئيس -1تحقيقات خود مالقات کند. 

 (222ص«.)ه ايران بکند...آمريکا يک کمک مالی هم ب -2بکند. 

در اين زمينه نيز دانشجويان به سرعت متوجه توافقات پشت پرده 

شدند و اينکه اصوالً اين هيئت به منظور محکوم ساختن جنايات 

محمدرضا پهلوی و آمريکا به ايران نيامده است، بلکه هدف صدور يک 

شمندانه بيانيه عليه ايران در ارتباط با تسخير سفارت است. واکنش هو

روشن شود و  ها  جوانان ايرانی موجب شد که در اين زمينه نيز واقعيت

مصداق ديگری از عملکردهای دوگانه افشا گردد. دانشجويان در اين 

زمينه اعالم کردند اگر اين هيئت به منظور بررسی جنايات شاه و آمريکا 

موضع  به ايران آمده است مناسب است ابتدا بعد از بررسی اسناد موجود

خود را در قبال موضوع مأموريتش اعالم کند، سپس به آنان اجازه 

ی آمريکايی مالقات کنند، اما کميسيون تحقيق ها  خواهند داد با جاسوس

اعالم موضع را منوط به بازگشت به ژنو نموده بود. نکته حائز اهميت در 

ت شاه و اين زمينه اينکه هيئتی که ظاهراً به منظور تحقيق در مورد جنايا

آمريکا به ايران سفر کرده بود به هيچ وجه حاضر نشد اسناد گردآوری 

شده از سوی دانشجويان را تحويل بگيرد. حضور نمايندگان دانشجويان 

در هتل محل اقامت هيئت و سپس تالش برای مجاب کردن اعضای 

ی ايران را بعد ها  کميسيون در فرودگاه برای پذيرش مدارکی که واقعيت

نتيجه ماند و هيئت هرگز  ساخت، بی مرداد روشن می 18ودتای از ک

گونه منعکس شود که برای بررسی جنايات آمريکا به  نخواست رسماً اين

صدر  که قبل از حضور هيئت در ايران آقای بنی ايران آمده است، درحالی

گونه وانمود کرده بودند که هدف از تشکيل چنين  زاده اين و قطب

 جنايات شاه و آمريکاست. کميسيونی بررسی

ی ديگری که با فاصله کمی پس از تسخير سفارت ها  از جمله چالش

صدر بر  آمريکا توسط دانشجويان به وجود آمد، اختالف آنان با آقای بنی

سر دولتی کردن اين موضوع بود. هرچند اعتراض چند ساعته جوانان 

رفت  يل مختلف میايرانی به مداخالت آمريکا در امور داخلی کشور به دال

که طوالنی شود، اما دولتی کردن يک حرکت مردمی برای حل آن به هيچ 

صدر مصمم بود خود به عنوان قهرمان حل  وجه منطقی نبود. آقای بنی

گر شود و برای پايان دادن به حضور دانشجويان در  اين مشکل جلوه

جويان از دانش ها  سفارت آمريکا تنها راه را تحويل گرفتن ديپلمات

گيری هوشمندانه امام مانع دولتی شدن اين حرکت  دانست، اما موضع می

صدر با اين نظر رهبر انقالب که نمايندگان ملت در  مردمی شد. آقای بنی

تصميم خواهند گرفت، تمامی  ها  مورد چگونگی آزادی ديپلمات

توان به قضاوت  ی خود را نقش برآب ديد. امروز بهتر میها  ريزی برنامه

به شورای انقالب چه  ها  نشست که اصرار آقايان به تحويل ديپلمات

توانست به کشور وارد کند؛ زيرا به محض دولتی شدن اين  ای می ضربه

الملل ظاهر  ای ديگر در صحنه بين شد به گونه موضوع، آمريکا قادر می

شد. آقای جعفری به  شود و موضع بحق ملت ايران به شدت تضعيف می

صدر در شورای انقالب با  ف دارد که حتی همفکران آقای بنینوعی اعترا

به هر حال بعد از خوانده »دولتی کردن اين حرکت مردمی موافق نبودند: 

شدن اعالميه تحريم رفتن به شورای امنيت در همان روز چهارشنبه آقای 

صدر شورای انقالب را در حضور آقای خمينی به جلسه فوری دعوت  بنی

کوپتر به قم رفتند. بعد از بازگشت  اء شورای انقالب با هلیکرد. همه اعض

صدر پرسيدم نتيجه کار چه شد؟ وی قريب به اين  از قم از آقای بنی

زاده که قبالً خودش تنها  مضمون گفت وقتی ما به قم رفتيم آقای قطب

رفته بود، آنجا نشسته بود. قبالً قرار بود که همگی اعضای شورای انقالب 

قای خمينی اعتراض کنيم اما کسی لب از سخن نگشود... خمينی به کار آ

گفت، طبق اطالعات و خبرهای رسيده اين آمريکاست که موفق شده 

شورای امنيت را تشکيل دهد و تشکيل شورای امنيت موفقيتی برای 

ای عليه ايران  آمريکا است و اگر با حضور وزير خارجه ايران قطعنامه

شد. در  و هم برای شخصيت شما خيلی بد می شد هم برای ما تصويب می

ای  شد، شما چنين اعالميه جواب گفتم، وقتی داشت همه چيز درست می

ايد. اين خبرها را کی به شما  را بدون مشورت براساس خبر مجعول داده

داده است؟ وی گفت اينها از راديو و تلويزيون منتشر شده و آقای 

ام. پس از بازگشت از قم در  ادهزاده هم گفت که خبرها را من د قطب

فرودگاه مهرآباد در پاويون دولتی جلسه کرديم و من به شورای انقالب 

کنم  زاده اين آش را پخته است پيشنهاد می گفتم حاال که آقای قطب

( اين فراز به 225ص«)خودش را وزير خارجه بکنيد تا مسئله را حل کند.

صدر در  دوستان آقای بنیحد کفايت گويای اين واقعيت است که حتی 

يی که از جانب وی برای استفاده شخصی از ها  شورای انقالب نيز با تالش

که بعدها  گرفت چندان موافق نبودند. چنان اين موضوع صورت می

صدر در چارچوب توافقی پنهان قصد داشت موضوع  مشخص شد، بنی

قعيت سياسی را در اختيار بگيرد و آن را در خدمت ارتقای مو ها  گروگان

خود درآورد. تحقق اين امر مستلزم آن بود که اين حرکت مردمی در 

اعتراض به عملکرد آمريکا کامالً دولتی شود. تبعات منفی دولتی شدن 

تسخير سفارت بر منافع ملی گوياتر از آن است که نياز به پرداختن به آن 

زمينه از  صدر و دانشجويان در اين باشد. امام در چندين چالش بين بنی

موضع دانشجويان حمايت کرد. تأييد نظر جوانان تسخير کننده صرفاً از 

اين رو بود که امام مصالح ملی را در نظر داشت. متأسفانه حتی امروز اين 

حساسيت هوشمندانه از سوی مجريان امر بزرگداشت سالگرد تسخير 

از سال  گيرد و هر سال بيشتر سفارت آمريکا چندان مورد توجه قرار نمی

که استمرار پايبندی به  گيرد، درحالی قبل مراسم جنبه دولتی به خود می

نظر رهبری انقالب ابعاد اين حرکت مردمی قابل دفاع در همه مجامع  دقت

تواند روشن سازد. برخی مسئوالن کشور  المللی را به بهترين وجه می بين

که  ه گمان اينصدر الزم ب ی گذشته به دليل نداشتن سعهها  در طول سال

اگر دانشجويان متولی بزرگداشت حرکتی باشند که خود آفريدند ممکن 

انتقاداتی نيز از عملکردهای اجرايی  ها  است در راهپيمايی و سخنرانی

آبان را در اختيار  22کنند بتدريج کنترل مراسم بزرگداشت سالگرد 

ژه جوانان آبانی که نماد هوشياری ملت ايران به وي 22گرفتند و امروز 

غيرتمند کشور بود تبديل به مراسمی تشريفاتی و رسمی شده و از 

 اهداف اوليه به شدت دور مانده است.

از جمله تعارضات ديگری که جريان روزنامه انقالب اسالمی در قبال 
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ست. از يک سو ها  حرکت دانشجويان در آن گرفتار شد موضوع افشاگری

ناد به دست آمده از سفارت آمريکا آقای جعفری در اين کتاب انتشار اس

خواند و از  را حرکتی هدفمند در جهت حذف مليون و آزاديخواهان! می

سوی ديگر دستکم در موضوع اميرانتظام مطالب طرح شده در مورد وی 

گونه که اشاره شد اين تعارض از آنجا نشئت  کند. همان را تأييد می

جمهوری، آقای  رياست صدر قبل از دستيابی به پست گيرد که بنی می

پنداشت؛ لذا از افشاگری دانشجويان عليه  بازرگان را رقيب جدی خود می

صدر: ... قبل از اعالن نامزدی  بنی»کرد:  نهضت آزادی استقبال می

جمهوری، رفتم با آقای مهندس بازرگان صحبت کردم... او به من  رياست

جمهور  اهيد رئيسخو کنيد برای اينکه می شما اين کارها را می»گفت: 

کنم چون انقالب را محصول  به او گفتم: من اين کارها را می« بشويد.

درس تجربه، «)دانم نسل ما غير از نسل شماست. زندگی خودم می

جمهوری ايران، به کوشش  صدر، اولين رئيس خاطرات ابوالحسن بنی

 (152، ص2282حميد احمدی، انتشارات انقالب اسالمی، آلمان، 

که آقای اميرانتظام امروز به صورت نماد اصلی  ل تأمل ايننکته قاب

افشاگری دانشجويان درآمده است. اگر آقای جعفری بپذيرد که آنچه در 

تواند به  مورد وی مطرح شده است دغدغه همگان بوده است چگونه می

غرور ايجاد شده، آنان ]دانشجويان[ را از آلت »صورت همزمان ادعا نمايد: 

کردن قدرت بودند،   نی که در صدد ديکتاتوری و قبضهدست شدن کسا

ای در دست  غافل ساخت و توجه ايشان را به اين نکته که بصورت وسيله

همانها، برای خارج ساختن و تصفيه آزاديخواهان، روحانيون آزاده خارج 

اند،  که در ميدان مبارزه قرار گرفتهها،  و ملی مذهبی ها  از قدرت، ملی

 (262-268صص«)و به قدرت کاذب خود معطوف گردانيد.منحرف ساخته 

توان بر اساس مواضع شخص آقای جعفری به بررسی اين  حال می

موضوع نشست که مهمترين فردی که با افشاگری دانشجويان حذف شد 

کرد. نويسنده اثر  آزاديخواه بود يا در جهت اهداف بيگانگان تالش می

سند درست و نادرستی که عليه  هر»که قبالً ادعا کرده بود:  درحالی

کرد که کمک به  و نهضت آزادی انتشار پيدا می ها  مذهبی ملیها،  ملی

( ابتدا در مورد اميرانتظام به صراحت 269ص«)حذف کردنشان بود

اينجانب هيچگونه قضاوتی در مورد اتهامات وارد به آقای »گويد:  می

ر نيست در مورد ( چرا آقای جعفری حاض282ص«)کنم. اميرانتظام نمی

فردی که نماد افشاگری دانشجويان است اظهار نظر کند؟ البته ايشان در 

 ها  ديگر فرازهای کتاب در مورد ارتباطات غيرمعمول وی با آمريکايی

اما سئوال و يا معمايی که برای من مطرح »شود:  ناگزير از اتخاذ موضع می

ان آقای شده است: علت چه بوده است که مرحوم مهندس بازرگ

اميرانتظام را که سفير ايران در کشورهای اسکانديناوی بود، مامور کرده 

است که در استکهلم مسائل مربوط به ايران و آمريکا و ايران و شوروی را 

با مامورين و يا سفرای آن دو کشور مورد مذاکره قرار دهد و چرا اين کار 

ست، حال چه وسيله شده ا در تهران بوسيله افراد مسئول آن انجام نمی

وزيرخارجه و يا چه وسيله سفرای ايران در آن دو کشور و بنا بوده در 

کشور ثالثی وسيله آقای اميرانتظام صورت پذيرد. آيا ديپلمات ديگری در 

دستگاه دولت موقت در تهران و يا در واشنگتن و يا مسکو وجود نداشته 

رد مذاکره قرار دهند... است که مسائل مورد عالقه دو کشور را با آنها مو

با من در اين دو ديدار و مذاکره  ها  گويد، آمريکايی آقای اميرانتظام می

ارتش عراق خيال حمله  -2سه مطلب را مورد بحث و مذاکره قرار دادند: 

به ايران را دارد و با اساليد جابجايی ارتش عراق را در مرزهای ايران نشان 

ادر کنندگان نفت است به زودی به وارد اتحاد شوروی که از ص -1دادند. 

کننده نفت تبديل خواهد شد و در اين باره گزارش مفصل برای بحث تهيه 

برای  ها  افزار نظامی شوروی شرح ارسال اسلحه و جنگ -2کرده بودند. 

طلبان کردستان و اين سئوال که آيا شما )يعنی امير انتظام.ن( به  تجزيه

کنی؟ که آقای  ز سياست وی پيروی میمصدق و راه وی وفاداری و ا

گويد بله. صددرصد همينطور است. اگر مسئله مورد بحث  اميرانتظام می

شد آنها را در تهران و در وزارت خارجه  همين سه قلم بوده است، آيا نمی

( آقای جعفری در اين فراز 282-1صص«)مورد بحث و بررسی قرار داد؟

يرد و اينکه مأموران آمريکايی از پذ توجيهات آقای اميرانتظام را نمی

ای را به  واشنگتن به استکهلم پرواز کنند تا چنين مسائل پيش پا افتاده

پذيرد که آقای اميرانتظام  شمارد؛ بنابراين می بحث بگذارند منطقی نمی

بوده است. آقای جعفری همچنين در  ها  دارای روابط مگويی با آمريکايی

ارت آمريکا و ارتباطات غيرمعمول مورد کميته مستقر شده در سف

سازد که  ی دولت موقت با آن همان نگرانی را منعکس میها  شخصيت

هنگامی که کار اين »دادند:  ی خود بازتاب میها  دانشجويان در افشاگری

فصل به پايان رسيده بود، دوست و ميهمان عزيزی از ايران رسيد و برايم 

را آورده بود. مطالب آنرا مرور کردم و انداز ايران  دوماهانه چشم 21شماره 

ای قابل  ، فاجعه62سی خرداد »به گفتگوی آقای دکتر يزدی تحت عنوان 

گويد، نظر به اينکه در  برخورد کردم... آقای دکتر يزدی می« گيری پيش

وزير در امور انقالب بودم، مطالعاتی روی اسناد ساواک  ابتدا معاون نخست

ی ساواک به ساواک رفتيم و وی ها  ز مديرکلشده بود... با کمک يکی ا

به ما نشان داد و نشان  ها  العاده جالبی از بعضی از پرونده چيزهای فوق

کرده است. بعد از نشان  داد که اداره دوم و هشتم چقدر مؤثر کار می

به مهندس بازرگان گزارش دادم و به  ها  ی مهمی در پروندهها  دادن نمونه

 (62ص«)که اداره دوم و هشتم را بايد نگه داريم.اين نتيجه رسيديم 

البته آقای دکتر يزدی به اين واقعيت اشاره ندارد که دولت موقت 

تالش داشت تيمسار مقدم را به عنوان رياست ساواک حفظ کند و به 

که کامالً در کنترل  -عبارت ديگر، کل اين تشکيالت مخوف را 

داختن به اين مسئله که دادستانی در اختيار گيرد. پر -بود ها  آمريکايی

وزيری دستگير کرد و  را در نخست -رئيس ساواک-انقالب آقای مقدم 

يش چه حمايتی از اين فرد ها  نگاری متعاقب آن مرحوم بازرگان در نامه

طلبد، اما الزم است صرفاً به اين نکته از زبان  کرد بحث مبسوطی را می

ف نظر آقای دکتر يزدی اطالعات آقای اميرانتظام اشاره شود که برخال

سپهبد ناصر مقدم »شده است:  مورد نظر مستقيماً از آقای مقدم اخذ می

به ديدنم آمد تا در جلسات متوالی بخشی از اسرار پشت پرده ساواک را 

برای دولت انقالب بازگو کند... مقدم رئيس ساواک پس از ترک اتاق من 

ستانی دستگير و به زندان وزيری توسط عوامل داد در راهروی نخست

ای  وزير پس از اطالع از اين اقدام دادستانی، نامه قصر منتقل شد. نخست

با خط خود نوشت و جان خود را در گرو جان تيمسار مقدم قرار داد و 

خواست از مرگ اين بانک اطالعات ايران جلوگيری  بدين وسيله می

( 19-22نشر نی، صصخاطرات عباس اميرانتظام،  -آنسوی اتهام«)نمايد.

بنابراين تالش دولت موقت بر آن بود که کليت ساواک را با محوريت 

مقدم حفظ کند. برای روشن شدن اهميت اين رياست ساواک برای 

مناسب است از زبان يکی از رؤسای اين سازمان مخوف به  ها  آمريکايی

ست سالی که ارتشبد نصيری قرار بود از سمت ريا»اين امر توجه کنيم: 

ساواک منتقل و به سفارت در پاکستان منصوب شود، مرا به ماموريتی به 

توانی  پاريس اعزام نمود و در موقع خداحافظی به من تاکيد کرد که تا می

ماموريت خود را زودتر انجام بدهيد و به ايران برگرديد. قرار است من در 

کر شغل ديگری، سفارت در پاکستان، انجام وظيفه بکنم. من سرلش

مقام ساواک به  معتضد را به سمت رئيس و شما را به سمت قائم

اند. زودتر  ام و ايشان هم تصويب فرموده اعليحضرت پيشنهاد کرده

مراجعت کنيد تا به حضور ايشان معرفی شويد. اما من در پاريس اطالع 



 

 282 

پيدا کردم که سپهبد مقدم به رياست ساواک تعيين شده است. اين 

از پاريس برگشتم... تا اينکه خود ايشان تلفن کرد و ماجرا گذشت و من 

خواست به مالقات ايشان بروم... ارتشبد نصيری در مورد مطلبی که قبل 

مقامی  از عزيمت من به پاريس در مورد رياست سرلشکر معتضد و قائم

آمريکائيها از طريق اردشير زاهدی پيغام »من گفته بود، توضيح داد که: 

ترين افسر برای رياست سازمان  هبد مقدم مناسبداده بودند که سپ

اطالعات و امنيت کشور است. لذا اين انتخاب طبق نظر آنها انجام گرفته 

داوری، سخنی در کارنامه ساواک، نوشته سرتيپ منوچهر «)است.

، 2222هاشمی، رئيس اداره هشتم ساواک، انتشارات ارس، لندن، سال 

 (426-2صص

ی تعيين کننده دولت موقت، عمدتاً از ها  بنابر اظهارات شخصيت

که يک  -طريق آقای اميرانتظام اين دولت سعی در حفظ ساختار ساواک

داشت. ارتباط اين تشکيالت  -تشکيالت کامالً آمريکايی و اسرائيلی بود

با سفارت آمريکا و حتی رسميت دادن به آن از طريق کميته مستقر در 

آمد که حتی  ای به حساب می هداخل سفارت مقوله بسيار نگران کنند

حسب گزارش قضات »آقای جعفری در اين نگرانی شريک است: 

دادسرای انقالب اسالمی و کوزيچکين و آقای دکتر يزدی، آقای سعادتی 

بوسيله تيم ساواک دستگير شده است و ماشاءاهلل قصاب جزو تيم بوده و 

ويل داده است. سعادتی را وی دستگير کرده و سپس او را به دادستانی تح

حال بر آقای دکتر يزدی که در جريان اين امور بوده، فرض است که نقش 

واقعی کميته سفارت آمريکا به سرپرستی ماشاءاهلل قصاب در رابطه با 

بوسيله تيم اين کميته و نقش خود ماشاءاهلل قصاب و سوابق  ها  دستگيری

اش را با سفارت  کاری وی و همکاريش با تيم اداره دوم و بويژه رابطه

آمريکا و اينکه چه نياز و ضرورتی وجود داشت که تنها در اين سفارتخانه 

 (68ص«)ای مستقر شود را برای افکار عمومی روشن سازند. کميته

از آنجا که کميته مستقر در داخل سفارت آمريکا مستقيماً زير نظر 

شده کرد محمل خوبی برای ارتباطات غيرمعمول  وزارت خارجه عمل می

بود، همان روابطی که در استکهلم نيز دنبال شد. به اين ترتيب 

ای به وجود آورند تا منوياتشان  توانسته بودند حلقه ها  آمريکايی

توانست نيروی  غيرمستقيم تأمين شود. به طور قطع آقای مقدم نمی

دولت موقت محسوب شود، اما اعتماد آقای بازرگان به اين قبيل افراد 

همچنان فعال  ها  وجب شده بود که شبکه مورد نظر آمريکايیمتأسفانه م

به دولت موقت در مورد جاسوسی  ها  باشد. بحث اطالعات دادن آمريکايی

سعادتی موردی است که اين جريان چندان پرهيز در بيان آن ندارد، 

گرچه آقای اميرانتظام در روايت خود واقعيت را تحريف کرده است و 

نمايد، اما بر اساس اسناد  را يک ساواکی اعالم میعامل اطالع دهنده 

سفارت که خانم ابتکار نيز در کتاب خود )تسخير( به آن اشاره دارد اين 

موضوع با واسطه کميته مستقر در سفارت، به دولت موقت منتقل 

منحصر به يک مورد نبوده و  ها  دهی شود. به طور قطع اين قبيل خط می

گرفته است.  عات مورد نظر آمريکا را در بر میبراساس اسناد تمامی موضو

يی که بعد از انقالب ها  که بعدها ثابت شد حتی برخی ساواکی به ويژه اين

به دليل اعالم همراهی ظاهری با مردم توسط دولت موقت مجدداً ابقا 

آقای »اند:  ها حفظ کردهشده شده بودند، ارتباطات خود را با آمريکايی

عات[ آمد... ماجرای فرار و دستگيری رئيس اداره شهری ]وزير اطال ری

که پس از انقالب تاکنون با ما همکاری داشته و گويا دو  -هشتم ساواک را

به سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات «)گفت. -کرده طرفه کار می

، به اهتمام محسن هاشمی، نشر معارف 62رفسنجانی سال  هاشمی

 ( 482، ص2285انقالب، سال 

که آقای جعفری در اين کتاب هرچند در برخی فرازها به  نجالب اي

تازد و آنان را بازيچه دست کسانی  شدت به افشاگری دانشجويان می

اند مليون را کنار بزنند، اما در مورد کميته مستقر  خواسته خواند که می می

در سفارت آمريکا ضمن نقل فرازهايی از نامه بازپرسان و قضات سابق 

الب اسالمی که درخواست استمرار افشاگری دانشجويان را دادسرای انق

با وجودی که بازپرسان و قضات سابق دادسرای »نويسد:  داشتند می

انقالب و ديگران از دانشجويان پيرو خط امام مصراً خواستار شدند که 

داستان پر از رمز و راز و آکنده از توطئه کميته مستقر در سفارت آمريکا 

اش را با سفير و ساير   قصاب سرپرست آن و رابطهو حاج ماشاءاهلل

اند را بدون  مامورين آمريکا و اينکه چه کس و يا کسانی بنيانگذار آن بوده

تاخير افشا نمايند و اگر سندی در اينگونه روابط موجود است را به اطالع 

همگان برسانند، متاسفانه دانشجويان پيرو خط امام اين پيام و ساير 

 (69ص«)ناديده گرفته و در اين گونه روابط لب از لب نگشودند. پيامها را

آقای جعفری همچنين در پاسخ به توضيحات آقای ابراهيم يزدی در 

يکی از وظايف شما »گويد:  مورد کميته مستقر در سفارت آمريکا می

بود، الجرم مامورين حفظ امنيت  ها  بعنوان دولت، حفظ امنيت سفارتخانه

يستی در اختيار و ارتباط با شما باشند و از اين نگاه کميته آنها، طبعاً با

مستقر در سفارت آمريکا نيز بايستی تحت نظر شما بوده باشد، اما 

ايد و از شما  شناخته بطوريکه عنوان شده شما ماشاءاهلل قصاب را نمی

کرده است. در اين صورت جای اين سئوال نيست که چرا از  تبعيت نمی

( که سفارت به وسيله چريکهای فدايی خلق 52) 58بهمن  15تاريخ 

کنی،  که آقای مهدوی 58مرداد ماه  12مورد حمله قرار گرفت تا تاريخ 

انحالل کميته سفارت آمريکا را اعالم کرد، از جانب دولت و يا وزارت 

است، سخنی به ميان نيامده  ها  خارجه که حافظ امنيت سفارتخانه

خواننده از نويسنده کتاب اين پرسش را ( آيا جا ندارد 59)ص« است؟

مطرح سازد که مگر افشاگری دانشجويان در مورد اميرانتظام پاسخ به 

خواسته آقای جعفری و ديگران نبود؟ اگر آقای يزدی منکر ارتباط با 

ی مرتبط ها  پذيرد با ساواکی ماشااهلل قصاب است اما آقای اميرانتظام می

که فرد دارنده  بنابراين در حالی ؛  اشته استيی دها  با سفارت آمريکا تماس

بيشترين نقش در ارتباط با کميته و سفارت آمريکا در رأس افشاگری 

گونه عنوان شود  دانشجويان قرار داشت چرا بايد در تناقضی آشکار اين

گونه که  شدند؟ البته همان واقع می ها  که آزاديخواهان هدف افشاگری

انقالب اسالمی از افشاگری عليه نيروهای اشاره شد، جريان روزنامه 

گونه که آقای جعفری بيان داشته  دولت موقت استقبال و حتی خود همان

دامان آقای  ها  کرد، اما چون اين افشاگری به نوعی با آن همراهی می

 دار شد. آورد که حيثيت آزاديخواهان لکه گرفت فرياد بر صدر را می بنی

ری محدود به اين مسائل نيست و تناقضات در گفتار آقای جعف

ادعای ايشان در ارتباط با امام دچار بيشترين سردرگمی قلم است. موضع 

غيرمنصفانه و خصمانه نويسنده با اين شخصيت بزرگ موجب شده است 

که مطالب خالف واقع بسياری را صرفاً به منظور تخريب جايگاه ايشان 

اهلل  م به دليل همراهی آيتکند که اما مطرح سازد. آقای جعفری ادعا می

طالقانی با جبهه ملی مخالف عضويت ايشان در شورای انقالب بود. اوالً 

گونه  بسياری از اعضای ديگر اين شورا دارای چنين سوابقی بودند و هيچ

مخالفتی با عضويت آنان صورت نگرفت. ثانياً آقای جعفری خود خبر 

دهد )که البته  پاريس میانفصال آقای طالقانی را از نهضت آزادی در 

ايشان به پاريس نرفتند(. انفصال آقای طالقانی از نهضت بدين معنی است 

که ايشان ديگر با جبهه ملی ارتباطی نداشتند زيرا ارتباط اين شخصيت 

يکی دو هفته مانده به پرواز انقالب «  آزادی بود: با جبهه از طريق نهضت 

اعالميه انفصال از نهضت آزادی  وی به اتفاق مرحوم طالقانی در پاريس

( البته بايد خاطرنشان ساخت که آقای طالقانی در ايران 14)ص« داده
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اهلل طالقانی فراتر از اين  نمود. ثانياً ارادت امام به آيت چنين اقدامی 

بود. انتخاب اين عالم بزرگ به عنوان اولين امام جمعه تهران خود  ها  بحث

کند که امام  . همچنين آقای جعفری ادعا میبهترين گواه بر اين مدعاست

بايد فقط هويت آنها ثابت بشود »اند:  در مورد آدمکشان دوره پهلوی گفته

( اما در فرازهای 22ص«)بايد آنها را همين که هويتشان ثابت شد کشت

ديگر کتاب مطالبی بيان شده است که کامالً خالف اين مطلب را به اثبات 

دستور تجديدنظر در کار دادگاهها و توقف  آقای خمينی»رساند:  می

( بنابراين اگر 22ص«)نامه و نحوه کار آنرا صادر کرد. محاکمات تا تهيه آئين

اند  نظر امام صرفاً احراز هويت افرادی بود که مرتکب قتل و کشتار شده

هم در روزهای اوليه انقالب  آن - ها  مند کردن دادگاه اين همه دقت و نظام

شت. در فراز ديگری آقای جعفری به نقل از آقای يزدی معنی ندا -

مطلبی را منعکس ساخته که کامالً در تعارض با آن چيزی است که به امام 

وزير در امور  آقای دکتر يزدی معاون نخست»نسبت داده شده است: 

سال نقل  12ی انقالب بعد از ها  انقالب در مورد چگونگی تشکيل دادگاه

نقالب را دولت تشکيل داد. من بعنوان معاون دادگاه ا»کند:  می

وزير در امور انقالب طرحش را دادم. رفتم پيش آقای خمينی و  نخست

ی مردم پر از ها  ی دنيا سينهها  گفتم آقا انقالب شده، مثل همه انقالب

خواهند بکشند. اگر در اين  گيرند، می کينه و نفرت است و هر که را می

هر کسی، هرکسی را بکشد... هيچکس  مقطع اجازه داده شود که

تواند جلويش را بگيرد... آقای خمينی اين حرف را پذيرفت و گفت  نمی

 (22ص«)نامه بنويسيد... بنشيند و آئين

البته تأکيدات امام بر رعايت حقوق افراد، حتی مجرمان، بسيار 

پردازيم  فراوان است که به دليل اجتناب از طوالنی شدن مطلب به آن نمی

صدر:  بنی»کنيم:  صدر، بسنده می هم از زبان بنی صرفاً به يک نکته آن و

بله، رفتيم آنجا، توی حياط پسر ايشان ]احمد خمينی[ را ديدم. او گفت 

اند، اين زندانيان سران حکومت مثل هويدا و سران قشون را  که امام گفته

صحبت کنيد و اند، با آنها بدرفتاری شده و شما با آنها  که به اينجا آورده

( متأسفانه آقای جعفری با وجود 222ص«)کمی اينها را دلداری بدهيد.

که  -ی روزهای اوليه انقالبها  که امام در اوج درگيری ها  همه اين واقعيت

تا اين حد به  -رفت هر آن امکان کودتا از سوی آمريکا و عواملش می

را حذف  لحاظ انسانی به فکر مجرمان بود، بخش اصلی صحبت ايشان

اند که نياز به  گونه استنباط شود که گويا امام اعالم کرده کند تا اين می

نصيری ]را [ همين که »محاکمه نيست. ادامه جمله امام اين است: 

ذالک چند روز نگه  مع -هويتش ثابت شد که نصيری است بايد کشت

داشتند و محاکمه کردند و اقرارات او را ثبت کردند و او را 

صحيفه امام، جلد ششم، مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام «)کشتند.

که به دليل  بنابراين امام با وجود اين (459، ص2229خمينی، چاپ سوم، 

داند  ی افرادی چون نصيری آنها را به لحاظ قضايی مجرم میها  کثرت قتل

ی روزهای اول انقالب ها  ريختگی هم در کوران به هم محاکمه دقيق را، آن

کند تا مبادا بر اساس سليقه عمل شود. متأسفانه نويسنده که  یتوصيه م

گران و کشتار  داند رويه شرعی و منطقی امام در محاکمه شکنجه می

کنندگان ملت در خيابانها، قابل خدشه نيست در نهايت بحث ديگری را 

يی چون ها  سازد و آن نفی محاکمات و ضرورت بخشش چهره مطرح می

ب بعضی از مصلحين به آقای خمينی پيشنهاد شده از جان»نصيری است: 

بود که مثل پيامبر به هنگام ورود به مکه عفو عمومی اعالم کند. اما 

ی قدرتمدار که به غير از آزادی، قبضه کردن قدرت را هدف قرار ها  گروه

و به راه افتادن  ها  داده بودند، خواستار ضربتی عمل کردن دادگاه

( ملت ايران با توجه به تجربه 28ص«)بودند. ی سريع اعدامها  ماشين

مرداد که آمريکا و انگليس با استفاده از ايادی خود توانستند  18کودتای 

مجدداً اعمال کنند هرگز رهبری انقالب را  ها  شان را برای سال سلطه

بخشيد اگر به افرادی چون نصيری که در کودتا نقش داشتند فرصت  نمی

ای ديگری بزنند. اگر پديده بيگانه در مناسبات داد تا دست به کودت می

شد  داخلی نقش نداشت و همه چيز در داخل کشورمان تعيين می

توانستيم يک بار ديگر بخشش جنايتکارانی چون نصيری را مطالبه  می

کنيم، اما افراد خائنی چون او ثابت کرده بودند که از هر فرصتی به نفع 

تفاده خواهند کرد؛ بنابراين بر اساس تحکيم حاکميت بيگانه بر کشور اس

چه منطقی آقای جعفری در مورد محاکمه و اعدام چنين جنايتکارانی بر 

چنان از اين جنايتکاران نفرت داشتند که  گيرد؟ مردم آن امام خرده می

يکی از وظايف سخت، دور نگه داشتن آنان از دسترس اقشار جامعه بود؛ 

بل از اينکه به مدرسه رفاه تحويل داده با اين وجود افرادی چون نصيری ق

شوند مورد تعرض شديد واقع شده بودند که امام به فرزندش و آقای 

دهد از آنها دلجويی کنند. متأسفانه آقای جعفری نه  صدر مأموريت می بنی

منشی امام خاضع نيست، بلکه  همه بزرگواری و بزرگ تنها در برابر اين

را به  ها  از اظهارات ايشان واقعيتيی ها  کند با حذف بخش سعی می

 ای ديگر منعکس سازد. گونه

آقای جعفری برای تقويت موضع خصمانه خويش عليه امام از افراد 

گيرد، بدون اين که به صحت و سقم ادعاهای آنها  ديگری نيز بهره می

آقای منتظری نقل »نظير تاريخ ايران توجه کند:  عليه اين شخصيت کم

ه امام به قم آمدند به امام عرض کردم آقا حاال که ما وقتی ک»کند:  می

ی حسن نيت به کشورهای ها  اش اين است که هيئت انقالب کرديم قاعده

همجوار بفرستيم و مواضع خودمان را برای آنان تشريح کنيم که آنها 

ما کاری »احساس وحشت نکنند و با ما هماهنگی کنند. ايشان فرمودند: 

خواهيم دور کشورمان را ديوار  آقا ما که نمی»گفتم:  با آنها نداريم، من

خواهيم دور کشورمان را ديوار  بکشيم. ايشان در آن زمان فرمودند: ما می

بکشيم، ما کاری با آنها نداريم، ضمناً شعارهای تند و تيز عليه آنان داديم 

و دم از صدور انقالب زديم و آنان را عليه خود تحريک کرديم و بسا 

ای برای تحريک عراق و وقوع جنگ هشت ساله  عارها زمينههمين ش

که عامل اصلی برهم زننده روابط  ( صرفنظر از اين195ص«)شد.

با ايران شخص مهدی هاشمی بود که به شدت مورد   کشورهای منطقه

حمايت آقای منتظری قرار داشت، امام همواره در جهت تحکيم روابط با 

گونه که  ی در مورد آمريکا نيز همانکرد. حت کشورهای منطقه حرکت می

دانيم، اقدام به قطع روابط سياسی از سوی کاخ سفيد صورت گرفت.  می

ی واصله به ها  يک از پيام در مورد کشورهای عربی نيز حضرت امام هيچ

ی مختلف از سوی رهبران يا مسئوالن اين کشورها را ها  مناسبت

المللی عمل  موازين و عرف بينپاسخ نگذاشت و در اين زمينه بر مبنای  بی

يی به مناسبت بستری شدن ها  کرد. از جمله کسانی که در آن هنگام پيام

خالد، پادشاه و فهد  حضرت امام در بيمارستان ارسال داشته بودند، ملک

وليعهد عربستان بودند که امام پاسخشان را بدين شرح ارسال کردند: 

عبدالعزيز، پادشاه کشور  الد بنالرحيم. حضرت آقای خ الرحمن اهلل بسم»

وصول تلگراف آن حضرت نسبت به وضع کسالت و بهبودی  -عربستان

اينجانب موجب تشکر گرديد. خوشوقتی کامل ما آن روزی است که 

سلطه همه استعمارگران شرق و غرب و بخصوص آمريکای جهانخوار از 

ا کمال سر مسلمانان قطع و عموم پيروان مکتب مقدس اسالم بتوانند ب

برادری و محبت استقالل خود را به دست آورده و عظمت از دست رفته 

 (292، ص21صحيفه امام، ج«)اهلل الموسوی الخمينی. خود را بازيابند. روح

ی امام به مسئوالن سياست خارجی در مورد تقويت روابط ها  توصيه

ها را ما ارتباط با ملت»با کشورها و تخطئه شعار برخی جريانات تندرو که 

غيرقابل انکار است. امام در پاسخ به اين « ها  خواهيم و نه با دولت می
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گذرد. به  می ها  از کانال دولت ها  شعار افراطيون گفته بودند ارتباط با ملت

ی رژيم بعثی با حضرت ها  رغم تمامی ناسازگاری ويژه در مورد عراق، علی

لخصوص در اواخر اقامت ا امام در طول اقامت ايشان در نجف اشرف و علی

ايشان، آقای دعايی به عنوان سفير ايران در بغداد تعيين شد، يعنی کسی 

آمد و به دليل اداره راديو روحانيت  که از جمله همراهان امام به شمار می

ترديد انتصاب چنين  ای با دولت عراق بود؛ لذا بی مبارز دارای روابط حسنه

الملل حاکی از اهميتی بود  عرف بين فردی به سفارت ايران در بغداد در

که ايران برای روابط سياسی خود با همسايه غربی قائل بود. حال اگر 

گری را  گرايی و روح پرخروش انقالبی شرايط آن زمان و موج عظيم اسالم

که به واسطه وقوع انقالب اسالمی در ايران، در سراسر منطقه به راه 

ها  يشه حضرت امام را در ميان ملتاند هافتاده بود، همچنين نفوذ گسترد

ی مسلمان به واسطه رهبری و پيشبرد انقالبی که بزرگترين پايگاه آمريکا 

در منطقه را از زير سلطه آن خارج ساخت به خوبی در ذهن داشته 

باشيم، بايد گفت رفتار حضرت امام در زمينه حفظ و تحکيم روابط 

وازين ديپلماتيک و رسمی با سياسی با کشورهای منطقه و رعايت کليه م

آنها، بهترين و بزرگترين پيام حسن نيت از سوی نظام انقالبی ايران به 

آمد.  ی مسلمان و ديگر کشورها به شمار میها  و ملت ها  تمامی دولت

تالش آقای جعفری برای استفاده از آقای منتظری به منظور زيرسئوال 

پژوهان دستاوردی  ی تاريخبردن عملکرد امام در اين زمينه دستکم برا

نخواهد داشت؛ زيرا درک اين حقيقت که جريان مهدی هاشمی که به 

دليل انتقال مواد منفجره به کشورهايی چون عربستان عامل عمده برهم 

زننده روابط ايران با کشورهای همسايه بود، از سوی چه کسی حمايت 

 شد چندان دشوار نيست. می

قای جعفری سعی نموده با استفاده از جمله موضوعات ديگری که آ

از آن امام را مورد هجمه غيرعادالنه قرار دهد مسئله آقای شريعتمداری 

قبل از اينکه مرجعيت آقای خمينی »کند:  است. وی در اين کتاب ادعا می

وسيله آقای شريعتمداری و ديگران تأييد شود حداقل جامعه و دولت او 

که آقای شريعتمداری قبل از آن   یشناخت. در صورت را به مرجعيت نمی

العظمی بود و از اين نگاه وجود آقای شريعتمداری برای آقای  اهلل آيت

شد، بطوری که زير بار خط و ربط  خمينی نقطه ضعفی محسوب می

رفت و وی را به لحاظ سياسی قبول نداشت. به اين  سياسی وی هم نمی

ای  در حذف وی لحظه علت بعد از اينکه قدرت بدست آقای خمينی افتاد

 ( 142ص«)از پای نايستاد.

اوالً آقای جعفری مدعی است جامعه، امام خمينی را به عنوان مرجع 

شناخت و صرفاً حمايت مراجع وقت از جمله آقای شريعتمداری  نمی

که دستکم  موجب شد که رژيم پهلوی نتواند ايشان را اعدام کند، درحالی

و شعارهايی که در حمايت از مرجع  41خرداد  25قيام ملت ايران در 

سر دادند خالف واقع بودن اين ادعا را به اثبات  ها  تقليد خود در خيابان

که دولت دست نشانده بيگانه سعی داشت آقای  رساند. ثانياً اين می

واقعيتی است که   شريعتمداری را به عنوان مرجع تقليد معرفی کند،

خواهد  تن بر آن چه چيزی را میمعلوم نيست آقای جعفری با صحه گذاش

ثابت کند. قطعاً نويسنده محترم بر اين واقعيت نيز وقوف کامل دارد که 

ارتباط دربار پهلوی و آقای شريعتمداری، صرفاً يک ارتباط يکسويه و 

ناخواسته نبوده که به نوعی بر ايشان تحميل شود، بلکه ماهيتی کامالً دو 

دو طرف بوده، داشته است. نگاهی به سويه که مورد توافق و خواست هر 

ی بيان شده در خاطرات برخی از وابستگان گواه است ها  ای واقعيت پاره

رغم همه مسائل آقای شريعتمداری در قبل از انقالب به چه  که امام علی

ميزان بزرگوارانه با ايشان برخورد نمود و حتی در بدو ورود به قم بعد از 

 انقالب، به ديدارشان رفت.

آقای شريعتمداری که قبل از انقالب عالوه بر رژيم پهلوی حتی با 

کند تا به نوعی از  نيز تماس برقرار می ها  نمايندگان سيا و صهيونيست

رشد نهضت اسالمی جلوگيری نمايد )برای نمونه مراجعه شود به خاطرات 

مئير عزری، سفير اسرائيل در ايران( متأسفانه با وجود برخوردهای 

ارانه امام بعد از پيروزی نهضت اسالمی نيز همچنان ارتباط خود را با بزرگو

در آن »کند:  ی بيگانه مخالف انقالب حفظ میها  و قدرت ها  طلب سلطنت

ها  ی خانواده سلطنتی و هنرمندان که در مهمانیها  موقع تعدادی عکس

ن ی شميران، که به ايها  کردند از طرف برخی از کميته ی آنها شرکت می

و کاخها دسترسی پيدا کرده بودند  ها  ی واالحضرتها  در خانه ها  عکس

در اختيار چند مجله... قرار گرفته بود و آنها را مجبور کرده بودند آن 

عکسها را چاپ کنند و اين عکسها هم برای مردم کنجکاو که 

گذشته است جالب  ای دربار چه می خواستند ببينند پشت پرده افسانه می

.. با اين همه برای اين طرف قضيه ناراحت کننده بود. من به وسيله آمده.

اهلل )شريعتمداری( خواهش کردم دستور بدهند که جلو چاپ  تلفن از آيت

اين عکسها گرفته شود و به همين ترتيب هم عمل شد و از چاپ آن 

پس از سقوط، خاطرات احمدعلی مسعود «)عکسها جلوگيری شد.

( طبيعتاً 222سه مطالعات و پژوهشهای سپاه، صانصاری، انتشارات مؤس

چنين ارتباطاتی حتی بعد از انقالب به صورت اتفاقی و ناگهانی برقرار 

شود يک  ی عميقی است که موجب میها  شود، بلکه دارای ريشه نمی

هم به منظور  ی درباريان، آنها  مرجع تقليد در خدمت تأمين خواسته

بات حاکم بر پشت صحنه دربار پهلوی، جلوگيری از اطالع مردم از مناس

باشد. برای درک سوابق اين امر کافی است موضع آقای شريعتمداری را 

ی فرهنگ و هنر شيراز از زبان وزير آموزش عالی ها  در مورد جشن

پهلوی دوم مرور کنيم. آقای هوشنگ نهاوندی در خاطرات ضمن اشاره 

ی، در ارتباط با آقای ی عمر رژيم پهلوها  به اين که در آخرين ماه

شريعتمداری بوده است و نصايح وی را که از سر دلسوزی و راهنمايی 

يک روز اوائل »سازد:  برده، خاطرنشان می شده، نزد شاه می ارائه می

اهلل  صبح تلفن دفتر من زنگ زد. آيت 9سپتامبر، تقريباً ساعت 

تصميمی برای اند که قرار است  به من گفته»بود که گفت: « شريعتمداری»

 ها  دانيد، من چيزی از اين برنامه جشن هنر شيراز گرفته شود. می

دانم ولی قضيه پارسال تکان دهنده بود و غيرقابل تحمل. اميدوارم  نمی

حرفم را خوب بفهميد. ولی به اعليحضرت يا هر کسی که به او مربوط 

ت. تحول شود بگوييد که لغو برنامه جشن هنر شيراز اشتباه بزرگی اس می

نشينی يا امتياز دادن، نشانی از ضعف تلقی  اوضاع چنان است که هر عقب

خواهد شد. بنابراين از اين به بعد، حکومت بايد استحکام خود را نشان 

نهاوندی،   آخرين روزها، خاطرات هوشنگ«)نمايی کند. دهد و قدرت

( کافی است در اينجا به ماهيت 268، شرکت کتاب ص2282آنجلس،  لس

جشن هنر شيراز که موجی از اعتراض اهل ديانت و فرهنگ به دنبال 

خود، سر از استهجان و   داشت و سرانجام نيز در مسير فرهنگ زدايی

دهی  رسوايی در آورد توجه داشته باشيم تا بهتر بتوانيم در مورد اين خط

آقای شريعتمداری به درباريان قضاوت کنيم. تئاتر تمام عريان و نزديکی 

ی در يک بازی خيابانی در شيراز حتی تأسف و تأثر افرادی را که جنس

تقيدی به دين نداشتند برانگيخته بود، اما آقای شريعتمداری برای حفظ 

کند در برابر اعتراضات گسترده  ديکتاتوری وابسته به آمريکا توصيه می

موجب تقويت  ها  نشينی مردم اين برنامه لغو نشود؛ زيرا اين نوع عقب

طلبی  که روشن شود که قدرت گردد. البته برای اين ت اسالمی مینهض

ای کشانده بود مناسب است مواضع او  آقای شريعتمداری او را به چه وادی

در مورد ديگر مراجع نيز مورد تأمل قرار گيرد. احراز موقعيت برتر حتی 

به قيمت تضعيف جايگاه ديگر علما و مراجع نيز در زمانی که امام در 
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تواند بازتاب دهنده  مد نظر وی قرار داشت و اين نکته می -يد بودندتبع

ای خصايص اخالقی ايشان باشد. در گزارش يک مامور ساواک که  پاره

مالقاتی با آقای شريعتمداری داشته است، در اين باره چنين آمده است: 

با آقای شريعتمداری مالقات  19/9/48روز  1طبق قرار قبلی در ساعت »

ابتدا نامبرده  -2»رسد:  جه مذاکرات به شرح زير به استحضار میو نتي

ی خود از اعمال و رفتار آقای گلپايگانی بيان داشته ها  ای از ناراحتی شمه

به اين معنی که مشاراليه خود را در عموم مسائل فاعل مطلق دانسته و 

او  نمايد، ديگران هم از توقع دارد هر اقدامی بر خالف تصميمات دولت می

تبعيت کنند و روی همين اصول پس از افتتاح سينما به تنهايی برای 

درس حاضر نگرديده و روز بعد هم نماز نگذارده و انتظار داشته من هم به 

تاسی از او همين کار را بکنم و بعد که ديد من اقدام نکردم اشخاص 

ديگری را نزد من فرستاد و چون نتيجه نگرفت شخصاً به منزل شيخ 

ضی حائری رفته و از او خواسته که با من تماس حاصل کند که حتی مرت

برای يک روز هم که شده در درس طالب حاضر نشده و نماز نگذارم و با 

آقای شريعتمداری اظهار داشت بهترين راه  -1اين حال موافقت نکردم. 

برای تضعيف و شکست گلپايگانی مخالفت با نمايندگان فعال ايشان در 

باشد و تقاضا داشت که به نحو مقتضی نسبت به  تلف میشهرهای مخ

به  1/22/48-2991/12تغيير محل آنان اقدام شود که مراتب طی شماره 

شريعتمداری در دادگاه تاريخ، سيدحميد روحانی، «)استحضار رسيده
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ای از تفکر و عملکرد، آقای شريعتمداری در روزها و  با چنين سابقه

روزی انقالب قدم در مسير مخالفت پنهان با امام خمينی ی بعد از پيها  ماه

گذارد و تا همدلی و همراهی با کودتاچيان که قصد به شهادت می

رود که خود نيز به اين امر  رسانيدن ايشان را نيز داشتند، پيش می

اوالً من از نيت خبيث اينها مطلع شدم ولی چون کارشان »اعتراف دارد: 

کردم که  رسيد و قهراً خيال می ملی به نظر میدر يک مدت کوتاه غيرع

کردم که اينها بتوانند کاری را انجام دهند و دولت آگاهی دارد تصور نمی

ی غير  اين که کاری نشدنی است، من خبر کنم و باعث گرفتاری يک عده

دخيل شود. به عالوه احتمال دادم که ممکن است اگر بگويم خود ما را 

به سيدمهدی مهدوی پول فرستادم هرچند به عنوان ترور کنند... اين که 

قرض به ايشان داده شده است و اين کار را نوعی تاييد عملی از فرد 

محمد ها،  خاطره«)کنم. اند، پشيمانم و استعفار می گر تلقی کرده توطئه

 (168شهری، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص محمدی ری

و ادله که ماهيت طيف متأسفانه آقای جعفری بر همه اين اسناد 

سازد، بکلی چشم فروبسته و با  اطراف آقای شريعتمداری را روشن می

ای وانمود کند که آقای  سعی دارد به گونه« منقول است»مطالبی همچون 

نشين و در  ابتدا وی را خانه»توزی شده است:  شريعتمداری قربانی کينه

از آن رفت و آمد به شهری و خلخالی قرار داد. پس  محاصره دارودسته ری

منزل وی تحت کنترل شديد قرار گرفت و با درست کردن طوماری به 

وسيله مدرسين و مراجع يک شبه تحت فرمان، وی را به حساب خود از 

مرجعيت خلع کرد. به اين حد هم قناعت نکرد منقول است که دارودسته 

 اش )صبيه( را پيش چشم وی آورده و وی را تهديد شهری، صفيه ری

شود. پيرمرد مريض  اند که اگر توبه نکنی با آنها فالن عمل انجام می کرده

 ( 142ص«)ساله از ترس در مقابل تلويزيون توبه کرد. 92

موضع خصمانه آقای جعفری موجب شده است تا وی بردباری امام را 

ی مذموم آقای شريعتمداری ناديده ها  در برابر انحرافات سياسی و خصلت

روی آورد. مشابه چنين « منقول است»طالب غيرقابل استناد بگيرد و به م

برخوردی را در مورد برداشت نويسنده از موضع امام نسبت به کارتر 

شاهديم. در اين زمينه نيز طرح ادعای کينه امام به کارتر بدون تناقض 

کند انقالب اسالمی را  نيست، زيرا از يک سو آقای جعفری سعی می

ت پرده روحانيت و در رأس آن امام با آمريکا حاصل نوعی توافق پش

صدر در اواخر دی و يا اوايل  اهلل بنی بنا به گفته آقای فتح»عنوان کند: 

ای که در منزل آقای فريدون سحابی تشکيل شد  در جلسه 52بهمن ماه 

بر سر ايجاد دولتی نيرومند با وحدت ارتش و روحانيت  ها  با آمريکايی

نابر همين نقل قولها، کسانی که در خط آزادی و توافق بعمل آمد... ب

بايستی حذف  کردند، می استقالل ايران که مصدق بيانگر آن بود، عمل می

 ( 1-2صص«)شدند و چنين نيز شد. می

بايست همه تالشهای آمريکا و  برای رسيدن به اين هدف ايشان می

ی دکتر رژيم پهلوی را برای روی کار آوردن ابتدا رؤسای جبهه ملی يعن

تر آن همچون  ی پائينها  صديقی و آقای سنجابی و سپس عناصر رده

که بعد از گسترش اعتراضات مردمی و   بختيار ناديده بگيرد. در حالی

برای متوقف ساختن  ها  فراگير شدن آن در ادامه برخی امتياز دهی

نهضت در ايران به رهبری امام، به صراحت مسئله واگذاری دولت به 

ی را مطرح ساختند و هرگز بحثی در زمينه توافق با امام در ميان جبهه مل

بختيار در حضور آن آقايان به من گفت: ديروز به همان »نبوده است: 

کيفيت که شما را دعوت کرده بودند به من خبر دادند که خدمت 

اعليحضرت برسم... مرا خدمت اعليحضرت بردند و ايشان از من پرسيدند 

ن است که حکومت جبهه ملی تشکيل بشود؟... من به به چه کيفيت ممک

کنم همانهاست که در  ايشان گفتم: شرايطی که بنده خدمتتان عرض می

چندی پيش آقای دکتر سنجابی خدمتتان گفته است. اعليحضرت گفتند: 

مشکل عمده ايشان در آن موقع بودن من در ايران و مسافرت من به 

ام هم برای معالجاتی که احتياج دارم  هخارج بود و من با فکرهايی که کرد

و هم برای استراحت حاضر هستم که به خارج بروم و اين محظور رفع 

خاطرات سياسی، دکتر کريم «)شده است. ما همه خشنود شديم.

سنجابی، به کوشش طرح تاريخ شفاهی هاروارد، انتشارات صدای معاصر، 

 ( 244، ص2282

شد که جبهه ملی رسماً  تخلف تشکيالتی شاپور بختيار موجب

مسئوليت دولت را برعهده نگيرد، وگرنه تمامی مذاکرات پنهان بدين  

منظور صورت گرفته بود. اما اين که دولت بختيار به عنوان يکی از 

مدعيان پيروی از راه دکتر مصدق به شدت مورد حمايت دولت آمريکا 

و همان »دارد:  ای است که آقای دکتر سنجابی نيز برآن اذعان بود مسئله

ايام بود که از طرف يک نفر اعضای سفارت آمريکا تقاضای مالقات با من 

شد... اگر اشتباه نکنم او همان کسی است که اين کتاب در درون انقالب 

ايران را نوشته است يعنی آقای استامپل... هدف از مالقات و صحبتی که 

« نی و حمايت بکنيم.با من داشت اين بود که ما از دکتر بختيار پشتيبا

( بنابراين نه تنها بحث حذف طرفداران دکتر مصدق در 242)همان، ص

تا آخرين مراحل سقوط رژيم پهلوی سعی  ها  ميان نبوده، بلکه آمريکايی

داشتند با برگه جبهه ملی جلو تحقق انقالب به رهبری امام را بگيرند. 

آن را حاصل توافق البته تالش به منظور مخدوش کردن انقالب اسالمی و 

ارتش و روحانيت دانستن منحصر به آقای جعفری نيست، اما دستکم 

نمودند که نويسنده  پيش از ايشان برای توجيه اين ادعا سند جعل می

گونه نيازی به ارائه دليل نيز  محترم برای چنين ادعای بزرگی هيچ

وزير  تنخس»بيند. برای نمونه، آقای محمود تربتی سنجابی در کتاب  نمی

اقدام به جعل سندی به منظور القای اين « سه دقيقه قبل درگذشت

کند که انقالب اسالمی حاصل توافق بين سران ارتش و امام  مطلب می

بوده است تا به اين ترتيب موافقت يا همراهی آمريکا را به ذهن متبادر 

ت کند گويای اين واقعي که آقای سنجابی اقدام به جعل سند می سازد. اين

است که تالشگران برای مشوه نشان دادن چهره امام و انقالب اسالمی 



 

 285 

گونه مطلبی در اختيار ندارند. ارائه يک سند جعلی که موضوع آن  هيچ

باغی و فردوست با امام به منظور اعالم همبستگی  مالقات آقايان قره

ارتش با ايشان است، هرچند بسيار ناشيانه از سوی آقای محمود تربتی 

ت گرفته اما در نوع خود نشان دهنده يک تالش کامالً هدايت شده صور

است؛ زيرا اصوالً امام چنين مالقاتی با نامبردگان نداشته و ثانياً عبارت به 

کار گرفته شده در سند مربوط به يک روحانی نيست و بيشتر ريشه در 

فرهنگ متملقانه درباری دارد )ادعا شده کاتب سند توافق بين ارتش و 

االسالم اشراقی است( ضمن اينکه يک روحانی در امضای يک  امام حجت

که اگر  کند و در نهايت اين بيانيه هرگز برای خود القاب و عناوين ذکر نمی

بهمن که برنامه کودتای  11ارتش تسليم انقالب شده بود چرا در روز 

 طرفی کرد تا مورد تعرض بيشتر قرار نگيرد هايزر شکست خورد اعالم بی

و تشکيالت آن ضربه نخورد و به عنوان يک برگه برنده همچنان در 

طرفی و عدم اعالم همبستگی  اختيار واشنگتن باقی بماند؟ اين اعالم بی

با نهضتی که آمريکا را کامالً مستأصل ساخته بود خود بهترين گواه بر 

 خالف واقع بودن ادعای آقای جعفری است.

دهد و در  فراوانی از اين دست میی ها  آقای جعفری به امام نسبت

فرازی امام را به صورت اسيری در چنبره قدرت حزب جمهوری ترسيم 

(. در چندين فراز شخص امام را بازيگر اصلی صحنه که از 26نمايد )ص می

نمايد و... البته خواننده در يک  برد، معرفی می برگه حزب نيز بهره می

چه در مورد امام و ها،  گويی ز تناقضای ا ارزيابی کلی اين کتاب را مجموعه

که آقای  بيند، برای مثال درحالی چه در مورد موضوعات بيشمار ديگر می

 ها  جعفری دولت آقای رجايی را عامل به تعويق افتادن حل مسئله گروگان

خواند وقتی اولين پاسخ آقای نوبری را به چندين نامه و تلفنگرام  می

شود که اين ادعا که  خواننده مشخص می سازد بر رئيس دولت منعکس می

اند کامالً  آقای رجايی و وزير مشاور در امور اجرايی عامل تاخير بوده

خالف واقع است، زيرا هنوز بانک مرکزی که در آن زمان تحت کنترل 

صدر در رأس آن  جمهور بود و يکی از ياران بسيار نزديک آقای بنی رئيس

ی ايران در آمريکا و... بعد ها  مورد دارايیقرار داشت اطالعات الزم را در 

ی مکرر دولت در اختيار نگذاشته بود. بنابراين تعجيل ها  از پيگيری

انقالب اسالمی به منظور حل و فصل مسئله   نيروهای طيف روزنامه

گشت که خود آنان با  سفارت در زمان کارتر دقيقاً به توافقی پنهانی باز می

توان به  رنه مستند به توضيحات آقای نوبری میدولت وی کرده بودند، وگ

صدر بر سر دفاع از مصالح ملی نبوده است.  قطعيت گفت بحث آقای بنی

البته در اين نقد قصد ورود به مبحث چگونگی حل و فصل مسئله 

توسط مجلس و دولت آقای رجايی را نداريم و تاکنون  ها  گروگان

د الجزاير نظرات خود را به مسئوالن مربوطه و امضاء کنندگان قراردا

صورت مبسوط در ارتباط با ايراداتی که افرادی چون آقای جعفری مطرح 

تر شدن  به منظور اجتناب از طوالنی اند؛ لذا صرفاً  سازند، بيان داشته می

ورزيم واال تعارضات  بيشتر اين نقد از پرداختن به اين فصل اجتناب می

 رد.فراوانی نيز در اين زمينه وجود دا

شود که  در آخرين فراز از اين نوشتار مجدداً بر اين نکته تأکيد می

توانست نقش بسيار روشنگری در زمينه تاريخ معاصر  کتاب حاضر می

که اصل اوليه در نگارش تاريخ، يعنی دوری  داشته باشد منوط بر آن

شد. آقای جعفری از  ی شخصی، در آن رعايت میها  جستن از عداوت

توانست روايتگر بسياری از مسائلی باشد که در طيف روزنامه  آنجا که می

انقالب اسالمی خود شاهد و ناظر آن بوده، کتابش از اين منظر قابليت آن 

را داشت که نظر همگان را معطوف به خود سازد، اما متأسفانه نويسنده 

و  ها ترجيح داده است اثرش را جايگاهی برای تسويه حساب

نمايد؛ لذا گاهی معترف است که اشغال سفارت  ی خودها ورزی عداوت

آمريکا در تهران واکنشی منطقی از سوی ملت ايران به عملکرد اين 

کشور بوده است و در فرازی ديگر آمريکا را مبتکر حرکت دانشجويان 

تواند دريابد که از ديدگاه آقای  کند. همچنين خواننده نمی معرفی می

ات آمريکا عليه استقالل کشورشان جعفری واکنش دانشجويان به تحرک

ی آمريکا عليه ايران شد يا تضعيف آن را در ها  موجب برانگيختن ضديت

گونه  پی داشت )البته جدا از مسئله چگونگی حل و فصل موضوع(. اگر آن

صدر در نامه خود خطاب به رئيس مجمع عمومی سازمان  که آقای بنی

جويان، سفارت آمريکا کانون شود که قبل از اقدام دانش ملل يادآور می

بايست دانشجويان را متهم کنيم که آنان  فتنه عليه استقالل بود چرا می

که در چارچوب اغتشاشات   راه دشمنی را هموار ساختند؟ در حالی

داخلی و کودتا امکان تحقق اهداف ضدايرانی آمريکا بيشتر بود و زمانی 

ران در هم ريختند که دانشجويان شبکه داخلی اين کشور را در اي

واشنگتن از سر استيصال به عامل خارجی يعنی صدام پناه برد و سرانجام 

ی اين کشور به فردی خونريز چون ديکتاتور بغداد، معادالت ها  کمک

ای را نيز برای کاخ سفيد بسيار غامض ساخت؛ بنابراين هرگز  منطقه

دند، بلکه به دانشجويان عامل برانگيختن ضديت آمريکا عليه ملت ما نبو

شدت ابزارهای در اختيار اين کشور را برای نفی استقالل ايران ناکارآمد 

 ساختند. 

حتی اگر تمامی ادعاهای آقای جعفری در مورد نحوه پايان يافتن 

آويزی برای  تواند دست تسخير سفارت آمريکا را بپذيريم، آيا اين امر می

گسترده   ن برنامهکه طی آ -زير سئوال بردن اصل حرکت دانشجويان

باشد؟ ضمن اينکه  -آمريکائيها برای نفی استقالل ايران در هم ريخت

تواند به اين واقعيت معترف نباشد که حتی اگر  آقای جعفری نيز نمی

رسيد آمريکائيها به  نيز به امضاء می ها  ترين توافقنامه آل ترين و ايده قوی

ه چهار شرطی که کارتر شکستند، همانگونه که ب سهولت عهد و پيمان می

آن را پذيرفت و ريگان بر آن صحه گذاشت پايبند نماندند. وقتی به 

اند آيا  صدر آمريکائيها هيچ وقت به قوانين پايبند نبوده اعتراف آقای بنی

اين ضعف ما است که واشنگتن به عهدها و پيمانها و قوانين وقعی 

ه چيز در دست ميل و صدر[:... چنان خواهد شد که هم بنی»]گذارد:  نمی

ای  خواست و هوس ابرقدرتی است که نه در گذشته پايبند قانون و قاعده

( وقتی معترفيم 224)ص« بوده، نه در حال و نه در آينده خواهد بود.

ی اجرايی برخوردار است ها  آمريکا به قوانينی که از باالترين پشتوانه

الجزاير متعهد  پايبند نيست، چرا هنگامی که اين کشور به معاهده

کنيم و حتی فراتر  ماند حمالت خود را متوجه مجريان کشورمان می نمی

رفته و اصل حساسيت مقدس ملتمان در برابر استقالل کشور را به زير 

بريم؟ ترديدی نيست چنانچه بانک مرکزی اطالعات الزم را در  سئوال می

کرد و  ردآوری میی ايران در آمريکا و... با سرعت الزم گها  مورد دارايی

داد و همفکری بيشتری در اين مسئله  به موقع در اختيار دولت قرار می

گرفت شايد توافقنامه دقيقتر و جامعتری در الجزاير  صورت می« تاريخی»

آمد. اما اين موضوع نه ربطی به اصل حرکت دانشجويان دارد و  بدست می

کت جوانان اين نه قادر است دستاورد عظيم آنان را مخدوش سازد. حر

کشور اقدامی هوشمندانه و پيشگيرانه بود که بعدها اسناد بدست آمده از 

در سفارت، صحت ارزيابيهای آنان را به اثبات رسانيد. لذا اگر « سيا»مرکز 

شد، تمامی کشور مجدداً برای چندين تسخير سفارت بموقع انجام نمی

مرداد  18بعد از کودتای گرفت همانگونه که  دهه در اختيار بيگانه قرار می

 واقع شد.

حرکت اعتراضی دانشجويان هرچند به روايت همگان قرار نبود از 

چند ساعت تجاوز نکند اما همانگونه که اشاره شد دستيابی آنان به حجم 

انبوهی از اسناد منهدم شده قابل بازخوانی و گاوصندوقهايی که کشف 
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را به تدريج طوالنی ساخت اما رمز آنها مدتها به طول انجاميد اين اقدام 

آنچه موجب طوالنی شدن بيش از انتظار شد کشاکشی بود که بين 

ی تائيد کننده دانشجويان در مراحل بعدی رخ نمود. جرياناتی ها  جريان

چون مجاهدين خلق، روزنامه انقالب اسالمی و ... به جای تسليم شدن در 

ها هر روز بر پيچيدگيها برابر حقايق و ضعفهای خود، با انواع کارشکني

افزودند تا اسناد بدست آمده در مورد آنها مکتوم بماند و زمانی که 

نتوانستند دانشجويان را به اين امر راضی کنند با تمام توان در جهت به 

 زير سئوال بردن اين حرکت تالش کردند. 

شود  خواننده در اين کتاب با اشتباهات تاريخی زيادی نيز مواجه می

ای به تالش ايشان  گردد و پاره اطالعی آقای جعفری باز می عضاً به کمکه ب

به منظور وارونه جلوگر ساختن واقعيات. مواردی چون اشتباه گرفتن 

اش  آقای محمدکاظم بجنوردی رئيس حزب ملل اسالمی با برادر روحانی

ناشی از عدم اطالع است اما ادعای اينکه عربستان در اوايل جنگ حاضر 

ميليارد دالر غرامت برای پذيرش صلح از جانب ما بوده  52-62داختبه پر

کند. آقای جعفری در حالی که به نقل  است به جعل تاريخ ارتباط پيدا می

های دولتهای اسالمی، اعالم آمادگی آنان را برای پرداخت از برخی واسطه

-62ما ]عربستان[ حاضريم برای خاتمه جنگ »سازد: غرامت مطرح می

( )البته خود رقم 192)ص« يليارد دالر خسارت به ايران بپردازيمم 52

ميليارد دالری تا حدی واقعيت را روشن  22اعالم شده با يک نوسان 

کند( اما جالب اينکه در فراز ديگری با افتخار، عامل عدم پذيرش صلح  می

وی »نمايد:  را در درون جريان سياسی خود پيدا کرده و معرفی می

بس و سخنان صدام حسين  در همين مصاحبه در رابطه با آتشصدر[  ]بنی

يش در کنفرانس اسالمی گفت: تا آنجا که به من مربوط است ها  و دروغ

رانيم بعد که بيرون  پذيرم، با قاطعيت دشمن را بيرون می بس را نمی آتش

 (222)ص« حل سياسی. رويم دنبال راه رانديم می

ن موضع امام بود بنابراين اتهام صدر تکرار هما اين موضع آقای بنی

!؟ 52-62جنگ طلبی زدن به رهبری انقالب و رد کردن پيشنهاد غرامت 

 ميليارد دالری کامالً جعل تاريخ است. 

آنچه آقای جعفری در اين کتاب مطرح ساخته هرچند بسيار در هم  

تواند انگيزه پژوهش را درباره حرکت قابل تحسين  پيچيده است، اما می

تقويت کند. متأسفانه غفلت از تحقيق در  58ويان ايرانی در سال دانشج

گذشته شرايط را برای تبليغات مسلط غرب   اين زمينه در سالهای

بينی  ای غرب از فداکاری و روشن هموارتر ساخته است. روايت کليشه

دانشجويان ايرانی، تاکنون اين اقدام جوانان ما را افراطی و متعصبانه و يا 

لکرد دست نشاندگان و تحريک شدگان قدرتهای شوم و حاصل عم

ظلمانی نشان داده است. اين روايت رسمی غرب، ديدگاه ايرانی و صدای 

کند. ايرانيانی که در  هيچ هموطن پايبند به مصالح ملی را منعکس نمی

اين کار شرکت داشتند هرگز اين فرصت را نيافتند تا روايت خود را از اين 

ح جهان بازگو کنند. هيچ کس از آنها سئوالی نپرسيد رخداد مهم در سط

توجهی ما به حرکتی که ساختار  و جويای نظر آنها نشد. متأسفانه کم

سلطه آمريکا را دستکم برای مدت مديدی در منطقه در هم ريخت، 

ممکن است اين احساس را ايجاد کرده باشد که چيزی برای گفتن نداريم، 

 ايم. ی روايت رسمی غرب را پذيرفتهيا بدتر، همانند آقای جعفر
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 نقد دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايرانپاسخ به 

را که برای ناقد و يا ناقدين جهت  ای ، نامهدر اين قسمت ابتداء

شود و در پی آن نقدِ نقد و  می انتشار نقدِ نقد ارسال شده بود، آورده

  .مربوطه خواهد آمد هایپيوست

 

 بسمه تعالی

 جناب اقای علی عرب

 با سالم و آرزوی سالمتی و بهروزی

ضمن سپاس مجدد از ارسال متن نقد و بررسی کتاب گروگانگيری و 

از سوی انتشارات  2286انشينان انقالب، اثر اينجانب که در سال ج

برزاوند در آلمان منتشر شده است، در پيوست همين ايميل لطفاً پاسخ 

تفصيلی اينجانب به نقد مزبور را که به صورت پی دی اف است مالحظه 

فرماييد. من مطالب نقد را با دقت و وسواس خوانده و هر جا که نياز به 

را نيز همراه کرده ام. ای  ی بيشتر داشته است مطالب و اسناد تازهروشنگر

مورد رضايت حق بوده باشد و ها  اميدوارم هم کتاب و هم نقدها و پاسخ

خداوند به همه ما راست راه حق مداری و عمل صالح توام با بصيرت را 

 عطا کند. 

شايد هيچ نيازی به تکرار نيست، هدف من در کتاب و نيز پاسخی 

کنيد ادای دين به حقوق تاريخی ملت و ميهنم  می که هم اينک مالحظه

در پاسداری از آرمانهای بزرگترين انقالب کالسيک جهان معاصر، انقالب 

ملت ايران، بوده و هست. از خداوند منان برای خودم و همه هموطنان  52

، که 52وطندوستم توفيق همراهی با آرمانهای بزرگ و انسانی انقالب 

انا آزادی و استقالل ايران و ايرانی و دين اسالم و مکتب اهل بيت به هم

 مثابه زبان و بيان اين دو ارزش مطلق بوده است، خواهانم. 

ضمناً با توجه با اين که متن نقد وبررسی دفتر مطالعات و تدوين 

تاريخ ايران هم در قالب سی دی، هم به شکل کتابچه و هم به صورت متن 

وبسايت رسمی دفتر، نشر عمومی يافته است اميدوارم بر اينترنتی در 

مبنای موازين حقوق دينی و عرفی )در اين جا قانون مطبوعات( اين حق 

را به من بدهيد که در اسرع وقت شاهد نشر اين پاسخ در وب سايت دفتر 

و نيز رساندن آن به نظر همه کسانی که متن نقد وبررسی دفتر را 

)مانند مسئوالن  اند هالن دفتر دريافت کردمستقيماً از سوی مسئو

دانيم انتظاری  می سياسی و...(  باشم. زيرا از ما که خود را پيروان دين حق

 جز حق محوری نمی رود. 

 محمد جعفری ،  با بهترين احترامات

 2282ارديبهشت ماه  11لندن، 

 
 پاسخ به نقد دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران 

 باس سليمی نمين به مديريت آقای ع

 در باره کتاب گروگانگيری و جانشينان انقالب

 2282ارديبهشت  12محمد جعفری، لندن  

 

 بنام آنکه هستی نام از او يافت

 

 دوستان عزيز پژوهشگر مسائل تاريخ معاصر ايران،

دوستداران و عالقمندان به سرنوشت خود و ميهن عزيزمان ايران و  

گروگان "خوانندگانی که به نحوی کتاب آنچه برآن رفته است، و همه 

 ؛اند هرا مطالعه فرمود "گيری و جانشينان انقالب
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 با سالم و آرزوی سالمتی و موفقيت

رساند که چندی پيش دفتر مطالعات و تدوين تاريخ  می به عرض

گيری و  گروگان"به نقد کتاب  2 حکومتی استای  ايران که موسسه

از سوی انتشارات  2286نب که در بهمن ماه اثر اين جا "جانشينان انقالب

برزاوند در آلمان منتشر شده است همت گماشته است. اين توجه به نوبه 

ملت ايران و به ويژه  52ترديد پديده انقالب  بی خود در خور تقدير است.

تحوالت سالهای اوليه آن که به بازسازی استبداد انجاميد آنقدر حياتی 

ره بيان شود جای سپاس دارد. هرچند در همين است که هرچه در اين با

جا، به عنوان يک امر کلی، نبايد از نظر دور داشت که مؤسسات 

که برای مطالعه تاريخ معاصر در کشورهائی همچون ايران ای  حکومتی

امروز که در آنها آزادی بيان مخالفان پاسداری نمی شود، تاسيس 

باب طبع و ذائقۀ منبع ارتزاق  ، وظيفه اشان غالباً تدوين تاريخاند هشد

آنهاست و از اين رو در تحليل نقد آنان نمی توان از اين کارکردها صرف 

نظر کرد. افزون بر اين، در کارهای اين چنينی از سوی موسسات دولتی 

تاريخ نويسی، بر اثر نداشتن اهداف آزاديخواهانه و حقيقت جويانه، 

ا غير آگاهانه به هدف توجيه سازی آگاهانه و يهای  متاسفانه انواع تحريف

برای عمل حاکمان و قدرتمداران موجود، حقيقت را فدای مصلحت کردن، 

نيمی از راست را گفتن ونيمی ديگر را نگفتن يا حذف کردن و به ويژه کم 

دهد. به هر حال، اينجانب به احترام  می دقتی رخ بی حوصلگی و

نستم که بر مبنای نقد دفتر خوانندگان کتاب گروگانگيری بر خود فرض دا

مطالعات تاريخ ايران نکات توضيحی و روشنگر ديگری را حضور شما 

وناقد و يا ناقدين محترم برسانم تا هم به وظيفۀ دينی و اخالقی خود در 

جستجوی حقيقت عمل کرده باشم و هم اميدوارم در سايه اين نقدها 

 الزم را بيابد. موضوعی به اين سرنوشت سازی تا حد امکان روشنائی

  

 بخش اول: نکات مقدماتی

، اينجانب اند هآنچه را که ناقد و يا ناقدين محترم، به عنوان نقد آورد

به باور خودم با صداقت تمام و به تفصيل و روشنی، در فصول مختلف 

دهم. با اين  می و خوانندگان را به مطالعه متن کتاب ارجاعام  کتاب آورده

ه قبل از ورود به اصل نقد چند نکته قابل ذکر را بينم ک می وجود الزم

 عرض کنم:

گروگان گيری ". کوشش من در تمام کتب منتشره و از جمله کتاب 2

بر اين بوده و هست که تا جای ممکن آنچه بر مام  "و جانشينان انقالب

ميهن رفته است و من به نحوی در آن شرکت داشته، شاهد و ناظربوده، و 

ه طرق مختلف به تحقيق در مورد آنها بپردازم را برای نسل بام  يا توانسته

حاضر و نسلهای آينده کشور بمنظور تجربه شخصی و تحقيقی گزارش 

                                                           

قديمی دفتر  ضومدير اين موسسه آقای عباس سليمی نمين است که ع ـ2
هوايی بوده  هفته نامه کيهانو سپس سردبير  22سياسی سپاه در اوايل دهه 

است. وی هر ساله درنمايشگاه کتاب فرانکفورت يک جای مخصوص دارد و 
اثار اين موسسه را به صورت جزوه و سی دی می فروشد. يکی از وظايف 

است. بنابر پايگاه  های دگر انديشان اصلی اين دفتر تهيه بولتن در باره کتاب
بولتن نقد و بررسی کتب تاريخی تهيه و منتشر  85تاکنوناينترنتی موسسه 

های سياسی داخل رژيم  هابرای مراکز مهم و شخصيت کرده است. اين بولتن
ارسال می شود. در پايگاه اينترنتی اين موسسه و در بخش مربوط به نحوه 

« العات و تدوين تاريخ ايراندفتر مط"فعاليت اين موسسه چنين آمده است: 
انگيزه اصلی تأسيس اين دفتر، . آغاز کرد 82فعاليت خود را از آبان ماه سال 

تحقيق و پژوهش در زمينه تاريخ تحوالت سياسی و اجتماعی از آغاز نهضت 
رک:  "اسالمی مردم ايران به رهبری امام خمينی تا زمان حاضر بوده است

http://www.cscih.ir/index.php?action=show_news_list&news_t

ype=0/  فروردين( 12)قابل دسترسی در تاريخ 

که اين است و جز ام  کنم و در اين رابطه هيچگاه مدعی وحی منزل نبوده

اين نيست با اين وجود اين نکته را هميشه درمدّ نظر داشته و دارم که 

لخ مصلحت خود و يا ديگران نکشم. قضاوت درستی و حقيقت را به مس

نادرستی آن نيز بعهده ملت ايران، خوانندگان محترم، نسلهای آيندۀ 

کشور و همه انسانهای بيطرف است و نه من. اين قلم هرگز مدعی نيست 

توانسته است هرآنچه واقعيت بوده است را عيناً گزارش کند زيرا چنين 

که در اين کار به قصد  گيرد میما خدا را شاهد چيزی کار يک نفر نيست، ا

جز ای  قربت عمل کرده است و هدفی جز خدمت به وطن و دغدغه

 پاسداری از حقوق ملی در سر نداشته و ندارد. 

. اگر هدف از نقد کتاب گروگانکيری دستيابی به حقيقت برای خود 1

که در فصول بود که به هسته مرکزی کتاب  می و خوانندگان نقد بود، الزم

کردند نه جزئيات و حواشی و  می ششم، هفتم و هشتم آمده است توجه

اين که فالنی در مورد فالنی حرف ديگری زده است. بهتر بود ناقد يا 

کردند؛ يعنی به نتيجه نهائی  می ناقدان محترم به محور اصلی کتاب توجه

تر عمل گروگانگيری و چگونگی حل و فصل آن. اکنون نيز به اين دف

محترم توصيه ميکنم که بدون هر گونه نگرشی بدين موضوع اساسی 

بپردازيد و از خدا ياری طلبيد تا حقيقت آنگونه که اتفاق افتاده است 

  خودش را نشان دهد.

. ناقد و يا ناقدين محترم برای نشان دادن درستی کار خود ابتداء، 2

اط چندانی ندارد از هر فصلی از کتاب قسمتی را که به موضوع اصلی ارتب

نقل کرده و سپس ساختمان نقد خود را بر آن بنا کرده است و اين برای 

من قابل تحسين است که ناقد يا ناقدان محترم بيشتربه موضوع 

پرداخته و نه به اصل کتاب و اين نوع نقد نشانگر اين است که ای  حاشيه

اپذير ناقد و يا ناقدين محترم در اصل مطلب که چه خسارت جبران ن

عظيم از ناحيه گروگان گيری به کشور وارد آمده است با نويسنده هم 

 عقيده است.

ناقد و يا ناقدين محترم، با توجه به زاويه ديد خود بعضی از اتهامات 

را به نويسنده وارد کرده است که حتی از زاويه شخصی خود آنان نيز 

خمينی و يا...ضديت . از جمله اينکه نويسنده با آقای آيد مینادرست بنظر 

دارد. زندگی من از دوران جوانی تا به امروز بر همۀ کسانی که بخواهند 

بدانند روشن است و همه اش هم االن روی کاغذ نوشته شده است. 

سرنوشت من مانند زندگی آن دسته از کسان نيست که بعد از پيروزی 

وه چينی انقالب ره صد ساله را يکشبه طی کردند و به خدمت قدرت و مي

انقالب همت گماشتند. تاريخ فعاليتهای سياسی من در قبل از انقالب و 

روش زندگيم گواه بر اين است که تا بر من مسجّل نشده بود که چسان 

آقای خمينی حقيقت را به مسلخ مصلحت کشاند و اسالم عدالت گستر و 

و آزادی بخش را که به ملت ايران وعده داده بود، به دين بيان قدرت 

استبداد تبديل نکرده بود، يکی از حاميان وی بودم. و خدای را شاکرم که 

کينه و عداوت در دلم نسبت به هيچ کسی راه نيافته است و تمام ای  ذرّه

کوششم تا جائی که امکان دارد و دارم،  روشن کردن رويدادها و مسائل 

اما کنم شما خود از چگونگی حقايق مطلع هستيد  می است. البته فکر

رفته ها  چون ممکن است برخی از مسائل بدليل گذشت زمان و يا... از ياد

باشد، شما را به فهرست مختصری، از بخش بسيارکوچکی از عملکرد 

تقابل دو خط يا کودتای "، کتاب 292-289آقای خمينی که در صفحۀ

رود که با مطالعۀ آن  می دهم و اميد می ، آمده است حواله2262خرداد 

در مورد آقای خمينی و اعمالش با من هم عقيده شويد. )پيوست  شما هم

  (2شماره 

. کوشش کردم تا ريز و درشت مسائل در رابطه با گروگان گيری و 4

نتايج آن را تا جای ممکن عنوان کنم و در جاهائی که شک و شبهه و 
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تا کسانی ام  سئوالی برايم مطرح شده است، بصورت سئوال مطرح کرده

اگر  اند هاطالعی دارند و يا خود کسانی که مورد سئوال قرار گرفت که از آن

در قيد حيات هستند، خود بدانها پاسخ گويند اما ناقد و يا ناقدين محترم 

 .اند هطرح آن سئوالها را دال بر موافقت من از مطالب عنوان شده گرفت

ب . در بعضی از موارد که ناقد و يا ناقدين محترم مطلبی را از کتا5

آن بسنده کرده و ازذکر  "الی"، به قول معروف به نقل اند هنقل کرد

که اينگونه نقل قولها، خود يکنوع تحريف به  اند هآن در گذشت "االّی"

( کافر است "خدا نيست"گويد ال اله ) می . انسان وقتیآيد میحساب 

 شود. می است که مسلمان "االهلل  "گويد می تنها هنگامی که به دنبال آن

. ازناقد و يا ناقدين محترم تقاضا دارم، تمام فرازهائی را که در مورد 6

ها  ، خود يکبار ديگر آناند هدرستی عمل دانشجويان از ابتداء تا انتها آورد

را مرورنمايند. آنوقت شايد خود بتوانند اذعان کنند که دانشجويان 

رای پيروخط امام با تشکيل دولت در دولت، بجای آقای خمينی، شو

و در کل کشور پنداری تنها اين  اند هانقالب، قوه قضائيه و دولت عمل کرد

که عارف به سياست  اند هساله بود 15تا حد اکثر  12عده قليل دانشجوی

جهان و بين المللی و ايران بوده و دولت موقت، دولت شورای 

در صد ملت ايران به وی رأی  25انقالب،رياست جمهوری که بيش از 

و حتی آقای خمينی، عقل و درايتشان بجائی نمی رسيده و فقط  ندا هداد

اينها از سازمانهای جاسوسی و سيا و اينتليجنس سرويس و...و اعضای 

رسيده است. واقعاً چنين  می احتمالی آنان در ايران خبر داشته و يا بدانها

دانشجويان جوان و عالم به همه امور تا به حال در کجای دنيا ديده 

و  اند ه؟ از اين همه آدم فوق العاده که هنوز هم اکثريت آنها زنداند هشد

 فعال سياسی چرا برای توسعه و رشد ايران ديگر هنری بر نمی خيزد؟

کنند در اثر  می شود، قاعده آنست که نگاه می وقتی عملی انجام

، چه دستآوردی نصيب عامل و يا عاملين آن و کسانی که از انجام آن

شده است. دستآورد آمريکائيان و غرب ، انزوای  اند هل کردطرف آنها عم

ساله و قرارداد وثوق الدوله،  8سياسی، تحريم اقتصادی، تحميل جنگ 

ديکته شده يکطرفه الجزاير به ايران است که من در فصول مختلف کتاب 

آن را توضيح داده ام. حال شما بفرمائيد نصيب ايران  8و  2بويژه در فصل 

 آن چه بوده است؟ و عاملين 

 

 بخش دوم: بررسی تفصيلی نقد

صفحه است که  21کل نقد ارسال شده برای مسئوالن نظام شامل 

صفحۀ آن مطالب بر گرفته از بخشهای مختلف کتاب است و   46تقريباً 

صفحۀ بقيه در نقد مطالب کتاب آمده است. پاسخ اينجانب نيز بر 15

   :آيد میاساس مطالب نقد به ترتيب زير 

 

 موضوع خانم ابتکارـ 1

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران )از اين بعد و به اختصار 

گروگان گيری و جانشينان  "، نقد خود را از همان مقدمه کتاب «(دمتتا»

آغاز کرده است. آنها نخست يک بخش از سخن مرا اين گونه  "انقالب

گيرهای  از گروگاننظر به اينکه متاسفانه هنوز هيچکدام »کنند:  می نقل

گيری و تبعات آن را صادقانه،  اند مسئله گروگان اصلی نه تنها حاضر نشده

همانطوری که واقع شده است، برای نسل حاضر و نسلهای آينده توضيح 

دهند... اين امر مرا بر آن داشت که به تأليف و تحرير کتاب حاضر دست 

  ابند که با دستبزنم بدين اميد که نسل حاضر و نسلهای آينده دري

خوديها، چه بالئی بر سر کشور آمده است و چگونه خوديها عامل اجرای 

 («1222جون  15) 86تير  4اند... محمد جعفری لندن  منويات آمريکا شده

چنين ادعايی در حالی " 2 :کند میدمتتا در اين باره چنين نقد 

روايت خود ميالدی  1222گيرد که خانم معصومه ابتکار در سال  صورت می

توسط « اُور اين تهران تيک»را از تسخير سفارت آمريکا تحت عنوان 

در کانادا به چاپ رساند و ترجمه فارسی اين کتاب « تالون بوکز»انتشارات 

در تهران توسط انتشارات اطالعات به زيور طبع  2229نيز در سال 

نده آراسته شد. خانم ابتکار که از فعالين جمع دانشجويان تسخير کن

شد و چون مسلط به  سفارت بود، به نام مری يا همان مريم شناخته می

المللی اين رخداد  زبان انگليسی بود اشراف کاملی بر امور داخلی و بين

های داشت، اما ظاهراً از آنجا که اين کتاب پاسخگوی تمايالت و انگيزه

 "سياسی آقای جعفری نبوده، کامالً ناديده گرفته شده است.

عرض کنم من در اين تحقيق نه تنها کتاب خانم معصومه ابتکار  بايد

بلکه به ساير مطالب عنوان ام  و با دقت مطالعه کردهام  را در نظرداشته

شده از جانب رهبران آشکار گروگان گير نظير آقايان موسوی خوئينيها، 

و ام  عباس عبدی، ابراهيم اصغرزاده، محسن ميردامادی و...توجه ورزيده

قاً چون ديدم همۀ آنان در مورد گروگان گيری و عواقب خفت بار و دقي

زيانباری که برای ملت ايران در پی داشته و همچنان دارد لب از لب 

يا خاطراتشان به مسائل ها  نگشوده و پيوسته در نوشتارها يا مصاحبه

، اند هخورد پرداخت می که فقط به درد توجيه اعمال خود فردای  حاشيه

يا تحقيقاً به آن ام  دم نکاتی را که خود از نزديک شاهد بودهالزم دي

 تأليف کنم.ام  رسيده

گيرها به موضوعات  هيچکدام از گروگانام  من مطالعه کرده که تا آنجا

: موضوعاتی از قبيل بلوکه کردن اند هسرنوشت ساز زير توجه نکرد

اسی ايران، کشور، تحريم اقتصادی و نظامی، انزوا ی کامل سيهای  دارائی

تعللهای عمدی در آزادی گروگانها، معامله بر سرآزادی گروگانها با 

ريگانيان و جمهوريخواهان آمريکا، چگونگی حکميت و پذيرفتن آن يا 

نقض استقالل قوۀ قضائيه، صرفنظر کردن از حق اصل دفاع از مصونيت 

، دولتهای خارجی يا نقض استقالل بانک مرکزی ايران در برابر آمريکا

امضای قرارداد يکطرفۀ الجزايرکه بنا بگفتۀ رئيس هيئت داوران ايرانی 

 "کاپيتواليسيون"سيد محمود کاشانی نوع جديدی از قرار داد  دکتر آقای

است و امضاء کننده آن نيز خود معترف بوده که در آينده خواهند گفت 

ظيم ع که نوعی از قرار داد وثوق الدوله را امضاء کرده است، خسارتهای

گذاشتن عمدی  اقتصادی و جنگ تحميلی عراق عليه ايران، کنار

کارشناسان حقوقی و اقتصادی و بانکی از اين جريان چراکه ملی بودند و 

مشکالت و مصايب بسيار ديگری که گروگان گيری کارکنان سفارت 

 آمريکا  برای ملت و انقالب تاريخی اش با خود بهمراه آورد.

                                                           

در اينجا بايد نکته ای را خاطر نشان سازم: دمتتا مطابق رويه خاصی که در  ـ2
محافل قدرت هميشه رايج است، يعنی به اقتضای هرجا يک جور سخن 

خه ای که گفتن، دو نسخه از نقد کتاب تهيه و منتشر کرده است. يکی نس
عمومی است و هم اکنون روی پايگاه اينترنتی آنها نيز منتشر شده است و 
ديگری نسخه ای که با طول و تفصيل بيشتری برای افراد مشخص و به ويژه 
مسوالن حکومتی فرستاده است. مبنای پاسخ من همين نسخه دوم است که 

وده است نسخه اصلی است و فرض اين است که در اين نسخه هرچه الزم ب
گفته شود آمده است. برای مثال، در نسخه اينترنتی دفتر اين بخش مربوط 
به نقد مقدمه که االن مورد نقد من است حذف شده است. از آنجا که ناقد 
هميشه تالش دارد بهترين نقدش را ارائه کند تعجب آور است که چرا از ديد 

ن کالمشان با تاکيد مديران دفتر اين بخش از نقد که در همان صفحه آغازي
ويژه ای گنجانده شده است برای افکار عمومی لزومی ندارد و فقط بايد 

 12مسئوالن امر از آن با خبر شوند. رک: نسخه اينترنتی نقد که در تاريخ 
 فروردين مشاهده می شود:

 http://www.cscih.ir/index.php?action=show_news&news_id=02/ 
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سال گذشته  18المی نيز هر وقت در طول ديگر زعمای جمهوری اس

صحبتی از مسئلۀ گروگان گيری به ميان آمده از کنار آن گذشته و به رجز 

به زيرکشيدن "ی مانند تعبير آقای بهزاد نبوی که هاي خوانی و شعار دادن

يا اين حرف واقعاً خنده آور که  کند میتصريح  "جناح خاصی از قدرت

اسی يک مجموعه افتخار آفرين برای جمهوری بيانيه الجزاير از نظر سي"

ما پوزه آمريکا را در رابطه با گروگان گيری به خاک "ويا  "اسالمی است

و نظائر آن و به تعبير آقای سيد محمد خاتمی، کاری که برای  "ماليديم.

وحشتناک آمريکا در مراکز باالی تصميم گيری و "خنثی کردن توطئه 

ما موفق شديم به "يا شعار آقای رجائی که الزم بود و "اجرائی جمهوری

يا  "ياری خدا و همت هموطنان، بزرگترين مسئله تاريخی را حل کنيم.

ما با گروگان گيری به بزرگترين دست آوردهای سياسی در "اين ادعا 

تاريخ اجتماعی بشر دسترسی پيدا کرديم و موفق شديم بزرگترين 

از اين نوع ريطوريقای مبتذل ما  "قدرتهای طاغوتی را به زانو در آوريم.

چيزی که بر خالف انتظاری که آدم از -زياد شنيده ايمها  در اين سال

شود در  می عنوانی چون دفتر مطالعات تاريخ ايران در ذهنش تداعی

و لذا به شدت مانع رو شدن و روشن  -همين نقد به شدت چشم گير است

يا نويسندگان نقد  شدن اصل موضوع شده است. شايد هم قصد نويسنده

 چيزی جز همين نبوده است. 

خواهم به بررسی دقيق تر موضوع در نسبت با کتاب  می اينک اجازه

 خانم ابتکار بنشينيم: 

چون خانم ابتکار که از "الف. اين ادعای ناقد يا ناقدين محترم که 

فعالين جمع دانشجويان تسخير کننده سفارت بود، به نام مری يا همان 

شد و چون مسلط به زبان انگليسی بود اشراف کاملی بر  اخته میمريم شن

است و ای  مدعای با مزه  "المللی اين رخداد داشت.. امور داخلی و بين

ماند که بگوئيم تمام مردم انگليس و آمريکا و حتی هند و  می بدين

سنگاپور و ...از کوچک و بزرگ و ساير کسانی که در اين دنيا مسلط به 

يسی هستند، کار شناس و متخصص سياست داخلی و روابط زبان انگل

بين المللی اند. گويی از ديد نويسندگان نقد هر کسی که مسلط به زبان 

انگليسی بود، برای امور داخلی و بين المللی نياز به تحصيل و تجربه 

مسائل خارجی و داخلی ندارد و اتوماتيک با دانستن زبان انگليسی 

  62. هرچند در همان دوران کودتای خرداد کارشناس و متخصص است

چنين چيزی را از ذهنيت خام روحانيان و نيروهای چماقدار خواند  شد می

سال تجربه روزمره  22ولی شنيدن اين حرف از کسانی که حاال پس از 

رود  می سياست و مديرمسئولی چندين نشريه انتظار ديگری از آنها

 اين نوع استداللگری ها! حقيقتاً جای شگفتی دارد. حبذا به 

ب. در اين جا توضيح مختصری در باره وضعيت خانم ابتکار تا اشغال 

او اند  سفارت آمريکا  و تخصص و اشراف کاملی که نويسندگان نقد مدعی

را آشکار ها  المللی داشته است، بعضی از ناگفته بر امور داخلی و بين

 : کند می

آمريکا و گروگان گيری  نيلوفر ابتکار در زمان اشغال سفارت

ساله و دانشجوی سال دوم شيمی در دانشکاه پلی  12کارکنان سفارت 

 تکنيک )اميرکبير فعلی( بود.

نيلوفر تا سن سه سالگی در تهران بوده و سپس چون پدرش برای 

به اتفاق خانواده به  کند میادامۀ تحصيل در دورۀ دکترا به آمريکا سفر 

و مدت شش سال  کند مینسيلوانيا زندگی آمريکا رفته و در ايالت پ

شهر لوئيس تاون ايالت پنسيلوانيا  "هايلند پارک"ابتدائی را در مدرسۀ 

 پردازد. می به تحصيل

 بود . "ابتکار -يا همان مريم -مری"وی نامش در آمريکا 

پس از بازگشت به تهران در مدرسۀ بين المللی تهران که  با زبان 

ه ادامه تحصيل پرداخته و پس از گرفتن ديپلم ب شد می انگليسی تدريس 

در دانشگاه پلی تکنيک در رشتۀ شيمی تحصيل دانشگاهی خود را 

ساله و دانشجوی سال دوم  12. وی به هنگام گروگان گيری کند میشروع 

 شيمی بود.

 .شد می ناميده  "نيلوفر ابتکار"تا زمان گروگانگيری او 

 "معصومه ابتکار"ری نام وی به بعد از پيروزی انقالب و گروگان گي

 شود، تغيير پيدا کرد. می نامی که هم اکنون نيز بدان ناميده

از زندگی خويش ای  کنيد که خانم ابتکاردر هر دوره می مالحظه

متناسب با اوضاع و احوال زمان تغييرات الزم را داشته است. فکر نکنيد 

روش، تنها است در  که خانم ابتکار در اين دگرديسی هم در نام و هم در

فراوان يافت ميشود و ما يک ها  جمهوری اسالمی از اين قماش دگرديسی

عين "، که در آن آقای 2262خرداد    5را در ها  نمونۀ اين قبيل دگرديسی

تبديل شده بود و به  "حسين صادقی نيارکی"به  "اهلل صادقی نيارکی

د و مدارک تحت که مرتکب شده بود، ما آنرا با اسناای  دليل توطئه

در روزنامه انقالب  "بنام سرقت اسناد و مکتبی "گزارشی با عنوان

اسالمی فاش کرديم، چنان اين مسئله بر آقای خمينی گران آمد که يک 

خود، غير مستقيم ما را  2262خرداد  6روز بعد از انتشار آن، در سخنرانی 

 قايان مسخرهشود مکتبی آ می ... تا گفته"مورد حمله قرار داد و گفت:

اگر متعمد  کند میکنند، مکتبی يعنی اسالمی آنکه مکتبی را مسخره  می

باشد مرتد فطری است و زنش بر او حرام است، مالش بايد به ورثه اش 

توضيح کامل آن را در کتاب    "داده شود، خودش هم بايد مقتول باشد...

مطالعه  522-566و 422-292ص" 2262تقابل دو خط يا کودتای خرداد "

 .(1پيوست شماره ).بفرمائيد

 

 تاريخ روزنامه انقالب اسالمی و نسبت آن با مجاهدين خلقـ 2

در نقد دمتتا هم در مورد زندگينامه خود اينجانب، محمدجعفری، 

مربوط به تاريخ تکوين و تداوم و توقيف روزنامه های  هم در باره واقعيت

با سازمان مجاهدين خلق  انقاالب اسالمی و هم در باره رابطه روزنامه

اطالعات غلطی آمده است که اگر نگوييم با قصد تحريف عمدی صورت 

گرفته است بايد بگوييم سهوی است که به علت خسارتی که بر حافظه 

شود. در  می ملی مردم ممکن است وارد آورد در زبان دين گناه آميز تلقی

 ص اول نقد، چنين آمده است:

ناصر فعال روزنامه انقالب اسالمی بود در ...جعفری که يکی از ع "

صدر و انتصاب آقای نوبری به رياست  دوران رياست جمهوری آقای بنی

کل بانک مرکزی، جايگزين ايشان به عنوان سردبير اين روزنامه شد. بعد 

از پيوند مجاهدين خلق با جريان روزنامه انقالب اسالمی و شورش 

صدر، جعفری دستگير و  ن بنیو مخفی شد 62خرداد  22مسلحانه در 

 "برای مدتی زندانی گرديد.

دراين فراز چندين اشتباه عمداً و يا سهواً رخ داده است که در مورد 

مطلبی به اين سادگی و روشنی از مرکزی به نام مرکز تدوين تاريخ معاصر 

گذارم و برای روشن  می ايران چنين خطايی بعيد است. بنا را بر سهو

 آورم: می دگان محترم، نکات توضيحی را به شرح زيرشدن ذهن خوانن

. مجاهدين خلق هيچگاه با روزنامه انقالب اسالمی پيوندی 1-2

و برعکس عليه روزنامه و به ويژه خود من، در تمام دوره  اند هنداشت

فعاليت روزنامه، به ويژه در دوره دستگيری سعادتی که روزنامه ستونی باز 

موضع منفی و گاه  "ا سعادتی جاسوس است؟آي "کرده بود با عنوان 

 خصومت آميز داشتند.

.  اگر مجاهدين با روزنامه پيوند داشتند، حتماً اين مسئله از 1-1

ديد بازجويان و دادستان انقالب مرکز آقای الجوردی، قضات دادگاههای 
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، باز جوئی و 2262انقالب، مخفی نمی ماند و هنگامی که من در سال 

دانيد که اگر اين  می ر من يقين است و حتماً شما هم خوبمحاکمه شدم، ب

داشت، اعدام من قطعی بود. رابطه به  می يک نکته در مورد من وجود

شدت انتقادی اينجانب با مجاهدين چه در اروپا قبل از پيروزی انقالب و 

چه بعد از پيروزی انقالب، چنان روشن بود که بسياری از سردمداران 

دانستند و البته اغلب اين  می وحانی حاکم اين واقعيت راروحانی و غير ر

 توانيد هنوز هم  از آنها استفسار کنيد. می و اند هکسان هنوز زند

خرداد  22. برای مزيد اطالع شما، روزنامه انقالب اسالمی روز 1-2

و بعد از انتشار پانصد و پنجاه و هفتمين شماره خود توقيف شد. در 2262

بعد از ظهر، خبر صدای جمهوری اسالمی ايران در اين  5/1آخرين ساعت 

انقالب اسالمی، ميزان، خبرنامه جبهه ملی های  روز اعالم شد که روزنامه

 و... تا اطالع ثانوی به دستور دادستانی انقالب اسالمی مرکزتعطيل اعالم

، يعنی دو هفته 2262خرداد  22شوند. بنابر اين اين روزنامه در روز  می

، به تصويب شورای صدر بنیاجرای آخرين پرده کودتا و عزل اقای پيش از

رک: عبور از بحران از هاشمی )عالی قضائی يعنی آقای بهشتی، 

خرداد( و بفرمان آقای الجوردی، دادستان  22رفسنجانی، يادداشت 

انقالب مرکزو دستيار حزب جمهوری اسالمی و بدون هيچگونه اخطار و يا 

 رديد.اطالع قبلی، تعطيل گ

 5. اينجانب محمد جعفری مدير مسئول روزنامه، ساعت حدود 1-4

، پس از ديدار با رياست جمهوری به هنگام 2262خرداد  12صبح روز 

در شهر کرمانشاه بوسيله  صدر بنیخروج از پادگان محل اقامت آقای 

سال و اندی 5سپاه پاسداران دستگير و بازداشت شدم و پس از گذراندن 

خرداد، نه روزنامه انقالب  22زاد گشتم. بنابر اين در روز از زندان آ

روز قبل  22در کار بود و من هم که مدير مسئول آن بودم و از ای  اسالمی

ع تفصيلی تر نگاه کنيد به کتاب بردم. )برای اطال می از آن در زندان به سر

و اسناد پرونده اينجانب در دادستانی  "اوين گاهنامه پنجسال و اندی"

 انقالب و يا جرايد روز کشور( 

خرداد و به قول شما من و روزنامه انقالب   22. اگر در آن روز 1-5

 داشتيم، شما فکر می اسالمی در آن شورش مسلحانه وجود خارجی

داند که اين هم از الطاف  می کنيد من هنوز زنده بودم؟ و کسی چه می

اقی نيفتاده بود و آقای خفيه الهی بود که زمانی که هنوز به ظاهر هيچ اتف

هم هنوز رئيس جمهور قانونی کشور به زعم شما بود، من  صدر بنی

دستگير شده  62خرداد  22و يا  15دستگير شدم که اگر بعد از جريان 

 خورد.  اطالعات بيشتر  را توصيه می بودم، سرنوشتم به گونه ديگری رقم

، 418-415، ص 2262تقابل دو خط يا کودتای خرداد "کنم در کتاب  می

   (2مالحظه فرمائيد.)پيوست شماره 

 

 مرداد 23گروگانگيری و ربط آن به کودتای ـ 3

شود  می شروع 42ناقد يا ناقدين محترم در ابتدای نقد که از ص   

آمريکا در  بعد از گذشت نزديک به سه دهه از اشغال سفارت ": اند هآورد

آيد  اقدام به ميان می تهران توسط دانشجويان، هر زمان سخن از اين

المللی را  ی غربی مسئله نقض ضوابط و مقررات بينها  بالفاصله رسانه

ای  سازند. گاه اين وجه حرکت اعتراضی دانشجويان به گونه مطرح می

اندازد؛ براساس تبيين  شود که بر ساير ابعاد اين ماجرا سايه می پررنگ می

ای دانشجو نه از روی فکر  دهوسائل ارتباط جمعی اروپا و آمريکا، گويی ع

و انديشه و پايبندی به عرق ملی، بلکه صرفاً از سر ماجراجويی به چنين 

اقدامی دست زدند و هيچ واقعيتی قبل و بعد از اين رخداد حکايت از 

که  کند؛ در حالی تر نمی تر و گسترده يی به مراتب وسيعها  شکنی قانون

شی از اقشار ملت ايران در قبال اگر حساسيت دانشجويان را به عنوان بخ

سرنوشت کشور خويش در تسخير سفارت آمريکا غيرقانونی بخوانيم، 

ی واشنگتن را به عنوان يک دولت، بويژه بعد از کودتای ها  شکنی قانون

 "توانيم بناميم؟ ، چه می21مرداد  18

 در پاسخ بايد چند نکته را عرض کنم:

سی به توضيح همه جانبه اين .  اين جانب دقيقاً نظر به اينکه ک2

که در باال فهرست  -رخداد با توجه به پی آمدهای جبران ناپذير آن

دست کم در داخل کشور نپرداخته بود، دست به تحقيق  -اجمالی آن آمد

 زدم. .

مرداد را دولت وقت آمريکا با قانون شکنی خود انجام  18. کودتای 1

ون کرد. در اين باره شکی داد و حکومت ملی دکتر محمد مصدق را سرنگ

نيست. حال بر شماست که بفرمائيد آيا تعداد قليلی دانشجو که يک در 

صد دانشجويان کل کشور را در بر نمی گرفت، دولت ايران بودند که قصد 

داشتند در مقابل قانون شکنی آمريکا، دست به قانون شکنی متقابل 

ملی و مردمی را  بزنند؟ ثانياً آمريکا با قانون شکنی خود حکومتی

سرنگون کرد، دانشجويان با قانون شکنی خود کدام حکومت را سرنگون 

قانونی   بی بيانی اعتراف نمی کنيد که نتيجه عمل بی کردند؟ آيا با بيان

دانشجويان در خدمت قدرت پرستان و انحصارگران قرار گرفت و در 

لت ايران نهايت در خدمت  کودتای ديگری عليه اولين منتخب اکثريت م

قرار داده شد. ثالثاً آيا اين عمل دانشجويان به غير از خسارت عظيم و 

جبران ناپذيری که برای  ملت ايران و سودهای کالن که برای آمريکا و 

غرب در بر داشت که در تاريخ روابط بين الملل کمتر نمونه دارد، چيز 

ايران و يا به  ديگری بود؟ اگر آری، بفرمائيد فوايد بيشمار آن برای ملت

 تعبير روحانيان حاکم امت اسالمی کدامها است؟

-422. اگر به زعم شما اين عمل فقط به وسيلۀ تعدادی دانشجو )2

نفر(، انجام شد و تداوم يافت، نبايد بگوئيد چگونه ممکن بود اين  522

تعداد دانشجو بدون داشتن امکانات مالی و لجستيکی و به ويژه نيروهای 

و سازمان مسلح مجاهدين انقالب ها  پاسداران و کميته مسلح )سپاه

که در  "امنیهای  خانه"روز گروگانهای خود را در  444اسالمی( مدت 

 نقاط مختلف قرار داشت در اختيار داشته باشند؟

. از همه مهمتر چه کسی مدعی است آقای خمينی و روحانيت 4

آزادی ايران حاکم موافق مرحوم دکتر محمد مصدق و خط استقالل و 

 18بودند؟ بنا بر روايت آيت اهلل آقای مهدی حائری، در دوران مصدق و 

مرداد، او در خط  آيت اهلل بهبهانی بوده است.  آقای خمينی چنان کينه و 

عداوتی نسبت به مصدق و بسياری از مليون واقعی به دل داشت که آن 

را به عنوان  حد و اندازه نمی شناسد و تا جائی به مصدق تاخت که او

کرد.  می کسی که از او سيلی خورده، آدم کش و غير مسلم معرفی

 (.2)پيوست شماره 

. کجای کتاب گفته شده است که آمريکا به ايران خيانت نکرده 5

؟ لطفاً نويسندگان نقد توضيح بفرمايند اين دانشجويان کند میاست و يا ن

)البته تا همين  تسخير گر و روحانيت حاکم و سپس دفتر تحکيم وحدت

بردند؟ البته گاهی  می دو دهه پيش( چگونه از مصدق و حکومت وی نام

برای سوء استفاده نام برده شده است مانند آنچه االن در موضوع 

رود. اما همه کسانی که در قدرت با روحانيت  می به کارای  خوفناک هسته

ه است. دانند که خصومت نسبت به مصدق تاچه حد بود می شريکند خود

مگر اين آقای حسن آيت و روحانيت حاکم نبودند که دست به تحريف 

مرداد  18کشور در رابطه با مصدق و کودتای های  درس تاربخ دبيرستان

 "زدند؟ برای مزيد اطالع شما به فصل سوم کتاب تازه منتشر شده  2221

، رجوع کنيد که 261-281، ص "2262تقابل دو خط يا کودتای خرداد 

مشروحی را در رابطه با شکنندگان جبهه داخلی و فراهم آورندگان بحث 
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 (.4مرداد، مطرح کرده است )پيوست شماره   18زمينه داخلی کودتای 
 

 معرفی روزنامه انقالب اسالمیـ 4

ناقد يا ناقدين محترم زحمت نگاه کردن حتی به يک شماره از 

البته آنچه " ويسند:ن می وقتی اند هروزنامه انفالب اسالمی  به خود نداد

موجب شده است که آقای جعفری به عنوان سردبير روزنامه انقالب 

اسالمی نتواند موضع روشن و دقيقی در برابر تحوالت سياسی سالهای 

 "نقد( 49داشته باشد... )ص 62تا  52

توضيح اينکه من هيچگاه سر دبير روزنامه نبودم. سردبير روزنامه 

به  صدر بنیی بود. بعد از انتخاب آقای اقای سيد جمال الدين موسو

رياست جمهوری، مديريت روزنامه به اينجانب واگذار شد و رسماً از طرف 

وزارت ارشاد به عنوان مدير مسئول روزنامه حکم رسمی به من داده شد 

و در هر شماره روزنامه صفحه آخر در شناسنامه روزنامه چنين آمده 

 است:

 صدر بنی صاحب امتياز: سيد ابوالحسن

 مدير مسئول:  محمد جعفری

 سردبير : سيد جمال الدين موسوی

 

 البته اين اشتباه بزرگی نيست و چيزی را باال و پائين نميکند و از آن

که با بودجه عمومی و ای  توان به سادگی گذشت. اما برای يک موسسه می

ند ک "تاريخ ايران را مطالعه و تدوين"امکانات ملی تأسيس شده است تا 

چيز بدی است و دست کم گويای در پی حقيقت نبودن و نرفتن است. 

اين نشانگر همان عيب بزرگی است که خاص تاريخ نويسی قدرت فرموده 

شود هرچه زودتر  می است. يعنی عجله دارند زيرا از آنها از باال خواسته

 پاسخی فراهم سازند.

 

 در وزارت خارجه صدر بنیاقدامات ـ  0

در زمانی که برای حل  مسئله گروگان گيری  صدر بنی در مورد آقای

مسئوليت وزارت امور خارجه را پذيرفت، و اقدامات مختلف سياسی، 

ديپلماسی، تبليغاتی و... که برای حل اين معضل توام با حفظ حقوق کشور 

به  "گرو گان گيری و... "پيش گرفت، از آنجا که من در فصل سوم کتاب 

 در اينجا نيازی به تکرار آن نمی بينم و فکرام  گفتهسخن ها  تفصيل از آن

کنم که شما هم در ضمير باطن خود اگر نه همه بلکه کليات و اساس  می

 آن را قبول داريد.
 

 در سفارت صدر بنیبه نمايندگی از ـ  1

همانگونه که در کتاب و اسناد آن توضيح داده شده است 

شده عمل کردند و در مقام  دانشجويان در چند مورد خالف قرار گذاشته

چرائی آن گفتند که ما از تصميم شما خبردار نشده بوديم. برای گرفتن 

و  شد می بهانه خبردار نشدن از اموری که تصميم به اجراء آن گرفته 

مرا به عنوان  صدر بنیاطالع سريع از نظر يکديگر، به اين علت آقای 

و سه روز در اطاق روابط  نماينده خود انتخاب کرد و من به سفارت رفتم

ماندم و آنچه بنا بود در اين سه روز بفهمم، فهميدم و آمدم ها  عمومی آن

تصميم گيرنده نيستند ها  گفتم که اين بچه صدر بنیو به صراحت به آقای 

چرخانند تا اجازه  می کنند و احياناً می و کسانی که در پشت آنها را هدايت

فايده و وقت  بی شد و رفتن من به آنجا، اين معضل حل نخواهد اند هنداد

تلف کردن است و ديگر هم پس از اين سه روز به آنجا نرفتم. درست پس 

بود که وی مجدداً برای به سر عقل  صدر بنیاز اين گزارش من به اقای 

آوردن آنها و اين که با منافع ملی بازی نکنند يادداشتی برايشان فرستاد 

 است. که عين آن در کتاب منعکس
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 و کم کم  گيرد میآتشی در ای  پرسيدنی است که وقتی در خانه

رود تا همه چيز را بسوزاند، آيا انسان عاقل اول به سراغ خاموش  می

گذارد آتش به همه جا سرايت بکند و  می رود و يا اينکه می کردن آتش

کند و آنگاه او در پی يافتن دليل و علت بسوزاند و به خاکستر تبديل 

 چرائی آتش گرفتن و محکوم کردن اين و آن راه بيفتد؟

که اول انسان آتش را خاموش  کند میاز ديد من عقل سليم حکم 

کند و سپس به جستجوی دليل و چرائی آتش گرفتن بپردازد و اين عملی 

بحران گروگان  و دوستانش به هنگام به وجود آمدن صدر بنیبود که آقای 

گيری بدان دست زدند. اما مخالفين و بنيادگراها و همه  کسانی که قصد 

استقرار ديکتاتوری و قبضه کردن قدرت را  در سر داشتند، روش دوم را 

برگزيدند و آنچه نبايستی بشود، شد و متاسفانه هنوز هم در خواب غفلت 

 .اند هآرميد

و يا حتی چند ماهی بعد از طبعاً امروز نيز معتقدم اگر چند هفته 

اشغال سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان سفارت، که چندين نوبت راه 

حلهائ متضمن حقوق کشور پيدا شد، گذاشته بودند که بحران حل شود، 

اين عمل نکات مثبتی برای ايران در پی داشت ولی افسوس و صد 

مد و درست به افسوس که نگذاشتند و بر سر کشور آنچه نبايستی بيايد آ

رود که  می اين علت است که انسان عاقل و وطن دوست به اين فکر فرو

اوالً چه دستهای داخلی و خارجی در کار بود که اين بحران به موقع حل 

که ببار آورد فقط ای  نشود و ثانياً اين عمل با شکلی که پيدا کرد و نتيجه

های  همين دغدغه دست پخت تعدادی دانشجو بود؟ و من اتقاقاً از روی

ديگر دست به های  و چرائیها  عقلی و برای يافتن پاسخ به اين چرائی

 تحقيق بردم.

بر خالف نوشته ناقد يا ناقدين محترم، هيچگاه و  در هيچ زمانی 

دانشجويان پيرو خط امام را دربست تأييد نکرد بلکه  صدر بنیآقای 

ثبتی تبديل کند. کوشش کرد که نکات منفی گروگانگيری را به نکات م

که  صدر بنینويسندگان نقد بدون توجه به رويکرد حق مدارانه و اصولی 

برای نمونه، "کنند:  می مبتنی بر آموزه صلح قرآنی است اين گونه قضاوت

جمهوری نيز در مصاحبه با لوموند از اين  صدر در کسوت رياست آقای بنی

نمايد:  ام آنان تجليل میکند و به تعبيری از اقد جوانان به بزرگی ياد می

حل  صدر همچنين خاطرنشان کرد که او سعی خواهد کرد راه بنی»

را در اختيار دارند  ها  آميزی را به دانشجويان مبارزی که گروگان مصالحه

پرستان جوان که صداقت و  ما هرگز عليه اين ميهن»بقبوالند، او گفت: 

ال خشونت متوسل شان ترديد ناپذير است به اعم احساسات انقالبی

نظر، من برای متقاعد کردن آنها به قبول  نخواهيم شد. در صورت اختالف

)بيست و پنج سال در ايران چه « نظرم به سفارت آمريکا خواهم رفت.

گذشت، داود علی بابايی، انتشارات اميد فردا، جلد دوم، چاپ اول، سال 

 "نقد( 52( )ص28، ص82

 12مال تاريخ  صدر بنیصاحبه آقای بنا به گزارش منبع فوق، اين م  

قاعدتاً بايستی  صدر بنیروزنامه اطالعات است که آقای 2258بهمن 

روز بعد از تنفيذ حکم رياست  2-6يعنی -اقل دو روز قبل از آن حد

، انجام داده باشد. "لوموند "با روزنامه  -جمهوريش بوسيله آقای خمينی

ه در آن شرايط بحرانی رئيس به نظر شما اين عاقالنه و مدبرانه است ک

جمهور که تازه انتخاب شده، در رابطه با بحران ايجاد شده بيايد و در 

بگويد ما با قدرت تمام در مقابل اين دانشجويان ها  مقابل دوربين خارجی

و هم اينها  اند هخواهيم ايستاد و اينان قانون شکنی کرده و چه و چه کرد
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که يک پول کند يا اينکه خير، او به و هم آقای خمينی و روحانيت را س

عنوان رئيس جمهور تازه عاقالنه است در اين شرايط با لحنی صلح آميز 

کارش را شروع کند، به اين ترتيب که کرد و گفت ما با اينان به اعمال 

خشونت متوسل نخواهيم شد و اين جوانان ميهن پرست و انقالبی 

ت آميزی پيدا کنيم. اگر کنيم که راه حل مسالم می هسنتند و کوشش

 کرديد؟  می شما بجای ايشان بوديد کدام روش را اتخاذ

(، در مصاحبه 2258بهمن  12درست سه روز بعد ) صدر بنیاما آقای 

...من از ابتداء با گروگان گرفتن مخالف بودم که "باخبرگزاری پارس گفت: 

رفتن در سر مقاله روزنامه ی خودم هم اين مطلب را منتشر کردم؛ و 

دانشجويان به سفارت، يک امری است و گروگان گرفتن امر ديگری است. 

 (.81)همان سند ص "تا معنی دارد 1اين دو يک چيز نيست؛ 

 

 و سقوط دولت موقت صدر بنیـ  3

روزگار است که کسانی که موجبات سقوط های  اين هم از شگفتی

که هنوز است دولت موقت و مهندس بازرگان را فراهم کردند، و هنوز هم 

به دوستان و همکاران او اجازه برگزاری حتی يک مجلس سالگرد ساده را 

. آيا ناقد يا ناقدين اند ههم نمی دهند حال به طرفداری ايشان برخاست

محترم اطالع ندارند و نمی دانند که آقايان مهندس بازرگان، دکتر سحابی 

با جبهه ملی، از  "استقالل"ودکتر شيبانی به دليل اختالف بر سر مقوله 

به بعد عضو جبهه ملی نبودند و در موقع اوج گيری انقالب هم  2242

حاضر نشدند با آقايان دکتر سنجابی و شاپور بختيار و شهيد داريوش 

فروهر که جبهه را احياء کردند همگام شوند و بيانيه اعالم موجوديت 

نمونه، آقای برای "نويسند:  می امضاء کنند که حالها  جبهه را با آن

صدر عضو جبهه ملی سوم بود و به عضويت شورای انقالب درآمد.  بنی

آقايان مهندس بازرگان، دکتر سحابی و دکتر شيبانی هکذا؛ بنابراين 

وجه با  گرا از امام به هيچ ای صنف تالش آقای جعفری برای ارائه چهره

اين بعيد است که از  "(51نقد ص )ی تاريخی تطبيق ندارد.ها واقعيت

روشن تاريخی اطالع نداشته باشند. اگر واقعا چنين دفتری از های  داده

اين واقعيات خبر ندارد راهی نيست جز اين که سفارش اکيد کنم به 

جرايد آن دوران مراجعه کنند و يا از  افراد  مطلعی از آن دوران که در 

ينه نمی قيد حيات هستند،استفسار نمايند و اگر احياناً کسی را در ابن زم

 شناسند، اطالع دهند تا افرادی برای گفت و گو معرفی کنم. 

اگر جبهه ملی در برابر نص قرآن موضع ": اند هنويسندگاه نقد آورد

ماند همچنان برای  گرفت و به مصالح ملی و اعتقادات مردم پايبند می نمی

گرفت؛ بنابراين در مقطع قبل از  پذيرش مسئوليت مورد رجوع قرار می

که هنوز جبهه ملی عليه قانون اسالمی قصاص موضعی نگرفته  58ن آبا

بود هيچ محدوديتی برای به کارگيری اعضای آن وجود نداشت، اما در اين 

صدر عليه دولت موقت قابل  ی شداد و غالظ آقای بنیها  گيری ايام موضع

 "نقد( 51تأمل است.)ص 

 د ديگریادعای بدون مدرک و سند جز بدرد فحش دادن به چه در

نسبت به دولت موقت و  صدر بنیخورد؟ وقتی از موضع غالظ و شداد  می

کنيد، بهتر نبوده و نيست که زحمت تحقيق  می مهندس بازرگان صحبت

به خود بدهيد و حد اقل چند تائی از آن مواضع غالظ و شداد را هم برای 

 خوانندگان خود ذکر کنيد؟

گوييد که:  می يا از باب جدل آيا شما واقعاً به اين حرف معتقديد -2

 ها  گيری ترين موضع صدر خصمانه اعتقاد اعضای دولت موقت آقای بنی به"

گونه که اشاره شد، به زعم  را عليه آقای بازرگان داشته است زيرا همان

ريزی برای آينده را با موفقيت دولت موقت ناممکن  خويش برنامه

  و شورای انقالب و رئيسعض -فر  اکبر معين پنداشت. مهندس علی می

در خود »گويد:  در اين زمينه می -سازمان برنامه و بودجه دولت موقت

صدر به عنوان يک عامل ضد دولت در همه جا  شورای انقالب آقای بنی

پرداخت احساسات جوانان  کرد، در هرکجا که به سخنرانی می فعاليت می

دولت تثبيت نشده  نمود و لذا را نسبت به دولت موقت بيشتر تحريک می

   "کرد. را تضعيف می

و هم ها  من به عنوان يک عالقه مند به تاريخ  انقالب هم از نهضتی

از شما کمال تشکر را دارم که برای اثبات مواضع خصمانه روزنامه انقالب 

نسبت به دولت موقت و مرحوم بازرگان چند  صدر بنیاسالمی و آقای 

ا هم اينجانب و هم ملت ايران از کم و نمونه عينی و مشخص عنوان کنيد ت

مطلع بشوند و مسائل به اين مهمی گنگ و مبهم باقی نماند. ها  کيف آن

دانيد که موضع  می دارند، می شايد شما و ديگرانی که چنين نظراتی ابراز

خصمانه و يا غير خصمانه اعتقاد و مسائل قلبی مخفی نيست بلکه 

 را بيان کنيد.ها  رده آنعينی عملی دارد. لطف کهای  نمونه

دسته و  5 "انقالب در دو حرکت"مهندس بازرگان خود در کتاب 

 معرفی کرده است: اند هگروه را که چوب الی چرخش گذاشت
 

 صدا و سيمای جمهوری اسالمیـ 

 روحانی مؤثرهای  بعضی از محفلـ 

 حزبی مؤثرهای  بعضی از محفلـ  

 آقای خمينی           ـ 

 طی و مجاهدين     چپهای افراـ 
      

،آن را 26-12، صص"کتاب گروگان گيری و..."و من درفصل اول 
 توضيح داده ام. يقيناً آقای مهندس بازرگان خود بهتر از ديگران

. او آدمی نبود که اند هدانسته که چه کسانی چوب الی چرخش گذاشت می
اشد. داشته بای  در اين چند سال آخر عمر از کسی هم ترس و واهمه

 چاپ شده است.  2262کتاب ايشان هم در سال 
 صدر بنینقد مربوط به دولت موقت و آقای  62و 59و 58صفحات  

، خود در صدر بنیاست که من نيازی به توضيح آن نمی بينم زيرا آقای 
کنم و آن  می . تنها به يک نکته اکتفااند هآثارشان مشروح بدانها پرداخت
و دوستان و همکارانش  صدر بنیت آقای اينکه در اين سخن شکی نيس

مخالف برپاسازی ارگانها و نهادهای به اصطالح انقالبی بودند و برای اين 
بزرگ ديده بودند که های  حرفشان دليل داشتند زيرا در تاريخ انقالب

استبداد های  دهند و به ستون پايه می چگونه اين بنيادها تغيير ماهيت
يران پس از تجربه است و همه به عيان شوند و امروز ملت ا می بدل

کنيم که حافظ و نگهدارنده استبداد واليت فقيه، همين  می مشاهده
ارگانهای جديدالتأسيس انقالب هستند. ارتش و يا دادگستری عمومی 

های  حافظ واليت مطلقه نيستند بلکه اين کارکرد سپاه و بسيچ و دادگاه
سداران که به منظور پاسداری از انقالب و...می باشد تا حدی که سپاه پا

آرمانهای انقالب پا گرفته بود، امروزه خود برای انقالبيون آرمانخواه اولی 
زندان و بازداشتگاه مخصوص ساخته است. حال آيا هر عاقلی تصديق 

، شايد شد می که اگر آن روز به اين پند منتخب ملت ايران توجه  کند مین
يرانگری و استبداد نمی کشيد. افسوس انقالبی به اين عظمت کارش به و

که در آن دوران اين نگرانی و دغدغه خاطر را نه تنها روحانيت قدرتمدار 
درک نمی کرد بلکه کسانی چون آقای دکتر ابراهيم يزدی که علی 

مردم باشند هم درک های  بايستی در پی نهضت برای آزادی می القاعده
استبداد های  ستون پايه نمی کردند و بلکه خود تشکيل دهنده اين

 شدند.  
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يکی از مهمترين فرازهای کتاب تسخير از خانم ابتکار که ناقد ويا 
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گروگان گيری "ناقدين محترم به منظور خدشه دار کردن محتوای کتاب 

شود:  می ، در زير آوردهاند هبدانها استناد جست   "و جانشينان انقالب

عواملی که موجب شد دانشجويان در سفارت حضور طوالنی  يکی از"

مدت پيدا کنند توفيق آنان در دستيابی به برخی اسناد بود که بعد از 

خراب شدن دستگاه خردکن، مأمورين سيا موفق به نابودی آنها نشده 

توانند برخی اوراق  بودند. همچنين دانشجويان به سرعت دريافتند که می

نويسد:  به هم بچسبانند. خانم ابتکار در اين زمينه میرشته رشته شده را 

سپس در انتهای کريدور، در فوالدی قفل شده ديگری پيدا کردند. آنها 

يافتند در پشت  باالخره به قلب ساختمان مرکزی رسيده و به زودی درمی

آن در، ستاد جاسوسی سازمان سيا قرار دارد. جايی که هنوز چند نفر در 

ه و به سرعت سرگرم نابودی هزاران سند بودند. اسنادی آنجا پنهان شد

کرد. با وجود اين که  را در امور ايران برمال می ها  که دخالت آمريکايی

مأموران امنيتی در آن اتاق تا ساعت دو بعدازظهر مقاومت کرده و حجم 

زيادی از اسناد را از ميان بردند، وقتی باالخره دانشجويان موفق به ورود 

ی دست نخورده به آنها اطمينان خاطر داد. ها  و گاوصندوق ها  فايلشدند 

ملت ايران هنوز به هزاران پرونده دست نخورده دسترسی داشت و به 

همان، «)مدرک جرم هستند. ها  زودی مشخص شد بسياری از اين پرونده

(...اسناد به دست آمده موجب شد تا دانشجويان در مقام استفاده 89ص

سفارت برای گويا سازی آنها برآيند زيرا اين اسناد توسط  از کارمندان

کسانی تهيه شده بود که اکنون عمدتاً در اختيار دانشجويان قرار داشتند: 

تا پايان هفته، سيستم بايگانی نسبتاً منظمی ايجاد کرده بوديم که حاوی »

 را با ها  نامه و شرح وظايف هر يک از گروگانها بود. اين پرونده زندگی

ی غيررسمی با ها  و مصاحبه ها  خانه يا صحبت اطالعاتی که از سفارت

کرديم. در حالی که برخی از  آورديم، روزآمد می به دست می ها  گروگان

آنها از دادن اطالعات درباره سمت خود در سفارت اکراه داشتند، برخی 

همان، «)کردند. ديگر مشتاقانه همکاری و مسايل را برای ما روشن می

222) 

در فراز فوق يکی از علل طوالنی شدن گروگان گيری و ماندن 

دانشجويان در سفارت و حل نشدن اين معضل  به زعم دانشجويان 

دسترسی پيدا کردن به مدارک جرم عنوان شده است. در اين باره اما 

 گفتنی است:

. در اينجا مشخص نشده است که اسناد جرمی که دانشجويان به 2

، آيا اسناد جرم آمريکائيان است و يا اسناد اند هکرد آن دسترسی پيدا

جرم ايرانيان. اگر اسناد جرم ذکر شده، اسناد جرم آمريکائيان بوده است، 

در اين صورت از ابتداء تا انتهای گروگان گيری در جائی مشاهده نشد که 

اين اسناد جرم به دادگاهی ارائه و عليه آمريکائيان اقامه دعوا  شده باشد. 

بايستی اسناد جرم ذکر شده، اسناد جرم خود ايرانيان  می پس الجرم

باشد. اما در باره اينکه اين اسناد جرم چگونه عليه خود ايرانيان بکار برده 

، سخنی به ميان نيامده است. البته چون در حکومت جمهوری اند هشد

 اسالمی همه چيز، به خصوص اگر پای مصالح واقعی مردم و ميهن در ميان

در دادگاههای ها  باشد، در وهله اول سری است، پس بايستی از آن

های  دربسته انقالب استفاده شده و بسياری کسان را هم در طول سال

 پس از انقالب به وسيله همين اسناد از موقعيت انداخته باشند.

در اين رابطه يک مطلب مهم ديگر هم وجود دارد که چون در کتاب 

اين فرصت بيان کنم چزاکه به نظرم چه بسا در  نيامده است مايلم در

کشف ابعاد تازه تری از موضوع گروگانگيری کمک کند. از ديد من، اگر 

آقای سعيد حجاريان که ارتشيان را در رابطه با اسناد سفارت مورد 

داده است، لب بگشايد، شايد بعضی از مسائل روشن تر  می بازجوئی قرار

و گويی با عمادالدين باقی در پاسخ به اين شود. آقای حجاريان در گفت 

 پاسخ "پس شما هيچ وقت در کار بازجوئی نبوديد؟"سئوال که 

نظاميانی های  ...بعد از اشغال النه جاسوسی هم مسئوليت پرونده"دهد می

که با سرويسهای اطالعاتی آمريکا مرتبط بودند يا با بخش سفارت آمريکا 

درون نيروهای مسلح با سازمان سيا  همکاری داشتند، يا عناصری که از

)گفت و گو با سعيد حجاريان برای تاريخ ،  "مرتبط بودند بر عهده من بود.

 ( 52، ص2229از عمادالدين باقی، چاپ سوم

و يا در رابطه با اين پرسش که وی چه نقشی در جريان اشغال 

در اين مورد کسی تشکيک و " دهد: می او جواب اند هسفارت داشت

ی نکرده! کسی روی اينها ابهام ندارد. آن مواردی را که مکشوف ابهام

 "، بپرسيد!اند هشده )!( و روی آن ان قلت گذاشت

باالخره اشغال سفارت هم کم کم دارد برای نسل جديد "باقی: 

 "شود. می تبديل به يک مسئله

حاال اگر اين موضوع وقتی عَلَم شد و در "سعيد حجاريان: 

 ليه ما در اين مورد چيزی نوشتند، آن وقت جوابراست عهای  روزنامه

 (56همان، ص ) "دهيم. می

شود که آقای حجاريان در جريان اشغال  می از فراز فوق معلوم

سفارت و پرونده نظاميان نقش مهمی داشته است. بر ايشان است که حد 

اقل نقش خود را در اين رابطه برای ملت ايران که صاحب اصلی حق مطلع 

 ن هستند، توضيح دهند.شدن ازآ

. هم از نويسندگان محترم نقد و هم از عامالن و گروگان گيرهای 1

توانستيد هر نوع  می پرسم، اسناد که در اختيار شما بود و می اصلی

ها  خواستيد از آن بکنيد پس چرا مانع آزادی گروگان می کهای  استفاده

ی خانمان سوز بر سر شديد و آنها را در اختيار نگه داشتيد و اين همه بال

ملت ايران آورديد؟ الجرم طوالنی شدن گروگان گيری و در اختيار 

بايستی داليل ديگری داشته باشد. شما بايد آن داليل را ها  داشتن آن

 "گروگان گيری و..."در کتاب ام  بيان کنيد. البته من تا جائی که توانسته

ساکت ها  ا از بيان آنداليل به زعم خودم واقعی را که تا به امروز شم

 هستيد توضيح داده ام.

. در دنباله همان فراز ذکر شده از خانم ابتکار، آگاهانه و يا نا 2

اسناد به "شود که  می آگاهانه، جان کالم گفته شده است وقتی تصريح

دست آمده موجب شد تا دانشجويان در مقام استفاده از کارمندان 

د زيرا اين اسناد توسط کسانی تهيه سفارت برای گويا سازی آنها برآين

نقد(،  55شده بود که اکنون عمدتاً در اختيار دانشجويان قرار داشتند.)ص

 اين يعنی اينکه: 

آمريکائی در اختيار و در حقيقت زندانی آنان های  چون گروگان

 ، با مطرح ساختن اينکه شما آمريکائيان در کشور ما جاسوسیاند هبود

هستيد و ما شما را به جرم جاسوسی محاکمه و  و جاسوسايد  کرده می

واز  اند هکنيم، ترس و وحشت به جان آنان انداخت می زندانی ويا اعدام

همان روشهائی که در زندانهای جمهوری اسالمی برای به خدمت گرفتن 

اوين، جامعه شناسی   و من در جلد دوم کتاب اند هبرد می زندانيان بکار

ارعاب زندانی را يک به يک را بر شمرده های  شيوهزندانی و زندانبان اين 

و  اند هبرد می ام. در مورد گروگانها نيز اين روشهای غير انسانی را به کار

را به خدمت خود در آوردند و ها  کوشيدند گروگان می بدين طريق در واقع

شود که چرا نمی گذاشتند که گروه تحقيق و يا گروههای  می امروز روشن

 و يا بهتر بگويم زندانيان را مالقات کنند.ها  مۀ گرو گانديگر با ه

معموالً در بين کارکنان سفارتخانه ها، مأموران اطالعاتی نيز هستند 

و بنا به اطالعاتی که توسط آقای قطب زاده و ديگران منتشر گرديد، در 

 وجود داشت. همه "سيا"، نفر مأمور 2-6گروگان امريکائی 51بين 

که در  اند هموران اطالعاتی آموزش ديده و امتحان داده شددانيم که مأ می
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شود تفرقه بيندازند ودست افراد  می ، چگونهآيد میهر موقعيتی که پيش 

سرشناس، وطن دوست، آزاديخواه و مستقل و دموکرات منش را بدست 

از دخالت در امور کشور کوتاه کنند. اگر غير از اين بود، جای اين ها  خودی

و از جمله آقای تامس آهرن  "سيا"ی است که چگونه مأموران سئوال باق

 ، اسناد را برای شما گويا کنند؟اند هجاسوس حاضر شد

خانم ابتکار در زمينه اسناد موجود در سفارت خود معترف است که 

گرفت اسناد را به  ای که در سفارت مورد استفاده قرار می برنامه»

و « فقط برای رؤيت»، «سری»، «محرمانه» ، «دسترسی رسمی محدود»

کرد. در چند ساعت نخست اشغال  بندی می تقسيم« فوق سری»

توانسته بودند بيشتر اسناد فوق سری و برخی از اسناد  ها  آمريکايی

نقد(، بنابر اين اسناد باقی مانده، اسناد درجه  55سری را نابود کنند.)ص

در مورد ايرانيانی دوم بوده که بدست گروگان گيرها افتاده است و آنچه 

، به عنوان افشاگری انتشار پيدا اند هداشتای  که با سفارت کم و زياد رابطه

کرد، غالباً بيوگرافی افراد، بعضی نظرات مأموران نسبت به فرد و يا افراد و 

يا احزاب و دستجات و يا استنباط مأموران از گفتگوهای خويش با افراد را 

ين است که مگر در يک نظام عادالنه گرفته است. سئوال ا می در بر

دادگستری کسی با اينگونه اسناد و استنباطات مأموران اطالعاتی 

 شود، آن هم بدون مراجعه به دادگاه صالحه؟  می جاسوس

اگر بتوان با اينگونه اسناد کسی را جاسوس اعالم کرد، بايد گفت که 

بخشی از  در کشور جاسوس هستند زيراها  غالب کارکنان سفارت خانه

های  و احزاب، گروهها  شناسائی افراد سرشناس، گروهها  اعمال سفارتخانه

 فشار، سياسيون موافق و مخالف،روحيات و روش ومنش آنها و...است.

دانيد که در کشورهای غربی و آمريکا، باالترين گناه نزد  می حتماً

مگر ملت و دولت آنها، فاش کردن اطالعات سری و فوق سری آنان است، 

اينکه زمان انتشار آنها فرا رسيده باشد که در اين حالت هم دولت خود از 

. مأموران اطالعاتی که اسناد جدی کشورشان کند میکانال رسمی منتشر 

را از ها  را در هر شرايطی افشا بکنند، اگر به کشور خويش برگردند، آن

اتی که اندازند. به اين علت است که مأموران اطالع می حيّز انتفاع

کنند ، ديگر به کشور خويش بر نمی  می اطالعات کشور خود را افشاء

گردند. بر اين اساس، اگر اسناد فاش شده و گويا شده بوسيله مأموران 

 برای گروگان گيرهای خود، اسناد حساس و اساسی برای آمريکا "سيا"

و بود، وقتی آنها به آمريکا باز گشتند، مورد استقبال رئيس جمهور  می

 ند و همه نوع امکانات برايشان فراهم نمی کردند.      شد نمیملتشان واقع 

دانستند که از طريق اين اسناد و آب نبات  می نيکها  آمريکايی

چوبی و قاقالی دادن به دانشجويان که مانع آزادی به موقع آنان شدند، 

 چه منافع عظيمی برای کشور خود به ارمغان آوردند.

باال گفته شد، آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب  موافق آنچه در

آن را منتشر کرده است اعتراف  2282که در سال  "پيروزی و انقالب"

که اوالً با همآهنگی دادستان انقالب و دانشجويان آقای امير  کند می

انتظام به ايران فرا خوانده شد و ثانياً اسناد منتشره نشان دهنده 

شايد يکی "نويسد:  می 299ست. وی در ص جاسوسی امر انتظام نبوده ا

از پر سرو صداترين افشاگريهای دانشجويان، انتشار اسناد مربوط به 

جاسوسی عباس امير انتظام بود که بر مبنای آن دانشجويان او را به 

، متهم کردند و  CIAجاسوسی برای سازمان سيا، سازمان امنيت آمريکا

سفير ايران در استکهلم بود و در  با همآهنگی دادستان انقالب وی را که

به ايران فراخوانده شده بود دستگير و رهسپار  2258آذر  19تاريخ 

زندان کردند...در اين مورد بخصوص نظر برخی از ما اين بود که اسناد 

فاش شده تا آن زمان، نشان دهنده جاسوسی امير انتظام نبود و در اين 

 ان را جاسوس نمی دانست، تأييدزمينه حرفهای آقای بازرگان را که ايش

گويند،  می کرديم. البته نمی خواستيم بگوئيم که دانشجويان دروغ می

، نشان دهنده جاسوسی اند هبلکه معتقد بوديم اسنادی که آنها ا فشا کرد

زند که در آن زمان  می سال کسی 12اين حرف را امروزبعد از   "نيست.

قننه را در اختيار داشت و بر کرسی صدارت مجلس نشسته و کل قوه م

عضو مؤسس در شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی بود که آقای 

بهشتی دبيرکل حزب همزمان رياست  قوه قضائيه را در اختيار خود 

داشت و همان قوه به استناد همين اسناد به عنوان جاسوس آقای امير 

 انتظام را به حبس ابد غير قابل تغيير محکوم کرد. 
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خواهند چنان وانمود کنند که دليل  می ناقد ويا ناقدين محترم

با عمل دانشجويان به علت پيدا شدن چند سند از  صدر بنیمخالفت آقای 

ايشان در سفارت آمريکا و ترس از افشا شدن آن به وسيله دانشجويان 

م و تمام کسانی بوده است. برای روشن شدن ذهن ناقد ويا ناقدين محتر

در زير مايلم به کم و کيف اسناد سفارت  اند هکه نقد دمتتا را مطالعه کرد

بپردازم. اما ابتدا به مطالب کتاب خانم ابتکار که  صدر بنیدر باره آقای 

در "نويسد:  می مورد توجه نويسندگان هم است بايد ارجاع دهم. وی

که داليل تالش آقای آنها به اسنادی دست يافتند  2259فروردين ماه 

صدر برای خارج ساختن دانشجويان از سفارت و تحويل اسناد به  بنی

در اوايل فروردين فرايند بازسازی اسناد »ساخت:  دولت را مشخص می

 SDبيشتری را بر مال ساخت. نخستين سند، گزارش مالقات رادزفورد با

LURE   صدر  بنیآگوست در خانه وی بود. در اين مالقات  19در تاريخ

نفره انقالب را به دليل ناکارآمدی  25ی خود، شورای ها  ضمن ابراز نگرانی

يی را با امام ابراز داشته بود. ها  مورد انتقاد قرار داده و همچنين مخالفت

سند دوم شرح مالقات رادزفورد با تامس آهرن بود. چهارمين سند شرح 

ارزيابی رادزفورد/ رفت. سند پنجم،  صدر بشمار می مالقات وی با بنی

ای از نقاط ضعف و قوت وی  يش با او و خالصهها  کاسين درباره مالقات

طلب و سياستمداری زيرک است، ظاهراً با احتياط و با  ه او که جا»بود: 

توجه به روزی که )امام( خمينی از صحنه خارج شود نقش خود را بازی 

د در آينده در صورتی که توان گری کهنه کار است می کند... او که توطئه می

شود يا برای وی منافعی وجود دارد،  حس کند انقالب از اهدافش دور می

داند که بايد با اطرافيان خود رفتار  عليه انقالب توطئه کند... می

 ها  ای داشته باشد... اين ترديد احتماالً باعث خواهد شد همه پل محتاطانه

 SD LURDوعه کامل اسناد وقتی مجم«... را پشت سر خود خراب نکند

تکميل شد، آنها را به تامس آهرن نشان داديم تا درباره آن نظر دهد. 

دولت آمريکا به ويژه سازمان سيا،   یها  آهرن تائيد کرد که يکی از برنامه

نفوذ در جنبش انقالبی بود. وقتی امام خمينی در  تماس با شخصيتهای ذی

ن بازنشسته سازمان سيا دستور پاريس حضور داشتند، به يکی از افسرا

صدر  ديدار کند. وی خود را نمايندۀ يک  داده شد به فرانسه برود و با بنی

ها  انداز شرکت آمريکايی معرفی و ابراز تمايل کرده بود تا با او درباره چشم

صدر نيز موافقت کرده بود.  ی روابط اقتصادی با غرب صحبت کند. بنی

تمايل « ستاد سازمان سيا»ه ايران آمد صدر ب آهرن افزود وقتی بنی

داشت موضوع را دنبال کند و مسئوليت اين پروژه به من سپرده شد. 

صدر بود، ولی برای رسيدن به اين هدف  هدف نهايی ما استخدام بنی

، وی مستقيماً از قضيه  شد. در مرحله نخست مراحل مختلفی بايد طی می

مالی که دربارۀ مسايل سياسی نيز  آگاه نبود. او تنها به عنوان يک مشاور

تر و  کرد. در مراحل بعد درباره مسائل مهم يی دارد، خدمت میها  توصيه

شد. آهرن به  يی به او میها  تر مورد مشورت قرار گرفته و توصيه حساس

دالر در ماه به  2222صدر موافقت کرده در ازای دستمزد  ما گفت که بنی
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)تسخير، « چ وقت پولی دريافت نکرد.عنوان مشاور خدمت کند. ولی هي

   (251-4صص

 و امّا چند توضيح در ابن باره:

. تامس آهرن کيست؟ بنا به گفتۀ گروگان گيرها وی مقام اطالعاتی 2

 است. "سيا"ورئيس ايستگاه سيا در تهران، جاسوس سازمان 

. بعد از کودتا عليه رياست جمهوری منتخب ملت ايران در خرداد 1

اسناد النه جاسوسی "تحت نام ای  جويان پيرو خط امام، جزوه، دانش2262

منتشر کردند. در اين جزوه  صدر بنیبعنوان سند عليه آقای  "(9شماره )

. در اند هآوردصدر بنیسند در رابطه با آقای  21دانشجويان به حساب خود 

 :اند همقدمه جزوه ذکر کرد

 2258ديماه اسناد اول تا هفتم اين مجموعه در حدود  -الف "

بدست آمد، يعنی قبل ازانتخابات رياست جمهوری. در آن زمان اين 

اسناد شماره  2262مسئله مسکوت ماند تا اينکه در اوايل ارديبهشت ماه 

از ميان اسناد رشته شده بدست آمد و البته با توجه به شواهد  22و22و9و8

ه وجود موجود در همين اسناد، اسناد ديگری نيز بايد در همين رابط

را بدست نياورديم. با بدست آمدن اين اسناد ها  داشته باشد، که هنوز آن

، الزم بود که امام امت در صدر بنیو با توجه به عملکردها و سخنان آقای 

جريان امر قرار بگيرند. اين اسناد به اطالع ايشان رسيد و ايشان فرمودند 

امام عمل شد. بعد از  که اسناد فعالً محفوظ بماند و همچنان مطابق امر

در مجلس مطرح شد،  صدر بنیاينکه مسئله عدم کفايت سياسی آقای 

طی تماسی که با امام امت گرفته شد ديگر از جانب ايشان اصراری برای 

حفظ اسناد در ميان نبود و اسناد برای طرح در مجلس در اختيار آقای 

وقت، اسناد  موسوی خوئينيها قرار گرفت. ليکن متأسفانه به علت کمی

مورد بحث آنچنانکه بايد و شايد مطرح نشد. لذا همانطور که در مجلس 

 قرارها  قول داده شده، ما اين اسناد را برای امت قهرمان در اختيار روزنامه

دهيم و در آينده طی جزوه مستقلی جداگانه آنرا به  انتشار خواهيم  می

 جزوه( 2و2ص) "رساند،...

، سئوال و پرسش اند هدر جزوه آورد 21ند . سندی که به عنوان س2

 "سيا"از تامس آهرن، رئيس ايستگاه سيا در تهران، جاسوس سازمان 

است که در زمان پرسش و پاسخ، گروگان و زندانی گروگان گيرها، به 

 عنوان جاسوس بوده است. توضيح بيشتر کمی بعد خواهد آمد.

مثل اين که کسی  دانشجويان جز چند حرف معمولی 22تا 2. سندهای 4

با ديدن کسی چيزی به ذهنش برسد هيچ چيز ديگری برای گفتن در بر 

 توانند بدانها مراجعه کنند. می ندارد. کسانی که مايل باشند

،است. در نکته هشتم 2258شهريور  8،  8تاريخ سند شماره  -5

او همچنين خاطر نشان کرد که دارد روزنامه  -8"اين سند آمده است: 

که روزانه صد هزار نسخه  کند میدهد. او ادعا  می اسالمی را انتشار انقالب

 "به چاپ ميرساند.

 28که تاريخ آن  22، در سند شماره صدر بنیدر مورد روزنامه آقای 

(: تجربه ساليان دراز بر اين نکته 2) "شهريور است، چنين آمده است: 

لند و اغلب غير به خودخواهی متماي ها  تأکيد دارد که ناشرين روزنامه

قابل اعتماد هستند. تصميم او که يک روزنامه راه بياندازد شايد حاکی از 

ا تنها به آينده سياسی خودش عالقه مند است و قصد  -اين باشد که ل

 (جزوه 44ص) "ندارد با ما در خطهايی که ما در نظر داريم همکاری کند.

، در مورد است 2258شهريور  28که تاريخ آن  22در سند شماره 

(: اگر چه او احتماالً در حال حاضر هيچ مشکل 1) "آمده:  صدر بنیآقای 

مالی ندارد، اما بايد در نظر داشته باشد که ممکن است با يک تذکر کوتاه 

تواند از کمک مالی ما استفاده  می به خارج تبعيد شود و در آن زمان

 جزوه( 42)ص"نمايد.

تماس  صدر بنیسيا با آقای که مأمور  58شهريور  26در تاريخ 

در داخل روز به روز بر  صدر بنی، يعنی در زمانی که آقای گيرد می

دانست که ايشان به خارج  می شود او از کجا می محبوبيت اش افزوده

شود و يا   می شود؟ و چرا نگفت که مثالً عليه آقای خمينی عمل می تبعيد

پيش »شوند و اين  می ديگر زعمای جمهوری اسالمی به خارج تبعيد

تحقق خواهد يافت؟ اما اين سند، يک  صدر بنیفقط برای آقای   «بينی

سند افتخار است. زيرا مجموع نکات مثبت و منفی که مأمور سيا در باره 

بر شمرده است، گويای استواری او بر اصول استقالل و  صدر بنیآقای 

امس آهرن، سر آزادی هستند.  اما از همه طرفه تر اين که  گفتگو با ت

 آورده شده است 22جاسوس امريکائی در تهران، به دنبال سند شماره 

از آغاز تا پايان تکذيب قولی است  22توجه به اين که خود سند شماره  بی

پرسش از "و تحت عنوان  62بعد از کودتای خرداد « گروگانگيران»که 

  : اند هبه او نسبت داد "تامس آهرن

پرسش از تام " آيد میکه از متن آن برچنان 21. سند شماره 6

موضوع: پرسش از ، جلسه هشتم – 58/ دی / 8شنبه "است:  "آهرن

موافقت نمود که به عنوان مشاور  صدر بنیدر آخرين جلسه  ...، تام آهرن

اقتصادی قابل اطمينان اين کمپانی فعاليت نمايد و پيشنهاد حقوق 

 "دالر را نيز پذيرفت.2222ماهيانه  

آهرن به ما گفت "طلب با آنچه که خانم ابتکار گفته است که اين م

دالر در ماه به عنوان مشاور  2222صدر موافقت کرده در ازای دستمزد  بنی

سند  2يکی است. اما  بند « خدمت کند ولی هيچ وقت پولی دريافت نکرد.

شود ... بر  می )اگر احساس کند رژيم از اهداف انقالبی خود دور 22شماره 

در حال حاضر هيچ مشکل مالی ندارد اما ) 1خيزد( و بند  می آن بر ضد

تواند از کمک مالی ما  می ممکن ... به خارج تبعيد شود و در آن زمان

که البته اين ترجمه نادرست است و ترجمه برابر متن اين  –استفاده کند 

 یو هر ايران« بايد از حمايت مالی استفاده کند می در آن زمان»است که؛ 

داند چرا تقلب در ترجمه شده است( از جمله مالحظات مثبتی است  می

 42ذکر شده است )ص  صدر بنیکه حتی از ديد جزوه نويسان در مورد 

در حال حاضر واقعا به ما احتياجی »... گويد:  می که 2جزوه( برای مثال بند 

ما در نظر قصد ندارد با ما در خط هائی که »... گويد  می که 2و بند «  ندارد

هرچند اظهارات شخص »؛ کند میکه بيان  4و بند  «داريم همکاری کند

 مورد نظر عليه شرکتهای امريکائی که در امور داخلی ايران دخالت

کنند ممکن است نشانه اين باشد که او نمی خواهد سر و کاری با  می

اما هم مالحظات ديگر )يعنی آنچه در «. حکومت امريکا داشته باشد

جزوه آمده است( و نيز خود اين توصيه مأمور سيا برای  برقراری  44ص

 تماس با او دو تا سه ماه بعد که بيانگر شکست خود او است، تکذيب

آقای "خدشه اين قول نسبت داده شده به تامس آهرن است که  بی

. "دالر مشاور شرکت بشود 2222موافقت کرد با گرفتن ماهی  صدر بنی

رفته است گزارش کند  صدر بنیری که نزد آقای چگونه ممکن است مأمو

که نتوانسته است او را بخرد و تامس آهرن از قول او به  بازجويان خود 

دالر مشاور شرکت  2222پذيرفت با دريافت ماهی  صدر بنیگفته باشد 

با اصل وجودش  صدر بنیبشود؟ شرکتی که به قول مأمور سيا، آقای 

 مخالفت کرده است!

ن احتمال بسيار قوی است که گروگان گيرها اين در حقيقت اي

مطلب را ازتامس آهرن که در دست آنها به عنوان جاسوس و رئيس 

و گفتن چنين چيزی از او  اند هايستگاه سيا در تهران، زندانی  بوده خواست

بوده، شکست  صدر بنیبود، در اهدافش که خريدن ای  که جاسوسی حرفه

نمی کرد بلکه چون با تخريب اولين  خورده است، نه تنها چيزی کم

کرد با توجه به شناختی که او از رويکردهای  می منتخب ملت ايران کمک
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 داشت مطابق ميلش هم بود.   صدر بنیضد امپرياليستی 

به احتمال قوی اين سند که جزو سندهای سفارت نيست و فقط يک 

اشتگاه پرسش و پاسخ بين دانشجويان خط امام و  تامس آهرن در بازد

است، متعلق به زمانی است که زعمای جمهوری اسالمی تمام کوشش 

بردند  و اين هم بعد از سخنرانی  می بکار صدر بنیخود را بر حذف آقای 

به  بعد است و اگر تاريخ  2259آبان  15ايشان در روز عاشورا در تاريخ 

يه شود و اصل قض می بگيريم، پازل حل 59دی  8،  58دی  8آن را بجای 

شود. جالب اين است که در سند ذکر شده هم به هيچ وجه  می آفتابی

که در چه تاريخی با آهرن پرسش و پاسخ  اند هدانشجويان مشخص نکرد

 .اند هداشت

اين بود کم و کيف اسنادی که گروگان گيرها و در حقيقت روحانيت 

صدر و مستحکم کردن  حاکم برای ملکوک کردن شخصيت آقای بنی

اسبداد واليت فقيه، بدست گروگان گيرها ساخته و پرداخته  های پايه

 شده است.

و اما در رابطه با تماس تاجر جاسوس آمريکائی و کم وکيف آن از 

جريان را جويا شدم و ايشان چنين پاسخ دادند:  صدر بنیخود آقای 

حقيقت اينست که آقای خسرو قشقائی در پاريس به من مراجعه کرد و "

را نزد آقای خمينی  "مأمور عالی رتبه"خواهد يک  می گفت، که کارتر

بفرستد. من موضوع را با آقای خمينی در ميان گذاشتم و آقای خمينی با 

 (حومه پاريس)آمدن مقام امريکائی موافقت کرد. مأمور فوق در کاشان 

نزد من آمد.  بار اول، به خاطر حضور فراوان دوستان و همکاران در خانه 

آيم. فردا آمد   می روم و فردا می توصيف کرد و رفت و گفت  آنجا را شلوغ

که  اند هو دوباره همان وضعيت را مشاهده کرد. به او گفتم که به من گفت

شما از طرف کارتر پيامی برای آقای خمينی داريد. اگر اين طور است، به 

 نوفل لوشاتو برويد. او هم رفت و ديگر او را نديدم تا اينکه در تهران و

پس از برگشت از فرانسه، آقای خسرو قشقائی دوباره  به من مراجعه کرد 

آن وقت در پاريس موقعيت را مناسب « مأمور عالی رتبه»و گفت: آن 

خواهد برای دادن پيام به تهران بيايد. بار ديگر، من  می نديده است و االن

کرد.  از آقای خمينی پرسيدم، موافق است يا خير؟ و او با آمدنش موافقت

اما آن شخص باز وقتی  آمد، خود را نماينده يک شرکت تجاری معرفی 

نفر از اعضای خانواده و  22"آمده است  22کرد و همچنانکه در سند شماره 

 28)ص "( در بخش عمده آنشب حضور داشتند.صدر بنیدوستانش )

که او در دولت است يا  "جزوه( و باز در همان جلسه از وی پرسيده شد

يعنی در بخش تجارت است.  "که در دومی است. "او گفت : "ارت..در تج

من هم همانطوريکه او گفته است مخللفت خودم را با شرکتهای آمريکائی 

 ابراز داشتم.

. اصالً هيچ نيازی به تأييد گرفتن و پرسش و پاسخ با تامس آهرن 2

که يکی از  "نبوده است تا خانم ابتکار متخصص گروگانگيری بفهمد

ی  دولت آمريکا به ويژه سازمان سيا، تماس با شخصيتهای ها  نامهبر

داند که مهمترين  می هر کسی اين را "نفوذ در جنبش انقالبی بود ذی

وظايف مأموران اطالعاتی نفوذ در بين شخصيتهای ذی نفوذ در کشور 

به  صدر بنیگويند سعی آنها دست کم در مورد  می است.  سندها خود

حال اما بايد ديد سعی آنها در مورد چه کسانی قرين شکست انجاميد. 

 موفقيت بوده است؟  

 

 جريان سعادتی و کميته انقالب مستقر در سفارتـ 11

خانم ابتکار در رابطه با دستگيری سعادتی به وسيله کميته مستقر    

در سفارت آمريکا به رياست ماشاءاهلل قصاب نيز اطالعات نادرستی داده 

 به نقل از کتاب خانم ابتکار آمده است:است. در نقد، 

که بعدها مشخص  -در اواسط دی ماه اطالع يافتيم مجاهدين خلق"
به يکی از اسناد بسيار  -ی خارجی هستندها  شد در خدمت قدرت

اند. تحقيقات را آغاز و به زودی اين  خانه دست يافته حساس سفارت
از هواداران خود  گزارش تأييد و مشخص شد آنها سند را از طريق يکی

اند. اين دانشجو به  که در بين دانشجويان نفوذ کرده، به دست آورده
سرعت شناسايی و اخراج شد. سند مورد اشاره حاوی اطالعاتی درباره 
ديدارهای مخفيانه يکی از اعضای سازمان مجاهدين )منافقين( به نام 

آن را سفارت ی شوروی بود که اطالعات مربوط به ها  سعادتی با ديپلمات
تسخير، « .«)آمريکا از طريق نيروهای کميته به دولت موقت ارائه داده بود.

 (242ص
ذکر کرده "گروگان گيری و.. "حسب اسناد فراوانی که من در کتاب 

به هنگام رد و  2258ام، آقای سعادتی در ارديبهشت و يا اوايل خرداد 
وروی سابق بدل کردن اسناد دستگيری سرلشکر مقربی به جاسوس ش

 دستگير شد.
روزنامه جمهوری اسالمی و اطالعات  2258خرداد  16در تاريخ 

برگرفته از ای  گزارش آن را علنی کردند و چند روز قبل از آن نيز جزوه
 متن بازجوئی آقای سعادتی با دستخط خودش منتشر شده بود که نشان

ت. کرده اس می داد جاسوس شوروی با سازمان مجاهدين همکاری می
اندکی بعد معلوم شد که آقای محمد رضا سعادتی بوسيله ماشاءاهلل قصاب 

 )کاشانی خواه( که مستقر در سفارت آمريکا بود، دستگير شده است.
بعد از انحالل  کميته سفارت آمريکا معلوم شد که ماشاءاهلل قصاب 

کرده است و آقای خلخالی به صراحت  می با آيت اهلل خلخالی همکاری
خورد و اين هم به  می راها  ماشاءاهلل قصاب چوب آمريکائی"کرد که اعالم 

خاطر اين است که ايشان بعد از انقالب سرپرست کميته مستقر در 
نفر از سران  222سفارت آمريکا بوده است و اين آقای ماشاءاهلل قصاب  

  "رژيم را دستگر و تحويل ما داده است.
ناپيدای های  در درک زنجيره به دليل اهميت فوق العاده اين موضوع

مسآله گروگانگيری من در باره کميته سفارت آمريکا و ماشاءاهلل قصاب و 
تا ص  58، از ص "گروگان گيری و... "رابطه اش با آقای خلخالی، در کتاب

و نياز مجد د به تکرار آن نيست. اما جا ام  به طور مشروح توضيح اده 28
نم که چقدر اطالعات مربوط به اين دارد که در اينجا ابراز شگفتی ک

موضوع مهم سوخته و اطالعی که به دست خانم ابتکار و اين دفتر 
 رسيده، دير و نادرست بوده  است.

 

  آقای بهشتی و تز ديکتاتوری صلحاـ 12

 "ديکتاتوری صلحا "بر عکس آنچه ناقد ويا ناقدين محترم در مورد 
، من اول آن را از زبان اند هآقای بهشتی گفت "ديکتاتوری ملی "و يا  

 219، ص "سقوط دولت بازرگان  "دکتر ابراهيم يزدی آمده در کتاب 
 و سپس از قول آقای تقی رحمانی.ام  بيان کرده

دانيم که وقتی درايت موجود است، روايت  می از اينها که بگذريم،
باطل است. عمل آقای دکتر بهشتی و ساير سردمداران جمهوری اسالمی 

نزد ماست و اظهر من الشمس است که به ديکتاتوری صلحا به قول االن 
با اقوال و آرا و يا نوشته  58خودشان باور داشتند. و اينجانب تازه در سال 
، به بعد کم وزياد در 2248آقای بهشتی آشنا نشده ام، بلکه از سالهای 

 ام. آلمان با او در ارتباط بودم و به اعمال ايشان توجه داشته

 

 حقوق انسان نزد آقای خمينی ـ13
نويسندگان نقد چون ظاهرا در باره آقای خمينی به مثابه يک    

نگرند نقدهای من نسبت به اعمال و رفتارهای  می معصوم و شايد باالتر

آقای خمينی را تحمل نکرده و بر اين تصورند که گويی من با وی پدر 
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دارم اما حقيقت و کشتگی دارم. نه، من هيچ خصومتی با آقای خمينی ن

دانم و اتقاقا نقد من  می را باالتر از هر شخصیام  آزادی و استقالل و دين

تنها بر ام  بر ايشان برخاسته از يک حس دينی و شرعی است و کوشيده

اساس موازين اخالق  و دين به رفتارها و گفتارهای ايشان بنگرم. ولی 

ه برای من آقای کامال درست است اگر نويسندگان نقد فکر کنند ک

خمينی اسطوره نيست. وی نه تنها اسطوره نيست بلکه به خصوص اگر 

پای موازين دقيق دين آزادی در خصوص حرمت آبرو و جان و دارائی تک 

حسابش با کرام ايد  انسان( به ميانهای  )حقوق و آزادیها  تک انسان

ر باره  الکاتبين است. به هر حال، در مورد تأکيدی که ناقدان محترم د

رعايت حقوق انسان نزد آقای خمينی دارند ذکر چند نکته الزم است. 

البته تأکيدات امام بر رعايت حقوق " اند هنويسندگان نقد در اين باره آورد

افراد، حتی مجرمان، بسيار فراوان است که به دليل اجتناب از طوالنی 

 نقد(  66پردازيم )ص شدن مطلب به آن نمی

زدن ممکن است بسياری در مورد رعايت حقوق گرچه در حرف    

دهد چه کسانی  می انسان داد  سخن سر دهند اما عمل است که نشان

کنند به قول حکيم ادب فارسی دو صد گفته  می حقوق انسان را رعايت

چو نيم کردار نيست! اگر از تمام مواردی که آقای خمينی ضد حقوق 

، دستور 68د که در سال انسان عمل کرده است بگذريم همين يک مور

زندانيان را صادر کرد و در عرض چند شب، به روايت اقای ای  قتل عام فله

زندانی را قتل عام کردند در دينی که کشتن يک  2822يا  1822منتظری، 

داند تا صبح قيامت برای او  می گناه را معادل کشتن همه انسانها بی انسان

ن فرمان، فرمان آقای خمينی نبوده و . مگر اينکه بفرمائيد آکند میکفايت 

 بنام ايشان، فرمان جعل شده است.

 
 روابط خارجی و انزواـ 14

بر همان قياس شيوه انسان گرايی و حقوق مداری اقای خمينی  

بگيريد نحوه درک وی از روابط بين المللی را و با در نظر گرفتن آنچه واقع 

ی ها  توصيه"ن چيست: شده است خود بفرمائيد از عبارات زير مرادتا

امام به مسئوالن سياست خارجی در مورد تقويت روابط با کشورها و 

خواهيم و  ها را میما ارتباط با ملت»تخطئه شعار برخی جريانات تندرو که 

غيرقابل انکار است. امام در پاسخ به اين شعار افراطيون « ها  نه با دولت

گذرد. به ويژه در مورد  می ها  دولتاز کانال  ها  گفته بودند ارتباط با ملت

ی رژيم بعثی با حضرت امام در طول ها  رغم تمامی ناسازگاری عراق، علی

الخصوص در اواخر اقامت ايشان، آقای  اقامت ايشان در نجف اشرف و علی

دعايی به عنوان سفير ايران در بغداد تعيين شد، يعنی کسی که از جمله 

و به دليل اداره راديو روحانيت مبارز دارای آمد  همراهان امام به شمار می

ترديد انتصاب چنين فردی به  ای با دولت عراق بود؛ لذا بی روابط حسنه

الملل حاکی از اهميتی بود که ايران  سفارت ايران در بغداد در عرف بين

 نقد(،  62برای روابط سياسی خود با همسايه غربی قائل بود.)ص

و سفير شدن آقای دعائی ذکر شده موردی که در رابطه با عراق 

 است اوال  خالف رفتار او با فرستاده صدام حسين است . آقای خمينی

ماه بيشتر دوام نمی آورد . بنا بر اين ، فرستادن  6پنداشت رژيم صدام  می

در   آقای دعائی بخاطر برقرار کردن روابط حسنه با رژيم صدام نبود. ثانياً

يروزی انقالب هنوز او و روحانيان اطراف او  يکی دو ماهه اول  بعد از پ

خواست  می قدرت را قبضه نکرده بودند . در آن روزها،  آقای خمينی

وانمود کند که بر قول و قرار و وعده هائی که در پاريس به ملت ايران داده 

است )که اهم آن واليت جمهور مردم ايران بود نه واليت فقيه( وفادار 

ی سوار بر اسب قدرت شد، آن روی ديگر خود را است. وقتی آقای خمين

نشان داد. دو نمونه زير نشان دادن آن روی آن امام حکيم و صلح طلب 

 است:

الف( کنفرانس بين المللی بررسی جنايات آمريکا در ايران در تاريخ 

هيئت به نمايندگی از سوی ملت و احزاب  222با شرکت  2259خرداد  21

کنفرانسهای هتل استقالل آغاز بکار کرد.  کشور در سالن 52بيش از 

درپايان کار کنفراس جمع شرکت کننده در آن به ديدار رهبر انقالب 

رفتند. آقای خمينی در سخنرانی خود برای هيئتهای شرکت کننده اظهار 

خوانند برای  می طلبند و دعا می ...يک ملتی که شهادت را"داشتند: 

 ترسند؟ اينها از حصر اقتصادی می شهادت، اينها از دخالت نظامی

ترسند؟ همه عالم درهای ممالکشان را به ما ببندند همه و ما باشيم،  می

کنيم يک  می که، سی و چند ميليونی که در اين ايران زندگیای  اين عده

 ديواری دور ايران بکشند و ما را در ايران حبس بکنند، ما اين را ترجيح

 د و چپاولگران بريزند به مملکت ما. ماباز باشها  دهيم به اينکه در می

خواهيم چه بکنيم که به اين تمدنی که از توحش بدتر است، اين  می

خواهيم  می تمدنی که حيوانات بيابان در رفتارشان از آنها بهتر است ما

 24و2، ص22224خرداد، شماره  22)کيهان  "چه بکنيم به اين تمدن برسيم.

 (228،ص21و صحيفه نور، جلد 

اين سخنان، تمام هيئتهای شرکت کننده مات و مبهوت مانده  با

 بودند. 

، در 2259آبان  21ب( مورد ديگر سخنرانی آقای خمينی، در تاريخ 

جمع دانشجويان پيرو خط امام است. در اين سخنرانی آقای خمينی از 

...آن چيزی که برای ما ارزش دارد اوالً اسالم است که "جمله بيان داشتند

همه چيز هست. ما برای شکم مان قيام نکرديم که اگر شکم مان را در آن 

يک وقت جلويش را بگيرند ما بنشينيم سرجايمان...ما االن چيزی 

برايمان واقع نشده، خوب، يک گوشه کشورمان يک جنگی واقع شده و 

کنند...حاال اينطوريست که شما خيال نکنيد  می آن هم دارند سرکوبش

هد يک چيزی بکند، يک گرگ ديگری ايستاده درست که آمريکا اگر بخوا

، آن هم همنطور مقابلش يک گرگ ديگری ايستاده کند میدارد نگاهش 

مقابلش...ديروز چندتا، دو سه تا جوان آمدند و يک تفنگی را که من 

خوب نمی شناسم تفنگ چه هست آوردند نشان دادند، کفتند اين را ما 

ارتش نشان داديم گفتند صحيح و خودمان درست کرديم، وقتی هم به 

کنيم. اين برای اين است اگر چنانچه ما  می خوب است و وسائل را فراهم

منزوی نبوديم هيچوقت به فکر اين کار نمی افتادند. شما که حاال به خيال 

اينها منزوی هستيد، شما االن در اين فکر هستيد که خودتان کارهای 

ن يعنی متکل بودن به غير،يعنی اسير خودتان را انجام بدهيد.منزوی نبود

افتند و  می بودن...اينهائی که وقتی در اطرافشان ده پانزده تا نوکر هست،

بريشان  می ، وقتیآيد میبر نها  شوند و هيچ کاری از آن می تنبل

برای اينکه منزوی  کند میحبس،خودش تو حبس کارهای خودش را 

شود. ملتی که  می کند،مترقیتواند ترقی  می شده. ملتی که منزوی بشود

منزوی نيست نمی تواند به ترقی راه خودش را برود. ملت غير منزوی 

، گيرد میيعنی ملتی که اتکالش به ديگران هست، خوراکش را از ديگران 

. اين گيرد می، برقش را هم از ديگران گيرد میاتومبيلش هم از ديگران 

د نمی توانيد مستقل بشويد. ملت تا آخر بايد اسير باشد. تا منزوی نشوي

 25و2، ص22222، شماره2259آبان 22)کيهان، "از انزوا چه ترسی داريم...

 ( 242-242، ص22و صحيفه نور، جلد 

 

 قرارداد الجزايرـ 10 

البته در اين ": اند هنقد، ناقد يا ناقدين محترم آورد 22درصفحه    

توسط  ها  اننقد قصد ورود به مبحث چگونگی حل و فصل مسئله گروگ

مجلس و دولت آقای رجايی را نداريم و تاکنون مسئوالن مربوطه و امضاء 
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کنندگان قرارداد الجزاير نظرات خود را به صورت مبسوط در ارتباط با 

اند؛  سازند، بيان داشته ايراداتی که افرادی چون آقای جعفری مطرح می

اين نقد از پرداختن تر شدن بيشتر  به منظور اجتناب از طوالنی لذا صرفاً 

 "ورزيم. به اين فصل اجتناب می

بايد بگويم که بر عکس گفته نويسندگان نقد، نه تنها در مورد 

چگونگی امضای قرار داد الجزاير و خسارتهای عظيمی که از اين ناحيه 

متوجه ملت ايران شده است و نقض استقالل قوه قضائيه و بانک مرکزی 

به حال نگفته است بلکه هرگاه کسانی ايران و...کسی چيز مهمی تا 

کوشش کردند که تا حدی حقيقت آشکار گردد به شدت از کوشش آنها 

جلوگيری به عمل آمده است. آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 

آذر  11در يادداشت پنجشنبه  "بسوی سرنوشت"،خود بنام 2262

بيانيه  کميسيون ويژه برای پيگيری"نويسد:  می ،422-422، ص2262

. اما هيچگاه نتيجه کار اين کميسيون بر مال "الجزاير انتخاب گرديد

نگرديد و بر عکس وقتی قرار بود گزارش اين کميسيون در مجلس قرائت 

شود، رئيس مجلس مانع قرائت آن گرديد. علت جلوگيری از قرائت 

 گزارش چه بود؟ يک تفسير واقعی اين است که بگوييم از جايی

آری، ترس از اين بود که با سئوال و جواب نمايندگان ممکن  ترسيدند. می

باال برود و قرار و مدار پنهانی روحانيت حاکم با ها  است پرده

 جمهوريخواهان و ريگانيان بر مال بشود.

تواند به اين  آقای جعفری نيز نمی"نقد آمده است:  22در ص 

 ها  رين توافقنامهت آل ترين و ايده واقعيت معترف نباشد که حتی اگر قوی

شکستند،  رسيد آمريکائيها به سهولت عهد و پيمان می نيز به امضاء می

همانگونه که به چهار شرطی که کارتر آن را پذيرفت و ريگان بر آن صحه 

  "گذاشت پايبند نماندند.

 در همين فراز کوچک چندين امر نادرست آمده  است:

کرد، در صورتی که . آقای کارتر چندين بار به صراحت اعالم 2

قبل از انتخابات رياست جمهوری آمريکا آزاد شوند نه تنها هر ها  گروگان

و لوازم يدکی نظامی خريداری ها  پذيرد بلکه اسلحه می چهار شرط  را

شده در زمان شاه که تمامی مبلغ آن پرداخت شده است را بالفاصله به 

ت والدهايم دبير کل ايران ارسال خواهد کرد. عالوه بر آن از طريق کور

وقت سازمان ملل به آقای رجائی نخست وزير هنگامی که به سازمان ملل 

را توضيح ها  آن 112-124رفت همين پيغام را داده بود و من در ص 

 . لطفاً يک بار ديگر به متن مراجعه کنيد.ام داده

. بعد از اينکه روحانيون با کمک دولت رجائی زير بارقرار مدار 1

با ريگانيان و جمهوريخواهان رفتند و کارتر از آن به طور کلی پنهانی 

خبردار شد البته بدون اينکه بداند کم و کيف آن چيست، سعی کرد آن را 

گويد درسی به  می برمال کند ولی دير شده بود. او در همين شرايط بود که

ايرانيان بدهم که هرگز فراموش نکنند )قريب به اين مضمون(. بعد از 

ای قرارداد يکطرفه که خود آمريکائيان ديکته کرده بودند، ريگان امض

عالوه بر اينهمه بد و يبراه که به ايرانيان نسبت داد، افزود وقتی من به 

رئيس جمهوری برسم چک سفيد برای گروگان گيرها نمی فرستم و وقتی 

از محتوای قرارداد آگاه شد که چه قرار داد اسارت باری را به ايران 

کتاب  125-121ديگر حرفی نزد. نگاه کنيد به ص اند هيل کردتحم

 گروگان گيری. 

. فکر کنم نويسندگان نقد برای پوشاندن قرار و مدار پنهانی 2

که "زنند  می روحانيت حاکم با ريگانيان و جمهوريخواهان اين حرف را

رسيد  نيز به امضاء می ها  ترين توافقنامه آل ترين و ايده حتی اگر قوی

و اال هر آدم عاقلی  "شکستند. مريکائيها به سهولت عهد و پيمان میآ

ايرانی موظف بودند در رابطه با حقوق کشور تا های  فوراً خواهد گفت طرف

جای ممکن قرارداد ايده آلی را منعقد کنند و نه اينکه زيربار قراداد 

مسائل ها  ديکته شده يکطرفه بروند. اين ديگر عذر بدتر از گناه است. اين

حساب  بی کنيد دنيا می قابل مخفی کردن نيست. اينقدر هم که شما فکر

و کتاب نيست و اگر اين چنين باوری در ميان سردمداران جمهوری 

اسالمی است بايد پاسخ دهند که چرا اين همه قرارداد با اين و آن کشور 

 کنند؟  پس چرا اين همه دم از قراردادهای بين المللی می غربی منعقد

 زنند؟ می
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و ظاهرا در مقام افتخار به عمل گروگانگيری  21در پايان نقد در ص 

ايرانيانی که در اين کار شرکت داشتند هرگز اين "نوشته شده است: 

فرصت را نيافتند تا روايت خود را از اين رخداد مهم در سطح جهان بازگو 

و جويای نظر آنها نشد. متأسفانه کنند. هيچ کس از آنها سئوالی نپرسيد 

توجهی ما به حرکتی که ساختار سلطه آمريکا را دستکم برای مدت  کم

مديدی در منطقه در هم ريخت، ممکن است اين احساس را ايجاد کرده 

باشد که چيزی برای گفتن نداريم، يا بدتر، همانند آقای جعفری روايت 

 "ايم. رسمی غرب را پذيرفته

 ادعای پهلوانانه فوق ذکر چند نکته ضرورت دارد: برای روشن کردن

. آيا ناقد يا ناقدين محترم زحمت توجه دقيق به متن کتاب و بخش 2

که آقای  اند هتا مشاهده کنند، برخالف آنچه گفت اند هرا به خود دادها  نمايه

است، تمام اسناد و مدارک ذکر   جعفری روايت رسمی غرب را نپذيرفته

وگانگيری، به جز يک مورد، با تکيه بر گزارشها و شده در کتاب گر

اسنادی که در همان دوران گروگان گيری و يا بعد از آزادی گرو گان ها، به 

وسيله دست اندر کاران و مسئولين وقت، مستقيم ويا غير مستقيم و در 

 داخل انتشار پيدا کرده است نه در غرب سلطه گر؟

ل گيريم تمامی اسناد و . فرض غلط کردن ولی محال نيست. حا1

از منبع غربی باشد، بر شماست ام  رواياتی که من در کتاب خود ذکر کرده

را با استدالل و مدرک اثبات نمائيد. عملی ها  که نادرست و دروغ بودن آن

در انظار ملت ايران و جهانيان اتفاق افتاده و نتايجی ببار آورده که تا امروز 

توان گفت فقط قضاوت گروهی که  می گونهدر جلو چشم ما قرار دارد. چ

 درست است؟ اند هخود بازيگر بود

. گروگان گيرها، دست اندر کاران، عاقدين قرارداد اسارت بار وثوق 2

الجزاير و روحانيت حاکم، هم در دوران گروگان گيری و هم بعد ای  الدوله

 از آن و تا به امروز، تمامی دستگاههای روابط جمعی و غير جمعی و

 اند هرا در اختيار و بل در انحصار داشته و دارند و آنچه خواستای  رسانه

 "گويند:  می . حال واقعاً جالب است که  ناقد يا ناقدين محترماند هگفت

ايرانيانی که در اين کار شرکت داشتند هرگز اين فرصت را نيافتند تا 

 "روايت خود را از اين رخداد مهم در سطح جهان بازگو کنند!

. هنوز هم دير نشده است و همه نوع امکانات و فرصت در اختيار 4

آنان و دفاتر تدوين تاريخ و دست اندرکاران و حاميان پشت پرده گروگان 

گيری و آمرين و عاملين قرار و مدار پنهانی با جمهوريخواهان و ريگانيان 

توان دست به کار شد و روايت خود از اين رخداد مهم قرن  می است، و

های  يستم را در سطح جهان بازگو کرد. خوشبختانه امکانات رسانهب

ای  پيشرفته ديجيتالی هم در خدمت همگان است و اگر روايت ناگفته

 توان آن را در کوتاهترين زمان انتقال داد.  می باشد

هيچ کس از "گويند که  می بر خالف آنچه که ناقد يا ناقدين محترم

بارها و بارها از از  "نظر آنها نشدآنها سئوالی نپرسيد و جويای 

 444دانشجويان پيرو خط امام که سفارت آمريکا را اشغال کردند و مدت 

گروگان آمريکائی را در اختيار خود داشتند و مانع هر نوع راه  51روز 
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حلی که حافظ حقوق ايران بود، شدند و در رابطه با قرارداد اسارت بار 

و به زعم شما و آنها ها  م و صلوات گروگانالجزاير دم فرو بستند و با سال

جاسوسان آمريکائی را تحويل دادند، سئوال و خواهش و تقاضا شده 

است که حد اقل، حال که آن حادثه خسارت عظيم و غير قابل جبران 

خود را بر ملت ايران وارد کرده است، بيائيد و برای ملت ايران روشن 

ار بود بيش از چند روزی به عمل خود کنيد  چرا شما که بنا بگفته خود قر

ادامه ندهيد، اين کار را آنقدر ادامه داديد که کار به اينجا بکشد؟ چه 

کسانی و چرا مانع حل و فصل سريع اين موضوع شدند؟ چه کسانی شما 

تشويق و تهييج کردند و ها  را با نيروهای مسلح خود در نگهداری گروگان

ا جمهوريخواهان و ريگانيان بستند و باز بنام بنام شما قرار و مدار پنهانی ب

حل کردن مشکلی که شما با عمل خود آفريده بوديد، زير بار قرارداد 

 ديکته شده الجزاير رفتند؟

با وجودی که هنوزدر نوشته ناقد يا ناقدين محترم نکات متعددی 

 درها  طلبند، از توضيح آن می وجود دارد که برای روشن شدن توضيح

و با آوردن دو مطلب اساسی زير که مرکز  توجه کتاب  گذرم می

توجهی قرار  بی ولی به راحتی در نقد دمتتا مورد اند هگروگانگيری بود

 برم؛ می گرفته است، توضيحات خود را به پايان

 .  گروگانکيری و جنگ تحميلی عراق عليه ايران  2

 .  دولت و سند افتخار 1
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زمانی که عراق به ايران حمله کرد تمام شرايط جهانی عليه ايران 

آماده بود. در بين تمام کشورهای روی زمين تنها کشور آلبانی در سازمان 

ملل از عمل گروگان گيری ايران حمايت کرد. بنا بر اين، آن دسته از 

صدد از بين بردن گويند آمريکا دشمن انقالب اسالمی و در  می کسانی که

بدهيم و بپذيريم که آمريکا چنين ها  آن بود، در صورتی که حق را به آن

الزم را از او سلب کنيم های  قصد و نيتی داشت آيا بر ما نبود که تمام بهانه

بدستش ندهيم و يا اينکه بدست خودمان بهانه الزم را در ای  و بهانه

 خود باشيم؟ اختيارش بگذاريم و خالق اجماع جهانی عليه

طبيعی است که در چنين حالتی عقل سليم روش خود را بر ندادن 

. آيا بايد در عقل کند میبهانه و گرفتن بهانه از دست دشمن استوار 

گردانندگان رژيم شک کنيم يا بگوييم نه آنها عقل داشتند اما عقلی 

پشت فايده گرا که در اين قضيه منافع خاصی را در تقابل با حقوق ملی در 

 پرده مد نظر داشتند؟

در چنين شرايطی الزم نبود که آمريکا خود طراح جنگ باشد، کافی 

بود که چراغ سبز به عراق داده شود و شوروی نيز جبهه مخالف نگيرد و 

اين هر دو با بحران گروگان گيری حاصل شد و باعث خوشحالی صدام 

 گرديد.

و گروگانگيری رابطه مستقيم ميان تحريک صدام برای شروع جنگ 

بريم در اين  می نيست. االن که در دوران پس از صدام بسرای  امر پوشيده

سند  منتشر شده است. بر هر کسی ها  باره تا بخواهی از خود آمريکايی

که منصفانه تاريخ پس از انقالب را مطالعه کند و منابع مختلف را ببيند به 

به ايران در اشغال  راحتی روشن خواهد شد که ريشه اصلی حمله عراق

سفارت آمريکا و بحران گروگان گيری نهفته است و خسارت جنگ، 

 خسارتی است که در اثر بحران گروگان گيری به کشور وارد شده است.

در آن زمان نظر همۀ سران کشور در مورد ارزيابی پديده جنگ اين 

 رانبود که همه باالتفاق جنگ عراق عليه ايران را جنگ آمريکا عليه اي

، نظرات همه 195-191دانستند و من در کتاب گروگان گيری در ص  می

گذرم و تنها به دو  می را آورده ام.  برای اطاله کالم از ذکر مجدد آن در

سال آن را آشکار کرده  15داده از آقای هشمی رفسنجانی که بعد از 

بسوی "کنم: آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب خود بنام  می است، اکتفا

ابو خالد "گويد:  می است چنين 2262که کارنامه سال  "سرنوشت

از عرفات آورده بود و جنگ ای  فرستاده ويژه ياسر عرفات آمد و نامه

 کتاب( 219تحميلی را جنگ آمريکا عليه ايران دانسته بود)ص

آقای هاشمی رفسنجانی در اينجا پاسخ خود به ياسر عرفات به 

برادر گرامی جناب آفای ياسر عرفات " آورد: می ، را26/2/2262تاريخ 

برای شما روشن ايد  ...اينکه فرموده رياست سازمان آزادی بخش فلسطين

شده که حزب بعث و شخص صدام به نيابت از آمريکا جنگ را عليه 

دهد، کشف و اظهار اين  می انقالب اسالمی ايران آغاز کرده است و ادامه

يا دير گفتن شما مايه تأسف. مطلب مايه اميد است ولی دير فهميدن 

 ( 565)همان سند، ص 
 ،2262آبان  22مجدداً آقای هاشمی رفسنجانی در يادداشت جمعه 

اياالت  ABCدر منزل بودم ...در اين روز شبکه تلويزيونی  "نويسد:  می
را به موضوع اشغال سفارت  "نايت الين"متحده، برنامه خود را موسوم به 

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اختصاص  آمريکا در تهران به دست
داده بود. در اين برنامه آقای سعيد رجائی خراسانی نماينده دائم ايران در 
سازمان ملل، حسين شيخ االسالم معاون سياسی وزارت امور خارجه، 

 صدر بنیجودی پاول سخنگوی کاخ سفيد در دوره کارتر، ابو الحسن 
از گروگانها بنامهای مورهندکندی و  رئيس جمهور مخلوع ايران و دو تن

باری روزن شرکت داشتند. مهمترين موضع حاصل از اين برنامه، اظهارات 
سخنگوی کاخ سفيد در دوره کارتر و اعتراف به نقش آمريکا در وقوع 
جنگ تحميلی بود. جودی پاول در پاسخ به اظهارات شيخ االسالم که 

 ريکا بود، اعالم داشت:خود از دانشجويان تسخير کننده سفارت آم
 نتيجه مشهود و آشکار گروگان گيری، جنگ ايران و عراق"

وی در  "باشد و بدون گروگان گيری، اين جنگ به وقوع نمی پيوست. می
 "باره سخنان شيخ االسالم در باره اهميت تسخير النه جاسوسی گفت: 

بهتر است بالند،  می ، به خوداند هوقتی ايشان از افتخار آنچه انجام داد
کمی مکث کنند و فهرست تلفات را مطالعه بفرمائيد که دهها هزار از 

 . بعد از ذکر نام هر يک از آنها، ویاند ههموطنان ايشان کشته شد
)همان سند  ".اند هتواند بگويد که آنها به خاطر حماقت من کشته شد می
 (264-262ص

زی است و راست اين است که همۀ اينها جزئی از حقيقت غم انگي
به وقوع پيوسته است ولی با کمال ها  که در کشور ما و بدست خودی

تاسف ملت هنوز پس از نزديک سه دهه بايد در سانسور باقی بماند و 
 نداند چه باليی و به واسطه چه کسانی بر سرش فرود آمده است.
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گان گيری و هر انسان شرافتمند و آزاد انديشی وقتی به عمل گرو
نگرد، نمی  می نتايج اسف انگيز آن که برای ملت ايران به ارمغان آورد،

تفاوت باقی بماند و اظهار تأسف نکند و به دنبال علل و جستجوی  بی تواند
انگيزه پنهان اين عمل بر نيايد. عملی که البته آقای خمينی آن را 

ت دست قرار گرفتن ناميد و با آل "انقالب دوم و بزرگتر از انقالب اول"
تعدادی دانشجو و غير دانشجو، از آن برای خود و کسانی که به دنبال 
انحصار قدرت و ديکتاتوری بودند، به عنوان آتويی عليه آزادی و حقوق 

 ملت بهره گرفتند.
بيانيه الجزاير از نظر سياسی يک "آقای بهزاد نبوی که مدعی است: 

ديماه  15کيهان، )"المی استمجموعه افتخار آفرين برای جمهوری اس
ما پوزه آمريکا را در رابطه  "مذاکرات مجلس( ويا  22، ص22291،شماره59

 )همان سند("با گروگان گيری به خاک ماليديم.
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ما موفق شديم به ياری "گويد:  می و آقای رجائی نخست وزير که

)انقالب  "خدا و همت هموطنان بزرگترين مسئله تاريخی را حل نمائيم

، بخشی از سخنان آقای  1ص  456، شماره59بهمن  1می، پنجشنبه اسال

رجائی با گروهی از اعضای انجمنهای اسالمی شهرستان آمل( و يا در 

ما يک بار ديگر نشان داديم که قادريم بزرگترين مسئله "جايی ديگر: 

تاريخ را حل کنيم و به دنيا ثابت کنيم که يک کشور انقالبی و مکتبی به 

تواند در مقبل ابر قدرتها باستد. ما با گروگان  می ه ايدئولوژی خوداتکاء ب

گيری به بزرگترين دست آوردهای سياسی در تاريخ اجتماعی بشر 

دسترسی پيدا کرديم و موفق شديم بزرگترين قدرتهای طاغوتی را به زانو 

 )همان سند("در آوريم.

نها و از خودش آيا انسان ايرانی هم آنروز و هم امروز حق ندارد از آ

بپرسد: بهتر نبوده و نيست که به جای رجز خوانی و ادعای قهرمان 

 داديد و می سازی، مجموعه عمل را در معرض افکار عمومی قرار

ملت اين سند افتخاری است که برای شما به ارمغان آورده ای  گفتيد: می

، و... ايم. مگر نه اين است که معموالً قهرمانان نظامی، سياسی، اقتصادی

آفرينند، آن افتخار را در معرض ديد  می وقتی برای ملت خود افتخار

دهند و با تشريح جزئيات عمل انجام شده، ملت را با خود  می عموم قرار

قهرمانانه و های  مختلف نبرد برده تا ملت از مشاهده صحنههای  به صحنه

 افتخار آفرين به وجد و شادی در آيد.

ورد بحث، مجموعه بيانيه الجزاير و ضمائم در حقيقت سند افتخار م

و اسناد و مدارک حکميت و ديوان مرضی الطرفين الهه است که ميدان 

. انتشار اين مجموعه، نشان آيد مینبرد شما با آمريکائيان به حساب 

دهنده عمل قهرمانانه و افتخار آفرين و چگونگی حل پيچيده ترين، 

ال قبل، به هنگام امضای قرارداد س 18مشکل تاريخ است که نه تنها در 

الجزاير و اجرای آن شهامت و جرأت پيدا نشد که آن را برای اطالع عموم 

منتشر سازند، حتی امروز نيز از انشار درست و کامل آن ترس دارند و 

. مجموعه اند همردم را تا به امروز از اين حق خدادادی خويش سانسور کرد

صحنه عمل قهرمانانه شماست، همچنان بيانيه الجزاير و ضمائم آن که 

. اين هم نوع جديدی از خلق آيد میسری و جزء اسرار دولتی به شمار 

 قهرمانان سری و پنهانی ويژه جمهوری اسالمی است!

اگر اين مجموعه  انتشار پيدا کرده بود، ديگر الزم به رجز خوانی و 

داشتن  ادعا نبود. متخصصان و پژوهشگران و حقوقدانان با در دست

ند شد می اسناد و مدارک، جزئيات آن را ترسيم کرده، و هنرمندانی پيدا 

که نظير فيلمهای مستند تاريخی و... آن را به معرض تماشای عموم قرار 

 دهند.

تا بحال ديده نشده است که اعمال افتخار آفرين و قهرمانانه را از 

بوده است که  ديدعموم مکتوم نگه دارند. اما در عوض هميشه اين گونه

قريب به تمام اعمال خائنانه، سعی شده است از ديدها مخفی بماند، مگر 

 اينکه به نحوی مطلعين در زمانهای ديگر آن را فاش کرده باشند.

که آدم ناخودآگاه از ها  در پايان با وجود تمامی درددلها و افسردگی

ستقيم نوع مواجه برخی از هموطنانش که خودشان نيز مستقيم و غير م

، از ناقد يا ناقدين محترم کند می، پيدا اند هقربانی جريان گروگانگيری شد

های  کمال تشکر و سپاس دارم که با نقد خود سعی کردند که گوشه

حساسی از تاريخ مهجور کشورمان بيش از اين در تاريکی و ابهام باقی 

ريخ پژوه نماند. بدان اميد که آنچه را من در نقدِ ، نقد اين هموطنان تا

چيزی جز تبادل آزاد اطالعات و انديشه به منظور روشن شدن ام  آورده

 بيشتر مسائل تاريک تلقی نکرده و نخواهند کرد. 

 به اميد ايرانی آزاد از دروغ، استبداد و ستمگری      

 2282ارديبهشت  12محمد جعفری، لندن  

 

 ريخ ايران،اين نکته شايان ذکر است  که دفتر مطالعات و تدوين تا 

متن نقد وبررسی خود را در قالب سی دی، هم به شکل   نظر به اينکه

کتابچه و هم به صورت متن اينترنتی در وبسايت رسمی دفتر، نشر 

عمومی يافته بود وحق اين بود که نقدِ نقد را هم عالوه بر اينکه بر مبنای 

ست در باي می موازين حقوق دينی و عرفی )در اين جا قانون مطبوعات(

وبسايت دفتر منتشر شود وهم به نظر همه کسانی که متن نقد وبررسی 

)مانند مسئوالن  اند هدفتر را مستقيماً از سوی مسئوالن دفتر دريافت کرد

شاهد انتشار متن فوق در وبسايت دفتر  حتی سياسی و...( برسد.  ولی ما

يتهای هم نشديم و به همين علت تصميم با انتشار عمومی متن در وبسا

 ديگر گرفته شد. 

 

 ی ملحقاتهاپيوست
 

  1 پيوست شماره

شما عزيزان از هر »همانگونه که آقای خمينی متذکر شده است: »

دانيد که اين تصميم برای من چون زهر کشنده است ولی  کس بهتر می

راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صيانت از دين او و حفاظت از 

کنم، خداوندا ما برای  بروئی داشته باشيم خرج میاسالمی اگر آ جمهوری

دين تو قيام کرديم و برای دين تو جنگيديم وبرای حفظ دين تو آتش بس 

2 «کنيم. را قبول می
 

آقای خمينی که مدعی است به خاطر رضای خدا و صيانت از دين او 

کند و اگر  جنگد و صلح می کند، می اسالمی قيام می و حفظ جمهوری

 کند، آيا در بيان خود صادق است؟  اشته باشد در اين راه خرج میآبروئی د

داند که يکی از مهمترين  کند، حتماً می کسی که چنين ادعايی می

ارزشهای دين و حفظ و صيانت از آن، وفای به عهد است آيا وی به يکی از 

وعده و قول و قراری که در پاريس به ملت ايران در برابر انظار جهانيان 

شود گفت که بعد از به قدرت رسيدن  عمل کرد؟ به ضررس قاطع می داد،

 عکس تمام آن را انجام داد: 

ـ چگونه کسی که مدعی رضايت خدا و صيانت از دين اوست، راه و 

من ممکن است »گويد:  دهد و می روشهای نادرستی را به خورد ملت می

ی را، اين ديروز حرفی زده باشم و امروز حرف ديگری و فردا حرف ديگر

ام بايد روی همان حرفی  معنا ندارد که من بگويم چون ديروز حرفی زده

 1 «باقی بمانم.

تواند  حکومت می»گويد:  ـ چگونه کسی که آن ادعا را دارد می

قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن 

 2 «د.قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد يک جانبه لغو کن

ای از واليت  حکومت که شعبه»گويد:  ـ کدام دين است که می

اهلل صل اهلل عليه و آله و سلم است، يکی از احکام اوليه اسالم است  رسول

و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه حج است... حاکم 

تواند... هر امری را چه عبادی يا غيرعبادی که جريان آن مخالف  می

 4«سالم است، از آن مادامی که چنين است جلوگيری کنندمصالح ا

اگر يک در ميليون احتمال، يک احتمال »گويد:  کدام مسلک می

بدهيم که حيثيت اسالم با بودن فالن آدم يا فالن قشر در خطر است، ما 

توانيم هر چه  مأموريم که جلويش را بگيريم، تا آن قدری که می
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ور ماليان حکومت آخونديسم و از اين خواهند به ما بگويند که کش می

که ما را  ای است برای اين زنند، و البته اين هم يک حربه حرفهايی که می

 2 «رويم. از ميدان به در کنند، ما نه، از ميدان بيرون نمی

شمرد و  ـ کدام دين و صيانت از آن، تهمت به مسلمانان را جايز می

د او ]يعنی مصدق[ او هم مسلم کنند به وجو اينها که فخر می»گويد:  می

الدين فارسی و دکترعلی شريعتمداری  هنگامی که آقايان جالل»و  1«نبود

از مشاهدات و اطالعات خويش در مورد پرداخت وجوه شرعيه توسط 

مصدق سخن گفتند و صراحتاً حکم امام به نامسلمانی مصدق را نقد 

و اعالن کنند که من که بدرگاه خداوند استغفار کنند  بجای اين 2«کردند

در »اشتباهی فهميده بودم و گفتم که مصدق مسلمان نيست. ايشان، 

 4«مقابل توصيه کردند که اين بحث ادامه پيدا نکند

نماينده مجلس شورای  8ـ کدام آئين و شريعت است که وقتی 

اسالمی که بنا به گفته خودش عصارۀ ملت هستند از وزير امورخارجه 

د، در مجلس و در مورد سفر مک فارلين توضيح بدهد، خواهند که بياي می

من هيچ توقعی نداشتم »گويد:  کند و می آنها را از هستی ساقط و خفه می

شان در نظر من پوچند لکن بعضی از اين  از بعضی اين اشخاص، ولو بعضی

اشخاص که سابقه دارند هيچ توقع نداشتم... لحن شما در آن چيزی که به 

نشينان آن جا  لحن اسرائيل تندتر است، از لحن کاخ مجلس داديد، از

 5 «تندتر است.

ـ توبه و استغفار را که بايد بدرگاه خداوند کرد، کدام صيانت کننده 

کنم، اسالم قبول  من حاال هم توبه را قبول می»گويد:  از دين خدا می

نند کند، ـ من ـ حاال هم بروند توی راديو، بروند توی تلويزيون، توبه ک می

 6 «بگويند ما خطا کرديم، اشتباه کرديم...

گويد  ـ کدام صيانت کننده از دين خدا در يک سخنرانی ابتدا می

من باز کار ندارم به جبهه ملّی، با اينکه بعضی افرادش شايد باشند که »

اينها مرتدند، جبهه ملّی از امروز »گويد:  سپس می  2...«مسلمان باشند. 

 8 .«محکوم به ارتداد است
ای هزاران زندانی را  کدام کس به خاطر رضای خداوند، حکم قتل فله

دهد که آنها را مانند برگ خزان به  کند و بدست سه جالد می صادر می
 9 گورستان بفرستند.

اش حتی بدون تشکيل دادگاه صوری  ـ کدام خداپرستی قاضی
د که چرا پرسن کند و وقتی در مقام بازخواست از او می حکم قتل صادر می

دهد آنچه کرده است بدستور امام بوده  اينهمه اعدام کردی، پاسخ می
 22است و امام نيز لب از لب نگشود و مهر تأييد بر همۀ آنها زد.
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حکمش اعدام است، سريعاً دشمنان اسالم را نابود کنيد، در مورد رسيدگی به 
ها در هر صورت که حکم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است.  وضع پرونده
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ها، مصاحبه بعمل آمده است و ايشان  ر مورد اعدامها و مصادرهچندين بار با وی د
 ام به امر امام بوده است. ها پاسخ داده است، که هر چه کرده در تمام آن

وزير دولت امام  ـ کدام مسلمان است که آقای بازرگان را نخست

وَاهلل قسم »گويد:  کند و منتظری را قائم مقام رهبری و بعد می زمان می

وزيری بازرگان مخالف  با انتخاب شما مخالف بودم. واهلل قسم با نخست من

صدر رأی ندادم و در تمام  بودم واهلل قسم من به رياست جمهوری بنی

 22 «موارد نظر دوستان را پذيرفتم.

ـ حافظ و صيانت کننده کدام دين برای کوبيدن مسلمانانی که به 

و مکتبی و با چماقداران اعمال بعضی از اشخاصی که تحت عنوان مکتب 

تا »گويد:  پردازند، می کنند و به جرم و جنايت می به اجتماعات حمله می

کنند. مکتبی يعنی اسالمی، آن  شود مکتبی، آقايان مسخره می گفته می

کند. اگر متعمّد باشد،  کند اسالم را مسخره می که مکتبی را مسخره می

اش  لش هم بايد به ورثهمرتد فطری است و زنش برايش حرام است، ما

 21 «داده بشود، خودش هم بايد مقتول باشد.

داری است که برای صورت قانونی بخشيدن به حکميت  ـ کدام دين

هيئت سه نفره که برخالف مسئوليت خويش عمل کردند، همچنانکه 

ابوموسی اشعری نسبت به حضرت امير عمل کرد، از امير مؤمنان مايه 

که در فشار ابوموسی را  ضرت امير در عين حالیح»گويد:  گذارد و می می

خواست يک کس ديگر را  خواست تعيين کند، ايشان می تعيين کرد. نمی

تعيين کند، لکن فشار آوردند دوستان خودش، همان دوستانی که بايد 

حضرت امير از آنها فرياد کند، فشار آوردند که نه، ابوموسی برای اين کار 

را تعيين کرد، بعد که ابوموسی آن حکميت خوب است، حضرت ابوموسی 

خواستند نقض کنند، حضرت امير مقاومت  می ها  را کرد، همين دوست

کرد و گفت حاال که حَکَم، حکم کرده بودند بر ضد حضرت امير، يعنی 

حضرت امير را از خالفت به حسب اين حکميت خلع کردند و معاويه را به 

مير فرمود: که اين حکميت حسب اين حکميّت نصب کردند، حضرت ا

که بر ضد او  بوده است و ما بايد به آن احترام قائل بشويم، در صورتی

 22 «بود.
داند هنگامی که خوارج در مقابل حضرت  آيا آقای خمينی نمی

ايستادند و گفتند چرا حکميت را پذيرفتند و حکميت از آن خداست. 
ديم که آنچه قرآن با حکمان شرط نها»حضرت از جمله به آنها فرمود: 

کند. ناچيز بدارند و ما  دارد زنده بدارند و آنچه را قرآن ناچيز می زنده می
کند مخالفت کنيم، اگر جز اين  توانيم با حکميتی که قرآن حکم می نمی

که رأی حکمين اعالن شد،  بعد از اين 24 «کنند از حکمشان بيزاريم.
طاکار که بعنوان حَکَم اين دو خ»حضرت علی با آن مخالفت کرد و گفت: 
دليل و به ناحق و مطابق دلخواه  برگزيديد حکم خدا را رها کردند و بی

خود حُکم کردند و حکم خدا را رعايت نکردند و بخالف قرآن رأی دادند و 
خدا و پيامبر و مؤمنان پارسا از آنها بيزارند برای جهاد آماده شويد و 

 25 «تان برويد.مهيای حرکت باشيد و به اردوگاههای خود
که رأی حکميت اعالن شد،  داند که بعد از اين آيا آقای خمينی نمی

نه تنها حضرت با آن موافقت نکرد و آن را نپذيرفت بلکه با آن به مخالفت 
برخاست و اعالن کرد که آماده جهاد با معاويه شويد. حال آقای خمينی 

امير، يعنی  حاال که حَکَم حکم کرده بودند بر ضد حضرت»گويد:  می
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حضرت امير را از خالفت به حسب اين حکميت خلع کردند و معاويه را به 
حسب اين حکميت نصب کردند، حضرت امير فرمودند که اين حکميت 

 «بوده است و ما بايد به آن احترام قائل شويم، در صورتی که بر ضد او بود.
ز شيعه علی بودن داند. اگر اين اندازه نداند که بطور خودکار ا قطعاً می 2

 شود.  خارج و پيرو روش معاويه می

در مورد حکميت و برخورد حضرت علی بعد از اعالن رأی حَکَمان، 

تمام تواريخ شيعه و سنی متفق القولند که من خالصه آن را از تاريخ 

ابوالحسن علی بن حسين مسعودی ذکر « مروّج الذّهب و معاون الجوهر»

 کردم. 

برت به اين ليست مختصر نگاه کنيد، به اين اگر اندکی از راه ع

نتيجه خواهيد رسيد که دينی که آقای خمينی برای آن قيام کرده، 

جنگيده و صلح کرده، دين قدرت و ايجاد ملک و پادشاهی در لباس 

روحانيت و واليت فقيه است و نه دين خدا که دين آزادی و رهايی 

 « بشريت از قدرتهای ستمگر و ظالم است.

 2ست  شماره پيو

 آشکار شدن حقيقت»

 انتخاب مکتبی و عصبانيت آقای خمينی

شايد برای بسياری اين سؤال بوجود آمده باشد که چرا آقای خمينی 

خرداد خود، تا اين حد عصبانی شده بود که از فرط  6در سخنرانی 

عصبانيت حکم آشکار ضد دينی خود را برای انتخاب قدرت و حفظ و 

شود مکتبی آقايان مسخره  می تا گفته »کرد و گفت:  نگهداری آن، صادر

کند اگر متعّمد  که مکتبی را مسخره می کنند، مکتبی يعنی اسالمی آن می

اش داده  باشد مرتد فطری است و زنش بر او حرام است مالش بايد به ورثه

و بعد از اين سخنرانی آقای خمينی « شود، خودش هم بايد مقتول باشد.

اش متذکر شد و قريب  مرحوم مهندس بازرگان در نامه چه دقيق و بحق

به اين مضمون گفت، ممکن است از اين ببعد، تنها مايملک، همسر 

 بدست، در رختخواب از چنگمان بدر آورند. 2حاللمان را چند ژـ

ای بود که در روزنامه  از جمله عصبانيت آقای خمينی بعلت سرمقاله

، درج گرديده «انتخاب مکتبی»ت نام ، تح62خرداد  5انقالب اسالمی، در 

 بود. و اين مطلب او را بيش از پيش خشمگين ساخته بود. 

برای چرائی درج آن سرمقاله بايد که چند روزی به عقب برگردم و 

بطور مختصر و فشرده بلوائی را که با دستياری معاون اداری مالی وزارت 

زارت خارجه خارجه آقای حسين صادقی ، تحت عنوان سرقت اسناد و

 ساخته بودند، توضيح دهم:
نژاد نماينده دفتر  ، آقای مرتضی فضلی62ارديبهشت  12در روز 

رياست جمهوری با معرفی نامه کتبی و اجازه مقامات مسئول مملکتی که 
در وزارت خارجه و ها،  مأمور رسيدگی و مطالعه پرونده پاکسازی شده

ای که  رود و در آنجا با توطئه می بوده، به وزارت خارجه ها  ساير وزارتخانه
تدارک ديده شده بود، ايشان به اتفاق آقای اسماعيل ناطقی که مديرکل 
کنسولی وزارت خارجه و هم رئيس اداره پاکسازی آن وزارت خانه بوده 

بندی شده وزارت خارجه ايران  را تحت نام سرقت اسناد طبقه ها است، آن
 19شنبه،  اولين بار صبح روز سهکنند و برای  دستگير و بازداشت می

، روزنامه جمهوری اسالمی، اطالعيه وزارت خارجه را 62ارديبهشت 
 ای از آن به قرار زير است:  پيرامون اين مسئله درج کرده که گوشه

ارديبهشت ماه جاری فردی بنام مرتضی  12صبح روز يکشنبه »

های  پروندهنژاد باتفاق شخص ديگری با عنوان مأمور رسيدگی به  فضلی

بندی شده و  افراد پاکسازی شده فتوکپی تعداد زيادی از اسناد طبقه

                                                           

 15/2/2262، سخنرانی 22ـ24، ص 25صحيفه نور، ج  -2

سری را با تبانی يکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت خارجه 

کردند. جريان بالفاصله باطالع مقامات  برداشته و به خارج حمل می

 «انتظامی رسيده و به دستگيری نامبرده منجر شد...

نژاد و ناطقی، دفتر رياست  دستگيری آقای فضلی پس از انتشار خبر

ای بشدت مسئله را تکذيب کرد و اعالم نمود که  جمهوری طی اطالعيه

اين عمل توطئه ديگری است که عليه رياست جمهوری ترتيب داده شده 

که معلوم گرديد،  توطئه و دستگيری با دستياری آقای  است. بعد از اين

ی وزارت خارجه و با حکم دادستانی حسين صادقی معاون اداری مال

اند. چند نفری دست بکار  انقالب تهران آقای الجوردی دستگير شده

شدند تا از پيشينه آقای صادقی و انگيزه اين عمل اطالعاتی بدست آورند 

و خوشبختانه توانستند در فاصله چند روزی از سابقه و گذشته آقای 

ارجه تحقيقاتی بعمل آورند، صادقی تهرانی معاون اداری مالی وزارت خ

 5شنبه  نتيجه تحقيقات بعمل آمده در سرمقاله انقالب اسالمی، سه

اسناد وزارت خارجه ساخته « داستان سرقت»، تحت نام 62خرداد 

انتشار پيدا کرد که خالصه آن به شرح زير « مکتبی»کيست؟ انتخاب 

 است: 

در سال ـ حسين صادقی ، دارای ليسانس خدمات اجتماعی است، 2

بعنوان مددکاری اجتماعی در اداره کل بنادر و جزاير خليج فارس  2252

 آغاز بکار کرده است. 

، يک ماه قبل از پيروزی انقالب، 12/22/52ـ نامبرده در تاريخ 1

که همه مشغول مبارزه و اعتصاب بودند، به استخدام قطعی دانشگاه  زمانی

ه در آمده، نام پدر او امير و بعنوان فهرست نويس کتابخانه مرکزی دانشگا

، صادره از 442اهلل صادقی نيارکی، شماره شناسنامه  اسم دقيق او عين

، از 12باشد. )سند شماره  می 2226111ـ5تهران و شماره استخدامی وی 

 (8روزنامه انقالب اسالمی ص 
ـ اين شخص بالفاصله پس از انقالب در دانشگاه با تشکيل انجمن 2

کسب قدرت و مقام برآمده و با وجودی که يک اسالمی، درصدد 
کارشناس ساده فهرست نويسی بوده وسيله مديريت موقت دانشگاه به 

شود. )سند شماره  سمت سرپرستی امور عمومی دانشگاه منصوب می
18 ) 

ـ آقای صادقی به سمت سرپرستی امورعمومی دانشگاه تهران 4
عالن جرمی عليه ، ا18/1/59موافق روزنامه جمهوری اسالمی مورخ 

را به انواع جرائم مالی و  ها  مديران مستعفی دانشگاه داده که در آن، آن
 سوءاستفاده متهم کرده است.

ـ ايشان در سمت و فعاليتهای جديد خود، يکی از کارمندان  5
، بعلت خدمات شايسته 22/2/59خويش را بنام نظر علی صالحی در تاريخ 

مورد تشويق و تقدير کتبی قرار ميدهد. وی، در يک ساله اخير انقالب، 
 (19)سند شماره 

که آقای صالحی آنطور که آقای صادقی خواسته،  ـ اما نظر به اين 6
به زير فرمان نرفته و با ايشان کشمکش پيدا کرده است و لذا در تاريخ 

آقای صالحی به مديريت دانشگاه نوشته و توضيح داده است که  29/2/59
پاشی و نفاق افکنی بين کارمندان  نشگاه کارش سمآقای صادقی در دا

 کند.  است و با نامه خود بعضی از اعمال او را رو می
و به امضای انجمن اسالمی  28/2/59ـ آقای صادقی در تاريخ 2

نفر از  8که صالحيت قانونی داشته باشد،  کارکنان دانشگاه بدون اين
کند که از  را صادر میکارکنان دانشگاه را تصفيه و حکم اخراجی آنان 

از  22/2/59جمله آنان همين آقای نظر علی صالحی است که در تاريخ 
نفر در روزنامه  8ايشان تقديرنامه کتبی گرفته است. اطالعيه تصفيه اين 

کند.  ، انتشار پيدا می28/2/59جمهوری اسالمی و صبح آزادگان در تاريخ 
 ( 22)سند شماره 
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ی که از جانب آقای صادقی مفسد نفر از کارکنان اخراج نجپـ  8

شناخته شده بودند، از پای ننشسته و به دادگستری شکايت کردند و 

 2222ـ 59/2268، بموجب حکم شماره پرونده 21/1/62سرانجام در تاريخ 

دادگاه عموم تهران و به  46، شعبه 281الی  222، شماره دادنامه 2222تا 

روز  62عمومی، آقای صادقی به  قانون مجازات 169استناد بند ب از ماده 

 2622ريال به هر يک از شاکيان مذکور و  122ر222حبس جنحه و پرداخت 

 گردد.  ريال بابت هزينه دادرسی محکوم می

اسفند  24که آقای صادقی، پس از حادثه چماقداری  ـ نظر به اين9

دانشگاه تهران، عليه رياست جمهوری فعاليت داشته و از جمله گرداننده 

حصن مشهور کتابخانه دانشگاه بوده است. وی به پاس خدماتش، در ت

شود، در  همان تاريخی که حکم محکوميتش از طرف دادگستری صادر می

، از دانشگاه تهران، حکم انتقال گرفته است و البته 21/1/62همان تاريخ 

شده، منتها با همان  در حکم انتقال و بنابه ضرورت، اسم کوچکش عوض 

با همان شناسنامه و با همان شماره استخدامی و در اين  نام پدر،

شود و از  مبدل می« حسين»به « اهلل عين»دگرديسی و تغيير هويت از 

وزير مکتبی به سمت معاون اداری مالی وزارت  جانب آقای رجائی نخست

 (22شود. )سند شماره  خارجه منصوب می

بريکی برای ، ت19/1/62ـ روزنامه جمهوری اسالمی در تاريخ 22

ضمن تشکر از برادر مبارز و مکتبی »نويسد:  ايشان به چاپ رسانده و می

وزير جمهوری اسالمی که معتقد و مؤمن و انقالبی را  آقای رجانی نخست

نمايند، موفقيت روز افزونتان را در راه تداوم و  شناسائی و انتخاب می

)سند شماره « م.پيشبرد اهداف انقالب ايران از خداوند متعال خواستاري

21) 
اهلل صادقی نيارکی که هم اکنون  ـ و بد ين ترتيب آقای عين22

حسين صادقی نيارکی شده است، در وزرات خارجه مکتبی، بخدمات 
ايشان « مکتبی»اند و از جمله اعمال  جديد مشغول شده« مکتبی»

کارگرانی اصلی جنجال سرقت اسناد وزارت خارجه عليه رياست 
باالتری را نزد های  بدين ترتيب موجبات صعود به قله جمهوری است که

 سران جمهوری اسالمی فراهم آورده است. 
و بدين علت مقاله تحقيقی، همراه با اسناد و مدارک که تمامی آن 

« انتخاب مکتبی»در اختيار آرشيو روزنامه قرار گرفته بود، تحت عنوان 
مکتبی مورد عنايت انتشار پيدا کرد، تا نشان داده شود، اين آقای 

وزير و ساير سردمداران جمهوری اسالمی از چه قماشی بوده است  نخست
و چرا و به چه منظور توطئه سرقت اسناد را در وزارت خارجه تدارک و 

ای از هزاران مورد شبيه به  سرپرستی کرده است و تازه اين مورد، نمونه
 آن و صد بدتر از آن است. 

هاست که از جمله آقای خمينی را «کتبیم»گونه  رو شدن چهرۀ اين
خرداد خود، نمايندگان مجلس تحت امر،  6بر آشفت و در سخنرانی 

را به خدمت هر چه بيشتر « مکتبی»سردمداران و فرماندهان چنين افراد 
فراخواند و با چراغ سبز دادن، به آنان فهماند که نگران نباشند و بدانند 

ده است وتا آخر خط خواهد رفت.  که آقای خمينی انتخاب خود را کر
قبل خود های  حتی برای حفظ و استقرار قدرت آماده است که از گفته

و از تهمت «  گويم نه ميليون بگويند آری من می 25اگر »بگذرد و بگويد 
نامسلمان زدن، به مرحوم دکتر محمد مصدق و مرتد خواندن جبهه ملی و 

  «دهد. ديگران نيز باکی به خود راه نمی
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 19سند شماره 
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 3پيوست  شماره 

ظهور و سقوط ضد انقالب که  2259کتاب غائله چهاردهم اسفند »
آن را  2264دادگستری جمهوری اسالمی، شورايعالی قضايی در سال 

 دارد.  برمی  دتا عليه رياست جمهوری پردهمنتشر کرده است از طرح کو
جمهور قانونی کشور است، دفتر و  صدر رئيس که آقای بنی و با اين

به محاصره سپاه و کميته در  62خرداد  12محل سکونت وی در تاريخ 
 کنند:  آيد و عمالً وی را مجبور به اختفا می می

رد و از لحظه صدر را به اختفای کامل بب حکم امام کافی بود که بنی»
صدر از کليه اقتدار خويش منعزل گرديد و محل  عمالً بنی 2و انتشار حکم

                                                           

صدر از فرماندهی کل  منظور حکم آقای خمينی مبنی بر عزل آقای بنی -2
 نيروهای مسلح است.
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 «2 سکونت و محل کار وی به تصرف سپاه و کميته درآمد.

با توجه به مطلب صريح فوق آقای داود علی بابائی نويسنده تاريخ 

از رياست  صدر بنیدر مورد عزل آقای  "سال در ايران چه گذشت؟ 15"

 2مصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامه اطالعات "تحت نام  جمهوری

، يک حرکت صدر بنیعزل "نويسد:  می  244صفحه  6، جلد "2262بهمن

توانستند اعتراض خود را در يک تظاهرات آرام بيان  می قانونی بود. آنها

بدون  شد نمیکنند و يا حداقل در روزنامه هاشان بردارند و بنويسند مگر 

ل، حرف زد و انتقادکرد؟ وقتی کار را با اسلحه و شورش و آتش ايجاد اخال

کنند در واقع مترصدند تا جنگی به مراتب بدتر از جنگ  می زدن همراه

تحميلی راه بيندازند. اين حرکت، ممکن بود همه چيز را به آشوب 

 "بکشاند و مسلماً از حد يک اعتراض سياسی و انتقاد گذشته بود.

شود  می معلوم "سال در ايران چه گذشت؟ 15"کتاب جلد  2با توجه به 

که آقای علی بابائی اوالً خود آنزمان را درک و رويت نموده و ثانياً اهل 

تاريخ و علم و اطالع از مسائل تاريخی آن دوران بوده است ثالثاً ايشان از 

را  به رشته تحرير ها  بسياری امور ديگر اطالع داشته که به هر دليل آن

 اورده است.در ني

، حزب جمهوری 2262خرداد  22آيا ايشان مطلع نبوده است که: در 

اسالمی با چراغ سبز آقای خمينی و بدست دادستانی انقالب اسالمی 

انقالب اسالمی، ميزان، خبرنامه جبهه ملی، ... را های  روزنامهای  مرکز، فله

 تا اطالع ثانوی تعطيل اعالم نمود. بنابراين:

يا حداقل در روزنامه هاشان بردارند و  "نويسيد:  یم وقتی شماـ2

البته  "بدون ايجاد اخالل، حرف زد و انتقادکرد؟ شد نمیبنويسند مگر 

بدستور دادستانی انقالب اسالمی ای  حتما اذعان داريد که روزنامه ها، فله

مرکز تعطيل شده بودند و از جمله مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمی، 

 بود!در زندان 

توانستند  می ، يک حرکت قانونی بود. آنهاصدر بنیعزل "ـ1

دانستيد  می البته شما "اعتراض خود را در يک تظاهرات آرام بيان کنند

رئيس جمهور قانونی اين  صدر بنی، هنوز آقای  2262خرداد  12که در روز 

کشور بود و صوری هم هنوز طرح عدم کفايت سياسی وی به مجلس 

زعم شما هم قانونا،ً هنوز ايشان رئيس جمهور بود. اما حسب نيامده و به 

و ساير منابع و  "، ظهور و سقوط ضد انقالب2259اسفند  24غائله "کتاب 

دفتر  2262خرداد  12گفته بسياری از زعمای جمهوری اسالمی در روز 

رياست جمهوری و شخص ايشان محاصره شده و مصونيت جانی از وی 

 االاجبار وی را ودار به اختفا نمودند.رخت بر بسته بود و ب

که جبهه ملی دعوت به  2262خرداد  15عالوه بر اين در روز ـ 2
جبهه ملی از "تظاهرات آرام نموده بود، مگر آقای خمينی اعالم ننمود که 

و باز نقل به مضمون )... و به نهضت آزادی و شخص  "امروز مرتد است!
يون اعالم نمود که از اين تظاهرات مهندس بازرگان هم، از راديو تلويز

تظاهرات را ای  اعالم انزجار شود که آنها نيز از ترس خمينی در اعالميه
محکوم نمودند( آيا اينگونه بيان تاريخ، تحريف آشکار رويدادهای 
تاريخی نيست؟ ممکن است آقای داود علی بابائی پاسخ بدهد من خود، 

آقای هاشمی رفسنجانی را منعکس و تنها مصاحبه ام  اظهار نظری ننموده
نموده ام. وقتی بر آقای داود علی بابائی مسلم است که: آنچه ايشان بيان 
نموده دروغ محض و تحريف تاريخ است، آيا نبايد آقای داود علی بابائی 
که مصاحبه آقای رفسنجانی را در تاريخ ثبت ميکند، متذکر شود که 

 ط آن بود که شرح آن گذشت! ايشان اينطور بيان نمودند، اما شراي

آقای رفسنجانی برای نيل به اهداف و مقاصدی که در سر داشته ـ 4

                                                           

ظهور و سقوط ضد انقالب، دادگستری جمهوری  2259غائله چهاردهم اسفند  -2
 686، ص 2264اسالمی ايران، چاپ اول 

و به منظور دنبال نمودن آنها در انحراف افکار عمومی و برای جلوه دادن 

سيستم دمکراسی و آزادی خواهی و صورت قانونی دادن به کودتادی 

، 2262بهمن   2حبه انجام شده، به دروغ پردازی و تحريف وقايع در مصا

آنگونه که آقای داود علی بابائی ثبت نموده، پرداخته است. اما شما آقای 

پس از گذشت  "ساله! 15جلد کتاب تاريخ  2نويسنده "داود علی بابائی

سال با به رشته تحرير در آوردن وقايع آنزمان بر بيان حقايق چشم  15

اشته که البته اين پوشيده و بر دروغ پردازی آقای رفسنجانی صحه گذ

مهم به دور از بيان واقعيات و ثبت آن در تاريخی است که به نگاشتن آن 

همت گمارده ايد، اين عمل شما بمراتب از دروغ و کذب پراکنی آقای 

 «رفسنجانی برای جامعه خطرناکتر است.

 4پيوست  شماره 

کاشانی و دولت کودتا
ای در  گان چند نکتهدر اينجا مناسب ديدم که برای اطالع خوانند

را که آقای دکتر « تاريخ سياسی معاصر ايران»مورد دو جلد کتاب 

 الدين مدنی تأليف و تنظيم کرده است ياددآوری کنم:  سيدجالل

ـ بنا بگفته صاحب کتاب تاريخ معاصر، کتاب سلسله درسهايی 2

بوده که بنابه درخواست سرتيپ نامجو که اولين فرمانده دانشکده افسری 

شده  ر جمهوری اسالمی بوده، وسيله ايشان به دانشجويان تدريس مید

است و ابتداء توسط دانشکده افسری و مخصوص دانشجويان آن 

شورای »دانشکده چاپ گرديده و سه جلد بوده است و سپس وسيله 

 در دو جلد انتشار پيدا کرده است. « تبليغات اسالمی

ـ آيت تنظيم  ـ کتاب که در حقيقت در تبيين خط کاشانی1

گرديده، دارای تحريفات تاريخی چندی در جهت تخريب مصدق و 

طرفداران وی و غلبه دادن خط کاشانی ـ بقايی بر خط مصدق است که از 

 کنم:  باب نمونه به دو مثال اشاره می

اهلل کاشانی که در رأس جناح مذهبی بعد  آيت»نويسد:  الف ـ وی می

اهدی و عالء مخالفت کرده بود و در زمان زهای  مرداد هم با حکومت 18از 

  1«عال تا مرز اعدام پيش رفته بود.

تير  22بقايی که از گردانندگان اصلی »گويد:  در مورد بقايی نيز می

اهلل کاشانی بود و تا به آنجا  بود در اختالف با دکتر مصدق به همراه آيت 22

شت به سر پيش رفت که در روزهای آخر حکومت دکتر مصدق در بازدا

برد گرچه او در همان روزهای اوليه حکومت زاهدی به مخالفت با وی  می

وزيری  برخاست و اين مخالفت به تبعيد و زندان در تمام طول نخست

زاهدی انجاميد امّا مخالفتهای او در يک سال آخر حکومت مصدق از 

عوامل سقوط مصدق شناخته شد و با وضعی که دولتهای بعد از کودتای 

    2 «مرداد پيش آوردند و جاهت ملی خود را از دست داد. 18

اهلل کاشانی در چه تاريخی  نويسنده با مشخص نکردن اينکه آيت
بعد از کودتا با حکومت زاهدی به مخالفت برخاست، قصد دارد به خواننده 

اهلل کاشانی مخالف کودتا بوده و ثانياً بالفاصله  چنين القاء کند که اوالً آيت
 از کودتا، عليه دولت کودتا به مخالفت برخاسته است. بعد 

اهلل کاشانی را با دولت  برای روشن شدن ذهن خوانندگان روابط آيت
 آورم:  مرداد به ترتيب می 18کودتا، بعد از 

بقرار اطالع ديروز »:  2229، شماره 2221شهريور  2. روزنامۀ شاهد، 2
اهلل کاشانی تقاضای  ت آيتوزير از حضر مرداد ـ آقای نخست 22ـ شنبه 

آبادی دکتر  وقت مالقات کردند و در شميران با حضور آقايان: شمس قنات
اهلل کاشانی را مالقات نمودند در  زاده آيت بقايی، نادعلی کريمی و حائری

                                                           

 .252الدين مدنی،  ، جلد اول، ص  تاريخ سياسی معاصر، سيد جالل -1
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وزير راجع به نفت و غرامت سؤال  اهلل از نخست اين مالقات حضرت آيت
ت به انگلستان بهيچوجه نخواهم وزير جواب دادند که: نف کردند، نخست

هم چون انگلستان هيچگونه حقی ندارد نخواهم  را غرامت و داد
  2«پرداخت.

شهريور  1بعد از ظهر ديروز ـ »:  2221شهريور  1. اطالعات، 1

صورت  ـ پنج نفر از مخبرين خارجی با دستگاه فيلمبرداری و ضبط2221

اهلل کاشانی  قات نمودند. آيتاهلل کاشانی مال در منزل آقای خليلی با آيت

نسبت به حکومت زاهدی فرمودند: من اميدوارم که آقای زاهدی موفق به 

  1 «انجام اصالحات بشود و از فقر و ناامنی و کمونيزم جلوگيری کند.

شهريور با  2اهلل کاشانی در  آيت:  2221شهريور  2. کيهان، 2

ی رياست مجلس چرا جنابعال»مخبرين خارجی در مورد اين سؤال ـ 

 شورای ملّی را قبول کرديد؟ 

ج ـ رياست مجلس در شأن من نبود و من از اين جهت اين مقام را 

خواست شروع کند و يکسال  پذيرفتم که جلو فعاليتهائی که مصدق می

 « بعد شروع کرد بگيرم.

 س ـ نظر شما راجع به تخريب منزل دکتر مصدق چيست؟ 
دکتر مصدق را خراب و باو توهين ج ـ من راضی نبودم مردم خانه 

کنند ولی مصدق برخالف قانون اساسی قدم برداشت و دستور داد 
که  عمومی بردارند در حالیهای  شاه سابق ايران را از جايگاههای  مجسمه

های  در فرانسه وقتی که مردم رژيم جمهوری اعالم کردند مجسمه
  2«ناپلئون را در جای خود نگاه داشتند.

اهلل کاشانی در مصاحبه با روزنامه  ، آيت21شهريور  22 . کيهان4
من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ايران قدم » گفتند:« المصری»

کنم و هر وقت که به نظرم برسد او برخالف  دارد پشتيبانی می برمی
توان  نمايم. تا اين لحظه نمی نمايد با او مخالفت می مصلحت ايران عمل می

توانيم رويه خود را در  ال زاهدی قضاوت کرد و ما هم نمیراجع به اعم
 « قبال او معين نمائيم.

س ـ آيا عقيده داريد که مصدق مستحق همين سرنوشتی بود که 
 باو رسيد؟ 

ج ـ خداوند عادل است و آنچه بر مصدق گذشته نتيجه عدل 
 خداوندی است. 

جمهوری  س ـ آيا عقيده داريد که دکتر مصدق برای برقراری رژيم
 کرد؟  فعاليت می

ماه قبل  4کوشيد. مصدق  ج ـ آری، برای برقراری جمهوريت می
ای به شاه نوشتم و  خواست که شاه را از ايران اخراج نمايد ولی من نامه می

از او خواستم که از مسافرت خودداری نمايد و شاه هم موقتاً از فکر 
بور کرد که ايران يک هفته قبل، مصدق شاه را مج 4مسافرت منصرف شد

 را ترک نمايد امّا شاه با عزت و محبوبيت چند روز بعد بازگشت. 

اهلل کاشانی سپس اظهار داشت: در اينجا ملت شاه را دوست  آيت
  5«دارد و رژيم جمهوری مناسب ايران نيست

                                                           

اهلل کاشانی از فردای کودتای  ای از مکتوبات سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه -2
، 4(، محمد دهنوی، ج 2242اسفند  12اهلل کاشانی ) مرداد تا درگذشت آيت 18
 9ص
 22ـ22ند، ص همان س -1
 21ـ22همان سند، ص  -2
جنبش ملّی شدن صنعت »اهلل کاشانی، در کتاب  نامه مذکور با دستخط آيت -4

 628، ص 2266، سرهنگ غالمرضا نجاتی، چاپ سوم 2212نفت ايران و کودتای 
 گراور گرديده است. به آنجا مراجعه کنيد.

هلل کاشانی از فردای ا ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه -5
، ص 4(، ج 2242اسفند  12اهلل کاشانی ) مرداد تا درگذشت آيت 18کودتای 

 12ـ18

اهلل کاشانی در مصاحبه با  آيت:  2221شهريور  12. کيهان، 5

در اين  ها  بطه با اينکه آيا دست خارجیدر را« اخبار اليوم»خبرنگار 

ما خيلی ساده هستيم، خيلی ساده! وضع »مسئله وجود دارد گفت: 

خوبست و خطر برطرف شده، اين مصدق راه را گم کرده و مستحق اين 

عاقبت بود. تمام هم و کوشش او اين شده بود که مردم فرياد زنند: زنده 

دانم چنين  رجی تا آنجا که من میباد مصدق... امّا در مورد انگشتهای خا

چيزی نبوده! مصدق عليه شاه شوريد و موقعيت و نفوذ شاه را در بين 

خواست مصدق را عزل کند ولی  مردم فراموش کرد. شاه چهار ماه قبل می

به او  «من وساطت کردم تا اينکه وارد اين نبرد شديم و پيروز گرديديم!

کشورتان باين مبارزه خونين عليه که  توانستيد در حالی گفتم: آيا نمی

اهلل از اين سؤال بر آشفت و  انگليسيها مشغول بود، با مصدق بسازيد؟ آيت

برادر مسلمان، من و مصدق، دو روح در يک بدن بوديم ولی او ای  گفت:

اهلل پرسيدم: به نظر شما  خيانت کرد. بمن و کشورش خيانت کرد... از آيت

اهلل کاشانی بيدرنگ جواب داد:  ؟ آيتبزرگترين اشتباه مصدق کدامست

اهلل کاشانی  آيت پايمال کردن قانون اساسی با عدم اطاعت اوامر شاه.

طبق شرع شريف  درباره مجازات مصدق نظر خود را اينطور شرح داد:

اسالمی مجازات کسی که در فرماندهی و نمايندگی کشورش در جهاد 

   6«خيانت کند مرگ است

ـ رئيس  21مهر  28مالقات ديروز ـ »:  2221مهر  29. کيهان،  6

اهلل کاشانی از ابتدای روی کار آمدن دولت جديد، آقای  دولت با آيت

اهلل  روز يکبار با حضرت آيت 25اند در هر  سپهبد زاهدی تصميم گرفته

کاشانی مالقات کنند. ديروز ظهر اين مالقات در منزل شخص ثالثی 

اهلل صرف نمودند در اين  وزير با آيت صورت گرفت و ناهار را آقای نخست

جلسه دو نفر از نمايندگان  مجلس حضور داشتند. و در خصوص امور 

2 «جاری و کارهای مملکتی تبادل نظر شد.
 

اهلل کاشانی با  چهارمين جلسه آيت»:   2221مهر  15. اطالعات،  2

برخی از نمايندگان غيرمستعفی دوره هفدهم مجلس شورای ملی 

جلسه که بعنوان جبهه ملی در دو هفته اخير تشکيل شده... در چهارمين 

اين جلسه که طبق قرار قبلی در منزل آقای علی زهری تشکيل گرديد و 

اهلل کاشانی و آقايان  مذاکرات آن قريب سه ساعت بطول انجاميد آيت

  8 «زاده و زهری شرکت داشتند. دکتر بقايی، مکی، مشار، حائری

 22يکشنبه شب ـ »:  2226ش  2221آبان  21، «شاهد»امه . روزن 8

اهلل کاشانی و آقايان دکتر بقايی،  با حضور آيتای  ـ جلسه 2221آبان 

  9 «مکی و مشار تشکيل گرديد و راجع به نفت مذاکرات بعمل آمد.

که قبالً به اطالع خوانندگان  بطوری»:  2221آبان  18.  کيهان،  9

ای از آقايان غيرمستعفی  يروز عدهگرامی رسيد طبق قرار قبلی عصر د

اهلل کاشانی و آقايان: مکی، دکتربقايی،  مجلس شورای ملّی مرکب از: آيت

ای در منزل آقای مشار تشکيل دادند که مذاکرات  مشار و زهری جلسه

  22 «آن تقريباً تا ده شب ادامه داشت.

ـ، در 21دی  8ساعت نه و نيم صبح ـ »:  2221دی  8. اطالعات،  22

اهلل کاشانی برپا گرديد و آقايان  مسجد سلطانی مجلس ختم از طرف آيت

علما و روحانيون و چند تن از وزيران و آقای نورزاد رئيس دربار 

شاهنشاهی به نمايندگی از طرف اعليحضرت همايونی و نمايندگانی 

وزير در اين مجلس  سياسی کشورهای اسالمی و نماينده آقای نخست
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اهلل بهبهانی در مجلس ختم  ت ده حضرت آيتحضور داشتند. ساع

شرکت کردند و آقای سيدمحمد موسوی واعظ به منبر رفت و شرحی از 

اهلل صدر ايراد کرد و  فضايل اخالقی و مقامات علمی فقيد سعيد آيت

2 «مقارن ظهر مجلس ترحيم برچيده شد.
 

کنار  اهلل کاشانی بعد از تجديد رابطه با انگليس و دور زدن و آيت . 22

روز بعد از کودتا، در  21ماه و  4گذاشته شدنش وسيله زاهدی، دقيقاً 

ی به دوست خود آقای حاج محمدعلی  ، طی نامه9/22/21تاريخ 

کند و برای تبرئه کردن خود و  توتونچی، زبان به شکوه و شکايت باز می

اندازد. در قسمتی از نامه آمده است  دوستانش گناه را به گردن مصدق می

... خداوند جزای مصدق را بدهد که تمام زحمات و فداکاريهای من و »

شد و  ملت را بباد داد. اگر مجلس را تعطيل ننموده بود تجديد رابطه نمی

  1 «آمد. رفت و اين روزگار پيش نمی خودش به حبس نمی

ای به سپهبد به  طی نامه 25/22/21اهلل کاشانی در تاريخ  آيت

نويسد:  دارد و می از دخالت در انتخابات بر حذر میاهلل زاهدی وی را  فضل

جنابعالی بايد کمال دقت را داشته باشيد و توجه بفرمائيد که اعضاء »... 

انجمن نظاتر تهران بايستی از ميان افرادی انتخاب شوند که مورد توجه و 

اعتماد مردم باشند تا معلوم شود که دولت قصد مداخله در انتخابات را 

شوم که اگر انتخابات فرمايشی  خاتمه اين نکته را هم متذکر می ندارد در

انجام بگيرد هر قراردادی که در مجلس هيجدهم به تصويب برسد از نظر 

باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد  ملت ايران دارای ارزش و اعتبار نمی

2 «خواهد بود. 2922تحميلی نفت 
 

در رابطه با  24/22/21در تاريخ  ای که اهلل کاشانی طی اطالعيه مجدداً آيت

تجديد رابطه با انگلستان و مسئله نفت و رعايت آزادی کامل انتخابات 

 شود:  کند، در پايان آن متذکر می صادر می

خاتمه چنانچه در پايان نامه خود به آقای زاهد ی قبالً متذکر »

ام اگر  ئی که در راديوهای دنيا نيز منتشر گرديده گفتهها  گرديدم اعالميه

مجلس هيجدهم با اين وضعيت ننگين تشکيل شود، هيچکس جز 

شناسند و هر  معدودی نوکران و سرسپردگان اجنبی آن را به رسميّت نمی

 2922قراردادی که به تصويب برساند سرنوشت آن بدتر از قرارداد نفت 

خواهد بود. شکی نيست که با صدور اين اعالميه گرفتار انواع تهمتها و 

4 «جرائد مزدور دولت اجانب خواهم شد.حمله 
 

با توجه به اسناد غيرقابل انکاری که مشاهده شد، برخالف نوشته 

اهلل کاشانی: نه تنها با دولت کودتا  الدين مدنی آيت آقای دکتر سيدجالل

مخالفتی نداشته است بلکه با حکومت زاهدی حداقل تا چهار ماه بعد از 

پرداخته است که بعد از آن  ده و بازديد میکودتا، به رايزنی، مشاوره و دي

وزيری برکنار و  که سپهبد زاهدی از نخست 2224هم تا فروردين سال 

حسين اعال بجای او برگزيده شد، هيچگاه مخالفت جدی با وی بعمل 

 نياورده است. 

، که در قيد حيات بود، در مکاتبات، 2242اسفند  12ـ تا در تاريخ 

خود، حتی يکبار از دولت زاهدی بعنوان های  نامه مذاکرات وها،  سخنرانی

دولت کودتا ياد نکرده، بلکه آنچه را که اتفاق افتاد، آن را به مردم نسبت 

نتيجه »ديده و مهمتر آنکه آن را  را در آن نمی ها  داده و دست خارجی

 شمرده است. « عدل خداوندی

ردن قانون اهلل کاشانی بزرگترين اشتباه مصدق را پايمال ک ـ آيت

اساسی، اطاعت نکردن اوامر شاه و کوشش کننده برقراری جمهوری 
                                                           

 225 ، صهمان -2
 222همان، ص  -1
 228، ص همان -2
 222همان، ص  -4

عنوان نموده و بدون بردن نامه مصدق، وی را خائن و مستحق مرگ 

 دانسته است.  می

در مورد اختالفش با سپهبد  2221اهلل کاشانی در اسفند ماه  ـ آيت

ی را من دانيد آقای زاهد طور که می همان»زاهدی اظهار داشته است: 

شناسم در اين مدت دوستی ما روز به روز بيشتر  پانزده سال است می

زمانی که رئيس نظميه بودند فرزندم را از  2218شد تا اينکه در سال  می

زندان نجات داده و در انتخابات تهران نيز دخالتی ننمود من پس از 

ن يک بازگشت به ايران خيلی به ايشان معتقد شدم و هميشه او را بعنوا

کردم، صحيح است که در جريان تحصن او، من  دوست صميمی خطاب می

ملی دستور مواظبت و پذيرائی از   با دارا بودن مقام رياست مجلس شورای

دانند ملت ايران بايد  طوری که خود ايشان می ايشان را دادم ولی همان

طم بداند من در زمامداری آقای زاهدی مؤثر نبودم. در اوان حکومت رواب

دادم و از  با او عادی بود و در مالقاتها اغلب در پيرامون انتصابات تذکر می

کردم اشخاص شايسته را برای همکاری دعوت نمايد  ايشان درخواست می

آمد و من آن را قبل از  تا اينکه موضوع تجديد روابط با انگليس پيش

م تصويب مجلس جايز ندانستم و بايشان حضوری گفتم و چندين بار ه

و چون  6انتخابات شروع شد 5پيغام دادم. پس از تجديد روابط

ای به  نامه  توانستم ناظر دخالت مأمورين در انتخابات باشم نخست نمی

ای منتشر کردم و  وزير نوشتم و چون نتيجه نداد، اعالميه آقای نخست

اخيراً نيز بدبير کل سازمان ملل متحد تلگراف نمودم که وضع فعلی ايران 

باشند.  تی است که تمام نمايندگان سياسی خارجی ناظر آن میبصور

منظور از اين مخالفت اغراض شخصی نبود و جز تأمين آزادی و عدم 

کننده  دخالت خارجيان چيز ديگری نيست و اگر نظريات من قانع

باشد حاضرم تن به تبعيد و زندان دهم چون از زندگی خسته شده و  نمی

2« احتياج به استراحت دارم.
 

الدين  در مورد دکتر بقايی و اينکه بنابه نوشته آقای دکتر جالل

او در همان روزهای اوليه حکومت زاهدی به مخالفت با وی »مدنی که 

وزير  برخاست و اين مخالفت به تبعيد و زندان او در تمام طول نخست

اين مطلب بنابر اسناد غيرقابل انکار ذکر شد، نادرست  8«زاهدی انجاميد

حريف تاريخ است. امّا عالوه بر اسنادی که ذکر شده، چند نکته ديگر و ت

مخ يکی از  شعبان بی» 2219گردد: در اوايل دی ماه  بدان افزوده می

تهران به چاپخانه و روزنامۀ شاهد مراجعه کرد « و افراد شرور ها  چاقوکش

يد ضمن مالقات با دکتر بقايی اظهار نمود... هر کاری شما داشته باش»و 

برای انجام آن تا پای جان ايستادگی خواهم نمود در آن زمان بقايی گفته 

9«بود روز ديگری به او مراجعه نمايد تا با هم صحبت کنند
 

نيروهای بقايی در کنار چاقوکشان شعبان »مرداد  18در کودتای 

مخ قرار داشتند و طرفداران وی در شهرستانها نيز به فعاليت مشغول  بی

                                                           

ماده قطع رابطه با انگليس، مجدداً رابطه  ، پس از چهارده2221آذر  24در  -5
دنيس رايت به سمت کاردار سفارت انگليس وارد  21آذر  22برقرار گرديد و در 

 تهران گرديد.
 11برگزار گرديد، در  2222انتخابات مجلس هيجدهم در فروردين ماه  -6

بررسی  22مهر ماه  5فروردين نمايندگان کنسرسيوم وارد تهران شدند و در 
 ويب اليحه کنسرسيوم به مجلس شورای ملّی داده شد.تص
اهلل کاشانی، گردآورنده  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه -2

 .214ـ215محمد دهنوی، جلد چهارم، ص 
 252الدين مدنی، جلد اول، ص  تاريخ سياسی معاصر، دکتر سيدجالل -8

 زيرنويس.
ی، حسين آباديان، مؤسسه مطالعات و زندگينامه سياسی دکترمظفر بقاي -9

ارتش،  1به نقل از گزارش دايرۀ تجسس رکن  222، ص 2222پژوهشهای اساسی 
 .2219دی  22مورخ 
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زاده ارسال  ای از طريق منصور رفيع ر بقايی، پسر عموی او، نامهبودند. ناص

مرداد سخن گفت  18کرد و در آن از تظاهرات طرفداران بقايی در روز 

شبکه حزب زحمتکشان در تهران و شهرستانها، همراه با سازمان نظامی 

سخايی،  حزب، نقش مخرب ايفا کردند که يکی از آنها قطعه قطعه کردن

2 «.نی کرمان، بودرئيس شهربا
 

مرداد نام وی در فهرست  18به پاس خدمات بقايی در کودتای 

ليست کسانی که نشان افتخار دريافت کردند قرار گرفت و وی به دريافت 

 يک نشان رستاخيز مفتخر گرديد. 

مدتی بعد از کودتا رئيس ستاد ارتش، سر لشکر نادر باتمانقليچ در »

به فرمان مطاع  جناب آقای دکتر بقايیای خطاب به بقايی نوشت:  نامه

ايد به  مرداد ابراز داشته 18شاهانه به پاس فداکاريهايی که در قيام ملی 

  1 «گرديد. اعطاء يک قطعه نشان رستاخيز درجه يک مفتخر می

روابط شخصی بقايی و زاهدی در روزهای نخست کودتا حسنه بود تا 

و انگليس، بقايی مورد  که به هنگام بررسی مجدد روابط ايران جائی

جناب آقای بقايی برای  خيلی فوری است.» مشورت زاهدی قرار گرفت:

 22/9/2221شور در مسئله مهمی خواهشمندم در تاريخ چهارشنبه 

بعد از ظهر( در کاخ وزارت امورخارجه حضور بهم رسانيد.  4) 26ساعت 

 2«سپهبد زاهدی وزير نخست

خواند. بعد از اينکه آقای  می« ملّیقيام »مرداد را  18بقايی کودتای 

در کرمان عليه انتخابات مجلس هجدهم  2222بقايی در اوايل سال 

عصر روز سخنرانی، در منزل آگاه يزدی با اوباش و »سخنرانی کرد و 

مالقات کرد و فرامينی به آنها صادر نمود. او دستور داد  ها  چاقوکش

  4«متعدد ايجاد نمايندهای  اوباش دسته

ايی بنا به رأی کميسيون امنيت اجتماعی کرمان، به اتهام بق

5اغتشاش و تهديد به قتل به يک سال تبعيد به جزيره هرمز محکوم شد.
 

آقای بقايی چند روز بعد از سخنرانی کرمان، و محکوم شدن به يک 

، تلگرافی وسيله 14/2/2222سال تبعيد به جزيره هرمز زاهدی در تاريخ 

برای بقايی ارسال کرد که متن آن چنين است:  فرماندار بندرعباس

نظر به سوابق و زحمات جنابعالی از تصميمی که  جناب آقای دکتر بقايی»

مأمورين روی انجام وظيفه گرفته بودند متأسف شدم و به همان دليل 

دستور دادم تجديد نظر کنند و موافقت نمودند. جنابعالی آزاد هستيد تا 

6 «باشيد برويد.ای که مايل  به هر نقطه
 

ای  تبعيد بقايی مقوله« زندگينامه سياسی بقايی»بنا به نوشته کتاب 

فرمايشی بيش نبود و اساساً قبل از اينکه حکم اجرا شود با مساعی »

دربار و خطيبی دستور آزادی او داده شد، ليکن مثل هميشه بقايی 

مايد. آلود کند و مظلوم نمايی ن درصدد برآمد آب را بيش از پيش گل

دستور داده شده بود بقايی به تهران و همراهانش به جمال آباد اراک 

فرستاده شوند و همين امر باعث گرديد که بقايی از مرکز توطئه يعنی 

امّا زاهدی به تهران نرفت و به زاهدان رفت و در  2«کرمان خارج شود.

8 آنجا اقامت گزيد.
 

هيجدهم و اواخر خرداد بنابر اين معلوم شد که تا بعد از انتخابات 

                                                           

 4/6/2221، به نقل از نامه ناصر بقايی به مظفر بقايی، مورخۀ 221ص  ،همان -2
 .221ـ222، ص همان -1
 .226، ص همان -2
 .281، ص همان -4
 .285، ص همان -5
 همان -6
 288ـ289همان، ص  -2
 299همان، ص  -8

و به عکس يکی از همکاران  9آقای بقايی نه تبعيد و نه زندانی بوده 2222

 آيد.  و ياری دهندگان مهّم کودتا بشمار می

 

 سند يا جعل تاريخی 

ب ـ نکته مهم ديگری که بعضی و از جمله آقای دکترسيد 

شده آورده و کوشش « تاريخ سياسی معاصر»الدين مدنی در کتاب  جالل

است که آن را بعنوان يک داده و سند تاريخی مهم برای پاک و مبرا 

سازند،  22مطرح 21مرداد  18اهلل کاشانی در کودتای  کردن نقش آيت

اهلل کاشانی، مصدق را  ، که در آن آيت21مرداد  12ای است به تاريخ   نامه

 از وقوع يک کودتای حتمی وسيله زاهدی مطلع ساخته است. 

 ه شرح زير است: متن نامه ب

 وزير معظم جناب آقای دکترمصدق، دامه اقباله حضرت نخست»

شود: گرچه امکان برای عرايضم نمانده ولی صالح دين و ملت  عرض می

برای اين خادم اسالم باالتر از احساسات شخصی است و عليرغم 

دانيد  ورزيها و بوق و کرنای تبليغات شما خودتان بهتر از هر کس می غرض

هم و غمم در نگهداری دولت جنابعالی است که خودتان به بقاء آن که 

مايل نيستيد. از تجربيات روی کار آمدن قوام و لجبازيهای اخير، بر من 

ام تير کذائی يک بار ديگر ملت را  خواهيد مانند سی مسلم است که می

تنها گذاشته و قهرمانانه برويد. حرف اينجانب را در خصوص اصرارم در 

ام را  اجرای رفراندوم نشنيديد و مرا لکه حيض کرديد. خانهعدم 

سنگباران و ياران و فرزندانم را زندانی فرموديد و مجلس را که ترس 

گاهی برای  داشتيد شما را ببرد بستيد و حاال نه مجلسی هست، و نه تکيه

ايد. زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و  اين ملت گذاشته

نگهداشته بودم، با لطائف الحيل خارج کرديد و حاال، همانطور قابل کنترل 

که واضح بوده در صدد به اصطالح کودتا است. اگر نقشه شما نيست که 

ام تير عقب نشينی کنيد و به ظاهر قهرمان زمان بمانيد، و اگر  مانند سی

حدس و نظر من صحيح نيست که همانطور که در آخرين مالقاتم در 

ما گفتم، به هند رسن هم گوشزد کردم که آمريکا ما را به ش« دزاشيب»

در گرفتن نفت از انگليسيها کمک کرد و حاال بصورت ملّی و دنياپسندی 

 خواهد بدست جنابعالی اين ثروت را بچنگ آورد.  می

خواهيد کنار برويد. اين نامه سندی در  اگر واقعاً با ديپلماسی نمی

شما را با وجود همه بديهای تاريخ ملت ايران خواهد بود که من 

تان نسبت به خودم، از وقوع يک کودتا بوسيله زاهدی که  خصوصی

مطابق با نقشه خود شما است آگاه کردم که فردا جایِ هيچگونه عذر 

 موجهی نباشد. 

کنم، با اظهار تمايل شما، سيد  اگر براستی در اين فکر اشتباه می

فرستم. خدا بهمه  خدمت می مصطفی و ناصرخان قشقايی را برای مذاکره

  22«سيد ابوالقاسم کاشانی .رحم فرمايد. ايام بکام باد

 و پاسخ دکتر مصدق به نامه فوق بشرح زير است: 

مرقومه حضرت آقا، وسيله آقا حسن سالمی زيارت شد. اينجانب »

21«مستظهر به پشتيبانی ملّت ايران هستم. والسالم.    دکتر مصدق
 

نکات زير برای جويندگان حقيقت حائز  در رابطه با نامه فوق

                                                           

کسانی که مايلند اطالعات بيشتری در مورد روابط کودتاچيان با آقای بقايی  -9
 .مراجعه کنند 221ـ122داشته باشند به همان سند ص 

، ص 2262دين مدنی، ج اول ال تاريخ سياسی معاصر ايران، دکتر سيدجالل -22
 129ـ181

، سرهنگ 2221مرداد  18ت نفت ايران و کودتای جنبش ملّی شدن صنع -22
 282ـ281، ص 2266چاپ سوم تابستان غالمرضا نجاتی، 

 281ص  ،همان -21
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 اند:  اهميت

، برای 2221مرداد  18سال از کودتای  15. نامه بعد از گذشت 2

به پاريس آمد، در  2252اولين بار هنگامی که آقای خمينی در سال 

پاريس انتشار پيدا کرد و معلوم نيست به چه دليل چنين نامه مهمی را 

اند، در  کار عمومی مخفی نگاه داشتهمدت يک ربع قرن از انظار و اف

که در طول اين مدت کتابها  و مطالب گوناگونی در رابطه با مصدق  صورتی

 مرداد و نقش کاشانی، منتشر شده بود.  18و کودتای 

. تا بحال در کجای دنيا ديده شده است که رئيس دولتی و يا 1

؟ اين وزيری، موافق نقشه خودش، ديگری عليه او کودتا کند نخست

وزيری که  بيشتر به جُک و خنده شبيه است تا دليل و اصالً نخست

وزير  تواند نخست خودش نقشه کودتا عليه خودش طراحی کند، می

 باشد؟ چنين انسانی به ديوانه و مجنون بيشتر شبيه است تا انسان. 

 12اند که ناصرخان قشقايی در  . جعل کنندگان نامه متوجه نبوده2

قبل از کودتا در تهران نبوده است. ساعت هشت بعد از مرداد يک روز 

، فراکسيون نهضت ملی تصويب کرد که وی فوراً 22ظهر روز نهم اسفند 

به فارس حرکت کند و وی نيز بدون معطلی همان روز به سمت فارس 

و حتی  21مرداد  18و از روز دهم اسفند تا کودتای  2 حرکت کرده است.

تلف فارس و بين عشاير بسر برده و خاطرات بعد از کودتا در نقاط مخ

روزانۀ خود را به ترتيب که در چه نقاطی از فارس بوده و روزها را چگونه 

1 گذرانده است ياداشت کرده، خود تکذيب نامه است.
 

زاهدی را که من با زحمت در مجلس ». تنها اين جمله نامه که 4

ف الحيل خارج کرديد و تحت نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم، با لطاي

 «حاال همانطور که واضح بوده درصدد به اصطالح کودتا است

سازد و نشان  و تنها اين يک جمله مخدوش بودن نامه را مدلل می

اهلل کاشانی با آگاهی کامل با کودتاچيان همکاری و  دهد که آيت می

 همگامی داشته است زيرا: 

فرماندار نظامی  21بهشت اردي 21روز »مطابق وقايع اتفاق افتاده، 

ای اطالع داد که رئيس شهربانی بوسيله چند تن از  تهران طی اعالميه

افسران بازنشسته و مخالفين دولت بقتل رسيده و دکتر مظفر بقايی و 

اند. متعاقب اخطار  اهلل زاهدی در اين جنايت دست داشته سرلشکر فضل

ر معرفی خود به راديوئی فرماندار نظامی به سرلشکر زاهدی مبنی ب

اهلل کاشانی رئيس  فرماندار نظامی، سرلشگر زاهدی با موافقت آيت

مجلس، بوسيله ميراشرافی به مجلس آورده شده و به بهانۀ نداشتن 

  2 «امنيت در آنجا متحصن گرديد.

ارديبهشت سرلشکر زاهدی که بدليل شرکت در قتل رئيس  24روز 

ی تهران معرفی کند، از سوی رئيس شهربانی بايد خود را به فرماندار نظام

 گيرد.  مجلس و نمايندگان مخالف دولت، مورد استقبال و پذيرائی قرار می

ـ جلسه 21ارديبهشت  24دقيقه بعد از ظهر  15و  9مقارن ساعت »

هيئت رئيسه مجلس که برای اولين بار در حضور رئيس مجلس در اطاق 

اهلل باتفاق  حضرت آيترياست مجلس تشکيل گرديده بود پايان يافت و 

 نفر از نمايندگان بديدن آقای سرلشکر زاهدی رفتند.  25

عمارت حوزه رياست مجلس شورای ملی مقابل ساختمان مجلس 

باشد و آقای سرلشکر زاهدی طبق دستور و موافقت  سنای سابق می

                                                           

 تا 2219سالهای بحران خاطرات روزانه محمد ناصر صولت قشقائی از فروردين  -2
 251، دفتر پخش کتاب، ص 2221آذر 

خاطرات روزانه آن  مراجعه و 251ـ422توانند به ص  ، خوانندگان میهمان -1
 گذارند. دوران را مالحظه کنند و ببينند چگونه جاعلين جای پا باقی می

مرضا ، سرهنگ غال2221مرداد  18جنبش ملّی شدن صنعت نفت و کودتای  -2
 122، ص 2261نجاتی، چاپ سوم 

سابق مجلس سنا سکونت  اهلل در آن ساختمان در اطاق رئيس حضرت آيت

 د. ان اختيار کرده

اهلل بديدن  موقعی که به آقای سرلشکر اطالع دادند حضرت آيت

آيند تا جلو عمارت از رئيس مجلس استقبال نمودند و حضرت  ايشان می

اهلل با سرلشکر زاهدی روبوسی کردند و سپس به اطاق وارد شدند.  آيت

اهلل بزرگی  آقای سرلشکر زاهدی اظهار داشتند از اينکه حضرت آيت

اند نهايت تشکر و سپاسگزاری  ديدن اينجانب تشريف آوردهفرمودند و ب

 دارم. 

اهلل در پاسخ با اشاره به سوابق دوستی ديرين خود  حضرت آيت

باشيد و بعالوه مورد احترام همه آقايان  گفتند: شما مهمان مجلس می

بوده و هستيد و از مزاحمتهايی که تاکنون برای شما فراهم شده متأسفم 

ام و  شما را به نهضت ملی ايران هنوز فراموش نکردهچون من خدمات 

 اميدوارم بخدمات بيشتری بتوانيد نامل شويد. 

 توانيد تا هر وقت که بخواهيد باشيد.  اينجا هم خانه ملت است و شما می

اهلل کاشانی رئيس گارد مجلس شورای  در اين موقع حضرت آيت

ضمناً آقای آبتين رئيس ملی را احضار و دستورهای الزم را صادر کردند. 

 اداره بازرسی مجلس سابق سنا را مأمور پذيرائی ايشان فرمودند. 

اهلل پس از نيم ساعت توقف مقارن ساعت ده بعد از  حضرت آيت

ظهر باتفاق آقايان نمايندگان از اطاق سرلشکر زاهدی خارج شدند و 

   4 «مجلس را ترک گفتند.

کنترلی در کار نبوده است متن فوق صريح است که لطايف الحيل و 

اهلل کاشانی  بلکه حمايت و پشتيبانی از زاهدی منظور بوده است. خود آيت

ماه و اندی بعد از کودتا، در رابطه با تحصن زاهدی در مجلس گفت:  6

صحيح است که در جريان تحصن او، من با دارا بودن مقام رياست »

ان را دادم ولی مجلس شورای ملی دستور مواظبت و پذيرائی از ايش

دانند ملت ايران بايد بداند من در زمامداری  همانطوری که ايشان می

عالوه بر اين هندرسن سفير کبير آمريکا در تهران  5 «زاهدی مؤثر نبودم.

( به وزارت 2221ارديبهشت  28)جمعه  2952در تاريخ هشتم مه 

ی روی اين حقيقت که تيمسار زاهد»دهد:  امورخارجه آمريکا اطالع می

هم رفته مورد پذيرش دوستانه از سوی گروهی از نمايندگان مجلس در 

زمان پناهگيری اخير خود در آنجا قرار گرفت، مشخص کاهش نفوذ و 

باشد... زاهدی با پناهگيری در مجلس موضع  وجهه مصدق در مجلس می

طور جداگانه به رهبران  خود را مجدداً باز پس گرفته و وضع خود را به

  6 «نمايد. و مطبوعات عرضه میمجلس 

( به 2221فروردين  22شنبه  )سه 2952مارس  22هندرسن در 

دهد که تنها فرد باقی که قادر به جانشينی  وزارت خارجه اطالع می

باشد تيمسار زاهدی است. زاهدی از پشتيبانی رهبران  مصدق می

همين طور  زاده، بقايی و برادران ذوالفقاری و سياسی نظير کاشانی، حائری

کاران و ارتش برخوردار است مکّی نيز ممکن است از وی  ساير محافظه

پشتيبانی نمايد. زاهدی سه روز پيش به طور محرمانه از عالء ديدار 

2 «نموده.
 

اهلل کاشانی قبل و بعد از کودتا  . از تمام اينها که بگذريم، روابط آيت5

تاريخ آورده شد، خود با سپهبد زاهدی رئيس دولت کودتا که به ترتيب 

                                                           

اهلل کاشانی، محمد دهنوی،  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه -4
 2221هشت ارديب 25، نقل از کيهان، 252ـ256، ص جلد سوم

 214، جلد چهارم، ص همان -5
گويند، پژوهش و برگردان دکتر احمد علی رجائی ميهن  اسناد سخن می -6

 215، سند شماره 2254ـ2255سروری )رجائی(، جلد دوم، ص 
 211، سند شماره همان -2
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 بهترين تکذيب آن نامه است. 

 18اهلل کاشانی از کودتای  . و همچنانکه قبالً متذکر شدم، آيت 6

که در قيد حيات بود نه تنها نامی از کودتا بر  2242اسفند  12تا  21مرداد 

زبان و يا قلم نياورده است بلکه آن واقعه را يک حادثه طبيعی و مردمی 

رساند که نامه جعلی  است. مطلب اخير خود به تنهايی میقلمداد کرده 

 اهلل کاشانی جعل گرديده است. است و برای اهداف خاصی نامه به نام آيت

 

 کاشانی بعد از کودتا

کودتاچيان ابتداء، چند ماهی با اغفال و در ظاهر نقش دادن و به 

 اهلل کاشانی و ساير همگامان وی و پس از مستقر بازی گرفتن آيت

گردانيدن حکومت کودتا و مکيدن باقيماندۀ عصارۀ شکنندگان جبهه 

اهلل کاشانی و برقراری مجدد  داخلی حکومت ملّی مصدق با دور زدن آيت

رابطه با انگلستان و پذيرش پرداخت غرامت و قرار داد ديکته شده 

نشين و دستش را از امور و وسايل ارتباط جمعی  کنسرسيوم، وی را خانه

دند. بعد از آن به شخصيت زدايی و هتک حيثيت وی پرداختند کوتاه کر

ماه و چند روز که از عمر کودتا گذشته بود، بطور رسمی  6که  به نحوی

اهلل عظيم الشأن کاشانی را بنام سيد ابوالقاسم کاشی ياد کردند. روز  آيت

ـ سرتيپ فرزانگان سخنگوی دولت و وزير پست 21اسفند  1يکشنبه ـ 

تلفن در يک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران جرائد چنين  و تلگراف و

 اظهار داشت که: 

ـ اخيراً شخصی بنام سيدابوالقاسم کاشی برای خود نمايی و کسب »

شهرت مطالبی دور از حقيقت و انصاف در باب انتخابات و نفت و دخالت 

  2 «خارجيان در کار ايران گفته...

بدوست خود  25/21/21تاريخ ای که در  اهلل کاشانی در نامه آيت

آقای حاج محمد علی توتونچی نوشته عقد دل را باز کرده و گفته مثل 

ايمان کور باطن چه  با مردم بی»... آنست که روی آتش نشسته ام: 

توان کرد. با جدم اميرالمؤمنين عليه صلوات المصلين که با اين زبانها و  می

ان داد چه کردند، من که خيلی تو قلمها مزايای محيرالعقولش را شرح نمی

خواهند  ناچيز هستم. من فداکاری برای خدا کردم مردم هر چه می

نمايد. ابداً افسردگی ندارم، فقط  بگويند و بکنند تاريخ کشف حقايق را می

فرسا غمگين و اندوهگين هستم، واهلل  برای هدر رفتن زحمات طاقت

جزای مصدق را بدهد  العظيم مثل آنست که روی آتش نشسته باشم. خدا

  1 «که اين خاک سياه را روی خودخواهی بسر اين مملکت ريخت...

، 212، شماره 2222ارديبهشت  21در « نامه دنيا»مخبر روزنامه 

 اهلل کاشانی رسيدم و از وی پرسيدم:  گزارش کرده که خدمت آيت

 شود؟  اهلل را چه می خوب آيت»

اد برآوردم اين سنگر ـ ميخواستين چه شود آنقدر گفتم و فري

پارلمانی را از بين نبر تاملجاء و پناهگاهی برای روزهای سخت باشد قبول 

نکرد و باالخره نهضت ملّی ايران از بين رفت و من هم دارم در تنور 

 «سوزم. می

اهلل سؤال نموديم چطور شد در پيرامون نفت سکوت اختيار  از آيت
را در آورده گفتند بخوانيد. وقتی کرديد؟ فوراً از جيب لباده خود کاغذی 

 11ای است که به  شروع به خواندن نموديم متوجه شديم نامه سرگشاده
نفر اعضاء کنسرسيوم نفت نوشته و در آن شديداً اعمال و رفتار نيم قرن 

اند و در آخر اين  اخير دولت انگلستان و شرکت سابق نفت را شرح داده
                                                           

اهلل کاشانی از فردای کودتای  ای از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت مجموعه -2
(، محمد دهنوی، جلد 2242اسفند  12اهلل کاشانی ) تا درگذشت آيت 21مرداد  18

 212چهارم، ص 
 212، ص همان -1

اندکه محال است ملت  نشان کردهنامه مشروح و مفصل تايپ شده خاطر 
ای گذشته و اجازه پس و پيش کردن حتی يک )واو(  ماده 9ايران از قانون 

را بدهد. از کاشانی پرسيدم آيا اين نامه را بعنوان اعضاء کنسرسيوم 
 ايد يا خير؟ جواب داد:  فرستاده

يک خبر مهم و موثق در آخرين لحظه که ترجمه انگليسی و فرانسه 

حاضر و آماده ارسال بود مرا از فرستادن آن باز داشت، ميدانيد  اين نامه

ام که کنسرسيوم مواجه با  آن خبر چه بود؟ اطالع قطعی بدست آورده

شکست شده و تضاد بين انگليس و آمريکا بطور علنی پديدار شده و پس 

از وصول اين خبر فکر کردم اگر اين نامه را بفرستم شايع خواهد شد 

مخالف تشکيل کنسرسيوم و  ها  يسيها بوده چون انگليسبدستور انگل

باشند چون من هم در نامه خود رسماً  ورود آمريکا به معرکه نفت می

کنسرسيوم را غيرقانونی دانستم از اين لحاظ مصلحت نبود نامه مزبور 

فرستاده شود و قطع و يقين دارم با اين وضعی که پيش آمده موضوع 

2 «نفت حل شدنی نيست.
 

)يک سال بعد از  2222اهلل کاشانی در تاريخ اول شهريور  يتآ

ای در رابطه با کنسرسيوم نفت صادر کرده و نتايج شوم و  کودتا(، اعالميه

به  2922اين قرارداد از قرارداد »عواقب ننگبار آن را متذکر شده که: 

دهد سرنوشت  باشد... ملت ايران اجازه نمی مراتب بدتر و ناگوارتر می

اقتصادی وی در خارج اين مملکت آن هم لندن معين بشود. و  حيات

هرگز قبول نخواهد کرد برای چهل سال ديگر زير نفوذ اقتصادی اجنبی 

4 «باقی باشد...
 

نشين و در سانسور  امّا نظر به اينکه ايشان در تاريخ فوق طرد و خانه

 برده است، اعالميه برای ثبت در تاريخ بوده است.  بسر می

 2224دی  12آراء در  اهلل کاشانی در رابطه با قتل رزم ام آيتسرانج

در اطاق »و سپس  5به دادستانی ارتش احضار و مورد بازجويی قرار گرفت

6«زرهی زندانی شد 1مجاور زندان دکتر مصدق در لشکر 
 

اهلل کاشانی وساطت  ای به شاه از آيت اهلل بهبهانی طی عريضه آيت

، 2نيز طی سه نامه جداگانه به شاه در تاريخهای اهلل بروجردی  و آيت 2کرد

حتی مرحوم  8 ، آزادی ايشان را خواستار شد.2224بهمن  12و  2

اند تا در مورد آقای کاشانی جلب رضايت مدعی  بروجردی از شاه خواسته

9 خصوصی بشود.
 

آبان به  29تا اينکه در تاريخ  22نشين بود اهلل، خانه بعد از آزادی آيت

در بيمارستان بازرگانان بستری گرديد، دکترعلی امينی  علت کسالت

در بيمارستان از وی عيادت بعمل آورد  2242دی  1وزير در تاريخ  نخست

بنا  22 اهلل عيادت کردند: ، در منزل از آيت2242اسفند  28و در تاريخ جمعه 

 2242اسفند  28به اظهار سخنگوی دربار شاهنشاهی روز گذشته ـ جمعه 

اهلل کاشانی که بيمار و بستری هستند  بمنزل حضرت آيت ـ شاهنشاه

اهلل کاشانی از  فرما شدند و از ايشان عيادت فرمودند. حضرت آيت تشريف

چهار ماه پيش در بيمارستان بازرگانان برای معالجه و استراحت بستری 
                                                           

 226ـ228همان، ص  -2
 249همان، ص  -4
 252همان، ص  -5
 همان  -6
 همان  -2
 258همان، ص  -8
 همان  -9

 18اهلل کاشانی بعد از کودتای  ی از آيتکسانی که مايل به اطالع نسبتاً جامع -22
ای  تا روزی که در قيد حيات بودند، هستند، به جلد چهارم، مجموعه 2221مرداد 

 اهلل کاشانی، از محمود دهنود، مراجعه کنند. از مکتوبات، سخنرانيها و پيامهای آيت
 112همان، ص  -22
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برای معالجه ايشان به  شدند و چندی پيش نيز پروفسور کوولر از پاريس

دقيقه صبح امروز ـ چهارشنبه  45و  5ساعت »و سرانجام  2 «.تهران آمد

اهلل کاشانی دار فانی را وداع و برحمت ايزدی  ، حضرت آيت42اسفند  12

  1 «پيوست.

 

 همگامی با ماسونها

فرماسونهای ايرانی از ابتدا روش از ارزش انداختن استقامت را در 

استقامت خود را در  پيش گرفتند. زيرا برآن بودند که ايرانی بايد بدون

 اختيار غرب بگذارد تا او را آدم کند.

اما استقامت از لحاظ ادامه حيات ملی در استقالل، ارزش اول عامل 

بقای ايران بوده است. در گذشته نيز، هر بار ايران در معرض هجوم قرار 

نهادند، در  گرفت، گروه بنديهايی که به سلطه مهاجم مسلط گردن می می

ارزش کنند.  کوشيدند استقامت را بی شدند و می شکنی میپی مقاومت 

اما به اين دليل حيات ملی ادامه يافته است و مهاجمان در ايران به تحليل 

 اند و استقامت همچنان ارزش اول باقی مانده است. رفته

دارند، پيش و بيش از همه به خاطر  اگر مصدق را ايرانيان دوست می

بينيم به طور سازمان يافته،  است و اگر می که او نماد استقامت اينست

دهند و برای ساختن قوام، به تخريب مصدق  فرماسونها را غسل تعميد می

شدگان به غرب   که ماسونها تسليم پردازند، دليل اول آن اينست می

دانند و برآنند  هستند و همچنان راه حل را تسليم غرق شدن ايرانيان می

اعتبار کردن استقامت و اعتبار  و بی که با شکستن مظاهر مقاومت

توانند  به معنای تسليم شدن به غرب، می« واقعيت گرايی»بخشيدن به 

راه را برای يک دولت جانشين دست نشانده باز کنند. گرچه دولت موجود 

و ديگر  ها  نيز نسبت به جامعه ملی، خارجی گشته است، اما ماسون

ن روش که در دولت پهلوی بود ، از خواهند دولت را به هما میها،  وابسته

 آن خود کنند.

کنند که با قلب حقيقت و با تحريف تاريخ و با  اما بيهوده تالش می

کنند گناه کودتای  روش با پنبه سر بريدن با ذکر نامه جعلی سعی می

 مرداد به گردن مصدق بزرگ بيندازند. 18آمريکايی ـ انگليسی 

ر مبارزان و آزاديخواهان ر حيرتم که چه در ذهن اين به ظاه

پهلوی طلبها و سردمداران واليت مطلق فقيه ها،  گذرد که با ماسون می

اند که از جمله آنان حميد شوکت،  صدا  شده برضد مصدق هم

 ميرفطروس، مسعود بهنود و... هستند.

مسلم های  اينان با وجود انبوه اطالعات داخلی و خارجی و داده
اهلل کاشانی را به  آنها رفت نامه جعلی آيتکه ذکر  بخشی از  تاريخی

مصدق بمنزله وحی منزل تلقی کرده و بر روی آن ساختمان تار عنکبوتی  
اند. آقای  خود را  که گناه کودتا را به گردن مصدق انداختن است بنا کرده

حميد شوکت در کتاب خود به نام قوام السلطنه فصل آخر را به اين 
  282ـ  282آقای مسعود بهنود، در صفحات  مطلب اختصاص داده است و

از  2252تا بهمن  2199دولتهای ايران از اسفند »کتاب خود تحت نام 
به ذکر نامه فوق پرداخته و نامه جعلی را با ضرس « سيدضياء تا بختيار

و  ها  قاطع مسلم گرفته است و به قلم فرسائی پرداخته و حتی گفته
که حکايت از همراهی ايشان با عوامل اهلل کاشانی را  آيتهای  نوشته

که قرار بر کشتن مصدق  2222داخلی کودتاچيان در قضيه نهم اسفند 
، همراهی و 21مرداد   18و « مرغ از قفس پريد»ای مصدق  بود و به گفته

همگامی داشته است را نديده گرفته و حتی شک به خود راه نداده است 
ه نامه فوق بعد از کودتا و به که يک احتمال هم ممکن است اين باشد ک
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 منظور خاصی  بنام کاشانی جعل شده است.

آقای بهنود چنان وانمود کرده است که گويا خود در همان غروب 

، نامه کاشانی به مصدق را رؤيت کرده است. وی در ابتدا  21مرداد  12

که در  ای مرداد، حزب توده از توطئه12تا غروب روز »شود که  متذکر می

گيری بود خبر نداشت، اما با پخش خبر در جنوب  شهر، ماجرا  شکلحال 

به گوش  آيت اهلل کاشانی رسيد. کم نبودند کسانی که به مقتضای موقع 

کوشيدند تا خبر توطئه  خود را به کاشانی نزديک کرده، در اين زمان می

به گوش او نرسد، کم نبودند کسانی از اطرافيان مصدق  که به او تفهيم 

ای از سوی ياران کاشانی عليه دولت در کار است.  کردند که توطئه می

سيد محمود طالقانی، روحانی نسبتاً جوانی در طول روزهای نهضت چند 

بار کوشيده بود تا با کمک حاج سيدجوادی روحانی قزوين و از مدافعان 

 ها  نهضت، بين کاشانی  و مصدق پيامهايی رد و بدل کند، بلکه خصومت

ن يابد، روز مشکلی را گذراند. چرا که در هيچ سو، گوش شنوائی به پايا

اله کاشانی  ای از آيت شد. در اين هنگام، نامه برای حرفهای او پيدا نمی

توسط علی سالمی )صحيح آنچه که در نامه آمده حسن سالمی است نه 

علی سالمی. ن( به خانه مصدق رسيد. نامه ئی نسبتاً  مفصل و اساسی 

کند و بعد در  ذکر  می  281چند بخش از نامه را در ص   سپس»بود. 

اهلل کاشانی همان بود که  واکنش مصدق به آيت»نويسد:  همان صفحه می

خوانستند. نه کوششی برای رد اتهامات، نه اقدامی برای  کودتا گران می

بعد «. اينجانب  مستظهر به پشتيبانی ملت هستم. والسالم»التيام  روابط: 

اهلل،  خطری از کنار کودچيان گذشته بود، چرا که در نامه آيت: »نويسد می

اين نامه من »ای که در شرف تکوين بود، افشاء شده بود:  دقيقاً حادثه

سندی است در تاريخ ملت ايران که من شما را با وجود همۀ بديهای 

تان نسبت به خودم، از وقوع  حتمی يک کودتا  وسيله زهدای  خصوصی

نقشۀ خود شماست آگاه کردم که فردا جای هيچگونه عذر  که مطابق با

 « موجهی نباشد.

 است: هآقای بهنود  توجه نکرد

مرداد خبر کودتا در جنوب شهر  12نويسد، در غروب  ـ  وقتی می 2

چگونه و «  اهلل کاشانی رسيد ماجرا بگوش آيت»پخش شد و با پخش خبر 

يان آن نبود، مطمئن شده و با چه سرعتی اوالً  از صحت کودتا اگر در جر

 سپس بفوريت نامه را به منزل  مصدق رسانده است؟  

توجه  281ـ  آقای بهنود  باز اگر به پاورقی نوشته خود در صفحه 1

بايست شکی به خود راه دهد که ممکن است نامه  کرد، حداقل می می

تا نطق سيد مصطفی )يعنی سيد »نويسد:  جعلی باشد وی در پاورقی می

اهلل  کاشانی. ن.( در راديو، هنگام پيروزی  فی کاشانی فرزند آيتمصط

کودتا و مدالی که بعد از کودتا به او داده شد، و هم نمايندگی مجلس،  به 

همين تنها يک مطلب بيانگر آن نيست « مهر تأييد زده شدها  اين گرايش

 است؟ اهلل موافق، همراه و همگام با کودتاچيان ست و آيت که نامه جعلی

بعد از اينکه کودچيان »نويسد:  می 282ـ آقای بهنود در ص2

پشت راديو « ميراشرافی»مرداد  اشغال کردند  18ايستگاه راديو  در 

« اهلل کاشانی با ما هستند مصدق را بايد کشت، حضرت آيت»اعالم  داشت 

ای بعد که  سيد مصطفی )يعنی سيد مصطفی  گفت. اما لحظه او دروغ می

اهلل. ن.( اعالميه جمعيت مسلمانان مبارز را خواند،  فرزند آيتکاشانی 

 «مردم باور کردند.

اهلل کاشانی بودند  پيرو آيت« جمعيت مسلمانان مبارز»توضيح اينکه: 

کردند. منظور آقای بهنود هم از اعالميه، اعالميه  و با اشاره  او حرکت می

وسيله سيد  اين جمعيت در حمايت و پشتيبانی از کودتاست که به

رساند که نامه  مصطفی در راديو قرائت گرديد. اين مطلب نيز خود می

 جعلی است.
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آقای بهنود  نبايد  زحمت توضيح دادن را به خود بدهد و بگويد که 

مصدق را بايد کشت، حضرت »چرا وقتی ميراشرافی در راديو اعالن کرد. 

دش اعالميه دروغ گفته و چون فرزن« اهلل کاشانی با ما هستند آيت

 جمعيت مسلمانان مبارز را خوانده، مردم دروغ ميراشرافی را باور کردند؟

« اخبار اليوم»اهلل کاشانی با خبرنگار  اگر آقای بهنود به مصاحبه آيت

شهريور  12روز بعد از کودتا در مورد مجازات مصدق که در کيهان  16که 

ده شد، مراجعه درج گرديده است و کمی قبل در همين نوشته آور 2221

اهلل کاشانی و ميراشرافی در مورد مصدق و  دانست که نظر آيت کرد، می می

 کودتا و مجازات مصدق يکی است.

اهلل کاشانی در بارۀ مجازات مصدق نظر خود را اينطور به مخبر  آيت

طبق شرع شريف اسالم مجازات کسی که در » اخباراليوم شرح داد:

اين « در جهاد خيانت کند مرگ استفرماندهی و نمايندگی  کشورش 

اهلل  مصدق را بايد کشت و حضرت آيت»همان است که ميراشرافی گفته: 

 «کاشانی با ماست

افسوس که اينگونه افراد با چه قيمت ارزانی و به چه جعلياتی که 

فروشند و از اين حقيقت غافلند که طال  الشمس است خود را می اظهر من

خراب نمی شود، چون خود سنگ محک است.  و زر ناب با آلوده کردنش

مقام، اميرکبير، مصدق خود محک سنجش هستند و با اينان عيار  قائم

 شود. تقالل و ميهن دوستی مشخص میديگران در آزادی، اس

 

 


