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 گروگانگيري كودتا بر ضد انقالب ايران و جنبش براي آزادي و استقالل در جهان
 

تا امروز كه ،  1370، زمستان » سير تحول سياست امريكا در ايران ، كتاب دوم ، گروگانگيري « نتشار چاپ اول          از تاريخ ا
 . پي گرفتن تحقيق:  هستيم، به وعده اي وفا كرده ام كه در مدخل چاپ اول كتاب، داده ام 1384در بهار 

ود بلكه فرآورده كار كسي نيز بود كه از روز وقوع گروگانگيري  ساله  نب12       با آنكه كتاب گروگانگيري تنها حاصل تحقيقي 
تا لحظه اداي سوگند از سوي ريگان ، بعنوان رئيس جمهوري امريكا كه لحظه به پرواز درآمدن هواپيماي حامل گروگانها بود، 

 و كار داشته است ، اما  تأكيد ، بطور روز مره ، با گروگانگيري سر1360 ،  و از آن روز تا كودتاي خرداد 1981 ژانويه 20در 
 .كردم  كه باب تحقيق را باز نگاه مي دارم و  تحقيق ها ادامه يافتند 

حاصل كار اين دو كميته كوششي .       پس از انتشار كتاب، دو كميته تحقيق دو مجلس امريكا حاصل كار  خود را انتشار دادند 
، » اكتبر سورپرايز « ميته هاي  تحقيق در كتاب روبروت پاري، زير عنوان  ارزيابي كار ك:ناموفق براي پوشاندن واقعيت  شد

در پي آن، روبرت پاري به .   يافته شده اند  ها ، در اين كتاب  كه ترجمه آن را انتشار داده ام ، بسياري از نايافته. بعمل آمد 
 غير قانوني بودن دوره هاي رياست ريگان و اسنادي دست يافت كه كمتيه تحقيق بدين خاطر كه كميته ها نمي خواسته اند

ترجمه اين اسناد و .  سال، تصديق كنند، نه تنها مورد اعتناء قرار نداده اند كه آنها را مخفي نيز كرده اند 12بوش را در طول  
 . يافته ها را نيز در اختيار ايرانيان قرار داده ام 

 از جمله،  مصدق تحقيق مارك هولبرت هستند كه  ،   منتشر كرده است كه      و بتازگي ، روبرت پاري تحقيقهاي  جديدي را
ريگان و آقايان در يكي از تحقيقها، اسم و رسم كسي داده شده است كه از سوي  :نخستين فصل كتاب حاضر را تشكيل مي دهد 

 . رفات مي گفت او حاضر نشد واسطه شود ع. بوش نزد آقاي ياسر عرفات رفته بود  تا كه  او نزد  رژيم ايران  واسطه معامله شود 
در ازاي رها نكردن گروگانها تا انتخابات رياست جمهوري امريكا و ادامه جنگ بسود امريكا و :       اما معامله  انجام گرفت

گري، كساني چون و بنا بر تحقيق دي. انگلستان و اسرائيل، مالتاريا  بر ضد انقالب ايران و به قصد بازسازي استبداد، كودتا كرد 
 ، نقشهاي اولي را برعهده داشته اند ، در اكتبر 1332 مرداد 28خانم اشرف پهلوي و آقاي  آرچي روزولت كه در كودتاي 

 . سورپرايز نيز نقش يافته اند 
ش براي يافتن باوجود اين ، كوش. خاطره گوئي و نويسي خالي از سانسور نيز نيست .        اما در ايران، از تحقيق خبري نيست 
گشته و » طرحي انقالبي « القاء شده و » دانشجويان خط امام « نها ، نقشه گروگانگيري  به آحلقه مفقوده  يعني كساني كه از راه 

 .شده است ، به نتايجي انجاميده اند و اين نتايج را نيز انتشار داده ام» فكر جمعي جبار « به اجرا در آمده و 



به همان نتيجه  رسيده اند كه اين كتاب در اختيار نسل امروز و نسلهاي آينده  ، حقيق ها كه انجام گرفته اند         بدين قرار، ت
  در ،  در كتابي ديگر ،اما بدان خاطر كه واجد داده ها و اطالعهاي با ارزشي هستند، تحقيقهاي انجام گرفته .  قرار مي دهد 

 . گيرند اختيار ايرانيان امروز و فرداها قرار مي
خواند، در نوشته اي،  نسبت به » انقالب دوم «        روزي بعد از گروگانگيري، همان روز كه آقاي خميني گروگانگيري را 

در آن روزها، عمل .  آنهم در بهار انقالب ، هشدار دادم ، سياست داخلي و خارجي ايران ، در محور كردن قدرت امريكا
آن امر كه . جبري را برقرار كرد كه كسي را ياراي چون و چرا نماند »  فكر« د آورد و اين پدي»  فكر جمعي « گروگانگيري 

 كه تنها قدرت آگاهي از اين واقعيت بودالقائي بود، » فكر جمعي « مرا نگران كرد و بر آنم داشت جبر جباري را بشكنم كه اين 
حل مسئله  گروگانها،  بتدريج، مرا به نتايجي مي رساندند كه با اشتغال روزمره به .  جبار مي سازد » فكر جمعي « زيادت طلب 

 : مردم در ميان مي گذاشتم 
كوشش اول هر ايران دوست كه .  ايران به گروگان امريكا در آمده است، نخستين واقعيتي بود كه باز گفتم  ، با گرونگيري* 

 ناكام گرداند، مي بايد  بر اين باشد كه ايران را از گروگان  ، هباز سازي استبدادي وابستدر نمي خواهد تجربه انقالب ايران را 
 .امريكا بدر آورد 

اگر نه مخالف، دست كم به مداخله ، مردم  امريكا . امريكاي بعد از شكست در جنگ ويتنام ، امريكائي انزوا طلب شده است * 
مرتب به آقاي خميني . انشناسي اين ملت را تغيير دهد ضربه اي قوي مي بايد تا رو. در امور ملتهاي ديگر بي ميل گشته اند 

روزها بر  ( در كارنامه.  قوي است كه  غول تجاوز طلب را از شيشه بدر مي آورد ار مي دادم كه گروگانگيري اين ضربه هشد
مريكا و جهان ، خاطر نشان مي كردم كه ايران نبايد مسئوليت حاكم شدن ريگانيسم را بر ا) رئيس جمهور چگونه مي گذرد 

 .  بپذيرد 
 در سياست داخلي و خارجي ، نه تنها  از نظر  محور كردن قدرت امريكا. گروگانگيري كودتائي بر ضد انقالب ايران است  * 

 ،اسالم بمثابه بيان آزادي از كار برد ، سلطه گران، بعنوان محور الزم براي بازسازي استبداد ، بلكه از لحاظ  وحشتي كه ايران
از اين رو بود كه  نقشه .  براي  سلطه گران امريكائي و اروپائي  و نيز روسيه  ايران آزاد و مستقل كابوس بود .  ا كرده بودند پيد

 . گروگانگيري را امريكا القاء مي كرد و حمايت كامل از گروگانگيري را روسها و عمالشان مي كردند 
در حقيقت،  كابوس آزاد و پيشرو شدن :  اسالمي و در تمامي جهان بود گروگانگيري كودتا بر ضد جنبش آزادي در حوزه * 

 و ورشكست ، با غني ترين منابع و بيشترين نيروهاي محركه جامعه هاي عضو بزرگ ترين حوزه هاي تمدني و جغرافيائي جهان
، با ني شدن روش جنبش همگاني خطر روي آوردن غربيان به بيان آزادي و همگا بنا بر اين ، ، ايدئولوژيهاي غرب ساخته  و 

امر بسيار مهمي كه مردم . كه مردم ايران ابداع كردند ، خواب و بيداري سلطه گران را آشفته مي ساخت سالح گل،  روشي 
ايران و مردم جامعه هاي ديگر از آن غافلند و بهاي بسيار سنگين بابت اين غفلت پرداخته اند و مي پردازند ، اينست كه با 

 بدين .، سلطه گران  وارد تجربه كردن القاي اسالمهاي سازگار با هدفهاي خود  شدند » فكر گروگانگيري «  در القاي موفقيت
آقاي خميني . ترتيب كه اسالم به مثابه بيان آزادي را سانسور كردند و اسالم به مثابه بيان قدرت را ، به انواع  ، تقسيم كردند 

حال . تفكيك كرده است ... تحجر گرا و ناب محمدي و اسالم ليبرال و اسالم  را به اسالم مي پنداشت اين او است كه اسالم
آنكه او زبان قدرت شده بود و اين قدرت است كه هر مرام ، حتي مرامي را هم كه خود از آن مشروعيت مي ستاند،  به انواع 

را از يكديگر تفكيك كرد و باني پيدايش انواع كليسا كه قدرت شد، چندين مسيحيت تشخيص داد و آنها . تقسيم مي كند 
يي  با اسالم بعنوان مرام، موجب پيدايش فرقه ها و فراوان اسالمها ،در دوران اسالمي ، ايجاد قدرتي جهاني. مسيحيت ها شد 

اركس چه آمد از و مي دانيم بر سر آراي م. اسالم فراموش شده، اسالم بمثابه بيان آزادي بود . شد كه همه بيان قدرت بودند 
 .زماني كه مرام دولتي و دولتهائي زورمدار  گشت 

، كودتا، استقرار محاصره اقتصادي ، جنگ، سازشهاي پنهاني:       بدين قرار، گروگانگيري مسئله اي شد كه مسئله ها ساخت
آزادي و استقالل در تمامي  شكستن موجهاي جنبشها براي ،  در هم استبداد مالتاريا و روش كردن خيانت و جنايت و فساد 

و بن الدنيسم و فروماندن جامعه هاي حوزه اسالم ... حوزه اسالمي ، از ياد رفتن اسالم به مثابه بيان آزادي  و رواج خمينيسم و 
 . در استبداد و واپس ماندگي 

ن كودتاهاي تاريخ بشري روي داده       و اينك ما بعد از تجربه هستيم و مي دانيم كه يكي از ويرانگر ترين و پر پي آمد تري
و از زمان . از نوع اين كودتا،  كودتائي بود در پي انقالب فرانسه بود كه در آن كشور روي داد اما با دامنه اي محدودتر . است 

انه و سقوط كمونيسم در روسيه و بقيت جهان، از كودتائي نيز سخن بميان است كه سبب شد كمونيسم در استالينيسم از خود بيگ



مرام استبدادهائي بگردد كه در پوشش پيشرو و مترقي ، واپس گرا بودند و نسل امروز و بسا چند نسل آينده بايد  براي جبران 
 . واپس ماندگي هاي دوران آن استبدادها ، سخت بكوشند 

خوب فهم نكنيم و در بازيافتن  استقالل نگيري بود گا      و اينك ما بعد از تجربه هستيم و بايد بدانيم كه اگر كودتائي را كه گرو
بسا فرصتهاي موجود ، درنگ كنيم ، عمل خود و  باز پرداختن به تجربه اي كه انقالب ايران بود و آزاد و مستقل كردن خويش

از يابند را نيز از دست بدهيم و بدست خود آينده را چنان از پيش متعين بسازيم كه نسلهاي آينده نيز نتوانند آزادي خويش را ب
 . و راه رشد را در پيش گيرند 

      تأمل در كودتائي چنين و پي آمدهايش ، عقل آزاد را به اهميت مطالعه كتابهائي از آن نوع، تأمل در آنها ، درس گرفتن از 
»  ري انقالبي فك« در حقيقت،  تا زماني كه مي توان فكري سلطه جويانه را  . آنها و بكار بردن درس آموخته، داللت مي كند 
گرداند، تا زماني كه قدرتمداري انسان را از » فكر جمعي جبار « ها را » فكر« باوراند و القا كرد، تا زماني كه مي توان اين گونه 

آزاديهاي خويش غافل  و جامعه انسانها را از توانائيهاي ذاتي انسان  بي خبر و به ناتوائي قدرت  معتقد مي گرداند ، ابراز هر 
انائي از راه آلت قدرت شدن انجام مي گيرد و بناچار، انسانها خود وسيله كار قدرتمدارها مي شوند،   كتابهائي از اين نوع تو

 در خواري، شاهد نشستن سلطه ، سخت بكار هر نسلي مي آيند كه نخواهد  آزادي و كرامت و توانائيها خويش را از ياد برد و
 .ي خود باشد و بي صبرانه انتظار كشد  كه كي بر خيزند تا او ريزه خوار آن خوان بگردد گران بر خوان ثروتها و استعدادها

 
       

       

  

      

 مدخل
 

بحـران  "     كتابي كه خواننده دردسترس خود مي يابد، حاصل تحقيقهاي مستمر، در ايران و انيران، بقصد چگونگيهاي پيدايش          
 نيز، گزارش كوششهاي مداوم در يافتن و اظهار حقايق، در محيطهائي بوده و هست كه                و.  و حل اين بحران است     "گروگانگيري

بديهي است كسب و اظهار اطالع دربارة بحراني كه تحول سياسي در . خطرها، از هر نوع، كمين كرده بودند و كمين كرده اند       
 را ببـار    1360ا ريگانيسم و در ايران، كودتاي خـرداد         دو كشور ايران و امريكا را زير تأثير مستقيم خويش قرار داده، كه در امريك              

 ساله گرفتار كرده، كه افتضاح ايران گيـت را          8آورده و خمينيسم را به حاكميت رسانده، كه دو ملت ايران و عراق را به جنگي                 
ـ                     د و فـروش نفـت را از      به دنبال آورده، كه زمام توليد و فروش نفت را از كف كشورهاي توليد كننده برد آورده، كه زمام تولي

 كشور در خلـيج فـارس را پـي آورده و پـس از اينهمـه، ايـن                   29، جنگي با ائتالف     ...كف كشورهاي توليد كننده بدر برده، كه        
تحقيق كند،تا مگر باالخره روشن شود كه اين  جنـگ تـا             بتازگي است كه كنگرة امريكا پذيرفته است دربارة چگونگي حل آن،            

 سال كوشش مستمر، كنگره مي پذيرد دربارة چگونگي حل بحران 12وقتي پس از . دازه پرخطر بوده است   كجا مشكل،و تا چه ان    
، در عـين حـال      تحقيق كند و چگونگي ايجاد بحران، همچنان، بدون رسيدگي مي ماند، نيك پيداست تحقيقِي كه انجام گرفته                

تحقيـق ادامـه    . ي آمدهاي آن، هنـوز پايـان كـار نيسـت          به سخن ديگر، تحقيق رسمي و پ      . كه بسيار جدي است اما ناتمام است      
 .خواهد يافت و بحران پي آمدهائي ديگر خواهد يافت

، نامشان در تحقيها آمده است، راه خالصي جـز          "قول و قرار گذاشتنها بر پله هاي مرمرين       "     آنها كه بعنوان شركت كننده در       
نه تنها به اين دليل كه فرزندان و آيندگانشان حق دارنـد شـرافتمندانه              . ينداين ندارند كه به سخن در آيند و واقعيت را باز بگو           

در ميان كساني كه نامهاشان برده شده اند، ممكـن          . زنگي كنند، بلكه به اين دليل نيز كه به ملتهاي خود خيانتي بزرگ گرده اند              
به ايـن كسـان و آيندگانشـان نيـز،          . ، اطالع دارند  است كساني باشند كه در ماجرا دخالتي هيچ نداشته اند اما از آن، كم يا بيش               

و بنا بر اصل، گنـاه ارتكـابي هـر انـدازه بـزرگ باشـد،                . چرا كه سكوت در اين باره گناه است       . سكوت زياتي بزرگي مي رساند    
 .اعتراف به آن، با ارزش تر و پاك كننده تر است

حال منتشر ساخته اند و همة تحقيقها كه تا اين تاريخ بعمل آورده اند را               اطالعها كه ايرانيان و غيرايرانيان تا ب          اين كتاب تمامي    
  :با وجود اين، زنجير رويدادها، دو يا سه حلقة مهم را كم دارد. در بر دارد



 اگر گروگانگيري در امريكا طراحي شده و در ايران، بدست همدستان طراحان بعمل درآمده باشد، حلقة مهمي هنوز نايافتـه     -1
و آن رابطهاي ايراني طراحان و چگونگي تبديل شدن طرح به عمليات اشغال سفارت امريكا و به گروگـان گـرفتن                     .  است مانده

 . اگر اين حلقه يافته شود، تحقيق به هدف خويش كه كشف حقيقت است، رسيده است. اعضاي آن است
 بوده باشد و آقاي خميني، بعد از وقـوع،          "خط امام دانشجويان  " اگر گروگانگيري، همانطور كه در ايران مي گويند، ابتكار           -2

 خوانده باشد، اين حلقه نايافته مي ماند كه ميـان قـدرت بدسـتان در ايـران و                   "انقالبي بزرگ تر از انقالب اول     "آن را تأييد و     
دند، چگونـه رابطـه   گروهي در امريكا كه با هماهنگي كامل، بارها كوششهاي دو دولت ايران و امريكا را در حل مشكل، عقيم كر         

، چندين بار را فهرست كرده ام كه بحران نزديك به حـل مـي شـد امـا در امريكـا،              "خيانت به اميد  "اي برقرار بوده است؟ در      
 آمـده   "خيانـت بـه اميـد     "اين موارد بـدانخاطر كـه در        . كنشي و در ايران واكنشي روي ميدادند و رشته ها را پنبه مي كردند             

 . امدندبودند، در اين كتاب ني
اگر نـه، حلقـة دوم را   .      اگر گروگانگيري در امريكا طرح و در ايران اجرا شده باشد، حلقة اول و دوم، هر دو، بايد يافته شوند               

 .بايد يافت
ـ .     بهر رو، هر يك از دو فرض باال كه به محك تحقيق، واقعيت از كار در آيند، هنوز حلقة نايافتة ديگري را بايد يافت  ع، در واق

عامالن امريكائي و ايراني و اسرائيلي و فرانسوي سازشهاي پنهاني، هنوز، لب به سخن نگشوده اند، كنگرة امريكا نيز نمي توانـد از    
 اطالعاتي كه در حافظه   پس،  . هاي بسياري امريكائي نيستند    از آنها، كساني مرده اند و زنده      . همة آنها دعوت كند شهادت بدهند     

 .ن عامالن، مخفي هستند، سومين حلقه اي است كه هنوز يافته نشده استها و بايگانيهاي اي
    با وجود اين، كتاب از آن  نظر كه در برگيرندة رويدادها، با چند و چوني است كه مقامهاي رسمي دو كشور دريافته و شـرح                          

هاي دست اندركاران و شـرحها را كـه از    كرده اند و از اين جهت كه تحقيقهاي انجام گرفته، در ايران و انيران، نوشته و گفته              
در ايران و امريكا و اسرائيل، كساني در سازشهاي         . رويدادها داده شده اند، با يكديگر مقابله و نقد كرده اند، كتابي بي همتا است              

ـ .  برقـرار كـرده انـد، مـانع كـار محققاننـد            پنهاني شركت كرده اند كه همچنان بر قدرتند و انواع سانسورها كه            زون بـر آن،    اف
بـا  .  حقيقت بازداشته و محققـاني را از تحقيـق منصـرف گردانـده  انـد                  را از اظهار  تهديدهاي سخت جدي، بسياري از آگاهان       

 .اينهمه، استقامت در تحقيق و اظهار آن، توفيقي بي خدشه بدست آورده است و كتاب گزارش اين استقامت پيروز است
 :تحقيق كنگرة امريكا منتشر مي شد     و كتاب، بدو جهت، بايد پيش از 

 ساله اي كه اين كتاب گزارش آنست، براي نخستين بار در تاريخ، قوة قانون گذاري امريكـا را                   12يكي به آن جهت كه كوشش       
ي از اين نوع را تحت رسيدگي رسمي قرار دهد و ديگري به اين جهـت كـه اطالعهـا و گفتـه هـا و                          داشته است موضوع  بر آن   

نقد و در اين كتاب گردآوري شده اند، بكار تحقيق رسمي مي آيد و سرنخها كه بدست ميدهد، دسترسي به بسـياري      تحقيقها كه   
شود كه بجاي كشف حقيقت، غرضهاي سياسي هدف شوند و ماجرا  و  نيز، مانع از آن مي . از اطالعهاي مخفي را ممكن مي كند      
 .دست ماية قمارهاي سياسي بگردد

كتاب در تحقيق رسمي و نيز با توجه به نايافته ماندن دو يا سه حلقه، مطالب چنان نظم جسته اند كه هر اطـالع                            با توجه به اثر     
كتـاب در بخـش اول، چگـونگي    : بعدي، اطالعي قبلي را روشن تر و كاملتر كند و هر نوشتة پسين، توضيح نوشـتة پيشـين بشـود         

. ت امريكا و كنشـها و واكنشـهاي دولتهـاي در رابطـه را شـرح مـي كنـد         پيدايش بحران گروگانگيري در تدابير و اقدامهاي دول       
در پـي آن، نكـات اصـلي      . ندانخست، چكيدة كتابي مي آيد كه پيدايش طرح گروگانگيري و طراحان امريكائي آن را مي شناس               

خالصة كتاب  . مي كند آن قسمت از كتاب كارتر نقل ميشود كه چگونگي اتخاذ تدابير و اقدامهاي سياسي حكومت او را گزارش                   
بديهي است نوشته ها با كتابها كه ديگـران نوشـته       . جوردن، مشاور كارتر، كه بعد از آن مي آيد، تاريخ مفصل را در اختيار مينهد              

 آينـد كـه بـه    بخش دوم، تحقيقهـايي مـي  در . اند و نيز اطالعها و سندها و تدبيرها و اقدامهاي دولت ايران مقابله و نقد شده اند   
نخست خالصة تحقيق خانم هونگر، تحليـل گـر كـاخ سـفيد در              :  عنوان يافته است   " اكتبر سورپرايز  "ي پنهاني راجعند كه     سازش

ناگفته ها دربارة معامله بر سر گروگانهاي امريكـائي     " و سپس    " اكتبر سورپرايز  "سال اول رياست جمهوري ريگان، تحت عنوان        
ال آن، خالصة كتاب گاري سيك، مسئول ايران در شوراي امنيت ملـي امريكـا در                 و به دنب   " ريگانيسم -يا شكل گيري خمينيسم     

 در فاصلة انتشار    "ناگفته ها "اين ترتيب از ان رو است كه        .  مي آيند  " اكتبر سورپرايز  "دوران رياست جمهوري كارتر، با عنوان       
از آنجا كـه بتـازگي، بهـزاد         . ) ميشوند   (ند    در عين حال، سه نوشته، محك و دقت يكديگر        . دو تحقيق، نوشته و منتشر شده است      

بـه  . نبوي مقاله اي دربارة حل مشكل گروگانگيري نوشته است، مقاله و نقد آن نيز، بعنوان ضميمة نوشتة گاري سـيك مـي آيـد                       
 استناد صورت جلسات مجلس، روشي را كه مجلس در به تأخير انداختن اتخاذ تصـميم دربـارة گروگـانگيري بكـار بـرده اسـت،                  



زيـرا  . جا داشت در پايان كتاب، بعنوان حاصل سخن به اين دو يا سـه حلقـه پرداختـه آيـد                   . استخراج و ضميمة ناگفته ها ميشود     
اما چون تحقيق بايد تا يافتن حلقه ها باز بماند، به نشانة تصميم به ادامـة                . كتاب آنها را تا حدودي در حيطة شناخت آورده است         

يكـي  : بجـاي آن، دو مقالـه آمـده انـد    . تمامي حقيقت، از تحرير حاصل سخن انصراف حاصل شدكار تا يافتن و گزارش كردن     
گزارشي است تحليلي از سفر به امريكا، براي حضور در دادگاه افكار عمومي جهاني، بعنوان دادسـتان و ديگـري شـرحي اسـت          

تكار كميته اي در مجلس سنا و تحليلي بقصـد          دربارة تشكيل دو كميسيون تحقيق، يكي بتصويب مجلس نمايندگان و ديگري به اب            
 .تشخيص اين يا آن سرانجام تحقيقهاي دو كميسيون

يكي بدينخاطر كه حجم كتاب را بيش از اندازه مي كرد و ديگري به اين دليـل كـه بنـابر            .      همة سندها در اين كتاب نيامدند     
 .ها و حلقه ها كه يافته ميشوندتدوين كتاب دومي شد حاوي تحقيق مجلس نمايندگان امريكا و سند
 كه حقي بزرگ بر گردن ملت ما و         ت رسيدند،  قدرداني شود        بجا است از آنها كه بخاطر تحقيق بقصد كشف حقيقت، به شهاد           

 كند كه ناديده گرفتن اصل استقالل و اسـتفاده         زيرا به يمن اين تحقيق، هر ملتي به اين امر بيشتر توجه مي            . تمامي ملتها دارند  
اسـتقالل و آزادي، بمثابـة دو اصـل، زنـده بـه             .  مـي آورد   چه فاجعه هاي بزرگي ببار    كردن از قدرت خارجي در امور داخلي،        

اينان را حقي ديگر بر ملتهاي      . شهادت آنها و استقامت كساني هستند كه وجود خطرها را بهانة در پي حقيقت نرفتن، قرار ندادند                
 .لمرو سياست از ناپاكيها و مبتني كردن آن بر اخالق استامروز و فردا است و آن پاك كردن ق

بـه همـة آنهـا      .     و آقاي مهران مصطفوي روزشماري از ماجراي گروگانگيري ترتيب داده است كه در پايان كتاب آمده است                
گردانـدن تجربـة     سال، در همكاري و ياري پاي سست نكردند و به كرسي نشاندن حقيقت را، تصميم استوار بر پيروز                    12كه طي   

 .انقالبي تلقي كردند كه در آن، گل بر گلوله پيروز شد و عصر سوم با تولد انسان معنوي پيدا شد، درود
 ابوالحس بني صدر
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 تدارك گروگانگيري
 

 شكست در ويتنام و بدنبال آن افتضاح واترگيت و دست آخر انقالب ايران بمثابـه بزرگتـرين واقعـه و شكسـت بـزرگ                         :توضيح
ل به انزوا طلبي را در افكار عمومي         نظامي و اقتصادي جهان و بحران اقتصادي، تماي        -امريكا، در حياتي ترين موقعيتهاي سياسي       

 حـوزه صـالحيت سـيا و كـاهش     نهاي نظامي، محدود كرد نتيجه تقويت اين تمايل كاهش هزينه     . امريكائيان تشديد كرده بود   
 .قدرت امريكا در جهان مي شد

 
گردانيد، نه تنها مادر     ر  مي  را مرگبارت  موقعيت بحران رو به رشد اقتصادي نه تنها اين بحران            حضور سلطه گر آنهم در        كاهش  

شهر سرمايه داري بزرگ، يعني آمريكا را تهديد مي كرد، بلكه سبب ميشد كه سرمايه داري، سرمايه داري اي كه عرصه جهان را                       
زير سلطه گرفته و اينك با تحميل نظامي اقتصادي بر اساس پيش خور كردن ثروتهاي طبيعي و پيش فروش كردن نيـروي كـار،           

 نظامي محروم و در نتيجه قرباني نظمـي بگـردد كـه خـود      - و قدرت خويش را فراهم مي آورد، از حمايتهاي سياسي            اسباب بقا 
 .ايجاد كرده است

راه هـاي   اعتماد رژيم هاي دست نشانده به آمريكا كم ميشد و اين كم شدن اعتماد از                .      عالئم ضعف از هر سو بروز مي كردند       
بعنوان نمونه بگويم كه در سال انقالب بزرگ ايران ،      . ط اقتصادي  با غول آمريكا ، جلوه مي كرد           گوناگون از جمله كاستن رواب    

در بانكهاي امريكائي سپرده شده بـود، يـك سـال بعـد            )  ميليارد دالر  5/16( درصد از درآمدهاي كشورهاي نفتي عضو اوپك         41
اين ارقام نشـان مـي دهنـد    . در بانكهاي امريكائي سپرده شد   )  دالر  ميليارد 14 ميليارد از    1/1( درصد   5/2 تنها   1980يعني در سال    

كه اثر انقالب ايران تا چه اندازه تعيين كننده بود و خطري كه سرمايه داري آمريكا را تهديد مي كرده، چه مقدار مهيب بـوده                         
 .است

ن تغيير كند و با هيجان و عصبيت از سياست           بزرگ الزم بود تا مگر تمايل امريكائيا       "كيشو"ردن غول،        براي بيدار و فعال ك    
چيس مانهاتان بانك و چند بانك بزرگ ديگر كه در عـين حـال سـهامداران                . جهاني قدرت طلبانه و ماجراجويانه حمايت كنند      

ه بزرگ هفت غول نفتي هستند و سهام عمده صنايع هواپيمائي و فضائي را نيز در دست دارند، بيشتر از جناح هاي ديگـر سـرماي                        
 صنعتي،  - نفتي   -اين مجموعه پولي  . بخصوص موقعيت چيس مانهاتان بانك در خطر جدي بود        . داري، احساس خطر مي كردند    

كه با سيا و سازمانهاي سياسي، بخصوص جناح راست حزب جمهوري رابطه تنگاتنگ داشت، طرحي را به اجرا گذاشت و تنـايج                      
ايـن كتـاب    . شرح شده است  ) 1982نيويورك  ( بقلم مارك هولبرت     "اينترلوك" اين ماجرا در كتابي بنام    . دلخواه را ببار آورد   

. بخش اول به روابط بينابين بانكها و شركتهاي بزرگ نفتي و صنايع هواپيمائي و سيا مي پـردازد                 : را در سه بخش خالصه مي كنم      
 بستر مرگ نيز بقيمت جنـگ و ويرانـي          شاه در چسان  كند   بخش دوم روابط اين مجموعه را  با رژيم شاه شرح ميكند و بيان مي              

ايران، دست از خدمت به اين مجموعه بر نمي دارد و وسيلة دست آنها مي شود و بخـش سـوم گروگـانگيري و نتـايج آن را از                             
 .لحاظ منافع اين مجموعه بزرگ، شرح و تحليل مي كند

 

  محافل سياسي - سيا - نفت - صنعت -بانك: الف
 تـا بـه     1937نك چيس مانهاتان را مالكند و در بانكهاي ديگر نيز از صاحبان عمده سهام هسـتند، از سـال                        خانواده راكفلر كه با   

 5هفت بانك بزرگ امريكـائي از صـاحبان عمـده سـرمايه             . امروز سهام بزرگ سه كمپاني بزرگ نفتي جهان را در دست دارند           
 رأي بدهند، در مجمع سهامداران شركتهاي نفتـي، اكثريـت           اين بانكها اگر در موافقت يكديگر     .  شركت هستند  7شركت نفتي از    

براي اينكه اين   . مي آورند و تاكنون نيز در موافقت با هم رأي داده اند و نميتوان تصور هم كرد كه مخالف يكديگر رأي بدهند                     
ا هم اضافه كنـيم كـه   بر اين اطالعات كتاب، اين اطالع ر). 39-42ضميمه فصل اول كتاب صص  ! ( بانك مالك سهام يكديگرند    7

 :  دستگاه مالي و صنعتي بزرگ امريكا هفت خانواده قرار گرفته اند كه از راه ازدواج با يكديگر پيوند جسته اند7در رأس 
 رابطه غيرمستقيم، صنايع هواپيمائي و فضائي را در تور قـدرت خـويش              92 رابطه مستقيم و     10 بانك بزرگ امريكا با      7     اما اين   

رجوع شود به گرده    :  رابطه غيرمستقيم اين صنايع را به شركتهاي بين المللي نفتي پيوند ميدهند            34 يك رابطه مستقيم و      و. دارند
 . بانك بزرگ امريكا بوده است7 از سرماية اين صنايع متعلق به 01/18 بطور متوسط 1980در . ها در آخر فصل



راكفلـر كـه سـرمايه داري بـزرگ،     : سي امريكا، بر كسي پوشيده نيسـت  سر بامتنفذترين شخصيت هاي سيا21    رابطه اين غول    
بجاي خود، كيسينجر و حتي كارتر از دست پرورده هـاي حلقـه رهبـري               ! معاون رئيس جمهوري و رئيس جمهوري تراش است       

الن چـيس   عالوه بر اين وقتي گروگانگيري انجام مي گرفت، رابطـه شخصـي ميـان مسـئوالن سـيا و مسـئو                    . اين غول عظيم اند   
 در سيا كار كرده بود، ايـن زمـان معـاون            اساله براي مثال، آرچي بالد روزولت كه       . مانهاتان، كار اين بانك را آسان مي ساخت       

 را بر ضـد مصـدق سـازمان داد و    1953رئيس قسمت خاورميانه بانك بود و اين شخص برادر كرميت روزولت است كه كودتاي    
 برميگردد وقتي او دستيار 1950طه كيسينجر، رئيس كميته مشاوران بين المللي بانك با سيا به سال    راب. شاه را به سلطنت بازگرداند    

 ) كتاب0128-129 و صص 92-89ضميمه فصل سوم صص . (راكفلر در عمليات مخفي اين سازمان بود
 

 روابط اين مجموعه بانكي و نفتي و صنعتي با شاه: ب
باره رابطه شاه با اين غول چند مليتي بياوريم، بجاست به دو رشته اسـنادي كـه بهنگـام    پيش از آنكه خالصه مطلب را در : توضيح

ي شد، اشاره كنيم و اطالعـاتي را كـه كتـاب بدسـت           و بانك مركزي گردآور   تصدي اينجانب و آقاي نوبري در وزارت دارائي         
 :ميدهد، كامل تر كنيم

. بترين اين اسناد، سندي درباره گفتگوهاي راكفلر با شاه در سويس اسـت            جال:  اسناد راجع به روابط شاه با راكفلر و كيسينجر         -1
اين گفتگوها درباره نفت انجام گرفته اند و از جمله شاه به راكفلر پيشنهاد ميكند، بهتر است امريكا نفت ايران را تا قيمـت ارزان                         

 !است بخرد و در منابع خالي شده خود، ذخيره كند
فروش از طريق كنسرسيوم، فروش مستقيم نفت از سوي شركت ملي نفت كه چيس              : يرسيده است  نفت به سه طريق بفروش م      -2

ميزان فروش و مبلغـي كـه حاصـل         . مانهاتان واسطه فروش بوده و فروش محرمانه نفت، برابر اسناد راجع به فروش محرمانه نفت              
 فروش صرف خريد اسلحه ميشـده و قسـمتي          قسمتي از بهاي  . ميشده، وارد حسابهاي شركت نفت و بانك مركزي نمي شده است          

اسنادي كه درباره اين معـامالت در اسـناد بجامانـدة           . ديگر به حسابهاي شاه و خانواده او و سران رژيم پيشين واريز ميشده است             
 محرمانه   ميليارد دالر فروش نفت    31دربار و شركت نفت و وزارت دارائي و وزارت دفاع و بنياد پهلوي بجا مانده اند حكايت از                   

نويسنده كتاب درباره روابط شاه با راكفلر و كيسينجر و نيز فروش مستقيم نفت و روابط مالي و اقتصادي شاه و رژيم او بـا                         . ميكند
 .غول چند مليتي، مطالبي جالب را شرح ميكند، اما پيدا است كه به اسناد باال دسترسي نداشته است

 :در اين فصل از جمله سه موضوع را شرح ميكند.  فساد عظيم دربار شاه سابق است     فصل دوم كتاب درباره بنياد پهلوي و
 
 . چگونگي انتقال كمكهاي آمريكا به حسابهاي بانكي افراد خانواده پهلوي و ديگر حكومتگران وقت-
ي نويسد بنابر گزارش    م.  دزديهاي شاه از فروش نفت را بنابر گزارشهاي سفارت امريكا به وزارت خارجه اين كشور شرح ميكند                 -
 شركت ملي نفت ايران بطور مسـتقيم فروختـه          1976 تا ژانويه    1975 ميليارد دالر نفتي كه در فاصله مارس         7/1 از   1976 آوريل   5

بنـابر گـزارش ديگـري در       .  ميليارد آن خورده شده است     1/1 ميليون دالر بحساب بانك مركزي ريخته شده و          8/558است، تنها   
 ميليارد دالر   1 ميليارد دالر، نفت فروخته است كه از آن          4 ختم ميشود، شركت ملي نفت بمبلغ        1977كه بمارس   سال مالي ايران    

 ميليارد از اين گونه     5 تا   4بنا بر برآورد سفارت امريكا، مقامات ايراني ساالنه بطور متوسط           . بحساب بانك مركزي ريخته شده است     
 .فروش، باال مي كشيده اند

 تـا   1973از قول دلفـين بالچـويكيس كـه از سـال            .  كيسينجر به صورت هديده هاي قيمتي انجام مي گرفته است           اما رشوه به   -
، زاهدي به كيسينجر يك قالي عالي و يك ساعت طالي جواهرنشان داده             1973 منشي اردشير زاهدي بوده است، در سال         1976
بمناسبت ازدواجش يك سرويس مشـروب خـوري طـال و يـك             كيسينجر دريافت هديه را تكذيب ميكند اما مي پذيرد كه           . است

وقتـي كنگـره امريكـا بـه تحقيـق دربـاره فسـاد مـالي                . سرويس چاي خوري نقره و يك قوطي سيگار نقره دريافت كرده است           
 حساب بانكي در بانكهاي مختلف باز كرده بودند و يكـي از آنهـا در اختيـار                  46پرداخت، كشف كرد كه زاهدي و سفارت ايران         

قيمت خاوياري كـه اردشـير زاهـدي بـه سـران            .  هزار دالر به اين حساب ريخته ميشد       120000شخص زاهدي بود و هر سه ماه        
 .سر به چند ميليون دالر ميزد. دولت امريكا و شخصيتهاي امريكا هديه مي داد

 .تي به روزنامه هاي امريكا رشوه ميداداز جمله مبالغ هنگف.      غير از زاهدي، مخارج ساواك نيز هزينه بزرگي را دربر ميگرفت
 

 :درباره دكترين نيكسون و شاه بحث ميكند) 71-87صص (در فصل سوم 



     
     دكترين نيكسون عبارت بود از اينكه بجاي آنكه امريكا در برابر تجاوز كمونيسم بجنگد، رژيم هاي دوست امريكا، خود، عهده                    

يانگر يك واقعيت اقتصادي جديدي بود و آن اينكـه بـا پايـان گـرفتن جنـگ ويتنـام و       اين دكترين ب. دار دفاع از خود بگردند    
باال رفتن قيمت نفـت بـه كشـورهاي    . شروع بحران اقتصادي بايد كشورهاي ديگر در خريد اسلحه جانشين دولت امريكا ميشدند          

چيسـن مانهاتـان بانـك    .  سازي امريكا شوندنفت خيز امكان ميداد كه با تقاضاي اسلحه مانع از كاهش توليد كارخانه هاي اسلحه         
 .اداره كنندة فروش نفت به كمپاني هاي نفتي و خريد اسلحه بخصوص سالح هوائي بحساب دولت ايران ميشود

امـا عـالوه بـر ادارة ارزهـاي         .  درصد ارز حاصل از فروش نفت را اين بانك در اختيار مي گيرد             75     به سخن ديگر نزديك به      
 ميليارد دالر در سال ميرسيد، چيس مانهاتان بانك پول شاه  و خانواده او را هـم اداره                   15ايران كه در سالهاي پيش از انقالب به         

 .  در رابطه شان با رژيم ايران بودميكرد و عامل بانكهاي ديگر
 ميليـارد دالر را     3/14كـه از آن     .  ميليـارد دالر ميشـد     7/19 ختم ميشود، درآمد نفتي ايران  ساالنه         1978     در چهار سالي كه به      

 45سـاالنه   چيس مانهاتان بانـك، تنهـا از سـپرده هـاي ايـران،              ). اسناد دو سال آخررژيم سابق    (چيس مانهاتان بانك اداره ميكرد      
 ... ميليون دالر بود و 20 ميليارد دالر بهاي نفت ميگرفت، سالي 30ميليون دالر نفع ميبرد، كميسيوني كه بابت 

 
 : از سقوط شاه و اثر آن بر روابط مجموعة باال با ايران بحث ميشود) 93-112صص (در فصل چهارم 

 
 بپايان ميرسند و 1990 صنعتي متوجه شده بودند كه ذخائر نفت در سال           ابتدا از اين حقيقت پرده برميدارد كه محافل مالي و         

شيوه خرج كردن رژيم شاه و زيربناها و صنايع كه ايجاد ميشوند، نه تنها قادر نميشوند جاي خالي درآمدهاي نفتي را پـر كننـد،                         
يك روزنامه انگليسـي در مقالـه       . ردبلكه هزينه هاي هنگفتي روي دست كشوري كه از درآمد نفتي نيز محروم شده است، ميگذا               

 .، مي نويسد ايران شيري است كه از غرش افتاده است1978اي به تاريخ ژوئن 
      بسياري از كارفرمايان و سرمايه داران امريكائي كه در ايران سرمايه گذاري كرده بودند، با توجه به سقوط اقتصادي ايـران،                     

 بانـك بـزرگ   7 كـه يكـي از   " سـيتي بانـك  "از جمله .  هاي خود از ايران كردندشروع به فروش سهام و خارج كردن سرمايه      
 بفـروش   1978در بانك تهران با همة سودي كه داشـت در مـه             )  درصد سرمايه بانك   35 درصد از    30(امريكا است، سهم خود را      
 .رساند و از ايران خارج كرد

 فروخت و از 1976درصد سرمايه كارخانه الستيك سازي بود در سال  46، سهام خود را " گودريج".  تنها نبود"سيتي بانك "     
ام نيز عمليات خود را در ايران متوقف كرد و شريك انگليسي رنك اكرومكس لميتـد                . بي. ، اي 1977در سال   . ايران خارج كرد  
، 1976 ها را از ايـران در سـال          سفارت امريكا فرار سرمايه   .  درصد سرمايه بود، فروخت و از ايران بيرون برد         25سهام خود را كه     

يك ميليارد مارك برآورد ميكند كه بسيار كمتر از ميزان واقعي است و در ماه هاي قبل از انقالب سه ميليارد دالر ديگر از ايران                         
 .خارج شد

پولهايشـان رأي        بقول يك مقام وزارت خارجه امريكا، ايرانيان بسيار زودتر از انقالب و سقوط رژيـم شـاه، بـا خـارج كـردن                        
 .مخالف به آن رژيم داده بودند

 

 سپرده ها و قرضه هاي ايران
 

 ميليارد دالر نزد بانكهائي كـه تحـت مقـررات امريكـا             7     روزي كه دولت امريكا پولهاي ايران را بلوكه كرد، ايران نزديك به             
و مؤسسات امريكائي، آنكه از بد شدن وضعيت شاه، بسـيار           و از ميان بانكها     .  ميليارد دالر به اين بانكها قرض داشت       2بودند، پول و    

چرا كه با پيروزي انقالب، اوالً حساب هاي شركت ملي نفت ايران و بانـك مركـزي يكـي                   . ترسان بود، چيس مانهاتان بانك بود     
ـ     . ي محـروم شـد  شدند، يعني پولهاي فروش نفت مستقيم بحساب بانك مركزي ريخته شدند و چيس مانهاتان بانك از منافع عظيم

ثانياً بانك مركزي پولهاي خود را از اين بانك به بانكهاي ديگر منتقل كرد و مبلغ كمـي از پولهـاي ايـران در حسـابهاي چـيس                            
مانهاتان بانك ماند، ثالثاً چيس مجبور شد بانكهاي ديگر را در عمليات بانكي خود با ايران، شركت دهـد و رابعـاً مبلـغ انـدكي از          

 . لندن اين بانك باقي ماندايران  در شعبهي دالرهاي اروپائ



 ميليارد و در چيس مانهاتان بانك       96/17، بانك مركزي در بانك امريكا       1979 نوامبر   14     بهنگام بلوكه شدن حسابهاي ايران در       
هاي ايران را بـدلخواه      ميليارد از پول   15بدينسان چيس مانهاتان بانك كه پيش از انقالب         .  ميليون پول داشت   375شعبه لندن تنها    

. محروم شده بود، بلكه با تهديدهاي جدي روبـرو بـود         ... اداره ميكرد، اينك نه تنها از اين پولها و معامالت شيرين نفتي و اسلحه               
 يعنـي ماههـاي اول انقـالب، در         1979نه تنها چيس مانهاتان ديگر اداره كنندة پولهاي ايران نبود، بلكه بني صدر از همـان بهـار                   

 .خنراني هاي خود با تكرار و اصرار خواهان بيرون بردن پولهاي ايران از بانكهاي امريكا بودس
 

ايران بهاي سنگين بابت    . اين كار را كه آن موقع انجام ندادند، چرا كه گمان مي كردند آزادي مقدم بر استقالل است                 : توضيح
 .اين شعار غلط و خطرناك پرداخت

     
ك از آن مي ترسيد كه قرضهائي كه در دوره رژيم شاه داده بود و يا واسطه بانكهاي ديگر شـده و بحسـاب                             چيس مانهاتان بان  

ايران بـر مبلـغ     در دوره شاه، يكي بدليل شخص شاه و ديگري بدليل زيادت مبلغ سپرده هاي               . ايران گرفته بود، پرداخت نشوند    
 7 و قرضه هـا      سپرده هاي ايران مربوط به زمان  حال       . ع ديگر ميشد  قرضه ها، اين خطر وجود نداشت اما با سقوط رژيم شاه، وض           

بنابر اين اگر ايران پولهاي خود را بموقع از حسابهاي چيس خارج ميكرد، دست اين بانك براي وصـول قرضـه هـا                       . ساله بودند 
از يك دولت انقالبي گذشـته،      هائي كه به رژيم سابق پرداخته شده بودند، آنهم           چرا كه از مشكل وصول قرضه     . بجائي بند نبود  

چيس با يك مشكل بزرگ ديگر روبرو بود و آن اينكه بسياري از اين قرضه ها قابل وصول نبودند، چرا كـه بنـابر قـانون اساسـي           
عالوه براين، بعضي از اين قرضه ها، بجاي آنكه بحسـاب دولـت             . وقت ايران بايد به تصويب مجلس مي رسيدند و نرسيده بودند          

همانطور كـه   . ته شود، به حساب شخص شاه ريخته شده بودند و مقام قرض گيرنده، ديناري از آن دريافت نكرده بود                  ايران ريخ 
بـا  . مرز ميان حسابهاي دولت و بانك مركزي با حسابهاي شاه و بنياد پهلوي چندان معلوم نبود               ) فصل دوم (در پيش شرح كرديم     

بحق مي گفتند كه اغلب قرضه هائي كه بنام مؤسسات دولتـي و وزارتخانـه هـا     پيروزي انقالب، بسياري از مسئوالن جديد كشور        
 .گرفته شده، از سوي اين موسسات و وزارتخانه ها دريافت نشده اند

علي رضا نوبري كه پيش از رياست بانك به تحقيق دربارة حسابهاي .      و دولت جديد تعهدي ندارد كه اين قرضه ها را بپردازد 
ها بود كه بني صدر گفت قابـل پرداخـت           اين نوع قرضه  (، يك ميليارد دالر از اين نوع قرضه ها را كشف كرد             شاه مشغول بود  

عالوه بر اينها از آنجا كه چيس مانهاتان بانك، عامل بانكهاي ديگر در معامله با ايران بود، نزد آنهـا مسـئول                   ) نيست و نمي پردازيم   
 .ب ايران گرفته شده و بيشتر به حسابهاي شخصي واريز شده بودندسوخته شدن پولهائي بود كه بنام قرض بحسا

     بدينقرار، نه راكفلر و كيسينجر و نه چيس مانهاتان بانك، دلشان براي شاه نسوخته بود و اگـر نگـران سـالمت وجـود او شـده                           
ن راكفلر به شاه پيغام داده بـود        وگرنه در روزهاي اول، همي    . بودند براي ايجاد بحران و دست گذاشتن روي پولهاي ايران بود          

اما وقتي وكالي چيس مانهاتان به مقامات بانك خبـر دادنـد كـه برابـر اصـل                  . كه متأسفانه كاري براي او از دستش ساخته نيست        
ها به تصويب مجلس ايران نرسيده اند، قابل وصول نيستند، بانك بفكر طرح    بيست و پنجم قانون اساسي ايران، از آنجا كه قرضه         
 .توطئه ئي افتاد تا مگر پول هايش را نجات بخشد

 
خوانندگان با اطالع از اين فساد بي مانند، متوجه مي شوند كه شاه حتي در بستر مرگ نيز ذره اي بفكر جبران خيانتهـا                        : توضيح

نيـز شـريك ايـن      بهزاد نبوي و رجائي و بهشتي و هاشـمي رفسـنجاني            . و فسادهايش نبود و باز وسيله خيانت بزرگ به كشور شد          
هائي را از جيب ملتي فقير پرداختنـد         قرضه. خيانت شدند و با پرداخت يكجاي قرضه ها، چند ميليارد دالر بكشور زيان رساندند             

خوانندگان اينك متوجه ميشوند چرا بهزاد نبوي گفته بود بايد جلوي رسيدگي بـه اعـالم جـرم بنـي                    . كه قابل پرداخت نبودند   
 . امام به پائين همه بايد پاي ميز محاكمه برويمصدر را گرفت وگرنه از

 

 طرح گروگانگيري و نتايج آن
 

بايـد قسـط يكـي از قرضـه هـاي      .     براي اينكه چيس مانهاتان بانك بتواند پولهاي ايران را ضبط كند، بهانه قانوني الزم داشـت    
بـراي پيـدا كـردن      . بانكهاي امريكائي توقيف كند   قانوني، پرداخت نميشد تا بانك مي توانست مجموع سپرده هاي ايران را نزد              

بناي اين تئوري بر آن بود كـه        . "مال تئوري "نخست به پخته و آماده كردن نظريه ئي پرداخت باسم           . اين بهانه، مشغول كار شد    



 بـر چـيس     عـالوه . چون در ايران تصميمهاي مهم را روحانيون مي گيرند، بنابراين مقام قانوني مشخص در ايران وجـود نـدارد                  
مانهاتان بانك، بانكهاي ديگر نيز به كمك آمدند تا اين تئوري را محكمه پسند بگردانند و باستناد آن، از دادگـاه هـاي امريكـائي            

 حقوقداناني را به تهران فرستاد تا دليل و مدرك حاكي از    "ميل بانك "از جمله اشخاص    . تقاضاي توقيف پولهاي ايران را بكنند     
، يكـي از  1979در تابسـتان  . مطالبي كه اين فرستاده ها جمع كردنـد، دلگـرم كننـده نبودنـد          .  جمع كنند  "مال تئوري "درستي  

ايـن  .  بطور ملموسي غلـط و قالبـي اسـت         "تئوري" امتناع ورزيد و گفت اين       "مال تئوري "رؤساي بانك، از همكاري در بازي       
ري ترسيده بود، كه با يك وكيل دادگستري تماس گرفت تـا از  مقام بانكي آنقدر از عكس العمل بانك نسبت به امتناعش از همكا 

 .اين شخص خدمت در بانك را ترك كرد. او در صورت خطر دفاع كند
 بجائي نميرسد، بفكر استفاده از قـدرت دولتـي امريكـا افتـاد و               "مال تئوري "     وقتي چيس مانهاتان بانك متوجه شد كه از راه          

 .ه كردن پولهاي ايران توسط دولت امريكا رفتبدنبال فراهم آوردن شرايط بلوك
     در وزارت خزانه داري و وزارت خارجه صاحب منصبان چندي با نظر بانك موافق بودند، نه تنها صاحب منصبان با اين نظـر                       

با اين عنـوان    . موافق بودند، بلكه حتي پيش از خروج شاه از ايران، طرح توقيف پولهاي ايران را  مورد مطالعه قرار داده بودند                    
 كميته خاص هماهنگي شوراي ملي امريكا كـه         1978در واقع در    . كه اين عمل از لحاظ امنيت ملي امريكا واجب و فوري است           

مشابه اين مطالعـه در     . در آن نمايندگان وزارتخارجه و وزارت دفاع و سيا شركت داشتند به مطالعه در اين باره مشغول شده بود                  
نتيجة مطالعات اين شـد كـه در        .  و اداره سياسي تحت رياست داويد نيوسام، انجام ميگرفت         "گروه ايران  "وزارت امور خارجه    

حال عادي در صورتيكه ايران پولهاي خود را از نظام بانكي امريكا بيرون ببرد، كاري از دسـت دولـت امريكـا سـاخته نيسـت و                           
بنا بر اين بانكها و ساير طلبكاران تنها كـاري كـه ميتواننـد بكننـد       . وكه كند نميتواند به بهانه بخطر افتادن امنيت امريكا، پولها را بل         
 .اينست كه از دولت ايران به دادگاه شكايت كنند

     در گزارشي كه تهيه شد، آمده است كه البته رئيس جمهوري مي تواند وضع سياسي ايران را براي امنيت امريكـا، يـا منـافع                         
اما اين تصميم قابل دفـاع در دادگـاه نيسـت و دولـت              . ند و از اختيار قانوني خود استفاده كند       اقتصادي امريكا، خطرناك بخوا   

بدينقرار نه دولت امريكا و نه بانكهاي امريكائي راهي براي جلوگيري از انتقال             .  نقض آن را از دادگاه بخواهد      ايران هم ميتواند  
 به رئيس جمهـوري فشـار مـي         1979ئوالن خزانه داري امريكا در فوريه       با وجود اين، تني چند از مس      . پولهاي ايران پيدا نكردند   

چـرا در آن تـاريخ ايـن فشـار بـه رئـيس        . آوردند تا وضع فوق العاده اعالم كند و دستور بلوكه كردن پولهاي ايـران را بدهـد                
ع چـيس مانهاتـان آن را       جمهوري وارد ميشد حال آنكه ايران قصد جنگ اقتصادي با امريكا را نداشت؟ پاسخ اينسـت كـه منـاف                   

بهررو، هم مقامات دولتي و هم مقامات بانكي به اين نتيجه رسيدند كه بدون بهانه سياسـي، اينكـار خـوش فرجـام                       . ايجاب ميكرد 
حضـور شـاه در     . روابط امريكا با دولت موقـت حسـنه بـود         .  آسان نبود  1979پيدا كردن اين بهانه در ماه هاي اول سال          . نيست

اما هنوز كوشش براي بردن . سي مطلوبي بوجود مي آورد كه مي شد به استناد آن وضعيت فوق العاده اعالم كرد              امريكا، جو سيا  
شاه به امريكا تنها راه ايجاد بحران سياسي نبود، يك راه ديگر اين بود كه عدم صدور نفت ايران را به اين عنوان كه براي غرب                          

نخستين عالمتي كه دولت امريكا از اين قصد، خود، بدسـت           .  العاده قرار بدهند   ايجاد خطر كرده است، بهانه اعالم وضعيت فوق       
در اين روز، وزير انرژي در كميته سناي امريكا گفت كه قطع صدور نفت ايران، موقعيت خطرنـاكي                  .  بود 1979 فوريه   7داد در   

ري دربـاره ضـرورت توقيـف پولهـاي          روز پيش از گزارش مهم وزارت خزانه دا        5اين اظهارات درست    . را بوجود آورده است   
وزير انرژي تصوير بغايت تاريكي از وضعيت نفت براي اعضاي كميسيون انرژي و منابع ملـي امريكـا، كشـيد و گفـت                       . ايران بود 

بعد از اين اظهارات، قيمت دالر پائين آمد و بهاي طال افزايش يافـت              .  است 1973 از ايام بعد از تحريم نفتي        روضع بسيار وخيم ت   
، ميزان توليـد و عرضـه نفـت بـه           1979در سه ماه اول     . اما اين اظهارات بكلي نادرست بودند     .  دالر رسيد  250و بهاي هر انس به      

 . درصد افزايش داشت7/4، 1978بازارهاي جهاني در مقايسه با سه ماه اول 
 در مطالعه خود تجديـد      79 مارس   21ارد، در        اما سيا نيز كه پيش از آن گزارش كرده بود نگراني از باب توليد نفت وجود ند                

آيا تصادفي بود كـه سـيا بهمـان نتـايج     !! نظر كرد و ناگهان به اين نتيجه رسيد كه خطر نفت، منابع حياتي امريكا را تهديد ميكند            
يـدي كـه    تهد« رسيد كه خزانه داري و وزارت انرژي رسيده بودند؟ چطور شد كه اين مقامات باين نتيجه مشترك رسيدند كه                    

 »!متوجه امنيت امريكا است بزرگترين تهديدي است كه در گذشته هرگز مانند نداشته است
      شلسينگر، وزير انرژي كه پيش از آن از رؤساي سيا بوده و وزير دفاع امريكا نيز شده بود، در كميته هماهنگي براي رسيدگي                       

ظيم مالي و صنعتي و پولي، شرايط سياسي را براي توقيـف پولهـاي               شركت ميكرد و در هماهنگي با دستگاه ع        "بحران ايران "به  
با توجه به اينكه معاون رئيس قسمت خاورميانه چيس، آرچي باد روزولت و مشاور بانك كيسينجر بودنـد،                  . ايران فراهم مي آورد   



نافع چيس مانهاتان را تـأمين      بروشني ميتوان پاسخ پرسش باال را داد و گفت نظر مشتركي كه بوجود آمد، همان نظري بود كه م                  
با همه اينها نفت ايران صادر ميشد و ميزان صدور به چهار ميليون بشكه در روز مي رسيد، در نتيجه بهانه قطع صدور نفت،                        . ميكرد

 )93-129فصل چهارم و پنجم صص (اينك بايد بهانه ديگري مي تراشيدند . بهانه موجهي نبود و اين همه تالشها باد هوا شد
 
امروز كه نتايج گروگانگيري در تغييـر       . خوب معلوم است كه نويسنده، دايرة تحقيق را به نقش بانك محدود كرده است             : وضيحت

تمايل افكار عمومي و اثر آن در پيدايش دولت ريگان و سياست تهاجمي آن در دنيا بر همگان آشكار شده است، كامالً قابل فهم                       
ها چيس مانهاتان بانك نبوده بلكه هدفهاي وسيعي را تعقيـب            لف تنها براي وصول قرضه    است كه اين همكاري دستگاه هاي مخت      

 . مي كرده است
 

 بردن شاه به آمريكا
 

     كارتر تحت فشارهاي شديد دو شخصيت امريكائي يعني راكفلر و كيسينجر قرار گرفته بود تا با آمدن شاه به امريكـا موافقـت                       
 به شـركت در     1971او بود كه راه رياست جمهوري را با دعوت كارتر در سال             . كارتر داشت راكفلر حق بزرگي به گردن      . كند

همانطور كه شخص كارتر    . كارتر اغلب وزراي خود را از اعضاي اين كميسيون برگزيده بود          .  هموار كرد  "سه جانبه "كميسيون  
 "سـالت دو  "ناتور خود را با رأي دادن به قـرارداد          نيز مينويسد، كارتر به كيسينجر احتياج داشت چرا كه خواسته بود دوستان س            

 .موافق گرداند
    چرا اين دو مرد كه فرصت سر خاراندن را هم ندارند، اينهمه اصرار داشتند شاه را به امريكا ببرند؟ بي شك اين دو شخصـيت                         

ي آنكـه چـيس مانهاتـان بانـك بتوانـد،           هر يك داليلي خاص براي اصرارشان به بردن شاه به امريكا داشتند اما نياز به بحران برا                
 .دست روي پولهاي ايران بگذارد، دليل مشتركشان بود

     ممكن است گفته بشود كه اين دو از عواقب بردن شاه به امريكا بي اطالع بودند، اما مدارك موجود نشان ميدهد كه از اول                        
بعنوان نمونه، در مارس    . اي سفارت امريكا در تهران ميشود     ميدانستند كه حضور شاه در  امريكا سبب به گروگان گرفته شدن اعض            

 يعني هفت ماه قبل از ورود شاه به امريكا داويد نيوسام، معاون وزير خارجه در امور سياسي به او تلفن كرده و گفتـه بـود                           1979
ه بـه امريكـا، ممكـن اسـت     كه وزارتخارجه از سرويسهاي جاسوسي گزارشهائي دريافت كرده كه بنا بر آنها، در صورت آمدن شا               

مـاه، كـارتر نامـه اي بـه         در اواخر همان    . كيسينجر نيز در ماه مارس از اين خطر آگاه شد         . جان امريكائيان در ايران بخطر بيفتد     
ـ                         كيسينجر ار  مينويسد و از او ميخواهد شاه را آگاه سازد كه دعوت اوليه امريكا براي رفته شاه به آنجا بي اعتبار ميشود زيرا اين ك

با وجود آگاهي از اين خطر، اين دو به اصرار خود براي بردن شـاه بـه                 . اعضاي سفارت امريكا را در تهران در خطر قرار ميدهد         
 با كارتر بعمل مي آورد، با اصرار از او مي خواهد با آمدن              1979از جمله راكفلر در ديداري كه در آوريل         . امريكا ادامه ميدهند  

در همين ماه كيسينجر به كارتر و برژنسكي مشاور امنيتي او تلفن ميكند و همين تقاضا را بعمـل مـي                     . مايدشاه به امريكا موافقت ن    
. بر سر ميز نهاري دوبدو با سايروس وانس وزير امور خارجه نيز باصرار ميخواهد كه با آمدن شاه به امريكـا موافقـت شـود                        . آورد

ان گرفته شدن اعضاي سفارت امريكا، همين راكفلر مقامات امريكـائي را انتقـاد              شگفت آنكه بعد از بردن شاه به امريكا و به گروگ          
! ميكند كه اگر نميتوانستند سفارت امريكا را حفظ كنند، چرا شاه را به امريكا راه دادند؟ چنانكـه پنـداري از جـائي خبـر ندارنـد          

اين بود كه دكتر . وم آمده شاه به امريكا، مقاومت كند    سرانجام راكفلر فكر كرد كارتر نمي تواند در برابر گزارش طبي دائر بر لز             
قعاعدتاً اگر قصـد معالجـه شـاه بـود و نـه هـدفهاي ايـن                 . كان مأمور شد شاه را معاينه كند و گزارشي از وضع مزاجي او بدهد             

باء توصيه نكـرده بودنـد      اين اط . بايد از اطباي فرانسوي معالج شاه خواسته ميشد نظر بدهند         .... مجموعة مالي و صنعتي و نفتي و        
و چـون از    . دكتر كان نيز حس كرده بود كه نقش او در معالجه، نقشي صرفاً طبي نيسـت               . كه شاه براي معالجه به نيويورك برود      

از اينرو دوبـاره نـز شـاه      . سابقه بيماري شاه اطالع نداشت، تنها بعد از مراجعت به نيويورك فهميد كه شاه به سرطان مبتلي است                 
توصيه دكتر كان توسط يكي از      . يك رشته آزمايشات را تجويز كرد     . با وجود اين، هنوز از علت يرقان شاه سر درنياورد         . بازگشت

 .روز بعد اجازه آمدن شاه گرفته شد.  اكتبر به وزارت خارجه امريكا برده شد18دستياران راكفلر در 
اما حافظـه   . نجام اند و هيچگاه نگفت شاه در حال مرگ است          كشور قابل ا   8     گفتني است كه پزشك گفت اين آزمايشات در         

 است و باحتمال زياد تا چند روز ديگر مي "مشرف بمرگ"به او گفتند شاه   : كارتر مي گويد  . كارتر طوري ديگر به ياد مي آورد      



تنها در امريكا وجود دارد     او مي گويد همچنين به او گفتند گروه پزشكي كه ميتواند تجويزهاي دكتر كان را انجام دهد،                  . ميرد
 .و بر اساس اين اطالعات با آمدن شاه به امريكا موافقت كردم

آنها براي آنكه كارتر را به صدور اجازه راضـي كننـد، از             .      و اما كار راكفلر و كيسينجر به جعل گزارش طبي خالصه نمي شود            
 .بعد از معالجه، شاه را دوباره در مكزيك بپذيردقول دولت مكزيك به دولت امريكا گفتند اين دولت قول داده است 

 اكتبر، دو روز بعد از تصميم كارتر و يك روز پيش از ورود شـاه بـه نيويـورك، كريسـتوفر، معـاون وزارت                         21    در حقيقت در    
 20يلو اين پيـام را در       دفتر راكفلر ما را آگاه كرده كه پورت       « : خارجه امريكا، به سفارت امريكا در مكزيك تلگرام زير را ميفرستد          

 :اكتبر براي شاه سابق فرستاده است
از يك  . ما سخت نگران سالمت وجود شما هستيم      . قدم شما همواره گرامي است    . كشور شما است  . مكزيك همواره خانه شماست   

شما مي توانيـد در هـر   . شينيمشما بايد به امريكا برويد و ما به انتظار بازگشت شما مي ن       . پادشاه همواره بايد بهترين معالجات بشود     
 »....جاي مكزيك كه مايل باشيد سكونت كنيد و 

     دولت مكزيك از فرستادن اين پيام اظهار بي اطالعي ميكند و ميگويد نه تنها از شاه دعوت نكرده بود كه بعـد از معالجـه بـه                            
جودي پاول منشـي مطبوعـاتي      . در نظر بگيرد  مكزيك باز گردد، بلكه خواهان آنست كه شاه كشور ديگري را براي اقامت خود               

 .ممكن است يكي از كسان راكفلر آن پيام و اين موافقت را از پيش خود ساخته باشد: كارتر، بعدها گفت
 

اما نمي گويد با وجود اينكه شما در دولت بوديد و در مكزيك سفارتخانه داشتيد، چـرا دفتـر راكفلـر شـما را از موضـع               : توضيح
 پيام او به شاه آگاه مي كند؟ اين چه سفارتخانه اي است كه وزارت خارجه شما آن را از موضع و پيـام مزبـور                          دولت مكزيك و  

آگاه مي سازد؟ چرا سفارت امريكا نظر دولت مكزيك را نمي پرسد و بعـد از تلگـرام كريسـتوفر چـرا در صـدد تحقيـق دربـاره                
 درستي آن برن نمي آيد؟

 
ند و او را در بيمارستان كرنل مديكال سنتر در اطاقي كه به اسم داويد نيوسـام رزرو كـرده بودنـد،               شاه را به نيويورك مي بر     

اما شگرفتر از شگفتيهاي باال اينكه پزشكي كه مي توانست شاه را معالجه كند، در نيويورك وجود نداشت، بلكه                   !!. بستري مي كنند  
ابتدا اصرار كردند شاه براي معالجـه بـه كانـادا بـرود و نـه بعـد از ورود بـه                      اما دوستان شاه نه از      . در كانادا بود و اقامت داشت     

 !!آن متخصص را به نيويورك آوردند تا شاه را معالجه كند. نيويورك در صدد انتقال او به كانادا برآمدند
ه براي اعـالم وضـع فـوق             گروگانگيري، بعنوان عكس العمل حضور شاه در امريكا انجام ميگيرد و اينك بحران سياسي دلخوا              

اما علت اينكه اين تـاريخ      .  وجوه ايران را بلوكه ميكند     1979 نوامبر   14دولت امريكا در    . العاده توقيف پولهاي ايران آماده است     
انتخاب ميشود آن نيست كه بني صدر اعالم كرده است كه ايران پولهاي خود را از بانكهاي امريكائي خارج ميكند، بلكـه آنسـت                    

 نـوامبر پولهـا بلوكـه    14ايران است و اگـر در  )  ميليون دالر  500( نوامبر سررسيد يكي از قرضه هاي درشت رقم و دولتي            15كه  
نميشدند، چيس مانهاتان بانك نميتوانست بعنوان اينكه وام در سر رسيد پرداخته نشده است، قرضهائي كه خود و بانكهاي ديگر به                     

 . ايران برداشت كندايران داده بودند را از محل پولهاي
اگر ايـن فرصـت را هـم از دسـت           .  دسامبر از دست داده بود     6 نوامبر، بانك يك فرصت مناسب را در         14     در حقيقت غير از     

 نوامبر پولها را بلوكه ميكرد، 14و اگر دولت امريكا زودتر از    .  دسامبر مي نشست   6 نوامبر يا    30ميداد، بايد منتظر يكي از دو تاريخ        
يك دليل ديگر كـه اعـالن بنـي صـدر، در            .  ميليون دالر را از حسابهاي آزاد خود بپردازد        500 ايران فرصت داشت مبلغ      دولت
 نوامبر بانك مركزي تلگرامي به بانكهاي امريكائي مي كند و به آنها دستور مي دهد وجـوه ايـران را بـه بانكهـاي          11 و   10تاريخ  

مريكائي اين دستور را اجرا نمي كنند و اعالن بني صدر در حقيقت كاري جز متهم كردن                 اما بانكهاي ا  . غيرامريكائي منتقل كنند  
 .بانكهاي امريكائي و ايجاد موضع شاكي براي ايران نبود

 
 نوامبر، سفارت ايران در امريكا دو تلگرام فرستاده بود كه دولت امريكا تمام              14حق اينست كه در فاصله گروگانگيري تا        : توضيح

مسئولين وقت وزارت خارجه كمترين ترتيب اثري به اين تلگرام ها نـداده          . وقيف پولهاي ايران را فراهم آورده است      مقدمات ت 
و نيز دولت موقت به دولت امريكا اطمينان داده بود كه امنيت سفارت امريكا را حفـظ                 . و شوراي انقالب را از آن آگاه نساختند       

 را پذيرفتم از اين تلگرافها آگاه شدم، بالفاصله موضـوع را بـا شـوراي انقـالب                  روزي كه سرپرستي وزارت خارجه    . خواهد كرد 
طرح و با موافقت آن شورا به بانك مركـزي، بعنـوان وزيـر دارائـي دسـتور دادم تلكـس كننـد پولهـاي ايـران را بـه بانكهـاي               



 نـوامبر نزديـك     14امريكا رسيد كه فـردا      دور روز بعد از صدور اين تلكس، تلكسي از سفارت ايران در             . غيرامريكائي منتقل كنند  
موضوع را بالفاصله در شوراي انقالب طرح كردم و بـا نظـر كارشناسـان               . ظهر، كارتر دستور توقيف پولهاي ايران را امضا ميكند        

حقوقي و تصويب شوراي مزبور، چند ساعت پيش از امضاي دستور توقيف، گفتم با وجود تهديدي كه از سـوي دولـت امريكـا                        
فايده اين كار از جمله ايـن بـود،         . جه پولهاي ايران است، ايران چاره اي جز انتقال اين پولها به بانكهاي غيرامريكائي ندارد              متو

كه بانك مركزي ايران مي توانست بعلت عدم اجراي دستورش، از بانكهاي امريكائي شكايت كند و احتماالً حكم موافق دادگاه                    
ار را هم كرد و پيروزي در اين كار هم نيز نزديك بيقين بود، امـا افسـوس كـه دولـت مكتبـي              چنانكه همين ك  . را بدست بياورد  

 .رجائي مانع كار شد و با امضاي قرارداد خائنانة الجزيره، ضرري عظيم به كشور وارد آورد
 

ـ           د كـه بعلـت دسـتور رئـيس          بهررو، چيس مانهاتان بانك نه بلوكه شدن پولها را به بانك مركزي خبر ميدهد و نه اطالع ميده
بعد .  در فوق نيست  ر ميليون دالري مزكو   500 نوامبر بانك مركزي درباره پرداخت قرضه        5جمهوري قادر باجراء دستور تلگراف      
 بانـك مركـزي را از       79 دسامبر   12نكول شدن طلب، دست روي پولهاي ايران ميگذارد و در            از گذشتن سررسيد، بانك باستناد    

 !!ه ميكندبلعيدن پولها آگا
. در دادگاه لندن طرح دعـوا مـي كنـد         .      بانك مركزي بر آن ميشود كه بر ضد دولت امريكا و بانكهاي امريكا وارد دعوا شود               
 .دولت امريكا با تمام قوا بخدمت بانكها در مي آيد و مستقيم به دادگاه فشار وارد ميكند

 رئيس اين صندوق به نوبري مي گويد ايران شانس متقاعد كردن اعضـاي     .    ايران به صندوق بين المللي پول نيز شكايت ميكند        
به گفته نوبري، رئيس صندوق معتقد است اعضاي صندوق مالحظه حقانيت ايران را نمي كننـد بلكـه مالحظـه                    . صندوق را ندارد  

ي فوق العاده اي بكار ميبرد تا       نوبري گفت دولت امريكا كوششها    . جهات سياسي را مي كنند و در نتيجه جانب امريكا را  ميگيرند            
 .آنها را بر آن دارد ترتيب اثري به شكايت ايران ندهند

 

 حل مسئله گروگانگيري و رفع توقيف از پولها
 

 گفت اگر ايرانيان گمان ميكنند همه پولهاي توقيف شده خود را از نو بدسـت خواهنـد آورد، خيـال                     1980    راكفلر در ا كتبر     
در . كارتر نيز هيچ آمادگي نداشت كه پولهاي ايران را در ازاء آزادي گروگانها بـه ايـران بازگردانـد                  . ندخام در سر مي پروران    

 ميليارد را به آنها برگردانديم و درسي به تروريسم بـين المللـي داديـم                3 ميليارد پولهاي ايران، تنها      13آلمان گفت از نزديك به      
 !كه هرگز فراموش نكند

 سـنت  20عايدشان بشود، ببركـت گروگـانگيري بابـت هـر دالر           سنت 20ريكا كه اميد نداشتند بابت هر دالر             باري بانكهاي ام  
 :چگونه به اين نعمت غير مترقبه رسيدند؟ به ترتيب زير. بدست آوردند

 5/5از موجـودي     ميليـارد دالر     7/4يا همه مطالبات را يكجا و نقـد بپـردازد، در ايـن صـورت                :     به دولت ايران دو پيشنهاد شد     
 "طـرح س  "اسم اين پيشنهاد    . ميليارد دالري ايران به بانكهائي داده ميشد كه عضو سنديكائي بودند كه به ايران قرض داده بود                

هوفمن و ديگر وكـالي بانكهـا پيشـنهاد         .  به هوفمن اطالع داده شد كه ايران اين پيشنهاد را نمي پذيرد            1980 نوامبر   14در  . بود
در . بنابراين پيشنهاد ايران تنها قرضهائي را كه سررسيدشان رسيده بـود، مـي پرداخـت        .  بود "طرح د "ه اسمش   ديگري دادند ك  

اما ناگهان دولـت ايـران تغييـر رأي داد و           . اين پيشنهاد بيشتر بسود ايران بود     . عوض پرداخت قسط هاي بعدي را تضمين ميكرد       
چرا دولت ايران اينكـار را كـرد؟ سـبب ايـن امـر      . نهم نقد مي پرداخت  را پذيرفت كه بنابرآن بايد پول بيشتري آ        "طرح س   "

جناح بني صدر از اقتصاد سردر مـي آورد و          . دو جناح بني صدر و خميني رودرو قرار گرفته بودند         . رقابت سياسي در ايران بود    
 پيـروزي بـادآورده اي بـراي     را فاجعه اي براي ايران و"طرح س"نوبري كه در جناح بني صدر بود، .  بود"طرح د "جانبدار  

 را هم كافي نمي دانست و بر آن بود كه ايران بايد             "طرح د "او حتي   . بانكهاي امريكائي ميخواند و سخت با آن مخالفت ميكرد        
 .از راه مذاكره و مقاومت، حقوق خود را حفظ كند
نوبري از ريگـان آنقـدر      . از نو پذيرفت   را كه نخست رد كرده بود،        "طرح س "    جناح خميني كه سخت از ريگان مي ترسيد،         

او حتي با پيشنهاد دوم بخاطر ضمانتهاي سنگيني كه مطالبه مي كرد،   . ترس نداشت و خواهان مقاومت در برابر اين پيشنهادها بود         
.  پذيرفته و اجـرا گرديـد  " ص  س طرح"اما قدرت در دست خميني بود و مخالفت جناح بني صدر بجائي نرسيد و               . مخالف بود 



فصول . (در دنياي پولي و مالي، اين بزرگترين ضربه اي بود كه نظام بانكي به يك كشور، آنهم كشوري از رشدمانده وارد ميكرد                
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. نويسنده كتاب از آنجائي كه امريكائي است، گمان ميكند خميني و مالتاريا از ارباب جديد يعني ريگان وحشت داشـتند       : توضيح
. نتظري در مجلس مالتاريا گفت ما نميتوانيم با ريگان طرف بشويم و بايد مشكل گروگانها را هر چه زودتر حل كنيم                    البته محمد م  

در همان وقت كه اين پولهـا       . اما خوب كه به پي آمدهاي قبول اين پيشنهاد توجه كنيم، مي بينيم به يك تير چند نشان زده اند                   
بر اثر محاصره اقتصادي فروش نفت به حداقل رسـيده بـود، بنـابر    .  در حال جنگ بود  مفت به بانكهاي امريكائي داده شد، ايران      

 ميليـارد دالري بـا      35با وجود اين وضعيت، دولت رجائي به كارگرداني بهزاد نبوي بودجـه             . اين احتياج شديدي به ارز داشت     
 "به امريكا تسـليم شـدن  "تهيه اين بودجه را من به هدر دادن ارزها و .  ميليون بشكه نفت در روز به مجلس برد   5/3فرض فروش   

بيست و چهار ساعت پيش     .  اختيار بازار نفت و ادارة درآمدهاي نفتي را هم به امريكا داد            "دولت مكتبي "توصيف كردم و گفتم     
ترسـد و   از امضاي قرارداد، طي نامه اي ضررهاي آن را براي خميني شرح كردم و باصرار از ا و خواستم از تهديدهاي ريگـان ن                       

: وقتي بهزاد نبوي قرارداد را برخالف قانون اساسي امضـاء كـرد، بـه اشـخاص حاضـر گفتـه بـود                     . مانع اين خيانت بزرگ بشود    
 !ميدانست چه خيانتي بزرگ بكشور ميكند.  را بهزاد نبوي1359 را وثوق الدوله امضاء كرد و قرارداد 1919قرارداد 

 
 
 

 : گرده ها
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